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SKAUTŲ AIDAS
Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis * Redaguoja v. s. Stp. KAIRYS, bendradar

biaujant Redakcinei K-jai, redaktoriaus pavaduotojas s ,Č .SENKEVIČIUS, techniškasis re
daktorius ir meninės dalies vedėjas s. v. v. si. V. BRIČKUS * Leidžia Lietuvos Skau
tų Brolijos Vadija * Prenumerata metams $ 3.00, pusei metų $1.50 * Smulkūs 
skelbimėliai iki 20 žodžių $ 1.00 * Adresas: Stp.Kairys, 102 Quebec Ave., Toronto,
Ont., Canada * Administracija: J. PAŽĖRA, Box 1003, Station C, Toronto, Ont. 
Spaudžia spaustuvė Foto - Lith Offset Printing Co. (buv. "Bangos" sp.), 1033 College 
St. , Tel. LA. 2259.
* Lithuanian Boy - and Girl Scout periodical. Editor Stp. Kairys, 102 Quebec Ave., 
Toronto, Ont., Canada.

SKAUTIŠKO PAŽANGUMO BARUOSE
Sąlygų papildymai ir aiškinimai: 1) varžybų laikas pratęsiamas iki š. m. gruodžio 

mėn. 31 dienos imtinai, 2) galutinė taškų ataskaita turi pasiekti rajonų vadeivas iki 
1954 m. vasario mėn. 15 d. imtinai, 3)salygų nr. 3, liečiąs ypatinguosius ženklus, yra 
taikomas ir sk. vyčiams, 4) sąlygų nr. 8 - skautiškais užsiėmimais suprantama kiek
viena sueiga: skilties, draugovės ar tunto, 5) jūrų skautams kelių valandų plaukiojimas 
prilyginamas sueigai, plaukiojimas ne trumpesnis 8 vai. prilyginamas iškylai (2 taškai), 
plaukiojimas 24 vai. prilyginamas skautų naktinei iškylai (4 taškai), 6) sąlygų nr. 5, 
liečiąs iškylautą laiką vilkiukams pakeičiamas sekančiai: "Kiekvieno vilkiuko dalyvavi
mas iškyloje ne trumpesnėje kaip 4 vai. - 2 taškai", 7) sąlygų nr.9 papildomas sekan
čiai: "Už kiekvieną skautą, atlikusį Kalėdų gerąjį darbelį Vokietijos broliams ir sesėms 
paremti - 2 taškai".

Skiltininkai, valčių vadai ir būrelių vadovai, savo vienetų surin ktus taškus NEDEL
SIANT registruoja pas draugininkus ir laivų vadus. Tuo palengvinsite tuntininkams- 
vietininkams taškų atskaitomybę. Tuntininkai-vietininkai savo keliu pristato apyskaitas 
rajonų vadeivoms lapkričio mėn. 1 d., gruodžio mėn. 1 d. ir galutinę ataskaitą iki 1954 
m. vasario mėn. 15 d. imtinai.

LSB VADIJA

ADMINISTRACIJOS ŽINIOS

* "Skautų Aidą" parėmė gerb. skaity
tojai: St. Baubinas $ 2, A. Mockevičius 
50 ę, J. Miliušas $ 1 (visi iš Toronto), 
Ad.Kemsminas (Australija) $2 ir B. Ūsas 
iš Chicagos $1.

* Šiems gerb. skaitytojams yra grįžęs 
dėl adresų nepakeitimo "Sk.Aido" vasa
rinis Nr. : J. Biknevičiui Bostone, J. Gai
žauskui Hamiltone, J. Prušinskui Toron
te, K. Dubauskui Calgary, B. Uždraviui 
London, Ont., F. Prekeriui Stamforde.

* Pageidaujama, kad gerb. skaitytojai, 
pranešdami savo naujuosius adresus, 
drauge nurodytų ir savo prenumeratos 
eilės nr., kuris žymimas adrese.

KALENDORIUS 
“TAUTA BUDI" 1954 m,

Paruošiamieji darbai kalendoriaus iš
leidimui jau tolokai pažengė į priekį. 
Jo redagavimu ir išleidimu rūpinasi LSB 
Vadijos skautininkų skyrius. Redaguoja 

v.s. V.Skrinskas ir jūrų s. B. Stundžia, 
Administruoja ps. J. Gaižutis. Kalendo
rius turės nemažiau 200 puslapių, bus di
desnio formato kaip 1953 m. ir pasirodys 
rinkoje gruodžio mėn pradžioje. Kalen
dorių spaudžia buv."Banga ".dabar per
siorganizavusi į "Foto - Lith" spaustu
vę. Kalendoriaus kaina 50 <j. Skelbimų 
rinkėjams duodama 10 % nuo surinktų 
skelbimų kainos.

Broliai vadovai, tik jūsų bendradar
biavimas ir parama kalendoriaus redak
cijai - administracijai padės padaryti šį 
Vadijos leidinį tradiciniu mūsų plačiai 
visuomenei. LSB VADIJA

Brolį VI. PAŽIŪRĄ ir sesę ALFONSĄ 
BUDRIŪNAITĘ, sukūrusius lietuvišką 
šeimą, sveikina ir linki geriausios 
sėkmės -

BIRUTES skaučių dr-vė 
Los Angeles
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PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS
INSTITUTAS

5620 S. CLAREMONT AvE.
(CHICAGO 36, ILLINOIS

Lietuvos skautės ir skautai išsiblaškę po laisvą platųjį pasaulį, būdami ištikimi iš 
gimtojo krašto išsineštiems Dievo, tėvynės ir artimo meilės idealams, šiandien len
kia galvas garbingam Jubiliatui J. E. Kauno arkivyskupui Metropolitui Dr. Juozapui 
Skvireckui, švenčiančiam 80 metų gyvenimo sukaktį, ir maldoje jungiasi su visais 
tremties lietuviais, prašančiais Aukščiausiąjį Jo Ekscelencijai palaimos ir greito grį
žimo į mūsų visų numylėtą kryžių žemę - Lietuvą.
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ŠIO RUDENS DARBAI
Praėjus vasaros stovykloms, įžengėme į naujuosius skautavimo metus. Netenka abe

joti, kad ši vasara buvo mūsų organizacijai sėkminga. Pakanka vien pažvelgti į šio 
"Skautų Aido" Nr. vasaros stovyklų skyrių. Stovyklavo kiekvienas tuntas, vietininkija, 
draugovė ir skiltis. Tai visa kalba apie tolimiausių mūsų vienetų skautiškų gyvybingumą, 
skautų ypatingą domėjimąsi gyvenimu po atviru dangumi ir didelį vadovų pasišventimą 
savo pareigoms.Dėkoju visiems skautams, dėkoju visiems vadovams sunkiose sąlygo
se drąsiai ir ištvermingai nešantiems Brolijos žaliąsias vėliavas tolimuose pasaulio 
kampeliuose. BROLIAI SKAUTAI, KĄ GERO STOVYKLOJE IŠMOKOTE - LIETUVAI 
IŠMOKOTE, BROLIAI VADOVAI, Ką' GERO JAUNIESIEMS BROLIAMS PADARĖTE - 
LIETUVAI PADARĖTE !

Š.m. svarbiausias Brolijos vienetų darbas yra sėkmingai užbaigti pažangumo var
žybas. Laiko yra likę ištisi 3 mėnesiai ir per juos dar galima daug ką nuveikti. Vasarą 
snaudęs vienetas dar gali pakilti į viršų, o pirmavęs - žemyn nusmukti. Kas gi jūsų, 
mieli skautai, nenorėtų, kad jūsų skiltis, valtis ar būrelis būtų pirmuoju-ja Brolijoje? 
To reikia, aišku, užsitarnauti, o užsitarnauti galima tik kietu, ištvermingu darbu. 
Varžybos tikram skautui yra jo "tikrasis vanduo". Jos sulydo vienumon skiltis ir 
draugoves, jos priverčia įtempti visas jėgas, jos iškelia apsukresnius, sumanesnius, 
darbštesnius skautus ir jų vadovus. Todėl atkreipiu ypatingą visų skautų ir vadovų dė
mesį: NEPALIKIME SAVO VIENETŲ UŽ VARŽYBŲ RIBŲ. Junkimės į darbą, nors, 
galbūt ir esame pačią pradžią "pražiūrėję". Jau juda Venezuela, juda Torontas ir Det
roitas, o Bostono Lapinų pirmieji taškai jau pasiekė Brolijos Vadiją. Kodėl kitos vie
tovės negali pajudėti ? 1

Kiekvienos organizacijos geras veikimas priklauso nuo tinkamai parinktų ir paruoš
tų vadovų. Brolijoje tokiais pagrindiniais vadovais yra skiltininkai. I jų paruošimą rei
kėtų atkreipti ypatingą dėmesį, nes, kol neveiksim pilnąja skilčių sistema, tol mūsų 
darbo vaisiai bus menki. Iš gerų skiltininkų savaime išaugs geri vyresnieji vadovai - 
skautininkai, o jų - pasišventusių, skautybės dvasia gyvenančių ir įsigilinusių į skilčių 
sistemos darbo metodus - mums niekuomet nebus perdaug. Brolijos vadija, norėdama 
šį reikalą visu rimtumu tuntuose ir vietininkijose išjudinti, yra sudariusi Vadų Lavi
nimo Skyrių, kurio pirmasis uždavinys buvo paruošti bendrinę skiltininkų kursų progra
mą. Ši programa yra jau paruošta ir bus artimoje ateityje skautų vienetams išsiunti
nėta. Pageidaučiau, kad kiekvienoje vietovėje nuo lapkričio 1 dienos skiltininkų kursai 
būtų pradėti, sutraukiant šiam Brolijai gyvybiniam darbui visas įmanomas pajėgas ir 
priemones. Tegu būna ir šio žygio sėkminga pradžia mūsų skautišku įnašu į Jubiliejinių 
Metų laimėjimus !

Pasitikėdami savimi ženkime, broliai skautai ir vadovai, į naujuosius darbo me - 
tus. Daug kas gero buvo šiais metais nuveikta, bet dar daug yra likę nuveikti stiprinant 
lietuvišką skautiją, ugdant jos šaknis lietuvių jaunimo tarpe. Mūsų darbas buvo gražiai 
įvertintas skautų tėvų .rėmėjų ir plačiosios visuomenės. Tas mums visiems suteikia 
pasitenkinimo. Tik junkimės glaudžiau, padėkime vieni kitiems atviromis skautiško
mis širdimis, nes tik vienybėje maži dalykai dideliais išauga.

Budėkime!
JŪSŲ VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS

* KALEDU GERASIS DARBELIS *
g Šiuomi skelbiame visiems Brolijos vienetams gruodžio mėnesį KALĖDŲ GEROJO J 
g DARBELIO mėnesiu Vokietijoje esantiems skautams ir skautėms paremti. Visi $ 
g neuždirbantieji Brolijos nariai aukoja nemažiau 10 centų, o uždirbantieji nemažiau J 
g 25 ę. Draugininkai surinktus pinigus perduoda tuntininkams-vietininkams,kurie iš- J 
g siunčia pinigus taip, kad Vokietiją pasiektų ne vėliau gruodžio mėn. 15 d., Vokie- J
* tijos Rajono vadeivos adresu: Mr. A. Venclauskas, Hannover, Hegelstr. 6, Germa- J 
g ny. Šia proga atkreipiame visų skautų dėmesį į varžybų sąlygų Nr. 9, liečiantį J 
g geruosius darbus. Vokietijos broliams reikalingi drabužiai. Peržiūrėkime savo *
* atsargas ir pasidalinkime su pagelbos reikalingais. J
g SKAUTAS SKAUTUI BROLIS ! *
5 LSB VADIJA *
* -W-
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SKAUTUOS ĮKŪRĖJAS IR RELIGIJA

M. D. Forestier, O. P., Prancūzijos Ka
talikų Skautų Sąjungos Vyr.Kapelionas,

Lordas Baden-Powellis priklausė anglikonų Bažnyčiai. Jis buvo Dievo žmo
gus - labai gilios religiškos dvasios. Visos žemės ir įvairių klimatų kūrinija, 
kuria jis taip žavėjosi, jam buvo prieš akis lyg begalinis atskleistas Šventa
sis Raštas, kuris jam kalbėjo apie Dievą.

Prisiminkime, ką jis savo knygoje rašė skautams vyčiams: "Tai, kas būtinai 
reikalinga aš tau pasakysiu: pirmoje vietoje pripažink, kad yra Dievas, paskui 
pildyk Jo valią ir geriausiąją savo gyvenimo dalį pašvęsk tam, ką ryškiai nu
rodo artimo meilė. Tikrasis tikėjimas yra dalykas, apie kurį galvojama ne 
vien sekmadieniais, bet kuriuo gyvenama kiekvieną valandą ir įvairiausiuose 
kasdieninio gyvenimo įvykiuose. Stebėdamas tavo religiją, aš norėčiau tau re
komenduoti du dalykus: visų pirma skaityk Šventąjį Raštą, ypač Evangeliją. 
Šios stebuklingos knygos, kurios talpina dieviškąjį Apreiškimą, kartu yra ir 
žavinčios doros, poezijos ir istorijos knygos. Paskui skaitykkit’ą pasigėrėjimo 
vertą knygą - gamtą, kurią Dievas sukūrė. Kiek tik yra tau galimybių žiūrėk ir 
studijuok tuos grožio stebuklus, kurie tavo malonumui atsiveria".

Šis Baden-Powellio pamaldumas į Dievą nė kiek nesiskyrė nuo meilės bro
liams žmonėms, kaip ir tinka krikščioniui. Jis troško, kad jauni skautai iš
augę į vyrus, labiausiai ugdytų meilę savo Tėvynei, kad rastų būdą suprasti 
kitus, kad juos mylėtų neatsižvelgiant į skirtumus. Tai yra šaltinis pačio tur
tingiausio žmoniškumo.

Šis retas gėris, kuris išplaukia iš B. Powellio ir kurį, jis tikriausiai sėmė iš 
Dievo, buvo labai stiprus ir labai ištikimas tikėjimo ryšys, kuris jungia viso 
pasaulio skautus ir įgyvendina žavintį broliškumą. Skautybė yra draugiškumas, 
kurio židinys buvo B. Powellio širdis. Savo gyvenimą jis puikiai sunaudojo: 
daug meldęsis visiškai atsidavė jaunimo auklėjimui. Kaip čia tinka Evangelijos 
žodžiai: "Kas mano vardu priims vieną iš šitų mažutėlių, mane priims".

(vertė si. Ž.)

RYTINĖ MALDA: Leisk man, Viešpatie, būti geresniam šiandien, negu vakar 
buvau. Leisk įtempti valią, grūdinti kūną, stiprinti dvasią, šviesti savo protą, 
Padėk man būti geruoju riteriu: ginti silpnuosius, gyventi tėvynei, naikinti pikta 
pasaulyje,© pirmiausia pačiame savyje. Leisk būti galingu ąžuolu ir 
nesilenkti žemyn kaip verkšlenąs gluosnis. Tegu visur ir visuomet pirmoji ma
no mintis būna apie tave, antroji - apie kitus ir tik trečioji - apie save. Būk 
mano širdyje, Viešpatie , kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

(Iš s. prof. kun. St. Ylos Mažojo Maldyno "Sveika Marija")
3

5



Lietuvos trispalvė lil-je USA Tautinėje 
Jamborėje

Geležinės uždangos nepalankus spau
dimas LSS atžvilgiu yra tiek padaręs įta
kos Tarptautiniam Skautų Biurui Londone, 
kad dėl to mes nebuvome oficialiai pakvies
ti dalyvauti III-je tautinėje BSA jamborė
je, įvykusioje Irvine Ranch, Newport 
Beach, California, š.m.liepos 17-24 d.d.

Tačiau , turėjus ir anksčiau sunkių mo
mentų LSS oficialaus pripažinimo reikalu, 
sumanyta Lietuvos trispalvę kelti aplin
kiniu keliu. Tokiomis mintimis š.m.lie - 
pos 18 d. antrųjų jamborės dieną, LSB 
dvasios vadovas s. kun. J. Vaišnys, S.J., 
USA vakarų rajono vadeiva ps. V. Pažiūra 
ir skautų vyčių vardu ps. Pr. Pakalniškis, 
nuvyko į jamborės vyr.vadovietę, prisi
statė LSB vardu ir paprašė leisti garbės 
svečių knygoje įrašyti adresą. Adresas 
buvo parengtas sekančiai: baltame popie
riuje atspausdintos Lietuvos spalvos su 
sidabrine Vyčio emblema; padarytas įra
šas (anglų kalba): "LIETUVA, EUROPA. 
AMERIKOS SKAUTAMS, SUSIRINKU
SIEMS I III-JĄ TAUTINĘ JAMBORĘ, 
NEWPORT BEACH, CALIFORNIA. DAUG 
LAIMĖS ŠIOJE GARBINGOJE JAMBORĖS 
DIENOJE LINKI JUMS IŠ VISOS ŠIRDIES 
PAVERGTIEJI TĖVYNĖJE IR IŠVIETINTI 
UŽ TĖVYNĖS RIBŲ JŪSŲ BENDROS IDĖ
JOS BROLIAI, LIETUVIAI SKAUTAI.

DIEVE, LAIMINK AMERIKĄ IR JOS 
SKAUTUS 1"

Seka trys parašai, Jamborės vadai, 
paskaitę šį adresą, norėjo jį įdėti į sto
vyklos oficialių raštų rinkinį, bet mūsų 
delegacija paprašė, kad adresas būtų leis
tas įklijuoti į garbės knygą ir tuo jį galėtų 
pamatyti ir paskaityti šimtai tūkstančių 
jamborės lankytojų ir svečių. Mielai su
tiko. Jų nustebimui mūsų delegacija išsi
traukė iš kišeniaus paruoštus klijus (lie

tuvis skautas visada sumanus!) ir adresą 
įklijavo į visą knygos puslapį. (Paprastai 
įrašams buvo leista tik kelios eilutės). 
Pamačius, kad apie adresą dar yra daug 
tuščios vietos, nutarta viską išnaudoti. 
Po Brolijos adreso, Seserijos vardu pa
dėtas broliškas sveikinimas, kurį pasi
rašė Seserijos atstovė ps. A. Budriūnaitė, 
ir išvietintų lietuvių sveikinimas, kurį 
pasirašė kartu stovyklą aplankęs mūsų 
kompozitorius Br.Budriūnas. Adreso įkli- 
javimas vyko pačiu vakarinio vėliavų nu
leidimo metu ir kilęs susidomėjimas ad
reso įteikimu pasidarė didesnis, negu be
sileidžiančių stiebais žemyn vėliavų pager
bimas. Momento aplinkoje mūsų delega
cija išgirdo (neoficialiai!), kad ten pat 
esąs BSA atstovas Tarptautiniame Skautų 
Biure, Mr. Mc-Kinney. Tuoj pat paprašy
ta audiencija, kurios metu Mr.McKinney 
parodė tiek nuoširdumo,kad jo širdis tik
rai būtų suminkštėjusi mūsų oficialaus pri
pažinimo atžvilgiu, jei būtų to prašyta. Mr. 
McKinney pozavo ir fotografavosi kartu 
bent kelias minutes. Kvietė atvykti į garsų 
vaidinimą jamborės ribose, įvyksiantį už 
5-kių dienų ir pats pasiūlė bilietus. Gra
žiai padėkota ir atsisveikinta. Mr. McKin
ney'ui pasakyta,kad sekančioje BSA jambo
rėje dalyvaus visas lietuvių skautų vie
netas. Nusišypsojo ir pasakė: "Labai ma
lonu tai girdėti". Tuo oficialus delegacijos 
momentas ir užbaigtas. Per kelioliką lan
kymosi (vadovietėje) minučių spėta iš 
aukštų vadų tarpo susirasti nuoširdžių 
draugų. Lietuvos vergijos garsinime, gal
būt, nebuvo padaryta daug, gal mažiau 
padaryta,negu būtų galėjęs atlikti akyvaiz- 
diniai pasiųstas reprezentacinis vienetas 
stovyklaudamas visą laiką, tačiau, Lie
tuvos trispalvė ir Tautos herbas - Vytis
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buvo jamborėje iškelti ir neabejotinai 
juos pamatė šimtai tūkstančių, o gal net 
ir visas milijonas žmonių, nes kiekvienu 
momentu stovykloje buvo tūkstančiai lan
kytojų.
STOVYKLOJE PASIŽVALGIUS. BSA tau
tinė jamborė įvyko trečią, kartą. Susido
mėjimas ja buvo nepaprastas iš pačių ren - 
gėjų-skautų ir rėmėjų-visuomenės pusės . 
Jamborėje stovyklavo virš 50. 000 skautų 
iš Amerikos ir iš 23 užsienio valstybių: 
Kanados, Japonijos, Meksikos, Flipinų, 
Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos, Austri
jos, Australijos, Argentinos, Brazilijos , 
Kubos, Danijos, Graikijos, Guatemalos, 
Izraelio, Olandijos, Norvegijos, Švedijos, 
Turkijos, Pakistano, Peru ir Venezuelos. 
Visiems užsieniečiams šį kartą nepri
klausomybė buvo atimta ta prasme, kad 
visi buvo išskirstyti ir padalinti po atski
rus amerikiečių skautų vienetus.

Jamborės pasirengimas buvo gigan
tiškas, tiesiog neįsivaizduojamas, nes 
50.000 stovyklautojų skaičius jau kalba 
pats už save. Stovyklavietė buvo parinkta 
į pietų rytus nuo milijoninio Los Angeles 
miesto esančios ranchos (jautukų ūkio) 
pievoje, kuri mums buvo daugiau panaši į 
dykumą. Stovyklos rajone nė vieno vie
nintelio medžio, tik tropinės kilmės aug
menija iki kelių išaugusios žolės pavidale. 
Stovykla padalintai 12 rajonų, kurių bend
ras plotas sudarė 3000 akrų. Kiekviename 
rajone - 36 tuntai, po 34 draugoves. Kiek

vienas rajonas turėjo atskirą ligoninę, 
bendrąją raštinę - vadovietę, maitinimo
si dalį, pašto įstaigą ir maudytis dušus 
18-kai žmonių iš karto. Per visą stovyk
los laiką sunaudota 18 milijonų galonų 
vandens, maitinimo ir laužų reikalams 
sunaudota 40 vagonų kur o.Skautai suvalgė 
100 tonų mėsos, 175000 kepalų duonos, 
623, 656 kvortų pieno. Stovykloje pasta
tyta 30.000 palapinių. Jau šie skaičiai 
patys pasako, kad tai negirdėto mąsto 
skautų susibūrimas.

Stovyklą oficialiai atidarė Kalifornijos 
gubernatoriaus pavaduotojas, savo kalboje 
paminėdamas, kad ši stovykla esanti pa
vyzdys jaunimui už geležinės uždangos, 
kur jis į masinius susibūrimus verčiamas 
prievarta eiti, o čia, į jamborę,Amerikos 
ir laisvų tautų skautai susirinko savo lais
va valia parodyti pasauliui,kad skautai tėvy
nės laisvės sargyboje eina visi kartu. Šiai 
jamborei duotas šūkis - "ForwardTogether 
on Liberty's Team" - "Visi eikime drau
ge pirmyn saugodami tėvynės laisvę", aiš
kiai parodo, kad šis keliasdešimt tūkstan
čių skautų susibūrimas buvo pagrįstas sa
vo tėvynės laisvės sargybos propagavimu.

Vėliavų aikštėje buvo iškeltos visų lais
vų tautų vėliavos, kur skautybė nekliu
domai šiandien klesti. Jų buvo viso 51. 
Skautų šefas prezidentas Eisenhoweris ne
galėjo dalyvauti ir jį pavadavo atskridęs 
ir visą naktį palapinėse praleidęs vice
prezidentas Nixon. Šefo kalba visai stovyk-

Musų delegacija kalbasi su Mr.McKinney,BSA atstovu Tarptautiniame 
skautų Biure. Nuotr. s.kun. J.Vaišnio
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lai buvo transliuota iš įkalbėtos juostos . 
Jos pagrindinė mintis, kad tautos ateitis 
esąs jaunimas ir kad skautiškasis jauni
mas yra pagrindas tautos laisvės ir ne
priklausomybės išlaikymui. Vėliavų aikš
tėje pastatytas milžiniškas simbolinis 
laisvės varpas.

Lankant stovyklą mums, lietuvių skau
tams, gavosi neįprastas vaizdas: viskas 
kaip bičių avily: juda, kruta, maišosi. 
Smėlio dulkių stulpai ištisai stovi virš 
stovyklos. Papuošimų apie palapines - jo
kių. Visi papuošimai suspiesti prie ra
joninių stovyklų vartųjjie dažniausia iš
dažyti ant fanieros. Rajoninėse stovyklo
se padarytos gatvės, kurios nuo palapinių 
atskirtos tvorelėmis taip, kad lankytojai 
į vidų negali patekti, bet gali apžiūrėti 
praeidami. Tarp rajoninių stovyklų kur
suoja autobusai, kuriais skautai ir lanky
tojai gali apžiūrėti stovyklą. Stovyklos pa
reigūnams atlikti tarnybines keliones 
Chevrolet auto firma paskyrė 75 visai 
naujas mašinas, kurios nardė po stovyklą 
iš visų pusių išmargintomis ženklelio - 
lelijos emblemomis.

Valstybės departamentas specialiai už
sakė stovyklos metu pagaminti iš skau - 
tų gyvenimo filmą, kuri vėliau bus padaugin
ta ir nemokamai išsiuntinėta po visas pa
saulio tautas, neišskiriant ir už geležinės 
uždangos, parodymui, kaip jaunimas lais
vame krašte gali būti išauklėtas naudin
gais piliečiais.

Stovyklos metu filmų bendrovės ir atski
ri filmų artistai stovyklos vyr. laužavie
tėje davė daugybę atskirų auklėjančių prog
ramų. Kaubojai rodė neįsivaizduojamus 
triukus. Milžiniškas dirižablis šliaužiojo 
ore aplink stovyklą.

Prie jūros - Ramiojo Vandenyno - kiek
vienas skautas per visą stovyklavimo lai
ką turėjo teisę 3 kartus išsimaudy- 
dyti.Kiekvienu metu maudėsi grupė, suside
danti iš 5000 skautų. Skautai maudymosi 
metu buvo suporuojami ir vienas kito ne
galėjo pamesti iš akių. Per maudymosi 

perijodą buvo šaukiami patikrinimai, kurių 
metu kiekvienas turėjo atsistoti rikiuotėn 
su savo suporuotu asmeniu. 130 geriausiai 
plaukiančių pliažo policininkų sekė besi
maudančius kaip sakalai savo akimis. 
Jūroje tuo metu motorinės valtys be per
traukos patruliavo, o ore kabojo malūn
sparnis, kad nelaimės atveju laiku būtų 
duota pagalba. Tai parodė, kaip sąjunga 
gerbia, myli ir saugo savo narį.

Stovyklavimo metu skautai turėjo dau
gybė skautiško išsilavinimo pasirodymų. 
Jų metu galima buvo daryti išvadą, kad 
BSA yra stipri ir galinga.

Reikia žinoti, kad iš visos Amerikos į 
Los Angeles apylinkę ateina tik dvi gele
žinkelių magistralės. Todėl atvežimui 
50.000 skautiĮį stovyklavietę reikėjo pa
naudoti visos priemonės: geležinkelį, lai
vus, auto ir lėktuvus.

Lankant stovyklą gavosi vaizdas, kad 
visi skautai linksmi, sotūs, tik ištroškę. 
Coca-Colos tuščių bonkų kalnai prie ra
joninių krautuvių buvo sukrauti į namo 
aukštumo kalnus. Per naktį tie kalnai buvo 
pakeičiami pilnomis bonkomis. Visų sto
vyklaujančių veidai ir kūnai įdegę nuo sau
lės ir pilni energijos.

Paliekant stovyklą širdį spaudė liūde
sys, kodėl ten ne lietuviai skautai, ne 
lietuviška nuotaika, ne lietuviška daina 
bei klegesys ir - ne lietuviška Žemė?! Jei 
čia, toje be gyvybės dykumoje buvo gali
ma suburti tiek jaunatviškos gyvybės, kiek 
viso to galima būtų suburti mūsų tolimos 
netektos žemės skautiškoje stovykloje 
nuo Baltijos iki Vilnijos pakraščių, nuo 
Šiaurės Lietuvos žaliųjų palankių iki Va
rėnos ir Alytaus kvepiančių miškų. Deja, 
su ta liaudies daina dar kartą turėjome 
sutikti: - Tiktai ne šiandien, tiktai ne ši
čia, toli nuo savo gimtų namų! - Mūsų 
Trispalvė dar kartą bylojo laisvam pašau- 
liui, kad vergijos pančiai dar nenutraukti 
ir kad lietuviai skautai savo jaunatvės 
džiaugsmo dar negalėjo atnešti į viso pa
saulio laisvų tautų skautų tarpą.

Pr. Žolynas

JEI PO TĖVIŠKĖS DANGUM DABAR MIEGOTUM. ..

Ramu. Medžiai, ratu apsupę aikštelę, 
stovi rimti ir tylūs. Tamsiai žalia, kaip 
spygliuotas Lietuvos miškas, susikaupu
si ir kiek liūdnai plevėsuoja vėliava - 
Dievui, tėvynei, artimui ...

Kenčiančiai, toli už vandenynų palikusiai 
tėvynei. Rodos, girdi žodžius, tyliai su

virpančius sielos gelmėse tų, kurios, pri
klaupdamos ir bučiuodamos vėliavą, pa
sižada padėti artimui ir tarnauti Dievui ir 
tėvynei, kurios jos jau neatsimena - jų 
tylią lopšinę, liūliuojamą Nemuno bangų , 
pertraukė karo audra ir atslenkąs raudo
nasis siaubas.
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Valanda iškilminga ir šventa, veidai 
susikaupę ir ryžtingi. Naujosioms Nerin
gos tunto skautėms užrišami kaklaraiš
čiai ir užmezgami gero darbelio ir tėvy
nės ilgesio mazgeliai.

- Svarbu bręstančiam individui padėti 
savo artimui geru darbeliu ar net žodžiu, 
nešančiu kitiems paguodą ir širdies šili
mą, - kalba kukliai ir paprastai Vyriau
sioji Skautininke žodžiais, einančiais iš 
širdies ir gyvenimo, o miško paukščiai, 
palydėdami besileidžiančią saulę, lyg 
gamtos šventovės vargonų garsai, subti
lia harmonija sulieja žmogaus sielos vir
pesius su visatos ritmu.

Susikaupia medžiai ir paukščiai nutyla . 
Temstančio miško skardžiai aidais pa
kartoja - "Marija, Marija". . . ir "... var

dan tos Lietuvos"... žodžius, jiems nie
kad negirdėtus.

Po valandėlės laužo liepsnos šoka į vir
šų, ir neringiečių stovykla suaidi lietu
viškomis skautų dainomis, kurias kitados 
tiek daug kartų girdėjo Lietuvos miškas.

Laužas baigia blėsti. Stovyklos rajone 
ramu, tik sargybinės tyliai vaikštinėja. 
Pro medžių viršūnes tamsiai mėlyno ak
somo fone iškyla mėnulis, nustelbdamas 
tolimas Clevelando žiburių šviesas. Sto
vykla užmiega. Jokio garso, tik upelio 
bangos, lengvai šokinėdamos akmenuotu 
dugnu, rodos, tyliai dainuoja miegančio
sioms:

Jei po tėviškės dangum dabar miegotum, 
Oštų tau lopšinę kalno ąžuolai . . .

Vacys Kavaliauskas

DETROITO

Šių metų birželio 17-25 d. Baltijos vie- 
tininkija turėjo aštuonių dienų stovyklą. 
Stovyklavo 40 skautų. Didžiulė pušynėlio 
supama aikštė darė puikų lietuviškos skau
tų stovyklos vaizdą. Karštos dienos ir 
šaltos naktys nesutrukdė patirti stovykli
nių malonumų ir įdomumų. Užsiėmimai, 
žaidimai, laužai ir stovykliniai nutikimai 
sujungė visus gražion skautiškon šeimom. 
Iš stovyklos grįžome įgavę daugiau patyri
mo ir žinių. Pasirodė, kad parko krū
mokšniuose buvo nuodingų augalų, vad. 
poison ivy, į kuriuos naktinių žaidimų me
tu pateko keli broliai. Brolis Algis dėlto 
turėjo kelias dienas praleisti lovoje ... 
Stovykla - skauto mokykla. Reikia būti at-

BALTIJA ...

sargesniems nežinomoje aplinkoje. Min- 
daugiečiai jautėsi truputį "nuskriausti", 
nes jų didžiausias malonumas - ežeras - 
buvo gana tolokai. Mažiesiems parko 
upelis buvo idealia maudymosi vieta. 
Nakties žaidimuose broliai pasirodė šau
niai. Visi sesių puolimai buvo "atremti" 
ir "visi priešai" paimti į nelaisvę. Bro
liams bulvių skųsti neteko, nes turėjo pa
kankamą skaičių belaisvių. Bulvės buvo 
dailiai nuskustos ir monogramomis pa
margintos. .. Daug tėvelių ir svečių ap
lankė mūsų stovyklą. Jie dalyvavo ir di
džiuose laužuose, kurie vyko kartu su se
sėmis. Sesių stovykla buvo už gero pus- 
mylio tame pačiame parke. Reikia paste-

Sesės atėjo 
atlikti gero
jo darbelio... 
Nuotr.Z .Re
kašiaus .

7

9



bėti gražiai pravestą, sesių stovyklą ir pa
vyzdingą susitvarkymą, o taip pat brolių 
ir sesių gražų, tikrai skautišką bendradar
biavimą, kuriame atsispindėjo drausmė, 
skautiškumas ir broliška nuotaika.

Pažymėtinų svečių tarpe buvo mūsų 
mielas rajono Vadeiva v.s. V. Šenbergas, 
kuris atvyko iš Clevelando su dviem savo 
sūnumis skautais ir praleido pas mus porą 
dienų stovyklaudamas .Brolis Vadeiva pa
liko mums malonų įspūdį ir tuo pačiu mūsų 
stovyklą savo atsilankymu pagerbė. Sto
vyklą aplankė ir mūsų dvasios vadovas 
kun. Br. Dagilis.Sekmadienį įvyko bendros 
broliams, sesėms ir svečiams pamaldos.

Didžiausia stovyklos darbų ir rūpesčių 
našta gulė ant stovyklos vadovybės pečių, 
kurią sudarė; ps. J. Paruškevičius, v. si. 
Z. Rekašius ir v. si. A. Banionis. Daug 
talkininkavo broliai vyčiai: si. V. Bauža, 
psl.A.Banys, si. J. Vitas ir keli savait
galiui atvykę vyresnieji. B.

MONTREALIO NERINGA...

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais, 
susirinkom prie gražių "Salų ežero" kran
tų, St.Emile apylinkėj, praleisti kelias 
dienas gamtoje, pasisemti daugiau skau
tiškų žinių, kad grįžusios į miestą galė
tumėm uždegti kitas seses tom kibirkštė- 
tėm, kurias laužai mumyse įžiebė.

Dalis Neringos iškylauja . .,

Pirmąsias kelias dienas dirbom išsi- 
juosusios įsirengdamos ir puošdamos 
stovyklą, nes tikėjomės sekmadienį susi
laukti svečių. Neapsirikom. Sekmauienį 
jų atvažiavo tikrai nemažai. Tą popietį 
buvo pravesti įvairūs žaidimai. Laimė
jusios grupės buvo apdovanotos dovanomis , 
kuriomis pasirūpino tėvų komitetas.

įpusėjus stovyklai įvyko žiauri nelai
mė, kurioj mūsų adjutantei sesei O. Šar
kaitei buvo sulaužyta koja, o vienai paukš
tytei teko pagulėti.kelias dienas be sąmonės. 
Tas mus gerokai pritrenkė, bet, kadangi 
skautė linksma, susivaldo, nenustoja vil
ties, mes vėl įėjom į pernykščias vėžes .

Paskutinį penktadienį turėjom iškylą į 
St. Donat ežerą. Ten plaukiojom kelias 
valandas laivu, besigrožėdamos dideliais 
ežerą supančiais kalnais. Taip dirbda
mos, dainuodamos ir žaisdamos nei ne- 
pajutom, kaip reikėjo jau kurti paskutinį 
laužą. Šis laužas,kuris buvo skirtas tėvy
nei, paliko mums visoms be galo didelį 
įspūdį. Mes tikime, kad mūsų šūkiai 
"Lietuva - Nemune - Baltija - mes su
grįšim prie tavo krantų! "palydėti laužo ir 
fakelų liepsnos, pasiekė mūsų sesių ir 
brolių širdis Tėvynėj. Ina Šapelytė

ROMUVA LAURENTIAN KALNUOSE

Per kalnus ir per klonius, vingiuodama 
tarp nesibaigiančių miškų ir puikių ežerų, 
ilgoka kolona slinko šiaurės rytų kryp
timi. Pasikrovę ne vien tik savo daiktus, 
bet ir maistą su palapinėmis, Montrealio 
skautai artėjo prie savo šių metų stovyk
lavietės. Vingiuotas kelias vedė vis aukš
tyn į kalnus, čia prabėgdamas pro ežerą 
ar upokšnį, čia perkirsdamas uoluotas 
pakriaušes. St. Donat, į kur ir skubama, 
randasi 80 mylių nuo Montrealio ir yra 
paskutinė civilizacijos tvirtovė. Toliau 
joks kelias nebeeina. Kanados šiauriniai 
plotai iš čia pasiekiami vien laivais ar 
miškų takeliais. Vienu ar kitu būdu iške
liaujant, reikia valdžios pareigūnams pra
nešti, kur einama ir kada manoma grįžti, 
kad paklydusius būtų galima bandyti ieš
koti.

Pati aplinkuma yra laukinė ir mažai 
paliesta žmogaus rankos.Žinoma, tai ne
liečia pačio St. Donat miestelio, esančio 
dar šioje Archambault ežero pusėje. Kita 
gi ežero pusė sudaro atskirą pasauli,. 
Vienas ant kito sugriuvę medžiai ir susi- 
pynusios šakos dengia žemės paviršių. 
Ir gerai įsiklausius negalima užgirsti nei
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"Oremus" Mont- 
realio sk. sto - 
vykioje. - 
Nuotr. S.Nagi- 

/ nionio

traukinio, nei mašinos ūžimo. Kartais 
šen ar ten klykteli paukštis ar subraška 
šakos po bešūkaujančių voverių kojelėmis. 
Rytmečio saulė, įsiskverbusi tarp dviejų 
kalnų, akinančiai žėri ežero paviršiuje. 
Lengvas vėjelis iš lengvo virpina jo pavir
šių ir mažos bangos nuolat skalauja kran
tų, tyliai šniokšdamos vienumoje.

Pagaliau stovyklautojai pasiekia ežero 
pakrantę ir šūkaudami, šokinėdami bei 
grūdami per savo išmėtytus daiktus skuba 
laivan, kad tik greičiau galėtų pasiekti 
stovyklavietę. Kiek lukterėjus, laivas pa
sijudina ir iš lėto slenka tolyn, dešimčiai 
dienų nešdamas mūsų skautus į nepalies
tų šiaurinės Kanados gamtų.

Palapinėms iškilus, pakvipus pirmiems 
laužo dūmams ir suskardėjus švilpukams, 
stovykla prasidėjo. Pirmajame įsakyme 
stovyklos komendantas s.v.si.V.Piečai- 
tis paskelbia stovyklos vardų - Romuva. 
Šalia skautiškų žinių pagilinimo ji turė
sianti atgaivinti lietuviškų dvasių ir pri
minti tėviškės miškus.

Sunku tiksliai apibūdinti pačių stovyklos 
eigų. Pamėginkime bent truputį žvilgte
rėti į skauto-kand. Gyčio Vazalinsko die
noraštį :

"1953.7.29 - Trečiadienis - Ryte ir 
visų dienų buvo vėjuotų. Ežere didelės 
bangos.Norėjau padėti puodus šveisti, bet 
mano pagelbos nereikėjo. Po pietų mo
kiausi mazgų. Vakare buvo laužas, kuria
me mes vanagai pasirodėm pirmų kartų . 
Vienas vaidinimas buvo labai juokingas, 
Jame Narbutas buvo dirigentu, o kiti ope
ros solistais. Tų naktį ėjau sargybų nuo 
ketvirtus iki šeštos valandos. Visų dienų 
ruošiausi egzaminams."

Šeštadienio vakare, saulei nusileidus, 
ežero pakrantėje sužibo septyni maži lau
želiai - septyni skautai kandidatai, išlaikė 
trečiojo patyrimo laipsnio egzaminus, 
dar kartų pergalvojo pagrindinius skautų 
ideologijos bruožus. Po pusvalandžio jie 
įsijungė į bendrų laužų, kur prie tautinės 
vėliavos kiekvienas savo garbe pasižadėjo 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, tuo 
įsijungdami į pasaulinę skautų sųjungų.

Paskutinę stovyklos dienų buvo pravesti 
specialybių egzaminai. Sanitarai, virėjai, 
plaukėjai, atletai, muzikai, topografai, 
visi stengėsi parodyti, kų jie gali, vienok 
turbūt įspūdingiausiai pasirodė mazgų ri
šėjai ir pėdsekiai.

Montrealio vyčiai iškyloje
Nuotr. S.Naginionio
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Po visų egzaminų ir apdovanojimų sto
vykla baigėsi. Jos atsiekti rezultatai buvo 
jaučiami ne vien stovyklos įsakymuose, 
bet ir kiekvieno dvasioj. Septyni skautai 
davė skauto įžodį, vienas - vilkiuko, ke
turi išlaikė pirmąjį patyrimo laipsni, ir 
trys - antrąjį. Taipgi buvo išlaikyta per 
keturiasdešimt specialybių egzaminų.

Užsigrūdinę ir žvalūs skautai liūdno
kai žvelgė į betolstančią salą, kurioje, 
kaip ir po kiekvienos stovyklos, liko tiek 
daug prisiminimų. Bet, štai, vienas 11-kos 
metų brolis šoktelėjo laivo vidurin ir .šūk
telėjęs "Skautai nenuliūsta ir nenustoja 
vilties", užtraukė taip jau visiems mielą 
dainą:

Juokiasi saulė ir džiūgauja girios 
Skamba jaunatviška skautų daina.
Ir tikrai, kiti metai, kiti lapai ir kita 

stovykla. Tiesa, jau ne čia, bet gi skautui 
visa gamta yra miela. S.N.

ANT KALNO RAMOJAUS UGNELĖ ŽĖRĖJO, 

ugniasargė ilgai į jąją žiūrėjo.. ." - sto
vyklos daina, stovyklos vardas. Šių laikų 
vaidilučių sodyboje - Nekalto Prasidėji
mo Seserų vienuolyne, Putnam, Conn., 
pirmą kartą suskambėjo skautiškas juo
kas ir daina. Iš Worchesterio ir Hartford 
suvažiavo skaučių visas velnio tuzinas. 
Nedaug, palyginus su NJS, bet dienotvar
kė ir visa programa buvo vykdoma, kaip 
didelėje stovykloje (mat vadovės .neseniai 
iš jubiliejinės grįžusios).

Ramojaus aikštelėje ...

Diena prasideda skardžiu švilpuku, ku
ris seses iš šiltų lovų į vėsų ryto orą 
mankštai ištempia. Po šv. Mišių, kurias 
atna šaudavo s. prof. kun. St. Yla ir kun. dr . 
Rimšelis, visos renkasi prie pusryčių 
stalo. Gal seselės per skaniai virė, o gal 
todėl, kad skautukės grynam ore valgė , 
apetitai būdavo nežmoniški.

Pasistiprinusios sesės žygiuoja į savo 
Ramojų vėliavos kelti. Kelias gana ilgas 
ir, kad koja kojon lengviau būtų žengti , 
be dainos neapsieina. Nors ir uždususios 
į kalniuką klampoja, bet visos šaukia savo 
sukurtą daina;"Ėjom vėl į kalną vėliavos 
pakelti ir į juodą purvą kojas susivelti.. ." 
Užlipus, tikslas pasiektas. Prieš akis iš - 
sitiesia žemais kadugiais apaugusi aikš
telė. Kairėje jauni berželiai susibūrę, 
dešinėje pušys ir pušelės ošia. Vidury 
aikštelės laužavietė. Apie ja išsirikiavę 
vėliavos stiebas, beržo kryžius ir auku
ras.

Trispalvei pakilus, prasideda stovyklos 
diena; įsirengimo chrbai, patyrimų prog
ramos kartojimas ir mokymasis, iškylos 
su kelionės ženklais. Taip iki pietų. Po
piečio poilsio metu sesės turi progos pa
sireikšti kūrybiniais gabumais. Visos ra
šo į sieninį laikraštuką "Žu-lie-vis". Čia 
ir rimtų ir nerimtų žinių telpa. Daugiau
siai nukenčia stovyklos štabas, stovyk
lautojų "šnabu* pramintas, kurį sudaro : 
vyr. skautės B. Jasutytė, J.Micutaitė ir 
M. Leknickaitė.

Vasaros saulutė karštus spindulius že
mėn beria, gulbės ir žuvėdros be vandens 
negali gyventi. Seselių autobusas nugabe
na visas prie ežero, o ten plaukimui ir 
nardymui nėra galo. Nors ir nesinori 
skirtis su žuvytėm ir vėžiais, bet viskam 
ateina galas ir sesės dainuodamos rieda 
stovyklos link. Atvesusios šaltose ežero 
bangose, skuba vėl sušilti kvadratą be- 
žaisdamos. Po valandos gaudymo, mėty
mo ir bėgiojimo, palikusios vi: as jėgas 
kamuolyje, be švilpuko renkasi prie va
karienės stalo, laiką iš saulės ir alkio 
spėdamos.

Saulutei už miško leidžiantis,-prasideda 
visų laukiamas laužas. "Pečkūre" nesi
gaili sausų šakų, o apšviestoje aikštelė
je gulbės nepasiduoda žuvėdroms vi
sokiais šposais ir kupletais juokindamos 
žiūrovus. Čia vėl "šnabui" ausys linksta 
viešų papeikimų besiklausant. J laužus at
silanko Nek.Prasidėjimo seselės, s. prof, 
kun. St.Yla, kun. dr. Rimšelis, v. s. M. Avie- 
tėnaitė ir s. A. Augustinavičienė, s.A.Au- 
gustinavičienė ir s. prof. kun. St. Yla įdo
mių minčių patiekia savo pašnekesiuose.
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Nei nepajuto sesės, kaip pralėkė visų 
taip laukta ir pilna džiaugsmo bei jau
natviško nerūpestingumo savaitė. Pasku
tinį kartą nuleidus vėliavą, tėvelių ir sve
čių akivaizdoje, jaun. skautė tampa skaute, 
pasižadėdama tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Suskamba paskutinis "Lauželis, lau - 
želis...", rinktiniai pasirodymai, ir visų 
darniai traukiamos dainos.Gulbės paskel
biamos stovyklos konkurso laimėtojomis . 
Žuvėdros nenusimena, jos kitąmet laimės.

Skautės, atsidėkodamos seselėms už 
jų gerumą ir rūpestingumą, įteikia Mo
tinai M. Aloyzai adresą su stovyklautojų 
parašais ir mažą auką naujai statomai 
koplyčiai. Gęsta laužas, liūdnai skamba 
paskutinė "Ateina naktis", nesinori skir
tis su mielu Ramojumi. Bet skautė links
ma, ji nenustoja vilties ir tikisi kitą va
sarą vėl ten stovyklauti. Iki pasimatymo !

B.

OMAHA WA-KON-DA

Omahos vietininkijų stovyklos vyko 
rugpiūčio 21, 22 ir 23 dienomis indėnų 
krašte Wa-Kon-Da. Čia šalia JAV vėlia
vos šiame krašte pirmą kartą iškilo Tri
spalvė. Šio krašto indėniškas pavadinimas 
turi "taikos" reikšmę, tik gaila, kad lie

tuviai skautai čia atvyko pavėlavę dviem 
šimtais metų ir negalėjo indėnams parodyti 
savo taikingumo - užtraukti taikos pypkę. 
Visgi broliai parodė savo taikingumą se
sėms įvairiomis progomis, k. a., pala
pinių statyme, svečiavimosi laiku, sto
vyklos sargybų patikrinime ir pan.

Karštis ne kliūtis skautų uždaviniams 
vykdyti. Taip brolių stovyklos virėjas Ta
das pakėlė net tik ugnies karštį, bet ne
mažiau ir saulės kaitrą. Būtų buvę vargo 
jį išskirti iš spalvuotųjų tarpo, jei jie bū
tų jį pagriebę. Jo sugebėjimai virimo me
ne džiugino stovyklautojus. Vietininkija 
tai įvertino ir suteikė jam virėjo specia
lybę.

Pirmoji stovyklinė bausmė buvo įvyk
dyta trims raudonšlipsiams ( ! Red. ) ; 
Audriui, Algiui ir Algimantui, kurie drau
džiamu laiku slapta nuvyko į sesių sto
vyklą. Jie turėjo stovyklos virimo prie
mones padaryti žibančiomis, nes čia ma
mos negalėjo ateiti į pagalbą.

Stovykloje ne tik vilkiukai susipažįsta su 
gamta, jos aplinka, bet taip pat ir vadovai 
įgauna daugiau patirties. Jiems buvo dide
lių rūpesčių prižiūrint nakties ramybę. 
Vienos nakties rezultatai buvo liūdnoki, bet 
jau vėliau jie surado būdą tylai - ramybei 
palaikyti. Sis atradimas palieka jų nuosa
vybe bei paslaptimi. Vadovams tenka vi
są stovyklos naštą pakelti, kartais nepa
vydėtina, kaip antai: jiems pritrūko vie-

Nuotr. K. L.MusteikioOmahds jaun. skautės stovyklavę pirmą kartą ...
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tos palapinėse, tada jie tiesės poilsiui ša
lia palapinių ir klojosi storu sluoksniu iš
pintu uodais. Stovyklos priešas Nr. 1 buvo 
uodai. Nors šis slėnis yra vadinamas tai
kos slėniu, bet su priešu Nr. 1 vyko aršios 
kovos. Sis priešas buvo labai įžūlūs: ne
lenkė nė vieno, visus puolė nežiūrėdamas 
vadovų laipsnių nei jaunesniųjų amžiaus. 
Užsiėmimų metu buvo ir tokių nuotykių, 
kad vilkiukas Algis,vesdamas savo drau
gus, įėjo į užburtą indėnų ratą, iš kurio 
jau savo jėgomis nebeįstengė surasti savo 
stovyklos. Tik vadovų švilpukų aidai ap- 
kerėjimus išsklaidė. Brolių stovyklos va
dovas buvo si. Jonas Šarka ir komendan
tas v. si. Adomas Mickevičius. Jiems tal
kininkavo transporto ir kituose reikaluose 
skautai vyčiai. Stovyklavo 25 skautai.

Sesių pasaulis liko broliams nežino
mas. Broliams teko patirti, kad vadovių 
palapinė nakties.metu buvo apstatyta tirštai 
sargybomis ir jų prožektoriai buvo taip 
galingi, jog buvo galima matyti net ore 
skraidančius uodus.

Didelio medžio paunksmėje, lyg po 
lietuviškuoju šimtamečiu ąžuolu, skautų 
kapelionas atnašavo šv. Mišių Auką. Bro
liai ir sesės garbino gražios gamtos Kū
rėją, lenkdami kelius maldai bei giesmei.

Skautų bei skaučių stovyklų užbaigiama
sis laužas sukvietė daug mielų tėvų ir jų 
bičiulių. Skautų rėmėjų vald.pirm. P.Jau- 
degis, savo trumpu žodžiu skautų vado
vams išreikšdamas didelę padėką, įkūrė 
laužą. Salia 'įvairios laužo programos par 
žymėtinos skautų vyčių šešetuko dainos 
akordeonui palydinį ir sesių kupletai.

Dažnai yra pamatomi trūkumai darbą 
baigus. Panašiai atsitiko ir šių stovyklų 
gyventojams, pav..; darbuojasi, kaip se
sės be stovyklos įrankių; vaikšto, kaip 
pritrūkęs šovinėliųjsesės šaudosi ir griū
va prie laužo, kaip karvininkai televizijoj.

Skautai šalia papeikimų kartais sulau
kia ir pagyrimų. Šios stovyklavietės pri
žiūrėtojas pareiškė, kad dar nebuvo turė
jęs tokių malonių stovyklautojų, kaip šie . 
Jį stebino švara, tvarka ir drausmė. Jis 
visada jų lauks ir jiems mielai padės.

ps. K. L. Musteikis

KANADOS LB ONTARIO APYGARDOS 
STOVYKLOJE

Š.m. liepos mėn. 5-18 dienomis prie 
Medad ežero, tarp Toronto ir Hamiltono, 
buvo ruošiama K. L. B. Ontario Apygar-

J. E. vysk. J. F. Ryan kalbasi su vil
kiukais ...

dos stovykla mažiesiems. Šioje stovyk
loje stovyklavo ir Ontario provincijos vil
kiukai ir jaun. skautės. Štai keletas nuo
trupų:

Liepos 5 d. popietėje . kaip grybai po 
lietaus stovyklautojai, naudodamiesi įvai
riomis motorizuotomis priemonėmis , 
renkasi stovyklavietėn.

Palapinės, it pavargę "kupranugariai" 
Sacharos dykumoje,žvalgosi pavėsio. Vie
nas kitas mamytės glostomas, nuvirtęs 
ant didžiulio šiaudų prikimšto čiužinio 
šiaudeliu traukia coca-colą.

Štai, rajonan įsirito nedidutis sunkve- 
žimėlis, iš kurio iššoko saulės nubučiuoti 
įrudę skautai vyčiai iš Niagaros Jubilieji
nės stovyklos. Tai pionierių, grupė, kuri 
per keletą minučių šalia besikaitinančių 
prieš saulutę "kupranugarių" ištempia 
mažasias palapines savo jaunesniesiems 
broliams. Ne visiems laimė nusišypso pa
tekti mažojon palapinėn ir dalis pasiten
kina "kupranugario" pavėsiu.

Diena bėga po dienos, o jos tokios trum
pos ir taip laiko maža. Dar, atrodo, vos 
tik spėjai užmigti, gi, klausyk, jau budin
čio švilpukas tave verčia skubiai ristis iš 
palapinės ir, nutvėrus rankšluostį bei 
kitas prausimosi priemones, neatsilikti 
nuo kitų. Rytmečio mankšta ir tyras oras 
bei sidabru padabinta pieva greitai išju
dina sustingusius sąnarius, o šaltas van
denėlis nuplauna visus nakties sapnus.

Tuoj greta greton rikiuojamės vėliavos 
pakėlimui. Sklinda garsas iš jaunų krūti
nių - Lietuva , Tėvyne mūsų... nukrypsta 
žvilgsnis į trispalvę aukštai stiebe ple
vėsuojančią, o mintys nuskrieja toli į
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gimtinę, kurios kiti jau nebepamena.
Pusryčiai, pietūs, vakarienė. Kokie 

malonūs ir laukiami jie stovyklautoju. 
Šiandien pusryčiams dešrelė ir kiaušinis , 
balta duona ir kava. Pietums - balta duo
na, dešrelė ir sriuba. Vėliau kompotas 
atsirado, gi vakarienei sriuba, dešrelė ir 
balta duona su kava.

Ir slenka diena po dienos, kol įkyrią 
dešrelę pakeičia riebūs virti kiaušiniai, 
žalia salota pridengta....

Sugrįžę mes į palapinę ,tuoj rausdavo- 
mės po kuprinę. Gal gi rasime mamos 
įdėtą kokį vaisių ar skanėstį. . . Jei kam gi 
to pritrūksta, tuoj mauna per aikštę į pa - 
stogę, kur galima nusipirkti viso to, ko 
tik širdis geidžia: gaivinančio gėrimo , 
vyšnių, apelsinų, šokolado. Tačiau, jei 
ir tas tau alkio nemalšina, vedi derybas , 
paslapčiomis, pro spygliuotą tvorą, kol 
gauni iš jauno dano daržininko kopūsto 
žalią galvą, kuria kaip kralikas sugraužės, 
greit ambulatorijon pakliūt gali. (! ? Red.)

*
Naktis. Sargyba. Užpuolimas. Kas gali 

to tikėtis? O vis tik gandas sklido, kad 
pulti "priešas" žada. Kažkas tyliai pra
eidamas pro šalį, užklausia du mažus 
sargybinius: "Ką darytumėte, pamatę kokį, 
nors svetimą žmogų ateinantį rajonan?" 
"Pultume! Aš griebčiau už kojų, o jis 
šoktų ant nugaros", ramiai paaiškinę nu
slinko jie tolyn.

Apie antrą valandą nakties, kaip pa
prastai, einame su Apolinaru per palapi
nes, užklostinėdami nuogalius. Įsmunkam 
į "kupranugarį" Nr.5 ir nustembame. Vi
si kaip vienas pilnoje "kautynių" aprango
je" išsidėstę grupelėmis ir sukritę sker
sai lovų, laukia "puolimo".

Kiek juoko ir kiek vargo buvo, kol "gy
nėjus" nurengėme ir kiekvieną sukaišio
jome atgal į lovas.

*
Be įvairių užsiėmimų, žaidimų, mau

dymosi ir laisvalaikio, kurio buvo taip 
maža, turėjome įdomių pašnekėsiu, ku
riuos pravesdavo stovyklos kapelionas kun. 
B. Bacevičius, nukeldamas mus tėviškėn, 
primindamas mūsų tėvų vertas kovas už 
spaudos ir kalbos laisvę, primindamas 
kovotojus paguldžiusius savo kaulus šal
tame Sibire.

Su mūsų stovyklos vadovu buvome. nuke
liavę į tolimą Lietuvos valstybės senovę, 
su jos didžiaisiais kunigaikščiais ir at
kakliomis kovomis.

Stovykloje skambėjo dainos, o kai žy
giuodavome, tikrai drebėjo žemė po mūs 
kojų ...

Kaitrioji saulutė visus nuviliojo popie
tiniam poilsiui. Rajone nei gyvos dvasios. 
Jei kurį miegas nevilioja, tas skaito kny
gą ar ką kito susigalvoja, kad tik būtų be 
triukšmo. - Vyskupas atvyksta - staiga 
kažkas praneša ir dingsta tarp palapinių. 
Kaip žaibas šokame visi iš lovų, velkamės 
ant kūno marškinius ir kitą rūbą. Išnirę 
iš palapinių tuoj stojamės prie jų ir lau
kiame, kol mūsų svečias J. E. Hamiltono 
katalikų vyskupas J.F. Ryan, lydimas stov. 
kapeliono, praeis pro mūsų palapines jas 
apžiūrėdamas. Kiekvienam jis surado po 
žodelį, kiekvieno ko nors pasiteiravęs, 
išvyko.

Be kitų daugybės svečių, mus aplankė 
LSB Vyriausiasis Skautininkas, Kanados 
Rajono Kat. skautų dvasios vadovas kun . 
S.Kulbis, v. s. E. Putvytė ir Toronto bei 
Hamiltono tuntininkai.

*
Paskutinį kartą nuleidžiant vėliavas su 

dar didesne rimtimi ir susikaupimu sto
jamės eilėn. Šį vakarą šešetas mūsų ma
žųjų, bučiuodami trispalvę, pasižada vyk
dyti vilkiuku ir j. skautų įstatus, būti iš
tikimais Tėvynei.

Spaudžiame vienas kitam kairę ir ta
riam "lig pasimatymo kitos vasaros skau
tų stovykloje, kur galėsime skautiškai pra
leisti laiką ir panaudoti įgytas teoretines 
žinias praktiškai.' P.

(Šios stovyklos, kurią organizavo K. L. B ., 
berniukų viršininku ir skautų vieneto va
dovu buvo s. v. v. si. J. Pažėra. Jam tal
kininkavo s.v. v.sl.A.Gotceitas. Visos 
stovyklos viršininkės padėjėja ir skaučių 
vieneto vadove buvo sk. B. Grigaitytė . 
Jai talkininkavo sk. D. Ščepavičiūtė. Sto
vyklavo 36 vilkiukai ir skautai, 19 j. skau
čių ir skaučių. Visai stovyklai vadovavo 
p. S. Prapuolenytė. Red.)

MIŠKO PRIEGLOBSTY...

Po ilgo laukimo pagaliau atostogos, o 
jas sunaudoti tinkamai galima tik stovyk
loje. Toronto vyčių draugovės vyčių dalis 
šioms trumpoms atostogoms ruošėsi jau 
senai, nes ištrūkę iš fabrikų triukšmo no
rėjo atostogauti miško prieglobstyjeįarp 
miškų ir vandens. Tam tinkamiausia vie
ta yra Haliburtono ežerai, kur jau keletą 
metų randasi nuolatinė Toronto kanadie
čių skautų stovyklavietė. Pati stovykla
vietė užima daugiau kaip 4000 akrų žemės 
su keletą ežerų ir miškų. Vieta graži ir 
jauki.
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Tai bent vasara ... 
Nuotr .A. Draugelio.

Rugpiūčio 8 dienos rytą, Jono "arkliu
kas išnešą mus iš triukšmingo miesto 
tolyn į šiaurę. Kelionė vyksta gerai, tik 
vieną kartą "arkliukas" buvo sušlubavęs, 
bet, laimė, pavojaus išvengta ir tos kelios 
minutės baimės praėjo. Skriejame tolyn . 
Aplink gražūs miškai ir ežerai.

Dangus truputį niaukiasi., bet tikimės 
kelionės tikslą pasiekti sausai. Pagaliau 
po penkių kelionės valandų tikslas pasiek
tas. Prieš akis Canabi ežeras. Maloniai 
mus pasitinka kanadiečių skautininkas Do
nald N. Me Lean. Skubiai kraunamės į 
"Queen laivą ir motorinė valtis mus nu
tempia nuo krantinės. Pirmą kart atvyku
sieji žvalgosi aplink. Vaizdai vieni už ki
tus gražesni. Praplaukiame keletą salų su 
stovyklaujančiais skautais. Jie mus svei
kina. Štai ir mūsų vieta. "Queen" ne
vykusiai artinasi prie kranto, nes mūsų. 
"Skip" Vladas neįgudęs vairuoti. Vargais 
negalais prisišliejame prie buvusios kran
tinės. Skubiai kraustomės iš laivo ir sta- 
tomės palapines, nes tamsūs debesys bai
gia gaubti visą dangų, artėja lietus.Po pen
kių minučių jis atėjęs jau rado visus 
stovyklautojus po palapinės stogu.

Bet ir lietui lyjant nesėdėjom rankų 
sudėję, Prisiekę meškeriotojai tuojau 
tvarko meškeres ir, lietui nustojus, visi 
skuba žuvauti. Kažin kodėl "senam meš
keriotojui" šiandien nesiseka - vos vieną 
sardinę pagavo, bet jaunesniajam Kęstu
čiui tikrai sekasi - tik traukia ir traukia 
žuvį po žuvies. Vakaras. Ramu. Girdėti 
tik narų ūkčiojimai ežere. Laužo liepsna 
kyla aukštai ir nušviečia didelį vandens 
plotą. Sklinda ežeru išsiilgta daina ir aidi 
toli, toli miško gelmėse. Visų stovyklau
tojų veiduose ramybė, nes čia gamtos 
prieglobstyje, kiekvienas jaučiasi atsi

palaidavęs nuo visų dienos rūpesčių.
Bėga dienos malonios ir gražios. Visų 

kūnai darosi vis tamsesni ir tamsesni. Iš 
krūtinių kas kart skardžiau veržiasi lie
tuviškos dainos. Jų buvo tiek daug išdai
nuojama, kad tik blėstąs laužas primin
davo - laikas eiti poilsio.

O stovyklautojai kas dieną randa ką nors 
įdomaus. Vieną dieną žygiuoja į bebrų 
ežerą pasižiūrėti, kaip tie maži gyvulėliai 
sumaniai įsiruošia savo namus ir pasta
to pylimus, kad ir inžinieriui reiktų ge
rokai pasukti galvą. Tie darbštūs gyvulė
liai tyliai dirbdami užtvenkė tekantį upelį 
ir užsitvindė kelioliką akrų miško, kur 
sau ramiai gyvena ir veisiasi. Gaila, kad 
negalėjome jų dirbančių matyti. Stovyk
lautojai tik įamžino į filmas jų tiltus ir 
pylimus.

Dar kiti vyksta naujų kelių ieškoti į ar
timiausius ežerus, kur vien tik kompasu 
galima orientuotis, nes nei kelių nei takų 
nėra. Reikia patiems skintis kelius, jei 
nori pasiekti vieną ar kitą ežerą. Miškas 
pilnas visokių žvėrelių, nes čia juos drau
džiama naikinti. Taip kartais sutinki stir
nelę, briedį, ar dar kokįstambesnį gyvulį , 
kuris nesiduoda fotografuojamas.

Artėjantis vakaras visus sukviesdavo 
atgal prie laužo. Čia būdavo pasakojami 
dienos įspūdžiai, čia buvo klausomasi 
brolio Apolinaro Tėvynės prisiminimui 
skirtų pašnekėsiu. O kiek daug juoko su
keldavo, kai laužų šešėliuose broliai vy
čiai pasakodavosi savo dienos nuotykius. 
Čia kliūdavo visiems iš eilės. Nebuvo 
pamiršti nei svečiai (jų turėjome keletą), 
nei vyriausi, nei jauniausi. Vienas pasa
koja, kaip "Škiperis" Vladas, radęs eže
re kažkokią medinę dėžę, norėjęs plaukti 
žvejoti, bet dėžė deja . neišlaikė jo lieso
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kūno ir jis pradėjo skęsti - teko vargšui 
savo "naująjį" maudymosi kostiumą iš
maudyti. Štai, vėl, Liudui pasidirbusiam 
plaustą teko palaidoti ilgakriaunį peilį. 
Štai "bebrui" Jeronimui daina užkliuvo 
tarp dantų, nes per dieną kaitindamas 
prikimštą pilvą nei'pasėdėti nebepajėgia,© 
ką bekalbėti apie dainą! Štai, vėl, kam 
nors užkliūva slyvos, o atsakyti turi Algis, 
nes jis mėgsta jas, kaip meškėnas, kurį 
"inžinierius" Apolinaras savo siųstais 
buvo pagavęs bevagiant slyvas. Ir "dėdė" 
iš Amerikos teko. Kažkas "škiperio" ad
jutantą Kęstutį klausia, kodėl jis praėjusią 
naktį nenorėjo eiti vonion maudytis(sap- 
nuose jis kažkam teisinosi). Čia ir Jonui - 
tėvui užtraukia, nes sumaišė skunkę su 
voveraite. Taip vyksta malonios dienosiu 
vakarai... Kiekvienas jaučiame, kad rami 
aplinkuma ir sveikas oras visus veikia. 
Ir Vitalis, užtraukęs dainą apie arbatytės 
katiliuką vieną, du ar tris, jaučiasi lai
mingas .

Stovyklą baigdami vyčiai paliko kaikąir 
kanadiečiams skautams. Neturėdami tin
kamų įrankių^ jie pastatė puikią krantinę, 
vartus, lietuvišką kryžių ir gražią že
maitišką tvorelę. Ilgą laiką šie pastatai 
kalbės apie 226-tą Toronto lietuvių grupę.

Iš tiesų, mums baigiant stovyklauti, 
kanadietis stovyklos komendantas ir mus 
aplankė, pasidžiaugė mūsų darbu ir padė
kojo visiems už gražų pavyzdį kitiems 
skautams.

Taip praėjus' penkiolikai dienų, visi 
pilni energijos grįžome atgal į dulkėtą 
Toronto, mintimis vis klaidžiodami Cana- 
bi ežero miškuose. "S"

Canabi džiunglėse ...
nuotr. A.Draugelio

NEĮVERTINTAS ŽIURKĖS SUGEBĖJIMAS 
GALVOTI

Dr. E. Field, Oro Pajėgų Medicinos Mo
kyklos psichologijos profesorius, nesenai 
pareiškė Amerikos Psichologų Sąjungos 
susirinkime, kad baltosios žiurkės su
gebėjimas galvoti yra mažai įvertintas. 
Dėl to kalti psichologai, kurie savo bandy
mus su žiurkėmis nepakankamai sumaniai 
praveda.

Jis sako, kad išmokyta baltoji žiurkė 
gali laikraštyje pažinti valgomųjų ledų 
skelbimą ir išrinkti jį iš kitų skelbimų, 
pav. rodančiu gražią mergaitę, kūdikį ar 
ką nors kito. Ji šoka prie durelių pažy
mėtų šiuo skelbimu, nes už durų, kaip at
lyginimą, randa maisto. Šis gyvuliukas

taip pat gali pasakyti vieną abėcėlės raidę 
ir išskirti ją iš kitų raidžių. Taip pat ji 
gali atskirti rašalo dėmę nuo kitų dėmių ir 
net rėžius, kurie skiriasi vienas nuo kito 
tik per plauko storumą.

Žiurkė yra taip pat pakankamai gudri, 
kai panaudojama vietoje lakūnų bandymuo
se, kuriais norima ištirti spinduliavimo, 
dujų, vaistų, aukštos temperatūros, aukš
čio ir pagreitėjimo veikimą į gyvą orga
nizmą. J. S.

GYVYBĖ 6 MYLIŲ VANDENYNO GELMĖJE

Mažyčiai gyvi organizmai gyvena vie
noje giliausių vandenyno vietų Filipinuose 
6 1/2 mylių žemiau jūros paviršiaus, kur 
spaudimas yra didesnis kaip 15000 svarų 
į kvadratinį colį .

Kalifornijos universiteto jūrų mikrobio
logijos profesorius Dr.Zobell praneša, 
kad gyvos bakterijos (mažiausi vienace- 
liai organizmai) yra surastos nuosėdose, 
paimtose iš vandenyno dugno prie Fili
pinų, 10.380 metrų žemiau jūros pavir
šiaus. Jis pareiškė, kad viename dumblo 
grame vidutiniškai surandama 100.000 
bakterijų, J. S.
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont. , Canada

BROLI JŪRŲ SKAUTE, BROLI VADOVE !

Ar pagalvojai, kad dabar Brolijoje vyks
tąs skautiško pažangumo konkursas jau 
įpusėjo? Nepamirškime, kad jūrų skautų 
įgulos varžosi tik savo tarpe. Broli ar pa
kilai vienu patyrimo laipsniu aukščiau, ar 
žinai, kad trumpi plaukiojimai prilygina
mi sueigoms, ilgesni negu 8 vai. išky
loms ir naktiniai - naktinėms iškyloms. 
Ar tu, vadove, stengiesi, kad tavo valtis 
būtų pažangiausia, o tavo laivas pavyzdin
giausias visoje jūrų skautų šakoje? 1 Su- 
siimkime broliai, dar nevėlu, vilties lai
mėti konkursą yra marios.

LSB Jūrų Skautų Skyriaus bendradarbį 
Jūrų s.Vl.PETUKAUSKĄ ir ps.A. KAZ
LAUSKAITĘ, įburiavusius į šeimos 
gyvenimo uostą, sveikina linkėdamas 
sėkmės ir gero vėjo

LSB Jūrų Skautų Skyr.

"Skautų Aido" "Jūrų Skautams" skyrius 
laukia iš brolių ir sesių rašinėlių jūrinė
mis temomis ir nuotraukų , ypač iš šios 
vasaros veiklos. Prisidėkime prie šio 
skyriaus sustiprinimo, kad jis tau ir ki
tiems būtų įdomus. Medžiagą siųskite sky
riaus vedėjo adresu.

BIENOS IR NAKTYS JACHTOJE IR KRANTE

Dar ne taip senai Poseidono valdomuo
se mėlynuose neramiuose plotuose 
nardė ilgastiebės barkos, greitieji klipe- 
riai, vikrūs skūneriai. Tas jūrų viešpats 
ilga žila barzda, baltai apsitaisęs ir tri- 
dančiu rankoje važinėdavo per vandeny
nus savo puikiame vežime, kurį traukdavo 
keletas baltų, kaip vandens puta, jūrų 
žirgų. Kur tik jis pasisukdavo gausiu sa
vo palydovų apsuptas - sukeldavo vėjus, 
sujudindavo bangas, kuriose žūdavo lai
vai ir žmonės.

Bet tai buvo romantiškais buriavimo 
laikais, kurie jau liko praeityje su savo 
senais, baimės nepažįstančiais kapito
nais, barzdotais jūrų plėšikais ir senai
siais burlaiviais.

Keitėsi laikai, keitėsi ir žmonės.Ant 
laivų užkėlė garo mašinas ir jau atrodė, 
kad buriniai pastatai visai išnyks iš pla
čiųjų jūrų. Bet per sena buvo burlaivių is
torija ir per daug nepalaužiamas jūrinin
kų prisirišimas prie burių. Išaugo di
džiulis būrinių pastatų laivynas.Sis lai
vynas jau buvo ne bėglių kliperių, ilga- 
stiebių barkų, brigų, bet grakščių kaip 

žuvėdrų ir dailių linijų kaip undinių - bal- 
taburių jachtų. Šį laivyną ėmėsi globo
ti Poseidono žmona Amfitritė.

Seni žmonės pasakoja, kad Amfitritė 
tik tada sutiko būti jūrų valdovo žmona, 
kai šis jai pažadėjo nebevažinėti savo ve
žimu ten, kur jachtos plaukioja.

Ji pati esanti balta kaip burė, kaip 
krištolinio vandens puta, perlais ir gin
tarais pasipuošusi. Jos žvilgsnis kaip ryt
mečio aušra, atodūsis kaip lengvas vėje
lis,vos judinąs šilko bures. Lydima sal
džiabalsių sirenų, vikrių undinių, kurios 
žaidžia apie laivus taškydamos vandenį, 
jūreiviams į veidus, jūrų valdovo žmona 
kartkartėmis išplaukia iš gintarinių rūmų 
savo globojamų jachtų pažiūrėti. Ir kai ji 
pasirodo vandenyno paviršiuje, visos jū
ros nauju grožiu suspindi.

Daug kas norėtų ją pamatyti,bet vargas 
tokiam, nes undinės jį amžinu miegu už
liūliuotų. . .

Taip ir mūsų vyresnieji broliai - Klai
pėdos jūrų budžiai - prieš 27 metus pa - 
kėlė bures pirmai kelionei į svečias ša
lis, norėdami parodyti Amfitritei, kad ir
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lietuviai skautai sugeba jūroje buriuoti, 
O gal nė vienas jų turėjo giliai savyje pa
slėptų troškimą ir pačių Amfitritę pama
tyti ...

Jūrų budžiais pasekė daugelis kitų, ir 
Baltija buvo skersai ir išilgai išbraidyta, 
kol mūsų kraštas ir mes laisvi buvome.

Keliolika metų undinės lietuvių jūrų 
skautų nebematė plačiuose valdenyse, kol 

vienų kartą kelios jų nuskubėjo bangomis 
su džiaugsmingu pranešimu savo valdovei, 
kad, štai, lietuviai vėl pastebėti plaukiant 
didžiuose gėluose Amerikos kontinento 
ežeruose.

Atsiverskime Toronto K. Vaidoto laivo 
logo knygą ir pasiskaitykime jos įrašus 
apie pirmąją jūrų skautų kelionę į sveti
mus kraštus, toli nuo savo tėvynės. ----

Toronto uostas, Ashbridge įlanka, 51 jūrų

'NIDA”.

1953 m. liepos men. 30 d. Ketvirtadienis, 
skautų, bazė.

Jaul tipo su pagelbiniu motoru jachta
įgula: jūrų s. B.Stundžia - škiperis, v. valt. G. Kačanauskas - pavaduotojas, vair .

M.Slapšys, vair. V. Valaitis - - laivūnas (bocmanas), jūrų sk. k. V. Mašalas.
16.00 vai. Taisytas motoras.

Pastaba: nežinomi asmenys įsilaužė į jachtą ir pagadino motorą - blogas ženklas kelionei.
19.30
20. 10 
20. 25 
20. 45

vai. 
vai. 
vai. 
vai.

Kursas
279°

Motoras užsiveda, bet veikia trumpai.
Jau visa įgula susirinkusi ant borto.
atsistumiama nuo krantinės, iš įlankos išeinama su motoru.

Vėjas NW
Barometras - pastovu.
Temperatūra - 76°F.
Bangavimas - lengvas.
Oras - dangus giedras, lengvas debesuotumas.

Motoras sustoja, pakeliamos visos burės, paskirstomos budėjimo pamainos, uždega
mos šviesos.

22.00 vai. Keičiasi pamainos, vakarieniaujama, vėjas stiprėja.
(Ir taip budintis sėdėjo prie vairo akis įbedęs į kompasų, likusieji gi nulindo miego

ti. Negalima pasakyti, kad jų miegas buvo ramus. Štai, žiūrėk, tai vienas, tai antras 
iškrenta iš guolio, paniurna ir vėl taisosi miegoti.

Liepos mėn. 31
6 vai. ryto.

Kursas 284°
Pietuose vos į-
žiūrimi U. S. A 
krantai.
10.20 vai. Vėjas WNW, stiprėja škvalai iki 6-7 balų. Bangavimas kyla, sunku vairuoti. 

Nuleidžiamas kliveris, didžiajai burei uždedamas vienas refas.
13. 10 vai. Nuplautas forpikio dangtis.

d.. Penktadienis.
Vėjas NW, 4-5 balų.
Barometras - pastovu.
Temperatūra - 64°F.
Oras - lengvai debesuota, lengva ūkana.
Bangavimas - lengvas.

Toronto”Nida" 
ruošiasi iš
plaukti. - 
Nuotr. L. Mot- 

/gabio.
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14. 00 vai. Pietaujama, vėjas vis stiprėja, aukštas bangavimas. Dalis įgulos blogai 
jaučiasi.

15. 15 vai. Keičiamas kursas - 298° . Matosi didmiesčio kontūrai, pagal skaičiavi
mus turėtų būti Rochesteris.

18.40 vai. įeita į uosto vartus.
19.35 vai. Prieita prie krantinės ties antruoju tiltu, nuimtos ir surinktos burės, iš

siurbtas iš bilzės vanduo, sutvarkyta kajutė. Įgula lipa į krantų.

IR KAIP SMAGU UOSTE BUVOTI. . . Pa
skambinus duotu telefonu, netrukus su auto 
mašina atsirado Ramūnas Bliudnikas , 
šaunus skautas; tokį energingų vyrų būtų 
gera Toronte turėti. Jis visų mūsų bu
vimo laikų Rochesteryje buvo mūsų vado
vu, šoferiu ir reikalų vedėju.

Pasirodo, kad pats miestas nuo uosto 
yra bent 5 mylių atstume. Atsiradę jau
kiame salione, greitai pasijutome besėdį 
pas ponus Podėlius už vakarienės skobnių, 
o jų dukra Dalia, pasirodo, esanti skaučių 
draugininke ir vyriausia mūsų priėmimo 
organizatorė. Vakarienė buvo puiki. Jos 
metu atvyko ir s.v. si.St.Ilgūnas, labai 
simpatingas vyras, nenuilstantis vietos 
skautų organizatorius. Šnekėjome viso
kiomis temomis iki pirmos nakties.

Rugpiūčio mėn. 1 d., šeštadienis. Iš 
ryto besiprausdami išgirdome per radio 
sesės Liucės žavingų balsą sveikinantį at
vykusius svečius iš Toronto. Po pusryčių 
sesių Dalios, Liucės ir brolio Ramūno 
lydimi nuvykome į jaunesniųjų skautų iš - 
kylą p.Šerelių vasarvietėje.Na ir radome 
brolį Ilgūnų 13-kos žvirblių kapojamų - ir 
kantrybę to brolio Stasio! Davėme jam at
sipūsti, nes v. valt. G. Kačanauskas pra
vedė žaidimus ir, talkininkaujant sesei 
Liucei, maudymąsi, o sesė Dalia pagelbėjo 
broliui Stasiui pietų ruošoje.

Vakare ten pat įvyko iškilminga su
eiga: išsirikiavo skaučių d-vė, vadovauja
ma v. si. D. Podelytės,jaunesnieji skautai 
globojami s. v. si. S. Ilgūno, jachtos NIDA 
įgula, na ir šešetas būsimų "šlapių bro
lių", kurie paskaičius steigimo aktą virto 
jūrų skautų valtimi vadovaujama V. Šla
pelio. Sekė kalbos,sveikinimai ir linkėji
mai. Tikrai broliška sueiga, savoje pa
dangėje seniai tokios nebemačiau.

Sekė laužas: pasirodymai plaukė vienas 
po kito, žinoma, neatsiliekant ir svečiams 
Dar ir grįždami jaunieji vaidino jachtoje 
"tragedijų" pagal tų pasirodymų, kur ka
ralienei pamilus pažų, o karaliui pasi
priešinus pastarajam teko tai apgailėti - 
buvo pakeista į tai, kad Įgulos vyrai pa
milo Rochesterio seses ir, laivo vadui 
nesutinkant (matyti bijojo, kad neteks 
įgulos), norėjo naktį pasukti jachtų atgal 
į Rochester^,.

Laužui pasibaigus pravestos naujiems 
jūrų skautų kandidatams "krikštynos" da
lyvaujant vietos skautų-čių vadovybei ir 
svečiams. Čia LSB Jūrų Skautu Skyriaus 
vedėjas jūrų s. B. Stundžia priminė apie pa 
siimto uždavinio pavojingumą^tsakomybę, 
reikalaujamą drausmę ir susiklausymą . 
Viskas pasibaigė tuo, kad po komandos 
"žengte marš" visas šešetas pasijuto esą 
vandenyje. Nė vienas nepabūgo tamsios
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Chicagos jūrų skautai prie savo naujojo laivo, 1953.

nakties ir šalto dušo - komandą įvykdė 
nedvejodami. Dieve padėk jiems būti pui
kiais jūrų skautais 1

Rugpiūčio mėn. 2d., sekmadienis.
11 vai., išklausėme Šv. Mišių, prašydami 
Dievo palaiminti mūsų grįžimą ir duoti 
gero vėjo.

Po pietų skautės ruošė arbatėlę lietuvių 
auditorijoje: užkandžiai, kalbos, filmą, 
šokiai. Kalbu su 7 pėdų aukščio kun. D . 
Mackevičium, vietos skaučių - tų dvasios 
vadovu. Jis labai patenkintas skautais. Jie 
visur pagelbsti ir dėlto auditorijoje šei
mininkauja kaip savo būkle .

Patarčiau vyresniems broliams, ieškan
tiems gyvenimo draugių, pasukti į švarų 
Rochesterio miestą. Ir kiek ten puikių 
mergaičių! Vien skaučių 35 ir visos,anot 
Toronto jūrų skautų vado, kaip uogos . . . 
Aš dar pridėčiau, jog malonios ir draugiš
kos.

Bet artinosi ir išsiskyrimo valanda. At
sisveikinę su mus priėmusiais maloniais 
šeimininkais (kažin ar labai jiems įgrį- 
some!?), lydimi skaučių ir skautų, atsi
radome vėl prie savo "geldos". Pasiuti
mas - motoras vėl neveikia! Bet tegy
vuoja draugystė ant vandens! Ameri
kiečių motorinis jacht-kreiseris mus 
išvelka už molų. Jau temsta; per ke
lias minutes pakeliamos visos burės. 
Ant abiejų molų mosuoja kelios dešim
tys rankų, o jachta, stipriam vėjui pu
čiant pamažu pranyksta nakties tamso

je. Iki pasimatymo Toronte, Rochesterio 
sesės ir broliai!

Vėjas vėl palankus - OSO, nors baro
metro rodyklė pradėjo lėtai kristi. Vėl 
teko nakčiai mažinti bures, nes ir taip 
apie vidunaktį burėms verčiantis trūko 
bakštagas.

Rugpiūčio mėn. 3 d., pirmadienis. 
Paskutinis įrašas padarytas logo knygoje- 
19.24 vai. Prisišlieta prie krantinės savo 
prieplaukoje.

#***
Kelio padaryta apie 220 jūrų mylių(apie 

400 km). Ant vandens išbūta apie 50 vai.
Čia reikėtų pasidžiaugti K.Vaidoto laivo 

vado v.valt.G . Kačanausko ir jo vyrų pa
stangomis organizuojant šį plaukiojimą. 
Atlyginimu jiems buvo gausi praktika įgy
ta kelionėje.

Taip pat reikia išreikšti padėką v. si. 
D. Podelytei, si. St. Ilgūnui, p. p. Podė
liams, Šlapeliams, broliui R. Bliudnikui , 
sesėms ir broliams mus sutikusiems , 
vaišinusiems ir visokiais būdais stengu
siems, kad mes jaustumėmės esą vienoje 
didelėje skautiškoje šeimoje.

Broli, Sese! Jei tave įdomauja vandens 
sportas ar jūrininkystės romantika, 
daug ką sužinosi ir suprasi įsigijęs 
B. Stundžios vadovėlį "Buriavimas ir 
Jūrininkystė".
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SKAUTAS IŠTIKIMAS SAVO TĖVYNEI

(Iš skauto dienoraščio)

Sekmadienis, rugsėjo 9 d., Venezuela.

Vakar buvo Tautos Šventė. Tą dieną prieš daugelį šimtų metų turėjo įvykti Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto karūnavimas Lietuvos karalium. Tą dieną turėjo bū
ti džiaugsmo diena visai lietuvių tautai.

Šiais metais,rugsėjo mėn. 8 dienos proga, buvo mūsų draugovės iškilminga sueiga, 
kurioje dalyvavo visi skautai, vilkiukai ir daug skautų tėvų. Lietuvių ir Venecuelos 
vėliavomis papuoštoje salėje,prie draugovės vėliavos,brolis Vladas ir aš davėme skau
to įžodį.

. .. pasižadu stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei. . ., tariau ir mąsčiau apie tolimą 
Tėvynę Lietuvą, kuri turėjo šią dieną švęsti džiaugsmo eisenomis, puikiais laužais su 
vaidinimais, dainomis.

Tačiau mano Tėvynė liūdi ir kenčia. Priespaudos pančiai pribloškė mano tėvų žemę 
ir visą Vytauto Didžiojo tautą. Širdyje jaučiu gimstant tvirtą pasiryžimą būti ištikimu 
jai: Lietuvai ir lietuvių tautai.

Sueigos metu kalbėjo draugininkas, Skautybė esanti visą pasaulį apimanti jaunimo or
ganizacija. Ji esanti tarptautinė. Ką tai reiškia?

Skautų judėjimas visuose kraštuose turi tuos pačius obalsius, įstatymus, tokią pat 
ar labai panašią uniformą, tą pačią tvarką , Visur yra skiltininkai - berniukų būrelių 
vadovai, patyrimo laipsniai, tas pats ženklas: trilapė lelija, reiškianti skauto sielos 
tyrumą ir tą patį įžodžio pasižadėjimą: Dievui, Tėvynei, Artimui.

Betgi skautas tarnauja Tėvynei. Jis yra išti kimas savo tėvų žemei, kalbai, papro
čiams. Ir kiekvienos tautos skautai yra mokomi tarnauti savo tėvynei.

Būdami ištikimi savajai Tėvynei skautai lieka broliais nežiūrint rasės, tautybės ir 
kotokių skirtumų. Skautas gerbia kitos tautybės skautą, nes šis lygiai kaip ir jis myli 
savąją Tėvynę.

Rugsėjo 8 dienos šventė turi priminti mums lietuvių tautos dalią ir paraginti būti iš
tikimais priespaudą kenčiančiai tėvų žemei.

KAIP LAIMĖTI KONKURSĄ?

Skautiškas konkursas yra skautiškos 
veiklos varžybos. Laimėti tokį, konkursą 
- reiškia būti geriausiu skautu. Kasgi ne
norėtų būti geriausiu skautu?!

Šis paskutinysis LSB paskelbtasis kon
kursas žymus tuo, kad juo norima sukelti 
skautišką entuzijazmą, padidinti veikimą 
skiltyse, būreliuose ir valtyse, o svarbiau
sia, 35 Lietuvos Skautijos gyvenimo metų 
sukaktį minint, išryškinti, kuri iš skautų 

Brolijos skiltis - būrelis - valtis skau
tiškame darbe veržliausia-as,skautiškomis 
žiniomis pajėgiausia-as.

Šiandien, konkursui įpusėjus, ne vie
nas skiltininkas suka galvą, kaip sume
džioti daugiausia taškų. Ar galima skil
ties sudėty sumedžioti visus leistinus taš
kus? Juk tai būtų ideali skiltis? - Kažin, 
ar mėginti, ar ne? - Visiems tokiems 
abejojantiems skiltininkams ir skiltims
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yra tiktai vienas atsakymas - taip ! Ilgai 
nedelsti! Lietuviškas priežodis sako:- 
Gera pradžia - pusė darbo. Pradėti sėk
mingai konkursą skilties sudėty svarbiau
sia yra turėti pilną skilties sąstatą ir, 
kad tas sąstatas konkurso metu kuo ma
žiausiai keistųsi išstojančiais skautais, 
nes išeidami iš skilties jie išsineša su 
savim jau surinktus taškus bei žemi - 
na skilties moralę .Nauji skautai konkursi
nėje skilty labai svarbūs, nes jie ateina į 
darbą su rimtu atsinešimu ir dideliu atsi
davimu darbui, o, be to, jiems yra pro
ga surinkti visus galimus taškus, ko, pa
vyzdžiui, sk. vyčių būrely nebegalima, 
pav. surinkti taškų už patyrimo laipsnius, 
nes skautai vyčiai, duodami savo įžodį, 
turi būti išėję visus skauto patyrimo laips
nius. Konkursinių taškų medžiojimas skil
tyje yra tada sėkmingas, kai skiltininkas 
įsąmonina savo skautus, kad jo skiltis tu
ri laimėti šį. konkursą; labai svarbu, kad 
kiekvienas skautas atmintinai žinotų visas 
sąlygas ir kad per visą konkurso laiką 
skiltis nenuleistų veltui galimų taškų. 
Pav., pasakyta, kad už dalyvavimą su
eigose pilnoje uniformoje skiriama X taš
kų. Kaip gaila būtų, jei į pirmąsias kelias 
sueigas, kol skiltis pilnai neįsisąmonino, 
dalis skilties skautų atvyko be uniformos. 
Taip pat labai svarbu, kad skilties užsi
ėmimai būtų normalūs, bent kartą į sa
vaitę. Konkurso metu svarbiausias skil
ties darbas - pasirengti įvairiems egza
minams. Kadangi šis konkursas yra skil
ties apimties, tai draugovės, tuntai ar 
vietininkijos vadovai turi ateiti skiltinin- 
kams į pagalbą, nes konkurso metu visus 
apmokymo darbus atlikti pats vienas skil
tininkas yra bejėgis. Draugovių, tuntų ar 
vietininkijų ribose turėtų būti surengti 
konkursai praktiškų skautavimo dalykų 
pav., sanitarijos - pirmosios pagalbos, 
topografijos, knygrišybos ir pan. , kuriuos 
baigę skautai ne tik galėtų panaudoti ži
nias patyrimo laipsnių egzaminams, bet 
ir specialybėms. Egzaminavimo ko
misijos konkurso metu turi nustatyti 
nuolatinį ir pastovų egzaminų lai
ką (kas dvi savaites, ne rečiau kas mėnesį) 
ir egzaminavimo tvarka sudaryti egza
minų rimtį, kas eventualiai bus viso 
konkurso rimtis. Egzaminuojantieji 
turi mokėti egz. dalyką labai gerai ir iš 
egzaminuojamojo turi pareikalauti žinių, 
kaip kad programa reikalauja. Skiltinin— 
kas kiekvienam laikančiam egz. turi raštu 
įteikti raštelį, iš kurių dalykų yra leista 
skautui laikyti (t. y. lyg ir lydraštis egza
minatoriui, kad skautas parengtas). Eg

zaminuojantis turi tuoj pat, išlaikius, 
atžymėti išlaikymą parašu ir data. Gali
ma duoti pataisas ir jų laikymui nustatytą 
laiką.

Konkursinės skilties skiltininkas turi 
oūti ir geras žvalgybininkas,jis turi "jaus
ti" kiektaąkų yra surinkusi kita geriau
sia skiltis dr-vėje, tunte / vietininkijoje . 
Niekada negalime pasakyti "- Mes surin
kome 800 taškų - visus galimus surinkti, 
mes konkursą jau laimėjome! - Tai yra 
neišmintingo skiltininko pasakymas. Dar 
liko keli mėnesiai iki konkurso pabaigos , 
o jis jau ant savo laurų užmigo. Tuo tar
pu, kada jis dar galėjo įtraukti į skiltį 1 - 
2 naujus skautus ir už jų parengimą dar 
gauti keliasdešimt taškų ir pan.

Sis Brolijos paskelbtasis konkursas sa
ko, kad bus vertinamas visapusiškas 
vieneto darbas, o ne kurios vienos skil
ties. Užtat skiltis turi išsitempti ir skau- 
tavime, ir geruosiuose darbuose, ir dar
buose, surištuose su mūsų krašto isto
rija, geografija ir 1.1. Šis konkursas yra 
paskelbtas gražiais sutrauktais sakiniais, 
bet jo prasmė yra plati, neribota. Šio 
paskelbto konkurso ribose nė vienai skil
čiai ne liks laiko nuobodžiauti iki pačios 
paskutinės minutės.

Nepasigirdamas papasakosiu kaip Lapi
nų Dariaus-Girėno dr-vė Šiauliuose 1935 m. 
laimėjo visoje Lietuvoje vykusio L. S. S . 
Šefo konkurso II-rą vietą. Egzaminai buvo 
kas savaitę. Draugininkas įsakė, kad kiek
vienas dr-vės skautas kiekvieną savaitę 
ką nors išlaikytų, užtat egzaminų vakarą 
visa dr-vė buvo draugininko ir adjutanto

Broliai Venezueloje .
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prižiūrima,- išsijuosusi darbe. Kiekvie
nas skautas kas savaitę, kaip ta darbinin
kė bitelė, nešė taškus. Taip buvo visų 
darbo nervai įtempti, kad konkursui bai
giantis kitos dr-vės mus vadino persi
stengusiais, o čia dar besibaigiant kon
kursui kažkas paleido antelę, kad vyčių 
dr-vė turinti kelis šimtus taškų daugiau . 
Draugininkas sukvietė ir įsakė paskutinių 
egzaminų metu daryti paskutinį prasi
laužimų specialybėmis, kurių kiti laikyti 
ir nesapnavo. Tai buvo garsiųjų • Lapinų 
kova, bet ji buvo sėkminga ir triuškinanti . 
Visi gėrėjomės vėliau ir širdyse džiūga
vome, kai VS užrišo ant dr-vės vėliavos 
Mėlynų kaspinų,kuris buvo ne tiktai dr-vės 
bet ir viso tunto, rajono, pasididžiavimas. 
Laimėti skautišką konkursą yra laimėti 
pirmųjų vietą geriesiems tarp visų ge
rųjų! Pr.Žol.

PRAPLĖŠK PELĖSIŲ UŽDANGĄ!

Šios vasaros karščiai taip nusiaubė 
mūsų žemynų, kad jūsų Senam Vilkui net 
kailis svilti pradėjo. Koks gi gali būti dar
bas, kai ir Torontas ir N. Yorkas ir Chi- 
caga konkursuoja pažangumo varžybose 
kas iš jų aukščiau Fahrenheito skalėje į 
viršų pašokęs. . . Plunksnakotis slysta iš 
pirštų. Žmogus save garini ir vis dairaisi 
į geriamo vandens atsargas. Šiandien gi 
valdiški oro spėjimai, atrodo, mūsų ne
apgavo. "Šalto oro banga iš X srities ar
tinasi į mus".

Taigi, tenka graibytis iškrikusius siū - 
lūs ir nešti savo naštelę toliau.

Varžybų pastogėje? Taip. Dabar visa 
Brolija yra varžybų pastogėje - džentel
meniškose lenktynėse. Kas išradingesnis, 
kas- greitesnis? Tu, broli, skiltininke , 
būrelio galva ar valties vade stovi pačių 
kautynių centre. Draugininkai, tuntinin- 
kai ar vietininkai su vadeivomis tau pa
deda. Aišku, ir jiems širdį, maloniai pa- 
jaudintų jų vadovaujamos dr-vės, tunto, 
vietininkijos ar rajono mažojo vieneto lai
mėjimas... Tam reikalingas jūsų visų 
bendradarbiavimas. Mielas skiltininke, iki 
šiol, galbūt, visuomet tave dr-kas juo
kindavo. Dabar tu jį! Lai ir jis pasuka 
galvą, pataria ir palengvina išspręsti 
klausimus, kurie tau neduoda ramybės , 
stabdo Tavo ir visos skilties sumanymus .

Iškelk ir nuolat kurstyk noro laimėti ki
birkštį. Įsidėmėk, laimės ta skiltis, bū
relis ar valtis, kurios skiltininkas bus 
IŠJUDINĘS VISUS skautus .Skilties tinginiai 
tik rodiklį mažina. Tai nuostolingas ele
mentas, o dėl jo atsiradimo ar kartais ir 
Tu iš dalies nesi kaltas ?Sugalvok skilties 
varžybų šūkį. Padrąsinantį. Skardų, 
įterpkit ji kur nors sueigos pradžioje ir 
gale. Tas taip pat padės atnaujinti savo 
pasiryžimą.

"O-mes-tai-jau-ne" skiltis yra ne skil
tis. Bus, aišku, ir tokių. Buvo jų ir per
nai "Skautų Aido" vajaus metu. Paskaitė, 
nudavė negirdį ir pavirto ant kito šono. 
Vadovai, aišku, kalti ir iki pačių aukš
čiausių. Nepaima skautų "į nagą", dirba 
"valdininkiškai", neturi jokio entuziaz
mo patys ir negali jo duoti kitiems. Yra 
vietovių su išpūstais kaip muilo burbulas

žirgų skiltis Chicagos skautų tunto stovykloje, 1953
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vienetais, skiltys be skautiško kraujo, be 
gyvybės ir prasmės. Skilčių sueigos be 
plano, neįdomios. Tada skautai krinka ir 
bėga į kitas organizacijas, nes jiems nie
kas neparodė skautybės esmės ir žavesio. 
Mielasis skiltininke, jei esi kartais pa
kliuvęs į tokį "mirusių sielų" sandėlį, tu 
turi puikiausių progą šio konkurso metu 
praplėsti pelėsių uždangą. Stok drąsiai 
į darbą. Savo iniciatyva ieškokis medžia
gos. Turime negausią savo skautišką li
teratūrą. Komplektuok ir sek "Skautų Ai
dą". Nepamiršk, kad ir "Skautybėje Mer
gaitėms" (1948 m. laida Vokietijoje) yra 
gražios bendrinės medžiagos savo kaip 
skiltininko žinioms praturtinti. Siurbk 
skautiškas žinias kaip sausa kempinė van
denį visur kur tik gali.Labai būtų pravartu, 
kad vestum skautiškųjų dalykų užrašus. 
Žiūrėk, kiek gražios medžiagos per me
tus susikauptų! O svarbiausia - "MANO 
SKILTIS SMOGIA ŠIANDIEN!" Jei pasi
ryši pats, eis tavo skilties Jonas ir Pet
ras, eis ir kitos tavo dr-vės skiltys. Taip, 
kaip lavina amžino sniego kalnuose kad 
prasideda iš kelių sugniužusių vandens 
kristalų. Tau reikia tik sukelti mažą vė
jelį, ir kitos skiltys pariedės į priekį. Iš
laikyk! Dar yra varžybų 3 mėnesiai. Lai
kas nėra ilgas, bet visvien 3 mėnesiai.

Yra skiltininkų, kurie savaitę plėšias! 
triukšmingai kaip liūtai, o po to visą mė
nesį ilsisi, kaip lokiai ant laužo. Mies
čioniškai sakant "nusiima nuo posto". Tai 
nėra vadovai, bet rėksniai. Jie gerais va
dovais nebuvo ir nebus. Tokie skilčiai va
dovauti netinka. Atmink mielas brolau, 
kad skilties planingu veikimu yra parem
tas visas mūsų organizacijos auklėjimo ir 
auklėjimosi darbas. Šis darbas turi būti 
vedamas metai iš metų stengiantis berniu
kus gerai pažinti, nuolat juos mokant gyvu 
pavyzdžiu, be atvangos į jų sielas spau
džiant skautiškus idealus, skautišką gy
venimo būdą. Tai ilgas, kruopštus ir pa
šaukimo reikalingas darbas. Jo negali at
stoti keli atsitiktiniai suspindėjimai ar pa- 
šūkavimai. Skiltininkas turi eiti plačiu 
pastoviu žingsniu ir. . .išlaikyti. Ir tu,bro
lau, jei jautiesi esąs bent iš dalies iš tų , 
kurie greitai "perdega", gali daug ko gero 
sau asmeniškai šiose varžybose atsiekti , 
nes tvirtas charakteris yra ir tavo ateities 
gyvenimo sėkmės laidas. Pažvelk į save 
ir pasiryžk. Būk pats sau kietas ir ne
mesk pradėto darbo. "Aš turiu ištęsėti, 
aš esu vyras, aš nepasiduodu mažiems 
nuotaikos svyravimams, aš negaliu nuvil
ti savo skautų, nes jie manimi pasitiki ir 
mane myli. Visa tai mane įpareigoja.

Kelio atgal nėra". Susikaupk. "Viešpatie, 
Amžinasis Kristau, Vyriausias mūsų Še
fe, stiprink mane silpstantį, padėk man 
būti ištvermingu ir pasiaukojusiu iki ga
lo!"

Broli skiltininke, į tave žvelgia didieji 
Lietuvos vyrai Mindaugas, Algirdas, Ge
diminas, Vytautas Didysis, į tave žvel
gia Kudirka, Basanavičius, Maironis, 
Vaižgantas, Smetona, Darius - Girėnas , 
į tave žvelgia knygnešiai, savanoriai ir 
partizanai. Tu esi tame pačiame kovos 
lauke, kuriame jie visi taip garbingai ko
vojo. Šis kovos laukas - darbas mūsų mie- 
lajai Tėvynei. Tavo darbas Tėvynei prasi
deda skiltyje. Ir tikėk, jei padarysi savo 
7 berniukus geresniais skautais, būsi sa
vo pareigą atlikęs taip, kaip ją atliko 
tūkstančiai Lietuvos garbingų vyrų. Bu
dėk ir ištęsėk! Juk esi vyras.

* * *
Šia proga norėčiau atkreipti tavo, skil

tininke, dėmesį, į varžybų punktą Nr. 8 . 
Ten pasakyta: "Tvarkingumas, kiekvie
no skauto punktualus atsilankymas pilnoje 
uniformoje į skautiškus užsiėmimus - 
vienas taškas". Šis punktas savyje labai 
daug slepia ir geras skiltininkas gali iš 
jo padaryti tikras taškų kasyklas'.'Tvarkin- 
gumo stoka yra nemaža mūsų organizacijos 
yda. Ar skautai punktualiai renkasi į su
eigas? Ar jie į skautiškus užsiėmimus 
(suprantama skilties, dr-vės ar tunto su
eigas) ateina tvarkingose uniformose? 
Daugelyje vietų tas šlubuoja ir dabar, štai, 
laikas susiimti. Jei skiltis daro sueigas 
vieną kartą į savaitę, 7-10 taškų įrieda 
skilties kason. Sąlyga aiški - punktualumas 
ir tvarkingumas. Juo daugiau sueigų, juo 
daugiau ir taškų. Čia kiekvienas skautas 
bus priverstas nepraleisti nė vienos su
eigos be rimto reikalo,nes tas visai skė
čiai neša nuostolį. Savo energija, mie
lasis skiltininke, iš punkto Nr. 8 gali pa
daryti skilčiai šimtus taškų. Skilties s - 
eigose, aišku, patyrimo laipsnių, yp a
tingųjų ženklų, specialybių programos, 
ateities planavimas, įvairūs projektai . 
Taip kylis kylį varys, kol vieną gražią 
dieną turėsiu laimės paspausti kairę tau - 
geriausiam Brolijos skiltininkui, valties 
vadui ar būrelio galvai. Linkiu ištvermės !
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MUSŲ KAUNAS
A. Valatkai tis

Beveik prieš tūkstantį metų dalį 
Lietuvos valdė kunigaikštis Pale
monas. Pasakojama, kad jisai 
sunkų plieno kardą, kurį kiti vyrai 
vos abiem rankom pakeldavo, viena 
ranka kokį penkiasdešimts kartų 
vikriai aplink savo galvą apsukdavo 
Dvi arklio pasagas drauge sudėjęs 
lengvai lyg vaškines rankomis iš
tiesdavo. Ir vargas būdavo prie
šui, kuris išdrįsdavo pasipainioti 
po sunkiu Palemono kardu; tas ne
spėdavo nei aiktelėti. Stiprus jis 
buvo, ne toks kaip šių laikų išsida
binę ponaičiai!

Turėjo Palemonas sūnų , vardu 
Kūnas. Jis buvo aukštas, lieknas, 
o plaukai šviesūs kaip linai. Jo 
akys buvo melsvesnės už rugiagė
lių žiedus. Linksmas buvo kuni
gaikščio sūnus. Jis ir su priešais 
kovėsi lyg juokaudamas; susirėmus 
su priešu, nuduodavo išsigandusįir 
lyg stengdavosi pasprukti. Tik, 
staiga, atsisukęs atgal į jį čia su
pančius priešus, kelis kartus švys
telėdavo savo ilgu, siauru, bet 
aštriu lyg skustuvas kardu ir jau tų 
priešų nebėr. Oi, taikliai Kūnas 
kirsdavo kardu ISako, žvakių knatus 
nukapodavęs jų pačių nepaliesda - 
mas.

Kūnas nekartą įvarydavo kry
žiuočiams daug baimės, na, ir 
pykčio, žinoma. Norėjo priešai jį 
gyvą sugauti, bet vis nesisekė ir 
gana; tik spėja Kūnas užsėsti ant 
žirgo, ir jį lyg kiaura žemė prary
ja. Vejasi jį pėdsakais, prisiveja 
ligi Nemuno, o Kūnas jau kitoje jo 
pusėje. Mėgina vytis per Nemuną, 
Kūnas su žirgu perplaukia Nerį; o 
ten jau tamsios, tankios girios. Su- 
gauk tu jį , kad nori!

Nemuno ir Neries santaka buvo 
puiki vieta piliai pastatyti. Iš vie
nos pusės Nemunas, iš kitos Neris, 
o iš trečios pusės, platų ir gilų 
griovį prakasus, netaip jau lengvai 
priešas pilį pasieks. Todėl, nieko 
nelaukdamas, Kūnas ją ten pastatė 
ir pavadino Kaunu.

Prie Kauno pilies pradėjo žmonės 
kurtis, statydami gyvenamus na
mus ir sandėlius prekėms sukrauti. 
Nemunas ir Neris buvo puikūs van
dens keliai. Greitai Kaunas virto 
tikru prekybos mazgu. Dėlto kry
žiuočiai ir žado iš pavydo neteko . 
Kaip gi čia dabar, galvojo jie, lie
tuviai turi tokioje geroje vietoje di
delę pilį, apie kurią auga miestas , 
plečiasi prekyba ir jie darosi kas
kart vis turtingesni? Ne, taip ne-
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gali pasilikti!
Ir štai, kryžiuočiai, pasitelkę iš 

Vakarų Europos gausius būrius ri
terių, vadovaujami didžiojo ma
gistro Knippenrodės, apsupo Kau
no pilį. Užpuolikai atsivežė net ar
tilerijos pabūklų, kurie anais lai
kais buvo retu ir brangiu ginklu. 
Bet stipri buvo Kūno pastatytoji 
pilis, o jos gynėjų drąsa ir patys 
priešai stebėjosi. Dieną naktį kry
žiuočiai daužė Kauno pilį ir tik po 
keturių savaičių jiems atiteko šios 
pilies apdegę griuvėsiai. Iš visų 
pilies gynėjų tik trisdešimts šeši 
gyvi tebuvo likę. Kadangi griuvė
sių nebebuvo prasmės ginti, sauje
lė narsuolių, kunigaikščio Vaidoto 
vadovaujami, stengėsi prasimušti . 
Vieni jų garbingai žuvo kovoje, kiti 
pateko į nelaisvę.

Kauno pilis buvo kelis kartus at
statyta ir vėl priešų sugriauta . 
Vytautas Didysis Kauno pilį ypa
tingai sustiprino, aprūpino geromis 
patrankomis ir laikė joje gausią 
įgulą. Bijojo priešai prie pilies 
priartėti, nes jų tykojo mirtis.

Daug džiaugsmo, daug ašarų ir 
kraujo matė Kauno miestas. Terio- 
jo jį rusai, ir švedai, ir prancū - 
zai. Po prancūzmečio Kaune bu
vo likę vos trys tūkstančiai gyventoji

Lietuvai, po pirmojo Pasaulinio 
Karo ginklu ir narsių karių gyvybių 
aukomis iškovojus Nepriklausomy
bę, Kauno miestas netik atsigavo, 
ir virto laikinąja sostine. Jis iš
augo į turtingą, puošnų didmiestį, 
turintį apie pusantro šimto tūkstan - 
čių gyventojų. Kaune be jau seniau 
buvusių gražių namų, rotušės, puoš
nių bažnyčių ir didžiausios visoje 
Lietuvoje arkikatedros - bazilikos, 
išaugo Vytauto Didžiojo muziejus , 
ligoninės, gimnazijos, universite
tas, įvairios akademijos ir mo-

Toronto mažieji . . .

kyklos. Iškilo į dangų eilė naujų 
gražių rūmų ir tik viena Kauno pi
lis teliko griuvėsiuose.

Jei kas nuo Smalininkų keliavo 
Nemuno garlaiviu pro Jurbarką, 
Veliuoną, Vilkiją ir Zapyškį į Kau
ną, iš tolo galėjo pamatyti aukščiau
sioje Kauno miesto vietoje nebaigtą 
statyti Prisikėlimo bažnyčią. Jos 
bokštas buvo pats aukščiausias mū
rinis pastatas visoje Lietuvoje. To 
bokšto didelis kryžius buvo mato
mas už daugelio dešimtų kilomet
rų plačioje apylinkėje.

Ryto metą atplaukiant garlaiviu 
į Kauną, visas miestas skendėjo 
saulės spinduliuose, o namai, rū
mai ir bažnyčių bokštai žėrėjo kaip 
auksas. Daugybė žaliuojančių me
džių Kauną puošė vasaros metu taip, 
kad ir atsigėrėti juo niekaip nebuvo 
galima. Didinga Laisvės Alėja, 
puikiai išgrįstos miesto gatvės,tur
tingų krautuvių prašmatniai išgra
žintos vitrinos žavėjo kiekvieną 
žmogų. Vakare Vytauto Didžiojo 
Muziejaus sodely per valstybinės 
vėliavos nuleidimo iškilmes smilko 
dūmai nuo aukuro prie žuvusio už 
Lietuvos Laisvę Nežinomojo Karei
vio kapo ir daugeliui ten susirinku
sių akys apsiašarodavo, kai nu-
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skambėdavo gedulo maršas groja
mas karo invalidų orkestro. Vėlia
vą nuleidus ir pagerbus žuvusius 
kovose už laisvę, Muziejaus bokšte 
pasigirsdavo varpų muzika ."Marija, 
Marija". . . skambindavo varpai ir 
giedojo žmonės. Iškilmingai nuai
dėjus tautos himno garsams, žmo
nės skirstydavosi kas sau.

Muziejaus bokšte kabėjo JAV lie
tuvių Lietuvai padovanotas Laisvės 
Varpas. Jame buvo įrašyti šie 
žodžiai:

" Skambink, o varpe, 
Vaikams Lietuvos, 
Kad laisvės nevertas 
Kas negina jos."

Tuo varpu buvo skambinama vals
tybės šventėse ir šiaip svarbiomis 
dienomis.

*
Dabartiniu metu nebesmilksta 

dūmai nuo aukuro muziejaus sode
ly. Nebeskamba varpu "Marija, 
Marija..." Nebesigirdi nei mūsų 
himno. Bokšte plevėsuoja nekaltai 
nužudytųjų žmonių krauju nudažyta 
bolševikų raudonoji vėliava. Lais
vės varpas tyli.

Laisvės Alėjoje lietuvis bijo ir

Miincheno skautai-ės Motinos Dieną

pasirodyti. Krautuvių langai užkalti 
murzinomis lentomis, Gyventojai 
pilni baimės širdyje, niūriais vei
dais, išalkę ir skurdžiai apsirengę 
laukia, nesulaukia Maskvos laikinai 
uždėtų Lietuvai sunkių vergijos 
pančių kritimo.

Anksčiau gausios mūsų skautų ir 
skaučių draugovės, su daina ir ple
vėsuojančiomis žaliomis vėliavomis, 
visi kaip vienas gražiai uniformuo
ti, laisvai žygiuodavo gatvėmis. 
Nebematyti jų daugiau! Gatvėmis 
dabar žygiuoja nuskurę ir alkani 
Maskvos kareiviai ir visur skam - 
ba rusų kalba.

Bet praeis tegul dar ir ne vieni 
metai, ir mes kada nors vėl pama
tysime Kauną laisvą nuo pavergėjų. 
Gatvėse vėl žygiuos mūsų skautai, 
skautės, vėl laisvai plevėsuos skau- 
tijos žalia vėliava ir garsiai skam
bės lietuviška daina. Nužygiuosime 
tada visi gražioje rikiuotėje į Vy
tauto Didžiojo muziejaus sodelį! ir 
padėsime kvepiančių rožių vainiką 
ant Nežinomo Kareivio kapo.

O Laisvės Varpas skambės taip 
garsiai, kaip niekados ligšiol ne
skambėjo! Jo dūžiai atsilieps mūsų 
širdyse džiaugsmu, kad laisvas vėl 
mūsų Kaunas ir visa Lietuva.

Riedės ir tau, broli, sese, ir 
man, senam skautui, ašaros per 
veidą. Bet tai bus laimės ašaros. 
Nes savo žemėje, savo šalyje, savo 
mieste būti ir būti laisvam,yra pa
ti didžiausia laimė šioje žemėje.

Kad visatai greičiau įvyktų, Lie
tuvos miškuose budi partizanai. Bu
di ir po visą pasaulį išblaškytoji 
Lietuvos skautija, mokosi lietuvių 
kalbos, mokosi pačių gražiausių 
pasauly lietuviškų dainų, mokosi 
mylėti vienintelę tikrą savo tėvynę 
Lietuvą, kuri tokia yra graži ir to
kia šiandien nelaiminga.
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BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE KANADOS RAJONAS

* Hamiltono tunto t. ps. Z. Laugaliui pa
sitraukus iš pareigų, vadeivos pristatymu 
naujuoju tuntininku patvirtintas s. v. v. si. 
Eduardas Mickūnas ,

* Kanados Rajono Vadeivos pristatymu 
naujai sudarytos Ontario pietryčių vieti- 
ninkijos vietininku patvirtintas ps. P. Bal
sas (804 4th Avė,, Niagara Falls, Ontario 
Naujoji vietininkija apima Port Colborne, 
St. Catharines, Wellando, Niagara Falls 
ir apylinkių skautų vienetus.

* Š. m. rugsėjo mėn. 12 d. Brolijos Vadija 
buvo priimta audiencijoje pas J. E. Vysku
pų V. Padolskį. Reikia pažymėti, kad J. E. 
yra mūsų Sąjungos padėkos ordeno kava
lierius. VS pristačius Vadijos narius, 
J.E. savo kalboje pasidžiaugė LSB gra
žiai dirbamu darbu ir davė patarimų atei
čiai, kurių pagrindinės mintys buvo: l)Lie- 
tuvių Skautijasavo kuriamoje krikščioniš
kai idealistinėje aplinkoje turėtų iš savo 
eilių išauginti daugiau pašaukimų į kuni
gus, kurie galėtų būti skautų dvasios va
dovais, ir 2) skautai turėtų neapsiriboti 
vien naujųjų ateivių jaunimo organizavimu 
bet skverbtis ir į senųjų ateivių jaunimo 
eiles, kurių dažnas lietuviškai nebekalba 
ir nebegalvoja. J.E. palinkėjo Vadijai iš
tvermės ir Dievo palaimos ateities dar
buose. Virš valandos užtrukusioje audien
cijoje labai nuoširdžioje nuotaikoje buvo 
pasidalinta mintimis ir paliesta eilė orga
nizacinių klausimų.

* Minint mūsų Sąjungos 35 metų sukak
tį, Brolijos Vadija yra nutarusi pravesti 
visų LSB vienetų visuotiną sueigą lapkri
čio mėn. 8 d. Tuo reikalu bus išsiunti
nėta instrukcija tuntininkams, vietininkams 
ir atskirų vienetų vadovams .Broliai vado
vai prašom padėti pastangų, kad ši mūsų
didžioji šventė vienetuose būtų pritinkamu 
-iškilmingumu atšvęsta.

London, Ont.

* Š. m. rugpjūčio 2 d. brolis A. Pocius 
davė vyčių įžodį. Linkime naujam broliui 
vyčiui sėkmės ir ištvermės.

* Iš Vokietijos į Kanadą persikėlė buv. 
Aušros tunto tuntininkas ps. O. Gešventas 
ir, apsigyvenęs Londone, Ont. , įsijungė 
į vietos skautų veiklą. Brolio Gešvento 
adresas: O. Gešventas, c/o Miss Sudja, 
304 Central Ave., London,Ont. L.E-tas

JAV RAJONAS

Cleveland, Ohio

* Prie Hinckley ežero stovyklaudami, 
praleidom puikiausias 9 šios vasaros die
nas. Stovyklos malonumais ir džiaugsmu 
teko pagyventi net 54-iems skautams, ku
rie taip pat ir skautiško patyrimo daugiau 
įgijo. Stovyklai vadovavo ps. R. Bajoraitis . 
"Ūkio ministerio" pareigas ėjo sumanus 
s .v.V.Bacevičius. Skautiškas ačiū broliams 
skautininkams V.Šenbergui ir V. Kizlai- 
čiui už vispusišką paramą ir talką.

* Š. m. rugpiūčio 12 s. jūrų skautų lai
vas "Naras" davė įžodį. Davusius įžodį 
sveikino s. v. VI. Bacevičius, palinkėda
mas tarnauti jūrai ir per jūras mareles 
vėl pasiekti tėviškėlę brangią. . .

* Š.m. rugpiūčio 23 d. Clevelando viet- 
ja turėjo savo pirmą iškylą į Forest Hill 
parką. Iškyloje sėkmingai pravesti skau
tiški žaidimai, kurių laimėtojai apdova
noti knygomis. Dalyvavo virš 100 skautų- 
čių, o taip pat didelė minia žiūrovų: tėve
lių ir svečių. Iškyla baigta laužu, pra
vestu sesės S. Juodvalkytės ir ps.K. Paže- 
mėno.
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Chicago, Ill.

* Mūsų Tautos šventės išvakarėse, t. y. 
rugsėjo mėn. 7 d. per p. Sophie Barčus 
radijo programą, Lituanica tunto sk. vy
čių kandidatų būrelis Ciceroje (buv. Šunų 
skiltis) atliko įspūdingai montažą, pritai
kyta tos dienos minčiai.

Šiam montažui vadovavo s. R. Remeikis.

* Lituanica tunto skautai savo jaunomis 
jėgomis išėjo į III-jų Š. Amerikos žaidynių 
dalyvių tarpą, parodydami nemaža spor
tinio sugebėjimo ir skautiškos disciplinos. 
Nevisose sporto šakose, mūsų tunto jau
nuosius dalyvius lydėjo pralaimėjimai, bet 
buvo nuskinta kai kuriose srityse perga
lės laurų, kaip tai 15 km. Partizano žy
gį, savo užgrūdinta ištverme atliko pir
mieji tunto skautai, pasiekdami užpelny
tos pergalės.

Individualiai skautų laimėjimai buvo 
šachmatų lentoje s. R. Fabijono I-ma vie
ta, Šuolyje į aukštį geriausiu pasirodė jū
rų skautas St.Ščerba, gaudamas I-mą 
vietą jaunių grupėje.

Reikia manyti, kad šios varžybos bus 
paskatinę skautus daugiau domėtis įvairio
mis sporto šakomis ir išugdyti iš savo 
tarpo gerų sportininkų, kurie pergalės 
skintų ir pasaulinėse sporto arenose. K.

Detroitas, Mich.

* Geležinio Vilko skautų vyčių būrelis 
vadovaujamas s. L. Heiningo, dalyvavo 
Niagaros Jubiliejinėje stovykloje. Užda
rymo lauže, jungtiniame brolių - sesių 
pasirodyme, detroitiečiai gražiai pašoko 
tautinius šokius: kepurinę ir malūną . 
s. v. v. si. A. Banionis gavo "S. A", vajaus 
pirmos vietos dovaną meniškais lietuviš
kais ornamentais papuoštą albumą, kurį 
įteikė Vyriausias Skautininkas ir "S. A", 
redaktorius. Antros vietos laimėtoja s. K. 
Kodatienė gavo gražią odinę piniginę, šių 
dviejų platintojų dėka "S. A", prenumera
tos Detroite žymiai padidėjo. Skautų vyčių 
būrelis numatoma išauginti į draugovę . 
Keli nauji kandidatai pareiškė norą stoti į 
būrelį. Bus sudaromos dvi skautų-kandida- 
tų paruošiamos skiltys. Vyčiai su kandi
datais rengiasi iškylai į Michigano šiau
rinę dalį, kuri gausi miškais ir retai už
tinkama augmenija.

* Ryšium su skautiško pažangumo var
žybomis ir stovyklavimu, vietininkijos 
vienetai įsigijo keletą palapinių ir inven
toriaus .

* Antroji jaunesniųjų skautų draugovė 
pasirinko Vytenio vardą. Draugininko pa
reigas laikinai eina s. v. v. si. Z. Rekašius .

* Skautas vytis v. si. V. Pileika grįžo iš 
Korėjos, kur jis atliko karinę tarnybą ir 
daug pasireiškė kaip lietuvis skautas . 
Brolis Vytautas žada apsigyventi Hartfor
de. Prieš išeidamas karo tarnybon buvo 
Geležinio Vilko skautų vyčių būrelio vadu. 
Gaila, kad jis vyksta iš Detroito, kur buvo 
mėgiamas kaip aktyvus ir energingas 
skautas. a. b.
Boston, Mass.

* Liepos 24 d. savaitgalį Bostono ame
rikiečių spaudoje plačiai paminėta jaunojo 
muziko Vytauto Strolios emigracinė byla . 
Jisai yra 52-sios DLK Gedimino vilkiukų 
draugovės draugininkas. Šią vasarą dirbo 
amerikiečių skautų stovykloje Loon Pond 
prie Middleboro, Mass. Ten jį ir užklu
po laimingas pranešimas, o stovyklautojai 
apipuolė su entuziastingais sveikinimais.

Anot emigracinių įstaigų, V.Strolia, 
1949 m. atvažiavo į JAV ne savo kvota ir 
dėl to turėjo būti išdeportuotas atgal Vo
kietijon. Tačiau tarpininkaujant kongresm . 
McCormack ir O'Neill, buvo priimtas bi- 
lius ir leistajam legaliai apsigyventi JAV .

Laikraščiuose taip pat paminėta, kad 
visa Strolių šeima yra muzikai. Jo tėvas- 
kompozitorius Juozas Strolia gyvena su 
jaunesniu broliu - smuikininku Kaliforni
joje. Kitas brolis studijuoja bažnytinę mu
ziką Romoje, Italijoje, o pats Vytautas , 
sunkiai pelnydamas duoną vakarais fabri
ke, lanko fagoto klasę Bostono Naujosios 
Anglijos konservatorijoje. Jo, Vokietijoje 
mirusi motina, buvo koncertinė dainininkė.

v. si. V. Strolia yra entuziastingas skau
tas nuo mažų dienų Lietuvoje. Skautybės 
nepameta ir dabar, gražiai vadovaudamas 
Bostono DLK Gedimino vilkiukų dr-vei . 
Taip pat jau antrą vasarą jis dirba ameri
kiečių skautų stovyklose, kur puikiai rep
rezentuoja lietuvius skautus ir garsina 
pavergtą Tėvynę.

Pasikalbėjime su amerikiečiais re
porteriais V.Strolia išreiškė nepaprastą 
pagarbą ir padėką poniai T.Tattan, kuri 
tarnauja Bostono emigracinėje įstaigoje . 
Tik jos nepaprastos energijos ir rūpestin
gumo dėka V.Stroliai pavyko laimėti šią 
bylą.

Bostono skautų vietininkija nepapras - 
tai džiaugiasi v. si. V. Strolios laime ir 
kartu dėkoja jo geradarei p. T.Tattan.

* Bostono Senųjų Lapinų būrelis neteko
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savo vieno nario - si. Romo Latvėno, ku
ris su tėvais išvyko vakaruosna. Lapinai 
savo mielajam broliui Romui buvo surengę 
kuklias išleistuves ir palinkėjo gerai įsi
kurti naujoje vietoje.

* Sugrįžę iš Niagaros Jubiliejinės Sto
vyklos Bostono Lapinai ir toliau energingai 
dirba vyčiavimo darbą. Štai jie neseniai 
išsiuntė siuntinį lietuviams skautams Vo
kietijon su rūbais ir kitomis gėrybėmis.

Senųjų Lapinų sk. vyčių būrelio vadas 
v. si. A. Banevičius yra pakviestas vesti 
JAV Rajono Atlanto pakraščio srities skau
tų vyčių reikalus. Jo srities vyčiai gali 
pasiekti jį adresu: 257 "E" St., So. Boston 
27, Mass.

Lapinai reiškia padėką savo rėmėjams, 
kurie’parėmė aukomis Bostono sk. vyčių 
bei kandidatų veiklą. Aukojo: L. S. Ramo
vės Bostono Skyrius - $ 10; po $ 5 aukojo 
- J. P. Tuinila, Dr. Pašakarnis, s. prof. 
I.Končius, inž. Br. Veltas, inž. R.Veltas 
ir po $ 2 aukojo - rašytojas F.Kirša ir 
p. V. Vakauzas. Ačiū jums, mielieji bi
čiuliai. -SKS-

Los Angeles, C ai.

* Liepos mėn. 25 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioje Los Angeles brolis VI . 
Pažiūra ir sesė Alfonsą Budriūnaitė pri
ėmė moterystės sakramentą. Jaunave
džius gražiai pagerbė sesės skautės, da
lyvaudamos uniformuotos bažnyčioje. Išė
jusios iš bažnyčios sesės juos pasveikino, 
įteikdamos adresą. Sesė D.
* Pacifico krantuose saulėtosios Kali
fornijos Los Angeles viet-ja stovyklavo 
1500 m. aukštyje nuo jūros lygio prie 
Arrowhead krištolinio ežero. Skautėms 
ten vadovavo ps. A. Budriūnaitė-Pažiūrie - 
nė, o skautams v. si. Stp. Makarevičius . 
Stovykla pasižymėjo geru susiklausymu ir 
drausme. Tuo ypač pasidžiaugė stovyklą 
aplankęs LSB Dvasios vadas s.J.Vaišnys, 
S. J.

Rochesteris, N.Y.

* 1953 m. liepos mėn. 31 d. ir rugpiūčio 
mėn. 1-2 dienos Rochesterio skautėms; 
ams buvo ypatingai įdomios. Viskas taip 
gražiai susiklostė: penktadienį vakare iš 
toloko Toronto sulaukėme svečių - jūrų 
skautų, atplaukusių su nuosava jachta. 
Šeštadienį jaunieji skautai- (tikriau sa
kant, kandidatai į vilkiukus), si.St.Ilgū
no vadovaujami, stovyklavo visą dieną, p. 
Šerelio vasarvietėje prie ežero. To pa
ties šeštadienio pavakaryje ir Kunigaikš

tienės Birutės dr-vės skautės su svečiais 
ir "nuosavais" broliais sugužėjo p. šere
lio vasarvietėn pakankamai anksti, kad 
dar suspėtų dalyvauti stovyklautojų vėlia
vos nuleidimui. Prieš trispalvės nuleidi
mą įvyko mūsų brolių jūrų skautybėn įsto
jimo aktas.

Dienos užbaigtuvėms buvo užkurtas lau
žas, kuriam liepsnas įžiebė svečiai iš 
Toronto LSB Jūrų Sk. Skyriaus Vedėjas s . 
B. Stundžia ir Toronto Vaidoto laivo va
das v. valt. G. Kačanauskas. Na, o po visų 
"lauželių", "dūmelių" ir "liepsnelių" sekė 
pasirodymai, kuriuose dalyvavo visi, ne
išskiriant nei mažiausiųjų.

Kai lauže liepsnos pamažu pradėjo gęsti, 
sustojome tradicinei "Ateina naktis". Nu
aidėjus paskutiniams garsams, tvirtai pa
spaudėme rankas labąnakt. O tas linkėji
mą . iš širdies labo ir gerumo taip ir liko 
delne, kad galėtume ji perduoti kitiems.

Visiems išvažiavus į namus, laužavietė
je paliko mūsų tik šešetas; :broliai Stun
džia, Kačanauskas, Ilgūnas, Bliūdnikas, 
fotografas ir sesės Podelytė su Gerdaus- 
kaitė.

Persimetę po keletą žodžių, vieškeliu 
patraukėme į paežerę.

Jūrų s. B. Stundžia, išrikiavęs krante 
busimuosius jūrininkus, kreipėsi į juos 
rimtomis jūrų skautybės pareigų suprati
mo pastabomis . . . Brolis Kačanauskas 
padrąsino bei perspėjo,duodamas patarimų 
pavyzdžiais... Dar buvo laiko dvejojan
tiems pasirinkti. . . Brolis Ilgūnas pasvei
kino pasiryžusius ir palinkėjo sėkmingo 
buriavimo. . .

Kiekviena minutė slėpė savyje kažkokią 
paslaptį, kiekvienoje sekundėje buvo daug 
mistikos. .. Toje valandoje siela buvo ne
paprastai pakilus, o širdis, rodosi, pasi
ruošusi kiekvienai staigmenai. . .

Apeigom pasibaigus, širdingai sveiki
nome pasiryžusius: Vytautą Šlapelį (valt. 
vadą). Joną Saulių,Jankų (padėjėją), Joną 
Apanavičių (iždininką), Vytautą Grėbliūną, 
Kazimierą Draugelį, Vytautą Makauską.

Sekmadienį, 3 vai. p. p. buvo surengta 
kavutė, o kai kam ir arbatėlė. Svečių va
dovui, Nidos kapitonui broliui Kačanaus- 
kui nuo visų ir visiems buvo įteikta do
vanėlė. Žaidimai, dainos, šokiai, pokal
biai taip negailestingai trumpino laiką, 
kad, rodos, vos tik svečių sulaukus, rei
kėjo juos jau ir išlydėti...

Tai jau antrieji svečiai - skautai ap
lankė Rochester^.. Pionieriais buvo vik - 
rieji Clevelando Narai (taip pat "mėly - 
nieji" jūros vaikai). Tokios viešnagės 
labai daug gero padaro organizaciniam
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darbui: išjudina pastangas tobulėti, ugdo 
norą siekti, suteikia progų palyginti savo 
jėgas. - Kodėl neruošti skautiškų vakarų 
ir nekviesti į juos svečių iš aplinkinių ra
jonų? Kodėl nekviesti į darbo dvikovą kitų 
vienetų? - Kur yra sąlygos, ten reikia 
tiktai noro ir drąsos. Sesė Elenutė

AUSTRALIJOS RAJONAS

Brisbane.

Tropinėje Queensland'© sostinėje Bris
ta anėj e yra susibūrę apytikriai dvejetas 
šimtų lietuvių. Pirmieji lietuviai čia at
sirado senokai. Vėliau didesniu kiekiu pa
pildė 1940-jų metų okupacija. Prasidėjus 
D. P. emigracijai ir Brisbane! atiteko ne
mažas būrys tautiečių, bet didieji lietu
viškieji centrai išviliojo iš tropinio krašto 
sostinės.

Skautai įsikūrė 1952.11. 16 mišriąD.L.K. 
Kęstučio dr-vę, Dr-vės steigėjas v. valt . 
A. Aličauskas. Dr-vėgloboja tautinių šokių 
grupę, kuri gražiai pasirodė keletą kartų 
australų tarpe.

Vėlesnis atsiradęs vienetas skautų-vyčių 
Dr.V.Kudirkos vardo būrelis, kurisš.m. 
gegužės mėn. atšventė savo metinę šven
tę. Pirmasis būrelio vadovas si.R. Bud
rys, dabartinis v. si. Pov. Stelmokas. Kū
rimosi ženkle ir vyresniosios skautės. 
Linkėtina greito stiprėjimo.

Kadangi gyvename tropiniame karštame 
krašte, iškylos žiemos metu nepamiršta
mos. Iškylauja dr-vė, bet ir vyčiaine- 
atsilieka. Blogiau su stovykla, labai daug 
čia sunkumų, bet gal šiais metais pasi
seks tuos sunkumus nugalėti. Nepamiršta- 
ma ir Vokietija.Čia vyčių būrelis pasisku
bino. Pagelbėta taip pat ir vietos tautie
čiams atsidūrusiems varge.

Puikus bendradarbiavimas su Bendruo
mene - be skautų pagelbos neapsiėjo nė 
vienas minėjimas ar parengimas. U.

Melbourne, Vic.

* Š.m. rugpiūčio 15 d. Melbourne lan
kėsi TSB Direktorė Dana Leslie Whatley , 
kurios garbei buvo suruošta arbatėlė. 
Buvo pakviesti ir mūsų Sąjungos atstovai . 
Sąjungą atstovavo Rajono Vadas v.s. A., 
Krausas ir mūsų sesės ps. D. Giedraitytė , 
vyr. skautė v. si. A. Rubaševičiūtė, vyr. 
skautė v. si. I. Laisvėnaitė ir psl.D. Lazut- 
kaitė. Sesės Direktorei įteikė tautinę juos
tą ir palinkėjo susitikti laisvoje Lietuvoje.

* Rajono Vadas [ 
vedėjus: Tiekimo S 
ką ir Spaudos Skyri
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* Šiuo metu MelbOux ne viena ar.au-
čių dr-vė, vadovaujama si. E.Dainutie- 
nės - Šteinartaitės, atskiras vyr. skaučių 
būrelis - vadovė v. si. A. Rubeževičiūtė , 
skautų dr-vė, vadovaujama s.v. v.si. A. 
Karpavičiaus, Akademikų Skautų Skyrius- 
- pirm. senj. ps.E. Pankevičius ir skautų 
vyčių būrelis. Tuntui vadovauja Rajono 
Brolijos Vadeiva ps. J. Makulis.

Adelaide.

* Adelaidės viet-jai vadovauja s.V.Ne- 
verauskas. Viet-ja neseniai pasivadino 
Vilniaus vardu, s. V. Stasiškis viet-jai 
įteikė ta proga atsigabentą ir išsaugotą 
buvusio Vokietijoj Vilniaus tunto vėliavą.

* Skaučių dr-vė, vadovaujama s.S.Sta- 
siškienės, įsiregistravo vietos skaučių 
sąjungoje, gaudama 10-tą numerį. Draugi
ninke lanko kursus vietos skautininkės 
teisėms įgyti.

* Akademikai skautai išsirinko naują 
valdybą: pirm. stud. arch. senj. J. Naujalis, 
vice- pirm. stud. med. N. Šurnaitė, sekr. 
V. Ilgūnas. B.D.

* Rugpiūčio 9 d. Gregg Lake ežere prie 
Antrim, N.H., apvirto motorinis laive
lis su keturiais asmenimis. Nelaimėn pa
tekusiųjų šauksmus išgirdo prie šio ežero 
stovyklaują Camp Sachem skautai. Sušokę 
į irklinius laivelius, jie nuskubėjo nelai
mės vieton ir išgelbėjo N. Stacey, K. Grant 
ir K. Parker, bet nesuspėjo pasiekti S.Blan 
chard, kuris nuskendo. Dienos didvyriais 
tapo skautai Leonard Hill iš Watertown, 
Mass., Henry Beaudet iš Lawrence Beer, 
abu iš Waltham, Mass., ir Richard Johns
ton iš Weymouth, Mass. Gelbėjimo dar
bams vadovavo Camp Sachem stovyklos 
plaukiojimo direktorius Karl Chase iš 
Needham, Mass. Skenduolis buvo atras
tas tik po 10 valandų ieškojimo, kuriame 
dalyvavo policija, medžioklės bei žūklės 
prižiūrėtojai ir skautai. -SKS-

Šio numerio viršelyje iškilmingas 
Jubiliejinės Niagaros stovyklos ak
tas. Nuotr. ps. kun. L. Musteikio.
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