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PADĖKA !

Sesei MARIJAI EIDUKEVIČIŪTEI, 

jos tėveliui mirus, gilią užuojautą 
reiškia

Elizabeth'o skautės

ADMINISTRACIJOS ŽINIOS:

* Administratoriaus pavaduotojui s.v. 
v. si. Algiui Draugeliui iš pareigų pa
sitraukus, dėkojame jam už įdėtą dar
bą ugdant ir sielojantis "S.A". reikalais.

* Gerb. skaitytojai, kurie dar nėra už
simokėję už šių metų prenumeratas , 
maloniai prašomi artimoje ateityje at
siskaityti, nes metų galas čia pat.

* "Sk. Aidui" medžiagos niekuomet ne
buvo per daug. Reikia pripažinti, kad 
kai kurių vietovių korespondentai labai 
stropiai ir pavyzdingai aprašo kiekvieną 
skautų-čių gyvenimo įvykį jų vietovėse. 
Ačiū Jiems. Deja, iš kaikurių vietovių 
tokių žinių tiesiog neįmanoma išspausti. 
Tas šiais metais įvyko su Chicagos 
skautų ir skaučių tuntais. Visi gerai 
žinome, kad abu tuntai šiais metais turė
jo puikias stovyklas.Lituanicanet nuotrau
kų prisiuntė, bet pačio aprašymo nei iš 
skautų, nei iš skaučių nesulaukėme.

Širdingai dėkojame Kanados Lietu
vių Bendruomenės Hamiltono Apylin
kės Valdybai parėmusiai "Skautų Ai
dą" $ 25.00 auka iš pelno gauto pir
mosios Lietuvių Dienos Kanadoje 
proga' "SK. AIDAS"

DĖMESIO, SESĖS !

Pamestų daiktų Niagaros Jubiliejinėje 
stovykloje reikalais kreipkitės į To
ronto Šatrijos tunto tuntininkę s. V. Ka- 
lendrienę adregu: 14 Muir Str., To
ronto, Ont.

Buvo rašyta, buvo klebenta. Nė garso . 
Mieloji Chicaga, kodėl nenori dalintis 
savo patyrimais su viso pasaulio sesė
mis ir broliais? Juk kiekvieno vieneto 
laimėjimas mus visus stiprina ir darbui 
paskatina! NESIDUOKIME PRAŠOMI, 
BET PATYS DUOKIME, SIŲSKIME BE 
PRAŠYMO, nes redakcijos ir admi
nistracijos žmonės yra toki patys kaip 
jūs visi, apkrauti savo šeimos, savo 
profesiniais rūpesčiais, o "Skautų Ai
dui" skiria tik savo laisvą laiką. Pa
dėkime vieni kitiems, kad mūsų visų 
laikraštyje atsispindėtų visas mūsų 
margasis gyvenimas.

* Šio numerio viršelyje NJS Šatrijos 
vėliavos aikštė.Nuotr. s. v. v. si. V. Maco.
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Šiais metais, kaip ir pereitais, “Skau
tų Aidas” skelbia prenumeratų platini
mo vajų, kurio taisyklės randasi šiame 
numeryje. Praeitų metų vajus davė gra
žių vaisių. Tat norisi tikėtis, kad ir šis 
naujasis mūsų visų laikraščio padėtį 
dar daugiau sustiprins. Būtų beprasmin
ga čia kalbėti apie reikalą kiekvienam 
skautui-tei ir vadovui-vei prenumeruo
ti ir skaityti “Sk. Aidą”. Kiekvienas gy
vas Sąjungos narys-rė pilnai supranta, 
kad laikraštis mus visus išsiblaškiusius 
pasaulyje jungia, kad juo sklinda skau- 
tybės idėjos, juo gaivinamos jėgos. Dėl
to jis yra mūsų visų rūpesčiu.

Bet skautui-tei nepakanka vien pa
čiam prenumeruoti. Jis ir ji turi steng
tis, kad “Sk. Aidas” kaip galint plačiau 
pasklistų lietuviško jaunimo tarpe, o su 
juo ir skautijos idėjos. Tai galime mes 
kiekvienas padaryti, jei stosime aktyviai 
į 1954 m. vajų. Pernai, nors dalyvavo 
palyginant nedidelis skilčių ir draugo
vių skaičius, vaisiai buvo geri. Jei šiais 
metais įsijungs visos mūsų skiltys, visi 
būreliai, valtys, draugovės ir laivai, vai
siai bus dar geresni. Yra eilė vietovių, 
kur “Sk. A.” prenumeratų skaičių gali
ma padvigubinti ar patrigubinti. Taip 
pat pasitaiko atvejų, kur viena vietovė, 
turėdama dvigubai daugiau skautų-čių 
už kaimyninę, turi maždaug po lygiai 
prenumeratų. Tokios padėtys turėtų pri
versti skautus ir vadovus rimtai susi
mąstyti, nes savosios spaudos išlaikymas 
ir skleidimas yra taip pat skautiškoji pa
reiga.

Yra rajonų, kurių skautai-tės dėl ma
terialinių sąlygtį neįstengia patys laik
raščio užsiprenumeruoti. Čia turimas 
miptyje darbštusis Vokietijos Rajonas. 

Jiems siunčiamas prenumeratas Admi
nistracija padengdavo gautomis auko
mis arba garbės prenumeratų pinigais. 
Šiais metais padėtis vėl paaštrės, nes 
Vokietijon siunčiamųjų prenumeratų 
juk negalima nutraukti. Dėlto visi už
dirbantieji sk. vyčiai, vyr. skautės, skau- 
tininkai-kės prašomi padaryti mažą do
vanėlę šv. Kalėdoms užsakant “Sk. Ai- 
dą“Vokietijos sesėms, broliams.

Garbės prenumeratoriai yra mūsų rė
mėjai. Jų parama daug padės gražiai 
suvesti šiuos metus. Mes tikimės Jų ma
lonios paramos ir ateinančiais metais. 
Skautai ir skautės turėtų padėti pastan
gų šiais metais ypatingai išplėsti mūsų 
rėmėjų — garbės prenumeratorių — 
tinklą. Nepagailėkime, tat, pastangų ap
lankyti vietovėse lietuvius ar net ne
lietuvius mūsų bičiulius — gydytojus, 
prekybininkus ir pan. Neatrodo, kad 
jums durys būtų uždarytos ...

Vajuje yra labai svarbu veikti greitai, 
nes nerangiam vienetui taškai gali iš
slysti “iš po nosies”. Varžybos lieka var
žybomis ir laimi apsukresnis. Dėlto vie
netai ir pavieniai platintojai turėtų “nu
jausti” kas jų vietovėje yra “Sk. Aido” 
skaitytojas. Toks asmuo, be abejo, pratęs 
savo prenumeratą ir taškai teks jį ap
lankiusiam vienetui. Iš antroos pusės 
svarbu, kad didelė prenumeratų dalis 
suplauktų dar šiais metais. Administra
cija gyvendama “iš kišenės į burną”, vi
suomet turi daug rūpesčio spręsdama 
klausimą, kiek gi “Sk. A.” numerių 
spausdinti ateinantiems metams. Pernai 
sausio ir vasario numerių pristigo vė
liau užsisakiusiems, nes nebuvo lėšų 
didesnį kiekį jų atspausti. Norint šiais 
metais išvengti panašios padėties, gerb.
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LSB Vyriausiasis Skautininkas Kanados 
LB Tarybos narių suvažiavimui, įvyku
siam Toronte š.m. spalio mėn. 10-11 d.

Gerb. šio suvažiavimo dalyviai!
Sveikinu Jus visus LSB Vadijos ir To

ronto skautų vardu suskridusius Kana
dos lietuviškos gyvasties gaivinti.

Šiandien visi daugiau kaip bet kada 
jaučiame visų lietuviškų širdžių vieny
bės reikalą ypatingai akivaizdoje įvai
rių aplinkos poveikių į mūsų ir mūsų 
vaikų sielas. Tais poveikiais yra nykus 
materializmas, svetimybės ir atšalimas 
lietuviškiems reikalams. Jie verčia mus 
vien pinigus dauginančiomis mašinomis, 
o mūsų vaikus, apvilkę kaubojų rūbais ir 
išdarkę gimtąją motinos kalbą, paleidžia 
didmiesčių gatvėmis.

Dėlto bus didelis įnašas į Kanados lie
tuvių gyvenimą, jei šis suvažiavimas 
dar daugiau išjudins visus į lietuvybės 
išlaikymo darbą ir kiekvieną mūsų pri
vers pagalvoti, ar einamasis kelias deri
nasi su keliu, kuriuo turėtų eiti šiandien 
kiekvienas mūsų Tautos vaikas.

Kanados žemė buvo pirmasis užjūrių 
kraštas, kuriame lietuviškos skautuos 
pionieriai, emigracijai iš Europos pra
sidėjus, iškėlė žaliąsias Lelijos vėliavas. 
Mes, atkakliai dirbdami, atkūrėme savo 
pereinamuoju metu pairusius vienetus, 
ir juose dabar jau vėl verda skautiška
sis darbas. Mes Toronte turime vyriau
siąją LSB vadovietę visam pasauliui ir 
leidžiame savąjį “Sk. Aidą”, kuris iš To 
ronto pasiekia JAV, Braziliją, Vene- 
zuelą, Argentiną, Kolumbiją, Vokieti
ją, Angliją, Italiją, N. Zelandiją ir net 
laisvąją Korėją.

skaitytojai ir vajaus dalyviai prašomi 
savo ir surinktąsias prenumeratas siųs
ti nedelsiant dar šiais metais.

Ar išlaikys Bostono Lapinai, Los An
geles Raganėlės, Chicagos Gediminie- 
čiai, Omahos Živilės ir Detroito br. A. 
Banionis su sese K. Kodatiene savo 
pernai iškovotas garbės vietas, parodys 
ateinąs vajus. Neabejojame, jie dar 
gerai pakovos.

Visoms skiltims, valtims, būreliams,, 
draugovėms ir laivams geros sėkmės 
linki

“Sk. Aido” Redakcija ir
Administracija.

Organizacinis darbas nebūtų įmano
mas, jei čia vietoje neturėtume Kanados 
lietuviškos visuomenės nuoširdžios pa
ramos.

Dėlto, naudodamasis šia proga, reiš
kiu Jums, gerbiamiosios-mieji, nuošir
džią padėką už Jūsų moralinę ir mate
rialinę paramą, be kurios nebūtų galė
ję įvykti jau keturis metus organizuo
jamos lietuviško jaunimo vasaros sto
vyklos, be kurios nebūtume turėję in
ventoriaus iškyloms ir stovykloms, be 
kurios mūsų jūrų skautų laivai nebūtų 
galėję raižyti šv. Lauryno upės ir Onta
rio ežero.

Aš noriu užtikrinti Jus visus, kad 
skautų Vyr. Vadovybė ir vienetų vado
vai, už paramą atsilygindami, deda vi
sas pastangas, kad Jūsų sūnūs ir dukros 
skautų-čių eilėse augtų gerais krikščio
nimis, tikrais lietuviais, kad augtų reli
gingais, dorais, sąžiningais, tolerantiš
kais ir sveikais vyrais, moterimis.

Mūsų organizacija, kaip jaunimo auk
lėjimo mokykla, nėra politinė. Mes ne
ugdome ir neugdysime fanatiško prie
auglio jokiai politinei partijai, bet steng
simės ir ateityje apjungti lietuvišką jau
nimą plačiausia prasme, nežiūrint kokią 
religiją jis praktikuotų, po savosiomis 
vėliavomis Dievo, Tėvynės ir Artimo 
tarnybos šūkiu. Per daug šiuo metu yra 
pas mus sikrstymosi į “kairę” ar “-deši
nę”, visiškai pamirštant, kad yra dar 
“viršuje” ir “apačioje”. Dėlto ir yra 
skautijos tikslas nukreipti jaunuolį-lę į 
“viršų”, į amžiną Grožį ir Gėrį, pada
ryti jį pilnutiniu žmogumi, kuris, su
brendęs ir pasirinkęs “kairę” ar “deši
nę”, visuomet pasiliks “viršuje”.

Aš pažadu, kad skautai ir jų vadovai 
Kanadoje, taip pat ir visuose kituose pa
saulio kraštuose:

1) dalyvaus visomis savo pajėgomis 
Lietuvos laisvinimo kovoje,

2) talkininkaus kitoms organizaci
joms lietuvybės išlaikymo darbe,

3) skleis kiekvieno lietuvio meilę 
kiekvienam lietuviui nežiūrint ko
kiam tikėjimui jis priklausytų,

4) stengsis auginti lietuviškoje dva
sioje išlaikydami savo širdyse tau
tinę sąmonę, tėvų kalbą ir papro
čius.

Linkiu Jums visiems geriausios klo
ties.

Dieve, saugok Lietuvą!
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MANO BROLI!

1944 metų vasarą, drauge su kitais ka
reiviais vykdamas į paskyrimo vietą, 
sustojau kelioms valandoms Berlyne pa
laukti sekančio traukinio. Buvo dvylik
ta valanda nakties. Milžiniškoje geležin
kelio stoties halėje viešpatavo tyla. Dėl 
kaž kokių priežasčių kuriam laikui buvo 
sulaikytas traukinių judėjimas ir, iš
skyrus uniformas, stotyje daugau nieko 
negalėjau sutikti. Pritemdytoje lempų 
šviesoje prie tuščių kariškų traukinių 
stovėjo kareivių būreliai, kiekvienas 
prie savojo, laukdami ženklo užimti vie
tas. Kaikurie pusbalsiu šnekučiavosi, 
bet jų žodžiai nyko naktyje, tylą tik dar 
padidindami. O toje tyloje skaudžiai vir
pėjo širdis. Prieš akis matėsi kelionės 
dulkės ir už jų tolumoje nykstanti Tė
viškė. Tai kaustė sielą kaip baisus gele
žinis žiedas, ir visa kita aplink atrodė 
beprasmiška ir tamsu.

Iš stoties pusės pasigirdo žingsniai. Į 
mus pamažu artinosi karo žandarmerijos 
karininkas. Amžiumi jis galėjo būti ne 
vieno iš mūsų tėvas, o blizgą antpečiai 
rodė augštą laipsnį bei pareigas. Karei
viai išsitempė. Vėl koks nors patikri
nimas ar velniava. Bet karininkas su
stojo ir maloniai pažvelgė į mus. Po to 
tyliai prisiartino prie vieno kareivio ir 
paklausė: “Wohin, mein Sohn?” Jo bal
se ir žvilgsnyje buvo kažkas, kas staiga 
nušvietė šypsena visų veidus. Nustebęs 
pajutau, kaip pirmą kartą svetimame 
krašte sieloje viskas atsileido ir ėmiau 
pats linksmai, laisvai šypsotis, nes šalia 
buvb mylinti brolio-žmogaus širdis, ku-

Te širdis jaučio plakančia širdį, 
Tegu plaka su ja,
Ir parpuolusio šauksmą tegirdi 
Tolimam kelyje.

(B. Brazdžionis)

rios šiluma vienai akimirkai išsklaidė 
skausmo ir kančios ūkanas . . .

Broli, kuo ilgiau keliausi gyvenimo ta
ku, tuo aiškiau matysi, kaip mums rei
kalinga ta kita širdis. Dievas mus su
tvėrė taip, kad tik vienas su kitu ben
draudami, vienas kitam padėdami, vie
nas kitą papildydami, suprasdami, at- 
jausdami, gerbdami ir mylėdami galime 
pasiekti savo tikslą — žemiškąjį ir dan
giškąjį. Nepaisant visų nelygumų ir skir
tumų esame viena didžiulė šeima. Kuo 
tampresni, stipresni šios šeimos tarpu
savio ryšiai, tuo didesnis mūsų tobulė
jimas, tuo gražesni mūsų kūrybos vai
siai, tuo augštesnė laimės suma.

Būdamas skautu, Tu esi ypatingu bū
du pasižadėjęs tarnauti tam tikslui — 
drauge su milijonais Tavo brolių ir se
sių visame pasaulyje stiprindamas bro
lybės ir draugiškumo ryšį, tiesdamas til
tus nuo širdies prie širdies, jungdamas 
visus artimo meilėje. Tai kasdien iš nau
jo primena Tavo obalsis “Dievui, Tėvy
nei, Artimui” ir ketvirtasis Tavo įsta
tas —- “Skautas draugas savo artimui ir 
brolis kitam skautui”.

Skautybė yra ideali artimo meilės ir 
draugiškumo mokykla. Išnaudok ją ge
rai! Stenkis įgyvendinti ketvirtąjį įsta
tą vis tobuliau savo skiltyje, savo drau
govėje, savo tunte. Nors tai būtų ir 
smulkūs, maži dalykėliai, ryt iš jų išaugs 
dideli darbai. Išmokęs būti draugu ir 
broliu mažam būreliui, ryt gal neši vie
nybę visai tautai. Sugebėjęs pajusti ir 
suprasti vieną plakančią širdį, atkelsi
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Visi jį vadindavome Stenne, o dar 
dažniau mažuoju Stene. Tasai Stenne 
buvo liesas ir išblyškęs. Paryžiaus vai
kas. Kadangi vaikų amžius nelengva 
įspėti, tai jam vieni duodavo penkiolika 
metų, o kiti tik dešimt. Stennes motina 
jau seniai buvo mirusi, gi tėvas, senas 
jūrų laivyno kareivis, saugojo šventyk
los kvartalo parką. Senos, sulinkusios 
moterys, tarnaitės, vargingos motinos ir 
visas smulkusis pėsčias Paryžius, kuris 
šioje takais išvedžiotoje aikštėje už ve
žimų susirasdavo sau prieglaudą, paži
nojo1 ir gerbė tėvą Stenne, tą senąjį ka
reivį, nes visi žinojo, kad po šiais šiurkš
čiais ūsais, sūnų ir valkatų pabaisoje, 
slepiasi maloni, motiniška šypsena. To
dėl kiekvienas, pamatęs šią šypseną, tu
rėdavo paklausti:

— Kaip gyvena jūsų mažasis sūnus?
Tėvas Stenne labai mylėjo savo sūnų! 

Jis būdavo toks laimingas, kai šis vaka
re, sugrįžęs iš mokyklos, ateidavo pas jį. 
Tada juodu vaikšiodavo alėjomis, prie 
kiekvieno suolelio sustodavo pasveikin
ti pažįstamuosius ir jiems pasakyti ką 
nors malonaus, gražaus.

Karas. Didžiausia nelaimė. Miestas 
apsuptas, viskas pasikeitė. Parkas, kurį 
saugojo tėvas Stenne, buvo uždarytas. 
Ten buvo sukrautas žibalas, o senasis 
kareivis buvo paskirtas budėti tarp tuš
čių ir sugriautų milžiniškų mūrų, nega
lėdamas rūkyti, nei vakarais, kaip anks-

sau vartus į daugelį širdžių. O tuo pačiu 
ir Tavo širdis ims augti, taps didelė ir 
plati, nes meilė visuomet grįžta atgal 
pas tuos, kurie dovanoja ją kitiems.

Taigi, ieškok Artimo širdies. Ją radęs 
atrasi ir savąją. Jai spinduliuodamas im
si spindėti ir pats. Ją stiprindamas stip
rės! ir Tu. Į ją atverdamas vartus, su 
nuostaba ir malda pamatysi, kad tuo 
pačiu atvėrei duris į laimę. Nes už ma
žutės Artimo širdies slepiasi liepsnojanti 
Tavo Didžiojo Brolio Širdis ...

Tavo Brolis Vaidievutis. 

čiau, prie savęs turėti savo vaiko, kurį 
jis pamatydavo tik vėlai naktį namuo
se. O kai jis kalbėdavo apie priešus, ver
ta būdavo pasižiūrėti į jo ūsus... Ta
čiau mažasis Stenne šiuo nauju gyveni
mu per daug nesiskundė, nesijaudino. 
Jis vaikas ... Apsupimas tai linksmiau
sia tokiems pramoga.

Į mokyklą nereikia eiti. Atostogos 
visą laiką, o gatvės panašios į mugės 
aikštę.

Mažasis Stenne visą dieną praleisda
vo bėgiodamas lauke. Jis linksmas paly
dėdavo į apkasus kvartalo kareivių ba
talionus, nepamiršdamas ypač tų, kurie 
turėjo gražesnę muziką. Stenne gerai 
nusimanė apie muziką — jis visiems 
aiškiai pasakydavo, kad 96 pulko muzi
ka yra nekokia, o 55 pulko labai graži. 
Žiūrėdamas į pėstininkus, atliekančius 
pratimus, jis mielai pasekdavo. Tai tik
ra pramoga...

Mažąjį Stenne dažnai galima buvo 
matyti ilgose eilėse, kai jie žiemos ryto 
sutemose be žibinto rikiuodavosi prie
šais mėsinių ir kepyklų duris. Čia susi
pažindavo su naujais draugais, kalbė
davosi apie politiką, ypač klausinėdavo 
Stennes nuomonės, kaipo seno kareivio 
sūnaus. Tačiau geriausia pramoga bū
davo “galiošo” žaidimas, kurį išmokė 
žaisti Anglijos kareiviai apsupimo me
tu. Kada mažojo Stennes nebūdavo prie 
užtvarų pylimo arba kepyklose, tuomet 
jį tikriausiai būdavo galima rasti aikš
tėje prie “galiošo” partijos. Aišku, kad 
jis pats nelošdavo, jis pasitenkindavo 
vien akimis spoksodamas į žaidėjus! 
Stenne labiausiai stebindavo didelis, 
mėlynu švarku apsivilkęs vyriškis, ku
ris nesiskaitydavo su pinigais, statyda
vo didžiausias sumas, gi jam bėgant, 
Stenne girdėdavo jo švarko kišenėse 
skambančius pinigus.

Kartą, pasilenkęs paimti monetos, ku
ri nukrito ligi pat Stennes kojų, tarė jis 
berniukui tyliu balsu:
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— A? Ji tave vilioja? Gerai, jei tu no
ri, aš tau pasakysiu, kur jų galima gauti.

Po partijos žaidėjas Stenne nusivedė 
į aikštės pakraštį ir pasiūlė eiti drauge 
su juo pardavinėti priešo agentams 
laikraščių, kur greitai būsią galima už
dirbti daug pinigų. Stenne pradžioje la
bai pasipiktino ir atsisakė. Nuo to laiko 
net tris dienas jis nebebėgo žiūrėti “ga- 
liošo” partijų. Tai buvo trys baisios 
dienos — jis nieko nevalgė ir beveik 
nemiegojo. Naktį prie savo kojų jis ma
tydavo sukrautus “galiošo” kaupus ir 
daugybę monetų. Pagunda buvo neapsa
koma. Ketvirtoje dienoje jis nuėjo į 
aikštę. Čia vėl pamatė aną didįjį vyriš
kį. Dabar Stenne jau leidosi suvilioja
mas.

Ryte snigo. Juodu išvyko su pakuli
niu maišu ant pečių, o po palaidinuke 
buvo paslėpti žurnalai. Kai jiedu pa
siekė Flandrijos vartus, diena jau visai 
aušo. Tada vyriškis paėmė mažajį Sten
ne už rankos ir prisiartino prie sargy
binio, to ramaus būdo žmogaus, kuris 
turėjo raudoną nosį ir gražią veido iš
raišką, ir tarė nuduotu vargšo balsu:

— Mūsų gerasis pone! Leiskite mums 
praeiti... Mūsų mamytė serga, o tėvas 
jau miręs. Aš štai, su mažuoju broliuku, 
noriu eiti į laukus pasirinkti bulvių. 
— Jis verkė, o mažasis Stenne susigė
dęs nuleido galvą. Sargybinis, nieko blo

go nenujausdamas, pažvelgė į tuščią, 
baltą vieškelį ir pasakė:

— Eikite greitai! — ir pasitraukė į 
šalį.

Jiedu jau eina Aubervillierso Vieške
liu. Didysis apsimetėlis juokavo, tik ma
žasis Stenne, lyg sapne, matė kareivi
nėmis paverstas, tuščias, šlapiais skar
malais apkarstytas užtvaras, aukštus, 
apgriautus ir vienišus kaminus, kurie 
didingai kilo į padanges. Kai kur stovė
jo sargybos, buvo matomi užsimaskavę 
karininkai, kurie per žiūronus žvalgėsi 
į tolį, stūksojo mažos tirpstančio sniego 
permerktos palapinės, kurių priešakyje 
blėso ugnis. Stennes nelemtasis draugas 
gerai žinojo kelią ir ėjo stačiai per lau
ką, kad išvengtų sargybų. Tačiau nebu
vo galima išvengti budrios šaulių sar
gybos, nes šie, užsimaskavę savo mažo
mis uždangomis, pastyrę tūnojo pilname 
vandens griovyje pagal Soissonno gele
žinkelį. Čia didysis vėl pradėjo verkti 
kartodamas tuos pačius žodžius, kaip ir 
pirmajam sargybiniui, bet šie nenorėjo 
jų praleisti. Staiga iš lauko sargybos 
namuko išėjo senas, žilas ir raukšlėmis 
išvaguotu veidu seržantas. Jis buvo pa
našus į Stennes tėvą.

— Neverkit, vaikučiai! — tarė ser
žantas, priėjęs prie jų.

— Jūs galėsite eiti ten pasirinkti bul
vių, bet pirma užeikite pas mane kiek

J.E. vysk. V. Podolskis LSB Vodijos norių torpe
nuotr. P. Čeponio
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Clevelandiečioi šių metų stovykloje prie Hinckley 
ežero nuotr. V. Bacevičiaus

pasišildyti, nes mažasis atrodo labai su
šalęs.

— Tačiau mažasis Stenne ne nuo šal
čio drebėjo, o iš gėdos ir baimės. Sar
gybos namelyje buvo keli kareiviai, ku
rie ratu apstoję ugnelę, jos liepsnoje 
ant durtuvų galų šildė sausainius. Su
sispaudę arčiau vienas kito, padarė vai
kučiams vietos ir davė jiems išgerti po 
gurkšnį vyno ir kiek kavos. Tuo metu 
prie durų prisiartino karininkas, pasi
šaukė seržantą, kažką jam patylomis 
pasakė ir greitai nuėjo.

— Vyrai, — tarė linksmas sugrįžęs 
seržantas, —■ šią naktį turėsime tabako. 
Sučiupome vokiečių slaptažodį. Atrodo, 
kad šį kartą mes iš jų atsiimsime Bour- 
getą. — Tuojau pakilo juokų ir valiavi
mo šauksmų audra. Kareiviai šoko, dai
navo, valė durtuvus. Vaikai, pasinaudo
dami šiuo sąmyšiu, paspruko.

Už apkasų tęsėsi lyguma, o tolumoje 
buvo matoma ilga balta siena su šau
namųjų pabūklų vamzdžiais skylėse. 
Juodu artinosi prie šios baisios sienos, 
dažnai sustodami ir pasilenkdami, nu
duodami, tarsi jie iš tikrųjų renka bul
ves.

— Grįžkime ... Ten neikime ... — vi
są laiką kartojo į pinkles įveltas maža
sis Stenne. Didysis tik trūkčiojo pečiais 
ir vis ėjo į priekį. Tik.staiga jiedu išgir
do, kaip sutraškėjo užtaisomas šautuvas.

— Gulkim! — suriko didysis ir krito 
ant žemės. Gulėdamas ant žemės jis 
sušvilpė. Už apkasų atsakė kitas švil
pukas. Paskui juodu vėl artinosi prie 
apkasų. Prieš pylimą, prie pat žemės, 
iš po purvino šalmo pasirodė du gelsvi 
ūsai. Didysis šoko į apkasų griovį prie 
netoli esančio priešo kareivio.

— Tai mano brolis, — pasakė jis ro
dydamas į mažajį Stenne. Tikrai, jis 
buvo toks mažas, kad jį pamatę priešo 
kareiviai pradėjo juoktis ir jie turėjo 
jį paimti į rankas, kad pakeltų iki spra
gos viršaus. Kitoje užtvaros pusėje stūk
sojo dideli žemės pylimai, gulėjo par
griauti medžiai, sniege margavo juodos 
skylės, kuriose telkšojo tie patys purvi
ni šalmai ir tie patys gelsvi ūsai, kurie 
šypsojosi, matydami vaikus besiartinant.

Nuošaliai stovėjo beaugančių medžių 
liemenimis sutvirtintas sodininko nafne- 
lis, kuris buvo pilnas kareivių. Jie lošė 
kortomis ir ant didelės skaidrios ugnies 
virė sriuba. Lašinių ir kopūstų kvapas 
erzino nosį. Antrame namelio aukšte 
buvo karininkai. Iš ten buvo girdėti 
muzikos garsai ir šampano bonkų kamš

čių šaudymas. Kai paryžiečiai įžengė į 
vidų,pasigirdo džiaugsmingas valio. Ga
vę kariai žurnalus, tuojau davė jiedviem 
išgerti, prasidėjo kalbos. Karininkai 
laikėsi išdidžiai, tačiau Stennes draugas 
juos linksmino savo miesčionišku gy
vumu ir negirdėtu žodžių gausumu. Jie 
juokėsi, kartoj O' jo žodžius, grožėjosi 
purvinos Paryžiaus dalies atneštu gy
venimu.

Stenne irgi norėjo kalbėti ir įrodyti, 
kad jis taip pat yra nekvailas, bet kaž
kas jį slėgė. Priešais jį, nuošaliau nuo 
kitų, stovėjo senesnis ir kiek rimtesnis, 
kaip kiti, karys. Jis kažką skaitė, ar 
bent norėjęs nuduoti skaitąs, nes iš tik
rųjų jo akys visą laiką buvo įbestos į 
mažajį Stenne. Šio kario žvilgsnyje bu
vo matomas švelnus gailestis ir kažkoks 
priekaištas, tarsi jis pats namie būtų 
palikęs to paties amžiaus vaiką, lyg no
rėtų pasakyti:

— Aš geriau mirčiau, negu matyčiau 
savo sūnų besiverčiantį tokiu amatu.

Šiuo momentų mažasis Stenne paju-
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to, lyg kokia ranka būtų užgulusi ant 
jo širdies ir sugniuždinusi jos plakimą. 
Jis dar kiek išgėrė siūlomo vyno ir pa
juto, kad viskas apie jį sukasi. Dabar 
jis neaiškiai juokų triukšme girdėjo sa
vo draugo balsą, kuris juokėsi iš sar
gybų, pamėgdžiojo Maraiso sukilimą, 
pylimuose naktį sukeltą aliarmą. Pa
galiau didysis pradėjo kalbėti tyliau, 
visi karininkai prisiartino prie jo, jų 
veidai surimtėjo. Sužinojo apie pran
cūzų šaulių rengiamą puolimą.

Tik staiga pašoko mažasis Stenne:
— Ne, drauguži, to aš nenoriu ...
Bet šis tik susijuokė ir kalbėjo toliau. 

Tuojau visi karininkai buvo ant kojų, 
vienas jų vaikams parodė duris ir tarė:

— Keliaukit sau!
Jie pradėjo tarp savęs vokiškai kal

bėtis. Didysis ėjo lauk išdidžiai, kiše
nėje skambindamas pinigus. Gi mažasis 
Stenne, nuleidęs žemyn galvą, sekė pas
kui. Kai jis ėjo pro tą vokiečių karį, 
kurio žvilgsnis jį taip sekė, lyg išgirdo 
sekantį balsą: — Niekšingas darbas ... 
Tai biauru! ... — Ir Stennes akyse pa
sirodė ašaros.

Lygumoje vaikai tekini pasileido na
mų linkui. Jų maišelis buvo pilnas bul
vių, kurių jiems davė vokiečiai. Mat, 
su bulvėmis jie be įtarimo galėjo pra
eiti pro šaulių apkasus.

Šauliai tuo metu rengėsi nakties ata
kai. Jų būriai tyliai artinosi ir grupa
vosi prie užtvaros. Ten buvo ir senasis 
seržantas, nepaprastai laimingai nusitei
kęs, bet su rūpesčiu geriau išstatyti sa
vo žmones. Einant vaikams pro šalį, 
jis pažino juos ir linksmai nusišypsojo.

O, kokį skausmą toji šypsena padarė 
mažajam Stennui. Jis net norėjo su
šukti:

— Neikite ten!... Mes jus išdavėme... 
mes išdavikai... kaip baisu!

— Ša! Jeigu tu pasakysi, mus abu 
tuojau sušaudys. — Stene tylėjo.

Pakelėje juodu įėjo į vieną apleistą 
namelį pasidalyti pinigų. Stenne, gavęs 
pusę pinigų, juos skambino kišenėje ir 
pradėjo galvoti, kad jo nusikaltimas 
nėra toks baisus. Tačiau koks jis buvo 
nelaimingas, kai jis pasiliko vienas. Jo 
kišenės tuojau pasidarė sunkesnės, o 
toji ranka, kuri gniaužė jo širdį taip 
pat lyg švininė, pasunkėjo. Dabar Pa
ryžius jam atrodė pasikeitęs; žmonės, 
eidami pro šalį, į jį svaidė šiurkščius

žvilgsnius, lyg žinodami, iš kur jis grį
žęs. Ratų dundėjime jis girdėjo žodžius 
“išdavikas”. Tokius pat žodžius girdėjo 
dundėjime, kuris griaudėjo prie kana
lo. Pagaliau jis parėjo namo, ir apsi
džiaugęs, kad dar nebuvo grįžęs tėvas, 
po pagalviu paslėpė taip jį sunkinan
čius pinigus.

Niekad tėvas nebuvo toks geras ir 
linksmas, kaip šį vakarą, nes iš provin
cijos buvo gauta žinių, kad krašto gy
nimo reikalai gerėja. Tėvas, tas senasis 
karys, valgydamas žiūrėjo į sieną, ant 
kurios kabėjo šautuvas ir šypsodamasis 
tarė sūnui:

— Ot, sūneli, jeigu tu būtum didelis, 
abu eitume!

Apie aštuntą valandą vakaro pasigir
do patrankų garsai.

— Tai aubesvilliersiečiai. Kautynės 
eina prie Bourgeto, — tarė senasis ka
rys, nes jis gerai pažinojo visas tvir
toves.

Sūnus išbalo, ir skųsdamasis nuovar
giu, tuojau nuėjo gulti, bet užmigti ne
galėjo. Patrankos nuolat griaudė, Jis 
dabar įsivaizdavo šaulius, vykstančius 
naktį užklupti priešų ir pačius paten
kančius į pinkles. Jis prisiminė gerąjį 
seržantą, kuris jam šypsojosi ir matė jį 
žuvusį drauge su kitais. O viso to krau
jo kaina slėpėsi po jo pagalviu, gi jis ... 
jis mažasis Stenne, seno kareivio sūnus. 
Ašaros riedėjo per jo veidą. Girdėjo, 
kaip gretimame kambary vaikščiojo tė
vas, paskui atidarė langą. Aikštėje ai
dėjo trimito garsai. Ten rikiavosi sar
gybiniai, rengėsi į frontą. Mažasis Sten
ne pradėjo balsiai verkti.

Kot. sk. dv. vodovoi NJS su vyr. dv. vadovu kun.
Dr. J. Vaišnora MIC

Nuotr. ps. kun. L. Musteikio
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PAŽANGUMO

Dar kartą norime grįžti prie tos “pe
lėsių uždangos”, apie kurią rašiau rug
sėjo numeryje. Bjaurybės redaktoriai 
vietoje “praplėšti pelėsių uždangą” pa
rašė “praplėsti”. Juokai juokais, bet jau 
plėsti jos tai nėra ko, nes yra vietovių, 
kurios ir be paraginimo baigia pelėsiuo
se nuskęsti. Teko neseniai dalyvauti vie
noje sueigoje ir sužinoti, kad yra skau
tų, kurie net... nežino apie Brolijoje 
vykstančias varžybas. O, dievai nemir
tingieji! Palikime juos ramybėje. Ant 
tokios skilties kapo tespindi rūgštus įra
šas: “Čia ilsisi buvusi skiltis buvusių 
skautų, kurie tikrais skautais išlikti ne
pajėgė”.

Pakalbėsime geriau apie pajėgias, 
skautiškas skiltis, kurios pradeda di
dįjį prasilaužimą didelėse taškų kauty
nėse. Laiko liko tik du mėnesiai ir pa
dėtis darosi krašta. Kas bus pirmiausias 
iš geriausių visoje Brolijoje?

Mielas skiltininke, valties vade, būre
lio vadove, tavo skiltis, valtis ar būrelis 
bus pirmasis-ji, jei dar kartą spustelėsi, 
bet jau kaip reikia. Pirmiausia žinok,

— Kas yr, sūnau? — paklausė tėvas, 
įėjęs į jo kambarėlį.

Vaikas nebegalėjo pakelti širdies 
skausmo. Šoko iš lovos ir puolė tėvui 
po. kojų. Tą pačią sekundę iš lovos pa
sipylė pinigai.

— Iš kur jie? Tu juos pavogei? — 
klausė visas drebėdamas tėvas.

Be atsikvėpimo sūnus papasakojo, 
kaip jis nuėjo į priešo pusę ir ką jis 
padarė. Tėvas klausėsi kalbos, lyg pa
mišęs.

Kai vaikas pabaigė pasakoti, jis suėmė 
savo galvą rankomis ir ilgai verkė, lyg 
mažas vaikas.

VARŽYBOSE

kiek taškų tavoji skiltis dar gali per 
šiuos du likusius mėnesius surinkti. Nu
rodyk kiekvienam skautui, ką jis turi 
nuveikti. Aptarkite skilties sueigoje vi
sas galimybes, kad nė viena neliktų ne
išnaudota. Nustatyk, kada Jonas laiko į 
II patyrimo laipsnį, kada Vytas į I-jį, 
kada Gedas laiko gamtininko specialy
bės egzaminus. Vėjo nepagailėk netvar
kingai sueigas lankantiems. Tegu jaučia 
kiekvienas, kad sėdint lenktyninėje val
tyje reikia drauge ir irtis.

Norėčiau atkreipti dėmesį į varžybų 
sąlygų Nr. 9 ir 10. Pirmasis liečia ge
ruosius darbus. Peržiūrėkite savo rūbų 
atsargas ir per BALF’o įstaigas siųskite 
Vokietijon. Ateina šalta žiema ir grįžta 
sunkūs prisiminimai, kaip mes patys 
anomis dienomis Vokietijoje vargome. 
Tenai toli kur nors tikrai yra tau neži
nomas broliukas ar sesutė reikalingas-ga 
tavo pagalbos. Tos pagalbos jam reikia 
šiandien. Atverkit širdį ir duokit. Pasi
dalinkit su broliu, sese. Čia vienos geros 
sueigos pakaks geram skiltininkui skil
čiai uždegti ir išjudinti.

— Tėte, tėveli!... — stengėsi ištarti 
sūnus. Tėvas jį atstūmė nieko nesaky
damas ir surinko pinigus.

— Ar čia visi? — paklausė sūnaus.
Mažasis vos ženklu galėjo parodyti, 

kad tai buvo visi. Tėvas tuojau nusika
bino nuo sienos šautuvą, šovinyną ir, 
supylęs pinigus į kišenes, tarė:

— Gerai, aš einu juos priešui grąžinti.
Ir net nepasakęs sudiev, paliko sūnų.

Greitai įsimaišė tarp jaunų sargybinių, 
kurie rengėsi naktį išvykti.
Nuo to laiko sūnus, tas mažasis Stenne, 
jau niekad nebesulaukė sugrįžtančio 
tėvo. (Vertė P. S.)
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Sąlygų Nr. 10 liečia meilę mūsų lietu
viškam raštui. Šis Nr. kiekvienai skilčiai 
teikia dideles galimybes, nes kiekvienas 
rašinys nemažiau 2 puslapių nurodyto
mis ar pačių pasirinktomis temomis yra 
vertinamas 2 taškais. Lietingoms rudens 
dienoms užėjus, skautai ir namie sėdė
dami gali apsčiai taškų skilties kraičiui 
pririnkti. Skilties sueigose turėtumėte 
aptarti, kuris skautų kokia tema rašys. 
Skiltininkai surenka parašytas temas 
sekančioje sueigoje ir persiunčia drau
gininkui, aišku, peržiūrėję, kad bet koks 
rašinys iš skilties ribų toliau nenueitų. 
Čia ir minimumas savikritikos padės. 
Rašiniai bus talpinami “Sk. Aide” pa
žymint drauge su autoriaus vardu ir 
vieneto vardą.

Šios varžybos yra skiriamos mūsų Są
jungos 35 metų sukakčiai atžymėti. Di
delė tai sukaktis mums visiems ir ją tu
rime atžymėti ne kokiais tuščiais šūka
vimais, bet ištvermingo darbo vaisiais, 
kurie atsiekiami tik gerai veikiančiose 
skiltyse. Kaip atskirose vietovėse šiam 
darbui išsijudina vienetai, priklauso ne 
vien tik nuo skiltininkų. Čia didelę atsa
komybę neša draugininkai ir tuntininkai 
su vietininkais, t.y. visas vadovų sąsta
tas. Ir kiek ši atsakomybė buvo vadovų 

suprasta, matysime metų gale. Dažnai 
yra girdimas nuobodus pasiteisinimas, 
kad skiltys neturi patalpų, kur galėtų 
susirinkti. Argi būtinai buvo reikalin
gos patalpos pavasarį ar vasarą? Argi 
tuo metu skautiškos patalpos nėra po at
viru dangum? Tokiam pasiteisinimui, 
kuriuo pridengiamas tingėjimas, negali 
būti vietos vadovo lūpose, ar tai jis bū
tų skiltininkas ar draugininkas, jei jis 
tikrai supranta savo pareigas ir jaučia 
atsakomybę.

Tat, broliai skiltininkai, didelį darbą 
atliksite Lietuvos skautijai, jei išvešite 
šiose varžybose savo skiltis į priekį. Juo 
daugiau bus pažengta patyrimo laips
niuose, juo daugiau įsigyta specialybių, 
juo daugiau atlikta gerų darbų, juo bus 
didesnis Jūsų skilčių laimėjimas. Juo 
giliau įspausite į savo skautų sielas Die
vo, Tėvynės ir artimo meilės, riterišku
mo, savęs atsižadėjimo ir noro tobulėti 
jausmus, juo didesnis bus Jūsų laimėji
mas, nes tik pagal tai yra tikrasis skau- 
tiškumas matuojamas. Tokiais jausmais 
pasitikime Brolijos Visuotiną Jubiliejinę 
Sueigą.

U

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

MŪSŲ VIENETŲ VARDAI 
v. s. Vyt. Gruodžius

Mūsų vienetai Lietuvoje turėjo be- 
nusistovinčią tradiciją vardams pasi
rinkti. Specifinė skautavimo šaka (vil
kiukų, skautų ar vyčių) ir vieneto dy
dis (būrelis/skiltis, draugovė, vietinin- 
kija/tuntas) pagal tą tradiciją savaime 
atsispindėdavo vieneto varde. Tam tikro 
dydžio ir tam tikros rūšies vienetas rink
davosi vardą ne vien pagal savo laisvą 
norą ir nuožiūrą, bet ir iš tam tikros rū
šies vardų kategorijos. Matant ar gir
dint vieneto vardą, įgudusiam skautui 
jau vien iš to pavadinimo būdavo aišku, 
su kurios šakos ir kokio dydžio vienetu 
jis turi reikalą.

Tegul pavyzdžiai duoda pilnesnį 
vaizdą:

1. Skilčių ir būrelių vardai.
a) Vilkiukų būreliai turėjo spalvų pa

vadinimus, pav., pilkųjų, rudųjų ir t.t. 
To amžiaus skautams spalva yra pa
kankamai įdomi ir suprantama ypatybė 
būreliui išskirti.

b) Skautų skiltis pasirinkdavo gyvu
lio ir žvėries vardą, dažniausia tokio, 
kurio ypatybes galėtų pažinti iš sekimo, 
pasakų ar padavimų, pav., lapinų, brie
džių, žirgų ir t.t.

c) Vyčių būreliai rinkdavosi vardus iš 
žymiųjų lietuvių tautos asmenybių, pa
sireiškusių arba Lietuvos nepriklauso
mybės laikais arba laikotarpyje, susiju
siame su vispusiška kova dėl nepriklau
somybės pav., Petro Vileišio, vysk. Va
lančiaus, Duonelaičio, pulk. Šarausko 
ir t.t. Tų asmenų biografijos datos bū
davo įpinamos į būrelių veiklos planus 
ir tradicijas.

d) Valčių vardai būdavo pasirenkami 
iš vandens gyvūnų ir vandens paukščių 
kategorijos. Ar vandens augmenija taip 
pat buvo atstovaujama valčių pavadini
muose, galėtų pasakyti tiksliau jūros 
skautai. Logika tam neprieštarautų. 
Pav., žuvėdrų, medūzų ir t.t. valtys.

e) Oro skautų skiltims (ši skautų ša
ka buvo pati jauniausia ir turėjo vos 
3 metų tradiciją) vardus tiekdavo 
paukščių pasaulis, ypač tų, kurių buvo 
itin ryškios skraidomosios ypatybės. 
Pav., vanagų, gandrų, aitvarų skiltys.

2. Draugovių ir laivų vardai.
Šių vienetų vardams buvo būdinga 

tai, kad jie visi vartojo be skirtingo 
vardo dar ir numerį. Iš pradžios nume
racija apėmė tik tunto ribas, bet ilgai
niui būta palinkimo numeruoti draugo
ves chronologine eile pagal įsiregistra- 
vimą Vadijoje.

a) Vilkiukų draugovės šalia savo nu
merio turėdavo dar vardus dažniausiai 
tuos pačius, kaip ir mokykla, kurioje 
draugovė veikdavo, pav., III (Kudirkos) 
vilkiukų draugovė.

b) Skautų draugovių vardai, seniausi 
Lietuvos skautijoje, buvo imami iš ku- 
nigaikštinės Lietuvos laikotarpio isto
rinių ar legendarinių asmenybių tarpo. 
Tai atitiko šio amžiaus berniukų palin
kimą į istorinę romantiką. Todėl tokie 
vardai, kaip I-oji Kęstučio, VI-oji Mar
gio, IX-oji Radvilos, IlI-oji Karaliaus 
Mindaugo ir t.t. ir t.t., margino skautų 
draugovių sąrašus. Rečiau, bet pasitai
kydavo ir šventųjų vardų, bet irgi iš 
daugiau ar mažiau gilios praeities lai-
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kotarpio. Pav., V-oji Šv. Aloyzo drau
govė.

c) Vyčių draugovės neturėjo jokių 
patronatinių vardų ir naudodavosi vien 
numeriu. Tai atitiko gyvenimo dėsnį, 
kad vyčiavimas reiškėsi žymiai dau
giau būrelyje, negu draugovėje, lygi
nant su santykiu tarp skautų skilties 
ir draugovės. Nenuostabu, nes vyčių 
būrelis dažnai išsiplėsdavo per 12 narių 
ir siekdavo iki 18 narių jaunimo tarp 
17 ir 25 metų amžiaus. Vyčių draugovė 
pridengdavo būrelius draugovės nume
rio pavadinimu. Todėl, pav., toks vyčių 
draugovės pavadinimas, kaip DLK Al
girdo ar Kan. Tumo-Vaižganto vyčių 
draugovė, turėtų būti labai neįprastas 
senesniam vyčių vadovui. Pagal tradi
ciją jų vietoje turėtume skaityti I-oji 
vyčių draugovė, Vl-oji vyčių draugovė 
ir t.t.

d) Jūrų skautų laivų vardai buvo ima
mi iš legendarinių ar istorinių asmeny
bių, kurios buvo susijusios su Lietuvos 
jūra, mariomis ar vandenimis. Pav„ 
II-sis Kun. Birutės, IV-asis Jūratės, 
VHI-asis Herkaus Montės laivas ir t.t.

e) Oro skautų draugovių vardams bu
vo labai populiarūs Dariaus-Girėno ir 
Lituanikos vardai. Nedaug turėjome to
kių draugovių ir jiems vardai ėjo iš 

labai netolimos praeities, kurioje buvo 
sušvitėjusi Lietuvos aviacija.

3. Vietininkijos ir tuntai
Šie vienetai yra surišti su tam tikra 

vietove. Todėl ir pavadinimai buvo su
siję su atitinkamo ploto ar vietovės pa
vadinimu. Dažnai tunto vardu bu
vo miesto pavadinimas, pav., Šiaulių, 
Klaipėdos, Vilniaus tuntas. Rečiau pa
sitaikydavo ne bendrasis vietovinis pa
vadinimas, bet išskirtinis, individuali
nis, kuom nors garsus ir būdingas visam 
plotui, kuriame tuntas/vietininkij a yra, 
pav., Pilies, Rambyno, Baltijos, Puntu
ko, Anykščių Šilelio ir t.t. tuntas/vie
tininkij a.

Išvados. Tremtyje spontaniškas atsi
kūrimas šiek tiek suvėlė nusistovėju
sią vienetų pavadinimų tradiciją, bet 
emigracijoje viskas pradeda vėl susigu
lėti. Taigi, ir kyla klausimas, ar mūsų 
vienetų pavadinimai turėtų išsilygiuoti 
pagal vyravusius Lietuvoje papročius 
ar ne?

Jei mes branginame lietuviško gyve
nimo bruožus ir iš praeities stiprybės 
semtis ketiname, gal būt, kad verta 
stabtelėti trumpam ties skautiškų vie
netų pavadinimais ir duoti jiems tą pa
vidalą, kurį turėjome Lietuvoje.

Anglijos broliai ir sesės šios vasaros stovykloje
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ANGLIJOS RAJONE
Ketvirtoje Anglijos lietuvių skąutų- 

čių stovykloje (liepos 25 — rugpiūčio 
3 d.) stovyklavo 82 skautai-tės. Derby 
D. C. Mr. Hutchinson dėka, stovyklavie
tė gauta Locko Parke, viena iš geriausių 
apylinkėje. Darbščių brolių ir sesių pa
stangomis, greitai išdygo dvi stovyklos, 
berniukų ir mergaičių, su puikiausiais 
pagražinimais ir įvairiausiais įrengi
mais. Stovyklauta 11 dienų. Lietuviška 
visuomenė Anglijoje, ypatingai jautri 
skautiškiems reikalams, pravestoj rink
liavoj, neturtingiems skautams stovyk
lavimo mokestį apmokėti suaukojo apie 
70 svarų. Tas įgalino daugelį skautų iš 
didelių šeimų stovyklauti. Paskutiniam 
laužui iš įvairiausių Anglijos vietovių 
suvažiavo apie 400 svečių. Laužas kaip 
ir visa stovykla praėjo puikiausioj skau
tiškoj nuotaikoj.

Britų Vyriausiasis Skautininkas lordas Rowallan 
sveikinasi su si. Kvietkum, Coronation Jamborette, 
Anglijoje 1953

Stovyklos metu aplankyta Locko 
Park savininkė Ponia Drury Love, kuri 
yra Derbio grafystės anglų skautų pre
zidentė. Kaip padėka už leidimą lietu
viams skautams stovyklauti jos žemė
je, jai buvo įteikta į tautines spalvas 
įsegtas lietuviškas skautiškas ženklelis, 
apkaišytas rūtų šakelėmis. Ponia Drury 
Love savo kalboje pabrėžė, kad jos že
mėse nuolatos stovyklauja skautai, bet 
tokių tvarkingų ir malonių skautų, kaip 
lietuviai, ji dar nėra mačiusi. Ji nuošir
džiai kvietė lietuvius skautus kitą va
sarą vėl stovyklauti jos žemėje.

Stovykloje turėta ir savas kapelionas 
kun. Kuzmickas ir savas daktaras Dr. 
K. Valteris, kuris be savo tiesioginių 
gydytojo pareigų dar redagavo stovyk
los oficiozą “Taukuotą Puodą” talkinin
kaujant broliui Fidleriui.

Stovykloms, nors ir pirmą kartą, bet 
sumaniai vadovavo s.v.v.sl. J. Bružins
kas ir vyr. skautė si. R. Palkimaitė, tal
kininkaujant s.v.v.sl. J. Alkimavičiui.

Stovyklos maitinimo ir ūkio reikalus 
gražiai tvarkė ps. B. Zinkevičius su savo 
pavaduotoju psl. B. Gerdžiūnu. Stovyk
loje stovyklavo ir Anglijos Rajono Va
deiva s. K. Vaitkevičius.
AUŠROS STOVYKLA STEYERBERGE 
Šių metų vasaros stovykla prasidėjo lie
pos mėn. 1 dieną Steyerberge. Stovyk
lauti jau buvo seniai planuojama, bet 
buvo ir bijoma, kad neatsiras lėšų, ta
čiau mūsų vadai dėjo visas pastangas — 
ir ne veltui: sesės ir broliai užjūryje 
ištiesė savo brolišką ranką, už tai ta
riame jiems nuoširdų skautišką ačiū.

Pirmųjų stovyklavimo dienų šūkis 
buvo “darbas”! Vieni statė palapines, 
kiti vėliavai stiebą, kryžių... ir kasė
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Vėliavos pakėlimas

Vokietijos 

rajono stovykloje
nuotr. K. Dikšaičio

stalą. Pasibaigus visiems įrengimo dar
bams, liepos 3 d., įvyko stovyklos atida
rymas. Stovykla pavadinta “Aušra”. 
Atidarymo dieną, vėliavos pakėlimo me
tu, į skautus kalbėjo stovyklos viršinin
kas s. A. Venclauskas. Jis sveikino vi
sus stovyklautojus ir linkėjo visiems 
dvasiniai bei fiziniai atsigauti ir kuo 
daugiausia skautiško patyrimo įsigyti. 
Kitą dieną skautininkas, tarnybinių rei
kalų verčiamas, apleido stovyklą; jo pa
reigas perėmė ps. O. Gešventas.

Maistą paruošdavo ir virdavo patys 
skautai. Kasdien vis kita skiltis. Stovyk
lautojai būdavo išalkę ir todėl kaskart 
gerai valgydavo. Pavalgę eidavo į pala
pines poilsio. Toliau sekdavo laisvalai
kis ir kiti darbai pagal dienotvarkę.

Kiekvieną dieną mūsų stovyklą ap
lankydavo daug svečių: įvairios jauni
mo grupės iš apylinkių, o taip pat ir vo
kiečių skautai iš Nienburg ir kitų vieto
vių. Ypatingai daug svečių susilaukėme 
sekmadienį. Aplankė mus lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius S. A. Gied
raitis, gimnazijos kapelionas kun. dr. A. 
Paškevičius, vyr. mok. S. Antanaitis ir 
ps. kun. V. Šarka. Katalikams pamaldas 
atlaikė svečias iš Italijos, o evangeli
kams mok. J. Jurkaitis. Svečiai sveikino 
stovyklautojus ir džiaugėsi kartu su jais.

Laužas vakare būdavo linksmiausia 
stovyklos dalis. Kiek pamatėme gražių, 
pilnų jumoro pasirodymų, kiek girdė
jome gražių dainų! Po laužo būdavo 
stovykloje tyla. Visi stovyklautojai mie
godavo, kaip negyvi, vien tik sargyba 

budėdavo, pasikeisdama kas dvi valan
das.

Stovyklauti buvo labai įdomu ir ma
lonu. Jau vien nepaprastas gamtos gro
žis džiugino kiekvieną, o kiek įvairumų: 
užsiėmimai, laužai, sargyba, žaidimai... 
Taip dienos skriste skrido ir išsiskirs- 
tant visi gailėjomės, kad laikas taip 
greit praslinko.

Jau dabar mes laukiame vėl ateinan
čių metų vasaros stovyklos su viltimi, 
kad ir vėl Jūs, mieli broliai ir mielos se
sės užjūriuose, padėsite mums stovyk
lauti. Atsidėkodami Jums už tai, steng
simės būti vis geresniais skautais ir 
skautėmis, o tuo pačiu ir savo tėvynės 
sūnumis bei dukromis. K. D.

TEN BUVO SAULĖ, JUOKAS 
IK DAINA!

Baigiantis šių metų auksinei vasarai, 
Bostono Baltijos vietininkijos skautės 
turėjo nuostabiai puikų orą “Kirbynės” 
stovykloje. Šiltos ir giedrios dvi savai
tės joms prabėgo kaip sapnas. Tačiau lai
kas nebuvo veltui leidžiamas. Mažasis 
skruzdėlynas nuolat virte virė darbais. 
Kas antrą dieną buvo pratinamas! virtis 
maistą ant laužo — primityviose sąly
gose. Daug pažengta pionierijos daly
kuose. Sustiprintos patyrimo laipsnių 
praktiškos žinios, įsigyta specialybių. 
Pravestas 25 naujų lietuviškų dainų kon
kursas. Būrelis kandidačių davė įžodį — 
7 jaunesn. skautės ir 6 skautės. Baltijos 
v-ja šiai stovyklai nusipirko dvi pala
pines, kurias paaugesnės skautės nau-
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dojo iškylai už “Kirbynės”. Ir naktiniai 
žaidimai ir gaivios Vinton ežerėlio ban
gos paliko mielus prisiminimus.

Per dvi savaites “Kirbynėje” pakaito
mis stovyklavo 35 skautės iš Bostono ir 
3 iš Norwoodo, Mass. Pastaroji stovyk
la labai sklandžiai praėjo, nes šiemet 
turėta daugiau vadovių. Stovyklai va
dovavo mieloji skaučių močiutė — Bal
tijos vietininkė psktn. E. Gimbutienė, 
jai stropiai talkininkavo vyr. skiltinin- 
kės D. Barmūtė, V. Karosaitė ir R. Man- 
tautaitė bei V. Mališauskaitė. Stovyklą 
lankė gausūs svečių būriai — mieli skau
čių tėveliai ir bičiuliai. Jie buvo sužavėti 
sumaniais stovyklos papuošimais, gra
žia tvarka ir pavyzdinga stovyklautojų 
drausme.

PRABĖGO MIELA NENUORAMŲ 
VASARĖLĖ

Netoli Plymouth, Mass.,—rytinio JAV 
kranto, į kurį 1620 m. išlipo pirmieji at
eiviai — vad. Pilgrimų Tėvai, dešimčiai 
dienų amer. skautų “Čamp Child” sto- 
vyklon buvo nusibeldęs klegantis nenuo
ramų būrys. Tai buvo Bostono sk. vieti- 
ninkijos kęstutėnai ir keli gediminaičiai 
(vilkiukai). Tačiau j stovyklos pabaigą 
jie sudarė darnią ir brolišką Lietuvos 
vaikų šeimą.

Vidury stovyklos rymojo lietuviškas 
kryžius, o kiekviena skiltis buvo savaip 
išsipuošusi savo “kiemelius”. Stovyklai 
vadovavo Bostono vietininko pavaduo
tojas vyr. skiltn. Vyt. Černius, padeda
mas kęstutėnų štabo narių. Puikios die
nos, skautiški užsiėmimai bei stovykli
niai darbai sekė viens kitą. Ežero ban

gos gaivino įšilusius skautus. Didelė val
tis ir indėniškas luotelis teikė smagių 
progų pasiirstyti ežere. Amer. skautų 
vadovybė stovyklai davė patogias pala
pines, lovas su čiužiniais ir kelis maž. 
kalibro šautuvus pratimams. Vakarais 
prie laužo būta gražių pasirodymų. Pir
masis laužas, skirtas amer. skautinin
kams, pastarųjų buvo šiltai sutiktas. Ne
paprastai skaitlingas buvo uždaromasis 
laužas, kuriame sulaukta daug tėvų ir 
svečių iš Bostono. Šio laužo pasirodymų 
“žvaigždėmis” buvo viešnios — Kregž
džių skilties skautės ir Lapinai.

Tai buvo Bostono kęstutėnų jau ket
virtoji stovykla po svetingu Naujosios 
Anglijos dangumi.

“BUVAU AŠ SENAS LAPINS ...”
Kęstutėnų kaimynais “Camp Child” 

stovykloje buvo Bostono Senųjų Lapi
nų sk. vyčių būrelis. Jie keturioms die
noms buvo įsirengę savo atskirą sto
vyklą. Tai buvo Lapinams šiemet jau 
antra vasaros stovykla. Jie puikiai pa
sirodė vasaros pradžioje Niagaros Jubi
liejinėje Stovykloje, Kanadoje. Antrą
kart stovyklaudami sustiprino manymo- 
si gamtoje patirti, įgavo naujų žinių bei 
sustiprino savo brolišką dvasią. Jų šios 
stovyklos šūkis buvo — visi už vieną — 
viens už visus! Dar vienas Lapinas tapo 
tikru sk. vyčiu — davė įžodį. Lapinų 
stovykla pasižymėjo gausiais bei įmant
riais įrengimais. Visus svečius, o ypač 
amerikiečius skautus, žavėjo kastinis 
stalas. Tokius stalus mūsų skautai visa
dos turėdavo stovyklose Lietuvoje. Ta
čiau Naujosios Anglijos padangėje toks

Sesės prie virtuvės darbų . . .
Vokietijos Rajonas 
nuotr. K. Dikšaičio
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stalas buvo pirmas. Savo vėliavą Lapi
nai kėlė pasvirusioje gumbotoje pušyje, 
kurios papėdę puošė spalvingas skautiš
kų ir tautinių ornamentų “kilimas” iš 
samanų, smėlio, juodžemio bei plytų. 
Į Lapinų “kiemą” vedė vartai — iš egli
šakių supintas rombas, tartum anga į 
lapinų olą.

Stovyklos pabaigtuvėms Lapinai su
laukė lauktuvių iš p. Dilbų (Brockton, 
Mass.) šeimos, ir mielų viešnių—Kregž
džių skilties skaučių iš Bostono. Tądien 
teko ir svečiams paragauti net 5 patie
kalų lapiniškus pietus.

Abi, Lapinų ir Kęstutėnų, stovyklas 
aplankė JAV Rajono rytinės srities Va
deiva ps. Tadas Naginionis, iš Brighton, 
Mass.

LOS ANGELES STOVYKLOJE
Gegužės mėnesio pabaigoje buvo ga

lima jausti didelį sujudimą Los Angeles 
skautų padangėje. Mat visi įtemptai 
ruošėsi antrajai Los Angeles skautų sto
vyklai, kuri įvyko apie 100 mylių nuo 
Los Angeles, Arrowhead kalnuose. Gam
ta buvo tikrai graži, nors nepalyginsi 
su tuo gražiuoju mišku prie Niagaros. 
Klimatas, žinoma, buvo “kaliforniškas” 
ir be priekaištų. Be to, pasirinkta pati 
geriausia vasaros dalis — rugpiūčio 1-9 
d.d. Šiuo laiku niekad nėra baimės dėl 
galimo lietaus arba kitokių oro pasikei
timų nes dangus visada skaidrus ir sau
lutė maloniai šildo.

Na, ir iškilo “palapinių miestas” (su
sidedąs iš vienuolikos palapinių) ant 
kalnais apsupto ežero pakrantės, ir apie 
45 linksmų ir pilnų energijos brolių bei 
sesių pradėjo stovyklauti, ir skautiškos 
dainos žodžiais sakant, “patyrimo dau
giau gauti”.

Berniukų stovyklai labai sumaniai va
dovavo sk. vytis Stepas Markevičius, 
kuris pasižymėjo ypatingu sugebėjimu 
pravesti laužus. Mergaitėms vadovavo 
neseniai iš Chicagos atvykus ps. Alfa 
Budriūnaitė-Pažiūrienė. Ją nors dar ge
rai nepažinę greit pamilo visos sesės, 
nes jos energija, švelnus būdas ir suma
numas visoms buvo pavyzdžiu.

Šioj stovykloj Los Angeles skautams 
ir skautėms teko reta garbė beveik visą 
savaitę savo tarpe turėti Amerikos Ra
jono kat. skautų dv. vadovą s. kun. J. 
Vaišnį. Jis nuoširdžiai savo pagelba pri
sidėjo stovykloje ir dalinosi su Los An

geles broliais ir sesėms visais vargais, 
rūpesčiais ir džiaugsmais. Mažieji skau
tukai ir skautukės jį visada atsimins 
pravedant jų taip mėgiamą “Aš esu mu
zikantas ...” vakarinių laužų metu ...

Dvasiniais reikalais rūpinosi Los An
geles tunto kapelionas Kun. V. Šiliaus- 
kas. Jis labai daug prisidėjo prie stovyk
los pasisekimo kasdien atlaikydamas šv. 
Mišias ir stiprindamas skautišką dvasią 
kasdieniniais religiniais pašnekesiais.

Šioji stovykla, tačiau, pasižymėjo ne
tik smagumu. Gan daug laiko buvo pa
švęsta ir skautų idealogijos reikalams. 
Skautų organizacija tomis dienomis pa
didėjo septyniais nariais: keturi skautai 
ir trys paukštytės davė įžodžius. Buvo 
laikomi egzaminai į I, II ir III laipsnius. 
Stovyklos uždarymo dieną, sekmadienį, 
suvažiavo daug skautų tėvų ir svečių 
būti laipsnių pakėlimo iškilmių daly
viais.

Visos stovyklos viršininkas buvo va
deiva ps. Vladas Pažiūra. Jis kaip ir vi
sada, nesigailėdamas nei laiko, nei sa
vęs, darė viską, kad stovykla kuo pui
kiausiai pavyktų. Jam nuoširdus skau
tiškas ačiū visų losangeliečių vardu! D.

TORONTO VILKIUKŲ IŠKYLA
Gražus ir šiltas šeštadienio rytas. Juo

kiasi virš Toronto gatvių pakibusi sau
lutė, šypsniu puošiasi prie bažnyčios 
susirinkusių jaunųjų brolių — vilkiukų 
veidai.

“Kur važiuosim, broli draugininke, 
kur?”

“Važiuosim porai dienų pastovyklaut, 
o kur, tai dar pamatysim, nes aš ir pats 
tos vietovės nežinau”, paaiškina drau
gininkas.

Netrukus atvyksta dar dvi mašinos ir 
atsiranda vadovas, kuris parodys kelią 
į stovyklą.

“Na, broliukai, dar du galiu paimti 
į savo mašiną”, kviečia draugininkas 
savo mažuosius. Nors vietos tėra tik 
dviem, visas būrys — o jų devynetas 
— subėga prie draugininko.

“Aš, aš, aš!” čiauškia jauni balsėliau 
“aš pas jus ir aš”.

Pasidaliję vietomis, pajudame gatvė
mis į vakarus stovyklos link. Linksma. 
Kurio gi vilkiuko širdelė nesuplaka gy
viau, greičiau, išgirdus žodį — stovyk
la! Juk ten taip linksma, ten bus žai-
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dimų, ten bus juoko, bus iškylų į neži
nomas vietas, ten po mėlynu dangu
mi ir ošiančiomis žalių medžių šakomis 
stovės pilkos palapinės ir gamtos prie
globstyje pasijusime laisvi, laimingi ati
trukę nuo miesto dulkių ir triukšmo. 
Be abejonės, draugininkas bus kartais 
griežtas, apibars, tačiau jis vistiek šir
dyje nebus piktas savo mažiesiems iš
dykėliams.

Bėga laikas, keičiasi apylinkės vaizdai 
ir mes pasukame iš asfaltuoto kelio į 
lauko kelelį. Staiga už vingio pasirodo 
didžiulė mašina, lyginanti kelią. Ji vos 
slenka užimdama visą kelelį; niekaip 
negalime j°s aplenkti. Palengvėle seka
me ją, kol kelias praplatėja ir tada šau- 
jame pro šalį už savęs palikdami pilkų 
dulkių debesis.

Štai, stovykla! Pasirodo, čia stovyk
lauja latvių jaunimas. Čia jų pačių že
mės plotas ir jie gyvena palapinėse vi
są vasarą. Susipažįstame su jų vadovais 
ir pradedame gabenti savo daiktus 
augštyn. Štai, palapinė mažiesiems bro
liams, o šalia stovi palapinė drauginin
kui — jis, mat, bent tris kart ilgesnis už 
betkurį vilkiuką...

Iš virtuvės vėjas neša kvapus — aiš
ku, jau pietūs ... Netrukus traukiam 
virtuvės link apsiginklavę šaukštais, 
šakutėmis, lėkštėmis ir lėkštelėmis. 
Mmm ... tai skanu. Ar tai jau viskas? 
O ne, dar bus skanaus kompoto. Vos 
spėję jį suvalgyti, vilkiukai (išalkę po 
kelionės kaip tikri vilkai) nešasi į vir
tuvę gauti antros porcijos

Valgydami šnekučiuojamės, o mažasis 
Algiukas Bobinas vis įsiklauso ir pa
miršta, kad kompotas saldus ir skanus; 
brolis draugininkas vis turi priminti, 
kad valgytų.

Po pietų poilsis. Apsitvarkome ir ruo
šiamės kitai kelionei. Melsvoje tolumoje 
kyla virš miškų baltos, augštos akmens 
sienos papuoštos krūmais ir medžiais. 
Ten mūsų kelionės tikslas, ten laukia 
nuotykiai, kopimas į kalnus ...

Paimame ilgą virvę, gauname kelio
nės planą, atsigeriame ir visas pulkelis 
klegėdamas pabyra taku. Štai ir pirmoji 

kliūtis — vielų tvora. Ją nugalime leng
vai. Už jos teka upelis. Nenusimenam. 
Tuoj keli vilkiukai nusiavę kojas bren
da į jį ir pradeda statyti tiltą rinkdami 
akmenų krūveles. Atsargiai žingsnis po 
žingsnio žengiame. Mažasis Algiukas, 
aišku, joja ant draugininko pečių, o kiti 
rūpinasi, kad nebūtų persunku. Perėję 
upelį, žengiam krūmais ir pievomis, ° 
vėliau ir keliu. Kalnai artėja ir artėja, 
virvės nešėjai, vis keičiasi — nes vistik 
nors ji ir nesunki, bet toliau einant jos 
svoris didėja ...

Abipus kelio auga obelys. Vilkiukų 
akys sužvilgo.

“Broli draugininke, čia obuoliai, ma
tote”.

Brolis draugininkas, aišku, mato, bet 
paimti galima tik nukritusius, skinti 
— ne!-

Pasiekiame ūkį prie kalnų. Jame žmo
nių nematyti; jie matomai kažkur iš
vykę. Vilkiukai tuoj nusprendžia, kad 
čia kažkas tai neaiškaus, nes durys už
rakintos, nors valgiai palikti ant stalo. 
Pailsėję pradedame eiti takeliu augštyn. 
Krūmai pilni nuo kalnų prigriuvusių 
uolų, tarp kurių vingiuoja vos pastebi
mas takelis. Iš nulaužtų šakučių ir su
tryptų augalų atrandame kuria krypti
mi eiti. Staiga pasibaigia krūmai ir 
akmens siena. Kaip gi užlipsim, kad 
nė kojos nėra kur padėti.

Dar truputėlį palipame ir už vingio 
pasirodo tarpeklis. Taip, štai čia kelias 
augštyn. Draugininkas lipa apsidairyti 
ar nepavojinga. Ne, pavojaus nėra, bet 
tai kliūtis kurią turime nugalėti. Ko
piame tarpekliu vienas po kito. Netoli 
viršūnės tarpeklis virsta urvu, kuriame 
suvirtę didžiuliai akmenys. Ten neisime, 
nes užkopimui ant kalno yra lengvesnis 
takelis.

Nuo viršūnės atsiveria melsvi toliai, 
miškai ir kalneliai, atskiri ūkiai. Vil
kiukai nori pamatyti Toronto, tačiau 
miesto nematyti, horizontą dengia rū
kas.

Staiga krinta vandens lašas. Saulės 
link kyla tamsūs, niūrūs debesys. Sku
bėkime atgal, nors taip norėtųsi pasi-
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džiaugti tolimais reginiais ... Atrodo, 
lietus be reikalo pabaidė. Nors visur 
kilo debesys — bet tik keli paklydę 
lašeliai mus tepasiekė.

Vakare visas pulkelis patraukėme 
prie arčiau esančių šlaitų ir upelio. Čia 
draugininkas surado akmenų, kuriuose 
matyti įspaudos prieš milijonus metų 
gyvenusių straigių ir kitokių gyvių.

Dieną užbaigėme lauželiu paupyje. 
Liejosi dainos, pynėsi mįslės ir pašne
kesiai. Lauželio šviesa klaidžiojo jaunais 
veidais, už kalvos pakilo mėnulis ir 
ramybė apgaubė žemę. Gera ir mums, 
vilkiukams. Nesvetimas mums gamtos 
grožis. Jis toks artimas, taip pripildo 
širdis ramybės — ir mes trokštame bū
ti geri; geresni šiandien negu vakar bu
vome, ir dar geresni rytoj — kada švie
si saulutė bus mūsų vadovė naujiems 
darbams.

O dabar — naktis ir ramybė.

Sekantis rytas išaušo skaistus ir pie
vos pilnos rasos deimantų. Broliai lat
viai paaiškino, kad šiandien — vaikų 
diena, todėl prašo mus įsiregistruoti 
įvairioms varžyboms ir žaidimams.

“Na, broliukai, reikės ir jums pasiro
dyti”, nusprendžia draugininkas, tačiau 
jaunieji vilkiukai kuklūs — jie tik pa
sižiūrėsią.

Netrukus prie mūsų ateina lietuviškai 
kalbą latvių vaikų vadovai ir, neleisdami 
net pasiaiškinti, sako: “Vaikų diena, 
vaikams viskas paruošta, laimėjusiems 
bus dovanų. Taigi, kur kas gali — visi 
dalyvausimi”

Vaikai suskirstomi pagal amžių ir 
netrukus prasideda varžybos. Bėga, 
lenktyniuoja mūsų vilkiukai, nepasi
duoda. Laimi ar ne — saldainių visiems 
pakanka, taip pat ir šokolado. Spiria 
sviedinį jaunimas į taikinį ir iš ketu
rių spyrių visus keturius pataiko brolis 
Galiauskas. Krepšinio sviedinį iš dešim
ties metimų įmeta septynis kartus Ig
nas Alksnys ir pasidaro čempijonu. Už 
tai jis gauna gražią stiklinę lėkštę. Šuo
ly į augštį lieka du konkurentai: brolis 
Burdūlis ir latvaitė Zoja. Kovoja abu 
kiek galėdami, nepasiduoda, bet... ji 
iššoka 10 centimetrų aukščiau ir brolis 
Burdulis lieka antros vietos laimėtoju... 
Tačiau plaukimo rungtynėse tas pats 
mūsų brolis aplenkė bent du kart už 
save didesnį latvį vaikiną ir geriausiu 

laiku laimėjo pirmą vietą, gaudamas 
gražią blizgančią taurę.

Nepasidavė nė kiti mūsų vlkiukai, 
kitose varžybose, kaip pav. šaudyme 
laimėdami ar tai antrą ar trečią vietą 
lankais ar šautuvėliu. Tai broliai Rušas, 
Malinauskas, Bukšaitis, Freimanas ir 
Anskis.

Daug skanaus juoko sukėlė lenktynės 
su kliūtimis. Lindo broliukai po paties
tu ant žemės brezentu, bėgo kiek galė
dami greičiau prie lėkštelės, kurioje 
buvo įdėtas gabalėlis šokolado, lindo 
pro ant virvės pakabintas automobilių 
padangas, lenktyniavo maišuose. Juos 
lydėjo žiūrovų juokas ir raginimai. Bro
lis Malinauskas nėrė kaip žuvis susi
laukdamas už tai plojimo. Kai vėliau 
lenktyniavo vyrai, vienas storas ponas 
įstrigo ir visi juokėmės tiek, kad net 
miškas aidėjo ...

Netruko praslinkti linksmos valandos. 
Vakaras jau čia. Kviečia mus į laužą, 
bet... laikas jau namo. Nors ir labai 
•nenorėdami turime vykti, nes namuose 
jau laukia mamytės ir tėveliai.

Tad ... sudiev stovyklai, sudiev nau
jiems draugams! Ateis kita vasara ir 
vėl susitiksim žaliuose miškuose prie 
pilkų palapinių.

O iki to laiko budėkime!
sk. v. sklt. J. K.

Clevelando stovykloje prie Hinckley 
nuotr. V. Bacevičiaus
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MANO GIMTINĖ
"Ar atsimeni namelį
Tq gimtinį savo,
Kur motulė prie lopšelio, 
Supdama liūliavo".

Taip atsimenu! Toli už jūrų, marių prie Baltijos krantų randasi maža 
valstybė Lietuva. Jos praeitimi aš labai didžiuojuosi, nes, dar maža būda
ma, iš mamos pasakojimų sužinojau, kad ji buvo labai galinga. Vytauto 
laikais ji siekė net iki Juodųjų Jūrų.

Didingą ir galingą Lietuvą prisimenu tik iš pasakojimų, bet mano 
atminty labiausia liko gimtojū miesto vaizdas. Panevėžyje, ant Nevėžio 
kranto, stovėjo gražus nedidelis namelis, apsuptas iš visų pusių sodais. 
Nuo pagrindinės gatvės į mūsų namus vedė ilga alėja, į kurią įžengus 
atrodydavo, kad keliauji į nežinomą kraštą, nes suaugusios liepos sudarė 
ilgą ir paslaptingą tunelį. Pasibaigus tuneliui, tekėjo mažas upeliūkštis, 
kuriame braidėm, gaudėm varles, ieškojom gražių akmenėlių ir į įvairius 
kraštus leidom savo padarytus laivus.

Ant upelio kranto augo milžiniškai didelis kaštanas, kuris lyg sargas 
saugojo mūsų namus ir vasaros kaitrose savo dideliu šešėliu teikdavo 
mūsų kiemui malonų pavėsį. Įžengus į kiemą, iš abiejų pusių, iki pat 
gyvenamo namo, tiesėsi akacijų ir rožių gyvatvorė.

Prieš mūsų namą buvo labai didelė apskrita lysvė, kurioje augo įvai
riausios vasaros ir rudens gėlės. Mano mama ypatingai mylėjo gėles ir 
jas sodindavo visur — sodo alėjose po gyvatvorėm. Taip net aplink kiek
vieną medį buvo šimtažiedžių ir našlaičių lysvės. Pavasariui išaušus ir 
pradėjus gėlėms žydėti, mūsų sodyba atrodė lyg ištisas gėlynas. Aš, nors 
maža buvau, bet jau mokėjau džiaugtis tuo grožiu, mėgau beveik ištisas 
dienas lakstyti sodo alėjomis tarp kvepiančių konvalijų, narcizų ir tulpių. 
Kai sužydėdavo vyšnios, obelys, kriaušės ir akacijos, tai būdavo taip gražu, 
kad man dabar pagalvojus, atrodo viskas lyg kokioj pasakoj.

Paskutinį pavasarį iš kažkur atklydo pažeista jauna šarkutė. Mes ją 
pradėjom maitinti ir prisijaukinom. Ji pasidarė mano geriausia draugė. 
Iš ryto pabelsdavo į langą ir mane pažadindavo, o man atsikėlus, laksty
davo paskui mane.
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Rusams artėjant Lietuvon, mano tėveliai susirūpino kas daryti. Jiems 
gaila buvo palikti namus, kuriuos1 statant įdėjo tiek meilės, darbo ir laiko. 
Aš tada nesupratau, kodėl mama verkia, kodėl tėvelis toks nuliūdęs. 
Vieną dieną tėvelis paruošė kelionei automobilį. Mama sudėjo daiktus. 
Prieš kelionę, dar tą patį rytą, tėvelis apkarpė akacijas ir rožes, pašlavė 
kiemą, palaistė gėles ir tarė: “Važiuojam!” Man buvo visuomet įdomu 
važiuoti, bet šį kartą suvirpėjo mano širdis. Skubėdama susiradau savo 
gražiąją lėlę, bet jokiu būdu nenorėjau svetimiems įsibrovėliams palikti 
šarkos. Mano dideliam nuliūdimui tėveliai šarkos pasiimti neleido, ir ji, 
vargšė, bėgo iš paskos čiaukšėdama lyg norėdama pasakyti: Greitai 
grįžkit!” Taip mano mielas kvapusis sodo kampeli, aš grįšiu.

Ina Šipelytė (Montrealis)

LIETUVOS GRAŽIAUSIA GĖLĖ

Lietuvių tauta pasirinko rūtą savo gėle. Nevisuomet grožis pasireiškia 
puošnume ir spalvose. Rūta neturi gražių žiedų, neturi ypatingos spalvos; 
jinai yra kukli, kvepia švelniai, maloniai ir mums lietuviams jinai yra 
graži ir brangi.

Lietuvos skautės pasirinko rūtą savo ženkliukui pavaizduoti. Jos trys 
lapeliai primena skautėms jų šūkį: Dievui, Tėvynei ir artimui. Taip pat 
jos kuklumas sutampa su skaučių kuklumu.

Lietuvoje kiekvienos lietuvaitės darželyje augo rūtos. Aš pati nebe
prisimenu, bet žinau iš lietuviškų dainų ir mamytės pasakojimų. Kiek
vienai lietuvaitei rūta primena Lietuvą ir namus. Ir man rūta yra 
graži ir brangi. Karutė Gerhardaitė (Montrealis).

MANO MĖGIAMIAUSIAS GYVIS

Man patinka visi maži gyvulėliai ir paukšteliai, bet už visus labiau 
man patinka kačiukai. Aš su pavydu žiūrėdavau į vaikus, kurie žaisdavo 
ir džiaugdavosi mažais kačiukais. Didžiausias mano noras buvo turėti 
kačiuką.

Mamytė nenorėjo man leisti kačiuko laikyti, bet vieną dieną senelės 
pagalba, man pasisekė gauti mamytės sutikimą. Senelė parnešė gražų ir 
linksmą kačiuką. Aš begalo džiaugiausi, nežinojau nei ką daryti iš džiaugs
mo. Bučiavau senelę, šokinėjau, kalbėjau su kačiuku ir vėl bučiavau senelę. 
Man buvo tai gražiausias gyvulėlis iš visų. Skubėdavau iš mokyklos pa
matyti savo linksmąjį žaidimų draugą. Kai jis žiūrėdavo į mane, jo akytės 
taip gražiai žibėdavo; kartais jos būdavo melsvos, kaip mano lėlės pri
kyštė, kartais žalsvos, kaip Šv. Lauryno upės vanduo. Kai jis žiūrėdavo 
į mano žuvytę, išpūsdavo baltus didelius ūsus ir tykodavo ją pagauti. 
Kartais, kai mane kas bardavo ar skriausdavo ir man būdavo labai liūdna, 
aš bėgdavau pasiskųsti savo kačiukui. Jis visuomet mane suprasdavo. 
Liūdėdavo ir džiaugdavos kartu su manimi.

Mano mamytė tuo netiki. Ji sako, šuo geresnis draugas, nes katės yra 
piktos ir kerštingos. Bet mano kačiukas ne toks kaip visos katės — 
jis labai, labai geras. Aldona Gaurytė (Montrealis).
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MUENCHENO LAPINUKŲ IŠKYLA
Atostogos. Atvykęs iš Diepholzo skautas Vaidevutis, viena vietinė gel- 

tonšlipsė ir mes penki lapinukai dainuodami nužygiavome į netolimą 
mišką. Mūsų didysis brolis ir sesė sako, kad šis miškas visai toks, kokį 
jie, laimingieji, yra matę Lietuvoje. Gal jie ir kiek atsimena Lietuvą, nes 
yra kiek vyresni už mus.

Mums labiausia rūpėjo žaidimai, tai kiek pasimokę, pasistebėję gamtos 
atbudimu, pradėjome tartis, ką žaisime. “Skalpų medžioklę” pasiūliau aš. 
Visi pritaria, gerai. Tvarko Vaidevutis, nes jis svečias, be to už mus visus 
didesnis ir gudresnis. Gerai išaiškina žaidimą. “Jūs trys būsit baltieji, o 
mes indėnai, aišku?” Aš, Juozas ir Rytis — baltieji.

Švilpukas. Žaidimas prasideda. “Dabar, sakau, bus šitaip: mudu su 
Ryčiu stengsimės atkreipti sargybinių dėmesį, o tu, Juozai, bandyk pra- 
silaužti. Tu, Ryti, eik truputį toliau”. Slenku. Už medžio Vytas. Tyčia einu. 
“Laikyk”, sušunka Vytas. Petras ir Vaidevutis puola mane. Pamoju Juo
zui. Jis bėga pirmyn, aš atgal. Juozas pasiekia ribą. “Valio!” — sušunka 
jis jau anapus. Dabar mano eilė. Sakau Ryčiui: “Aš tuose krūmuose pa
sislėpsiu, o tu viliok sargybinius.” Rytis slenka. Greitai visi sargybiniai 
ima vytis, man kelias laisvas. Bėgu. Tik staiga sargybiniai palieka Rytį 
ir ima mane vytis, bet jau pervėlu, aš jau anoj pusėj. Raudonieji stiprina 
liniją, kurią mudu su Juozu perbėgom. Ilga tyla. Ryčio nematyti. Tik 
staiga kažkas suraudonuoja — tai Ryčio kaklaraištis, ir iš krūmų jis pats 
išlenda. Sargybiniai puola, bet Rytis jau pas mus. “Valio”, šaukiam visi 
trys šokinėdami.

Dar eidami namo gyvai savo žaidimą nagrinėjome.
Tai buvo pirmoji mūsų iškyla, kuri mums labai patiko. Kitą kartą 

parašysiu ką mes dabar veikiame.
Vis budžiu! Lapinukas.

SAKALŲ NUOTYKIAI
Žodžiai Č. Senkevičiaus
Pieš. V.Bričkaus

Juozas - vyčių kandidatas
Iš skilties išeis po metų;
Tobulėti nusiteikęs,
Dirba, mokosi, daug skaito . . .

Algis, tremtį prisiminęs, 
Krapšto savo piniginę;
Centą, kitą paaukojus,
Bus smagesnis jam rytojus . . •
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2. Nuaidėjo varpas, - 
Palšvas rūkas krenta, -
O baltoj viršūnėj 
Saulėta ir šventa.

3- Tylinčią pakalnę 
Padengė šešėlis, - 
Melsvu slėniu plaukia 
Rausvas debesėlis.

Antanėlis galvą suka
Prie nepabaigto straipsniuko . . • 
Ir įbėga Jonas. Rodo.
Jonas šaukia; "Tuoj į sodą" !

Kas čia daros - nesuprato. . .
Bėga broliai - šakos trata.

- Ten kažkas iš medžio krito, 
Va, žiūrėk tenai, iš šito!..
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Skyrių veda s.Č.Senkevičius, gyv.

PIRMUOS PASTOGĖJE

• Naujoji Tarybos Pirmija pradėjo 
savo darbą rugsėjo mėn. 20 d. korespon- 
denciniu posėdžiu.

® Nutarta, kad dabartinės Tarybos, 
Pirmi jos ir kitų sąjunginių organų ka
dencija pasibaigia 1955 m. sausio mėn. 
15 dieną. Brolijos renkamųjų organų 
kadencija pasibaigia 1954 m. gruodžio 
mėn. 1 d. Seserijos renkamųjų organų 
kadencija pasilieka ta pati.

® Nutarta Vyriausiems Skautinin
kams visose vietovėse vienu metu pra
vesti Jubiliejinę Sueigą Sąjungos 35 m. 
sukakčiai atžymėti. Seserijos vienetai 
raginami aktyviai dalyvauti Sueigoje 
tose vietovėse, kur ją organizuos Broli
jos vadovai, gi Brolijos vienetai ragi
nami aktyviai dalyvauti Sueigoje tose 
vietovėse, kur ją organizuos Seserijos 
vadovės.

® Nutarta siūlyti Tarybai priimti $250 
biudžetą.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

® Brolijos iškilminga jubiliejinė su
eiga įvyks lapkričio mėn. 8 d. 3 vai. pp. 
Medžiaga, kurią paruošė Vadijos Taut. 
Aukl. skyrius, jau pasiekė tuntininkus, 
vietininkus ir mažesnių atskirų viene
tų vadovus plačiame pasaulyje.

• Tautinio auklėjimo Skyriaus vedė
jo pavaduotoju pakviestas ps. A. Valat- 
kaitis Chicagoje, o bendradarbiu s.v. si. 
V. Černius Bostone.

• Vadeivai pristačius naujuoju Auš
ros tunto Vokietijoje tuntininku patvir
tintas mokyt. T. Gailius.

® Vadeivai pristačius patvirtinti Aus
tralijos Rajono metiniai mokesčiai skau
tams ir vadovams pritaikant juos prie 
vietos sąlygų.

® Primenama, kad 1953 m. metinis 
mokestis Brolijos nariams yra toks pat 
kaip ir 1952 m. Skautininkams $3.00, sk. 
vyčiams $2.50, sk. vyč. kand. $2.00, sk. 

17 Lumbervale Ave., Toronto, Ont. .Canada

vyč. moksl. $2.00, jūrų ir oro sk. $250, 
jūrų ir oro sk. moksl: $2.00, skautams 
$1.50, skautams moksl. $1.00 ir vilkiu
kams $0.50. Savišalpos ir jamborės po 
50 et. visiems Brolijos nariams, išskyrus 
sk. moksleivius ir vilkiukus. “Krivūlės” 
mokestis visiems, kurie ją gauna $1.00.

Mokesčiai įmokami Rajonų vadei
voms iki š.m. gruodžio mėn. 1 .

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE
Jubiliejiniams metams atžymėti vi

suose Seserijos vienetuose Seserijos Va- 
dija kviečia visas skautes, vyr. skautes, 
jūros sk., oro sk. ir akademikes įsijungti 
į Taut. Auklėjimo vadovės s. M. Žilins
kienės organizuojama “KELIONĘ PER 
LIETUVĄ”. Ši kelionė iš esmės yra pa
vienių skaučių ir skilčių darbas — LIE
TUVIŠKOJO ŽODŽIO STUDIJA, bet 
skautiškų metodų ir lakios sesių vaiz
duotės dėka ta “kelionė” priartės tikro
vės išgyvenimui.

KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.

Ontario skautų-vyčių suvažiavime š. 
m. rugsėjo 5-7 d. prie Ottawos dalyvavo 
ir 9 lietuviai, vadovaujami ps. J. Gai
žučio. Kiekviena vietovė buvo įsirengusi 
savo stovyklėlę. Mūsų rajone plevėsavo 
trispalvė, tuo išsiskirdama iš kitų. Taip 
pat baltas kryžius ir originalūs vartai 
traukė praeivio akį. Ideologiniuose pa
šnekesiuose šeimininkų buvom pagirti 
kaip “friendly crew”. Dalyvavę vyčiai 
šių metų pasauliniame skautų vyčių su
važiavime Šveicarijoje papasakojo apie 
tą įdomų sąskrydį. Artimiau pabendra- 
vom su Ottawos vyčiais, kuriems atsi- 
dėkojam už 1950 m. padarytą staigme
ną — įteiktą mums šv. Jurgio vėliavą — 
dabar užrišdami ant jų būrelio vėliavos 
tautiniais raštais išaustą trispalvę. Ap
lankėm žymesnes Kanados sostinės vie
tas: parlamento rūmus, muziejų.

Per-nas.
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Hamilton, Ont.
Gedimino Vardo sk.-vyčių būrelis, su

sirinkęs į metinę sueigą, perrinko vado
vybę. Vadovybėj liko ps. Z. Laugalys ir 
ps. J. Trečiokas. Pereitų metų veiklos 
apžvalga: įsigyta vėliava, dalyvauta ke
liose kanadiečių vyčių iškylose, kur ben
drose varžybose laimėtos 3 pirmos vie
tos, sušelpta viena neturtinga šeima, 5 
kand. davė įžodį. Prie būrelio dabar įsi
steigė jūrininkų sekcija, kuri pasiėmė 
pertvarkyti iš Toronto skautų pirktą 
laivą. Dobilas.
Cleveland, Ohio

Rugpjūčio mėn. 8 d. jūrų skautų valtis 
Naras atšventė savo metines. Valtis 
įkurta jūrų skauto vair. E. Jarašūno. 
Metinių sukakties proga jūrų skautai 
buvo išvykę dviejų dienų iškylai prie 
gražaus Hinkley, Ohio, ežero.

Naktį prieš pat dvyliktą vai. buvo su
kurtas laužas ant ežero kranto, apie ku
rį susispietė visi vienos idėjos broliai. 
Atėjus dvyliktai valandai, buvo atskai
tyta vieno iš brolių parašyta atatinkama 
malda. Toliau sekė valties vado vair. E. 
Jarašūno žodis. Valties vadas priminė 
pirmąsias įsikūrimo dienas, kurios tiek 
pareikalavo iš jūrų skautų energijos ir 
pasiryžimo, tačiau niekas nebuvo to pa
būgęs ir kliūtys tapo lengvai nugalėtos. 
Tad ir ateityje prašė savo vienminčių 
brolių, kad dar geriau eitų savo pareigas.

Vėliau visi sėdo į kelias irklines valtis 
ir patraukė į ežero vidurį, kur į vandens 
dugną įleido užlakuotą butelį su savo 
įsikūrimo istorija — veikla, parašais ir 
adresu. Grįžę krantan, giliai viduje susi
kaupę apsėdo lauželį, niūniavo dainas ir 
dalinosi prabėgusių metų įvykiais-nuo
tykiais. Be jūros skautų dalyvavo lauže 
ir mielas jūrų skautų prietelius-rėmėjas 
v., si. V. Bacevičius.

Spalio mėn. jūrų skautų valtis Naras 
padavė prašymą Amerikos jūrų skau
tams Clevelande, kad priimtų pas save, 
kaip atskirą pilną vienetą.

Valtis Naras tikisi gauti iš amerikie
čių skautų aštuonių irklų, dviejų stiebų, 
apie 40 pėdų ilgio — United States Coast 
Guard training boat — valtį. Valtis rei
kalinga remonto, tačiau tą mielą darbą 
atliks patys Narai. Šiuo metu Narų val
tyje yra 16 jūrų skautų.

Spalio 31 d. jūrų skautų oktetas Na
ras, paruoštas A. Bielskaus, su gana 

gausiu repertuaru, duos koncertą Det
roite per skautų vakarą. VI. P.
Chicago, Ill.

Amerikos jūrų skautų Chicagos dis- 
trikto vadovybė suruošė irklinių vadų 
kursus. Kursai prasidėjo prieš praside
dant mūsų skautų stovyklai. Trys jūrų 
skautai nenorėjo praleisti šių kursų nei 
mūsų gražios stovyklos ir taip po dienos 
užsiėmimų stovykloj vakare susėdę į 
mašinas skubėjo į Chicagą į jūrų sk. va
dų kursus.. Nesilankąs kursuose buvo 
braukiamas iš sąrašų ir neprileidžiamas 
prie egzaminų. Ir taip mūsų jūros skau
tukai išklausė pamokas, sėsdavo vėl į 
mašinas ir spausdavo į stovyklą. Tai bu
vo pasiryžimo ir ištvermės pavyzdys, kol 
visos kliūtys buvo nugalėtos. Pabaigus 
stovyklą kiek vėliau pasibaigė ir vadų 
kursai. Šiandien mes turime tris lietu
vius jūrų skautus irklinių valčių vadus, 
kurie turi teisę Michigano ežere savi
stoviai vesti valtis. Iki šiol mes šių tei
sių neturėjome. Egzaminus teko atlikti 
teoretiškai ir praktiškai. Egzaminų ko
misiją sudarė Chicagos jūrų skautų dis- 
trikto sudaryta komisija. Kursai truko 
šešias savaites. Teko praktiškai dirbti 
ir teorijos pasimokyti. Nauji vadai yra 
kap. M. M. Kukučio laivo vadas A. Le- 
vanas, adjutantas L. Šlenys, valtinin
kas St. Bukauskas. Jauniems laivo va
dams ateičiai linkime gero vėjo. L. K.

Boston, Mass.
So. Bostone paaugesnės skautės (15- 

16 m.) sudarė naują Kregždžių skiltį. 
Skiltininkė yra J. Liaugaudaitė. Skiltis 
priklauso Baltijos skaučių v-jos Birutės 
draugovei. Birutiečių draugininkei vyr. 
skiltn. D. Barmūtei Kregždės bus stipri 
talka Tėvynės garsinimo' darbe.

Kregždės jau turėjo dvi iškylas į Blue 
Hills šilus ir vieną Lapinų viešnagėn — 
“Camp Child” stovykloje. —-SKS—
Detroit, Mich

® Rugsėjo mėn. 26 d. Baltijos vieti-' 
ninkija atsisveikino su ps. J. Paruškevi- 
čium. Jis išvyko į Čikagą. Ta prog įvy
ko vietininkijos sueiga. Jautrius atsi
sveikinimo žodžius pasakė dvasios vadas 
kun. Br. Dagilis, Gabijos tunto tunti- 
ninkė s. K. Kodatienė ir ps. VI. Šimu
tis, kuris perėmė vietininko pareigas. 
Broliai ir sesės įteikė ps. Jonui Paruške- 
vičiui dovanėlę — medinę meniškai dro-
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žinėtą lėkštę. Sueiga praėjo labai sma
gioje nuotaikoje. Dalyvavo ir sesės ga- 
bijietės, kurios susirinko ps. J. Paruške- 
vičių atsisveikinti. Po sueigos, sesės D. 
Šeputytės namuose buvo skautiška ar
batėlė. Dalyvavo dvasios ir vienetų va
dovai ir vyresnieji broliai ir sesės.

© Šiuo metu Baltijos vietininkijos va
dovais yra: Jaun. skautų Vytenio dr-vei 
— si. A. Iljasevičius; jaun. skautų Al
gimanto dr-vei — s.v.sl. J. Vitas; skautų 
DLK Mindaugo dr-vei — s.v.v.sl. A. Ši- 
moliūnas; Geležinio Vilko skautų vyčių 
būrelio vadui s. L. Heiningui pasitrau
kus, laikinai būrelio vado pareigas eina 
s.v.sl. J. Gerulaitis; skautų vyčių kandi
datų būreliams vadovauja ps. VI. Šimu
tis ir s.v.v.sl. A Banionis

Vietininkijos vietininko pareigas ei
na ps. VI. Šimutis, adjutantu s.v.v.sl. A. 
Banionis.

® Atgaivinama skautų tautinių šokių 
grupė. Seniūnais išrinkti s.v.sl. V. Bauža 
ir sesė D. Racevičiūtė. Šokiams vadovaus 
ponia G. Gobienė. Itin malonu pažymėti, 
kad ponia G. Gobienė visada mielai dir
ba su skautais ir su dideliu pasišventimu 
vadovauja tautiniams šokiams. Ji jau 
anksčiau buvo vadovė ir instruktorė. 
Šiuo metu ji vėl mielai sutiko dirbti su 
skautų tautinių šokių grupe.

® Lapkričio mėn. 15 d. sueina vieneri 
metai nuo ps. V. Tarvainio mirties. Bro
liai ir sesės, atmindami brolį Vytautą, 
ruošiasi vykti į kapines prie jo kapo, 
padėti gėlių ir uždegti žvakutes, šių me
tų lapkričio 1 d., Vėlinių išvakarėse. 
Tuo bus paminėta mirties metinių su
kaktis ir atnaujinama lietuviška tradi
cija per Vėlines lankyti kapus. Vykimą 
į kapines organizuoja Baltijos vietinin- 
kija, vadovauja dvasios vadas kun. Br. 
Dagilis, dalyvauja visi skautai ir skau
tės.

® Lapkričio mėn. 7 d. a.a. ps. V. Tar
vainio artimieji savo namuose ruošia 
metines. Pamaldos įvyks Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje. Po to namuose bus 
kalbamas rožančius. Dalyvaus Tarvai
nių giminės, vyresnieji skautai ir skau
tės ir dvasios vadas kun. Br. Dagilis.

@ Šiemet sueina 60 metų Tautos Him
nui. Ta proga Detroito skautai ir skautės 
ruošia minėjimą. Gruodžio mėn. 5 d. uk
rainiečių salėje bus suvaidintas veikalas 
“Dr. Vincas Kudirka”, kurį mielai apsi
ėmė suvaidinti ponios Arlauskaitės-Mik- 

šienės scenos mėgėjų grupė. Dekoraci
jas ruošia menininkas A. Melnikas, jam 
padeda p. Jasiūnas. Minėjimu - vakaru 
rūpinasi skautų ir skaučių tam reikalui 
sudaryta komisija. Skautiškas ačiū po
niai Arlauskaiteei - Mikšienei, meninin
kui Antanui Melnikui ir p. Jasiūnui, vi
siems scenos mėgėjams, kurie mielai ir 
su dideliu pasišventimu prisideda prie 
gražaus kultūrinio - tautinio darbo at
einant pagalbon skautams. Tiktai su jų 
pagalba šitoks paminėjmais galimas su
ruošti.

® Be to, šiais metais dar sueina: 95 
metai nuo Dr. V. Kudirkos gimimo, 20 
metų nuo Tumo Vaižganto mirties, 60 
metų nuo Simano Daukanto mirties, 30 
metų nuo Klaipėdos atvadavimo ir 90 
metų nuo baudžiavos panaikinimo Lie
tuvoje. Mums skautams viena iš didžiau
sių sukakčių yra 35 metai LSS-gai. Ši 
sukaktis bus paminėta specialia iškil
minga vietininkijos sueiga.

© Pažangumo varžybos pratęstos. 
Detroitiečiai tuo džiaugiasi ir tikisi pa
tekti į finalą dėl pirmumo. Šiais metais 
tikrai šaunūs pasirodė jaunučiai. Atro
do, kad viena iš jų draugovių išeis lai
mėtoja. a. b.

® Detroito Baltijos vietininkijos vie
tininkui ps. Jonui Paruškevičiui išvykus 
gyventi Chicagon, Vadeivos'pristatymu 
naujuoju vietininku patvirtintas ps. Vla
das Simutis.

VOKIETIJOS RAJONAS
Diepholz, (Br. Zona)

Rugsėjo 8-tą lietuviai skiria didingai 
savo tautos praeičiai paminėti. Diephol- 
zo lietuviai tos dienos rytą susirinko iš
kilmingo vėliavos pakėlimo. Kadangi 
gimnazijos mokiniai dar nebuvo grįžę 
iš vasaros atostogų, tai tik nedidelis uni
formuotų skautų -čių būrelis dalyvavo 
vėliavos pakėlime. Vėliavą pakėlus, bu
vęs gimn. kapelionas kun. P. Girčius at
laikė vietos koplyčioje pamaldas, pasa
kydamas patriotinį pamokslą. T.R.S.

SKAUTAI PASAULYJE
® Šią vasarą, rugpiūčio 8-12 dienomis 

Vaduz’e, Lichtenšteine įvyko keturias
dešimtoji Tarptautinė Skautininkų Kon
ferencija. Kaip žinia, jau nuo pereitų 
metų rudens vadinamosios Geležinės 
Uždangos Brolijos dėjo pastangų iškelti 
jų teisinės padėties klausimą ir tuo rei-
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kalu buvo išsiuntinėti memoradumai 
Tarptautiniam Biurui, Komitetui ir vi
soms Skautų Asociacijoms.

Taip pat buvo pranešta, kad šių metų 
pradžioje Tarpt. Komitetas, svarstęs mū
sų memorandumą, greičiausia, pasitrau
kiančio Tarpt. Biuro Direktoriaus pulk. 
Wilsono rekomenduotas, atsisakė tą me
morandumą įtraukti į Tarpt. Konferen
cijos darbotvarkę.

Konferencijos metu vienok mūsų rei
kalas buvo iškeltas ir Princo Emanuelio 
pirmininkaujamoje sesijoje. Konferenci
ja diskutavo mūsų reikalą ir priėmė šią 
rezoliuciją:

“Konferencija siunčia savo nuošir
džiausius sveikinimus skautams, gyve
nantiems temtyje (in exile), ir reiškia 
pasigėrėjimą tuo atsidavusiu darbu, ku
rį atlieka šimtai skautų vadovų, skiepy
dami skautybę vaikams, išvietintiems iš 
savo gimtųjų kraštų, ir palaikydami 
tarp jų ryšius, nežiūrint, to, kur jie be
gyventų.

“Konferencija rekomenduoja visoms 
Skautų Asociacijoms tų kraštų, kuriuose 
tokie tremtiniai arba buvę DP skautai 
dabar gyvena, priimti juos broliškai ir 
padėti jiems tęsti jų skautavimą, prisi
laikant Rezoliucijos Nr. 14/1947 D. E. ir 
F. punktuose išreikštų nuostatų bei dva
sios”. (v)

® Tarpt. Skaučių Biuras šįmet pa
siuntė Vokietijon savo įgaliotinę padėti 
tremtinėms skautėms, dar vis tebegyve
nančioms Vokietijoje. Ji ketina dirbti su 
tautinių grupių skaučių vadovėmis ir iš 
jų sudaryti savo įstaigos Tarybą.

Naujoji Tarpt. Skaučių Biuro įgalio
tinė yra Lady J. v.d. Wouw. Jos adre
sas: Ludwigsheim bei Mūnchen, Petten- 
hofer Str. 28. (v)

• Herbert Michelson, Estų Vyriausia
sis Skautininkas tremtyje, jau pora me
tų dirba amerikiečių skautų vadovų la
vinimo stovykloje prie Philadelphijos. 
Šią vasarą jis buvo pakviestas lektorių 
į Miško Ženklo kursus, vykusius Schiff 
rezervate, N.J. (v)

® Voldemars Kletnieks, Latvių Skau
tininkų Tarybos Pirmininkas tremtyje, 
nuo šių metų pradžios pradėjo dirbti vie
noje amerikiečių skautų vadovų lavini
mo stovykloje prie Chicagos. V. Klet
nieks yra daugeliui mūsų pažįstamas iš 
Miško Ženklo kursų, kuriems jis vado
vavo metai iš metų dar Vokietijoje, (v)

ANGLIJOS RAJONAS

© Anglijos karalienės karūnavimo 
proga, karališkuose Sandringhamo par
kuose, įvyko 4-rių dienų Jamborette, 
į kurią Anglijos skautų vadovybė pa
kvietė daugelio valstybių skautų po vie
ną skiltį. Tokį kvietimą gavo ir LSB 
Anglijos Rajonas. Lietuvių skautų skil
tis iš K. Šalkausko, V. Vilčinsko, B. Žu
kausko ir J. Žukausko, vadovaujama si. 
J. Kvietkaus, labai gražiai pasirodė jam- 
borėje ir laimėjo gairelę, kuri buvo duo
dama tik tvarkingoms, drausmingoms ir 
gražiai pasirodžiusioms skiltims.

® D.L.K. Vytauto D-vė Londone savo 
veikla gražiai reiškiasi Londono lietuviš
koj visuomenėj, ruošdama lauželius bei 
skautiškus minėjimus. Žinomas visuo
menininkas p. Kaulėnas parašė specialų 
skautams veikaliuką “Mūsų jėgos Tau 
Motina Tėvyne”, kurį jo paties režisuo
jama dr-vė rengiasi artimiausiu laiku 
pastatyti. D-vei sumaniai vadovauja v. 
si. V. Turūta ir jo pavaduotojas v. si. J. 
Alkimavičius

• Mišri Geležinio Vilko Dr-vė Brad- 
forde tiek padidėjo, kad suskilo į dvi: 
Geležinio Vilko dr-vę vadovaujamą v.sl. 
J. Bružinsko ir skaučių Šatrijos Raga
nos dr-vę vadovaujamą si. R. Sinkevi
čiūtės.

Už gyvą Bradforde skautišką veiklą 
didelis ačiū tenka energingam v. si. J. 
Bružinskui.

® Dariaus - Girėno dr-vė Manches- 
teryje vadovaujama ps. Dainausko, nors 
neseniai įsisteigusi, bet savo skautiška 
veikla gražiai reiškiasi. Šių metų vasa
ros stovykloje stovyklavo gana didelis 
dr-vės skautų skaičius. Ypatingai gra
žiai su savo skiltimis dirba si. R. Palki- 
maitė ir psl. A. Gerdžiūnas.

® Visų apgailėtas į JAV išemigravo 
PLSS Anglijos Rajono Dvasios Vadovas 
ps. kun. J. Steponaitis. Anglijos lietuviai 
skautai visuomet atsimins jo tikrai skau
tišką širdį. Stovyklose prie laužo jis 
būdavo linksmiausias “skautukas”, po 
šimtamečio ąžuolo šakom įrengtoj kop
lytėlėj, jis būdavo geriausias kapelionas.

• Vasario 16-tos gimnazijai Vokieti
joj paremti pravestoj rinkliavoj Angli
jos skautai ir skautės suaukojo 12.7.10 sv.

® Įsigijus nuosavą rašomąją mašinėlę 
ir pasiskolinus gerom sąlygom rotato
rių, nekurį laiką sustojęs Anglijos Ra-
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jono laikraštėlis “Budėkime” vėl pradė
jo eiti. Laikraštėlį redaguoja v. si. J. 
Bružinskas, leidžia LSB Anglijos Rajo
no Vadija.

• Emigracija į kitus kraštus nuolat 
retina Anglijos skautų eiles. Rugpiūčio 
mėn. išemigravo į Kanadą vieni iš veik
liausių skautų vadovų: v. si. J. Ulevičius, 
si. K. Šalkauskas, si. S. Kazlauskas, psl. 
J. Rukšys ir psl. N. Šalkauskaitė.

® Derby grafystės anglų skautų sto
vyklavimo varžybose vienu iš trijų teisė
jų buvo pakviestas s. K. Vaitkevičius.

1953, Nr.10

dr-vės adjutantas 
aktyviai reiškiasi 
metu ivvkusiose

Rugsėjo mėn. pabai 
kviestas teisėjauti 
tėję vykstaniose ar 
lavimo varžybose.

• Geležinio Vilko 
si. Algirdas Šukys 
sporte. Paskutiniu
Bradfordo anglų mokyklų varžybose lai
mėjo dvi pirmąsias vietas: disko meti
me ir rutulio stūmime. Apie šiuos du lai
mėjimus daug gražių atsiliepimų tilpo 
anglų spaudoje.

■1954 METŲ "SKAUTŲ AIDO" VAJUS

"Skautų Aidas", susitaręs su Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos Vadijomis, 
skelbia 1954 m. prenumeratų platinimo vajų.

Dalyvauti kviečiami visi P. L. S. S. skautės - skautai ir jų vienetai.

SĄLYGOS: 1) Viena metinė apmokėta prenumerata skaitoma 1 tašku.
2) Viena garbės prenumetara skaitoma 5 taškais.
3) Skilties taškus sudaro visų jos skautų-čių surinkti taškai.
4) Draugovės taškus sudaro visų skilčių surinkti taškai.
5) Individualinę premiją laimi pavieniai ar vienetui priklausą skautai- 

tės, surinkę daugiausia taškų.
6) Skilčiai ir draugovei išvedamas koeficientas, dalinant visus su

rinktus taškus iš narių skaičiaus. Didžiausias koeficientas nulemia pirmumą.
7) Konkurse dalyvaujančių vienetų vadovai-vės prisiunčia administra

cijai iki š.m. gruodžio mėn 31 dienos vieneto narių skaičių.
8) Prenumeratos kvitas su pinigais turi būti išsiųstas administraci

jai vieno mėnesio laikotarpyje.
9) Prenumeratos rinkimo knygelės gaunamos pas tuntininkus-kes, 

vietininkus-es, pas mažesnių atskirų vienetų vadovus ir "Sk. A'.'administracijoje.
10) "Sk.Aido" metinės prenumeratos kaina - $ 3.00, o garbės prenu

meratos $ 10.00.
11) Vajaus pradžia š.m. lapkričio mėn. 1 d., pabaiga 1954 m. kovo 

mėn. 31 d.

DOVANOS;1) Daugiausia taškų surinkusi skaučių-tų draugovė ar jūrų skautų-čių 
laivas gauna po menišką vajaus laimėtojo skydą. Daugiausia taškų surinkusiai 
skilčiai, būreliui ar valčiai skiriama:

I dovana - skilties palapinė (jei surinks nemažiau 100 taškų), 
II dovana - indai skilčiai,

III dovana - stovyklos darbo įrankiai (kirvis, piūklas ir kąstuvas).
Individualinės dovanos;

I dovana - dvivietė palapinė,
II dovana - tautiniais motyvais albumas,

III dovana - stovyklinė lova,
IV dovana - kompasas,
V dovana - skautiškas peilis,

VI dovana - stovyklinis prožektorius,
VII - X dovanos knygomis.

VAJŲ LAIMĖJUSIŲ vienetų ir pavienių dovanų laimėtojų nuotraukos talpinamos 
"Skautų Aide".
KONKURSO KOMISIJA: 1) Brolijos Spaudos ir Inform. Skyriaus Vedėjas s. Č. Sen
kevičius, s. St. Šileikytė ir s. v. si. V. Macas.
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