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s. v. v. si. JONĄ RAMANAUSKĄ ir 

si. DALILĘ PALKOTAITĘ, 

sukūrus šeimos židinį broliškai svei
kina ir linki šviesios ateities

Montrealio Skautų. Tuntas

VYTAUTUI PILEIKAI ir

GRAŽINAI DAPKUTEI, 

sukūrus skautiškų šeimos židinį, 
skaisčios ateities jiems linki

Geležinio Vilko
Sk. Vyčių Būrelis

Mielą sesę vair. ONUTĘ PALIULYTĘ 

ir VYTAUTĄ SENKU, 

sukūrusius šeimos židinį, daug sau
lėtų ateities dienų linki

Toronto Jūrų Skaučių 
Vandenės Laivas 

v.s.v.sl. JOLANDĄ GUDAITYTĘ ir 

s. ALFONSĄ KERELĮ, š.m.balan

džio 24 d. sukūrusius lietuviškų - 
skautišką šeimų, sveikina ir laimin
go šeimos gyvenimo linki

JAV II-jo Rajono 
Vadeiva ir Vadija,

Dr. Vydūno skautų vyčių 
būrelio vadas ir nariai

ADMINISTRACIJOS ŽINIOS

* Poatostoginis "Sk.Aido" Nr.išeis rug- 
piūčio mėn. pradžioje. Tam numeriuime- 
džiaga yra laukiama iki liepos mėn. 20 čL 
Vienetų korespondentus, ten kur jau bus 
pasibaigę stovyklos, prašome iki tos da
tos atsiųsti stovyklų aprašymus būtinai su 
nuotraukomis. Rugpiūčio ir rugsėjo nume
riuose bus vėl talpinamas mūsų tradici
nis skyrius "Mūsų šios vasaros stovyk
los". Pasistenkime ir nevėluokime ! Rug
sėjo Nr. medžiagų paskutinė data yra rug
piūčio 20 d.

* Valt. Vyt. Sendžikas, sėkmingai ėjęs 
ekspeditoriaus pareigas nepilnus 3 metus, 
iš pareigų pasitraukė. Naujuoju ekspe
ditoriumi yra s.v. si. Eduardas Valeška 
Ačiū išeinančiam, sėkmės pradedančiam .
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Šios Vasaros Darbai

Broliai skautai! Atėjusi vasara mums 
vėl atnešė gražiausių dovanų. Jomis yra 
mūsų skautiškos stovyklos ir iškylos. 
Vėl iškelsime trispalves į svetimas pa
danges, vėl skambės lietuviška malda ir 
daina svetimuose šiluose!

Brolijos skiltims, valtims, būreliams 
ir draugovėms linkiu išlaikyti tą gyvu
mą, kuriuo spinduliavome rudens, žie
mos ir pavasario mėnesiais. Tik gyvi da
lykai ką nors reiškia, o gyvas vienetas 
yra tas, kuris ištisus metus dirba ir žai
džia tinkama skautiška dvasia. Prieš 
akis stovyklos — mūsų skautiškųjų me
tų darbo viršūnė. Į ją kopkime visi, nes 
tikras skautas yra tik tas, kuris ma
žiausia 2 savaites metuose praleidžia 
baltojoje palapinėje. Skautiška stovyk
la, atminkime, nėra vasarojimas, bet 
darbo, žaidimų, įvairiausių staigmenų 
ir jaunatviško džiaugsmo pasireiškimų 
pynė skautybės dvasinių pagrindų fone. 
Ne veltui genialusis skautybės įkūrėjas 
ir vienas iš didžiausių šio šimtmečio pe
dagogų lordas R. Baden - Powell pa
darė gyvenimą po atviru dangumi vienu 
iš svarbiausių mūsų praktiškos auklė
jimo sistemos pagrindų. Berniukus juk 
žavi romantiški nuotykiai, savarankus 
veikimas ir varžybos, kurių apsčiai rasi
me skautiškoje stovykloje.

Iki pasimatymo prie liepsnojančių 
laužų!

Broliai vadovai! Jums vėl teks išvežti 
ant savo pečių sunkiausią stovyklų or
ganizavimo naštą. Per 35 metus Lietu
vos jaunimas džiaugėsi vasaros stovyk
lomis, stiprėjo ir augo Gimtajam Kraš
tui tik jūsų sumanumo, nagingumo ir 
pasiaukojimo dėka. Paskutinis Sąjungos 
dešimtmetis iš jūsų pareikalavo ypa
tingo kietumo ir aukos. Bet mūsų kelio 
galo dar nematyti ir Tautos gyvenamas 
metas reikalauja dar didesnio jėgų įtem
pimo ir ištvermės. Stovyklos yra jūsų 

didžioji proga padaryti savo įnašui į ko
vą už mūsų Tautos dvasinę gyvybę. Šių 
metų, Sąjungos 36-tųjų, stovyklose at
kreipkime ypatingą dėmesį į lituanisti
nius dalykus. Jūsų budrios akys paste
bės ir metų patirtis padės nuspręsti kas 
darytina gydymui tų žaizdų, kurias yra 
padariusi šių dienų aplinka mūsų jau
nimo lietuviškoje sąmonėje. Parvežkite 
iš stovyklų skautus geresniais lietuviais, 
kilnesniais žmonėmis, tvarkingesniais, 
nagingesniais, daugiau pasiaukojančiais. 
Sėkmės!

Šiuo metu pradedame mūsų lietuviš
kos dainos varžybas visame pasaulyje. 
Prašau visus vienetus į jas kaip galit 
skaitlingiau įsijungti. Šiuo šuoliu atgai
vinsime lietuvišką dainą savo skiltyse 
ir draugovėse, įdiegsime jaunųjų širdy
se. Tegu sujungia iškilmingas Tėvynės 
laužas mūsų visus brolius plačiame pa
saulyje vienon šeimon ir laužo liepsnos 
šilima — mūsų didžioji meilė vienų ki
tiems — tegu nepalieka nė vieno šąlan
čio nuošaliai.

Vienas iš konkrečių Brolijos uždavi
nių šiais metais buvo pavestas visų JAV 
rajonų vyčiams. Tai lėšų sutelkimas
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“Skautybei Berniukams” išleisti. Nėra 
reikalo aiškinti kaip mums yra svarbu 
vėl turėti lietuvių kalboje šį pagrindinį 
skautybės įkūrėjo leidinį. Lėšų telkimui, 
mano pavedimu, vadovauja LSB Taut. 
Auklėjimo Skyr. vedėjas s. V. Mantau-
tas. Yra stengiamasi visą vajų pravesti 
taip, kad kiekvienas didesnis ar ma
žesnis sk. vyčių dalinys ar pavienis sk. 
vytis galėtų savo įnašu prisidėti prie tos 
didžiosios dovanos mūsų jauniesiems, 
kurios pasirodymu apvainikuosime 36- 
tuosius Sąjungos metus. Nepagailėkime
tat, broliai vyčiai, pastangų ir atlikime 
pavestą uždavinį sėkmingai iki galo. 
Tuo įrodysime, kad gyvename savo šū
kiu — “Tarnauti!” Tarnauti iš meilės 
mūsų jauniesiems broliams.

Budėkime!
v.s. St. Kairys

LSB Vyriausiasis Skautininkas.

LAIŠKAS SESEI SKAUTEI
Miela Sesut!
Noriu pasidalinti su Tavim keliomis 

mintimis, nors Tu manęs ir aš Tavęs ne
pažįstu. Mes abi tremtinės. Aš buvau 
tokia kaip ir Tu, galbūt, Tu būsi tokia 
kaip aš. Todėl negalim būti svetimos 
viena kitai. Tu, galbūt, esi tik gyveni
mo rytmety, o aš — jau pavakary, bet 
mus kažkas riša. Tai tylūs praeities pri
siminimų akordai. Mėgstu klausytis jų. 
Pasiklausyk ir Tu.

Prisimenu jaunystės dienas, kai bu
vau dar skaučių eilėse Šiaulių gimnazi
joj. Nuoširdumas ir drausmė jungė vi
sus į vieną mielą šeimą.

Iškylos, sueigos, įžodis stiprino tą ryšį.
Kai jaunatviška širdis veržėsi į tiesą, 

gėrį ir grožį skautybė jai buvo miela 
palydovė.

Dievas, Tėvynė ir skautų įstatai — tai 
lygtrys šviesūs žibintai gyvenimo ver
petuose, kurie saugoja, kad nepaskęs- 
tum arba skęstant išsigelbėtum; tai lyg 
trys gyvenimo pakopos, palaikančios 
silpstančias jėgas siekiant ko nors kil
nesnio.

Skautų ženklas — lelija ir rūta! Kiek 
daug jos pasako savo prasme! Kaip ma
lonu puoštis jų žiedais!

Ir įspėjantis šūkis — Budėk! Budėk 
prieš visa, kas gali įnešti disharmonijos 
į Tavo dvasinį ar medžiaginį pasaulį. Bu

dėk, kai sąžinė nori pasirinkti platesnį 
gyvenimo kelią, Budėk, Tėvynė Tavęs 
sugrįžtant laukia! Budėk, kad Dieviško
ji Akis Tave visur sektų maloniu žvilgs
niu. Tavo gyvenimas tebūnie meilės 
šypsena Jam! Amžinajam!

Laužas. Koks simbolis! Ugnis — mei
lė. Dievui ir Tėvynei. Meilė tobulėja su- 
nykdama pati sau. Laužo ugnis man tai 
primindavo. Ir toji neklaidingoji meilė 
atvedus į vienuolyno tylią vienatvę — 
stipriai uždarė savyje, bet neįstengė at
skirti nuo mielos skautų ideologijos, nes 
ji perdaug giliai buvo pasislėpusi šir
dyje . ..

Ir dabar 25 metų vienuolinio gyveni
mo sukaktyje galiu atvirai pasakyti: — 
Jei nebūčiau buvus skautė — nebūčiau 
vienuole!

Baigiant, linkiu Tau, Sesut, ir visoms 
mano brangioms sesėms ir broliams my
lėti skautybę ir gyventi jos įstatų dvasia.

Visad su Jumis!
Buvusi sesė Elenutė —

Sės. Agnietė, O.S.B.
Abbaye De La Paix Notre-Dame, 
Liėge, Belgija.

ps. Viktoros Bričkas, "Sk. Aido" technikinis re
daktorius ir meninės dalies prižiūrėtojas, sėkmin
gai baigęs Toronto Meno Akademija. Premija — 
Ontario gubernatoriaus medalis. "Sk. Aido" dar
ban įsijungė ankstyva 1951 m. pavasarį. Skautavo 
Danijoje ir Kanadoje (London, Ont.), eidamas įvai
rias pareigas iki dr-ko. 1953 m. Jubiliejinėje Suei
goje pakeltas į paskautininkius.
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ŠVIEČIĄ VEIDAI IR SURŪGUSIOS ŠIRDYS 

Alfa Sušinskas

— Šypsokitės! — taria fotografas prieš 
foto apartą besėdinčiajai. — Jei šypso
sitės, gražiau atrodysite ...

Ji šiepiasi ir bando šypsotis. Bet jos 
šypsena fotografinė, priverstinė, nena
tūrali, ne iš vidinio džiaugsmo kylanti, 
dėl to ir nežavinti, nepatraukianti. Šyp
sena yra graži ir patraukianti, kai ji yra 
natūrali; o tokia ji yra tada, kada ji iš
reiškia vidinį gerumą. Surūgusi širdis, 
pilna neapykantos ir klastos, pilna pik
tybės, nesugeba išsilieti tokia šypsena, 
kuri gaivintų, guostų, stiprintų ir pra
džiugintų.

Žmogus skirtas ne vien sau; jis skir
tas ir kitą žmogų padaryti laimingu — 
jis skirtas ir kito, savo artimo, laimei. 
Ypač krikščionių yra šitokia paskirtis.

Bet dažnai žmogus, užuot kitam laimę 
nešęs, stengiasi iš kito laimę atimti. Tuo 
jis tikisi savąją laimę padidinsiąs. Ta
čiau, kas mano savo laimę kurti iš kito 
laimės griuvėsių, sugriauna ir savąją.

Kitam žmogui duota laimė, suteiktas 
džiaugsmas visada grįžta atgal pačiam 
laimės davėjui. Tai nuostabi gyvenimo 
tiesa. O tikroji laimė juk ir yra ta, kuri 
grįžta iš to, kuriam ji buvo suteikta; to
kia laimė yra augščiausia ir tikra, krikš
čioniška, evangelinė laimė.

Padaryti kitą žmogų laimingu, suteik
ti jam džiaugsmo, nebūtinai reikia ko 
nors daug. Meilia, nesurūgusia širdimi 
ir saulėtu veidu tartas žodis, neklastin
ga šypsena, paslaugus, nors ir nedidelis 
patarnavimas yra, šiaip jau paėmus, ma
ži dalykėliai, bet jie dažnai yra vertin
gesni už didelius, garsius darbus, atlik
tus be geros širdies ir be meilės.

Atsimenu vieną iš sargų Biržų gimna
zijoje, kurioje mokiausi. Iš kitų sargų jis 
išsiskyrė savo visada giedru veidu ir 
geru, tėvišku užuojautos žodžiu. Mes va

dindavome jį Dėde.
Ir tas Dėdė nuolat būdavo mokinių 

apsuptas. Po rašomojo klasės darbo, žiū
rėk, jis jau ir besiteiraująs koridoriuje:

— O kaip? Buvo sunkus? Nepasisekė? 
Nieko, brolyti, kitą kartą pasiseks!

Paliktą sėdėti antrus metus toje pa
čioje klasėje ir dėl to gailiomis ašaromis 
apsiliejusį vargšą gimnazistą Dėdė ne
kartą net prajuokindavo:

— Žinai, daugeliui garsių žmonių jau
nystėje dažnai nesisekdavo... Po dešim
ties metų tu tik juoksiesi iš to ... Pa
matysi!

Mes mėgome ir net mylėjome aną 
mokyklos sargą. Ir tik dėl to, kad jis bu
vo mūsų angelas guodėjas, nors ir su
grubusiomis, juodomis rankomis ir ap
sirengęs prasta, nunešiota eilute. Baigę 
mokyklą dažnas iš mūsų jautėme malo
nę pareigą aplankyti jį, gerokai pasenu
sį, aplankyti dėl to, kad mus į jį traukė 
iš jo patirtoji, geroji jo širdis ir jo šyp
sena, kuri nekartą praskaidrino mokyk
lines mūsų dienas.

Iš tikrųjų, suteikdami laimę kitam, 
mes jos neatimame iš savęs; priešingai, 
mes ją sau padidiname. Ak, koks didelis 
yra menas mokėti nubraukti artimui 
ašarą ir mokėti džiaugtis kito džiaugs
mu ...

Žibąs ir triukšme skendįs pasaulis yra 
išsiilgęs saule šviečiančių veidų ir ne- 
surūgusių, gerų širdžių ...
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Patikas Čakrabasti buvo kaimo vaikų 
vadas. Jis nusprendė iškrėsti naują juo
ką. Didelis, šimtametis medis gulėjo pa
krantės dumble ir laukė, kada iš jo pa
dirbs laivo stiebą. Patikas nutarė, kad 
jie bendromis jėgomis turį nustumti tą 
rąstą nuo vietos visai į kitą vietą. Pama
tęs savininkas ir nustebs ir supyks, gi 
jiems bus gardaus juoko iki pat ausų. 
Visi vieningai sutiko su tuo pasiūlymu 
ir ėmėsi darbo. Bet Patiko brolis Maka- 
nas, iki šiol sukinėjęsis aplink be jokio 
tikslo, dabar užsirioglino ant rąsto ir ra
miausiai atsisėdo, nesakydmas niekam 
nė žodžio. Akimirką berniukai buvo su
mišę. Tačiau vienas jį nedrąsiai pastū
mėjo ir liepė atsistoti. Bet jis nejudėjo 
iš vietos. Jis buvo dar toks jaunas ir 
mąstąs apie žaidimų netikslingurhą, fi
losofas. Patikas, netekęs pusiausvyros, 
suriko: “Makane, jei tu šią minutę ne
nulipsi — primušiu!”

Makanas tik patogiai atsisėdo. Buvo 
aiškiai matyti, kad Patiko garbė reika
lauja šį grąsinimą įvykdyti. Bet lemia
mą akimirką pritrūko drąsumo. Staiga 

greit jo galvoje gimė naujas planas, ku
ris turėjo priversti jo brolį nusileisti ir 
palinksminti berniukus. Jis įsakė jiems 
išjudinti rąstą kartu su Makanu. Ma
kanas girdėjo brolio žodžius, bet savi
meilė neleido palikti vietos. Vargšas vi
sai nė nepagalvojo, kad jo atkaklumas 
veda į pavojų, kas dažnai atsitinka ieš
kantiems tuščios garbės.

Berniukai pradėjo, sukaupę visas jė
gas, stumti rąstą, šaukdami: “Vienas, du 
trys — pirmyn!” Sulig šiais žodžiais, 
rąstas apsivertė drauge su Makanu, jo 
filosofija, garbe ir visu kitu.

Visi džiaugsmingai sušuko, bet Pati
kas buvo kiek nusiminęs. Jis numatė to 
pasėkas. Ir tikrai, Makanas pakilo nuo 
žemės aklas kaip Likimas ir piktas lyg 
Furija. Puolė Patiką, apdraskė jam vei
dą, sumušė, apspardė ir jis verkdamas 
nubėgo namo.

Patikas nusišluostė veidą, atsisėdo ant 
pasinėrusio upės pakrantėje laivo kraš
to ir pradėjo kramtyti sausą žolės stie
bą. Prisiartino laivas ir kažkoks žila
plaukis ir tamsiaūsis, matyt, jau pagy-

"Marija, Marija . . ." Sesės pirmoje liet. sk. stovykloje Melbourne, Australijoje 
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venęs ponas, išlipo krantan. Jis pamatė 
berniuką sėdėjusį ant laivo krašto ir 
paklausė, kur gyvena Čakrabasti. Pati- 
kas vis dar kramtydamas žolę tarė: “Va, 
ten!” Kur jis rodė, buvo visai neaišku ir 
nepažįstamasis savo klausimą pakartojo 
antru kart. Siūbuodamas kojomis Bati
kas atrėžė: “Eik ir pats susirask!” ir 
kramtė toliau savo žolę.

Kaip tik tuo laiku pasirodė jų namų 
tarnas ir pasakė Patikui, kad jį šaukia 
motina. Patikas nėjo ir spyrėsi, bet jėga 
šiuo tarpu pasirodė tarno pusėje. Tvirtai 
nutvėrė Patiką šėlstantį bejėgiu pykčiu 
ir nutempė namo.

Namuose pamačius motina piktai su
šuko: “Tai tu vėl primušei Makaną?” 
Patikas akiplėšiškai atsakė: “Ne, aš jo 
nemušiau. Kas tau taip sakė?” Motina 
sušuko: “Nemeluok, tu jį mušei”. Pati
kas griežtai spyrėsi: “Sakiau tau, kad jo 
neliečiau. Paklausk Makaną!” Bet Ma
karas nutarė geriau laikytis savo anks
tesnio tvirtinimo ir tarė: “Taip, mama, 
jis mane sumušė!”

Patiko kantrybė trūko. Tokio melo jis 
negali pakęsti. Puolė Makaną ir mušda
mas šaukė: “Še tau, še tau už tai, kad 
meluoji!” Motina tuojau užsistojo už 
Makaną ir numetė šalin Patiką, negai
lėdama jam smūgių.

Šiuo kritiškuoju momentu pasirodė 
žilaplaukis nepažįstamasis, kuris pa

klausė, kas čia įvyko. Patiko veidas rodė 
ir gėdą ir sumišimą. Bet kada jo motina 
atsitraukė ir pažvelgė į svečią, jos pyk
tis pasikeitė nustebimu. Pažino savo 
brolį ir nustebus sušuko: “Kaip, kada? 
Iš kur dabar?”

Tat sakydama, ji nusileido iki pat že
mės ir palietė jo kojas. Jos brolis tuoj po 
jos vestuvių išvažiavo į Bombėjų, kur ir 
pradėjo darbuotis. Jo sesuo neteko vyro, 
kai jis buvo Bombėjuj. Bišamberis grįžo 
dabar į Kalkutą ir tuojau pradėjo apie 
ją teirautis. Patyręs, kur ji yra, tuojau 
paskubėjo pas ją.

Praėjo kelios linksmos ir laimingos 
dienos. Brolis pasiteiravo apie berniukų 
auklėjimą, kuriam sesuo atsakė, kad 
Patiko negalima sutvarkyti: tinginys, 
neklusnus ir atkaklus. O Makanas — 
tikras auksas, visados malonus ir labai 
mėgsta skaityti. Bišamberis pasisiūlė iš
vaduoti ją nuo rūpesčių: pasiimti Patiką 
į Kalkutą ir auklėti su savo vaikais. 
Našlė motina mielu noru sutiko. Pa
klaustas Patikas ar norįs važiuoti su dė
de, nebesitvėrė iš džiaugsmo ir nežinojo 
nei ką daryti.

Motinai tai buvo didžiausias palengvi
nimas. Jai nepatiko Patikas; be to, bro
liai nemėgo vienas kito. Ji vis bijojo, 
kad jis arba paskandins Makaną upėje, 
arba praskels peštynių metu jam galvą, 
arba kažin ką padarys. Bet tuo pat laiku

Vokietijos rajono vadeiva s. A. Venclauskos kalba iškilmingoje "Aušros tunto sueigoje;
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Clevelando akademikai skautės-tai bendroje sueigoje. Nuotr. V. Bacevičiaus

ji kiek nusiminė, matydama, kaip noriai 
Patikas sutiko ją palikti. Kada visa bu
vo sutarta, Patikas nedavė dėdei ramy
bės, vis klausinėjo, kada jie važiuosią. 
Visą dieną iš susijaudinimo nė neprisė- 
do, o naktį nei miegoti negalėjo. Visus 
savo žaislus amžinai paliko Makanui: 
aitvarą, meškerę, sviedinius. Makanui 
jo dosnumas paskutinėmis valandomis 
neturėjo ribų.

Kalkutoje Patikas pirmą kartą susi
pažino su savo teta, kuri visai nesidžiau
gė netikėtu šeimos padidėjimu; jai pa
kako rūpesčių savo trimis vaikais.

Žmogaus reikalų pasauly nebus dides
nio rūpesčio, kaip atsakomybė už ketu
riolikos metų berniuką, kuris nėra nei 
malonus, nei naudingas. Su juo negali
ma būti švelniam, kaip su mažu berniu
ku, nes visur ir visada kliūva. Kada jis 
kalba kaip vaikas, jį vadina atsilikusiu, 
o kada atsako kaip suaugęs — akiplėša 
ir ką jis kalba, viską pripažįsta netin
kamu.

Keturiolikos metų berniukui tėvų na
mai — tikras rojus; gyventi pas sveti
mus — beveik kančia.

Patikui buvo kančia atsidurti nepra
šytu svečiu savo tetos namuose, būti jos 
niekinamam ir žeminamam kiekvienam 
žingsny. Kada prašė jį ką nors padaryti, 
jis buvo toks laimingas, kad paprastai 
padarydavo perdaug; bet ji sakydavo, 
kad jis taip kvailai nesielgtų, o eitų ge
riau ruošti savo pamokų.

Sunki nuotaika tetos namuose tiek 
slėgė Patiką, kad vos begalėjo kvėpuoti. 
Taip norėjos pabėgti iš miesto, kad nors 
kiek galėtų pakvėpuoti tyru oru, bet į 
laisvę nebuvo kelių. Slegiamas Kalku
tos gyvenimo, naktimis nuolat sapnavo 
grįžimą namo. Prisimindavo puikią pie
vą, stebuklingai gražias lankas, kuriose 
ištisas dienas lakdydavo savo aitvarą; 
plačius upės krantus, po kuriuos kiau
ras dienas slankiodavo, skardendamas 
tralialuškomis ir linksmiausiais šūkavi
mais; siaurą, tylų upelį, kuriame papras
tai plaukiodavo ir nardydavo. Prisimin
davo draugų būrį, kuriam vadovaudavo; 
bet labiausiai jį pertraukdavo atsimini
mai apie savo motiną, kuri taip nepa
lankiai su juo elgėsi. Labiausiai trokš
davo būti su ja ir neapsakomas nerimas 
kankino šį nedrąsų, nervingą, liesą, ne
vikrų, negražų berniuką. Niekas jo ne
suprato, tuo labiau graužė jo širdį.

Mokykloje buvo blogiausias mokinys: 
mokytojo paklaustas, tylėdavo, lyg per 
daug apkrautas asilas, ir kantriai per- 
kęsdavo visus krintančius ant jo nuga
ros smūgius. Kitiems žaidžiant kieme, 
nusiminęs stovėdavo prie lango ir žiū
rėdavo į tolimųjų namų stogus ir kai ten 
pamatydavo ant kurio nors namo aukš
tutinės terasos vaikus, jo širdis skaudė
davo.

Kartą Patikas netyčia pametė savo 
knygą. Jau su knyga sunkiai sekdavosi 
ruošti pamokas, o dabar buvo visai ne-
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įmanoma. Kasdien mokytojas be pasi
gailėjimo bausdavo. Jis taip menkai at
rodė, kad pusbroliai jo pradėjo gėdytis: 
tyčiojosi ir skriaudė labiau už kitus vai
kus. Pagaliau nuėjo pas tetą ir pasisakė, 
kad pametė savo knygą. Teta paniekina
mai suraukė lūpas ir tarė: “Ar aš tau 
galiu, turėdama tokią didelę šeimyną, 
pirkti penkis kartus per mėnesį kny
gas”.

Tą vakarą grįždamas Batikas iš mo
kyklos pajuto krečiant smarkų šaltį ir 
didelį skausmą galvoje; pajuto, kad tai 
drugio priepuolis ir labai bijojo tuo var
ginti savo tetą.

Kitą rytą Patiko niekur nebuvo maty
ti. Visas jo ieškojimas pas kaimynus nu
ėjo niekais. Per naktį lijo. Dėlto ir pa
siųsti Patiko ieškoti žmonės kiaurai per
šlapo. Pagaliau Bišamberis kreipėsi į 
policiją.

Vakare policijos vežimas atvažiavo 
prie namo durų. Vis dar tebelijo. Du 
policininkai įnešė Patiką į namą ir pa
statė jį prieš Bišamberį. Jis buvo šlapias 
nuo galvos ligi kojų, purvinas, veidas ir 
akys nuo karščio raudoni, o kūnas dre
bėte drebėjo. Bišamberis jį, paėmęs ant 
rankų, nunešė į miegamąjį kambarį. Pa
mačius teta sušuko: “Kiek rūpesčių bus 
dėl to vaikpalaikio, ar ne geriau jį tau 
būtų išsiųsti namo!” Išgirdęs Patikas jos 
žodžius, verkdamas tarė: “Dėde, aš juk 
buvau beeinąs namo, bet jie mane grą

žino!”
Temperatūra pakilo ir ligonis visą 

naktį kliedėjo. Bišamberis pakvietė gy
dytoją. Patikas atvėręs pasruvusias 
karščiu akis, pažiūrėjęs į lubas pasakė: 
“Dėde, dar neatėjo šventės? Ar galiu 
važiuoti namo?

Bišamberis nušluostė ašaras, paėmė 
purvinas Patiko rankas į savas ir su juo 
praleido visą naktį. Berniukas vis klie
dėjo, šaukė: Mama, nemušk manęs, aš 
sakau teisybę!”

Rytojaus dieną vėl Patikas trumpam 
laikui atgavo sąmonę, dairėsi aplink, 
tarsi ko ieškodamas. Bet neradęs, sun
kiai atsidusdamas, nusisuko į sieną.

Bišamberis suprato jo mintis ir pasi
lenkęs jam šnabždėjo: “Patikai, aš pa
siunčiau tavo motinos”.

Artinosi vakaras. Gydytojas buvo su
sirūpinęs ir tvirtino, kad berniuko gy
vybė yra pavojuje.

Patikas klejojo: “Yra! — trys metrai! 
Yra! — keturi metrai”. Tą girdėjo, kaip 
garlaivy jūrininkai šaukia sieksnius, 
matuodami gilumą svambalu. Dabar, 
tartum, jis pats matavo kokią bedugnę 
jūrą.

Vakare Patiko motina, verkdama ir 
šaukdama įsiveržė į kambarį ir pradėjo 
prie lovos smarkiai blaškytis.

Bišamberis dėjo visas pastangas ją 
nuraminti, bet ji puolė prie lovos ir pra
dėjo verkti: “Patikai, mano brangiau-

Omohos živilietės su pernoi vojuje laimėtu "Sk. Aldo' skydu. Nuotr. K. L. Musteikio
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(Apysakaitė)
Jau nuo pirmos gegužės mėnesio die

nos atšilo oras. Pavasaris kasdieną vis 
naujais drabužiais puošė laukus ir pie
vas. Soduose kaip varškės pribarstė 
baltų ir rausvų žiedų. Pro žiemos snie
go prispaustą pernykščių žolelių plutą 
prasiskverbę jaunutės, švelniai žalios 
spalvos, naujos žolelės dabino sodo veje
les. Miškuose ir tarp medžių pro spyg
lių ir sukritusių lapų dangą tyso ilgos, 
pilkai žalios žolės. Visa gamta kėlėsi 
darbui.

Po didele egle pūpsojo aukštas skruz
dėlynas. Iš tolo ten nesimatė jokio gy
vybės ženklo, bet priėjus arčiau, galėjai 
matyti, kad tai didžiausio darbo įkarš
čio esama: skruzdėlytės vienos tempė 
ilgą šapą, kitos sausą žolelę; vienos bėgo 
į skruzdėlyną, kitos iš jo, bet visos vie
no tikslo siekdamos. O tikslas aiškus: 
kurti ir stiprinti savo miestą ir didinti 
savo galybę, be jokių vaidų, didžiausia
me susiklausyme, viena kitai padedant.

*
Vieną gražią dieną, o tai buvo prieš 

pat Sekmines, skruzdėlytės pamatė, kad 
miške, netoli nuo jų tako, vaikšto kažin 
koks žmogus. Apnuoginti jo keliai ir iki 
alkūnių nuogos rankos išskyrė jį iš kitų 
iki tol jų matytų žmonių.

— Nepatinka man tas dvikojis pada
ras, — pasakė viena skruzdėlytė kitai. 
— Ko jis čia dabar bastosi, ko jam čia 
mūsų karalystėje reikia?

— Bet palauk, sesyt, neskubėk apie jį 
taip greitai spręsti! Gal jis ne toks, kaip 
kiti? — atsakė antroji.

— Visi jie vienodi, tie dvikojai. Jie čia 
tik ateina, kad mums kenktų. Tai tikri 

sias, Patikai!” Patikas valandėlei nuri
mo. Jo rankos nustojo smarkiai mušu- 
sios taktą ir jis tarė: “A?”

Motina vėl sušuko: “Mano brangiau
sias Patikai, mano brangiausias!”

Patikas pamažu pasuko galvą ir nieko 
nematydamas tarė: “Mamute, šventės 
atėjo”. Vertė J. R. 

beširdžiai. Jiems, matyt, nė galvoje mū
sų darbas. Pažįstu juos.

— Štai, žiūrėk, jis jau ateina prie mū
sų pilies.

— Matai, ar aš tau nesakiau? Ir jis 
nori mums bloga daryti. Bėkim grei
čiausiai į pilį: reikia pranešti, kad pavo
jus artėja, — pasakė pirmoji.

— Gerai. Tu bėk, o aš eisiu priešais jį 
sutikti, — pareiškė antroji skruzdėlytė.

— Ar tau galvoje negera, ar gal gyvy
bė nebrangi, kad nori kišti savo galvą 
stačiai į pavojų? Juk tas dvikojis tave 
sutraiškys!

— Nežinau kodėl, bet man jis atrodo 
kitoks. Eisiu priešais ir sutikusi užlip
siu jam ant pliko kelio. O jei jis norės 
ką nors blogo jums pilyje daryti, atker
šysiu aš viena už jus visas.

— Bet juk tu tuomet žūsi, — jau bėg
dama pasakė pirmoji skruzdėlytė.

— Ką reiškia mano vienos mirtis prieš 
jūsų visų labą. Už visas mirti yra kilnu 
ir garbinga. Kad ir žūsiu, bet jį skau
džiai nubausiu: aš jį savo rukštimi nu
plikysiu! — jau garsiai šūktelėjo antro
ji skruzdėlytė, nežiūrėdama į tai, ar pir
moji dar girdi jos žodžius.

Antroji skruzdėlytė dabar nieko ne
galvojo: ji tik bėgo, skubėjo į tą pusę, iš 
kurios ėjo žmogus. Mirti ji nebijojo. Ji 
žinojo, kad už ją visos skruzdėlyno 
skruzdėlytės taip pat yra pasiryžusios

Susikaupimas Marijos šventėje Detroite. Tūkstan
tinės minios tarpe ir mūsų sesės, broliai.

Nuotr. A. Banionio
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aukotis.
O žmogus tas ėjo neskubėdamas. Pa

eis, paeis kiek, paskui pastovi valandėlę, 
kartais kelis žingsnius atgal sugrįžta. 
Priėjęs eglynėlį tankų, apeina aplinkui, 
kažin ką sau po nosimi pamurma. Savo 
keista dvišaka lazda kartais pamatuoja 
žemę ir vėl eina.

Skruzdėlytė buvo jau netoli to žmo
gaus. Ji išgirdo, kaip jis pasakė:

— Tik kažin ar čia gyvačių kartais 
nėra? Vieta čia tokia, kur tos piktosios 
gali veistis.

—'Na, tikrai keistas šis žmogus. Ir 
kam jam tos gyvatės parūpo? Matyt, jis 
dar nepastebėjo mūsų pilies. O gal jis 
nežino, kad kur mes apsigyvename, gy
vatės ten nesilanko, — kalbėjo pati sau 
skruzdėlytė, jau visai prisiartinusi prie 
to žmogaus kojos, kuris dabar stovėjo 
nugara į skruzdžių pilį.

Skruzdėlytė atsargiai užlipo jam ant 
kojos, bet prie po pliko kelio nesiskubi
no, norėdama patirti, ką tas žmogus ma
no toliau daryti. Tuo tarpu žmogus atsi
gręžė ir, pamatęs didžiulį skruzdėlyną, 
tarė:

— O, štai skruzdėlynas! Vadinasi, gy
vačių čia nėra.

— Palauk, tu blogas žmogau! — sušu
ko skruzdėlytė, pasiryžusi mirti už visą 
skruzdėlyną. — Nepavyks tau mūsų pi
lis išardyti! Aš tave taip nuplikysiu, kad 
tu nepasieksi jos, bėgsi atgal.

Taip pasakiusi, skruzdėlytė greitai už
lipo žmogui ant nuogo kelio ir jau ruo
šėsi rūgštimi nuplikyti, bet žmogus pa
stebėjo ją ir tarė:

— O tu, mažas vabalėli, ko tu taip to
li nuo skruzdėlyno nuklydai? Grįžk, 
darbininkėle, atgal į savo pilį!

Ir, paėmęs skruzdėlytę, panešėjo ją 
arčiau skruzdėlyno ir paleido. Paskui 
dar pridūrė:

— Būk rami, mažyte, aš nei tau, nei 
tavo skruzdėlynui nieko blogo nema
nau daryti: aš esu skautas.

Paleista skruzdėlytė greitai nubėgo į 
savo pilį. Ten visas skruzdėlytes rado 
didžiausiame išgąstyje. Pamačiusios ją 
grįžusią, visos puolė klausinėti, kaip ji 
gyva išlikusi. O ši visa ir papasakojo. 
Paskui dar pridūrė:

— Aš ir pirma sakiau, kad jis ne toks, 
kaip visi dvikojai: jis yra skautas. Be 
to, nepaprasto kantrumo žmogus. Aš jo 
kantrumą išmėginau.

<§(ooy£(os CljFciS
Kai išaušęs rytas mato mūsų eilę 
Maldai pasiruošus kūnu ir dvasia, — 
Broliškąją meilę, savo žemės meilę, 
Gerbdami saliutais, jaučiam širdyse.
Į Rūpintojėlį žvelgia giedrios akys, O šventoj ekstazėj blaškos virpesys ... 
Ten, pušų viršūnėm, Dievo saulė teka 
Ir galingas gero, grožio ilgesys . ..
Iš krūtinių liejas taurūs Himno žodžiai, 
Iš krūtinių kyla žodžiai amžini,O vieningas aidas miško tylą skrodžia 
Ir paskęsta jūros lūžtančioj vilny.
E, tai mūsų rylas! E, tai mūsų laimė 
Būti pasiruošus kūnu ir dvasia!
Ant iškelto stiebo vėliava jau skleidžias, 
Akyse gi žiba žmogiška rasa ...KAZYS SABULIS.

— Sakyk, kaip! — šaukė visos skruz
dėlytės.

— Kai jis norėjo mane paimti, aš py
liau jam rūgšties. Kiti jo vietoj būtų ma
ne užmušę ir pykę, o jis nė ai nepasakė.

*
Tas skruzdėlyčių pavadintas dvikoju 

padaru buvo tai N. skautų draugovės 
draugininkas. Savo draugovei jis buvo 
numatęs per Sekmines naktinę iškylą, 
todėl dabar vaikščiojo po mišką, ieško
damas patogios tai iškylai vietos.

*
— Klausyk, brolau! — pavasario vė

jas kreipėsi į pavasario lietų.
— O ką pasakysi? — paklausė lietus.
— Rytoj Sekminės. N. draugovės 

skautai nutarė miške iškylauti. Siūlau 
išmėginti jų kantrumą. Sutinki?

— Gerai, — atsakė lietus.
Šeštadienį prieš Sekmines miške, ne

toli didžiojo skruzdėlyno, kaip grybai iš
dygo kelios baltos palapinės. Rytojaus 
dieną patekėjusi saulė tuoj įlindo į de
besį, bet miške vaikščiojo daug žmonių: 
lietaus jie, matyt, nesitikėjo. Tačiau lie
tus ir vėjas ruošė jiems nelauktą staig
meną.

Prieš pietus vėjas, nulėkęs į pamarį, 
greitai atginė juodų debesų būrį ir juos 
praplėšęs paleido lietų. Lietaus.užklup- 
ti miške vaikščioję žmonės ieškojo prie
glaudos pas skautus. Skautai visus pa
talpino palapinėse, o patys nusivalkstę
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

SUNKESNI UŽ ORĄ SKRAIDYMO 
PRIETAISAI

Dažnas iš mūs išgirdęs danguje ūžesį 
neiškenčia nepakėlęs galvos pasižiūrėti 
kas ten skrenda. Ir štai, matome pra
skrendančius keleivinius ar sporto lėk
tuvus, kurių besisuką propeleriai žėri 
saulės spinduliuose, arba dideliu greičiu 
prašaunančius sprausminius karo lėktu
vus, ar vėl stebime kabantį ore kopėją 
su besisukančiais lyg malūno sparnais, o 
kiek rečiau — ramiai beslenkantį orlaivį 
ar vėjo nešamą orpūslę.

Visus skraidymo prietaisus skirstome 
į sunkesnius už orą ir lengvesnius už 
orą. Sunkesni už orą skraidymo prietai
sai pagal jų laikymąsi ore yra skirstomi 
į dvi pagrindines grupes: 1) skrendan
čius sparnų pagalba ir 2) skrendančius 
rotoro pagalba. Pirmajai grupei priklau
sys plasnotis, sklandytuvas ir lėktuvas, 
o antrajai — malūnsparnis ir kopėjas.

Plasnotis yra paukštį pamėgdžiojąs 

vaikščiojo vienais maudymosi drabu
žiais.

— Matai, kad vienas nieko negaliu pa
daryti ir niekaip negaliu skautų išvesti 
iš kantrybės! Padėk man, — kreipėsi lie
tus į vėją. — Aš dideliais lašais kapoju 
jų nuogus kūnus, o jie ne tik nepyksta, 
dargi dainuoja sau. Norėdamas juos iš
vesti iš kantrybės, aš pats jos jau nete
kau.

Tuomet atūžė vėjas ir ėmė siausti tarp 
palapinių. Bet skautai taip pat nepyko, 
tik švilpiniuodami giliau į žemę sukalė 
kuolelius, ir vėjas nieko nepešęs nu
lėkė.

Ir taip nei skruzdėlytei, nei pavasario 
lietui, nei vėjui nepavyko skautus išves
ti iš kantrybės. S. 

skraidymo prietaisas. Jo sparnai judė
dami augštyn ir žemyn priverčia jį ju
dėti pirmyn bei laikytis ore. Jau nuo se
niausių laikų, bandydamas pakilti į orą, 
žmogus nusižiūrėjo į paukščius. Pasi
darius sparnus, kuriuos pritvirtindavo 
prie rankų, o dar dažnai ir prie kojų, 
buvo bandoma skristi. Tačiau tie bandy
mai baigdavosi ne vieno drąsuolio mir
timi nukritus nuo bokšto ar augštų na
mų, nuo kur būdavo pradedamas skridi
mas. Tik 19 a. prieita tikrų išvadų, kad 
žmogaus jėgos neužtenka pačiam pakil
ti į orą. Vėliau jau, panaudojus variklį, 
pasirodė, kad pagal panaudotą galingu
mą gaunami, palyginti, menki rezulta
tai, todėl nuo šios skraidymo priemonės 
buvo atsisakyta. Dabar tėra statomi tik 
plasnočio modeliai, kurių vienas su gu
mos varikliu parodytas pieš. 1.

Sklandytuvas ir lėktuvas. Nevykstant 
skridimo bandymams plasnojant, buvo 
nusižiūrėta į kitą skridimo būdą — 
sklandymą. Visiems teko matyti paukš
čius, ypatingai geresnius lakūnus kaip 
erelis, žuvėdra ir t.t., ištiestais sparnais 
sukant ratus ore: čia kylant, čia lei
džiantis. Po nevykusių bandymų 1891 
m. pagaliau vokietis Otto Lilienthal’is 
pirmasis pastatė pirmą sklandytuvą su 
kuriuo jam pavyko ir pirmieji sklendi- 
mai. Sklandytuve buvo išbandytos ir 
išspręstos visos ore valdymo problemos. 
Įstačius į sklandytuvą variklį, 1903 m. 
amerikiečiams broliams Orville ir Wil
bur Wright’ams pavyko pirmasis skridi
mas lėktuvu. Pieš 2 matome rekordinį 
sklandytuvą.
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Lėktuvas ir sklandytuvas vienas nuo 
kito skiriasi tik tuo, kad pirmasis turi 
varomosios jėgos šaltinį — variklį, o 
antrasis — ne. Tačiau jų skridimo prin
cipas yra toks pat. Anksčiau buvo ma
noma, kad šiedu skraidymo prietaisai 
laikosi ore tik slysdami savo apatine 
sparnų plokštuma, bet dabar išaiškinta, 
kad keliamoji jėga atsiranda dėl susi
darančio sparno apačioje ir viršuje pra
bėgančios oro srovės greičių skirtumo. 
Suprantama, kad lėktuvas ar sklandy
tuvas ore gali laikytis tik skrisdamas 
tam tikru greičiu. Todėl nebus skirtumo 
ar mes skrisime stovinčiame ore, ar sto
vint oras judės pro sparnus, ar, paga
liau, jei skrisime judančiame ore. Svar
bu tik tiek, kad pro sparnus bėgtų pa
kankamo greičio oro srovė. Šį jam rei
kalingą oro srovės greitį sklandytuvas 
išlaiko žemėdamas, o lėktuvui žemėjimą 
atsveria traukos jėga, kurią suteikia va
riklis. Esant traukos jėgos pertekliui, 
lėktuvas kils į viršų. Sklandytuvas ky- 
limui panaudoja kylančias oro sroves.

Dabar naudojami lėktuvams varikliai 
yra dviejų rūšių: vieni jų, vidaus degi
mo, suka propelerį, kuris traukia lėktu
vą pirmyn. Lėktuvą su tokiu varikliu 
matome pieš. 3. Moderniški lėktuvai

naudoja sprausminius variklius, kurie 
išvysto stūmimo jėgą išmetamų dujų 
pagalba. Sprausminis variklis dėl, paly
ginti, didelio kuro sunaudojimo, nepa
jėgia galutinai išstumti silpnesnio vi
daus degimo variklio. Lėktuvą su spraus 
miniu varikliu matome pieš. 4.

Malūnsparnis pasirodė 1923 metais. Jo 
konstruktorius ispanas Juan de la Cier- 
va nerado pritarimo savo tėvynėj, todėl 
persikėlė Anglijon, kur jis tobulino sa
vo išradimą. Šis skraidymo prietaisas, 
pavaizduotas pieš. 5, nuo lėktuvo skiria

si tuo, kad čia sparnus atstoja rotoras, 
susidedąs iš 3 menčių. Viršuj besisukąs 
rotoras kelia malūnsparnį tuo pačiu 
principu, kaip lėktuvą ar sklandytuvą 
sparnai. Pirmyn gi traukia variklio su
kamas propeleris. Pirmieji malūnspar
niai turėdavo nevaldomą rotorą, kurio 
uždavinys besisukant sudaryti plokštu
mą keliamajai jėgai gauti. Dėl to vietoj 
skersvairių buvo naudojami trumpi 
sparneliai. Vėliau panaudojus valdomą 
rotorą atkrito visi sparneliai ir vairai, 
o teliko uodegoje stabilizuojanti plokš
tuma, reikalinga rotoro reakcijai atsver
ti ir padėti išlyginti posūkį. Iš pradžių 
rotoras būdavo įsukamas propelerio su
keltos oro srovės, bet patobulinus buvo 
naudojama sankaba su varikliu. Skren
dant rotoras sukasi tik nuo oro srovės. 
Kadangi malūnsparnis, gali kilti ir leis
tis gana stačiu kampu, o kylant ir lei
džiantis mažai prarieda žeme, tai buvo 
naudojamas ryšių palaikymui kariuo
menėj, pašto pergabenimui tarp miesto 
ir aerodromo, tūpiant ant pašto įstaigos 
stogo. Tačiau šio karo metu ištobulinus 
mažo greičio lėktuvus ir kitą skraidy
mo prietaisą — kopėją, malūnsparnis 
visai neteko savo reikšmės.

Kopėjas yra toks skraidymo prietai
sas, kur, variklio sukamas, keičiamo 
žingsnio mentimis rotoras atstoja lėktu
vo sparnus ir propelerį. Kuriant pirmuo
sius sunkesnius už orą skraidymo prie
taisus, į kopėją buvo įdėta daug darbo 
bei vilčių. Tačiau lėktuvui laimė buvo 
palankesnė ir kopėjas liko užmirštas.
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Tik prieš dvidešimt metų juo buvo vėl 
smarkiai susidomėta. Geriausiai kopėjo 
problemą pavyko išspręsti tik šio karo 
metu garsiam amerikiečių konstrukto
riui Igor Sikorsky, kuris toje įsrityje 
dirbo nuo 1907 m. Jo kopėjas pavaiz
duotas pieš. 6. Jis turi vieną didelį kei

čiamo žingsnio mentimis rotorą ir antrą 
mažą uodegoje, atliekantį vairų paskir
tį, nes lėktuvo vairai veikia tik prie tam 
tikro greičio. Kopėjo gi paskirtis yra 
skridimas prie visai mažų greičių, galint

Skyrių veda:s. V. Mantautas, West Baden 
College, West Baden Springs, Ind. U. S. A.

LEISKITE MAN GALVOTI
(Laiškas naujam sk. vyčių draugovės 

vadui)
MIELAS BROLI,
Šiandien Tau buvo perduota Draugo

vės vėliava, ir Tu jos akyvaizdoje pasi
žadėjai vesti skautiškų idealų keliu gra
žų būrį brolių su violetiniais šlipsais, ku
rie Tave išsirinko savo vadu.

Linkėdamas Tau palaimos iš dangaus, 
kuris tikram skautui visuomet atviras, 
norėčiau pasidalinti viena - kita minti
mi apie Tavo kaip skautų vyčių vadovo 
pagrindines gaires ir uždavinius.

Mums, dirbantiems vyriausioje lietu
vių skautų vyčių vadovybėje, dažnai 
tenka apgailestauti, kad kai kurie vado
vai, nors, žinoma, ne iš blogos valios, pil
nai nesupranta vyčiavimo tikslo ir pras
mės. Iš to seka eilė klaidų, ne sykį gana 
skaudžių, ir galutiniam rezultate truk
doma tiek skautų vyčių šakos, tiek visos 
mūsų organizacijos pažanga.

Iš tų klaidų šiandien paminėsiu tik 

dar kaboti vienoj vietoj ar skristi pir
myn ir atgal. Kopėjui nereikia pradinio 
greičio ir jis kyla bei tupia visai nepra
riedėdamas žeme. Šios jo ypatybės labai 
tiko karo metu ryšių tarnybai, tačiau 
per šį karą jis dar buvo plačiai naudo
jamas ginti sąjungininkų laivų konvojus 
nuo vokiečių povandeninių laivų. Kopė
jas yra tuo patogus, kad pakilimui ar 
tūpimui nereikalauja daug vietos (tik 
apie 55 m2). Toji jo ypatybė žada didelę 
ateitį mažesnių atstumų susisiekime. 
Tačiau kopėjas yra lėtas ir neekonomiš
kas.

Pastaba. Yra buvęs pastatytas vienas 
skraidymo prietaisas, kurio skridimo 
principas nepriklauso nei vienai šių gru
pių. Jis skraidė besisukančių sparnų, vi
sai panašiai kaip upės laivų ratai, pagal
ba. Tačiau šis skridimo būdas jokių pri
valumų neteikia prieš kitas plačiau nau
dojamas skridimo priemones, tad nuo jo 
tuoj pat buvo atsisakyta ir jis liko už
mirštas. sk. vytis lak. Z. K.

vieną, sakyčiau, pačią didžiausią. Bū
tent — skautų vyčių draugovės ar ma
žesnio vieneto vadas įsikala į galvą, jog 
pagrindinis jo ir jam priklausančiųjų 
tikslas yra kaip galima daugiau ir 
triukšmingiau pasireikšti išoriniai, su
rinkti kuo daugiau aukų, surengti ma
žiesiems kuo daugiau sueigų, užsipre
numeruoti kuo daugiau spaudos, pasiųs
ti į Vokietiją kuo daugiau siuntinių, tal
kininkauti visų minėjimų ruošoje ir pa
našiai.

Visa tai yra labai gražu. Ir ne tik gra
žu, bet ir būtina, nes, kaip žinai, drauge 
su skauto vyčio įžodžiu neišvengiamai 
seka TARNAVIMAS KITIEMS. Kiek
vienam skautui vyčiui šviečia prieš akis 
B. P. žodžiai: “Savęs nugalėjimas ir tos 
meilės ir tarnavimo kitiems, kurie reiš
kia Dievo valios vykdymą, lavinimas, 
visiškai keičia žmogaus širdį ir atneša 
jai dangiškosios šviesos atspindį. Jie pa
daro jį visiškai kitu žmogumi. Jis ne
klausia: “Ką galiu gauti?”, bet “Ką ga
liu duoti gyvenime?” Todėl, jei skautų 
vyčių vienetas yra judrus ir visokerio
pai reiškiasi visuomeniškam darbe, tai 
yra teigiamas reiškinys, ir mes juo di
džiuojamės. Kaip pavyzdį galima paim
ti kad ir šiuo metu baigiamą vykdyti 
aukų rinkimo “Skautybė Berniukams”
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S.V.sl. Eduardas Valeška, 
naujasis "Sk. Aido" eks
peditorius.

velt. Vytautas Sendžikai, 
pasitraukęs iš "Sk. Aido" 
ekspeditoriaus pareigų. 
Brolis Vytautas šias pa
reigas ėjo apie tris me
tus. Už kruopštų ir sąži
ningą darbą buvo 1953 
m. apdovanotas ordinu 
"Už Nuopelnus".

akciją, į kurią su dideliu entuziazmu 
įsijungė vyčiai visuose Jungtinių Ame
rikos Valstybių kampuose.

Tačiau, prašant skautų vyčių pagalbos 
panašioms akcijoms arba raginant pa
dėti mažiesiems, reikštis tunte, vietinin- 
kijoje, savo mieste ir tt. Brolijos Vyčių 
Skyrius jokiu būdu nesako ir niekad nė
ra sakęs kad tai jau ir VISKAS. Toli 
gražu, ne!

Tavo vyčiai (nekalbu apie senuosius, 
bet tik apie tuos, kurie sudaro Tavo 
Draugovės pagrindą, 17-20 ir daugiau 
metų amž.) negalės tobulai tarnauti ki
tiems, jei prieš tai nieko neduosi JIEMS 
PATIEMS.

Gal prisimeni kitus B. P. žodžius, tos 
pačios knygos (koks jos vardas?) tam 
pačiam puslapyje (kuriam?): “Visas 
mūsų Skautybės tikslas yra pagriebti 
berniuko būdą karštoje entuziazmo sta
dijoje, įlieti jį į tinkamą formą ir išug
dyti jo asmenybę taip, kad berniukas 
galėtų iš savęs padaryti gerą žmogų ir 
vertingą savo krašto pilietį”.

Jaunas skautas vytis arba kandidatas 
tos asmenybės dar NETURI. Ją reikia 
IŠUGDYTI, ir tai yra Tavo kaip vyčio 
vadovo pirmasis ir pagrindinis užda
vinys.

Patys to ugdymo metodai yra puikiai 
nurodyti ir apibūdinti Tau gerai žino
mos skautiškosios ideologijos. Tad čia jų 
nejudinu. Paminėsiu tik vieną dalyką, 
ypatingą skautams vyčiams kaipo šakai.

Skautybė, grįžtant dar sykį prie jos, 
visiems esmėje ta pati. Skiriasi tiktai 
PRIEMONĖ ir METODAI pagal paski
ras šakas, specialybes, amžių.

Suponuojant, kad pagrindinės skauti- 
jos šakos yra trys, būtent, vilkiukai, 

skautai ir skautai vyčiai, kyla klausi
mas, kas yra ar turėtų būti mūsų šakos 
specifikumas.

Į tai trumpai galima atsakyti sekan
čiai: jei vilkiuko psichologiją apibūdina 
žodžiai: “Leiskite man žaisti” ir skauto 
— “Leiskite man veikti“, skautui vyčiui 
galioja posakis: “LEISKITE MAN GAL
VOTI!”

Tavo vyčiai, Brolau, yra JAUNI VY
RAI, palikę už savęs kūdikystės bei vai
kystės dienas, šiuo metu žengią į naują, 
jau nebe geltonsnapio, bet bręstančio 
jaunuolio ir, vėliau, pilno žmogaus gy
venimą. Jiems yra charakteringas GAL
VOJIMAS. Jiems nebeužtenka berniu
kiškos veiklos. Jie jau išaugo iš triukš
maujančio vaiko batelių. Jiems prieš 
akis jau nebe “išdykėlių vasara”, bet gi
lus šaknų suleidimas į žemę, rimtos reli
ginės, tautinės, socialinės problemos; jų

Senieji Lapinai kepa dešras Bostone
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Hamiltono gediminiečiai, laimėję pirmąją pereina
mąją dovaną kanadiečių sk. vyčių orientacijos iš
kyloje. Viduryje laiko dovaną būr. vadas ps. Z. 
Laugalys. Nuotr. J, Trečioko

laukia didelis dvasinio gyvenimo lūžis 
su visa jį sekančia problematika, laukia 
pirmoji meilė, bendravimas su kita lyti
mi, šeima ir eilė kitų begalo rimtų da
lykų.

Nenuostabu, kad jie GALVOJA. Gal
vojimas yra subrendusio ar bręstančio 
žmogaus pažymys, ir jis yra ypač svar
bus 17-25 m. amžiuje, nes tuo metu for
muojasi ideologija, pasaulėžiūra ir visa 
tai, kas palieka jau nebenuimamą ant
spaudą visam gyvenimu.!

Taigi, koncentruok visą savo dėmesį į 
šį GALVOJIMO faktą. Tinkamai pa
naudota, Tavo, kaip vyčių vadovo, įta
ka gali turėti jiems nepaprastos reikš
mės. Pribrendęs prie jų psichologijos, 
pažinęs jų problematiką, įstengdamas 
žiūrėti į dalykus jų akimis, Tu įsigysi jų
neaprėžtą pasitikėjimą, taip charakte-

dalykų
ATMINTINŲ GYVENIME

ringą jų amžiui. O tada — tiek Tavo 
asmeniški pašnekesiai, tiek visas drau
govės darbas turi būti PAGALBA, ir 
tai labai KONKRETI pagalba spręsti jų 
problemoms, atsakyti į šimtus ir tūks
tančius klausimų, slypinčius jų širdyse, 
sustiprinti juos jų kelyje į vyriškumą, 
nurodyti gaires į tobulą asmenybę, pa
ruošti juos tarnavimui kitiems.

Kuriuo būdu tai greičiausiai pasieksi? 
Tas klausimas — jau kito laiško užda

vinys ...
BUDĖK!

Tavo Brolis Vaidieyutis.

DARBO Džiaugsmas

DIDINGUMAS PAPRAŠOME

charakterio vertingumas KliKYBOS 
džiaugsmas

TALENTO 
įSVySTNMAŠ

IŠTVERMĖS 
LAIMĖJIMAS

SVELNUMO

LAIKO 
VERTĖ

KANTRUMO 
DORYBĖ

TAUPUMO IŠMINTIS

PAVYZDŽIO iTAKA
PAREIGOS 
prievolė
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

RYKLIAI
jūr. ps. A. Gabecas

“Pirmyn!... Stok! Vėl pirmyn...! 
Stok! Ryklys!” — šūkauja motoro bil
dėjimą perrėkdamas ir kobinius nuo ly
no nuimdamas Jonas. Atidžiai stebiu 
pro vairinės langą ir, laikydamas laivą 
prieš bangas, stengiuosi kuo stropiausiai 
išpildyti ant denio dirbančiųjų nurody
mus.

Išgirdęs žodį “ryklys”, laikinai palie
ku vairą ir, pusiau išlindęs iš vairinės, 
matau Joną besitampantį su riebiu de
šimties pėdų rykliu. Laivui siūbuojant 
į šalis, kitas mūsų lietuviškos įgulos na
rys, Kazimieras, pritraukia arba nulei
džia lyną, o Jonas tuo metu su kabliu 
taikosi gerai užkabinti rykliui už pa
žiaunės. Netrukus plėšrusis jūros gyvū
nas, švaistydamasis savo didžiule uode
ga, jau raitėsi užtemptas ant denio. Į 
gyvatės panašios akys piktai žiūrėjo, o 
nepaprastai plačios žiaunos grąsino 
kiekvienam priartėjusiam savo aštriais 
lyg pjūklas keturių eilių dantimis. Ilgai 
nelaukę, griebėmės už peilių ir po kele- 
tos akimirkų šis vandenų tigras dingo 
laivo tanke, žuvims laikyti patalpoje, 
kur jūros vanduo nuolat keičiamas.

Žiauri ir nelygi ryklio su žmogumi 
kova ant denio baigiasi labai greitai. Ta
čiau vandenyje ryklys juda nepaprastai 
greitai, iki 40 mylių per valandą, ir grie
bia kiekvieną pastebėtą gyvį. Rykliai 
puola net vienas kitą. Ne kartą traukė
me vien tik ryklių galvas, tuo tarpu kai 
visą kitą patys rykliai buvo spėję sudo
roti. Bet ant denio ir sausumoje ryklys 
yra bejėgis, žinoma, jei per arti nebūsi
te priėję. Jo žiaunų stiprumas yra ne
paprastas. Jei kartą ryklys ką nors su
kanda, tai nenudobęs jo, žiaunų atplėšti 
nepajėgs niekas.

Praslinkus porai valandų, turėjome į 
laivą sutraukę beveik pusę visų kobinių. 
Kad darbas eitų sklandžiau, pasikeitėme 
vietomis. Dabar Jonas stojo prie vairo, 
o aš prie kobinių nukabinimo. Dar liko 
ištraukti trys lynai, prie kurių su tam 
tikrais segtukais yra prikabinta trijų 
pėdų virvutės su vielos galais ir kobi
niais. Ant kiekvieno lyno tokių kobinių 
su prikabintais žuvies gabalais yra iki 
300. Mūsų 37 pėdų kuteris turi penkis 
tokius lynus ir kiekvienas 1 km. ilgio. 
Lynų galuose pririšami nedideli inkarai, 
kurie nutraukia kobinius į 20 ar 80 fa- 
tomų gilumą; o kad būtų galima vėliau 
lyną rasti, pririšamos bojos su vėliavė
lėm. Laivui pamažu judant į priekį, vin- 
čo pagalba surenkami lynai, nukabina
mos virvutės su kobiniais, ir viskas su
dedama į atskiras dėžes.

Ant kobinių dažnai užsikabina įvai
riausių spalvų ir išvaizdos kitokių žuvų.

Šio straipsnelio autorius (iš kairės), tigras - ryklys 
(atrodo nebegyvas!) ir tautietis Bončkauskas Bass 
sąsiauryje, Australijos vandenyse.

Nuotr. A. Gabeco
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LSB Vyriausiasis Skautininkas Toronto vandenėms: "Tat būkite visos Seserijos gražiausiu perlu . . ."
1953 m. nuotr. J. Dvilaičio

Kaikurios iš jų yra nuodingos ir maistui 
netinka.

Labai atsargiai ir akylai tenka dirbti 
išmetant, surenkant ir nuvalant kobi
nius, kurie užkliuvę gali išplėšti gilią 
žaizdą rankose, veide ar kitur. Mačiau 
jauną žvejį, kurs tokiu būdu prarado 
vieną akį. Tačiau tas jo neatbaidė nuo 
žvejybos ir jūros. Nepatyrusiam ir ne
pasiruošusiam toks darbas gali būti la
bai keblus, varginantis ir net pavojin
gas. Čia kiekviena kūno dalis turi pri
tapti ir jausti denio judesį, vartymąsį, 
siūbavimą. Pagal seną taisyklę tenka 
viena ranka naudotis sau, o kita laivui. 
Iškritus per bortą apsirengus ir su ilgais 
guminiais batais, nėra taip lengva išsi
laikyti vandens paviršiuje, o iki laivas 
apsisuks ir išžvejos, tai kraują užuodę 
rykliai ilgai nedels.

Žvejai ryklius gaudo ne sportui ar 
savo malonumui, bet maistui, pardavi
mui. Geriausia tam tinka nuo 3-jų iki 
10-ties pėdų rykliai. Per 10 pėdų dažnai 
yra perkieti ir neskanūs. Todėl ir žu
vies gabalas ant kobinio užkabinamas 
tik iki kumščio didumo. Tuo tarpu di
diesiems rykliams pagauti tektų užka
binti kelių pėdų delfiną arba jauną ryk
lį. Prieš kiekvieną kelionę didesnieji 
ryklių laivai kartu su pakrančių laive
liais gaudo kitos rūšies žuvis — baraku
das (“cod”, “flathead”...) ir vėliau jas 
panaudoja ryklių gaudymui.

Nesuerzintas kad ir labai didelis ryk
lys paprastai žmogaus nepuola. Tai jau 
ne sykį yra patyrę narai, tačiau retas 
kuris žvejų vienas pats be jokio ginklo, 
peilio ar iešmo išdrįstų vandenyje pasi
tikti nors ir ramiausiai nusiteikusį ryklį. 

Neplaukiojus po vandeniu ir pilnai ne
susipažinus su žuvų ypatybėmis, nepa
tartina nei vienam tai daryti. Bet susi
tikus su neišvengiamybe, Dr. H. Hass ir 
kiti žinomi vandens gyvių tyrinėtojai 
tvirtina, jog ryklį galima nubaidyti gar
siai po vandeniu sušunkant. Mat savo
tiškas ir rykliui svetimas vandens ir oro 
burbulų judesys, virpėjimas gali jį nuo 
žmogaus atbaidyti.. Rykliai neturi ausų 
ar girdėjimo organų, bet ant nugaros jie 
turi labai jautrius nervus, kuriais, lyg 
radaro aparatu, jaučia iš gana didelio 
atstumo mažiausią vandens judesį, spau
dimą bei virpėjimą.

Ryklių yra keliolika rūšių, ir ne visi 
jie tokie plėšrūs, kaip daugels kad ma
no. Tai iš tikrųjų labai gražių linijų žu
vys: kiekviena kūno dalis pritaikyta 
greitam plaukimui. Oda šviesiai pilka, 
melsva, o kai kurių ruda arba dėmėta; 
braukiant ranka atgal, galima justi stik
lo popieriaus šiurkštumą. Maistui tinka
miausi yra ilga nosimi “snapper-shark” 
ir minkštais dantimis “gummi-shark”. 
Taip pat valgomi plokščiom, bukom gal
vom ir didelėm žiaunom plėšrieji tigrai- 
rykliai (“tiger-shark”), dėmėti tamsiais 
taškais “grey-nurse-shark”, ilga smailia 
dantimis nusagstyta nosimi rykliai — 
pjūklai (“saw-shark”). O maži vos 2-jų 
pėdų (“spear”) rykliai, rykliai plaktu
kai (“hammerhead-shark), kurių galvos 
panašios į didžiulį plaktuką (“ray- 
shark”), ir daugelis kitokių maistui ne
naudojami.

Gyvena rykliai daugiausia koralų 
dugne, nes ten jiems geriausia vieta me
džioklei. Dažnai sutinkami ir netoli smė
lėtų pakraščių, ypač pavasarį, kada pa-
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teles veda savo vaikus. Tik ką gimę ryk- liukai iš karto turi savisaugos jausmą ir bėga šalin net nuo savo motinos, kuri būdama alkana, jei tik sugriebia, ryja ir savo vaikus. ------o-----Po kelių valandų jau beveik visus lynus su kobiniais ir virš 70 tinkamų ryklių turėjome ant denio, kai staiga iš tamsiai žalios gilumos vėl kažkas sumirgėjo. Lynas smarkiai išsitempė. Pradžioje manėme, jog kokį nors didelį koralą, augalą ar uolą būsime iš dugno išlupę. Bet arčiau prisitraukę atpažino- me didelę, plokščią, lyg peteliškę žuvį (“sting-ray”). Plačiais lyg sparnai pelekais, ši savotiškos išvaizdos žuvis sukosi ir blaškėsi, kol susipynė ir apsivynijo lynu, o 5-ių pėdų ilgumo siaura, aštriu galu, nuodinga uodega švaistėsi į visas puses, norėdama sužeisti nežinomą jai priešą. Ant denio traukti nė nebandėme, nes per didelis ir nenaudingas grobis. Negalėdamas su peiliu jo pasiekti, Jonas skubiai nusileido į kajutę ir atsinešęs revolverį, paleido porą šūvių į tarpuakį. Iš karto didžiulis jūros gyvūnas sustojo blaškęsis ir po to galėjome saugiai ir ramiai jį apžiūrėti. Jo ilgis siekė per 14 pėdų, o pelekų - sparnų platumas apie 12 pėdų. Nugara spindėjo, lyg juodi nublizginti batai, tuo tarpu apatinė kūno dalis, kaip ir ryklių, buvo baltai pilkos spalvos. Pusvalandį vargome, kol pavyko atnarplioti ir galutinai sutvarkyti lyną. Žuvį išmėtėme jūron.Iškėlę paskutinę boją ir vėliavėlę, at- sidusome, nes sunkioji šios kelionės dalis buvo baigta.

Šį kartą žūklavome 60 mylių į pietryčius nuo San-Remo žvejų miestelio ir Philip’o salos (toje vietoje salą su žemynu jungia dailus kabantis tiltas). Plaukti teko visą naktį, o nuo saulėtekio iki vėlaus popiečio nebuvo laiko nei pagalvoti apie poilsį ar stipresnį užkandį. Lynų išmetimas užtrunka nuo 2-jų iki 3-jų valandų, po to prabėga dar valanda, kol patikrinamos bojos su vėliavėlėm. Per tą laiką rykliai, jei tik toje vietoje jų pakankamai yra, jau spėja ant kobinių užsikabinti. Ilgiau laukti negalima, nes užsikabinusius ryklius nuėda kiti rykliai ar įvairūs vandens gyviai. Kai vėjas ir bangavimas ramus, lynai ištraukiami per 5-ias valandas. Paprastai viena tokia kelionė užtrunka dvi, tris dienas; priklauso, kaip toli laivai plaukia, ieškodami jūrlapyje pažymėto koralų dugno. Nuo savo uosto ryklių laivai paprastai plaukia žvejoti 30-150 mylių.Bass sąsiauryje, tarp Tasmanijos ir Australijos žemyno, gana dažnai keičiasi vėjai ir kartu su potvynių bei atds- lėgių srovėmis sukelia pašėlusias bangas. Tuomet visi skubiai traukia laukan lynus ir artimiausioje saloje ar įlankoje ieškoti užuovėjos. Laivai audroms yra pakankamai atsparūs, tačiau dirbti tokiu metu yra neįmanoma. Kartą, staigios audros užklupti, praleidome ištisą savaitę, slapstydamiesi tai už vienos, tai už kitos salos. Per radiją pavyko susirišti su kitu naujai atvykusiu žvejų laivu ir šis kaip tik laiku papildė mūsų maisto atsargas.Kitą kartą vėl pasislėpėme vienoje

Toronto vandenės scenoje . . . nuotr. J. Dvilaičio17
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įlankoje, kur aukšti krantai trukdė mū
sų radijo siųstuvo bangoms; ir stebėjo
mės, jog būdami vos 120 mylių nuo Mel
bourne’©, negalėjome nieko iš tos pusės 
girdėti, o tuo pat metu aiškiai kalbėjo
mės su dirbančiais už kelių šimtų mylių 
Sydnejaus žvejais. Jau tris dienas užsi- 
inkaravę supomės šioje gražioje įlanko
je, o nepavykus per radiją susisiekti su 
savo uostu, turėjome keltis į krantą ir 
ieškoti artimiausio telefono ar pašto. 
Ilgai nelaukę surišome iš laive esamų 
benzino statinių savotišką plaustą ir pa
naudojome jį kaip pagelbinį laivelį. Po 
gero pusvalandžio jau telefonu kalbė
jomės su savo uosto žvejais, kurie rimtai 
pradėjo mūsų dingimu rūpintis.

Darbas jūroje labai daug priklauso 
nuo oro, vėjo ir bangavimo. Kas rytą, 
saulei dar nepatekėjus, krantinėje gali
ma sutikti grupę žvejų, besidairančių po 
dangų ir besišnekančių apie oro per
mainas. Kasdien jie seka meteorologi
jos žemėlapius ir klausosi Melbourne’o 
žvejų radijo stoties, kuri, pasikeisdama 
oro permainų žiniomis, kalbasi su visais 
sąsiauryje plaukiančiais bei dirbančiais 
laivais. Tuo laiku visi žvejų laivai tik
rina savo radijo siųstuvus, kalbasi viens 
su kitu arba priima prekybines ir asme
nines telegramas. Kai kada visai ramią 
dieną per žvejų stotį pasigirsta: “Dėme
sio, dėmesio! Šaukiami visi mažieji lai
vai. Audros įspėjimas Bass sąsiauryje! 
Barometras 30.100, staigiai krinta. NNW 

vėjas keičiasi, stiprėjimas į SW. Jūra 
didėja iki didžiai aukštos!”

Šią žinią kartoja gana ilgą laiką ir po 
kelis kartus. Tuomet nei vienas neabe
joja šio pranešimo tikslumu ir ilgai ne
laukę, ieškosi užuovėjos arba, būdami 
toliau nuo krantų, pasiruošia visoms 
audrų staigmenoms. Dėžės, statinės, in
karai, bojos, lynai tvirtai pririšami prie 
denio. Visos angos sklandžiai uždaromos 
ir visi daiktai viduje tvarkingai sudės- 
tomi. Kartą kajutėje ant stalo pamiršo
me visą puodą rūgusio pieno. Kai po ge
ros valandos nusileidome patikrinti, ra
dome ne tik stalą ir grindis, bet sienas, 
guolius ir lubas rūgusiu pienu nutaš
kytas.

Valydami turėjome gerą pamoką, jog 
nieko laive negalima palikti be tvarkos.

Grįžus į uostą, rykliai tuoj pat išva
lomi: viduriai išmetami žuvėdroms, jos 
čia nuolat seka laivus ir kaikurios yra 
net žąsies didumo, ryklių galvos atide
damos atskirai ir atiduodami vėžių 
žvejams, kepenys sudedamos į dėžes ir 
parduodamos vaistų gamybai. Krante 
tuo laiku atvyksta pasitikti žvejų šei
mos ir pažįstamieji. Prie jų prisideda 
dar sunkvežimiai, kurie žuvis leduose 
pristato į miesto šaldytuvus bei žuvų 
parduotuves.

Miesto gyventojai dar tą pačią dieną 
gardžiuojasi ryklienos kepsniais ir nė 
nepagalvoja, kaip ir kuriuo keliu ši žu
vis atsirado iš jūros gelmių ant jųjų 
stalo.

Corocas sesės, Venezue- 
loję, džiaugiasi savo nau
jąja vėliava.
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KĄ TURI ŽINOTI KIEKVIENAS VILKIUKAS, KURIS VYKSTA
STOVYKLAUTI PIRMĄ KARTĄ

— Dabar pasakysiu jums pamokslą,— 
kartą pasakė vilkiukų draugovės drau
gininkas.

— Broli draugininke, nenorim, pa
mokslo nenorim! — šaukė vilkiukai.

— Nenorit pamokslo? Tai ko jūs no
rite?

— Geriau pasaką!
— Pasaką, pasaką! — vienas už kitą 

garsiau prašė vilkiukai.
— Gerai, pasakysiu pasaką.
Visi nurimo ir susėdo žolėje, pasiryžę 

klausyti pasakos. Draugininkas pradėjo:
— Pasakysiu štai tokią pasaką: “Ką 

turi žinoti kiekvienas skautas, kuris 
vyksta stovyklauti pirmą kartą”. Ka
dangi prasidėjus vasaros atostogoms ir 
jūs vyksite stovyklauti pirmą kartą, tai 
įsidėmėkite, ką pasakosiu.

Stovykloje mus laukia daug įvairių 
malonumų, stovykloje skautai grūdina 
savo kūną, savo valią. Bet kas daugiau 
dar laukia?

— Liū... — norėjo pasakyti vienas 
skautukas, bet atsiminęs, kad čia liūtų 
nėra, greit pasakė: — vilkai.

Visi ėmė juoktis, o vienas patarė:
— Tu vilko nebijok. Bijok voveraitės.
— Kodėl? — klausia šis.
— Vilkas pavilks, pavilks ir pames, 

bet jei pagaus voveraitė, tai tiesiog į 
medžio viršūnę.

— Na, tai niekas nežinote, kas daugiau 
skautą laukia stovykloje?

Visi tylėjo: niekas nežinojo.
— Be visų malonumų dar laukia, nors 

tai ir vasaros, bet klastingos naktys. 
Klastingos ta prasme, kad jos ne vieną 
tinkamai nepasiruošusį stovyklon skau

tą taip paglamonėja, kad tas ilgai neuž
miršta. Todėl pirmą kartą vykdami sto
vyklauti turite žinoti, kad reikia pasi
imti šiltą apklotą, kad nereiktų danti
mis kalenti.

— Kad vasarą ir naktys šiltos, — pa
sakė vienas vilkiukas.

— Šiltos jos tai namie, miegant lovo
je, bet miške, palapinėje, jos šaltos. Tai 
vienas labai svarbus dalykas. Be šilto 
apkloto, būtinai reikia turėti ir apsiaus
tą. Labai gerai, jei kas turi šiltą megz
tinuką, drabužių ir batų pakaitą. Batai 
stovyklai geriau tinka padėvėti, kaip 
nauji.

— Jei naktį bus šalta, tai užkursime 
didelį laužą.

— Palapinėje laužų kurti negalima, 
Be to, ir laužas ne visa šildo. Jūs tai 
patirsite. Vakare prie laužo sėdint taip 
pat tenka šiltai apsirengti, nes kai nuo 
laužo ugnies veidas kaista, tai nugarą 
nakties vėsuma glamonėja. Prie laužo 
eidami skautai, paprastai, apsisupa ap
klotais. Taip tad pirmą kartą vykdamas 
stovyklon skautas turi žinoti, kad jo ap
ranga turi būti šilta, bet lengva, — pa
sakė draugininkas.

— Kad taip neįmanoma.
— Kodėl?
— Todėl, jei būsi lengvai apsirengęs, 

tai nebus šilta, — aiškino vilkiukai.
— Netiesa: galima ir lengvai, bet šil

tai apsirengti. Ar matėte žiemą einan
čius į čiuožyklas?

— Matėme. Ir mes einame.
— Tai galėjote pastebėti, kad čiuožti 

eina labai lengvai apsirengę, bet šiltai. 
Žinoma, šilta apranga reikalinga tik va-
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Naujasis jaun. skautų-čių vienetas Windsore, Ont., 
Kanadoje. Pirmosios sueigos dalyviai su Detroito 
tuntininke ps. Ž. Buknyte ir Detroito vietininkijos 
adj. A. Bonioniu. Nuotr. A. Bonionio

karui, nakčiai ir lietingai dienai, o gied
romis dienomis tenka vienmarškiniams 
vaikščioti.

Taigi, jei norite sėkmingai stovyklau
ti, pasiruoškite iš anksto.

Na, tai kaip, patiko mano pasaka?
— Kad čia ne pasaka buvo, — pasakė 

vienas vilkiukas.
— Bet ši pasaka svarbesnė už bet ku

rią liaudies pasaką.
— O sargybą ar reiks naktį eiti? — 

klausinėjo vilkai.
— O kaip gi? Žinoma, reiks, — juok

damasis atsakė draugininkas. — Kas 
būtų be sargybos? Kiškiai dar kojų pirš
tus nugraužtų.

— Tai gerai. Į stovyklą vyksime visi.
V.

PILĖNAI
Dešiniajame Nemuno krante yra Pu

nios kaimas, šalia kurio stūkso piliakal
nis su senovės mūro pilies griuvėsiais. 
Tat senovės Pilėnai.

Neįveikdami Lietuvos atviroje kovo
je, kryžiuočiai, susitelkę svečių iš Va
karų Europos, puldavo pasalomis, ne
laukdami. Dažniausiai jie leisdavosi 
Nemunu, tylomis apėję ar praslydę pro 
pasienio sargybą, ir pasiekdavo tolimas 
Lietuvos vietas, kur jų niekas nesitikė
davo. Tais laikais nebuvo nei telegra
fų, nei telefonų, tai ir negalima būdavo 
greit pranešti kur priešininkas pasirodė. 
Kol pasiųstasis atvyksta pranešti, kol 
išsiruošia kariuomenė gelbėti, tai vokie
čiai suskumba apiplėšti kraštą ir pa
sprukti.

1336 metais kryžiuočių magistras, su
kvietęs iš Vakarų Europos karių puo
lė Punios apylinkes. Vieni žmonės su 
visu turtu kraustėsi į pilį, kiti bėgo 
slėptis į miškus. Kryžiuočiai apsiautė 
pilį ir reikalavo pasiduoti.

Nors sunku buvo tikėtis nuo tokios 
daugybės priešininkų apsiginti, bet pi
lies vadas Margis ryžosi ginti pilį ligi 
paskutinio kareivio. Vokiečiai turėjo 
atsivežę mašinų, kuriomis laužė pilies 
sienas. Per dienų dienas lietuviai kovė
si su vokiečiais, neleisdami jų ant pilies 
sienų lipti, o naktimis taisydami pra
muštas mūro sienose spragas arba pul
davo kryžiuočius.

SAKALAI STOVYKLAUJA

Sudie miestai!.. Mes važiuojam, 
Kur gamta graži vilioja - 
Ten gyvensim, pailsėsim 
Tremties žygio pakelėse .. .

Tarp pušaičių ant smėlyno 
Stato savo palapinę, 
Visi skuba, nes saulutė 
Nebenori su jais būti . ..
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Pilis uvo apkasta giliu grioviu. Vei
kiai tas griovis privirto lavonų. Dabar 
per lavonus buvo lengviau prie pilies 
sienų prieiti. Stiprūs pilies mūrai, ma
šinų daužomi, pradėjo irti. Didesnė pi
lies gynėjų dalis jau buvo iškauta arba 
sužeista. Bet Margis nė nemanė pasiduo
ti. Ir sužeistieji lietuviai, kiek galėda
mi, gynėsi. Tada kryžiuočiai padegė pilį 
ir laukė lietuvių pasiduodant.

Kai lietuviai pamatė, jog jau artinasi 

paskutinė valanda, kad reiks žūti, arba 
vokiečiams pilis atiduoti, nutarė geriau 
sudegti pily, negu vokiečių vergais lik
ti. Pilies viduryje sukrovė didelį laužą; 
Margis liepė sunešti visas gėrybes ir 
turtus ir sumesti į laužą, kad vokie
čiams netektų. Paskui kariams liepė pa
degti laužą ir pats drauge su kariais šo
ko į ugnį. Tai pamatę kryžiuočių svečiai 
atsisakė toliau į Lietuvą eiti, ir kryžiuo
čiai šį kartą gavo grįžti namo.

SLIBINAS IR GELEŽINIS JAUTIS
Pasaka

A. Valatkaitis
Vienoje tolimoje šalyje buvo didelis ir 

gražus miestas. Jame gyveno pats ka
ralius. Miesto gyventojai mylėjo kara
lių, nes jis rūpinosi jų gerbūviu ir buvo 
geros širdies. Susivaidijusius sutaiky
davo, neturtingus šelpdavo, turtuoliams 
drausdavo skriausti vargšus, paguosda
vo našles ir globodavo našlaičius. Jei 
kas nusikalsdavo, teisingai nubausda
vo. Geruosius apdovanodavo. O per di
džiąsias šventes, iškeldavo vaišes viso 
miesto gyventojams.

Ko rodosi ir betruktų to miesto gy
ventojams! O tačiau visus nuolat krim
to vienas didelis rūpestis. Tai netoli 
miesto girioje gyvenantis silibnas. Kar
tais tas slibinas kieno nors karvę pa
grobęs prarydavo, tai avis dingdavo jo 
nasruose ar koks kitas gyvulys. Bet di

džiausia nelaimė būdavo tada, kai tasai 
slibinas kokį užsižiopsojusį ar perdaug 
savim pasitikintį žmogelį pagavęs su
traškindavo. Visas miestas tada Budė
davo.

Niekas nedrįso stoti kovon su šiuo sli
binu, nes jis buvo toks didelis, kad savo 
nasrais galėjo apžioti ir praryti visą 
namą su jo gyventojais. Iš jo akių kaip 
iš kamino rūko dūmai ir iš nasrų veržė
si liepsnos. O kai jis ropojo savo baisio
mis letenomis, žemė drebėdavo.

Kartais besotis slibinas visai prie pat 
miesto vartų prislinkdavo. Siaubo apim
ti gyventojai tada puldavo pas savo ka
ralių, maldaudami apginti juos nuo pik
tosios pabaisos.

Karalius tuomet, apsirengęs savo iš
kilmingais rūbais, aukso vainiku ant

Kaip smagu stovėt sargyboj. 
Kai danguj žvaigždutės žiba, 
Kai naktis gaivi atėjus, 
Jiems ramybę pažadėjo ...

Po saldaus, ramaus miegelio 
Skiltis bėga prie upelio, 
Nes visi puikiausiai žino, 
Kaip gerai vanduo gaivina ...
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galvos, apsuptas ginkluotų karių pulku, 
išjodavo ant balto žirgo miesto vartų 
link. Įsakęs sargybai atidaryti vartus, 
karalius vienas pats išjodavo prieš sli
biną. Nei žodžio netardamas, karalius 
didingu rankos mostu pamodavo slibi
nui grįžti atgal į girią. Ir slibinas, už
merkęs iš gėdos akis, prieš karalių pri
kritęs visai prie žemės, gailiai urgzda
mas kaip kaltas šuo, skubiai sprukdavo 
atgal į girią.

Atsipeikėdavo tada žmonės iš baimės 
ir sakydavo:

— O vis dėl to mūsų karalius daug 
galingesnis už slibiną! Turėtume labiau 
mylėti savo karalių, jo klausyti ir veng
ti išeiti už miesto ribų, kad nepakliūtu- 
me į slibino nasrus.

Tačiau vienas miesto gyventojas, mi
rusiojo doro kalvio sūnus, nieko nebo
davo. Kas jam patikdavo, neklausdamas 
savininko pasiimdavo sau. Jam nepati
kusį žmogų piktai puldavo mušti kumš
timis. Garbingus miesto piliečius pašiep
davo ir prasimanydavo apie juos biau- 
riausių gandų. Pasigėręs karčiamoje, 
bjauriais keiksmažodžiais gąsdindavo 
moteris ir vaikus. O kai žmonės primin
davo jam karalių, kuris galįs jį nubaus
ti už jo piktus darbus, jis tik dar labiau 
įpykdavo.

— O kas man tas karalius? Tegul sau 
sėdi savo rūmuose ir nesirūpina manim; 
aš pats žinau ką darau. Jei visi darysi
te taip kaip aš, tai ką tas karalius ga
lės mums bepadaryti, — piktžodžiau
davo kalvio sūnus.

Nusiminę žmonės pakraipydavo gal

vomis, patraukdavo pečiais ir nutilę pa
sitraukdavo nuo kalvio sūnaus. O tasai, 
žmonių tylėjimo padrąsintas, juo toliau, 
juo labiau siausdavo.

Kartą, kai piktasis kalvio sūnus prie
varta atėmė iš vieno vargšo senelio pas
kutinį kepalėlį duonos, žmonės nebeiš
kentė, apskundė jį karaliui.

Karalius, būdamas gailestingos šir
dies, nenorėjo tuojau jo bausti. Todėl 
pasiuntė pas kalvio sūnų savo sargybi
nius, kad jį įspėtų.

— Kodėl taip biauriai elgiesi, žmo
gau? — paklausė kalvio sūnų karaliaus 
sargybos viršininkas. — Ar nebijai ka
raliaus?

— Nebijau ir nebijosiu! — piktai at
kirto kalvio sūnus. — Slibino, va, ko rei
kia bijoti! Žiūrėkite, nesivalkiokite čia 
aplinkui perdažnai, nes ko gero ir jus 
slibinas sudoros!

Tada sargybos viršininkas suėmė pik
tadarį ir nuvedė jį pas karalių.

Sušaukė karalius į sosto salę savo ta
rybą ir įsakė išnagrinėti kalvio sūnaus 
visus darbus.

— Jis yra visiems žinomas vagis! —• 
šaukė vienas tarybos narys.

— Jis girtuoklis, keikūnas ir mušei
ka, — tarė kitas.

— Jis šmeižia padorius miesto pilie
čius, — aiškino trečias.

—■ Jis atėmė iš alkano duonos kąsnį, 
— pridėjo vėl vienas.

Sunkiai atsiduso karalius sėdėdamas 
savo soste ir liūdnai nusviro jo galva.

Nutilo ir visa taryba.
Ir pats kalvio sūnus nebedrįso pakel-

Kyla trispalvė i dangų, 
Aidi himno žodžiai brangūs, 
Ir skilties dvasia stiprėja - 
Stovykla jau prasidėjo!..

O prie stalo paskutinį 
Jie suraito sumuštinį, 
Ir virėjas tuščių puodą 
Jiems išplauti atiduoda ...
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ti akių į savo valdovą.
Pagaliau karalius tyliai, vos girdimai 

paklausė:
— Argi tasai žmogus niekados nieko 

gero nėra padaręs?
Taryba ilgai tylėjo.
Pagaliau, tolimiausiame sosto salės 

kampe sėdėjęs tas pats senelis, iš kurio 
kalvio sūnus atėmė duoną, lėtai pakilo 
iš kėdės ir, nusilenkęs karaliui, tarė:

— Šviesiausias valdove, aš liudiju, 
kad kalvio sūnus jo tėvo mirties sukak
tuvių dieną davė elgetai išmaldą!

Pakėlė galvą karalius ir nusišypsojo, o 
jo akyse žybtelėjo džiaugsmo kibirkš
tėlė.

Tačiau tuojau visa salė suūžė:
— Tai tik jo vienas geras darbas!
— Jo blogų darbų daugiau negu plau

kų ant jo galvos!
— Atiduoti piktadarį slibinui suryti!
— Atiduoti slibinui! Atiduoti!!! — 

šaukė visa taryba.
Karalius pažvelgė liūdnai į kalvio sū

naus akis ir lyg kaž ko dar laukė.
Neišlaikęs karaliaus žvilgsnio, kalvis 

parpuolė ant kelių ir ištiesęs į karalių 
rankas sušuko:

— Karaliau, tikrai esu kaltas! Nusi
kaltau prieš tave ir tuos geruosius žmo
nes! Tačiau pasigailėk manęs; aš dar 
pasitaisysiu, būsiu geras žmogus!

Karalius pakilo nuo sosto ir palengva 
tarė tarybai:

— Jei atiduosime šį žmogų slibinui, 
jis amžinai žūs mums. Ir mūsų miestui 
nebus dėl to garbės. Kol šis žmogus gy
vas tebėra, jis dar gali pasitaisyti ir sa-

Motinos Dienoje zuikučiai šoka . . . Jaun. skautės
Omahoje. Nuotr. K. L. Musteikio

vo gerais darbais bus mums ir sau pa
čiam naudingas. Nuveskite jį į požemius. 
Tegul jis ten apsimąsto ir pats tepasi
renka savo likimą: ar geriau būti doru 
žmogum ir gerbingu mūsų miesto pilie
čiu, ar būti atiduotam slibinui suryti. 
Kito kelio jam nėra. Toks yra mano pas
kutinis žodis!

Karalius ir jo taryba išsiskirstė kas 
sau.

Piktadarys buvo nuvestas į požemius.
Naktį kalvio sūnui prisisapnavo jo 

miręs tėvas.
Žodžiai Č. Senkevičiaus 
Pieš. V.Bričkaus

Įdienojus slenka krūmais ...
Jau užuodžia "priešo" dūmus ...
Dėl gairelės paslėptos
Čia garbingai jie kovos ...

Laužas dega saulės vietoj - 
Ratan broliai susispietę, 
Maldę gieda vakarinę, 
Amžių Gėrį prisiminę .. .
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— Sūnau, gana tau tinginiauti, skriaus 
ti save ir kitus piktais darbais, — tarė 
miręs kalvis. — Juk aš gyvas būdamas 
išmokiau tave kalvio amato. Kodėl tad 
palikai mano tau paliktą kalvę? Rūdyja 
ten mano darbo įrankiai... Eik, nukalk 
geležinį jautį su smailiais ragais ir pa
statyk jį už miesto. Slibinas prarys jau
tį ir žus. Miestas visam laikui liks iš
gelbėtas nuo slibino. O tu toliau būk 
geras, padorus kalvis, kaip ir aš buvau...

Tai pasakęs velionis kalvis išnyko.
Kalvio sūnus pabudęs pasiprašė pas 

karalių ir paprašė leidimo įvykdyti tėvo 
patarimą, drauge pažadėdamas nuo šiol 
būti geru žmogumi.

Karalius viskam pritarė ir paskyrė 
geležies.

Kalvio sūnus tris dienas ir tris naktis 
savo tėvo kalvėje kalė geležinį jautį. 
Nukalė taip, kad jautis buvo kaip gyvas. 
Jo geležiniai ragai buvo smailūs kaip 
iešmai. Mirusiojo kalvio draugas, mėsi
ninkas, dar įvilko šį geležinį jautį į tikrą 
jaučio odą. Dabar, ypač iš tolo žiūrint, 
to geležinio jaučio jokiu būdu neatskir
tum nuo tikro.

Geležinis jautis buvo nugabentas ir 
pastatytas į pievą tarp miesto ir girios. 
Žmonės, pasislėpę už mūrinės miesto 
sienos, žiūrėjo kas bus.

Rimas Mulokos skambino muz. A. Kučiūno moki
nių rečitalyje Čikagoje. Gal gi tai būsimas Lietuvos 
virtuozas? Nuotr. B. L.

Slibinas, atropojęs iš girios ir pamatęs 
pievoje jautį, pamažu prislinko ir grie
bęs jį kaip nieko dėtas prarijo. Apsisu
kęs ir vėl į girią nuropojo. Žmonės jau
tėsi husivylę. Kiti kalbėjo:

— Kas tam slibinui kad ir geležinis 
jautis? Surijo ir tiek! Matyt niekados 
juo nenusikratysime.

Kiti ieškojo kaž kur pasislėpusio kal
vio sūnaus.

— Ir šį kartą tas niekadėjas bus mus 
apgavęs, — kalbėjo piktai.

Nespėjo žmonės dar po namus išsi
skirstyti, kai staiga iš girios pasigirdo 
baisus staugimas. Visi puolė kas į mies
to bokštus, kas lipo ant namų stogų, kas 
į medžius, kad tik geriau matyti girią.

Iš girios pusės girdėjosi baisiausias 
trukšmas. Medžiai lūždami lėkė į pa
danges. Žemės vežimais skriejo į visas 
puses. Šimtamečiai ąžuolai išrauti su 
šaknimis skraidė ore lyg milžiniški 
paukščiai. Augštos kaip bokštai pušys 
lūžo kaip degtukai. Žemė drebėjo visoje 
apylinkėje ir svyravo namai. Slibinas 
staugė baisiau negu tūkstantis pasiutu
sių šunų. Ir kaip nestaugs, jei geležinio 
jaučio ragai taip skaudžiai raižė skilvį!

Staiga užstojo visiška tyla.
Bet štai iš augščiausio miesto bokšto 

kaž kas sušuko:
— Valio! ! ! Slibinas nugaišo! Slibinas 

nebegyvas! Valio! ! !
— Valio! Valio! ! ! — džiaugsmingai 

šaukė minios žmonių.
Jūs matytumėt kas pasidarė mieste! 

Žmonės verkė ir bučiavosi iš džiaugsmo 
kaip per Velykas. Visai nepažįstami vie
nas kitą glaudė prie širdies, lyg seniai 
nesimatę broliai. Bažnyčių bokštuose 
skambėjo varpai. Visas miestas skendė
jo vėliavose, karaliaus rūmų bokšto sar
gyba pūtė trimitus.

Tuo viskas tačiau nesibaigė.
Žmonės sunešė į miesto aikštę stalus 

ir apkrovė juos visokiomis gerybėmis. 
Atsirado ir kalvio sūnus. Pasodino žmo
nės jį garbingoje vietoje. O miesto val
džia, patys garbingiausieji miesto vyrai, 
nuėję į karaliaus rūmus, atsinešė kara
lių ant rankų į miesto aikštę.

— Tegyvuoja mūsų karalius! — šaukė 
vyrai, moterys ir vaikai.

Karalius, atsistojęs aukščiausioje aikš
tės vietoje, žmonių išpuoštoje vainikais 
ir gėlėmis, pakėlė dešinę ženklan, kad 
nori kalbėti.
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Skyrių veda; ps. P. Pakalniškis, 1331, 16^ St. Santa Monica, Calif., U. S. A.

SENIS LAPINAS PASAKOJA

VASAROS STOVYKLAStovyklos, stovyklos, kas jūsų nelaukia! Kiekvienam skautui vasaros stovykla yra didžiausias įvykis jo skautiškame ir privačiame gyvenime, o kiekvienam vadui, pradedant paskiltininkiu bei skiltininku, — geriausia proga iki smulkmenų pažinti savo skilties skautus, jų charakterį; jei tas charakteris krypsta blogon pusėn, — padaryti jį skautiškos mokyklos priemonėmis geresniu, jei tas charakteris yra geras, — padaryti jį dar geresniu.Stovykloje kiekvienas jūsų skilties skautas turi neribotas galimybes išmokti dar nežinomų skautybės dalykų, pagilinti žinomus, įtempti raumenis ir, gryno oro, saulės ir vandens aplinkumoje, juos vėl per trumpą laiką atgaivinti naujam darbui. Tai gali padaryti tik vasaros stovykla. O kiek paskui prisiminimų, pasakojimų, džiaugsmo, juo-
Minia nutilo.— Didi yra ši šventė, — pradėjo karalius. — Slibinas nugalėtas. Tenutyla tarp jūsų vaidai ir nesutikimai. Tenebūna jūsų tarpe daugiau melo ir apgaulės. Teišnyksta blogos mintys, pikti žodžiai ir dar piktesni už mintis ir žodžius blogi darbai. Mylėkite vienas kitą kaip broliai ir seserys. Mylėkitės visi, kaip aš jus visus myliu. Būsite tada laimingiausi žmonės pasaulyje!— Tegyvuoja mūsų gerasis karalius! — šaukė kaip vienas visa minia.Po to prasidėjo puota.Ir aš ten buvau. Prisivalgiau gardaus ragaišio su saldžiu medum. Sugrįžęs namo ką girdėjau ir mačiau — jums parašiau, kad būtumėt geri ir vienas kitą mylėtumėt. 

ko! Tik tas gali apsakyti, kas vasaros stovykloje pats dalyvauja.Vasaros stovykla, paprastai, organizuojama draugovės ar tunto sudėty, retais atsitikimais skilties arba dviejų skilčių. Vasaros stovyklos pagrindinis vienetas vis tiek lieka skiltis; užtat šį kartą vėl kalbėsiu apie skilties padėtį vasaros stovykloje.
Pasirengimas vasaros stovyklai. Daugelis mano, kad vasaros stovykla yra toks paprastas dalykas, kad į ją galima išvykti bet kokiu laiku. Tai netikslus galvojimas. Kiekvienas skilties skautas 

turi būti iš anksto parengtas, instruktuotas, išmokytas. Už tat jau kartą esu pasakęs, kad pasirengimas vasaros stovyklai (kitai) prasideda tuoj pat, kai pirmoji stovykla užsibaigia: tam darbui laiko yra visas ruduo, žiema ir pavasaris.Pasirengimo darbus atliekant, kiekvienas skilties skautas turi būti buvęs bent keliose iškylose, naktinėje iškyloje, savaitgalio stovykloje. Kiekvienas skilties skautas turi būti supažindintas su stovyklos maitinimo programa (juk visos skiltys paeiliui dirbs stovyklos virtuvėje!), mokėti pastatyti ir nuimti skilties ir kitas palapines (štabo, ūkio, virtuvės), susipažinti su stovyklos įrengimais, kaip maisto sandėlys (kartais šaldytuvas iškastas žemėje), virtuvė, ugniakuras, indų plovykla, maisto liekanų sutvarkymas, maudyklė, prausykla, išvietė ir kit.
Antras dalykas, kuris yra labai svarbus rengiantis vasaros stovyklon, — tai skilties įrankių ir rakandų inventorius ir asmeninis kiekvieno skauto inventorius — kuprinė (žinoma, pilna!). Senam stovyklautojui inventorius yra tvirtas skautiškas peilis ir jo asmeninė kuprinė, bet tokio laipsnio skautai - stovyk-
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KIRVIO VARTOJIMAS
Būk atsargus su kirviu.

Gerai. Blogai. Taip kirsti medį, kad jis 
virstų norima kryptimi.

Gerai.

lautojai mes dar nesame, užtat, vykdami į stovyklą, turime gerai būti supažindinti (skilties sueigose) su stovyklinio ir asmeninio inventoriaus atskirais daktais ir jų panaudojmu. Ideali yra tokia skiltis, kuri išvykdama stovyklon — apžiūros dieną — išsirikiavus, prie kojų turi visus stovyklavimo įrankius ir rakandus, o ant nugarų — puikias tvarkingas kuprines. Visas inventorius prieš išvykstant kelių apžiūrų metu stovyklos viršininko, padedant skiltininkams, smulkmeniškai patikrinamas ir apžiūrimas. Asmeninio inventoriaus sąrašas skelbiamas 2 mėn. prieš stovyklą to paties būsimos stovyklos viršininko. Jį turi sudaryti tik patys reikalingiausi stovyklavimo ir asmeninės higienos daiktai. Kiekvieno, kad ir mažiausio, nereikalingo daikto patekimas į saovyklinę kuprinę sudaro stovyklautojui bereikalingo rūpesčio jį prižiūrint ir saugant, o svarbiausia, atima laiko, kuris kiekvienam stovyklautojui yra toks-brangus, kaip niekad gyvenime.
Stovyklinė skiltis. Yra idealu, kai į vasaros stovyklą gali vykti ir vyksta visa skiltis, kuri per žiemą buvo kartu, kartu mokėsi, lavinosi. Tačiau prie šian-
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dieninių mūsų gyvenimo sąlygų ne visada pagrindinio sąstato skiltis gali vykti stovyklauti; todėl tenka sudaryti iš stovyklaujančių stovyklines skiltis. Skiltininkais ir paskiltininkais tokių skilčių reikia būtinai skirti jau ėjusius tokias pareigas. Stovyklinės skiltys sudaromos jau namie 1 mėn. prieš vykimą į stovyklą. Patartina, kad tokios skiltys prieš išvykstant padarytų kelias skilties sueigas stovyklinėmis temomis. Ypač svarbiausia, kad skiltininkas susipažintų su būsimais jo skilties skautais (kartais tie skautai bus net iš kitų draugovių). Dažnais atsitikimais stovyklinės skiltys sudaromos jau atvykus į stovyklą. Tuo atveju, pirmos dvi dienos yra skilties susicementavimo - susipažinimo dienos. Stovykloje sudarytų skilčių skiltininkams pradžioje, kol pažįsta savo skautų charakterius, yra sunkiau, bet vėliau darbas įeina į normalias vėžes. Tokių skilčių skiltininkai turi visą stovyklavimo laiką būti atsargūs dėl galimo skautų (kurių jis praeityje gerai nepažino) išsišokimo; ypač baudžiant reikia atsargiai elgtis: geriausia pasitarti su draugininku.
Stovyklos programos vykdyme skiltis pasireiškia bitės - darbininkės rolėje. Programa sudaroma ir skelbiama stovyklinės vadovybės. Kiekvienas skiltininkas jau iš vakaro turi pasirūpinti, kad rytojaus dienos programa jam ir skilčiai būtų žinoma.
Stovyklos vadijos posėdžiai. Stovyklos vadi ją sudaro visi stovyklos pareigūnai drauge su vienetų vadais. (Jei stovyklaujama d-vės sąstate, su skiltininkais, jei tunto, su draugininkais).Stovyklos štabo posėdžiai šaukiami kiekvieną dieną ir pagal reikalą.Stovyklos vadijos posėdžių metu aptariami visi stovyklos reikalai. Kiekvienas skiltininkas, eidamas į posėdį, ateina visos skilties vardu: t.y. viskas, kas surišta su jo skilties gyvenimu, jam yra iki smulkmenų žinoma. Reikalui esant, skiltininkas turi pilnai už visą skiltį atsakyti ir jos reikalais kalbėti.
Stovyklinė sveikata. Į vasaros stovyklą vyksta tik geros sveikatos skautai. Stovyklos viršininkas pasirūpina, kad stovykloje būtų pakankamai pirmosios pagalbos priemonių. Už susirgimą stovykloje tiesioginiai yra atsakingas stovyklos viršininkas. Žinoma, to kontro-

28



liuoti jis pats vienas niekada negalės. 
Dėlto jam j pagalbą turi ateiti stovyklos 
medicinos pagalbos personalas ir atski
rų skilčių skiltininkai. Kiekvieno skau
to pareiga yra rūpintis, kad jis stovyk
loje nesusirgtų. Skiltininkas visada pri
žiūri, kad neatsirastų kokia nors proga 
ar priežastis jo skautams susirgti ar su
sižeisti. Susižeidimų, ypač lengvo po
būdžio, stovykloje dažnai pasitaiko. 
Dėlto susižeidimui įvykus, skiltininkas 
pirmiausia suteikia pirmąją pagalbą, o 
paskui rūpinasi, kad žaizda būtų sutvar
kyta gijimui. Tai dažniausia atlieka 
stovyklos sanitaras ar gydytojas.

Stovyklos drausmė yra svarbiausias 
dalykas, su kuriuo susidurs kiekvienas 
stovyklaujantis tik iškėlęs koją iš namų 
pakeliui Į stovyklą. Toji drausmė pasi
reiškia toje formoje, kad tam tikrai gru
pei berniukų - skautų visada yra paskir
tas vyresnysis, kuris yra atsakingas už 
visus jo grupei priklausančius skautų 
veiksmus. Už tuos veiksmus jis, vyres
nysis, skiltininkas, draugininkas, sto
vyklos viršininkas, — yra prieš ką nors 
aukščiau atsakingas. Už kiekvieno pa
skiro asmens darbą ar išsišokimą jis bus 
pirmas kaltinamas.

Skautuose toji drausmė suprantama 
ta prasme, kad ne kariško paklusnumo— 
iš baimės—reikalaujama, bet kiekvienas 
skautiškas pareigūnas mažesniam, jau
nesniam, yra vyresnysis brolis, draugas.

Vasaros stovykloje drausmės reikalai 
ne vienam skiltininkui bus kasdieninis 
rūpestis, tačiau nereikia nusiminti. Jam 
kiekvieną rytą ir vakarą ateis į pagalbą 
stovyklos viršininkas su savo pastabo
mis apie drausmę. Kiekvienas skautas 
prieš stovyklinę drausmę yra tuo atsa
kingas, kad jis turi atlikti, tai, kas jam 
įsakoma. Niekada negalima pasipriešin
ti nepranešus savo tiesioginiam vadui; 
šiuo atveju, pirmasis tiesioginis vadas 
stovykloje bus skiltininkas. Skiltininkas 
visada atras patarimą, kai atsiras kas 
nors, kam nors, neaišku ar nežinoma, 
bet niekada nepamėgink pasipriešinti ir 
padaryti tai, kaip tu nori, o ne taip, kaip 
tavo vyresnysis tau įsako. Tai būtų pa
grindinio skautiško principo sulaužy
mas!

Skilties diena stovykloje
Jau gegužės mėn. pasakojau jums, kad 

skautiškiems darbams . skiltis stovyklo
je padalinama į dvi dalis: vienai vado

vauja skiltininkas, kitai paskiltininkis. 
Skiltininkas daugiau atliks darbus, ku
rie surišti su skilties reprezentacija, o 
paskiltininkis, kurie surišti su stovyklos 
egzistencija - išsilaikymu.

Nuo pat pirmos sekundės po įžengimo 
stovyklon skiltį laukia darbas, darbas ir 
darbas... iki išvykimo iš stovyklos. 
Kiekviena stovyklinė diena skilčiai par
neša ką nors naujo. Per visą stovyklavi
mo laiką 7-8 berniukų skiltis pasidaro 
lyg vienas vienalytis skautiškas kūnas, 
kuris vienodai galvoja, jaučia, įsakymus 
vykdo, skautiškus uždavinius atlieka. 
Visas stovyklines dienas šiose keliose, 
man suteiktose eilutėse, aprašyti neįma
noma, tačiau, mėginsiu pavaizduoti kai 
kuriuos būdingesnius skautiškais mo
mentais stovyklinės dienos laikotarpius.

Keliamasi stovykloje ne vėžlio grei
tumu, bet trim skaičiais: viens, du ir 
trys, ir skautas jau ant kojų rengiasi rū
bais. Apsirengus, lova tuoj pat nekloja
ma, paliekama vėdintis. Čiužinys ar guo
lis, saulei pasirodžius, išnešamas ato- 
kaiton ir ten bent psvalandį palaikomas. 
Dienos metu lova paklojama. Stovyklos 
vadovybė ar draugininkas patikrino 
skilties palapinės tvarką ir švarą kiek
vieną dieną.

KAI KURIE MAZGAI

Mazgai: 1 paprastasis, 2 aštuoniukės, 3 slankiojantis, 4 ka
linio, 5 tikrasis, 6 žvejų, 7 audėjų, 9—9a piemenų, 12 malū
nininko, 13 pririšimo, 15 virvės galo aprišimo; kilpos: 
8—8a ir 14 virvės sutrumpinimo, 10—10a gelbėjimo, 11 

kalinio.
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Tik apsitvarkius, visa stovykla daly
vauja rytinėje mankštoje. (Tarnybinė 
skiltis nuo mankštos atleidžiama). Ryti
nė mankšta yra reikalinga paruošti 
skautų kūną dienos darbams; t.y. išju
dinti, išmankštinti atskiras kūno dalis 
ir raumenis. Rytinė mankšta susideda iš 
apšilimo, pačios mankštos ir kūno nura
minimo. Apšilimas daromas pradedant 
iš lėto žygiuoti vis greityn ir greityn, 
kol pereinama į bėgimą. Bėgimas tęsia
si 3-4 minutes. Bėgimo metu pradedami 
mankštos judesiai: rankos į priekį už 
galvos; ištiestų kojų metimas į priekį, 
atgal (rankos laikomos klubuose). Jau
čiant kūno apšilimą, pamažu pereina
ma į ėjimą. Einant pradedami daryti 
vėl įvairūs kūno dalių judesiai: rankas 
laikant klubuose, sukti liemenį ratu, 
sukti ištiestas rankas šonuose ratais, kas 
trečias žingsnis kojos galu pasiekti iš
tiestą ranką ir kit. Po to sustojama, pra- 
retėjama ir atliekami pagrindiniai visų 
kūno dalių išjudinimo pratimai: galvos 
sukimas ratu, liemens sukimas, spy- 
ruokliavimas ištiestomis rankomis sie
kiant kojų pirštų galus ir kit. Mankšta 
užbaigiama lengvais žaidimais: šokinė
jimu vienas į kitą, trečias bėga ir pan.

Daugelis mano, kad į rytinę mankštą
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reikia eiti apsirengus maudymosi kel
naitėmis ir sportiniais marškinėliais. 
Tai klaidinga. Šitaip apsirengus yra ge
riausia proga susirgti sloga. Į rytinę 
mankštą galima eiti lengvai apsirengus 
uniformos marškiniais ar net uždėjus 
ant apatinių marškinėlių megstinį.

Po rytinės mankštos — prausimasis. 
Nusiprausus grįžtama prie palapinių ir 
tvarkomasi pagal dienos programą.

Dienos programos vykdytojas yra bu
dintis draugininkas ar budintis skilti- 
ninkas. Paprastai, bendruosius stovyk
los darbus padieniui atlieka budinti 
draugovė arba budinti skiltis. Stovyk
los budintis yra atsakingas už progra
mos vykdymą pagal laiką. Jis rikiuoja 
vienetus vėliavos pakėlimui, užsiėmi
mams; jis prižiūri, kad virtuvėje mais
tas būtų laiku pagamintas ir paduotas į 
stalą, žodžiu, stovyklos budintis yra sto
vyklos akis. Kiekvieną rytą stovyklos 
budintis, tik pakėlęs stovyklą, rapor
tuoja stovyklos viršininkui apie stovyk
los įvykius nakties metu. Jei tokių įvy
kių nebuvo, praneša, kad įvykių nebu
vo. Stovyklos budinčiam atpažinti ant 
rankos uždedamas specialus raištis arba 
rankose skautiška lazda. Kiekvienas bu
dėtojas ant kaklo nešioja pasikabinęs 
švilpuką. Stovyklaujantiems išėjus už
siėmimas už stovyklos ribų, budintis 
pasilieka stovyklavimo rajone ir seka 
judėjimą stovykloje. Vakare budintis 
rikiuoja vakariniam patikrinimui ir vė
liavos nuleidimui. Budinčio stovyklos 
vieneto tarnyba baigiasi po vakarienės, 
suplovus virtuvės indus ir sutvarkius 
virtuvę. Pamaina pasikeičia prieš pat 
laužą.

Stovyklinė skilties palapinė
Skiltis neįvertina savo palapinės, kol 

ji pati nėra palapinės pasisiuvusi. Krau
tuvėse parduodamos palapinės, tiesa, 
yra gražios, geros medžiagos, patogios, 
bet jos nėra tokios mielos, kadangi jos 
nėra skilties rankomis pasiūtos, o pasi
siūti palapinę nėra jau taip sunku, tik 
reikia noro, pasiryžimo ir ištvermės. Iš 
nuomota ar pasiskolinta palapinė, stovy- 
lai baigiantis, suteikia skilčiai tokį jaus
mą, kaip žmogus jaučiasi kartais be ypa
tingos priežasties metamas iš gyvena
mojo buto, ir ypač skautiškoji skiltis, 
atiduodama palapinę, kurioje praleido 
10 ar daugiau įdomiausio skautiško gy
venimo dienų, — turėtų jaustis labai
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nejaukiai. Pasibaigus stovyklai, tokia 
palapinė grąžinama jos tikrajam savi
ninkui padėti į sandėlį. Kai kas pasakys, 
et, menka bėda, nereikės rūpintis pala
pinės saugojimu, tikrinimu, bet išven
giant šių “rūpesčių”, skiltis nustos dide
lės skautiškos tradicijos: turėti savo, 
nuosavą, savomis rankomis ir jėgomis 
įsigytą skilties turtą, išmokti jį saugoti, 
vertinti.

Stovykloje palapinė turi atkreipti vi
su joje gyvenančių pagrindinį dėmesį. 
Pirmiausia, palapinė turi būti pradžioje 
teisingai ir tvarkingai pastatyta. Esu 
matęs stovyklose palapinių, kur jos 
menkiausiam vėjeliui papūtus ar lietui 
prasidėjus, nugriuvo, kaip pakirstas 
miško medis ant šono. O kaip nesmagu 
tada palapinės gyventojams ir kokia gė
da prieš kitas skiltis! Tai ženklas, kad 
skiltis niekada nebuvo susirūpinusi tu
rėti nuosavus namus - palapinę, o tokiai 
skilčiai ir skautiškas buklas ne galvo
je. Tokia skiltis yra išmokusi būti kam
pininke, kaip ta pavasario gegutė.

Neužmirškite stovykloje apsikasti pa
lapinę nuo lietaus susirinkusiam van
deniui nutekėti grioveliu. Vėdinkite pa
lapinę galimai dažniau, kad neįsimestų 
pelėsiai ir grybai nepradėtų augti po 
žiužiniais. Kasdieną tikrinkite palapinės 
virves, kuoliukus ir kit. Lietui pradėjus 
lyti virvės prie kuoliukų bent kiek at
leidžiamos. Lyjant ir skilčiai esant vi
duje, neliesti palapinės sienų, nes pri
silietus toje vietoje pradės sunktis van
duo. Taip pat neužmirškite palapinės 
skautiškai papuošti iš lauko ir iš vidaus. 
Tik nepradėkite palapinės “maliavoti” 
dažais ir slibinais!

Stovykliniai užsiėmimai vyksta už 
stovyklos rajono ribų. Jie yra instrukta
vimo ir mokymo pobūdžio. Stovykliniai 
užsiėmimai dažniausia vyksta skilčių 
sudėty, o paskui bendrai pakartojama 
ir žiniomis palenktyniaujama. Stovykli
niai užsiėmimai vyksta prieš piet ir po 
pietų: pakaitomis — teoretiškai ir prak
tiškai, pailiustruojami pritaikintais žai
dimais. Stovyklinių užsiėmmių pagrin
dinis tikslas — padėti skautams pasi
rengti aukštesniam patyrimo laipsniui 
ar specialybei.

Skilties reprezentavimas - atstovavi
mas vasaros stovykloje parodo, kiek ku
ri skiltis yra verta savo skilties vardo, 
kiek ji yra išmokusi ir pažengusi skau-

tybėje pirmyn, kiek ji yra naginga sto
vykliniuose įrengimuose ir pasipuošime 
ir kiek turi iniciatyvos atlikti skautiškus 
darbus skautiškoje dvasioje. Kiekvienas 
skilties skautas skiltininko yra įkaltas, 
kad: mūsų skiltis turi būti visur ir visa
da pirmoji! Nesvarbu, jei lenktyniau
jant mes nesame pirmieji, bet siekimuo
se ir pasiryžime —- mes esame pirmieji. 
Tai yra idealios stovyklaujančios skil
ties šūkis.

Stovyklos maistas turi būti įvairus ir 
skaniai pagamintas. Skiltis, dirbanti vir
tuvėje, yra stovyklos virėjo įsakymų 
vykdytoja. Štabo posėdžių metu skilti- 
ninkas pasako, kokį maistą jo skilties 
skautai labiau mėgsta, kas kuriai skil
čiai labiau patinka. Virėjas, sudaryda
mas meniu, prisitaiko prie pageidavimų. 
Nuo gero maisto priklauso stovyklau
jančių gera nuotaika ir visuotinas sto
vyklos pasisekimas. Žinokite, kad pir
mame laiške tėvai visada savo vaikų tei- 
rausis: o kaip maistas? — O šie atsakys 
taip, kaip virtuvėje bus pagaminta. Po 
sveikatos, tėvams daugiausia rūpi, ar jų 
vaikas gerai pavalgęs. Jei maistas bus 
geras, tai ir kitais metais jie nebijos vai
kų leisti į skautišką stovyklą.

Stovyklos egzaminai vyksta du kar
tus. Juose egzaminuojama pagrindinai. 
Duodamos pataisos, kurios laikomos ant
rame egz. laikotarpy. Ypač egz. į I-mą 
pat. laipsnį patariama laikyti stovyklo
je, nes visus praktiškus dalykus pato
giausia laikyti stovyklinėse sąlygose. 
Egzaminai turi būti griežti dalykų ži
nojimu, kad būtų išlaikyta tradicija, 
jog stovykloje išlaikyti egzaminai — 
tikri egzaminai!

Stovykliniai laužai. Kartą skaičiau,
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kad stovykliniai laužai yra stovyklos 
širdies plakimas. Kas yra sėdėjęs vaka
ro glūdumoje prie rusenančio laužo ir, 
pakėlęs galvą į nakties žvaigždes dan
gaus mėlynėje, lietuviškos dainos, atsi
mušančios miško aide, skambėjime min
timis nuskrido į tolimos, skaudžiai ne
tektos Tėviškės, žaliuosius laukus, tas 
niekuomet neužmirš tų puikių lietuviš
kų - skautiškų laužų su armonikomis ir 
niūniavimais, su kubilu ir oželiais, su 
skudučiais ir rageliais. Visų jų aidas su
simaišo su aukštų pušų ir eglių ošimu, 
su kadugių ir laužo dūmų kvepėjimu, su 
vakaro vėjelio kutenimu jaunų krūtinių, 
su užliūliavimu: namo, namo, namo ... 
miegot, miegot! Ateina naktis ... bro
liukai namo!

Sekantį kartą pasimatysime prie vie
no tokių laužų!

Skilties darbai birželio mėn.: sėkmin
gai užbaigti mokslo metus. Birželio 15- 
tosios, Tautos nelaimės dienos, paminė

jimas. Stovyklinės sudėties skilčių su
eigos. Kuprinės parengimas. Skilties 
ūkio įrankių ir rakandų paruošimas sto
vyklos naudojimui.

Kelrodis liepos mėn.: Vasaros stovyk
la. Stovyklauti pagrindiniu šūkiu: su
stiprėti kūnu ir dvasia, pagilinti ir su
tvirtinti skautybės idėjos dvasią! Liepos 
17 d. 1933 metais, Vokietijoje, Soldino 
miške, žuvo du didžiausi skautybės dva
sios sakalai — transatlantiniai lakūnai 
— DARIUS ir GIRĖNAS. Jie parodė 
mums savo gyvenimo auka, kaip reikia 
būti didžiausiais skautais. Jų didvyriš
ku vardu buvo pavadinta ir mano se
noji “LAPINŲ” d-vė. Vasaros stovyk
loje paminėkime šią garbingąją naktį, 
kad jums, visiems stovyklaujantiems, iki 
sekančių metų stovyklos nepritrūktų 
Tėvynės meilės ir pasiaukojimo. Linkiu 
prisimintino stovyklavimo!

^\5^aiP',ias

KOMPASAS IR ŽEMĖLAPIS
(tęsinys)

ps. J. Pažėra

Vietos nustatymas. Orientavimuisi 
padėtyje žemėlapį reikia taip nustatyti, 
kad jo ženklai atitiktų esamai aplinkai, 
pav. keliui, pastatams, tiltams ar kit. 
Sakysime, randame žemėlapyje kelią, 
kuris eina į šiaurę, brėž. 3. Vedame pirš

30

tą keliu įsivaizduodami, kad juo eina
me. Žemėlapyje kelias turi eiti ta pat 
kryptimi kaip ir žemėje. Jei jis eina 
kita kryptimi, bandykime atsukti žemė
lapį taip, kad jis sutaptų su tikruoju 
keliu. Eidami šiuo keliu stebėkime ap
linką, kaip namus, paskirus medžius ir 
kt. ar jie yra pažymėti žemėlapyje. Jei 
jie atitinka savo vietai ir žemėlapyje, 
tai jau esame suradę savo stovėjimo 
vietą ir toliau lengvai galime orientuo
tis. Iš paveikslėlio matome, kad berniu
kas stovi ant tikrojo kelio, laikydamas 
žemėlapį rodantį tą patį kelią. Tikrasis 
kelias ant žemėlapio eina ta pačia kryp
timi.

Atkreipk dėmesį į žemėlapio spausdi
nimo datą, kurią gali surasti jc\ apačioje 
— kairėje ar dešinėje. Jei žemėlapis yra 
keletos metų senumo, tai jis greičiausiai 
ne pilnai atitiks vaizduojamai vietai, 
pav. naujas ar praplatintas kelias, nau
jas namas ir pan. gali būti jame nepa
žymėti.

Orientavimas iš stebėjimo taško. Ste
bėjimo vietą pasirenkame gero ma
tomumo, iš kur galime matyti įvairiomis 
kryptimis keletą pastatų ar kit. ženklų, 
kurie pažymėti ir žemėlapyje. Brėž. 4
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berniukas pasirinko kalnelį stebėjimo 
vieta. Iš čia yra geras matomumas. Pa
dedame savo žemėlapį lygioje vietoje 
taip, kad galėtume žiūrėti per žemėlapį 
į tolumoje esančius pastatus. Pirmas 
galvosūkis ir yra nustatyti žemėlapį. De
dame apytikria kryptimi pasukdami 
taip, kad pav. upės kryptis atitiktų že

mėlapyje jos kryptį. Po to bandome nu
statyti tikslią kryptį. Orietuojame į baž
nyčios bokštą. Dedame tiesų šiaudelį ar 
žolę ant žemėlapio taip, kad eitų per že
mėlapyje pažymėtą bažnyčią ir vienas 
šiaudelio galas rodytų į tolumoje esamą 
bažnyčią, gi antrasis galas būtų stebėji
mo vietoje žemėlapyje. Nejudindami 
žemėlapio metame žvilgsnį į namą iš de
šinės, dėdami šiaudelį iš stebėjimo taš
ko per namą esantį žemėlapyje, kurio 
antrasis galas rodys tiesiai į namą že
mėje. Patikrinkime dar kartą, ir jei vis
kas atatinka, reiškia žemėlapis yra ge
rai nustatytas ir galima lengvai orien
tuotis aplinkoje. Nepamirškime to, kad 
pirma turime aiškiai surasti mūsų stovė
jimo vietą žemėlapyje ir tik po to daryti 
orientavimą.

Pabandykime tai atlikti savo apylin
kėje praktiškai: 1) Nustatykime žemė
lapį apytikriai pagal upę, kelią ar pan. 
2) Nustatykime žemėlapį tiksliai orien
tuodami į bokštą ar kit. pastatą.

Atminkime, kad galima judinti ant že
mėlapio naudojamą krypčiai šiaudelį ir 
patiems judėti, tačiau nereikia sukalioti 
kiekvienu kartu žemėlapį, kai jau tiks
liai nustatyta keletas taškų.

Atstumo ir vietos nustatymas. Naudo-
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damiesi topografiniu žemėlapiu, bandy
kime nustatyti atstumą tarp įvairių pa
statų, ežerų ir kit. Duotojo žemėlapio 
mastelis, kaip matome, yra 1 mylia 1 in- 
če. Reiškia, vienas inčas atidėtas ant že
mėlapio bus lygu 1 mylios atstumui že
mėje.

a) Pabandykime surasti ilgiausią vie
tą St. George Lake (apie 700 yardų? ...)

b) Kaip toli tiesiu keliu nuo Gormley 
Sta. iki Bond Lake?

c) Kaip toli yra pastatas Bond Lake 
Parke nuo ežero? (% mylios).

Bandykite pats išmatuoti įvairius at
stumus, kad priprastume prie tikslesnio 
atstumo matavimo.

Duotajame žemėlapyje (brėž. 5) ma
tome, kad jis yra tartum uždengtas tink
lu, t.y. eilė linijų eina stačiai ir guls
čiai. Tarpai tarp šių tinklo linijų yra 
vienodi. Šios linijos palengvina mums 
tiksliai nustatyti vietovę, į kurią reikia 
vykti. Suraskime St. George Lake. 
Matome, kad kaip tik dvi linijos susi
kryžiuoja ežero pakraštyje. Sekime sta
čią liniją į šiaurę (viršų). Žemėlapio vir
šuje pažymėta skaičius — 26. Iš tos pat 
sankryžos prie ežero eikime gulsčia lini
ja į vakarus (kairę). Randame skaičių 
— 68. Tai yra tinklo linijos numeracija. 
Naudojantis šiuo tinklu mes galime pa
sakyti, kad esame 26 ir 68 tinklo san
kryžoje. Visuomet pirma reikia rašyti 
skaitmenį iš vertikalios linijos (šiaurės). 
Duotąjį tinklą iš akies reikia padalinti 
dar į 10 lygų dalių.

Dabar suraskime mokyklą apie % my
lios nuo Simeon Lake. Mokyklos ant 
mūsų tinklo nėra. Tad iš akies daliname 
tarpą tarp 28 ir 29 tinklo linijų (gali
ma ir masteliu matuoti): yra 7 dalys nuo 
28 linijos; rašome 28.7. Tą pat atliekame 
tarp gulsčių linijų 68 ir 69. Randame, 
kad yra 68.3. Dabar, turėdami šiuos da
vinius, galime trumpai pasakyti: sekan
tį kartą sueiga įvyks 287683. Išimame 
taškus iš 28.7 ir 68.3 ir rašome pirma sta
čios linijos ir po to tuoj gulsčios linijos 
skaičių. Gauname 287683. Ir šie šeši skai
čiai pilnai pakanka vietos nustatymui. 
Koks pastatas yra 276647?

(Bus daugiau)

PASIRUOŠIMAS STOVYKLAI
s. E. Gimbutienė

Panagrinėkime, kas darytina, kad mū
sų stovykla gerai pasisektų. Čia turėtina 
galvoje trys pagriniai elementai: žmo
nės — atseit skautai ir jų vadovai, gam
ta — stovyklavietė, ir medžiaga — sto
vyklos inventorius bei maistas.

1. Skautai - skautės sudaro tą židinį, 
aplink kurį sukasi visas stovyklavimo 
ratas. Pagalvokime pirmiausia, kad jie 
patys būtų tinkamoje “formoje”. Be abe
jo, važiuoti į stovyklą tegali sveiki, pa
tvarūs vaikai, nebiją oro temperatūros 
svyravimų, drėgmės, neišlepinti maisto 
atžvilgiu, noriai dirbą stovykloje pasi
taikantį darbą. Prieš važiuojant stovyk
lauti patartina kiekvienam vienetui pa
daryti bent po vieną didesnę iškylą, kur 
galėtumėm išbandyti savo skautiškus 
sugebėjimus. Juo toliau pažengsime pio- 
nerijos dalykuose, juo daugiau įsigilin
sime į atitinkamo patyrimo laipsnio 
programos smulkmenas, tuo daugiau tu
rėsime džiaugsmo gyvendami miške.

Vadovui ir netrūktų darbo — be sto
vyklos pareigūnų — vadijos pasirinki
mo bei bendrų organizacinių darbų, 
jam reikėtų rimtai apgalvoti stovyklos 
darbo planą. Mūsų dabartinėse gyveni
mo sąlygose skautų stovykla yra ir lie
tuvybės gaivinimo pirmaeilis veiksnys. 
Taigi, programon įterpkime kiek gali
ma daugiau žinių iš Lietuvos istorijos, 
geografijos, tautosakos, gamtos. Ne bū
tinai rimtų paskaitų pavidale — tai ne
sudomintų vaikų. Kiekvienas skautų 
vadovas galėtų paruošti žaidimų, kon
kursų, laužams inscenizavimų ...

2. Gamta. Tinkamos stovyklavietės 
pasirinkimas turi lemiamos reikšmės 
stovyklos pasisekimui. Kaž kaip įprato
me turėti mišką ir tinkamą maudymuisi 
vandenį. Amerikoje yra nemaža nuola
tiniai įrengtų stovyklaviečių su pala
pinėmis (ar tik iškeltomis grindimis pa
lapinei įrengti) ir daugiau ar mažiau 
primityviomis kabinomis, virtuvėmis ir 
kitais patogumais. Tai didelis paleng
vinimas ūko vedėjams, bet ne visuo
met prieinama dėl, palyginti, augštos 
nuomos. Vyresnio amžiaus skautams gal 
įdomiau būtų pastovyklauti visai nepa
liestoje gamtoje. Kur bestovyklaudami, 
apsižiūrėkime, ar mūsų parinktoje vie-
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toje nėra nuodingų gyvačių ir augalų 
(“poison ivy”).

3. Medžiaga. Naudojantis įrengtomis 
stovyklomis, kur, be pastogės, gaunami 
guoliai (lovos, čiužiniai) ir visi reika
lingi indai bei įrankiai inventoriaus 
klausimas labai palengvėja. Važiuoda- 
dami į “gryną” gamtą turime susirašyti 
labai smulkų veikimo planą, nepraleis- 
dami nė vieno veiksmo stovyklos įren
gime, maisto gaminime, žaidimų orga
nizavime ir pan., tuo pačiu prisiminda
mi reikalingus daiktus. Geriau pasiimti 
vieną kitą įrankį kurio visai nepanaudo
sime, negu pritrūkti būtino.

Kalbant apie asmenišką pavienių 
skautų, skaučių bagažą, neužmirškime 
šiltų apklotų ir miegamų baltinių, šil
to apsiausto, lietpalčio bei lietui pritai
kintos avalynės, didesnės atsargos koji
nių, skarelės ar kepuraitės galvai ap
saugoti nuo saulės spindulių (stovyklo
se neretai pasitaiko saulės smūgiai), ke- 
letos medžiaginių maišelių daiktams su
dėlioti.

Prie asmeniško tualeto reikmenų pri
dėkime nedidelę asmenišką vaistinėlę.

Kiekvienas stovyklos dalyvis tepasi
ima virvės, vinių, peilį, kirvuką, žibin
tuvą, pieštuką, sąsiuvinį, atviručių bei

Pietūs tolimojo Melbourne stovykloje.
Nuotr. Stošiaus

pašto ežnklų. Būtinai turėkime gerų lie
tuviškų knygų. Kiekvienas tepasirenka 
skirtingą, kad besikeičiant galėtume 
daugiau jų perskaityti. Naudinga turėti 
tautodailės dalykėlių, tautinių audinių, 
rankdarbių, nuotraukų, albumų, kad 
bendromis jėgomis galėtume įrengti 
skautišką parodėlę, kurią mielai apžiū
rės atsilanką svetimtaučiai.

P.S. Apie stovyklos maistą ir gamtos 
stebėjimą žiūr. mano straipsnelius pra
eitų metų “Sk. Aido” numeriuose.

Niogoros srities skautų - 
čių vadovo i su viet. ps. 
P. Balsu.

nuotr. F. Mockaus
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Nuotr. J. DvilaičioToronto sesės . . .

PAGRINDINĖ IŠKYLU - STOVYKLŲ 
MAISTO PRODUKTŲ SUDĖTIS

Jau atėjo laikas, kada beveik kiekvie
na .skiltis planuoja kelių dienų iškylą ar 
stovyklą, o kaip su maistu? Jūsų skiltis 
susideda iš augančių berniukų, kuriems 
maisto paskirstymas ir įvairumas yra 
labai svarbus. Geras maistas palaiko 
skilties nuotaiką. Štai 7 maisto grupės, 
apie kurias kiekvienas skiltininkas bei 
stovyklos maistininkas turi gerai žinoti 
planuodamas vasaros iškylą ar stovyk
lą: 1) Duona, įvairios košės ir miltiniai 
produktai, kaip tai: kruopos, įvairūs 
miltai, makaronai; 2) mėsa, žuvis; 3) 
pienas, pieno produktai, kiaušiniai; 4) 
riebalai; 5) bulvės; 6) daržovės; 7) vai
siai ir vaisių sunkos.

Planuojant iškylų - stovyklų kasdie
ninį meniu, reikia žiūrėti, kad kiekvie
ną dieną į maisto sudėtį įeitų visų šių 7 
grupių maisto dalys. Kalorijų skaičius 
stovyklinei dienai — 3000-3500. Pagal 
galimybę stengtis kiekvieną dieną pirk
ti šviežią maistą. Gaminant stovyklinį 
maistą ypač prisilaikytina sanitarinės 
švaros. Gaminti kiekvienam valgiui tik 
tiek maisto, kiek numatoma suvalgyti. 
Kiekvienam stovyklautojui duoti tiek 
valgyti, kad jis jaustųsi sotus. Jei pri
trūksta virto maisto, tuoj pat surasti 
lengvai paruošiamo. Neleisti niekam nu
eiti nuo stalo alkanam ar burnoj ančiam.

Skautiška virtuvė kiekvienam iškylau
jančiam skautui turi priminti jo namų 
malonią virtuvę arba geriausią restora
ną! ‘ R. P.

STOVYKLINIAI NAKTIES ŽAIDIMAI
1. Stovyklos puolimas. Pusė skautų 

paskiriami stovyklos puolimui ir sunai
kinimui, kita pusė paliekama stovykloje 
nešti sargybą. Davus ženklą švilpuku, 
puolėjai veržiasi stovyklon ir ant sto
vyklinių įrengimų užkabina baltas kor
teles su savo pavarde. Kortelė—tai bom
ba stovyklos įrengimams sunaikinti. 
Gynėjai stengiasi korteles nuimti. Po 
vieno puolimo kortelės surenkamos ir 
laikomos. Po to grupės pasikeičia rolė
mis. Laimi, daugiausia bombų padėjusi 
pusė. Grupes galima sudaryti skiltimis.

2. Turtų ieškojimas. Kiekviena skiltis
vakare gauna užklijuotus vokus. Pagal 
ant voko pažymėtą laiką (sutemus), vo
kas atidaromas. Prie lemputės šviesos 
perskaitomas laiško tekstas, kad pagal 
pridėtą žemėlapį, kryžiuku pažymėta
me rajone, yra pilis, kurioje paslėpti 
dideli turtai. Skiltis, vadovaudamasi 
žemėlapiu, ieško pilies ir turtų. (Paslėp
ti turtai gali būti pavaizduoti raštu ant 
popieriaus). Kiekvienai skilčiai, kad ne- 
simaišytų, gali būti duodama kita vie
tovė. Laimi pilį ir turtus atradusi skil
tis. P. P.
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1953/54 M. "SKAUTŲ AIDO" VAJAUS - KONKURSO REZULTATAI

SKILTYS: I - II v. Toronto Šatrijos tunto oro skaučių Vaivorykščių skiltis ir 
Toronto Rambyno tunto jūrų budžių vienetas - po 134 taškus.
III v. Atskira Taurų sk. Omahoje - 83 taškai.
IV v. Birutės dr. Voverių sk. Bostone - 62 taškai.
V v. Mindaugo dr. Sakalų sk. Detroite - 38 taškai Kitos mažiau.

DRAUGOVĖS: Iv. Kap. M. Kukučio laivas Čikagoje - 19 taškų,
II v. Gedimino dr. Čikagoje - 18 taškų,
III v. Birutės dr. Clevelande - 13 taškų. Kitos mažiau.

PAVIENIAI . I v. s.v.si. J. Danaitis, Tor. -114 t., 
PLATINTOJAI' n v. ps. Ž. Buknytė, Detr., - 30 t.

III v. ps. VI. Bacevičius, Cl., - 28 t.
IV v. ps. V.Pažiūra, Los.Ang. , - 23 t.
V v. s. v. J. Alkimavičius, Angį., - 22 t.
VI v. si. E. Gerdauskaitė, Roch.,- 16 t.
VIIv. s. Ig. Serapinas, Čik., - 15 t.
VIII-IX v. sk. V.Šipelis, Montr., ir H.Juknaitis, Čik. po lit.
X v. R. Bliudninkas, Roch., - 10 t. Kiti mažiau.

Konkurso komisija, susidedanti iš s. St.Šileikytės, s. Č. Senkevičiaus ir si. 
Vyt. Maco, patikrinusi "Sk.Aido" administracijos pateiktus konkurso davinius, 
rado, kad daugelis vienetų, dalyvavusių konkurse iki pat konkurso pabaigos nepra
nešė administracijai dalyvaujančių skaičiaus, ir dėl to komisija nerado galimu 
išvesti koeficiento. Remdamasi surinktų ir apmokėtų prenumeratų skaičiumi, 
nutarė dovanas paskirstyti sekančiai:

SKILTIMS: Toronto Vaivorykščių skilčiai ir budžių vienetui - PO SKILTIES PA
LAPINĘ, Taurų skilčiai Omahoje - STOVYKLOS DARBO ĮRANKIUS ,

PAVIENIAMS: si. J.Danaičiui - DVIVIETĘ PALAPINĘ, ps. Ž. Buknytei - TAUT. 
MOTYVAIS ALBUMĄ, ps. VI. Bacevičiui - STOVYKLINĘ LOVĄ, ps. 
VI. Pažiūrai - KOMPASĄ, J. Alkimavičiui - SKAUTIŠKĄ PEILĮ, E.Ger 
dauskaitei - PROŽEKTORIŲ, Ig.Serapinui, V.Šipeliui, H. Juknaičiui 
ir R. Bliudninkui - po knygą.

PASTABOS: 1. Kadangi dr-vių surinktų taškų skaičius, .lyginant su skilčių su
rinktais taškais buvo labai mažas, Komisija nutarė DR-VĖMS ŠIAIS 
METAIS SKYDŲ NESKIRTI.
2. Komisija jaučia pareigą iškelti nepaprastai gražias Taurų skilties 

Omahoje pastangas, nes jų galimybės nedidelėje kolonijoje buvo labai 
ribotos. Šiam vienetui ir jo vadovui si. St. Radžiūnui reiškiame viešą 
pagyrimą.

Visiems dalyviams skautiškas ačiū!

KONKURSO KOMISIJA
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masq didžioji seimi
Skyrių veda s. Č . Senkevičius, 17 Lumbervale Ave, Toronto, Ont. Canada.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

Š.m. gegužės 29-30 d. Chicagoje buvo 
sušauktas skaučių vadovių suvažiavimas 
aptarti emigraciniame gyvenime iškilusių 
organizacijos reikalų. Suvažiavimą ati
darė s. Gudauskienė, pirmininkauti pa
kvietusi s.dr. M. Žilinskienę, vice pir
mininke s. dr. M. Budrienę, sekretoriauti 
ps.I. Kairytę ir ps. Kerelienę. s.kun. St. 
Yla tarė invokaciją.ir po to dalyvės sugie- 
dojo Tautos himną. Vyko pranešimai. Vy
riausia Skautininke dr. D. Kesiūnaitė, pa
darydama Seserijos Vadijos veiklos pra
nešimą, pasidžiaugė veikiančiais viene
tais, kurių priskaitoma 50 ir kurie ap
jungia per 3000 lietuvaičių skaučių. Tauti - 
nio Auklėjimo Skyriaus vadovė s.dr. M. 
Žilinskienė pranešė, kad vienas iš svar
biausių jos pravestų darbų buvo konkursas 
"Kelionė per Lietuvą". Skautininkių Sky
riaus vedėja s. Iz. Jonaitienė nusiskundė, 
kad jos darbas negalėjo atnešti prideramų 
rezultatų, nes vadovės perdaug pasyviai 
ir kritiškai laikėsi jos planų atžvilgiu. 
Akademikių Skyriaus Vedėja ps.Gr.Čap- 
likaitė pasidžiaugė vieneto nuveiktais dar
bais. Suruošta liaudies meno paroda, aka
demija čia gimusioms ir naujai atvyku
sioms moterims kultūrininkėms. Taip 
pat pranešimus padarė Spaudos Skyriaus 
atstovės ps. A. Balašaitienė, Karnavičie- 
nė ir Modestavičienė, o s.St. Radzevičiū
tė,Seserijos Reikalų Vedėja,Vadijos veik
lą referavo skaitmenimis. s.M.Barniš- 
kaitė vaizdžiai nupasakojo Seserijos nu
eitą kelią.

Suvažiavime dalyvavo Lietuvos kon
sulas dr. P.Daudžvardis su ponia J.Daudž- 
vardiene, kuriai čia buvo prisegtas Padė
kos ordinas. Lietuvos konsului skautės 
įteikė medžio dirbinėlį - klėtelę prie šu
linio. Po iškilmių Aušros Vartų tunto 
skautės, vad. ps. L Šilingienės, pašoko ke
letą tautinių šokių. Po audringų diskusijų 
buvo padaryta eilė svarbių nutarimų. Ant
rąją suvažiavimo dieną išklausytos Šv. Mi
šios ir s. M. Žilinskienės paskaita tema: 
skautė ir lietuvybės išlaikymas. Tą dieną 
Seserijos Vadija priėmė dr. K. Pautieniaus 
ir jo žmonos padovanotą skautėms sim
bolinę dovaną - Lietuvos žemę aukso dė
žėje ant šilkinės trispalvės pagalvės su 

tautine vėliava. Vėliavą ir žemę pašven
tino kun. St. Yla. Simbolinę dovaną v. s. 
dr. D. Kesiūnaitė perdavė naujai išrink
tai Seserijos VS v. s. O. Zailskienei. Su
važiavimas pasiuntė sveikinimus vysk. V . 
Brizgiui, min. St.Lozoraičiui, Altui, Ral
fui ir kt.

* Gegužės mėn, 23 d. Sk.Tėvų komite
tas surengė akademiją Seserijos Vadijai, 
baigusiai savo 2 metų kadenciją. Po eilės 
sveikinimų Seserijai įteikta tautinė vė
liava su atatinkamu aktu. Tėvų komitetas 
ir skaučių Neringos tuntas įteikė buv.VS 
dr. D. Kesiūnaitei gražius adresus. Dr.K. 
Pautienio šeima įteikė brangią dovaną - 
tautinėse spalvose padėklėlę su dviem dė
žutėmis (viena Seserijai, kita Dr. D. Kesiū
naitei), kuriose įdėta mūsų tautinė relik
vija - Lietuvos žemė. Akademija praėjo 
labai pakilioje nuotaikoje. Po jos sekė iš
kilmingi pietūs, kur taip pat buvo pasi
džiaugta gražia Seserijos veikla ir pasi
dalinta rimtais bėgamaisiais reikalais.

("Dirva")

% Pasibaigusiuose PLSS Seserijos ko- 
respondenciniuose rinkimuose nauja vy
riausia skautininke išrinkta v. s. Ona 
Zailskienė, pavaduotoja - s. Flora Zab- 
kuvienė, garbės gynėja - s.dr. Juzė Ag- 
linskienė, Kontrolės komisijom s. Jolanta 
Karktienė, s. Birutė Lesevičiūtė ir v. s. 
Elena Strikienė.

BROLIJOS VADIJOS PASTOGĖJE

Gegužės 29-30 dienomis Windsore, 
Ont., Kanadoje buvo LSB skautų vadų su
važiavimas. Jame dalyvavo LSB Vyriau
siasis Skautininkas, VS Pavaduotojas v. s. 
VI. Šarūnas, LSB Garbės Gynėjas v. s. K . 
Grigaitis, LSB DV s. kun. J.Vaišnys ir 
JAV-bių 2-jo bei 3-jo rajonų ir vienetų 
vadovai iš Chicagos, Clevelando ir Det
roito vietovių. Suvažiavime aptarti LSB 
darbai plačiajame pasaulyje bei išdisku
tuoti vietiniai abiejų rajonų reikalai. Pa
reikšta pageidavimų dėl skautų religinio 
auklėjimo programos praktinio pritaikymo.

Iš pranešimų paaiškėjo priešstovyk- 
linės šios vasaros nuotaikos, nes už sa-

36

38



vaitės kitos skautiškas jaunimas išvyks 
atsigauti gamtos prieglobstyje. Šių skau
tiškųjų metų antrasis pusmetis bus atžy
mėtas vasaros stovyklomis , lietuviškosios 
dainos varžybomis, rudenį pradedamu 
spaudos vajumi ir užbaigtas Koresponden - 
cine Brolijos Vadų Sueiga naujiems LSB 
organams ateinančiai kadencijai išrinkti.

Suvažiavimas, kuriame dalyvavo 24 sk. 
vadai, davė progos LSB Vadijai patirti 
periferijos sk.vadovų nuotaikas. Vyriau
siojo Skautininko nurodytosios gairės bus 
impulsas sekmingesniam skautavimui 
vienetuose. Broliškas problemų išdisku- 
tavimas Windsore sukels gaivesnę veiklą 
Chicagos, Clevelando ir Detroito skau
tiškajame trikampyje. -SKS-

* Gegužės mėn. Brolijos VS lankėsi 
Hamiltone, Ont. ir turėjo pasitarimą su 
vietinio tunto vadija.

* Broliai vadovai, kurie dar neatsiskai
tė už kalendorių "Tauta Budi" 1953 m. , 
prašomi greičiau atsiskaityti. Uždelsimas 
labai trukdo atskaitomybę.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Šatrijos tunto vyr.skautės gegužės 30d. 
atšventė savo veiklos sukaktį. Dalyvau
jant beveik visoms tunto skautėms, sve - 
čiams bei viešnioms iš Rochesterio ir 
Clevelando, minėjimas-arbatėlė atidary
ta, uždegus ant torto keturias žvakutes, 
kurios simbolizavo 4-rių metų veiklą. 
Tuntininkė s. Kalendrienė tarė trumpą žo
dį. Po maldos vaišintasi. Neapsieita be 
dainų ir linksmų skautiškų pokštų. Pobū
vio pabaigoje smagiai pasišokta.

* Balandžio 16 d. Perkūno sk. vyčių bū - 
relis savo sueigoje pagerbė inž. si. G. Šer
ną, kuris po 4-rių metų studijų Toronto 
universitete grįžo į būrelį su inžinieriaus 
diplomu. Brolis G. Šernas veiklus ne tik 
būrelyje, bet taip ir Toronto lietuvių stu
dentų tarpe, kur jis šiuo metu yra val
dybos pirmininku. Perkūniečiai linki nau
jam inžinieriui "kilti vis aukštyn, aukštyn" 
savo profesijoj ir skautiškam darbe.

* Balandžio 16 d. Mindaugo dr-vės Žirgų 
skiltis ir jūrų sk. Vaidoto laivas dalyvavo 
Toronto katalikų skautų parade, kurį pri
ėmė Toronto kardinolas. Po parado vyko 
iškilmingos pamaldos Katedroje, kur da
lyvavo apie 1500 skautų-čių. Per-nas

* Toronto skautės ir skautai stovyklaus 
nuo liepos mėn. 24 d. iki rugpiūčio 2 d. 
gražioje vietoje apie 30 mylių nuo Toron
to. Laukiama apie 100 stovyklautojų. Pa
ruošiamieji darbai kaip ir užbaigti.

Montreal, Que.

* Neringos skaučių ir Montreaįio skautų 
Tuntai paminėjo savo globėją Šv. Jurgį. 
Pamaldos įvyko Aušros Vartų bažnyčioje, 
kurių metu tėvas J.Pečkys, SJ, pasakė 
pritaikytą pamokslą. Po pamaldų sekė iš
kilminga abiejų Tuntų sueiga. Jos metu 
sesės baigė savo kelionę po Lietuvą. Po 
sueigos buvo pravestas montažas "Pava
sario Balsas".

Šventės proga tuntus pasveikino Mont- 
realio Bendruomenės Apylinkės Valdybos 
vardu p. A. Gražys, Skautų Tėvų ir Rėmė
jų būrelio vardu p. S. Daukša ir Rajono 
Vadeiva J. Bulota.

* Montreaįio Skautų Tėvų ir Rėmėjų Bū
relio Valdyba šiek tiek persitvarkė. Po
nui S. Daukšai pasitraukus, jo vieton įėjo 
p.K.Toliušis. Montreaįio skautai yra dė
kingi buvusiam pirmininkui už jo rūpestį ir 
triūsą, organizuojant materialinę paramą. 
K. Toliušis yra jau seniai žinomas skautų 
rėmėjas, ir jo įėjimas į Būrelio Valdybą 
yra džiugus reiškinys. S. N.

Hamilton, Ont.

* Hamiltono DLK Gedimino skautų vy
čių būrelis, bendradarbiaudamas su kana
diečių skautais vyčiais, dalyvauja visuose 
didesniuose skautiškuose užsiėmimuose.

Š. m. vasario mėn. 6-7 d. įvykusioje 
prie Niagaros "4th South Central Winter 
Rover Moot" gediminiečiai atstovavo lie
tuvius skautus (vieninteliai iš kitataučių) , 
kur tarp kita ko turėjo progos pamatyti 
ant Niagaros upės naujai statomą elektros 
jėgainę.

Balandžio 3-4 d. d. įvykusioje Hamil
tono kanadiečių skautų vyčių "Orienteering 
Hike" gediminiečiai iš 6 dalyvavusių bū
relių laimėjo pirmąją vietą-pereinamąją 
dovaną, stovyklėlę.

Iškyla įvyko nakties metu. Uždaviniai 
buvo duoti gana sunkūs. Naudotasi kom
pasu ir topografijos žemėlapiu.

Tenka pažymėti, kad Hamiltono lietu
viai skautai vyčiai pirmauja kanadiečių 
tarpe ir jų žodžiais tariant "Yra ko iš jų 
pasimokyti".

Ateity gediminiečiai ruošiasi didesnei 
savaitgalio iškylai, kur tikimasi dalyvaus 
įvairių tautybių skautai vyčiai.

* Artinantis pavasariui, Hamiltono jūros 
skautai (kurių didesnė dalis priklauso ir 
skautų vyčių būreliui) ruošiasi nuleisti į 
vandenį net du būrinius pastatus. Džiugu, 
kad dar vos keletą mėn. įsisteigusi jūros 
skautų Narų valtis žengia sparčiu žings
niu pirmyn. J. T.

London, Ont.

* Tenka tik pasidžiaugti, kad Londono 
skautų draugovė nuolat pradėjo augti ir 
stiprėti. Neseniai įsisteigė draugovės re-
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mėjų būrelis, kuriam sutiko vadovauti di
delis mūsų bičiulis p. Vikt. Gudelis.

* Šv. Jurgio švente dėl susidėjusių ap
linkybių Londono skautai šiemet turėjo 
kiek pavėluotai - gegužės mėn. 2 d. Per 
iškilmingą sueigos dalį dvi paukštytės ir 
vienas vilkiukas sėkmingai išlaikė III pat. 
laipsnio egzaminus, davė įžodį. Paukš
tyčių ir vilkiukų skiltys už parodytą pažan
gą gavo dovanų.

Po iškilmingosios dalies buvo nuo
taikingas skautų laužas, kurio didelę prog
ramos dalį išpildė mūsų mažieji. Sk. vytis 
Pocius labai nuotaikingai pagrojo akor
deonu. Tikrai skanaus juoko sukėlė ta 
proga skautų išleistas laikraštėlis "Laužo 
liepsna".

Ypatingai gražiai ir darniai šiuo kar
tu skambėjo lietuviškos dainos, nes atsi
lankė gausus būrys tautiečių ir jie mums 
noriai pritarė. L. E-tas

JAV RAJONAS

Boston, Mass.

* Geg. 16 d. So. Bostono Municipal Buil
ding salėje su nepaprastu pasisekimu pra
ėjo skautų laužas. Programoje įvairiai 
pasirodė abiejų vietininkijų skautai ir skau
tės. Iš Stamfordo, Cbnn., atvykęs LSB 
vyr.laužavedys s. Vilius Bražėnas žavėjo 
visus savo dainomis, o jo svečiams pri
statytas feljetonistas Bražvilius smagiai 
visus prajuokino. Laužas buvo vedamas 
sutelktinėmis jėgomis - vyr. laužavedžiui 
s. V. Bražėnui pasivaduodami talkininkavo 
bostoniškiai ps. D. Barmutė, v. si. R. Mie
želis ir V. Dambrauskas. -SKS-

* ASS suruošė paskaitą, kurios metu p. 
St.Santvaras skaitė apie pomaironinę lie
tuvių literatūrą.

* Bal. 23 d. Senieji Lapinai turėjo iš
kilmingą būrelio sueigą - Sv. Jurgio minė
jimą. Sueiga baigėsi lauželiu, kurį nuo
taikingai pravedė s. v. v. si. V.Strolia. Su 
mūsų vyčių veikimu susipažinti buvo atsi
lankęs amerikonų studentų skautų korpo - 
racijos narys.

* Balandžio pabaigoj būrelis turėjo 3-jų 
dienų iškylą į White Mountains, N.H. Čia, 
tolokai nuo civilizacijos, BSA rezervate 
praktiškai pakartojo patyrimo laipsnių 
programą, susipažino su valgio gaminimu 
be indų bei smagiai pažaidė tyrame kalnų 
ore. Dalyvavo dešimts Lapinų ir 2 DLK 
Kęstučio dr-vės skiltininkai. Ateityje nu
matoma padaryti Robinzono iškylą.

* Birželio 6 d. Bostono senieji Lapinai 
surengė skautiškas varžybas kun. Birutės 
ir DLK Kęstučio draugovėms. Gražioje 
Chestnut Hills vietovėje dalyvavo devy

nios skiltys. Programoje buvo: skilties 
stovyklavietės įrengimas, pietų virimas, 
palapinės statymas, kelionės ženklai, sig
nalizacija, aukščio ir nuotolio spėjimas, 
pirmoji pagalba, pasirodymai prie laužo 
ir stovyklavietės panaikinimas. Pirmą 
vietą laimėjo ir dvi palapines gavo Kregž
dės, vad. psl. J.Liaugaudaitės, surinkusios 
200 taškų. 2-rą vieta teko Taurams, su
rinkusiems 190 t. Jiems vad. psl.E.Mic- 
kūnas. Ši skiltis gavo palapinę ir brezen
tinį kibirą. 3-čią vietą laimėjo sk. J.Venc- 
kaus vadovaujami Vilkai, surinkę 188 t. 
Dovanos - sk. kirvis ir kastuvėlis. Be to, 
reiktų paminėti Žuvėdras (178,5 t.) ir 
Voveres (169, 5 t.), kurios būdamos žy
miai jaunesnės amžiumi ir patyrimu, pa
rodė nepaprastai daug sugebėjimų ir su
manumo. A. L.

Chicago, Ill.

JUBILIEJINĖ AKADEMIKŲ SKAUTŲ-ČIŲ 
STOVYKLA. Šįmet sukako 30 metų, kai 
Kauno universitete buvo įsteigta Studenčių 
Skaučių Dr-vė ir skautų Korp! "Vytis", 
Šie abu vienetai Lietuvoje veikė visai at
skirai, tačiau Vokietijoje jie buvo įjungti 
akademinėje plotmėje į sudarytą bendrą 
junginį, sesių ir brolių, pavadintą Aka
deminiu Skautų Sąjūdžiu. Per 30 metų šie 
abu vienetai, augdami universitetų ribo
se, išleido ir tebeleidžia daugelį profe
sionalų ir mokslo žmonių, kurių rankoms 
ir protams patikėta ne viena atsakominga 
pareiga visuomenėje ir taip pat Lietuvos 
Skautų Sąjungoje.

Sukakčiai paminėti šiais metais įvyks 
net trys ASS Jubiliejinės Stovyklos: JAV, 
Vokietijoje ir Australijoje - kraštuose, kur 
daugiausia akademikų išemigravę.

JAV ir Kanados akademikus skautus- 
tes sušauks JUBILIEJINĖ ASS STOVYKLA 
PRIE DETROITO š.m. LIEPOS MĖN. 2-5 
dienomis. I šią stovyklą suvažiuos ASS 
nariai iš Kanados, Detroito, Clevelando, 
Chicagos, Urbanos, Bostono ir New Yorko 
skyrių, taip pat sulėks ir kiti pavieniai 
akademikai skautai-ės iš visų šio konti
nento kampelių. Stovykla prasidės penkta
dienį ir baigsis pirmadienio vakare. Sto
vyklos metu įvyks iškilmingas jubiliejaus 
minėjimas (VII. 4) su atstovais kitų organi
zacijų bei visuomene ir svečiais.

Stovykla rengiama valstybiniame par
ke (Walled Lake Milford, Michigan, USA) 
labai gražioje ir stovyklauti patogioje 
vietoje. Stovyklos sekretoriato adresas: 
L. Griškelytė, 14867 Wildemere St., Det
roit _ 38, Mich.

Šios stovyklos rengėjai ir tvarkytojai 
yra jaunas ir energingas Detroito ASS 
skyrius su kitų detroitiečių sesių ir bro
lių talka. Akademinio Skautų Sąjūdžio val
dyba deda visas pastangas, kad ši Jubi
liejinė ASS stovykla JAV būtų kuo sėk
mingiausia, maloni visiems ir kuo skait-
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lingiausia dalyviais ir svečiais.
Tad iki pasimatymo Jubiliejinėje ASS 

stovykloje ! Rengėjai.

* Skautų Globėjo Šv. Jurgio šventės mi
nėjimą Chicagoje surengė Lituanikos tun
tas, į svečius pasikviesdamas skaučių 
Aušros Vartų tuntą. Iškilmingos sueigos 
metu keli broliai davė skauto įžodį, pasi
žadėdami gyventi tais idealais, kuriais 
gyveno skautų globėjas šv. Jurgis. Kiti 
broliai buvo pakelti į aukštesnius vyres
niškumo laipsnius. Antrojoje minėjimo 
dalyje buvo skautiškas laužas, kurį pra
vedė ps. Vyt. Černius.

Laužo pradžioje LSB dvasios vadovas 
s.J.Vaišnys SJ tarė žodį apie šv. Jurgį ir 
šventės prasmę. Šv. Jurgio legenda buvo 
suvaidinta scenoje, parašyta skauto G.Ged- 
vilos, jam pačiam vaidinant imperato - 
riaus Deoklecijano rolę.

Dainų pravedimo sunkumai parodė, 
kad sueigose būna permažai dainuojama ir 
vadovai tam turėtų skirti didesnį dėmesį .

* Jei brolių iniciatyva buvo paminėtas 
šv. Jurgis, tai sesės - Aušros Vartų tun
tas savo iniciatyva surengė Motinos Die
nos minėjimą (V. 1d.). Šio minėjimo me
tu jos "sugrįžo" iš Lietuvos ir papasakojo 
per dienoraščių lapus, ką jos tenai matė .

Motinos Dienos minėjimas buvo pra
dėtas iškilminga sueiga, kurios metu da
lyvavusios mamytės buvo pasveikintos ir 
visoms įteikta lauko gėlių. Kelios sesės 
davė skautės įžodį. Gražų ir turtingą žodį 
tarė v. s. O. Zailskienė ir tuntininkė ps. 
Plauš inaitienė.

Pagerbiant mamytes, buvo sudainuota 
eilė Motinos Dienai pritaikytų dainų ir 
joms palinkėta ilgiausių metų.

* Motinos Dienos minėjimo proga Aušros 
Vartų tunto sesės "sugrįžo" iš Lietuvos. 
Kelionėje per Lietuvą dalyvavo gražus bū
relis sesių, kurios savo įspūdžius surašė 
į meniškai sutvarkytus dienoraščius. Dau
guma dienoraščių buvo labai kruopščiai 
sutvarkyta net išsiuvinėjant viršelį (jūrų 
skaučių Žuvėdrų valtis) ir gausiai ne tik 
aprašant vietoves, bet ir iliustruojant pie
šiniais ir spaudos iškarpomis bei pa
veikslais. Susidarė bendras įspūdis, kad 
sesės į tuos dienoraščius įdėjo labai daug 
darbo ir širdies, ir kad kelionė laikytina 
labai pasisekusia.

Kelionės aprašymų vertinimo komi
sija, vadovaujant v. s. Br. Kvikliui, pre
mijavo geriausiai paruoštus kelionės die
noraščius. VYR. SKAUČIŲ,: I vietą laimė
jo Nijolė Jankevičiūtė ir II vietą G.Drau- 
gelienė. SKAUČIŲ: I vietą M.Grigaravi- 
čiūtė ir II vietą V. Pavilčiūtė. VIENETUO
SE: I vietą laimėjo Vaidilučių skiltis su 
si. N. Jasėnaite ir II v. jūrų skaučių Žu
vėdrų valtis su valt. D. Kundrotaite.

* Su ateinančiu pavasariu Brighton Par
ko DLK Gedimino skautų dr-vė sulaukė 

naujo draugininko - ps. V. Černiaus. Pasi
traukiančiam draugininkui jis padarė kuk
lias, bet nuoširdžias išleistuves ir įteikė 
dovanėlę. Taip jie įvertino buv. dr-ko v. 
si. Vyt. Rėklaičio broliškas pastangas ir 
rūpestingumą.

Šią draugovę sudaro trys skiltys: La
pinai, vadovaujami psi. V. Bajoro, Saka
lai - psl. A. Bartkaus ir Vanagai - si. R. 
Penčylos. Vanagai yra oro skautų skiltis, 
kuri jau gavo "15-sios oro eskadrilės" 
pravardę. Vieną balandžio mėn. vakarą 
Vanagai susirinko susikaupti ir duoti oro 
skauto pasižadėjimą prie Dariaus ir Girė
no paminklo. Kukliose iškilmėse dalyvavo 
Vanagų nenuilstami globėjai ir talkininkai 
oreivystės programoje - kun. Raibužis, 
ps. E. Zobarskas ir kpt. Rimas.

Taip pat turėta įdomi ekskursija į pra
monės ir mokslo muziejų. Ten gedimi- 
niečiai matė aviacijos pionierių pirmuo
sius lėktuvus, leidosi į anglių kasyklas ir 
matė kt. nuostabių dalykų. -SKS-

Cleveland, Ohio.

* Clevelando vietininkijos jūrų skautų 
kpt. Stepono Dariaus laivas reiškia jū
reivišką dėkui ĄŽUOLŲ oktetui už $20.00 
auką, Džiugu, kad kaskart atsiranda mie
lų ir duosnių talkininkų jūrų skautų dar
bams paremti.

* Gegužės 9 d. buvo Clevelando skauti
ninkų ramovės metinė sueiga. Naujuoju 
ramovės seniūnu buvo išrinktas v. s. Pr. 
Karalius. Diskusijose buvo aptarta LSB 
pozicija gyvenamųjų kraštų skautų organi
zacijų atžvilgiu. Tuo reikalu sueigos da
lyviai pritarė LSB nusistatymui.

* Gegužės 16 d. Clevelando lietuvių sa
lėje buvo sušauktas skautų tėvų susirinki
mas. Jame pasireiškė audringos nuotai
kos dėl lietuvių skautų vienetų registra
vimo vietos skautų (BSA) organuose. Su
sirinkimo pradininkai neįstengė jo užbaig
ti pagal jų pačių pasiūlytą darbotvarkę, ir 
po trejetos valandų visi triukšmingai iš
siskirstė. Diskusijos nėjo kultūringu ke
liu, nes tūli asmenys patys nieko nepa- 
reikšdami trukdė iš vietų kitiems kalbėti.

* Gegužės 19 d. Sagio vadovaujama tau
tinių šokių grupė, kurioje šoka ir Nerin
gos tunto skautės, puikiai pasirodė Cle
velando amerikietėms skautėms. Teko ne 
tik šokti, bet padainuoti kelias lietuviškas 
dainas. Lietuvaites entuziastingai stebėjo 
per 300 žiūrovių. -SKS-

Detroit, Mich.

* Š. m. balandžio 11 d. įvyko Vilijos dr- 
vės sueiga. Ji pradėta draugovės ir skil
čių šūkiais. Po to p. Arbačiauskienė-Alė 
Rūta kalbėjo apie mandagumą.Po pašnekė-
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šio sekė klausimai. Padaryta pranešimai, 
padainuota.

* Balandžio 14 d. vilijietės turėjo iškylą 
į pavasario gamtą. Buvo pakartota ke
lionės ženklai, kai sesės turėjo padaryti 
kelių kilometrų kelionę jais sekdamos.

* Balandžio 23 d. Gabijos tunto skautėms 
buvo neeilinė diena. Tą dieną iš tuntinin- 
kės pareigų pasitraukė 5 metus tuntui va
dovavusi v. s. K. Kodatienė, perduodama 
pareigas ps. Ž. Buknytei.I vyresniškumo 
laipsnius pakeltos; į v.si.A.Rastenytė, į 
psl. M. Lekniutė ir L. Petrauskaitė, psl. 
M. Lekniutei skiriama pirmoji premija už 
"kelionę per Lietuvą". Antroji vieta atite
ko; D. Bulgarauskaitei, C. Griciūtei, A. 
Gintautaitei, D. Racevičiūtei ir I. Varekoįy- 
tei. Trečioji - D.Mikaitei, V. Pajaujytei 
ir A. Rastenytei už bendrus rašinius.

* Gegužės 2 d. paukštyčių dr-vė, vado
vaujama dr-kės M.Švobaitės ir adjutantės 
L. Petrauskaitės, suruošė Motinos Dienos 
minėjimą savo mamytėm. Jaunosios skau- 
tukės dainavo, šoko, deklamavo mamyčių 
garbei, ir beto, kiekviena apdovanojo sa
vo mamytę pačios išsiuvinėtu rankdarbėliu.

* Gegužės 15-16 d. Detroito akademikės 
skautės turėjo svečių - Cleveland© aka- 
demikes skautes. Šio suvažiavimo tiks
las - artimesnis susipažinimas bei bendra
darbiavimas.

* Gegužės- 9 d. įvykusiame Motinos 
Dienos minėjime dalį programos atliko 
skautės. Ypač šiltai buvo sutiktas skaučių 
kvartetas, vadovaujamas I. Varekojytės.

D.Š.
* DLK Mindaugo skautų draugovė, vad. 
s. v. v. si, A. Šimoliūno, turėjo priešsto- 
vyklinį skautišką linksmavakarį, kurį jie 
suruošė su Vilijos skaučių draugove, vad. 
vyr. skautės D. Šeputaitės, šių metų bir
želio mėn. 5 d. YMCA'os patalpose.

* Š.m. gegužės mėn. 23 d. Vilijos skau
čių ir DLK Mindaugo skautų dr-vės daly
vavo Šv. Dievo Motinos Marijos garbei su
ruoštose triumfališkose iškilmėse, kurios 
įvyko universiteto stadione. Virš šimta
tūkstantinės minios dalyvių tarpe buvo 
nešama ir mūsų skaučių-tų vėliava Šv. 
Antano parapijos lietuviškų organizacijų 
grupėje. Šiose iškilmėse skautus dalyvau
ti pakvietė gerb.Šv. Antano lietuvių para
pijos klebonas dr. kun. I. Boreišis.

* Tuntininkės ps. Ž. Buknytės ir Baltijos 
vietininkijos adj. Antano Banionio pa
stangomis išdygo naujas skautiškas viene
tas kitoje upės pusėje - Windsor, Canada. 
Gegužės mėn. 23 d. įvyko pirmoji steigia
moji sueiga. Atvyko dešimt jaunų sesyčių 
ir broliukų. Visi su entuziazmu šaukė: 
"Mes norime būti skautais!" Tad ryžto 

kupina nuotaika pagavo tiek busimuosius 
brolius ir sesytes, tiek vyresniuosius det- 
roitiečius-tes, kurie atėjo į pagelbą mie
lai Windsoro lietuvių visuomenei, kaip 
vietos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
p.Januška išsireiškė - "Mūsų noras ir 
Jūsų sumanymas įsteigti skautus Windso
re jau tapo kūnu!" Sesei tuntininkei tal
kininkavo vyr. skautės; Rastenytė, Pet
rauskaitė ir Kaselytė, o vietininkijos ad
jutantui brolis s. v. si. V. Bauža.

* Baltijos vietininkijos skautų tėvų su
sirinkime, įvykusiam šių metų kovo mėn. 
25 d., išrinktas naujas skautų tėvų ko
mitetas: inž. Č. Staniulis - pirmininkas, 
p. Iljasevičius - sekretorius ir ponia Mus
teikienė - iždininkas. Tame pačiame susi - 
rinkime, adj. A. Banioniui pasiūlius, buvo 
įsteigtas skautų Tėvų Fondas, į kurį ten 
pat įnešė pagal sąrašus aukas: A. Banionis 
- 25 dol. ir p.Iljasevičius - 25 dol. Skau
tų tėvai apsidėjo vienkartiniu 5 dol. įnašu 
į fondą nuo šeimos. Iš šio fondo tėvai šių 
metų stovyklai nupirko dvi palapines ir 
ūkiškų stovyklos reikmenų.

* Ponios Musteikienės iniciatyva rasti 
mecenatai Baltijos viet-jos vėliavai įsi
gyti. Skautų tėvai visapusiškai Detroito 
(skautų veiklą remia ir talkininkauja. Už 
tai jiem ypatingas skautiškas Ačiū!

Hartford, Conn.

* Gegužės 30 d. Hartfordo liet, skau - 
tai ir skautės Lietuvių Darže, Glaston - 
bury, turėjo puikią gegužinę. Iš visų 
svečių - Hartfordo, New Britain, New 
Yorko, Waterburio, Worcesterio, Bos
tono ir kt. suplaukė per 300 svečių. Vyra
vo jaunimas. Užtat aidėjo puikios sutar
tinės, žaisti smagūs ir komiški žaidimai 
gamtos prieglobstyje. Ir orkestras ne
leido kojom atvėsti - pakaitomis žėrė tai 
smarkias polkas, tai svajingus valsus ir 
tango. Vietininkijos skautų tėvų komitetas 
rūpinosi praalkusius pasotinti ir ištroš - 
kusius pagirdyti. Taip nejučiomis ir pra
bėgo gaivus i r lietuviškas popietis Hart - 
fordo skautų gegužinėje. -SKS-

* Balandžio mėn. 27-28 dienomis Hart
forde, Conn. įvyko New Englando skau - 
tų.-čių vadovų kursai, kuriems vadova
vo v. s. Ant.Saulaitis, talkininkaujant s. 
Matoniui bei kitiems skautininkams.

Kursų metu buvo susitarta, kad už 
kiekvieną pavartotą nelietuvišką žodį dir
bantieji moka penkis centus, o nedirban - 
tieji po centą. Per visą kursų laiką su
rinkta 2 dol. 20 centų. Kursantų bendru 
nutarimu pinigai (nors ir tokia smulki 
auka) pasiųsti "Skautų Aidui".
("Sk.Aidas" džiaugiasi kiekviena gau
nama auka ir šia proga dėkoja Hartfordo 
kursantams, tačiau linki visiems, visur 
ir visada save griežtai kontroliuoti ir
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gražioj on lietuviškon kalbon nemaišyti 
svetimų žodžių. Red.).

Waterbury, Conn.

* Š.m. kovo mėn. 23 d. Baltijos Dr-vė 
paminėjo Šv. Jurgio šventę iškilminga 
dr-vės sueiga.

Savo tarpe turėjome gerb. kun. Juozą 
Mačiulionį ir v. s. O.Saulaitienę. Kun. 
J. Mačiulionis skatino mus stropiau sekti 
Sv. Jurgio pavyzdžiu ir, kadangi su mu
mis buvo tiktai pirmą kartą, pasidžiaugė 
tokiu gausiu mūsų būriu, v. s. O. Saulai- 
tienei dėkojame už praktišką, naudingą 
pašnekesį.

* Š.m. gegužės 8 d. Baltijos dr-vės 
Stirnų skilties sesės II-jam pat. laipsniui 
išlaikyti pas sesę skiltininkę virė pietus, 
kurių ragauti pakvietę v. s.O.Saulaitienę, 
dr-vės draugininką v. si. L. Michaelytę, 
adj. Z. Slyžytę, jaun. skaučių dr-kę vyr. 
sl.I.Pesytę ir iš kitų dviejų draugovės 
skilčių po dvi atstoves.

Ir ko čia nebuvo prikrauta ! Sesės tik
tai ir tekalbėjo, kad ir jos ten buvo, kad 
žirniene lijo, pyragų paltys kabėjo, ce
pelinais varvėjo ir burnoj neturėjo, nes 
visa taip greitai praėjo smagioj, skau
tiškoj nuotaikoj.

'* Gegužės 16 d. įvyko Waterburio skau- 
tų-čių vakaras.Pirmąją programos dalį 
atliko skautės-skautai pavieniui, o ant - 
rojoj daly, dainų ir tautinių šokių pynėj 
"Sužieduotuvės", teko dalyvauti visiems. 
Po programos pavasariškoj nuotaikoj pa
sišokta. Sesė Aliodija.

Worcester, Mass.

* Gegužės 1 d. Worcesterio vyr. skau
tės ir skautai vyčiai suruošė linksmą šo
kių vakarą. Atidarymo žodį tarė s.K. Jana
vičius. Sesės ir broliai pagyvino vvakarą 
dainomis, savotišku lenciūgėliu, "Čigonų" 
inscenizacija, akordeono solo ir kupletais. 
Šokiams grojo Worcestery pagarsėjęs or
kestras "Tango". Mamyčių dėka svečiai 
turėjo progos pasivaišinti turtingame bu
fete.

* Šią vasarą "Neringos" dr-vė vėl sto
vyklaus Nek. Prasidėjimo Seserų sodybo- 
j<įPutname,kur pernai lietuviškoje ir skau
tiškoje aplinkoje praėjo "Ramojaus" sto
vykla. K.

VOKIETIJOS RAJONAS

Huettenfeld.

* Vasario 16 Gimnazija išleido II abi - 
turientų laidą. Gimnaziją baigė s. v. v. si. 
K. Dikšaitis, valt. P. Kazirskis ir vair. L. 
Venclovas. Visi jie yra labai daug pasi
tarnavę Aušros tuntui, kuris linki ir to

liau jiems tęsti pradėtą skautišką darbą.

* Vokietijos Rajono Vadeiva sudarė nau
ją rajono štabą. Pareigas eina sekančiai: 
vadeiva s. A. Venclauskas, vadeivos pa
vaduotojas T. Gailius, Aušros tunto tunti- 
ninkas, iždininkas s. v. si. V. Birieta, ry
šininkas sulietuviais skautais"valt. V. Bra- 
kauskas ir ryšininkas su vokiečių skau
tais s. v. si. V. Raišys.

* IV. 30-V. 1 d. įvyko vokiečių skautų 
BDP Bundesthing, t. y. rajonų vadeivų 
iždininkų ir reikalų vedėjų suvažiavimas. 
Šiame suvažiavime dalyvavo iš lietuvių 
skautų Vokietijos Rajono vadeivos pava
duotojas T. Gailius, s. v. si. V. Birieta ir 
s. v. .si. V.Raišys. Šiais metais vokiečių 
skautai turės savo Bundeslager (tautinę 
stovyklą), į kurią kviečia ir lietuvių skau
tus, gyvenančius Vokietijoje.

* Kadangi per Šv.Jurgį gimnazija dar 
buvo Velykų atostogose, todėl Šv. Jurgio 
laužas įvyko tik gegužės 8 d. Laužas buvo 
pats pirmasis naujoj Aušros tunto vietoj. 
Uždegė jį Rajono Vadeiva s. A. Venclaus
kas. Netruko įvairių pasirodymų ir dainų.

* Aušros tunto sesių skyrius gegužės.8d. 
sušaukė sueigą, į kurią buvo pakviesti ir 
broliai. Vokietijos Rajono Vadeiva pa
sveikino visas seses, sugrįžusias iš Lie
tuvos; "... netrukus tokią kelionę padarysi 
me visi, bet jau nebe mintimis ar raš
tais, tačiau realiai". Toliau sveikino Auš
ros tunto tuntininkas T. Gailius, gimn. di
rektorius A. Giedraitis ir evang. skautų 
dvasios vadovas J. Jurkaitis. Sueiga baig
ta Tautos Himnu.
* Aušros tunto sk. vyčių kand. būrelis 
naujoje vietovėje, Hūttenfelde, padarė jau 
dvi iškylas į apylinkes. Pirmąją iškylą at
liko dviračiais į Odenwaldą ir antrąją ma
šina jau didesnę kelionę: Hūttenfeld - 
Mannheim - Speyer - Karlsrue - Heidel
berg - Hūttenfeld. Šioje kelionėje apžiū
rėjo visas įdomesnes istorines vietoves ir 
pasigėrėjo gražia pavasario gamta. Šiam 
būreliui vadovauja s. v. v. si. E. Polkis.

* Aušros tunto skautų Vytauto Didž.drau
govė iškylavo ir aplankė už 10 km. esančią 
seną pilį. Vytauto Didž.dr-vei jau kelinti 
metai vadovauja s. v. v. si. V. Kiaupa. Ad
jutantu yra s. v. kand. psl. H. Ašmys.

* Nuo š.m. gegužės 13 d. tuntas pradeda 
skiltininkų kursus. Kursams vadovauja 
tuntininkas T. Gailius ir s. v. v. si. V. Bi
rieta. Kursai vyks du kartus savaitėje. 
Praktiškieji darbai bus atlikti vasaros 
stovykloje. Vytis.

Diepholz, (Br.Zona) 

* Vokietijos Rajono Vadeivės s.A .Gasne- 
rienės iniciatyva kovo mėn. 4 d. čia įkur-

43



ALp(LK)3083
ta mišri jaun. sk. dr-vė, kurioje pri- 
skaitomieji jaunieji skautai viešai pasiro
dė per Motinos Dieną, kurios metu jie jau 
sugebėjo atlikti visą minėjimo programą. 
Gegužės mėn. pradžioje, sesės Gasne- 
rienės vadovaujama, draugovė turėjo pir
mąją iškylą. Jos metu jaunesnieji skau
tai turėjo progos pasimokyti laužų kūre
nimo būdų, maisto gaminimo ir, svar
biausia, daug gražių žaidimų.

Rajono Vadeivė yra gavusi laišką iš 
olandės skautininkės J. v. d. Wouw (Tarp
tautinio Biuro narė), kuri 1953 m. buvo 
suruošusi tremtinių skaučių vadovių kur
sus. Turinti labai gražių prisiminimų apie 
lietuvaites skautes, kurių ir charakteris
tikas davusi. Panašūs kursai įvyksią ir 
šiemet.

* Sesė Gasnerienė yra pasiryžusi, kiek 
jai sąlygos leis, šiais metais aplankyti 
Vokietijoje esančius Seserijos vienetus ir 
ten pagyvinti skautiškąją veiklą. Mielai 
skautininkei tenka palinkėti sėkmės. Ap.Sk.

AUSTRALIJOS RAJONAS

Melbourne su naujų ateivių banga at
plaukė ir skautiškoji idėja: Pradžia nau - 
jam kontinente visiems buvusi sunki, o ir 
australų nuotaikos nebuvo paskatinančios 
veikimui. Po 1947-50 m. delsimo laiko
tarpio, 1950 m. pradžioje kartu su vargo 
mokyklomis atgijo ir lietuviškoji skautija, 
Vas. 16 d. sueigoje dalyvavo vos pustuzi
nis skautų-čių. Paskui susiorganizavo 
mišri skautų-čių dr-vė, susibūrė sk.vy-

1954, Nr.6/7čiai į savo būrelį, 
susibūrė "Liepsn 
nin. Skautai-tės v 
suomenėje su lietuviškais vaizdeliais, dai
nomis ir deklamacijomis. Jų paaugo, kad 
sudarytos dvi~atskiros draugovės: skautų 
Kun. Margio ir skaučių Kun. Živilės. 1952 
m. turėta poros dienų iškyla. Atsirado dar 
du vienetai - vyresniųjų skaučių Širšių 
skiltis ir jūrų skautų Delfinų valtis. Jau 
ir narių skaičius paaugo iki 70. Su pasi
sekimu praėjo sk. pažangumo varžybos, 
skautiška parodėlė ir palapinės rinkliava. 
Su dideliu užsidegimu suorganizuota tauti
nių šokių grupė.

Tuoj po 1953 m. N. Metų išvykta sto
vyklauti prie Greensboraugh. Tai buvusi 
pirmoji lietuvių skautų stovykla Austra
lijoje. Ji sulaukusi visuomenės talkos ir 
paramos. Sk. gretos vis augo. Dalyvauta 
visuomenės šventėse. Rugsėjo 8 d. iškiP 
mėse iš bendruomenės vadovybės gauta 
tautinė vėliava su paskatinimu ją parvežti 
laisvojon tėvynėn.

Jubiliejiniai metai atžymėti stovykla, 
kurioje stovyklavo arti 90 skautų-čių. Jo
je smarkiai pasistūmėta ir skautiškojo 
patyrimo programoje, nes puskapis sto
vyklautojų išlaikė aukštesn.patyrimolaipsn. 
egzaminus. Toje stovykloje turėta daug 
svečių - tiek sav ųjų, tiekir australų.Skau
tai dėkingi lietuviškajai visuomenei ir or
ganizacijai už dėmesį ir paramą.

Melbourno tuntininkas yra ps. J. Ma- 
kulis. Jis yra ir Australijos rajono LSB 
vadeiva, a.'

"SK. AIDUI“ AUKOJO: D. Valiukėnaitė, 
Rochester, R. Račiūnas, Chicago - po 
$ 2.00; Gražina H. Pileikienė - Dapkutė, 
Hartford, P. Ledauskas, Toronto ir J. 
Paruškevičius, Chicago - po $ 3.00. Vi
siems skautiškas ačiū!

Nepalik be Skautų Aido

"Miesto rotušę? Perlipkite per šią tvo
rą, toliau pereikite per Jono namus - iš 
virtuvės durų tiesiai į alėją, nuo ten į 
kairę, kol prieisite žalioje tvoroje skylę.
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