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valt. V. SENDŽIKUI ir

s. L. ŠILEIKYTEI , 

sukūrusiems skautišką šeimą, gra
žių ateities dienų linki

S k.Aidas

s. L. ŠILEIKYTĘ ir
valt. V. SENDŽIKĄ, 

sukūrusius skautišką šeimos ži - 
dinį, sveikina

Toronto Jurų Skautai 
ir Budžiai

p-lęA.ŽILYTĘ ir
jūr. skautų rėmėją p. O. TAMAŠAUSKĄ 

sukūrusius šeimos židinį linki laimės

Toronto Jūrų Skautai 
ir Budžiai

Mirus Aušros tunto skautų 
NIJOLĖS ir DUČIO

TEIŠERSKŲ mamytei, 
kartu liūdime ir užjaučiame -

Aušros Tuntas

ADMINISTRACIJOS ŽINIOS

Čikagos' Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Skyriui, parėmusiam mus $ 100.00 
auka, reiškiame nuoširdžią padėką . 
Čikagos ASS yra skelbiamas 1954m. 
"Skautų Aido" garbės prenumera
toriumi.

S k.Aidas

* "TAUTA BUDI" KALENDORIAUS PLA
TINTOJŲ. DĖMESIUI! Pakartotinai pri - 
mename, kad jau pats aukščiausias lai - 
kas atsiskaityti už 1953 m. kalendorių 
"Tauta Budi". Yra dar taip pat neatsiskai-

(nukelta į užp. viršelį)

* Šio numerio viršelyje vėliavų pakėli
mas akademinėje stovykloje prie Erie 
ežero 1954.
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CUdcisĄ
SESERIJOS VYRIAUSIA SKAUTININKĖ

SKAUTĖMS IR VADOVĖMS

Mielosios Sesės,
1954 m. gegužės 30 d. Chicago] e, Skau

čių Vadovių Suvažiavimo iškilmingame 
posėdyje, perėmiau iš buv. Vyr. Skauti- 
ninkės Dr. Kesiūnaitės Seserijos Vado
vo s. kun. St. Ylos pašventintą Lietuvos 
trispalvę ir Lietuvos žemės žiupsnelį — 
Dr. Pautieniaus simbolinę dovaną Se
serijai.

Momentas buvo tikrai jaudinantis. 
Spausdama gimtosios žemės žiupsnelį 
prie savo širdies ir žiūrėdama į mane 
supusių skaučių veidus, savo mintimis 
skridau į platųjų pasaulį, norėdama pa
žvelgti ir į Jūsų, Sesės, ilgesingas akis. 
Nors daugelis iš Jūsų tada ir negalėjote 
dalyvauti, Jūsų gražios mintys ir linkė
jimai rodė, kad Jūs — su mumis. Jaučiu 
šiandieną kiekvienos sesės artumą, net 
ir tos, kuri liko tyli.

Tokia nuotaika apgaubta perėmiau 
sunkias ir atsakingas P.L.S. Vyr. Skau- 
tininkės pareigas ir 24 storas bylas, Se
serijos Vadijos sekretorės s. S. Radzevi
čiūtės kruopščiai sutvarkytas. Tačiau 
nenusimenu. Tikiu į viltingąjį Laimės 
Žiburį. Žinau, Sesės, Jūs nepaliksit ma
nęs vienos; visos, kaip bitutės, besi
stengdamos gražiai sugyventi, sustip
rinsime tarpusavį ryšį ir, vieningai dirb
damos, išplėšime Seserijos veiklą.

Tad prašau, Sese, Tavo nuoširdžios 
talkos. Įvairūs savitarpio ginčai ir nesu
tarimai kenkia skautiškajai veiklai, 
griauna pasitikėjimą mumis. Daugiau 
kuklumo ir geros valios sukaupkime sa
vo širdyse. Bandykime nekreipti dėme
sio į pasitaikančius nemalonumus, už
mirškime įžeidimus. Stenkimės pasiimti 
iš gyvenimo tyro džiaugsmo, kad skau

tiškoje šeimoje bujotų tikrai giedri nuo
taika. Gražia ir darnia veikla po Seseri
jos vėliava suburkime kuo didesnį skai
čių lietuvaičių, kurios, eidamos Dievo, 
Tėvynės ir Artimo keliu, išaugtų stip
riomis lietuviškomis asmenybėmis. Te
būnie mūsų visų svajonė, užsiliepsnojus 
Gedimino Kalne skautiškam lauželiui, 
pirmosioms su savo vėliava nuskubėti 
tenai.

Budėkime!
O. Zailskienė, 

Vyriausia Skautininke.
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PALAIDA BALA MALŪNO NESUKA
Alfa Sušinskas

Lietuvių priežodis “Palaida bala ma
lūno ratų nesuka” yra prasmingas ir 
pamokąs. Jis nusako, kad tik užtvenk
tas, sukoncentruotas ir tekąs vanduo te
turi jėgą, kuri suka ir didžiausias maši
nas; gi palaidas, stovįs balos vanduo ne
turi jokios varomosios jėgos.

Iš antros pusės, šis priežodis turi ir 
gilesnę, dvasinę prasmę: jis iškelia su
sitelkimo (susikoncentravimo) galią ir 
reikšmę.

Žmogus nieko kūrybingo nepasiekia 
be susitelkimo, be gilaus apmąstymo. 
Argi muzikas — kompozitorius sukom
ponuotų melodijas, jei jis nebūtų ilgai 
galvojęs tuo reikalu ir jei nebūtų buvęs 
ilgą laiką susitelkęs? Argi rašytojas pa
rašytų knygą, jei jis nebūtų ištisus mė
nesius mąstęs apie rašomąjį dalyką ir 
jo savyje išgyvenęs? Kiekviena kūryba 
yra gilaus susimąstymo vaisius.

Žmogaus gyvenimas yra nuostabus 
menas. Žmogaus gyvenimas yra augš- 
čiausia kūryba. Bet žmogus per savo gy
venimą, ilgesnį ar trumpesnį, tik tiek 
tenuveikia, kiek jis sugeba susitelkti. 
Palaimintos yra tos mūsų gyvenimo va
landos, kuriose mes sugebame būti savo 
minčių vadovai ir sugebame planuoti, 
vertinti, mąstyti, kurti... Įvairios kas
dieninės gyvenimo smulkmenos, tūks
tančiai reikalų reikalėlių žmogų išblaš
ko, išstumia iš dvasinės pusiausvyros, 
verčia plaukioti gyvenimo paviršiumi ir 
kliudo įžvelgti giliai bei mąstyti toli ir 
augštai... Dėl to pats žmogus turi save 
kietai kontroliuoti ir pasidaryti savo gy
venimo viešpačiu. Šis darbas lengvai ne
siduoda: čia tenka nuolat prisiversti ir 
nuolat budėti; čia reikia susidaryti su
sitelkimo įprotis.

Sugebantį susitelkti galima greitai 

pažinti net iš trumpo pokalbio su juo. 
Tokio žmogaus mintys būna reiškiamos 
aiškiai, nuosekliai ir įdomiai. Jo kalba 
nešokinėja į šalis, vienu kartu paliesda
ma įvairius, skirtingus dalykus. Toks 
žmogus sava kalba tuojau patraukia 
klausytoją; toks žmogus nėra kitiems 
nuobodus, ir jam kalbant klausytojo ne
ima žiovulys. Šia proga tiktų įdomi 
smulkmena iš proto ligonių psichologi
jos. Iš ko pažįstamas proto ligonis? 
Svarbiausia iš to, kad jo sakomi žodžiai 
ir reiškiamos mintys yra palaidi, be są
ryšio tarp savęs. Taip yra dėl to, kad 
proto ligonis negali galvoti susitelkęs ir 
nuosekliai.

Priemonių susitelkti yra daug ir įvai
rių. Dvasinis, ypač religinis, gyvenimas 
yra ypatinga susitelkimo mokykla. Pa
imkime tik maldą ir maldos gyvenimą. 
Besimeldžiąs turi konkretų taikinį — 
Dievą ir save. Jis malda susikoncentruo
ja visas dvasines jėgas į savo Viešpatį 
Leidėją, ir dėl to jo santykis su Viešpa
čiu pasidaro gili ir stipri religinė kon
centracija. Ir taip būna nuolat, nes ti
kintysis retą dieną praleidžia be vieno
kios ar kitokios maldos. Ir šiaip jau kiek
viena tikra religinė praktika bei proga 
yra didelė susitelkimo mokytoja ii' įkvė
pėja.

Kiekvienas iš mūsų čia, žemėje, esame 
kam nors skirti. Šios savo paskirties tin
kamai neatliksime, jei susitelkti nesuge
bėsime. Žmonės be susitelkimo galios 
yra panašūs į silpnas liepsneles vėjuje, 
kuris greit jas užpučia, ir aplinkui lieka 
tamsu ... Tokie žmonės nesugeba švies
ti nei sau, nei kitiems.

Palaida bala malūno ratų nesuka, o 
žmogus be susitelkimo galios jokio rim
to ir kūrybingo darbo neatlieka...
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ŽYMIAUSIOJI CHICAGOS LIETUVĖ 
SKAUČIŲ GLOBĖJA 

JUZĖ DAUŽVARDIENĖ
Jos vaikystė ir jaunystė.

Worcesteryje, Mass., žemaičių tėvelių 
šeimoje, gimė Juzė Raukčiutė, dabarti
nio Lietuvos konsulo Chicagoj e dr. P. 
Daužvardžio žmona.

Juzytė Viešąją Mokyklą lankė Wor
cesteryje. Šeštadieniais ir vasaros metu 
drauge su kitais lietuvių vaikais rinkda
vosi bažnyčioje lietuvių kalbos mokytis; 
juos mokydavo lietuviai klierikai, įžy
mūs mokslo žmonės, kaip prof. Pakštas, 
M. Avietėnaitė ir kiti.

Elementoriaus jie tuomet neturėjo. 
Viską susirašinėdavo į sąsiuvinius. Vie
ną tokį Juzė Raukčiutė - Daužvardienė 
dar šiandien tebeturi.

Lietuviškoje veikloje ji reikštis pra
dėjo būdama 5 metų mergyte. Dekla
muodavo lietuviškus eilėraščius pastaty
ta ant stalo. Kai susilaukė 7 metų, tė
tukas gimtadienio proga padavė jai lie
tuviškų knygų katalogą ir liepė pasi
rinkti knygų už 5 dolerius. Ji išsirinko 
Vaičaičio poeziją, Daukanto ir Basana
vičiaus knygų, lietuviškos tautosakos. 
Daug knygų iš anų laikų ji ir dabar te
beturi, rūpestingai išsaugojusi.

Juzytė mokėsi labai gerai. Ypatingai 
stengėsi ji taisyklingai lietuviškai rašy
ti. Sykį parašė laikraščiui “Lietuva” ko
respondenciją į Chicagą. Redaktorius už 
tai atsiuntė lietuviškų pasakų knygą su 
įrašu: “Mažajai Juzytei Raukčiutei už 
tai, kad gražiai rašo. Aukoja “Lietuvos” 
Redakcija. Chicago, kovo 27 d. 1914.”

Lankydama mokyklą, jaunutė, vos 12 
metų, Juzė pradėjo dirbti laikraščio 
“Amerikos Lietuvis” redakcijoje. Daly
vavo Lietuviškų Studijų Ratelyje, cho
ruose, vaidindavo arba akomponuodavo 
pianinu. Jos muzikos mokytoju buvo 
Mikas Petrauskas, pirmasis lietuviškų 
operų kompozitorius. Su jo choru Juzė 
gastroliuodavo po visą N. Angliją.

Ji buvo kelių lietuviškų draugijų sek
retorė. Ilganiui pradėjo mokytojauti. 
Turėdavo apie 80 mokinių, juos moky
davo vaidinti, dainuoti, o vakarais — 
lietuvių kalbos. Su jais pastatė porą sce
nos veikalų. Be to, prie Lietuvių R. Ka
talikų Susivienijimo Kuopos surinkusi 
būrį vaikų, panašiai juos lavindavo.

Visą dieną dirbusi, vakarais dar lan-

Ponio J. Daužvardienė kalba skautininkių suva
žiavime Čikagoje, 1954 m.

kydavo universitetą, kur sėkmingai stu
dijavo teisės mokslus. Išėjusi iš “Ameri
kos Lietuvio” redakcijos, dirbo vienoje 
emigrantų globos draugijoje. Ten vado
vavo lietuvių skyriui, kuris rūpinosi lie
tuvių reikalais. Po metų tapo visos tos 
įstaigos vedėja ir tuo pačiu laiku suge
bėjo dirbti kaip vertėja ir tyrinėtoja 
Jaunamečių Teisme. Pagaliau, įsisteigė 
ir savo biznį — laivokarčių agentūrą. 
Baigusi universitetą, buvo pakviesta į 
Miesto Socialinės Globos Skyrių.

Lietuvoje lankėsi du kartu. Pirmąjį 
sykį su tėveliais, būdama 4 metų. Sako
si, prisimenanti, kaip žąsinas ją vijosi 
per kiemą, o ji bėgo prie kryžiaus pa
galbos šaukdama. Antru kart aplankė 
Lietuvą 1924 m. būdama moksleive ir 
pati vadovaudama lietuvių ekskursijai.

Konsulo žmona. Juzė Raukčiutė susi
pažino su Dr. P. Daužvardžiu ir už jo 
ištekėjo. 1937 m. jiedu persikėlė Chica- 
gon. Čia, kaip konsulo žmona, ypatingai 
daug laiko skirdavo ir tebeskiria Lietu
vos ir lietuvių garsinimui svetimtaučių 
tarpe. Buvo • suruošusi lietuvių dienas 
Geležinkelių Parodoje, Chicagos Paro
doje. Ruošia ir dabar paskaitas apie Lie
tuvą, dažnai dalyvauja su progamomis 
televizijoje, kalba per radio.

Jau 8 metai, kai jos rūpesčiu būna 
ruošiama Lietuviška Eglutė Pramonės 
Muziejuje ir organizuojami lietuvių pa
sirodymai. Jie turi taip didelį pasiseki
mą, kad bilietai būna išpirkti jau prieš 
2 savaites. 1952 m. amerikiečiams reko
menduojant, buvo išrinkta Žymiausiąja 
Chicagos Moterimi.
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iŠ DIENORAŠČIO 
SUGRĮŠIMAS'' 
N.JANKEVIČIŪTĖ

(H. Nogys) 
Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo.

Ir praversiu aš namų duris —•
Pasigirs pažįstami balsai
Ir atspindys degančios ugnies 
ant mano veido kris,
Ir suplaks taip taikiai, taip ramiai širdis . ..

Nežinau kito tokio sugrįžimo, kaip tą 
namo. Tiktai jis atidaro ilgesio narvą ir 
paleidžia visą žmogaus būtybę atgal į 
nebepasikartojančią ir brangią praeitį. 
Tai nėra vien durų atvėrimas į pirkią, 
kur gimei, ar žvilgsnis į takus, kuriais 
vaikščioti išmokai. O ne! Grįžti visais 
jausmais ir visa siela, grįžti skubėda
mas, išsiilgęs, kaip paukštis po žiemos į 
seną lizdą, ir po ilgų klajonės metų ten 
nurimęs naujai gimsti. Ir šitam sugrįži
mui niekas visam pasauly prilygt ne
gali ...

*
(Putinas)

Už jūrių marių, už mėlynųjų, 
Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rusų vėją, 
Kur sniego puokščių pusnynus sėja, — 
Kaip šviesų šiltą gegužio rytą, 
Žiedais rasotais apsčiai kaišytą, 
Dūma giliąja, jausmu gyvuoju 
Tave svajoju tave dainuoju, 
Tolima, brangi Tėvų šalie!

Spindėk, brangioji, skausmu auginta, 
Jau lauktas rytas pro dūmus švinta, 
Ir mes klajūnai su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išl iešme 
Ir grįšim, grįšim silpni išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią.
Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai, 
Tolima, brangi Tėvų šalie!

BALTIJA, 19 ... Birželio mėn. 1 d.
Ant denio stovėjau ilgai. Baltos putos 

sūriais purslais taškė veidą ir vėjas ke
deno plaukus. Laivas raikė raukšlėtą 
jūros nugarą, spindinčiose dangaus pla
tybėse rąžėsi tingios debesų kaimenės, 
o aš vis rymojau ant turėklų įbedusi 
akis į parūkavusį akiratį ir laukiau. Pa
galiau, visai neseniai išniro siauras že
mės ruošas. Štai, jis didėja vis, jau galim 
išskirti miškus, tarytum tirštas, juodai 
mėlynas dėmes ... Nebereikia klaust, 
kas ten per krantas. Lietuva — staugia 
laivo sirena, Lietuva, Lietuva — ošia 
bangos ir klykia žuvėdros.

Artyn, artyn, artyn! Jau įžiūriu pa
krantes ir Klaipėdos namus ir bokštus. 
Į Baltijos gelmes riedanti saulė skelia 
juose akinančias kibirkštis, plevenan
čiom liepsnom žaižaruoja langai, ir vi
sas miestas atsiveria prieš akis, lyg gin- 
rinis žaislas vakaro delne.

J. Daužvardienė daug dirba ir šalpos 
srityje. Jai padedant, čia atvyko nema
žai tremtinių. Palaikydama ryšį su 
tremtiniais Vokietijoje, sudarė galimy
bes “Vyčių” chorui ir ’’Ateities” šokėjų 
grupei įsigyti tautinius rūbus.

Be visa to, J. Daužvardienė buvo su
organizavusi pirmąją lietuvių skautų 
skiltį Chicago j e, kuriai priklausė abu 
Daužvardžiukai, o brolis Algirdas buvo 
jos vadovu. Vėliau lietuviai skautai pa
plito po visą Chicagą. J. Daužvardienė 
nuolat susirašinėdavo su Lietuvos skau
tais, norėdama pasikeisti literatūra ir 

kitokiomis skautiškomis žiniomis.
Dabar J. Daužvardienė yra Chicagos 

Aušros Vartų Skaučių Tunto ir Skauty- 
bei Ugdyti Fondo Globėja. Taip pat 
mielai sutiko būti Vyriausios Seserijos 
Vadijos narė. Už didelius nuopelnus 
Lietuvai ir Skautybei apdovanota Skau
tų S-gos Padėkos Žymeniu. Be to, ji yra 
dar daugelio kitų organizacijų narė ir 
garbės pirmininkė. Ji ir konsulas dr. P. 
Daužvardis nepaprastai daug dirba ir 
aukojasi Lietuvos ir lietuvių labui. Dėl
to jie yra visų mylimi ir visur laukiami.

O. Z.
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KALTINĖNAI, birželio 3 d.
Žemaičių plentas kaip stalas, ir auto

busas rieda tartum sviedinys. Vienas po 
kito palieka toli miškeliai, kalvos ir 
margos pievos, tik jų saldūs kvapai ne
paleidžia išdykusiai kutendami nosį. Ga
li atskirti kada dvelkteli čiobreliais, o 
kada dobilais ar kmynais; ir taip visą 
kelią, kol iš pamėlusių miškų išnyra 
Kaltinėnai.

Jau iš tolo pamačiau prie plento prisi
glaudusią kleboniją. Suaugę, susipynę 
didžiuliai sodo medžiai stumdėsi už jos 
susikūprinusių pečių, tarytum veržda
miesi į plentą pasižiūrėt pradardančių 
vežimų. Šita vieta man kažkodėl panaši 
į Šatrijos Raganos senąjį dvarą. Galbūt, 
tas paūksmingas sodas, gal tie miškai 
aplink, gal seni erdvūs ir jaukūs klebo
nijos gonkai primena gražiausiąjį mūsų 
literatūros perlą, nežinau, tik visada, 
kai atkeliauju čia į šitą užmirštą kam
pelį, norisi ir klausyt, ką pasakoja did
vyriška Žemaičių žemė.

O ten tarp avilių akys jau atrado ir 
patį dėdę. Jis pamažėli brido aukšta žo
le su trinyčiais ant sutanos ir atverstu 
brevijorium rankoj; bitės skriejo aplink 
jo žilą galvą, kaip auksiniai taškeliai. 
Visai kaip tik toj kažkada skaitytoj kny
goj ėjo jis ten žilaplaukis, gerutėlis, ma
no dėdė, mano klebonas.

*
Vakarop aplankę senutę ąžuolinę baž

nyčią ir kapus, kuriuose ilsisi Dionyzas 
Poška (labai įdomus jo paminklo užra
šas ir mėgstu jį garsiai skaityti — Žinok 
ateywy, jog ty kapay ira Žemaycze mo- 
kita ir garbinga vira, kuris tėvu kalba 
iszaugsztinti troszko), išėjome abu su 
dėde į Medvėgalį. Išsikvėpinusių laukų 
platybėj stūksojo jis didelis, rimtas, su
raukęs žalią kaktą, vakaro auksu nulie
tas, tarytum pasakų milžinas švelnio
sios karalaitės sargyboj. Tylėdami ko- 
pėm jo stačiais šlaitais. Aplinkui švilpa
vo strazdai, kažkur toli užsikvatodama 
kukavo gegutė. Kai pagaliau uždusę pa
siekėm viršūnę ir prieš akis lyg užburta 
skraistė išsiskleidė laukai, keliai, miškai 
ir keturiolika smailių bažnyčių bokštų, 
viskas duosnia vasaros ranka išdabinta, 
persunkta dainavimu, čiulbėjimu, kva
pais, pasijutau tarytum protėvių apdai
nuotose dausose, kuriosna štai iš visų 
kraštų į smilkalą pavirtus kilo žemė.

Kai susėdom ant sausos viršukalnio 

žolės, dėdė apmetė ramiom akim gra
žiąsias tolumas ir susimąstęs pradėjo:

Kai vidudienį pažvelgsi
Nuo Medvėgalio aukštai
Keturiolika bažnyčių aiškiai užmatai.

Aš pačiupau antrąjį posmelį —
Baltininkai ir Girgždutė 
Net pats Dyvitis puikus 
Pagarboj jam lenkia galvą 
Per girias miškus.
Vien tik debesis praskleidus
Šatrija aukščiausia,
Pasityčiodama kartais.
Savo draugo klausia:
Pasakyk gi meldžiamasis. 
Kas mudviejų gali 
Plačiau apveizėti 
Žemaičių šalį?

Kai nutilom baigę gražiąją Maironio 
baladę, aš dar ilgai vedžiojau akimis po 
mėlynas tolumas spėliodama kurioj pu
sėj koks miestas, kaimas ar vietovė 
grimzdo į pavakario rūkus. Nepertoliau- 
siai, į rytus, turėjo būti Kražiai; mažy
čiai ir kuklūs, bet milžiniškomis raidė
mis savo vardą į istorijos lapus įrašę. 
Toliau, šiaurėn, kaip veidrodis tviska 
Lukšto ežeras, o už jo kniūbso senieji 
Varniai, kur iš po darbščios vyskupo Va
lančiaus plunksnos tryško į nuvargintą 
kraštą tartum spinduliai “Žemaičių 
Vyskupystė”, “Vaikų knygelė”, “Antano 
Tretininko pasakojimai”. O už Varnių 
nepertoliausiai ir Užventis, kur gyveno 
ir dirbo šviesiausioji lietuvių tautos 
duktė Šatrijos Ragana. Ten prie Ventos 
krantų, atminimuose ir sapnuose pa
skendęs, stovėjo jos Senasis Dvaras, pra
gydęs visai Lietuvai mūsų bajorijos gul
bės giesme, o dar toliau, Raseinių pusėn,

Seserijos ir Brolijos vyriausieji skautininkai susitikę 
akademinėje stovykloje. Nuotr. A. Banionio.
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Skyrių veda: ps. P. Pakalniškis, 1331, 16th St. Santa Monica, Calif., U. S. A.

SENIS LAPINAS PASAKOJA...
Liepos mėn. laikotarpyje skilties gy

venime buvo daug sujudimo. Užbaigę 
mokslo metus (manau, laimingai!), iš
vykote į vasaros stovyklą. Ten dviejų 
savaičių laikotarpyje kiekvienas skilties 
skautas pergyveno tai, ką mes skauty- 
bės moksle vadiname brangiausiu mo
mentu, būtent, arčiau gamtos, arčiau jos 
Kūrėjo —■ Dievo, arčiau tobulybės! Tą 
mes visi pergyvenome šios vasaros sto
vyklos metu. Tačiau, nieko nėra amžino 
šioje žemėje, viskas pasibaigia; pasibai
gė stovyklos, pasibaigė laužai, neuž
mirštami džiūgavimai; jūs, skilties skau
tai, ir aš, jūsų Senis Lapinas, sugrįžta
me vėl kartu prie nuogos kasdienybės... 
Jūs iš vasaros stovyklos prisipildėte pil
nas krūtines skautybės džiaugsmo ir ži
nių ateinantiems metams, o aš, senis, 
vėl grįžtu po savo Grainio Liepa ir, at
sisėdęs po ja, seku toliau iš savo praei
ties prisiminimų lietuviškosios skauty
bės gijas ... Kas esu aš, kiekvienas jūs 
jau žinote, o kas yra toji Grainio Liepa? 
— Pavartykite mūsų didžiojo tautos sū
naus Krėvės raštus; jei negausite jų, 
paklausinėkite savo tėvelių, kurie ėjo 
mokslą Nepriklausomoje Lietuvoje; jie 
jums smulkiau papasakos, kas tas buvo 
Lapinas ir Grainio Liepa... Aš noriu 
būti jūsų skilties skautiškasis Lapinas, 
kuris “Skauto Aido” puslapiuose žadin
siu jūsų skautiškąją-lietuviškąją sąžinę.

ir Pasandvaris, kur gimė didysis dainius 
Maironis.

Į Kaltinėnus grįžome jau naktį. Neju
čia skubinau žingsnius atsiminusi Med
vėgalio vaiduoklius, bet dėdės lazda ra
minančiai kaukšėjo į plentą baidydama 
šešėlius.

NAUJI METAI. Skautiškieji nauji 
metai seka po vasaros poilsio. Vasaros 
stovykla įvyko mokslo metų vasaros 
atostogų metu. Tuoj po stovyklos jūsų 
skiltis parvyko į namus, miestą, kuria
me jūs gyvenate. Kaip tuščia ir nyku 
mieste, parvykus iš stovyklos. Jūsų jau
na dvasia nerimsta, daužosi... Kodėl ta 
skautiška stovykla buvo tokia trumpa, 
lyginant su visu gyvenimu? Kodėl jauni 
berniukai, mergaitės, skautai - skautės, 
turi daug daugiau laiko praleisti dulki
name ir suodiname mieste? — Taip jau 
yra gyvenime surėdyta, kad gero žmo
gus turi tik labai trumpą laikotarpį. Gy
venime, paprasto žmogaus akimis žiū
rint, atrodo yra daugiau blogio, negu

s.v.v.sl. Jonas Danaitis laimėjęs "Sk. Aido'' 1954 
m. vajaus pavienių platintojų grupėje I vietą.
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gėrio. Bet... bet, mūsų didžioji skautiš
koji sąjunga ir buvo tam įkurta, kad 
jos mokslą išėjęs lietuviškasis jaunimas 
iš gyvenimo blogio padarytų gyvenimo 
gėrį- Praėjusiųjų skautiškųjų metų dar
bą jūsų skiltis apvainikavo vasaros sto
vykla, o dabar, sugrįždami iš saulėtosios 
vasaros prisiminimų į dulkiną miestą, 
į mokyklos suolus, jūs vėl visi kartu su 
lietuvišku užsispyrimu kibsite į mokslo 
knygas ir lygiagrečiai — į skautiško 
darbo tęsimą. Pradėdami naujus moks
lo ir skautiškuosius metus, atsiminkime 
lietuvišką patarlę: Gera pradžia — pusė 
darbo! Jei gerai pradėsite, turėsite at
likti tik pusę darbo!

SKILTIES SĄSTATAS. Pradedant 
naują skautavimo laikotarpį, jūsų skil
tis staiga sumažėjo: Jonas su tėveliais 
persikėlė į kitą miestą gyventi, Petru
kas, jūsų skilties dvasia, susirgo džiova 
ir yra išvežtas ilgam gydymui į sanato
riją... Jūsų skiltis nebematė savo eilėse 
ir Stepo, kuris skautiškaisiais dalykais 
iš viso mažai domėjosi. Pirmos sueigos 
metu taip nejauku buvo. Kiekvieno šir
dį kažkas stipriai stipriai įgnybo: iš kur 
mes dabar gausime tuos naujus skautus? 
— Juk penkiese mes negalėsime atlikti 
daugelio skilties darbų! Tokį likimą su
tinka kiekviena skiltis, kiekviena drau
govė. Jau taip pasaulyje surėdyta, kad 
iš mūsų skautiškosios organizacijos, kaip 

ir iš kitų lietuviškų organizacijų, iš
skrenda nariai, kaip tie aukštų padangių 
lakūnai — paukščiai, ir nebegrįžta nie
kada ... Kiti, gyvenimo naštos prispaus
ti, pasitraukia, treti — pasirenka toli
mesnį kelią — kitos organizacijos eilėse, 
ketvirti palieka mūsų eiles skųsdamiesi 
mūsų skautiškuoju mokslu (jis jiems 
visada buvo nesuprantamas, keistas)... 
Tačiau, vilties nereikia nustoti, nes nau
ją berniuką nutverti nėra sunku, sunku 
tik yra jį, nutvėrus, išlaikyti. Jūsų skil
tis (senojo sąstato) turės padėti daug 
pastangų ir noro, kad naujiems skilties 
kandidatams parodyti skautiškąjį moks
lą tokį, koks jis ištikrųjų yra. Kad ati
traukti jaunąjį kandidatą nuo komikų 
ir televizijų, nuo slampinėjimo vakarais 
gatvių pakampiais, ar iš netinkamų kino 
filmų, ir priversti jį prie skilčių sueigų, 
iškylų, ekskursijų, — visa jūsų skiltis 
turės darbo tuoj pat sugrįžusi į nau
juosius skautiškuosius metus. Norint 
naujuosius kandidatus paskatinti prie 
našaus skautiškojo darbo, reikia pir
miausia suįdominti lietuviškąja skauty- 
be. Reikia ir toliau dėti pastangų, kad 
tas įdomumas, įdiegtas pirmaisiais skau
tavimo metais, pasiliktų rusenančia ug
nimi per visą berniuko jaunystės laiko
tarpį. Kaip gali kandidatas įsiterpti į 
jūsų skilties tarpą, jei jis iki šiol neži
nojo, kas tai yra lietuviškoji skautybė,

Toronto Šatrijos tunto oro skaučių Vaivorykščių skiltis pasidalinusi I ir II vietą su Toronto jūrų budžiais 
1954 m. "Sk. Aido" vajuje. Nuotr. J. Dvilaičio.
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kas tai yra skautų įstatai, kas yra skiltis, 
draugovė. Jūs, senieji skilties skautai, 
turite tą atlikti: jūs, ieškodami naujų 
kandidatų savo skilčiai, turite surasti 
berniukų, kuriems iki šiol skautybė bu
vo nepažįstama, nežinoma ar nesupran
tama. Jūs savo turimomis skautiškomis 
žiniomis turite suįdominti naująjį kan
didatą, kad šis pamėgintų tęsti skautiš
kosios mokyklos didįjį žaidimą kartu su 
jumis ir kad tas žaidimas jam nenusi
bostų, kaip jums, jau kelis metus išbu
vus skautiškose eilėse, dar nenusibodo 
ir, atrodo, niekada nenusibos.

Jaunas dienas visi mes pergyvenome 
vienodai. Dar nebūdami skautais, mes 
jau priklausėme “piratų” ar “šaulių” 
klubui, turėjome iš savo tarpo išsirinkę 
“vadus”, “pirmininkus”. Vakarais žai
dėme vagis ir policininkus, pavasarį ir 
vasarą ėjome žuvauti, uogauti (kartais 
į kaimyno daržą braškių “rinkti”), rude
nį — į sodus “patikrinti” obuolių rūšies 
ir pan... o dabar, va, staiga iš tokių 
“kompanijų” jūs gavote naujų narių sa
vo skilties sudėčiai papildyti. Berniukai 
mėgsta tokius sambūrius, kuriuose yra 
jų draugai. Jei Zenonas į trečiąją jūsų 
skilties sueigą neatvyko ir pasakė, kad 
jis daugiau neatvyks, nereikia nustoti 
vilties, kad jis skautų eilėse nebebus. 
Kaip jis galėjo būti jūsų eilėse, jei ke
letą jo gatvės draugų įstojo į kitos drau
govės kitą skiltį, kur berniukai kitaip 
žaidžia, negu jūsų skiltis. Ir skiltininkas 

anoje draugovėje daug judresnis, įdo
mesnis. Leiskite, patarkite, nuveskite 
Zenoną į aną skiltį, kur yra visi jo drau
gai, kur jam atrodo, kad skiltininkas yra 
geresnis. Po kiek laiko, kai Zenonas pa
žins mūsų skautiškąjį darbą, — pats pa
sakys, kad visi skiltininkai yra geri, vi
sos skautų skiltys yra įdomios. Savo, gi, 
skilčiai jūs atrasite vietoje Zenono kitus 
3 berniukus, iš kurių jūs ir jūsų skilti
ninkas, padarysite tikro skauto vardo, 
vertus skautus. Gavę naujus kandida
tus, elkitės su jais ne kaip su pavaldi
niais, bet, kaip su jaunesniais broliais, 
draugais; įdiekite jiems pirmąją lietu
viškosios skautybės sėklą giliai į širdis, 
kad, gyvenimo audros blaškomi, jie nie
kada jos neužmirštų ir kad sekančiais 
metais naujų skilties narių jums nebe
reikėtų ieškoti.

Skilties darbai rugpiūčio mėn.: Dar 
kaikur vasaros stovykla. Lavinimasis 
pionerijoje (tiltų, bokštų, lieptų staty
me), plaukyme, skenduolio gelbėjimas 
ir pirmoji pagalba įvairiuose nelaimin
guose atsitikimuose. Tvarkingas skilties 
palapinių, įrankių ir rakandų padėjimas 
po vasaros stovyklos. Poilsis prieš nau
jus mokslo ir skautiško darbo metus.

Kelrodis rugsėjo mėn.: 
pildymas naujais nariais. 
Jų pirmasis apmokymas. 
Įsitraukimas į mokslą. 
Povasarinės iškylos į 
gamtą.

skilties pa-

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

SKAUTAMS VYČIAMS 
Lordas R. Baden - Powell

Pasiekęs savo amžių. — žinokite, kad 
nesijaučiu senas, bet mano gimimo met
rikai skaudžiai įrodo, kad man jau suka
ko 82 metai — žodžiu, pasiekęs savo am
žių stebiesi, kaip greitai gyvenimas pra
bėga. Pažvelgus į jį iš šio galo, jis ne
paprastai trumpas.

Imi dairytis ir galvoti, kaip daug lai
ko sugaišta smulkiems dalykams, netu
rintiems jokios reikšmės ilgoje kelionė
je, ir susirūpinęs kratai savo veiksmus, 
tikėdamasis rasti ką nors, dėl ko vertėjo 
leisti laiką — ką nors, kas pateisina visą 
vargą, padėtą išauklėjimui, kas būtų 
verta mūsų inteligencijos, kas būtų 
aukščiau už ambiciją pralenkti savo 
draugus, kas būtų geriau už netikrą gai
lestį, kuris duoda kitiems, kas jam ne
sunku duoti, ir pan.

Žodžiu, ar valandos, praleistos pusiau 
pasilinksminti, atsveria paskirtąsias pa
reigai atlikti ir kitiems tarnauti?

Tai klausimas, į kurį kiekvienas į ga
lą savo gyvenimo turi atsakyti ir į kurį 
mes jaunystėje per mažai kreipiame dė
mesio.
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"SKAUTYBĖS BERNIUKAMS" PASTOGĖJE

Keleto entuziastingų vyčių vienetų ir vadovų dėka JAV Rajono vyčių užsi
brėžtas tikslas - sutelkti $1000.00 "Skautybei Berniukams" išleisti virsta ap
čiuopiama tikrove. Iki š.m. rugpiūčio mėn. 5 dienos į "S. B", kasą įplaukė 
$785.09 (kanadiškais), kas lygu virš $800.00 (amerikoniškais). Kiek man žinoma, 
Chicagos brolių vyčių rankose randasi suma, kuriai įplaukus, tikiuosi, peršok
sime užsibrėžtą tikslą.

Vietovėmis vajus atrodo sekančiai:

Jūsų s. H.Stepaitis

Bostonas Can. 96.70
Chicaga (per s. V. Mantautą) " 71.78
Detroitas " 146.50
Hartfordas " 194.60
Miami " 20 . 16
New - Yorkas " 129.00
Omaha " 13.65
Rochesteris " 63.45
Waterburis " 11.00
Worcesteris " 11.70

Pavieniai asmenys:
ps. O. Gešve ntas " 5.00
J. Jurkevičius " 5.00
Prof. Kolupaila " 1.94
A. Mantautas " 2.00
s. V. Mantautas " 9.70
Kun. Raibužis " 2.91

Viso Can. $785.09
Šia proga noriu broliams pranešti, kad LSB Vadijos nutarimu visiems auko

jusiems $2. 00 ar daugiau, knyga bus siunčiama nemokamai. Todėl prašau atkreip-
ti dėmėsi, kad aukų lapuose būtų pilni aukotojų adresai.

Budėkime!

Šitaip Save tardant, sąžinė bus mūsų 
kaltintoja: kuo mes galėsime apsiginti?

Štai, kodėl jums, skautai vyčiai, žen
giantiems į gyvenimą, šis klausimas siū
lomas apmąstyti. Jūs buvote berniukai; 
jūs dalyvavote nerūpestingose sveikos ir 
triukšmingos jaunystės ekstazėse ir, bū
dami skautai, persiėmėte keliais vyriš
kumo elementais — bent tikiuosi, kad 
taip buvo, nes kitu atveju jūsų vadams 
tektų susimąstyti. Jeigu nieko kito, tai 
bent išmokote valdytis, plačiau žiūrėti 
ir vadovautis savo garbės jausmu.

Bet dabar, priėję vyrų amžių, jūs tu
rite parodyti, ką išmokote skautuose ir 
kaip sugebate taikyti įstatų dvasią vyrų 
gyvenime. Jūs taip pat išmokote dar 
vieno dalyko, ko nemokėjote būdami 
berniukais, būtent, išmokote galvoti.

Man jums berašant, širdis mane įspė
ja, kad aš jokiu būdu nebegyvensiu kitų 
80 metų, nors ir laimingai peržengiau 
šiuos metus. Todėl galite laikyti mano 
žodžius rimtu įspėjimu, mano brangūs 
vyčiai, — rimtu įspėjimu apgalvoti sa

vo gyvenimą ir ką norite iš jo padaryti. 
Įsivaizduokite, koks jis atrodys jums at- 
sigrįžus jo gale. Jūs niekuomet negalite 
žinoti, kada tas galas ateis — gal už 82 
metų, gal daug anksčiau. Todėl neleis
kite laiko niekais kelis trumpus metus 
prieš juos, bet dirbkite ką nors, kas ver
ta darbo — gal būt, jums patiems ir jūsų 
šeimai, bet, svarbiausia, kitiems.

Atminkite, kad visuomet galite įnešti 
džiaugsmo spindulį į kitų žmonių gyve
nimą, nors būtumėte ir labai neturtingi 
ar nesveiki. Tuo padarote ir savo gyve
nimą laimingą. Mano žodžiai jums gali 
atrodyti graudžiu pamokslu, bet nėra 
reikalo būti graudžiam. Esu įsitikinęs, 
kad gyvename šiame pasaulyje, kad 
džiaugtumėmės gyvenimu ir būtume 
laimingi. Ar mes tai pasiekiame, parei
na nuo mūsų pačių. Kaip tai daryti, pa
tariau jums savo knygoje “Rovering to 
Success”. Atlikdami pareigą artimui, at
liekate dalį savo pareigos Dievui ir pa
dedate taikai ir gerai valiai pasaulyje 
įgyvendinti.
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ST “'VYKIOS

LOS ANGELES SKAUTŲ STOVYKLOJE

— Mūsų skautai rengiasi stovyklon. 
Atvažiuok ir Tu, broli, — nuaidi rajono 
vadeivos ps. V. Pažiūros balsas telefono 
ragelyje. Džiaugsmas nurieda pagau
gais per nugarą ir bėgte pasileidžiu į 
savo barakus. Paskubomis susimetu vi
sus reikmenis į mašiną, paskambinu 
pulko vadui, išsiprašau dešimtį dienų 
atostogų ir sėdu prie vairo. Vėl į skautų 
stovyklą, vėl prie lietuviškų laužų su 
mūsų dainomis ir skautukų klegesiu.! 
Užmiršt kariuomenę, parašiutus ir kario 
kieto gyvenimo vienumą ...

Barškėdama, šnypšdama mašina, va
dinama senutė, įkopia vingiuotais ke
liais į Kalifornijos kalnus. Štai ir Ar
rowhead ežeras. Atsidustu iš džiaugs
mo: vargas pasibaigė. Bet kur tau ... 
Dar bent porą valandų teko įvairiais 
šuntakiais paklajoti aplink tyru krikšto- 
lu žvilgantį, rymančių uolynų ir girių 
apsuptą ežerą, kol pagaliau prie šiauri
nės pakrantės radau stovyklą. Ąžuolų 
ir pušų paunksmėje, prisiglaudusios 
prie atšlaitės rymo palapinės, ant seno 
telefono stulpo (medžių kirsti negali
ma) įmantriai įkeltos šypsosi pasauliui 
Lietuvos ir JAV vėliavos, o aplink, ta
rytum pakiršintas skruzdėlynas, kruta 
skautukai. Pagaliau!

Spusteliu kairę su stovyklos vadovais 
ps. S. Makarevičium, v.sl R. Dabšiu, si. 
J. Navicku ir jų padedamas greit iške
liu savo karišką kalnų palapinę. Įsiren
gus, pirmyn į darbą! Kaip ir visose sto
vyklose, taip ir čia neapsieinama be 
sunkumų. Pirmiausia, tai laužo klausi
mas. Mat čia įstatymai neleidžia kurti 
atvirų laužų — per didelis miško gais

ro pavojus. Verdame ant specialiai tam? 
įtaisytų uždarų ugniaviečių. Bet kokia 
čia stovykla be laužo?! Tad sukišam sa
vo “išmintingas” galvas į krūvą ir po 
minutės grįžtam su skautiško išradin-. 
gurno “stebuklu”: paimam didoką meta
linę dėžutę, pripilam į ją žvyriaus, jį 
persunkiam benzino ir alyvos mišiniu 
(3/į benzino ir %, alyvos). Tą dėžutę 
užmaskuojam iš akmenų sukrautu au
kuru ir turime kibirkščių nesvaidančią, 
nepurkštaujančią liepsną vakaro lau
žams.

Stovyklos dienos, stovyklos naktys 
bėga, kaip paprastai, šuoliu pro šalį. Ry
tais užsiėmimuose ruošiamasi patyrimo 
laipsnių programoms: pastatomas virvi
nis tiltas, skautukai žingsniais išmatuo
ja ir nupiešia visos apylinkės žemėla
pius topografijos egzaminams, morzė, 
pėdsekystė ir t.t. Žinoma, neužmirštama 
ir pasipuošti: Genių skiltis pastato sko
ningą lietuviško stiliaus su spinduliais 
ir koplytėle kryžių, Ereliai gražiai iš
puošia vėliavos aikštelę, o mažieji Žvirb
liai visus nustebina originaliais ir sko
ningais palapinės papuošimais. Ketvir
toji vyresnių skautų Krokodilų skiltis 
nutaria savo meniškus sugebėjimus iš
reikšti kitu keliu ir pasisiūlo būti nuola
tiniais stovyklos virėjais... Popietės 
prazvimbia pro šalį paežerėje, kur ne tik 
šiaip maudomasi, bet ir mokomasi 
plaukt, nardyt ir irkluot.

Vakare, vėliavą nuleidžiant, paskel
biami skilčių tvarkingumo ir pažangu
mo konkurso rezultatai, patikrinamos 
skiltys ir dienos darbai baigiasi.

Pradedam laužus tradiciniu “Lauže-
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lis, lauželis” ir tam tikrų chemikalų pa
galba geltona, žalia ir raudona spalvo
mis nudažyta liepsna. Norėtųsi dainuoti 
ir “Seselės, seselės”, bet kad jos, užsi
spyrėlės, ne tik kad stovyklauti, bet net 
nė į svečius neatvyko. Gal vyresnėm se
sėm jau tas nebeįdomu, gal kiti idealai 
akį patraukia... Gaila ir skaudu. Na, 
bet brolio Dabšio linksmai pravedamos 
dainos ir pasirodymai greitai nejaukią 
nuotaiką išsklaido. Kartkartėmis ir ma
ne skautukai prigriebia papasakoti apie 
keliones, apie Afriką, arabus, Grenlan
dijos ledynus, Floridos pelkes, krokodi
lus, indėnus, šuolius su parašiutu, bet 
aš vis kur buvęs - kur nebuvęs imu kal
bėti apie gilųjį Nemuną, tamsų Nevėžį, 
Kęstutį, piliakalnius, girias. Klausosi, 
mažieji, niekad Tėviškės nematę, susi
masto vyresnieji... Nuskamba “Ateina 
naktis”. Poilsis. Mes, vyresnieji, susiren
kam į štabo palapinę ir iki pusiaunakčio 
išdiskutavę prabėgusią dieną, paruošę 
planus ateinančiai dienai, krintam į 
guolius. Tylios, šviesios žvaigždės virš 
galvų, tylus miškas, vien sargybinių 
žingsniai tesudrumsčia tylą. Poilsis ...

Vidury savaitės ateina “baisioji nak
tis”.

— Visi kelt, pavojus. Su šiltais rūbais. 
Mikliai, mikliai, — vidurnaktį mes pa
žadinant stovyklą. Užsimiegoję skautu
kai dvilinki išlekia iš palapinių. Na gi 
ir jų smalsumėlis: “Kas, kur?”, “Bloli, 
kas atsitiko?” sušveplena mažieji ir api
beria mus klausimais. Aš nė žodžio ne
sakęs išsivedu didžiuosius į tamsą. Tiks
las: įslinkt nepastebėtiem į visų likusių 
saugomą stovyklą... Po valandos skau

tukai išvargę vėl lenda į dar tebešiltus 
guolius. Taip, jie pavargo, bet jau kal
bos apie tamsaus miško baisybes jiems 
metams užteks, o gražūs prisiminimai 
liks visam laikui...

Priešpaskutinę dieną gerokai palijo. 
Ta proga Ereliai užmiršo, kad negalima 
iš vidaus liesti palapinės ir pasijuto ap
semti. Na, bet lietus kaip atėjo, taip ir. 
praėjo. Tik stebėjomės, kad Ereliams, o 
ne Krokodilams teko “paplaukioti”. Mat 
tiems tai būtų “arčiau prie širdies”... 
Vakare, bešuoliuojant per Joninių lau
žą, visi vargai užsimiršo ir vėl daugybė 
porų jaunų akių džiaugsmu sužibo lau
žo šviesoje.

Prabėgo savaitė nepastebėta. Jos me
tu aplankė stovyklą gerbiamas klebonas 
kun. Kučingis su saldainiais ir ledais, 
mielas mūsų profesorius M. Biržiška, o 
brangus konsulas dr. Bielskis ilgai dali
nosi savo mintimis ir ragino vienybėn 
vyresniuosius: “Ne kivirčų mums reikia, 
ne tarpusavyje besipiaunančių partijų, 
o lietuvių! Sujunkime rankas, stokime 
petys į petį tėviškės labui!” Dar ir dabar 
ausyse mums skamba jo pasakyti žo
džiai, kuriems visa širdimi pritarėm.

Atėjo ir paskutinė stovyklos diena. 
Suvažiavo mamytės, tėveliai. Skautai 
baigė laikyti egzaminus į patyrimo 
laipsnius ir, pagaliau, vėliavos nuleidi
mas ... Mielų svečių akivaizdoje du 
skautai ir keturi vilkiukai davė įžodžius, 
pabučiavo trispalvę po svetimu dangu
mi... Užrišau jiems Tėvynės mazgelį. 
Miela krūtinėje: dar šeši lietuviai auga. 
Brolis Pažiūra užrišo gerojo darbelio 
mazgelius ir tarė šiltą žodį. Pagarba.

Gaivinančiam vandenėly
je išsimaudžius . . . Lake 
Arrowhead, Calif.

Nuotr. R. Mišausko.
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Kryžių pastačius . , . Lake Arrowhead, Calif.
Nuotr. R. Mišausko.

stovyklos vadovams už gerai atliktą pa
reigą. Po dovanų konkurso laimėtojams 
išdalinimo virš kalnų nuaidėjo Tautos 
Himnas, “Marija, Marija”, ir palengva 

mašinose išnyko dauguma palapinių, ra
kandų, už mašinų durų nutilo ir skau
tukų klegesys. Palengva posūkis užden- 
g. mašinas, nusinešančias mūsų širdies 
dalelę. Stovykla baigėsi.

Jūrų skautų skiltis ir dar keli ’’sausu
mos” skautai liko dar vienai dienai sto
vykloje paburiuoti, pasimokyti jiems ži
notinų dalykų. Bet sekmadienio vakare 
dulkės uždengė ir jų išvažiuojančias 
mašinas...

Sėdžiu tuščioje stovyklavietėje vienas 
ir rodos tebegirdžiu linksmą skautukų 
klegesį. Daug apkeliavau, bet čia, Los 
Angeles, radau vieną iš geriausiai vei
kiančių lietuvių skautų vienetų visose 
JAV. Mūsų visų pagarba turėtų būt 
skirta broliui Pažiūrai už įkūrimą ir su
tvarkymą tokio puikaus vieneto, pagar
ba ir dabartiniam to vieneto vadovui 
broliui Makarevičiui už šauniai praves
tą stovyklą.

Sudievu, stovyklą, sudievu, broliai! 
Už poros dienų pakilsiu ir aš atgal, prie 
šautuvo ir parašiuto. Dar vienas vaini
kas ant tėviškės aukuro uždėtas ...

R. Mišauskas.

CLEVELANDO SESĖS IR BROLIAI
"Dievui, Tau, Tėvyne ir 

Žmonijai
Skiriam visa meilę mūs 

širdžių" , . .
(Šie dainos žodžiai būva 
mūsų stovyklų šūkiu).

Ir šiais metais Neringos skaučių tun
tas ir skautų Vietininkija turėjo gražią 
stovyklą, kuri prasidėjo birželio 19 d. ir 
tęsėsi iki liepos 2 dienos. Tai buvo mūsų 
5-toji stovykla. Jai vietą pasirinkom gra
žiam ūkyje pas lietuvį p. Čiutą, netoli 
Painesville miestelio. Ši stovykla gra
žiausia iš visų buvusių. “Dėdė” Čiutas 
pavedė visą ūkelį mūsų žinion ir čia mes 
gyvenom lyg savo “karalijoj”. Turėjome 
didelę pievą, kurioje abi stovyklos gra
žiai sutilpo; prie stovyklų prisiglaudęs 
ramus miškas ir srauniai tekanti gaivi
nančioji upelė vardu “Grand River”, o 
joje skautų draugai žalčiukai, kurie, 
maudantis, glausdavosi savo slidžiais ir 
ilgais kūneliais ne tik prie brolių, bet ir 
prie sesių ...

Turėjome vėliavų aikštę,, kur plevė
savo mūsų Trispalvė, USA ir skautiško
ji. Rymojo brolių pastatytas kryžius ap

tvertas aikštelėje, kurioje iš samaninių 
raidžių mūsų obalsis “Dievui, Tėvynei 
ir Artimui” rodė mums, kad su kiekvie
na malda širdys kiltų augštyn... Ir kai 
sesių tulpėmis papuošta alėja žygiuoda- 
vom į aikštę, mūsų veidai švitėdavo su
sikaupimu, džiaugsmu, o iš lūpų veržda
vosi žygio daina.

Mes, sesės, turėjome labai gražų sta
lą. Kiek ten dirbta prie jo! ... Ne vienai 
ir dvi odos nusilupo saulėje bedėstant 
akmenėlius, žvyru pilstant dideles tul
pes, samanėlėm kaišant lietuviškus raš
tus. Ir tviskėjo mūsų tulpės žaliam sa
manų aksome ... Negaila nei tų dviejų 
odų...

Kaip matome, stovyklos aplinka ir įsi- 
rengimai buvo puikūs. Dažnas paklaus
tų, ko mes čia suvažiavom!? Mūsų tiks
las aiškus, jo šūkį net ir vartuose, augš- 
tai iškėlėm. Įeidami ir išeidami pro var
tus šimtus kartų skaitėm: “Dievui, Tau, 
Tėvyne ir Žmonijai, skiriam visą meilę 
mūs širdžių!”... Skaitydami visi pasi
ryžom eiti lietuviškos skautybės keliu, 
mylėti Dievą, žadinti ir stiprinti širdy
se Tėvynės meilę ir tiesti savo artimui
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pagalbos ranką. Reikia išugdyti gerų 
patriotų, kad grįžę Tėvynėn, galėtų tęs
ti tą pačią mūsų skautybę. Šie mūsų no
rai, mūsų pasiryžimai ir uždaviniai tik 
bendromis jėgomis pasiekiami, kaip 
Jakštas sako: “Kai du stos, visados, dau
giau padarys!”

Sesių stovyklai vadovavo ps. A. Bar- 
tuškienė, jos adjutante buvo darbšti v. 
si. J. Drąsutytė. Ūkio vedėja buvo mū
sų tuntininkė ps. G. Modestavičienė, jos 
padėjėja vyr. sk. kand. V. Vaivadaitė. 
Jos visas pastangas dėjo tvarkydamos 
ūkį ir virtuvę. Stovyklų gydytoju buvo 
dr. Pautienius, stovyklos sanitare — N. 
Bartuškaitė, kuri ne tik žaizdas, bet ir 
skaudančias sesių širdis kai kada pa- 
gydydavo...

Brolių stovyklos viršininku buvo Vi
tas Koklys, jo padėjėju jūrų sk. A. Ki- 
žys. Garsingais ūkvedžiais buvo ps. V. 
Bacevičius ir jūrų sk. G. Motiejūnas.

Abiejose stovyklose stovyklavo virš 
šimtinės. Savaitgaliais tiek prigužėdavo, 
kad pritrūkdavo ir palapinių: tekdavo 
ant žemelės gulėti ir dangum užsikloti.

Jauki buvo mūsų stovykla ne tik 
mums, bet ir mūsų svečiams, kurių tu
rėdavome kasdien. Ypatingai mus lan
kydavo mūsų sesės skautininkės, kurios 
pravesdavo turiningus ir mums naudin
gus pašnekesius. Su didele meile jos 
perteikdavo savo mintis, o mes su 
džiaugsmu dėdavomės viską į mūsų šir
dis, lyg brangų daiktą į kraičio skry

nią ... s. dr. Žilinskienė kalbėjo mums 
apie lietuvių kalbos brangumą skautėms 
ir tautiškumo išlaikymą gyvenant ir mo
kantis tarp svetimųjų.

s. A. Augustinavičienė kalbėjo apie 
mūsų apsirengimą, laikyseną ir davė 
mums sesėms naudingų ir praktiškų pa
tarimų.

s. Jonaitienė ir ps. Petukauskienė kal
bėjo artimomis temomis: mūsų kūryba 
ir literatūros naudojimas, jos įvertini
mas. s. Jonaitienė įrodinėjo sesėms, kad 
žmogus kuria ne tik ant popieriaus, bet 
ir save, savo charakterį, kuris ypatingai 
reikšmingas mūsų kasdieniame gyve
nime.

Agronome p. Stasienė laikė pašnekesį 
apie lietuviškus valgius ir mūsų šeimos 
papročius, s. M. Barniškaitė visas mus 
vedė Seserijos nueitais keliais, papasa
kodama ką sesės nuveikė Laisvos Lietu
vos, Okupuotos ir Tremties laikais.

ps. Balašaitienė mokė, kaip reikia ra
šyti ir spaudos darbe dalyvauti. Kun. 
dr. Cukuras buvo mūsų lauktas ir my
limas svečias, atvykęs iš toliausiai. Jis 
praleido visą dieną su mumis. Kalbėjo 
abiejose stovyklose apie sesių ir brolių 
bendradarbiavimą. Nufilmavo mus ir ža
dėjo pademonstruoti, kai atvyks Cleve- 
landan. Gaila, kad negalėjo su mumis 
stovyklauti... Net šv. Mišių turėjome 
eiti klausyti pas svetimus.

Tėvynes valandėles pravesdavo ps. I. 
Chmieliauskaitė ir ps. S. Juodvalkytė,

Cleveland© sesės . . . Nuotr. V. Bacevičiaus.
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Clevelondo vietininkas ps. 
R. Bajoraitis riša kakla
ryšį sk. kand. L. Liogiui.

Nuotr. V. Bacevičiaus.

sesės akademikės N. Kernauskaitė ir D. 
Bartuškaitė ir vyr. sk. kand. M. Dabri- 
kaitė su A. Malcanaite. Per visas šias va
landėles mintimis skrisdavo visos į bran
gius Tėvynės laukus. Prisiminimais, pa
sakojimais, dainomis, eilėraščiais ir pa
sakomis artėjome savo širdimis prie 
Gimtojo Krašto.

Buvo stovykloje ir tautiniai šokiai, 
kuriuos pravesdavo A. Malcanaite. Gra
žu būdavo žiūrėti, kai baltos blezdingė
lės nosinaitėm modavo į svetimą padan
gę, kurioje gal ne vienas paukštis pasi
taikydavo skrendąs ir į mūsų Name
lius ... Oi, galėtų jis, grįžęs, pasakyti, 
kad svetur gyvenantieji vaikai yra dar 
tikrais Lieutvos aikais ...

Ir kai per dainų valandėles iš stovyk
laujančios šimtinės išsiverždavo daina, 
siūbuodavo seno miško šakos, mirgėdavo 
gražiųjų obelų lapeliai ir švitėdavo jau
natve visų veidai. Dainas dainuodavome 
bendrai: jas pravesdavo sesė V. Vaiva- 
daitė ir br. V. Malcanas.

Mus mankštino, sporto mokino ir žai
dimus vedė akademike skautė R. Stra- 
vinskaitė ir vyr. sk. R. Sopockytė. Gra
žioje nuotaikoje praėjo įvairūs sekimai, 
o naktinis žaidimas davė daug džiaugs
mo ir buvo puikia naujiena. Su broliais 
buvome įsitaisę tinklinio aikštę ir tu
rėjome komandas, kurios net varžybas 
pravesdavo.

“Stovyklos Aidas” — tai mūsų laik
raštėlis, kuriame, lyg veidrodyje, atsi
spindėdavo visas stovyklinis gyvenimas. 
Per lankymo valandas sesės puldavo 

prie brolių laikraštėlio, o broliai, lyg vie
sulas, sukdavosi apie mūsų. Bijodavomę, 
kad šakoto stiebo iš “šaknų” neišvers
tų... Sesių “Aaidą” redagavo D. Kok- 
lytė ir N. Bartuškaitė.

Saldžiausias stovyklos prisiminimas— 
laužas, kur po dienos darbų visi susi
rinkdavome pabendrauti, padainuoti ir 
įspūdžiais pasidalinti. Visus pasirody
mus sekdavome su atydumu, lyg geriau
siam teatre ar kine. Čia viskas buvo mū
sų, čia viskas buvo miela, čia visa mūsų 
jaunystės kūryba. O kai vakaro tylumo
je suskambėdavo daina, užliuliuodavo 
visus, pasijusdavome, lyg vasaros nak
ties užburti...

Mūsų Joninių laužas sulaukė daugy
bės svečių, kurių parašai svečių knygo
je bus nuolatiniais liudininkais, kas Jo
ninių tradicijose buvo kartu su skau
tais. Ir vakare, vėlai, nuplaukė paleistas 
upėn vainikas... Ar jis pasieks didelius 
vandenis? Dievas žino! ... O leidom su 
viltim, kad kada nors atsimuštų ir į Bal
tijos krantus.

Kad mums būtų lengviau spręsti pini
ginius klausimus, Joninių laužo svečiai, 
p. A. Mikulskio paraginti, mums suau
kojo 70 dol., kuriuos broliškai tarp savęs 
pasidalinome.

Paskutinis laužas buvo skirtas brolių 
paskelbtam dainų konkursui. Tarp pui
kių pasirodymų skambėjo brolių dainos, 
o muzikas p. Mikulskis pasakė mums 
gražią atidarymo kalbą apie lietuviškos 
dainos grožį ir pačią dainos galią.

Tėvynės ilgesys atsispindėdavo kiek-
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Sanitarė ir sekretorė patogiai įsitaisiusi.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

viename lauže, o kai po laužo pasilikę 
vyresnieji, žiūrėdavo į žėrinčias žarijas 
ir suskambėdavo liūdna partizanų daina, 

tai ne viena gaili ašarėlė nuplaudavo 
skruostus...

Kai paskutinį kartą dideliu ratu su
stoję supynėme rankų vainiką ir užtrau
kėme šį kartą graudingą “Ateina nak
tis” , sudrebėjo širdis, kad reikia tart 
viskam sudiev. Reikia grįžt į miestą, rei
kia gyvent tik stovyklos prisiminimais, 
kur kiekvienas skautas ir skautė sėmėsi 
tiek naujų jėgų ir patyrimo būsimam 
darbui.

Už tokią puikią stovyklą turėtume 
būti dėkingi savo mieliems tuntinin- 
kams ps. G. Modestavičienei ir ps. R. 
Bajoraičiui, kurie ir prieš stovyklą ir 
stovyklos metu ir jai užsidarius, atsiža
dėdami savęs, dirbo, kad tik mums bū
tų miela, gražu ir naudinga stovyklauti. 
Mes tikimės, jeigu jie savo ranką kitą 
vasarą prie stovyklos pridės, tai mes ir 
vėl džiaugsimės puikios stovyklos pa
dangėje ... Dalė Koklytė.

DETROITE .. .

Detroito Baltijos vietininkijos skautai 
šiemet išvyko stovyklauti vieni iš pir
mųjų. Stovykla buvo gražiame High
land, Mich, parke. Jau birželio mėn. 18 
d. paruošiamasis būrys, vadovaujamas 
s.v. v.sl. Zenono Rekašiaus, pasiekė sto
vyklavietę. Dėl užsitęsusio mokslo kiti 
atvyko tik birželio 23 d. Tad ir oficialus 
stovyklos atidarymas įvyko birželio 
mėn. 23 d.

Stovyklos viršininkas ps. Algirdas 
Vaitiekaitis trumpoje atidaromoje kal
boje pasidžiaugė gausiu stovyklautojų 
buriu ir prašė visus su jaunuolišku gai
vumu sukurti tikros skautiškos stovyk
los nuotaiką, kad ši stovykla ne tik būtų 
auklėjimosi mokykla, bet taip pat liktų 
mums visiems ilgai ilgai nepamiršta. Po 
pirmo stovyklos įsakymo ir stovyklos 
darbotvarkės paskelbimo pakilo į stiebą 
JAV ir Lietuvos vėliavos. Čia pat buvo 
paskelbtas stovyklos šūkis: “Per darbą 
su lietuviška daina mes žengiam į skau- 
tybę!”

Prasidėjo gyvenimas ir darbas. Jau 
pastatytas palapines tuojau pripildė 
narsūs vilkiukai ir šaunūs skautai. Ne
trukus prie palapinių dygo skautiški pa
gražinimai. Skiltys stengėsi viena už ki
tą gražiau pasipuošti. Čia sakalo galva, 
ten briedžio ragai, lelijėlė, Gedimino 

stulpai ir kita. Skiltininkų palapinė pa
sipuošė vilku. Jaunučiai nenorėjo pasi
duoti skautams. Pasivadinę vieną kitą 
iš vyresniųjų brolių prašė patarti, paaiš
kinti ar nuspręsti kieno gražesni papuo
šimai, ar geri įrengimai pasidžiauti 
rankšluosčiui, indams ir 1.1. Jaunesnysis 
brolis Ramutis Bulota sugalvojo kelią į 
savo palapinę išgrįsti net akmenimis 
kaip tikras inžinierius. Deja, jis savo 
planą turėjo keisti, kai patyrė, jog kelių 
grindėjo darbas nelengvas. Jaunesnysis 
brolis Arūnas Kutkus dvi dienas laužė 
galvą beruošdamas sesių stovyklos puo
limo planą. Jis kažką braižė, paišė ir 
niekam paslapties neišdavė ... Tik sto
vyklų viršininkai apie tai patyrė, kai 
brolis Arūnas įteikė savąjį planą jiems 
patvirtinti. Puolimas įvyko pagal planą, 
bet labai gaila, kad brolis Arūnas tam 
puolime negalėjo dalyvauti, nes dienos 
nuovargis jį buvo nugalėjęs ir tą naktį 
kai buvo puolimas, brolis Arūnas savo 
palapinėje saldžiai saldžiai miegojo.

O sesės, tos sesės! Turbūt per slaptus 
žvalgus sužinoję, kad broliai puls, pa
darė priešpuolį. Brolis Arūnas sapnavo, 
kad pagal jo planą dabar jį sesės puola. 
Tikrai jos puolė. Abiejose pusėse buvo 
aukų ... Brolis Viktoras būdamas sesių 
nelaisvėje pasirodė apsukrus. Et sesės,
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Detroito Baltijos lll-čiosios stovyklos vadija.
Nuotr. A. Banionio.

tos sesės! Uždarė jį palapinėn kur buvo 
sukrautas jų visas nakties puolimo gro
bis. Brolis Viktoras parsinešė prarastas 
skilčių gaireles. Neabejotina, kad dėl to 
sesėms buvo labai pikta.

Sakalų ir Briedžių skiltys buvo tikros 
stovyklos pažibos. Čia nė kiek neperde
du. Tvarkingos, drausmingos ir darbš
čios. Tarp skilčių ir pavienių skautų vy
ko didelė ir gana permaininga kova var
žybose dėl taškų. — Brolių stovykloje 
taškas, tai viskas! — prie laužo pasakė 
sesės. Tikrai, dėl kiekvieno taško buvo 
kietai dirbama. Skautiško pasiruošimo 
ir stovyklinio gyvenimo varžybos vyko 
pagal stovykloje pradėtų skiltininkų 
kursų programą, kurią paruošė stovyk
los viršininkas ir skiltininkų kursų va
dovas ps. A. Vaitiekaitis su savo adju
tantu s.v. v.sl. A. Banioniu.

Taškai buvo duodami už: 1. Palapinės 
pastatymą ir vid. tvarką 1-3 t.; 2. Skau
tiškus pasipuošimus rajone 1-5 t.; 3. 
Skautiškus įrengimus (skilties ar pala
pinės) 1-5 t.; 4. Skautiškus įrengimus ar 
specialius darbus stovykloje nuo 1 iki 10 
taškų: a) rajone ir už rajono, b) virtuvės 
tarnybą, c) sargybų tarnybą, d) laužo 
tarnybą; 5. Užsiėmimus: a) gerą skilties 
uždavinio įvykdymą 1-5 t.; b) gerai pra
vestą skilties sueigą 1 t.; c) pravestą žai
dimą 1 t.; d) skilčiai už žaidimo laimėji
mą 1 t.; e) už išmoktą naują dainelę 1 t.; 
f) už pasirodymą prie laužo (skilčiai ar 
pav.) 1 t.; g) už skilties sudainuotą dai
ną 5 t.; h) įsigytą aukštesnį pat. laipsnį 
3 t.; i) įsigytą specialybę 3 t.

Taškai galėjo būti sunkiai uždirbami, 
bet lengvai prarandami, nes pagal 
drausmės paragrafą pelnyti taškai buvo 
nubraukiami už:l. Neskautišką elgesį ar 
neskautiškos dvasios parodymą — nuo 

5 iki 10 taškų; 2. Sąmoningą nustatytos 
tvarkos ardymą 10 t.; 3. Neatsakomingus 
darbus ar veiksmus iki 5 t.; 4. Netvar
kingumą 1 t.; 5. Nedrausmingumą 1 t.; 
6. Nesaugumą 1 t.; 7. Nerangumą 1 t.; 
8. Už lietuvių kalbos darkymą nuo 1 iki 
3 taškų.

Stovyklą baigiant paaiškėjo varžybų 
sekantys varžybų rezultatai: I Sakalų 
skiltis: surinkus — 160 taškų; praradus 
— 12; liko 148 taškai. Briedžių skiltis: 
surinkus — 156; praradus — 4; liko 152 
taškai. Sakalų skiltyje 6 skautai, Brie
džių skiltyje 7 skautai. Išvedus vidurkį 
taškų skiltyse išjo SAKALŲ skiltis lai
mėtoja su 24,6 taško. Antroje vietoje 
BRIEDŽIŲ skiltis su 21,7 taško. Kaip 
mažiausiai taškų praradusi Briedžių 
skiltis paskelbta pavyzdinga skiltimi 
stovykloje. Pirmą vietą laimėjusiai skil
čiai atiteko vietininkijos vietininko ps. 
Vlado Simučio skirta dovana — signali
zacijos gairelės. Vilkiukų skilčių tarpe 
vyko taip pat varžybos. Jaunesnieji pa
sidalino vietomis kaip seka: I vieta Žir
gų skiltis: surinko — 69, prarado — 11, 
liko — 58 taškai. II vieta Lapinų skiltis: 
surinko — 52, prarado — 6, liko — 46 t; 
III vieta Gaidžių skiltis: surinko — 45, 
neprarado t., — 45 t.; IV vieta Jaučių 
skiltis: surinko — 50, prarado — 8, liko 
42 t.; V vieta Vanagų skiltis: surinko — 
38, prarado — 6, liko — 32 taškai. Jau
nesniųjų skautų Gaidžių skiltis nepra
radusi nė vieno taško paskelbta pavyz
dingiausia skiltimi stovykloje jaunučių 
tarpe.

"Kad tokių vyrų turėčiau Šimtų", pasakė draugi
ninkas. Baltija III. Nuotr. A. Banionio.
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Atrodo, kad Baltijos III 
stovykla pristigo kompo
to . . .

Nuotr. A. Banionio

Pavieniai varžybose daugiausiai taš
kų surinko skautai: I vieta psl. Algirdas 
Gricius — 21 taškas, II vieta skautas 
Ipolitas Januškevičius — 20 taškų; III 
vieta psl. Algirdas Plečkaitis—19 taškų.

Stovykloje paskelbtas dainų konkur
sas pagal Brolijos Vadijos planą. Dainų 
laužas buvo kartu su sesėmis. Šių metų 
stovykloje ypatingai buvo išmokta daug 
skautiškų ir liaudies dainelių. Kiekvie
ną dieną pavakariais mokėmės dainų 
kartu su sesėmis, o eidami į ežerą ar 
stovykloje traukėme sutartines vieni. 
Ach, kaip gera ir linksma buvo šių me
tų stovykloje! Gaila, kad taip neilgai. 
Tos dvi savaitės prabėgo kaip dvi die
nos. Liepos 3 d. jau stovykla baigėsi. 
Stovyklaujant mus aplankė didelis bū
rys tėvelių ir svečių. Visiems stovykla 
ir aplinka labai patiko.

Paskutinį kartą nuleidžiant vėliavą 
stovykloje darėsi taip liūdna, nes reikia 
skirtis su stovykla, gamta ir malonu
mais. Nors ir trumpas stovyklos laikas, 
bet jis liks nepamirštas iki ateinančių 
metų stovyklos. Kitais metais dar gau
singesnių būriu išvyksime stovyklon. Ir 
vėl skambės dainelės, bus juoko ir įspū
džių, čia neišpasakosi.

Stovyklai vadovavo: ps. A. Vaitiekai- 
tis — stovyklos viršininkas; ps. Vladas 

Simutis su s.v. v.sl. A. Banioniu — ad
jutantai, pakaitomis; s.v. v.sl. Zenonas 
Rekašius — ūkio dalies viršininkas; v.sl. 
Aliukas Iljasevičius — vilkiukų vado
vas; psl. Vitalis šeputa — vilkiukų va
dovo pavaduot. Skautų ir skiltininkų 
kursus vedė: ps. V. Simutis, v.sl. A. Ba
nionis, v.sl. Algirdas Šimoliūnas ir v.sl. 
Zenonas Rekašius atliekamu laiku tal
kininkavo tai skautams tai vilkiukams.

Paskutinę stovyklos dieną mus aplan
kė Brolijos Skautų Sk. vedėjas v.s. Kiz- 
laitis. Rajono vadeiva v.s. V. Šenbergas, 
pats negalėdamas mūsų aplankyti, pri
siuntė sveikinimą raštu:

Mieli broliai vadovai ir brangūs broliai skautai, 
Testiprina Jūsų pasiryžimą skautauti mintis, 

kad mūsų kenčiančios Tėvynės išlaisvinimui reika
lingi dori, sveiki, ištikimi ir pasišventę kovotojai. 
Tokių Jūsų laukia tėvynė ir tokiais Jūs tapsite, 
jei būsite gerais skautais

Mintimis su Jumis
pas./ V. Šenbergas, II rajono vadeiva.

Už taip gilią mintį ir linkėjimus mes 
broliui vadeivai esame dėkingi ir sujau
dinti. Atsakydami į šį pasveikinimą mes 
galime pasidžiaugti, kad pastaroje sto
vykloje daug daug pažengėme į priekį 
ir pakilome aukštyn, artyn, kur laimė, 
džiaugsmas, stiprybė ir mūsų idealas. 
Mes šiuo keliu žengsime ir toliau.

Brolis A. B.

Mūsų tautinė poezija veido skaistumą laiko už viena su jo gražumu. Šitame 
Vertinime yra tasai sveikas nusistatymas, kuris tikro gražumo nepripažįsta ten, 
kur jis nesutaria su doriniu gerumu. Skautizmas irgi tikrą jaunimo gražumą ma
to skaistybės aureolėje.

Prof. S. Šalkauskis.
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ JUBILIEJINĖ STOVYKLA KANADOS ĄŽUOLYNE
Š. m. liepos 3-5 dienomis, Wheatley, 

Kanadoje, buvo suskridę ASS nariai. “O 
kas tie ASS?” jūs paklausite? Tai Aka
deminis Skautų Sąjūdis (ASS) apjun
giąs po visą pasaulį pasklidusius lietu
vius studentus skautus. Šis sąjūdis skirs
tosi į du vienetus: į Studenčių Skaučių 
Draugovę (SSD) ir Korp! VYTIS, kuri 
apjungia brolius. Viso abiems vienetams 
priklauso virš 300 narių.

Visai stovyklai vadovavo s. prof. St. 
Kolupaila. Kas neatsimena kaip jo vado
vaujami baidarių būriai, it baltos žu
vėdros, supdavosi žaliose Lietuvos ežerų 
bangose arba čiurlenančios srovės ne
šamos skriedavo upelių pavėsiais valdo
mos saule įdegusių, besijuokiančių jau
nuolių — studentų skautų.

Stovyklos adjutanto pareigas ėjo f ii. 
v.sl. R. Mieželis. R. Katalikų kapelionas 
— kun. Raibužis, S.J. Skaučių stovyklai 
vadovavo ps. S. Juodvalkytė, skautų f ii. 
ps. Vyt. Černius. “Užsienio reikalų ir 
ūkio ministeris” — senj. Algis Augūnas, 
“virtuvės viešpats” — p. Januškevičienė. 
Suvažiavę buvo apie 110 žmonių.

Abi stovyklos išsidėstė pusračiais ant 
stataus ežero kranto, pro praviras pala
pinių angas matėsi Erie ežero plotai; 
tamsūs, audringi, baltom bangų skiaute
rėmis pasidabinę vėjuotą dieną ir žalsvi, 
įvairiom spalvom besipuošią saulei juo
se bemirguliuojant. Įsibėgėjus nuo sta
taus skardžio galėjai nosim durti į ežero 
bangas. Grįžt į stovyklą darės sunkiau, 
nes skardis kilo stačiai į viršų; išradin
gieji broliai nutiesė virvę nuo medžio į 
apačioje bepūpsantį kelmą ir manėsi 
laiptus padarę. Keli bandė ant virės 
vaikščioti, bet po to, kai nuo nardymo į 
smėlį žvyrą pradėjo kramtyti, nuo šios 

minties atsisakė.
Viršuje ošė ąžuolai, tad, anot prof. St. 

Kolupailos, “kur ąžuolai — ten ąžuoly
nas”, ir taip ši stovykla tapo pavadinta 
“Ąžuolynu”.

Pionieriai suskridę iš Detroito, Chica- 
gos, Montrealio, Clevelando jau visą 
penktadienį kalė kuoliukus, tempė pa
lapines, kasinėjo, poškino, trakšėjo, ga
gėjo, prakaitu varvėjo, ruošė vietą sto
vyklautojams. Palapinės nuosavos ir iš 
kanadiečių skautų skolintos rikiavosi 
kaip tėvo lauke šiaudų kūgiai. Kai po 
tokios darbymetės atsipūsti pradėjome, 
iš viršaus lietus su vėju krapinti ir 
staugti ėmė.

Šeštadienio naktį ir rytą pradeda vie
na po kitos slinkti mašinos iš Toronto, 
Chicagos, Clevelando, Detroito, stovyk- 
lon renkasi, o kalbų—marios. Tačiau vė
jas pučia, lietus pila, bet tai niekai. O 
kam mes jauni, o kam mes skautai? Lau
kiamas, nesulaukiamas stovyklon įžen
gia malonus, linksmas vyriausiasis skau
tininkas fil. St. Kairys, o kartu atvažia
vę skautininkai pasistato palapinę — 
viešbutį — su suoliukais, skambučiais ir 
kitomis prašmatnybėmis rekordiniu 
laiku.

Šeštadienį 12-tą valandą į viršų vėju
je plevėsuodamos kyla Kanados ir Lie
tuvos vėliavos. Stovyklos atidarymas.

Darbas prasideda. Posėdžiai, paskai
tos, pasitarimai. Kaip geriau susitvar
kyti? Kaip bėdas pašalinti? Kaip mūsų 
skautijai padėti?

Kanadiečių skautukai, kurių draugo
vės aplinkui stovyklauja, su dėmesiu 
viską seka; jiems viskas labai įdomu, 
pirma, kad tokie dideli ir tebėra skau
tai, antra, kad šnekasi ir dainuoja taip,

Vėliavą pakeliant. ..
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Didžiuoju saliutu gerbk!
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Stovyklos vadovybė tariasi.

kad negali suprasti, ir vakarais, kai mū
sų laužo liepsnos ir žarijos kyla į tamsų 
nakties žvaigždžių dangų, jie klauso mū
sų liūliuojančių, beaidinčių dainų.

Kanadiečiai skautukai labai draugiški; 
jie su savo fetromis, o ją kiekvienas turi, 
atrodo kaip iš Baden - Powellio piešinių 
paimti ir dažnai mums padeda. Štai, pir
mam mūsų laužui atneša malkų, gi aud
ringom bangom krantą daužant ateina 
ilgais guminiais batais apsimovę ir pa
deda mums indus plauti. Kai vienas mū
sų sako, kad ir mes patys tai galim pa
daryti, berniukas atšauna: “O aš noriu 
tau gerą darbelį padaryti”.

Dieną visą valdžią vyrų stovykloje 
savo rankose turėdavo kuris nors sky
riaus pirmininkas, panašiai kaip budin
tis skiltininkas. Jo skyrius tą dieną ir vi
sus stovyklos darbus atlikdavo.

Mūsų pastabieji negalėjo atsidžiaugti 
ežeru, kuris keisdavo savo spalvas, sek
lumos šviesiai žalios, tarpe jų tamsūs 
lopai, ten vėl šviesesni, debesiui saulę 
užbėgus viskas tamsėdavo, šviesėdavo, 
keisdavosi.

Kiti vėl pastebėjo, kad naktį vėjas 

Toronto ir Čikaga bendradarbiauja . . .

pūsdavo nuo kranto į ežerą ir kadangi 
stovykla buvo už aukšto miško, stovyk
loje būdavo ramu ir vėjo nesijausdavo, 
o dieną iš ežero į krantą pučiant stovyk
loje būdavo maloniai vėsu. Ar jūs jau
nieji žinote kodėl? Jei ne, paklauskite 
draugininko.

Ko daugiausia stovyklautojai bijojo? 
Viršininkų? Ne! Lietaus? Bijau, kad ne- 
įspėsite. O gi šeškų. Jei ir pats vyrų sto
vyklos viršininkas tą gyvulėlį naktį prie 
virtuvės sutikęs atbulas atgal trauktis 
pradėdavo, tai reiškia, kad būdavo ko bi
joti. Jūs pasakysite, kad viršininkas bai
lus. Hmmm ... Broliai, jūs nematėte vy
rų stovyklos viršininko. Pirma, jis vir
šininkas, o antra, šešių su puse pėdų, o 
be to, baisiai piktas ir, nežiūrint to, mažo 
žvėriuko bijodavo — reiškia, šis žvėris 
baisus ir vengtinas. Ir tai jis pats žino, 
nes vakare apšviestas lemputės šviesa 
sau vaikštinėja ir į viską labai ramiai 
žiūri, o pats toks gražus, baltom juos
tom, juodas, didele ir plaukuota uodega.

Turėjome ir uodų, ne betkokių — ka
rališkų. Dydis karališkas, kanda irgi ka
rališkai ir pasirodo tik vakare. Čia, aiš-

Akad. stovyklos vadovybė su LSB Vadijos nariais.
LIETUVOS Į

NACIONALINE 1
M. MAz YDO |
BIP' IOTFK A

Akad. stovyklos vyrija . . .
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ku, DDT atėjo pagalbon ...
Sekmadienį budinčiojo švilpukas rrr... 

rrr... ir visų užmiegotos galvos kyšteli 
iš palapinių. Valio! Saulė. Tylu, ramu — 
tikrds sekmadienis. Tuoj praustis ir 
puoštis, ir trumpu laiku besi vingiuojanti 
sesių ir brolių virtinė tarp aukštų ąžuo
lų ir prasiskverbusiais saulės spinduliais 
bemirguliuoj ančių krūmokšnių skuba 
stovyklos bažnytėlės link.

Čia pirmą sykį suskamba mūsų gies
mės kapelionui kun. Raibužiui, S.J. Šv. 
Mišių auką beaukojant, kai tuo tarpu 
ant šakučių straksi paukščiukai čirpsė
dami, čiulbėdami ir pievoje skraido pe
teliškės.

Stovyklą aplanko vyriausia skautinin
ke v.s. O. Zailskienė.

Po pietų eglių pavėsyje, žalioje vejoje 
vyksta iškilmingas posėdis — akademi
ja, paminėti 30 metų ASS sukakčiai. 30 
metų praslinko nuo 1924 m. spalio 16 d., 
kai Kauno universitete įsikūrė pirmasis 
skautų studentų vienetas. Prezidiumas, 
iš šonų plevėsuoja vėliavos, mūsų tri
spalvė — tėviškę menanti ir jai šaukian
ti — ir kanadiškoji — mus laikinai pri
glaudusi. Posėdžiui vadovauja visą laiką 
su mumis stovyklavusi ASS pirmininkė 
s. dr. Milda Budrienė.

Skaitomos žuvusių, mirusių studentų - 
skautų ir skaučių pavardės. Jos visos to
kios mielos, lietuviškai skambios, pažįs
tamos, menančios Aukštaičius, Žemai
čius, kaimo sodybą, universiteto sales, 
troškimus, siekius tėvynei, ir kiekvienos 
pavardės gale trumpas žodis — “žuvęs”, 
“išvežtas”, “nukankintas”, “Sibire”, 
“koncentracijos lageryje”. Ir taip šiose 
pavardėse praslenka mūsų tautos kan
čios metai.

Stovykloje bėga valanda po valandos

Prof. S. Kolupaila linksmai nustebintas . ..

tarp juoko, dainų, rimtų kalbų, pasitari
mų. Linksma, kai batuoti broliai praus
damiesi vejasi besitraukiančią ežero 
bangą vandens indu besiekdami ir kiek 
kojos įkabina krantan nešas, kai atūž- 
dama banga juos vejasi ir semia.

Praslenka laužas su mūsų dainomis, 
kanadiečių šūkiais. Paskutinė naktis. Iš
aušta rytas ir ateina stovyklos uždary
mo valanda.

Vėl rikiuojasi gretos. Himnas, šūkiai ir 
“iki pasimatymo sekančioje ASS sto
vykloje”.

Mašina po mašinos palieka stovyklą ir 
tik pionierių saulėje įdegę kūnai krau
na palapines, ardo įrengimus.

Vakarei saulei už miško leidžiantis, 
paskutinė mašina rieda siūbuojančios 
žolės keliuku.

Stovyklavietėje paukštukai straksi, 
ant šakutės voveraitė graužia žievę, žo
lėje tviksi šiaudas.

Sudiev stovykla! br. V.
Visos okod. stovyklos nuotraukos ps. Pr. Čeponio.

MES PASIEKSIM SKAISČIĄ SAULĘ
Mes išdrįsom siekti saulės, 
Saulės, blaškančios miglas.
Ir išėjom į pasaulį,
Į verpetus ir audras!

*
Mes pamilom kelią eisų, 
Be vingių ir be šešėlių.
Jame viskas džiaugsmu šypsos, 
Lyg pražydę lauko gėlės.

★
Nesustosime pakalnėj, 
Kur šešėliai kelią kloja. 
Kilsim į žydrias viršūnes, 
Kur ereliai vien plasnoja.

★
Saulėj virpa mūs jaunatvė, 
Naktys vilgo rasomis.
Mes sušauksime jaunuoles, 
Žengt draugėje su mumis.

★
Jaunos jėgos kelią tiesia
Per bedugnes, per pasaulį.
Mes išdrįsome juo skristi, 
Mes pasieksim skaisčią saulę!

R. Bielevičiūtė.
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont. , Canada

VIENOS JACHTOS ISTORIJA 
IR PALIKIMAS
vair. R. Rapšys

Šiemet rugpjūčio 22 d. sueis 103 metai 
nuo lenktynių, kurios buriavimo istori
joje turėjo ypatingos reikšmės, nes po 
jų buvo pradėta labiau domėtis buriavi
mo sportu Amerikos kontinente.

Tą dieną, prieš 103 metus, jachta 
“America”, nešanti tada dar neseniai 
įsisteigusio New Yorko Jachtklubo vim- 
pilą, pralenkė Anglijos 14 pačių grei
čiausių jachtų lenktynėse aplink Wight 
salą.

Laimėtojams buvo įteikta anglų Ka
rališkojo Jachtklubo paskirta pirmoji 
premija — 2100 šilingų ir meniška auk
so taurė, kuri nuo to laiko buvo žinoma 
kaip “Amerikos Taurė”. Dėl jos buriavi
mo sporte buvo varžomasi virš 80 metų.

1851 m. Anglija rengė didžiulę tarp
tautinę parodą, kurios rengėjai paprašė 
ir JAV dalyvauti tarptautinėse jachtų 
lenktynėse. Tuometinis vienintelis New 
Yorko Jachtklubas sutiko tose lenkty
nėse dalyvauti su sąlyga, kad regata bus 
nukeliama į vėlesnį metų laiką. Pirma
sis N Y Jachtklubo komodoras J. C. Ste
vens tuojau surinko grupelę žmonių, ku
rie ėmėsi rūpintis jachtos statymu. 
Anais laikais garsus laivų statybos inži
nierius ir architektas G. Steers apsiėmė 
jachtą pastatyti per palyginant trumpą 
laiką.

Po ilgų pastangų škūnerio tipo jach
ta “America” buvo nuleista į vandenį 
1851 m. gegužės 3 dieną. Ji buvo 102 il
gio, 23 pėdų skersmens ir turėjo 5.236 
kv. pėdas burių. Už ją buvo užmokėta 
20.000 dolerių. Birželio mėn. N.Y. Jacht
klubas pasiuntė ją į Havre uostą Pran
cūzijoje. Vėliau “America” atplaukė į 
Cowes uostą Anglijoj, kur tris mėnesius 

išstovėjo be darbo, nes iš anglų pusės 
niekas neišdrįso su ja lenktyniauti.

Pagaliau rugpjūčio mėn. 22 d. Kara
liškasis Jachtklubas pakvietė “Americą” 
dalyvauti lenktynėse aplink Wight salą. 
Šiose lenktynėse galėjo dalyvauti visų 
tautų jachtos, bet kokio takelažo ar dy
džio. Daugiausiai buvo matyti škūnerių 
ir kuterių, kurių tonažas siekė nuo 47 
iki 392 tonų. “America” su 172 tonomis 
buvo maždaug viduryje.

Lenktynių kelias aplink salą buvo 58 
jūrmylės, kas tuomet buvo laikoma la
bai dideliu nuotoliu. Tačiau jachta 
“America” tą nuotolį lengvai nuburiavo 
per 10% valandų. Nors “America” turė
jo vargo su inkaro pakėlimu ir paliko 
startą paskutinė, bet, papūtus stipriam 
erdviniam vėjui, pralenkė visas kitas 
jachtas, kurios pamažu išnyko iš akių. 
Tą sezoną “America” dalyvavo dar vie
nose lenktynėse, kur laimėjo 100 svarų 
piniginę dovaną.

Sekančiais metais “America” buvo 
parduota už 25.000 dolerių vienam anglų 
turtuoliui, kuris sutrumpino jos stiebus 
ir padarė eilę kitų pakeitimų. Eilę metų 
“America” lenktyniavo savo naujojo sa
vininko vadovybėje, tačiau laimėti pa
vykdavo daug rečiau, nes jau nebeturė
jo savo pirmykščių savybių.

JAV pilietinis karas užklupo “Ameri
cą” su nauju vardu — “Memphis”. Kon- 
federantų laivynas ją naudojo blokadai 
palaikyti. Karui pasibaigus, “Memphis” 
vėl buvo pavadintas “America” — ją šį 
kartą nupirko vienas JAV generolas. 
1921 m. “America” buvo padovanota 
JAV Karo Laivyno Akademijai, kaipo 
muziejinis eksponatas. Ten ji ir išbuvo 
iki pat 1945 m. kada ji buvo išardyta, 
nes jau visiškai baigė griūti.

Nors “Americos” nebėra, bet jos pa
daryta įtaka pasiliko. Tuoj po jos pagar-
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•sėjimo 1851 m. daugelis valstybių ėmė 
statyti naujas jachtas, kopijuojamos 
“Americos” savybes, o ypač jos ilgą kor
pusą ir burių formą. Ir pačiame buria
vime, kaip sporte, “America” paliko 
daug įtakos: dažniau buvo organizuoja
mos metinės lenktynės ir tarptautinės 
regatos, kas anksčiau buvo retenybė. 

“Taip pat nemažos sumos už pirmuosius 
prizus paskatino ne vieną nuošalesnį bu
riuotoją lenktyniauti. Nors buriuojama 
ne vien dėl pinigo, bet tais laikais pini
ginės premijos buvo vienintelis būdas 
išvystyti buriavimo sportą didesniu 
mastu.

“Americos” savininkai, grįžę iš tų gar
sių 1851 metų lenktynių, nors jachtą ir 
pardavė, bet laimėtą aukso taurę pasili
ko sau. 1857 m. ta “Amerikos taurė” 
buvo padovanota New Yorko Jachtklu
bui, kuris, norėdamas praplėsti buriavi
mo sportą, išleido naujus nuostatus. Juo
se sakoma, kad bet kurios valstybės 
jachtklubas turi teisę reikalauti buria
vimo varžybų dėl “Amerikos taurės”. 
Jachta, atstovaujanti svetimos valstybės 
jachtklubą, turi būti ne mažiau 30 ir ne
daugiau kaip 300 t. “Amerikos taurei” 
apginti buvo parenkama geriausia jach
ta iš N.Y. Jachtklubo.

Čia reikia pastebėti, kad dėl “Ameri
kos taurės” galėdavo rungtyniauti tik 
dvi jachtos, o dėl kitų prizų lenktynėse 
dalyvaudavo neribotas skaičius. Tais lai
kais visi norėdavo parsivežti “Amerikos 

taurę” ne tiek dėl j ės- piniginės vertės,, 
kiek dėl garbės.

Pirmosios lenktynės dėl “Amerikos 
taurės” buvo suruoštos 1868 metais, kai 
anglas J. Ashbury atplaukė į JAV su 
savo škūneriu “Cambria”. N.Y. Jacht
klubo parinktas “Magic” lengvai pralen
kė anglo jachtą, tuo būdu pirmą kartą 
apgindama “Amerikos taurę”. 1876 me
tais Karališkasis Kanados Jachtklubas; 
iššaukė amerikiečius dėl antrųjų “Ame
rikos taurės” varžybų. Kanadiečiai at
siuntė škūnerį “Countess of Dufferin” 
(žiūr. “S.A.” 1953 m. Nr. 11), tačiau pra
laimėjo ir nieko nepešę turėjo grįžti 
namo.

Tai buvo paskutinės lenktynės, kurio- 
see dalyvavo škūneriai. Vėliau visos ki
tos varžybos dėl “Amerikos taurės” bu
vo atliekamas kuteriais ar slūpais.

Kanada 1876 m. vėl bandė savo laimę, 
tačiau kuteris “Madeline” su New Yor
ko Jachtklubo vimpilu kanadiečius ir šį 
kartą nugalėjo. Vėliau anglai kelis me
tus iš eilės bandė rungtyniauti dėl 
“Amerikos taurės”, bet nieko nelaimėjo 
ir truputį supyko. Taip angliškos jach
tos nebesirodė Amerikos vandenyse ke- 
lioliką metų.

Bet, štai, 1895 metais anglų lordas 
Dunraven pareiškė norą dalyvauti var
žybose, tuo būdu norėdamas atkeršyti 
amerikiečiams už ankstyvesnius anglų 
pralaimėjimus. Lordas Dunraven lenk
tynes faktinai laimėjo, bet vėliau buvo

Clevelando jūros skautai leidžia laivą "SS Kap. Darius" j Erie ežerą.
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diskvalifikuotas, nes lenktynių metu nu
laužė jachtai “Defender” stiebą, be to 
nesilaikė kai kurių kitų nuostatų. Se
kančią savaitę jis vėl bandė savo laimę, 
bet, vos tik lenktynėms prasidėjus, iš jų 
pasitraukė, pareikšdamas, jog nenorįs 
daugiau nieko bendro turėti nei su JAV, 
nei su “Amerikos taure”.

Įvairūs ginčai ir nesusipratimai buvo 
bepradedą duoti toms varžytinėms blo
gą vardą. Šią padėtį pataisė Sir Thomas 
Lipton (tas pats, kurio garsią arbatą ge
riame). Jis buvo daug lenktyniavęs su 
amerikiečiais, tačiau vis pralaimėdavo. 
Paskutinės lenktynės įvyko 1914 metais 
ir čia jis pralaimėjo tik per pusę minu
tės. Tačiau Liptonas buvo tikras džen
telmenas ir pralaimėjimus priimdavo vi
suomet su šypsena. Amerikos visuome
nė jį labai pamėgo ir sakydavo, jog jis 
rasdavo tam tikrą džiaugsmą savo pra
laimėjimuose.

Užėjo pirmas pasaulinis karas ir ilgo
kas pokarinių metų atoslūgis. Ir tik 1930 
m. vėl buvo surengtos “Amerikos tau
rės” varžybos. Čia, kaip lyg ir pagal se
ną paprotį, anglai vėl pralaimėjo. 1934 
ir 1936 metai taip pat atnešė pralaimė
jimus, tik šį kartą iš Kanados atplauku
siems.

Sekančios ir paskutinės lenktynės dėl 
’’Amerikos taurės” įvyko 1937 metais. 
Anglas Sopwith, sekdamas savo tautie
čių “tradicijas”, garbingai pralaimėjo 
prieš JAV slūpą “Ranger”, kuri buvo 
milionieriaus H. Vanderbilt nuosavybė. 
Po to daugiau “Amerikos taurės” lenk

tynių nebebuvo, greičiausiai dėl užėju
sio karo, o gal ir dėl kitokių priežsasčių. 
Viena tik aišku, kad viltis atnaujinti tas 
lenktynes yra labai menka ir beveik ne
įgyvendinama. Pirma, kad tokių didelių 
burinių jachtų jau beveik nebestatoma, 
o antra — lenktynių atnaujinimas kai
nuotų apie 2 milionus dolerių, ko joks 
jachtos savininkas, išskyrus turtuolius, 
negali paaukoti. O turtuoliai, kad ir gali, 
bet nenori, nes šių dienų milionierius 
plaukioja motorinėmis jachtomis, o apie 
burlaivius retas teužsimena.

TRUMPAI
• Visiems buriuojantiems mėlynuose 

vandenyse Dr. V. Didžys, paskutinis 
Lietuvos Buriuotojų Sąjungos pirmi
ninkas, linki gero vėjo.

® LŠB Vadi j a peržiūrėjo jūrų skautų 
programas ir persiuntė Pirmi j ai patvir
tinti. Jos persiųstos vienetams laikinam 
naudojimuisi.

• Sktn. H. Stepaitis išlaikė egzami
nus jūrų skautininko vardui gauti.

• Montrealio jūrų skautų Gedimino 
laivo vadų vietoje atsisakiusio iš pareigų 
laivų stat. inž. L. Balsio paskirtas valt. 
A. Pilypaitis.

® Toronte, jūrų budžių vieneto vado 
pavaduotojui valt. P. Goriui vadovau
jant, pastatytas mažas jūrų skautų 
buklas.

• Toronte, šventinant jūrų skaučių 
burinę valtį “Vandenė” be 3 vietinių 
vienetų, dalyvavo jūrų skautų atstovai 
iš Montrealio, Rochesterio ir Hamiltono.

Čikogiškių "Vėtros" šventinimas Atžalyno stovykloje Nuotr. L. Knopfmilerio
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Čikagos Bebrai Atžalyno 
stovykloje.

Nuotr. L. Knopfmilerio

ŽUVUSIEMS BROLIAMS PRISIMINTI
Lietuvos jūsų skautija per savo 32-jus metus nuėjo ilgą, gražų ir pras

mingą kelią, išmarginta ne vien pasisekimais ir džiaugsmu, bet persunktą 
ir liūdesiu, ir sielvartu.

1930 m. liepos mėn. 15 d. tragiškai žūsta j. skautų laivas “Budys” nu
sinešdamas į jūrų gelmes Jasiukevičių, Šidlauską ir Anulevičių.

1936 m. liepos 16 d. prie pietinio Klaipėdos uosto molo tragiškai žūsta 
Garmus ir Niemcinavičius.

Tad nenuostabu, kad liepos penkioliktąją organizuota jūrų skautija 
susirenka nulenkti savo galvas ir nuleisti žalumynų vainiką visiems jūrų 
skautams, kurie garbingai žuvo siekdami mūsiškojo skautiškai jūriškojo 
idealo.

Šis kuklus ir savitas žuvusiųjų brolių pagerbimas yra viena iš mūsų 
lietuviškųjų jūrų skautų tradicijų, kurias sukūrėme Laisvoje Lietuvoje, 
kur sudėjome ir čia paminėtas pirmąsias aukas.

Žuvusiųjų pagerbimas yra mūsų nenutrūkstamas ryšys su mūsų žu
vusiais broliais. Mes juos prisimename ir giliai nešiojame savo širdyje, nes 
jie žuvo tam, kad mūsų idėjos gyventų ir kad jų kilnus pavyzdys, tarsi 
tas didingas jūrų švyturys, rodytų kelią mums, einantiems jų pėdomis.

Jei kitiems skautavimas yra malonus pokštas ar linksmas nuotykis, 
tai mums, jūrų skautams, jis vyra prasmingas auklėjimas reikalaujantis 
žinojimo, valios, drąsos, drausmės, visiško savo pareigų supratimo ir skau
tiškų principų įgyvendinimo.

Mūsų kilnūs skautiškieji idealai mus apšviečia, pavojai mus užgrū
dina, o žuvusios aukos mus įpareigoja dirbti skautišką darbą kur mes 
bebūtume.

Mes, jūrų skautai, nuo tolimosios Baltijos, Atlanto, Pacifico iki Didžiųjų 
ežerų, galime didžiuotis savo aukomis: jos gausios ir prasmingos.

Mes buriamės tą dieną ne vien pagerbti savo žuvusius Brolius, bet ir 
pasisemti stiprybės iš jų, kad būtume vertais tęsti jų pradėtą darbą: sklei
džiant skautiškai jūrinę mintį ir keliant Lietuvą — jūrų valstybę.

Algirdas Aglinskas.
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STEBUKLINGAS MAIŠAS
Pasaka

A. Valatkaitis

Tarnavo sykį pas vieną ūkininką ber
nas vardu Jonas. Doras, darbštus ir są
žiningas jis buvo. Užtat ūkininkas su 
žmona labai jį mylėjo.

Keletą metų ištarnavęs pas ūkininką 
ir užsidirbęs pinigų, Jonas sumanė pa
keliauti po pasaulį, pamatyti ką noi;s 
naujo, nematyto.

Gaila buvo šeimininkams skirtis su 
Jonu. Bet, ką darysi, reikėjo išleisti, negi 
jėga laikysi jį pas save. Kelionėn šeimi
ninkė įdėjo jam į maišelį sūrio, sviesto, 
lašinių, dešros ir didelį, gardžiai kve
piantį kepalą ruginės duonos. Jonas pa
dėkojęs pažadėjo kada nors dar sugrįžti 
į tą kraštą.

Toli Jonas jau buvo nukeliavęs; tik 
priėjęs kryžkelę, pamatė prie kryžiaus 
sėdintį palinkusį, žilagalvį senelį.

— Garbė Jėzui Kristui! — pasveikino 
Jonas senelį.

— Per amžius, amen! O kur sūnau ke
liauji? — paklausė senelis Joną.

— Na gi pasaulio pasižiūrėti keliauju, 
— atsakė Jonas.

Senelio galva buvo baltutėlė, kaip 
obels žiedai, o per petį ant pasaito kabo
jo lininės drobės maišas. Gerokai nudė
vėtas tasai maišas buvo ir atrodė tuščias.

Pagailo Jonui senelio.
— Ar neišalkai, seneli? Juk jau pu

siaudienis, — paklausė Jonas.
— Valgyčiau, tik kad mano maišelis 

tuščias, — atsakė senelis.
— Mainykime maišais, — linksmai ta

rė Jonas. — Mano maišely šis tas yra. 
Dar gi ir mane pavaišinti galėsi, — juo
kavo Jonas.

Senelis sutiko.

Atsisėdę pavalgė, pasikalbėjo ir atsi
sveikinant senelis sako Jonui:

— Sūnau, tu nieko nepraradai sukei- 
tęs su manim maišus. Jei tau kada ko 
reikės, pagalvok gerai kas tau tikrai rei
kalinga ir tik tark: “Lįsk iš maišo! Ma
tysi, kas bus! Mano maišas nėra jau toks 
tuščias, kaip atrodo.”

Taręs sudiev, Jonas, užsikabinęs per 
petį iš senelio gautąjį maišą, nužygiavo 
tolyn. Ilgai jis keliavo. Jau ir išalko ge
rokai. Atsisėdo ant pakelio akmens ir 
galvoja:

— Ak, kad taip dabar šutintų dešrų su 
kopūstais ir karštomis bulvėmis, na ir 
dar kokią puodynę rūgusio pieno šir
džiai atgauti, tai valgyčiau!

Staiga prisiminęs senelio žodžius, 
šūktelėjo:

— Lįsk iš maišo!
Na gi žiūri, iš maišo viena po kito ir 

išlenda: skaniai garuojanti dešra, pil
nas dubenėlis šutintų kopūstų su karš
tom bulvėm ir, ar patikėsite, sklidina 
puodynė rūgusio pieno! Net grietinė 
nuo viršaus nenugriebta!

Pakraipė galvą nustebęs Jonas ir, iš
sitraukęs iš kišenės dailiai išskaptuotą 
medinį šaukštą, viską kaip bematant 
gardžiai suvalgė.

Ir tolimesnėje kelionėje Joną tasai 
stebuklingas maišas puikiai ir sočiai 
maitino.

Saulė jau leidosi. Laikas buvo ir apie 
nakvynę pagalvoti. Dairosi Jonas į vi
sas puses. Niekur nesimato gyventojų. 
Atsisėdo pagriovy ir galvoja, kaip čia 
nakvynę susirasti?

—Kad taip, va, ant šito kalniuko, ki-
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toje pusėje kelio būtų gražus ūkininko 
namas tarp augštų medžių, su augštu 
kryžium gėlių daržely ir kieme šulinys 
su svirtimi. Puikiai tame name išsimie
gočiau.

Taip pagalvojęs, Jonas nusišypsojo ir 
tarė:

— Lįsk iš maišo!
O gi žiūri ir tą jo norą senelio duotas 

maišas išpildė.
Kol apžiūrėjo namą, nusiprausė ir pa

vakarieniavo, žiūri jau ir sutemo.
Užsisklendęs skląsčiu duris, pasimeldė 

ir, pasikišęs maišą po pagalve, užmigo 
minkštai paklotoje švarioje lovoje.

Pusiaunaktį Joną staiga pažadino 
trukšmas. Jis pajuto, kad į namą ver
žiasi plėšikai. Jonas pagalvojo, kad ge
ra būtų jei taip įsiveržusius į namą plė
šikus pasitiktų geras būrys kareivių, 
kurie juos pačiupę nusivarytų į teismą...

Ilgai nesvarstydamas Jonas ištarė da
bar jau įprastus jam žodžius:

—-Lįsk iš maišo!
Ir atsitiko taip, kad namas prisipildė 

ginkluotų kareivių.
Kad jūs matytumėt, kaip plėšikai iš

sigando! Mėgino sprukti, bet kur tau! 
Kareiviai visus juos suėmė ir nusivarė.

Jonas apsivertė lovoje ant kito šono 
ir vėl saldžiai užmigo.

Atsibudęs pamatė, kad saulė jau 
aukštai. Ilgai nelaukdamas, pasimeldė 
ir vėl į kelionę. Jam čia nelabai patiko, 
kad plėšikai doram žmogui nei miegoti 
neduoda.

SAKALAI - GAMTOS DRAUGAI

Bekeliaudamas Jonas priėjo mišką. 
Didelis tas miškas buvo: nei galo, nei 
krašto nesimatė.

Žiūri Jonas, o gi ant supuvusio kelmo 
toks juodas ponaičiukas sėdi ir pypkelę 
rūko. Moja Jonui tasai ponaičiukas pri
eiti arčiau. Tuojau Jonas pastebėjo, kad 
to ponaičiuko rankos baigiasi ne pirš
tais, kaip pas visus žmones, bet arklio 
kanopomis.

Neina arčiau Jonas, tik žiūri į ponai
čiuką. O tasai, pasirodo, stengiasi savo 
ilgą uodegą po savim paslėpti.

Suprato Jonas su kuo susitiko.
Ponaičiukas ir sako jam:
— Jonai, parduok man savo maišelį. 

Duosiu už jį visą statinaitę auksinių pi
nigų-

— Neparduosiu nė už tūkstantį stati
naičių aukso! — atkirto Jonas.

O pats galvoja, kad gerai būtų geleži
ne lazda šonus išvanoti tam ponaičiukui.

— Lįsk iš maišo, — patylom tarė 
Jonas.

Tik kad neiššoks iš maišo tokia lazda! 
Aišku, geležinė! Kad nepradės tvoti tam 
ponaičiukui per šonus!

Tasai bėgti.' Lazda vytis. Ir vis per šo
nus, kanopas tik tvoja, tik tvoja! O po
naičiukas tik bėga giliau į mišką ir stau
gia vilko balsu:

— Aūūūūū! Aūūūūū!...
Ponaičiukas bebėgdamas atsitrenkė į 

storą ąžuolą taip smarkiai, kad sprogo’ 
kaip pūslė ir ponaičiuko vietoje tik juo
dų dūmų kamuolys verpetais susisuko.

Negi jo skiltis atėjus
Tuos medžius išpiaustinėjo? ..
Lk mūs broliai sakalai 
Ne išdykėliai vaikai!..

O kas čia medžius išlaužė , 
Kas nupiaustė jiems šakas?.. 
Čia ne skautai kūrė laužą - 
Pikti žmonės buvo čia.
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Bet ir tą vėjas tuoj išblaškė ir nebeliko 
nieko.

Stebėjosi Jonas ir kraipė galvą.
Bet negi stovėsi vienoje vietoje; rei

kia keliauti toliau. Bet kaip keliausi, 
kad kojos visai pavargo?

— Kad taip koks juodbėriukas pabal
notas atsirastų, — pagalvojo Jonas.

— Lįsk iš maišo! tarė jisai.
O juodbėris, tymo balnu pabalnotas, 

sidabriniais žąslais pažabotas, štai jau 
ir bežvengiąs.

Užsisėdo Jonas arklį ir tik risčia, tik 
risčia, o kai kur ir zovada lekia.

Pagaliau pavargo ne tik Jonas, bet ir 
jo žirgelis juodbėrėlis.

Sustojo pamiškės lankelėj pasiganyti.
Staiga girdi Jonas, kad prie kadugio 

krūmo kažkas verkia. Pasižiūri, gi mer
gaitė kokios dvylikos metų su pilnu 
krepšiuku grybų sėdi ir taip graudžiai 
verkia, kad net už širdies tveria.

— Ko verki, sesele? — paklausė 
Jonas.

— Kad begrybaudama paklydau, — 
ašarodama atsakė mergaitė.

— Tai aš tave tuoj namo pargabensiu, 
— pasisiūlė Jonas.

Pasiėmė Jonas mergaitę ant arklio. 
Jojo tris dienas ir tris naktis. Prijojo 
tokį didelį ir turtingą dvarą. Dvaro po
nas buvo visai nusiminęs, bet dabar, pa
matęs dukrelę sveiką ir gyvą, nesitvėrė 
iš džiaugsmo ir nežinojo kaip Joną be
mylėti. Vaišino ponas Joną visą mėnesį 
keptom žuvim ir visokiais pyragais. Jei 

jo dukra nebūtų dar tokia jauna, norėtų 
Joną ir į žentus paimti.

Pagaliau Jonui nusibodo ir vaišės ir 
kelionė. Panūdo grįžti į tėviškėlę. Atsi
sveikinant dvarponis atsidėkodamas pa
dovanojo Jonui odinį maišą pilną auk
sinių pinigų.

Jonas išėjęs už dvaro vartų pagalvojo, 
kad dabar jis norėtų kiek tik galima 
greičiau grįžti į gimtąjį kraštą. Ir kas 
gi greičiau galėtų jį nugabenti namo, jei 
ne greitasparnė gulbė?

— Lįsk iš maišo! — tarė Jonas.
Ir štai prieš jį atsitūpė sparnus iš

skleidusi baltoji gulbė. Jonas tik spėjo 
atsisėsti raitas ant tos gulbės, kai ji tuoj 
pakilo su juo viršum debesų.

Nė poros valandų neskridę, jiedu nu
sileido gimtosios žemės pamiškėj. Dai
rosi Jonas aplinkui. Viskas savo, viskas 
gražu. Ir taip saldu pasidarė jam širdy, 
kad iš džiaugsmo apsiašarojęs, net pa
bučiavo tėviškės žemę. Tik žiūri, ste
buklingojo maišo nebėra; matyti pame
tė, skrisdamas virš debesų. Bet odinis 
maišas su auksiniais pinigais tebebuvo.

Nusipirko Jonas gražų ūkį, vedė ir 
turėjo daug gražių vaikų.

Jo vaikai vis norėjo kaip nors surasti 
tėvo pamestą stebuklingą maišą. Jonas 
tačiau jiems sakydavo:

— Vaikeliai, neieškokite stebuklingo 
maišo ar daug pinigų: būkite duosnūs 
vargšams. Negailėkite alkanam duonos. 
Jums bus gausiai atlyginta, nes artimą 
mylinti širdis yra pilna stebuklų.

Kur tik žemėn nepažiūri, 
Kiek gražaus čia laužui kuro!.. 
Geras skautas - gamtos draugas, 
Augmeniją jisai saugo.

Žodžiai C. Senkevičiaus 
Piešiniai V. Bričkaus

Darbus daro tik gerus, 
Jis globoja žvėrelius;
Ir paukšteliai aplink skraidą 
Savo draugo nesibaido . . .
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didžioji jsemvi
veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Ave

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Čikagoje verda naujosios Seserijos 
Vadijos sudarymo darbai.

* Naujoji Seserijos VS dėkoja visiems ją 
sveikinusiems naujose pareigose.

* Seserijos ir Brolijos vyriausieji skau
tininkai buvo susitikę akademinėje sto
vykloje ir aptarė bendro veikimo reikalus .

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Windsor© suvažiavimo metu iš va
dovų buvo surinkta $ 18, 50 išlaidoms vie
toje padengti. Apmokėjus $ 10.00 už pa
talpas, likutis $ 8. 50 dalyvių suvažiavi - 
rno pageidavimu buvo perduotas "Sk.Ai- 
dui". Ačiū.

* Šios vasaros stovyklos buvo gausios ir 
sėkmingos. Nuoširdi Vadijos padėka pri
klauso mieliems br. vadovams, kurių daž
nas savo atostogas paaukojo jaun. bro - 
liams, ir brangiems tėvams - rėmėjams , 
mus nuolat moraliai ir materialiai remiam 
tiems.

* Brolijos naujoji mokesčių tvarka bus 
paskelbta VS "Krivūlėje" rugpiūčio mėn. 
gale.

* Vadija ragina visus vienetus, kurie 
dar to nepadarė, įsijungti į lietuviškos 
dainos varžybas.

* Vadijos nutarimu ir VS informacija 
rajonų vadeivoms, pristatymai- pakėli
mams ir apdovanojimams turi pasiekti 
Vadiją komandos keliu iki rugsėjo mėn. 
15 d.

* Š.m. liepos mėn. Toronte lankėsi JAV 
gyveną LSB nariai: v. s. V. Šenbergas, 
s. V. Martautas, s. kun. L. Musteikis ir 
s. V. Bražėnas^

* Vadijos nutarimu "Sk. Berniukams!' 
vajus JAV pratęstas iki š.m. rugsėjo 8 d.

* Pasišventusių JAV sk. vyčių ir jų va
dovų dėka "Sk. Berniukams" fondas artė-
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ja į $ 1000. 00. Dar eilė vietovių nėra at
siskaičiusių. Spausdinimo darbai prasi
dės rugpiūčio mėn. gale.

* Akademinėje sk.stovykloje dalyvavo šie 
LSB Vadijos nariai, korp! "Vytis" korpo-’ 
rantai: VS St. Kairys, VS pavad. V. Šarū
nas, ps. P.Čeponis ir ps. VI. Morkūnas.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* 1954 m. liepos 18 d. Toronto jūrų 
skaučių Vandenių laivas iškilmingai į eže
rą nuleido Comet klasės jolę, pakrikštytą 
"Vandenės" vardu, (ž. plačiau sekančia
me nr.).

Hamilton, Ont.
* Apie liepos vidurį jūrų skautai A. Pi- 
lypaitis, A.Piešina ir V. Remeika pakėlė 
bures kelionei iš Montrealio į Rochesterį, 
N. Y/-JAV. V. Remeika plaukė iki Kings- 
tono. Toliau tik du pasiryžėliai tęsė ke
lionę Torontan, kur jie dalyvavo jūrų 
skaučių laivo krikštynose. Ten prie jų 
prisidėjo torontiškis L.Motgabis. Ir vėl 
pasiryžęs trejetas patraukė tolyn, Ha
miltono linkui. Pakeliui - prie Oakvillės 
juos užklupo stipri audra - pusantros va
landos bangų keterose teko grumtis su vė
ju. Pradėjo sunktis per pažeistą dugną 
vanduo. Netoli Hamiltono su vandens po
licijos kuterio pagalba jie išpumpavo van
denį ir apie vidurnaktį pasiekė Hamiltono 
uostą. Kitądien jie sutaisė savo laivą. Po 
to vėl išplaukė tolyn. Deja, prie Grims 
Beach naktį ir vėl pateko audron, kurią 
norėjo perlaukti išmetę inkarą. Jų laivas 
buvo pastebėtas vietos gyventojų nuo kran
to (vos 200 m.). Susiorganizavo gelbėjimo 
grupė, nes manyta, kad mūsų pasiryžė
liai yra pavojuje. Policija signalais įsa
kė plaukti krantan. Teko paklusti, tačiau 
netoli kranto laivas buvo audros apvers
tas, daiktai ir buriuotojai sušlapo, kol 
smarkios bangos išmetė visus į uolotą 
krantą. Audrai aprimus, su policijos vil
kiku grįžta atgal Hamiltonam Ten vietos 
jūrų skautų prieplaukoje vėl imtasi tai
syti sužalotą laivą. Į reporterių klausimus 
- ar jau grįš atgal Montrealin, atkaklūs
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jūrų skautai atsakė; "Ne, mes dar nepa
siekėme savo kelionės tikslo - Roches- 
terio, tik iš ten grįšime Montrealin".

JAV RAJONAS

Cleveland, Ohio.

* Pereitą savaitę Clevelande lankėsi 
Stud. Skautų Korp! VYTIS valdybos pir
mininkas senj. Vyt. Mikalavičius. Čia jis 
susitiko su vietos ASS ir vytiečių vado
vais ir aptarė akademinės skautijos veik
los aktualiuosius reikalus.
* Liepos 11—ji buvo nepaprasta diena 
Clevelando jūrų skautams. Tądien jie 
North East Yacht Club uoste nuleido į van
denį savo vėliavinį laivą "S. S. Cpt. Darius- 
Cleveland 311". Savo plaukiojimo pastatą 
jūrų skautai pernai parsigabeno iš Ashta - 
bulos Clevelandan. P. Juozui Jarašūnui su 
ponia tenka nepaprasta padėka, kad jie 
maloniai užleido jūrų skautams savo kiemą 
laivui padėti. Tas įgalino jūrų skautus 
tinkamai ir kruopščiai atlikti visus re
monto darbus sausumoje. Laivo nuleidimas 
į Erie ež. kiek užtrūko, nes neturėta savos 
prieplaukos. Dėka laivointruktoriaus jū
rų s. VI. Petukausko asmeniško kontakto su 
Commodore George Chupick, Kpt. Dariaus 
laivui dabar N. E. Yacht Clubo uoste pa
skirtas pirmasis dokas.Tas jachtklubas yra 
greta White City Beach, pasiekiamas bet 
kuriuo metu jūrų skautų užsiėmimams.

* Clevelando skautų vyčių ir kandidatų 
S. Daukanto būrelis turėjo iškylą prie Mil
ton Lake. Iškyloje dalyvavo ir vyresnio
sios skautės. Diena pasitaikė nepaprastai 
puiki. Smagiai pasiirstyta ežere ir pa
sidžiaugta gamta. -SKS-

* Akad. Skautų Sąjūdžio Dr. Vydūno vardo 
šalpos fondo reikalų vedėjas fil.vet. gyd. 
K. Kasperavičius perdavė savo pareigas 
fil. inž. K. Bertuliui, nes gavo naują tar
nybinį paskyrimą į Green Bay, Wis. Nau
jasis fondo reikalų vedėjas pasiekiamas 
adresu: 1572 So. Albany Ave.,Chicago 23 , 
Ill., telef. RO 2-8120. Malonu konstatuo
ti, kad šis fondas savo dviejų metų veiklo
je įstengė materialiai remti studijuojan
čius skirdamas net 9 stipendijas: 5 Vokie
tijoje studijuojantiems ir 4 - JAV-bėse .

Detroit, Mich.

* Baltijos III stovykla praėjo su dideliu 
pasisekimu ir iš tėvelių pusės turime la
bai gražių atsiliepimų.

* Vietininkijos tėvų komitetas, įver - 
tindamas gyvą skautų veiklą, kiek ga
lėdamas padeda. Stovyklon kaip dovaną 
atvežė dar vieną naują palapinę(skilčiai) , 
kad galėtume laisviau talpintis. Tėveliams 
skautiškas ačiū!

* Nepamiršome ir brolių Vokietijoje. 
"Dr. V. Kudirkos" veikalo pastatymo de
koracijas skautės ir skautai perleido po
nios Mikšienės - Arlauskaitės meno gru
pei, o iš grupės gautą auką $ 50.00 pa
siuntė Vasario 16-sios gimnazijos skau
tams šios vasaros stovykloms paremti. 
Vietininkija ir tuntas dėkoja meno gru
pei, o ypatingai jau nekartą skautams 
talkininkaujančiam menininkui Antanui 
Melnikui, kuris tas dekoracijas buvo pie
šęs be jokio atlyginimo.

* Geležinio Vilko skautų vyčių būrelis 
surinko $ 50.00 aukų "Skautybės Berniu
kams" ir dai' $ 50.00 paskyrė būrelis. 
Tokiu būdu būrelis tapo GARBĖS LEIDĖJU.

* DLK Mindaugo dr-vės skautai rodo di
delį gyvumą skautavime. Draugovė pasi
pildė trimis naujais broliais. Skautų įžo
dį stovykloje davė: sk. kand. Algis Sko- 
rubskas, Jonas Paškevičius ir Jonas Skir- 
gaudas.

* Skiltininkų kursai prasidėję stovykloje 
tęsis iki vasaros pabaigos. 1954 m. lie
pos mėn. 16-19 d. d. kursantai, vadovau
jami s. v. v. si. A. Banionio turėjo išvyką 
į Siaurės Michigano dalį. Iškylos aprašy
mas bus kitame "S. A", numeryje.

,* Sk. vyčiai pavieniui dalyvavo Kanadoj 
įvykusioje ASS jubiliejinėje stovykloje.

* Baltijos III stovykloje pamaldas atlai
kė kun. K. Simanavičius. Stovyklos ir vie
tininkijos vadovybės nuoširdžiai dėkoja 
mielam kun. K. Simanavičiui už malonųir 
tikrai skautišką patarnavimą. a.b.

* Detroito ir Baltijos tuntų skautiškoji 
tautinių šokių grupė iš 16 šokėjų Kanadcs 
Windsor© miesto 100-mečio šventėje pui
kiai reprezentavo lietuvius. Pirmoje šven
tės dalyje buvo didžiulė eisena, kurioje 
darnios šokėjų gretos žygiavo paskui wind- 
soriečių lietuvių nešamą trispalvę. Antro
ji šventės dalis buvo skirta tautinių gru
pių pasirodymams. Čia tarpe 16 tautinių 
grupių dideliu pasisekimu pasirodė ir mū
sų jaunieji šokėjai. Rugeliai ir Malūnas 
buvo palydėti katučių audra. Ši skautiškoji 
tautinių šokių grupė jau daugelį kartų pui
kiai pasireiškė pavergtosios Tėvynės gar
sinimo darbe. Tūkstančiai žiūrovų ją ste
bėjo Detroito 250 m. sukakties šventėje, 
žavėjo ji mokytojų suvažiavimą bei Det
roito turtuolius. Net ir kaimyninį Toledo 
jie buvo aplankę su savo darniais šokiais. 
Turėjo puikų pasirodymą televizijoje irkt. 
Šiai šokių grupei ištvermingai vadovauja 
G.Gobienė. -SKS-

Hartford, Conn.

* JAV 1-jo Rajono skautų vyčių skyriaus 
vedėjas v. si. V'. Pileika praneša apie
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sėkmingą to rajono sk. vyčių talką lėšų 
telkime knygai "Skautybė Berniukams" 
leisti. Tame rajone vajuje dalyvavo Bos
tono, Hartfordo, New Yorko, Waterburio 
ir Worcesterio skautų vyčių vienetai. 
Pirmauja Hartfordo Geležinio Vilko sk. 
vyčių būrelis, kuris sutelkė $200. Iš viso 
tame rajone jau surinkta $451. -SKS-

New-York, N.Y.

* Akademinio Skautų Sąjūdžio pirmi
ninkė s. Dr. Milda Budrienė aplankė New 
Yorko ASS vienetus ir dalyvavo jų bendro
je sueigoje. Ten susitiko dar .Kauno Vytau
to Didžiojo U-to skautavimo dienų filiste
riai, o taip pat ir dabar šiame krašte stu
dijuojantis skautiškas jaunimas. Viešnia 
visiems paliko malonų įspūdį ir paskatino 
našesniam ASS darbui.

Worcester, Conn.
* Worcesterio Neringos skaučių dr-vė 
stovyklavo liepos pabaigoje Nekalto Prasi
dėjimo Seserų sodyboje - Putnam, Conn. 
Be neringiečių stovyklavo ir tuzinas bos- 
toniškių Baltijos vietininkijos skaučių.

-SKS-

Waterbury, Conn.

* Š.m. birželio 26-27 d. buvo v. s. A. 
Saulaičio vadovaujamų, New Englando 
skautų-čių vadovų kursų antroji sesija.Pir
mąją ir antrąją dieną ligi pietų kursai vy
ko patalpose, o antrosios dienos popietę 
išvykom į s.Saulaičių gyvenvietę ir dirbom 
lauke. Kursantus pasveikino vietos kle
bonas kun. J. Valantiejus. v. s. A. Saulaičiui 
talkininkavo ir kalbėjo skaučių dvasios va
das s. St. Yla, v. s. O. Ruseckienė, v. s. O. 
Saulaitienė, s. A. Matonis, s. R. Šilbajo
ris, s. v. v. si. V. Pileika ir Waterburio 
skautų, draugininkas s. v. A. Zelenkevičius, 
kuris prieš kursus su broliais smarkiai, 
dirbo ir pademonstravimui pastatė tiltą, 
signalizacijos bokštą ir vėliavos stiebą. 
Čia, nuleisdami vėliavą, ir pabaigėm kur
sus, pasisėmę žinių ir naujo užsidegimo 
dirbti su jaunesniaisiais Dievui, tėvynei ir 
artimui. Sesė Aliodija

ANGLIJOS RAJONAS

London.

* Įvykusiame Airijos Tautinių Šokių ir 
Dainų Festivalyje Dubline dalyvavo ir Lon
dono lietuvių tautinių šokių grupė, kurios 
šokėjų tarpe yra skautė R. Daunoraitė ir 
v. si. G. Alkimavičius - grupės vadovas. 
Kiti skautai šokėjai dėl baigiamųjų egza
minų gimnazijoj negalėjo į šventę vykti.

Bradford.

* Skruzdžių skilties skautė N.Janulevi- 
čiūtė išemigravo į Kanadą. Nuo 1951 m. 

priklausė Geležinio 
davė įžodį. Sesės Nį 
visuomet vykdavo si 
lieka dėkingi Bradfoi

ALp(LK)3083
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VENEZUELOS RAJONAS

* Venezuelos Rajono sesių vadeivė pa
skirta vyr.sk. v. si. I. Žalnieriūnaitė.

* ps. G.Diržienė ir ps. M. Neniškienė yra 
pakviestos instruktorėmis prie Rajono Va
duos.

* Tėvynės laužo proga, birželio 20 d. 
skautų būkle įvyko pirmasis Venezuelos 
lietuvių skautų vietininkijų posėdis, ku
riame dalyvavo visi vietininkai. Aptarta 
daug klausimų, ir pats posėdis praėjo 
draugiškoj nuotaikoj. Posėdyje dalyvavo 
ir gerb. skautų dvasios vadovas.

SKAUTAI PASAULYJE

Liepos 31 d. vakare Kelleys Island 
saloje nukrito lėktuvas su 12 keleivių. To
je vietoje stovyklavo 50 Clevelando jūrų 
skautų (Sea Explorers Troop 40). Dėka 
lakūno Hugo Rosendahl didvyriškumo kren
tantis trimotoris lėktuvas paskutinę aki
mirką buvo nukreiptas nuo sutemoje pa
stebėtų skautų palapinių ir atsitrenkė į 
žemę šalia stovyklos. Lakūnas ir 5 ke
leiviai tapo sužeisti, tačiau nė vienas iš 
skautų nebuvo užgautas.

Vienas iš tos dr-vės sk. vadovų - s. 
Graff išsireiškė: "Tai buvo iš tikro did
vyriškas žygis. Tas lakūnas gal būtųbuvęs 
nesužeistas, jei būtų leidęsis mūsų sto
vyklom Tačiau jis padarė viską, kad jo 
lėktuvas aplenktų mūsų grupę!" -SKS-

*

* Mus. pasiekė skaudi žinia, kad buvęs 
Švyturio, vėliau Aušros tunto, sk. vytis 
v. si. Vyt. Kempka, neseniai pradėjęs stu
dijuoti Bonnos un-te, susirgo ir patalpin
tas sanatorijoje. Nelaimės ištiktasis bro
lis šiuo metu paramos labiau reikalingas , 
negu bet kada. Sesės ir broliai, padėki
me broliui! Aukas ar siuntinėlius siųsti: 
(22c) Bad Godesberg / Friesdorf, Haus 
Annaberg, Balt.Christliches Studentenheim

(atkelta iš adm. puslapio)

čiusių ir už 1952 metus. Labai apsunki
nami spaudos darbai, kai platinimas me
tais tęsiasi. Prašome paskubėti. Atsiskai
tymo laukia administracija: ps. J. Gaižu
tis, 135 Gorevale Ave., Toronto, Ont. , 
Canada.

AWl 5KMT0-&, VĄD0W~į5
■ e£,(KAUTV,AlDO'!

32


	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0001
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0002
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0003
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0004
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0005
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0006
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0007
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0008
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0009
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0010
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0011
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0012
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0013
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0014
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0015
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0016
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0017
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0018
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0019
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0020
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0021
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0022
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0023
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0024
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0025
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0026
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0027
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0028
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0029
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0030
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0031
	1954-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0032

