
1954 m. ai/b. 9.

1



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

biaujant Redakcinei K-jai, redaktoriaus pavaduotojas s. Č. SENKEVIČIUS, Seserijos 
Vadijos atstovė redakcijoje ps. J. LIESYTĖ, 1305 North Pierce St., Arlington, Virginia, 
USA, techniškasis redaktorius ir meninės dalies vedėjas ps. Vikt. BRIČKUS * Lei
džia Lietuvos Skautų Brolijos Vadija * Prenumerata metams $3.00, pusei metų $1.50
* Smulkūs skelbimėliai iki 20 žodžių $1.00 * Adresas: Stp. KAIRYS, 102 Quebec 
Ave., Toronto, Ont., Canada * Administracija: ps.Vl.RUŠAS, Box 1003, Station C 
Toronto, Ont. * Spaudžia spaustuvė Foto-Lith Offset Printing Co., 1033 College St., 
Tel. LA. 2259.

* Lithuanian Boy-and Girl Scout periodical. Editor Stp. KAIRYS, 102 Quebec Ave., 
Toronto, Ont., Canada.

*****************************************************************************«^
PADĖKA !

Toronto Rambyno ir Šatrijos skautų-čių tuntai reiškia nuoširdžią padėką 
Šv. Jono parapijos klebonui, skautų Dvasios Vadui, kun. P. AŽUBALIUI už tei
kimą dvasinių patarnavimų stovyklos metu; ponioms Jakubauskienei ir Liorma- 
nienei už tvarkymą stovyklos maitinimo; ponams Augustinavičiui, Greičiūnui ir 
"Mohawk Furniture" krautuvės savininkams už suteikimą transporto priemonių 
stovyklos reikalams; visiems skautų-čių tėvams ir globėjams lankiusiems sto
vyklą ir ją rėmusiems.

Toronto Rambyno ir Šatrijos Tuntų 
Tuntininkai

□į
c 

jįc
 # 

jįe
 5

{c
 af

e 
* oje

 # sįcsįc aj
e 

aį
c 

aj
e#

 jįc
 s

jc
 *:

* * * * ***********************************************************************

1954 M. "SK. AIDO" VELYKINIO SPALVOJIMO KONKURSO

LAIMĖTOJAI :

I vieta: Delija Valiukėnaitė, Rochester, N.Y'., JAV.
II vieta: Sigitas Viskantas, Detroit, Mich., JAV.
III vieta: Gediminas Breichmanas, Hamilton, Ont., Canada.-
IV vieta: Regina Gataveckaitė, Toronto, Ont., Canada.
V vieta: Jonė-Dalia Šimonytė, Santa Barbara, Calif., JAV.

Dovanos laimėtojams knygomis ir sk. reikmenimis jau pakeliui. Dėko
jame visiems konkurso dalyviams: laimėtojams ir tiems, kurie laimės 
sekančiame konkurse.
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sk. VILIUI FIDLERIUI ir * * * 
ps. DANUTEI ZUBRICKAITEI, t

* 
sukarusiems skautišką seimos zidi- * 
nį, gražiausių ateities dienų linki

*
"SK. AIDAS " t 
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* "Sk. Aido"administratorius s.v. si. Vy
tas Macas po gražių darbo metų nuo š.m. 
rugsėjo mėn. 2o d. iš pareigų pasitraukė. 
Laimingi šeimos įvykiai jį sumobilizavo 
konkrečiam Brolijos ugdymo darbui: T. ir 
V. Macų šeima augina 3 busimuosius vil
kiukus, kurių jauniausias vos kelių mė
nesių.

Administratoriaus pareigas nuo tos 
pat datos perima ps. Vladas Rusas.

Nuoširdi padėka daug nudirbusiam ir 
geriausi linkėjimai naujai ateinančiam.
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LAIKYKITĖS DRAUGE!

Edward J. McMahon S.J.
Šio straipsnio autorius yra eilę metų aktyviai 

dirbęs Boy Scouts of America organizacijoje ir už 
vadovavimo darbo yra apdovanotos eile pasižymė
jimo ženklų. Ir tapęs vienuoliu - jėzuitu, jis nepa
miršta skautavimo, nuolat palaikydamas tamprų 
ryšj su savo broliais — skautais. Šiais metais 
Loyolos Universitete baigęs filosofijos studijas, jis 
išvyksta dėstyti j vieną iš jėzuitų kolegijų JAV.

Šis straipsnis yra rašytas specialiai "Sk. Aidui".

“Laikykitės drauge!” šūktelėjo budin
tis vadovas nuo akmenuotos North Ber
gen skautų stovyklos ežerėlio pakrantės 
New Jersey valstybėje. Tas įspėjimas 
šūkis dažnai girdėjosi tarp linksmo be
simaudančių skautų klegėjimo ir tašky- 
mosi. “Laikykitės drauge!”

Jau daugiau negu septyneri metai pra
bėgo nuo to laiko, kai aš girdėjau šį 
šūkį. Tuo metu stovykloje, jis nereiškė 
nieko kito, kaip apsaugos priemonę be- 
simaudantiems: buvo norima, kad ber
niukai laikytųsi drauge po du ir taip ne
laimės atveju galėtų vienas kitam padė
ti. Bet man tie žodžiai turėjo daug gi
lesnės prasmės.

Aš visuomet džiaugdavausi galėdamas 
žaisti draugų būryje ir nežinojau nieko 
gražesnio, kaip surinkti skautų draugovę 
ar skiltį ir praleisti dieną drauge keliau
jant, žvejojant, žaidžiant, statant miške 
lapinę arba irstantis laiveliais. Laimė, 
kurią mes visi rasdavome tokioje drau
gystėje, man atrodė kažkas nepaprastai 
gilaus, didelio, beveik švento. Kai visi 
drauge juokdavomės ir kalbėdavome, 
pasijusdavau priklausąs vienai dideliai 
šeimai, ir tos šeimos šiluma mus visus 
jungė.

Ir taip metams bėgant aš randu vis 
daugiau prasmės tame įspėjančiame šū
kyje “Laikykitės drauge!” Man atrodo, 
kad juo yra išreikštas vienas charakte
ringiausių skautybės aspektų.

/ Lietuvoj \ 
naciona‘ine \

Skautybė moko mus dalykų, kurie yra 
svarbūs visam gyvenimui. Leiskite pa
aiškinti, ką aš noriu tuo pasakyti.

Aš atsimenu apmokymą gyvybės gel
bėjimo specialybei įsigyti. Man teko 
nerti į 50 pėdų gilumo vandenį ir “gel
bėti” skautą, kuris buvo ne tik dvigu
bai vyresnis ir didesnis, bet be to dar 
ir dvigubai geresnis plaukikas už mane. 
Tris kartus aš bandžiau atsargiai artin
tis prie jo, bet kiekvieną sykį jis apsivy
niodavo apie mane savo rankomis ir ko
jomis, ir mudu tuoj nugrimsdavom gi
lyn. Jeigu jis nebūtų buvęs toks drau
giškas ir nebūtų norėjęs man padėti, aš 
iki šios dienos tebelindėčiau tame van
denyje, bandydamas išsilaisvinti iš jo 
glėbio. Po trečiojo nepasisekusio bandy
mo vadovas pastebėjo mano nuovargį 
ir liepė man grįžti atgal į krantą. Tada 
jis man davė kelis gerus patarimus ir 
nusiuntė vėl iš naujo tai pačiai kanky
nei. Pagaliau, prarijęs pusę ežero, aš 
laimingai išsilaisvinau iš “skęstančiojo” 
rankų. Bet ką aš išmokau? Aš išmokau 
pastebėti kito sunkumus. Aš pasiruošiau 
padėti kiekvienam skęstančiajam. Tai 
buvo kažkas daugiau, negu išmokimas 
ištrūkti iš skęstančio žmogaus glėbio! 
Arba, kitais žodžiais tariant, aš tada iš
mokau galvoti ir elgtis teisingai, vertin
damas dalykus taip kaip jie yra. Aš ne
žinau, kiek žmonių šiandien yra pasi
ruošę drąsiai šokti į ūžiančias gyvenimo
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Šio straipsnio autorius skauto ir . . . dvasiškio rūbuose

bangas padėti savo artimui. Tačiau esu 
tikras, kad pasaulis gali pasitikėti skau
tais, kurie yra išmokę gerai orientuotis 
net ir didžiausių sukrėtimu ir nelaimių 
metu.

Arba kad ir kitas pavyzdys — skauto 
gerasis darbelis. Skauto vadovėlis (čia 
turimas galvoje Boy Scouts of America 
vadovėlis. Red.) mums sako, jog skautiš
kas gerasis darbelis reiškia kažką dau
giau, negu paprastą kasdieninės parei
gos atlikimą. Skauto vadovėlis čia mini 
Gerąjį Samarijietį, kuris padarė dau
giau, negu privalėjo padaryti. Kitaip sa
kant, skauto gerasis darbelis moko mus 
to paties, ko mus norėjo išmokyti mūsų 
Viešpats savo palyginimu apie Gerąjį 
Samarijietį, būtent, gyventi padedant 
artimui nežiūrint jo rasės, įsitikinimų 
ar tautybės. Kokia pamoka šių dienų 
žmonijai! Aš atsimenu, kaip mes vieną 
kartą iškylavome nežinomose pietų New 
Jersey apylinkėse. Keliaudami pametėm 
kryptį ir bandėme pasiekti artimiausią 
kelią, kad galėtume orientuotis kur esa
me. Tačiau kuo toliau ėjome, tuo tan
kesni darėsi miškai ir neužilgo pradė
jom bijoti, kad mūsų gyvų kobros nesu
ėstų. Faktas, kad kobrų New Jersey pa
prastai nepasitaiko, mūsų baimės nė 
kiek nemažino. Taip mes stūmėmės pir
myn, atkakliai ieškodami civilizacijos 
ženklų, kol staiga atsidūrėme negrų’ 
skautų stovyklos viduryje. Jie mus tuč
tuojau nuoširdžiai pasveikino, pasiūlė 

vandens ir maisto ir parodė tiesiausią 
kelią namo. Tie negrai skautai parodė 
mums didelį draugiškumą. Ir šiandien, 
aš esu tikras, kad jie, ir būdami subren
dusiais vyrais, yra gerais skautais ir ne
jaučia rasinės neapykantos savo broliui 
— žmogui.

Pagaliau, pagalvokim apie musų pa
saulines stovyklas, kur suvažiuoja skau
tai iš visų žemės kampų į vieną brolišką 
šeimą ir prie laužo dainuoja tas pačias 
dainas! Gal būt kai kurie iš tų skautų ne 
taip seniai buvo priešais kovos lauke ir 
matė raudonas liepsnas kylančias ne iš 
laužo, bet iš baisių patrankų vamzdžių. 
Dabar skautybei dvasioje, kaip tik to
dėl, kad jie skautai, šie žmonės draugiš
kai paspaudžia vienas kitam rankas, ir, 
užmiršdami praeitį, visi drauge kuria 
geresnę ateitį, vadovaudamiesi tais idea
lais, kuriuos jiems yra įkvėpusi skauty- 
bė. Šie žmonės buvo išmokyti statytis 
savo palapines po atviru dangum nusė
tu žibančiomis žvaigždėmis. Jie buvo iš
mokyti atverti savo dvasią ir širdį taip 
plačiai, kaip platūs yra dangaus plotai. 
Klausydami čiurlenančių upelių ir 
ošiančių miškų, jie girdi gamtos balsą, 
jie supranta, kad miškų didybė ir visa 
ta nuostaba, kurią jie mato pasaulyje, 
yra tiktai atspindys kažko neapsakomai 
didelio ir gražaus ...

Taip, diena iš dienos skautas turi pro
gos vis aiškiau įsitikinti savo skautiškų
jų principų teisingumu ir tvirtumu! Bū-
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darni berniukai, mes išmokstame sugy
venti su savo broliais skautais, kad tapę 
vyrais mokėtume vesti tinkamą gyveni
mą visoje žmonių bendruomenėje.

Broliškumo svarbos moderniame pa
saulyje nėra reikalo aiškinti lietuviams 
skautams. Jums, kurie matėte savąjį gy
venimą draskomą ir daužomą iš visų pu
sių. Jums, kurie matėte savo šeimas iš
sklaidomas, savas bažnyčias sulygina
mas su žeme ir savo kraštą trypiamą ir 
teriojamą. Ir vis dėlto, dėka skautiškos 
mokyklos ir garbingų krikščioniškų tra
dicijų, kuriose esate savam krašte už
augę, jūs jaučiate, kad ir tie žmonės, 
kurie sugriovė visa tai, kas jūsų širdžiai 
yra brangu ir miela, dar yra jūsų broliai, 
nors jie patys tai ir būtų pamiršę. Kodėl 
gi tat mes, kurie gyvename bendroje 
šeimoje apjungtoje meilės ryšiu, leidžia
me kitiems, kurie gyvena priespaudos 
grandyse, šaukti apie savąją vienybę ir 
dargi vadintis “komunistais”? Argi mes, 
skautai, nesam tikrieji komunistai? Ar
gi mūsų tarpusaviai ryšiai nėra tampres
ni negu bendra kalba, ar gi jie nėra gi
lesni už tai, ką kiekvienas paveldėjome 
iš savo tėvų, daugiau asmeniški negu 
kraujas? Argi mes nesame visi vieno 
Dievo vaikai, Marijos sūnūs, Jėzaus 
Kristaus broliai?

Aš manau, kad viena iš priežasčių, ko

dėl jūs, lietuviai skautai, buvote mielai 
priimti manajame krašte, yra ta, kad 
jūs esate išėję gerą skautišką mokyklą. 
Jūs išmokote sugyventi su savo broliais 
— žmonėmis. Jūs atvykote j mūsų kraš
tą draugystės ir savęs atsižadėjimo dva
sioje. Jūs esate pasiruošę pažinti mūsų 
gyvenimo būdą ir papročius, kad taip 
mus geriau suprastumėte. Mes, ameri
kiečiai, tai giliai vertiname.

Jūs išlipote iš laivo į mūsų žemę pa
siryžimu spinduliuojančiomis akimis, ir 
mums atrodėte, kaip žmonės turį aiškų 
tikslą. Jūs atrodėte visad užimti. Ir, man 
atrodo, mes tai galime pilnai suprasti. 
Dėlto nė kiek neabejojame, kad greit 
išauš diena, kai Visagalio Dievo malone 
Lietuva vėl bus laisva, kai jūsų mylimas 
kraštas vėl galės prisidėti prie viso pa
saulio tautų taikingos bendruomenės kū
rimo. Nėra tat abejonės, kad į pasaulio 
atstatymo darbą įsijungsite krikščioniš
kos atlaidumo dvasios vedami, pasiryžę 
atkurti daugiau Dievo bijančią ir Jį my
linčią Europą. Jūsų vėliava vėl pakils į 
dangų, kalbėdama visam pasauliui, kad, 
štai, Lietuva vėl džiaugiasi savu gyveni
mu, pasiruošusi visų tautų brolybės žy
giui Dievo vadovybėje.

Jūs, lietuviai skautai, priminėte mums 
amerikiečiams, šūkį “Laikykitės drau
ge!”, parodydami mums savo nuoširdu-
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Kaunas, birželio mėn. 6 d.
Šiandien aplankiau Vytauto Didžiojo 

Muziejų. Kiekvieną kartą žengiant pro 
jo skliautuotas duris, apsiaučia mane 
keistas jausmas, tarytum įėjus į didin
gą šventovę, kurioje alsuoja milžino 
dvasia; jai pagerbt nebesurandi nei žo
džių, nei veiksmų, tik nuščiūvi norėda
ma išgirsti viską, ką ji pasakoja.

Pirmučiausia apžiurėjau Karo Muzie
jų. Kruopščiai surinkti ir sutvarkyti eks
ponatai išdėstyti erdviose salėse atkūrė 
prieš akis visą lietuvių tautos gyvenimą. 
Čia matei, kaip mūsų protėviai dirbo, 
kovojo su priešais, įkūrė savo galingą 
valstybę, vėliau didvyriškai nešė sunkų 
svetimųjų jungą ir, kaip milžiniškų au
kų ir pastangų kaina atgavę Nepriklau
somybę, atgimė patys naujose kartose. 
Šičia taip pat galėjai pamatyt mūsų ka
riuomenės kūrimasį, jos augimą, gink
lus, uniformas, o dar toliau, atskiroj 
salėj, sudužusią “Lituanica” po aplaužy
tos pušies kojomis ir Atlanto didvyrių 
laikrodžius, kepures, laiškus.

Kultūros Muziejuje paklydau turtin
guose ir įdomiuose skyriuose. Čia per

keliavau priešistorinę Lietuvą nusėtą 
akmeniniais kirvukais, žalvario ir gin
taro sagtimis. Čia išgyvenau neužmirš
tamuosius Lietuvos istorijos įvykius 
kartu su senaisiais kunigaikščiais, knyg
nešiais ir laisvės kovotojais.

Tautodailės skyriuje pasijutau lyg už
burtoj karalystėj. Šičia anot poeto, 

Šimtas saulių akina mane, 
Kurtina pragydę rojaus paukščiai, 
Tulpių išsiliejusiam tvane 
Tartum lašas mariosna įplauksiu

Ir ištirpsiu amžių bangose . . .
O, neišmatuojama gilybė . . .
Grimsta jon apsvaigusi dvasia — 
Praeitis ten, dabartis ir amžinybė. . .

Šimtas saulių akino mane, 
Kurtina pragydę rojaus paukščiai, 
Tulpių išsiliejusiam tvane 
Laiko užsimiršusia palauksiu.

Iš tikrųjų, čia ir labiausiai išlepinta 
akis ir jautriausias skonis galėjo iki so
ties prisigėrėti tuo menu, kurį per ilgus 
amžius sukūrė švelni, kukli ir tame kuk
lume neaprėpiamai didi, lietuvio dvasia.

Išėjusi dar ilgai vaikščiojau po mu
ziejaus sodelį, kur stiepėsi lieknas Lais
vės paminklas, kur bokšte kabojo Ame-

mą ir drąsų pasiryžimą skleisti mūsų 
tarpe savo krikščionišką dvasią. Su nu
stebimu mes žiūrime matydami kaip 
Amerikos kontinente auga naujos ir, 
turbūt, didingesnės Lietuvos sėklos. 
Sėklos, kurios bus vėl kada nors perso
dintos į jūsų tėviškės laukus, kad pra
žystų naujais krikščioniškos meilės žie
dais. Mes didžiuojamės galėdami būti 
jūsų broliais.

Po keletos mėnesių aš pradėsiu moky
tojo darbą vienoje iš jėzuitų kolegijų 
New Yorko provincijoje. Čia mokysiu 
man patikėtus berniukus, kaip mylėti 
Dievą, kaip pažinti save, savo artimą. Ir 
kalbėdamas jiems apie pasaulio brolybę, 
visuomet mintyje turėsiu jus, lietuviai 
skautai, ir jūsų nepaprastą krikščioniš

kos aukos ir pasiryžimo dvasią. Aš 
stengsiuosi atvaizduoti jiems jūsų didelę 
meilę Dievui, savo kraštui ir artimui — 
broliui.

Po trijų metų aš pradėsiu teologijos 
studijas — pasiruošimo darbą šventajai 
kunigystei. Ir kai, galų gale, gerojo Die
vo malone tapsiu Jėzaus Kristaus kuni
gu, prašysiu maldoje mūsų Viešpatį lai
minti visuš lietuvius skautus kur jie be
būtų. Jūs galite būt užtikrinti, kad Jo 
malonė pasieks tolimiausias salas, per
skros nepereinamiausias džungles ir ga
liausiai Geležinę Uždangą apglobdama 
visus Jo lietuvius vaikus. Bet tikėkime 
nuoširdžiai, kad ši dvasiškoji malonė 
nužengs į jūsų taip mylimos tėvynės 
Lietuvos žemę.
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rikos lietuvių dovana — Laisvės Varpas, 
o tarp rožių ir kryžių ilsėjosi Nežinomas 
Kareivis.

Popiet aplankiau senąją Vytauto baž
nyčią. Jos masyvios ir niūrios sienos ry
mojo virš žemų namų tartum ištikimi 
sargai, o storokas kepurėtas bokštas dai
rėsi į Nemuno srovę susikaupęs, rimtas 
ir orus. Pro jį praslinko daug audringų 
šimtmečių; jis matė Vytautą Didįjį su
klupusį padėkai už išsigelbėjimą po ne
laimingo Vorkslos mūšio, plėšikaujan
čius švedus, prancūzus, rusus, Nemune 
skęstantį carą Mikalojų ir pagaliau bal
taplaukį Tumą - Vaižgantą. Praėjo me
tai, praėjo žmonės, o jis paliko vis toks 
pat — tvirtai į Nemuno pakrantę įsirė
męs, tiesus ir nenugalėtas, kaip tas iš
sikerojęs ąžuolas, tas kelią rodantis 
Juodžiaus Kelmas.

Pagaliau pavakary, išvaikščiojus ir iš- 
važinėjus visą Kauną, atsidūriau prie 
pilies griuvėsių. Čia buvo tylu ir ramu. 
Senojo griovio slėnyje vėjas šiureno 
kvepiančius krūmus, o Nemunas ir Ne
ris rietėsi aplink sidabrinėmis juostomis 
nešdami vienas kitą savo plačiuose glė
biuose. Atsisėdau ties sutrupėjusią, dan
tytais kampai dangun įsirėžusią sieną ir 
įsižiūrėjau į žalioj tolumoj susispietusi 
miestą. Šitą nurimusią pavakario valan
dą nuplovė Neries bangos amžių dulkes 
nuo užmirštų didvyrių, žygių ir dienų, 
ir vėl atgijo čia Palemono sūnus Kaunas, 
ir vėl žvangėjo kardai ir plakėsi į dan
gų liepsnos, kai narsus Vaidotas kovojo 
sū. žiauriais kryžiuočiais iki paskutinio 

vyro; taip ėjo Kauno pilis iš rankų į 
rankas, kol Vytauto Didžiojo laikais ap
link ją ėmė burtis ir stiprėti lengvato
mis apdovanotas miestas. Paskui vėl už
griuvo juodi debesys — rusai, pakriku
si Napoleono kariuomenė, vėl rusai, 
1831-jų, 1863-jų metų skaudūs sukili
mai ... Gaisrai ir nesėkmės siaubė seną 
Kauną, kol atgimstanti Lietuva prikėlė 
jį iš pelenų.

Saulė jau riedėjo Nemunan paskuti
niu žėrėjimu dabindama šiurkščius griu
vėsius. Vakaro glėby lakštingalų užliū
liuotas snaudė čia išvargęs ir randuotas 
senis Kaunas, o ten, žemai, šviesose pa
sinėrusi, judrių kaip skruzdėlynų prie
miesčių apsupta, bokštais, rūmais ir til
tais išsipuošusi, šuoliais gyveniman augo 
gaji jo atžala.

Šapalai, birželio mėn. 27 d.
Pavakary pradėjom vežti. Ko ros lėkė 

laukan dardėdamos, sukdamos dulkių 
kamuolius, o grįždavo lėtai, krypuoda- 
mos kaip senos storos tetos. Pavartės 
medžiai lyg išdykę vaikėzai mojavo iš
pešto šieno kuokštėmis ir plačiai atvertų 
daržinės durų keturkampis juodavo iš
alkusią burna.

Kas beapsakys tą malonumą važiuoti 
šieno ir grįžti pilnu vežimu! Įšoki į ko
ras, nuleidi kojas žemyn ir dardi atbula 
į laukus. Vadžias ištempęs švilpia ber
nas, dainuoja kraštų įsitverusios grėbė
jos, o iš po ratų sprūsta atgal geltonas 
kelio kaspinas ir brauko blauzdas degu
tuotos smilgos. O pievoj laukia šienas.

Dar vienas tų puikių lau
žų .. . Čikagos Atžalynas 

Nuotr. R. Račiūno
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Pakeliui i tikrus skautus... Čikaga. Po didelio darbo didelis apetitas . . . Čikaga

Kvapios, šnarančios kupetos. Milžiniški 
glėbiai paskandina mynėj ą, smulkios pa
biros limpa prie prakaituotų rankų, nu
garos, kaklo; auga, kyla vežimas ir, kai 
galų gale išlingiuoja į kelią, o tu guli 
ant jo prasmegus šiene lyg pūkuose žiū
rėdama, kaip po išdrikusius debesis šau
do kregždės, netikėtai supranti, ką reiš
kia ūkininkui žemė, duosni, sava, gera 
žemė, ir kodėl vakarais kelius sulenkęs, 
jis ją bučiuoja.

Birželio mėn. 28 d.
Šiandien myniau prėslą. Nenorėjo bo

butė leisti — kaip gi matos, viešnia. Te
pailsi. Bet kur čia iškentėsi nepaban
džius visų darbų! Užsiritau aukštyn ir 
ko neuždusau šieno glėbiuose, kuriuos 
kaip plunksnas mėčiojo nuo vežimo vy
rai. “Tai man minėja!” erzino teta, “sau
gokis, kad nesuslėgtumėm kartu su mo
tiejukais!” Ūžt-ūžt ant blizgančių šakių 
kilo pas mus glėbiai, ša-ša-ša šnarėjo iš
džiuvusi žolė, o plaukuose ir už kaklo 
įkyriai kirbėjo pievų vabaliūkščiai.

Kai nusliuogiau nuo prėslo atsigerti, 
kažkur pradingus buvo ta skaisti mėly
nė. Dangus dumblojo purvinais debesi
mis; šutino lyg puode. Laukai knibždėjo 
kaip išmaišytas skruzdėlynas — kas gy

vas puolė susivežti šieną, nes kregždės, 
siūdamos pažemiais, pranašavo smarkų 
lietų. Toli, toli kimiai sudundėjo, ir ne
trukus eglės galulauky linktelėjo visos 
kartu tartum milžino koja primintos. 
Tai audra ėjo.

Skubiai čiupau siūbuojančią svirties 
kartį ir nuleidau į tamsią šulinio gelmę. 
Plonai pliaukštelėjo kibiro dugnas su
daužydamas lygų vandens paviršių. 
Aukštyn svirtis kilo lengvai, ir švelniai 
čiuožė tarp delnų daugelio rankų nusli
dinta kartis. O koks skanus, koks šaltas 
ir grynas buvo tas vanduo! Dideli lašai 
deimantais biro nuo kibiro kraštų atsi- 
spindėdami aplinkui augančius dieme
džius, nusvirusį žilvitį ir išrašytas klė
ties duris. Panėriau visą veidą, ir kai 
saldi vėsuma nubėgo visu kūnu, kažko
dėl vėl pajutau tą amžiną, nenutrūks
tantį ryšį tarp žemės ir lietuvio, tarp tų 
taisyklinga ritmika besikartojančių dar
bų ir jų vaisių.

Audra padūko staigiai. Vos tik vieną 
vežimą bespėjo dėdė risčia atsivaryti, 
kai prakiuro debesys. Aš kiurksojau su
temusioje grįčioje ir žiūrėjau į pilkomis 
čiurkšlėmis už langų griūvantį lietų. 
Mėlynas žaibas čaižė dangų, o griausmas

Metai išaugino skautiškas eiles. Čikaga. Pasistatėm gražų tiltą. Čikagos atžalynas
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SENIS LAPINAS PASAKOJA ...
Skilties darbas

Po vasaros stovyklos ir atostogų, vi
siems sugrįžus į mokyklos suolą, vėl 
prasideda nauji darbo metai skiltyje. 
Kad tie darbo metai nenueitų veltui, kad 
paskui, gerokai laiko prabėgus ir nieko 
konkretaus ir gero nepadarius, skiltyje 
nepradėtume vienas ant kito burnoti, 
vienas antram išmėtinėti, kad jis dėl 
visko yra kaltas, jis viską blogai padarė, 
o aš, aš nieko nežinojau, aš iš viso ne
turiu supratimo, kaip reikia skilties dar
bus teisingai ir tiksliai atlikti, — aš ne
kaltas. Kaltas jis, skiltininkas, paskil- 
tininkis! — Ne, tai netiesa. Už darbą 
skiltyje yra atsakingas kiekvienas skau
tas, įskaitant skiltininką ir paskiltinin- 
kį. Kiekvienas skilties skautas yra dale
lė mašinos, kuri, vienam kuriam nors 
skautui sustreikavus — sutingus, susto
ja, nebeeina toliau. Skiltininkas yra va
riklis, kuris tą mašiną — skiltį varo, o 
visa skiltis — skautai yra mašinos dale
lės, be kurių ji negali veikti. Atsiradus 
kuriam nors darbui skiltyje, kiekvienas 
skautas turi teisę dėl to darbo įvykdymo 
pasakyti savo nuomonę, savo planą. 
Skiltininkas išklauso visų skilties skau
tų nuomonių, jas suderina ir padaro 

bendrą išvadą, kaip skiltis darbą įvyk
dys.

Kadangi skiltyje skautų būdai yra ne
vienodi, užtat ir nuomonės dėl dalykų 
įvykdymo gali būti nevienodos, kartais 
net labai skirtingos ar net nepriimtinos. 
Skiltininkas yra nusprendėjas — teisė
jas, kuris dalyko įvykdymui parenka 
teisingiausią — tiksliausią nuomonę. 
Taigi, kiekvienos skilties skiltininkas tu
ri būti sumaniausias savo skilties tarpe; 
kiekvienos skilties skiltininkas turi būti 
apmokytas, kaip surasti teisingiausią 
nuomonę, tiksliau pasakius, kiekvienas 
skiltininkas turi žinoti, kaip teisingai 
Įvykdyti uždavinius. Tas žinias, jei jų 
neturi, jis turi gauti iš d-vės drauginin
ko. Draugovės draugininkas yra tas as
muo, kuris yra tiesioginiai atsakingas už 
tinkamą skiltininkų apmokymą.

Kad darbas skiltyje ištisus metus 
sklandžiai eitų, skilties skautai turi ži
noti, kokie, maždaug, darbai jų laukia. 
Čia susiduriame su skilties darbo planu. 
Skilties darbo planas yra kiekvienos 
draugovės draugininko nustatomas bent 
pusei metų pirmyn. Geras ir veiklus 
draugininkas tokį planą sustato visiems

nebedundėjo, bet pliauškino kaip kultu
vė į vandenį.

Pro duris įvirto dėdė, bernas ir pus
mergė, visi šlaputėliai kaip linmarkos. 
“Kad tu sudaužėtum!” pyko dėdė, “pen
ki vežimai šuniui ant uodegos!”

Žaibas vėl persmeigė trobą. Trenks
mas šaute iššovė kažkur čia pat už lan
gų. “Vajėzau!” sužnabždėjo žegnodamo- 
si bobutė. Mes visi stovėjom nuščiuvę. 
Staigi tyla baugiai spengė ausyse.

“Vyrai, pažiūrėkit, gal mūsų trobas 
įtrenkė”, vėl prabilo bobutė.

Prieš pat vakarienę išsiblaivė. Saulė 

leidosi tarp sudraskytų debesų raudonai 
uždegusi trobų langus ir valkas ant ke
lio. Visur stirksojo pašiaušti kraigai, so
duose mėtėsi glėbiai nulaužytų šakų ir 
viskas kvepėjo išpraustu šviežumu. Gi 
anapus kelio mūsų lauke, tysojo vienin
telė audros auka — perskeltas akmuo.

“Tai matyk tu man, kur kipšas slėpė
si, bjaurybė!” juokėsi bernas, “na ir at
siėmė savo! Į pasturgalį!”

“Taigi. Suvirino nuodėgulin jį Per
kūnas. Šitokį akmenį pjaute perpjovė, 
bet nepaleido”, ant gonkų išėjusi aiškino 
bobutė. „
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metams. Atskiroms skiltims veikimo už
daviniai draugininko patiekiami vykdy
ti metų ketvirčiais, t.y. kas 3 mėn. Jie, 
paprastai, įteikiami skiltims draugovės 
štabo posėdžių metu, atitinkamai išdis
kutavus. Skiltininkas turi žiūrėti, kad 
iš draugininko gauti uždaviniai būtų 
jam visiškai aiškūs dar prieš pradedant 
vykdyti. Draugininkas nustato uždavi
nių eilę ir laiką. Grįžęs į skiltį su užda
viniu, skiltininkas patiekia jį sueigų 
(skilties) metu visai skilčiai, ir ši nu
stato, kaip lengviausia turimomis prie
monėmis tai atlikti. Draugininkas ar jo 
įgaliotas asmuo vėliau patikrina, ar už
davinys įvykdytas ir ar teisingai įvyk
dytas. Jei pasitaiko netikslumų, draugi
ninkas duoda paaiškinimų, kaip uždavi
nius reikia teisingai atlikti.

Skilties darbo uždavinius vykdant, 
yra būtina kiekvienam jos skautui pa
vesti tam tikrą darbo sritį, atseit, kiek
vienas skautas skiltyje turi turėti speci
fines pareigas pagal savo pamėgimą ir 
sugebėjimą. Skilties pareigos grupuojasi 
maždaug sekančia tvarka: 1) skiltinin
kas — skilties vadovavimui, 2) paskilti- 
ninkis — skilties vadovavimui, kai nėra 
skiltininko, 3) iždininkas — skilties pi
niginiams reikalams tvarkyti, 4) rašti
ninkas — vesti skilties dienoraščiui ir 

atlikti skilties raštiškus darbus, 5) lau- 
žavedys — skilties meninės ir pasirody
mų dalies tvarkytojas, 6) virėjas — tvar
kyti visus reikalus, susijusius su maiti
nimu, 7) skilties turto prižiūrėtojas — 
saugoti ir prižiūrėti skilties rakandus ir 
įrankius. Pilnos skilties sudėties 8-tasis 
skautas parenkamas visiems kitiems 
skilties darbams atlikti. Kaip matome, 
skiltyje visi gauna pareigas, visi užimti 
savo srities darbu. Vykdant uždavinius, 
skiltininkas turi tą darbą koordinuoti, 
derinti, kiekvieno pareigūno sritį įjungti 
į bendrą darbo planą. Kai skilties dar
bas metų pradžioje bus taip suskirstytas, 
tada, uždavinius vykdant, kiekvienas 
skilties pareigūnas jaus savo srityje at
sakomybę, stengsis savo srities uždavi
nio dalelę kuo stropiausiai ir sąžinin
giausiai atlikti. Skiltininkui gi kada vie
toje savo vienos nuomonės jis turės dar 
šalia 6-šias ar 7-nias, bus lengva viską 
sudėti krūvon ir gauti geriausią uždavi
nio įvykdymo rezultatą. Skiltis, kuri ši
tokiu būdu dirbs savo darbą, neabejo
tinai bus pirmoji visoje draugovėje.

Ką daryti iškylų metu?
Nors laikas jau bėga rudeniop, tačiau 

skilties gyvenime jis yra pats produk- 
tingiausias, nes po vasaros stovyklos 
skiltis prisipildė praktiškomis skautavi-

Argi ne šaunios sesės suskrido Toronto stovyklon? Nuotr. J. Dvilaičio
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s. Alg. Aglinskas sveikina įžodį davusius. Čika
gos Atžalynas.mo žiniomis. Toms žinioms išlaikyti ir papildyti, kai dar yra puiki galimybė gamtoje pravesti skilties sueigas, iškylas ir savaitgalio stovyklas, — visa skiltis kuo dažniausiai stengiasi užsiėmimus daryti gamtos aplinkumoje. Vėliau, žiemą, pavakariai ir vakarai bus trumpi ir sueigos bei iškylos gamtoje bus mažiau įmanomos. Daugelis mūsų šiandieną gyvename dideliuose miestuose ir j gamtą išvykti yra sunkėliau, tačiau, kiekviename mieste, atskirose dalyse, yra maži parkeliai, sodai, kur pravesti sueigas ar iškylas yra puikiausia galimybė. Šį kartą norėčiau pakalbėti apie įvairias iškylų rūšis ir jų paskirtį.Gamtos pažinimo iškylos daromos gamtai, augalams, medžiams, žolei ir visai augmenijai pažinti. Gali būti paukščių pažinimo iškyla, lapų rinkimo ir vėliau rinkinių sudarymo, peteliškių, samanų, akmenų, ir t.t. Sudarius rinkinius, bus puiki medžiaga papuošti būklui ar skilties kampui d-vės būkle.

Gerųjų darbelių iškylos metu stengiamasi skautiškoje nuotaikoje atlikti kuo daugiausia gero savo artimui, neturtingiesiems ar nepajėgiantiems.Pėdsakų sekimo iškyloje išmokstama pažinti gyvulių ir gyvūnų pėdsakus.
Nuotykių iškyloje visa skiltis stengiasi skautiškoje atmosferoje surasti jaunimui įdomių nuotykių, ypač nepažįstamoje vietovėje.
Maisfo gaminimo iškyloje skiltis iš

moksta turimomis priemonėmis ir produktais pasigaminti maistą. Čia galima pamėginti, kaip su plunksnomis, molio pagalba, išsikepti lauže viščiuką (ir jį suvalgyti, žinoma), kaip bulves lauže piemenys kepa, kaip blynus iškepti be riebalų, duonos kukulius ir pan.Mazgų rišimo iškyla yra paremta mazgų rišimo ir jų praktiško panaudojimo pagrindu.Signalizavimo iškyloje mokamasi signalizuoti semaforo ir Morzės ženklų pagalba, dūmais, švilpesiais, šviesomis ir kitais sutartiniais ženklais.
Muziejų ir kitų istorinių vietų lanky

mo iškyloje smulkiai susipažįstama su tomis vietovėmis.Orientavimosi iškylose mokomasi topografijos, pav. padaryti vietos planą, akies nuotrauką ir t.t. Nakties metu susipažįstama su dangaus žvaigždynais, pasaulio šalimis, atskiromis žvaigždėmis. Susipažįstama su kompasu.Žygio iškylų metu mokomasi skauto žingsnio, bėgimo, šliaužimo,. į medį lipimo, aukščio, pločio, tolio matavimo ir t.t.Skautavimo iškyloje mokomasi įsirengti pagal stovyklos reikalavimus, statomi bokštai, tiltai, lieptai.Pradedant rudens dienomis, kiekviena skiltis stengiasi padaryti kuo daugiausia šių iškylų. Teneatsilieka ir jūsoji!
Koks yra skirtumas tarp paprastos 

skilties sueigos ir iškylos? — Sueiga yra griežtai ribota vietos atžvilgiu: kambarys, klasė, būklas, kiemas ir pan. Iškyloje vietos, ploto ir kelionės maršruto atžvilgiu viskas turi didesnę apimtį. Kieme skiltininkui prižiūrėti skiltį yra kur kas lengviau, negu miške, krūmuose, pelkėtoje vietoje, kur daugiau pavojaus, daugiau netikėtumo. Kartu, atsiranda ir daugiau atsakomybės jausmo tiek pa-

Cleveland© sesės Nuotr. V. Bacevičiaus
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čiam skiltininkui, tiek skilties skautams. 
Iškylų metu skiltininkas tikrina, ar jo 
skautai sugeba, moka, gali ir nori vyk
dyti skauto įstatus, ypač 6tąjį. Iškylos 
aplinkumoje skiltis turi kur kas geres
nes sąlygas mokytis ir lavintis. Čia jų 
niekas iš pašalinių neseka, niekas ne
trukdo ; tai suteikia daugiau laisvės kiek
vieno skauto asmeniniam pasireiškimui. 
Iškylų metu ypač sėkmingai galima 
įvykdyti (d-vės ribose) skiltininkų la
vinimo kursus. Iškylose kiekvienas 
skautas išmoksta būti tikru skautu.

Ką kiekvienas skautas turi turėti su 
savim. Išsklidę po tolimus pasaulio 
kraštus, ne vienas mūsų dažnai pamirš
ta savo, kaip skauto, prievoles. Ką kiek
vienas skautas turi su savim kiekvienu 
metu nešioti, kad galėtų kiekvienu mo
mentu patarnauti artimui? — Šią prie
volę tremties ir emigracijos apystovose 
daugelį kartų esu patikrinęs ir nė vie
no karto neradau, kad skautai tą prie
volę 100% išpildytų. Kai aš buvau vil
kiuku, o vėliau skautu, o tai buvo prieš 
25 metus, mūsų draugininkas griežtai 
reikalaudavo, kad kiekvienas iš mūsų su 
savim visada nešiotumėme: 1. Adatą su 
juodu ir baltu siūlu. 2. Popieriaus ir 
pieštuką. 3. Mažytę bonkutę jodo su 
bintu. 4. Skautišką peilį. Šiandien, deja, 
toji tradicija jau daugeliu atveju sulau
žyta ir į ją nebekreipiama dėmesio. Ne
bekreipiama dėmesio į skautiško ženkle
lio nešiojimą, nebekreipiama dėmesio į 
pasisveikinimą kaire ranka ar saliutuo
jant, praeinant, kad ir civiliuose rūbuo
se. Kodėl? — Gėdimės prieš kitus? — 
Nesmagu, kai kiti mato mus taip da-

P. Dudienė su savo 4 sūnumis Los Angeles sto
vykloje.
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rant? — Juk skautybė tebėra ta pati 
nuo pradžios iki dabar, tik labai gaila, 
kad mes, laikui bėgant, pasidarėme 
menki pačių pagrindinių tradicijų vyk
dytojai. Pasistenkime skiltyse šį reika
lą iškelti, atnaujinti ir vykdyti!

Uniforma. (Liečia visus s-gos narius).
Mūsų uniforma, nežiūrint darytų pa

stabų netolimoje praeity, yra apgailė
tinoje padėty. Kai pamatai mūsų šian
dieninius skautus bet kuria proga išsi
rikiavusius, stovykloje ar iškylose (tas 
pats, žinoma, ir nuolatinių sueigų - už
siėmimų metu), tai sunkiai gali susida
ryti vaizdą, ar čia lietuviškieji skautai 
ar “wandervogeliai” — keliaujantieji 
paukščiai ar dar kas nors kitas. Gėda, 
gėda ir dar kartą gėda mums visiems 
beveik nuo aukščiausio s-gos pareigūno 
iki paskutinio skauto! Visus uniformos 
iškraipymo varijantus man šiose kelio
se eilutėse išvardinti sunku, bet aš da
rau šią pagrindinę išvadą: jei mes ne
gerbiame savo skautiškos uniformos 
prieš visuomenę ir patys prieš vienas 
kitą, tai mes, pirmiausia negerbiame 
(nors kartais skambiais žodžiais ir “gal
vas guldome”) savo sąjungos ir savęs! 
Mažieji skautai pavyzdžiu ima vyres
niuosius, o į vyresniuosius pažvelgęs, 
matai ne skautus, o baidykles statyti į 
kanapes. Jau laikas paskelbti uniformų 
susitvarkymo konkursą, o jo metu turi
me žiūrėti, kad nė vienas skautas, nė 
vienoje skiltyje, nepaliktų be gražios, 
mielos, lietuviškos skauto uniformos. 
Kas turime, susitvarkykime pagal uni
formos statutą, kas neturime, įsigyki- 
me. Tenelieka nė vieno lietuvio skauto 
be uniformos!

Skilties darbai spalių mėn.: Sueigų 
metu gamtoje, iškylose, mokytis paty
rimo laipsnių programų. Skautiško pei
lio, kirvio, nešiojimas, naudojimas. Būk- 
lo baldų pasirūpinimas.

Kelrodis lapkričio mėn.: Signalizavi
mo mokymasis iškylų metu. Kalėdų do
vanų dirbimas. Lapkričio 23-j i — Ne
priklausomos Lietuvos kariuomenės 
šventė. Paminėti ją prisimenant, kaip 
garbinga mūsų tautos kariuomenė iško
vojo tautai laisvę ir kaip toji kariuome
nė slaptai — partizanų 
pavidale didvyriškai ko- 
voja prieš mūsų krašto -ckuc/tį,5 
pavergėjus.
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Kompasas ir žemėlapis
ps. J. Pažėra

(tęsinys iš Nr. 6-7)
Žygis per mišką be kompaso. (Šis me

todas tinka skilčiai ar jos daliai, bet ne 
mažiau kaip 3 asmenims). Miške galima 
lengvai paklysti ir praleisti daugelį va
landų vis einant aplinkui dideliu ratu ir 
taip dar daugiau nuklystant. Tokiu at
veju, veltui laiko neleidžiant, nusistato- 
me tikrą ėjimo kryptį pagal saulę, laik
rodį, ar bent apytikrių numatomą ėji-
mui. Sakysim, kad esame tryše: pirmas, 
antras ir trečias. Pirmasis lieka vieto
je, o trečiasis eina taip toli pasirinktaja 
kryptimi, kol pirmasis jį gali matyti. 
Sustoja. Antrasis atsistoja viduryje tarp 
pirmojo ir trečiojo drauge sudarydami

Krūmuotame ar kalvotame miške at- 
stumas tarp einančių turi būti mažesnis. 
Jei miškas retas, dideli atstumai yra 
tikslesni ir greičiau einama.

Stovyklos ar iškylos metu pabandy
kite tai atlikti žinomose mažesnėse vie
tose.

W

tiesią liniją taip, kad pirmasis žiūrėda
mas į tretįjį per viršų antrojo matytų 
abu vienoje eilėje. Kada visi sustoja, 
pirmasis eina į priekį trečiojo ir stoja 
taip toli, kad antrasis jį gali matyti vie
noje eilėje per trečiojo galvą. Jei pir
masis yra kiek nukrypęs į šalį, tada ant
rasis jam parodo ranka ar sušunka nu
rodydamas į kur paeiti, kad atsistojus 
vienoje eilėje. Trečiasis tuo metu iš vie-
tos judėti negali. Po to eina antrasis į 
priekį pirmojo ir šiuo kartu trečiasis 
stebi teisingą kryptį, kuri eina nuo jo 
akies per pirmojo galvą į antrąjį, ir taip 
kaitaliojamasi kol išeinama iš miško 
(Brėž. 6).

Pasaulio krypčių suradimas
Pasaulio šalis galima surasti keliais 

būdais: kompaso, saulės, žvaigždžių it 
kit. gamtos požymių pagalba.

Kompaso pagalba. Brėž. 7 ir brėž. 8 
rodo svarbiausius kompaso taškus. Brėž. 
7 duodama kompaso keturios pagrindi
nės kryptys: šiaurė (N), pietūs (S), va
karai (W) ir rytai (E). Prie šių keturių 
pagrindinių krypčių br. 8 nurodoma ke
turios taip pat svarbios tarpinės kryp
tys: šiaurės-vakarai (NW), šiaurės-rytai 
(NE), pietų-rytai (pietryčiai) (SE) ir 
pietų vakarai (pietvakariai) (SW). Jei
gu pagal kompaso rodomąją rodyklę at
sisuksime į šiaurę, tai visuomet mūsų 
užnugaryje bus pietūs, o iš kairės — va
karai ir dešinės — rytai.

Saulės ir laikrodžio pagalba. Iš saulės 
tekėjimo žinome, kad saulė teka iš rytų 
ir leidžiasi vakaruose. Vidudienyje yra
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pietuose. Šis būdas yra tik apytikris, nes 
ne visais metų laikais vienodai saulė 
teka ir leidžiasi.

Laikrodžio pagalba surandame šiaurę 
sekančiu būdu: padedame laikrodį 
plokščiai su valandų rodykle (trumpą
ją) nukreipta į saulę (br. 9). Pietų kryp

tis bus vidurys tarp valandų rodyklės ir 
12. Kada suradai pietų kryptį, kitas 
kryptis lengvai nustatysi. Šis būdas tin
ka šiaurės pusrutulyje. Pietų pusrutu
lyje reikia į saulę atsukti 12 ir tarpą 
tarp 12 ir mažosios valandų rodyklės pa
dalyti, kas rodys pietų kryptį.

žvaigždžių pagalba. Kiekvienas yra 
girdėjęs apie Šiaurės žvaigždę, bet ar 
visi ją gali surasti nakties metu? Leng
viausiu metodu einant, surandame Did. 
Grigą ratus, kurie susideda iš 7 žvaigž
džių (brėž. 10). Jie išsidėstę lyg samtis 
ilgu kotil.

šias žvaigždes surasti danguje labai 
lengva. Tik apsidaryk, o dvi žvaigždės 
iš samčio šono (priešingoje pusėje nuo 
rankenos) ir duoda tiesiąją kryptį į šiau
rės žvaigždę. Per šias dvi žvaigždes pra
tęsiame liniją. Ant šios įsivaizduojamos 
tiesios linijos atidėkime apie 5 tokius 

tarpus, kokie yra tarp šių dviejų sam
čio žvaigždžių ir prieisime tiesiai prie 
šiaurės žvaigždės. Ši žvaigždė nėra labai 
šviesi, tačiau matoma iš visur. Pietų 
pusrutulyje Did. Grigo ratai nematomi.

Kompaso naudojimas. Nėra žinoma 
kas pirmasis išrado kompasą. Kiniečiai 
atrodo turėjo supratimą apie kompaso 
naudojimą 3000 metų anksčiau negu eu
ro piečiai išmoko keliauti be saulės ir 
žvaigždžių pagalbos. Galvojama, kad ke
liautojas Marco Polo 1260 m. atvežė eu
ropiečiams pirmąsias žinias apie kompa
so naudojimą navigacijoje.

Žemėlapio skaitymui ir orientavimui 
kompasas gali būti naudojamas bet ko
kio tipo. Apie jų tipus kalbėsime vėliau.

Kompasas, parodytas brėž. 11, yra pa
prastas ir labai lengvai suprantamas, 
si. Šis kompasas turi tris dalis: judomą- 
Juo mes ir naudosimės mūsų mokymui- 
ją plokštelę, apvalią metalinę dėžutę ir 
joje magnetinę adatėlę. Ant metalinės 
dėžutės viršaus yra 4 pagrindinės kryp
tys pažymėtos brūkšneliais. Palyginkit 
su mūsų brėž. 7 ir brėž. 8. Dėžutėje yra

360 lygių padalinimų. Ant mūsų kompa
so yra du laipsniai tarp kiekvieno tarpe
lio. Šios dėžutės dugne yra įrėžta rodyk
lė rodanti šiaurės kryptį ir atkreipta į 
360°. Ji vadinama orientacijos rodyklė. 
Virš orientavimo rodyklės yra kompaso 
rodyklė laisvai judanti, kurios vienas 
galas rodantis šiaurę yra raudonas (ar 
kita spalva) ir kitas galas — baltas, ro
dantis pietus.

Ant judomosios plokštelės yra raudo
na rodyklė, kuri rodo keliavimo kryptį. 
Viename šone judomosios plokštelės yra 
mastelis coliais, kitame milimetrais.

Naudodamas kompasą, laikyti jį to
liau nuo peilio, dviračio, geležinės tvo
ros ir ■ kit. metalinių dailktų, nes tuo 
atveju gausi klaidingą kryptį, 
atveju gausi klaidingą kryptį (b. d.)
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XaivauMU
STOVYKLOS

Baltimorės Dainavos tuntas stovyklauja

Švilpukas! Dainavos mažosios sesytes 
trynė apmiegotas akutes ir bailiai žval
gėsi ... “O!”, tuojau atsiminė, “juk mes 
stovykloj ir švilpukas reiškia keltis, kaip 
iš vakaro sesė Aldona buvo įspėjusi .

Prasidėjo pirmoji diena, daugumai is 
mūsų net pirmoji stovyklos diena iš viso. 
Viskas buvo taip įdomu ir nauja — švil
pukus tik spėk klausyti ir vykdyti.

Bėgom, plušom visą dieną — rengėm 
stovyklos rajoną, kuo lietuviškesnį. Va
karui atėjus, jau stovėjo stovyklos var
tai, kryžius, vėliavos stiebas ir skautiš
kas stalas. Ne viena sesutė atsiduso, 
žvelgdama į savo šios dienos darbą. Net 
stovyklos viršininkė ps. O. Karašienė, 
užtvirtino, kad stovyklos rajonas tikrai 
dvelkė lietuviškumu. Kaip buvo gera ir 
visoms malonu ...

Saulei leidžiantis, nusileido ir mūsų 
trispalvė, palydima sesučių “Lietuva, 
tėvyne mūsų”, kuri skambėjo ypatingai 
gražiai šį vakarą.

Laužas apvainikavo pirmosios dienos 
darbus ir su dainomis perkėlė mus visas 
ten toli, toli... Visas tarytum pažadino 
iš gilaus susimąstymo dainelė: “Mes 
žengiam su saule, su daina, su narsia šir
dy drąsa, kad mūsų šalelė Lietuva per 
amžius būtų laisva!” Tikrai karingai ir 
linksmai nuteikė šį daina mus visas. 
Daug, daug dainų išdainavom ir dar vis 
norėjom dainuoti. Tačiau naktis savo 
juoda skara apsiautė, ir lauželis jau ge
so..., “Ateina naktis...” tyliai skam
bėjo. '

Bėgte bėgo stovykloj dienos, atskleis- 
damos sesutėms gražų skautišką gyve
nimą, pilną įdomių nuotykių, juokų, žai
dimų, laužų.

Oi, daug ko išmokome šioj stovykloj! 
Svarbiausia išmokom kartu plaukioti ir 
su medūzom kovoti, kurios lygiai taip 
įkąsdavo, kaip Lietuvoj dilgėlės sudil
gindavo. Taigi, buvo puiki proga prisi
mint dilgėles, kurios čia kažkodėl neau
ga. Sesė Vėjūnė, viena iš jaunesnių sto
vyklautojų, ypatingai gerai pastebėda
vo medūzas, bet vieną kartą suklydo, 
sušukdama: “Mergaitės, medūza, medū-

Doinavos sesytės iškylauja ...

13

15



za raudonomis lūpomis!” Deja, ten plau
kė mūsų sesė Mirga ...

Po savaitės nuliūdę sesutės paliko sto
vyklą. Visoms be išimties ašaros riedėjo 
per skruostus ... Tačiau, skautė susival

do ir nenustoja vilties! Ašaras nusišluos- 
tėm kaklaraiščio kampeliu ir užtraukėm 
nykiai aikštelei, buvusiai mūsų stovyk
los rajonu, dainelę “Sudie, sudie!”

Dainavos sesė.

LONDONO, ONT. STOVYKLOJE .. 4
Londono skautai buvo išėję pagyventi 

gamtos prieglobstin rugpiūčio 6-7-8 d. 
Malonūs ir geraširdžiai p.p. Berzinai pa
skyrė skautams reto grožio ir, rodos, lyg 
tyčia pačios gamtos parengtą stovykla
vietę — gražią, miškelio apsuptą pievą. 
Bematant čia išaugo skautų namai — 
palapinės, iškilo aukštai mūsų trispalvė, 
pasipuošė ąžuolo lapais stovyklos kry
žius, visus maloniai kvietė įeiti stovyk
los vardo — LITHUANICA — vartai, 
skatino susėsti po našaus darbo ir skaniu 
maistu pasistiprinti natūralus trikampis 
stalas...

Stovyklavietė nuo Londono beveik už 
12 mylių. Stovyklos vadija būkštavo, 
kaip bus su transporto priemonėmis. 
Tačiau, skirtai dienai atėjus, klausimas 
pats išsisprendė: privažiavo gerųjų tau
tiečių ir skautų bičiulių tiek, kad vyko 
tiesiog varžytinės — į kieno automobilį 
galėjo daugiau patekti stovyklauti iš
vykstančių ir paskui namo grįžtančių. 
Norinčių stovyklauti susirinko nemažai: 
skautai pakvietė kartu pasidžiaugti 
bendru gyvenimu ir neorganizuotą jau
nimą, ypač šeštadieninės mokyklos mo
kinius.

Kai šeštadienį skautai ir Svečiai su-

Stovyklos vadija, London, Ont.

sėdo prie liepsnojančio laužo, aplinkinis 
miškelis, statūs ir aukšti upelio krantai 
ir atokiau snaudžiąs tylusis slėnis pirmą 
kartą šioj apylinkėje nuaidėjo lietuviš
kais aidais, iš širdžių plaukiančiu 
džiaugsmu ir jaunatvišku juoku. Šaunūs 
gestai, šokių pynės, “vaidybos” improvi
zacijos slinko nenutrūkstamai, palydi
mos šūkių ir gausių katučių.

Kai po tradicinės “Ateina naktis...” 
visa stovykla nurimo tyliajam poilsiui 
ir saldus miegas apgaubė jaunuosius 
skautus, vyčių būrelis nepastebimai su
kilo: jų brolis Algis buvo pakviestas ap
sispręsti, pasiryžti: ir jo įžodis paliko gi
lų įspūdį ne tik jam, bet ir visam bū
reliui.

Sekmadienio šventiška nuotaika lydė
jo visus stovyklautojus kiekviename jų 
darbe, todėl rimties ir religinis susikau
pimas buvo pas visus tikrai gilus ir 
prasmingas, kai kapelionas kun. J. Da
nielius nuteikė visus spontaniškai žemai 
nulenkti galvas prieš Gamtos ir Pasaulio 
Kūrėją.

Popietiniai miško ir kiti žaidimai jau
nuosius tampriai sutelkė, kai kiekvienas 
siekė jam skirto uždavinio pilnai atsida
vęs. Rimtai ruošės jaunieji ir patyrimo 
laipsnių programoms, vyresnieji disku
tavo jiems referate iškeltas mintis ...

Vakarop atėjo iškilmingas pusvalan
dis. Kand. vilkiukas Donatas prasmin
gai čia pat išlaikęs egzaminus, davė įžo
dį visiems broliams ir sesėms saliutuo
jant. Draugininkas panoro čia proga pa
gerbti mūsų nusipelnusius veikėjus: sto
vyklavusiam ps. O. Gešventui prie krū
tinės buvo prisegtas skautiškas “Už nuo
pelnus” ordenas, kuriuo jau prieš pus
metį jį buvo apdovanojusi Pirmija.

Su dideliu entuziazmu buvo ruošia
masi sekmadienio laužui. Laužui sausas 
šakas nešė ir sukrauti padėjo net dauge
lis svečių. Deja, gausus lietus laužą pra
vesti sutrukdė. Tačiau gera nuotaika ne
krito. Kai po vėliavos nuleidimo stovyk
los v-kas paskelbė stovyklos uždarymą,
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daugelio akys sakyte sakė — ak, kaip 
greitai prabėgo šis gražus stovyklavimo 
laikas ... kitais metais, jei čia būsim, 
stovyklausim ilgai, ilgai... Stovyklos 
bei draugovės vadija taip pat liko labai 
patenkinti, nes pasiteisino jų viltys..

Ir tikrai sumaniai ir našiai jaunimo 
padirbėta! Tikrasis skautiškas pagyri-

SESĖS RAMOJAUS
Jau antra vasara, kai Putnamo apylin

kių miškuose skamba skautiška daina. 
Nekalto Prasidėjimo seselių sodyboje 
nuo liepos mėn. 25 d. iki 31 d. stovykla
vo 30 sesių iš Worcesterio, Bostono ir 
Hartfordo. Stovyklą pravedė vyr. skau
tės B. Jasutytė, M. LeĮrnickaitė ir V. 
Mališauskaitė su skiltininkių D. Pajau- 
jytės, N. Žilytės ir M. Jasutytės pagalba.

Pirmosios stovyklos dienos buvo skir
tos stovyklavietės įsirengimui. Užsiėmi
mų metu pakartota patyrimo laipsnių 
programa, iškylos metu praktiškai pri
taikyti mazgai ir kelionės ženklai. Miško 
tankumyne žaistas “vėliavos pagrobi
mas” ir visų mėgiamas kvadratas sunau
dodavo žaidimams skirtas dienotvarkės 
valandas, o karštus popiečius sesės pra
leisdavo besidžiaugdamos vėsiomis 
Webster ežero bangomis. Stovyklautojos 
taip pat pasiruošė ir, išlaikiusios egzami
nus, įsigijo tautinių šokių šokėjos, lietu
viškų pasakų sekėjos ir eilę kitų specia
lybių. Bendromis kūrybinėmis jėgomis

mas ir padėka priklauso stovyklos v-kui 
vyr. skilt. A. Pociui, ūkio vadovui skilt. 
A. Švilpai, visam vyčių būreliui, nešu- 
siems ant savo pečių visą stovyklos naš
tą, vyr. sesėms, stovyklavietės savinin
kams p.p. Beržėnams ir visiems, kuo 
nors prisidėjusiems prie stovyklos su
rengimo. ps. L. E-tas.

STOVYKLOJE...
ir seselių spaustuvės dėka buvo išleistas 
pirmas skautiškas “Kibirkštėlių” nume
ris. Šis neperiodinis laikraštukas buvo 
kas savaitę leidžiamas seselių vedamoje 
mergaičių vasaros stovykloje, bet šį kar
tą jis dienos šviesą išvydo skautiškoje 
nuotaikoje.

Stovyklai prasidėjus, buvo paskelbtos 
skilčių varžybos. Taškai buvo skiriami 
už bendros tvarkos laikymąsi, pasirody
mus prie laužo ir rašinėlius į “Kibirkš
tėles”, o atimami už kalbėjimą angliškai 
ir kitus nusižengimus stovyklos taisyk
lėms. Varžybas laimėjo ir buvo apdova
nota skautiškais švilpukais Laumių skil
tis.

Sesės savo tarpe turėjo didelį svečią — 
Seserijos kat. skaučių kapelioną. Pašne
kesyje apie ištikimybę tėvynei s. kun. 
St. Yla kalbėjo mums apie didelę atsa
komybę, kurią uždeda antrasis skautų 
įstatas, o per atsisveikinimo laužą per
davė Ramojaus stovyklai Seserijos Va- 
dijos sveikinimus ir palinkėjo kitais me-

Linksmumo mums niekuomet nestinga . . . "Kaip linksma ir gera mums čia stovyklauti" . .
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tais vėl sugrįžti į svetingą seselių so
dybą.

Greit prabėgo stovyklos dienos ir nei 
nepajutom, kai užgęsus paskutinio laužo

ANGLIJOS
Vasaros stovykla nuo liepos 31 d. iki 

rugpiūčio 9, miškely prie Derby, buvo 
tikra Anglijos lietuvių skautų Tautinė 
Stovykla. Iš įvairiausių vietų, kur nors 
kiek gyvena lietuvių, suskrido virš 60 
brolių ir sesių. Brolių stovyklai vadova
vo ps. Juozas Bružinskas, o netoli sto
vyklaujančioms sesėms — v. si. Rima 
Bružinskienė. Atstovų buvo iš abiejų 
Europos lietuvių gimnazijų: du skautai 
vyčiai iš Vokietijos Vasario 16 gimnaz., 
du skautai iš Italijos Castelnuovo TT 
Saleziečių gimnaz. ir du net iš pačios 
Romos.

Ypač dažniausias stovyklos svečias 
buvo brolis lietus, kurio nė budriausios 
sargybos nesulaikydavo. Bet nakties sar
gybos visitiek sugebėdavo signalizuoti 
morze ir apsaugoti miegančius nuo miš
ke besiganančių žirgų. Neveltui stovyk
los “kukąs” brolis Algis kasdien troškin
davo kotletus, kurie pagal “Taukuotą 
Puodą” — laužo oficialų oficiozą — bu
vo kepami iš pasagomis kaustytų sutvė
rimų. Už tai tiek buvo energijos, kad 
nė futbolas ant vietos nepastovėdavo, o

liepsnoms, teko atsisveikinti su Ramo
jum. Bet sakėm ne sudiev, o tik iki pa
simatymo! B.

RAJONE...
ką besakyti apie pačius stovyklautojus.

Kiekvieną rytą, trispalvei pakilus, visi 
dalyvaudavome pamaldose. Čia prie 
šimtamečio ąžuolo prie dieviškų paslap
čių altoriaus skautas kun. P. Dauknys 
MIC laikydavo Šv. Mišias. Trumpas, 
skautiškas pamokslo žodis, pritaikytas 
iš Linksmosios Naujienos ir netrukus 
Kristus aplankydavo mūsų stovyklą. Tai 
buvo vienas iš gražiausių momentų, kai 
čia pat, paukšteliams giedant ir lape
liams šnarant, į nuskaidrintas brolių ir 
sesių širdis ateidavo pats Viešpats Die
vas šv. Komunijoje. Kai yra širdis, kad 
net Dievas joje gyvena, kas tada mums 
beužstos kelią į šviesią ateitį!

Pusryčiai bematant nugarmėdavo į 
išalkusią prarają žemyn. O po jų s.v. 
Edmundas Šova su savo nuosavo mašina 
pilnu gazu dumdavo į miestą naujų gė
rybių ir svečių parvežti. Sekmadienį į 
paskutinį laužą suvažiavo apie pusantro 
šimto tautiečiu, o laužui vadovavo pats 
vadeiva s. K. Vaitkevičius.

Stovykla greitai prabėgo ir taip gaila 
vėl skirtis, lyg ką tik susitikus. Fil.

NIAGAROS ŽALGIRIS STOVYKLAVO
Stovykla — visų metų skautiško dar

bo veidrodis. Laike sueigų, kurios bū
na maždaug kas dvi savaites ir tęsiasi 
valandą ar dvi, dar galima ir vaidinti —

Pasiruošę vakarienei Nuotr. K. L. Musteikio
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nuduoti darbštų, stropų, tvarkingą, bet 
jau stovykloje — yla išlenda iš maišo.

Čia matosi, kuris vienetas, skiltis ar 
pavienis skautas daugiau ar mažiau dir
bo. Kas vengia darbo, kas veržiasi į jį. 
Kam svarbu jo vieneto geras vardas, o 
kam visai ne.

Čia mes galim atpažinti ir kadaise bu
vusius mūsų aktyvius narius. Tik pa
žvelkim į jų akis stovyklos iškilmėse 
arba prie laužo. Nors jau ne uniformoje, 
nors jau gerokai žilom galvom, bet ko
kia meilė, koks prisirišimas trykšta iš 
jų akių. Taip viskas artima. Ir ne vie
nas ateina į talką matydamas, kad jau
nieji, nors labai stengiasi, bet negali 
visko įvykdyti kaip reikia, nes jiems 
stinga patyrimo ir žinių, kurių senieji 
turi didelę atsargą.

Apie pačią mūsų stovyklą pp. Bieliū
nų ūky jau buvo anksčiau rašyta. Tat

18



Žalgirio sesės . . .

noriu tik papildyti paminėdama kas joje 
pasiekta žiūrint iš skautiško taško, tai
gi: 1. Iš jaun sk. į skautes perėjo: J. Bal- 
saitė, D. Marčiauskaitė ir V. Zinaitytė, 
2. Davė įžodį jaun. sk. A. Kalvaitytė, 3. 
Į II-jį jaun. sk. pat. laipsnį išlaikė I. Če- 
poriūtė, V. Grigaitė, I. Linkevičiūtė ir 
D. Piliponytė, 4. Vadovių kurselius lan
kė J. Balsytė, A. Eižinaitė, D. Marčiaus
kaitė ir V. Zinaitytė, 5. Į naujas specia
lybes buvo paruoštos ir egzaminus išlai
kė, net po kelias, visos jaun. skautės.

Skilt. Nijolė Eižinaitė buvo pakelta į 
v.sl. laipsnį. Ji vietininko pavedimu, va
dovavo visai stovyklai ištisas 5 dienas. 
Ji paruošė pilną stovyklos darbotvarkę 
savo draugovei visoms 10 dienų ir ją 
gražiai pravedė. Taip pat paruošė dar
botvarkę visą stovyklai, kuri buvo vie
tininko beveik be pataisų priimta.

Skilt. N. Eižinaitė prieš metus suor
ganizavo skautus-es šiose apylinkėse ir 
iki šiol sugebėjo jiems tinkamai vado
vauti. Paruošusi būrelį vadovių, ji pati 

pasitraukia iš draugovės, nes persikelia 
gyventi į Torontą.

Broliui vietininkui ps. P. Balsui, su- 
ruošusiam šią stovyklą ir įdėjusiam į ją 
visas savo jėgas ir žinias, dėkingi visi 
vadovai ir skautai-ės.

Brolių valt. B. Simonaičio ir sk.v. Nai- 
duškevičiaus mažieji niekada neužmirš, 
nes jie savo ilgų metų skautiška patir
timi sugebėjo jų širdelėse įžiebti daug 
skautiškumo.

Daug energijos ir jėgų paaukojo sk. 
J. Bieliūnas, stovyklavietės šeimininkų 
sūnus, vadovaudamas skautukams ir at
likdamas tuo pačiu metu ūkio darbus. 
Brolis A. Šetikas dėl stovyklos net dar
bą fabrike metė ir daug prisidėjo prie 
mažųjų mokymo. Už tokį mūsų vadų pa
siaukojimą, įdėtą darbą — už puikiai 
praėjusią stovyklą mažieji savo vado
vams bus ilgai dėkingi.

Žodžiu, duok Dieve, daugiau tokių 
stovyklų, ir niekam nebereikės būgš
tauti dėl mūsų lietuviško jaunimo atei
ties.

Tuoj po šios stovyklos viet. ps. P. Bal
so iniciatyva du skautai ir trys skautės 
buvo išsiųsti į Toronto skautų-čių sto
vyklą Inglewoode. Daugiau neatsirado 
galinčių važiuoti. Tai buvo puiki sto
vykla, vadovaujama prityrusių vadovų. 
Į ten stovyklavusius dedame daug vil
čių. Jau ir dabar jais galime didžiuotis, 
nes savo vienetui gėdos nepadarė — net 
keturi iš jų gavo dovanas: J. Balsaitė, D. 
Blužaitė, A. Eižinaitė ir G. Blužas.

Žodžiai moko, pavyzdys patraukia. 
Stovyklose jaunesnieji, būdami visą lai
ką vadovų priežiūroje, pradeda sekti jų

Įžodis’Žalgirio stovykloje 17
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pavyzdžiu, o šie, ilgus metus grūdinti 
skautų eilėse, savo meile skautiškos ide
ologijos padedami, sugebės mažuosius

padaryti tikrais skautais ir gerais lie
tuviais. Tik kantrybės ir ištvermės toli
mesniame darbe! Teta Ona.

TORONTO ŠATRIJOS IR RAMBYNO 
TUNTAI AUŠROS STOVYKLOJE...

Šiais metais stovyklavome Ingle- 
woode, Ont., ant ramaus Credit upelio 
kranto, malonaus mūsų naujo bičiulio 
Mr. G. W. Standing ūkyje, o Aušros var
dą parinkome garbingai liet, spaudos su
kakčiai paminėti.

Miškelis pilnas piktžolių ir atrodė 
kaip džiunglės tol, kol liepos mėn. 23 d. 
atvykę pionieriai po geros kovos su

Vėliavų aikštėje . . .

piktžolėmis išėjo laimėtojais. Čia pa
sižymėjo ir pirmieji atvykę svečiai iš 
CIevelando: ps. V. Bacevičius su ketu
riomis sesėmis. Nuo pat liepos 24 d. ryto 
prasidėjo didysis stovyklautojų suskri- 
dimas: Toronto, Niagara ir Hamiltonas. 
Išaugo gražus palapinių miestas.

Sekmadienis. Pamaldas laiko stov. ka
pelionas kun. kleb. P. Ažubalis, pasa
kydamas skautams pritaikytą pamoks

lą. Stovyklos įsiruošimas tęsiamas. Dar
bas verda kaip skruzdėlyne. Kyla vėlia
vų stiebai, kryžius. Atsiranda aukuras. 
Formuojasi trikampis bendras stalas. 
“Kaip gi čia prie tokio keisto stalo val
gysi?” suko galvas vilkiukai ir jaun. 
skautės pirmą kartą stovyklon patekę. 
Vėliau paaiškėjo ... Pirma vakarienė 
prie naujo, CIevelando sesių meniškom 
rankutėm išpuošto stalo buvo tikrai 
skani, o ūkio “ministerio” si. J. Banai
čio šypsena užtikrino visus, kad maiti
nimo reikalai ir toliau bus tinkamoje 
aukštumoje. Nenusivylėme!

Pirmasis laužas v.sl. A. Goceito vado
vybėje. Eilė pasirodymų ir ... pikta “ant 
širdies”, kad taip greitai viskas baigiasi. 
“Ateina naktis” ir labanakt. Suyra bro
liškas ratas. Lieka seni lapinai - vyčiai. 
Trumpas pasitarimas ir tradicinė. Švil
pukas tylai, bet taip sunku tylėti... 
Viską sutvarko sargyba ...

Pirmadienis. Stovyklos atidarymo 
diena. Susitvarkymas vyksta žaibo grei
tumu. Švilpukas lygina gretas. Rapor
tus priima stovyklų viršininkai s. V. 
Kalendrienė ir ps. J. Pažėra. Malda. Vė
liavos. Himnas. Skautų stovyklos parei
gūnai: stov. adj. ps. L. Kalinauskas, 
ūkio virš. si. J. Banaitis, sargybų virš, 
ir “Liepsnelės” red. s. S. Senkevičius, sk. 
dr-vės dr-kas ps. V. Bacevičius, jo adj. 
sk. J. Karasiejus, vilkiukų dr. dr-kas v. 
si. A. Goceitas, adj. si. V. Abromaitis.

"Brangindama savo garbę, aš pasižadu . . ."
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Auga vyrai ąžuolai. . . Mylimi stovyklų viršininkai. . .

Sesių stov. virš, pavad. ps. E. Klupšienė, 
stov. adj. v.sl. D. Kerševičienė, sk. dr-vės 
dr-kė si. J. Laikūnaitė, adj. si. I. Gai
žauskaitė, jaun. sk. dr-vės dr-kė psl. D. 
Ščepavičiūtė, adj. sk. G. Girdauskaitė.

Prasideda tikras stovyklinis gyveni
mas pagal dienotvarkę, kurios judriau
sias laikotarpis — užsiėmimai pasiruo
šimui į patyrimo laipsnius. Vienetai iš
sibarstę po visą rajoną, čia verdama, 
kepama, ten daromos topografinės nuo
traukos, matuojamas upelio plotis, sro
vės greitis, medžio aukštis. Vilkiukai 
mezga mazgus, skautai pina virvių tiltą. 
Tiltas tuoj pasidaro vilkiukų džiaugsmo’ 
šaltiniu. Prie jo nereikia su švilpuku 
kviesti ir nė vienas juo bekopinėdamas 
vakarienę pražiopsojo ...

Koks gi ten dabar turgus prie to ke- 
turkamienio karklo tuojau po vakarie
nės? O gi “Liepsnelė”, brolyti, nušvie
čia visą matomą ir nematomą stovyk
los gyvenimą. Žinių jai niekuomet ne
pristigo: vieni sapnavo, kiti atspėjo, vie
ni puolė, kiti gynė; rašė varnos, dilge
lės, beždžionės, lapinai, briedžiai, saka
lai ir visokį kiti stovyklos gyvūnai. 
“Liepsnelės” redaktoriui liks ilgą laiką 
dėkingi visi stovyklautojai.

Bėga diena po dienos ir jos viena už 
kitą įdomesnės. Susigyvename nepa
prastai gražiai ir virstame viena šeima. 
Keletas lietingų dienų tik pagyvina vi
sus, nes išmokstame daugiau džiaugtis 
pasirodžiusia saulute. Juk skautas prie 
visko turi priprasti.

Ateina paskutinė, tikrai nelaukiama,
stovyklos diena. Suvažiavo daug sk. tė-

Stovyklos negailestinga valdžia

vų ir rėmėjų iš Toronto ir apylinkių. 
Šv. Mišios mūsų miškelyje - bažnyčioje, 
lyg lietuviškame beržynėlyje. Mielų vir
tuvės šeimininkių pp. Jakubauskienės 
ir E. Liormanienės paruošti pietūs. 
(Joms kasdien talkininkavo budinčios 
skiltys). Po pietų įvairiausios varžybos 
vilkiukams ir skautams. Sesių tautiniai 
šokiai.

Toronto kat. parapijų klebonai kun. P. Ažubalis ir 
kun. dr. B. Grauslys su bičiuliu Malonu šaltame vandenėlyje atsigaivinti . . .
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Beždžionės su Gorila vidury . . .

Po vakarienės iškilmingas stovyklos 
uždarymas. Malda už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Aukuro dūmai lyg Kaune 
prie Nežinomojo Kario paminklo. Skel
biami pažangumo konkurso laimėtojai. 
Įteikiamos dovanos. Daug džiaugsmo 
pavyzdingiesiems ir jų tėveliams! Seka 
įžodis. Vėl didelis jaunųjų būrys papildo 
skautiškas eiles. Tuntininkai uždeda 
kaklaryšius. Į naujuosius skautus kal
ba LSB Vyr. Skautininkas. Po jo stov. 
kapelionas kun. P. Ažubalis. Paskutinis 
padėkos žodį visiems stovyklautojams 
taria tunt. ps. J. Pažėra. Himnas. Vė
liavos leidžiasi. Aukuro dūmai kyla virš 
medžių, nešdami mūsų meilę Lietuvoje 
likusiems broliams ir sesėms.

Vėliavų aikštei ištuštėjus, girdisi va
liavimai apdovanotiems ir pakeltie
siems. Nusistovėjusia tvarka jie mėto
mi į viršų — kaklaryšiu į viršų. Suma
nusis ūkio “ministeris” irgi lekia, nes 
nuo šios valandos jau — vyr. skiltinin- 
kas.

Paskutinį stovyklos laužą veda LSB 
Vyr. Laužavedys s. Vilius Bražėnas iš

Galų gale didelis darbas baigtas!
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Clevelando Pelėdos pakeliui namo . . .

JAV. Viskas eina sklandžiai kaip iš pyp
kės. “Seniui” nuvargus, iššoka s. Č. Sen
kevičius. Viskas pagal energingą lauža- 
vedžio mostą, skautams besistengiant ir 
svečiams drauge dalyvaujant. Skraidė 
Varnos ,dilgino Dilgėlės. Beždžionių tau 
tinis šokis, aišku, su Gorila vidurvje. 
(O kam suvalgei bananą?). Eilė _dtų 
pasirodymų, dainų pynių... Laužui 
baigiantis kalba LSB Vyriausias Skau
tininkas apie B.-P. aprašytą medaus 
paukštį ir apie čia, svetimoje šalyje, 
bent kelioms dienoms sukurtą mažąją 
Lietuvą, kaip mūsų pasišventusių vado
vų didelę dovaną jaunosioms sesėms ir 
broliams. Didelis ratas. “Ateina naktis”. 
Atsisveikinam. Stovykloje tylūs sargy
biniai ir nakties tamsą raižančios išsi
skirsiančių svečių mašinų šviesos.

Ryte virsta didingas palapinių mies
tas. Išvyksta mūsų mieli Clevelando 
svečiai. Brolį V. Bacevičių dažnai su
tiksime “Sk. Aido” puslapiuose, o tų 
mielų darbščių 4 sesių laukiame kitų 
metų stovykloje. Sakykite, ar negali 
jūsų 40 atvažiuoti?

Stovykloje pluša pionieriai. P-nas.
Toronto Aušros stovyklos nuotraukos yra ps. V. 
Bacevičiaus ir ps. P. Čeponio.

O gal gi vėl opie mus rašo?

22



Tai buvo pietinės Amerikos konti
nente.

Nors viskas vyko daugiau, kaip prieš 
dvidešimts penkerius metus, bet prisime
nu taip gerai, lyg tai būtų atsitikę dar tik 
vakar...

Tada su keliais palydovais keliavau 
gražiomis nepaprastais gamtovaizdžiais 
Peru valstybės stepėmis. Atsitiktinai, 
trumpam poilsiui, užsukau pakelyje pasi- 
taikiusion gražion farmon.

Farmos savininkas, kuris vadinosi La- 
bama, kaip vėliau paaiškėjo, buvo gana 
turtingas. Turėjo nuosavas plantacijas ir 
kelias didžiules, net po keliolika tūkstan
čių, avių bandas.

Aš su palydovais buvau maloniai pri
imtas. O jau antrą poilsio dieną, po kelių 
valandų malonaus pašnekesio, su Labama 
ir visa jo šeima likome geriausiais drau
gais.

Taip praėjo kelios ramaus poilsio die
nos.

Kada mano palydovai apsirūpino rei
kalingom priemonėm ir šiaip susitvarkė, 
vėl pradėjau galvoti apie tolimesnę kelio
nę. Dabar per Braziliją norėjau pasiek
ti garsiosios Amazonės lygumas. Ten nie
kad nebuvau buvęs.

Pagaliau vieną pavakarį įsakiau savo 
žmonėms paruošti arklius ir patiems būti 
pasiruošusiems. Sekančią dieną, dar 
prieš aušrą, turėjome apleisti farmą.

Atėjo vakaras. Oras buvo šiltas ir 
malonus. Aplink kvepėjo rožės. Žibą 
vabalai, kaip brangakmenys, švietė sodo 
krūmuose. Čia pat kažkaip keistai aidė
jo žmogaus rankos nepaliestų girių švel
nus, lyg maloni muzika, šlamesys. Tolu
moj upelis čiurleno, o jo paviršius žvil
gėjo plačia sidabrine juosta.

Tikriausiai jūs, berniukai, neturit ma
žiausio supratimo apie Peru valstybėje 
būnančius vakarus, kada pilnatis mėnuo, 
lyg didelis auksinis diskas, spindi vais
kiam danguj, apšviesdamas parymusius 
medžius, tolumoj dunksančias kalvas ir 
toli nusitęsiančias palkšvas lygumas ...

Paskutinį kartą susėdom namų veran

doj. Malonus šeimininkas pasakojo įvai
rius savo jaunystės nuotykius. Jo liek
nas. tur būt, nedaugiau, kaip septyniolik
metis sūnus vaišino mus iš girios atneš
tais skaniais riešutais. Šeimininkė į ma
no kuprinę dėjo įvairių kelionei reikalin
gų daiktų, o taip pat nepamiršo įkišti ke
letą dėžučių mano taip mėgstamų konser
vuotų uogų.

Buvau tiesiog sužavėtas tokiu nuošir
džiu vaišingumu ir maniau, kad tai pa
skutinis vakaras, kuris mums tenka būti 
šioj malonioj farmerių šeimoj. Tačiau 
apsirikau. —

Naktį, apie dešimtą valandą, atbėgo iš
sigandęs plantacijų prievaizda ir prane
šė, kad neseniai vienoj šiaurinėj planta
cijoj joguaras įsiplėšė į gyvulių užtvarą, 
paplovė vienuolika avių, pagrobė iš ban
dos geriausį aviną ir vėl pabėgo.

Ši žinia visus sujaudino. Visiems far
mos darbininkams tuojau duotas įsaky
mas pasiruošti rytdienos šio plėšiko me
džioklei. Taip pat pasiųsta pasiuntiniai į 
gretimas plantacijas į talką pakviesti kai
mynų.

Dabar, be abejo, negalėjo būti jokios 
kalbos apie mano išvykimą. Būtų net 
negražu palikti vaišingąjį šeimininką to
kiose aplinkybėse. O jos tikrai buvo ne
malonios ...

Mat, Peru valstybės krašte nėra pa- 
vojingesnio „svečio“, kaip joguaras. Tai 
klastingiausias ir akiplėšiškiausias iš visų 
ten esamų grobuonių plėšikas. Kur jis 
pasirodo, ten kyla baimė ... Ten kasnakt 
dingsta ne vien tik šunes, jaučiai ir kiti 
naminiai gyvuliai, bet net ir žmonės.

Tik prieš mano atvykimą į šią farmą 
vienas tų grobuonių kaimyninėje plan
tacijoje įslinko į namus, ištraukė iš lo
velės devynių metų berniuką ir jį su
draskė. Vietiniai medžiotojai tvirtina, kad 
joguaras, nors tik vieną kartą paragavęs 
žmogaus kraujo, pasidaro dar pavojinges
nis. Tada jis, nepaisydamas didžiausių 
pavojų, net dienos metu ateina į plan
tacijas ieškoti grobio.

Dabar man aišku, kodėl žmonės taip
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skuba atsikratyti tuo nekviestu iš girių 
atklydusiu „svečiu“, kodėl Labama įsakė 
pasiruošti medžioklei ir kodėl aš nutariau 
išvykti tik tada, kai bus nukautas jogua- 
ras.

Sekantį rytą, kada aš su šautuvu, prie 
šonų dviem pistoletais (jie dar ir dabar 
iškilmingai kabo virš mano lovos) ir me
džiokliniu peiliu priėjau prie namų, jau 
radau kelis medžiotojus iš kaimyninių 
plantacijų. Šunes nerimdami garsiai lojo. 
Medžiotojai linksmai šnekučiavosi ir 
džiaugėsi medžiokle.

Pagal senąjį Peru medžiotojų paprotį, 
po trumpų skaniai pagamintų pusryčių, 
kuriuos visi valgėm sėdėdami balnuose, 
medžioklės ruošėjas ■— Labama davė 
ženklą vykti.

Aš jojau ant protingo, gražiai nuaugu
sio, stipraus mulo, kurį farmoje buvau 
pirkęs tolimesnei savo kelionei. Mano 
šuo Hektoras, tada dar septynių mėne
sių šunytis, šokinėjo aplink, vizgino uo
degą ir net pritūpdamas patenkintas cypė.

— Palik, tamsta, šunį namie, — pa
stebėjo Labama, — jis jaunas, gali per- 
drąsiai pulti ir žūti.

— Nieko, — atsakiau, —■ Hektoras 
nujaus, kaip elgtis su tomis bjaurybėmis.* 
Mes ne vieną kartą sutiksim jas kelionė
je. Tegu pratinas saugotis.

Skubiai jojome pirmyn.
Nepraėjo nei pusvalandis, kai didelis 

ir kudlctas Labamos šuo staiga sucypė, 
sulojo ir šoko Į miško tankmę. Medžio
tojai su atkištais šautuvais pamažu nuse
kė paskui. Ten pat gausiai lodami šoko 
ir kiti šunes.

Mano Hektoras stabtelėjo, snukį pakė-

16 Vasario gimnazija iškyloje

Nuotr. V. Damijonaičio
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lęs pauostė orą ir kažkodėl pasiliko. Pas
kui prikišęs nosį prie žemės pasuko deši
nėn, nei kiek nekreipdamas dėmesio į sa
vo draugus. Aš jį pašaukiau. Bet jis tik 
pažiūrėjo į mane ir vėl. uoslės vedamas, 
nubėgo.

Nustebau. Jei, sakysim, galvojau sėdė
damas balne, Hektoras ir nesurado jo- 
guaro pėdsakų, tai vis tiek ten turi būti 
koks nors plėšrus žvėris, kas galima bu
vo spręsti iš jo pikto cypimo, pasišiaušiu- 
sių plaukų, o ypatingai iš to, kad jis vi
sai nenorėjo manęs klausyti.

Šūktelėjau medžiotojams, kad nors 
vienas jotų su manimi. Visi tartum ap
kurto ir niekas prie manęs neprisidėjo. 
Svyravau... Eiti vienam ant joguaro ar 
kito kokio žvėries — truputį perdrąsu.

Patikrinau šautuvą, buvo užtaisytas. 
Šoniniai pistoletai irgi tvarkoje. Paga
liau, reikalui esant, galėčiau net peiliu 
naudotis.

Susigėdau savo svyravimo.
Atleidau betrypiančio mulo pavadžius. 

Rankose laikydamas parengtą šūviui šau
tuvą, pasileidau paskui Hektorą, kuris 
visą laiką prikišęs nosį prie žemės sku
bėjo tolyn.

Praėjo valanda, o gal net ir daugiau. 
Aplinkui buvo tylu, tylu ir ramu. Jojau 
ir jojau. Netekęs kantrybės pradėjau 
galvoti, kad Hektoras tikrai seka klaidin
gais pėdsakais.

Bet... Staiga mano šunelis sustojo. 
Pasišiaušęs pritūpė prie žemės, iškišo 
dantis ir piktai urzgė.

Atsargiai prijojau artyn. Nušokau nuo 
mulo. Galutinai užtaisiau šautuvą ir ati
džiai, tirinėdamas kiekvieną medį, pradė
jau jau dairytis.

Ilgai ieškoti nereikėjo. Per dvidešimts 
metrų nuo manęs, ant storos medžio ša
kos. tupėjo didelis joguaras.

Žiūrėjom viens į antrą.
Pamažu joguaras pasikėlė, įsmeigė į 

mane ugnimi spindintį savo žvilgsnį ir 
pasirengė pulti. Automatiškai pakėliau 
šautuvą ir šoviau. Toj pat akimirkoj pa
jutau keistą šilimą ir... apsvaigau.

Ar ilgai gulėjau — nežinau.
Pažadino mane Hektoro kimus niauro- 

jimas. Pramerkęs akis pamačiau, kad čia 
pat, už dviejų-trijų metrų nuo manęs, 
drąsus mano šunelis buvo įsikibęs jogua- 
rui į gerklę. Vyko mirtina kova. Visa
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laimė, kad joguaro galvoj iš didžiulės 
žaizdos, matomai mano paleistos kulipkos 
padarytos, per akis ir snuki tikšte tyško 
kraujas. Abu staugė, daužėsi j visas pu
ses, bet viens kito nepaleido.

Greit pašokau. Žaibo šuoliu ištiesiau 
dvigubu užtaisu paruoštą pistoletą. Ke
lias sekundes taikiau ir paspaudžiau nu
leidžiamąjį įtaisą — trenkė šūvis.

Joguaras sukaukė, išsitempė ir krito.
Su dideliu vargu atitraukiau nuo jo 

iki pasiutimo įniršusį Hektorą. Mano šu
nelis buvo apdraskytas, kruvinas.

Man pirmąjį šūvį paleidus, nors į jo
guarą ir pataikiau, tačiau jis puolė ir savo 
staigiu inercijos šuoliu partrenkė mane 
ant žemės. Jei nepasiskubintų Hektoras 
į pagalbą, tikriausiai būčiau sužeisto jo- 
guarc sudraskytas. Dabar, mano šunelio 
dėka, joguaras gulėjo negyvas. Negali 
būti abejonės — gyvybę man išgelbėjo tik 
Hektoras, mano mylimas šuo, Hektoras!

Džiaugsmingai glamonėjau ir bučia
vau Hektorą, o jis gailiai cypdamas laižė 
mano rankas. Numazgojau plėšraus jo
guaro jam padarytas žaizdas. Patepiau 
savo kelionės maišelyje rastu jodu ir rū
pestingai jas aprišau.

Paskui pradėjau lupti brangų, dėmė
tąjį, joguaro kailį. Po valandėlės, kada 
darbas buvo baigtas, pakabinau savo gro
bį ant medžio, kad vėliau galėčiau jį pa
imti.

Vėl užtaisiau šautuvą, sutvarkiau pis
toletus. Užšokau ant mulo, pasiruošda
mas toliau joti.

Dabar, užuot grįžus į plantaciją, pa
sukau miško gilumon ieškoti draugų. 
Pirmiau jojau nuo jų į dešinę, vadinas, 
jei pasuksiu į kairę — sutiksiu juos. Kaip 
jie nustebs, išgirdę apie mano nuotykį!.. 
O jei jų nerasčiau? Nieko, tada užsuk
siu į kokią nors farmą, kur taip pat bū
siu maloniai priimtas, nes visoj Pietų 
Amerikoj niekur nėra tokie vaišingi žmo
nės, kaip Peru farmeriai.

Paspaudžiau pentinais mulą ir lengva 
ristele pamažu nujojau pirmyn.

Laikas nuo laiko sustodavau pasiklau
syti, ar neišgirsiu kur nors šūvio. Nieko 
negirdėjau. Tik medžių viršūnės šlamė
jo, paukščiai, šakose karstydamiesi, čirš
kė, o kažkur, plačios girios vidury aidėjo 
piktas kažkokio žvėries balsas.

Jodamas toliau pabaidžiau kelias mar

gaplunksnes, gražias papūgas. Nušoviau 
du, panašius į fazanus, karvelius.

Praėjusiu nuotykiu mažai rūpinausi, 
nes kiekvieną minutę tikėjausi sutikti 
draugus ar patekti į kokią nors farmą.

Jojau toliau ir jojau. Pagaliau atėjo 
vidudienis.

Bet!... Tik dabar supratau, kad esu 
paklydęs. Mat, sekdamas joguarą, per 
daug nutolau į šalį, paskui pasukau nuo 
plantacijos, taigi... vargu ar galėsiu su
tikti medžioklės draugus. Be abejo, jie 
seniai, nieko nepešę, nes joguarą aš nu
koviau, grįžo namo. Nusibodo klaidžioti, 
nutariau ir aš ten joti.

Man atrodė, kad nuo Labamos plan
tacijų esu nutolęs ne daugiau trijų - ke
turių valandų kelio. Paspaudžiau penti
nais mulą ir tikėjausi iki sutemų būti 
farmoje.

Vėl jojau ir jojau.
Pagaliau nuo didelės vidudienio kaitros 

pavargo mano mulas. Hektoras irgi jau 
tik užpakalyje bėgo. Aš taip pat jaučiau 
nuovargį, o, be to, buvau labai išalkęs. 
Nutariau nulipti nuo balno ir čia pat 
minkštose samanose kiek pailsėtu

Nutarta — padaryta.
Kiek pagulėjęs pasirinkau sausų žabų 

ir prie kelmo susikūriau nedidelę ugnelę. 
Išsikepiau nušautus paukščius. Pietūs 
buvo labai skanūs. Valgiau pasigardžiuo
damas.

Mulas pasisotino čia pat augančia 
sodria žole ir netoli tekančiu vandeniu. 
Gerai užkandęs, laižė savo snukį ir ma
no Hektoras.

Jau artėjo vakaras.
Užsirūkiau cigarą, kurio didžiuliais 

dūmų kamuoliais nuvaikiau aplink susi
spietusius moskitus. Jie buvo tokie įky
rūs, kad lipte lipo prie mano rankų, vei
do. Kartūs dūmai juos kiek išsklaidė.

Vėliau atsisėdau ant mulo ir vėl, kaip 
man atrodė, pasukau Labamos farmos 
link.

Valandą jojau risčia.
Staiga mulas sustojo prieš nedidelę 

žalią aikštelę. Pavariau, suplakiau — 
spyrėsi, šnervėmis purkštė ir toliau nei 
žingsnio.

Kažkur buvau girdėjęs apie klaikias, 
vargiai išeinamas, Peru giriose tūnančias 
pelkes. Nejau ir ši žalia, viliojanti savo 
grožiu aikštelė yra viena iš tokių pelkių?..

8.D. o o
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Ave, Toronto, Ont Canada

PIRMUOS PASTOGĖJE

* Pirmija patvirtino 4 Brolijos rajonų 
sudarymų JAV-bėse. Pirmasis ir ket
virtasis Brolijos rajonai sutampa su są
junginiais Atlanto ir Ramiojo Vandenyno 
rajonais. Antrasis ir trečiasis Brolijos 
rajonai įeina į sąjunginį Vidurio rajoną.

* Piranijos bendradarbiais yra pakviesti 
s. T. Naginionis sąjungos vadovų registra
cijai tvarkyti ir v. si. R. Mieželis Pirani
jos sekretoriatui bei informacijai vesti.

* ps. VI. Pažiūra patvirtintas IV JAV ra
jono Brolijos vadeiva.

* Besibaigiant šiems metams, mūsų
Sąjungoje prasidėjo daliniai Tarybos rin
kimai. Kaip žinia, kas dveji metai pusė 
Tarybos narių baigia savo kadenciją ir iš
einančių vieton renkami nauji arba kartais 
perrenkami ir tie patys. Naujos sudėties 
Tarybą renka naują Piraniją. Rinkimai 
prasidės tuoj po Brolijos organų rinkimų. 
Paruošiamieji darbai Pirmijoje jau pra
dėti. Tie, kas dalyvauja rinkimuose, ne- 
klys, jei jau dabar pradės ruoštis daly
vauti K°respondenciniam Sąjungos Vadovų 
Suvažiavime. v.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Pasaulio Skaučių Biuro konferencija 
įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 20-30 d.d.Olan
dijoje. Lietuvių Skaučių Seserijos Vadija 
dėjo pastangas pasiųsti savo atstoves į 
konferenciją. Tačiau dėl Lietuvos dabar
tinės politinės padėties ir Tarptautinio 
Skautų-čių Biuro nutarimo, leidimas at
stovei konferencijoje dalyvauti negautas. 
PLSS Seserijos Vadija pasiuntė sveikinimą 
Lady Baden-Powell ir parašė platesnį 
laišką konferencijos dalyvėms lietuvių 
skaučių įteisinimo reikalu.

* s. M. Žilinskienė ir s. V.Čečėtienė lan - 
kėši New Yorke pas Pasaulio Skaučių 
Biuro vice-pirmininką Mrs.Rusk lietuvių 
skaučių tremtyje reikalu.

* Pirmijos pirmininkas v. s.dr. V.Čepas 
ir v. s. L.Čepienė rengiasi atvykti į Čika
gą š. m. rugsėjo mėn. ir žada aplankyti 
Seserijos Vadiją bei Tarybos narius.
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* Naują Skaučių Seserijos Vadiją Čika
goje sudaro: Seserijos VS v. s.O.Zails- 
kienė, VS pavad. ps. F. Zapkuvienė, gar
bės gynėja s. dr. J. Aglinskienė, kat. dv. 
vadovas s. kun. St. Yla, reikaluved.ps. A. 
Karnavičienė, ižd. s. St. Gudauskienė, 
jaun. sk. ir vadovių rengimo sk. ved.v. s. 
L. Čepienė, sk. skyr. ved. s. Z. Juškevi
čienė, vyr. sk. skyr. ved. s. G. Meiluvienė, 
jūr. sk. skyr. ved. s. H. Plaušinaitienė,stud. 
sk. skyr. ved. ps. G. Čaplikaitė, skautinin- 
kių skyr. ved. s. A. Kliorienė, taut. aukl. 
skyr. ved. P. Orintaitė-Janutienė, užsienio 
reikalų skyr. sudaro I. Daudžvardienė, s. 
dr. M. Budrienė ir v. s.E. Putvytė, atstovė 
"Sk. Aidui" s. J. Liesytė, atstovė "M. Vy
čiui" si. G. Prielgauskaitė ir biuletenio 
redaktorė s. S. Jurkynienė.

* Seserijos VS adresas: 1934 So.48th 
Court, Cicero 50, Ill, Tel. Olympic 
2-7066, Reikalų Vedėjos: 4001 So.Camp
bell, Chicago, Ill, Tel. FR-6-6425.

* Nauja Seserijos Vadijos Atstovė "Sk. 
Aido" redakcijoje yra paskirta s.Julija 
Liesytė, 1305 N. Pierce St., Arlington, 
Virginia, USA. Nuoširdi padėka išeinan
čiai ps. G. Modestavičienei (Cleveland) ir 
geriausi linkėjimai pareigas perimančiai!

KANADOS RAJONAS

Montreal, Que.

* DLK Gedimino Laivo vadas valt. L. 
Balsys, jam pačiam prašant, iš einamų 
pareigų atleistas. Nauju laivo vadu paskir
tas buvęs adjutantas sk. v.valt. A.Pily- 
paitis.

* Dr. J. Basanavičiaus Sk. vyčių būrelis 
padidėjo dviem nariais: Č. Januškevičius 
ir A.Dainius, sėkmingai išlaikė vyčio eg
zaminus ir kalnuotoje Vai David vietovėje 
davė vyčio įžodį. Abu naujieji vyčiai stu
dijuoja inžineriją Mc Gili Universitete.

* Šiais metais un-tą baigusiųjų tarpe 
yra ir sk. v. v. si. J. Kibirkštis, gavęs dip
lomuoto statybos inžinieriaus vardą. Inž. 
v. si. J. Kibirkštis yra Vilkiukų Draugovės 
draugininkas. S. N.
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JAV RAJONAS

Boston, Mass.

* Rugpjūčio 23 d. Bostono mieste ligo
ninėje po sunkios ligos mirė s. St. Lizde- 
nienė. Ji savo laiku atsidavusi dirbo li
tuanistinėje Bostono mokykloje, kur buvo 
nepaprastai vaikų mylima. Velionė palai
dota rugpiūcio 25 d. iš Šv. Petro bažnyčios. 
Ją paskutiniojo poilsio vieton skaitlingai 
palydėjo bostoniškiai lietuviai. Skautės ir 
skautai ėjo garbės sargybą bei prie miru
sios sesės karsto padėjo tris vainikus .Ypač 
būta apstu gyvų gėlių. Brangios mamytės 
netekusiam skautui R.Lizdeniui reiškia
me brolišką užuojautą. -SKS-

Cleveland, Ohio.

* Clevelando Neringos skaučių tunto žu
vėdros trečiadieni, rugp. 25 d., su savo 
skiltininke J. Drąsutyte turėjo smagią iš
kylą Forest Hill parke. Ten gamtoje sma
giai pažaista, padainuota, pravesti įdomūs 
žaidimai parko šlaituose. Kitąkart žuvėd
ros žada padaryti iškylą vasaros stovyklos 
vieton, pasp.Ciutą. -SKS-
* Clevelando Neringos tunte yra vyr. 
skaučių kandidačių Pelėdų skiltis. Jos gy
vena, dirba ir mokos, apsuptos dulkino 
didmiesčio. Bet kai tik įsiūbavę, susitarę 
ir susikrovę reikalingiausius daiktus pra
skleidžia sparnus, tuoj atsiranda kur nors 
pamiškėj. Ten iškyla jų geltonos palapi
nės, ir gyvena jos kaip tikros seserys vie
noje didelėj šeimoje. Taip buvo ir rug- 
piūčio 14-15 d. Trumpa stovykla, bet rei
kalinga jų patyrimui. Jau 13-tos d. vaka
re nulėkę pasistatė palapines, susikūrė 
laužą ir džiaugias, kad turės visą šešta
dienį nesutrukdytą jų užsibrėžtam darbui. 
Sutemus laužas dainų supamas pradėjo 
gęsti, ir pelėdos pasiskirstė budėjimo 
laiką, paskelbė nakties tylą. Jau visom 
įmigus, budinčios suardė tą tylos sutartį, 
nes sako "marių slibinai"aplink vaikšto.. . 
Atėjo ir lauktas šeštadienis, tik gaila, 
kad atsinešė lietaus. Lijo visą dieną, bet 
pelėdos neliūdėjo. Jos lavino savo pasta
bumą ir vikrumą žaidimuose, sekė pa
slėptus ženklus per neperžengiamas 
"džiungles" ir skambėjo jų dainos, garsin- 
damos miškui jų ilgesį tėvynei. Po laužo, 
naktiniame žaidime, jos vikriai kūrė lau
žus ir lenktyniavo, kepdamos kiaušinius 
apelsinų žievėse.

Sekmadienį po pamaldų, kai pasirodė 
iš po debesų išlindus karšta saulė, visos 
susirinko pašnekesiams. Vakarui atėjus, 
visos liūdnom akim žiurėjo tos vieton, kur 
dvi dienas pastovyklauta.

* Rugpiūcio 25-tą dieną prasidėjo vyr.sk. 
kandidačių paruošiamieji kursai. Kursus 
tvarko s. Barniškaitė su kitų skautininkių 
pagelba. Kursai vyksta naujame skautų 

būkle, kurį Clevelando Neringos tunto 
tuntininkės ps. G. Modestavičienės pastan
gomis įsigijom, d K.

New -York, N. Y.

* Rugp. 7 d. NY skautai surengė jaukų 
skautišką laužą, kuris dėka gražaus oro 
ir gausios publikos praėjo su pasisekimu. 
Laužą pravedė R.Kežys, talkininkaujant 
V. Alksniniui, R. Šilbajoriui ir V.Švento- 
raičiui. s.A.Samušis, laužo pradžioje 
kreipdamasis į svečius ir skautų tėvelius, 
kvietė juos susiorganizuoti į skautų rėmė
jų bei tėvų komitetą, kad būtų galima 
efektingiau remti skautų darbą. I bendras 
dainas ir skautiškus pasirodymus buvo 
aktyviai įtraukti ir svečiai. V.Sventorai- 
tis laužo gale pasveikino susirinkusius 
korp! Vytis vardu.Neužsiregistravę buvo 
kviečiami tai atlikti ir vykti į Atlanto pa
kraščio skautų stovyklą. R. K.

Los Angeles, Calif.

* Š. m. rugpiūcio mėn. 7 d. Los Ange
les skautų vietininkijos Dariaus ir Girėno 
d-vės adj. si. Jonas Navickas ryžosi duoti 
sk. vyčio įžodį. 23.30 vai. keturi vyčiai ir 
kandidatas atsirado kalnuose, toli nuo 
triukšmingojo miesto. Gražioje aikštelėje 
IV Rajono Vadeiva ps. V. Pažiūra apibū
dino skauto vyčio svarbą skautiškame gy
venime. Išreiškė džiaugsmą, kad į skautų 
vyčių eiles ateina dar viena puiki ir daug 
skautybei žadanti asmenybė. Nuo pat Los 
Angeles skautų vieneto įsisteigimo pra - 
džios jis buvo uolus ir darbštus skautas. 
Jam pavestus uždavinius visad sąžiningai 
atlikdavo. Palinkėjo, kad ir ateity tokiu 
pat liktų. "Skauto vyčio įžodis uždeda Tau, 
broli Jonai, dar didesnę,atsakomybę, prieš 
jaunesniuosius brolius ir pavergtą Tėvynę. 
Dirbk ir aukokis, nežiūrint kokios paša
linės jėgos bandytų Tave nuo to kilnaus 
darbo atitraukti ar paveikti. Tegu Dievas 
tau padeda tai, ką tu šiąnakt pasiryši 
įvykdyti"

Baigdamas savo trumpą žodį vadeiva 
pakvietė svečią v. si. Raimundą Mišauską 
pravesti skauto vyčio įžodį. Čia tenka su 
malonumu pažymėti, kad R. Mišauskas 
atlikdamas karinę tarnybą ypatingame pa
rašiutininkų dalinyje netoli Los Angeles, 
visad nuoširdžiai domėjosi skautų veikimu 
ir mielai sutiko pagelbėti įvykusioje skau
tų stovykloje prie Arrowhead ežero bir- 
želio'-mėn. 19-26 d. Visi skautai liko la
bai patenkinti, įgydami daug praktiškų ir 
naudingų žinių skautui. Mums reikia dau
giau tokių pasišventusių ir kilnių skautų, 
kuriems nerūpi karjera, bet jaunimo auk
lėjimas. Jis tyliai dirba, bet tuščiai ne
skamba. Jam nuoširdus skautiškas ačiū 
už malonią pagalbą Los Angeles skautams ,

Svečias, brolis R. Mišauskas, pra
dėdamas šias gražias ir įspūdingas cere
monijas, užklausė: "Broli Jonai, ar tu
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esi pasirengęs paaukoti ir savo gyvybę 
ant Tėvynės aukuro, jei ji to iš tavęs pa
reikalautų momentui atėjus?" Brolio Jono 
ryžtingas atsakymas: "Manau, kad su 
malonumu tatai padaryčiau, jeigu bus iš 
manęs to pareikalauta". Po to sekė tik 
sk. vyčiams težinomas reikšmingas ir 
įspūdingas įžodis.

Nuoširdžiai linkime naujam sk.vyčiui 
si. J. Navickui įvykdyti tai, ką jis savo 
galimomis jėgomis galės ištęsėti. Būk 
visad stiprus prieš neigiamas įtakas kaip 
plienas.

Rochester, N.Y.

* Š. m. liepos mėn. 10-20 d. d. įvyko Ro- 
chesterio skautų ir skaučių stovykla. 
Vieta buvo parinkta, kaip ir praėjusiais 
metais, gražiame Mendon Ponds parke. 
Stovyklavome apie penkiasdešimt sesu
čių ir broliukų. Daugelis atvykdavo sto- 
vyklon tik vakarais po darbo. Stovyklos 
viršininke buvo ps. D. Podelytė, komen
dante - M. Polinauskaitė, o virtuvės vir
šininke - si. J. Grigolaitytė. Berniukų sto
vyklai vadovavo jūr. sk.V.Draugelis. Kiek
vieną savo darbščią dienelę baigdavome 
dainų laužu ir tik vienu-kitu vaidinimėliu. 
Tačiau stovyklos baigiamasis laužas įvy
ko su visomis "ceremonijomis". Kadangi 
šeštadienį sutapo oficialaus stovyklos už
darymo laužas su Dariaus ir Girėno šven
te, tad laužo programon įtraukėme ir šių 
dviejų didvyrių paminėjimą. Sesė Elena.

ALp(LK)3083 
skauta 1954, Nr.9

* Tarptautinis K 
Skautybės Plėtimo F
porą metų Tarptautinis Biuras buvo pa
skyręs keliaujantį instruktorių lotynų Ame
rikos kraštams. Pasirodė, kad jo pasky
rimas davė džiuginančių vaisių: skautų 
skaičius žymiai padidėjo daugely Pietų 
Amerikos valstybių ir pakilo vadovų lavi
nimas, pravedant daugiau Miško Ženklo 
kursų.
* Pereitais metais įvyko tarptautinis 
vyčių sąskrydis Šveicarijoje. Šveicarų 
skautų Brolija dabar paskelbė to sąskry
džio nutarimų ir diskusijų protokolus, ku
rių nuorašus vyčių vienetai gali gauti arba 
savo vietovės vadijose, arba tiesiog iš 
Šveicarijos Skautų Brolijos.
* Šiais metais jau įvyko ar dar įvyks 45 
Miško Ženklo stovyklos Austrijoje, Da
nijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Švedi
joje ir JAV, iš jų 13 vilkiukų vadovams, 
21 - skautų, 9 vyčių, 1 - jūros skautų va
dovams ir 1 - tuntininkams bei vietinin
kams. Šie skaičiai neapima Anglijos, kur 
tų kursų yra itin gausu. Būtų labai nau
dinga, jei bent keli lietuviai skautininkai 
ar prityrę vyčiai galėtų kasmet baigti to
kius kursus. Pamažu plinta paprotys 
baigti tokius kursus svetimoj šaly, keliau
jant vasarą. Teoretinė kursų dalis prade
dama rudenį, stovyklaujama vasarą ir 
praktinė kursų dalis atliekama po sto
vyklos, vadovaujant draugovei namie. v.

"TAUTA BUDI" KALENDORIAUS PLA
TINTOJU DĖMESIUI 1 Į. pakartotinus ra
ginimus atsiskaityti už "Tauta Budi" 1952 
ir 1953 m. kalendorius ligi šiolei, atro
do, mažai tekreipta dėmesio. Todėl ka
lendoriaus leidėjai yra verčiami dar kar

tą. priminti, kad vėliausias atsiskaitymo 
terminas yra Š. M. SPALIŲ 15 d. Iki šios 
datos neatsiskaitę vienetai, vadovai ar 
pavieniai skautai platintojai bus skelbia
mi spaudoje. Norėtųsi, kad tokių nebūtų. . .

"SKAUTYBĖS BERNIUKAMS" PASTOGĖJE

Malonūs JAV Rajono broliai vyčiai, turiu jums linksmą žinią - jūsų užsibrėžtas
tikslas jau pasiektas. Stovis š. m. rugsėjo 9 d. - Can.$1231.67

RUGPIŪČIO MĖNESIO "S KAUTU AIDE "PASKELBTA $ 785.09
Chicagos s. v. Dr. Vydūno būrelis Can. $ 229.47
Los Angeles Žalgirio v-ja 50.20
Chicaga (Tėvai Jėzuitai) 96. 50
Chicaga (per s. V.Mantautą) 44. 16
ps. V. Tamulaitis, Los Angeles 10.00
Chicaga (pulk. Šarausko dr-vė) 9. 50
ps. P. Pakalniškis 6. 75

Viso Can.$1231.67

Dėkoju jums visiems už nuoširdžią talką Budėkime!
Jūsų s. H.Stepaitis
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