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Vis pirmyn!
Vis dar gyvendami puikiausiais vasa

ros stovyklų ir iškylų prisiminimais, 
žengiame į naujuosius skautiškus metus. 
Nors mūsų darbo ir džiaugsmo švenčių 
vėliavos nusileido, bet tikriems skau
tams lieka ir toliau šūkis — VIS PIR
MYN ! Tat neleiskime, kad širdyse įžieb
ta liepsnelė — noras veržtis, tobulėti, 
daugiau sužinoti — smilktų ar gestų, bet 
kurstykime ją, kad nuolat skaisčiai 
šviestų ir vestų kiekvieną mūsų asme
niškai, kiekvieną mūsų skiltį, būrelį, 
valtį, draugovę ir laivą į našų darbą Mo
tinai Lietuvai. Kas skautams ir vado
vams darytina tuojau?

1. Geležinis įstatas. Pradėdami skau
tiškus, o drauge ir mokslo metus, prisi
minkime, kad tiesioginės pareigos pir
moje vietoje. Mokiniui mokymasis — 
pirmoji pareiga. Kokia yra didelė gėda 
visai skilčiai ir draugovei, kai vienas iš 
brolių per savo apsileidimą palieka ant
riems metams! Koks didelis nemalonu
mas tėvams! Kas gi tada gali tikėti žo
džiu to, kuris savo geležinės pareigos at
likti negali? Geroje skiltyje to atsitikti 
negali, nes ten vienas kitam broliškai 
padeda, pataria, pamoko.

2. Darbo planas. Jau pradedant pir
mąsias šio rudens sueigas, nusistatyki- 
me bent pusmečiui į priekį, kas turi būti 
vieneto atlikta. Kiekvienas skautas tu
rėtų šiais metais pakopti bent vienu pa
tyrimo laipsniu aukščiau ir įsigyti ke
lias naujas specialybes. Dūlėjimas vie
toje šalintinas nuo pat pirmos sueigos, 
nes tik per nieko neveikimą ir per ne
mokėjimą sukurti skautiškos darbo nuo
taikos nubyra nemažas skaičius pas mus 
atėjusių berniukų, atsiranda skautuose 
noras bastytis po kitas organizacijas. Iš 
tokių nauda maža, nes jie niekur gerai 
nesuspėja, niekur pilnai savo pareigų 
neatlieka. Mes skautybės programose, 

metoduose ir dvasiniame turinyje turi
me viską, kas jaunuoliui reikalinga. Tik 
mokėkime, vadovai, visa tai išnaudoti, 
gražiai patiekti ir ... nė minutėlės ne
laikykime skautų be užsiėmimo.

3. Skilčių ir draugovių buklai. Įsiruoš- 
kime savo skilčių ir draugovių gūžtas. 
Niekas taip gerai mūsų neriš, kaip sava 
pastogė, kur viskas pačių rankomis 
įruošta ir išpuošta, kur renkamės suei
goms ir kit. užsiėmimams.

4. Lietuviškos dainos varžybos. Visi 
iki vieno įsijunkime į visos Brolijos dai
nos varžybas, nors jų pradžią ir būtu
me “pražiūrėję”. Lietuviška daina mus 
suriš su toli likusia Tėvyne ir padės 
augti jos gerais vaikais. Varžybų ter
minas yra pratęstas iki 1955 m. kovo 
mėn. 4 dienos.

5. Savoji kalba. Atkreipkime dėmesį, 
ar savo pareigose, užsiėmimuose ir šiaip 
lietuvių tarpe kalbame gryna savaja 
kalba. Čia br. vadovai turėtų ypatingai 
budėti. Nė vieno svetimos kalbos žodelio 
lietuvių tarpe! Turėkim prieš akis tai, 
kad Šiaurės Amerikos kontinentas yra 
išugdęs didelę eilę pasišventusių lietu
vybės kovotojų, kurie, nors ir čia gimę, 
yra tikrais lietuviais, didžiuojasi tėvų 
kalba, ja gražiai kalba, drauge išlikda
mi ir gerais JAV ir Kanados piliečiais. 
Tešviečia mums visiems transatlantinių 
mūsų Tautos didvyrių — Dariaus ir Gi
rėno — šviesus pavyzdys!

6. “Sk. Aido” vajus. Koks ateityje bus 
mūsų sąjunginis laikraštis, priklausys 
nuo jūsų, broliai, atsiliepimo ir darbo. 
Redakcija deda visas pastangas, kad ja
me atsispindėtų visas mūsų skautiškas 
gyvenimas tiek rašytu žodžiu, tiek nuo
traukomis, stengiasi duoti pasiskaitomos 
ir mokomos medžiagos, talpina savąją 
kūrybą. Ateikime, tat, ir šiais metais 
“Sk. Aidui” pagalbon. Ši pagalba —
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patiems laiku užsisakyti ar prenumeratą 
pratęsti, surasti naujų skaitytojų. Nėra 
skauto be “Skautų Aido”! Šiemet savo 
vietovėse sukeikime tokį vajų, kokio 
dar nėra buvę.

7. Nario mokestis. Naujieji Brolijos 
narių mokesčiai yra paskelbti VS “Kri
vūlėje” iš š.m. rugsėjo mėn. 18 d. Juos 
reikia sumokėti iki š.m. gruodžio mėn. 1 
d. Tvarkingai šią pareigą vienetams at

likti yra garbė.
8. Kalėdų gerasis darbelis. Atkreipki

me dėmesį į šiame “Sk. Aide” Brolijos 
Vadijos skelbiamą kalėdinį gerąjį dar
belį Vokietijos sesėms ir broliams pa
remti. Padėkime jiems iš širdies pagal 
savas galimybes. Brolis — sesei, broliui!

Budėkime!
Jūsų Vyriausias Skautininkas.

GIMTOJI KALBA 
Alfo Sušinskas

1. Didžioji negarbė
Mūsų jaunieji, visada tokie jautrūs 

garbės palietimui, turi stipriai įsilieti į 
savo jaunąjį kraują lietuviškosios tauti
nės garbės pajautimą; jie turi giliai įsi
dėti į savo lietuviškąją širdį, jog lietu
viui yra didelė negarbė ir nuodėminga 
gėda nemokėti savosios kalbos ir jąja 
nekalbėti, jei sąlygos leidžia ją išmokti 
ir jąja kalbėti...

Skirtingos kalbos ir įvairios tautos 
yra Viešpaties leistos ir turi įgimtą tei
sę egzistuoti. Kas jas naikina, sunkiai 
nusikalsta ir yra vadinamas kalbažudžiu 
bei tautažudžiu.

Naikinti kalbas ir tautas galima įvai
riais būdais, įvairiomis priemonėmis, 
įvairiais keliais. Kas gėdijasi savo kal
bos, jos nesimoko ir vengia jąja kalbėti, 
tas prisideda prie jos naikinimo ir yra 
tautinis nusikaltėlis, nusikalsiąs ne vien 
savo tautai, bet ir Viešpačiui, kuris leido 
jam gimti toje tautoje.

Tikrumoje nė vienas negali pakeisti 
savo tautybės: jos atsižadėdamas jis tu
ri veidmainiauti, o veidmainiaudamas 
tautybe jis nusikalsta. Tautybė yra 
įgimtas dalykas, ir ji gaunama su krauju 
iš tėvų.

Vengti ir net atsižadėti savo kalbos 
lietuviui yra didelė gėda, kurią padidi
na lietuviškasis kraujas, išlietas ir tebe- 
liejamas tautinių herojų, mirštančių dėl 
Lietuvos laisvės!...

2. Mokytis ir pažinti
Nepakanka tik abstrakčiai mylėti sa

vo senąją, skambiąją ir žodingąją lietu
vių kalbą: dar reikia ją gerai išmokti ir 
pažinti. Kas iš lietuvių moka kitų kalbų 
ir gerai moka savo kalbą, tas supranta, 
kokia nuostabi yra mūsų kalba!

Tremties mokykloje ir kasdieniniame 
gyvenime lietuvis įtempia visas jėgas 
savo gimtajai kalbai išmokti ir jai to
bulai pažinti.

Bet kuri lietuviškoji mokykla trem-

Argentinos lietuvių mažieji skautai su savo draugu gen. T. Daukantu, kuriam 8. 9. 54. 
sukako 70 metų, ir vadovais br. V. Svidersku ir A. Apanavičių Nuotr. L. Kančausko
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A.tA. SKAUTININKĖ STASĖ LIZDENIENĖ

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų leisdami gandą, 
Vėl paviliojo auką kapai 
Diena į dieną tiek jų atranda.

dainavo mūsų tautos dainius Maironis. Šiandien ir mes liūdnai 
kartojame tuos žodžius netekę mokytojos, skautininkės Stasės Lazdaus- 
kaitės - Lizdenienės.

Gimė ji 1910 metais Sedoje, Mažeikių apskrityje. Mirė 1954 m. 
rugpiūčio 23 d. Bostono miesto ligoninėje. Savo gyvenimą pašventė jau
nimui: nuo pat jaunų dienų buvo mokytoja, o po darbo valandų savo 
laiką skyrė skautėms.

Karas išblaškė visus lietuvius po platų pasaulį. Ypatingai skau
džiai palietė jis a.a. skautininkę Stasę. Turėjo ji palikti savus namus, o 
pakeliuje į svetimą šalį likimas atskyrė nuo jos du vyresniuosius sūnus. 
Taip ir mirė nežinodama jų likimo.

1949 metais skautininke Lizdenienė atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Bostonas buvo jos nauji namai.

Mirė ji. Pasiges jos Bostono skautės. Truks ir mums visoms jos 
patarimo ir gero žodžio. Labiausiai gi jos pasiges jos jauniausias sūnus 
(brolis vytis) Ričardas. Nepamirškime jo, broliai ir sesės, toje sunkioje 
valandoje. Prisimindami gi brangią skautininkę Stasę Lizdenienę atnau
jinkime savo ryžtą tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui. Ji tam pašventė 
savo gyvenimą.

tyje teduoda tik lietuvių kalbos pagrin
dus, sakytume, tik supažindina su ja. 
Lietuvių kalbai gerai išmokti ir jos gro
žiui pažinti reikia daug skaityti geros, 
lietuviškos rašytinės kūrybos: reikia 
skaityti taisyklinga lietuvių kalba lei
džiamus laikraščius, žurnalus, leidžia
mas knygas: prozą, poeziją, net moksli
nius veikalus ... Niekas neišmoks sklan
džios lietuvių kalbos, jei savųjų raštų 
neskaitys.

Taigi mokytis, pažinti savąją kalbą 
kad ir tremties mokykloje ir už mokyk
los, savąją literatūrą beskaitant.

Tobulas lietuvių kalbos išmokimas ir 
pažinimas yra kiekvieno lietuvio parei
ga, nemažesnė už pareigą dirbti savo 
krašto laisvei.

3. Kalbėti, rašyti, dainuoti
Kiekviena mokama kalba menkėja jos 

nevartojant: ja pakankamai nekalbant 
ir nerašant. Mes užmirštame savo lietu
viškąją kalbą, jei ja nekalbėsime ... Mes 
lietuviškai kalbame ne vien su savo bo
butėmis ir seneliais, kurie tik lietuviškai 

temoka ir kitaip nekalba; mes lietuviš
kai kalbame visada ir visur, kur tik su 
lietuviais susitinkame ir su jais bend
raujame. Labai gėdinga apraiška, kai 
mūsų jaunieji savo susibūrimuose ima 
kalbėti nelietuvių kalba.Juk jokia garbė 
jiems, jei jie pasirodo moką kitą kalbą: 
tai labai paprastas ir eilinis reiškinys, 
kad jaunieji greitai išmoksta svetimą 
kalbą; bet didelė gėda jiems, jei jie tarp 
lietuvių lietuviškai nekalba! Vengiąs 
lietuviškai kalbėti reikiant parodo savo 
neišsiauklėjimą ir menką bailio - patai
kūno charakterį. Šitokie žmonės ir sve
timųjų nepagerbiami.

Ir lietuviškoji daina neturi būti už
miršta ir palikta nuošalyje. Lietuviškoji 
daina yra labai graži ir melodinga. Dai
nuodami ne tik savo kalbą palaikome 
bei savo lietuviškąją dvasią stipriname, 
bet neretai ir apaštalaujame Lietuvos 
laisvės idėjai svetimuosiuose.

Iš tikrųjų, maža garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti savosios gerai nemo
kant arba jos visai atsižadant...
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SENIS LAPINAS PASAKOJA ...

Jau pas mus atkeliavo pats žvarbusis 
ruduo. Sieloje, kaip ir kiekvieno gyvio 
kūne, ruduo sukelia daug nerimo. Tas 
nerimas ypač pastebimas rudens - žie
mos metu ir jūsų skautiškosios skilties 
aplinkoje. Tačiau skauto įstatai moko: 
kai neturi ko veikti — ieškok darbo, kai 
liūdna — švilpauk; nepamesk savęs ir 
savo vidaus balso — sąžinės, o ji visada 
padeda žmogui instinktyviai pajusti 
traukimą prie gėrio, prie tikrų skautiškų 
darbų.

Ką daryti ilgais rudens vakarais? Tik
ram skautui nenaudingo metų laikotar
pio nėra. Geras skautas turi per akis dar
bo ištisais metų laikais. Ruduo ir žiema 
atšaldo mums regimos gamtos aplinką, 
bet jie šildo, kaitina ir net degina gero 
skauto pasiryžimų ir siekimų dirvą.

Šiuo metu kaip tik yra atėjęs laikas, 
kada skilčiai, naujai persitvarkius asme
ninio sąstato sudėty, reikia pagalvoti 
apie pagrindinį priešstovyklinj darbą, o 
šis kaip tik ir prasideda šiuo gyvenamu 
metu. Atminkite, skilčių sueigos vyksta 
kas savaitę! Jei dėl kokių ypatingų prie
žasčių jos negali būti sušauktos pilnu
moje (gyvenant plačiai išsimėčiusiuose 
miestuose, gali pasitaikyti, kad sušaukti 
visą skiltį tikrai yra sunku, net neįma
noma), darykite skilčių sueigas pusskil- 
tėmis kas savaitę, o visomis skiltimis kas 
dvi savaites, bet darykite, nesustokite. 
Trečią kartą praleisdami ieškosite “dide
lės” priežasties, ketvirtą — net priežas
ties jau nebeieškosite, o penktą kartą 
iš viso pasiteisinsite, kad sueigas šaukti 
nebeįmanoma. Tai nepasiruošusios skau
tiškam darbui ir nesąžiningos skilties 
“siekimai”, tai daugiau panašu į nedar
bą, negu į darbą. Pagaliau, kai kitos jū
sų draugovės skiltys pastebės jūsų 
“smarkius siekimus” skautiškoje darbo 

dirvoje, tai ir šios paseks jus ir tada iš
vadoje sutiksime ne skautišką draugovę, 
ne berniukus siekiančius gražių gyve
nimo tikslų, bet kažkokią apsileidėlių 
gaują, kuri su skautiškais idealais neturi 
nieko bendro.

Pradedant lapkričio mėnesiu, jūsų 
skiltis turi kibti į teoretinį patyrimo 
programų mokymąsi. Mes, lietuviai 
skautai, per menkai mokame savo pro
gramas. Kai ateina laikas ruoštis egza
minams, pasiruošiame, kareivišku ter
minu išsireiškiant, — trim skaičiais — 
viens, du ir trys! Per vieną ausį įėjo, pa
buvo iki egzaminų dienos, o po egzami
nų, perskaičius d-vės, vietininkijos ar 
tunto įsakymą, kuriuo patvirtinamas pa
tyrimo laipsnio įgijimas, vėl viskas iš 
galvos išgaruoja. Tada mes didžiuoja
mės ant uniformos užsiūta patyrimo 
laipsnio juostele, bet užmirštame laikas 
nuo laiko pakartotinai išlaikyti patyri
mo programos punktus. Jie po egzaminų 
išgaruoja iš mūsų galvų ir mes nebesi
stengiame įsikalti į galvą, kad skautui 
patyrimo laipsnių programa reikalinga 
ne vien uniformos papuošimui, bet tam, 
kad tos žinios kiekvienu metu būtų gy
vos kiekvieno gero skauto sąmonėje, o 
ne kažkur pasąmonėje. Šiuos žodžius ge
rai visi įsidėmėkit. Jie ne vienam iš mū
sų šiandien gali būti pritaikyti. Patyri
mo laipsnių programas smulkmeniškai 
turi žinoti ne tiktai skiltininkas, paskil- 
tininkas ar vienas kuris skilties skautų, 
bet jų žinojimas yra kiekvieno mūsų są
jungos nario pareiga, nežiūrint amžiaus 
ar vyresniškumo. Šiuo metu kaip tik yra 
atėjęs toks metų laikas, kai galime ne
trukdomi susirasti gražaus laiko patyri
mo programų mokymuisi ar pakartoji
mui. Tiesa, savos literatūros tiems da
lykams turime neperdaugiausiai, bet
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jau, dėkui Dievui, kelis metus gyvename 
svetimuose ki'aštuose ir esame išmokę 
gyvenamo krašto kalbas, kuriose skau
tiškos literatūros yra net perdaug, ly
ginant mūsų lietuvišku mastu. Viena 
tik: išmokime naudotis skautiška litera
tūra svetima kalba! Jei naudosime ne
tinkamai, padarysime žalą savai kalbai. 
Kaip naudotis svetima skautiška litera
tūra skilčių užsiėmimų metu? — Reika
linga svetima kalba skaityti tol, kol ga
lutinai suprantama pagrindinė straips
nio ar sakinio mintis. Po to viskas karto
jama ir mokomasi bei kitus mokinama 
tik sava, lietuviška kalba. Nė vieno žo
džio svetima kalba po to, kai supranta
ma pagrindinė mintis! Tai įsidėmėkit 
ir šventai vykdykit! Jei svetima kalba 
išreikštos mintys neaiškios, nesupranta
mos ar nežinomos, klauskit vyresniųjų: 
draugininkų, instruktorių, skautininkų. 
Jie gerai žino lietuviškus terminus, pras
mes, išsireiškimus ir jums padės. Kai 
netrukus turėsime savo “Skautybę Ber
niukams” (o ją privalo užsisakyti kiek
vienas skilties skautas!), gi, vėliau kitas 
reikalingas lietuviškas skautiškas kny
gas, tada laisvai be vertimų galėsime 
mokytis iš savų lietuviškų skautiškų va
dovėlių, tada svetima kalba skautiška li
teratūra nebeveš mus į pagundą, kad ga
lime, ja naudodamiesi, atsinešti nuosto
lių savo kalbos ir tautybės išlaikyme. 
Tačiau, kol mūsų sąžinėje stovės klausi
mas — kas mes esame, kas yra mūsų tė
vai, kuo mes turime išlikti, tol pavojaus 
nukentėti, svetima kalba naudojantis 
skautiška literatūra, nėra. O naudoda
miesi, mes šiandien sutaupysime nepa
prastai daug laiko ir atsistosime patyri
mo programų žinojime kur kas aukš
čiau, negu dabar esame. Patyrimo prog
ramų dalykus gerai žinoti, mums, kaip 
skautams, yra be galo svarbus dalykas. 
Tai ir yra pagrindinė žymė, kad mes ga
lime didžiuotis esą tikrais skautais iš 
idėjinės paskirties pusės, iš savo skautiš
kos idėjos supratimo, įsitikinimo ir pa
siryžimo su jos pagalba palengvinti 
žmonėms sunkų gyvenimo kelią.

Mieli skilties skautai! Žemiau pa
iliustruotu atsitikimu aš, jūsų Senis La
pinas, noriu apeliuoti į jūsų sąžines šian
dien gana dažno jūsų naudojamu ar be
sirengiant naudotis blogu įpročiu. Štai 
gyvas pavyzdys: Vieną pavakarę atbėga 

iš kiemo mano dukrelė, jauna Laputė, ir 
sako: — Tėveli, tėveli! Berniukas nušo
vė mūsų paukštelį, kuriam kartais duo
davome riešutų, kai jis pradėdavo apie 
galvas skraidydamas prašyti. Tą mėly
ną, raudonu pagurkliuku! — Išeinu į 
kiemą, ir tikrai — mūsų mėlynas paukš
telis guli negyvas po medžiu. Kas nušo
vė? Žinau, kaimynų berniukas, dvylika
metis ir dar skautas, skiltininkas! (Ačiū 
Dievui, kad ne lietuvių skautų). Nueinu 
į jo namus ir paklausiu, kodėl jis taip 
padarė. Jis pats dreba, lūpomis negali 
surasti atsakymo. Tada aš jam atsakau: 
“Tai padarei tik dėl savo laukinio pa
sismaginimo, ne žmogaus, bet laukinio 
jausmo pagautas”. Mūsų skilčių skautų 
eilėse ne vienam niežti pirštai ir atsiran
da nenumaldomas jausmas — įsigyti 
šautuvą, montekristą, vienu ar keliais 
šūviais, bet, žodžiu, ką nors įsigyti, kuo 
būtų galima išleisti šaunamą garsą. To
kie trokštantieji turėti šautuvą kažko
dėl mano, kad su savim nešiodamiesi 
šautuvą, jie kitų akyse atrodo didvy
riai, stipruoliai, galinčiai, kurių kiti ga
lėtų bijoti ar nusigąsti. Gal toks jausmas 
jų viduje ir yra, bet, atsakydamas jiems 
norėčiau pabrėžti, kad šaunamas ginklas 
yra Dievo žmogui duotas apsiginti, kai 
gyvybei gręsia pavojus: t.y., kad ginklą 
žmogus gali panaudoti tik tada, jei kas 
nors kėsinasi atimti jo gyvybę. Visais 
kitais atvejais naudoti ginklą yra žmo
gui neleista, o juo labiau skautams. Tam 
drąsuoliui berniukui, kuris savo lauki
niam pasitenkinimui nušovė mūsų my
limą paukštelį, įsakiau nueiti ir jį pa
laidoti. Ir tik dabar pamačiau, kad jis, 
nors nepaprastai drąsiai vaikščiodavo 
kieme ištiesęs savo “galingąjį” šautuvą, 
sieloje buvo visiškai menkas ir net bi-

Detroito skiltininkoi Nuotr. A. Banionio
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jojo paimti savo r akomis nušautą negy
vą paukštį. Už ką paukštelis turėjo žūti? 
Už ką turėjo netekti gyvybės tas men
kas nekaltas paukštelis?

Tikras skautas myli paukštelius, žvė
relius, vabalėlius, gėles, augalus, nes ži
no, kad kiekviena gyvybė yra Tvėrėjo 
leista kilniems tikslams.

Skilties darbai lapkričio mėn.: Lapkri
čio 1 d. —■ mūsų Sąjungos 36 m. sukak
tis. Lapkričio 2 — mirusiųjų pagerbimo 
diena. Uždekite žvakutes ant kapų. Su
sikaupkite ir pagalvokite apie didįjį 
žmogaus gyvenimo slėpinį. Lapkričio 23 
— Lietuvos kariuomenės šventė. Susi
pažinkite su Lietuvos kariuomenės ir 
pilkųjų laukų sūnų - partizanų garbinga 
veikla. Lapkričio mėnesį kiekvienas 
skilties skautas pradeda dirbti žaislus 
Kalėdų laikotarpio skautiškiems pasiro
dymams. Mokymasis patyrimo progra
mų.

Kelrodis gruodžio mėn.: Dirbimas 
žaislų. Planavimas kalėdinių skautiškų 
pasirodymų ligoninėse, 
vaikų eglučių rengimas. SW/ 
Mokymas lietuviškų į f.r/?lr,ds 
skautiškų dainų. Skau- ' 
tiškų buklų įsirengimas 
ir pasipuošimas.

KOMPASAS IR ŽEMĖLAPIS 
ps. J. Pažėra

(tąsa iš Nr. 9.)
Ėjimas su kompasu. Pratimas Nr. 1. 

Pasidaryk ant žemės ženklus, rodančius 
tiksliai 4 pagrindines kompaso kryptis. 
Atsistok centre, veidu į šiaurę ir laikyk 
kompasą. Pasuk kompaso dėžutę taip, 
kad orientavimo rodyklė eitų viena lini
ja su krypties rodykle (Br. 12). Laikyk
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kompasą su trumpesne plokštelės dali
mi prie savęs ir palauk kol kompaso 
adatėlė sustos išilgai orientavimosi ro
dyklės. Dabar kompasas skaitomas nu
statytu. Eik tiesiai į šiaurę naudodama
sis kompaso krypties rodykle. Pasirink 
tolumoje namą, medį ar kitą objektą, 
kuris yra kaip tik tiesioje linijoje su 
mūsų krypties rodykle (Br. 13). Kai pri
artėja! prie pasirinkto taško, pagal kom
pasą pasitikrink dar kartą ir surask 
naują objektą toliau (Apie magnetinį 
adatėlės nukrypimą kalbėsime vėliau).

Pratimas 2. Sakykim, tau reikia nueiti 
rytų kryptimi tam tikrą atstumą. Tada, 
veidu atsigręži į rytus, tačiau kompasas 
su savo krypties rodykle rodo šiaurę. 
(Br. 14). Ši kompaso padėtis nėra pato

gi keliavimui, taigi, laikydamas tvirtai 
kompaso dėžutę, kad ji nepajudėtų, pa
suk kompaso plokštelę su krypties ro
dykle tiesiai į rytus (Br. 15). Žiūrėk, 
kad kompaso magn. adatėlė rodytų tie
siai į šiaurę. Dabar, kada krypties ro
dyklė yra nukreipta į rytus, pasirink 
tolumoje tašką pagal kryptį ir eik pir
myn.

Pratimas 3. Jei reikia eiti į pietus, el
giamasi kaip ir pratime 1 ar 2. Tik tiek, 
kad pasisukama ir krypties rodyklė at
sukama į pietus, saugojant, kad magne
tinė adatėlė rodytų šiaurę.

Pratimas 4. Jei reikia eiti į pietvaka
rius, šiaurės rytus ar kit. kryptimi, el
giamasi kaip aukščiau buvo rašyta. 
Magnetinė adatėlė visuomet laikoma 
nukreipta į šiaurę, o plokštelė su kryp
ties rodykle mūsų norima kryptimi.

Kompasas ir jo laipsniai. Kaip žino
me, kompaso apskritimas yra padalintas 
j 360 dalių. Tai tartum 360 kelių, kurie 
išeina iš vieno taško ir eina į visas pu
ses. Toks tarpelis tarp vieno ir antro pa-
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mažu nuliu prie skaičiaus pav. 1", 360".
Paimkime kompasą ir padėkime taip, 

kad šiaurė ant kompaso dėžutės būtų 
tiesioje linijoje su krypties rodykle ant 
plokštės. Matome, kad krypties rodyk
lė kaip tik stovi ant 360° (kartais 360° 
žymima 0"). Pasukime kompaso dėžu
tę taip, kad rytai būtų tiesioje linijoje 
su krypties rodykle ant plokštelės. Šiuo 
kartu matome, kad yra 90°. Sukalioja- 
me kompaso dėžutę ir matome koks 
laipsnis yra vakarai, pietai, šiaurė ar 
pan (Br. 16).

Nl

Kiekvienas laipsnis duoda kampą (ar 
kryptį), kuriuo mums reikia eiti. Skai
čiuojame nuo šiaurės pagal laikrodžio 
rodyklę.

Paėmęs kompasą, bandyk nustatyti 
kokį kampą (kiek laipsnių) atitinka 
pietai, šiaurė, rytai, šiaurės vakarai.

Kokia kryptis ant kompaso yra 180°; 
315°; 45"? Pabandyk lauke su draugu 
pasipraktikuoti. Pav. draugas pasakys 
nueiti 215" kampu 500 yardų. Kaip tą 
atlikti? a) Paimk kompasą ir suk kom
paso dėžutę iki 215" bus vienoje kryp
tyje su krypties rodyklę (atmink, kad 
mūsų kompase kiekvienas tarpelis turi 
2"). Taigi, kampą ant kompaso jau nu

statėme. b) Atsisuk veidu į tą pusę, ku
rioje galvoji yra duotoji ėjimo kryptis. 
(Tau jau žinoma, kad 215" yra tarp pie
tų ir pietų vakarų). Nustatyk apytikrių 
ėjimo kryptį, c) Laikyk trumpąją kom
paso plokštelės dalį prie krūtinės ir pats 
po truputį sukis kol kompaso magnetinė 
adatėlė rodys tiesiai į šiaurę per orien
tavimosi rodyklę. Esi nustatęs tikslią 
ėjimo kryptį d) Surask tolumoje objek
tą Į kurį rodo krypties rodyklė ir žy
giuok.

Po šio pratimo bandyk surasti kampą 
ant kompaso į kurį nors pasirinktą ob
jektą kaip, medį, bokštą, tiltą, a) Paimk 
kompasą į kairę ranką, prispausk trum
pąją kompaso plokštelės dalį prie krū
tinės ir nukreipk krypties rodyklę į pa
sirinktą objektą, pav. medį, kuriam no
ri surasti ėjimo kampą, b) Su dešine 
ranka suk kompaso dėžutę kol orienta
vimo rodyklė bus vienoje kryptyje su 
magnetine adatėle t.y. rodys Į šiaurę, c) 
Pasitikrink ar pasirinktas medis yra tei
singoje kryptyje, d) Perskaityk skaičių, 
kuris rodo padalinimą prie krypties ro
dyklės. Gauti tikslesniam kampui ant 
kompaso į kurį nors pasirinktą objektą 
yra geriausia tą nustatymą atlikti 3 kar
tus ir iš gautų trijų kampų paimti vi
durkį.

Visa tai, ką šiuo kartu kalbėjome at
liksime mažu žygiu. Šiam kartui pakaks 
mums aikštelės ar kiemo. Gauname už
davinį: Iš duotos vietos A reikia nueiti 
60 pėdų į šiaurę (N), iš ten pasukti į 
rytus (E) ir eiti 50 pėdų, vėl pasukti 
į pietus ir eiti 75 pėdas, po to sukti į va
karus ir eiti 45 pėdas. Atlik visa tai lau
ke ir po to pasitikrink kokią klaidą esi 
padaręs. Nubrėžk visą ėjimo kelią po- 
pieryje pagal mastelį (Br. 17).

B r. 17
Prieš žygiuojant pasitikrink kaip di

delis tavo žingsnis. Daugumoje suaugu
sio žmogaus žingsnis yra 2% pėdos. Jei
gu skaičiuojame dvigubu žingsniu — tu
rime 5 pėdas, o 50 pėdų linijoje bus 
10 dvigubų žingsnių. (B. d.)
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Uolėti krantai, apaugę tankiom ir paslaptingom eglėm, dengė tyliai prieš srovę slenkančią indėnišką valtį. Retkarčiais miško didingą ramybę pertraukdavo pabaidytų vandens gyventojų, akmenuotos seklumos, upės slenksčiais krentančio vandens ar per įvairias kliūtis dviejų yrėjų gabenamos canoe garsai. Tai du vyčiai kandidatai iš tolimo Clevelando atvykę į Kawartha ežerus ieškoti nuotykių ir panašios į tėvynę gamtos.Jų tikslas buvo toks: trimis ežerais priplaukti upę, kuria, siekiant kelis ežerėlius, plaukti aukštyn iki kitų ežerų virtinės, iš kurių didesnė upė teka atgal į vieną iš tų trijų ežerų. Kelias įdomus, bet kandidatai abejojo, ar jis atitiks jų patvarumui — netoli šimto mylių ežerais, upeliais ir pelkėm.
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Abu draugai, Algis ir Augis, trečią vakarą ant vandens sutiko jau pirmoj upėj, bebrų užtvankos padarytam miško ežere. Kovoję prieš vėją, srovę, įvairias upės kliūtis ir vieną iš daugelio sutiktų gyvačių (jos oda dar margavo ant lazdos canoe priekyj), jau buvo nuvargę, tad bebrų darbu neapsidžiaugė. Tie nedrąsūs vandens gyvulėliai iš savo aštriais dantimis nugriautų medžių ir šakų suplanavo projektą, kuris mylių spinduliu užtvindė mišką. Ilgai abu keliautojai klaidžiojo vandenimis kol vėl surado tikrąją upės vagą. Ir laiku, nes naktį praleisti pelkėse plūduriuojančio j canoe nedidelis malonumas. Tat draugiškai pamojavę kirviu, stūmėsi toliau. Priplaukę aukštesnę vietą, jau nakties tamsoje įruošė stovyklą ir vakarienės ugnele silpnai apšvietė miško aikštelę.Anksti rytą nuotykių ieškotojus prikėlė vasarai nepaprastas šaltis. Į pagalbą atėjo kailiniai, pirštinės ir karšti pusryčiai — tiktai be sviesto, nes beveik jį visą “pasiskolino” kažkieno maži danteliai. Kiesta vieta — ryte šalo, o apie pietus abu jau vėsinosi nardydami krioklio žemutinės dalies gelmėje. Tuo pačiu sustojimu vidurdienį atliko ryto mankštą užlipę į uolinio kalnagūbrio viršūnę. Turėdami tik žemėlapį, kompasą, dienos saulę, nakties Grigo Ratus ir viso Clevelando vyčių būrelio palaimą, saugojos! paklydimo, tad žvalgėsi su žiūronais kur tik buvo proga. Žinoma, nieko daugiau be miškų, vandens ir dangaus nematydavo. Tačiau šį kartą buvo laimingesni — pastebėjo žemėlapyje pažymėtą šalutinę upę. Anksčiau kartą klaidinga vaga pasukus, reikėjo grįžti, bet dabar — gerai plaukta! Viskas tvarkoj, tik Algis, iš džiaugsmo nuo uolos ant uolos bestryksėdamas, pametė žemėlapį, ir tik po šešių krioklių, trijų seklumų ir keturiolikos su puse bebrų užtvankų (prie vienos dar vyko karštas darbas) pasigedo to kelrodžio. Nesiryžo tų pačių kliūčių kartoti, tat ir nutarė plaukti toliau.
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Išskyrus tvenkinius, jokių ežerėlių dar 
nesimatė. Net ir upelis, nardžiodamas po 
uolomis, keliolikai metrų visiškai pra
nyko. Nieko nepadarysi, vėl viską rei
kėjo krantu nešti. Algiui paminėjus, kad 
tai atostogos ir poilsis, Augis tik keistai 
į jį pažiūrėjo ir ... pratrūko juoku.

Šios ketvirtos dienos vakarą draugai 
pasiekė pirmus du ežerėlius. Audros ve
jami, užsirito į aukštų atšlaičių viršū
nę, pasišildė savo priprastų pupų ir chili 
vakarienę ir pasiruošė naktinei kovai su 
uodais. Lietus, spėjęs sudrėkinti daik-

Augis . . . Algis..

tus ir drabužius ir suvijęs uodus į pala
pinę, nurimo, nors perkūnas dar ilgai 
grąsino.

Ryte pro kalnus nusišypsojusi saulė 
jau rado skautus upėj. Pamatęs daug 
baltų ir geltonų vandens lelijų Augis 
pauostė vieną ir vos neišvirto — toks 
puikus jų buvo kvapas. Vadovaudamiesi 
Algio atmintim ir plaukdami kaip vi
suomet prieš vėją, pasiekė statesnį kal
ną. Palikę canoe žemai, kartojo jau gerai 
žinomą užsiėmimą •— lipo į viržūnę. To
lumoj pro žiūronus pastebėjo valtį, tai 
galvotrūkčiais nuriedėjo žemyn pasitik
ti. Pasirodo, kad tai keturi žvejai, turė
dami po valtį tarp kiekvienos kliūties, 
atvykę iš ežerų virtinės šiaurėj. Beveik 
dvi paras nematę kitų žmonių, skautai 
apsidžiaugė, ypač kad žvejai žinojo toli
mesnį kelią.

Apie pietus buvo pasiektas kitas eže
ras, turįs pakraštyj keletą vilų. Sutiktas 
senelis apibūdino tolimesnes apylinkes 
ir papasakojo apie savo kelionę, dar jam 
jaunam esant, žemyn upe, nors ne iki 
ežero.

Nors antra upė turėjo būti pasiekta 
dar tą pačią dieną, sustoti teko prie se
kančio ežero. Įrengus stovyklą, keliau
tojus užpuolė mažytės, beveik mikro
skopinės muselės. Tik jų kandžiojimo

prietaisai abiem atrodė milžiniški. Me
džiotojai buvo įspėję apie šias įkyrias 
šiaurės miškų gyventojas. Dar Algiui iš
sitarus, kad bent uodų ten nėra, pasi
girdo lyg lėktuvų ūžimas. Žinoma — 
uodų debesys! Augis vertė palapinę ir, 
apkrovęs brezento kraštus akmenimis, 
nėrė po ja, rasdamas savo draugą jau vi
duje. Gi uodai visą naktį lauke savo 
durklus galando.

Šeštosios dienos rytą tie atkaklūs 
sparnuočiai visai dingo ir buvo galima 
pasidžiaugti ramaus ežero grožiu. Tik 
neilgam, nes prieš akis kaip slibinas sto
josi visa mylia kelio krantu, dar sun
kesnė savo grybų gausumu. Algis bė
giojo po mišką juos rinkdamas kol Augis 
užprotestavo.

Vargais negalais pasiekę kitą ežerėlį, 
iš jo įplaukė į ilgai ieškotus ežerus. Gold 
Lake ir atrodė vertas aukso. Bet palikus 
užpakaly ilgą sąsiaurį ir įplaukus į se
kantį ežerą teko pasidarbuoti. Smarki 
vėtra varė putas ir vandenį per canoe 
ir tik priekį laikydami prieš bangas ne
pabaigė du skautai savo kelionės Missis- 
sagua ežero dugne. Prisiyrę kitą krantą, 
iš nuovargio ant keturių išrėpliojo ant 
smėlio.

Pasiekus antros upės pradžią sutiko
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daugiau žmonių, kurie įspėjo, kad bus 
daug krioklių ir povandeninių akmenų. 
Tat palinksminti, atsistūmę nuo kranto, 
pasidavė upės valiai. Jei pirmoji upė 
buvo srauni, tai ši tiesiog skrido. Per 
mažesnius ir nestaigius krioklius pra
plaukdavo, bet daugumą teko apsukt 
krantu, ne laivui gabenant skautus, bet 
jiems laivą velkant.

Foto aparatui įkritus į vandenį, bai
gėsi tolimesnis nuotraukų darymas. 
Bent guodėsi, kad Augiui nestojant prie 
kiekvieno iškyšulio ką nors įamžint, 
greičiau plauks. Bet vanduo ir gero at
nešė. Algis, pamatęs kažką blizgant 
dugne, pamanė, kad tai kieno nors pa
mestas auksinis laikrodukas ir šoko į 
vandenį jo ištraukti. Ištraukt ištraukė, 
tik ne laikrodį, o valo gabalą, blizgę 
ir... nemažą žuvį. Negalėdami jos iš
gelbėti nuo giliai įsmigusio kabliuko, tu
rėjo įrašyti į vakarienės valgių sąrašą. 
Ką gi, maisto jau mažai bebuvo likę ...

Nusileidus vienu kriokliu, laivas at
simušė į povandenines uolas, ir abu ke
liautojai sušoko su drabužiais į vandenį 
gelbėti canoe nuo perlaužimo ar skylės. 
Kitoj vietoj, plukdindami su virvėmis, 
prisėmė beveik pilną vandens. Kadangi 
saulė jau krypo į vakarus, uolota sala 
priglaudė šlapiuosius keliautojus ir jų
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daiktus. Iškepė žuvį, ir grybai gavo ug
nies. Tik vienas vargas, kad nuo pupų 
dėžutė maža — vandeniui užvirus Al
gis vis turėdavo ją papildyti. Taip gry
bus bevarginant, užpuolė tamsa ir to 
puikiojo miškų patiekalo pagaminimas 
turėjo palaukti ryto. Bet ryte aplink 
dėžutę ir dėžutėje buvo prikritę negyvų 
uodų, tai abu nutarė, kad gal geriau 
valgyti pupas ir chili...

Vos toliau pajudėję, įtempti sraunių 
sūkurių, vos neprasmego krioklio gilu
moje. Bet vos Augiui spėjus sušukti 
“laikykis!”, praplaukė pavojų. Tai bu
vo viena iš paskutinių kliūčių. Upė, ar
tėdama prie ežerų, plėtėsi ir kilo. Bet 
kad ir abu labai skubėdami iki sutemos 
yrėsi, ežero nepasiekė. O skubėti reikėjo 
išsibaigus pupoms, nes vien tik arbata 
ir druska neilgai žmogus gyvensi.

Išaušus aštuntam ir pagal planą pas
kutiniam vandens kelionės rytui, skubė
jo pasiekt ežerą ir prie jo esančią mais
to krautuvę. Vos pastebėjus ežerą, jiems 
kelią pastojo lyg ir dalinai paskendęs 
rąstas, bet jam pradėjus plaukti, abiem 
plaukai ant galvos atsistojo. Paaiškėjus, 
kad ten tik didžiulis vėžlys, Algis norė
jo šokt į vandenį ir, pagavęs tą vėžlį, 
virt iš jo sriubą. Kad nebūtų buvęs toks 
šaltas ir niūrus rytas, vėžliui taip ir bū
tų atsitikę. Bet, neužilgo pasiekę mies
telį, po skubaus pirkinėjimo įniko į... 
pupas ir chili, žinoma.

Norėdami pasiekt išplaukimo vietą 
dar dienos šviesoj, su atnaujintom jė
gom skyrė bangas. Sustojo tik išsikepti 
kiaušinienės ir, neturėdami jokių rieba
lu, pabandė be jų. Kai atrodė, kad jau 
iškepta, abu pauostė, iškasė duobelę, su
pylė kiaušinienę ir užkasė, o indą pri
rišo prie canoe dugno.

Pro antro ežero daugybę salų išnėrė į 
trečią ir paskutinį. Prie gražesnės salos 
nusiprausę ir panaikinę žmones baidan
čias septynių dienų barzdas, dabar turė
dami paprastų turistų išvaizdą grįžo į, 
prieplauką. Grąžinę išnuomotą canoe, 
paskutiniu žvilgsniu atsisveikino su pa
sakiškais Kawartha ežerais ir patraukė į 
autobusų stotį.

(Piešiniai ir nuotraukos tekste yra pačių auto
rių. Ši kelionė yra puikus pavyzdys tiems mūsų 
sk. vyčiams, kurie skautybėje "nebeturi ką veikti". 
Tokio vyriško žygio jiems gali pavydėti ir mūsų 
mielas prof. S. Kolupaila, kelionių Lietuvos vande
nimis pionierius. Red.)
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Skyrių veda:s. V. Mantautas, West Baden 
College, West Baden Springs, Ind. U. S. A.

VYČIŲ ŽYGIS 
ps. O. Gešventas

Skautai vyčiai išaugo iš skautų viene
tų. Juos spontaniškai sukūrė skautų or
ganizacija. Tačiau, kadangi jų kelias 
sunkesnis, atsakingesnis ir labiau įpa
reigojantis (nekalbant jau apie tas prob
lemas, kurios iškyla dėl sk. vyčių vyres
nio amžiaus), iki šios dienos aktyviai 
svarstomi įvairūs vyčiavimo klausimai, 
nuolat stengiantis pašalinti kliūtis bei 
sunkumus ir pasiekti tobulesnio sk. vy
čio idealų įgyvendinimo.

Esu vos vieni metai Kanadoje ir ne
žinau, ar jau susidariau čionykštės veik
los tinkamą vaizdą, bet, paskaitęs skau
tiškoje spaudoje eilę straipsnių sk. vy
čių ideologijos ir programos klausimais, 
norėčiau tuo reikalu pasidalinti su bro
liais vyčiais keliomis mintimis.

Skauto vyčio amžius (18 - 25 m.) yra 
formavimosi amžius. Tai metai, turtingi 
idealizmu ir veržlumu. Todėl, jei mūsų 
veikla šlubuoja ar net bando kai kur su
stoti, kalti ne jaunieji vyčiai, bet mūsų, 
vadovų, nemokėjimas tinkamai sunau
doti ir pakreipti jų energiją.

Visam vyčiavimo laikotarpiui begalo 
didelės reikšmės turi pasiruošimas ir pa
ruošimas įžodžiui. To jokiu būdu negali
me leisti pro pirštus. Kur į sk. vyčio 

kandidato apsisprendimą žiūrima kaip į 
tuščią formalumą, kur leidimas duoti 
įžodį yra “pigiau grybų”, ten negalima 
daug ko tikėtis nei iš jaunuolio charak
terio ir būdo auklėjimo, nei iš jo skau
tiškos veiklos. Gera pradžia —- pusė 
darbo. Tad pradėkime gerai! Neleiskime 
duoti sk. vyčio įžodžio nei vienam kan
didatui, kol nebūsim įsitikinę, kad jis 
a) pilnai paruoštas ir b) tvirtai apsi
sprendęs būti vyčiu.

Toliau, kalbant apie pačią veiklą vy
čių dragovėje ar būrelyje, kur vyčiai 
praeina aukštesniąją skautavimo mo
kyklą, neužmirškim, kad mūsų siekia
mas tikslas yra ne vyčiu tapti, bet vyčiu 
būti. “Tarp kitko vyčiauti” negalima: 
reikia stengtis vyčio gyvenimu gyventi. 
Jei to nesiekiama, vieneto darbas nu
stoja prasmės.

Visomis jėgomis saugokimės vieno
dų, trafaretiškų sueigų. Viena tokia, 
per apsirikimą pasitaikiusi, dar pusė bė
dos, bet dvi, trys ar daugiau užmuša 
jaunimo entuziazmą ir nuvaro vienetą 
į kapus. Todėl čia negalima daryti nei 
sau nei vienetui jokių nuolaidų — tai 
darbingumo atoslūgio pradžia. Vyčių 
metai, tai gyvenimo kovos įžanga, ir rei
kia susigyventi su mintimi, kad visada, 
visuomet mūsų gyvenimo ežeras bus ne
ramus, kaip tas, kurį aprašo B. P. savo 
knygoje “Kelias į Pasisekimą”. Nors ir 
kaip būtų sunku, vadovas turi stengtis, 
kad jo vieneto vyčiai ruoštųsi tapti tik
rais vyrais, pajėgiais atsispirti ošian
čioms ežero bangoms, sugebančiais iš
vesti savo valtelę į kitą krantą.

Gražių žodžių nepakanka. Reikia juos 
paremti veiksmu ir asmeniška auka. Vy
čių vadovas privalo būti jums pavyzdžiu

ps. Vladas Rusas nauja
sis "Skautų Aido" ad
ministratorius

visa savo asmenybe. Todėl nesustinki
me vietoje! Lavinkime savo pašneke
siuose, skaitykime skautišką literatūrą, 
domėkimės skautiškomis problemomis. 
Iš tuščio nepripilsi. Norime juk, kad 
mūsų vienetai būtų gyvi vienetai, žen
gią pirmyn, vis pirmyn, nes stovėti vie
toje reiškia eiti atgal. O kaip vienetas 
žengs į nriekį, jei jo vadovas bus atsi
likęs, jei jis nesugebės duoti savo vy
čiams naujų sugestijų, naujų idėjų ir 
minčių? Veržkimės, judėkime be per
traukos. Rimtai pagalvokime anie Gil- 
welTio kursus ir vadų mokyklas. Tik 
patys turėdami kitiems duosime. Su

si. Vytas Macas buvęs 
"Sk. Aido" administra
torius
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Sidney (Australija) sk. vyčiai George River pakrantėje Nuotr. J. Bl.

stingęs vadovas yra blogiau už viską. 
Judrus, dinamiškas vadovas tuo tarpu 
yra vieneto centras ir širdis.

Psktn. Alfas Valatkaitis kartą pavadi
no skautus vyčius “ Mūsų gvardija”. Tai 
siektina ne išdidumo, ne puikybės dė
lei, bet, kaip brolis Alfas galvojo — tu
rime būti kukliai tarnaujanti, atsakomy
bės jausmo kupina gvardija. Ja ir tapsi

me, jei įsisąmoninsime, kad menkiau
sias veiksmas, stengimasis atlikti gerą 
darbelį, veržimasis pirmyn, yra daug 
naudingesnis, negu daugelis jausmingų, 
gražių žodžių. Esame vyrai ir gyvename 
žygyje. Tad neklausinėkime ar dar ilgas 
kelias ir ar dar toli juo eiti. Žygiuokime 
su daina, o jėgų pasisemkime maldoje, 
Didžioje Maldoje Viešpačiui!

KUPIŠKIS, birželio mėn. 13 d.
Šiandien išsiruošiau aplankyti pilia

kalnį. Ilgai ėjau smėlėtu keliuku stačia 
Lėvens pakrante. Už kelių kilometrų 
kilo dar statesnis antrasis jo krantas. 
Kokia plati ir vandeninga turėjo būti 
ta upė prieš daugelį šimtmečių! Dabar 
ji besruveno sidabrine juostele pačiam 
savo milžiniško guolio dugne stebėda
mosi prarasta jėga, kuria išgraužė ki
tados tuos krantus. Bet gi ir puikūs jie! 
Vasarą žaliais pievų aksomais apdangs
tyti, vyturių traliavime paskendę, o žie
mą skiauterėtomis pusnimis užversti ir 
vaikais kaip musėmis aplipę, nes kur 
kitur galėjo būt puikesnis rogučių ke
lias, kur kitur taip stačios pakalnės ir 
kvapą užimą slenksčiai, kaip palėve- 
niuos?

Štai jau ir piliakalnis. Paplokščias, 
stačiais kraštais, priminė jis man nu
pjautą piramidę. Nuo lėkščios jo viršū
nės išsiskleidė prieš mane pažįstamos 
apylinkės. Ten, vakaruose, ant Lėvens 

skardžio — Paketuriai, šiaurėj — Aukš- 
tupėnai, rytuose gumšojo seni kapinių 
medžiai ir tvaskėjo kemsynų primerkta 
Varležerio akis, o pietuose skardiniais 
stogais blizgėjo pats Kupiškis.

Išsitiesiau laibučio berželio pavėsy ir 
žiūrėjau, kaip papurusias bures iškėlusi 
plaukė debesų regata. Lenktyniavo de
besys — spuro, plyšo, liejosi į nustabias 
salas ir kalnus, o už tų kalnų čyreno vy
turiai. Kabojo jie lyg nematomi varpe
liai pačioj mėlynės gelmėj ir skambino, 
skambino, kol pagaliau nukrisdavo že
myn pilkais grumsteliais tartum nutrū
kę nuo juos laikiusio siūlo. Gražus, pa
sakiškai gražus buvo tas lietuviškas dan
gus; ne veltui Mickevičius jį taip iš
gyrė —
Ir kiek reginių, pažvelgęs aukštyn čia matysi! 
Kiek paveikslų, kiek atmainų čia priskaitysi! 
Nes kaskart mūsų akys ką kita pamato
Štai krušos debesis bėga greit, kaip balionas, 
Melsvas ir apvalus, vidury kiek geltonas;
Jam pasirodžius, bildesio tenka girdėti. 
Net ir tie kasdieniniai, prašau pažiūrėti, 
Tie balti, vis kitaip atrodą debesėliai 
Tartum skraido aukštai, lyg kokie gulbinėliai, 
Bet kai vėjas visus juos į krūvą suvaro, 
Karčius išleidžia, reginį naują sudaro, 
Iškiša kojas, pakelia uodegas, plauką, 
Lyg kad žirgų būrys, bėgąs greitai per lauką. 
Auga stiebai iš kaklų, štai viskas sumišo. 
Plačios burės iš karčių ūmai išsikišo, 
Virste žirgai laivu, ir dangum melsvu grynu 
Plaukia iš lėto jis, lyg plačiu vandenynu!
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Žemai, pilaikalnio papėdėj, baltavo 
lietaus ir laiko gerai nušveisti akmenų 
pakaušiai. Buvo jų ten devynios galy
bės dideliais būriais sutūpusių, tartum 
grybų po lietaus. Tai Akmenytė. Koks 
tinkamas vardas šiai vietai, galvojau, ir 
kas prisėjo čia tų akmenų? Gal ledynai, 
o gal šito piliakalnio atkaklūs gynėjai 
nuritino juos į priešų eiles. Kažin ko
kie buvo tie priešai? Švedai, kalavijuo
čiai? Kaip atrodė čia stovėjusi pilaitė? 
Ar sudegė ji, ar piktos laumės užkeikė ir 
nugramzdino į žemės gelmes?

Pamažu atsiminiau senus padavimus 
apie užburtus piliakalnius, apie karžy
gius miegančius už varinių durų pože
mių urvuose, apie užkerėtus karalius, 
kuriuos galėdavo išgelbėt piemenaitės 
pabučiavimas, ir pasidarė nejauku. Bu
vo pats vidudienis. Bažnyčioj nuskam- 
bino Angelą Dievo, aptilo paukščiai, tik 
kažkur labai toli giedojo gaidys. O jei
gu taip dabar atsistoja priešais užbur
tas karvedys, arba sužvanga pilies rak
tai, galvojau. Ir staiga, visai netoli, kaž
kas sušlamėjo, trekštelėjo sausa šake
lė, ir tą ploną garsą sekė gilus atodūsis. 
Nustėrau ir sulaikiau kvapą. Nejaugi iš 
tikrųjų? ... Jaučiau, kaip nugara laks
tė šiurpas lyg skruzdės. Pavargę žings
niai šlamštė artyn. Jau girdėjau nu
trūkstantį kvėpavimą, pašokau ir norė
jau bėgti, kai iš už medžio švystelėjo 
balta skarelė.

Tai buvo senutė Veronika iš elge
tyno! Kaip greitai aš ją pažinau — šim- 
taklostis sijonas, mažytis, susiraukšlėjęs 

lyg džiovintas obuoliukas veidas, gilio
se duobėse paašaroję akys ir kietai su
spaustos lūpos, siauros, kaip peilio rė
želis. Man buvo lengva ir norėjosi juok
tis iš savo išgąsčio. Senutė manęs ne
matė. Ji kiūtino tolyn vilkdama vytelinį 
krepšį iš kurio kyšojo šaknys ir baltos 
kraujažolių galvos.

“Ei, tetul!” Šūktelėjau. Ji sustojo, nu
smaukė skarelę nuo vienos ausies ir pa
sisuko į priešingą pusę. “Veronika, 
ūhū!” pakartojau ir pašokus prisivijau. 
Senutės veido raukšlės susiklostė į be
galinę nuostabą. ’’Tai ar nepažįsti, tetu
le, ką?” Savo įkritusiomis akimis lyg 
pirštais vedžiodama mane, ji ilgai žiūrė
jo ir staiga toje užmaršties sutemoje ap
čiuopusi jai vienai težinomą atminimų 
žvakę, šyptelėjo bedantę burna, “Die- 
vulaliau! Nugi Justinaičia!”

Mudvi susėdom po beržais. Uždusu
siu, nutrūkstančiu balsu pasakojo se
nutė apylinkių naujienas, ir skambėjo 
kupiškėniška tarmė, šiurkšti kaip su- 
skeldėjus tošis, bet miela ir gaivi kaip 
arimų kvapas pavasarį.

“Tetul, papasakok ką nors ir apie pi
liakalnį. Tu gi tiek visko žinai”, papra
šiau, ir ji pasakė man šitą padavimą:

Seniai, labai seniai, gyveno čia du bro
liai milžinai. Jie buvo tokie dideli, kad 
sėdėdavo vienas ant vieno Lėvens kran
to, kitas gi ant antrojo kaip ant suolų. 
Šiltais vakarais ilsėdavosi jie ir rūkyda
vo vieną pypkę. Patrauks, patrauks dū
mą vienas, ištiesia ranką per Lėvenį ir 
duoda pypkę antrajam'. Bėgo metai, ir

Skudutininkai Anglijos rajono stovykloje Nuotr. V. Rudžio
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Venezuelos v. si. I. Žaln ėriūnaitė, ps. G. Diržienė 
ir v. sk. B. Malskytė

vienkart vyresnysis milžinas parvedė 
namo jauną pačią. Šaunios ir triukšmin
gos buvo vestuvės. Ūliavoio broliai tris 
dienas, tris naktis ir nė nepajuto, kaip 
jų pilį užpuolė pikti žuvėdai. Norėjo 
vyresnysis milžinas vienu smūgiu tuos 
mažyčius žmogelius išdaužyti, bet jau
nesnysis priprašė jį geriau prie žmonos 
ir svečių palikti, o pats išėjo su žuvė- 
dais kautis. Nors ir tvirtas buvo milžinas 
ir viena ranka šimtus guldė, bet nežino
jo kaip apsiginti nuo kulkų, kuriomis žu
vėdai šaudė, ir krito mažyčio plieno ga
balėlio nugalėtas. Tai pamatęs, jo bro
lis baisiai įpyko. Puolė iš pilies kaip liū
tas ir išblaškė nusigandusį priešą, o žu
vusiajam supylė piliakalnį kepure.

Eidama namo, miestelio pakrašty, at
sisukau dar kartą į piliakalnį. Didus ir 
paslaptingas, o tačiau toks paprastas, 
kaip tie senovės milžinai, stūksojo jis 
kažką šnabždėdamas laukams, galbūt, 
tai------

(K. Bradūnas)

Aš mažas žemės kauburėlis 
Platybėj nokstančių laukų. 
Prabėga debesio šešėlis, 
Keleivis praslenka taku. 
Ir vėliai vienišas lieku 
Platybėj nokstančių laukų.

O tolumoj, prie krašto girios 
Sodybų rūksta kaminai.
Iš ten kregždutė atsiskyrus
Į mane atskrenda dažnai, 
Atnešdama žmonių mintis, 
Šventas kaip mano paslaptis.

O aš tik žemės kauburėlis, 
Toksai buvau, toksai lieku. 
Bet plazda milžino šešėlis 
Ir ant manęs ir ant laukų. 
Klausai — lyg šnekintų tėvai — 
Tai mano urnų pelenai.

Praeina amžiai kaip nebūta. 
Keleiviai dingsta tolumoj. 
"Sudie“ pasakiusi kregždutė 
Su saule skubinas namo . . . 
Ir vėliai vienišas lieku 
Sargyboj miegančių laukų.

MOKYTAS KATINAS
Pasaka

A. Valatkaitis
Sykį, nakties metu, čigonas iš ūkinin

ko pavogė arklį. Ūkininkas, arklio pė
domis pasekęs, pasivijo arkliavagį, at
siėmė savo arklį ir norėjo prilupti či
goną, kad tasai daugiau nebevogtų.

Čigonas pradėjo maldauti:
— Gaspadoriau, nemušk manęs; už

mušęs į kalėjimą pateksi. Kokia bus tau 
nauda? Geriau leisk išsipirkti.

— O kuo gi tu, sukčiau, išsipirksi?
— Aš tau duosiu katiną.
— O ką aš su tuo katinu darysiu? — 

paklausė ūkininkas.
— Tau nieko nereikės su juo daryti, 

tik pavalgydinti.
— Na, o ką gi jis valgo?
— Viską, viską, gaspadoriau! Jis tik 

žalios mėsos nevalgo, — atsakė čigonas.
— O už ką gi aš tą katiną maitinsiu?

— teiravosi ūkininkas.
— Katinas tau atidirbs.
— Cha, cha, cha! — juokėsi ūkinin

kas, — negi jis bernas, kad atidirbs?

— Mano katinas tikras vyras ir yra 
labai mokytas, — įtikinėjo čigonas ūki
ninką.

— Na, tai duok šen tą savo mokytą 
katiną, — pagaliau sutiko ūkininkas.

Grįžęs namo, ūkininkas atidavė kati
ną žmonai globoti ir sako:

— Še tau katiną. Priviso pelių, tai gal 
jis jas išgaudys.

Ūkininko žmona davė katinui lėkšte
lę pieno palakti. Tačiau katinas gaudyti 
pelių nė negalvojo.

Suprato tada ūkininkas, kodėl čigonas 
sakė, kad katinas neėda žalios mėsos. 
Bet negi pats dabar gaudysi tas peles 
ir kepsi svieste, kad katinui būtų ska
niau valgyti...

Supykęs ūkininkas paėmė botagą ir 
išpliekė kaip reikiant katiną, kad veltui 
duonos nevalgytų, bet medžiotų peles.

Pasislėpė vargšas katinėlis užpečky 
ir galvoja, kas reikia daryti, kad vėl ne
gautų botagu?
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Pirmoji stovykla . . . Niagaros Žalgiris

O nugara nuo botago dega kaip ug
nyje...

Pas čigoną atgal negi grįši. Juk čigo
nas taip pat botagu plakdavo kiek tik 
telpa.

— Reikės tur būt pradėti dirbti, — 
nutarė katinas.

Pamatęs ant stalo palikusius nuo pie
tų indus, juos surinko, suplovė ir sudėjo 
gražiai į lentyną. Bet paskutinę lėkštę 
bededant ėmė ir atsitiko nelaimė: lėkš
tė iškrito ir sudužo.

Katinas išsigandęs norėjo sprukti pro 
duris, bet nespėjo. Kaip tik įėjo šeimi
ninkė.

— O viešpatėliau mano! Tas biaurybė 
katinas pradėjo mano indus daužyti! — 
šaukė ūkininkė.

— Kiekvieno darbo pradžia sunki, — 
atsiliepė ūkininkas. — Tačiau, žiūrėk, 
motin, kaip katinėlis švariai suplovė 
visą krūvą indų!

Katinui net širdis apsalo iš džiaugs
mo, kad jį pagyrė. Primerkęs akis taip 
švelniai prisiglaudė prie šeimininkės si
jono, kad ši tuoj atsileido ir jį paglostė. 
Katinui pasidarė drąsiau ir jis net uo
degą užrietė į viršų.

Ūkininkas, prisikimšęs pypkę, norėjo 
užsirūkyti. Tačiau kiek nesigraibė po ki
šenes, niekaip negalėjo surasti degtukų.

Katinas, norėdamas ir šeimininkui 
prisigerinti, tik šmukšt už spintos ir, ra
dęs ten užkritusią dėžutę, vikriai užde
gęs degtuką, pridegė ūkininkui pypkę.

— Tu tikras vyras! — pagyrė katiną 
ūkininkas ir taip pat paglostė.

— Miaaau!!! — patenkintas sukniau-_ 
kė katinas.

Vieną kartą, šeimininkei išėjus į ka
marą, katinas pastebėjo, kad pienas už
virė ir pradėjo bėgti iš puodo. Katinas 
griebė kelti puodą nuo ugniakuro, bet iš 
netyčių užsipylė verdančio pieno sau ant 
pilvuko. Vaje tu mano, kaip jam skau
dėjo! Šeimininkė nežinojo nei kaip jį 
beslaugyti. Ir kvepiančiais milteliais 
barstė nuplikytą vietą, ir šaltus komp
resus dėjo, ir ramunėlių arbatėle girdė, 
ir net minkšton lovon paguldė.

Pagaliau katinas pasveiko.
Šeimininkas ir sako:
— Gana tau, katine, lovoje dirbsoti; 

einam šieno piauti.
Išsikalė dalgius ir išėjo šienauti. Pa

vakariop, bebaigiant paskutinę pradal
gę, katinas per aukštai iškėlęs dalgį kai 
švystelėjo, taip jam ir pasipylė kraujas 
iš uodegos! Mat, iš netyčių dalgiu įsi
kirto.

— Miauvauvauvauv! — nesavu bal
su sukniaukė katinas.

Parnešė ūkininkas vargšą katiną na
mo. Katinui pakilo karštis ligi trijų šim
tų laipsnių. Jo visa uodega degė kaip 
ugnyje. Teko parvežti iš miestelio gy
dytoją.

Gydytojas atydžiai išklausė katino 
plaučius, širdį, patikrino pulsą ir sako:

— Dėl to katinas nemirs. Tačiau jo 
uodegą reikia sudėti į gipsą ir jis ma
žiausia tris mėnesius turės gulėti lovoje 
nejudėdamas. Tada sugys.

— O ką jam duoti valgyti, nabagė
liui?—-nedrąsiai pasiteiravo šeimininkė.

— Nieko daugiau jam neduokit, kaip 
tik sausos varškės ir ramunėlių arbatos 
užgerti, — tarė gydytojas.

Uždėjęs luobą ant katino uodegos ir 
visą ją užgipsavęs ir aptvarstęs bei pa
ėmęs iš ūkininko penkis litus ir puspūrį 
avižų savo arkliui, kaip atlyginimą už 
katino gydymą, gydytojas išvažiavo 
namo.

Sesės Vokietijoje . . . Nuotr. A. Skopo
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Teko katinėliui visus tuos tris mėne
sius išgulėti lovoje. Jo uodega nuo sto
ro aptvarstymo buvo tokia sunki, kad nė 
pajudinti jos negalėjo. O jau toji sausa 
varškė ir ramunėlių arbata taip nusibo
do, kad nei neklausk!

Katinui besigydant lovoje, visas kie
mas priviso žiurkių. Jos graužė ir nai
kino viską, kas tik joms pakliuvo.

Trys mėnesiai tačiau netruko prabėg
ti ir mūsų katino uodega išgijo. Tvars
čiai, gipsas ir luobas buvo nuimti ir ka
tinas, pasiilgęs šviežios mėsos, tik strykt 
iš lovos ir tekinas tiesiog į medžioklę!

Tą dieną katinas suruošė žiurkėms to
kias skerdynes, kad net baisu! Jis pa
plovė devynis šimtus devyniasdešimt 
devynias žurkes. Tik viena žiurkė ir toji 
pati su nukąsta uodega tepaspruko nuo 
jo. Devynias žurkes katinas tuoj gar
džiai sudorojo, o visas kitas teko toli, 
laukuose, giliai užkasti į žemę.

Dar ir dabar toji vieta vadinama žiur
kių kapais. Žmonės kalba, kad tų sker
dynių metinėse, mėnesieną naktį, žiur
kės išlenda iš žemės ir ratu susėdusios 
ilgai tariasi, kaip atkeršyti viso pasaulio 
katinams. Tik auštant, gaidžiui kakarie
ku pragydus, žiurkės vėl pranyksta.

Atėjo žiema. Reikėdavo dažnai iš pa
šiūrės atnešti malkų krosniai pakurti. 
Katinas net po kelis kartus bėgdavo tų 
malkų parnešti.

Prieš Kalėdas tačiau taip daug pri
snigo, kad šeimininkui pagailo darbš
taus ir mokyto katino.

— Katinėli, — sako šeimininkas, — 
kai eisi malkų, apsiauk mano ilgus au
linius batus, kad kojyčių nesušaltum.

— Užsidėk ir piemenuko kailinukus, 
— dar pridėjo šeimininkė, paduodama 
jam ne tik kailinukus, bet ir šiltas pirš
tines.

Taip katinas ir darbavosi, batuotas, 
kaitinėtas ir pirštinėtas.

Vieną naktį buvo toks speigas, kad net 
medinės tvoros sproginėjo, lyg kas iš 
šautuvų pyškintų. Staiga kiemsargis šuo 
taip smarkiai pradėjo skalyti, lyg kas jį 
botagu čaižytų.

Katinas pašoko ant palangės ir norėjo 
pasižiūrėti, kas ten darosi. Mat katinas 
ir tamsiausią naktį gerai mato kaip sau
lėtą dieną. Bet šį kartą ir jis nieko ne
galėjo matyti, nes langas buvo visai ap
šalęs. Tada katinas, apsiavęs šeimininko 
batais, patylom atidarė duris ir patvo-
16

riais atsargiai nuslinko triukšmo link.
Ir žinote, ką jis pamatė?
O gi didžiulį vilką, besikasantį po avi

dės pamatais. Alkanas vilkas, matyt, no
rėjo pasipiauti kokią avelę. Jau ir ave
lės pajutusios vilką pradėjo bliauti:

— Beee! Beee! — girdėjosi išsigandę 
avelių balsai.

Katinas, palikęs batus prie tvoros, 
kaip žaibas puolė prie vilko ir, baisiau
siai pasišiaušęs ir narsiai iškėlęs uode
gą lyg kokį kardą, tokiu baisiu, baisiu 
balsu kad gi nesukniauks:

— Miauvauvaaau!!!
Vilkui net šiurpas iš išgąsčio per nu

garą nuėjo. Žvilgterėjo jis paskubomis 
to baisaus garso link ir ... supyko pats 
ant savęs.

— Nagi ir ko aš čia kvailas išsigan
dau. Juk čia tik paprastas katinpalaikis! 
— širdo vilkas. — O aš buvau begalvo
jus, kad čia paskutinio teismo trimitas 
sugaudė! Kad tu nesulauktumei kur!

Norėdamas katinui parodyti savo di
džiausią panieką, tik brūkšt uodega tie
siog katinui per nosį...

Na, žinote, katinui to buvo jau per
daug! Jo išdidi bajoriška širdis" negalė
jo pakelti tokio įžeidimo!

— f’alauk, tu! Aš dabar tave pamoky-
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siu, tu, nakties vagie! — dantis iš įtūži
mo sukandęs suniurzgė katinas ir kad 
šoks vilkui ant sprando!

Katinas įsikando aštriais dantimis į 
Vilko kaklą ir nepaleidžia. Vilkas staug
ti, katinas kniaukti. Triukšmas baisiau
sias!

Pabudęs šeimininkas, kol užsižiebė ži
bintuvą, kol susirado kirvį, kol per pus
nis atklampojo, vilkas gulėjo jau nebe
gyvas. Ir katinas, vargšas, vos kvėpavo 
iš nuovargio po tokios baisios kovos. 
Juk tai ne juokas katinui vilką paplauti!

Ūkininkas kirviu nukirto vilko galvą, 
o katiną paėmęs į užantį parsinešė na
mo.

Ryto metą ūkininkas pasikvietė kai
mynus pasižiūrėti narsaus katino ir jo 
paplauto vilko.

— Tai bent katinas! — stebėjosi kai
mynai.

— Tikras vyras ir dar koks mokytas!!
— didžiavosi katinu ūkininkas.

Vyrai užsimanė užsirūkyti. Tokia iš
kilminga proga ūkininkas pasiūlė vi
siems po gerą, skaniai kvepiančią ci
garetę.

— Jei aš tikras vyras, tai ir aš užsi
rūkysiu, — tarė sau katinas.

Išsiėmęs iš to paties pokelio cigaretę 
bei uždegęs ją degtuku, katinas gardžiai 
užsitraukė dūmą.

Bet staiga katinėliui pradėjo suktis 
galva ir bloginti širdelę. Jis nei nepaju
to, kai nuo svaigulio tik plumpt ir nu
sirito po stalu.

Kaimynai išėjo pasižiūrėti vilko. Trio- 
ba paliko tuščia. O katinas ir guli sau 
po stalu kaip negyvas.

O toji žiurkė beuodegė to tik ir laukė. 
Prislinkusi prie nualpusio katino tik 
knapt ir nukando jam dešinę ausį...

Katinas, žinoma, daugiau neberūkė. 
Tačiau iš gėdos nebegali daugiau nie
kam nė į akis pažvelgti. Nes koks gi čia 
katinas su nukąsta ausimi

Vaikai grįždami iš mokyklos kai pa
mato tą katiną, vis juokiasi iš jo ir er
zina:

— Ei, katine, o kur gi ausį padėjai? 
Ar žiurkę į svečius atėjusią pavaišinai?

Užtaria tada ūkininkas katiną:
— Jūs ten liaukitės man! Žiūrėkite, 

tik nepradėkite rūkyti patys. O tai ir 
jums atsitiks kaip mano katinui.

Katinas, žinoma, slepiasi kur į kam
pą ir vengia išdykusių vaikų.
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DAR IŠ ANGLIJOS...
Šių metų vasaros stovykla (liepos 31 
rugpiūčio 9 d.d.) buvo tikrai šlapia. 

Lietutis be gailesčio “pakrapindavo” be
veik kiekvieną dieną. Dėl pasibaisėtinai 
lietingos vasaros ir stovyklautojų tesu
sirinko vos 65. Turėjome ir svečių: kun. 
Dauknys, senj. Bulaitis ir du skautai 
vyčiai iš Vokietijos. Savo tarpe turėjo
me ir dr. K. Valterį, kuris ne tiktai gy
dė susirgusius, bet ir redagavo stovyk
los dienraštį “Taukuotas Puodas”.

Nežiūrint lietingo oro, stovyklautojų 
nuotaika buvo puiki ir ji dar pagerėjo, 
kai paskutinio laužo dieną prašvito sau
lutė. Paskutinis laužas, kaip ir kiekvie
nais metais sutraukė per porą šimtų sve
čių, atvažiavusių iš įvairiausių vietovių. 
Iš anglų skautų į laužą atvyko Derbio 
Districto prezidentas — ponia Drury 
Lowe, County Cimmiss. Bemrose, Dis
trict Commissioner Hutchinson, keletas 
skautininkų ir viena mišri draugovė. 
Taip pat atvyko iš Londono DBL S-gos

Vadeiva s. K. Vaitkevičius riša kaklaraištį br. R.
Volteriui. Nuotr. V. Fidlerio

pirm. p. Bajorinas, Rajono Dvasios Va
dovas kun. Kazlauskas, “Europos Lietu
vio” redakt. p. Daunoras ir daug kitų.

Išsirikiavus vėliavos aikštelėje iškil
mėms, į skautus ir svečius prabilo s. K. 
Vaitkevičius, pabrėždamas stovyklos 
reikšmę skautiškam ir lietuviškam jau
nimui ir širdingai padėkojo lietuviškai 
visuomenei už gausią piniginę paramą 
stovyklai. Ta pačia proga jis įteikė po
niai Drury Lowe dovanėlę, kurios že
mėje jau antri metai stovyklaujame. 
Dovanėlė: medžio statulėlė vaizduojanti 
lietuvaitę tautiškais rūbais. County 
Comm. Bemrose savo kalboje prisiminė 
Palangos stovyklą, kurią kartu su Lor
du Baden Powell ir keliais šimtais kitų 
skautininkų 1933 m. buvo aplankęs ir 
iš kurios parsivežė gražiausius prisimi
nimus. Senas mūsų bičiulis District 
Comm. Hutchinson, savo kalboje pabrė
žė, kad jis būtų laimingas, jeigu galėtų 
pamatyti mus paliekant šitą kraštą ir 
pasakyti mums nuoširdų sudiev, nes jis 
gerai žinąs, kaip labai mes mylime savo 
Lietuvą, ir kad laimingi mes galime bū
ti tik ten.

Pasibaigus iškilmėms prasidėjo lau
žas. Dainos, skudučiai ir įvairiausios 
skautiškos išdaigos svečių buvo paly
dimi griausmingais plojimais. Laužo 
programa labai patiko ne tik mūsų tau
tiečiams, bet ir svečiams anglams, ypa
tingai lietuviškos dainos. Išlydėję sve
čius, kitos dienos ankstų rytą lietučiui 
lyjant stovyklą palikome.

Berniukų stovyklai vadovavo ps. J. 
Bružinskas, mergaičių — vyr. si. Bru
žinskienė talkininkaujant vyr. si. J. Al- 
kimavičiui ir psl. D. Mockutei. Stovvk- 
los maitinimą pravedė usl. A. Gerdžiū- 
nas talkininkaujant brol. Zinkevičiui ir 
Verbylai. Vilkiukas.
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RAMIOJO VANDENYNO 
PAKRANTĖJE...

Š.m. rugpiūčio mėn. 6-15 d. Los Ange
les skautės, vadovaujamos Ramiojo 
Vandenyno vadeivės vyt. skautės J. 
Varnauskienės ir vyr. skautės D. Kara
liūtės, stovyklavo Doheny Beach. Tai 
gražus parkas prie pat Ramiojo Vande
nyno, 60 mylių nuo Los Angeles į pietus.

Stovyklaujančias seses aplankė Lie
tuvos konsulas dr. J. Bielskis su ponia, 
skaučių-tų kapelionas kun. V. Šiliaus- 
kas, prof. M. Biržiška su ponia, prof. K. 
Aminauskis su šeima ir daugelis kitų.

Po nepaprastai puikių stovyklos die
nų, šeštadienio vakare, t.y. rugpiūčio 
mėn. 14 d. įvyko stovyklos užbaigiama
sis laužas, kurį įspūdingai pravedė sto
vyklos adjutante D. Karaliūtė. Progra
moje dalyvavo skautės ir svečiai skau
tai. Jiems nuoširdžiai pritarė plojimu 
arba daina nemažas būrys tėvų ir sve
čių. Laužas buvo baigtas tradicine skau
tų malda “Ateina naktis”, kuri sukaupė 
visus rimtam susimąstymui prieš atei
nantį poilsį ir nežinia ką žadantį rytojų. 
Stiprus rankų paspaudimas priminė vi
siems, kad esame mažytė saujelė žu
domos tautos, nublokšta toli nuo savo 
Tėvynės.

Svečiai, patenkinti mūsų priaugančiu 
jaunimu, skubėjo į triukšme paskendusį 
miestą, o skautės ir skautai sustojo į ra
tą apie dar liepsnojantį laužą ir ilgai 
dainavo. Jie siuntė Ramiojo Vandenyno 
ošiančiomis bagomis ilgesio atsidusimus 
savo sesėms ir broliams vargstantiems 

Sibire vien tik už tai, kad jie mylėjo 
Dievą, Tėvynę ir nieko pikto nelinkėjo 
savo artimui.

Užgeso laužas, nutilo dainos ir už
viešpatavo tyla, tik dvi budinčios sesės- 
paukštytės praslinkdavo pro palapines 
“saugodamos” miegančias seses ir sve
čius nuo netikėto pavojaus. Po valandos 
ir jų švelnūs žingsniukai nutilo. Vien 
tik ošiančiios bangos visus liūliavo sal
džiam ir giliam miegui.

Išaušo gražus sekmadienio rytas ir 
stovyklą perskrodė garsus švilpukas. 
“Sesės, kelk! Mankšta”.

Toliau sekė vėliavos pakėlimas, pusry
čiai, pamaldos, maudymasis, ir pietūs 
greit priartino prie stovyklos uždarymą.

Skautės ir skautai išrikiuojami prie 
lietuviško kryžiaus ir plevėsuojančių vė
liavų. Raportai. Skaitomas vadeivės įsa
kymas, kuriame leidžiama vienai sesei 
duoti skautės įžodį ir 3 -— paukštyčių. 
Be to skelbiamos skaučių pavardės, 
kurios išlaikė egzaminus į aukštesnį pa
tyrimo laipsnį ir laimėjo tvarkingumo 
varžybas. Pakviečiama ps. A. Pažiūrie- 
nė priimti įžodį. Jaunos sesės, giliai su
sikaupusios, kartoja kilnius ir prasmin
gus įžodžio žodžius. Tautinės vėliavos 
pabučiavimas, kaklaraiščių, gerojo ir 
tėvynės mazgelių užrišimas įvedė jas į 
Seserijos didžią šeimą.

Adjutante skaito gautus sveikinimus 
raštu iš Seserijos VS O. Zailskienės, bu
vusios VS dr. Kesiūnaitės, Los Angeles

Los Angeles sesės savo stovykloje. Antra iš dešinės vadeivė J. Varnauskienė Nuotr. V. Pažiūros
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Broliai sesių stovykloje Los Angeles Nuotr. V. Pažiūros

LB pirmininko V. Uždavinio ir kit.
Vadeivė pakvietė tarti žodį visą eilę 

asmenų. Los Angeles skautininkų Ra
movės vardu kalbėjo jos seniūnas ps. 
M. Naujokaitis. Jis savo ilgesnėje kalbo
je pažymėjo:

"Mes tėvai esame nustebinti, kad stovyklos va
dovės, pasitikusios mus džiaugsmingai ir nuo
širdžiai, dėkoja už atsilankymą ir leidimą dukrų j 
šią, kaip matom, puikią stovyklą. Mes turime gi
liai įsisąmoninti, kad stovyklos vadovės atliko tik
rai didelį, daug jėgų, pasišventimo ir patyrimo 
reikalaujantį darbą. Mes, tėvai ir skautai, to nie
kad nepamiršime, nes vietoj to, kad savo trum
pas atostogas sunaudoję malonesnėje ir savo šei
mos aplinkumoje, jūs paaukojote jas mūsų duk
rų lietuviškam - skautiškam auklėjimui. Kiekvie
ną dieną jūs jas nukeldavote mintimis į pavergtą 
Lietuvą ir taip krovėte į jų jaunas širdeles tėvy
nės meilės kibirkštėles".

Skautų studentų Korp. “Vytis” vardu 
sveikino fil. inž. V. Petrauskas, įteikda
mas sesei Varnauskienei tautinių juos
tų takelį.

Skaučių tėvų vardu nuoširdų žodį ta
rė p. Balsiukevičienė. Ji pažymėjo:

"Mes tėvai esame be galo dėkingi jums, mie
los vadovės, už taip rūpestingai suorganizuątą ir 
pravestą stovyklą. Jūs nutraukėte savo kasdieninės 
duonos uždarbį ir paaukojot mūsų kilnesniam, lie
tuviškam ir skautiškam auklėjimui! Garbė jums!"

Los Angeles skautų vardu sveikino 
4 Rajono vadeiva ps. V. Pažiūra. Jis pa
sakė:

"Man džiugu konstatuoti malonų faktą, kad 
skautės ir skautai stiprėja ir sparčiu žingsniu eina 
į gražų bendradarbiavimą atskirose vadovybėse. 
Linkiu, kad jūs išliktumėte tikromis skautėmis 
nežiūrint kokios pašalinės jėgos į jus veiktų. To 
iš jūsų reikalauja pavergta Tėvynė. Mes privalo

me grįžti stiprūs kūnu ir dvasia į ten, iš kur iš
vykom laikinai, kad skelbtumėm laisvam pasau
liui apie savos toutos didžią tragediją. Tatai nuo
širdžiai atlikime, bet, gink Dieve, patys nepra- 
žūkime nieko neatlikę. Aš užtikrinu jus, mielos 
sesės, kad broliai visad ateis jums į pagalbą, kai 
tik mes būsime jums reikalingi. Visi budėkime 
Dievo, Tėvynės ir artimo meilės sargyboje".

Moksleivių ateitininkų vardu kalbėjo 
p. J. Ąžuolaitis.

Į tuos sveikinimus ir linkėjimus at
sakė stovyklos vadovė sesė J. Varnaus- 
kienė. Ji savo jausmingoje kalboje pa
reiškė:

"Mes, stovyklos vadovės, paaukojom atotogas 
savo jaunesnėms sesėms — tikslu jas sustiprinti 
lietuviškoje - skautiškoje dvasioje. Mes norime, 
kad jos išliktų ištikimos skautiškam šūkiui ir Se
serijos didžiai šeimai. Dėkoju visiems tėvams pati
kėjusiems mums savo dukras. Tikiuos, kad mes 
jūsų nenuvylėm. Be galo esu dėkinga savo adju- 
tantei sesei D. Karaliūtei, kuri taip pavyzdingai 
atliko visus svarbiausius stovyklos uždavinius. Pa
vyzdys, paklusnumas ir gilus skautiškos pareigos 
supratimas lydėjo ją kiekviename žingsnyje. Jai 
priklauso aukščiausias skautiškas viešas pagyri
mas. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios 
skautiškos stovyklos suorganizavimo ir pasiseki
mo! O taip pat atsilankiusiems ir nuoširdžiai mus 
parėmusiems!"

Smarkus plojimas. Tylą nutraukė ad- 
jutantės komanda: “Vėliauninkės prie 
vėliavų! Didžiuoju saliutu gerbk! Vė
liavas nuleisk! Himnas!” Vėliavos pa
mažu slinko žemyn ir nenoromis artėjo 
taip malonios stovyklos pabaiga. Ta
čiau kiekviena save guodžia, kad tai ne 
paskutinė stovykla, bus jų daugiau, rei
kia tik joms dar su didesniu noru ruoštis 
sueigose ir iškylose. Nuskambėjo “Ma-
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rija, Marija”. Sekė Tėvynės prisimini
mo liūdnas momentas, kuris ne vienam 
išspaudžia griaudžią ašarą. Sesė Balsiu- 
kevičiūtė labai jausmingai paskaitė pil
nus ilgesio ir Tėvynės meilės eilėraščio 
žodžius. Liūdna tyla. Ją vėl nutraukia 
adjutantės komanda: “Draugovė ra
miai! Dešinėn! Žengte marš! Išsivaikš
čiok!”

Apkabino stovyklos vadovė adjutan- 
tę nuoširdžiai dėkodama. Joms abiems 

pasipylė džiaugsmo ašaros, kad jų ben
dros pastangos ir darbas davė gražių 
vaisių: patenkintos visos skautės ir jų 
tėvai. Spaudžia joms rankas tėvai ir 
svečiai.

Broliai skautai padeda sesėms griauti 
palapinių mažąjį miestą ir po valandos 
viskas sutvarkyta. Pasikraunama į ma
šinas ir išvykstama į namus su gražiau
siais įspūdžiais ir prisiminimais. Iki pa
simatymo kitais metais! A. V.

TIKROJI SKAUTYBĖS MOKYKLA 
(Įspūdžiai iš “Rambyno” skautų 

stovyklos)
Sakoma, kad skautas tikrai skautau- 

ja tik tuomet, kai jis stovyklauja gam
toje. Šis tvirtinimas pasirodė esąs tei
singas, praleidus dešimtį dienų Atlanto 
pakraščio skautų stovykloje — “Ram- 
byne”. Kiek daug skautiško patyrimo 
įgyta, kiek beamerikonėjančių jaunų 
širdžių sužavėta lietuviškomis vertybė
mis, kiek daug propagandos Lietuvos 
labui atlikta, — tai gali pajusti tik tas, 
kuris pats dešimtį dienų trumpom kel
nėm maišėsi tarp 250 skautų ir skaučių 
“Rambyne”.

Nuo Philadelphijos iki Rhode Island 
suskrido sesės ir broliai į Buzzards Bay, 
Mass., — pirmąją tokio mąsto skautų 
stovyklą Amerikoje. Gausiausiai buvo 
atstovaujami Bostono, New Yorko ir 
Hartfordo vienetai, tačiau nemažai at
vyko ir iš Elizabetho, Waterbury, Wor
cester ir kt.

Vieta ir stovyklavimo sąlygos — idea
li kiekvienam vasarotojui: mylios ilgu
mo ir poros šimtų metrų platumo eže

ras, apsuptas pušynais ir uogienojais; 
stovyklautojų gyvenvietės — palapinė
se ar kabinose; su lovomis ir čiužiniais; 
stovyklos štabui, ligoninei ir redakcijai 
buvo specialus pastatas su visais pato
gumais. Svarbios žinios berniukų ir 
mergaičių stovykloms, kurias skyrė eže
ras, buvo perduodamos garsiakalbiu; su
sisiekimas su miestais buvo palaikomas 
telefonu ir specialiu paštu. Stovyklos 
rajonas apėmė visą ežerą ir platų ruožą 
aplink jį. Vandens sportui paįvairinti 
stovykla turėjo amerikietį instruktorių, 
kuris pagal stovyklautojų plaukimo ly
gį suskirstė juos į tris grupes ir jas at
skirai instruktavo. Gyvybės saugų atsi
rado pakankamai iš pačių stovyklauto
jų tarpo. Buvo apie trisdešimt įvairaus 
tipo laivelių, ir daugelis stovyklautojų 
instruktoriaus dėka išmoko tinkamai 
jais naudotis.
Maisto pradžioje stovyklos, kaip ir kiek
vienoje stovykloje, neužteko, ypatingai 
kai viesulas sutrukdė normalų susisieki-
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Žygiuojam su daina . , . Nuotr. A. Jušklo

mą (ž. “Vėtra Rambyne”), tačiau, sto
vyklai įpusėjus, valgė visi pilna burna. 
Keletą dienų su stovyklautojais praleido 
ir vienas gydytojas, o likusiomis dieno
mis ligoniais rūpinosi patys skautai — 
sanitarai. Sunkiau susirgusius vežė į 
Plymoutho ligoninę.

Stovykloje veikė kioskas, kuriame sto
vyklautojai pirkdavo įvairius skautiš
kus reikmenis, lietuviškas knygas, vais
vandenius ir kt. Buvo leidžiamas dien
raštis, kurio atsakinguoju redaktoriumi 
buvo R. Kežys, red. — Gr. Frankaitė ir 
administratoriumi — R. Bričkus. Kiek
vieną vakarą vyko laužai, kurių progra
mą sudarydavo dainos ir skautų sugal
voti linksmi ar liūdni pasirodymai (pri
klausė nuo laužo temos). Turėjome bro
liškumo, tarptautinį, tėvynės ir kt. lau
žus. Vyr. laužavedys — V. Strolia, kuris 
taip pat buvo Bostono skautų draugi
ninkas ir įvairių užsiėmimų ir žaidimų 
pravedėjas. Jo pavaduotojai — Ev. Ka
minskaitė ir R. Kežys.

Didžiausią stovyklavimo dalį užėmė 
pasiruošimai skautų patyrimo progra
moms. Instruktoriais turėjome savo tar
pe eilę jaunų vadovų, tačiau savo plačiu 
skautišku patyrimu daug prisidėjo ir 
“senieji vilkai”: prof. V. Čepas, prof. Ig. 
Končius, A. Saulaitis, kun. J. Vaišnys, 
S.J., ir kt. Jie pašnekėsiu ar žaidimų 
forma gilino jaunųjų skautų patyrimą. 
Stovyklai baigiantis apie trisdešimt jau
nuolių davė skautės, vyr. skautės ir 
skauto vyčio įžodžius. Daugelis įgijo 
aukštesnį patyrimo laipsnį. Vyt. Pileika, 
kuris buvo berniukų stovyklos komen
dantas, davė skautininko įžodį.

Pirmąją stovyklos dieną mūsų stovyk
lautojai buvo pakviesti į amerikiečių 
skautininkų laužą, kuriame jie atliko 
didesnę programos dalį. Amerikiečiams 
mūsų dainos, tautiniai šokiai ir visi pa
sirodymai paliko tikrai gerą įspūdį.

Įspūdingiausias momentas buvo sto
vyklos uždarymo diena. Sekmadienį, 
rugsėjo 5 d., suvažiavo apie 500 svečių. 
Jie turėjo puikią progą stebėti mūsų 
skautų-čių gražiais lietuviškais orna
mentais papuoštas palapines, nagingai 
paruoštus indams ir batams padėklus, 
rankšluosčiams ir rūbams pakabiklius 
ir daug kitokių papuošalų. Tą dieną po 
pietų įvyko didelė vandens sporto šven
tė. Čia buvo ir vandens baletas, ir gy
vieji paveikslai, ir plaukimo rungtynės, 
ir skęstančiųjų gelbėjimo demonstraci
jos, ir net tautiniai šokiai buvo šokami 
ant specialiai padarytų platformų. Pa
vakare įvyko iškilmingas vėliavos nu
leidimas su sveikinimais, įžodžiu, pakė
limais ir gražiu paradu, kurį priėmė 
Pirmijos Pirm. v.s. prof. V. Čepas su 
Lietuvos skautijai nusipelniusiais asme
nimis. Vakare įvyko didžiulis laužas.

Už tokią puikią stovyklą skautai ir jų 
tėveliai turi būti dėkingi tiems jos or
ganizatoriams ir darbuotojams, kurie, 
vieno iš jų žodžiais tariant, kiekvieną 
laisvą minutę aukoja skautybės labui. 
Pirmoje vietoje stovi stovyklų viršinin
kas A. Banevičius; komendantai — V. 
Pileika ir D. Barmutė ir jų adjutantai — 
G. Dragūnevičius ir N. Stadalninkaitė; 
pionierių vadas — R. Bričkus; progra-

Liet. sk. bičiuliui Mr. W. Speirs įteikiama padėkos 
dovana Nuotr. R. Lizdenio
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mos vedėjas — J. Ulėnas; ūkio reikalų 
vedėjai — Č. Kiliulis, G. Pileikienė, N. 
Kanišauskaitė, p. Dapkienė, R. Tamošiū
nas; Draugininkai — L. Lukoševičiūtė, 
D. Ruseckaite, M. Ingelevičiūtė, A. Ka- 
naukaitė, R. Kezys, V. Strolia, S. Riau
kus, V. Bliumfeldas; sanitarai — S. 
Rumbutytė, Ev. Kaminskaitė ir Ed. Ka
minskas.

Reikia tikėtis, kad Atlanto pakraščio 
skautai, kurie ir šiaip yra judrūs, po šios 
stovyklos dar labiau sukrus skautiškame 
darbe. R. K.

VĖTRA RAMBYNE
Iš pat anksto ryto šiandieną pradėjo 

krapnoti lietus, ir juo toliau, juo smar
kiau. Pusryčių metu pylė kaip iš kibiro. 
Nemažai palapinių, tiek sesių, tiek bro
lių stovykloje neatlaikė tokio spaudimo 
ir pradėjo leisti vandenį. Vanduo ver
žėsi ir per iškastus griovelius, nes lietus 
buvo nepaprastai stiprus. Su lietumi 
stiprėjo ir vėjas. Apie 10 vai. ryto suži
nojome, kad mūsų rajonas bus palies
tas uragano, kuris bus stipriausias apie 
3 vai. po pietų. Visi vyčiai ir kiti vyres
nieji broliai, pametę bet kokius jų tie
sioginius užsiėmimus, griebėsi evakuoti 
seses ir jaunuosius brolius. Sesės buvo 
perkeltos į netoliese esančią valgyklą, 
o broliai į tvirtą medinį pastatą. Vyčiai, 
pasidalinę pusiau, budėjo brolių ir se
sių stovyklose. Apie 12 vai., kada audra 
pasiekė savo kulminacinį tašką, buvo 
nugriautos 7 palapinės.

Spėjant, kad audrai sustiprėjus, bus 
nupūstos visos palapinės ir tuo pačiu 
bus medžiaginių nuostolių, visos skaučių

Stovyklos viršininkas neišsisuko nuo dovanos . . .
Nuotr. K. Gruzda

palapinės ir dalis skautų palapinių buvo 
nuleistos.

Apie 1 vai. audra pradėjo silpti. Ji 
stovyklos rajone išlaužė 60 medžių, ku
rių vienas sutriuškino vieną palapinę. 
Niekas nebuvo sužeistas. Audra paken
kė stovyklos darbotvarkei, nes visas 
antradienio laikas buvo skirtas stovyk
lų atstatymui ir išsidžiovinimui.

Nors audros pasekmės nėra džiugi
nančias, bet iš dalies naudinga stovyk
lautojams. Mes įsitikinome, kad ruo
šiantis stovyklai, visuomet reikia tikė
tis paties blogiausio, kad palapines rei
kia tvirtai pastatyti, kad savo daiktus 
reikia tvarkingai laikyti. Ir, svarbiausia, 
ji įrodė, kad mūsų tarpe yra tvirtas 
broliškas ryšys, kad mes mokame au
kotis kitų labui, ypatingai nepalikti jau
nesniųjų, kai vyresniųjų pagalba jiems 
reikalinga.

(Iš “Rambyno Aido” Nr. 3, -SKS-)

Pirmijos pirm. v.s. dr. V. Čepas inspektuoja stovyklą. Nuotr. K. Grūzdo
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ČIKAGOS ATŽALYNO STOVYKLOJE . . .
Čikagos Lituanicos ir Aušros Vartų 

tuntų stovyklos šiais metais buvo Lake
side Resort, Wise, prie Pewaukee ežero. 
Stovykla prasidėjo birželio mėn. 26 d. 
ir iki birželio mėn. 30 dienos buvo įvyk
dyti visi svarbesnieji darbai, o nuo lie
pos 1 d. prasidėjo normalus stovyklos 
gyvenimas.

Birželio mėn. 28 d. visai netikėtai į 
stovyklą atvyko “Amerikos Balso” re
daktorius jūrų kap. P. Labanauskas, 
“Voice of Amerika” inžinierius Louis 
Ross ir armijos serž. Mc. Farland. Va
kare buvo užkurtas abiejų stovyklų 
bendras laužas, kurio programa buvo 
įrašyta į juostą “Amerikos Balso” ban
gomis perduoti į Lietuvą.

Stovyklos viršininkas tunt. s. B. Gu- 
rėnas šį laužą užkurti pakvietė jūr. 
skaut. P. Labanauską.

Pasveikinęs svečius, gimtadienio pro
ga pasveikino ir šios gražios stovykla
vietės savininką p. Bastį, įteikdamas 
jam gražią ir reikšmingą dovaną.

Tunt. s. B. Gurėnas įteikia dovaną p. Basčiui, sto
vyklavietės šeimininkui. Viduryje s. P. Labanaus
kas, įrašęs iškilmes spec, juoston "Am. Balsui".

Giliai sujaudintas taip nuoširdžiu jo 
prisiminimu ir džiaugdamasis įteikta 
dovana, mielas šeimininkas į stovyklau
tojus tarė šitokį žodį:

"Prieš vienerius metus šiuose ežero pakrančių 
ąžuolyno šlaituose pirmą kartą suskambėjo mie
la lietuviška daina. Ji prasiveržė iš Čikagos lie
tuvių jaunimo krūtinių. Tai buvo didelė naujiena 
šioje Wisconsin valstybės gražioje padangėje. 
Štai, šiemet toje pat vietoje susirinko dvigubai 
didesnis būrys — virš dviejų šimtų gražaus Čika
gos lietuvių skautų ir skaučių.

Man, kaip šios vietovės šeimininkui ir senes
niosios lietuvių ateivių kartos atstovui, ypatingai 

malonu pasveikinti jus, Jaunosios Lietuvos jau
nime, pradedančius antrą vasarą čia stovyklauti. 
Šia proga noriu užtikrinti jums savo tėvišką globą. 
Čia ugdydami savo skautiškąsias žinias, pavergto
sios Tėvynės meilę ir stiprindami savo kūno svei
katą, jūs kartu ruošiatės tapti geriausiais darbi
ninkais Lietuvos prisikėlimui".

Vėliau į Lietuvoje likusius seses ir 
brolius kalbėjo s. dr. K. Aglinskas, dr. 
Nakutienė, s. Švarienė, s. kun. J. Vaiš- 
nys, S J, s. B. Gurėnas ir kt. Į juostą taip 
pat buvo įrašyti ir keletas vienetų pasi
rodymų ir dainų.

Birželio mėn. 29 d. buvo pirmas sto
vyklos “krikštas” — lietus su perkūnija, 
bet palapinės savo paskirtį išlaikė gar
bingai.

Birželio mėn.. 30 d. vakare p. Basčio 
vasarvietės salėje, vietoje laužo,, abiejų 
stovyklų susiartinimui buvo suruošti 
šokių vakaras. Tik vilkiukai ir nusikal- 
tusieji “panteriukai” buvo palikti savo 
kieme prie laužo.

Birželio mėn. 30 d. 7 vai. vak. buvo 
nuleistas pirmą kartą jūr. skaučių lai
vas.

Liepos mėn. 2 d. abiejų stovyklų bend
ros pamaldos. Kitomis dienomis laiko
mos pamaldos kasdien 7 vai. ryto ir 
jose dalyvavimas neprivalomas.

Liepos mėn. 3 d. nuo 5-8 vai. žaidimų 
aikštėje įvyko abiejų stovyklų bendra 
gegužinė.

Šiais metais lietus — nuolatinis sto
vyklos svečias, taip liepos 2 d. ir liepos 
3 d. lijo kaip iš maišo.

Liepos 3 d. nuleidžiant vėliavas buvo 
paskelbtas stovyklos vardas — “Atža
lynas”, kurį pasiūlė Kondorų skiltis.

Liepos 4 d. bendros pamaldos su skau
tų Aušros stovykla. Atliktieji darbai: 
pastatytas altorius, vartai, atnaujintas 
ir papuošas stalas (papuošimas buvo ke
letą kartų lietaus išplautas ir Kondorai 
turėjo gražaus darbo), įrengta maudyk
lė, pavyzdingai suorganizuota virtuvė, 
apvalytas stovyklos rajonas. Vykdant 
aukščiau minėtus darbus, nebuvo už
miršti ir programiniai reikalai: dvi die
nas buvo vykdoma užsiėmimai pasiruo
šimui į patyrimo laipsnius.

Liepos 4 d. stovyklos atidarymo pro
ga atvyko labai daug skautų tėvelių, pa
žįstamų ir draugų.

Ryte bendros pamaldos, o po jų Itn.
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Į stovyklautojus kalba 
Tėvų Komiteto pirm. s. 
V. Tallat - Kelpša

Nuotr. R. Račiūno

P. Tyrulio pašnekesys iš Lietuvos ne 
priklausomybės kovų.

6 vai. vakaro Atžalyno stovyklos vė 
liavų aikštėje prasidėjo iškilmingas sto 
vykios atidarymas. Atidaromąjį žodį ta 
rė stovyklą suorganizavęs ir jai pirmą 
savaitę vadovavęs Lituanicos tunto tun 
tininkas s. Br. Gurėnas. Seserijos Vadi 
jos ir VS O. Zailskienės vardu sveikino 
Tautinio Auklėjimo vadovė s. Z. Juške 
vičienė. JAV III-jo rajono vadeiva s. St 
Rudys, baigdamas savo sveikinimo žo 
džius, palinkėjo gero vėjo plaukian 
tiems, gero oro ir daug saulės visiems 
stovyklautojams. Lietuvių Karių S-gos 
“Ramovės” Čikagos skyriaus reikalų ve
dėjas p. St. Grigaravičius kalbėjo į sto
vyklautojus, primindamas seną karių ir 
skautų draugystę. Ši lietuviška tradicija 
tęsiama ir čia — Amerikoje. Kad toji 
draugystė įgytų didesnės prasmės, “Ra
movė” yra apsiėmusi globoti Lituanicos 
tunto Gedimino draugovę — yra tapusi 
jos mecenatu. Savo visokiariopą paramą 
skautams kariai pažadėjo tesėti ir to
liau. Skautų lavinimui Tėvynės laisvės 
kovai p. St. Grigaravičius per s. B. Gu- 
rėno rankas Lituanicos tuntui įteikė 
mažo kalibro šautuvą su 1000 šovinių. 
Tuntininkas, priimdamas dovaną, paža
dėjo ją panaudoti mecenato skirtam 
tikslui. Skautų Tėvų K-to pirmininkas 
s. Tallat - Kelpša nuoširdžiai padėkojo 
už darbą buvusiems ir dabartiniams 
tuntų ir jų vienetų vadovams, ypač šių 
stovyklų pareigūnams, aukoj antiems 
savo atostogų laiką lietuviškojo jauni
mo auklėjimo reikalams.

Sekė bendras nuotaikingas laužas, ku
rį su prieš dešimtį metų iš Lietuvos at
vežtu degtuku užkūrė ps. J. Truškūnas. 
Laužui vadovavo v. si. VI. Vijeikis ir 
v. si. Draugelienė.

Liepds mėn. 5 d. ryte vėliavos pakė

limo metu I-os savaitės Atžalyno stov. 
virš. s. B. Gurėnas pareigas perdavė 
II-os savaitės stovyklos virš. jūr. s. A. 
Aglinskui.

Vakare įvyko atskiras Atžalyno lau
žas gausus dainomis.

Liepos mėn. 6 d. Atžalyno stovykla 
buvo pakviesta į sesių Aušros stovyklos 
laužą. Buvo minima “Knygnešių diena”. 
Deja, dėl didelio lietaus, kuris vėl abi
dvi stovyklas aplankė, “Knygnešių lau
žas” buvo atidėtas liepos mėn. 7 dienai.

s. Ig. Serapinas pravedė sesių stovyk
loje du pašnekesius lietuvių literatūros 
klausimais.

Dvasinio susikaupimo dienoje užsi
ėmimai buvo skiriami religinio bei tau
tinio turinio pašnekesiams - konferenci
joms. Stovyklos dvasios vadovas kvietė 
visus kas tik gali atlikti išpažintį. Vaka
re buvo rimto religiniai tautinio turinio 
laužas.

Liepos m. 11 d. stovyklos viršininko 
pareigas perėmė v.s. B. Kliorė. Tą dieną 
stovykla turėjo ypatingas iškilmes: jau
nųjų jūrų skautų, vilkiukų ir skautų 
įžodį. Mūsų skautiškosios šeimos eilės 
padidėjo 26 broliais. Jaunųjų jūrų skau
tų įžodžio iškilmės įvyko ant Pewaukee 
ežero kranto, dalyvaujant kviestiesiems
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Tunt. S. B. Gurėnas pri
ima raporte;. Jam iš kai
rės vadeiva s. S. Rudys ir 
s. V. Tallat - Kelpša

Nuotr. L. Knopfmilerio

svečiams ir jūrų skaučių valčiai.
Atžalyno stovykloje buvo pravesta 

rinkliava mūsų sesių ir brolių stovyk
loms Vokietijoje paremti. Buvo surink
ta $45.00.

Liepos 15 d. buvo paminėti Lietuvoje 
žuvę budžiai. Tą rytą prie ežero kran
tinės įvyko pamaldos, kurių metu pa
šventintas vainikas. Po pamaldų abu 
jūrų skautų laivai “Vėtra” ir “Nida” iš
plaukė į ežerą ir jo viduryje nuleido 
gražų ąžuolo vainiką visų žuvusiųjų 
skautų prisiminimui. Trumpą maldą su
kalbėjo budžių vadas jūr. s. dr. K. Ag
linskas.

Žiūrint į šioje susikaupimo dienoje 
dalyvaujantį gražų Bebrų, jūrų skaučių 
ir skautų būrį jautėsi, kad Lietuvos jū
rų skautų aukos nebuvo veltui sudėtos.

Pedagogė p. O. Krikščiūnienė skaitė 
paskaitą jauniesiems skautukams apie 
savivaldą. Paskaita buvo įdomi ir pa
traukė jaunųjų klausytojų dėmesį.

Stovyklos sporto vadovas ps. E. Ven- 
gianskas, prieš išvykdamas iš stovyk
los, pravedė šaudymo varžybas. Šaudy
mo varžybose dalyvavo visi stovyklau
tojai. Pirmąsias vietas eilės tvarka lai
mėjo broliai: S. Tauras, P. Sakalauskas 
ir R. Rudys.

Į vyr. skiltininkus buvo pakelti: s.v. 
skltn. Tomas Remeikis ir s.v. skltn. Ro
mas Račiūnas. Valtininko laipsnis buvo 
užskaitytas jūrų skautui Algiui Gu- 
mauskui.

Stovyklos paskutiniąją naktį prie gra
žios mėnulio pilnaties įvyko jūrų skau
tų įžodžio iškilmės. Įžodį davė 8 jūrų sk. 
kandidatai.

Po iškilmingo įžodžio visi dalyviai bu
vo paimti naktiniam buriavimui ir Pe
waukee ežere dar ilgai skambėjo tyli 
jūrų-skautų daina.

Stovyklai artėjant į galą, paskutinį 

penktadienį buvo pravesta olimpiada.
100 m. bėgime pirmuoju buvo br. Ši-- 

maitis, antruoju G. Gedvilą. Jaunesnių
jų grupėje 50 m. bėgimą laimėjo E. Zei- 
kus ir V. Palčiauskas. Šokime į tolį ir 
aukštį pirmasis buvo L. Povilaitis, ant
rasis — G. Gedvilą. Orinyje Lapinai — 
Lokiai sušveitė Kondorus ir jūr. skau
tus. Beisbole pirmaisiais liko Žirgai — 
Panteros, o futbole Lokiai — Lapinai. 
Taurai sutvarkė Bulius kvadrate.

Daugiausia pasisekę laužai dažniau
siai turėdavo savyje Kęstučio Zapkaus 
idėjų. Ne retai jis ir pats savo artistiš
kus talentus parodydavo.

Stovyklos konkursas pasibaigė liepos 
16 d. Pirma vieta teko Kondorų skilčiai. 
Sporto olimpiadą laimėjo Lokių skiltis.

1954 m. liepos mėn. 16 d. 12 vai. visi 
stovyklautojai paliko puikią Atžalyno 
stovyklavietę, pasiryžę ir ateinančiais 
metais ten sugrįžti.

ČIKAGOS BEBRAI STOVYKLAUJA

Čikagoje didis sujudimas. Telefonai 
skamba iki vėlaus vakaro. Skubiai tvar
komos uniformos ir stovyklos reikme
nys. Bebrų susijaudinimas įkaitino jų 
tėvelius ir vadovus, nes ruošiamasi pir
mąja! jaunesniųjų jūrų sk. stovyklai. 
Prieš akis irklavimas, buriavimas ir 
komplikuoti jūriniai terminai, o Beb- 
riukai net ir plaukti nesuspėjo pramok
ti, nes jų valtis nesenai teįsisteigė. Sto
vyklauti teko kartu su jūrų skautais, 
kurie Bebrams atrodė jau senais jūrų 
vilkais. Kaip jie žiūrės į savo jaunesnius 
brolius: greičiausiai iš aukšto ir su gud
ria šypsena. Bebrukų veideliai įraudę ir 
spindinčios akytės neramiai žvalgėsi į 
vakarus Wisconsin’o link. Trys savaitės 
ne juokai, ypatingai pirmą kartą sto
vyklaujantiems. Nepamirškit, mieli bro
liai, kad mums dar tik 10 metelių, bet
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mes norim mokytis, stiprėti ir išaugti 
gerais jūrų skautais. Pagaliau lauktoji 
diena išaušo ir Bebriukai nepastebėjo, 
kai autobusai sustojo prie stovyklavie
tės. Čia pat pro senų ąžuolų šakas spin
dėjo ramus Pewaukee ežero paviršius. 
Taip norėtus pasipliuškinti, bet reikia 
skubiai daiktus tvarkyti. Laimei vyres
nieji broliai jau ir gražią palapinę pa
statę, kurioje ir tilpo visi 10 bebriukų. 
Nelaimei visą pirmą savaitę kasdien li
jo. Naktys šaltokos, o antklodės ne visų 
pakankamai šiltos. Kitą kartą būsim at
sargesni ir prisiminsim, kad stovykloje 
gali būti ir blogas oras, o lietpalčio tai 
jau niekad nepamiršim pasiimti. Lie
taus savaitė be blogų turėjo ir vieną ge
rą savybę. Nuo pat Bebrų palapinės tę
sėsi gilus griovis ežero link. Palijus, 
vanduo kunkuliuodamas tekėdavo grio
viu, o bebrai, būdami gerais inžinieriais, 
statydavo užtvankas. Nuo jų krykštavi
mo skambėdavo visa pašlaitė, o vyres
nieji broliai su pavydu žvelgdavo grio
vio link. Iš jų akių matėsi, kad ir jie no
rėtų mesti batus į šalį ir šokti bebrams 
į talką.

Praėjus pirmąjai savaitei, oras staiga 
pagerėjo, o ir saulutė žėrė skaisčius 
spindulius ant bebrų palapinės. Bebriu
kai gražiai išsidžiovino patalinę ir rūbe
lius ir nei nepajuto, kaip tapo patyru
siais stovyklautojais. Nepamiršdavo ba
telius net su tepalu išsivalyti ir gražiai 
išblizginti. Vargas buvo su baltom ke
puraitėmis, bet ir jas išmoko puikiai iš
siplauti, net dantims šepetukus naudo
dami.

Prasidėjo rimtesnis darbas, tikrasis 
mokymasis jaunesniųjų jūrų skautų pa
tyrimo laipsnių programos, o po pietų 
plaukimas, irklavimas ir net buriavi
mas. Buriuoti mums nedaug teko, nes 
vyresniems broliams buvo teikiamas 
pirmumas, bet plaukti tai visi išmoko
me. Kai susitaupysim pinigų, tai ir savo 
laivą nusipirksime, kuriuo mes vieni 
plaukiosim kiek tik norėsim.

Visi bebrai stovykloje išlaikė į jaunes
niųjų jūrų skautų “A” patyrimo laipsnį 
ir davė j. j. skautų įžodį ant ežero kran
to. Žydrios spalvos kaklaraiščiai prieš 
užrišant simboliškai buvo suvilgyti eže
ro vandeny. Iškilmėse dalyvavo sesės ir 
broliai jūrų skautai, stovyklos vadovy
bė ir tėveliai. Šios įžodžio iškilmės ap-

Bebrlukoi prie laužo . . .

vainikavo Čikagos jaunesniųjų jūrų 
skautų Bebrų valties darbą ir pastangas. 
Stovykloje jie buvo visų mėgiami ir vy
resniųjų brolių rūpestingai globojami. 
Ne vieną kartą jie kėlė stovyklos vėlia
vas, kaip pavyzdinga valtis. Stovykloje 
gražiai susigyveno ir grįžę Čikagon tę
sia savo darbą rinkdamiesi į sueigas kas 
2-rą savaitę. Bebrams vadovavo valt. E. 
Šimaitis ir 2 vairininkai iš pačių bebrų 
tarpo: A. Aglinskas ir G. Rėklaitis. 
Valtn. E. Šimaičiui už ypatingą rūpestį 
priklauso skautiška padėka, o šauniems 
Bebrams — gero vėjo jų tolimesnėje 
skautiškoje veikloje.

DAINAVOS STOVYKLA 
VOKIETIJOJE...

“Iškylaut, stovyklaut marš, sesės bro
liai ...” traukėme mes ilga dviračių vo
ra vykdami į pirmąją savo skautavimo 
stovyklą. Maždaug 18 km nuo Diepholz, 
vidury miškų, radome žavią vietelę, kur 
mūsų maža draugovė galėjo įsirengti 
jaukią stovyklėlę.

Čia mums ošė pušys vakarais ir anksti 
rytais įvariausiais, mums dar negirdė
tais balsais giedojo paukščiai. Tie mieli 
vakarai praleisti prie lauželių niekados 
neišdils iš atminties, o tuo labiau, kad 
tai — mūsų pirmoji stovykla. Niekados 
nepamiršime savo pirmųjų sargybos va
landų: visi palapinėse saldžiai sau mie-
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Sesės ir broliai puošia kryžiaus aikštelę Diepholz'e 
Nuotr. A. Skopo

ga, o tu, vargšas sargybini, tamsiausioje 
naktyje turi budėti. Oi, kaip baisu! 
Kiekvienoje vietelėje jauti ir, rodos, ma
tai kažką baisaus, pavojingo. Net kva
pą sulaikęs stebi ir kiekvienu momentu 
norėtum švilpti, kad atbėgtų sargybos 
viršininkas ar kitas vadas ir patikrintų 
tas pavojingas vietas. Bet vis dar lauki 
ir stengiesi tikrai įsitikinti. O kaip bai
su buvo, kai vieną naktį kažkoks gyvis 
sujudino prie virtuvės indus, kurie 
triukšmingai suskambėjo. Nebuvo laiko 
nei švilpti, nei laukti: kulverčiais bėgo- 
me į vadų palapinę... Patikrinus, ten 
būta tik šunelio, kuris bandė virtuvėje 
ką nors skanesnio susirasti. Juokėsi va
dai, juokėmės ir mes, bet vistiek buvo 
baisu toliau sargyboje stovėti. Gerai, o 
jeigu vietoj šuns būtų vilkas buvęs, ar 
dar koks nors baisesnis padaras? Brrrr! 
Ir tas miškas, kurs dienos metu toks 
gražus ir mielas, naktį taip paslaptingai 
ošia, braška...

Nors tos sargybos sunkios ir tikrai ne
mielos buvo, bet už tai per dienelę 
džiaugdavomės ir buvome be galo lai
mingi. Įvairūs žaidimai stovykloje ar 
giliau miškuose mums būdavo malo
niausia pramogos dalis. Žinoma, be tų 
žaidimų, mes turėjome ir iš patyrimo 
laipsnių ką nors išeiti, nes vadai vis 
mums sakydavo, kad stovyklų arba iš
kylų metu skautukai turi daugiausia 
progos patyrimo žinių įsigyti. Daug ir 
įsigijome.

Pačią stovyklėlę irgi gražiai papuo- 
šėme: prieš stovyklą pastatėme puikius 
vartus su įrašu “Dainava”, kurie jau iš 
tolo skelbė mūsų stovyklos vardą. Vie
noje ir kitoje vartų pusėje pastatėme 
lietuvišką tvorelę, kuri ir mums staty
bininkams patiko, ja džiaugėsi ir į sto
vyklą atvykę svečiai. Maždaug viduryje 
rajono išsikasėme stalą, kurį papuošė- 
me įvairiaspalvėmis samanomis, pušų 
bei eglių konkorėžiais. Nepertoliausiai 
nuo stalo stovėjo vėliavos stiebas ir lie
tuviškas kryžius. Šioje vietoje kas va
karą ir rytą, keldami vėliavą, giedoda
vome Tautos Himną ir giesmes. Virtu
vėje teko mums irgi visiems padirbėti. 
Nemaloniausias dalykas tai tuos juodus 
puodus šveisti. Trini, trini, žiūrėk, jau ir 
ranka paskaudo, o jis vis dar toks, koks 
buvo pradžioje. Tai nemalonus dalykas!

Šioje Dainavos stovykloje mums va
dovavo ps. A. Gasnerienė, o jai ir 
kartu mums padėjo dirbti brolis S. Gas- 
neris, sesė V. Majauskaitė, brolis A. Sko- 
pas ir brolis A. Jasaitis. Jų dėka mes 
iš stovyklos grįžome didesniu skautiškų 
žinių bagažu, stipresni dvasioje, pailsė
ję. Daugiausia mes esame dėkingi už šią 
stovyklą Seserijos VS O. Zailskienei, 
kuri iš už jūrių marių atsiuntė mums 
didelę paramą. Dėkingi esame ir mūsų 
kooperatyvui, kuris neatsisakė suteikti 
šiek tiek paramos, kad mes jaunieji, 
galėtume sočiau ir skaniau pavalgyti. 
Visiems, mums padėjusiems suruošti 
šią stovyklą, o ypatingai Seserijos VS 
O. Zailskienei šaukėme labai daug ačiū, 
ačiū, ačiū. .

Dabar su nekantrumu lauksime se
kančių metų, kad vėl galėtume pasto- 
vyklauti, pagyventi ilgesnį laiką gam
toje, kur skautas turi daugiausia progos 
įsigyti žinių patyrimo. Miškų glūdumo
je, pasitraukę nuo triukšmo ir išsijungę 
iš kasdieninių rūpesčių, mes rasime vėl 
daug daug džiaugsmo, vėl skambės mū
sų dainos ir jų aidas, skriedamas pušų 
viršūnėmis, plauks toli, toli, gal net iki 
Tėvynės miškų ...

Šakaliukas ir Kregždutė.

Šiuomi baigiame mūsų šių metų ap
rašymus, nuoširdžiai dėkodami vienetų 
korespondentams už gausią medžiagą ir 
nuotraukas. Tat, iki kitų metų!

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

Toronto jūrų skaučių “Vandenės” 
laivo krikštynos

1954 m. liepos mėn. 18 d. svarbi data 
jūrų skautų-čių istorijoj. Po iškilmingo 
trijų Toronto jūrų skautų vienetų buria
vimo sezono atidarymo, Toronto Vande
nės pradėjo savo pereitą vasarą įsigytos 
“Comet” klasės jolės krikštynų apeigas. 
Šventinimą atliko Toronto skautų-čių 
dvasios vadas kun. B. Pacevičius; krikš
to tėvais buvo p. Šadeikienė-Liškūnaitė, 
kuri apie metus laiko vadovavo Toronto 
jūrų skautų-čių tautinių šokių grupei ir 
p. inž Buntinas, Klaipėdos budys ir pri
tyręs Lietuvos buriuotojas. Laivui buvo 
duotas tradicinis “Vandenės” vardas. 
Laivo' vadė v. valt Gražina Anysaitė pa
minėjo, kad Vandenių valtis įsisteigė 
1946 m. Vokietijoje, 1950 išaugo į Van
denių laivą, kuris, atsiskyręs nuo bro
lių, pradėjo veikti savarankiškai ir po 
keturių gyvavimo metų atsiekė visų jū
rų skaučių troškimą: įsigijo ir pakrikš
tijo savo nuosavą būrinį pastatą.

Po šventinimo į jūrų skautes šiltais 
žodžiais kreipėsi Šatrijos tunto atstovė 
s. O. Gailiūnaitė, o s. H. Stepaitis per

davė V S v.s. St. Kairio ir Rambyno 
tunto sveikinimus. Sėkmės ir ištvermės 
palinkėjo sesėms Toronto, Hamiltono, 
Montrealio ir Rochesterio laivų vadai, 
kurie, nepabijoję ilgo kelio, atvyko 
šventėn!

Po sveikinimų sekė smagus buriavi
mas: krikšto tėvas naujaja “Vandene” 
pavėžino krikšto motiną ir dvasios va
dą, sesės ir broliai kitus svečius.

Iškilmių uždarymui buvo numatytas 
sudužusio Klaipėdos “Budžio” ir žuvu
sių jūrų skautų pagerbimas. Kaip užsa
kyta, vakarop pakilo stiprus vėjas ,ir 
sesių jūrų skautų vienetų atstovai ir 
krikšto tėvas išplaukė Montrealio “Na
ru” į audringą ežerą. Po s. H. Stepaičio 
ir p. Buntino žodžių, per susikaupimo 
minutę, Vandenių vadė ir p. Buntinas 
nuleido į bangas didžiulį ąžuolo lapų 
ir pievos gėlių vainiką.

Vakare visi susirinko jaukioj arbatė
lėj, kur krikšto motina išdalino krikš
tynų tortą, o sesės ir broliai su dainom 
ir šokiais baigė šią atmintiną dieną.

R. M.

Šventinimo apeigos Nuotr. J. Dvilaičio
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JŪRŲ SKAUTAI AUSTRALIJOJE

Viktorijos tunto Melbourne Delfinų valtis. Viduryje v. volt. Algimantas Žilinskas ir jūrų ps. 
A. Gabecas

Melbourne’o tunte gražiai veikia at
skira Delfinų Valtis. Ji įkurta 1. VIII. 
52 m. ir per tą laiką spėjo gražiai pasi
rodyti aktyviai dalyvaudama tunto 
veikloj, taip pat rengdama šokių va
karą bei Dariaus - Girėno minėjimą 
šįmet. Sykiu paminėtas ir “Budžio” žu
vimas. Per minėjimą liepos mėn. 18 d. 
paskaitą apie Darių - Girėną ir trans
atlantinį skridimą skaitė aviac. kpt. J. 
Seliokas, gi jūros skautų vardu kalbėjo 
Rajono Skyr. Vedėjas vyr. valt. senj. 
Alg. Žilinskas. Scenoje prie sukryžiuotų 
inkaro ir propelerio mėlyname fone vi
są laiką stovėjo jūr. sk. garbės sargyba. 
Po oficialios dalies buvo meninė prog
rama iš vietinių pajėgų, dalyvaujant 

ir jūr. sk. si. J. Mikolajūnui. Išeidama 
visuomenė aukojo plaukiojančio pastato 
įsigijimui. Dabar jau turima kasoje ne
toli 40 sv. sterlingų.

Š.m. rugsėjo mėn. 5 d. Delfinų Valtis 
persiorganizavo į Neringos Laivą, vad. 
vyr. valt. senj. Alg. Žilinskui, pavad. 
vyr. valt. J. Jarinkevičiui. Adjutantas—- 
valt. R. Špokevičius.

Newcastle (N.S.W.) veikia neseniai 
įsteigtas laivas. Kitur stengiamasi iš
judinti.

Visą jūros skautų veiklą apjungia Ra
jono Skyr. Vedėjas vyr. valt. senj. Alg. 
Žilinskas. Jis taip pat laisvalaikiais ruo
šia konspektą “Jūros Skautavimas”, ku
ris netrukus bus išleistas. A.

MONTREALIO JŪRŲ SKAUTŲ 
KELIONĖS NUOTYKIAI

1954 m. liepos mėn. 11 d. įvyko Mont- 
realio jūrų skautų laivo krikštynos. 
Laivas buvo pakrikštytas “Naro” vardu. 
“Naras” yra 21 pėdos gelbėjimo valtis 
perdirbta į jachtą su kabina ir gafeli- 
niu takelažu. Laivas sveria ape dvi to
nas ir turi prikabinamą motorą 10 A.J.

Liepos 11 d., 20.55 vai. vakaro išplau
kėme iš Montrealio (Vaudreuil įlankos). 
Įgula: vadas A. Pilypaitis, j. sk. V. Re
meika, j. sk. A. Piešina. Plaukėme die
ną ir naktį, kol pasiekėme Kingstoną, 
Ont. Iki čia reikėjo visą laiką plaukti 

prieš srovę, kuri vietomis buvo iki 6-9 
myl. per vai. Taip pat buvo daug kriok
lių, kur reikėjo pereiti. Laivą nuo Mont
realio pakėlė net 165 pėdų praplaukiant 
pro 17 šliužų.

Liepos 16 d. 13.55 palikome Kingsto
ną; sumažėjo įgulos skaičius ir iš trijų 
liko du.

Liepos 18 d., sekmadienį, 12.30 pasie
kėme Torontą, kur 15.00 vai. dalyvavo
me Toronto jūros skaučių laivo krikš
tynose.

Liepos 20 d. palikome Torontą. Prie
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įgulos prisidėjo iš Toronto jūrų sk. L. 
Motgabis. 15.30 prie Oakville pakilo vė
jas. Laivas pradėjo smarkiai leisti van
denį. 22.50 pasiekėme Hamiltoną ir čia 
užtaisėme laivo skylę.

Liepos 21 d. 19.45 išplaukėme iš Ha
miltono. 23.00 vai. užpuolė stiprus vė
jas. Bangos net iki 8 pėdų. 300 jardų nuo 
kranto motoras buvo sustabdytas ir lai
vas išmetė inkarą, nes toliau plaukti 
buvo neįmanoma: bangos užpila moto
rą, o vėjas per stiprus buriavimui. 23.30 
iš kranto siunčiami šviesos signalai, įsa
ką plaukti artyn.

Liepos 22 d. bangavimas didėja. In
karas iškeliamas ir pamažu artėjame 
motoro pagalba prie kranto. Šimtas jar
dų nuo kranto matosi, kad nėra gero 
priplaukimo. Laivas bandomas sukti at
gal, bet motoro jėga persilpna ir laivas 
nešamas bangų arčiau kranto. Netoli 
kranto iššokame ir bandome atstumti 
laivą, bet bangos virš galvos pripildo 
laivą vandeniu ir jis pamažu nešamas 
ant kranto. Taip daužo laivą visą nakti 
prie akmenuoto kranto ,kol apie 10 v. iš 
ryto vėjas nurimsta. Nuostoliai nebu- 

„ * * *
* J. ADOMAVIČIUI, valgyklos "Europa" $
* savininkui Toronte, paaukojusiam S
| $ 5. 00 ir P. JONELIUI $ 2.00 mus pa-j 
J rėmusiam dėkoja *
* *
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J ** * 
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dentai prašomi į tai atkreipti dėmesį, nes 
pavėlavus kartais daug vertingos medžia
gos ’ pasensta.

- 0 - 

vo dideli; žinoma, viskas buvo šlapia ir 
laivo dugnas gerokai aplamdytas.

Liepos 22 d. 19.00 vai. atplaukė iš Ha
miltono vilkikas, kuris mus nuvilko iki 
Hamiltono, visą laiką semiant vandenį.

Liepos 23 d. 19.00 laivas ištraukia
mas ant kranto Hamiltono jūrų sk. ba
zėje.

Liepos 24, 25, 26 ir 27 laivas taisomas 
kol įleidžiamas į vandenį ir 19.00 išplau
kiama iš Hamiltono.

Liepos 28 d. pasiekiama Niagara - on - 
the Lake, o iš čia išplaukiama 10.00.

Liepos 28 d. 23.10 pasiekiamas Roches- 
teris, N.Y.

Liepos 30 d. penktadienį j. skautų dė
ka suruoštas mums priėmimas su dova
nomis.

Liepos 31 d. 03.45 išplaukiama iš Ro- 
chesterio į Oswego, N.Y. 23.30 pasiekia
ma šv. Lauryno upę.

Rugpiūčio 1 d. 11.45 Ogdensbengo NY.
Rugpiūčio 2 d. 18.37 pasiekiama sava 

bazė Vaudreuil įlanka — Montreal.
Padaryta viso netoli 1000 mylių. Api

plaukta aplink visą Ontario ežerą. Išbū
ta ant vandens 400 valandų. J. P.
* Pakartotinai prašome gerb. bendradar
bius savo siunčiamų medžiagų rašyti aiš
kiai ant vienos lapo pusės, paliekant tar
pelius pataisymams.Tuomi daug padėsime 
redakcijai ir ypač spaustuvės žmonėms. 
Toliau. Dažnas vienetų korespondentų, 
aprašydamas vietinio pobūdžio įvykius, 
sunaudoja tiek rašalo ir popieriaus, lyg, 
rodosi, ten būtų sprogų 5 atominės bom
bos ir tai vienu metu. Redakcija dar dau
giau rašalo sunaudoja, kol įvykį sukerpa 
iki normalaus formato, ir iš 10 puslapių 
vandens lieka 1 puslapis aiškios medžia
gos. Tat taupykime mums brangius pus
lapius, kurie priklauso visiems vienetams, 
po lygiai, rašykime trumpai ir aiškiai, 
Ne sprogdinkime atominių ten, kur vien ... 
varlė kūdron įšoko. Dėkojame iš anksto!
* Dėl gausios stovyklų aprašymų me
džiagos šis numeris yra padidintas. Lap
kričio mėn. numeris išeis atitinkamai 
mažesnis.

jjcsfc $ & >!< jk >}c sk## # Jjc >c & sjc # rfc s,'< 5^ >!< & sĮc $ ■>[<. # #
* *

* v. s. VALDEMARĄ ir s. APOLONIJĄ *
* ŠENBERGUS *
* *
* s. m. spalių 5 d. atsventusius savo *
| sidabrines vestuves, nuoširdžiai *
* sveikiname 5
* *
4? *
J Lietuvos Skautų Brolija *
* J * 

i'f. s}c # # # # $ # ❖ # * * ❖ * * ❖ * * * # * * ❖ # * * * # # # *
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BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Anglijos rajono vadeivai s. K. Vaitke
vičiui iš pareigų pasitraukus, naujuoju 
vadeiva nuo rugsėjo 20 d. paskirtas ps. 
J. Bružinskas.

* JAV I-jo rajono vadeivai ps.T.Nagi- 
nioniui iš pareigų pasitraukus, naujuoju 
vadeiva nuo spalių 12 d. paskirtas s. A. 
Matonis, Waterbury, Conn.

* Naujieji Brolijos mokesčiai paskelbti 
VS' "Krivūlėje" iš rugsėjo mėn. 18 d. yra: 
Brolijos nariams iki 12 metų amžiaus 
$0.50, iki 18 metų amžiaus $1.00 ir virš 
18 metų -$2.00. Tuntininkai/vietininkai 
atsiskaito tiesioginiai su LSB Ūkio Sky
riumi adresu: Mr. P.Čeponis, 145 Evelyn 
Ave., Toronto 9, Ont., Canada. Ne do
lerio kraštuose vadeivos mokesčius pri
taiko vietinėms sąlygoms. Mokesčių įmo- 
kėjimo terminas yra š.m. gruodžio mėn. 
1 d. Specialūs lapai jau išsiuntinėti tunt./ 
viet. ir mažesnių vienetų vadovams.

* Vienetų vadovai raginami visose vie
tovėse pradėti skiltininkų kursus pagal Va
dų Lavinimo Skyriaus programų.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Š.m. rugsėjo 11 d. Šatrijos ir Ram- 
byno tuntai paminėjo Rugsėjo 8-tųjų. Mi
nėjimas įvyko Leaside miške. Iš pradžių 
vienetai žaidė jiems pavestus žaidimus, 
paskui tuntai išsirikiavo įsakymams. Ram- 
byno tunte paskirti nauji draugininkai. 
Mindaugo dr-vei ps. J.Gaižutis, vilkiukų 
dr-vei ps. F. Mockus. Kų per vasarų iš
mokę, skautai pademonstravo: I pat. 1. 
ėjimų pagal kompasų. I vietų laimėjo 
psi. J. Karasiejus, II v. psl. A. Dailydė, 
v. psi. V. Šernas. Jūrų skautai su sk. vy
čiais atliko pirmosios pagalbos praktikų . 
Išalkus buvo išsivirta kavutė. Iškyla baig
ta laužu, kurį pravedė ps. J. Gaižutis.

* Š.m. rugsėjo 18 d. sk.vyčių Perkūno 
būrelis atšventė savo darbo penkmetį. 
Tradicinėj iškyloj (šį kartų be lietaus!) 
3 2

išdiskutuoti būrelio veiklos klausimai ir 
išrinktas būrelio vadas - si. G. Šernas. 
Rugsėjo 19 d. Lietuvių Namuose būrelis 
suruošė abiejų tuntų skautams-tėms sma
gių kavutę, kur buvo rodomas filmas iš 
eskimų gyvenimo ir smagiai pasišokta.

Per-nas

London, Ont.

* Londone lietuvių skautų Simano Dau
kanto dr-vė š.m. rugsėjo mėn. 12 d. su
rengė iškilmingų tautos šventės paminė
jimų, kuriame dalyvavo daug skautų rė
mėjų, bičiulių ir svečių. Po oficialios da
lies, sk. vyčių Lituanikos būrelis su dide
liu pasisekimu davė - Tėvynės laužų, ku
rio programų yra paruošęs Brolijos Va- 
dijos Taut. Auklėjimo Skyrius. Lietuviš
kos dainos per laužų skambėjo, kaip nie
kad, darniai ir jausmingai. Publika liko 
sužavėta, o skautai, ypač jaunieji, pasi
ryžo aktyviai dalyvauti DAINOS konkurse.

* Sk. vyčių Lituanikos būrelio pastan
gomis suorganizuotas pirmas ir vieninte
lis Londone Vasario 16 Gimnazijai remti 
būrelis. Nusiuntus pinigus Gimnazijos 
vadovybės paprašyta nurodyti dar nešel
piamų Aušros tunto skautę-skautų.

Būrelio atskaitomybę ves sk.v. si. K. 
Majauskas. Rėmėjų būrelio organizavimui 
vadovavo ir daug triūso įdėjo veiklusis 
ps. O.Gešventas. L.E-tas.

JAV RAJONAS

Cleveland, Ohio.

* Neringos skaučių tunte yra 104 skau
tės. Tuntininkė ps. B. Modestavičienė, pa
vaduotoja - ps. I.Chmieliauskaitė, adju
tante vyr. sk. R. Stravinskaitė, korespon
dentė vyr.sk. kand. D. Koklytė, ūkio ve
dėja ps. Bajoraitytė. Tunte veikia 4 drau
govės, kurioms vadovauja:ps.R.Jonaitytė, 
ps. L. Braziulevičiūtė, vyr.sk. v. si. J. Drą- 
sutytė ir v. s. M. Pažemienė. Šių metų tun
to darbo planas: 1.Skiltyse kuo didžiausių 
dėmesį kreipti į lituanistinius dalykus .
2. Paruošti 16 skaučių vyr.skautės įžodžiui.
3. Įsigyti tunto vėliavų. 4. Pravesti iš
kilmingų vėliavos šventinimų ir įteikimų . 
5.Suruošti 16-Vasario minėjimų jaunimui.
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6, Suruošti vakarą. 7. Suruošti su prog
rama Motinos Dienos minėjimą. 8. Iš
siųsti 10 siuntinių Vokietijos skautėms.
9. Skelbti laužų pasirodymo konkursą.
10. Pravesti 2-jų savaičių stovyklą .
11. Rasti sueigoms būklą.

Pagal sj planą, kai kurie darbai jau 
pradėti: gautos sueigoms patalpos, pra
dėti vyresnių skaučių kursai - įžodžiui 
paruošti. Kursams vadovauja v. s. M. Bar- 
tuškaitė, jai talkininkauja visos Cleve
land© skautininkės. D. K.

* Prof. s. Stp. Kolupaila, lankydamasis 
Clevelande, rugs. 18 d. , dalyvavo ASS 
Clevelando skyr. sueigoje. Jaunatviškos 
dvasios Korp ! Vytis garbės narys kalbė
jo apie skautiškas aktualijas, o kartu bu
vo prisimintos jo vadovautos baidarių ke
lionės Lietuvos vandenimis. -SKS-

Boston, Mass.

* Atlanto pakraščio Rambyno skautiš- 
kojon stovyklonbuvo suskridęs savaitgaliui 
iš plačių apylinkių ir skautai vyčiai. Sk. 
vyčių gretosna stojo 3 nauji broliai - bos- 
toniškis lapinas T. Šležas, niujorkietis V. 
Alksninis ir E. Kaminskas iš Elizabeth, 
N.J. I Rambyno stovyklos skautus vyčius 
kalbėjo v. s. Dr. V. Čepas, v. s. A. Saulai- 
tis ir s. kun. J. Vaišnys, SJ. -SKS-

Cicero, III.

* Ciceroje gražiai veikia vyresn. skau
čių Šatrijos Raganos būrelis. Trys būre
lio narės -O.Alšytė, I. Armanauskaitė ir 
J. Juškevičiūtė šią vasarą davė vyresnio
sios skautės įžodį. -SKS-

Hartford, Conn.
* S. m. rugsėjo mėn. 19 d. Hartforde įvy
ko sk. vyčių Geležinio Vilko būrelio su
eiga. Susirinkus visiems būrelio nariams, 
buvo pravesti naujo būrelio vado ir jo pa
vaduotojo rinkimai. Senajam būrelio va
dui, s. v. v. si. J.Raškevičiui iš pareigų 
pasitraukus, naujuoju būrelio vadu išrink
tas s. v. v. si. G. Dragunevičius. Pavaduo - 
toju - s. v. si. V. Raškevičius. Ligi šiolei 
būreliui vadovavusiam reiškiame didelę 
padėką ir pagarbą. Po rinkimų naujai iš
rinktus būrelio vadus sveikino Hartfordo 
vietininkas s. V. Nenortas, linkėdamas 
jiems sėkmės, kad jie stiprintų vyčių ei
les, pritraukdami naujų narių ir kad su
aktyvintų vietininkiją visų Geležinio Vilko 
būrelio narių pagalba. Taip pat I-mos 
srities skautų vyčių skyriaus vedėjas ps. 
V.Pileika tarė keletą meilių žodžių naujai 
išrinktai vadovybei, linkėdamas sėkmės .

* Prie Plymouth, Mass. įvykusioj "Ram
byno" (I-mos srities skautų-čių) stovyk
loj iš Hartfordo vietininkijos stovyklavo 
apie,40skautų-čių. iš jų tarpo ir 10 Gele
žinio Vilko būrelio narių, kurie sudarė 

didžiumą stovyklaujančių skautų vyčių 
tarpe ir kurie ėjo stovyklos svarbesnią
sias pareigas. I-mos srities skyriaus ve
dėjui ir Geležinio Vilko būrelio nariui ps. 
V. Pileikai, davus skautininko įžodį "Ram
byno" stovykloje, sveikina Hartfordo 
viet-ja ir linki jam kloties.

* Artėjant žiemai, Hartfordo Viet-jos 
štabas daro planus platesniam veikimui 
ir didesniam bendradarbiavimui su kitų 
miestų skautais bei skautėmis. A.Ščiuka.

Los Angeles, Calif.

* Los Angeles skautės ir skautai gražiai 
bendradarbiauja. Rugsėjo 11 d. jie tu
rėjo bendrą iškylą Hansen užtvankos par
ke. Skautės ir skautai turėjo atskirus už
siėmimus bei pašnekesius. O paskuimuz. 
Br.Budriūnas pravedė bendrą dainų re
peticiją. Mokytasi dainuoti skautų giesmę, 
kuriai žodžius parašė s.Vilius Bražėnas, 
o muziką sukūrė Br.Budriūnas. Tiek žo
džiai, tiek muzika yra didingi ir kelią 
nuotaiką. Vėliau smagiai pažaista, pasi
maudyta ir nepaprastu apetitu sukirsti 
užkandžiai. Iškyla baigta tradicine Atei
na Naktis. Iškyloje be vietos skaučių ir 
skautų vadovų dalyvavo abu vadeivos — 
J. Varnauskienė ir ps . VI. Pažiūra, o taip 
pat būrelis svečių bei sk.tėvų. -SKS-

Detroit, Mich.

* Liepos mėn. 9-12 d.d., vietininkijos 
adj. A. Banionio vadovaujama, grupė min- 
daugiečių turėjo iškylą į šiaurinę Michi- 
gano dalį, vadinamą viršutinį pusiasalį 
(Upper Peninsula). Pusiasalis yra įsi
terpęs tarp didžiųjų ežerų: Michigan ir 
Superior. Jis yra retai apgyventas, nes 
per visą tęsiasi (apie 300 mylių) vien miš
kai su retai apgyventais plotais. Miškai 
daugumoje žemi ir labai tankūs. Augme
nija mišri. Vietomis yra pušynų labai pa
našių į. lietuviškus, kitur beržai, toliau 
mišrūs ir šiauriau, žali kaip rūta, aukšti 
lapuočiai. Miškų gyventojų tarpe yra pa
žymėtinos meškos. Mūsų broliams te
ko stebėti keliolika meškų, kurios pasi
rodė visiškai nebaugios ir neperdaug drau
giškos. Gaila, kad jas teko stebėti nak
ties metu ir nepavyko nufotografuoti . 
Dieną meškos rečiau sutinkamos, matyt 
jos tada slepiasi miškų tankumynuose - 
savo laužuose. Skautai aplankė tuščią in
dėnų kaimą (indėnų kaimo imitaciją, tu
ristams), taip vadinamus geležinius kal
nus (Iron Mountain) ir žavingas spalvo
tąsias uolas prie Munising. Iškylautojai 
automobiliu padarė 1400 mylių, žavingus 
gamtovaizdžius užfiksuodami filmoje. 
Grįždami buvo sustoję prie gražiausių 
Michigano ežerų: Glen Lake ir Cristal Lake 
Pirmasis yra, berods, ketvirtas pasau
lyje savo gražumu -Si iškyla buvo pada
ryta vi et. adj. A. Banionio iniciatyva sto-
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vykioje pasižymėjusiems skautams - skil- 
tininkams.

* Rugp. mėn. 15 d. skautės ir skautai 
turėjo smagią iškylą į gamtą - Kennsington 
parką, kartu su tėveliais. Gryname ore 
visi kultūringai praleido laiką lietuviškoje 
nuot aikoje, o vakare prie laužo, kaip 
paprastai, atsinaujino skautiška miela 
dvasia.

Iškylos išvakarėse vyresnieji broliai 
su sesėmis turėjo skautiškas ( Detroitie- 
čiams tradicines) išleistuves "jaunamar-

ALp(LK)3083
tems" sesėms - Albin 1954, Nr.10
nai Gerulaitytei. Jom, *
sesėmis padovanojo d 
laimės šeimyniniam gyvexniiiui. .-.u. ;
buvo itin darbščios ir pavyzdingos skau- 
tės.

Iš brolių šeimos laikinai atsiskyrė br. 
vytis psl. A. Banys, išvykdamas atlikti 
karinės prievolės. Brolį išleisdami jam 
įteikė mažą dovanėlę, linkėdami sėkmės 
ir laukdami jo sugrįžtant. a.b.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

1955 METU "SKAUTŲ AIDO" VAJUS

"Skautų Aidas", susitaręs su Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos Vadijomis, skel
bia 1955 m. prenumeratų platinimo vajų.

Dalyvauti kviečiami visi P. S. S. S. skautės / tai ir jų skiltys.

SĄLYGOS^ 1) Viena metinė pratęsta prenumerata skaitoma 2 taškais.
2) Viena metinė nauja prenumerata (naujas prenumeratorius) skaitoma 

3 taškais.
3) Viena garbės prenumerata skaitoma 8 taškais.
4) Skilties taškus sudaro visų jos skautų/čių surinkti taškai.
5) Individualinę premiją laimi pavieniai ar vienetui priklausą skautai / tės, 

surinkę daugiausia taškų.
6) Skilčiai išvedamas rodiklis, dalinant visus surinktus taškus iš narių 

skaičiaus. Didžiausias rodiklis nulemia pirmumą.
7) Vajuje dalyvaujančių skilčių skiltininkai/kės registruoja savo skiltis 

administracijoje, prisiųsdami iki š.m. gruodžio mėn. 31 d. skilties 
narių skaičių. Iki tos datos neregistruotų skilčių platintojai laikomi 
pavieniais platintojais.

8) Prenumeratos kvitas su pinigais išsiunčiamas administracijai NE VĖ
LIAU VIENO MĖNESIO laikotarpyje.

9) Prenumeratų rinkimo knygelės gaunamos pas tuntininkus/kes, vie- 
tininkus/kes ar jų skirtus spaudos ryšininkus, pas mažesnių, atskirų 
vienetų vadovus ir "Sk.A". administracijoje.

10) "Sk.Aido" metinės prenumeratos kaina - $3.00,o garbės prenume
ratos $ 10. 00.

11) Vajaus pradžias, m. lapkričio mėn. 1 d., pabaiga 1955 m. kovo mėn. 31 d.

DOVANOS: Daugiausia taškų surinkusiai skilčiai, būreliui ar valčiai skiriama:
I dovana - skilties palapinė (jei surinks nemažiau 250 taškų) arba $40.00 

pinigais.
II dovana - indai skilčiai arba $20.00 pinigais.
III dovana - stovyklos darbo įrankiai arba $10.00.

Pavieniams platintojams:

I dovana - dvivietė palapinė,
II dovana - 10 dienų stovyklapinigiai,
III dovana - stovyklinis miegmaišis.,
IV dovana - individualinis stovyklautojo indų komplektas,
V dovana - kompasas.

Pastaba: Skiltims ir pavien.platintojams, veikiantiems mažesnėse lietuvių ko
lonijose, skiriamos 3 specialios dovanos komisijos nuožiūra.

VAJŲ LAIMĖ JUSIU vienetų ar pavienių dovanų laimėtojų nuotraukos talpinamos 
"Skautų Aide"
VAJAUS KOMISIJA: 1) Brolijos Spaudos ir Inform.Skyriaus vedėjas s. Č.Senke
vičius, s. St.Šileikytė ir "Sk.Aido" administratorius ps. VI. Rusas.
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