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Šio numerio nuotraukas BUS vedėjo rū
pesčiu maloniai parūpino D. Britanijos 
Skautų Associacijos Stabas, 25 Bucking
ham Palace Road, London, S.W. 1., Eng
land. Jiems reiškiamo nuoširdi padėka.

Claveloniio Pilėnų /tunto tuntininkui 
s. VYTAUTUI KAMANTUI ir p. ALDO
NAI VALAITYTEI, sukarusiems šeimos 
židinį, geriausios sėkmės linki

LSB Vadija.

Žalgirio Vietin. Skautai-ės.
SSD Garbės Nariui Prof. dr. JURGIUI 

ŽILINSKUI mirus, buv. Seserijos Vadę 
v.s. dr. Ksaverų Žilinskienę nuoširdžiai 
užjaučia

LSS Pirmija, LSB/LSS Vadijos.

SKAUTŲ SĄJUNGOS RINKIMŲ REIKALU
Š.M. RUGSĖJO MEN. 1 D. BUS ŠAUKIAMAS SĄJUNGOS VADOVIŲ IR VADOVŲ 

KORESPONDENCINIS SUVAŽIAVIMAS, KURIO METU BUS RENKAMA TARYBA, 
GARBĖS TEISMAS, KONTROLĖS KOMISIJA, VYRIAUSIEJI SKAUTININKAI, JŲ PA
VADUOTOJAI, GARBĖS GYNĖJAI IR RAJONŲ VADAI.

ŠAUKLIAI SU TERMINAIS IR RINKIMŲ NUOSTATAIS BUS IŠSIUNTINĖTI VI
SIEMS TUNTININKAMS IR VIETININKAMS, TAIP PAT IR VISIEMS VADOVAMS, 
KURIŲ ADRESAI VADIJŲ BUS PRISTATYTI PIRMIJAI IKI Š.M. RUGPIŪCIO 10 D.

TODĖL VISI VADOVAI/ĖS JAU DABAR PRAŠOMI PATIKRINTI, KAD JŲ TIKS
LŪS PAŠTO ADRESAI BŪTŲ ŽINOMI JŲ VIETININKUI AR TUNTININKUI, EVENTU
ALIAI, SESERIJOS AR BROLIJOS VADIJAI, IR KAD JŲ NARIO MOKESTIS BŪTŲ 
SUMOKĖTAS. TIE, KURIE KETINA STATYTI KANDIDATUS RINKIMAMS, TEGAUNA 
JAU DABAR SAVO KANDIDATŲ REIKIAMUS SUTIKIMUS.

BUDĖKIME!
PIRMIJA

PIRMUOS PASTOGĖJE
• LSS Pirmija savo posėdyje iš š.m. birželio 

mėn. 23 d., VS/VS pristatymu, pakėlė i skauti
ninkų laipsnius ir apdovanojo garbės ženklais se
kančius vadovus ar sk. rėmėjus:

s. kun. St .Ylą, Putnam, Conn., j vyr. skauti
ninkus, ps. A. Nainienę, Cl., ir ps. I- Petniūną, 
Hart., į skautininkus, v.sl. N. Maskeliūnienę, Ch., 
v.si. R. Viskantą, Ch., ir v.valt. E. Šimaitę, Ch., 
j paskautininkius, Čikagos sk. rėmėjus — dr. S. 
Biežį ir voist. P. Roką — Padėkos Ordinu.

• Pirmija priėmė KSS taisykles, kurios išsiun
tinėtos Tarybos nariams balsuoti.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
• Birželio mėn. 1-2 d.d. Derby, N.Y. įvyku

sioje ESAT Konferencijoje LSB atstovavo Pirmijos 
Pirmininkas v.s. dr. V. Čepas, LSB VS, BUS ve
dėjas ps. A. Banevičius, DF sekretorius ps. O. Ge- 
šventas ir BUS bendradarbis ps. A. Banionis. Kon
ferencijoje buvo galutinai sustayti planai sąryšyje 
su jubiliejine džiambore, vyčių soskrydžtų, skau
tininkų stovykla ir tarptautine konferencija. Da
lyt ovo latvių, lietuvių, rusų ir vengrų atstovai. 
Posėdžiai vyko gražioje vengrų tėvų pijorų kolo
nijoje prie Erie ežero. Konferencijos techniškąją 
pusę su pasigėrėjimu pravedė vengrų skautininkai.

• LSB VS, vietos ALT'o kviečiamas, lankėsi 
Rochestryje, N.Y. ir kalbėjo lietuvių visuomenei 

birželio mėn. įvykių minėjime. To proga įvyko 
abiejų vietininkijų sueiga ir po to vadovų/vių 
pasitarimas su VS lietęs veiklą. VS kalbėjo per 
liet, radiją skautiškais reikalais. Rochesterio vie- 
tininkijai vadovauja ps. St. Ilgūnas.

• LSB VS birželio mėn. dalyvavo Hamiltone, 
Ont., kun. kleb. dr. J. Todorausko 20 metų kuni
gystės sukakties paminėjime. Kun. dr. J. Tada- 
rauskas yra abiejų Hamiltono tuntų dv. vadovas 
ir nuoširdus rėmėjas, taip pat ilgametis "Sk. Aido" 
garbės prenumeratorius. Po VS sveikinimo kalbos 
gerb. jubiliatui buvo įteiktos abiejų tuntų kuklios 
dovanėlės.

• LSB VS, lydimas Toronto skautų Rambyno 
tunto tunt. v.s. V. Šarūno ir LSB Vadijos narių 
jūrų s. H. Stepaičio ir B. Stundžios, dalyvavo jūrų 
skoutų/čių plaukiojimo sezono atidaryme. Laivų 
palaiminimo apeigas atliko dv. vadovas kun. kleb. 
P. Ažubalis.

• Nenuilstamomis DF sekretoriaus ir jo bend
radarbių pastangomis DF vajus apčiuopiamai au
ga. Broliai vadovai, gerb. tėvai ir rėmėjai, jei dar 
kas Jūsų jaučia galį savo auka prisidėti, atlikime 
tai šiandien. Adresas — Mr. A. Pocius, 43 Pad
dington Ave., London, Ont., Canada.

• Gausiai iliustruotas anglų kalba informa
cinis leidinys "White Badge", redaguotas ps. A.

(nukelta į užp. viršelį)
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SKAUTUOS PENKDEŠIMTMETIS
ps. Ant Banionis, BUS

Šiais metais pasaulio skautija šven
čia 50-ties metų sukaktį. Ji atžymima 
Jubiliejine Džiambore, kuri įvyksta 
rugpjūčio mėn. 1-12 d.d. Anglijoje. Ši 
sukaktis susieta su Lordo Baden-Powell 
100-jo gimtadienio paminėjimu (miręs 
1941 m.).

Jubiliejinėn Džiamborėn suskris apie 
35.000 skautų, skautų vyčių ir vadovų 
iš visų kraštų. Suliepsnos .didingi lau
žai, skambės dainos ir šūkiai, liesis 
džiaugsmas, gera nuotaika ir skautiška 
dvasia, ugdant broliškumą ir gražų su-

B.-P. pirmoje bandomoje skautų stovykloje 1907 
m. Brownsea saloje, Dorset, Anglijoje. Stovykla 
įvyko liepos mėn. 29 d. - rugpiūčio men. 9 d.d. 
Joje dalyvavo 20 berniukų.
2 

gyvenimą tarp įvairių tautų. Kartosis 
tai, ką Skautybės Kūrėjas įskiepijo pir
moje džiamborėje — Olimpijoj 1920 
metais.

Sukaktuvinis linksmasis berniukų su
sibūrimas yra nepaprastas ir stiprinan
tis mūsų tikėjimą ir troškimus, kad pa
saulyje įsivyrautų tikras broliškumas ir 
skautiškoji dvasia. Pasaulio skautįjos 
vadovai, žengdami į antrą penkdešimt- 
metį, žvelgia su pasiryžimu dar tvirčiau 
ir plačiau skleisti skautybės idealo švie
są. Tas stiprina mūsų viltis ir ryžtą ir 
toliau taip dirbti dėl mūsų pavergtos 
tautos ir tėvynės laisvės.

Mes, pavergtos tautos skautai, minė
dami šią sukaktį, drąsiai priminkite vi
siems mūsų džiaugsme glūdintį liūdesį, 
kad mūsų tėvynė tebėra apjuosta gele
žine siena ir kad ten už jos brolių šir
dys dega laisvės ilgesiu ir kilnių idealų 
troškimu.

Tegu galingoji skautybės dvasia būna 
išnešiota iš Jubiliejinės Džiamborės po 
platų pasaulį, tegu visus ji apjungia ar
timo meilės ryšiu. Teatsinaujina Baden- 
Powell’io kovingoji dvasia mūsuose, 
kad augtume ir stiprėtume tikrais Gro
žio ir Gėrio kovotojais, savosios žemės 
mylėtojais ir jos gynėjais.

Mūsų darbai Lietuvai! Savo džiaugs
mu mes grindžiame tikėjimu, kad lais
vės spinduliai patekės mėlynuose tė
viškės horizontuose — kils ten vėl skau
tiškos vėliavos, dygs palapinių miestai 
ir švies Baltoji Lelija.

Po metų minėsime lietuviškos skauti- 
jos 40-ties metų jubiliejų. Kruopščiai 
peržvelgsime nueitą brandų kelią ir ap
sistosime ties plačiaisiais ateities užda
viniais. Skautybė neleidžia mums nu
siminti, jei seniai laukiami ir tikėti lū
kesčiai nusitęsė į emigracinius tolius, 
jei mūsų dar laukia didi darbai.

Sukaktuvine proga mes esame dėkin
gi laisvų tautų skautams dėl parodyto 
prielankumo ir pastangų atitaisyti liki
mo mums primestą skriaudą — grąžinti 
teises tarptautinėje plotmėje. Oficialus 
Tarptautinio Skautų Biuro pakvietimas 
mums (egzilams skautams) dalyvauti
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Jubiliejinėje Džiamborėje, Rover 
Moot’e, Indabo’je ir Konferencijoj, yra 
ženklas, kad pasaulio skautija girdi mū
sų balsą ir nepaneigia mūsų teisių.

Pirmasis skautas
Verčiant vieną skautijos penkdešimt- 

mečio lapą, reikia versti dar ir antrą. 
Skautybės idėjos pradžia yra glaudžiai 
susieta su jos kūrėjo Roberto Stephen- 
sono Smytho Baden-Powell’io gyveni
mu, kuriam likimas lėmė būti pirmuo 
ju skautu, skautybės kūrėju ir Sąjūdžio 
Šefu.

Prieš šimtą metų gimė šis nuostabu
sis berniukas gausioje Oxfordo univer
siteto profesoriaus šeimoje. Jo motina 
Henrieta Grace, admirolo W. H. Smytho 
duktė, buvo didelės pagarbos ir garso 
moteris. Kai mirė tėvas, Robertas buvo 
vos trijų metų. Motina, likusi su septy
niais vaikais, savo šeimos auklėjimo 
uždavinį atliko pavyzdingai ir su pasi
šventimu. Ji sugebėjo vaikams įdiegti 
kilnių jausmų ir daug naudingų prak
tiškųjų bruožų, kurie turėjo nepapras
tos reikšmės jų gyvenimui ir karjerai.

Robertas paveldėjo motinos būdą, iš
moko stebėti ir mylėti gamtą bei vado
vautis jos grožio ir tikslumo patyrimu. 
Iš mažens parodė polinkį ir gabumus 
piešti. Knygos jo netraukė, nors nepra

leisdavo progos ką naujo ir naudingo 
iš jų išmokti.

Vyriausias brolis Waringtonas po tė
vo mirties ėmė mokytis jūrininkystės. 
Baden-Powell’ių vaikai susitaupę pini
gų nusipirko seną laivą, kurį, patys su
sitaisę, ištisas dienas praleisdavo plau
kiodami. Waringtonas buvo laivo kapi
tonas, o jo broliai — įgula. Robertui, 
kaip jauniausiam, ant laivo tekdavo 
virti valgyti, plauti drabužius ir kiti 
ruošos darbai. Čia jis išmoko klausyti 
vyresnių brolių įsakymų ir savo parei
gas atlikti sąžiningai. Sukakęs vienuo
lika metų įstojo į anuo metu garsią 
Charterhouse mokyklą. Mokykloje dėl 
savo draugiškumo ir visad geros nuo
taikos nejučiomis pasidarė kitų berniu
kų vadovu. Paišyba, jumoro gabumais, 
vaidyba ir giliu sąmojum jis patrauk
davo ne tik berniukus, bet ir suaugusius. 
Niekada niekas neleisdavo tuščių nuo
bodžių valandų, kur Robertas būdavo 
drauge.

Baigęs Charterhouse mokyklą, bandė 
stoti universitetan, tačiau čia turėjo 
pergyventi vienintelį jo gyvenime ne
pasisekimą — neišlaikė stojamųjų egza
minų. Norėjo pasilikti laisvu klausyto
ju, bet buvo pašauktas kariuomenėn. 
Čia jis sumanė tapti karininku. Kon-

Mofekingo berniukai-kadetai prie sviedinių apdaužyto pastato apgultame mieste /1899 - 
1900/. Lordo Edward Cecil'io suorganizuotų berniukų veikla Mofekingo apsupimo metu 
turėjo lemiamos įtakos B.-P. minčiai jaunimo auklėjimo reikalais. -
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kursinius karininkams egzaminus išlai
kė antruoju iš septynių šimtų laikiu
siųjų. Laimėjęs konkursą, netrukus bu
vo' paskirtas į 13-tą gusarų pulką, kuris 
tada stovėjo šiaurinės Indijos pasieny
je, Luknowe.

Didis troškimas keliauti išsipildė. 
1876 metais jaunesnysis leitenantas Ro
bertas B.-P. išplaukė į Indiją. Nuo čia 
prasidėjo pilnas nuotykių, pergyveni
mų, pavojų ir patyrimo gyvenimas, kaip 
kario ir skauto. Indijoje B.-P. išbuvo 
septyneris metus su mažomis pertrau
komis. Čia jis pasižymėjo ne tik kaip 
geras karys, bet ir kaip didelis savo pul
ko karių draugas. Po trumpų atostogų 
Anglijoj, dalyvaudamas Maiwando kau
tynėse, padarė tos srities žemėlapį, ku
ris vėliau nulėmė anglų laimėjimus Af
ganistane. 1884 metais jo pulkas buvo 
pasiųstas Afrikon dalyvauti Charles 
Warrens ekspedicijoje į krašto gilumą. 
Čia jam teko svarbi žvalgybinė užduo
tis zulų tautelės srityse prie būrų krašto 
pasienio, šį žygį jis atliko su dideliu 
pasisekimu.

Po žygio porą mėnesių praleido lau
kinių žvėrių medžioklėje kartu su vienu 
žymiausiu Pietų Afrikos medžiotoju, 

Reuben Beningfieldu. Po atostogų su 
savo pulku buvo perkeltas atgal į Ang
liją. Čia su savo jauniausiu broliu, Ško
tijos gvardijos karininku, Robertas ap
lankė Vokietiją, Prancūziją ir žvalgy
bos tikslais apkeliavo Rusiją. 1887 me
tais jis vėl atsidūrė P. Afrikoje, kaip 
gubernatoriaus adjutantas. Prasidėjus 
vienos zulų tautelės sukilimui, B.-P. 
buvo pakviestas į generolo Curtis eks
pediciją sukilėlius numalšinti. Uždavi
nys buvo sunkus, tačiau B.-P. sumanu
mo dėka ši ekspedicija gerai pavyko. 
Šiame žygyje, laike vienų svarbiausių 
kautynių su zulais, B.-P. pats narsiai ko
vodamas, pagrobė iš sukilėlių vado Di- 
nuzulos kaklaraištį, kurį kaip vėliau 
matysime, pritaikė skauto uniformai. 
Už pasižymėjimą buvo pakeltas į majo
ro laipsnį.

Zulų tautelės žmonių tarpe Baden - • 
Powell’is buvo vadinamas “M-hlala 
Panzi” — Vyras, kuris pasiruošęs šau
ti” — vardu. Zulai jį gerbė ir mėgo. 
Kiek ilgiau pagyvenęs zulusų ir svazių 
tarpe, B.-P. turėjo progos gerai pažinti 
čiabuvių papročius ir elgesį.

Po trumpų atostogų Anglijoj B.-P. 
gavo paskyrimą į Maltą, tačiau greitai

B.-P. vodovoujo žaidimams pirmoje bandomoje stovykloje 1907 m. Brownsea saloje. B.-P. yra 
aprangoje, iš kurios vėliau išsivystė pasaulinė skautų uniforma: ilgas, baltos skalpas prie 
kairio peties, kariuomenės žvalgo ženklas prie skrybėles, lazda, trumpos kelnės ir kojinės 
iki kelių.
4
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jam čia nusibodo ir prašėsi perkelia
mas atgal į savo 13-tą gusarų pulką 
stovėjusį tada Airijoj. Lordas Walseley, 
žinodamas B.-P. gabumus, pasiuntė jį 
su pulku iš Airijos į Ashanti, Afrikon. 
Čia jis turėjo nutiesti šimto penkias
dešimt mylių ilgumo kelią per pelky
nus, tankius miškus ir džiungles iki ka
raliaus Prempeh valdomos srities. Nu- 
tiesęs kelią, B.-P. nepaklusnų karalių 
Prempeh be mūšio paėmė į nelaisvę. 
Šiame žygyje jis pirmą kartą panaudo
jo kaubojišką skrybėlę, kuri pasirodė 
esanti patogi, einant per aštrius krūmus, 
kaip priedanga galvai ir veidui. Už pa
sižymėtą žygį Ashanti B.-P. buvo pakel
tas į pulkininkus.

Trumpai pailsėjęs Belfaste, gavo nau
ją uždavinį, kuris, kaip jis vėliau pasa
kodavo, buvo pats įdomiausias. Reikėjo 
atlikti sudėtingi žvalgybos uždaviniai 
sukilusių rodeziečių tarpe kalnuotose 
vietovėse. Čia Baden-Powell’is parodė 
daug drąsos ir sumanumo žvalgyboje. 
Tačiau kartą čiabuviai vos jo nepačiu
po. Jis pabėgo tik dėka to, kad mokėjo 
gerai šokinėti nuo uolos ant uolos. Rei
kėjo sugauti sukilėlių vadas Wedza. 
Baden-Powell’is, sužinojęs kur pasislė
pęs Wedza, jį apsupo su šimtu dvidešim

čia vyrų. Atėjus nakčiai, jie sukūrė ap
linkui didelius laužus, sudarydami įspū
dį, kad tai didelės kariuomenės esama. 
Wedza išsigando ir nakties tamsumoje 
paspruko. Rodezijoje B.-P. pasižymėjo, 

kaip nepaprastas žvalgas. Rodeziečiai 
jį praminė “Impeesa” — vilku, kuris 
niekad nemiega.

Iš savo pergyvenimų Rodezijoje (ki- 
ri vadinama dar Matabela vardu) B.-P. 
parašė knygą “Matabelos žygis”, kuri iš 
jo raštų yra labiausiai skaitoma. Po šio 
žygio jis buvo paskirtas 5-to dragūnų 
pulko vadu vėl Indijoje. Naujame pulke 
svarbiausias jo darbas buvo mokymas 
naujos karo technikos ir pratybų. Šiame 
darbe B.-P. pasirodė, kaip geras ir pri
tyręs instruktorius. 1899 metais baigęs 
instruktavimo darbą, parvyko Anglijon, 
parsiveždamas savo skaitytų paskaitų 
rankraščius “Aids to Scouting”. Dar 
nesuspėjus jų išspausdinti, vėl gavo 
naują paskyrimą į Afriką. Sukilę būrai 
grąsė atkirsti svarbiausią susisiekimo 
mazgą ir Pietų Afrikos raktinį miestą 
Mafekingą. Baden-Powell’is išskubėjo 
į Mafekingą.

Būrai apgulė miestą su devynių tūks
tančių karių kariuomene. Jame įsitvir
tino du tūkstančiai anglų, vadovaujant

Skautai šoka zulų karo šokį pirmoje B.-P. organizuotoje oficialioje skautų stovykloje’J"1“™ 
shough, Anglijoje, 1908 m. ši stovykla įvyko keliems menesiams, praėjus nuo oko 
Berniukams" išleidimo. 5
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Lady Olave Baden-Powell, Tarptautinio Komiteto garbės vice-prezidentė ir Pasaulio Skaučių 
LŽefė. Ji buvo nuoširdžia ir nepailstančia savo vyro bendradarbe jo didžiajame skautybės darbe.
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Vėliavos, plevėsavusios Mafekinge, pakėlimas, pirmojoje oficialioje skautų stovykloje, kurią 
B.-P. suorganizavo 1908 m. rugpiūčio mėn. Humshaugh, Northumberland, Anglijoje, visai 
netoli nuo senosios Romėnų sienos. Stovykloje dalyvavo 30 berniukų. Stovykloje buvo išbandyta 
eilė metodų įtrauktų į tik neseniai iš spaudos išėjusią pirmąją "Sk. B/* laidą. B.-P. nuotrau
koje matomas dešinėje.pulkininkui Robertui Baden- Powell’iui. Nuo Mafekingo išsilaikymo priklausė anglų prestižas P. Afrikoje. Įvykis apie apsupimą sensacinga žinia perbėgo pasaulį. Gynėjų jėgos ir apsiginklavimas, lyginant su būrais, buvo menkas. Tik dėka nepaprasto Baden-Powell’io sugebėjimo ir patyrimo karo žygiuose pavyko miestą apginti. Per 217 dienų didvyriško gynimosi apsupime Baden- Powell’is prigalvojo įvairiausių pokštų būrams gązdinti. Aplink miestą buvo išdėstyta “minos”, apstatyta judančiais prožektoriais ir imitacinėmis vielų užtvaromis. Lordas Edward Cecil, kuris tada buvo vyriausias štabo karininkas pirmą kartą istorijoje čia panaudojo berniukus svarbiems uždaviniams. “Boy on a bicycle” — paštininkai, ryšininkai ir žvalgai. Berniukai buvo nejaunesni kaip 9 metų amžiaus. Didžiausia jų pa- sižymjėimo diena buvo ta, kai jie per vieną pavojingą būrų puolimą kartu su kariais dalyvavo kautynėse. Po 217 sunkių gynimosi kovų atvykus pagelbinėms anglų jėgoms miestas buvo išvaduotas.Žinia apie Mafekingo apgynimą nuskambėjo visoje anglų imperijoje kaip džiaugsmo ir pergalės diena. Suprantama kokios didelės pagarbos nusipelnė jo vyriausias gynėjas Robertas Baden- Powell’is. Tačiau jis tuo ne labai džiau

gėsi, nes krito apie tūkstantis geriausių kovotojų — jo draugų, o pats buvo labai išvargęs.Grįžtant į Angliją, jam žmonės ruošė iškilmingus priėmimus ir džiaugsmo demonstracijas. Karalienė pasiuntė specialią sveikinimo telegramą. Už šį žygdarbį jis buvo pakeltas į generolo majoro laipsnį.Visa eilė sunkių karinių ekspedicijų neįprastose klimatinėse sąlygose, pagaliau Mefekingo gynimas išsėmė visas generolo fizines jėgas. Grįžo Anglijon atostogų, bet ne po ilgo vėl buvo paskirtas anglų kavalerijos inspektoriaus pareigoms, kuriose būdamas pravedė didelį kariuomenės auklėjimo ir organizacijos darbą.Kai Afrikoje buvo padaryta galutinė taika ir įvesta tvarka, rodėsi, kad Baden -Powell’io karjera baigta. Tačiau po Mefekingo jam atsiskleidė du keliai: likti kariuomenėje ar atsidėti jau seniai pribrendusiai berniukų lavinimo ir organizavimo idėjai. Iš buvusių Mefekingo draugų — berniukų gynėjų jis kasdien gaudavo šimtus laiškų. Jam rašė tūkstančiai berniukų iš visos anglų imperijos. Tad mintis apie jų organizavimą jam nedavė ramybės. Raginamas savo draugų, kaip spaustuvininko Ar-
7

9



Kuklus Pasaulio Skouty- 
bės Įkūrėjo kopos Nyeri, 
Kenijoje, Afrikoje. Pa
minkle iškalti tarptauti
niai skautų/čių ženklai 
ir skautų kelionės ženk
las—"Aš nuėjau namo"

thur Pearson, seno draugo iš Indijos 
laikų majoro McLaren ir panelės Mar
garitos McDonald; jis 1907 metais ėmė
si organizuoti pirmąją skautišką sto
vyklą Brownsea saloje. Spaustuvininko 
A. Pearson raginamas parašyti berniu
kams vadovėlį apie skautavimą, gene
rolas Baden-Powell’is nutarė, kad kas 
bus rašoma, turi pirma būti išbandyta 
praktiškai. Taip, 1907 metų vasalą įvy
ko pirmoji skautiška stovykla su dvi
dešimčia berniukų.

Skautai
Ano meto pirmoji skautiška stovykla 

šiandien mums atrodytų labai paprasta. 
Tačiau tada ji buvo kažkas nepaprasto. 
Berniukai buvo surinkti: vieni iš mo
kyklos, kiti iš vargingų namų Londono 
priemiestyje, nieko nenusimanė apie 
stovyklavimą ir neturėjo supratimo 
apie skautavimą. Visų dabar mums ži
nomų dalykų turėjo juos išmokyti pats 
generolas B.-P. Galime suprasti kokiu 
užsidegimu ir kruopštumu jis tai atliko. 
Visa tai, kas įvyko Brownsea saloje, 
vėliau buvo surašyta knygoje “Skauty- 
bė Berniukams”.

Pirmoje stovykloje B.-P. stengėsi pa
pasakoti daugelį savo patyrimų įsigytų 
Indijos ir Afrikos žygiuose. Vakarais 
prie laužo jis duodavo pašenkėsius, ku
rių turinį kitos dienos metu atlikinėda
vo praktiškai. Daugelį dalykų praves
davo žaidimų forma, kas berniukams 
buvo patrauklu ir įspūdinga.

8

Pasinaudodamas patirtimi ir pasta
bumu, jis greitai sugalvojo skautams 
uniformą. Trumpos kelnės — iš Afrikos 
gyvenimo, kaubojiška skrybėlė ir laz
da iš Ashanti žygio, kaklaraištis jam 
atrodė neatskiriama uniformos dalis — 
toks pat, kokį jis buvo pagrobęs iš Di- 
nuzulos. Tokia uniforma pasirodė labai 
praktiška stovyklaujant.

Sekančiais metais, kada jis išspaus
dino “Skautybę Berniukams”, Anglijo
je buvo jau per 50 tūkstančių skautų. 
Generolo Baden-Powell’io asmenybė 
daug lėmė šio Sąjūdžio pasisekimui. Jis 
pats buvo suaugęs su tuo, ką mokė ir 
skelbė. Skautiško metodo sėkmingumu 
jis susilaukė visam pasaulyje jo minties 
pasekėjų. Įdiegta Anglijoj skautybės 
idėja išleido gaivius daigus plačiame 
pasaulyje.

Skautybės dinamiškumą rodo tas, kad 
šiandien pasaulyje yra virš šešių mili
jonų skautų šeima, apsijungusi broly
bės idealų ir skautiškosios formos gran
dine.

Nors kūnas pailso, bet dvasia gyvens pasaulio 
jaunimo širdyse. . ,
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Paskutinis Testamentas

Mielieji Skautai, — Jei Jums kada teko matyti “Pe
ter Pan” vaidinimą, Jūs, greičiausiai, prisimenate, kaip 
piratų vadas nuolatos kartojo savo priešmirtinę prakal
bą. Jis tuo metu nebuvo tikras, kai ateis laikas jam mir
ti, jis dar turės laiko išspausti norimus žodžius iš savo 
krūtinės. Labai panašioj padėty ir aš esu, taigi, nors šią 
akimirką dar nemirštu, bet vieną kurią netolimą dieną 
peržengsiu savo gyvenimo slengstį. Ir aš noriu išsiųsti 
Jums mūsų persiskyrimo atsisveikinamąjį žodį.

Atsiminkite, tai yra paskutinieji mano žodžiai, ku
riuos Jums kada kalbėsiu, taigi, pagalvokite apie juos.

Mano gyvenimas buvo labai laimingas ir aš norė
čiau, kad kiekvieno Jūsų gyvenimas būtų taip pat lai
mingas.

Aš tikiu, kad Dievas leido mus į šį gražų pasaulį, kad 
mes būtume laimingi ir džiaugtumės juo. Laimės nene
ša nei turtai, nei pasisekimas karjeroje, nei pasitenkini
mas savimi. Vienas žingsnis laimės link bus nužengtas, 
jei sustiprinsi sveikatą ir išugdysi jėgas, kol tebesi ber
niukas, kad subrendęs vyru galėtum būti naudin
ga s ir tuo būdu džiaugtis gyvenimu.

Gamtos pažinimas atskleis Jums, kiek daug gražių ir 
stebuklingų dalykų Dievas sutvėrė pasaulyje Jums 
džiaugtis. Būkite patenkinti tuo, ką gavote, ir ko geriau
siai tuo pasinaudokite. Žiūrėkite į šviesiąją dalykų pu
sę, o ne į tamsiąją.

Pats tikrasis kelias į laimę yra nešti laimę kitiems 
žmonėms. Bandykite juo eiti ir palikite šį pasaulį tru
putį geresnį, negu jį radote. Ir kai ateis Jūsų eilė artėti 
prie mirties, Jūs galėsite mirti laimingi, jausdami, 
kad neleidote laiko tuščiai, bet padarėte visa, ką galė
jote. “Budėkite” šitokiu būdu, būkite pasiruošę gyventi 
laimingai ir laimingai numirti — laikykitės visados 
Skautų Įžodžio — net ir po to, kai nustosite būti ber
niukais — Ir Dievas tepadeda Jums tai atlikti.

Jūsų bičiulis,
Baden Powell of Gillwell.
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Kiekvienas savo vietoje
Alfa SušinskasŽmogus gimdamas atsineša savo paskirtį, kuri yra Pasaulio Kūrėjo jame įdiegta; kiekvienas yra Viešpaties skirtas atlikti gyvenime savo pareigą, kurios niekas kitas už jį negali atlikti.Dievo plane nėra nereikalingų ir nereikšmingų žmonių, ir Jo akyse jie yra tiek verti, kiek gerai jie atlieka savo žemiškąją paskirtį.Jei kiekvienas žmogus visur ir visada būtų savo vietoje ir atliktų savo pareigą, tada tarp žmonių viešpatautų palaiminga darna.Žmogaus vertė pareina ne nuo to, kokį darbą jis dirba, bet nuo to, kaip jis dirba, kaip savo pareigą gyvenime atlieka.Vadinami žymieji žmonės gali būti tokie tik dėl vadinamų nežymiųjų buvimo — tik dėl šių darbo ir visokio prisidėjimo: žymiųjų nebūtų be nežymiųjų. ..Ir geriausi inžinieriai nesukurtų nuostabių technikos kūrinių, jei nebūtų varlinamųjų eilinių sąžiningų darbininkų, kurie patį darbą atlieka; ir gabiausi chemikai nepagamintų įvairiausių gaminių iš anglies, jei nebūtų angliakasių: kad laikrodis eitų, ir pati menkiausia, nežymiausia jo dalelė yra tiek pat svarbi ir reikalinga, kiek ir didžiosios, žymiosios jo dalys.Žmogaus įžymumas pareina ne nuo jo turimosios vietos ir ne nuo jo gabumų, bet nuo jo pareigingumo, garbingumo, nuo jo asmens šventumo.Šeimoje, organizacijoje, visoje sudėtingoje visuomenėje kiekvienas pareigingas žmogus yra reikalingas, ir jo garbingas darbas yra ne vien jo paties, bet ir kitų žmonių gerovės pagrindas. Tik blogieji žmogaus darbai ardo asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, nes blogųjų darbų žmogus išsuka iš Viešpaties' jam duotos paskirties kelio šiame gyvenime.Kartą mažasis Kęstutis skraidinęs savo paties pasidarytą popierinį aitvarą. Staiga jis išgirdęs ore didelį ginčą. Jis supratęs, kad aitvaro dalys tarp salo 

vęs susiginčijusios dėl savo svarbumo skrendant.— Aš skraidinu aitvarą! — kriokęs uždusdamas vėjas. — Aš esu didelis, galingas, iškeliu jį ir laikau ore.— Netiesa! Ne tu, bet aš skraidinu aitvarą! — šaukusi aitvaro uodega. — Be manęs jis augštai neišsilaikytų nė minutės ir nosimi nertų žemyn.Ginčas nesibaigęs, ir berniukas toliau išgirdęs aitvaro lazdelių piktą pasigyrimą.— Ko jūs čia riejatės? — sakiusios jos. — Ne jūs, bet mes esame svarbiausios, kad aitvaras gali skristi: mes duodame jam pavidalą ir tvirtumą.— Be manęs tai jau tikrai čia nieko nebūtų, — įsikišęs į ginčą aitvaro popierius. — Tik aš užkabinu orą, ir dėl to aitvaras skrenda!Nuo kitų neatsilikusi nė virvelė, kuri šitaip prašnekusi:— Nors aš esu plonytė, bet jus visus iškeliu augštyn ir vedžioju, kur panorėdama. Aš esu reikalingiausia!Mažasis Kęstutis, išklausęs aitvaro dalių ginčą dėl reikšmės, tik gardžiai nusijuokęs. Ir jaunutė’ jo galvelė gerai supratusi: popierinis aitvaras gali skris
ti tik dėl to, kad visos jo dalys yra savo vietoje ir kad sutardamos veikia; jos visos yra lygiai svarbios ir reikalingos, nors jos ir nevienodo didumo.Betgi yra gausybė suaugusiųjų, kurie šios aitvaro pasakėčios arba nesugeba, arba nenori suprasti, šitokie rūšiuoja žmones pagal jų paviršių, turimą vietą visuomenėje, pagal turtus, žodžiu, pagal viską, kas blizga ir jų akį patraukia, tik ne pagal tai, kaip tie žmonės savo pareigas atlieka, ne pagal jų taurumą, žmoniškumą ir širdies gerumą. Šitokie skirsto žmones į reikšminguosius ir į nereikšminguosius, į reikalinguosius ir į nereikalinguosius... Šitoks žmonių rūšiavimas yra pagoniškas, nekrikščioniškas — grynai materialistiškas.Pasaulio Kūrėjo planu, kiekvienas žmogus yra reikalingas savo vietoje, ir jis yra tiek žymus, kiek jis yra pareigingas, garbingas, kiek jis yra šventas...
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Skautavimas išeivijoje
Tison Ardent

Kaip pašalinis asmuo gyvenantis Va
karų Europoje ir dabar kuriam laikui 
besilankąs JAV-se, turiu puikią progą 
stebėti egzilus skautus. Man teko disku
tuoti visą eilę klausimų su jūsų vado
vais, taip pat su amerikiečiais bei eu
ropiečiais skautais.

Iš šių visų stebėjimų susidariau vaiz
dą, kad, nežiūrint nusistovėjusios tra
dicijos šiame pasaulio kampe, jūs ne- 
jsiliejote į vietinių kraštų visuomenę, 
kultūrą ir tradicijas, bet išlaikėte savą
jį tautinį atspalvį. Šis jūsų nusistatymas 
yra gal kiek pažeidęs ne vieną valsty
bę, kurios šiandien pasižymi savo nacio
nalistine forma. Jūsų aukštas skautavi- 
mo lygis dargi sukėlė kai kurių kraštų 
tarpe, ypač ten, kur jis yra žemesnio 
lygmens, tam tikro nepasitenkinimo ar 
net pavydo. Dėl to jūs nevisados buvo
te ir dar šiandien ne visur esate mielai 
sutinkami ar net toleruojami. Ne kartą 
ir aš pats suabejojau, ar dabar jus pri
glaudusių kraštų skautų organizacijos, 
kurios sudaro tą pačią pasaulinę skautų 
Broliją, iš tikrųjų laikosi B.-P. principų.

Jūsų noras būti lojaliais vietinių kraš
tų gyventojais, bet drauge išlikti ir išti
kimais savosios žemės sūnumis, iššaukė 
Vakarų Pasaulyje nesusipratimų. Ir tik 
jūsų vadovų taktiškos laikysenos ir 
skautiškos dvasios dėka ši padėtis pra
dedama svarstyti akademišku rimtumu. 
Dabartinėje jūsų padėtyje yra vienas 
pavojus, būtent, jūs pasiliekate per 
daug užsidarę savuose vienetuose ir per 
tai neįgyjate pakankamai gero ryšio su 
gyvenamojo krašto skautais. Jeigu jūs 
parodytumėt savo kaimynams, kad jūsų 
skautavimas yra tikrai aukšto lygio, iš 
kurio jie gali pasimokyti, ir kad jūs no
rite bendradarbiauti su jų vienetais, 
tada jūs sulauktumėte didesnio įverti
nimo ir pagarbos, o to pasėkoje atsiek
tumėte ir lygybės. Bet jei jūs vien sa
vųjų tarpe užsidarysite, tikėkite, niekas 
nesiteiks jūsų ieškoti, tuo labiau jums 
padėti. Prisimenu savo pirmąjį pusmetį 

Šio straipsnio autorius yra šveicaras skau- 
tininkas, parodęs didelį susidomėjimą lie
tuviais ir kitais egzilais skautais. Šiuo me
tu jis laikinai sustojęs Bostone, JAV.

svetimame krašte, kurio kalbos aš tada 
dar gerai nemokėjau. Pirmiausia aš bū
davau vietos skautų kviečiamas į ban
ketus ir parengimus, bet niekas per 
daug manimi nesidomėjo. Po kiek laiko 
įsidrąsinęs aš nuėjau pas juos stovyk
loje ir padėjau valyti palapines bei ne
švarius indus. Tas tiesiog savaime su
kėlė jų didesnį susidomėjimą manimi. 
Ir kai aš toliau dirbau su jais pačius 
biauriausius darbus, pajutau tapęs vie
nu iš jų, jau ne vien tik “garbingu” sve
čiu (mes visi anksčiau ar vėliau prade
dame nemėgti svečių).

Lai būna man leista paprašyti, kad 
jūs parodytumėt vietinių kraštų skau
tams tikrąjį skautavimą. Tik to nedary
kite išdidžiai (tikiu, kad tai jūsų nelie
čia). Jeigu jūsų idėjos ir metodai nebus 
priimti iš sykio, nenusiminkite. Turė
kite kantrybės, kaip kad vyresnis brolis 
mokydamas jaunesnį. Su ja tikrai iš
eisite laimėtojais kovoje už skautybės 
gerovę. Aš esu įsitikinęs, kad Jubilieji-

TSB direktorius generolas D. C. Spry, buvęs Ka- 
mados skautų vyr. skautininkas j j
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nėję Džiamborėje 1957 metais jūs turė
site nepaprastai didelių progų įsigyti 
sau bičiulių - draugų per tikro, pavyz
dingo skautavimo pasireiškimą.

Mūsų Vengrijos broliai skautai per
eitais metais įrodė, kad jie yra pasiryžę 
paaukoti savo gyvybes už išsilaisvinimą 
iš raudonosios vergijos ir už tuos prin
cipus, dėl kurių kova yra mūsų visų 
bendra kova. Vakarai buvo priblokšti. 
Dabar belieka ir jums eiti į priekį ir 
stebinti ignorantiškus vakariečius pa
rodant, kad ir jūs kovojate už savas tė
vynes. Ir tada visi skautininkai bei 
skautai gal supras man vieno skauti
ninko rašytus žodžius: “Jei mes siekia
me tų pačių idealų ir esame vienos ir tos 
pačios didelės šeimos broliai, tai dary
mas skirtumų mūsų tarpe būtų nusi
žengimu skautybės dvasiai.”

Aš linkiu jums iš visos širdies, mano 
mielieji broliai skautai, tęsti jūsų nepa
prastą ir kilnų darbą savo nepriklau
somuose vienetuose sąlytyje su vietos 
skautų Brolijomis iki pergalės, kuri 
įgyvendins pasaulyje pastovią taiką.

Pasaulinė
Skautijos struktūra

Lordas Robertas Baden-Powellis įkū
rė skautijos sąjūdį 1907 metais. Per ke
letą metų jo paskleistoji idėja prigijo 
visoje eilėje kraštų. Skautybė, kaip 
naujas, savaimingas ir entuziastingas 
berniukų lavinimo metodas, patraukė į 
save vaikus, nežiūrint nei jų tautinių, 
nei rasinių, nei religinių skirtumų. 
Šiandien virš 7 milijonai skautų žygiuo
ja po skautiškąja vėliava visuose pen
kiuose pasaulio kontinentuose.

Olimpia, 1920 m.
Didysis Pasaulinis karas (1914-18) 

sutrukdė betkokį didesnio masto skautų 
susibūrimą. Ir tiktai pirmoji Pasaulinė 
Džiamborė Olympijoje (1920 m.) sutel
kė skautus iš 20 atskirų tautų prie bend
ro laužo. Šios džiamborės išdavoje skau
tų vadai rado reikalo įsteigti Tarptauti
nį Skautų Biurą, kaip tarptautinės 
skautijos jungtį. Buvo nutarta kas antri 
metai susirinkti Tarptautinėn Skautų 
Konferencijon, kuri būtų augščiausias 
skautų organas. Tarptautinės Konferen
cijos bei tarptautinio skautybės judėji
mo įkūrėjais yra laikomos tautinės 
12

Jos Didenybė Karalienė Elzbieta II ir Princas Pilypas palieka Valdžios Rūmus Sidney, Austra
lijoje, karališkojo vizito metu. Skautai ir skautės stovi garbės sargyboje.

skautų organizacijos, kurios-1922 metais 
įsiregistravo į šį organą. Ten buvo at
stovaujami sekantieji kraštai: Argenti
na, Austrija, Belgija, Brazilija, Čilė, 
Čekoslovakija, Danija, Ekvadoras, Es
tija, Suomija, Prancūzija, Didž. Britani
ja, Graikija, Vengrija, Italija, Japonija, 
Latvija, Liberija, Luksenburgas, Olan
dija, Norvegija, Peru, Lenkija, Portu
galija, Rumunija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Tailandas, JAV ir Jugosla
vija. (9 iš šių įkūrėjų šiandien nebepri
klauso tarptautiniam skautų judėjimui, 
kadangi jų kraštų politinės sistemos 
atmeta skautybę kaip netinkamą tota
litarinėms valstybėms arba jų kraštai 
yra Rusijos pavergti).

Tarptautinė Skautų Konferencija 
(TSK)

“Konferencijos” vardas buvo parink
tas mintimi pabrėžti atskirų tautinių 
skautų sąjungų autonomiškumui savo 
vidaus reikaluose. Pagrindinis Konfe
rencijos tikslas yra sudaryti progas jos 
nariams pasisakyti įvairiais tarptauti
niais skautų klausimais, plėsti jų tarpe 
bendradarbiavimą pagal B.-P. nustaty
tus principus ir duoti naujų minčių 
skautavimo lygiui atskirose sąjungosę 
pakelti. Konferencija, be šių uždavinių, 
dar yra įpareigota parinkti rengėjus 
pasaulinėms džiamborėms, skautų vy
čių sąskrydžiams ir kitiems tarptauti
niams skautiškiems susibūrimams.

Kiekviena registruota skautų sąjun
ga į Tarptautinę Konferenciją deleguo
ja 6 atstovus su 6 balsais. Tie delegatai 
yra savų sąjungų oficialūs atstovai tu
rį pilną teisę tiekti TSK įvairius pasiū
lymus bei daryti sprendimus.

Tarptautinis Komitetas
Tarptautinį Komitetą sudaro 12 na

rių, kurių kiekvienas yra iš skirtingo 
krašto. Vienas trečdalis šių narių pasi
traukia kas antri metai, ir niekas iš jų 
negali komitete likti ilgiau kaip iš eilės 
6 metus. Pažymėtina, kad šie delegatai 
yra ne savo kraštų sąjungų atstovai, 
bet atstovauja Tarptautinę Konferen
ciją. Kitaip sakant, jie veikia ne iš savo 
tautinio taško išeidami, bet vadovauda
miesi visos Konferencijos narių minti
mis. Tarptautinio Komiteto narius ren
ka Tarptautinė Konferencija. Tarptaut. 
Komitetas yra įpareigotas apsvarstyti 
prašymus tų sąjungų, kurios nori įsire-
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Pulk. J. S, Wilson'as, ilgametis B.-P. bendradar
bis, buv. TSB direktorius, dabartinis TK garbės 
pirmininkas

gistruoti Tarptautinėje Konferencijoje. 
Komitetas, prieš priimdamas sąjungą į 
bendrąjį skautybės judėjimą, turi būti 
tikras, kad ji laikosi skautybės principų 
ir metodo, kaip kad B.-P. buvo nusta
tyta. Kita svarbi Tarptautinio Komiteto 
pareiga yra parinkti ir paskirti Tarp
tautinio Skautų Biuro Direktorių, ku
ris yra ne tiktai vyriausias pasaulio 
skautų reikalų vedėjas, bet drauge ir 
ryšininkas tarp Biuro, Komiteto ir Kon
ferencijos. Kadangi Komitetas dėl di
delių atstumų negali dažnai susirinkti, 
Tarptaut. Skautų Biuro Direktorius 
neša nepaprastai didelę atsakomybę už 
pasaulinę skautų veiklą.

Tarptautinis Skautų Biuras (TSB)
Biuras direktoriaus priežiūroje atlie

ka Tarptautinės Konferencijos ir Ko
miteto pavestus uždavinius. Jo veikloje 
pažymėtina:

1. Korespondencija. Biuras palaiko su 
Konferenciją sudarančiomis sąjungomis 
artimus ryšius tarptautinio skautavimo 
reikalais. Atskiros sąjungos tarpsąjun- 
ginius ryšius palaiko per savo Užsienio 
Skyrių vedėjus. 2. Informacija. Biuras 
renka ir leidžia įvairią informacinę me
džiagą, turinčią bet kokios reikšmės 
skautiškam judėjimui. Tas atliekama 
specialiais pranešimais, biuleteniais, 
instrukcijomis ir per žurnalą “World 
Scouting”. 3. Patarimai. Biuras duoda 
patarimų, kas ypač svarbu sąjungoms 
esančioms kūrimosi stadijoje ar kur 
14 

skautavimo lygis yra atsilikęs. Ši pagel- 
ba teikiama raštu, literatūra ir net as
meniškais apsilankymais.

4. Pasauliniai sąskrydžiai. Biuras nėra 
atsakingas už pravedimą, organizavimą 
ar kitus technikinius darbus sąryšyje 
su tarptautinėmis džiamborėmis, skau
tų vyčių sąskrydžiais ir pan. Už visa tai 
yra atsakingos atskiros sąjungos, kurios 
apsiima tą ar kitą tarptautinį parengi
mą pravesti. Tačiau Biuras yra įparei
gotas prižiūrėti, kad numatytos stovyk
lavietės ir parengimų planai būtų pri
imtini dalyviams. Biuro pareiga yra su
rasti iš atskirų sąjungų tarptautinių su
sibūrimų rengėjus, pristatyti juos Tarp
tautinei Konferencijai ir vėliau jau su 
Konferencijos parinktu rengėju — šei
mininku atlikt paruošiamuosius darbus.

5. Asmeniški apsilankymai. Vienas iš

R. T. Lund'as, TSB vicedirektorius

P. A. S. Siebold'as TSB ryšių skautininkas
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Gilwellio Miško Ženklo vadovų kursai

B.-P. pradėjo lavinti skautų vadovus 
1911 metais pravesdamas jiems ištisą 
eilę pašnekėsiu. 1919 m. jis pradėjo 
Miško Ženklo Kursus. Apie šių kursų 
tikslą jis štai ką sako: “Vienas iš pa
grindinių Miško Ženklo Kursų tikslų 
yra skatinti vadovus galvoti apie skau
tybės praktikavimą, duoti jiems progos 
susieiti, pasidalinti patyrimu ir pagy
venti drauge skauto įžodžio dvasioje.” 
Tais pačiais metais W. F. De Bois Mac 
Laren, Škotų Rajono Vadeiva, nupirko 
Gilwellio parką ir padovanojo skau
tams. Šiame parke įsikūrė vadovų mo
kykla.

Gilwellio Miško Ženklo kursai susi
deda iš trijų dalių: teoretinės, praktinės 
ir praktiško vadovavimo. Teoretinė da
lis reikalauja, kad kursantas prieš pra
dėdamas praktikinę dalį ar po jos, pa
rašytų išsamią studiją jam patiektais 
skautiškais klausimais. Praktikinė da
lis susideda iš 8 dienų stovyklos, kurio
je išeinami praktikinio skautavimo pa
grindai pradedant III-jų patyrimo laips
niu. Nepaprastai didelis dėmesys yra 
visą laiką kreipiamas į skilčių sistemą. 
Pagal ją tvarkomas visas stovyklos gy
venimas. Per šias 8 dienas kandidatas 
gerai supažindinamas su skautybe ir jos 
metodika. Praktiško vadovavimo stažas 
apima bent 6 mėnesių laikotarpį, kurio 

metu Miško Ženklo kursantas turi ak
tyviai vadovauti skautų ar kitos šakos 
draugovei bei atlikti kitas nurodytas 
pareigas. Atlikęs stažą, jis pristato iš
samų pranešimą, kuris yra patikrina
mas atsakingų pareigūnų. Atlikęs visas 
šias tris kursų dalis vadovas, jeigu jo 
darbo rezultatai yra patenkinami, yra 
įtraukiamas į Gilwellio Parko Stovyk
los narių sąrašus. Jam suteikiamas pil
kas kaklaraišis su jo trikampyje įsiūtu 
škotų tautinių raštų gabalėliu, skirtu 
prisiminimui W. F. De Bois MacLaren, 
kaklaraišio odinis išpintas žiedas ir ant 
odinės virvelės parištos dvi medinės 
“klumpelės” (Beads), kurios primena 
B.-P. gautąsias iš vieno afrikiečių gen
ties vado.

Gilwellistai paprastai susirenka 
džiamborių ar kitų tarptautinių sąskry
džių proga į savo sueigas, kuriose pasi
dalinama įspūdžiais ir plečiama Gil
wellio mokyklos dvasia.

Gilwellio kursai yra TSB priežiūroje 
ir už jų darbą yra atsakingas stovyklos 
viršininkas, “Camp Chief”. Šiuo metu 
juo yra John Thurman. Jis, padedamas 
kitų vadovų, nustato kiekvieniems me
tams bendrą lavinimo programą ir pri
žiūri, kad ji būtų tinkamai įvykdyta. 
Kursams atskiruose kraštuose pravesti, 
stovyklos viršininkas (C.C.), susitaręs

efektingiausių kelių bendradarbiavimui 
tarp skautų sąjungų stiprinti yra per 
TSB Direktoriaus asmeniškus apsilan
kymus. Toki vizitai daug pasitarnauja 
tiek lankomom skautų sąjungom, tiek 
Tarptautiniam Biurui.

6. Lavinimas. Direktorius ir Gilwellio 
Miško Ženklo Stovyklos Viršininkas 
bendradarbiauja rengiant įvairius va
dovų kursus. Ten kur sąjunga tebesi- 
kuria, jų pagalba siunčiami atstovai 
pravesti įvairius kursus ir ypač vado
vauti Gilwellio.Miško Ženklo Kursams. 
Šiuo metu TSB turi savo ryšininkus 
Pietų Amerikoje, Azijoje, Afrikoje. Jų 
pareiga yra ne tik pravesti įvairius kur
sus ir stovyklas, bet taip pat ir padėti 
pakelti skautybės lygį bei skatinti plė
timąsi.

7. Žurnalas “World Scouting”. Jis yra 

leidžiamas ir redaguojamas TSB. Jame 
kas mėnesį telpa įvairių straipsnių 
skautybės principų ir jos metodikos 
klausimais, taip pat įvairių žinių iš at
skirų sąjungų veiklos.

Finansai. Tarptautinio Skautų Biuro 
darbai yra atliekami ne iš kokios ištai
gingos didelės įstaigos, aptarnaujamos 
daugelio tarnautojų, bet iš paprasto, 
kuklaus namelio, kas nepaprastai su
mažina išlaidas. TSB pajamas sudaro 
Konferencijai priklausančių sąjungų 
įnašai — atitinkamas mokestis nuo 
kiekvieno skauto. Iš kitos pusės, sulau
kiama ir aukų iš tų asmenų ar institu
cijų, kurios vertina skautybės darbą. 
Tarptautinio Skautų Biuro adresas yra: 
132 Ebury Street, London S.W.l, Eng
land. A. B.
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su Biuro Direktoriumi, skiria sąjungom 
savo pavaduotojus titulu “Deputy Camp 
Chief”. DCC skiriamas iš asmenų bai
gusių Gilwellio kursus ar net juos pagi
linusių. D.C.C. ir kiti Gilwellio pareigū
nai, kurie negali toliau eiti savo parei
gų, savaime pasitraukia iš jiems paves
tojo darbo. Tas padeda pasiekti vadų 
lavinimo sistemoje vienodumo, kas ir 
yra šių kursų viena iš pasisekimo prie
žasčių.

Gaila, kad mes, lietuviai, neturime 
teisių šiems kursams pravesti, nors tu
rime nemažą skaičių skautininkų juos 
baigusių Anglijoje, Latvijoje ir po šio 
karo V. Vokietijoje, Australijoje, Vene
sueloje ir JAV. Reikia tikėtis, kad mū
sų tarptautiniam statusui keičiantis, 
atsiras ir galimybė vesti tuos kursus 
savo D.C.C. priežiūroje, kas tikrai pa
kels mūsų vienetų skautavimo lygį. 
Šiandien, aišku, reikia visomis jėgomis 
skverbtis į vietinių sąjungų praveda
mus Gilwellio kursus. A. B.

BVS su BUS vedėju ps. A. Banevičiumi ir jo pa
vaduotoju bei DF sekretoriumi ps. O. 
susitikę ESAT konferencijoje birželio 1 - 
Derby, N.Y.

16
Islandijos skautai žaidžia Kimo žaidimą.
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GENES NUOTYKIS
Eileen Malony

Staiga Genė pajuto reakciją. Gal tai 
buvo baimė? O gal ne? Tik jai pasidarė 
gaila skirtis su šiltu saulėtu pasauliu 
dėl nežinomų žalsvųjų gelmių.

— Gal kitą popietę, — pradėjo ji, bet 
jos žodžius pasitiko pasipiktinimo 
žvilgsnis sesers akyse.

— Negi tu bijotum? — Lauros balsas 
nebuvo priekaištingas, jame skambėjo 
nesugebėjimas suprasti, kad kas nors 
gali atsisakyti tokio viliojančio žygio.

Iš lėto, nenoromis pradėjo Genė reng
tis. Kai Laura buvo besiruošianti uždėti 
jai šalmą, jos išgirdo balsą:

— Ar yra kas nors tenai?
— Ten atplaukia laivelis nuo Šamo 

laivo — šaukė akyloji Laura.
— Viešpatie, negi jie mus pastebėjo,

— susirūpino Genė. — Nepagalvojom, 
kad mes galime padaryti tėtei nemalo
numų.

— Gal Samas grįžta? — garsiai gal
vojo Laura. — Neatrodo. Daug stam
besnis vyras...

— O gal kas iš įgulos su kokia žinia,
— tarė Genė, — Žiūrėk, aš užsidėsiu 
šalmą, ir jie manys, kad tai tėtė. Gal 
žinia neskubi. Blogiausiu atveju turė
sime prisipažinti.

Laura padėjo pritvirtinti šalmą. Tuo 
metu laivelis visai priartėjo, ir jame 
atsistojęs vyras, iš Šamo įgulos, šaukė:

— Pasakyk tėvui tuoj, kad leistųsi 
žemyn. Mums reikia naro Šamui gelbėti.

Pasvyravusi akimirką, Laura apsi
sprendė. Ji paėmė telefono ragelį ir sku
biai kalbėjo Genei:

— Tu turi nusiimti rūbus, Gene, Sa
mas pavojuje. Aš buvau kartą nusilei
dusi ir žinau kaip atrodo. Nėra laiko 
iššaukti tėvą. Tuoj atleisiu šalmo varž
tus.

Genei staiga pasidarė ir šalta ir karš
ta, bet ji nesvyravo.

— Ne, Laura, dabar mano eilė. Ne
galime gaišti nė sekundės. Padėk man 
nusileisti laiptais.

Ištiktųjų, Genė galėjo greičiau pa
siekti laivą, negu pasikeisti su Laura 
naro rūbais. Tačiau, jei Laura būtų su-

(tqso)

pratusi kokį siaubą tuo momentu Genė 
išgyveno, ji nebūtų leidusi jai leistis į 
vandenį.

Vyras laivelyje nė nesuvokė, kad šal
muota figūra denyje ne kapitonas Wil- 
sonas, o tik jo jauniausioji duktė.

Ji pradėjo leistis laiptais žemyn.
— Palauk, — susirūpino Laura, — 

geriau sužinok, kur Samas yra.
Žinios buvo bauginančios. Samas dir

bo prasikirsdamas kelią nuo viršutinio 
denio į iždininko raštinę. Jis prasikirto 
pakankamo dydžio skylę ir, nepaisyda
mas kapitono įspėjimo, nutarė toliau 
patyrinėti. Paprašęs vyrą paleisti dau
giau virvės, jis nusileido žemyn. Jo 
akims dar nesuskubus prisitaikyti prie 
tamsos, iš užpakalio išniro povandeni
nė baidyklė ir prispaudė savo čiuptu
vais jo rankas prie šonų. Jis vos su
skubo aiktelėti! “Milžiniškas aštuonko
jis!. .. Pagavo mano rankas...” ir laidas 
nutilo.

— Geriau paimk tėvo peilį, Gene, — 
telefonavo Laura, — ir geros sėkmės... 
mėgink ir smok tarp akių — tai vienin
telė vieta tai baidyklei...

Milžinai aštuonkojai buvo labiausiai 
vengtini vandenyno tvariniai. Genė 
mėgino prisiminti, ką ji buvo skaičiusi 
Jules Verne “Twenty Thousand Lea
gues under the Sea”. Kiek kartų, gu
lėdama saugiai lovoje, ji vaizdavosi ne
pavydėtiną Nautilo įgulos padėtį kovo
jant su bjauriomis jūros baidyklėmis. 
Dabar ji pati leidosi per miglotus van
denis į susitikimą nežinia su kuo.

Rankoje ji juto rankeną ilgo plieninio 
peilio, tėvo peilio. Nuo to peilio pri
klausė ne tik Šamo, bet ir jos pačios 
gyvybė.

Ar viskas tvarkoj? — girdėjo ji sesers 
balsą iš viršaus.

Tvarkoj? Šiuo tarpu tvarkoje, bet 
kas galėjo pasakyti, kaip bus po ke
liolikos minučių ir ką ji ras tamsiuose 
paskendusio laivo kampuose.

Ji leidosi virve iš lėto, kadangi ji at
siminė tėvą sakius, kad po vandeniu 
reikia lėtai judėti, nes galima netekti
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sąmonės.
Apačioje, prieš ją, kilo paskendusio 

laivo kontūrai. Viskas apdengta, kaip 
Laura pasakojo, švelniai baltu koralu. 
Pasakiškas laivas! Bet ką slėpė jo tam
sūs šešėliai? Kokios siaubingos būtybės 
tykojo to pasakiško laivo tamsiuose už
kampiuose?

Iždininko raštinė turi būti priešaky, 
ji prisiminė tėvą rodžius laivo planus. 
Jai einant pirmyn, baltas kristalas traš
kėjo po kojomis. Ji svaigo ir instink
tyviai griebėsi kabančio laido. Ne, ne 
laido — Šamo oro vamzdžio. Aišku, kur 
baigiasi vamzdis, ten turi būti Samas. 
O gal tai bus tik besielis kūnas, kurį 
ji ras aštuonkojo čiuptuvuose?

Laikydama vamzdį tarp rankų, ji at
sargiai ėjo, kol jis nyko didelės ketur
kampės skylės tamsoje, ir ji atsiklaupė 
viena Atlanto nakties tyloje, žiūrėdama 
žemyn ir .tempusi ausis. Nei garso, nei 
vandens bangavimo. O ten kur nors 
guli Samas baidyklės glėbyje, baidyk
lės, kurios ji niekad nėra mačiusi, bet 
kurios vien tik vardas kėlė pasibaisėji
mą. Genė negalėjo nieko įžiūrėti. Vie
nintelė išeitis buvo pačiai leistis žemyn. 
Nevilties apimta, ji ryžosi ir krito kie
tai. Praėjo akimirka ir kita, kol ji at
sipeikėjo. Ir tada pro tamsumą, ji pa
matė- tai, ko ji nusileido matyti. Tai 
buvo vyro batas be garso brūžinamas į 
medines grindis. Batas, bet jis buvo 

gyvas. Toliau buvo matyti kontūrai vy
ro, kuris rangėsi ir kovojo dėl gyvybės 
su kažkuo balsvu ir raupsuotu, mar
murinėm, kepurėtom, šviečiančiom ir 
neapsakomai piktom akim.

Lyg baisiam sapne suskambėjo au
syse Lauros žodžiai: “Smok tarp akių”.

Baimė surakino Genę. Ji, suspaudusi 
peilį rankoje, bejėgiai spoksojo. “Smok 
tarp akių!” Tačiau jos ranka nebeturėjo 
jėgų smogti.

Didelių pastangų dėka ji susitvardė. 
Protas sakė jai, kad baidyklės čiuptuvai 
negali laikyti suspaudę Šamą ir tuo pa
čiu metu kovoti su ja. Ji smogė. Peilis 
sulindo į minkštą kūną,' padarydamas 
platų plyšį, tik priešo menko judesio 
dėka, smūgis buvo pataikytas truputį 
per žemai. Ji pajuto lyg botago smūgį, 
ir vienas čiuptuvas apsiviniojo apie jos 
kelį, ir beveik jai alpstant iš baimės, 
ji buvo nepermaldaujamai traukiama 
artyn prie besiritančio ritinio, kur švie
tė dvi pasibaisėtinos akys.

Staigiu spyriu ji atpalaidavo koją ir 
vėl smogė. Vėl tas pats pažeistojo su- 
drebėjimas, čiuptuvas dar stipriau su
spaudė ir atleido. Išsekęs vyras, paleis
tas iš baisaus glėbio, krito ir atrodė nu
alpęs. Ji pasilenkė, nutempė jį iš mir
ties vietos ir tuo metu jis pasikėlė tru
putį ir atsirėmęs jos pečių nutripsėjo 
iki skylės, kur kabojo keliamoji virvė.

Sunkiai alsuodama, kovos išvarginta,

Toronto Vandenės atidarę plaukiojimo sezono su BVS, Toronto skaučių Šatrijos tunto žunt. 
ps. D. Keršiene, dv. vadovu kun. P. Ažubaliu, jūrų s. H. Stepaičiu ir H. Montės jūrų budžių 
įgulos vadu v.valt. V. Valaičiu. Pirmoje eilėje viduryje Vandenių vadovė v.volt. I. Ropienė. 
, „ Nuotr. S. Dobkaus.
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Omohos sesių voidinimos Motinos Dienos progo. Nuotr. K. Musteikio

Genė apvyniojo virvę Šamui per Klu
bus ir liemenį, timptelėjo virvę du 
kartus.

Turėjo praeiti dvidešimt minučių, 
kol jie abu pasikėlė. Galvą skaudėjo 
neapsakomai. Kartais atrodė, ji netek
sianti sąmonės. Iš lėto, bet saugiai ji 
buvo keliama aukštyn. Mielos rankos 
ją išvilko iš naro aprangos. Pats tėvas, 
jau sugrįžęs, nunešė ją į lovą ir pagul
dė miegui.

Laura papasakojo tėvui, kas įvyko ir 
laukė, kaip vyriausia, barimo; tačiau 
tėvas tepasakė:

— Šamo laimė, kad ji taip greitai 
veikė. — Daugiau niekad jis apie tai 
nebekalbėjo.

Kai sekantį rytą Genė pramerkė 
akis, pamatė tėvą ir Laurą pasilenku
sius ties jos lova. Ji nusišypsojo meiliai 
abiem, ir žiūrėdama į susirūpinusį se
sers veidą, atsiduso galvodama: “Dabar 
Laura nebesakys, kad aš neturėjau 
nuotykių..

Vertė Agnė Beniušytė

SKAUTIŠKI PAŠTO ŽENKLAI
Atskiros valstybės, pagerbdamos 

skautybės sąjūdį ir jos įkūrėją, jubi
liejinių metų proga yra išleidusios eilę 
pašto ženklų su skautiškais vaizdais. 
Tų pašto ženklų galima gauti gan pri
einama kaina. Geriausia kreiptis į skau
tų filatelistų klubus. Vienas iš jų pažy
mėtinas — Scouts on Stamps Society, 
925 Elm Street, Winnetka, Illinois. Ši 
organizacija leidžia “S.O.S.S. Journal”, 
kuris patiekia įvairių žinių apie skau
tiškus pašto ženklus ir vokus, duoda 
žinių iš savo veiklos, skelbia narių sąra
šus ir adresus. Šio klubo nario mokes
tis yra $2.00 Kanadoje ir Amerikoje 
gyvenantiems nariams. Visiems kitiems 
— $2.50.
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PAŽINKIME VIENĄ MŪSŲ 
KAIMYNŲ 
O. Gešventas

Pulk. O. Pantiuchov

Prieš keletą dienų mane pasiekė rusų 
skautų įkūrėjo pulk. Olego Pantiuchovo 
laiškas, kuriame jis džiaugiasi, galėda
mas perduoti lietuviams skautams sa
vus ir visų tremtyje esančių rusų skau
tų nuoširdžius broliškus sveikinimus. 
Šis laiškas paskatino mane pasidalyti 
su “Skautų Aido” skaitytojais mano tu
rimomis žiniomis apie tautinius rusų 
skautus. Neabejoju, kad mūsų vyres
niųjų skautų tarpe atsiras nors ir ne
didelis skaičius tokių, kurie atsimena 
rusų skautų judėjimą caro laikais ir ras 
laiko pasidalyti savo atsiminimais su 
mumis.

Su rusų tautiniais skautais man teko 
susidurti 1951 metais Austrijoje. Ten 
lankėsi rusų skautų įkūrėjas pulk. O. 
Pantiuchov. Iš jo, kaip žymiausio ir se
niausio rusų skautų veikėjų, pavyko 
gauti žinių apie rusų skautus, jų pir
muosius žingsnius ir veiklą priešbolše- 
vikinais Rusijoje ir pokariniais laikais 
svetur, tremtyje.

Pasirodo, kad pirmoji tuometinio ang
lų karališkosios tarnybos pulkininko 
Baden-Powell parašytoji skautybės 
klausimais knyga pateko carui Nikalo- 
jui II-jam ir jo įsakymu buvo išversta 
į rusų kalbą bei išleista 1909 m. balan

džio mėn. pradžioje Vyriausiojo Kariuo
menės Štabo lėšomis. Šitai knygai vos 
spėjus pasirodyti, tartum grybai po lie
taus pradėjo organizuotis skautų viene
tai Peterburge, Maskvoje, jų priemies
čiuose ir tik po keletos mėnesių jau ir 
didesniuose Rusijos miestuose. “Kaip 
ančiukai puola į vandenį, taip puolė jau
nuoliai stoti į patraukliais žaidimais 
viliojančią organizaciją, kuri tikrovėje 
davė jiems daug daugiau, negu žaidi
mus”. Taip rašo savo laiške dabar jau 
žilaplaukis, 75 metų amžiaus susilau
kęs, pulk. O. Pantiuchov.

Pulk. Oleg Pantiuchov, tuomet dar 
tik pakapitonis (štabs-kapitan) I-jo Jo 
Ciesoriškos Didenybės gvardijos šaulių 
pulko, stovėjusio Pavlovske prie pat 
Peterburgo, jau 1909 m. balandžio 30 d. 
sudarė pirmąją skautų skiltį, kuri po 
keletos dienų išaugo į draugovę ir ne
trukus į tuntą, įsikūrusi caro gyven
vietėje “Carskoje Selo”.

1911 metais pulk. Baden-Powell ap
lankė Rusiją, buvo priimtas caro, susi
pažino su rusų skautų veikla ir skautų 
vadovais. Sutinkant arba išlydint pulk. 
Baden - Powell, sostinės ar didesniųjų 
miestų stotyse, buvo išrikiuojamos 
skautų draugovės.

Pulk. Baden - Powell kviečiamas, 
O. P. su keliais vadovais 1912 m. aplan
kė Angliją ir vietoje susipažino su ang
lų skautų organizacija bei jos veikla.

Prieš I Pasaulinį karą organizuotų 
rusų skautų skaičius pasiekė net 80.000. 
Jiems remti buvo susiorganizavusi 
draugija, kuri buvo pavadinta Rusų 
Berniukams - Žvalgams Remti Draugija 
Rusų Skautas.

Pirmam pasauliniam karui prasidė
jus ir O. Pantiuchovui, kaip aktyviosios 
tarnybos karininkui, išvykus į frontą, 
jį pavadavo viceadmirolas Bostrem.

Bolševikams užvaldžius Rusiją, skau
tų organizacija buvo uždaryta ir tūks
tančiai skautybei ištikimų jaunuolių 
buvo sušaudyti arba dingo sovietinėse 
stovyklose. Ir tik į svetimus kraštus 
patekę rusų jaunuoliai turi galimybę 
burtis į skautų skiltis, draugoves ir 
tuntus. Šią galimybę jie tinkamai iš-
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1857- 1957

Toronto rajono skautės kanadietės 
š.m. birželio 8 d. surengė šventę Lordui 
Baden-Powell pagerbti didžiulėje spor
to salėje, talpinančioje 10.000 žiūrovų.

Programa pradėta Lady Baden - 
Powell sveikinimu, perduotu plokštele. 
Atatinkamais momentais darnus skau
čių choras davė skautiškų ir ypač B.-P. 
mėgiamų dainų.

Prisimenant B.-P. buvimą Indijoje, 
buvo atliktas indų šokis (virš 150 da
lyvių). Vaizdžiai ir įdomiai pailiustruo
ta skaučių kūrimosi pradžia (1910), su 
ano meto madomis, papročiais, žaidi
mais, ano meto dviračiais įr automobi
liu; pirmosios uniformos ir jų raida iki 
šių dienų.

Šūkiu “Mes esame jaunesnės skautės, 
mūsų tikslas talkininkauti darbuose ir 
žaisti” buvo atvaizduota visa jaunes
niųjų skaučių patyrimo programa. Jau
nesniajai skautei skirta daug dėmesio.

Skautės davė trumputę programą. Jų 
šūkis — knyga. Joje viską rasi. Neveng
ta morzės.

Vėliau buvo pabrėžtas ir išryškintas 
tarptautinis seseriškas bendravimas. At
žymėta pasaulio skaučių ženklas, vėlia
va, himnas. Prie Our Chalet be Caba- 
nos, dekoracijų šokta šveicarų bei mek
sikiečių tautiniai šokiai.

Scenos, ar tikriau arenos, viduryje 
išdygo gaublys ir suėjo miškas Toronto 
Vienetų vėliavų. Vėliau praėjo įvairių 
kraštų skautės su savo tautinėm vėlia
vom, lydimos tautiniais drabužiais pa
sipuošusių merginų. Jų tarpe nebuvo 
matyti nė vienos egzilių skaučių vėlia
vos, nė pačių skaučių. O gaublys vis 
stovėjo centre ir jame žėrėjo įvairia

spalviai žiburėliai. Deja, didelis jo plo
tas — Rytų Europa, šiaurinė bei vidu
rinė Azija — buvo nepaliestos nė vieno 
šviesaus žiburėlio ir skendo tamsiuose 
šešėliuose.

Pabaigai buvo pavaizduota šių metų 
busimoji Kanados stovykla su at vyk
siančiomis provincijų vadovėmis ir 
viešniomis iš kitur.

Žiūrovui paprastai dar lieka laiko ir 
pamąstymams. Jei akis neklysta, sėdi
mų vietų buvo užimta du trečdaliai. 
Atrodo, kad ne tik lietuviškoji Toronto 
visuomenė, bet ir kanadiškoji neparodo 
skautėms pakankamai šilumos. Gal būt, 
jaunimo organizacija, švenčianti 50 me
tų sukaktį, geriausiai jaučiasi savos šei
mos bei pačių artimųjų draugų tarpe 
ir nėra reikalinga reklamos. Tačiau, kai 
prisimeni neseniai vykusį Elvis Presley 
spektaklį, kontrastas milžiniškas. Ta 
pati salė nesutalpino žiūrovų ir buvo 
padarytas antras spektaklis. Išėjau ma
loniai nusiteikusi, bet su klausimu, ku
riam neradau dar jokio atsakymo.

O. Gailiūnaitė

JUBILIEJINĖ LITERATŪRA
27 YEARS WITH BADEN-POWELL, 

E. K. Wade, buvusi B.-P. asmeninė sek
retorė. Knygoje duodama įvairių prisi
minimų iš skautiško gyvenimo sąryšy
je su B.-P. Kaina 13s.6d (pašto išlai
doms 8d.).

BOY SCOUT JUBILEE, E. E. Rey
nolds, skautijos 50-ties metų istorija. 
Kaina 10s.6d. (pašto išlaidoms 6d.).

naudoja ir dabartiniu metu. Kur tik su
sibūrė didesnis skaičius tremtinių rusų, 
galima rasti ir jų skautų tuntą, drau
govę arba bent skiltį. Visi vienetai su
jungti į vieną bendrą organizaciją.

Grįždamas prie pulk. Olego Pantiu- 
chovo laiško, noriu pacituoti keletą to 
laiško būdingesnių sakinių:

“Linkėjimai šauniesiems lietuvių 
skautams nuo jų brolių rusų skautų. 
Aš džiaugiuosi, galėdamas perduoti 
Jums nuoširdžius broliškus linkėjimus 
ir nuo savęs, ir nuo visų rusų skautų 

svetur (tremtyje).
Prisimenu, kai Vilniuje, Jūsų sostinė

je, kurį mes visi labai mylime, susior
ganizavo mūsų skautų skiltys, ir koks 
tai buvo džiaugsmas man. Tai buvo 
1911 metais...

Vilniuje buvo Stebuklingasis Aušros 
Vartų Dievo Motinos Paveikslas, vieno
dai garbinamas rusų ir lietuvių.

Tikėkime, kad laikui atėjus ir lie
tuvių, ir rusų skautai klestės savo gim
tuose laukuose ir plotuose, bet ne sve
tur”. ,,
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įnašu DiDZiojisema
SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

• Birželio pradžioje Seserijos VS v.s. O. Zails- 
kienė lankėsi rytiniame JAV rajone, kur daly
vavo Worcesterio skaučių vadovių, vyr. skaučių 
ir sk.-vyčių sąskrydyje.

• Waterburio vietininkijai mielai sutiko va
dovauti dr. K. Žilinskienė, buv. Lietuvos Skau
čių Seserijos VS.

• Toronto skaučių Šatrijos tunto tuntininkei 
s. V. Kalendrienei pasitraukus, laikinai eiti tun- 
tininkės pareigas paskirta ps. D. Kerševičienė.

• JAV Rytinio Rajono Skaučių Vadovių ir 
Vyr. Skaučių sąskrydžio proga, už pavyzdingai 
eitos skautiškas pareigas. Rajono Vadeivei v.s. 
Emilijai Putvytei pristačius, ORDENU UŽ NUO

PELNUS SVS apdovanojo šias vadoves: ps. Birutę 
Bernotienę—Hartforde, ps. Izidorę Šimulynaitę— 
Worcesteryje, v.si. Aldoną Noakoitę — New 
Yorke, v.si. Laimą Petrauskaitę — Elizabeth'e.

JAV RAJONAS

DETROIT, MICH.
• Balandžio 13 d. buvo bendras sesių ir bro

lių skautų akademikų susirinkimas. Prie jaukios 
kavutės t.n. D. Šeputaitės bute buvo aptarta daug 
klausimų. Tolimesnei bendro! veiklai sudaryta 
valdyba: D. Šeputoitė — pirm., D. Bulgarouskaitė 
ir V. Memenąs nariai.

AR ŽINAI KAD...
...skautybės sąjūdis šiais metais 

švenčia savo 50 metų sukaktį?
... skautybės Jubiliejus ir Lordo 

Baden-Powellio šimtasis gimtadienis 
yra atžymima pasauline skautų džiam- 
bore, skautų vyčių sąskrydžiu ir skauti
ninkų indaba kurie įvyks vienu metu 
Sutton Parke, Anglijoje, rugpiūčio mėn. 
1-12 dienomis, dalyvaujant virš 35.000 
skatų?

... skautybės metodus B.-P. pirmiau
sia išbandė pirmoje stovykloje 1907 m. 
Brownsea saloje, Anglijoje?

... Brownsea salos stovykloje kilo 
mintis išleisti knygą “Skautybė 
Berniukams, kuri dabar yra vie
na daugiausiai perkamų ir skaitomų 
knygų pasaulyje?

... pasaulyje yra apie 7 milijonai ak
tyvių skautų, susiburusių į 100 atskirų 
tautinių sąjungų?

... apie 50 milijonų žmonių anksčiau 
ar vėliau buvo artimai susirišę su skau- 
tybe?

... Lietuvių Skautų Brolijai šiandien 
priklauso apie 2000 aktyvių skautų išsi
blaškiusių po įvairias laisvąsias šalis?

... lietuviai skautai yra dalyvavę vi
sose pasaulinėse džiamborėse, prade
dant 1924 metais Kopenhagoje?

... kiekvienas skautas, nežiūrint jo 
tautybės ar sąjungos, kuriai jis pri
klauso, duoda tą patį skautų įžodį ir lai-
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kosi pagrindinių B.-P. 1908 metais nu
statytų įstatų?

... 1916 metais Anglijoje buvo oficia
liai įsteigta vilkiukų šaka, o 1919 me
tais — skautų vyčių?

... Lordas Baden- Powellis su grupe 
anglų skautininkų-kių 1933 metais lan
kėsi Lietuvoje, kur Palangos sąskrydy
je buvo iškilmingai lietuvių skautų su
tiktas?

... B.-P. buvo apdovanotas Lietuvos 
Respublikos DLK Gedimino I laipsnio 
ordinu?

... Lichtenšteino Kunigaikštis Em- 
manuelis už didelę paramą ir prielan
kumą LSB yra apdovanotas Geležinio 
Vilko Ordinu.

... JAV Skautų Sąjunga turi apie 3.5 
milijonų skautų?

... 1922 metais buvo įsteigtas Tarp
tautinis Skautų Biuras ir buvo nutar
ta kas antri metai rinktis Skautų Kon- 
ferencįjon?

... 1924 metais Lietuvos Skautų Bro
lija tapo pasaulinio skautų sąjūdžio 
nariu?

... iki šiol yra įvykę 5 skautų vyčių 
sąskrydžiai (Rover Moots): 1931 Kan- 
dersteg, Šveicarijoje; 1935 Ingaro, Šve
dijoje; 1939, Monzie .Škotijoje; 1949, 
Skjak, Norvegijoje ir 1953, Kandersteg, 
Šveicarijoje?

... B.-P. turėjo vieną sūnų ir dvi 
dukras?
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• Danguolė Seputaitė išrinkta Lietuvių Bend
ruomenės Detroito skyr. valdybos vicepirmininke.

• Dalia Bulgarauskaitė vaidino Detroito Dra
mos Mėgėjų Sambūrio pastatytame veikale.

• Marytė Lekniūtė yra įtraukta i Wayne 
State Universiteto studentų garbės sąrašą.

• Danguolė Seputaitė, Birutė Rackaitė, Da
lia Memėnaitė ir Aldona Rastenytė šoko tautinių 
šokių grupėje per televizijos programą.

• Baltijos Tunto skautas Kazys Leknius Mo
tinos Dieną grojo smuiku G. F. Haendelio kūri
nius $v. Antano parapijos bažnyčioje. Akompo- 
navo vargonais p. Albertas Mateika.

• Detroito skautės akademikės dalyvavo Bal
tic Melodies Radio valandėlės Motinos Dienos 
minėjime. Pradžioje kalbėjo Tėv. T. Žiūraitis, OP. 
Meninėje programoje buvo atliktas M. Lekniūtės 
sudarytas montažas "Lietuvai Motinėlei". Jį at
liko deklamatorės Dalia Bulgarauskaitė ir Birutė 
Rackaitė, pianistė Marytė Lekniūtė; smuiku grojo 
sk. Kazys Leknius. /M. L./
OMAHA, NEBRASKA

Omahos Skautų Vietininkija rengia stovyklą 
1957 m. rugpjūčio mėn. 18-25 dienomis. Sto
vykla įvyks Christ Child Camp stovyklavietėje^ 
Ten yra gaunama palapinės, lauko lovutės, lankai, 
maž. kalibro šautuvai, yra gražus baseinas, įvai
rūs stovykliniai įrengimai ir pastatai. į stovykla
vietę kelias yra toks: iš Omahos vykti 30 gatve 
į šiaurę ir gatvės gale sukti 73 keliu į šiaurės 
vakarus. Nuo Omahos kelio bus apie 16 mylių.

Stovyklos vadovybę sudaro: stovyklos vadovas 
ps. Edv. Petraška, ūkio vadovas s.v. v.si. Feliksas 
Pabilionis — 5521 South 31 Street, Omaha 7, 
Nebr., stovyklos gydytojas dr. Juozas Petrikonis, 
stovyklos kapelionas kun. s. L. Musteikis — 
649 South 40th Street, Omaha 5, Nebr.

Stovyklos mokestis yra $ 10. Visi stovyklautojai 
— skautai ir skautės įmoka $5 /ar visą stovyklos 
mokestį $10./ pas stovyklos ūkio vadovą ar pas 
kapelioną. Pas juos yra gaunamos ir platesnės 
informacijos. Galutinė data registracijai yra rug
pjūčio mėn. 1 d.

Yra laukiama skautai ir skautės iš kitų vienetų.
Omahos Skautų Vietininkija 

CHICAGO, ILL.
• /sks/ Geguž. 26 d. Čikagos "Lituanicos" 

skautų tuntas Labdarių ūkyje turėjo smagią iš
kylą. Pradžioje s. J. Kaunas pravedė pašenkėsį, 
po kurio 5 skautai davė įžodį. Priešpietis baigtas 
žaidimais miške. Pietums atėjus, pravestos virimo 
varžybos. Gryno oro sužadintas alkis ir skautų 
sugebėjimas davė jiems progos skaniai pavalgyti 
šioje iškyloje, nes pietūs buvo gerai pagaminti. 
Vakarop pravestas laužas, kurį pradėjo tautinio 
ugdymo vadovas ps. V. Vijeikis. Su maloniais 
įspūdžiais grįžta Čikagon.

• /sks/ Čikagos "Lituanicos" skautų tunte 
įsisteigė naujas sk. vyčių kandidatų būrelis, tu
rėjęs jau kelias sueigas. Būreliui vadovauja s. 
P. Nedzinskas.
BOSTON, MASS.

• /sks/ Sk. vyčių Herkaus Montės būrelis 
bene pats pirmasis šiais metais stovyklavo. Tai 
buvo balandžio 12-13 d. Pavasario stovyklauto
joms į miegmaišius net sniego dangus nepagai
lėjo. . .

• Sk. vyčių Herkaus Montės būrelio vadu 
perrinktas R. Venckus. R. Šležas jį pavaduoja.

CLEVELAND, OHIO
Birželio 14-16 d. Vytauto Didžiojo skautų 

dr-vės 20 skautų ir 3 skautininkai stovyklavo 
kartu su 5 distrikto BSA skautais Chagrin Falls 
parke. Mūsų skautai savo stovyklą įsirengė aikš
tės viduryje, ją skautiškai pasipuošė ir iškėlė 
Lietuvos ir Amerikos vėliavas. Prie vartų pala
pinėje surengė parodėlę, kurioje parodė ameri
kiečiams lietuvių skautų knygas ir laikraščius, 
skautiškus ženklus, dr-vės ir Lietuvos gyvenimo 
vaizdų. Trys skautų skiltys, vadovaujamos K. 
Gaižučio, Š. Lazdinio ir P. Žygo dalyvavo pro
graminėse ir žaidimų varžybose su amerikiečių 
skautų skiltimis ir, surinkę daugiausia taškų, 
laimėjo 5-me distrikte pirmų vietų. Vytautėnų 
stovyklą ir parodėlę aplankė visi distrikto vado
vai. Vakare mūsų skautai dalyvavo bendrame 
lauže; čia skautas K. Steponavičius pagrojo akor
deonu Blezdingėlę ir dvi linksmas polkas. Sek
madienį 1 vai. visiems skautams išsirikiavus vė
liavos aikštėje, stovyklos viršininkas s. J. Boyd 
pranešė varžybų rezultatus ir įteikė draugininkui 
ps. Minkūnui skydą, kuriame pažymėtos visos 
dr-vės laimėjusios metines varžybas nuo 1953 m.; 
gi Briedžių, Panterų ir Lapinų skiltims įteikė mė
lynus kaspinus. Mūsų skautams vadovavo ps. R. 
Vizgirdas, talkinamas ps. R. Minkūno ir v.s. V. 
Kizlaičio. Sekmadienį linksmų vytautėnų parsi
vežti atvyko skautų tėveliai K. Gaižutis, A. Ruk
šėnas, V. Januškis ir būrys skautų vyčių. J. V.

• /sks/Birželio 17 d. s. Gerardas Juškėnas 
su»šeima persikėlė gyventiį Cleveland Hights, 
Ohio. Skautų spaudos informacijos ir SKS reikalais 
prašoma jam rašyti nauju adresu: 2896 Washing
ton Blvd., Cleveland 18, Ohio.

• /sks/ Gegužės 26 d. pas seniūną Pr. Ka
ralių buvo Clevelando skautininkų rarYiovės suei
ga. Jai pirmininkavo s. V. Civinskas. Diskutuoti 
1958 m. tautinės stovyklos reikalai bei aptarti 
artimiausi skautininkų ramovės darbai.

• /sks/ Birželio 8 d. Clevelande buvo šaunios 
Pilėnų tuntininko s. Vytauto Kamanto ir Aldonos 
Valaitytės vestuvės. Sv. Jurgio bažnyčioje jiedviem 
moterystės sakramentą suteikė kun. P. Dzegorai- 
tis. Prie altoriaus patarnavo uniformuoti skautai, 
jų taip gražus būrelis dalyvavo ir iškilmingose 
pamaldose. Vestuvių vaišės buvo New Windameer 
salėje. Jose dalyvavo arti pustrečio šimto svečių 
ir jaunųjų artimųjų. Svečių būta ir iš tolimesnių 
vietų — Čikagos, Toronto, Detroito ir kt. Jau
nuosius sveikino: St. Barzdukas, Vytauto gimna
zijos mokytojas ir JAV LB pirm., v.s. Pr. Karalius
— Pilėnų tunto ir skautų vardu, fil. Stp. Matas
— Akad. Sk. Sąjūdžio vardu, B. Gaidžiūnas — 
Dirvos ir žurnalistų vardu, J. Virbalis — LB 
Clevelando apylinkės vardu ir S. Laniauskas — 
Ateitininkų vardu. Svečiams ir sveikintojams pa
dėkojo jaunasis — Vytautas Kamantas.

Pilėnų tunto skautai ir vadovai nepaprastai 
džiaugiasi savo tuntininko s. Vytauto Kamanto 
sukurta lietuviška šeima, kuriai broliškai linki 
daug saulėtų dienų ir giedrios laimės. 
WORCESTER, MASS.

• /sks/ Birželio 1-2 d. Worcesteryje, Mass., 
buvo Paatlantės sk. vyčių ir vyresniųjų skaučių 
sąskrydis. Suvažiavo apie 1 10 skautiškojo jauni
mo iš Bostono, Worcesterio, Hartfordo, New Bri
tą in'o, Waterburio, New Haven'o, New Yorko ir 
Elizobetho vietovių.

Sąskrydžio pašnekesiai buvo gerai paruošti, o
23

24



temos pritaikytos akademinio jaunimo išsilavini
mui. Apie sk. vyčių uždavinius tremtyje kalbėjo 
v.s. K. Jonaitis, dr. inž. J. Gimbutas — "Lietu
vio skauto profesionalo vieta išeivijoje", ps. V. 
Pileika pravedė pašnekesį sk. vyčiams kandida
tams ir pranešė apie šios vasaros sk. vyčių sto
vyklų, kuri bus liepos 3-6 d.; ps. J. Raškys kal
bėjo bendrais I-jo rajono sk. vyčių reikalais.

Vyresniosioms skautėms pašnekesius skaitė 
Seserijos VS v.s. O. Zailskienė, kuri sąskrydin 
atvyko iš Čikagos, ir E. Vasyliūnienė — "Savi
aukla meilėje". Bendrus pašnekesius sk. vyčiams 
ir vyr. skautėms skaitė s. R. Šilbajoris — "Hu
manistinių studijų prasmė Amerikoje", ps. dr. 
kun. V. Cukuras kalbėjo apie individo kovą prieš 
asmenybę smukdančias jėgas, buv. Vokietijos 
Rajono Vadeiva s. A. Venclauskas pranešė apie 
Vokietijos lietuvių skoutų-čių veiklą ir apie Vasa
rio 16 gimnaziją. VS v.s. O Zailskienė gyvais 
pavyzdžiais nušvietė prasmingumą tarnauti Die
vui, Tėvynei ir artimui.

Šeštadienio vakare buvo smogus laužas, kurį 
pakaitomis vedė v.si. V. Strolia ir ps. R. Kezys. 
Pasirodė įv. vietovių vienetai. Po laužo Maironio 
parko salėje jaunimas linksmai pasišoko. Lauže 
ir šokiuose taip pat gausiai dalyvavo Worcesterio 
skautiškieji bičiuliai.

Sekmadienį sąskrydžio dalyviai uniformuoti 
dalyvavo . pamaldose Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Sąskrydžio proga Worcesterio skautai ir skautės 
išleido 12 psl. jų pačių spausdintą "Kelią", ku
riame sveikinamas suvažiavimas, informuojama 
skautiškais reikalais, duodama dainų, juokų ir kt. 
Sk. vyčių sąskrydžiui pirmininkavo ps. V. Gobu- 
žas, sekretoriavo ps. J. Ulėnas. Vyr. skautėms 
pirmininkavo ps. R. Molienė.

Iš kitų vietovių sąskrydin suvažiavęs skautiškas 
jaunimas bei vadovai yra nepaprastai dėkingi 
worcesteriečiams-tėms už tokią puikią viešnagę. 
Nepaprastas ačiū ponioms Prapuolenienei, Matu
levičienei, Gorodeckienei ir ponams S. Prapuole
niui ir L. Jakubauskui. O taip pat seseriškai - bro
liškas dėkui už puikią organizaciją Worcesterio 
sesėms ir broliams.

ARGENTINA
• /sks/ s. gen. T. Daukantas sutiko būti 

LSB Užsienio Skyriaus ryšininku santykiuose su 
kitų tautų skautais tame krašte. Jam talkininkaus 
s. V. Sviderskas. Tuo pačiu lietuviškai skautijai 
Pietų Amerikoje bus platesnis akiratis, nes nau
jasis skautiškas ambasadorius, eidamas 73 me
tus, yra pilnas jaunatviškos energijos, o be to, 
turi plačius ryšius su kitų tautų visuomenininkais 
bei skautų vadovais.

• /sks/ Gegužės 25-27 d.d. Buenos Aires 
mieste buvo užsieniečių skautų Argentinoje su
važiavimas. Suvažiavimą raštu pasveikino lietu
viai skautai.

• /sks/ Pasaulio skautų globėjo Sv. Jurgio 
rr Skautų Kankinių Dienos proga Argentinos lie
tuviai skautai pasikeitė sveikinimo raštais su 
ukrainiečiais skautais Argentinoje.

• /sks/ Gegužės 1 1 d. Argentinos Lietuvių 
Skautų Dr-vė Berisso miestelyje /80 km. nuo 
Buenos Aires/ suvaidino vietos lietuviams G. Ve
ličkos "Sienopiūtę". Berisse gyvena apie 3.000 
lietuvių. Spektaklis praėjo didžiausiu pasisekimu, 
sutraukęs daugybę žiūrovų, kurie netilpo solėn.
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VOKIETIJOS RAJONAS
• Aušros tunto globėju sutiko būti Vasario 

16 gimnazijos direktorius prof. A. Rukša.
• Iškilmingame Motinos Dienos paminėjime 

Aušros tunto 3 jaun. skautės ir 2 vilkiukai davė 
jžodj, 4 jūr. skautų kand. pervesti į skautus, M. 
Sprogys pakeltas į skiltininko ir s.v. kand. H. 
Rudaitis į paskiltininkio laipsnius. Ta proga kal
bėjo Rajono Vadeiva ps. T. Gailius, kun. dr. J. 
Petraitis, kun. J. Urdzė, tuntininkas s.v. v.sl. P. 
Cibitis ir tunto globėjas prof. A. Rukša. Vyr. sk. 
kand. si. R. Kiulkaitytė skaitė pašnekesį apie 
Motiną. Jau ne pirmą kartą meninėje dalyje 
visus žavi vyr. sk. si. A. Liudžavoitytė ir psl. 
B. čepulevičius savo melodeklamacijomis.

• Gegužės 18 d. buvo Aušros tunto naktinė 
iškyla su įdomiais žaidimais ir laužo programa.

/G. B./

AUSTRALIJOS RAJONAS
• /sks/ LSB Australijos rajone v.valt. A. Ži

linskui pasitraukus iš to rajono jūrų skautų skyr. 
vedėjo pareigų, naujuoju skyr. vedėju paskirtas 
v.valt. inž. V. Vaitkus, 5 Parker St. Spring Vale, 
Vic.; v.valt. A. Žilinskui už jo triūsą, organizuo
jant Australijoje jūrų skautus, vadeiva reiškia 
padėką.

• /sks/ Gegužės 12 d: Melbourne, Australi
joje, buvo skautiškoji šventė. Mūsų skautų tuntas 
pasimeldęs bažnyčioje susirinko parapijos solėn 
iškilmingai sueigai. Joje atžymėta Šv. Jurgio die
na bei auksinis skautybės jubiliejus. Į lietuviš
kosios skautijos gretas tądien įstojo 17 naujų 
norių, davė įžodį. Sueigoje dalyvavo Australijos 
LSS Rajono Vadas v.s. Ant. Krausas, kuris tarė 
žodį Sv. Jurgio ir skautybės klestėjimo tema.

• Senasis šio tunto vardas — Victorijos - 
Tasmanijos t. pakeistas gražiu DŽIUGO tunto 
vardu.

• /sks/ Tolimosios Australijos lietuviai skau
tai davė didelį įnašą lietuviškajai reprezentacijai 
atstovaudami Lietuvos Skautų Broliją Pan - Paci
fico džiamborėse. Štai ir dabar jie jau pradėjo 
stropiai ruoštis ateinančiai tokiai džiomborei. 
Daromi žygiai iš N. Zelandijoje gyvenančių skau
tų sudaryti reprezentacinį vienetą. Iki šiol tą 
reprezentacijos naštą Australijos rajonas vienas 
išnešdavo ant savo pečių. Sunku būtų iš to kraštą 
skautų bei vadovų laukti dar ir talkos bendrie
siems visos Brolijos reikalams. Tačiau, štai, mus 
pasiekė maloni žinia, kad ir iš Australijos plaukia 
aukos LSB Džiamborės Fondui. Aukojo: v.s. Ant. 
Krausas 3 svarus, ps. A. Bakaitis 2 sv. ir sk 
vytis J. Vizbaras 2 svarus.

• /sks/ Melbourne Džiugo tunto skautės tu
rėjo įdomią iškylą į Ferntree Gully kalnus. Joms 
teko užkopti 743 laiptus, kol pasiekė viršūnę. 
7ėn praleido puikias valandas maloniame aukš
tumų ore ir su pakilia nuotaika grįžo Melbournan.

• /sks/ Australijos rajone prie Aušros tanto 
Sydnejuje įsisteigė naujas senųjų skautų židinys. 
Jo tėvūnas yra Z. Staugirdas, 24 Lavoni Str., 
Gabramatta, NSW, Australia.

• /sks/ Birželio 1-2 d. Melbourne Un-to sa
lėje buvo Viktorijos valstybės australų skautų 
vadovų konferencija. Joje dalyvavo apie 400 
skautininkų. Konferenciją atidarė gubernatorius 
Sir Edmund Herring. Konferencijoje skaitytos 
aktualios paskaitos bei pravesti pašnekesiai skau-
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DŽIAMBORĖS FONDAS

Mūsų visų Lietuviškasis Džiamborės Fondas 
artėja prie savo didžiojo vajaus, mūsų visų bro
liškumo - solidarumo vajaus, baigmės. Kai mieli 
"Skautų Aido" skaitytojai skaitys šiuos žodžius, 
mūsų šaunūs broliai skautai, skautai - vyčiai ir 
skautininkai bus pakelyje į didžiąsias skautiškojo 
pasaulio jubiliejines stovyklos, o gol net bus jiems 
skirtas stovyklavietes pasiekę. DF gali jau šian
dien džiaugsmingai savo mieliems aukotojams, 
savo nuolatiniams ir naujiems talkininkams pra
nešti, kad mūsų DF vajaus doviniai pagerėjo. 
Mes tikime, kad pasieksime užsibrėžtą tikslą, kad 
visgi pagaliau surinksime pilnai tiek pinigų, kiek 
kad mums, kukliausiai išlaidas apskaičiuojant, 
reikia. Ypatingai dabartiniu metu mums reikia 
atkreipti reikalingą dėmesį į anglų kalba leidinio 
"White Badge" apie lietuvius skautus, apie mū
sų brolius kankinius ir apie mums padarytas ir 
daromas skriaudas, atspausdinimą. Tai yra labai 
svarbus ir reikalingas leidinys, kuris kalba ne 
tik apie LSB, bet yra įnašas į Lietuviškosios Bylos 
gynimą. Viso bus atspausdinta 5000 egzemplio
rių, kurių dalis skirta JAV Tautinei Skautų sto
vyklai, o didžioji dalis Džiamborei, Rovermootui 
ir Indabai. Mūsų mielos sesės, mieli broliai ir 
gerbiami skautų tėveliai bei bičiuliai su šiuo lei
diniu taip pat galės susipažinti. Leidinio atspaus
dinimas atsieis apie $1.000. Rinkdami ar auko
dami Džiamborės Fondui pinigus, prisiminkite, 
kad DF neša finansinę atsakomybę už minėto 
leidinio atspausdinimo. Leidiniu mes visi galėsime 
pasidžiaugti, o jis yra būtinos! Sėkmingai užbaig
dami DF vajų, mes galėsime užtikrinti finansa
vimą, o DF yra tikras, kad jo talkininkai, jo 
bičiuliai ir čia jo nepamirš. Prisidėkime visi be 
išimčių prie sėkmingo DF vajaus užbaigimo! Di
džioji darbo dalis atlikta, bet galutinas tikslas 
dar nepasiektas.

Žemiau pranešame, kad nuo š.m. gegužės 9 
d. iki birželio 12 d. DF Iždininką pasiekė sekan
čios aukos.
87. Lietuvos Nepriklausomybės Talka 

aukojo per p. A. Seniką, Brooklyn,
N.Y. /skirta leidiniui/ .................... $100.00

88. S. Noginionis senj., Mbntreal, Que. $ 10.00
89. Pagal aukų lapą No.57a per s.v.

si. A. Skopą, Montreal, Que............ $ 11.00
90. DF Remti K-tas Bostone, Mass, su

rinko ir per F, Korosienę atsiuntė $146.85
91. ASS Suvažiavimo Clevelande daly

viai per Korp! Vytis pirm. fil. R.
Viskantą .............................................. $ 25.06

92. Per DF Įgaliotinį Čikagoje, III., psl.
K. Dirkį ................................................ $112.79

93. Pagal aukų lopą No. 62a Los Ange
les Židinio skautai-vyčiai per ps.
Pr. Pakalniškį .................................... $ 12.00

94. Los Angeles Žalgirio Viet-kiįos Šv» 
Jurgio/Skautų Kankinių Dienos Ge
rasis Darbelis per ps. S. Makarevičių $

95. ps. B. Žolpio auka per DF Įgaliotinį
Toronte ps. VI. Rušą ...................... $

96. Waterbury Viet-kija pagal aukų la
pus No.No. 91, 92, 94 ir 95 per ps.
R. Pakalnį ........................................... $

14.25

5.00

89.07

Viso 526.02
Iki gegužės 9 d. buvo surinkta $2.693.44 
Viso iki š.m. birželio 12 d. į DF

DF GERADARIAI
23. ASS Čikagos Skyrius $20.45
24. Kęstučio Pašalpos D-ja, Čikaga, III. $10.00
25. Lietuvos Šaulių S-go, Čikagos Klubas $10.00
26. L.K. Birutės D-ja, Čikagos Skyrius $10.00
27. ps. Vladas Viįeikis, Čikaga, III. $20.00
28. S. Noginionis, senj., Montreal, Que. $10.00
29. A. Andrulionis, Boston, Mass. $20.00
30. s. M. Manomaitis, Boston, Mass. $21.00
31. D. ir J. Dikiniai, Boston, Mass. $10.00
32. John P. Tuinila, Boston, Mass. $10.00
33. Lietuvos šaulių S-ga, Toronto Klubas $10.00

DF RĖMĖJAI
9. Bostono Lietuvių Piliečių Klubas $50.00

10. L.V.S. "Ramovė", Čikagos Skyrius $25.00 
DF GARBĖS RĖMĖJAI

4. Lietuvos Nepriklausomybės Talka $100.00 
Džiamborės Fondas labai nuoširdžiai dėkoja

visiems savo Aukotojams, Geradariams, Rėmėjams 
ir Garbės Rėmėjams. Jūsų duosnumo ir DF pa
stangų įvertinimo dėka DF vajaus eiga pasidorė 
pakenčiamesnė. Reikia tik tikėtis, kad Jūsų pa
vyzdžiu paseks daugiau brolių skautų ir vadovų, 
daugiau skautų tėvelių ir bičiulių. Pakartotinai 
prašome susirūpinti "White Badge" leidinio iš
leidimu — jis turėtų ne vien skautams, bet 
visiems, visiems lietuviams rūpėti.

Mieli DF vajaus Talkininkai! Ačiū Jums, kad 
nepalūžtat ir ištvermingai tęsiate vajų! Esame 
arti tikslo, tad būkime tvirti DF vajaus baigmėje! 
Kiekviena, nors ir mažiausia auka, DF-ui yra 
svarbi ir reikalinga.

Skaudu mums visiems matyti, kad iki š.m. 
birželio mėn. 12 d. Šv. Jurgio/Skautų Kankinių 
Dienos Gerąjį Darbelį atsiuntė tik du vienetai! 
Paskubėkime jį visi atlikti, o taip pat nepamirš
kime laiku atlikti vasaros stovyklos mokesčio 
Džiamborės Fondui — mūsų visų Fondui!

Dar kortą visiems savo bičiuliams dėkodamas, 
DF visiems linki, sėkmingai užbaigti Lietuviškojo 
Džiamborės Fondo vajų!

ps. O. Gešventas, DF Sekretorius

tavimo klausimais. Sekmadienio rytą un-to sode, 
saulutei gražiai šviečiant, dalyviai pasimeldė ir 
pagiedojo gražių giesmių. Iš lietuvių sk. vadovų 
konferencijoje dalyvavo mūsų Australijos rajono 
vadas v.s. Ant. Krausas, Džiugo tuntininkas ps. 
E. Pankevičius ir tunto adjutantas si. E. Nagu- 
levičius. ................

• /sks/ Gegužės U d. Adelaidės kapuose 
Vilniaus sk. tuntas kartu su dideliu tautiečių 

būriu atsisveikino su buv. tunto adjutantu a.a. 
sL Jurgiu Noujoliu. Velionis skautų eilėsna įsi
jungė dar Vokietijoje. Adelaidėje be pareigų 
tunte buvo aktyvus Vlado Putvio sk. vyčių bure- 
|,o narys ir Korp! Vytis sk. pirmininkas. Del 
savo malonaus būdo ir visados giedrios šypsenos 
buvo visų labai mėgiamas. Ilsėkis ramybėje, 
Broli Jurgi!
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(atkelto. . . Brolijos Pastogėje)

Banionio, jau išėjo iš spaudos ir platintas Jubilie 
jinėje Džiamborėje ir JAV tautinėje džiamborėje. 
Tai pirmas tokio pobūdžio LSB leidinys liečiąs jos 
praeitį ir dabartį. Leidinys bus taip pat platina
mos Pon-Pacifiko džiamborėje N. Zelandijoje 
1957-58. Leidinj išleido LSB BUS. Spaudė Time 
Press Toronte.

• 1958 metų LSB Tautinės Stovyklos rengimo 
komisijos branduolys sudarytas Clevelande ir pra
dėjo darbą. | branduolį įeina: v.s. P. Karalius, v.s. 
V. Šenbergas, s. V. Civinskas, v.s. V. Kizlaitis, s. 
G. Juškėnas ir s. B. Rėkus. Laukiamo, kad grei
tai bus paskelbtas stovyklos laikas ir vieta.

• LSB Vadijo sąryšyje su ateinančia KSS vyk
do vienetų surašymą. Specialūs blankai išsiųsti va
deivoms ir tuntininkams. Šie blankai turi pasiekti 
Vodijos reikalų vedėją Toronte iki rugpiūčio mėn. 
15 d. Adresas: Mr. V. Morkūnas, 277 Evelyn 
Ave., Toronto 9, Ont.

• KSS dalyvaus tik skautininkai atlikę savo 
finansines pareigas ir pagal skautininkų anketas 
jsiregistravę Vadi joje. Vadeivos ir tunt./viet. pra
šomi atsiųsti naujausius savo skautininkų adresus 
LSB reikalų vedėjui iki rugpiūčio mėn. 1 dienos. 
Tuo pačiu adresu gaunamos ir skautininkų regist
racijos anketos.

• "Sk. B." knyga susidomėjimas kol kas pa
lyginant silpnas. Tunt./viet. knygos užsakymo 
reikalu prašomi susirišti su LSB Spaudos Fondo 
pirmininku jūrų s. H. Stepaičiu /111 High Park 
Ave., Toronto 9, Ont./. Knygą galima užsakyti iš 
anksto pinigų neįmokant.

• Jūrų Skautų Jubiliejinės Stovyklos ruoša 
eina prie pabaigos. Visi mūsų jūriniai vienetai ra
ginami joje pagal galimybę dalyvauti.

• Čikagos ir apylinkių vodovų/vių sąskrydis 
birželio mėn. 15-16 d., dalyvaujant SVS, praėjo 
sėkmingai. Praktiškai skautiškai programai vado
vavo s. V. Stasiškis.

• Eilė skautų/čių tautinių šokių grupių daly
vavo Taut. Šokių Šventėje ir Jaunimo Kongrese 
Čikagoje. Reikia pastebėti, kad skautai visur ak
tyviai dalyvavo ir prie abiejų įvykių ruošos akty
viai prisidėjo. LSB VS buvo Jaunimo Kongreso gar
bės komiteto nariu.

Broliui ps. inž. Kęstučiui ir sesei LSS 
Seserijos Vodijos Soc. Skyr. Ved., skaučių 
akademikių filisterei, v.s. Kunigundai Ko- 
dačiams, jų brangiam Tėveliui

Profesoriui
BERNARDUI KO D AČIŪ I mirus, 

reiškiame gilia užuojautų.
Detroito Skautės Akademikės.

Mieliems skautams 
broliui LAIMIUI ir sesei VALEI LEKAVI
ČIAMS reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
dėl jų tėvelio A.A. Jono Lekavičiaus mir

ties.

Dr. J. Basanavičiaus Skautų Vyčių Būrelio 
Tautinių Šokių Grupės vadovą

skautą vytį JUOZĄ PIEČAITį 
ir

EUFRAZINĄ RUDŽIAUSKAITĘ, 
sukūrus šeimos židinį, sveikina ir šviesios 
ateities linki

Dr. J. Basanavičiaus Sk. Vyčiu Būrelis 
ir Tautinių Šokių Grupė

Clevelando skautų Pilėnų tunto tuntininką 
s. VYTAUTĄ KAMANTĄ

ALDONĄ VALAITYTĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai 
sveikiname.

Pilėnų Tuntas

Mūsų Būrelio narį
s. VYTAUTĄ KAMANTĄ

ALDONĄ VALAITYTĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, mielai sveikino 
ir laimingo šeiminio gyvenimo linki

Simono Daukanto sk. vyčių būrelis

Sugrįžę iš savo puikiųjų vasaros stovyklų tuč 
tuojau pasidalykime įspūdžiais su sesėmis ir bro
liais visame pasaulyje. O tai geriausiai atliksite 
per "Skautų Aidą", kuris visus įungia ir visiems 
tarnauja. Siųskite stovyklų aprašymus su nuo
traukomis. Darykime tai greitai, kad aprašymai 
galėtų tilpti vėliausiai j spalių mėn. numerį.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

WHITE BADGE, LSB Užsienio Skyriaus leidi
nys apie Lietuvą, lietuvius skautus savame kraš
te ir išeivijoje. 'Taikliais aprašymais nuotraukomis, 
perfotografuotais dokumentais atskleidžiami skau
tai kankiniai pirmosios bolševikų okupacijos me
tu. Leidinys turi 44 psl. Tiražas 5000 egz. Re
dagavo ps. A. Banionis.

A VISIT WITH LITHUANIAN GIRL GUIDES, 
LS Seserijos leidinys apie Lietuvą ir jos skautes, 
skirtas didžiajam Jubiliejui paminėti. Gausiai 
iliustruotas, daug istorinės medžiagos, 24 psl. ir 
viršeliai. Redagavo D. Dirvonytė.

VYTIES KELIAIS, Venezuelos rajono skautų 
laikraštis lietuvių ir ispanų kalbomis.

BUDĖKIME, PLSS Anglijos rajono skautų-čių 
laikraštis, Nr. 21, 32 psl. ir viršeliai. Daug įdo
mios ir vertingos medžiagos visiems skautams - 
skautėms. ____________

Skautiškas ačiū visiems, sveikinusiems "Sk. 
Aidą" iš džiamborių ir stovyklų.

27


	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0001
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0002
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0003
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0004
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0005
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0006
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0007
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0008
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0009
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0010
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0011
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0012
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0013
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0014
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0015
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0016
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0017
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0018
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0019
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0020
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0021
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0022
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0023
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0024
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0025
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0026
	1957-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0027

