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Sesės ir broliai vadovės-vai! ! 
Prenumeruokime ir skaitykime va- 
dovų-vių laikraštį "Mūsų Vytį" . 
Kas dar jo neužsiprenumeravo į 
1958 metams ar prenumeratos ne- I 
pratęsė, padarykime tai neatidė
liodami. MV talpina mokomąją me
džiagų draugininkams, laikraštyje i 
diskusiniais straipsniais pasisako- į 
ma įvairiais Sąjungos reikalais. I 
Geram vadovui-vei yra būtina eiti ■ 
su bendromis problemomis, rū- i 
pesčiais, džiaugsmais. Rašantie- i 
siems primename, kad nuo š. m. I 
sausio 1 d. MV vyr. redaktoriaus ■ 
pareigas perėmė s. V. Stasiškis . Į 
Rašyti adresu: Mr. V. J. Stasiškis, j 
3140 W. 42 Pl., Chicago 32, III., I 
USA.
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SPECIALUS "SKAUTU AIDO" NUMERIS ?

"Skautų Aido” redakcija savo šių sukaktuvinių Sąjungos metų darbo pla- j 
ne yra pramačiusi išleisti specialų "Skautų Aido” numerį. Kaip kiekvieno | 
numerio, taip ir šito išleidimui reikia medžiagos ir pinigų. Kaip prama- į 
tyta visa tai sudaryti r

1) Kiekvienas tuntas, vietininkija ar atskirai veikiąs vienetas parašo s
Į savo veiklos apžvalgą nuo įsikūrimo iki šių metų. Paminimi vadovai, at- į

liktas vieneto darbas, stovyklos reprezentacija ir pan. Su apžvalga atsiun- į
i čia dvi, tris geriausias nuotraukas ir ... $10.00. Apžvalgos straipsnis tu- |

retų būti ne ilgesnis kaip 2 mašinėle rašyti puslapiai.
2) Numerio išleidimui medžiaga turėtų būti gauta iki š. m. birželio f

1 d. taip, kad speciali laida išeitų dar prieš Tautinę Stovyklą. Jei iki to j 
laiko nesusirinktų pakankamai medžiagos, tektų laidą išleisti lapkričio s 
1 dienai. I

į 3) Medžiaga siunčiama "Sk.A". redakcijos adresu.
Be abejo, ne visi suskrisime į didžiąją Tautinę Stovyklą. O visiems E 

pabendrauti, arčiau susipažinti sukaktuviniais metais tikrai vertėtų. Neaky- į 
vaizdiniam suartėjimui "Skautų Aidas” - mūsų Sąjungos narių nuolatinis ry- | 
šininkas - kaip tik ir siūlo šį planą. Ar tuo bus pakankamas susidomėjimas, |

; redakcija, kad ir optimistiška, abejojo. Bet pasiūlyti galima. Pagalvokime f
ir, jei vienetai rastų reikalo tam pritarti, ilgai nelaukime - siųskime savo ■ 

i apžvalgas ir nuotraukas.
Redakcija į
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ATSIUSTA PAMINĖTI:
GAIRELĖ, neperiodinis P. L. S.S. Auš
ros tunto laikraštis Nr. 14, leidžiamas 
Vasario 16-tosios gimnazijoje, numeryje 
3 nuotraukos iš Jubiliejinės Džiamborės. 
MŪSŲ LAPINĖ, L.K.Šarūno dr-vės laik
raštis, Nr. 21, leidžiamas Waterbury, 
Conn., 10 psl. ir viršeliai.

PĖDSEKIS, NR. 2(3), 1957 m.. Aušros 
tunto skautų-čių laikraštis, leidžiamas 
sk. vyčių Geležinio Vilko būrelio, Syd
ney, Australijoje. Gražiai iliustruotas, 
daug vertingos skautams-ėms medžiagos.

SVEČIAS, NR.5irNR. 6, lietuvių evan
gelikų liuteronų laikraštis, 20 psl. ir 
virše Ii ai.
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1918 m. vasario 16 d. Vilniuje buvo pasirašytas 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktas. Ta die
na mūsų tautai liko viena iš brangiausių. Ta diena — 
gimtadienis mūsų naujosios Lietuvos, ilgus šimtme
čius kovojusios dėl savo teisių, kultūros, savarankiš
kumo ir laisvės. Iškilmingai tų dieną apvaikščiodavo
me savo laisvoje tėvynėje, kaip tik galėdami iškil
mingiau minime ją ir savojo krašto netekę. Šiandien 
jau 40-tą kartą tą šventę švenčiame. Keturi dešimt
mečiai praėjo nuo to didžiojo įvykio — Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo. Tai didelė sukaktis — 
šiandien džiaugsmo ir liūdesio bei susimąstymo ke
lianti. Džiaugsmo, kad Vasario 16-toji įgalino mūsų 
tautą 22 metus gyventi laisvėje. Liūdesio ir susimąs-
tymo — kad jau 18 metų tos laisvės nebeturime. Ko
dėl nebeturime? Ar todėl, kad jos nebranginome? Ne 
— mes laisvę mylėjome labiau už sveikatą ir gyvybę, 
o jos netekome, nes pasaulį Blogis užvaldė, ir kai
mynai raudonas vėliavas kėlė Piktojo garbei.

O Gėris laimi paskutinę kovą, ir mes tik Juo ti
kime, mes tik Jam tarnaujame ir savo vėliavas Jo 
garbei nešame. Ateis valanda ir vėl, valanda naujo 
prisikėlimo, tik būkime verti lietuviai grįžti į prisi
kėlusią Lietuvą.

1
' lietwos .5 
nacionaline 
M-Mažvydo 
Cbibliotcka/
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Lietuvai

Lietuva! Amžiais Tavo šventas var
das ėjo iš lūpų į lūpas. Prie kūdikio 
lopšio motina Tavo vardą kartojo. Ta
vo vardas brangiausias, Tavo vardas 
turtas didžiausias, nes jis reiškia tėvų 
žemę, krauju ir ašarom šimtmečiais 
laistytą. Rūpintojėlių laimintą ir sau
gotą, baudžiauninkų pūslėtomis kojo
mis išvaikščiotą... Tavo vardas — žodis 
gražiausias, dainose ir himnuose kar
tojamas, paties Viešpaties Dievo į šią 
žemę leistas... ir šiandien tėvynainių 
išnešiotas po visą pasaulį, raudų ir ilge
sio aureolė, vilčių ir pasiryžimo švytu
rys. ..

Lietuva! Prieš 40 metų Tu prisikėlei 
laisvam gyvenimui, kaip viliojanti gėlė 
ant amžių tako, kaip spindinti žvaigž
dutė juodų debesų platybėje... Visą 
tautą užliejo didelio džiaugsmo banga, 
atgaivinusi tėvynainių krūtines darbui, 
kūrybai, mokslui, menui...

6, Viešpatie, Tu buvai pražydusi ant 
amžių tako, kurį trypė svetimų karei
vių batai... Ne vienas dėl Tavęs vėl 
užmerkė akis, ne vienas sveikatos nu
stojo, ne vienas kentėjo badą ir šaltį, 
ne vienas Tave paliko...

Toli baltieji gintaro krantai ir aukš
tos ošiančios pušys, toli žemaičių kal
vos ir Dubysos slėniai, toli Nevėžio, 
Nemuno krantai, toli aukštaičių ežerai 
ir senas Vilnius... Ilgesys mūsų žings
nius skaičiuoja, ilgesys mums čia saulę 
aptemdo, ilgesys mūsų rytmečio malda 
ir vakaro giesmė.

Tikime Tavo prisikėlimu ir klausia
me — kada? Dirbame Tau ir bijome — 
gal per mažai? O Tavo vardas skamba 
mūsų lūpose. Tavo atminimas lydi mus 
kaip palaima pilkų dienų grandinėje. 
Tu esi mūsų gyvenimas, ir mes dėkoja
me Dievui, kad Jis leidžia būti mums 
Tavo vaikais...

Tėvynė mus pagimdė ta sulygo, kad mes jos 
reikalams pašvęstume sovo dvasios ir kūno di
džiausias ir gražiausias jėgas. Ciceronas

Vasario 16-toji — Tavo didžioji šven
tė. Nebėra eisenų, nebėra blizgančių 
paradų... Bet pagarba Tau, Lietuva, 
vistiek ta pati, gal dar gilesnė ir pras
mingesnė. Priimk šiandien mūsų paža
dą, mūsų visų sesių ir brolių priesaiką 
— Tau dirbti dar daugiau, Tau vienai 
tarnauti. Vytautas L.

Vyt. A n i I i o n i s

TĖVIŠKĖS REGĖJIMAS

Regiu — pusnynuose rausva ugnelė žėri. 
Tai pasakų senų namai. . .
Prie židinio senelis žilutėlis, 
O apie jį nustebinti vaikai. . •

Regiu močiutę seną prie ratelio. . • 
Ir aš tenai dairaus savęs. . .
Veltui. . . Nusijuokia kaitri ugnelė. 
Sudeginus praėjusias dienas.

Girdžiu — pravirksta senos liepos. 
Pusnynuose nuaidi jų rauda. . . 
AŠ. veidą rankose paslėpęs. 
Verkiu tavęs, o tėviške šventa. ..

Kiekvienas skautas įsigyja ir skaito 
"SKAUTYB? BERNIUKAMS".

Užsakymus siųsti:
H. Stepaitis, 111 High - Park Ave., 

Toronto 9, Ont.
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lutirlitai.

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 d. višnu balsu tu
tor* kreiptis; l Rusijos,Vokieti jos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo 
pareiškimu:

Lietuvos TarybatTieįintelė lietuvių tautos atstovybė, r Būdamos 

pripsilotaja tautu apsisprendimo teise ir lietuviu Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo nėn. 18-23 d. 1917 metais,skelbia atstatanti nepriklau
somą demokratiniais pasatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir ta valstybę atskirianti nuo visu valstybiniu ryšiu,kurie 
yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos valstybės pama
tas ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
kiek galina greičiau sušauktas steigiamasis seimas,demokratiniu budo 
visu jos gyventoju išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ......................................
vyriausybei,prašo pripaiinll nepriklausomą Lietuvos valstybe.

LIETUVOS NEPKIKLAUSOMYBŽS PASKELBIMO AKTAS

3
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LAIŠKAS SKILTININKUI
Mielas Kęstuti,
šiandien vartydamas "Sk.A." puslapius, radau 

Jūsų tunto žinutę, kurioje rašomo, kad pradėjai 
vadovauti skilčiai. Sveikinu! Juk, rodos, dar taip 
nedaug laiko prabėgo nuo tos puikios stovyklos, 
kurioje davei vilkiuko įžodį. Atsimeni, man teko 
užrišti Tau raudonę kaklaraištį ir, paspaudus 
kairę, palinkėti "stengtis kasdienę būti geres
niu". . . Gerai, kad stumiesi j priekį ir augi tik
ru vyru. Mes, skautininkai, irgi nuo pareigų skil
tyje pradėjome. Pradžioje nebuvo lengva. Prisi
menu savo pirmąją pravestų sueigą . . . Kiek 
buvo baimės! . . .

B.-P. savo žodyje skiltininkams ("Sk. B." pusi. 
44) sako:

"Aš noriu, kad jūs, skiltininkai, ateityje turė
tumėte savo skiltis vieni patys, nes jūs galite 
prieiti prie kiekvieno skilties berniuko ir pada
ryti jį geru vyru. Nebus jokios naudos, jei tik 
vienas kitas berniukas bus išprusęs, o visi kiti 
bus niekam tikę. Turite stengtis padaryti juos 
visus įmanomai gerus. Svarbiausias žingsnis į tai 
— jūsų pačių pavyzdys, nes ką jūs patys dary
site, to darys ir jūsų skautai. Parodykite jiems, 
kad mokate vykdyti įsakymus, vis tiek, ar juos 
duoda raštu, ar jie išspausdinti ir taisyklėmis 
surašyti, ir kad juos vykdote, vis tiek, ar moto 
draugininkas ar ne. Parodykite jiems, kad suge
bate laimėti specialybių ženklų įvairiose srityse, 
ir jūsų berniukai, kiek pakalbinti, seks paskui 
|us. Bet prisiminkite, kad turite juos vesti, 
o ne s t u m-t i .

Šiais žodžiais Skautybės Įkūrėjas susumavo 
tai, kas svarbu skiltininkui. šiuos žodž'us dažnai 
perskoityki ir permąstyki -— turėsi tikras savo 
darbui gaires. Jų laikydamasis, būdamas veržlus 
ir išradingas, tikras skoutiškumo pavyzdys kas
dieniniame gyvenime, turėsi sėkmės. Pavyzdžiu 
vesk, šypsena įkvėpk vieningo darbo dvasią, nau
jomis mintimis būk pirmos ir. . . dirbk pats, 
kad vis į priekį žvelgtum. Seksis.

įsivaizduoju, kad Tavo Sakalų skiltis yra pui
ki "gengė". Aš vis prisimenu tuos Suomijos Vai
duoklius, apie kuriuos nesenai skaitėme "Skautų 
Aide". Ir nors Tavo Sakalai nėra karo lauke, 
daug ką taikos žvalgų dvasioje iš jų veiklos ga
lite sau prisitaikyti. Tai buvo skiltis, kuri ne 
miegojo, bet veikė.

Ir Tavo Sakalai laukia veiklos. Jos duok jiems. 
Laikyk užimtus. Įjunk į visos Brolijos plačius 
darbo laukus, į skautiškos pažangumo varžybas. 
Ten daug darbo pavieniams skautams: patyri
mo laipsniai, ženklai, specialybės, rinkiniai, ran
kų darbai, spaudos platinimas ir pažinimas, ra
šiniai, piešiniai, užrašai ir 1.1, ir t.t. Skilčiai: 
sueigos, iškylos, sk. būklo įrengimas ir kit.

Tai visa duos medžiagos ištisų metų veiklos 
planui. Bet veik greitai. Išaiškink viską. Kas ne
aišku, klausk draugininko patarimo. Toliau eis 
savaime, jei pats, kaip skiltininkas, patvariai 
vesi savo Sakalus į priekį.

Linkiu Tau, mielas Kęstuti, ir Tavo Sakalams 
sėkmės ir ištvermės.

Iki pasimatymo Tautinėje Stovykloje!
Tavo Vyriausiasis Skautininkas

Ar jau turi įsigijęs "SKAUTYBĘ BERNIUKAMS"?
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NAUJA VADOVYBĖ SKAUČIŲ 
SESERIJOJE

Kiekvienos organizacijos pajėgumas 
atlikti skirtą uždavinį labai daug pri
klauso nuo vadovybės. Gi sėkmingas va
dovavimas įmanomas tada, kai tam bū
na palanki aplinka, iš kurios vadovas 
ar vadovė sulaukia bent mažą padėkos 
išraišką. Dėl pasunkėjusių darbo sąlygų 
mums svetimuose kraštuose suradimas 
organizacijų vadovų su reikiamomis 
kvalifikacijomis, kantrybe ir pasišventi
mu, šiais laikais pasidarė gana didelė 
problema. Šią problemą išgyvena dau
gelis mūsų organizacijų, dalinai ją išgy
vena ir Liet. Skautų Sąjunga, ypač tie
sioginio darbo pareigose.

Liet. Skaučių Seserijos Vadija, vado
vaujama v.s. O. Zailskienės, neseniai 
baigė trijų metų sėkmingo darbo kaden
ciją. Bus neperdėta sakant, kad per tą 
laiką tvirtai buvo išgyventos buvusios 
krizės, į Seseriją įvesta daug jau čia 
priaugusio jaunimo, pravesta eilė dide
lių skautiškų darbų ir bendrai, daug pri
sidėta prie lietuvybės išlaikymo mūsų 
jaunimo tarpe. Ne vieno pranašystės, tik 
persikėlus per Atlantą 1948 m., kad po 
10 metų skautai-ės kaip ir kitos jauni
mo organizacijos lietuviams bus mirę, 
— neišsipildė ir šiandien Skaučių Sese
rija bei Skautų Brolija narių kiekiu nėt 
viršija prieš 10 metų buvusią padėt.į

Vadovavimas didelei jaunimo organi
zacijai per tris metus pareikalauja iš 
asmens daug jėgų, laiko, nervų ir svei
katos, bet iš antros pusės, vadovei-ui 
pažvelgus atgal į trijų metų darbo barą, 
matant didelius to darbo vaisius, pasi
miršta tas nuovargis ir apima didelis 
džiaugsmas.

Šiuo džiaugsmu pasidalinti Seserijos 
Vadija ir sukvietė š.m. sausio mėn. 12 d. 
Čikagoje skaučių bei skautų vadovus, 
bičiulius, tėvelius ir svečius į jaukią 
Jaunimo Namų pastogę, kur iškilmingai 
buvo perduota Seserijos Vadija naujai 
išrinktai Vyriausiajai Skautininkei v.s. 
L. Čepienei, šia didele proga atvykusiai 
iš Bostono.

Seserijos Vadijos kadencijos užbaigi
mo šventė buvo pradėta šv. Mišiomis 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, jas atnašaujant 
Čikagos skaučių kapelionui kun. J. Vaiš- 
niui S.J., kuris ta proga pasakė gražų, 

(nukelta j psl. 17)

6



d&ydas ftutttus

(tąso)

Sunkios mintys slėgė, sukurti vaiz
dai kankino. O aplinkui buvo taip švie
su, taip giedra. Ak, kad šito jam ne
būtų įvykę, koks jis būtų dabar lai
mingas! Ir dar taip neseniai savo pla
nais jis tik džiaugtis galėjo, o dabar — 
viskas susimaišė.

Žingsnis po žingsnio kelias trumpėjo. 
Reikia jau pasikalbėti, reikia veikti.

— Na, sakyk, Jonuk, ar tu kada mo
kėjai taip sau vyriškai patylėti, kai rei
kėdavo, — prašneko Kasiulis, pasisuk
damas į berniuką.

— Esu iš prigimties tylus ir manau, 
kad galėčiau, jei būtų reikalas.

— Reikalas jau yra, Jonuk..., — Ka
siulis dirbtinai nusikosėjo, apsidairė, — 
žinai, jis labai paprastas... Nemanyk, 
kad iš tavęs, dar, vis dėlto, vaiko kaž
ko didelio norėčiau... Tu... turi nie
kam neprasitarti, ką esi mano pinigi
nėj matęs... Ir viskas... Na, visi žmo
nės paslapčių turi, nieko čia nėra ypa
tingo. Man tik padarytum nemažai ne
malonumų, jei kam nors prasitartum... 
Tu turi tai suprasti, ar ne?...

Nustebimas plėtė Jonuko akis. Ponas 
nelaiko jo garbingu ir tikrai mano, kad 
piniginė buvo apžiūrėta. Kitaip jis šito 
neprašytų.

— Bet, pone, aš visai nemačiau, kas 
toje jūsų piniginėje yra... Man visai 
nerūpi svetimi daiktai...

Aštrus vyro žvilgsnis sustojo berniu
ko akyse, kurios buvo šviesios kaip 
dangus.

“jei tai būtų tiesa, ką dabar pasakei, 
aš būčiau laimingiausias pasaulyje”, — 
galvojo Kasiulis.

“Netikėk tuo, ką jis sako... Jis me-

Ko* tėvynė pavojuje, niekas tada neturi teisiu 
— yisi turi tik pareigas. Wildcnbruchas 

luoja... Jis nori tave išduoti... Tu per
daug esi visko patyręs, kad patikėtum 
tokiu pigiu vaiko melu”, — kažkas jam 
kuždėjo.

— Gerai, Jonuk, tu nematei... Taip 
ir galvok ir pamiršk, kas šiandien bu
vo, — tarė Kasiulis, vis akių nenuleis
damas nuo berniuko.

— Aš tikrai nemačiau...
— Pamirškim, pamirškim, — ir Ka

siulis sustabdė arklį.
— Namo tau jau nebetoli, parbėgsi... 

Aš, mat, dar į Lygumus turiu nuva
žiuoti. ..

Berniukas iššoko iš rogių.
— Ačiū, kad pavėžinot, sudie..,
— Nebėk dar, palauk minutę, — ir 

Kasiulis iš kišenės ištraukė penkiasde
šimt litų.

Pereigų perjovimo progo — LS Seserijos VS 
v.s. Čepienė (kairėje) ir buvusi Seserijos VS v.s 
0. Zaihkiene (dešinėje)
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Puošniųjų Omohos sesių 
kepurinė . . .
Nuotr. K. L. Musteikio

— Imk, — ištiesė jis vaikui pinigą.
Jonukas nebejautė savęs. Prieš akis 

penkiasdešimt litų! Jis nebeatmena, ar 
kada tokį pinigą buvo matęs.

— Na, imk, kodėl neimi?!
Jonuko piršinėtoįe rankoje subraškė

jo naujas, niekada nečiupinėtas, bank
notas. O tuo tarpu arklys smarkiai 
timptelėjo roges ir, kai Jonukas, atga
vęs pusiausvyrą, ištarė “ačiū labai, po
ne”, Kasiulis jau lėkė vieškeliu į mies
teli.

Kaip daiktu pavirtusi svajonė, kaip 
seniai sapnuotas sapnas...

Jonukas stovėjo sniege: džiaugsmas, 
neaiškumas, nuostaba — viskas susi
maišę. Nieko jis nebegalėjo suprasti, 
apie nieką galvoti. Taip — penkiasde
šimt litų prieš jo akis. Visa tai jam 
atiduota. Daryk, ką nori. Ak, dabar jis 
nusipirks naujus batus ir laikrodį. Laik
rodį jis paims už dvylika litu iš Kosto. 
Nusipirks jis ir geometrijos vadovėlį, 
nebereikės skolintis iš Petro. Jis dabar 
ir į teatrą nueis su Kostu ir Vincu. Ne, 
bet pirmiausia jis atiduos skolą šeimi
ninkei — devynis litus už kambarį... 
Viskam užteks tų pinigų... Ach, kaip 
kartais gyvenime sekasi!

6

Džiaugsmo išjudintas Jonukas ėjo 
namo. Namo? Taip — namo. O tėvu
kas? Tėvukui jis duos dvidešimt litų... 
Geras tėvukas, jam reikia taip pat...

O kaip su teta? “Duosi ir jai? Ji tave 
myli kaip savo sūnų”... čirkštelėjo pra
skrendąs žvirblis.

— Duosiu, visiems duosiu, — mur
mėjo Jonukas, dideliais žingsniais sku
bėdamas, klimpdamas sniege, uždusęs, 
sušilęs.

Raustanti saulė glaudėsi prie tolimo 
kalnelio, žibančio kaip deimanto akis.

w * ir
Gilus molinis indas garavo ant stalo. 

Jonukas su tėvuku valgė karštą bulvie
nę. Buvo vakaras, ir už apšalusio lan
gelio mirguliavo tūkstančiai žvaigždžių.

Dabar tėvukui buvo papasakota vis
kas, kas šiandien atsitiko.

Žilstelėjęs, gerų akių žmogus, ranka 
nusišluostęs plačius nukarusius ūsus, 
žiūrėjo į sūnų.

— Man šičia ne visai suprantama, 
Jonai, — tarė jis, kažko lyg nepasitikė
damas.

—Aš pasakiau tau visą teisybę...
— Taip, taip... aš nemanau, kad tu 

savo tėvui meluoti pradėtum, ne tam
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Seserijos V S pareigų 
perdavimo iškilmėse. Iš 
kairės į dešinę: VS v.s. 
L. Čepienė, Lietuvos 
konsulas Čikagoje Dr. P. 
Daužvardis, buvusi V S 
v.s. O. Zailskienė ir 
L.S.S. vyriausios dvasios 
vadovas kun. dr. J. 
Vaišnoro

tave į mokslus leidžiu, aš ne apie ta
ve. .. aš apie tą poną...

Jonukas nieko nebesakė, ir kurį lai
ką abu tylėjo.

Paskui tėvas tarė:
— Pinigai yra geras daiktas, ir visi 

juos mėgsta, bet ne visada jie žmogui 
gera daro... Tik darbu įgytas centas 
yra tikras. Dėl tų tavo penkiasdešimt 
litų man nekoks nujautimas. Tu juos 
geriau grąžink iš kur gavęs...

Tą vakarą Jonukas negreitai užmigo. 
Tiesios prigimties, visuomet atviras, 
niekada žmonių neįtarinėdavo; juo la
biau sunku įtarinėti būtų tuos, kuriuos 
taip mažai pažįsta ir kurie jo atžvilgiu 
malonūs ir geri. Bet tėvo pastabos, 
abejojimai Jonuką paveikė. Juk iš tik
rųjų tie penkiasdešimt litų pono Ka
siulio jam mesti "tik šiaip sau” ėmė 

palengva rodytis ne kaip dovana, bet 
kaip atlyginimas. Gal būt, atlyginimas 
už tai, kad jis buvo sąžiningas ir pini
ginę grąžino savininkui, net vidun pa
žvelgti į ją bijodamas. Bet kodėl ponas 
prašė tylėti? Kas gi toje piniginėje 
buvo, dėl ko reikėtų tylėti? Su ponu 
Kasiuliu siejasi kažkokia paslaptis. 
Štai— kas yra. Tėvas teisus. Jis daug 
patyręs ir visokių žmonių matęs. Tikrai 
geriau tais pinigais nesinaudoti — grą
žinti.

Įsitikinęs tėvo pastabos teisingumu 
ir nutaręs pinigus grąžinti, rytojaus 
dieną Jonukas vėl išskubėjo pas poną 
Girūną.

Bet Kasiulio jau ten neberado — jis 
tikrai buvo grįžęs į Šiaulius. Kai ponas 
Girūnas paklausė, kokiu reikalu jis no
rėtų matyti poną Kasiulį, Jonukas at-

Meldiiomės, Lietuvai 
laisvės prašydami . .. 
Clevelandas.

Nuotr. V. Kizloiiia
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sakė atėjęs savo tėvo siunčiamas. Po
nas Giedrys, nors Jonuką matė, nebe
kalbino daugiau varinėti zuikių ir buvo 
nebe toks draugiškas ir linksmas.

Grįžo Jonukas namo nusiminęs. Ne
beliko nieko kito — tik palaukti tas 
kelias dienas, kol bus sugrįžęs į miestą. 
Tada jis galės nueiti pas poną Kasiulį 
į jo krautuvę Vilniaus gatvėje ir ati
duoti tuos nelemtus pinigus, kurie po 
visų svarstymų ir pasikalbėjimų su tė
vu jo daugiau nebežavėjo —; atvirkš
čiai, juo tolyn, juo labiau ėmė net bai
mės kelti.

Važiuojant Jonukui į Šiaulius, trau
kinyje jį prakalbino vyras, į kurį pa
žvelgęs prisiminė kažkur matytą veidą.

— Berods, pas poną Girūną atostogų 
metu patį vežiau, atsimeni?... — tarė 
vyras.

— O! taip, taip... prisimenu.
Jonuko akyse šmėkštelėjo baltos ro

gutės, mergaitė ir jis — tas vyras.
— Tai, matai, pasibaigė atostogos, — 

kalbėjo vyras, — ir vėl grįžtam prie 
knygų...

Kai Jonukas pasiteiravo, ar ponas 
irgi mokosi, vyras šypsodamasis atsa
kė, kad jis jau kitus moko.

— Esu mokytojas Mileikis, — pasakė 
jis.

Šnekus ir linksmas buvo jis dabar. 
Papasakojo Jonukui, dirbąs dr. J. Ba
sanavičiaus vardo mokykloje, smagiai 
praleidęs Kalėdų atostogas pas senus 
tėvo draugus ponus Radavičius, su ku
rių dukrele tąsyk važinėjęs rogutėse...

Jonukas išsižiojęs klausėsi, o pats tik 
trumpai teatsakydavo ko paklaustas. 
Su mokytoju, nors tik antrą kartą ma
tomu ir nors daugiau nieko bendro su 
juo neturinčiu, kitaip kalbėtis nebuvo 
pratęs. Jam jau pats vardas “mokyto
jas” daug reiškė. Tačiau, kai mokyto
jas vėl prisiminė pirmą jų susitikimą 
miške ir dar kartą parinktais žodžiais 
pagyrė jo sąžiningumą, Jonukas išdrį
so paklausti:

Arklio saugokis iš užpakalio/ karvės ii priekio, 
o pikto žmogaus iš visų pusių (Dusetos)

Ant svetimos duonos ir pelė moka šeiminin
kauti. (Zarasai)

Anksti eisi lovon ir anksti kelsi iš jos — na
mų daktaras nežinos. (Viekšniai/ Pasvalys)

Iš lietuvių liaudies patarlių

Toronto Pulk. J. Šarausko sk.-vyčių būrelis išky
lauja . . .

— Ar jūs pažįstate poną Kasiulį?
— Taip, pažįstu... Apie jį kaip apie 

tą “Aitvarų” žemaitį kai kurie žmonės 
kalba... Jis turtingas ir turi bene gra
žiausią lietuvišką rūbų krautuvę visa
me mieste.

— Jis mane prašė kada nors pas jį 
užeiti.

— Jei prašė, užeik... Bet per dažnai 
pas jį lankytis nepatarčiau...

Jonukas išplėtė akis.
— Pone mokytojau, papasakokite 

viską, prašau...
— Daug nežinau. Jis gyvena vienas, 

yra nevedęs, nors, kaip matei, ir žilo 
plauko pradeda susilaukti... Bet tas 
nesvarbu. Tave įspėjau tik dėl to, kad 
buvau liudininku vieno nemalonaus 
įvykio. Man bebaigiant seminariją, bu
vo toks antro kurso auklėtinis Pranas. 
Kaip šiandien prisimenu, tą žiemą po
nas Kasiulis praplėtė savo krautuvę ir 
nežinau kokiu būdu suartėjo su Pranu. 
Gero būdo buvo tasai Pranukas, tik ne
turtingų tėvų ir nepakankamai apdai
rus. Gerai mokydamasis, mylimas mo
kytojų ir draugų, staiga, nei iš šio, nei 
iš to, išstojo iš seminarijos ir kurį laiką 
dirbo pono Kasiulio krautuvėje, ten 
pat ir gyvendamas. Vėliau kažkokiais 
prekybiniais reikalais jis buvo išsiųstas 
į Latviją, iš kur nebegrįžo. Sako, ten 
susipažino su kažkokia latvaite, vedė ir 
pasiliko. Tai įvyko kaip tik tą vasarą, 
kai mirė Pranuko mama. Visi ryšiai su 
juo ir nutrūko. Gaila jaunuolio, pame- 
tusio savo kelią. Po Pranuko istorijos 
panašiai atsitiko su kitu jaunuoliu, ku
ris stovėdavo jo krautuvėje. Tik šis,
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s. kun. St. Yla Cleve
land© skautininkų-kių 
tarpe
Nuotr. VI. Bacevičiaus

sako, išvykęs j Klaipėdą ir gavęs darbo 
laivuose... Tuos įvykius prisiminęs, ir 
norėjau tave įspėti. Gal būt, mano abu 
paminėti pono Kasiulio krautuvės par
davėjai šiandien ir gerai gyvena ir ne
sigaili nutraukę mokslą, bet gali būti ir 
kitaip... Svarbu siekti to, ką pradėjai. 
Blaškymasis jaunam žmogui dažniau
siai žalingas.

Mokytojo pasakojimas šiuo metu Jo
nukui buvo viskas. Jis nebegirdėjo tra
tančiu vagono ratų po kojomis, nebe
matė sėdinčių prieš jį žmonių. Kiek
vienas mokytojo žodis krito giliai šir
din, iš kurios veržėsi didelis dėkingu
mas pasakotojui.

— Ačiū labai, pone mokytojau, — 
tarė staiga berniukas, pajutęs, kad mo
kytojas nustojo kalbėti, — man tos ži
nios bus reikalingos.

— Kas gali labiau jaunuolį vilioti už 
jo pasirinktą tikslą: mokyklos baigimą? 
Tiems, kurie to tikslo niekad nepamirš
ta, negali būti jokių pavojų, — baigė 
kalbėti mokytojas. Švilptelėjo trauki
nys, ir artėjo miestas.* * *

Trijų Karalių dieną Jonukas vaikšti
nėjo Vilniaus gatvėje, kelis kartus pra
eidamas palei Kasiulio krautuvę, kuri 
buvo uždaryta. Vieną, kitą kartą stab
telėjo prie plačių krautuvės vitrinų, 
kuriose stovėjo vaikai, moterys ir vy
rai — manekenai, apvilkti gražiais ap
siaustais, brangiais kailiniais. Krautu

vėje degė šviesios elektrinės lempos, 
bet ji buvo tuščia ir durys užrakintos. 
Šventą dieną prekyba vyko tik mažose 
krautuvėlėse pro užpakalines duris. 
Kasiulio krautuvė nebuvo iš tokių.

Penkiasdešimt litų Jonuko kišenėje 
laukė rytdienos, kai krautuvė bus ati
daryta ir joje stovės ponas Kasiulis. 
Kad tik greičiau ta valanda ateitų! Nie
ko Jonukas dabar taip nenorėjo kaip 
tik greičiau grąžinti tuos pinigus ponui 
Kasiuliui. Apie jų panaudojimą minties 
nebebuvo, nors tarpais kažkas lyg sa
kyte sakydavo: “Nebūk naivus, gavai, 
tai ir laikyk, nusipirk, ko tau trūksta,

A. G a u b a s
ŽENKIM, BROLIAI

Bendras žygis, tiesus kelias 
Ir jaunystė amžina.
Kas pakelti vargą gali, 
Kelsis tam ir Lietuva.

Ženkim, broliai, koja kojon, 
Veskim tautą iš nakties. 
Susibūrę apdainuojam 
Žygius mylimos šalies.

Ir širdy stiprėja ryžtas 
Dirbt tėvynei prarastai, 
Kad laisvais keliais sugrįžtų 
Į tėvynę tremtiniai...
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naudokis”... Ne, ne — Jonukas pagun
dai nepasiduos. Tik uždirbtas centas 
yra tikras. Tėvas teisus ir jis visą gy
venimą naudojosi tik savo darbu už
dirbtais pinigais.

Rytojaus dieną, tuoj po šeštos pamo
kos, nė namo neužsukdamas, Jonukas 
patraukė į Kasiulio krautuvę. Tuo me
tu pirkėjų joje nebuvo, ir Jonuką pasi
tiko gražiai apsirengęs jaunas vyras, 
šviesiais lygiai sušukuotais ir pateptais 
blizgančiais plaukais su plačia šypsena, 
tartum būtų geriausią draugą staiga 
išvydęs.

— Norėčiau pamatyti poną Kasiulį,
— kreipėsi Jonukas į jį pasitikusį vyrą.

— O kokiu reikalu tamstyte? — ir 
vyras vis šypsojosi be perstojo.

— Norėčiau pasikalbėti su ponu Ka
siuliu.

— Gerai, aš pranešiu ponui. O kaip 
gi tamstytės pavardė?...

— Pasakykite, kad Jonukas... jis 
mane pažįsta...

— Gerai, aš užsirašysiu, — ir vyras, 
išsitraukęs iš kišenės knygutę kažką 
užrašė.

— Tai kada galėčiau poną Kasiulį 
matyti?

— Šiandien jo nėra, ateik rytoj... 
Gal būt, rytoj galėsi?...

Jonukas atėjo, kaip buvo pasiūlyta.
— Ponas labai užimtas, ateik rytoj,

— pasakė vyras su tuo pačiu vakarykš
čiu šypsniu.

Ir taip Jonukas kasdien po pamokų 
skubėdavo pas Kasiulį, bet jį pasitikęs 
vyras vis atsakydavo, kad ponas išvy
kęs, arba ponas miega, ponas turįs sve
čių, ponas negalįs priimti...

— Gal aš galėčiau tamstytei kuo pa
dėti? — pagaliau teiravosi vyras.

— Ačiū, ne... Aš noriu pamatyti po
ną Kasiulį.

Ir vieną dieną Jonukas pasakė vyrui:
— Aš čia lauksiu, kol ponas Kasiulis 

sugrįš. Yra man būtinas reikalas jį pa
matyti.

— Aš nemanau, kad jis sugrįžtų 
anksčiau kaip dvyliktą naktį...

Netekęs kantrybės ir daug brangaus 
laiko sugaišęs, Jonukas parašė laišką.

(Bus dougiou)

Ne kiekvienos didelis darbas yra geras, bet 
kiekvienas geras darbas yra didelis.

Demostenai
10

Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

GERIAUSIAS PASAULYJE 
LAKŪNAS - NAIKINTOJAS

( t q s o )
Per sekančias 10 dienų Marseille nu

muštų lėktuvų skaičius pakilo nuo 18 
iki 33. Jis buvo pakeltas į leitenantus 
ir jam prie krūtinės buvo prisegtas Vo
kietijos Auksinis Kryžius.

Po dviejų savaičių jis jau turėjo pa
siekęs 48 numuštų lėktuvų skaičių.

Vienas jo draugų kartą pasakojo: 
“Marseille orientacija buvo puiki. Kar
tą mums abiems skrendant, buvome 
užpulti šešių priešo Hurricane naikin
tuvų. Aš pamačiau Hansą besikaunant 
man dar nespėjus susivokti, kad mudu 
esame užpulti. Jis niekad neeikvodavo 
be reikalo šovinių — paprastai užtek
davo vienos serijos. Jis taikliai šaudy
davo iš įvairiausių padėčių. Marseille 
porą kartų yra nušovęs du lėktuvu tuo 
pačiu smigimu. Aš to niekad negalėjau 
padaryti ir niekad nemačiau kas ga
lėtų.”

Kai Hansas gavo žinią, kad jo sesuo 
žuvo katastrofoje, jis tą pačią savaitę 
numušė 12 priešo lėktuvų. Hansas da
bar gyveno tik vienam tikslui — skris
ti ir kovoti. Pagaliau jo aukų skaičius 
pasiekė 80.

Hansas tęsė toliau savo vienišą kovą 
ir iki 1942 m. birželio mėnesio jis jau 
buvo numušęs 101 priešo lėktuvą. Ta
da Goeringas jį pakėlė į kapitono 
laipsnį.

Būdamas Vokietijoje, Marseille ap
lankė Augsburge Messerschmitt fabri
kus ir pagal jo nurodymus buvo šiame 
naikintuve padidinti benzino bakai. 
Tame pačiame mieste jis susipažino su 
mergina, kuri turėjo panašumo į jo se
serį. Po kelių dienų jiedu susižiedavo 
ir nutarė per ateinančias Kalėdas su
situokti.
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R. S a k o I a s

] ERDVES

Išvydus arą taip galingai 
Beskriejantį padebesiuos. 
Kažkas užgimsta man krūtinėj 
ir veržiasi išsivaduok

Norėtųsi pakilt j erdvę, 
Raižyt mėlynę — paskrajot. 
Ir kaip tas aras plačiasparnis 
Tik kilt, tik skristi — nesustok

Paskęst mėlynėje žavingoj. 
Pakilt j saulę ir žvaigždes. 
Pravert duris tas paslaptingas 
J užburtų turtų erdves.

Žvaigždžių takai pilni pavojų — 
Jie daug aukų pareikalaus. 
Bet niekas dar nėra sustabdęs 
Ryžtingo Lietuvos sūnaus.

Vykdamas j Roma, Marseille pasiėmė 
kartu ir savo būsimą žmoną. Ten pri
vačiame priėmime Mussolini jį apdo
vanojo Italijos aukščiausiu ordinu — 
Auksiniu Medaliu.

Puotos jo garbei tęsėsi diena iš die
nos, kas Hansui pradėjo nusibosti. Tai
gi atsisveikinęs su savo sužiedotine jis 
išvyko atgal į Afriką.

Afrikoje Marseille pasijuto labai rei
kalingu. Maršalo Rommelio jėgos buvo 
sutelktos prie EI Alamein, bet sėkmės 
jau nebebuvo. Tiesa, Afrikos Korpas 
dar tebelaikė pozicijas apie 90 myliu i 
vakarus nuo Kairo, bet tiekimas į fron
tą buvo beveik visai sustojęs. Šiuo lai
ku anglų pajėgoms vadovavo naujas 
vadas — generolas Montgomery, o oro 
pajėgos pradėjo pranašauti neišvengia

mą vokiečių likimą. 1942 m. liepos mėn 
1 d. Luftwaffe teturėjo 310 lėktuvų vi
soje Afrikoje, o sąjungininkai virš 900.

Tai tokia buvo padėtis, kai rugpiūčio 
1 d. Marseille pakilo į orą. Su mylimo
sios fotografija kišenėje Hansas galėjo 
skristi kiek atsargiau, palikdamas pa
vojingas kovas kitiems lakūnams. Bet 
ne, nes Luftwaffe dokumentai rodo, 
kad tą dieną Hansas numušė 10 anglų 
lėktuvų. Sekančią dieną jis numušė dar 
17! 27 lėktuvai numušti per 48 valan
das! Joks pasaulyje lakūnas nėra to 
kada nors pasiekęs.

Rugsėjo 22 d. Marseille nukovė savo 
150-tąją auką, šia proga jis buvo Hit
lerio apdovanotas Riterio Kryžiumi su 
deimantais. Sekančią dieną maršalas 
Rommelis atskrido savo privačiu lėk
tuvu pasveikinti Marseille. Rommelis 
jam priminė, kad jo pasekmės ore yra 
vertos viso tankų pulko.

Marseille 158-toji auka buvo sun
kiausiai nukaunama. Kova buvo lygi ir 
trumpa, bet pirmą kartą Marseille ra
šė: “Aš abejojau, kad bus mano per
galė”.

Anglų Spitfire užklupo jj iš viršaus 
ir pirmą kartą Marseille teko būti me
džiojamu. Jis naudojo visas jam žino
mas pabėgimo taktikas, bet anglas vis- 
tiek tebespaudė iš užpakalio. Tik susi
dūrus Marseille tuoj pastebėjo, kad jo 
priešas valdo lėktuvą neblogiau už jį 
patį. Tai buvo tiesa, nes ši kartą Han
sas susitiko su viena iš anglų dykumos 
žvaigždžių.

Raudona perspėjimo lemputė sužibė
jo prieš Marseille pranašaudama, kad

Čikogos oro skauto! prie 
mokomojo lėktuvo

Nuotr. J. Garbavojaus
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tuoj pritruks benzino. Jis staigiai pa
suko savo Me-109 pabėgimui, bet Spit
fire įnėrė į posūkio pusę ir suraižė 
Me-109 sparną kulkosvaidžio kulkomis. 
Marseille galėjo nuo jo pabėgti, nes 
Me-109 buvo greitesnis už Spitfire, bet 
tada jis turėtų sudaužyti savo lėktuvą, 
nes tuoj pritrūktų benzino. Tad turėjo 
pasiekti pergalę greitai. Jis griebėsi 
vienintelės galimybės — pasuko savo 
Me-109 tiesiai i saulę. Lipant į viršų 
sulėtėjo lėktuvo greitis ir jis tapo pa
vojingai atidengtu savo priešui. De
guonies kauke ant veido ir su primerk
tomis akimis nuo akinančios vidudienio 
saulės, Marseille stengėsi pasiekti di
desnio aukščio su savo Messerschmitt. 
Kulkos smigo į jo lėktuvą, bet pagaliau 
greitis vėl buvo atgautas.

Anglas kilo užpakalyje jo ir kulko
mis, aklai prieš saulę, raižė Me-109. 
Jam taip pat netrūko drąsos. Staiga 
Marseille pavertė savo lėktuvą ir ne
paprastu greičiu nėrė žemyn. Saulės 
apakintas anglas to laiku nepastebėjo, 
o kai jis susivokė kas atsitiko — buvo 
per vėlu. Marsaille jau buvo užpaka
lyje jo. Medžiotojas tapo medžiojama 
auka. Marseille automatiškai atidarė 
ugnį. Astuoni šimtai per minutę kulkų 
išnėrė iš Me-109 kulkosvaidžių.

Tuščioje padangėje pakibo juosta dū
mų. Smarkiai sukdamasis ir paskendęs 
liepsnose Spitfire nukrito žemyn. Pa
rašiuto nebuvo.

Marseille vos spėjo pasiekti artimiau
sią aerodromą. Sekančią dieną jis va
dovavo puolimui prieš anglų dalinius, 
sutelktus prie EI Alamein. Jie neužtiko 
priešo lėktuvų, bet tik patys pakliuvo 
į sunkią priešlėktuvinės artilerijos ug
nį. Grįžtant namo, iš Marseille lėktuvo 
pradėjo skleistis dūmai. Motoras buvo 
šiek tiek apgadintas ir degančios alyvos 
dūmai dusino pilotą. Dusdamas Mar
seille skrido tolyn.

Netrukus jis pasieks savo fronto lini
jas ir galės iššokti su parašiutu. Iššoki - 
mas dabar reikštų tapti priešo belaisviu 
ir negalėti daugiau skraidyti; reikštų 
netekti laisvės — laisvės, kurios jis 
troško visą savo gyvenimą, laisvės rai
žyti mėlyną berybę!

“Aš turiu iššokti! Nebegaliu daugiau 
pakęsti” ir Marseille, apakintas, kosė
damas ir pusiau be sąmonės, padarė 
pirmąją ir paskutinę klaidą visame sa-
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vo skraidymo laikotarpyje. Jis nepilnai 
apvertė savo lėktuvą iššokimui ir ne
pastebėjo, kad jo Me-109 buvo beneriąs 
žemyn.

“Palygink! Palygink! — šaukė balsas 
per radio, bet per vėlai — Marseille 
jau buvo iššokęs. Parašiutas neišsi- 
skleidė. Marseille kūnas buvo pagrieb
tas oro srovės, kuri jį trenkė į jo Me- 
109 uodegą. Tikriausiai jis tuo pačiu 
momentu ir buvo užmuštas.

Tą dieną dokumentuose buvo įrašy
ta, kad Marseille “... žuvo šokdamas iš 
lėktuvo 4 mylias į pietus nuo Sidi ei 
Arnan”.

Marseille buvo palaidotas karo kapi
nėse prie jūros netoli Derna. Maršalas 
Kesselringas savo trumpą laidotuvių 
kalbą baigė šiais žodžiais: “... jis žuvo 
erdvėje, taip kaip buvo troškęs, Hans 
Marseille, vos sulaukęs 22 metus, dar 
vis nenugalėtas ir vis dar geriausias 
pasaulyje lakūnas - naikintojas”.

Sulietuvino oro sk. psl. R. Sakalas

Skautybė Šveicarijoje
Kiebitz

Kiekvienas skautų vadovas sukuria 
savo nuosavus papročius ir tradicijas 
ir todėl nėra jokio aštraus nuostato, 
įsakančio kaip, kada ir kur veikti. 
Skautų vadovas yra lyg mažas skauty- 
bės įkūrėjas. Kiekvieno skautų vadovo 
sumanumas yra jo pagrindinis nuosta
tas arba garantija skautiškam darbui. 
Jis tik saistomas skautų įstatų ir įžo
džio. Jis yra, arba turėtų būti, sėkmin
gai veikiančios skilties vadas tikra to 
žodžio prasme.

Mūsų 35 360 vilkiukų, skautų, skau
tų vyčių ir vadovų yra suorganizuoti 
pagal Baden-Powellio įkurtą vienetų 
sistemą: tuntas, draugovė ir skiltis. Su
eigos vyksta kiekvieną šeštadienį po 
pietų, nes tai vienintelė diena, kada 
beveik visi skautai turi laisvalaikį. Mū

sų skautai daro sueigas miške, mokosi 
ir praktiškai atlieka įvairius skautavi- 
mo darbus. Skautiška uniforma yra la
bai svarbi. Ją sudaro juodos spalvos 
trumpos corduroy kelnės — jaunes
niems skautams, juodos arba khaki 
trumpos kelnės — skautams, khaki 
marškiniai, skautiškos kepurės, kurios 
turi būti originalios ir oficialiai priim
tos, skautų vieneto kaklaraištis ir ma
ža kuprinė, kuri yra nešiojama ant nu
garos ir kurioje laikoma: pirmos pagal
bos priemonės, siūlas, adata, sagos, 
kompasas, žemėlapis ir įrankiai, ku
riuos naudoja miške. Dešimties metų 
laikotarpyje nesu matęs nė vienos su
eigos, kuri neturėtų kokios nors specia
lios reikšmės. Dažniausia pratimus at
liekame lauke, nežiūrint ar lyja, ar 
sninga, ar vėjas pučia.

Draugininkas paprastai yra 17-20 me
tų amžiaus; jis padaro kas mėnesį tris 
skilties ir vieną draugovės sueigą. Mū
sų skilčių veikla remiasi varžybomis, 
skilties šūkiais, dainomis ir vietomis, 
kurios žinomos tik atskirų skilčių na
riams. Skilčių varžybos vyksta Šv. Jur
gio dieną. Mes turime šiuos vyresniš
kumo laipsnius: jaunasis vilkiukas, 
antras jaunesniųjų skautų patyrimas, 
pirmas jaunesniųjų skautų patyrimas, 
vilkiukas vadovas, skautas kandidatas, 
antro ir pirmo patyrimo skautas, skau
tas vytis kandidatas ir skautas vytis.

Kiekvienas skautas nešioja patyrimo 
ženklą, kuris pažymi jo patyrimo laips
nį. Mūsų skautui keli patyrimo ženk
lai reiškia tiek pat arba daugiau, kaip 
amerikiečiui skautui 120 pasižymėjimo 
ženklų. Kiekvienas jaunas skautas sva
joja atrodyti tokiu pat. kaip senasis 
skautas. Taip, pvz., kai skautas kandi
datas gauna savo naują uniformą, jis 
paprastai taip suglamžo kepurę, kad ji 
atrodytų visiškai sena. Dažnai tas pa
siekiama, įpilant verdančio vandens į 
kepurę ir po to ji vyniojama tol, kol 
nustoja savo naujos išvaizdos.

Svarbiausias sueigų tikslas yra pasi
ruošimas pavasario, rudens ir žiemos 
stovykloms, o ypač vasaros stovyklai. 
Paprastai mes stovyklaujame skiltimis. 
Vokiškai kalbantieji skautai vyksta 
pas itališkai arba prancūziškai kalban
čius skautus ir priešingai. Iškylos daro
mos paprastai pas ūkininkus. Mes sta
tome palapines kiek galima toliau nuo
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"Chalet" skauiiŲ vadovėms Šveicarijoje 

keliu, kad pajustume didesnį savaran
kiškumą. Labai dažnai mūsų palapinės 
pastatomos slaptoje vietoje, kad tėvai 
nežinotų, kur mes esame. Artimiausia 
autobuso ar traukinio stotis turi būti 
ne arčiau kaip 4-5 vai. kelio. Visas sto
vyklos inventorius vežamas vežimėliu 
arba nešamas ant pečių. Tai ženklas, 
kad stovyklavimas nėra vien malonu
mas. Svarbiausia stovykla — vasaros 
stovykla, kuri trunka apie 2-3 savaites. 
Mes turime ir specialią iškylą - kelia
vimą. Paprastai tokioje iškyloje keliau
jama po kraštą apie 14 dienų, dieną 
keliaujame, o naktį statomės .palapines 
ir ilsimės. Šis stovyklavimo būdas yra 
sunkus, bet įdomus. Joka stovykla ne
turi pas save radio ar televizijos pri
imtuvų, kas galima rasti amerikiečių 
stovyklose.

Žiemos stovykloms mes išsinomuoja- 
me miškuose medinius namukus. Kar
tais skautai “malonumui” pasistato pa
lapines ant sniego, kiti įsikuria tuščiuo
se pastatuose, kuriuose, vėjui pučiant, 
jautiesi, kad esi įsikūręs ant lauko, bet 
ne trobesyje. Bet visais atvejais sten
giamasi būti kiek galima toliau nuo 
gyvenamų vietovių. Nežiūrint visų 
sunkumų, žiemos stovyklos visada bū
na įdomios ir taip pat yra progų pada
ryti gerų darbelių ūkininkui, išnuoma

vusiam namuką. Kartais tenka gelbėti 
žmones, o tada tikrai reikia būti gerai 
pasiruošusiems.

Kadangi mūsų kraštas yra nedidelis, 
todėl skautų gyvenime yra daug kitų 
kraštų įtakos. Nenuostabu, jei galite 
išgirsti dainuojant indėnų dainas, šū
kaujant Afrikos tautų balsais, naudo
jant suomių peilius ir t.t. Mes esame 
laimingi, turėdami mūsų krašte “Cha
let” Adelbodene (mergaičių vadovėms) 
ir Tarptautinį “Chalet” su būstine 
Kanderstege, kur susitinka viso pasau
lio skautai. Be to, mes savo krašte tu
rime tris skirtingas, bet oficialias kal
bas: prancūzų, italų ir vokiečių, kas 
dažnai keičia skautybės formas tarp 
įvairių miestų ir draugovių, bet nežiū
rint to, visi skautai yra sujungti idealu, 
šūkiu, įžodžiu ir vienoda uniforma.

Užsienio broliai skautai yra visada 
laukiami. Lietuviai yra reti svečiai. 
Kada gi jūs atvyksite ir stovyklausite 
kartu su mumis?...
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

JŪRINĖS TRADICIJOS

jūr.s. L. Knopfmileris
Gal ne vienas iš jūrų skautų ne kar

tų pagalvodavo, iš kur mes turime to
kių uniformų, kokia ji dabar yra, nes 
beveik visų jūrinių valstybių karo lai
vyno jūrininkai turi panašias unifor
mas.

Nežiūrint, kad ispanai, olandai, por
tugalai turėjo įžymių navigatorių, vis 
dėlto iš jų tradicijų (liečiančių jūrinin
kų uniformas) mažai kas yra likę, gal 
ir todėl kad, Nelsono laimėjimai išstū
mė tų šalių tradicijas ir anglų įvestos 
uniformos tapo pavyzdžiu visiems.

Pirmoje eilėje paimkime uniformos 
dalį — kepurę, šita uniformos dalis yra 
matomai, seniausia pasaulyje. Anais 
laikais, kai laivų varomoji jėga buvo 
tik vėjas ir kelionės trūkdavo mėne
siais, jūrų keliai buvo nesaugūs. Preki
nius laivus jūrose dažnai užpuldavo 
piratai, kurie išžudė įgulas ir pagrobę 
vertingų krovinį, dingdavo jūrų platy
bėse. Jūrininkystė ir laivininkystė pa
sidarė pavojinga ir vis mažiau atsiras
davo jūrų pakraščių gyventojų, kurie 
norėjo tapti jūrininkais.

Laivininkysčių bendrovių savininkai 
suko galvas, iš kur ir kaip papildyti 
laivų įgulas jūrininkais. Būdavo siun
čiami agentai į tolimas valstybes, jieš- 
koti “įgulų”. Agentai, seni prityrę jū
rininkai, mokėjo vaizdžiai nuotykių 
jieškotojams nupasakoti apie tolimus 
žemynus, apie jų grožį, turtus ir mote
ris. Kas išgirdęs tokius gražius pasa
kojimus atsispirtų pagundai tapti jū
rininku! Agentai grįždavo iš įvairių 
kraštų su naujomis įgulomis. Koks su
sidarydavo kapitonams įspūdis, sunku 
ir pasakyti, nes laivų įgulos buvo su
darytos iš įvairių tautų vyrų, kurie ne
visi suprasdavo kų kapitonas sakydavo. 

Nauji jūrininkai greitai susimašydavo 
su minia, ir vargšai kapitonai negalėjo 
surasti savo vyrų. Bet kapitonai nebū
tų buvę seni jūrų vilkai, jeigu nebūtų 
radę išeities. Kai jiems atvesdavo nau
jų įgulų, tai kapitonai savo įgulos na
riams išdalindavo vienos spalvos ke
pures, o tada jau nesunku būdavo mi
nioje surasti savo žmones. Taip iš anų 
laikų nežinomo kapitono išradingumo 
dėka atsirado uniformos viena dalis. 
Kada tai buvo, niekas nežino.

O kaip gi su kaklaraiščiu,
Kaklaraištis, tur būt, yra toks senas 

kaip ir žmonių apranga; bet kada jis 
tapo jūrininkų uniformos dalimi?

Buriniuose laivuose darbas nebuvo 
lengvas; tuomet laivai neturėjo tų mo
derniškų įrengimų, kaip dabar. Visur 
buvo naudojama žmogaus jėga. Daug 
prakaito nutekėdavo prie kiekvieno 
darbo. Prakaitas graužė jūrininkų kū
nus, be to, ir dulkės kankino. Apsisau
goti nuo dulkių ir prakaito, kad jis ne
varvėtų visu kūnu, jūrininkai pradėjo 
nešioti kaklaraiščius. Tie kaklaraiščiai 
būdavo įvairių spalvų ir dydžio.

Ar Anglijos laivyno jūrininkai Nel
sono laikais turėjo vienodus kaklaraiš
čius, nežinau.

Trafalgaro mūšį laimėjo Nelsonas, 
bet pats žuvo. Anglijos laivyno jūrinin
kai, tur būt, mylėjo savo vadų, kad jie 
nutarė gedėti žuvus jų admirolui. Ką 
jie padarė? Jie nudažė savo kaklaraiš
čius juoda spalva ir nuo tos dienos ir 
tų metų (1805) beveik visuose laivy
nuose jūrininkai nešioja juodą kakla
raištį — taigi, tradicija nėra tokia sena.

Jis, Nelsonas, davė dar vieną priedą 
jūrininkų uniformai — tai tris baltas 
juosteles ant rankovių ir tris baltas 
juosteles ant apykaklės. Tos juostelės 
buvo suteiktos jūrininkams, kurie da
lyvavo mūšiuose kartu su Nelsonu. Po
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Clevelando jūrų skautų 
pakviesto Montrealio 
lietuvių teatro dalyviai 
po "Baltarogio malūno" 
Nuotr. VI. Bacevičiauskiekvieno laimėjimo jūrininkai, dalyvavę tame mūšyje, gavo po baltą juostelę ant rankovės ir ant apykaklės.Vėl vieno žmogaus išradingumas pagražino jūrininku uniformą.O kaip atrodė senovėje jūrininkų uniformos?Senuose piešiniuose matome vyrus su ilgais plaukais supintais j kasas — tokia mada jau tada buvo. Tos kasos pas jūrininkus nevisuomet atrodydavo tvarkingos ir gražios. Bet ir čia jūrininkas nebūtų jūrininkas, kad ko nors neišgalvotų. Lankydami įvairius kraštus, -stebėdami įvairius papročius ir pasi- gražinimo būdus, jūrininkai atkreipė dėmesį į aliejus. Kaip žinome aliejus yra vartojamas ne tik maistui, bet ir grožiui.Ir taip jūrininkai pradėjo vartoti aliejų savo plaukams, kurie dabar visuomet blizgėjo ir gražiai atrodė. Bet kaip atrodė uniforma? Ir vėl blogai, plaukai buvo tvarkoje, bet uniforma tapo taukuota, o skalbimui nebuvo laivuose šilto vandens. Be to, anais laikais jūrininkai nebuvo tokie turtingi kaip šių dienų jūrininkai, kurie turi po keletą uniformų, o be to, šių dienų jūrininkai nenešioja kasų. Taip anų laikų jūrininkai išgalvojo dideles apykakles, kurios buvo lengvai nuimamos ir pagal galimybes skalbiamos. Taip jūrininkai įvedė didelę plačią apykaklę, kuriai vėliau admirolas Nelsonas suteikė mū-
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šių pergalės simbolius — tris baltas juosteles.Turiu pažymėti, kad ir Nepriklausomos Lietuvos jūrininkai nešiojo tokias apykakles, kurias visuomet galėjai nuimti, nes jos nebuvo prisiūtos prie uniformos marškinių.O kodėl jūrininkai nešioja tokias plačias kelnes? Buriuotojų gadynėje ne visur ir ne visuomet galima buvo rasti uostus. Dažnai reikėdavo keltis irkline valtim į krantą, o priplaukus prie seklaus kranto, tekdavo šokti iš valties ir traukti ją į krantą. Kad kelnės nesušlaptų, jūrinnikai greitai jas pasiraitodavo ir tik tada šokdavo per bortą traukti valties. Bandykite jūs siauras kelnes greitai užraityti! Tai tokia istorija apie jūrininkų plačias kelnes.Šiandien Anglija nėra jau pirmaujanti jūrininkystėje valstybė. Kas senovėje buvo jūrininkams pavyzdžiu, šiandien nustojo vertės, o naujieji jūrų galiūnai įveda savo uniformas ir tradicijas. Ir mums jūrų skautams naujovės pravartu žinoti, bet nebūtina sekti. Galime pasidžiaugti, kad jūrų budžiai eina naujų kelių jieškoti, kuria savas tradicijas, kurios gal bus vertingos ir mūsų jūrų skautijai.
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(atkelta iš psl. 4) 
pritaikytą pamokslą. Po pamaldų įvyko 
iškilminga pareigų perdavimo sueiga, 
kurią pravedė Seserijos Vadijos narė 
v.s. Z. Juškevičienė. Garbės prezidiumą 
sudarė Lietuvos konsulas dr. P. Daudž- 
vardis, LSS vyr dvasios vadovas kun. 
dr. J. Vaišnora MIC, kun. J. Vaišnys, 
naujai išrinktoji V.S. v.s. L. Čepienė, ir 
visa kadenciją baigusi Seserijos Vadija.

Buvusi V.S. v.s. O. Zailskienė padarė 
sutrauktą pranešimą apie atliktus dar
bus kadencijos metu, išvardijo Vadijos 
skyrių veiklą, padėkojo visoms ir vi
siems, ypač skaučių vadovių vyrams bei 
šeimų nariams, nuo kurių priklausė Se
serijos veiklos pasisekimas ir visai suei
gai pristatė naująją Vyriausią Skauti
ninke. šios didelės šventės proga Sese
rija bei jos Vadija susilaukė ir daugybės 
sveikinimų.

Lietuvos konsulas dr. P. Daudžvardis, 
linkėdamas naujai Seserijos vadijai sėk
mingo darbo, kvietė auginti, plėsti orga
nizaciją, o kartu ir lietuvišką dvasią. 
“Neužtenka save apsaugoti, bet reikia 
save stiprinti. Ne kartą mes jau tolėjo- 
me nuo Lietuvos ir artėjame prie ko 
kito. Mūsų pareiga gauti jau čia gimu
sio jaunimo darbui dėl Lietuvos”, — bai
gė savo sveikinimą nenuilstantis Lietu
vos valstybės atstovas. Kun. dr. J. Vaiš
nora sveikindamas pasidžiaugė, kad šios 
kadencijos metu buvo stipriau užakcen
tuota tarnyba Dievui ir stengtasi išlai
kyti lietuviškas skautybės veidas. Šiuo 
keliu, principiniu keliu, jis linkėjo nau
jai Vadijai eiti ir toliau, nesiblaškant j 
šalis ir perdaug nesiekiant visokiariopos 
naudos. Liet. Tautinės Sąjungos vardu 
sveikino T. Blinstrubas, pažadėdamas 
visokiariopą paramą, jei to Seserijai ka
da nors būtų reikalinga. Skaučių tėvų 
vardu sveikino p. Stirkaitienė, dėkoda
ma už pasiaukojimą buvusiai vadijai ir 
linkėdama sėkmės naujai Vyr. Skauti- 
ninkei. Čikagos jūrų skautų Baltijos Jū
ros tunto tuntininkas j.ps. E. Vengiaus- 
kas dėkojo buv. Seserijos vadijai už pa
lankumą jūrų skautijai ir naujai V.S. 
palinkėjo gero vėjo. Korp! “Gintaras” 
vardu sveikino stud. L. Slėnys. Stud. 
Sąjungos vardu sveikino K. Dirkys. 
ikagos Skautams Remti Dr-jos pirm, 
dr. St. Biežis, sveikindamas naują Va
dija atkreipė dėmesį į klausimą ar ilgai 
mūsų jaunimas išsilaikys lietuviškas? 

“Skautybė turi aiškią ir toli siekiančią 
programą ir jaunimui palankius meto
dus. Nors programa ir didelė, bet be 
užnugario skautai gali pasijusti maža 
sala dideliame vandenyne, kurią dide
lės bangos gali užlieti. Užnugarį reika
linga turėti, o norint gauti užnugarį 
visuomenėje, skautams reikia viešai, 
organizuotai pasirodyti”, — baigė dide
lis skaučių-tų rėmėjas, visus kviesda
mas į II-ją Skautoramą Čikagoje š.m. 
balandžio mėnesį. Lietuvių Bendruo
menės Čikagos apygardos vald. pirm. 
Jasaitis sveikinimo žodyje linkėjo nau
jai Vadijai ryžto ir ištvermės. Čikagos 
Karių Ramovės pirm. Dirkis sveikino 
vadijas ir visas skautes, linkėdamas 
skautijai išlaikyti kultūrinius ginklus 
visada pakeltus dėl Lietuvos, nes skau
tai yra jaunieji savanoriai dėl Lietuvos 
jau per 40 metų. Tėvų Jėzuitų Centro 
direktorius kun. J. Kubilius, SJ, svei
kindamas skautes pareiškė naujai va
dovybei, kad Jėzuitų Namų durys skau
tams bus visada atdaros. LSS JAV Vi
durio rajono vadas ps. A. Banionis, at
vykęs iš Detroito, sveikino naują Sese
rijos Vadiją, linkėdamas labai glaudaus 
sugyvenimo su Brolija.

Raštu naują Seserijos Vadiją sveiki
no v.s. K. Kodatienė, Gabijos skaučių 
tuntas Detroite, Clevelando Skautin. 
Ramovės valdyba, Kanados liet, skau
čių vardu — s. I. Lukoševičienė, Bro
lijos V.S. pavaduotojas v.s. J. Matonis 
ir v.s. Juzė Augaitytė-Vaičiūnienė.

Iškilmingos sueigos pabaigoje žodį ta
rė ir naujoji Seserijos V.S. v.s. L. Če
pienė, kuri įspūdžio pagauta pareiškė 
norą tylėti, vietoje skambios kalbos, 
nes tylint giliau pajuntama ir supran
tama atsakomybė. Naujoji Seserijos 
V.S. padėkojo visai sueigai už parodytą 
šilumą. “Aš stengsiuosi daugiau pakal
bėti po trijų metų. Tada, kai bus at
liktas darbas”, — baigė žodį v.s. L. Če
pienė, palydėta sueigos didelių ovacijų.

Sueigos metu įvyko ir skautininkės 
įžodis, kurį davė ps. Joana Krutulienė, 
gaudama kaklaraištį iš naujos V.S. Či
kagos jūrų skaučių tunto tuntininkė s. 
N. Kurgonienė įteikė puikių rožių 
puokštes naujajai ir buv. V.S.

Meninę dalį atliko oro skautas Kęs
tutis Zapkus, smuiku meistriškai atlik
damas porą rimtų dalykų. Pianinu jį 
palydėjo G. Trečiokaitė.
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TAUTINĖ STOVYKLA
s.v. v.sl. A. Soulaitis, jr.

(t ų s a )
Ko reikia saugotis? Reikia saugotis nepakliūti 

į bėdų, o tai lengvai atliekama — reikia laikytis 
stovyklos vadovybės bei vieneto vadovo nurody
mų. Reikia saugotis: nepasimesti, nepasivėluoti ir 
būti nepasiruošusiam. Salia to reikia laikytis ir 
bendrų stovyklavimo nurodymų.

Kaip su iv. Mišioms stovykloje? Tautinės sto
vyklos turi savo dvasios vadovų, katalikų kunigų, 
kuris ar kasdien, ar šventadieniais atlaiko sto
vykloje šv. Mišias. Dažnai būna ir daugiau kuni
gų, taip kad galima nueiti išpažinties, priimti 
Komunijų ir t.t. Būna ir kitų tikybų dvasiškių, 
kurie atlieka bažnytines apeigas bei pamaldas tos 
tikybos skautams ir skautėms.

Kg iŠ stovyklos namo rašyti? Dažnai pasitaiko, 
kad skautas išvažiuoja į stovyklų, ir tėvai mano, 
kad jis dingo kur nors džiunglėse, nes nerašo. 
Pravartu iš anksto atsivežti laiškams popieriaus, 
vokų, ženklų, ir kasdien ar kas antrų dienų būtų 
galima namo parašyti apie stovyklų — kas įvyko, 
kų veikei, kas patiko, kų valgei, kų matei, su 
kuo kalbėjai, kaip jautiesi ir pan. Svarbu, kad 
pridėtum, jog nesi alkanas, kad šiltai ir ramiai 
išmiegi ir tvarkingai apsirengi ir apsiavi. Tėvai 
labai rūpinasi šiais reikalais. Gerai parašyti ir 
draugams, kurie negalėjo atvažiuoti.

Kg grįžus draugams papasakoti? Viskų. Kitiems 
skautams įdomu, kas atsitiko, kų pastatėt, kų 
matėt, kų volgėt. Jeigu kas nors naujo buvo iš
mokta, gerai ir kitiems skautukams parodyti, pa
mokyti. Jie taip pat mielai peržiūrės užrašus, pie
šinius ir fotografijas.

Kg atsivežti į stovyklų? Salia vieneto ar skilties 
daiktų bei asmeninių reikmenų, apie kuriuos pra
neša vadovai, gerai į tautinę stovyklų atsivežti 
gerus užrašus, rašymo reikmenis, foto aparatų, 
skautiškų ar lietuviškų darbelių, ypač jeigu vie
tovė turės mažų parodėlę. Gerai atsivežti keletu 
skautiškų knygų, ypač Skautybė Berniukams, jei
gu kartais užmirštum ar reikėtų kų surasti. Dai- 
norėlis labai naudingas. Ir šalia to, reikia atsivež
ti gerų, skautiškų nuotaikų ir norų pasimokyti, 
pasidalyti įspūdžiais.
....Kų išmainyti? Kaip ir tarptautinėse džiamborė- 
se, taip ir tautinėse stovyklose pasitaiko, kad 
skautai nori savo darbelius ir pan. iškeisti su 
skautais iš kitų vietovių. Jeigu draugovė leidžia 
laikraštėlį ar pan., galima jo kelis numerius at
sivežti ir apkeisti. Jeigu turi kokių išpjaustinėji- 
mų ar piešinių, kitas skautas mielai pakeis į savo. 
Dabar ypač populiaru keisti kaklaraiščio žiedus.

Tautos ir JAV Himnais pradėta ka
dencijos užbaigimo sueiga buvo baigta 
šeimyniška arbatėle, visiems besidžiau
giant sesių sugebėjimais organizacinia
me darbe ir virtuvėje. ps. Br. J.
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Kaip užlaikyti savo stovyklavietę? čia tai labai 
svarbus dalykas! Lankytojai per stovyklų ištisai 
eis, tad dienų ir naktį rajonas turi būti švarus 
ir tvarkingas. Daug padeda, jeigu iŠ anksto yra 
paruoštos šiukšlių dėžės bei atmatoms duobės. 
Patyrę skautai, atėję apžiūrėti kokios skilties pa
lapinių, visada įeina ir iš lauko jas apžiūri. Užtat 
svarbu tvarkingai guolį užlaikyti, neprimėtyti po
pierių palapinėje. Gerai turėti tvarkai palaikyti 
pareigūnų kiekvienoje skiltyje, kad jis vis apžiū
rėtų palapines ir virtuvę.

Ar svarbūs yra papuošimai? Ne, stovykloje pa
puošimai nesvarbūs. Pirmoje eileje stovi patogiai 
įrengta virtuvė. Tada tam tikra vieta. Tada įvai
rūs bendri ar asmeniniai įrengimai, kaip, pvz., 
rankšiuoščiams pakabinti, indams sudėti ir pan. 
čia skauto sumanumui nėra ęyalo ir jis gali visų 
stovyklos laikų iki paskutinės minutės juos da
ryti bei tobulinti. Svarbu gerai pastatytos pala
pinės ir guolis. Jeigu kartais liktų laiko, tai gali
ma šį tų padaryti lietuviško ar skautiško, bet 
patariama nevilkti smėlio ar akmenų krūvų bei 
kasti didelių duobių. Papuošimai yra antraeilis 
dalykas.

Kokius papuošimus daryti? Jeigu lieka laiko, 
galima padaryti iš ten pat esančio smėlio, ak
menukų, šakų ar konkoroižių, kokių lelijėlę, vytį 
ar .kokį kitų ženklų. Kartais padaromi lietuviški 
raštai. Kaikurie vienetai pastato lietuviškų kry
žių savo rajone. Vartus galimo skaityti ir įrengi
mu ir papuošalu. Paprastai stovykloje jie ir tvo
relės ir pan. dedami atskirti vienai vietovei nuo 
kitos, bet tai toli gražu nebūtina. Paprastai ne
apsimoka rausti stalo grioviais or pan. galima iš 
medžio surišti, kaip nors akmenimis paaukštinti 
or pan. Apskritai, papuošimai neturi trukdyti, 
maišytis po kojom ar būti nepraktiški.

Kokius įrengimus reikėtų padaryti? Svarbiausia 
saugi ir patogi virtuvė. Taip pat vos atvykus pa
sirūpinama tam tikra vieta ir šiukšlėm supilti 
duobe. Pačioje palapinėje gerai pasidaryti šį tų 
batams ar daiktams sudėti, jei lytų ar šiaip sau. 
Lauke reikėtų įrengimo batams, daiktams džio
vinti, rankšiuoščiams ir indams sudėti prie vir
tuvės puodams ir maistui sudėti prietaisų. Jeigu 
stovyklos metu pastebima, kad reikėtų kokio įren
gimo, tų pačių dienų jis pastatomas. Tam labai 
reikalingi mazgai bei surišimai. Paprastai viene
tas atsiveža virvių bei virvelių. Patarimų apie 
įrengimus galima rasti Skautų Aide, Tau Skilti- 
ninke, Skautybė Berniukams, ir daugybėje kitų 
lietuviškų bei angliškų leidinių.

Kaip statyti palapines? Stovyklos vadovybė nu
rodo vietovių ar vienetų vadovams, kur turėtų 
būti tos vietovės ar vieneto rajonas. Ten jau pats 
vadovas nurodo, kur ir kaip palapines statyti. 
Svarbu gerai pastatyti, kad vėliau nebūtų bėdos 
ir gėdos. . .

Kaip su pinigais? Į Tautinę stovyklų norės va
žiuoti visi skautai, ir dideli, ir maži. Todėl svarbu 
kiek galima anksčiau pradėti taupyti pinigus. Ge
riausia kas savaitę atidėti kiek nors centų ar do
lerių. Kartais skiltis suruošia kokį parengimų, ar 
surenka laikraščių ar butelių ir užsidirbo pinigų. 
Dažnai vietovė surenka kiek nors pinigų. Salia
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Stovyklos mokesčio, kuris iš anksto paskelbiamas, 
reikia ir kelionę apmokėti ir šiaip smulkių išlaidų 
pasidaro. Kelionės išlaidos priklauso nuo gyvena
mosios vietos ir nuo keliavimo būdo. Tur būt, 
automobiliu su draugais ar pažįstamais pigiau
sia; Asmeninėm išlaidom, šalia kelionės ir mokes
čio, turėtų užtekti apie 5-10 dol. Kartais gerai 
turėti kiek daugiau, jeigu pasitaiko įdomi ir ne
tikėta pramoga.

Kokia tautinės stovyklos dienotvarkė? Stovyk
los vadovybė iš anksto numato stovyklos dieno
tvarkę ir ją paskelbia. Ji labai panaši į paprastos 
stovyklos tvarkę, bet reikalauja nepaprasto punk
tualumo. Bus numatytas laikas bendriems dar
bams, užsiėmimams ir lankymams.

Ar tautinėse stovyklose būna kokia programa, 
užsiėmimai? Paprastai pabrėžiama konkursinė, 
varžymosi dalis, nes kiekviena skiltis stengiasi 
tvarkingiausiai elgtis bei padaryti geriausius skau
tiškus įrengimus ir pan. Tom ir bus įvairūs užsi
ėmimai. Būna ir instruktavimų laikas, kada skau
tininkai bei kiti vadovai kq nors parodo ar pa
moko. Būna laikas maudytis, kartu žaisti. Suruo- 
šiami draugovių ar skilčių žaidimai, varžybos. 
Kartais būna iškylos į apylinkę ar pan. Visa tai 
jau iš anksto numatyta ir paskelbto.

Kaip nuvažiuoti į stovyklą? Nuvažiavimas pri
klauso nuo sąlygų. Dažnai draugininkas gali pa
dėti surasti, kas nuvežtų, kartais tėvai suranda. 
Galima paprastai, žiūrint kur stovykla vyksta, 
nuvažiuoti traukiniu ar autobusu.

Ar tėvai gali stovyklą aplankyti? Stovyklauto
jai ir stovyklos vadovybė visada labai džiaugiasi, 
jeigu į stovyklų atsilanko skautų tėvai bei kiti 
svečiai. Tam stovykla dalinai ir ruošiama — kad 
tėvai bei pažįstamieji matytų, kaip gražiai skautai 
kartu stovyklauja, ką veikia, kaip elgiasi, kokią 
skilties dvasią turi, kokius įrengimus padarė ir 
pan.

Kaip pasiruošti tautinei stovyklai? Čia jau ypa
tingai draugininko ir skiltininko darbas. Jie sten
giasi tinkamai skautus paruošti stovyklai — pa
moko juos mazgų rišti, signalizuoti, stovykloje 
opseiti. Jie sudaro planus, turto sąrašą ir pan. 
Bet tiek pat svarbu, kad kiekvienas skautas pats 
pasiruoštų — laiku viską susirinktų, padėtų savo 
skiltininkui ką nors atlikti, pats pasimokytų skau
tiškų bei lituanistikos dalykų. Pasiruošimo darbas 
labai didelis, ir skiltininkas daug gali padėti savo 
skautams, nes jis žino, ką ir kaip reikia jiems 
padėti, ką parodyti. Paprastai ir būna vienetų 
paruošiamos stovyklos prieš pačią tautinę stovyk
lą. Čia gera proga pasiruošti tautinei stovyklai.

Ar uniforma dėvima stovykloje? Uniforma dė
vima tautinėje stovykloje daugiau negu skilties 
ar vieneto stovykloje. Todėl svarbu iš anksto na
muose sutvarkyti uniformą, užsidėti atitinkamus 
ženklus, išplauti bei išlyginti kaklaraištį. Kartais 
gerai turėti antrą kaklaraištį, kad būtų galima 
pakeisti, nes jie, ypač geltoni, greitai susitepa. 
Kiekvienas skautas būtinai atsiveža batams tepa
lo, kad jo batai visą laiką blizgėtų.

Kokia yra tautinės stovyklos daina? Dažnai tau
tinės ar tarptautinės stovyklos turi savo ypatingą 
dainą, kuri kaip nors apibrėžia tą ypatingą sto
vyklą. Ypač lietuvių skautų tarpe žinoma ll-sios 
tautinės stovyklos daina "Atgimė Tėvynė". Gerai 
stovyklos dainą išmokti pirmą stovyklos dieną, 

arba anksčiau, jei ji paskelbta. Tada visi gali jq 
dainuoti ir parvažiavę kitus pamokyti.

Iki pasimatymo tautinėje stovykloje!

Puiki buvo šv. Kalėdų nuotaika New-Yorke? . ., 
Nuotr. V. Janulevičiūtės

KIEK IŠLEISTA LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ

Pirmoji lietuvių kalba knyga buvo 
Mažvydo katekizmas - giesmynas, iš
leistas 1547 m. Mažojoje Lietuvoje. Po 
to ėmė vis daugiau knygų rodytis ne 
tik Lietuvoj, bet ir Amerikoj, Anglijoj, 
Latvijoj, Rusijoj ir kitur. Bibliografų 
surinktomis žiniomis lietuvių kalba 
ligi 1940 m., kada bolševikai okupavo 
Lietuvą, buvo išleista daugiau kaip 
26.000 knygų. Knygų leidimas vyko 
maždaug taip:

XVI šimtmety — 30 knygų,
XVII ” — 51 ”
XVIII ” — 264 ”
iki 1864 m. — 937
1865-1904 m. — 3320 ”
1905-1914 m. — 3632 
1915-1918 m. — 1102 
1919-1939 m. — 16.721 ”

Paskutinis skaitmuo aiškiai rodo Ne
priklausomos Lietuvos kultūrinę pa
žangą. (I.v.k.)

O, Nemuno šalie, tiek amžių numylėta. 
Mes tikim tavimi, prisiekiam tau!. . . 
Sunki dalia po visą žemę mus išmėtė 
Gal tam, kad mes tave mylėtum* dar daugiau.
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DARBELIAI

Paruošė M i š k i n i s

Dėmesio siuvėjos! Gal turite medžiagos liku
čių ir nežinote, kq su jais daryt? Gal turite bro
liukų, kurie kažkodėl renka metalines kepuraites 
nuo Coca-Cola ir krauna jas į visas pakampes? 
Štai, galas jūsų galvosūkiams: padarykit karš
tiem puodam padėklus.

Reikalinga: 20 metalinių kepuraičių (a), vio
letinės spalvos medžiagos (jeigu darote vynuogių 
kekę), violetinių siūlų ir žalios medžiagos.

Darbas toks: iškirpkit 19 rutuliukų iš viole
tines medžiagos ir aptraukite 19 kepuraičių. 
Dvidešimtoji žalia. Su violetiniais siūlais prika
binkite aptrauktas kepuraites kaip parodyta (b). 
Lopai iškerpami iš žalios. Prisiūk juos prie ža
liosios kepuraitės. Tai viskas. Tarp kitko, čia 
geras rankdarbis Kaziuko mugei!

O dabar dėmesio daržininkai ir gamtos mė
gėjai! Žemė kieta, oras šaltas, daržo kast neįma
noma o žaliasis nykštis taip niešti. Ką daryt?

Apsidairykit mamytės siuvimo dėžėj (tik nesu- 
jaukit, prašau). Suraskit vieną didelę (2") sagą 
juodos spalvos. Išrinkit ko įvairesnes ir spalvin
gesnes sagas. Dabar trūksta tik sesutės perma
tomo nagų lako ir geros vaizduotės.

Paveikslėlyje matote pievą, upelį su ežerėliu 
ir mišką; priklijuojami ant juodosios sagos.

1. Miškas — eglės. . . 3 žalios sagos lapo 
formos krūmai. . . panašios tamsesnės sagos — 
uolos. . . šviesios kriauklytės.

2. Ežeras — didelė stiklinė saga, upelis — 
eilutė mažų stikliukų, vedanti į ežerą.

Dabar perdažyk viską laku. Kol lakas neiš- 
džiuvęs, apibarstyk "žemę" smulkiais žalios 
spalvos popierio gabaliukais. Keli spalvuoti bliz
gučiai papuošia pievą gėlėmis. Darželis sutvar
kytas (d).

Dabar dėmesio sesės ir broliai, turintieji vy
resnes sesutes šeimoj. St. Valentine proga jūsų 
sesutės, tur būt, gavo gražias saldainių širdis. 
Kg daryti su dėžute, saldainiams išsibaigus? Jos 
per gražios išmetimui. Tai padarykite žvakides.

Viršelyje išpjaukite aštriu peiliuku atitinkamo 
dydžio skylutes, (statykit 3 žvakes, pritvirtindami 
jos moliu ar kitu būdu prie dugno. Uždenkit 
saldainių fabriko vardą gražiai surištu kaspinu 
(c). Ar ne gražu?

PADĖKA :

j*************************************

* Sesę IRENĄ GAIŽAUSKAITĘ ir |
J JONĄ JOKUBYNĄ, J
: :
* sukūrus šeimos židinį, sveikina *
* *
J Hamiltono $
J Širvintos Tuntas *

"Sk. Aidui" paremti JAV-bių 
aukojo:

1.

2.
3.
4.

J. E. Vysk. V. Brizgys, 
Chicago
ps. R. Viskanta, Chicago 
Sen. S. Miknaitis, " 
Kun. J. Pakalniškis, 
Brooklyn

valiuta

3
2
1

2

dol.

Administratorius reiškia gilią padėką.

J************************************* Administratorius
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SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

Pereitų metų pabaigoje įsteigti trys 
nauji tuntai: ČIKAGOJE Juodkrantės jūrų 
skaučių tuntas, tuntininkė s. F. Kurgo- 
riienė, 3645 So. Hamilton Ave. LOS AN
GELES - Palangos Skaučių tuntas, tunti
ninkė v. si. S. Dobkevičiūtė, 633 No. Ben
ton Wag, Los Angeles 26, Calif. OMA- 
HOJE Neries skaučių tuntas, tuntininkė 
v.si.G.Kovaitė, 5514 So. 32 St., Omaha, 
Nebr.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Nuo š.m. sausio 15 d. Ordinu "Už 
Nuopelnus" apdovanoti: ps. J.Bružinskas, 
Anglijoje, ps. St. Ilgūnas Rochesteryje, 
s. dr. Willi Niedermeier Vokietijoje, 
ps. St. Makarevičius_Los Angeles, s.v. 
v. si. J. Ulevičius Čikagoje, sk. rėmėja 
p.G. Kudzmienė Montrealyje ir sk.rėmė- 
ja p. M. Prapuolenienė Worcesteryje; 
Tėvynės Sūnaus Žymeniu apdovanoti: s. v. 
sl.A.Glodas Worcesteryje ir s.v. si. R. 
Jakubauskas Worcesteryje; Vėliavos Žy
meniu - s. v. v. si. A.Pocius Londone, Ont.

* Nuo š.m.sausio 15 d. VS v. s.Stp.Kai- 
rys ir VSP v.s. A. Matonis perėmė va
dovavimų Brolijai naujoje sąjunginių or
ganų kadencijoje.

* VS patvirtino Vyriausios Varžybų Ko
misijos pirmininko pristatytus sekan
čius komisijos narius: v.s. F. Prekerį, 
s.E.Reikenį ir ps. K. Nenortų.

* Jūr. ps. Ed. Vengianskas VS patvirtin
tas ir toliau eiti Čikagos Baltijos Jūros 
tunto tuntininko pareigas.

* Nuo š.m. sausio mėn.Kanados Rajono 
Montrealio Skautų tunto vardas "Montre- 
alio Geležinio Vilko Skautų Tuntas" VS 
patvirtintas.

* Detroito Baltijos tunto tuntininkas s.v . 
v. si. D.Dulaitis, jam pačiam prašant, 
atleistas iš tuntininko pareigų. Nuoš. m. 
vasario 1 d. naujuoju tuntininku paskirtas 
ps. Alg. Manvydas (15467 Ardmore St., 
Detroit 27, Mich.).

irmiiiimiiiiiiiiiii

1958 M. "SKAUTU AIDO" 
GARBĖS PRENUMERATORIAI:

1. G.Juškėnas, Cleveland, Ohio;
2. V.Senbergas, Cleveland, Ohio;
3. VI. Bacevičius, Cleveland, Ohio;
4. Rm. Bajoraitis, " " •
5. Z. Jankus, " " •
6. Vl.Vijeikis, Chicago, Ill.;
7. Kun. P. Ažubalis, Toronto, Ont.;
8. Dr. A. Valadka,. Toronto, Ont.;
9. Dr. J. Jurgėla, Lindenhurst, N.Y.
10. Dr.J.Yčas, Toronto, Ont.;
11. J.Tumosa, Toronto, Ont.;
12. Dr. M. Budrienė, Chicago, Ill.

Kanados Rajonas

Toronto, Ont.

* Sausio 5 d. Šatrijos ir Rambyno tuntai 
turėjo jaukių ir įspūdingų Kalėdų eglutę, 
kurios metu Kalėdų senelis iš Lietuvos 
(jūr.v.s. VI.Šarūnas) mažiesiems pada
rė daug džiaugsmo dovanėlėmis ir pra
vestais žaidimais.

* Sausio 12 d. pulk. J.Šarausko sk. vy
čių būrelio iniciatyva įvyko lietuvių, lat
vių ir estų skautų-čių susiartinimo lau
žas - arbatėlė.

* Vasario 26 d. Šatrijos ir Rambyno 
tuntai pradėjo skiltininkų kursus. Daly
vių per 30 skautų-čių. Kursų vadovas 
ps. A. Ab romaitis.

Hamilton, Ont.

* 1957 m. gruodžio 22 d. Širvintos Skau
čių Tuntas buvo susirinkęs kalėdinėje tun
to sueigoje. Broliai jūrų skautai sesėms 
parūpino kalėdinę eglaitę ir v. vi. A.Pily- 
paitis pravedė programų, kurios metu bu - 
vo giedamos kalėdinės giesmės ir sce
noje inscenizuotas gyvasis paveikslas - 
Prakartėlė. Atliko jaunosios skautės. 
Perėjus į antrą sueigos dalį, buvo sudai
nuota keletą skautiškų dainelių ir mūsų 
jaunosios skautės paįvairino trimis stili
zuotais tautiniais šokiais. Būrelis skau
čių padainavo dar keletą dainelių ir taip 
bedainuojančias mus aplankė ir Kalėdų 
Senelis su dovanomis.
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JAV Rajonas
Cleveland, Ohio

* (sks) Sausio 5 d. Clevelando lietuvių 
salėje Neringos skaučių tunto tėvų k-to 
pastangomis nuotaikingai praėjo Kalėdų 
eglutė. Ją atidarė k-to vardu p.O. Joku- 
baitienė. Pranešėjas buvo Z.Dučmanas. 
Visus užimponavo Kalėdų Senelis - s. Z. 
Pečkus. šį kartą jis atvyko iš anapus ge
ležinės uždangos ir paskaitė Lietuvos 
vaikų laišką Clevelando lietuviukams. 
Skaučių pasirodymai buvo kuklūs, bet 
nuoširdžiai atlikti. Du jūrų skautai pagro
jo akordeonu. Staigmeną padarė mažoji 
žiūrovė Juodikytė, pašokusi sekdama 
akordeoną. Eglutės jaunieji dalyviai ga
vo vienodos vertės žaislus dovanų, pa
gal tėvų pirktus bilietus. Vakaras baig
tas skaučių-tų vadovų pravestais žaidi
mais, rateliais ir šokiais. Tėvai pasi
vaišino bufete.

* (sks) Sausio 9 d. buvo paskutiniojo 
Lietuvos Skautų Šefo Prezidento a. a. Ant. 
Smetonos 14-tosios mirties metinės.

Sausio 12 d. Clevelando Neringos 
skaučių ir Pilėnų skautų tuntų atstovai 
pagerbė velionies atmintį ir padėjo vai
niką Knollwood mauzoliejuje. Skautėms 
ir skautams vadovavo ps. J.Laikūnaitė ir 
ps. V.Bacevičius.

Susikaupimo ir rimties atsilankyme 
mauzoliejuje dalyvavo p. Sofija Smetonie
nė ir adv. Julius Smetona.

* (sks) Sausio 12 d. pas v. s, V.Kizlaitį 
buvo Pilėnų sk. tunto vadijos posėdis. Iš
klausyti vienetų veiklos pranešimai bei 
aptarti artimesnės veiklos reikalai.

* (sks) Sausio 12 d. pas p. Oną ir ps. 
Vytautą Jokūbaičius buvo metinė Cleve
lando skautininkių ir skautininkų ramovių 
sueiga. Jaukioje aplinkoje sueiga praėjo 
didelės šeimos susitikimo atmosferoje. 
Pasidžiaugta kelių skautiškųjų šeimų 
laime - naujagimiais. Apžvelgta praeitų 
metų skautiškoji veikla bei diskutuoti 
ateities darbai.

Maloniajai šeimininkei p. O.Joku- 
baitienei abi ramovės dėkingos už gražų 
priėmimą, skanias vaišes ir kavutę.

Chicago, Ill.

* (sks) Čikagos Skautams Remti Dr-ją, 
vadovaujama dr.S.Biežio, balandžio 27 d. 
Marijos Aukštesniosios Mokyklos salėje 
rengia antrąją SKAUTORAMĄ. Didžiulio 
reprezentacinio laužo programa scenoje 
skautai - tės stengsis supažindinti savo 
svečius su skautiškąja nuotaika bei jau
nųjų kūryba. Šiai Skautoramai pramato- 
ma nauja programa.
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* (sks) Kalėdų atostogų metu jūrų skau
tų Korp! GINTARAS turėjo pirmąją iš
kylą Michigano ež. pakrantėn, prie Tre
mont, Ind. Pirmos dienos XII. 28 popie
tę referatus skaitė senj. A. Tauras - apie 
Korpi Gintaras tikslus, D.Rutkaitė - apie 
Korp! sesių žvilgsniu, J. Kregždaitė 
apie Lietuvos gintarą. Senj. V.Motušis 
supažindino su Liet. Stud. S-ga. Senj. E. 
Šimaitis kalbėjo apie raketas ir sateli
tus. Vakarienės metu j. s. L.Knopfmi- 
leris pasakojo apie jūrinės uniformos 
atsiradimą. Visus prajuokino su humo
ristiniu laikraštėliu senj.K.Butkus.

Antrąją dieną XII. 29 j. s. E.Druskis 
pasakojo apie keliones mažais laivais 
po vandenynus. J.s. K. Aglinskas kalbėjo 
apie Korp! Gintaras skautiškąjį, jūrinį 
ir akademinį aspektą.

* (sks) Sk. vytis J. Degutis paskirtas 
s kautų-čiųbūklo Čikagos Jaunimo Namuo
se vadovu. Dr. V. Kudirkos vardo sk.vy- 
čių kandidatų būrelis vėl iškylavo Lab
darių ūkyje, kur pik. Kruvelis jiems dės
tė topografijos pagrindus.

* Pik. J. Šarausko sk. vyčių būrelis savo 
sueigoje diskutavo temą apie melą ir jo 
žalą.

* Lituanicos tuntininkas s. P. Nedzinskas 
ir tunto vadijos nariai s. V.Stasiškis, s. 
Mikūnas ir s. J.Gepneris šiuo metu vi
zitavo tunto vienetus.

* ps.E.Zabarskas paskirtas Lituanicos 
tunto spaudos ir informacijos vadovu.

* DLK Gedimino dr-vės vilkiukai tvar
kingai ir uniformuoti dalyvavo skautų ka
lėdinėje eglutėje, kur jie visi buvo ap
dovanoti.

* DLK Gedimino dr-vė yra viena iš se
niausių Čikagoje. Jai priklauso skautai 
gyveną Brighton Parke. Artimoje atei
tyje dr-vė žada įsigyti vėliavą bei užmegz
ti ryšius su šio krašto skautais (BSA). 
Gediminėnams vadovauja R. Povilaitis.

* (sks) Gruodžio 15 d. Čikagos Skautams 
Remti Dr-ja Jaunimo Namuose surengė 
skautiškąją Kalėdų eglutę, kurion susi
rinko per 100 skauttį-čių ir gausus būrys 
jų tėvų bei bičiulių. Jaunųjų žiūrovų dėme
sį prie lietuviškais papuošalais išdabin
tos eglutės patraukė Kliaubos parodyti 
magijos burtai. Kalėdų Senelis - ps. Vi. 
Vijeikis jaunuosius apdovanojo dovanėlė
mis. s. Bobinienė pravedė žaidimus ir 
ratelius. Po to atžalynas buvo skaniai 
pavaišintas.

* (sks) 1957 m. darbščiai vadovavęs 
skautiškojo "Mūsų Vyčio" red. kolekty
vui ps. Eug. Vilkas su "MV" Nr. 6 pasi
traukė iš pareigų. Naujuoju vyr. redak-
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torium pakviestas s. fil. Vytenis Stasiš
kis, 3140 West 42nd Pl., Chicago 32, 
Illinois, USA.

Detroit, Mich.

* Detroito Gabijos ir Baltijos tuntai 
1958 m. sausio 5 d. turėjo iškilmingą 
kalėdinę sueigą, pradėtą Tautos Himnu. 
Po to, kaip visuomet, sekė raportai ir 
įsakymai. Sesė tuntininkė J. Pečiūrienė, 
Seserijos Vadijos soc. skyr. ved. sesė K. 
Kodatienė ir brolių vadovai tarė šiltus 
sveikinimo žodžius gausiai susirinku
siems skautams, skautėms ir jų tėvams .

35 metų sukakties proga jūrų skautų 
jubiliejiniais ženklais buvo apdovanoti: 
tunt. J. Pečiūrienė, tunt.D. Dulaitis, jūrų 
skaučių vadovė I.Laurinavičienė ir skautų 
tėvų komiteto pirm. p. Petrulionis.

Po to sekė kun. Kriščiunavičiaus 
paskaita Kalėdų tema, iliustruota pa
veikslais.

Susirinkusieji padainavo skautiškų 
dainų, kurias pravedė skautė I. Miltaky- 
tė. Jūrų skautai padainavo savo tradici
nes dainas, o jų vadovas A.Pesys padek
lamavo eilėraštį. Skautė akademike M. 
Lekniūtė kalbėjo Kūčių tema ir skaitė iš 
savo kūrybos. Drugelių skiltis įsceniza- 
vo "Jūratę ir Kastytį". Sesės ir broliai 
pasikeitė Kalėdų dovanėlėmis. Sueiga 
baigta tradicinė "Ateina Naktis". m.l.

* (sks) Sausio 18-19 d. Detroite LSS Vi
durio Rajono vado ps. Ant. Banionio su
kviesti buvo suvažiavę skaučių-tų va
dovai pasitarti šią vasarą pramatomos 
Tautinės Stovyklos reikalais. Pasitari
muose dalyvavo Seserijos Vyriausioji 
Skautininke v. s. L. Čepienė, iš Bostono, 
Bi olijos Vyriausiasis Skautininkas v.s. 
Stp. Kairys, iš Toronto, Taut. Stovyklos 
organizacinės k-jos pirm. v. s. Pr. Kara
lius, iš Clevelando, Vidurio Rajono va
das ps. A. Banionis, Detroito ir Cleve
lando skaučių ir skautų tuntų vadijų na
riai. Išdiskutuoti keli TS vietos ir laiko 
variantai, aplankytas patogus parkas. 
Galutinį sprendimą visais tais reikalais 
padarys TS organizacinė k-ja. Pats su
važiavimas buvo darbingas ir našus. Abu 
Vyriausieji Skautininkai išsivežė gerus 
įspūdžius savo Vadijom pranešti.

* Sausio 18 d. Detroito ASS sk. jaukiai 
atšventė Akad. Skautų Sąjūdžio dešimt
metį, kuriame paskaitą skaitė Korp! Vy
tis filisteris v. s. Stp. Kairys.

Waterbury, Conn.

* Waterburio Panerių vietininkijos š. m 
sausio 19 d. suruošė amerikiečių skautų 
ketvirtos džiamborės ir pasaulinės ju
biliejinės džiamborės Anglijoj filmų bei 
nuotraukų rodymą 103 Green St. salėje, 
Waterbury.

Pirmoji filmą, pavadinta "Banners 
Over Valley Forge", truko 15 minu
čių. Joje buvo rodomi skautiškai žiū
rint įdomiausi stovyklos įvykiai be i 
įrengimai. Ši filmą buvo parūpinta s. L. 
Končiaus, kuris yra BSA pareigūnas 
Waterburio apylinkėje. Filmą garsinė 
ir spalvota.

Tada amerikietis skautas, Steve Ju
dy, parodė ir paaiškino virš 150 spal
votų nejudamų paveikslų iš pasaulinės 
džiamborės 1957 m. Tarp fotografuotų 
dalykų buvo egzilų skautų vartai ir vie
nas egzilas skautas, su kuriuo šis ber
niukas susipažino. Taip pat buvo ir fo
tografijų iš Connecticuto BSA kontingen - 
to kelionių po Europą.

Įvadą abiem šiom filmom padarė 
v. s. A. Matonis, VSP, kuris ir paminėjo, 
kad šios filmos yra lyg DF "ataskaita" 
tiems, kurie DF aukojo ir ateityje aukos.

Tėvų ir Rėmėjų komiteto pirminin
kas p. Č. Bogušas tada parodė apie 30 
nejudamų spalvotų paveikslų iš Water
burio skautų veiklos - 1957 m. parodėlės, 
1956 m. Washingtone suvažiavimo. 1957 
m. Panerių stovyklos So. Woodstock ir 
pan. Filmų rodyme dalyvavo apie 60 
skautų, skaučių, jų tėvų ir pažįstamų. 
Buvo ir skautų iš kitų vietovių.

Mirus a. a. s. Stanislovai Venclaus- 
kienei, kuri Lietuvoje ryškiai reiškėsi 
skautų-čių veikloje, skautų ir skaučių 
vietininkijos paskelbė dviejų savaičių 
gedulą.

Sausio 19 d. ji buvo pašarvota lai
dotuvių namuose, kur tos dienos vakare 
atėjo ją pagerbti Waterburio skautai ir 
skautės. Jie sukalbėjo rožančių, kuris 
buvo vedamas lietuvių parapijos vikaro 
kun. Karaliaus. Tada trumpas kalbas pa
sakė vietininkė v. s. K.Žilinskienė skau
čių vardu, ir v. s. A. Matonis skautų 
vardu.

Skautai ir skautės, stovėdami ramiai 
ir nulenktom galvom sugiedojo posmelį 
maldos "Ateina Naktis" prie velionės 
karsto, atsisveikindami su a. a. skau
tininke, lyg su gražia diena, kuri pasi
baigė saulei nusileidus.

* Naujiems metams prasidėjus Water
burio Panerių Vietininkijos L. K. Šarūno 
Draugovės perėjo persitvarkymo laiką. 
Nauju vietininko ps. R.PaKalnio įsakymu 
draugovės draugininku tampa s. v. Mar
tynas Čerkus. Vienos skilties skiltininkų 
lieka si. V. Kuzminskas ir jos paskilti- 
ninkių si. J, Valiulis. Kitos skilties skil- 
tininku tampa Z. Seliokas ir paskiltininkių 
G.Čampė. Draugovė turi 17 narių. A.S.

Skaitykime ir platinkime 
“Skautų Aidą”!
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Vokietijos Rajonas
Diepholz

* Mūsų stovykloje skaučių veikla jau 
kuris laikas buvo apmirusi. Išemigra
vus ps. O.Gasnerienei į USA ir s.Lau
kaitienei perėmus Vokietijos Skaučių va
dovavimų, imtasi iniciatyvos ir Diepholz 
skaučių veikimą atgaivinti.

1957 m. gegužės 6 d. įvyko pirmoji 
sueiga, kurion atsilankė 13 mergaičių ir 
5 berniukai. Nusistatyta steigti mišrią 
Birutės draugovę. Jai vadovauja sk. M. 
Auderytė. Sudarytos 3 skiltys: skaučių 
Žuvėdrų skiltis, jaun. skaučių Kregždžių 
ir berniukų Erelių skiltis. Nutarta kas 
savaitę pakaitom daryti skilčių sueigas. 
Sueigose ruošiamasi į patyrimo laips
nius, pažaidžiama, padainuojama. Vasa
ros metu padaryta keletas iškylų į apylin
kes. Viena tokių iškylų buvo padaryta 
Krogėn, kur bendrai dalyvavome pa
maldose ir popieti praleidome gražiam 
apylinkės miškelyje.

Gaila, kad draugovėje neturime se
nesnių patyrusių skaučių, kurios mums 
pagelbėtų, bet nenusimename. Mums 
daug gelbsti savo nurodymais ps. S. Lau
kaitienė ir "Skautybė Mergaitėms".

Esame nuoširdžiai dėkingos sesėms 
iš USA už piniginę paramą, kuri įgalino 
mus įsigyti skautiškas uniformas. Ir to
liau stengsimės kiek išgalėdamos dirbti 
gražiems skautų idealams. Skautė.

VOKIEČIU SKAUČIŲ ORGANIZACIJA 
ps. S. Laukaitienė

Vokiečių skautės nesudaro tokios 
vienalytės Skaučių Organizacijos kaip 
lietuvaitės. Vokiečių skautėms labai im
ponuoja, kad mes visoje žemėje išblaš
kytos turime vieną visoms bendrą vado
vybę. Vokiečių skautės yra keturių visai 
savarankiškų, nepriklausomų ir atskirų 
sąjungų:

1. Vokiečių Skaučių Sąjunga, įkurta 
1920 m.,

2. Evangelikių Mergaičių Skaučių 
Sąjunga, įkurta 1926 m.,

3. Krikščionių Skaučių Sąjunga,įkur- 
ta 1922 m. ir

4. Švento Jurgio Skaučių Sąjunga, 
įkurta 1947 m.

Vokiečių Skaučių Sąjungai (Bund 
Deutcher Pfadfinderinnen) gali priklau
syti kiekviena mergaitė, kuri nori būti 
skaute.

Evangelikių Mergaičių Skaučių Są
jungai (Evangelischer Mįidchen - Pfad- 
fmdgrinnenbund) priklauso evangelikų 
tikybos mergaitės. Šios Sąjungos veiki
mo teritorija visa Vokietija, išskyrus 
Bavariją, kur evangelikės mergaitės tu
ri savo atskirą - Krikščionių Skaučių 
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Sąjungą, kurios veikimo sritis tik Bava
rija. Juokais sakoma, kad Bavarija vis 
nori "extra Wurst" turėti.

Šv. Jurgio Skaučių Sąjungai (Pfad - 
finderschaft St. Georg) priklauso katali
kės mergaitės.

Visos šios keturios skaučių sąjungos 
turi skirtingas uniformas, savo centri
nius namus, leidžia kiekviena savo laik
raštį ir kitą literatūrą. Bet pagrindiniai 
skautėms dalykai - įstatai, įžodis ir su
sitvarkymas - yra bendri.

Kiekvienoje šių sąjungų veikia pen
kios skaučių šakos;

1. Jaunesnės skautės (Wichtel), nuo 
8 iki 11 metų,

2. Skautės (Pfadfinderinnen), nuo 
12 iki 16 metų,

3. Vyr. Skautės (Ranger arba Alt- 
pfadfinderinnen) virš 16 m.

4. Invalidės mergaitės (Pfadfinde
rinnen Trotz Allem) ir

5. Pavienės skautės, kurios sudaro 
korespondencines skiltis (Briefgilden).

Vokiečių Skaučių Sąjungų vadovės 
ieškojo kelio skaučių sąjungas apjungti . 
Ta mintis buvo iškelta tuoj, kai tik skau
čių veikimas, kuris 1933 m. buvo už
darytas, vėl 1945 m. atgijo. 1949 m. 
visos Skaučių Sąjungos, pasilikdamos ir 
toliau savo viduje savarankiškos, sudarė 
VOKIEČIŲ SKAUČIŲ SĄJUNGŲ ŽIEDĄ 
(Ring Deutcher Pfadfinderinnenbiinde) . 
Šio Žiedo organą - Žiedo Tarybą - suda
ro kiekvienos Skaučių Sąjungos siunčia
mos keturios atstovės, kurių tarpe yra ir 
Sąjungų vadovės. Šiuo atveju visos evan
gelikių skautės sudaro vieną grupę. Žie
do Tarybai iš eilės po dvejus metus va
dovauja Sąjungų vadovės.

Žiedo Tarybos uždaviniai: palaiko 
ryšį su Pasauline Skaučių Sąjunga, at - 
stovauja vokiečių skautes Vokiečių Jau
nimo Sąjungoje, prižiūri, kad pagrindi
niai Skaučių Organizacijos dėsniai būtų 
jos steigėjo. Lordo Baden-Powell, dva
sioje užlaikomi.

1950 m. Oxforde Vokiečių skautės 
buvo priimtos į Pasaulinę Skaučių Są
jungą kaip Tenderfoot, o 1954 m. Pasau
linėje Konferencijoje Woundshoten, Olan
dijoje, pilnateisiu (Fullmember) nariu.

PADĖKA

"Sk. Aidui" paremti aukojo:

1. Gr. Fidlerytė, Elizabeth, N. J. 0.81 ę
2. Ig. Kučiauskas,Baltimore, Md. 0.92 į
3. Br.Ūsas, Chicago, Ill. 0.90 ę
4. R. MiŠauskas, " " 0.83 į
5. S.I., Detroit, Mich. 5.85 ę

Nuoširdus ačiū,

"S. A ".Administratorius
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DŽIAMBORĖS FONDAS.

Papildomu pranešimu DF įgaliotinis 
LSB Anglijos Rajone, ps. J. Bružinskas 
duoda galutiną DF vajaus LSB Anglijos 
Rajone vaizdą. Jam vėliau buvo perves -

Viso pajamų LSB Anglijos
Rajono DF vajų užbaigiant sv.103-19-9 1/2

tos sekančios aukos:

35. Dr. Br. Medžikauskas,
Austrija sv. 4-0-0

36. J. Glemža, VT pirm. sv. 1-0-0
Vokietija sv. 1-0-0

Viso sv. 5-0-0

Iki to LSB Anglijos Rajono 
surinkta sv. 98-19-9 1/2

Toliau papildome DF Geradarių ir 
DF Rėmėjų sąrašą:

D F GERADARIAI:

86. J.Glemža, V T pirm.,
Vokietija sv. 1-0-0

DF RĖMĖJAI:

26. Dr. Br. Medžikauskas,
Austrija sv. 4-0-0

Paskutiniesiems DF Geradariams ir 
DF Rėmėjams, galutinai užbaigiant pir
mąjį DF Vajų, DFlabai nuoširdžiai, nuo
lankiai dėkoja. Taip pat DF taria gilią 
padėką D F įgaliotiniui LSB Anglijos Ra
jone, ps. J. Bružinskui už nuodugniai , 
tvarkingai pravestą LSB Anglijos Rajone 
DF vajų. Mielą brolį ps. J. Bružinską 
DF prašo ir toliau toje pačioje dvasioje 
talkininkauti visų mūsų Lietuviškajam 
Džiamborės Fondui ir linki jam daug 
sveikatos ir ištvermės dirbant LSB ir 
viso Lietuviškojo Reikalo labui.

Tuo pirmasis DF vajus galutinai 
baigtas. Apie jo eigą, jo davinius mieli 
"Skautų Aido" skaitytojai jau buvo anks
čiau informuoti. Tai priklauso praeičiai 
ir mums tik lieka ir toliau tęsti talką 
Džiamborės Fondui, mūsų pilna žodžio 
prasme Solidarumo Fondui. Talka 
DF yra labai reali, jos daviniai kalba 
patys apie save, apie padėtas pastangas, 
apie atsiektas pergales, apie norą padėti 
Lietuvos Skautų Brolijai - padėti mums 
visiems, padėti sau. Talka Džiamborės 
Fondui aiškiai atsispindi D F pranešimuo
se. Visiems mums, su DF ataskaitomis, 
su DF pranešimais susipažinus, galima 
lengvai susidaryti vaizdą apie Džiambo
rės Fondui telkiamą talką, apie įplau
kiančias aukas. Mieli skautai ir vadovai, 
gerbiami skautų tėveliai ir bičiuliai ga
lėjo lengvai pastebėti, kad vos pasibai
gus pirmajam DF vajui aukos nustojo

K«« MOK
Skyrių veda BUS, 21 Bowdoin, Ave., Boston 21, 

Moss.
* TARPTAUTINIS SKAUTU BIURAS, 
16-tos Pasaulinės Skautų Konferencijos 
nutarimu nuo 1958 sausio 1 dienos per
keliamas į Ottawą. Tikima, jog būnant 
neutralioje valstybėje bei arčiau prie fi
nansinių šaltinių, įgalins Tarptautinį Biu
rą praplėsti savo veiklą. TSB naujas ad
resas: The Boy Scouts Interna
tional Bureau, Commonwealth 
Building, Metcalfe Street,Otta
wa 4, Ontario, Canada.

# Lapkričio 30- gruodžio 1 d. d. Bostone 
įvyko Egzilų Skautų Asociacijų Tarybos 
Konferencija, kuri praėjo darbingoje ir 
gražioje skautiškoje nuotaikoje. Konfe
rencija buvo supažindinta su egzilų skau
tų laimėjimais JIM bei Tarptautinėje 
Konferencijoje. Priimta visa eilė nuta
rimų, liečiančių mūsų tarptautinės bylos 
eiga pasaulio skautų organuose. LSB de
legaciją sudarė LSB Užsienio Skyriaus 
Vedėjas ps. Alg. Banevičius, si. Irenijus 
Kamantauskas, BUS narys, v. si. Romus 
Venckus ir si. Romas Šležas, taip pat 
trumpam lankėsi ps. Ap.Treinys. Šios 
Konferencijos metu išrinkta 2-jų metų 
kadencijai ESAT Sekretoriatas iš v.s. 
dr. Vytauto Čepo, Generalinis Sekreto
rius, Thomas Ronay (vengras) ir Boris 
Pusharev (rusas) sekretoriais.

* Venezuelos LSB Rajono Vadeiva, v. s. 
dr. Petras Neniškis lankėsi pas BUS ve
dėją ps. Alg. Banevičių, kur aptarė visą 
eilę rūpimų tarptautinių skautiškų reikalų. 
Pažymėtina, jog numatyta su 1958 Pietų 
Amerikoje plačiau skautus supažindinti 
su lietuvių skautų siekimais bei darbais.

* LSB reprezentacinis leidinys anglų 
kalba, WHITE BADGE kasdien sulaukiu 
vis gražių atsiliepimų, tiek iš svetim
taučių, tiek iš lietuvių tarpo.

* BUS atspausdinti ženkliukai - etiketės 
didesniais kiekiais dar galima gauti Už
sienio Skyriuje.

* Lenkų Skautų-čio Vyr. Štabas yra Lon
done. Su pastaraisiais BUS užmezgė 
ryšius.
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įplaukti. DF prašė ir toliau jo nepamirš
ti, prašė jį remti, prašė vienetų vado
vus įsąmoninti skautus apie didelę D F 
reikšmę, jo reikalingumą, būtinumą. 
DF visad ypatingai kreipėsi į brolius
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skautininkus, žinodamas, kad jie visais 
atvejais neša didžiausią atsakomybę Lie
tuvos Skautų Brolijoje. Pakartotinai mi
nėjome apie parengimus DF iždo labui. 
- DF naująją talką pradedant atėjo tik 
viena auka. Žinoma, po didelių pirmojo 
DF vajaus pastangų DF nesitikėjo daug 
ir didelių įplaukų, bet jis, mieli Broliai, 
tikėjosi daugiau. Bent iš tų vienetų, ku
rie jam tai žadėjo.

Rašėme, kad Džiamborės Fondas 
įleido gilesnes šaknis į lietuvių skautų 
dirvą. Ar tas DF tvirtinimas save pa
teisina? Tikėkimės, kad taip, nes mes 
žinome, kad esame ištikimi LSB, mes 
norime jai padėti, tarnauti, mes norime 
LSB matyti stiprią ir ja didžiuotis. Tad 
prisidėkime visi prie to solidariai, pa
dėkime DF, tuo padėdami LSB. Mes ži
nome, kad turime rūpintis visa
dos Džiamborės Fondu - tad darykime 
tai. Nors po truputį, bet darykime, tal
kininkaukime, aukokime Lietuviškajam 
Džiamborės Fondui. Veikime ne atski
rais šuoliais, o tvarkinga sistema.

ATSIUSTA PAMINĖTI:

LITUANUS, NR. 3( 12), NR. 4( 13), Lietu
vių studentų Sąjungos informacinis 
anglų kalba žurnalas, išeinąs kas 3 mėne
siai. Vyr. redaktorius P. V. Vygantas. 
Redakcijos adresas: 916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N.Y.

SUMUŠTINIS

(sks) "Sumuštinis" - neatskiriama 
akad. skautų stovyklų bei sąskrydžių da
lis. Šis humoro ir satyros laikraštėlis 
kaskart vis naujomis žiežirbomis nušvis - 
davo kiekviename didesniame ASS susi
tikime. Savo dešimtmečiui atžymėti "Su
muštinis" pasirodė spausdintu leidinių 
kurį suredagavo Korp! Vytis senj. Rimas 
Vėžys. Lyg karoliukai tenai viens kitą 
seka juokai, nuotykiai, gandai, akade
minių organizacijų savikritika ir kt.dei- 
mančiukai. Leidinys gaunamas pas senj. 
Kęst. Dirkį, 3922 S.Artesian St., Chi
cago 32, Illinois. Kaina - 25ę,

*********

Prasidėjus naujajai DF Talkai iki 
1958 m. sausio 12 dienos į DF įplaukė:

1. Simano Daukanto d-vės
Londone, Ont. Rėmėjų ir 
Bičiulių Būrelio auka 
per p.K.Kudukį— $10.00

Naujosios DF Talkos

DF GERADARIAI

1. Simano Daukanto d-vės 
Londone, Ont. Rėmėjų ir 
Bičiulių Būrelis - $10.00

Skautų-čių Rėmėjams ir Bičiuliams 
Londone, Ont. ir jų energingam vadovui 
p. K.Kudukiui DF labai širdingai dėkoja. 
Tegul Jūsų, mieli Rėmėjai ir Bičiuliai 
auka padaro gražią pradžią tolimesnei 
visų mūsų Talkai, visų mūsų Džiambo
rės Fondui !

ps.O.Gešventas
DF Sekretorius

ASS ŽIEMOS STOVYKLA

* (sks) Užbaigti senuosius 1957 m. gruo
džio 27 - sausio 1 d. ASS 5-jon žiemos 
stovyklon prie Wellston, Michigane, bu
vo suvažiavę 72 Akad. Skautų Sąjūdžio 
nariai-rės iš Čikagos, Clevelando, Ur
banos, Detroito ir kt. tolimesnių vietovių.

Stovyklai vadovavo - virš. t. n. Vik. 
Vaivadaitė iš Clevelandoir senj.Edv. Ka
minskas iš New Yorko, programos ved. 
- fil. Alg. Avižienis iš Urbanos, ižd. - t. 
n. Aid. Sidzikauskaitė, administratorius - 
fil. Alg. Marchertas, slidinėjimo instruk
torius - fil. Gint. Vėžys ir populiariojo 1 
"Sumuštinio" red. - senj. Rimas Vėžys, 
visi iš Čikagos.

Tik suvažiavus stovyklon.gausiai pa
snigo, kas sukėlė visiems puikią nuotai
ką, kurios nė sugaudyti zuikiai ne - 
drumstė. Dienos bėgo nejučiomis. Po 
pusryčių iki sutemų buvo slidinėjama 
Caberfee apylinkėje; o vakarais buvo 
dainos, filmai iš pereitų stovyklų, ke
lios paskaitos ir clevelandiškių akad. 
skaučių suruošta literatūrinė valandėlė.
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