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SKvi/iT'A A
1958 m.rugpiūčio mžn. , NR. 8. lįjįoįy

Ketvirtoji Tautinė Stovykla
Vyt. Gruodžius

Šįmet lapkričio mėn. 1 d. sukaks 40 
metų nuo to laiko, kada pirmoji lietu
vių skautų skiltis susirinko Vilniuje, 
Vytauto D. gimnazijos rūmuose į pirmą 
viešą sueigą. Štai, kokia sena mūsų or
ganizacija, daug senesnė negu daugelio 
mūsų asmeniškas amžius siekia.

Ją sukvietė tada Petras Jurgelevičius 
— dabartinis Brolijos Pirmūnas. Iš jos 
dalyvių dar neseniai matėme ar tebe- 
matome savo aplinkoje a.a. Skardžiu- 
vienę — Clevelande, p. Devenienę — 
Waterbury, dail. Viktorą Vizgirdą — 
Bostone. Ar žino kas dar kitus?

Dešimtmečių sukaktys buvo atžymė
tos Tautinėmis Stovyklomis — 1928 m. 
Panemunėj, 1938 m. Panemunėj ir Pa
žaisly, 1948 m. — Alpėse ir prie Balti
jos, Vokietijoje.

1958 m. neliepsnos didingieji džiaugs
mo laužai Panemunės skautiškuos ši
luos. Kas juos užkurs?* * *

Gal girdėjome pasakėčią apie tai, 
kaip du vyrai išėjo į mišką pasivaikš
čioti*. Vienas jų pamatė iš šono atro- 
pojančią mešką ir, iš baimės žodžio 
draugui netaręs, pasileido bėgti į arti
miausią medį ir įlipo. Paliktasis šaukė 
bėgančiam, kas atsitiko, bet tas, į medį 
įlipęs, tylėjo, kad meška nepastebėtų 
jo, tupinčio viršūnėje.

Kai paliktasis apsidairė ir pats pama
tė mešką už poros žingsnių, suprato, 
kad jam jau per vėlai bėgti. Jis krito 
ant žemės, kaip negyvas. Meška priėjo 
prie jo gulinčio, apuostė jį ir... nu-

* Skoutybė Berniukams, XXVI Lauio pajne- 
kesys, p. 279.

žingsniavo.
Medy tupėjęs vyras visa tai matė. At

gavęs drąsos ir nulipęs nuo medžio, pri
ėjo prie gulinčio draugo ir klausia:

— Pasakyk, ką ta meška tau į ausį 
šnibždėjo?

Keldamasis nuo žemės draugas atsa
kė:

— Meška sakė, kad blogas yra tas 
žmogus, kurs nelaimėje pameta draugą.

* ♦ ♦

Jei Panemunės ošiančiuos šiluos ne- 
gal skambėti Tautinės Stovyklos Dai
nos, jos dar nenunyko. Jubiliejiniai
laužai dar aukščiau teliepsnoja ir mū
sų dainos prie jų teskardi dar plačiau, 
bylodamos apie džiaugsmingą įvykį, 
kad prieš 40 metų gimė Lietuviškoji 
Skautija.
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1928 -1938 -1948 -1958Keturi paskutinieji dešimtmečiai — mūsų Sąjungos nueitas kelias. Vieniems vyresniesiems vadovams — tai ilgas žygis, retai kada sustojant pailsėti. Kitiems — mūsų jauniesiems — tai tik istorija. Tačiau ir vieni, ir antri šiandien tose pačiose gretose žygiuoja, kiekvienais metais patraukdami naujus mergaičių ir berniukų būrius. Tai judėjimas dėl laimės ir džiaugsmo įgyvendinimo, dėl laimės ir džiaugsmo žemėje, bet ne žemiško; tai judėjimas, skiepijąs idėją tarnauti, atsižadėti, aukotis, jei reikia, kentėti... ir, vis dėlto, šypsotis. Ir, tur būt, pirmiausia dėl to mūsų Žalioji Vėliava nešama tvirtai aiškiu B.-P. nurodytu, beveik visų pasaulio tautų išbandytu keliu. Tur būt, dėl to kasmet ateina ir ateina jaunų širdžių, naujų jėgų, karštesnių rankų.Pirmuosius du dešimtmečius A. Panemunėj, reto grožio tėvynės pušyne, kėlėme Tautinės Stovyklos vėliavas, su visa laiminga ir neišblaškyta tauta džiaugdamiesi savosios valstybės žydėjimu.

Trečiojo dešimtmečio pabaigti rinkomės žiauraus karo išvargintoj, sugriau- toj Vakarų Europoj jau be savų šilų, kaip liudininkai didžio neteisingumo, sunkiai beatitaisomos skriaudos paliestieji. Prie šviesiosios Baltijos krantų, didingų Alpių viršūnėse suplevėsavo Trečiosios Tautinės Stovyklos vėliavos, šaukiančios ne tiek džiaugsmui, kiek darbui, naujiems žygiams ir kietai kovai.Šiais metais renkamės ketvirtą kartą laisvoje Amerikos šalyje, patys didelėmis laisvėmis galį naudotis, Naujojo pasaulio naujaisiais gyventojais tapę.Nueitas kelias vingiuotas, su kalnais ir pakalnėm, su kryžkelėm ir kliūtimis. Ir koks jis bebuvo — jis jau nueitas. Ketvirtoj Tautinėj Stovykloj trumpai sustosime, pailsėsime savos šeimos didžiuliame rate ir penktam dešimtmečiui pasiruošime.Kai idėja veda, eiti sunku, bet dar sunkiau vietoje stovėti. Eikime, jei norime būti dar gyvi savos tautos seserys ir broliai.

IV-tosios Tautinės Stovyklos dainas autoriai: v.s. 
Stp. Kairys ir s. V. BražėnasKad ji namuos benamė pasidarė, teskelbia mūsų IV-ji Tautinė Stovykla emigraciniame Vidurio rajone, teskelbia visos stovyklos kituose rajonuose lig pat Australijos.Veržlios gyvybės ženklais, ne pasislėpusios medžio lapynuose, lietuvių skautų gretos parneš Lelijos žiedą su įrašu: Dievui, Tau — Tėvyne, ir Žmonijai'
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(tąso)

— Šaunus esi Jaunuoli. Aš ir atėjau 
čia dėl to, kad galėčiau su tavimi susi
pažinti. Ponia Bukauskienė tave laiko 
paslaugiausiu berniuku visame mieste, 
—vyras vėl išlenkė stiklą ir atsistojęs 

ėmė kambary vaikštinėti...
— Kiekvienam smagu, kai apie jį ge

rai kalbama, — spėjo pasakyti Jonukas, 
kai tuo tarpu vyras tęsė toliau:

— Taigi, uždavinys būtų pagal tavo 
amžių, žinoma ... Nieko sudėtingo, nie
ko sunkaus, o miestelio garbę atstaty
tom, nes sakyčiau, kad Lygumai ir ge
rų berniokų turi...

Vyras grįžo į savo vietą ir sudribo 
kėdėn. Kažko pasidairęs kambario kam
puose, lyg apžiūrinėdamas, ar kambary 
be jų daugiau nieko nėra, prislopintu 
balsu ėmė aiškinti uždavinį:

— Yra čia toks ponas Giedrys, gyve
nąs Aušros gatvei e, numeris penktas, 
šeštadienį jis su žmona ir sūnumi išva
žiuoja. berods, i Kauną. Namuose nie
ko nebus, nes ir tarnaitę išleidžia pas 
tėvus į Kuršėnus. Tu gausi jų namo 

raktą. Pono Giedrio darbo kambary, 
pirmame po dešine iš koridoriaus, rasi 
didelį rašomąjį stalą. Gali būti stalčiai 
užrakinti. Jų yra iš viso trys. Gausi 
komplektą raktukų, iš kurių prisitai
kysi tinkamus. Stalčiuose reikėtų ieš
koti tamsiai žalio aplanko, kuriame 
raudonu rašalu ranka užrašyta Nr. 6. 
Šį aplanką radęs, paimsi ir atneši man. 
Aš tavęs lauksiu kitoje gatvės pusėje, 
namo numeris aštuntas. Manau, kad po 
gero pusvalandžio tu tą aplanką galėsi 
nunešti, iš kur paėmei, ir bus viskas 
baigta. Toks ir tebūtų tavo uždavinys...

— Gerai, aš tai atliksiu, — be mažiau
sio svyravimo užtikrino Jonukas, sau 
jau pindamas kitokius planus kitokiems 
uždaviniams.

— Vagystę Lygumuose pamiršiu, jei 
savo uždavinį gerai atliksi. Kitu atveju 
nemalonumais abiem teks dalytis...

— Taip, taip, aš suprantu...
— Taigi, pasimatysim šeštadienį čia 

pat, gausi raktus ir paskutines instruk
cijas, — vyras pasikėlė ir, greitai ženg
damas prie durų, pridėjo:

— O dabar pašauksiu tavo mokinį...

Comp Child prisiminus...
Nuotr. V. Strolios
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Skanu ... tik fotografas 
kiek išblaškė . . .

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Trinktelėjo durys — ir Jonukas vyro 
nebematė. Išeities nebebuvo — reikėjo 
vaidinti. Atėjo mokinys gerai nusitei
kęs. Lyg nieko nebūta.

— Sutrukdė mus tasai ponas, o ir man 
kiek ilgiau krautuvėj teko užtrukti, — 
kalbėjo linksmas mokinys, sėsdamasis 
už stalo, nukeldamas bonkas ir grieb
damas sąsiuvinį.

— Tai vėl diktantą, ką? — paklausė, 
pasiėmęs pieštuką.

— Kaip visuomet, — ramiai atsakė 
berniukas. Abu šioje scenoje laikėsi 
pavyzdingai.

* ☆ ☆
Trys klasės draugai, susėdę parke ant 

suoliuko, svarstė padėtį.
— Painių dalykų pripasakojai, Jonai, 

— galvą purtydamas stebėjosi Vincas.
— Na, ir ką tu mano vietoje dary

tum? — klausė Jonukas.
— Aš savęs prie to būčiau neprive- 

dęs.
— Gudruolis, matai!...
— Nesibarkit, — įsiterpė Ropulis, — 

dalykas gal nėra toks painus, kaip at
rodo.

— Na, tai pasakyk, kalbėk! — karš
čiavosi Jonukas, kuriam buvo ir skau
du, ir pikta. Visa tai, ką jis ilgiau sa
vyje slėpė, dabar reikėjo draugams ati
dengti, nes vienas pasijautė per silpnas 
esąs. Ir kai draugai po jo atviro pasa
kojimo tik pečiais trūkčiojo ir nieko
4

gero nesakė, jis tiesiog ėmė ant jų pyk
ti, ėmė jaudintis ir beveik gailėtis, kam 
su tokiais bukagalviais atėjo padėties 
svarstyti. Draugai jam visuomet buvo 
žmonės, kuriais jis daugiausia pasitikė
jo ir kurie visada ką nors gero sugalvo
davo, iš visokių padėčių išeitį surasda
vo. Dabar gi kažkas kita pasidarė. O 
taip — čia ne gimnazijos klasė, nes jos 
kiemas, čia platesnis pasaulis, ir čia jų 
sugebėjimai kažkur pranyksta, atsimu
ša.

— Žinai, Jonai, — kalbėjo Ropulis, 
bato galu spardydamas tako akmenė
lius, — tavo pasakojimas man perša 
vieną išvadą, būtent: tave nori kažkas 
bet kokia kaina kažkam pajungti. Ryt
dienos uždavinys tave pribaigtų.

—Tai ką gi man daryti!?
— Nesikarščiuok. Žinau, kad tau sun

ku. Reikia šalčiau į viską pažiūrėti. Jei 
tas ponas tau taip lengvai patikėjo tokį 
uždavinį, reiškia, ne tai, kad jis nebe
rado daugiau tam vyrų ar berniukų. 
Ne. Tai reiškia, kad jis tave nori įpai
nioti į veiklą, iš kurios lengvai nebeiš- 
sisuktum. Kodėl? O gi todėl, kad tu 
kažkieno pramatytas ir kitiems uždavi
niams. Todėl, man atrodo, kad, norint 
tą vyrą ir toliau sekti, kaip tu sakai, 
reikia jau pagalbon pasikviesti specia
listus ... Mėlynas laiškelis, apie kurio 
likimą tasai ponas nieko nežino, spe
cialistams gali daug pasakyti, ir jį rei-
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Stovykliniai vargai — vienas juokas . . .
Nuotr. V. Strolios

kia tuojau perduoti policijai, pranešant 
ir apie uždavinį.

— Tu teisingai kalbi, Stasy, — prita
rė Jonukas, lyg kiek nurimęs, praskai- 
drėjęs (tas Ropulis turi galvą!), — bet 
aš į policiją nebegaliu eiti. Kas žino, 
gal jie mane seka? ...

— Eisiu aš, — ramiai atsakė Ropulis.
— Ne, Stasy, — įsiterpė Vincas, — 

geriausiai, kad nė vienas iš mūsų neitų.
—Tai kas gi žinias perduos?

— Mano brolis,
— Kaip tu jį pasieksi?

—Gerai pasitaiko, vyrai, — Vincas 
net rankas patrynė, — šiandien vakare 
jis kaip tik pas mus atvažiuoja. Gavo 
tris dienas atostogų.

Jonukas šypsojosi. Vinco brolis pa
dės. Vinco brolis — kariūnas, su kuriuo 
visi skaitosi!

Draugams pasidarė lengviau. Sunkio
ji problema rodėsi jau nebe taip paini. 
Juk iš tikrųjų ką gi vieni vaikai galėtų 
čia padaryti? Tat taip ir nutarė: visą 
reikalą išaiškins Petrui Norgėlai, ka
riūnui, Vinco broliui, kuris, paėmęs mė
lynąjį laiškelį, tuoj pat nuvyks kur rei
kia, o Jonukas savo uždavinį vis tiek 
vykdys, bet jau policijos nematomoje 
priedangoje.

Kai tik šis nutarimas visų buvo pri
imtas, draugai išsiskirstė veikti. Jonu
kas parbėgo namo, susiieškojo mėlyną- 
ii laišką, įsikišo į kelnių kišenę ir laukė 
Ropulio, kuris turėjo paimti laišką ir 

nunešti Vincui. Taip — Ropulis laiku 
atėjo. Vincas, gavęs laišką, išskubėjo į 
stotį brolio pasitikti. Jonukas nekant
riai laukė valandos, kai turės eiti į gim
naziją, kur pasimatys su kariūnu Petru 
ir jam atskleis visą savo nelemtą isto
riją su tais keistais, nepažįstamais po
nais. Pagaliau atėjo aštunta valanda.

Buvo pilnos gatvės kareivių, gimna
zistų, mergaičių ir ponių. Šiltas, mielas 
pavasario vakaras ne vieną viliojo lau
kan. Jie visi, rodos, tokie laimingi. Tik 
jis — jis vienas, Jonukas, nešasi šir
dyje baimę, galvoje rūpestį, jo žings
niai siūbuoja, ir batų kulnys kliūva kur 
nereikia. Kad tik pamatyti praeinan
čius mokytojus, juos mandagiai pasvei
kinti! Nes šiaip gi nebe jie galvoje, ir 
akys gal nebe taip pastabios, kai viduje 
ūžia sunkios nerimo girnos, galinčios, 
rodos, sumalti ne vieną vyrą. 0 jis kas 
gi? ...

Staiga jis pastatė akis ir sustojo pri
trenktas: prieš jį atėjo Onutė.

— Onute!.. .Na, kas čia tave nešioja?
— Einu namo, — šaltai atsakė mer

gaitė.
— Kaip tu atrodai! — stebėjosi ber

niukas.
— Tai ne tie Lygumai, — šaipėsi Onu

tė. — Užtenka jau tam seniui indus 
plauti. Noriu ir aš kaip žmogus pagy
venti.

Smogus laisvalaikis stovykloje . ..
Nuotr. K. Lixdenio
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Montreolio vilkiukai 
Ottovoje...

Nuotr. J. Piečaičio

— Bet ką tu čia veiki? Kaip čia pate
kai? ... — Jonukas negalėjo atsistebėti, 
nors jautė, kaip visa tai galėjo įvykti.

— Susižiedavau su Aleksu, atsimeni 
tą poną Ūkininkų Klube? Na, ir išva
žiuojam į Braziliją. Apsistojau Aušros 
gatvėje. Jei nori, užeik šį vakarą, arba 
eime dabar... Rytoj, mat, mes jau iš
važiuojam ...

—Bet, Onute?!
— Tai ko dabar išsižiojei?
— Ką gi į tai tavo mama?
— Mama? Manau, kad verkė, kai ra

do mano laišką. Bet... argi aš gyven

siu su ja visą^ gyvenimą... — Mergaitė 
trūktelėjo pečiais, papūtė lūpas — aiš
kias, raudonai dažytas, svetimas...

“Jei dabar kas iš jo seklių mane ma
to — baigta” — ūmai perskrodė jį baisi 
mintis.

—Eime, Onut, greičiau eime, turiu 
su tavimi būtinai pasikalbėti.

— Ką gi gali man pasakyti? Pavydi 
man?...

— Na, gerai, sudie... Bet žinok, kad 
tau tik gero norėjau. Suprasi vėliau... 
Aš skubu. Tiesa, kur tu dabar gyveni?

— Aušros aštuntas.

6

Iškyla zoologijas sode.
Montrealis

Nuotr. J. Piečaičio
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Stovykla — gražiausios 
metų dienos . . .

Nuotr. K. Lizdenio

— Aštuntas?!
— Taip, aštuntas, brangusis...
Mergaitė juokėsi... nuėjo.
Jonukas, perblokštas naujo įvykio, 

įžengė į didelį berniukų gimnazijos kie
mą. Čia jis iš karto pasijautė lyg pate
kęs tvirtovėn, kurios dabar jokie prie
šai paimti negalėjo. Ir kai jis įėjo į rū
mus, pirmojo aukšto koridoriuje, kaip 
ir buvo sutarta, prie lango jo laukė 
Vincas su broliu. Šviesiaplaukis, aukš
to ūgio kariūnas, ištiesė jam ranką.

— Gerokai jau pasitempęs, — pasakė 
jis, — paskutinį kartą, berods, patį ma
čiau prieš pora metų, kai gimnaziją 
baigiau.

— Dovanokite, kad sumanėm jus su
trukdyti, — atsakė Jonukas, — manau, 
Vincas jums papasakojo reikalą ...

— Tu papasakok pats viską iš naujo, 
— ragino Vincas, — žinai, aš gal ko ir 
nepasakiau, nes ir man pačiam dar da
bar ne viskas aišku.

Ir Jonukas ėmė pasakoti. Pradėjo 
apie Velykų atostogas, apie nepažįsta
mąjį šventoriuje, Miškinį, laišką, apie 
savo mokinį, ponią Bukauskienę, apie 
susitikimą su ponu Aleksu, apie pasi
imtąjį uždavinį, apie Onutę, tik ką ma
tytą, ir jos ketinimus.

Tai truko keliolika minučių. Kariū
nas, ramiai išklausęs berniuko pasako
jimo, tarė:

— Mano pareiga yra apie viską pra
nešti policijai, kuri pasirūpins įspėti ir 
poną Giedrį. Aš einu.

— O ką jūs galvojate apie mano ryt
dienos uždavinį ir kaip su Onute?

— Uždavinį vykdyk, o ta mergaitė, 
rytoj, manau, bus laisva. Sėkmės, vyrai!

Draugai žvilgsniais nulydėjo nuei
nantį kariūną, tiesų kaip saulės spindu
lį. Tai Vinco pasididžiavimas, dažna jo 
svajonė. Ak, dar trys metai tame gim
nazijos suole, trys metai kaip amžinybė!

— Vincai, pašauk vežiką, vyksim na
mo važiuoti, aš nebenoriu šį vakarą 
gatvėje rodytis ...

☆ ☆ ☆
“Čia aš ateinu paskutinį kartą, mano 

mieli ponai”, — galvojo karčiai Jonu
kas, lipdamas gražiais plačiais “Euro
pos” viešbučio laiptais.

Nebenori Jonukas matyti tų veidų, 
po kuriais slepiasi kažkas jo širdžiai 
svetimo, kurie šypsosi kaip pardavėjai 
klijentams, kurie — kaukės. Ir nieko 
kito nebeliko — tik nuimti jas. Ir jei 
jis, Jonukas, tai padarys, kažkas bus 
jam dėkingas. Jau vien dėl to verta au
kotis, verta viską iki galo atlikti.

Kai atidarė šeštojo kambario duris, 
ponas Aleksas stovėjo prie lango ir 
rūkė.

— Punktualus! — pasakė vyras, ne
judėdamas iš vietos. Jis atrodė kiek 
susinervinęs, ėmė žvilgčioti į berniuką, 
pro langą, į stalą, pagaliau nuėjo prie 
durų ir užrakino jas.

— Sėskis, — šiurkštokai paliepė.
Staigi baimė nudiegė berniuką. Jis, 

tur būt, viską žino? Kas dabar bus?
7
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TUNIZIJA — 
NAUJAS TARPT AUTINES SKAUTŲ 

SĄJUNGOS NARYS
(BUS) Tunizijoj skautai veikia jau 

daugelį metų, kaip Prancūzijos skautų 
atskiras vien tas. Vėliau, tarpininkau
jant Prancūzijos skautams, jie buvo 
priimti j Tarptautinę Snautų Sąjungą. 
1956 m. Tunizija tapo nepriklausoma 
valstybė. Tų pačių metų rudenį atskiri 
Tunizijos skautų vienetai buvo sujung
ti į vieną organizaciją, Kuri formaliai 
pripažinta Tunizijos vyriausybės.

Šiandien jie turi apie 20,000 narių. 
Jų veikia suderinta su tarptautiniais 
skautų nuostatais. Jie taip pat turi skil
čių ir draugovės sistemą. Vyriausias 
skautų štabas yra Tunizijos sostinėje — 
Tunis. Praėjusią vasarą jų atstovai da
lyvavo tarptautinėj, jubiliejinėj džiam- 
borėj, kur turėjo progos susitikti su 
Tarptautinio Skautų Komiteto nariais 
ir kitų kraštų skautais.

^i/unya. 
ijafi&yinaįme&į 

VAR ŽV R AS ?

Prieš du metus Tunizijos skautai bu
vo gausiai atstovaujami Abukir Džiam- 
borėj. Šiais metais rugpiūčio mėn. jie 
ruošia skautų sąskrydį — Džiamborę 
visiems arabų kraštų skautams. Pra
ėjusiais metais rugsėjo mėn. Tunizijos 
skautai turėjo antrą tautinį skautų su
važiavimą, kuriame dalyvavo apie 2000 
delegatų ir kuriame dalyvavo aukštieji 
vyriausybės pareigūnai ir atstovai iš 
Tarptautinio Skautų Komiteto. Suva
žiavimas nusprendė suaktyvinti skautų 
veiklą, suruošti kursus skautų vado
vams, praplėsti skautų organizaciją vi
sose provincijose ir sukelti lėšų Vyr. 
Skautu Štabui išlaikyti.

(Iš World Scouting vertė A. M.)

Virpėdamas, valdydamasis Jonukas 
atsisėdo, atidžiai stebėdamas kiekvieną, 
kad ir mažiausią, vyro judesį.

Aleksas vėl atsistojo prie lango ir 
minutėlę tylėjo. Tik tas aštrus juodų 
akių žvilgsnis kažką sakė — ir tai buvo 
baisiau negu žodžiai.

Pagaliau ir žodžiai:
— Man labai patinka drąsūs vaikai. 

Aš buvau patenkintas, kad tu sutikai 
man padėti. Atėjai atlikti uždavinio 
kaip buvome susitarę. Tas taip pat la
bai gražu. Bet prieš tai aš norėčiau su 
tavimi pasikalbėti...

Vyras priėjo prie stalo, įrėmė rankas 
į kėdės atramą ir tęsė:

— Kaip girdėjau, tu buvai ir tebesi 
geras mokinys. Dirbi, palyginti, ne
daug, ar ne? Esi gabus. Esi neturtingas. 
Na, ir kuo tu pagaliau norėtum būti?..,

Jonukas atsiduso. Kalbama kitu rei
kalu. Jis atsakė:

— Noriu pirmiausia baigti gimnaziją, 
tada pagalvosiu...

— Reiškia, jokio pašaukimo nejauti, 
o jau turėtum apie ką nors galvoti. Man 
atrodo, tu būtum geras lakūnas, nes 
turi greitą orientaciją ir moki būti šal
tas. Padėčiau tau juo tapti, jei norą pa
reikštum. Čia, žinoma, sunkiau, bet... 
mes išvažiuotume į kitus kraštus ir po
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metų, kitų, po dešimties metų, sakykim, 
grįžtum lakūnu. Užsienyje, mat, visai 
kitos sąlygos mokytis. Na, kaip tau ma
no pasiūlymas?...

— Ačiū už pasiūlymą... bet aš noriu 
likti savame krašte.

— Čia tai jau klysti. Siekiant mokslo, 
galima ir visą pasaulį apkeliauti, ir rei
kia, jei sąlygos leidžia; o ne visi jas turi!

— Aš jums sakiau, kad pirmiausia 
baigsiu gimnaziją ir kol tai padarysiu, 
iš čia nejudėsiu ...

— Per daug nesispirk, nes nežinai, 
kaip bus...

— Ką jūs norite tuo pasakyti?
—Ar tu manai, kad po šios dienos 

uždavinio tu galėsi toliau gimnazijoj 
pasilikti?...

Jonukas nukaito. Šito jam buvo per
daug.

— Bet, pone... — valdydamasis tarė, 
— šito aš iš jūsų nesitikėjau...

— Naivus esi, jaunuoli, — prasišiepė 
vyras, — štai raktai ir eik sau, — nu
metė raktus ant stalo. — Kai aplanką 
savo rankom pačiupinėsi, kitaip pradėsi 
galvoti.

— Ne! — sušuko berniukas ir pašoko.
Tuo tarpu kažkas pasibeldė.

(Bus daugiau)
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Skyrių veda s. V. Bražėnas, 114 Old Barn Rd., Stamford, Conn., U.S.A.

KLAIDOS, LAIŠKAI IR NAUJIENOS 
Pašnekesys prie Laužo.

KLAIDA:
Birželio-Liepos mėn. Nr.-je įlipusio

je sutartinėje “Vai kelkitės vaikeliai” 
pralindo spaudon pora klaidų, už ku
rias atsiprašome. Čia pridedame trecio 
ir paskutinio takto atitaisymą:

Ml - Kj. - h’ąi - KaI Aklį
III-čias taktas Paskutinis taktas 

Pakeiskite gaidas savo “Skautų Aide”.
Jei kam dar neaišku grupių įstojimai, 

papildysiu: II-ji grupė įstoja (nuo pra
džios), kai I-ji atidainavusi pirmąjį 
trečdalį, pradeda “Vai kelk”. Kai II-ji 
grupė prieina tą patį “Vai kelk”, įstoja 
III-ji grupė. (Gi I-ji grupė tada jau pra
deda paskutinį trečdalį: “ku-kū”).

LAIŠKAI:
Stasys Radžiūnas, iš Omaha, Nebr., 

rašo:
“Dainelės VISI PIRMYN autorius 

yra sk. vytis Kepalas... žinau, kad 
jis gyveno Hanau stovykloje ir be abejo 
buvo “Geležinio Vilko” tunto narys. Aš 
ją išmokau 1949 m...”

Kaip matote, apie tos dainos autorių 
užmestas “tinklas” siaurėja, ir P.L. red. 
tikisi, jog mes jį, drauge su dainos gai
domis, netrukus pagausime... Ačiū 
broliui Radžiūnui už informaciją.

Danutė Fidlerienė iš Edwalton, Ang
lijoje:

“Mielai skaičiau apie mūsų dainas. 
Siunčiu VISI PIRMYN melodiją.

Nesu tikra ar jos autoriai tokią ją ir 
sukūrė..,

Ir redaktorius nelabai tikras... Gal 
dar palauksime sk. vyt. Kepalą atsilie
piant. Jei ne, sekančiam “Sk. A.” skelb
sime melodiją, kaip prisimename. Au
torius gal atleis. Ps. Fidlerienei ačiū už 

aktyvų dalyvavimą pašnekesyje.
Laiškus ir rašinius siųskite “Prie lau

žo” skyriaus adresu. Vyr. Red. Č. Sen
kevičius ir taip pakankamai darbo turi, 
tad neapsunkinkime jo laiškų persiun
timu.

NAUJIENOS:
Metų gale tikimės išleisti knygą Lau

žų Vadovas. Visų skaitytojų talka ren
kant pasirodymams medžiagą bus labai 
laukiama. Sekite skautišką spaudą ir 
skautų skyrius spaudoje dėl informaci
jos.

Jau parašyta IV-sios Tautinės Sto
vyklos daina. Pagal S. Kairio muziką 
žodžius parašė V. Bražėnas, T.S. Rengi
mo Komisijai “užsakius”.

PAJIEŠKOMAS:
dar vienos dainos autorius ir teisinga 
melodija. STOVYKLAUT, IŠKYLAUT 
maršas daugelio dainuojamas vienaip 
ar kitaip, bet muzikos neturime. Ji rei
kalinga “Sk. Aidui” ir knygai. Atsiliep
kite, kas žinote, kur yra autorius Lie
pus. Jei žinote, parašykite šios dainos 
istoriją, o dar geriau — teisingą melo
diją.

Tad iki vėl susėsime prie kito laužo!

"Štai, ir atjojo bernelis”.. . Pasirodymas prie 
laužo Waterbury. q
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TU, JI, JIS IR AŠ -
— PARAŠYKIM KNYGĄ!Seserija ir Brolija imasi žygių užpildyti labai opiai jaučiamą spragą — trūkumą vadovėlio laužams, koncertams ir kitiems parengimams. Šis darbas numatoma atlikti bendromis skaučių ir skautų jėgomis, ir jis pravesti pavesta man. Kadangi nė vienas mūsų neturi pakankamai atliekamo laiko tokiam darbui ir negali turėti pakankamai žinių visose srityse, talkon kviečiamos kuo didesnis skaičius bendradarbių. Tik surinkus visus prieinamus talentus krūvon, galėsime trumpu laiku ir įmanoma kaina išleisti tikrai naudingą knygą mūsų jaunimui. Pridėdami ranką prie šio darbo padarysime gerą darbelį L.S. Sąjungai Jubiliejinių Metų proga.

TU gali būti vienu tos lūiygos 
autorių!Kaip? Užrašyk ir atsiųsk laužų pasirodymų medžiagos. Tai bus svarbiausia tos knygos dalis, kuri, tikrumoje, nulems jos naudingumą. Tad sumeskim visa, ką žinome ar mokame šioje srityje, “į bendrą katilą”, ir tada mes patys galėsime pasisemti iš jo šimteriopai daugiau. Susiųskime medžiagą iš visų kontinentų ir padarykime šią knygą mūsų bendrų pastangų pavyzdžiu.
Kas siųstina?Aprašykite ir atsiųskite sekančius dalykus: 1. Laužų apeigos: a) pradžia, suėjimas, įvesdinimas; b) uždegimas; c) svečių pasveikinimas; d) kiti laužo papročiai; e) laužo užbaigimas.2. Iškilmingų sueigų, minėjimų, stovyklų, iškylų ceremonijos ir pamargi- nimas.3. Laužų programos: a) dar neskelbtos, primirštos ar naujos dainos ir jų muzika; b) pasirodymai, c) vaidinimai, d) deklamacijos, e) melodeklamacijos, f) gyvieji paveikslai, g) dainų, pasakų ir pasakėčių inscenizavimas, i) pokštai ir staigmenos, j) dienoraščių, laužo laikraštėlių ir pašnekesių pavyzdžiai, k) mįslės, 1) varžybos ir žaidimai, m) ra- kietos, šūkiai, sutartinės, n) šaltiniai (knygos, žurnalai), kuriuose galima rasti laužams tinkamus eilėraščius, vaidinimus, straipsnius, juokus.
4. Laužų programos ar net ištisi laužų aprašymai įvairių rūšių laužams.Kiekvienas dalykėlis matytas, girdėtas, skaitytas ar Tavo pačios-paties su

kurtas bus svarbus indėlis į skautiško patyrimo iždą.
Kada ir kaip?Ši medžiaga turėtų suplaukti iki š.m. rugsėjo mėn. 30 d. ar bent spalių mėn. 15 d. blogiausiu atveju.Siunčiamą medžiagą paruošti taip, kad tiktų tiesiog spaudai ar reikale būtų lengva pritaikyti knygai reikalingais pataisymais. Jei tik galima, rašyti mašinėle, praretinti eilutes, palikti apie 1% inčo lanką kairiame šone. Fotografijos, piešiniai, škicai, schemos ir brėžiniai medžiagai pailiustruoti labai pageidaujami. Spaudos jie veik nepabrangins, tad varžytis netenka.Prie aprašymų pridėti šias žinias: pasirodymų autorius ar bent kilmė, jei yra žinoma; jei ne — kur matytas, girdėtas, skaitytas. Užrašiusiojo laipsnis, vardas - pavardė, vienetas ir vietovė. (Neslėpk, jei tai nuosava kūryba).
Dar pora patarimų:Jei neturi rašomos mašinėlės ar nemoki ja naudotis, kreipkis į draugus bei kaimynus pagelbos, bet nepalik nei vienos minties neužrašęs.Jei Tau nesiseka parašyti taip gerai, kaip norėtum, surask kas už tave parašytų ar pataisytų kalbą.Kviesk talkon tėvus, draugus, kaimynus, menininkus, muzikus, poetus, rašytojus, buvusius ar nebuvusius skautais, o ypač tuos, kuriuos nugirsi besirūpinant skautiškų laužų lygiu. Tai gera proga kiekvienam bent kuo prisidėti prie jų lygio pakėlimo.Nauji kūriniai ypatingai būtų sveikintini.
Nuo vadovių ir vadovų, kaip paprastai, pareina daugiausia. Jei jie suras dar kiek jėgų ir laiko šiam darbui ir neatidėliojant “pajudins žemę” po savo vienetų kojomis, palengvins darbą ateičiai ne tik sau, bet ir po jų ateinantiems vadovams. Pirmas žingsnis būtų, gal, surasti laužavedžius - meno vadovus tuntuose, kurie organizuotų medžiagos užrašymą ir rinkimą, išplėšdami laužavedžių tinklą į draugoves. (Net ir šį uždavinį atlikus bus labai naudinga turėti nuolatinius Tuntų 

Laužavedžius. Tremties sąlygomis tai darosi būtinybė.Skautės ir skautai daugiausia pasinaudos šia knyga ar tai dabar, ar ateity
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būdami vadovais. Tad žiūrėkite, kad 
bent grūdelį įdėtumėt į šį laužų aruodą.

Atlikime darbą tuojau pat: vėliau bus 
pervėlai. Jei kam įdomu — savaime su
prantama, jog kiekvienas bendradarbis 
ir talkininkas bus paminėtas knygoje. 
Visą medžiagą siųsti apačioje nurodytu 
adresu. Už laiku atsiųstas pastabas, su
manymus, pasiūlymus, pageidavimus 
būsiu nuoširdžiai dėkingas.

Tad negaiškime: spalių 15 d. yra bė
dos terminas. Mūsų 40 METŲ JUBI
LIEJAUS dieną turime žinoti, kaip ge
rą laužų vadovą mes, visi susidėję, ga
lime parašyti.

Budžiu ir laukiu!
sktn. Vilius Bražėnas 
LSB Vyr. Laužavedys 

114 Old Barn Rd. Stamford, Conn., USA
Q ką dobor jie čia mums parodys?. . .

Nuotr. V. Strolios

Ei, stovyklon, sesės, broliai, 
visi marš pirmyn! pirmyn! 
Juk mes žengiam, kaip lig šioliai, 
skaidrian ateitin! ateitin!

Už kalnų brangi tėvynė 
liko ten toli, toli, 
miela sese, brangus broli, 
tu dėl jos budi, tu budi!

Visad šypsena ir juokas 
skautų veiduose 
ir liūdėti mes nemokam — 
tokia mūs dvasia!

širdis širdin, ranka rankon. 
Žengdami kartu, 
mes sugrįšim tėviškėlėn 
pergalės keliu.
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puota Žodžiai Č. Senkevičiaus 
Piešiniai V. Girniaus

- Simai mielas, mūs šventovę 
Piktas milžinas sugriovė 
Ir uždarė čia mane, 
Karalaitį - ežere ...

Vytas bėga, nesustoja. 
Urvas plečiasi, šakojas. 
Šviečia akmenys brangieji ...
Vytas bėga, Vytas skrieja.

Pily gera ir smagu, 
Tik krūtinėj neramu;
Sėdi Vytas, galvą suka, 
Vienas likęs be Simuko.

Nugalėjus baisią kliūtį 
Karalaitis liepė būti, 
Pats kažkur trumpam išvykęs ... 
Tik staiga - kažkas suklykia.

Kojos sunkios, jėgos senka. 
Tik staiga - kas tiesia ranką .
Baimė Vytą surakina, 
Kur pateko - nebežino ...

Vytas glaudžiasi prie mūro 
Ir į nieką nebežiūri ...

- Nebijok, paklydęs vaike, 
Jeigu laumės nesulaikė ...

Sminga paukštis nematytas, 
Užsidaro bokšte Vytas; 
Paukštis draskos prie langų, 
Kerta akmenis snapu ...

Kyla vėjas, bangos tyška, 
Lieja salą, pilį , mišką. 
Dangų atveria žaibai. 
Trenkia paukštį mirtinai
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-Aš esu čia kalinys, 
Ten anga, už jos pilis. 
Baisios laumės susitarę. 
Amžiams čia mane uždarė.

-Karalaitis aš esu
Uždarytas be savų ... 
Vytą vedasi į pilį, 
Vaikas džiaugiasi ir tyli...

Ir po trenksmo, po audros 
Šviečia saulė vakaruos ..

-Vėl išgelbėtas esu! - 
Vytas džiaugiasi balsu.

Kalnas aukštas ir status, 
Simas kopia. Jei nežus. 
Tai užlipęs pamatys. 
Kur sala ir kur pilis?..

(bus daugiau)
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Nutolusi pakrantė — Lietuva.
Žvelgiu į šiaurę — ten širdis jos plaka. 
Tenai ir nuovargy jinai tebėra gyva — 
Tik atpažint sunku t<? panemunių takų. 
Kuriuo daug amžių ėjo ji laisva . . .

(Stasys Santvaras)

Po II-jo Pasaul. karo Vokietija buvo 
suskaldyta į zonas. Zonomis teko švęsti 
tretįjį Lietuvos Skautijos dešimtmetį.

Geros dienos žygio atstume į šiaurę 
nuo Hansos miesto Lūbeck’o 1948 m. 
rugpiūčio 2-15 d.d. praėjo britų zonos — 
Baltijos Jubiliejinė Stovykla (B J S). 
Dar kartą susitikome prie mielosios 
Baltijos. Tiesa, ne Palangoje ar Nerin
goje. tačiau ir čia balto smėlio krantą 
plakė tos pačios bangos, tos pačios žu
vėdros klykė virš jų. O vakare prie laužo 
tas refrenas —

“Vėjas iš rytų atneša į mus
Skundą Panemunės vienišų šilų...”, 

taip suspausdavo širdį. Juk iš tikro rytų 
vėjas ton BJS atskrisdavo per Baltiją 
nuo gimtojo kranto!...

TARP DVIEJŲ SLIBINŲ
įsikūrėme Scharbeutz-Kammerwohld 

šile, kalvoje prie jūros. Pažvelgi jon ir 
matai šiurpios tragedijos liudininkus — 
3 paskendusius laivus. “Cap Arkona” ir 
dar dviem laivais paskutinėmis karo 
dienomis buvo vežami kacetininkai. 
Laivai buvo aliantų aviacijos subombar
duoti. Seklioje vietoje jie liko pusiau 
paskendę. Tūkstančiai kacetininkų ban
dė gelbėtis, plaukdami į krantą. Tačiau 
ir čia juos skynė fanatiškų nacių šūviai.

Laivų iškilę šonai, tartum banginių la
vonai, priminė 1945 m. laisvojo pasau
lio pribaigtą pabaisą, įstūmusią daugelį 
tautų į baisias žudynes. Antrasis šiur
piai urzgiantis ir baisus slibinas, tebe
gyvas ir vos už 20 mylių anapus Liu
beko įlankos. Visokie “žinovai” ir gud
ruoliai vykstančius į BJS baugino pa
grobimais ir kt. baisenybėmis. Bet... 
kitur žmonės ir ant ugniakalnių gyvena...

Taip, ta BJS buvo lyg tarp dviejų sli
binų. Vienas jų jau gavo savo atpildą, o 
kitas dar ir dabar tenai ugnimi spiaudo
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ir devyniom galvom skėtrioja. Ar ne 
originalios dekoracijos jauniems šv. 
Jurgio riteriams savo sukaktį švęsti?

KELIONE
Kelionė? Ji graži — kiek nuotykių, 

kiek įspūdžių ir vaizdų... Į BJS keliau
ta įvairiai. Iš artimesnių vietovių IRO 
pareigūnų pagalba suvažiuota sunkve
žimiais. Stebėjos Holšteino krašto pake
lių žmonės skautukų baisingumu, kurio 
nė sunkvežimiai neatkratė.

Iš toliau, iš anapus Elbės per visą bri
tų zoną karinė valdžia paleido skautams 
specialų traukinį. Ir taip, tartum karo
lių virtinė, atbildėjo šniokščiąs trauki
nys į Scharbeutz stotelę. Laikas toje 
kelionėje neleistas veltui, pasiruošta su 
dainomis, posėdžiavo ir tarėsi busimie
ji stovyklos pareigūnai. Smagus žygis iš 
stoties, graži gamta maloniai nuteikė

Pakeliui į BJS 1948 m....
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Užbaigiamasis paradas . . .

atvykusius. Tačiau nebūt pakalnėje 
Baltija! Lyg griaudamas Jūratės ginta
ro rūmus, atskubėjo Perkūnas, palydi
mas smarkaus lietaus. Vėlavo sunkve
žimiai su stovykline manta. Anksčiau 
atvykusiu buvo pastatytos palapinės 
bendriesiems reikalams, ten ir prabėgo 
nesvetinga pirmoji naktis. Kas nusnūdo, 
kiti vis dalinosi įspūdžiais. O štai, vie
noje iš palapinių Stepas ir Vilius bai
gia apdailinti savo kūrinį. Lyg du skulp
toriai vis juo nepatenkinti, štai čia pa
tašyk, o ten pridėk... Už vis ilgiausiai 
vargo su refrenu: Stepas ir vienaip, ir 
kitaip tampo akordeonų, o Viliui vis tas 
vakarų vėjas ne ta gaida neša aidus ir 
tiek... Tačiau vėliau tų dviejų brolių 
daina atitiko mūsų jausmus ir nuotaikas.

STOVYKLINĖS SODYBOS
BJS iš po lietingos nakties greit iš

dygo. išsidžiovino ir susitvarkė. Seseri
ja turėjo uždarų stovyklų. O Brolija iš
sitiesė palapinių virtinę — lyg viensė
džiais išskirstytas kaimas. Netoli stovyk
lavo estai, latviai ir vokiečių Šv. Jurgio 
skautai. Kitame šilo šone buvo YMCA 
stovykla. Oficialiai BJS buvo YMCA 
globoje, tačiau tvarkėsi savistoviai ir iš 
ten gaudavo tik aprūpinimų. Globa kaip 
globa, bet tiekimas kartais suvėluodavo. 
Mūsų maitinimo viršininkas buvo sk. 
rėmėjas pik. Giedraitis. Nepaprastai 
mielas ir malonus žmogus. Visur jautė
me jo tėviškų dėmesį.

BJS viršininkas buvo tuometinis El
bės rajono vadeiva v.s. Stp. Kairys. Se
serijos stovyklos komendante s. Z. Juš
kevičienė, Brolijos — v.s. Pr. Karalius. 
O DIENOS — SESERYS, SUGRĮŽKIT!

BJS metu kiekviena diena buvo vis 
kitokia. Prisimintina Šv. Jurgio žygio 
diena. Skautai skiltimis išžygiavo į pla
čiųjų apylinkę. Jų tikslas — padėti arti

Vėzerio rajonas, pasiruošęs paradui

mui. Kiek įspūdžių parsinešta! Vieni 
ūkininkui griovin įvirtusį vežimą iš
traukė ir sukrovė javus, kiti sulūžusį 
lieptų sutaisė. Buvo ir tokių, kuriuos 
“bauras” iš kiemo išsivarė. Ne už tai, 
kad kų bloga padarė, bet kad pasisiūlė 
veltui padėti...

Baltijos dienų buvo išplaukta jūron 
ir prie įskendusių laivų nuleistas vaini
kas žuvusiems. Alpių Tautinėn Stovyk- 
lon išsiųstas žiupsnis Baltijos smėlio ir 
vandens butelis. Kad ir anų stovyklą 
pasiektų simbolinis ryšis su gimtuoju 
kraštu.

Arba vėl — savivaldos diena. Visi vir
šininkai tampa svečiais, o skautai išsi
rinko iš savo tarpo valdžių. Stovyklos 
tvarka iš įprastinės dienotvarkės neiš
krito, bet apsčiai atsirado visokių “pato
bulinimų” Sktn. M. gavo įsakymą abu 
radio garsiakalbius pakabinti prie Se
serijos stovyklos. Entuziastu orkestras

Sumanus budys, pritrūkęs benzino pakeliui į TS
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iš pučiamų, barškamų, cypiamų ir kito
kių neįvardinamų instrumentų per dieną 
koncertavo prie mikrofono. Net nuosta
bu. kad nė vienam neiškrito plaučiai, ir 
ausys liko sveikos emigracinėms komi
sijoms tikrinti. Tą pat vakarą prie laužo 
ir vėl pokštas — tikras “bėkim, dangus 
griūva!” Dangus negriuvo, bet lyg taip 
kas bandė nešti vieno BJS garbingo sto
vyklautojo lagaminą. Iki šios dienos ne
aišku, ar tai buvo vaidinimas, ar iš tikro 
koks prašalaitis pasimaišė.

DUOKIT KELIĄ MAHARADŽAI!
Kaimynai estai, užsikrėtę indėniškom 

nuotaikom, dienos metu padarė neva 
užpuolimą. Paskui buvo išsiaiškinta, kad 
pas mus nėra tokių tradicijų, o panašūs 
žaidimai daromi tik stovyklų vadovy
bėms susitarus. Tačiau jie bijojo mūsiš
kių keršto. Čia jau buvo bene Viliaus 
pramanyta. Pas mus viešėjo Tarptaut. 
Skautu Biuro atstovas Mr. Monnet. Bu
vo sutarta, kad jis viešės ir pas estus. 
Svečio perdavimą estams atlikome mas
karado — žmogėdrų gaujos eisena. Žy
gis iš Brolijos stovyklos pradėtas su to
kiu trenksmu ir riksmais, kad estai lau
kė baisaus puolimo. Jie skubino slėpti 
gaireles ir visus galimus trofėjus. Aišku, 
lie labai nustebo, kai viskas pasibaigė 
ties jų stovyklos vartais ir jų globai per
duotas neštuvais atneštas Mr. Monnet.

Turėjom tokį maskaradinį parado žygį 
i YMCA stovyklą. Ten jų viršininkas, 
irgi estas, tikėdamasis užpuolimo, buvo 
liepęs su kopėčiomis parišti vėliavų vir
ves prie stiebų bene 20 pėdų aukščio 
nuo žemės. Išsidainavę iš ten grįžome 
puikiai nusiteikę.

Tokias mūsų eisenas vedė nepamaino
mas Bražvilins, o jį sekė maharadža. Tai 
buvo vienas iš Hanoverio sk. vyčių, ku
rį iškilmingai nešė neštuvuose su atitin
kama rytietiška muzika jo bičiuliai. Da
bar pats maharadža, o gal vienas iš jo 
nešėjų yra Kanadoje Brolijos rajono 
vadeiva.

Naktys irgi paliko prisiminimus. Vyr. 
skautės turėjo įžodį. Sk. vyčiai net du. 
Vienas jų prisimintinas tuo, kad apei
gos atliktos prie vietinio gamtos pa
minklo — 13-liemenio buko ir buvo ne
paprastai gausus dalyvių skaičiumi.

PO DAUGEL METŲ
BJS turėjo mielu svečių. Štai LSS Ta

rybos narys s. Faustas Kirša atidarė pa
čia BJS ir priėmė paradą. Turėjom sa
vo tarpe s. gen. Teodorą Daukantą. Mus
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aplankė prof. Mykolas Biržiška. Susiža
vėję klausėmės, kaip pik. Giedraitis pa
sakojo nuotykius iš darbų prie geležin
kelio, kur jis kastuvu žarstė amerikie
čių subombarduotus “mušelius” (srai
ges). Mūsų tarpe buvo skautiškoji Čepų 
šeima. Susitikom seses ir brolius dar iš 
I-sios ir Il-sios Tautinės Stovyklos A. 
Panemunėje. Turėjom tam specialias 
susitikimo programas. Kaip miela buvo 
matyti prie vieno brolio krūtinės jau 
laiko nublukinta 2-sios TS ženklą — Ge
ležinį Vilką raudoname fone. Tikriausiai, 
šiemet jau nebus dažnas ir BJS baltai- 
žalsvas trikampis IV-je TS Highlando 
Poilsio Parke, Mich.

SUSITIKSIM V£L
Tai moteriški prasimanymai — buvo 

brolių reagavimas į sesių vadovių, sugal
votą arbatėlę. Bet dabar po dešimt me
tu nebėr tos kritikos. Ačiū sesėms už tą 
pobūvi. Vienas iš šių eilučių autorių pri
simena. kaip ranka rankon su s. gen. T. 
Daukantu leidosi lietaus paplautu molė
tu taku nuo stovyklos kalvos į Timmen- 
dorfer Strand vasarviete prie Baltijos. 
Ten prie “kucheno” (tada dar nežinojom 
“cake”!) ir kavos puodelio tapo atverta 
širdis, palinkėta laimingos kelionės į ne
žinomus užjūrius. Blėsta prisiminimai 
anų — 1948 metų prie Baltijos. Bet štai, 
mudu vėl visus kviečiame, šį kartą IV- 
jon TS. Ten atgaivinsim prisiminimus, 
turėsim nauju įspūdžių dar ne vienam 
ateities dešimtmečiui.

Teskatina mus šie J. Aisčio žodžiai —
"Vieni laivais — bures ištempęs vėjas — 
Kiti gi pėsti eis per miestus ir žalis.
Ir nors sakais, kad tu ne Odisėjas,
Bet nežinai, kiek tu papasakot gali. .

Broliai Pranas ir Gerardas

Naktis TS šeimų stovykloj . . .
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26,Calif.

avmsBBijm.
(tąso)

CIVILINĖ AVIACIJA
Lietuvos Aero Klubas

Pastebėjome, kad lietuviškoji aviaci
ja atsirado ir augo vienpusiškai — tik 
kariškame pavidale. Suprantama, ji te
galėjo būti prieinama tik tiems, kurie 
tiko karo aviacijos tarnybai ir ten tar
navo. Kitiems, kad ir norintiems skrai
dyti, o ypatingai platesniems jaunimo 
sluogsniams aviacija iš viso nebuvo 
prieinama.

Šiam nenormalumui pašalinti karo 
lakūnu iniciatyva sukviečiamas stei
giamasis susirinkimas, dalyvaujant lt. 
Dariui, kpt. Gustaičiui, lt. Marcinkui, 
kpt. Pyragiui, vyr. psk. Radveniui, lt. 
Stašaičiui, prof. Z. Žemaičiui ir kitiems 
— viso 20 asmenų. Taip 1927 m. gegužės 
mėn. 1 d. buvo įsteigtas Lietuvos Aero 
Klubas (LAK).

Pirmaisiais savo gyvavimo metais 
LAK didesne veikla nepasižymėjo ir tik 
1929 m. išrinkus jo pirmininku prof. Z. 
Žemaitį, klubas ėmė gyvai veikti ir su
darė sąlygas plėstis Lietuvoje oreivybės 
mokslui ir sportui.

Norint supažindinti plačiąją visuome
nę su aviacija, 1934 m. buvo pradėtas 
leisti mėnesinis (vėliau ėjo kas dvi sa
vaitės) žurnalas “Lietuvos sparnai”, 
kuris gausiai paskleidė populiarių ir 
specialių žinių apie aviaciją. Pirmuoju 
jo redaktorium buvo J. Pyragius. Po jo 
atsakingais redaktoriais buvo J. Kry- 
geris (1934-37) ir J. Narakas (1938-39), 
o technikiniu redaktorium J. Plaušinai- 
tis. Paskutinysis “Lietuvos Sparnų” re

daktorius buvo J. Dovydaitis.
1933 m. LAK išleido pirmąją knygą, 

skirtą savo veiklos penkmečiui paminė
ti. Tai buvo “Paukščių keliais” reda
guota J. Pyragiaus. Toliau sekė 1934 m. 
inž. E. Šviedrio (Rozenbergo) “Aviomo- 
deliai” ir J. Plaušinaičio “Priešlėktuvi
nė Krašto Apsauga”, o 1937 m. av. pik. 
Itn. A. Mačiuikos “Oreivybė”.
LAK rūpinosi supažindinti lietuvišką 
visuomenę su aviacija ne tik per spau
dą, bet ir rengdamas aviacijos dienas 
įvairiose Lietuvos miestuose. Vasaros 
metu kiekvieną sekmadienį, jei tik oro 
sąlygos leisdavo, klubo lakūnai, sklan
dytojai ir parašiutininkai demonstruo
davo savo sugebėjimus ir skraidomąsias 
priemones. Už nedidelį atlyginimą žiū
rovai galėdavo ir paskraidyti.

Buvo stengiamasi LAK veiklą išplės
ti į kitus miestus ir jo skyriai įsisteigė 
Ukmergėje, Biržuose.

Taip pat rūpintasi savo veikla išeiti į 
tarptautinę plotmę, todėl buvo užmegz
ti geri ryšiai su užsieniu ir bendradar
biavimas su kitais kraštais per aviaciją 
nuolat tvirtėjo.

1931 m. Lietuvos Aero Klubas įstoja 
nariu į “Tarptautinę Aviacijos Federa
ciją (FAI), o nuo 1935 m. LAK atstovas 
J. Pyragius dalyvauja nuolatiniu nariu 
Tarptautinėje Sklandymo Studijų Ko
misijoje (ISTUS).

LAK iniciatyva nuo 1934 m. buvo 
pradėtas nuolatinis bendradarbiavimas 
tarp Pabaltijo aero klubų ir kasmet vie
noje iš Pabaltijo valstybių sostinių 
įvykdavo tų kraštų aero klubų konfe
rencija.

Mūsų civiliniai lakūnai yra surengę 
išvykų į užsienį. 1935 m. rugsėjo mėn. 
įvyko skridimas per Rygą ir Taliną į 
Helsinkį. Skrido LAK vice-pirm. inž. 
P. Hiksa, LAK eskadrilės vadas J. Ga
relis, lakūnai J. Pyragius ir J. Krygeris 
bei mech. S. Gaižauskas. Skridimo prie
monės: malūnsparnis ir lėktuvas, vel
kąs sklandytuvą.

1937 m. sklandytojų išvyka į Elmirą, 
JAV, kur vyko J. Pyragius ir Br. Ožki
nis su sklandytuvais “Biržiečiu” ir “Rū
ta”. Jiedu sklandymą demonstravo ir 
kituose Amerikos miestuose.

1938 m. Kaune įvykusioje I-je Tauti
nėje Olimpijadoje dalyvauja LAK la
kūnai, sklandytojai ir aviomodelistai.

1939 m. įvyksta Kaune tarptautinės
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aviacijos varžybos, kurių dalyviais bu
vo Lietuva, Estija ir Suomija, o svečiais 
Lenkija ir Vokietija. Čia buvo varžo
masi skraidyme, sklandyme ir aviomo- 
delizme. Šias varžybas laimėjo Lietuva.

Lietuvos Aero Klubas nebuvo šelpia
mas valstybės iždo, todėl išvystė platų 
aukų rinkimą visuomenėje. Įvairiomis 
progomis lietuviškos įmonės, įstaigos 
bei visuomeninės organizacijos savo pi
nigine parama padėdavo įsigyti lėktuvą 
ar sklandytuvą. Tokiu būdu Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pagalba buvo įsi
gytas sanitarinis lėktuvas “Farman”, 
Biržų miesto visuomenės padovanotas 
sklandytuvas “Biržietis”, Karo Aviaci
jai padedant įsigyta malūnsparnis, Su
sisiekimo Ministerijos Kelių valdybos 
padovanotas sklandytuvas “Keva” ir t.t.

Visuomenėje buvo populiari LAK pi
niginė loterija, kuri irgi padėdavo su
kelti lėšų. Taip per keleris paskutinius 
metus LAK kasmet padarydavo iki ket
virčio milijono litų apyvartos, kas Lie
tuvos sąlygose buvo ne eilinis reiškinys.

Buvo kreipiamas dėmesys į gabius 
jaunuolius, ir kasmet aviacijos būreliai 
savo veikliems nariams gaudavo sti
pendijas į Nidos sklandymo mokyklą. 
Parodę gabumų aviacijos srityje kaimo 

j jaunuoliai kaip Motiekaitis ir Pranckai- 
tis LAK remiami galėjo išeiti mokslą 
Aukštesniojoje Technikos Mokykloje.

Sovietams okupavus Lietuvą, LAK 
buvo uždarytas 1941 m., o jo turtas per
duotas Ossoaviachim organizacijai.

Dabar galima tvirtinti, kad aviacija 
Lietuvoje išpopuliarėjo, o orinio sporto 
lygis pralenkė net daugelį kitų kraštų 
tik Lietuvos Aero Klubo veiklos dėka.

Toliau peržvelkime atskirų aviacijos 
sporto šakų vystymąsi LAK globoje.

SKRAIDYMAS
Skraidymas lėktuvais ir mokymas 

skraidyti prasidėjo 1929 m., įsigijus 
Karo Aviacijos Alb B II. 1931 m. taip 
pat iš Karo Aviacijos įsigyta Anbo II, o 
1933-35 m. laikotarpy nuperkami Ang
lijoje 3 mokomieji lėktuvai De Havil- 
land “Gipsy Moth”, kurie pavadinti 
“Karvelis”, “Kovas”, ir “Kregždė”. 1935 
m. nupirktas malūnsparnis Cierva C-30, 
o 1937-38 m. įsigijami du vokiški lėktu
vai Būcker “Jungmeister” ir Bucket 
“Jungmann”. Be šių lėktuvų, naudoja
mų, lakūnų mokymui ir lavinimui, LAK 
1936 m. buvo pirkęs iš garsaus prancū-
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zų lakūno Costes 4 vietų “Caudron” 
lėktuvą. Costes, reikšdamas savo sim
patijas, tą lėktuvą pardavė LAK už la
bai pigią kainą. Buvo įsigytas ir dar 
vienas prancūziškas lėktuvas “Farman”, 
tinkąs ligonių gabenimui. Turėta dar 
amerikietiškas sportinis lėktuvėlis Tay
lor “Cub” ir iš lak. Kumpikevičiaus 
pirktas Letov S18, kuriuo jis atskrido 
iš Pragos.

Pirmuoju skraidymo instruktorium ir 
LAK eskadrilės vadu buvo J. Garolis, 
o po jo Taunys. Nuo ankstyvo pavasa
rio iki vėlyvo rudens virė darbas prie 
LAK angarų, esančių šalia Kauno aero
dromo, kur lietuviai jaunuoliai ir mer
ginos mokėsi skraidyti.

1933 m. vasaros pradžioje žuvo LAK 
lakūnas V. Juodis. Jis atlikinėjo aukš
tojo pilotažo pratimus su Anbo II ir 
perdideliu greičiu įvedė lėktuvą į suk
tuką, nuo ko lūžo sparnas. Kartu skri
dęs lak. J. Steikūnas iššoko su parašiu
tu, o V. Juodis, nežinia dėlko neiššokęs, 
žuvo.

Rusams okupavus Lietuvą, LAK la
kūnams buvo įsakyta visus lėktuvus su 
sklandytuvais pergabenti į Aukštgirio 
sklandymo mokyklą prie Vilniaus. Tai 
buvo paskutinis LAK eskadrilės skridi
mas. Skrendančius lėktuvus lydėjo ru
sų naikintuvai. Sovietų okupacijos me
tu LAK lakūnams nebuvo leidžiama 
skraidyti. Užėmus vokiečiams Lietuvą, 
jie rastus Aukštagiry LAK lėktuvus 
paėmė kaip rusišką karo grobį ir nebe- 
grąžino.

SKLANDYMAS
Sklandymui užuomazgą Lietuvoje 

davė du Karo Aviacijos karininkai lt. 
Skurauskas ir lt. Milevičius, kurie 1931 
m. rudenį pradėjo statyti vokišką mo
komąjį sklandytuvą “Zogling”.

1931 m. spalių mėn. 2 d. LAK pasiun
čia savo narį av. lt. G. Radvenį (Heid- 
rikį) į Rasytėje, Rytprūsiuose esančią 
sklandymo mokyklą, kur jis spalių mėn. 
21 d. gauna “C” piloto laipsnį, tapda
mas pirmuoju lietuviu kvalifikuotu 
sklandytoju ir instruktorium.

1931 m. gruodžio mėn. 13 d. Aukštes
niojoj Technikos Mokykloje Kaune- 
įsteigta aviacijos būrelis, kurio pirmuo
ju pirmininku išrenkamas E. Šviedrys 
(Rozenbergas). Šis būrelis turėjo dide
lės svarbos Lietuvos civilinei aviacijai, 
nes iš jo išėjo daug mūsų lakūnų, sklan-
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dymo instruktorių bei sklandytuvų 
konstruktorių. Per žiemą šio būrelio 
nariai lankė teoretinius sklandymo kur
sus, vedamus av. lt. G. Radvenio, o 1932 
m. pradėjo statyti B. Ožkinio perkons- 
truktuotą iš “Zdgling” mokomąjį sklan
dytuvą T-l, kurio statybai jis pats ir 
vadovavo.

Reikia pažymėti, kad šis būrelis davė 
pagrindą sklandymui Lietuvoje, nes iš 
jo išėjo mūsų geriausi sklandytojai bei 
sklandytuvų konstruktoriai.

1933 m. gegužės mėn. pabaigoje sklan
dytuvas užbaigiamas ir iki rugpjūčio 
mėn. vidurio sklandoma Pažaislyje, 
Nemuno atkrantėje. Rugpiūčio mėn. 15 
d. pasikraunami du mokomieji ir vienas 
lavinimosi vokiškos konstrukcijos “Fal- 
ke” pavadintas "Sakalas” (vienas mo
komasis ir “Sakalas” buvo pastatyti 
Karo Aviacijos dirbtuvėse) į šalandą 
(didelė geležinė valtis kroviniams ga
benti), gautą iš Plentų ir Vandens kelių 
Valdybos. Taip pat pakraunama suplau
ta medžiaga ir cementas Br. Oškinio 
suprojektuoto angaro statybai, šia val
timi vyko ir mūsų pirmieji sklandyto
jai: Br. Oškinis, Alt Gysas, A. Kinaitis, 
J. Dovydaitis, J. Butkevičius, J. Pak- 
nys, M. Aronzonas, Ašmenskas, Cygas 
ir Jurgis Steikūnas. Po nuotaikingos, 
dvi savaites trukusios kelionės, plau
kiant Nemuno srovės nešamiems (tik 
per Kuršių Marias pertraukė vilkikas, 
atvykęs iš Klaipėdos uosto) pasiekta 
Nida, kur tuoj pradėtas statyti sklandy
tuvams angaras. Jo statyba užtruko 
apie mėnesį laiko. Stropiai dirbant, bu
vo mažai laiko sklandyti — tespėta pa
daryti “A” piloto sąlygos.

Spalių mėn. pradžioje įvyksta oficia
lus sklandymo mokyklos atidarymas, 
atvykus LAK ir Karo Aviacijos atsto
vams (prof. Z. Žemaičiui, pik. A. Gus
taičiui ir kt.)

Spalių mėn. 16 d. av. lt. G. Radvenis 
pasiekia Lietuvos pirmąjį išsilaikymo 
sklandytuvu rekordą 3 vai. 9 min. Tuo 
baigiamas pirmasis sklandymo sezonas 
— sklandytuvai sukraunami į angarą, 
o sklandytojai išvyksta namo.

1934 m. balandžio mėn. pradedama 
mokyklos bendrabučio statyba, o bir
želio mėn. 5 d. atvykus mokyklos virši
ninkui ir instruktoriui av. lt. G. Rad- 
veniui, kurs baigia įkurti ir tvarkyti 
mokyklą, prasideda sklandymo moky

mas. Išleidžiami pirmieji Lietuvoje “C” 
pilotai: pirmasis Br. Oškinis, antrasis 
L. Kinaitis.

Rugpiūčio mėn. 4 d. sklandymo mo
kyklos viršininko pareigas perima J. 
Pyragius. Jis tais metais pagerina išsi
laikymo rekordą iki 9 vai. ir pasiekia 
pirmąjį atstumo rekordą 75 km. nu- 
skriedamas su audros debesimi į Pa
langą.

1935 m. sklandymo mokyklai Nidoje 
vadovauja Tumavičius, o instruktoriais 
yra Oškinis, Gysas, Kinaitis ir kiti “C” 
pilotai.

Ir taip kas metai per šią mokyklą 
pereidavo dešimtys sklandytojų iš visų 
Lietuvos kampelių, kurie grįžę namo 
pradėdavo populiarinti sklandymą, or
ganizuoti sklandytuvų statybą. Nidos 
sklandymo mokykla virto lietuviškos 
aviacijos lopšiu, kur pirmieji skraidymo 
žingsniai buvo prieinami kiekvienam 
jaunuoliui.

1936 m. Kaune įsteigiama Aukštesn. 
Sklandymo Mokykla, kurioje išėję pra
dinį mokymą Nidoje sklandytojai, buvo 
mokomi velkamo skridimo, terminio 
skriejimo bei aukštooj pilotažo. Šiam 
mokymui buvo naudojami moderniški 
dviviečiai sklandytuvai.

1939 m., netekus Nidos, buvo numa
tyta įsteigti sklandymo mokyklą netoli 
Vištyčio ežero prie Girėnų kaimo, bet 
karas sutrukdė pradėtus darbus.

Tais pat metais atgavus Vilnių, dalis 
skriejimo bei aukštojo pilotažo. Šiam 
kelti i Aukštagiryje esančią sklandymo 
mokyklą, kur bolševikų okupacijos me
tu buvo sugabenti visi sklandytuvai. 
Čia sklandymo mokyklai vadovavo Br. 
Karvelis.

1941 m., tik praslinkus karo veiks
mams per Lietuvą, Kaime gyveną sklan 
dytojai pradeda sklandyti Pažaislyje, 
ten paliktais dviem sklandytuvais.

1942 m. pavasarį tiedu sklandytuvai 
nuo blogos priežiūros ir kiauru stogu 
angaro pasidarė jau visai netinkami 
naudoti. Kadangi tuo metu Kauno Lai
vų Remonto dirbtuvėse dirbo keli sklan
dytojai, tai tiedu sklandytuvai buvo 
ten nugabenti ir pagrindinai atremon
tuoti. Tolimesnis sklandymas buvo tę
siamas čia pat uosto saloj nuo pylimo.

J. R-ka
(Bus daugiau)
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Kur pakabint samti? Atsargini indašluostĮ? 
Mazgote? Prašau būkit palįstam! su šiais rytie
čiais, kurie tiesia savo rankas jums padėti. Jų 
veidukai — riešuto kevalas. Veidas tušu arba 
dažais nupieštas. Kasa — supinti juodi siūlai. 
Rūbai nupiešti ir išdažyti ant lygios lentutės 10 
colių ilgio ir 8 colių pločio. Vietoj ronkos Iš ran
kovės išlenda kabliukas. Vienas sluoksnis vornišo 
padaro viso lentelę naudinga ir gražia dovana.

Paupiais ir paežerėse auga nendrės. Visiem 
žinomi yra jų ilgi siauri lapai ir tamsiai rudas 
pakuotas žiedas ant ilgo koto. Dabar įsidėmėk, 
kur nendrės Tavo apylinkėj auga. Vasarai bai
giantis, kai grįši Iš Tautinės Stovyklos, prisipjauk 
apie dešimt ilgesnių kotų su žiedais. Nupjauk 
žiedus Ir padėk kotus sausoj vietoj išdžiūti. Sau
sas nendres supjaustyk į dalis apie vienos pėdos 
ilgumo. Virve, kaspinu, vilnoniu siūlu ar kitkuo 
surišk lazdeles (A). Perrišk kaip tik nori. Štai, 
takelis. Perdažyk bespalviu vomišu du kortus.
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ĮŽODIS LIGONINĖJE
Priešais mane ant stalo guli laikraš

čio iškarpa. Kukliais žodeliais ten yra 
aprašytos sekmadienio iškilmės, kaip 
keli berniukai davė skautų įžodį ir bu
vo įjungti į skautišką šeimą.

Laikraščio lapas iškrenta iš mano 
rankų. Lauke pamažu pradeda temti, ir 
paskutiniuose dienos spinduliuose ma
no mintys skrenda į tolimą praeitį.

Šaltas vėjas pučia. Atėjo žiema. Vie
noje nejaukioje pradžios mokyklos sa
lėje susirenka įžodžiui jaunų skautų 
grupė, kad vėliau būtų įjungti į bendrą 
skautų šeimą. Septyni skautukai stovi 
ratu; kiekvieno rankoje dega žvakutė 
ir kiekvienas iš jų pasakė skautų įsta
tus. Paprasti, bet iškilmingi skautų va
dovo žodžiai skamba tylioje salėje, žo
džiai paraginimo ir susikaupimo. Pama
žu nuleidžiama Lelijos vėliava.

Eidami namo berniukai nebuvo išdy
kę, kaip visuomet.

Vienam iš jų, kuris taip pat būtų no
rėjęs pasidžiaugti pergyventais įspū
džiais nebuvo lemta čia dalyvauti. (Ka
rolis (toks buvo jo vardas) prieš įžodžio 
dieną buvo nuvežtas į ligoninę. Jo ma
mytė papasakojo mums, kad jis tik va
kar buvo operuotas.

Tik tie, kurie pažinojo mūsų vieneto 
gražų ir brolišką sugyvenimą, galėjo 
suprasti, ką tai reiškia Karoliui ir 
mums, kai jo iškilmėse neturėjom. Bu
vo pasiūlyta eiti pas Karolį į ligoninę. 
Mūsų vargšas vadovas negalėjo mūsų 
perkalbėti: i
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New Yorko Tauro tunto Šarūno dr-vė Nemuno stovykloje Nuotr. G. Peniko

— Būkite protingi, jau vėlu, ir lankymo valandos baigėsi...Ėjome.Gatvės buvo pasipuošusios, nes artėjo šventės. Tamsiose uniformoje, pasiėmę vėliavą, pasiekėme ligoninę. Sargas žiūrėjo į mus lyg iš debesų nukritusius. Gailestingoji sesutė, išklausiusi mūsų sumanymo, kad ir nenoriai, pagaliau įleido, paprašydama tyliai kalbėti ir vaikščioti.Pasileidome į antrą aukštą, kur ilgo koridoriaus gale buvo kambarys Nr. 44. Mes išsirikiavom. Vienas priėjo ir pamažu atidarė duris. Kitas tykiai pajudino gitaros stygas, ir mes visi pradėjom dainą “Ar tu nenori su mumis eiti”. Ligonių kambaryje viešpatavo tyla. Keturi ar penki kambario ligoniai nustebę sužiuro į mus. Ten, kampe prie lango, stovėjo lovutė. Sniego baltumo veide degančios akutės; ant tvarkingai užkluotos antklodės io plonos rankutės. Kiekvienas nuoširdžiai jas spaudė ir kiekvienas jautė jo džiaugsmą. Užde

gėme vieną žvakutę ir pastatėme ją ant staliuko. Vadovas kalbėjo apie nuopelnus, apie kasdieninius dienos reikalavimus, kurie mums yra statomi. Jis užrišo Karoliui kaklaraištį ir prisegė ženkliuką. Kaip nuostabiai skiriasi spalvos! Karolis rankutėmis palietė nulenktą vėliavą ir tarė skautų įžodį. Susijaudinęs jis vos begalėjo kalbėti. Mes visi buvome pagauti nepaprastos nuotaikos. Ne vienam iš mūsų buvo sunku suvaldyti ašaras.Ligoniai, smalsumo pagauti, ištiesė savo galvas, kai mes tykiai atsisveikinome su besišypsančiu Karoliu ir, tykiai dainelę dainuodami, palikome ligoninės kambarį.Daug metų praėjo, daug naujų berniukų įsijungė į mūsų eiles. Karolio irgi nebėra mūsų tarpe.Daug įžodžių yra duota stovyklose prie laužų, kelionėse, patalpose, bet nė vienas nebuvo toks iškilmingas, kaip tas įžodis ligoninės kambaryje.vertė L. K.
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DIDŽIOJI SCIMM

Kanados Rajonas
Montreal, Que.
♦ Pirmoje šių metų Dr. J.Basanavičiaus 
sk. vyčių būrelio sueigoje pasitraukė iš va
do pareigų v.sl. A. Kličius, atsidėdamas 
tik Montrealio Skautų Tunto vadovavimui. 
Naujubūrelio vadu išrinktas si.Č. Januške
vičius.

♦ Vienoje iš būrelio sueigų kilo mintis 
Montrealio Skautų Tuntui duoti vardą. Dau
guma būrelio narių pasisakė už Geležinio 
Vilko vardą. Tunto štabui pritarus ir Bro
lijos Vadijai patvirtinus, Montrealio Skau
tų Tuntas įgijo Geležinio Vilko vardą. Toje 
pačioje sueigoje buvo pasisakyta ir dėl 
Tunto vėliavos įsigijimo. Tuo reikalu jau 
vyksta parengiamieji darbai.

♦ Š. m. balandžio mėn. prie Dr. J. Basana
vičiaus sk. vyčių įsikūrė kandidatų būre
lis. Būrelio vadu paskirtas si. A.Skopas. 
Būrelyje šiuo metu yra 7 kandidatai. Buvo 
galvojama būreliui duoti naują vardą, bet 
po sąskrydžio priėjom nuomonės perduoti 
10 metų būrelio tradicijas ir vardą būsi
mam vyčių būreliui tęsti toliau.

♦ Birželio mėn. 13 d. tunto vadijos posė
dyje iš draugininko pareigų pasitraukė v. 
si. V.Paulius. Nauju draugininku paskirtas 
s. v. kand. si. A. Mažeika. Brojiui Vytui iš
reikšta padėka už ilgametį Kung. Margio 
d-vės vadovavimą.

♦ Birželio 21-22 d. d. Dr. J. Basanavičiaus 
sk. vyčių būrelis kartu su kandidatais iš
kylavo Laurentian kalnuose, apie 90 mylių 
į šiaurę nuo Montrealio. Iškylos metu bū
reliai turėjo savo eilines sueigas: vyčiai 
aptarė įvairius einamuosius reikalus ir 
atliko suvažiavimo metu Toronte gautus 
įsipareigojimus; su kandidatais sekė sk. 
vyčių programos ėjimas, buvo informuoti 
apie suvažiavimo nutarimus skatinant visa 
širdimi persiimti skautavimo idėjomis ir 
laikui atėjus tapti jaunimo vadovais.

Šeštadienio vakarą prie lauželio turė
jome bendrus pašnekesius, kurių metu 
stengėmės ir jaunuosius įjungti, raginant 
pasakyti savo nuomonę. Prie blėstančio 

lauželio, tirštos tamsos apsupti, sugie
dojome Ateina Naktis ir Vyčių Tradicinę. 
Jaunųjų norą patenkindami, suruošėme 
bendrą naktinį žaidimą.

Sąskrydžio nutarimu įpareigoti išrin - 
kome Rajono Sk.-Vyčių vadą. Juo tapo ps. 
V.Piečaitis, o pavaduotoju s. v. si. G.Dai
nius. Sėkmės broliai ir pasistenkit sekan
čiais metais dar gausiau mus suburti II-jam 
Rajono sąskrydžiui. A.S.

JAV Rajonas
Boston, Mass.

* Vasario 21 d. Skautų Būkle (buvo meti
nis skautų tėvų susirinkimas. Pirm.p.Sin- 
kys susirinkimui pirmininkauti pakvietė v. 
s. L.Čepienę ir sekretoriauti vietininkę 
Nenortienę. P. Sinkys padarė Komiteto veik
los apžvalgą, parodė nupirktas palapines, 
vilkiukų - paukštyčių vėliavas. Patarė tė
vams nupirkti vaikams miegmaišius ir pa
demonstravo įvairias jų rūšis.

Tėvai plačiai išsikalbėjo tautinės sto
vyklos reikalu, finansų reikalais ir kitais 
klausimais.

šalia praktiškų stovyklavimo reikmenų 
parodos buvo rodomas jaun. skaučių-vil- 
kiukų šventės spalvotas filmas. Po to buvo 
arbatėlė.

Sudarytas naujas komitetas: pirm, labai 
veiklus čia gimęs tautietis p.Tuinyla, vice- 
pirm. p.E.Sinkys, sekretorius p.Venckus, 
iždininkė p. Karosienė. Naujam komitetui 
linkime darbingų metų! Dalyvis.

* (sks) Bostono Žalgirio tunto DLK Kęstu
čio dr-vės skautai Bostono skautų tarybos 
suruoštoje pavasario iškyloje - "camporeeT 
laimėjo pirmąją vietą. Kęstutėnai yra bene 
pirmiejįnepabūgę varžytis su amerikiečiais 
skautais. Ir per metus jie puikiai atstovau
ja Lietuvos skautiją.

* (sks) Bostono Herkaus Montės sk.vyčių 
būrelis birželio 6-8 dienomis iškylavo va
karinėje Massachusetts valstybės dalyje. 
Iškylos metu jie buvo įkopę į aukščiausią 
Mass, v-bės kalną - Mt. Greylock. Šiam 
būreliui liepos mėn. sukako 2 metai.
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* (sks) Romuvos parke. Brocktone, birž. 
1 d. buvo Bostono skautų tėvų k-to suruoš
ta gegužinė. Jos pelnas paskirtas Žalgirio 
tunto skautams, vykstantiems į 4-jų Tauti
nę Stovyklą.

Cleveland, Ohio.

* (sks) Stud. Korp! Vytis filisteris R. Šil
bajoris birž. 6 d. pas Sniečkus Clevelando 
ASS skyriaus sueigoje skaitė paskaitą apie 
dabartinę lietuvių literatūrą okupuotoje Lie
tuvoje. R. Šilbajoris dėsto Oberlino Kole
gijoje, o taip pat ruošiasi daktaratui.

* (sks) Birž. 21 d. Čiurlionio namuose Cle
velando akad. skautų iniciatyva buvo su
kviestas studijuojančio ir besirengiančio 
studijuoti jaunimo susirinkimas .Jame akad. 
lietuviškų organizacijų atstovai kalbėjo apie 
savo organizacijų pasaulėžiūras, ideologiją 
bei veikimo būdus. Apie stud, ateitininkus 
kalbėjo D.Staniškis, Korp! Neo-Lithuania- 
adv. J.Smetona, Lietuvių Stud. Santara - 
R. Babickas ir Č. Melsbakas, Akad. Skautų 
Sąj. - A. Malcanaitė ir V.Kamantas. Po 
pranešimų buvo diskusijos kalbėtojų min
tims paryškinti. Susirinkimui pirmininka
vo inž. ps. R. Bajoraitis. Malonu pabrėžti, 
kad šiame susirinkime akad. jaunimas su 
deramu rimtumu išklausė skirtingų srovių 
pranešimus, kurių visų bendras bruožas 
buvo lietuvybės skatinimas ir kova už Lie
tuvos laisvę. Vėliau buvo padainuota ir pa
sišokta. Akad. skautės maloniai pavaišino 
kepsniais ir saldumynais.

* (sks) Birž.22 d.pas Juškėnus buvo Cle
velando skautininkių ir skautininkų ramovių 
sueigos.

* (sks) Birž. 27-29 d. savaitgalį Clevelan - 
do Pilėnų tunto vytautėnai dalyvavo vietos 
skautų tarybos 5-jo distrikto iškyloje - 
"camporee". Vytautėnai tiek savo stovyk
lavietę įsirengė, tiek pavestus varžybų už
davinius atliko pavyzdingai. Užtat DLK Vy
tauto Dr-vė šiemet jau antrą kartą iš eilės 
laimėjo 1-ją vietą ir pereinamąją dovaną. 
Jei jiems pavyks tą 5-jo distrikto pereina
mąją dovaną laimėti kitąmet trečią kartą, 
jie gaus nuosavybėn. Varžybose dalyvavę 
vytautėnų dvi skiltys tarp skilčių laimėjo 
po antrąją vietą. Varžybose buvo vertinama 
10 įvairių užsiėmimų. Jų tarpe buvo van
dens užvirinimas, žygiavimas su kompasu, 
virvės perdeginimas, vėliavos stiebo įtvir
tinimas be kastuvo, gairelių signalizacija, 
palapinės statymas ir pan. Signalizacijos 
varžybose lietuviai skautai, naudodami lė
tesnį morzės signalizavimo būdą, sugebėjo 
lygiomis ir net geriau atlikti uždavinį už 
kitus, kurie signalizavo semaforo būdu. 
Šioje iškyloje vytautėnams vadovavo skau
tas Alg. Rukšėnas. Jam talkininkavo v. si. 
A.Garlauskas ir ps.R.Vizgirdas.

Jaunas vadovas ir gražus mūsiškių pa
sirodymas varžybose kėlė vietos skautų va

dovų pasigėrėjimą. Lietuvių stovyklavietė 
turėjo gražius vartus, vėliavos stiebą ir 
kt. Vos prieš savaitę našiai dirbę "Miško 
Brolių" stovykloje, vytautėnai tikrai pel
nytai laimėjo pirmąją vietą.

North Chagrin rezervatan mūsų skautų 
aplankyti buvo atvykę sk. tėvai. Nepamiršo 
atvežti ir lauktuvių. Jiems vytautėnai už 
pavėžinimą ir lauktuves taria nuoširdų 
dėkui. Maloni tėvų ir bičiulių talka skatina 
jaunuosius ir stiprina jų dvasią garsinant 
Tėvynę svetimųjų tarpe.

* (sks) Birž. 10-15 d. Clevelando Pilėnų 
tunto DLK Vytauto dr-vės dešimt pasiryžu
sių skautų stovyklavo Mather skautų rezer
vate, netoli Hambden, Ohio. Prisimindami 
birželio tragediją lietuvių tautoje ir par
tizanus, vytautėnai savo stovyklą pavadino 
MIŠKO BROLIU vardu. Šių metų birželis 
nepasižymėjo švelnumu - dienos buvo vė
sokos ir dar lietaus palaistomos. Tačiau 
vytautėnai nepasinaudojo Mather rezervato 
kabinomis, bet stovyklavo savo pačių pa
sistatytose palapinėse. Stovyklos tikslas - 
pirmojo pat. laipsnio egzaminai. Čia netrū
ko ir praktinių darbų, pionerijos. Pastaty
ti vartai, bokštas, tiltas, įrengta lauko 
virtuvė ir kt.

Miško Brolių stovyklai vadovavo v. si.
A. Garlauskas. Stovyklavo psl. G. Neįma
nąs, sl.P.Žygas, psl.K.Gaižutis, psl. M. 
Rinkus, psl.S. Lazdinis, skautai - A. Ruk
šėnas, V. Venclauskas, P. Morkūnas ir A. 
Daukantas. Iš jų 6 pilnai išlaikė I-jo sk. 
patyr. laipsnio egzaminus, kitiems liko po 
vieną kitą dalį dar laikyti. Visi įsigijo eilę 
naujų specialybių.

Šeštadienį Miško Brolių stovyklą ap
lankė Pilėnų tuntininkas v.s. P. Karalius, 
lydimas skautininkų, o taip pat sulaukta 
mielųjų tėvelių. Skautininkai išegzaminavo 
stovyklautojus iš stovykloje praktiškai pa
siruoštų dalykų.

* (sks) Clevelando Pilėnų t. DLK Vytauto 
dr-vės skautai - L.Melsbakas, VJanuškis,
B. Grigaliūnas ir J. Vencius šį pavasarį 
baigė Sv. Jurgio parapijos prad. mokyklos 
8 skyrių.

Chicago, Ill.
* (sks)Geg. 10 d. Čikagos Stock Yards bu
vo vietos jūrų skautų South Side Squadron 
junginio metinė reprezentacinė inspekcija 
ir balius, šventėje dalyvavo mūsų Baltijos 
Jūros jūrų skautų tuntas ir Juodkrantės 
tunto jūrų skautės. Mūsiškiai ten ir vėl 
gerai pasirodė - užimdami 2-ją vietą su 
21 tašku iš 23 galimų.

Stamford, Conn.

* (sks) Stamfordo, Conn., Kregždžių skil- 
tininkė skautė L.Bražėnaitė Seserijos At
lanto rajono vadeivės pakelta į paskilti-
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ninkės laipsnį. Kregždėms linkime tvirtai 
įkurti skautybės liepsnelę jų apylinkėje.

Worcester, Mass.

(sks) Birž. 21-22 d. Worcestery, Mass, 
kovingoje nuotaikoje praėjo Atlanto rajono 
skautiškoji sporto šventė, kuri sutraukė 
per 80 dalyvių iš rytinio JAV pakraščio. 
Šventės šeimininkai - Worcesterio Nevėžio 
tuntas su tuntininku ps. P. Moliu puikiai 
suorganizavo varžybų eigą. Skautų Tėvų 
K-tas su pirm. Prapuoleniu nuoširdžiai rū
pinosi svečių priėmimu.

Šventėn buvo atvykę - LSS Pirmijos 
pirm. v.s. dr. V.Čepas, Seserijos Vyriau
sioji Skautininke v. s. L.Čepienė, Brolijos 
VS Pavaduotojas v. s. A. Matonis, Brolijos 
užsienio sk.vedėjas s. A.Banevičius ir kt.

Suskaičiavus laimėtus taškus, paaiš
kėjo, kad worcesteriškiai šiemet paveržė 
iš New Yorko Tauro tunto Atlanto rajono 
pereinamąją dovaną.

Pagal šakas laimėtojais buvo: krepši- 
ny - 1) Worcesterio Nevėžis, 2) Bostono 
Žalgiris ir 3) New Yorko T auras; tinkliny*
- 1) Bostono Žalgiris, 2) Worcesterio Ne
vėžis ir 3) New Yorko Tauras. Skaučių 
buvo tik dvi komandos. Draugiškose tink
linio rungtynėse worcesterietės nugalėjo 
newyorkietes.

Lengvoje atletikoje laimėtojais buvo 
šie skautai: šuoly į aukštį - 1) A.Garsys, 
2) H.Strolia ir 3) R. Jakubauskas; šuoly į 
tolį - A.Garsys, 2) R.ŽidžiOnas ir 3) R. 
Žičkus; rutulio stūmime - 1) V. Virbickas, 
2) S.Sirusas ir 3) A.Garsys;100 m. bėgime
- 1) R. Jakubauskas, 2) R. Žičkus ir 3) Viz
girda; 200 m. bėgime - 1) R.ŽidžiOnas, 
2) S.Sirusas ir 3) R. Jakubauskas.

Jaunių lengv. atletikos varžybose ge
riausiai pasireiškė - V. Bitėnas, S.Gar- 
sys, R.Dėdinas, A.Jakubauskas ir kt.

Visiems laimėtojams šventės uždary
mo metu įteiktos dovanos.

Šešt. vakare Worcesterio skautai ir 
skautės surengė įspūdingą Joninių laužą. 
Per 400 svečių iš Worcesterio ir apylinkių 
gėrėjosi muzikos, žodžio ir dainos pyne - 
"Prie Nemunėlio". Vaizdelį paruošė ir re
žisavo Jakubauskas. Po laužo pasišokta.

Šventės metu skautų vadovai turėjo pa
sitarimus veiklos reikalais. Kitais metais 
nutarta ir vėl Worcestery rengti sporto 
šventę Joninių išvakarėse.

JAV ATLANTO RAJONAS

* Pirmasis Atlanto Rajono skiltininkų są
skrydis įvyko š. m. gegužės 30,31 ir birže
lio 1 dienomis, Hardwick, Mass. Oras pa
sitaikė geras, ir buvo galima išeiti visą 
programą - trylika pašnekesių, pažaisti ke
turiolika lietuvių liaudies žaidimų, daly
vauti dviejuose sąskrydžio laužuose.

Sąskrydyje buvo susirinkę 21 skilti- 

ninkai ir paskiltininkiai kartu su 13 kitų 
skautų iš visų rajono vienetų, ir jie sudarė 
keturių skilčių draugovę. Kiekviena skiltis 
turėjo savo palapines, savo rajoną, savo 
virtuvę. Per visas tris dienas buvo jaučia
ma skilčių tarpe varžybų dvasia, o skilty
se vienybė.

Sąskrydis paliko daug įspūdžių, gal 
todėl, kad tai buvo pirmasis toks rajone. 
Pirmą dieną radome šuniuką, kurio smak
re buvo apie dešimt ežio spyglių, ir skau
tai juos su replėm ištraukė. Naktį buvo 
stebėtos žvaigždės ir eita sargyba. Lau
žuose kiekviena skiltis galėjo pasirodyti. 
Paskutiniame lauže įvyko ypatinga ceremo
nija su žvakėm ir pušų šakelėm, kurioje 
kiekvienas pasižadėjo būti geru skiltininkų 
ar paskiltininkiu. Dienos metu buvo užsi
ėmimai, pionerijos darbai, kliūčių takai.

Kiekvienas sąskrydžio dalyvis prie 
uniformos dėvėjo specialų geltoną ženklelį 
o sąskrydžiui baigiantis visi gavo pažy
mėjimą su visų instruktorių bei vadovų 
parašais.

Tikimasi ir kitąmet tokį sąskrydį su
ruošti, kad skiltininkai ir paskiltininkiai 
gautų progos pasilavinti bei susipažinti. SS.
* (sks) Atlanto rajono vadeiva Elizabetho 
Šarūno dr-vės draugininką psl. A. Bitėną 
pakėlė į skiltininko laipsnį.

Australijos Rajonas
* (sks) ps. D.Giedraitytė baigė Melbour
ne u-tą. Ji studijavo prancūzų literatūrą ir 
meną. Taip pat yra baigusi Bibliotekininkų 
Mokyklą ir dirba u-to bibliotekoje. D. Gied
raitytė pasiryžo dar pagilinti savo žinias ir 
šiuo metu ruošia didesnio mąsto mokslinę 
studiją.

* (sks) Sk. vytis Vyt.Krausas, savo laiku 
negalėjęs baigti gimnazijos , dirbdamas 
fabrike, vakarais lankė Tayloro Mokyklą 
Melbourne, Australijoje. Ten jis įsigijo 
brandos atestatą ir dabar ryžtasi siekti 
aukštojo mokslo. Malonu, kad mūsų jauni
mas nepaskęsta australiškoje kasdienybėje 
ir veržiasi pirmyn.

* (sks) Australijoje, Melbourne Džiugo 
tunto sk. tėvų k-tas buvo surengęs šaunų 
pobūvį Richmondo rotušės salėje. Pobūvis 
sulaukė daugelio svečių ir praėjo jaukioje 
nuotaikoje. Gauta apie 100 svarų pelno, 
kuris skiriamas Tautinės Stovyklos proga 
palapinėms ir kt. inventoriui įsigyti.

* (sks) LSS Australijos Rajono Vadas v. s. 
A. Krausas to rajono vadijos biuletenyje 
"Liepsnojanti Lelija" sk. vadovų vardu šir
dingai pasveikino rajono dvasios vadovą 
kun. Butkų, jo 20 m. kunigystės sukakties 
proga.
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ARGENTINA

* (sks) Argentinos lietuviai skautai birž. 
28 d. lietuvių salėje, Avellanedoje, iškil
mingai atšventė Lietuviškos Skautybės 40 
m.sukaktį. Spektaklyje suvaidinta Ant.Rū
ko 3 v. pjesė "Bubulis ir Dundulis".

* (sks) G eg. pabaigoje Argentinos skautų 
vyčių Šarūno būrelis buvo išvykęs 2 dienų 
iškylai plačiausioje pasaulyje La Platos 
upės deltoje. Kelionė buvo nepaprastai 
nuotykinga ir įdomi. Plaukta valtimis po du 
sk.vyčius kiekvienoje. Kelionei kiekvienai 
valčiai buvo duotas uždavinysjškylautojams 
teko ne tik plaukti valtimis, bet vietomis 
jas patiems tempti savo jėgomis. Naktį at - 
liktas vietos žvalgymas, kelionė ženklais. 
Vienas kandidatas davė sk. vyčio įžodį. Ki
tų dieną buvo pravestos mažojo kalibro 
šaudymo varžybos.

* (sks) Argentinoje veikia Europos Tau
toms išlaisvinti k-tas, kurį sudaro 16 tau
tų. Paskutiniame suvažiavime šis komi
tetas viso to sąjūdžio pirmininku išsirinko 
s.gen. Teodorą Daukantą.

Šiemet Istambule, Turkijoje, bus an
tikomunistinis tarptautinis kongresas, ku
riame minėtą k-tą atstovaus s.gen.T.Dau
kantas. Pastarajam turkų tauta nėra sveti
ma, nes ten buvo radęs prieglobstį tuoj po 
bolševikų revoliucijos. Iš ten grįžo į at
sikuriančią Lietuvą.

S.gen.T.Daukantas eina 74 metus. Jis 
pilnas jaunatviškos energijos. Kovodamas 
dėl Lietuvos laisvės, taip pat randa laiko ir 
skautiškajam darbui su lietuviškuoju at
žalynu Argentinoje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

SPORTO ŽINIOS, NR. 5-6, 8 psl. gausiai 
iliustruotas. Šiuo kartu malonu pažymėti, 
kad laikraščio administravimą perėmė ps. 
J. Gaižutis.

JUBILEE JAMBOREE, oficialus vengrų 
skautų leidinys pereitų metų Didžiajai Su
kakčiai paminėti, didelio formato, 24 psl. 
ir viršeliai.Vyr. redaktorius Gabor Bodnar. 
Pavergtųjų rytų Europos tautų skautų is
torijos skyriuje patalpinta ištrauka iš "Whi
te Badge" apie lietuvius skautus. Daug 
nuotraukų, iliustracijų.

MŪSŲ VYTIS, NR.3(83). Rašo: prof. I. 
Končius, R. Bartuškienė, Rimvydas, Faus
tas Strolia, v. s.Stp.Kairys, v. s.L.Čepie
nė, v. s. K. Palčiauskas, s. V. Stasiškis, 
A.V.Dundzila, J. Kubilius, S. J., Al.Giman- 
tas ir kt.

BUDŽIU, NR.4, informacinis lapelis jau
nesniems vadovams, daug mokomosios 
medžiagos skiltininkams, įdomus lietuviš
ki žaidimai, stovyklinių įrangų brėžiniai. 

Leidžia LSB Atlanto Rajono Skautų Skyrius. 
Skyriaus vedėjas v.s. A.Saulaitis, jr.

PĖDSEKIS, NR. 5(8) 18 psl. ir viršeliai, 
Australijos Rajono Aušros tunto skautų-čių 
laikraštis, spalvotai iliustruotas.

MŪSŲ LAPINĖ, NR.26, NR.27, L. K. Ša
rūno dr-vės Waterbury laikraštis, reda
guojamas v.si. A.Saulaičio, jr. ir si. A. 
Tonkūno.

LIEPSNOJANTI LELIJA, NR. 7,LSS Austra
lijos Rajono Vadijos biuletenis, šalia ofi
cialių einamųjų žinių biuletenis smulkiau 
supažindina su rajono ruošiama Tautinė 
Stovykla.

GABIJA, NR. 4, Vyriausiosios Skautinin- 
kės biuletenis Seserijos vadovėms.TS reika
lai.

IŠ VISUR... APIE VISUS

* L.K. Šarūno Dr-vės skautai dalyvavo 
skiltininkų sąskrydy Hardwick, Mass.

Birželio 13-15 d.d. dalyvavo trėmimų 
minėjime Elizabethe ir New Yorke.

Turėjo skautų laužą drauge su sesė
mis. New Jersey Lietuvių Dienos vakare, 
birželio 29 d.

Atstovavo jaunius lengvoje atletikoje 
per skautų sporto šventę Worcestery.

* Anykščių Šilelio vilkiukų dr-vė savo 7 
metų gyvavimo sukaktį atžymėjo gerai pa
vykusią iškyla i Kanados sostinę Ottawą. 
Iškylos pasisekimui daug prisidėjo vilkiukų 
tėvai ir sk. vyčiai, sudarydami net 7 auto
mobilių koloną bei patys Ottawos lietuviai, 
kurie buvo palydovais mieste.

Iškylautojams didžiausią įspūdį paliko 
Parlamento rūmai su savo aukštuoju "Tai
kos" bokštu, didingais kilimais, išklotais 
senato-parlamento kambariuose bei ilgais 
koridoriais. O karo muziejuj tai buvo kaž
kas nepaprasto. Ten tiek daug įdomių da
lykų, na,ir kaip gi praeisi pro šalį jų ne
palietęs. Kiek laisviau visi pasijuto (ypač 
vadovai) kai pasiekėme" Ottawos "Experi
mental Farm, kur yra daug medžių pa - 
laipioti bei plačios pievos palakstyti. Va
karop visi pavargę, bet patenkinti, pasu
kome Montrealio link.

♦. Dr, J. Basanavičiaus sk. vyčių būrelis 
praturtėjo bent 7 vyčiaiskand., kurie ener
gingai eina sk. vyčio pt. programą. Kand. 
būrelio globėju paskirtas s. v. v, si. A.Sko- 
pas, jo pavaduotoju - sk.vyt. kand. G.Va- 
zalinskas.

Birželio 2 d. labai gražiai pavyko 
bendra būrelių dviejų dienų iškyla į St.Do
nat apylinkę, kur kand. turėjo progos iš ar
čiau susipažinti su vyčiavimo metodais bei 
dalimi tradicijų. J. P.
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LAUŽAI LIEPSNOJA VAKARUOS..

(IV’sios Tautinės Stovyklos Daina)

Muzika St. K a i r i oŽodžiai V. Bražėno

Loviai liepsnoja Vakaruos, 
Pietuose, šiaurėj ir Rytuos. 
Nuo jų lietuviška daina 
Aplėks pasaulį keldama.

Tad aukim skautiška - lietuviška dvasia. 
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina: 
KURT LAUŽU PRIE BALTIJOS, 
TARP GIRIŲ LIETUVOS!

įžiebę Vilniaus kalvose
Skautybės ugnį širdyse.
Vis nešam vėliavų aukštai, 
Nors ir toli gimti namai.

Tad aukim skautiško - lietuviška dvasia. 
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina: 
KURT LAUŽŲ PRIE BALTIJOS, 
TARP GIRIŲ LIETUVOS!

2 k.

Nei vandenynai nei kalnai
Negal atskirti mus ilgai
Nuo skautų laukiančių miškų.
Tėvų sodybų ir laukų.

Tad aukim skautiška - lietuviška dvasia. 
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina: 
KURT LAUŽŲ PRIE BALTIJOS, 
TARP GIRIŲ LIETUVOS!
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