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Šis nr. skiriamas IV-tosios Tautinės 
Stovyklos paminėjimui. Nuoširdus 
ačiū visiems straipsnių ir nuotraukų 
autoriams, "pastūmusiems" regulia
rią "Sk.A", medžiagą į sekantį nu
merį. „ , 

Red.

Gražų prisiminimą iš IV Taut. 
Stovyklos papildysi, įsigydamas 
nuotraukas -

16 nuotr. $2.00
V. BACEVIČIUS

923 E. 144 St., 
Cleveland 10, Ohio 

U.S.A.

Sk. Vyčio STEPO MATO

TĖVELIUI MIRUS, 

giliausią užuojautą reiškia

Clevelando 
"Simano Daukanto" 
Sk. Vyčių Būrelis

Brolijos Vadijos Ūkio Skyriaus vedė
jui s. v. v. si. S. Krašauskui iš pareigų 
pasitraukus, naujuoju Ūkio Skyriaus 
vedėju pakviestas v. s. V. Kizlaitis 
Clevelande. MOKESČIUS SIŲSTI 
ADRESU: V. Kizlaitis, 1272 East, 
71st, Cleveland 3, Ohio, U.S.A.

Mielam broliui
STEPONUI MATUI-MATUSEVIČIUI, 

jo mylimam TĖVELIUI mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą --

Clevelando
Akademikai Skautai

IV Tautinės Stovyklos dalyviai ir 
Akademinis Skautų Sąjūdis yra dė
kingi ps. VLADUI VIJEIKIUI, kuris 
paaukojo TS dienraščiui "Stovyklos 
Dienos" popierį ir nieko neskaitė už 
atspausdintas to laikraščio antgalves.

ATSIŲSTA PAMINĖTI :

RINKTINĖS MINTYS, spaudai paruošė Juo
zas Prunskis, išleido "Lietuvių Dienų" lei
dykla, tiražas 1200 egz., kaina $4.00. Tai 
326 psl. vadovėlinio formato knyga, kurio
je alfabetine tvarka turinio atžvilgiu surink- 
ti įvairių tautų ir laikų aforizmai, priežo
džiai, patarlės. Tai pirmoji lietuvių kalba 
tokio pobūdžio ir apimties knyga, kuri be 
abejonės patarnaus kiekvienam, besidomin
čiam filosofija ir tautosaka.

BUDŽIU, Nr. 5, informacinis lapelis jau
nesniems skautų vadovams, 36 psl. ir vir
šeliai; be gerai parinktos ir gausios medžia
gos skiltininkams "lapelyje" daug vietos 
skirta lituanistinei medžiagai.

GAMTOS DRAUGAS, skautų gamtos specia
lybių užrašai, paruošė s.v. v.si. A.Saulai- 
tis, Jr. išleista IV-tosios Tautinės Stovyk
los metu, Milford, Mich. Tiražas 200 egz .

PĖDSEKIS, Nr. 7(10), Nr. 8 (11), 1958, 
Australijos Rajono Aušros tunto skautų-čių 
laikraštis.

GAIRELĖ, Nr. 15, neperiodinis Vokietijos 
Rajono Aušros tunto laikraštis. Red. vair. 
G. Bauras.

VYTIES KELIAIS, Nr. 2 (37), Venezuelos 
Rajono liet, skautų laikraštis.Daug instruk
cinės medžiagos ispanų kalba.
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Pasisekimo paslaptis

Alfa Sušinskas

Žmonės mėgsta visokias sportines rungtynes ir j jas gausiai susirenka. Dideliuose aikštynuose jie stebisi ir grožisi sportininkų miklumu, pajėga ir drausme.Kol kas nors pasiekia sportinio tobulumo, pirma jis turi nueiti ilgą ir sunkų pratybų kelią. Pasidaryti geru sportininku nepakanka vien sveikatos ir kūninio tinkamumo; čia dar reikia ir įvairių dvasinių savybių, pavyzdžui: klusnumo, drausmingumo, draugiškumo ir ypač kantrybės. Ši pastaroji dvasinė savybė yra'būtina sportininkui ne tik besimankštinant, bet ir jau besirun- giant aikštėje dėl laimėjimo.Kantrybė yra visų pasiekimų ir laimėjimų pagrindas. Be jos pradėjęs, niekas negali savo siekiuose ištverti iki galo.Nekantrusis ardo kitų žmonių ramybę ir pats susilaukia įvairiausių nesėkmių ir nemalonumų, dėl kurių jis nekartą skaudžiai nukenčia.Kantrybė yra būtinas palydovas kiekvienam luomui ir kiekvienam verslui; ji yra reikalinga betkuriame darbe kiekvienam žmogui: jaunam, senam, mokytam ir nedaug pamokytam. Be jos žmogus nieko vertingo negali pasiekti.Pavaizduodami paimkime tik vieną kitą žmonių atstovą.Nekantri žmona, lyg kirmėlė vaisių, nuolat žaloja savo vyro gyvenimą; nekantrus vyras, lyg pjūklas medį, be atvangos pjausto žmonos savijautą, jos dieneles aptamsindamas. O kantrybė ar nekantrybė motinos širdyje? Motina yra pagrindinė vaiko augintoja ir auklėtoja. Savo nekantrybe jaunojo daigo, savojo vaiko, charakterį ji gali tiek su

darkyti, kad vėliau gyvenime dėl to visą laiką jis jaus skaudžias pasekmes. Motinos nekantrybė pasėja vaiko širdyje apsunkintą jo ateities dalią; gi jos kantrybė yra lyg gaivioji saulė, kuri savo spinduliais brandina vaiko ateities laimę ir gyvenimo rimtį. Tik savo kantrybe motina tegali išugdyti kantrybės galią ir vaiko charakteryje.Nekantrybė yra didelė šeiminės laimės ardytoja, o kanrtybė šeiminį gyvenimą sutvirtina ir jį padaro jaukų.Mokytojas yra tėvų pavaduotojas. Jam tenka labai didelė jaunojo žmogaus auklėjimo dalis. Ne tik auklėjamajam, bet ir mokomajam jo darbui ypač reikia kantrybės, kuri yra viena iš būtinųjų jo pašaukimo savybių. Savo pasiaukojančia ir nuolatine kantrybe jis ištiesia, išlygina, sustiprina ir ištobulina mokinio charakterį ir gyveni-

^ItftUTOS \ 
nacionalinė 
MMažvvdo
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Jubiliejinę dieną ... IV TS
Nuotr. St. Dabkaus man jį paleidžia paruoštą duoti laimės kitiems ir pačiam iš kitų jos susilaukti. Nekantrus, greit susierzinąs ir pusiausvyros nebetenkąs mokytojas yra mokinio charakterio gadintojas.Mokymasis ir mokslas visada eina greta su kantrybe: jos palaikomas ir stiprinamas jis žengia į didelius laimėjimus. Kiekvienas betkurio mokslo diplomas kartu yra ir kantrybės žymuo asmeniui, kuris šiuo diplomu pasipuošia.Kur tik pažvelgi, visur nuostabius kantrybės darbus išvysti. Jos garbę skelbia mažos lūšnelės ir milžiniški pastatai, žaisliniai vaikučių laiveliai ir moderniausi laivai, popieriniai lėktuvėliai ir didžiuliai lėktuvai — iš tikrųjų, visur: ore, žemėje ir po žeme, vandenyse ir po vandenimis žmogus mato darbščios kantrybės vaisius.Ne vien protiniame ir fiziniame darbe, bet ir grynai dvasiniame gyvenime kantrybė yra didžiai reikšminga ir veiksminga.

2

Ji moka laukti ir ištverti; ji ištraukia žmogų iš skurdo; ji praskina kelius į laimėjimo viršūnes; ji nenuleidžia rankų ir juodžiausiu metu; ji tikisi, kada, atrodo, jau nebėra jokios vilties; ji pa-: kelia ir didžiausią skausmą; į ją atšimpa aštriausi persekojimo ginklai; jos nepalaužia vargas ir kančia; ligoje ir nelaimėje žmogaus lūpas ji nudažo šventa šypsena; ji apšviečia ir tamsiausius gyvenimo užkampius, kurių joks laimės spindulys nepasiekia; ji yra kiekvienos dorybės palaikytoja, ir be jos žmogus yra spygliuotas charakteris savo artimui.Betgi kantrybę visoje pilnumoje teturi tas, kas gyvena tikru dvasiniu gyvenimų, tiki pasaulio Kūrėją ir pomirtinį gyvenimą.Kantrybė yra lyg dvasinis kuras, kuris, žmogaus širdyje degdamas, duoda jėgos visam sudėtingajam gyvenimui riedėti į priekį.Kantrybė yra visokio pasisekimo laidas ir didžioji gyvenimo kūrėja.

Clevelondos stoto bokštą — IV TS
Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Su naujo kadencija Brolijos Vadijoje įkurtas 
Informacijos Skyrius. Pastarajam lyg žaibolai
džiui tenka gaudyti "Sk. A." Vyr. Redakto
riaus pavedamus uždavinius. Paskutinysis žai
bas: "Duok įspūdžius iš IV TS!" —- perleistas 
per v.s. Pr. Karaliaus plunksną. Jam tariame 
brolišką ačiū. B I S

IV-toji Tautinė Stovykla

(Asmeniški įspūdžiai ir pastabos)

“Sutelk mus, Viešpatie, būrin padan
gėj savo atviroj” — bandžiau naują 
Tautinei Stovyklai skirtą giesmę, artė
damas į Aukštaitijos kalnelius.

“Ir duok gražų orą, o mums visiems 
padėk būti gerais skautais”, — 
papildomai mezgėsi sąmonėj malda. Ak, 
lengva suprasti, su kiek rūpesčių va
žiavome į TS, kuriai organizuoti sugaiš
ta metai laiko, tiek daug posėdžiauta, 
tartasi, ginčytasi, rašinėta, važinėta, 
prašinėta, atsisakinėta ...

Pagaliau įvažiavom į didingą Aukš
taitijos (Highland) parką, kur turėsim 
gyventi dvi savaites. Saulutė motiniš
kai kepina, parko dobilienų ir čiobrelių 
kvapas maloniai kutena nosį. Smagu! 
Kalvose ir slėniuose vyksta įsikūrimas. 
Palapinės dygsta, kaip baravykai po 
lietaus. Visi dirba, kruta lyg skruzdės.

Pirmiausia dėkingai spaudžiu kairią
sias visiems atsakingiems vadovams ir 
pareigūnams, kurie ant savų pečių neša 
visą stovyklos likimą ir garbę.

Matau mūsų brangų dvasios vadovą 
kun. v.s. J. Vaišnį, besitariantį su savo 
bendradarbiais kun. s. St. Kulbiu ir 
kun. s. J. Raibužiu, kaip sėkmingiausiai 
ir sklandžiausiai pravesti TS pamaldas 
ir kaip kelti jaunimo širdis aukštyn prie 
Dievo. Sveiki, mūsų mieli Dvasios Va
dovai!

Štai, s. Ant. Banionis — nuovargio ir 
poilsio nepripažįstąs, mūsų TS “spon- 
sorius”. Jis nuo pat metų pradžios ener
gingai ir sėkmingai atliko visus žygius 

— gaudamas TS vietą, tarpininkauda
mas vietos valstybinėse įstaigose, pa
rūpindamas inventorių, telkdamas pa
reigūnus ir t.t.

IV-toje TS buvo įteikti Geležinio Vilko ordino! 
Brolijos VS v.s. Stp. Koiriui, Pirmūnui v.s. P. 
Jurgelei ir v.s. V. Zoilskienei.

Nuotr. V. Kizloičio
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Ana, ateina Seserijos TS viršininkė v.s. 
Lidįja Čepienė. Žinau, kiek daug rūpes
čių ją slegia. Bet taip pat žinau, kad jos 
vykusiai sukomplektuotas bendradar
bių štabas, o ir broliai — džentelmenai 
darys viską, kad Seserijos TS įsikurs ir 
praeis laimingos sėkmės ženkle. Su di
džia pagarba lenkiu galvą prieš tą kil
nią, daug takto ir patyrimo ir dar dau
giau meilės turinčią skaučių vadovę.

Malonu susitikti čia su s. L. Puskepa- 
laitiene, jautria, gera ir labai nuoširdžia 
tarpininke tarp IV TS bendrosios vado
vybės ir Seserijos stovyklos.

Matau, išlipa iš automobilio Brolijos 
TS viršininkas s. Algis Banevičius. Ele
gantiškas, šaltas ir orus (kai kas sakė 
“išdidus”). Be abejonės, tai vienas ener
gingiausių, darbščiausių ir sumaniausių 
vadovų, kuriuos Brolija turi šiuo metu. 
Matau, kad tai yra vienas stambiausių 
ramsčių, ant kurių statomas TS rūmas. 
Jo bendradarbiai — žinomi, prityrę ir 
išbandyti vadovai ir pareigūnai. Esu 
tikras, kad Brolijos TS bus pravesta 
tvarkingai ir drausmingai.

Atvyko ir v.s. Vilius Bražėnas. Jis ku
pinas skautiškai-lietuviškos dvasios at
siveža tą neišsenkantį jumorą ir kūry
binę energiją. Laimingas sveikinu Vi
lių kaip tikrą TS pasisekimo laidą.

Sveikinuosi su j-v.s. Dr. K. Aglinsku. 
Esu be galo dėkingas tam didžiam mū
sų jaunimo bičiuliui ir rėmėjui, kad jis 
sutiko rūpintis TS dalyvių sveikata ir 
gydymu.

Skubinuosi į TS maitinimo skyrių,

Ši rodyklė otvedė tūkstančius skautų ir svečių 
i IV Tautinę Stovyklų Nuotr. St. Dabkaus

kur tarp kalnais sukrautų Dievo gėry
bių, sąskaitom ir sąmatom apsivertęs 
dirba ps. Vladas Simutis. Šaltas ir ra
mus, nors po įtempto darbo ir nemie
gotos nakties kiek ir išvargęs, su gele
žine energija vairuoja jis tą didį biznį. 
Jau nuo ankstyvo pavasario jis važinė
jo, ieškojo krautuvių, derėjosi, kurios 
kuo geriausiomis sąlygomis tiektų TS 
maisto gaminius. Jam gelbsti energin
gas ir apsukrus padėjėjas s.v. v.sl. V. 
Bauža, kurs užpirkinėja prekes Detroite 
ir apylinkėse.

Štai, mėlyną sunkvežimį (lietuvišku 
užrašu šonuose “Avis”) vairuoja TS 
transporto vadovas s.v. v.sl. Ant. Alon- 
deris. Sušilęs ir išvargęs, bet linksmas 
Untė (tariama kitaip, bet tik žemaičiai 
moka ištarti), negaudamas pakankamai

Seserijos stovyklos vaiz
dūs nuo "Gedimino" 
kalno

Nuotr. St. Dabkaus

4
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IV TS vadovybė ir svečiai priima parodę Nuotr. V. Kizlaičio

stiprių talkininkų, pats dažniausiai sun
kiai dirba, išvežiodamas maisto produk
tus ir vandenį 17 virtuvių. Gerų darbe
lių jis čia atliko tiek, kiek kitas nė per 
10 metų neatlieka. Paklauskit, kas ne
pažino Untės TS metu?

Štai, ir fil. Tomas Remeikis — T S 
dienraščio “Stovyklos Dienos” vyr. re
daktorius. Rūpesčių jam nemaža, nes 
darbas laukia komplikuotas ir sunkus. 
O čia dar lyg pagal planą vis iš vienos 
palapinės į kitą visą redakciją krausto. 
Tik po trečio karto pavyko visam laikui 
įsikurti didžiulėje palapinėje prie Pir- 
mijos klevo.

Du geri draugai — s. Balys Rėkus ir 
s.v. v.sl. Česlovas Anužis tempia elekt
ros laidus nuo didžiojo parko pastato 
laužavietės link. s. B. Rėkus, atvykda
mas į TS turėjo auto nelaimę — belenk- 
dami jį žiopliai numušė jo automobilio 
kairįjį sparną. Tačiau ir tas neišmušė iš 
lygsvaros ir ramybės mums taip reika
lingo žmogaus, kurs per $400 savo su
taupą išleido, pirkdamas .pastiprintuvą 
ir garsiakalbius specialiai T. Stovyklai.

Česlovas Anužis — TS ūkio vadovas, 
puikus, draugiškas, tikrai skautiškos 
dvasios vyras. Dažnai šaukiamas šen ir 
ten — visur reikalinga jo pagalba. Žiū-

7



1 parodę žygiuoja aka- 
demikės skautės

Nuotr. VI. Bacevičiausrėk — vienas vienetas neturi virtuvės, kitam palapinių neužtenka, tai reikia anglių, kitur dujų virimui, — kur čia 
viską ir išpasakosi...Matau šimtus pareigūnų šaltai ir tiksliai atliekančius savo darbą. Stovyklos dalyvių skaičius viršyja 600, oras puikus. Nuotaika visur gera ir linksma. Tie nereikšmingi nesklandumai pirmą dieną juk neišvengiami niekada. Susitvarkysim.“Tik laikykim nervus savo rankose ir būkim šalti ir ramūs, ir viskas bus gerai”, — kalbu atidarydamas stovyklą.

Žygiai, darbai ir vargeliaiNėra paslaptis, kad tūliems TS dalyviams teko daugiau padirbėti, negu eilinėse tuntų stovyklose.Pirmiausia čia teko apsieiti be gerųjų mamyčių globos virtuvėse — teko patiems pasigaminti valgį. Be to, vandens ir maisto produktų atsigabenimas iš tolimo sandėlio, pagalba parko administracijai, surenkant ir išvežant šiukšles, tarnyba maisto sandėly, stovyklos virtuvėj, ryšių tarnyba, sargybos, tvarkos tarnyba — vis tai pareigos, pareikalavusios geroko skaičiaus darbo rankų. Turime atsiminti ir tai, kad ir stovyklos įrengimus atliko patys skautai be jokios pašalinės talkos. Vienetų sodybose atlikti papuošimai ir įrengimai — taip pat darbai, kuriems teko skirti daug valandų kantraus darbo ir prakaito.Seserijos ir Brolijos stovyklose buvo vykdomos skirtingos užsiėmimų programos, kurioms bendrame TS dienos plane numatyta apie 5 vai. Pats turėjau 

progų matyti Brolijos TS užsiėmimus. Skilčių varžybos su visa eile uždavinių. Gerai pravestos sporto ir žaidimų varžybos tarp atskirų vietovių rinktinių, jūrų skautų regatos, vienos dienos iškyla su maisto pasigaminimu, naktiniai žygiai skautams vyčiams ir t.t. Kasdien matydavome vienetų laužavedžius, kuriuos sėkmingai instruktavo vyr. lauža- vedys v.s. Vilius Bražėnas.Taigi tinginiauti Tautinėje Stovykloje laiko nebuvo niekam. Bet tas visas vargelis, kiek teko pastebėti, buvo pakeltas su skautiškai lietuviška kantrybe: įrodymas Nr. 2, kad mes buvome skautiški.
Papuošimai ir įrengimaiYpatingiems didelio masto įrengimams ir dekoracijoms šioje TS nebuvo

No, kaži ar jau išvirė? Nuotr. St. Dabkaus
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skirta nei lėšų, nei darbo jėgų, Kai ku
rie vienetai atsivežė iš namų jau pa
ruoštas dekoracijas. Įspūdingiausia bu
vo Gedimino pilis, pastatyta Detroito 
skaučių pastangomis. Aukšta (gal 15 
pėdų) su lietuviška trispalve. Vakarais

Stalas laukia valgytojų . . .

ji buvo iliuminuojama. Netoliese, rodos 
Atlanto ra j. skautės, buvo pastačiusios 
Tris Kryžius (Vilniaus garsaus pamink
lo kopija). Seserijos TS pionierės įren
gė medinį šulinį su svirtimi, tikro dy
džio, kaip kad kaimuose būdavo. Gele
žinis Vilkas įspūdingai puošė Clevelan- 
do Neringos t. vartus. Skautės ypatin
gai kruopščiai puošė savo sodybas or
namentais iš žemių, akmenų, smėlio, 
samanų ir gėlių.

Prie stovykos altoriaus palapinės me
dyje buvo graži koplytėlė su aukštos 
meninės vertės Rūpintojėliu, atvežtu 
per karo audras iš Lietuvos. Koplytėlė
je vis stovėdavo šviežių gėlių puokštės.

Broliai irgi turėjo gražių ir impozan
tiškų papuošimų savo sodybose. Viena 
iš geriausiai padabintų buvo Detroito 
Baltijos t. sodyba. Clevelando Pilėnų t. 
buvo pasiruošęs statyti aukštus ir di
dingus pilies vartus - bokštą. Tačiau, 
pritrūkęs statybos medžiagos, neįvykdė 
savo projekto. Skautai daugiau pasižy
mėjo pionerijos darbais. Net 2 virviniai 
tiltai buvo ištempti tarp medžių. Ne
pamirština, kad skautai atliko ir kitus 
bendruosius TS įrengimus: iškelti var
tai, vėliavų stiebai, tualetai, palapinės 
bendriesiems reikalams ir 1.1. Kiek ži

noma, apsčiai panašių darbų broliai at
liko ir sesių stovykloje.

T S spauda
“Stovyklos Dienos” — buvo tikrai di

delis darbas, kurį apsiėmė ir garbingai 
išnešė savo pečiais akademikai skautai 
ir skautės, vadovaujami f ii. Tomo Re- 
meikio. Kasdien išleisti 600 egz. TS 
dienraščio, po 6-8 psl., su iliustracijomis 
ir piešiniais, tai ne juokai. O turinys 
buvo įdomus ir įvairus, su pamėgimu 
buvo sekamas linksmasis priedas — 
“Sumuštinis”. Bandymas duot pasi
reikšti jaunoms skautų-skaučių plunks
noms irgi pavyko, jaunieji vieni prirašė 
visą Stovyklos Dienų Nr. 11.

Kitąkart vertėtų daugiau dėmesio 
skirti stovyklinio gyvenimo detalėms. 
Dažniau siuntinėti korespondentus į 
vienetus, aprašyti įdomesnius įvykius, 
žygius, užsiėmimus ir pan.

Sk. vyčio v.sl. A. Saulaičio paruoštas 
leidinėlis — “Gamtos stebėjimų vado
vas”, taip pat TS spaustuvėje atsuktas

Jeigu prisiminsime, kad broliai ir se
sės akademikai dienraštį spausdindavo 
naktimis, aukodami brangias nakties 
poilsio valandas, suprasime ir įvertinsi
me jų žygio didumą. Tik jaunimas tai 
pajėgia, — sakydavom mes seniai, ste
bėdamies, iš kur jiems tiek jėgos. Ir vis 
linksmi, draugiški, dainuoja ir juokau
ja. Turiu pripažinti atvirai ir nuošir
džiai: skautai akademikai TS metu su
žavėjo visus. Garbė ir padėka jiems!

s. B. Rėkus stovyklos rodiofone . . .
7
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Bandome savo darbo tiltą . . .

MaistasLankydamas įvairius vienetus ir teiraudamasis jų nuomonės apie TS maisto davinį, įsitikinau, kad jis buvo geras, įvairus ir pakankamas. Akademikių virtuvėje buvo pareikšta, kad tokio gero maisto stovyklose lig šiol jos dar nėra valgiusios. Buvau pakviestas pietų pas to vieneto skautes, kurių tėvai siuntė susirūpinimo telegramą, kad skautai ir skautės negauna pakankamai maisto. Penktadienio pietums buvo — sriuba, kepta žuvis svieste su bulvėm ir melo- nas. Pasibaigus pietums, mačiau pusę katilo skaniausios pirmos rūšies žuvies kepsnių, užpiltų sviestu. Gražios ir lieknos sesės atsisakė imti po antrą porciją, saugodamos savo lieknąsias linijas ...

Tvirtai spaudžiame kairę broliams ukrainiečiams 

8

(taip man pareiškė vieneto vadovė). Vienetų maisto palapinėse teko matyti nemažas sviesto, sūrio, marmelado atsargas.TS maitinimo skyriaus inspektoriai dažnai ėjo per vienetus ir teiravosi — ko trūksta, ko perdaug. Po to, maisto normos buvo atitinkamai modifikuojamos. Prieš stovyklos pabaigą TS vadovybės pakviestas s. Kaunas apėjo visas virtuves (jų buvo 17) ir žiūrėjo, kad nebūtų palikta nesunaudotų likučių, kad jie būtų arba grąžinti į maisto sandėlį, arba sunaudoti vietose, neimant kito maisto.Už sklandų ir gerą maisto tiekimą padėką pelno Maitinimo Skyr. vadovas ps. VI. Simutis ir užpirkimus atlikęs s.v. v.sl. V. Bauža — abu detroitiškiai. Mais-

Muzikos mėgėjai . . .to išdalinimą stropiai ir tvarkingai atliko broliai vyčiai si. Alg. Eimantas ir si. St. Švilpa.Už maisto normų paruošimą ir suplanavimą ačiū turime tarti TS Org. nariams — v.s. A. Šenbergienei su talkininkėmis ir v.s. V. Kizlaičiui. Tai buvo ilgokas ir nelengvas darbas, kurį atlikti galėjo tik daug stovyklinės patirties turį skautų vadovai.Iš 17 virtuvių, valgytojų skaičiumi didžiausios buvo jūrų sk. pastovyklės, IV TS štabo ir Čikagos Lituanicos tunto virtuvės. Kitos — maždaug dr-vės dydžio — 30-40 asm. Kai kuriose virtuvėse buvo pastebėta nesklandumų: valgis nebuvo pagamintas punktualiai, o kai kurie daviniai nevisiškai pasisekė. Tas įvyko ar tai dėl virėjų neprityrimo ar iš viso dėl nesugebėjimo apskaičiuoti
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Vienas iš skautų pasto- 
vyklės kampelių

Nuotr. VI. Bacevičiaus

laiką. Bet ir tas atleistina, ypač tiems 
vienetams, kurie šioje stovykloje bene 
pirmą kartą savarankiškai be mamy
čių globos tvarkėsi.

O ir jaudindavosi mielosios mamytės 
ir tėveliai matydami, kaip sunkiai vyks
ta kotletų gamyba jų sūneliams arba, 
kad per lėtai verda katile bulvės, kai po 
keliolikos minučių reiks paradui rikiuo
tis ... Raminome kaip beišmanydami.

“Tautinė Stovykla — tai geriausia 
skautiška mokykla”, — juk ir II T S 
dainoj pasakyta.

Laužai liepsnoja ...
Įvairumas čia buvo nemažas! Turė

jom, berods, 6 bendrus didžiuosius lau
žus, buvo skyrium Seserijos ir Brolijos 
laužai, turėjo atskirus laužus jūrų skau
tai, skautai, sk. vyčiai ir vyr. skautės, 
akademikai. Buvo pora sykių ir skilčių 
lauželiai.

•Bendrieji laužai, kuriuos meistriškai 
suorganizavo ir pravedė v.s. V. Bražė
nas, v.s. F. Prekeris ir s. J. Bobinienė, 
talkinami visos eilės jaunų ir gabių 
laužavedžių, — buvo tikros šventės, su
telkusios visus TS dalyvius ir svečius. 
Bene didžiausias laužas (atsargiai skai
čiuojant arti 2.000 žmonių) buvo šešta
dienį, rugp. 23 d. Garbė uždegti tą lau
žą teko TS Pirmininkui. Panaudotas 
degtukas iš laisvosios Lietuvos laikų. 
“Padirbtas iš Lietuvos žemėj išaugusio 
medžio — simboliškai per laužo lieps
nas suliejo mus su tėvų žeme”, — tarė 
Pirmininkas, užkūręs laužą. Programa 
turtinga ir įvairi, vyko sklandžiai, pa
traukė visų žiūrovų dėmesį. Tvarka bu
vo gera.

Labai įspūūdingai užkurtas jubilieji
nis laužas, Iš mažyčio lauželio, sukurto 
vilkiuko ir paukštytės (vaizdavusių tik 
ką gimusią lietuvių skautų org-ciją), 
skautai ir skautės užkūrė antrąjį lau
žą (vaizduojantį išaugusią ir sustiprė
jusią Lietuvos skautiją). Iš to vyr. skau
tės, skautai vyčiai ir akademikai užkū
rė trečiojo dešimtmečio lauželį ir paga
liau vyr. skautininkai įžiebė liepsną 
šiam jubiliejiniam laužui.

Didingai suskambo IV TS daina — 
“Laužai liepsnoja vakaruos”. Tuo pat 
metu suliepsnojo keturiose pasaulio ša
lyse kiti laužai. Nepaprastai greit pra
slinko tos įspūdingos valandos.

Nedrąsiai dar, bet gana įspūdingai 
užbaigdavom laužus nauja kun. v.s. St. 
Ylos specialiai IV TS parašyta ir Sta- 
dalnikaitės pritaikinta melodija Skau
tų Vakarinę Giesmę. Jos trečiasis pos
mas ypač prasmingas:

“Atleisk, jei buvome kalti, 
Palaimink pastangas šviesias, 
Priimk dienos aukas 
Ir būk prie mūs arti.”

Neteko dalyvauti visuose mažesniuo
se laužuose, bet kas ten buvo — tvirti
na, jog kai kuriais atvejais jie buvo be 
galo puikūs kaip savo programa, taip ir 
dalyvių nuotaika.

Už visą tą didelį džiaugsmą, mūsų 
skautams suteiktą gerai organizuotoj 
laužų programoj, tenka nuoširdi padė
ka vyr. laužų vadovui v.s. Viliui Bra
žėnui, Brolijos laužavedžiui v.s. F. Pre- 
keriui ir Seserijos laužavedei s. Bobi- 
nienei. Visi jie buvo labai populiarūs ir 
mėgiami TS. Didelis laimėjimas yra tas
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T. Stovyklos Pirmininkas 
v.s. Pr. Karalius uždega 
laužą lietuvišku degtuku 

Nuotr. VI. Bacevičiausfaktas, kad TS metu buvo paruoštas gražus skaičius laužavedžių iš jaunosios kartos, kurie su nemažu pasisekimu gastroliavo mažesniuose laužuose.
IškilmėsBendros visos TS dalyvių ir svečių didžiuosius susitelkimus vėliavų aikštėje ir po jų sekusius paradus reik laikyti pavykusiais. Prie to prisidėjo pirmiausia gera ir drausminga visų laikysena ir žvali, tvarkinga išvaizda. Ypač džiugino kiekvieno esteto akį puošnios ir švarios mūsų jūrų skautų uniformos, labai puikų įspūdį teikė akad. skaučių uniformos (girdėjau tarpusavy kalbant amerikiečių sk. vadovybės atstovus; “Dar niekad nesu matęs tokių gražių ir tokių švarių mergaičių stovykloje”).Iškilmių pasisekimą nulėmė cleve- landiškio s. B. Rėkaus puiki radijo ir 

plokštelių transliacija, davusi įspūdingos lietuviškų dainų ir maršų muzikos.Kiekvieno tėvynainio širdį ypač jaudino tas retas vaizdas: ilgos, tiesiai ir drausmingai išsirikiavusios gretos puikaus, gražaus Lietuvos jaunimo, gražiai ir tvarkingai uniformuotų su trispalvėmis prie krūtinių ir su prasmingu šūkiu vėliavose — Dievui, Tėvynei ir Artimui!Daugeliui tai buvo labai maloni staigmena, kad štai po tiek metų emigracinio gyvenimo ir išsiblaškymo vis dėlto pajėgėm sutelkti arti 1.000 skautų-čių į vieną būrį. Ir, kai parado gretoms artėjant prie tribūnos, pranešėjas skelbdavo tolimesnės vietovės (New Yorkas, Bostonas, Omaha ir pan.) vardus, pajusdavom pagarbą tų vienetų atstovams. Jie nepaisė milžiniškų kelionės išlaidų

Sesių ir brolių rajonų 
"pasienio" sargybiniai...

Nuotr. St. Dabkaus
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ir vargo, bet atvyko į TS. Man ypač didelį įspūdį paliko ordinų įteikimo iškilmės- Jubiliejaus dienos išvakarėse vaist- Pr. Rakui ir jub. dieną Dr. S. Biežiui, Brolijos Pirmūnui v.s. P. Jurgėlai, v.s. O. Zailskienei ir v.s. Stp. Kairiui įteikti mūsų S-gos ordinai. Tada atrodė, kad didi gera Dvasia tuo momentu buvo su mumis ir nukreipė visų širdis ir akis į tuos mums visiems taip brangius žmones.Paminėtinos Jūros Dienos iškilmės, kurias suorganizavo ir pravedė šaunūs jūrų skautai. Tradicinis vainiko nuleidimas į vandenį nors ir kuklus dalyvaujančių skaičiumi, bet įspūdingas savo prasme, buvo stebimas gausaus būrio TS dalyvių nuo ežero kranto. 

skilčių dienos vakare) suskaitėm net 28 atskirus laužus. Užlipęs ant kalnelio, ten, prie Gedimino pilies bokšto, galėjai matyti ir girdėti daugelį laužų; štai, jūrų skautai žiauriais ir piratiškais balsais, nors ir ne labai gražiai, bet gausiai traukia “Lietuva brangi..Toks mielas graudus jausmas suima širdį, kai tie mūsų berniukai, tos Lietuvos nė nematę, dainuoja apie jos grožį...Kitoj pusėj mergaitės traukia svajingą dainelę, ten vėl — deklamuoja artistiškos sielos skautuke. Dar kitur — kažin koks triukšmingas vaidinimas, — kur čia viską ir išvardinsi... Svarbu tik, kad visi, visi tą pačią valandą broliškai - seseriškai ir tvarkingai džiaugiasi stebuklingu Dievulio padangės

L.S.S. Tarybos Pirmijos 
Pirmininkas dr. v.s. V. 
Čepas įteikė Geležinio 
Vilko ordiną L.S.S. įkū
rėjui Pirmūnui v.s. P. 
Jurgėlai

Nuotr. V. KizlaičioBuvo eilė kitokių iškilmių Seserijos stovykloje (graudinančios ceremonijos vakaro tamsoj nuleidžiant vėliavas ir giedant maldą prie degančio aukuro).
Vakarų grožisKai sutemų sparnai apgaubdavo žemę ir imdavo spingsėti giedrios žvaigždutės, o danguje pasirodydavo mėnulis — mūsų Aukštaitija tapdavo graži, pasakiška tartum užburta karalystė. Parko ąžuolų ir klevų šešėliuose slinkdavo visaip apsirėdžiusios žmogystos (laužų programai apsirengę skautai-skautės). Šimtai žiburėlių blykčiodavo šen ir ten, netrukus miško pakraščiuose ir slėniuose pasirodydavo laužų atspindžiai ir iš visur girdėdavos lietuviškų liūdnų ir linksmų dainų aidai. Kartą (tai buvo 

grožiu. Ir daina, ir žodis tada tampa toks jautrus ir prasmingas...Atokiau, pakalnėj mėnesienoj tviska ežeras. Kitoj pusėj ant kalno mūsų akademikai laužą sukūrę. Brolis Romas (Kezys) virkdo akordeoną, skambūs sesių ir brolių balsai dainuoja dainą. Sunku apsakyt tą grožį ir visą tą romantiką — reikia tą viską pačiam matyt ir girdėt.
Mūsų svečiaiBuvome laimingi susilaukę gausių svečių iį Detroito, Čikagos ir kitų miestų. Tikslios statistikos nevedėm, bet apytikriai skaičiuojant, šeštadienį, rugpjūčio 23 d. buvo arti 1.000. Jubiliejinį sekmadienį buvome pasiruošę sutikti dar didesnį svečių būrį. Deja, neaiškus
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Lenkų skautininkus lan
kė sesių rajonų . . .

Nuotr. VI. Bacevičiaus

oras ir lietus Detroite daugelį sulaikė 
namuose. Sulaukdavom svečių ir kito
mis dienomis.

Čia išvardinsiu tik keletą mums ypač 
brangių svečių: Liet. Skautų S-gos įkū
rėjas ir Brolijos Pirmūnas v.s. P. Jur- 
gėla iš Uniondale, N.Y., JAV Lietuvių 
Bendruomenės CV pirm. St. Barzdukas 
su žmona (Jis TS dalyviams pravedė 
turiningą pašnekesį Pasaulio Lietuvių 
Dieną, rugp. 23); Vengrų skautų VS 
Bodnar, Lenkų, ukrainiečių ir latvių 
skautų org-jų atstovai; Saleziečių kun. 
Sabaliauskas, kun. B. Sugintas, kun. K. 
Simanavičius; Čikagos Skautams Remti 
Dr-jos pirm. dr. St. Biežis su žmona, 
vaist. Pr. Rakas ir sūnus, dr. Budriai iš 
Čikagos; Gyd. Mačiuikienė, didelė jau
nimo darbų rėmėja ir TS paaukojusi 
$100; Amerikiečių skautų vadovų dele
gacija, dvi amerikiečių skaučių vadovių 
delegacijos; Clevelando Sk. Tėvų K-to 
pirm. E. Steponavičius ir nariai — V. 
Žygienė ir A. Rukšėnas; Detroito visuo- 
mnės org-jų atstovai; Milford, Mich., 
įstaigų ir Highland’o poilsio parkų ad
ministracijos pareigūnai; “Dirvos” re
daktorius B. Gaidžiūnas su žmona.

Svečius priėmė, stovyklas aprodė ir 
paaiškinimus teikė svečiams priimti 
komisija, vad. s. V. Mantauto.

Rinktinius svečius pavaišindavome 
bendr. TS valgykloje gerai pagamintais 
valgiais. Rugp. 24 d. sekmadienio rytą 
buvo pusryčiai pagerbt Amerikos Skau
tų delegacijai ir vietos amerik. įstaigų 
pareigūnams.

Be to, buvo įrengta krautuvė - užkan
dinė su skaniais kopūstais, dešrelėm, 
12

kava, pyragiačiais ir vaisvandeniais.
Amerikos skautai apie TS
Svečių stovyklautojų tarpe turėjome 

Amerikos Skautų (BSA) 332-sios dr-vės 
iš Avon Lake, Ohio, reprezentantus. Po 
TS iš jų draugininko gavau laišką, ku
riame ryškiai atspindi jo ir jo skautų 
patirti įspūdžiai. Laiškas rašytas ang
liškai, o čia jo vertimas:

“Su nepaprastu pasididžiavimu, pa
garba ir pasigėrėjimu prisimenu mūsų 
kelionę į Jūsų IV Tautinę Stovyklą Mi- 
chigane, kur mes buvome svečiai.

Mes, Amerikoje gimę skautai, buvo
me giliai nustebinti tuo keliu, kuriuo 
Jūs tęsiate skautavimą su nepaprasta 
pagarba savo tėviškei ir broliškumu 
skautybėje.

Mes kiekvieno iš Jūsų buvome nuo
širdžiausiai priimti. Mūsų tuzinas visa
dos prisimins Jūsų paslaugumą ir drau
giškumą.

Gal būt, kitais metais keli mūsų skau
tų galėtų kartu stovyklauti!

Pridedamas vienas mūsų Tarybos 
drobinis ženklas (Council Patch), kurį 
galėtumėte prisisiūti prie jekės laužui.

P. Karaliau, aš dėkoju Jums asme
niškai už mums parodytą vaišingumą 
ir tikiu, kad vėl susitiksime.

Jūsų, Pasaul. Skautybės Brolijoje, 
Budėk!

DICK ENGER,
332-sios Dr-vės Draugininkas, 
203 Forest Blvd., 
Avon Lake, Ohio.

Vengrai —• skautės ir 
skautai — stovyklavo su 
mumis . ..
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s. Kurgonienė ir v.s. V. Čepas paskutinį kartą 
paraduoja . .. Nuotr. VI. Bacevičiaus

Paskutinis “Paradas”Rugp. 29 d. — stovyklą oficialiai uždarius, buvo paskutinis paradas. Bet čia paradavo ne darniomis gretomis žygiuoją skautai, o kažin kokios ligšiol čia nematytos būtybės ... Didžiausiais stovyklų keliais praūžė kaip uraganas žiūrovus gąsdindami Afrikos Mau-Mau kariai, ginkluoti ietimis ir skydais, juodi kaip kipšiukai (Clevelando jūrų sk.). Gausus laukinių papuasų ar būrys indėnų, prisidengę iš žolių pintais sijonais, visokiais vėzdais ir buožėmis ginkluoti, prabėgo klykdami ir šūkaudami siaubą keliančius garsus (sk. vyčiai).Elegantiškai ir spalvingai pasirėdžiusios akademikės pražygiavo grakščiu žingsneliu su ritmiškai pasikartojančiais pasišokėjimais, pritariant primityviai muzikai.Čia vėl senovės romėnų legionierius ir kažin koks kilnus patricijus vadovauja siaubingai procesijai: tarnai neša aukštai iškėlę į drobes suvyniotą “lavoną”, dargi su įbestu peiliu ... (Clevelando DLK Vytauto dr-vės skautai).Ukrainiečiai skautai ant ilgos karties pakabinę neša savo garsiąją gitarą, kuri palydėjo laužuose visas jų žaviąsias dainas.Čia vėl sesės virėjos, surinkusios visus galimus virtuvės reikmenis ir sudariusios gana įtikinančiai skambantį “džazą”, palydi 16 metų “baby” su žinduku (ak, tai buvo geras jumoras, pri

menąs, kad daug sesių susirūpinę savo linijomis, atsisakydavo valgyt skaniai pagamintą maistą — joms užtenka žinduko!).Elegantiškas Meksikos bajoras (v.s. V. Bražėnas) vadovavo paradui. Karnavalo dalyvių tarpe matėme ir Brolijos TS viršininką s. A. Banevičių, apsi- rišusį skarute ir žaidžiantį sviedinuku (aiškus priminimas, kad jo didysis žaidimas baigiasi, o grįžus namo prasidės kitas žaidimas su savo sūneliu, kurį gandras mūsų Algiui atnešė į namus TS metu).S-gos pirmininkas praėjo su gerokai pasipūtusia krūtine (vėliau pagalvė nusmuko žemyn...). TS sėkmingai suorganizuota ir pravesta, S-ga parodė savo stiprumą, drausmę ir gausumą — kiekvienas pirmininko vietoje turėtų teisės pasipūsti...Artėjant vakarui, TS Pirmininkas turėjo stabdyti įsisiūbavusią karnavalo nuotaiką, primindamas, kad svetimų palapinių griovimas ir inventoriaus “vogimas” bei vėlyvi vizitai kitose stovyklose neįeina į karnavalo programą.Kada paaiškėjo, kad TS Pirmininkas dar karaliauja — sesės pionierės iškilmingai įteikė jam valdžios ženklą — įspūdingą lazdą.
Sudiev...Štai, ir ta liūdnoji diena, kada viskas reikia ardyti ir griauti, kada tenka tarti sudiev tiems mieliesiems kalneliams ir paskutinį kartą spaust rankas mieliesiems broliams ir sesėms.Vyresnieji skirstomės su tikra viltimi susitikti po 10 metų V-joj TS. O kaip mūsų jaunimas? Ak, nepaslaptis, kad pirmasis TS įstatas (kalbamės tik tėvų kalba!) tam tikros dalies skautų jau nebuvo paisytas. Ar, jeigu taip toliau tolsime nuo savo kalbos, po 10 metų dar susikalbėsime? Ar bus dar noro suskris- ti tokiam gražiam būriui lietuvių skautų į Tautinę Stovyklą?Belieka tik maldauti Aukščiausiąjį žmonių ir tautų likimo Lėmėją, kad pa- padėtų mums tęsėti sunkioje kovoje už išlaikymą Lietuvos žmonių po jos vėliavą. O kad ta didžioji taikos ir broliškumo dvasia, taip gražiai puoselėta ir stiprinta IV TS, liktų su mumis, žengiančiais į penktąjį dešimtmetį su mų- sų rūpesčiais ir pasiryžimais. Pr. K.
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Žodžiai Č.Senkevičiaus 
Piešiniai V. Girniaus

Dega miškas, elgeta. 
Vien ugnis, kur jo galva, 
l pakalnę rieda senis. 
Savo amžių atgyvenęs ...

Ir urve jau karšta daros, 
Nebegelbsti šlapios skaros 
Laumės skuba prie angos. 
Nežinodamos, kur stos .. .

VAIKAI,

M
SKAirĖ-rč

V

P4 7
oi o

1

JHU

Nuo visų slaptų jėgų - 
Seno milžino draugų - 
Žemė kyla, žemė dreba. 
Pasiruošus garbint stabą ...

Ir išsikelia kalva - 
Ženklas - milžino nėra.

- Kapas milžino matyti!. . - 
Karalaičiui šaukia Vytas..

Senas milžinas įpykęs 
Veržia viską, ką sutikęs: 
Plyšta salė, laiptai, durys, 
Vien griuvėsiai, kur bežiūri

14

Laumės spėja dar išlįsti. 
Bet ir vėl norėtų grįžti, 
Kol narsusis karalaitis 
Jų galvelių nesuskaitė ...

Anga milžinui maža.
Vos teįtelpa galva,
Lubas verčia, skelia sieną.
Likęs didelis, bet ... vienas

Virsta medžiai, štai, į krūvą, 
Urvo angą jau užgriūva.
Ir į ežerą, į gilų
Laumės šoka ir ... nutyla.

O O

Nuo to kapo lekia Simas, 
Ir koks geras sutapimas I 
Ima lyti, nesustoja - 
Ugnis dingsta nelaboji . .

Ten milžinkapis, griuvėsiai, 
O čia Simas išsitiesęs 
Po pavojų ir vargų 
Miega apsuptas žiedų . ..

Gerą vaiką Dievas saugo - 
Mato Vytas savo draugą ...

- Simai! Simai! Kur buvai? ! ..
Aš dar gyvas, kaip matai!..

Karalaičiui laikas eiti
Pas gražuolę karalaitę:

- Vytai, viską tau palieku. 
Tau už mano laisvę - dėkui!. .,

' 15
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IV-TOJI TAUTINĖ STOVYKLA tąsa

ĮDOMYBĖS, IŠKILMĖS, SVEČIAI...
(sks) Dienos Tautinėje Stovykloje 

bėgte bėgo. Vos spėjo skautai-ės įsikur
ti, susitvarkyti, prasidėjo iš anksto nu
matyti darbai, varžybos, lavinimasis. 
Vidurinį savaitgalį stovyklautojų skai
čius smarkiai paaugo, o taip pat sulauk
ta ir daug daug svečių. Artimesnės apy
linkės buvo gausiau atstovaujamos, ta
čiau TS dalyviai tikra to žodžio prasme 
suvažiavo nuo Atlanto ir Ramiojo Van
denyno erdvės. Tai vis buvo laimingieji, 
kurie įstengė išsprukti iš kasdienybės 
darbų ir atvykti pasidžiaugti Lietuvos 
skautijos 40-mečio Tautine Stovykla.

Retas svečių neaplankė TS Gedimino 
kalno, iš kur lyg ant delno matomos 
vėliavos, vartai, pastovyklės, svirtimis 
ir koplytėlėmis pasidabinusios. Gedi
mino pilies bokšte buvo padėta svečių 
knyga. Brolijos stovykloje dvi palapi
nės su relikvijomis ir sk. veiklos ekspo
natais. Relikvijų tarpe — Lituanicos 
sparno drobės gabalas iš Soldino miško, 
prieš pat TS iš Lietuvos atsiųsta kol
ūkyje nuausta staltiesė su sk. lelijos or
namentais, dėžutė su lietuviškais ru
giais. Seserijos stovykloje puošniai ir 
skoningai įrengta seklyčia. Abi stovyk
los turėjo savo krautuvėles skautiš
kiems reikmenims įsigyti. Svečiams 

buvo įrengta kukli užkandinė, kur par
davinėtos dešrelės, vaisvandeniai ir 
ledai.

Rugpjūčio 23 d. per 800 stovyklautojų 
dalyvavo iškilmingame vėliavų nulei
dime. Čikagos skautų geradariui Pr. 
Rakui įteiktas Padėkos ordinas ir su
šukti trys nuoširdūs “ačiū!”. Apdovano
tąjį geradarį pristatė Dr. S. Budrys, o 
ordiną įteikė LSS Pirmijos pirm-kas v. 
s. Dr. V. Čepas. Iškilmėse kalbėjo veng
rų ir lenkų skautų vadovai. Vengro su
šuktas “Tegyvuoja Lietuva!” buvo ne
paprastai pagaunantis ir mielas, nors 
šiaip jis kalbėjo angliškai. Lenkų skau
tininkas sveikino lenkiškai.

Korp! Vytis pastovyklėje buvo su
rengta susipažinimo popietė, kurion pa
kviesta TS vadovybė ir stovyklaujančių 
vienetų atstovai. ASD pastovyklės ko
mendante N. Šalkauskaitė ir vytiečių 
pirm. J. Liubinskas atidarė subuvimą, 
kviesdami visus pasivaišinti akad. skau
čių paruoštais pyragaičiais ir vaisių 
sultimis. ASS pirm. Dr. J. Aglinskienė 
pasveikino stovyklaujančius entuzias
tiška kalba ir padalino tradicines lauk
tuves stovyklai. Pusantros valandos 
praėjo malonioje dainų (pritariant a- 
kordeonu R. Keziui), pasikalbėjimo ir 
naujų pažinčių sudarymo nuotaikoje.

16

Žygiuoja šaunios brolių 
gretos

Nuotr. V. Kizlaičio
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Fotografai labiausiai už
imti . .

Nuotr. VI. Bacevičiaus

TS metu akad. skautai-tės turėjo infor
macinius stalus skautų jaunimui stdijų 
reikalais.

Pasaulio Lietuvių Dienos proga (rug- 
piūčio 23 d.) Tautinėn Stovyklon buvo 
atvykęs JAV LB pirm. St. Barzdukas 
su žmona. Jis skaitė stovyklautojams 
pašnekesį apie Lietuvių Bendruomenę 
ir Lietuvių chartą. Pabrėžė — jei lietu
viai nori išlikti pasaulyje kaip tauta, 
jie turi būti vieningi ir solidarūs.

Po pašnekesio stovyklautojai paleido 
garsią “torpedą” — “Čia gyva Lietuva!” 
Korp! Vytis korporantai išdalino susi
rinkusiems jų atspausdintus dainorėlius 
“Prie laužo” ir visi sutartinai padaina
vo keletą dainų.

JUBILIEJINĖ DIENA
Lietuvos skautijos 40 metų sukakčiai 

atžymėti T. Stovykloje buvo skirtas Ju
biliejinis sekmadienis, rugp. 24 d. Tą
dien pasitaikė kiek nepastovus oras. Ta
čiau trumpi lietaus periodai nesudrums
tė šventinės nuotaikos ir pačių iškilmių. 
Lyg pačios gamtos skautams paruoštoje 
šventovėje įspūdingai atlaikytos užda
ram slėny šv. Mišios. Jas atnašavo Vyr. 
Brolijos Dvasios Vadovas v.s. J. Vaiš- 
nys, SJ. Jaudinančiai skambėjo lietu
viškos giesmės, su kuriomis praskaid
rėjo apsiniaukęs dangus.

4 vai. p.p. didžiojon vėliavų aikštėn 
su dainomis žygiavo darnios skaučių ir 
skautų vienetų gretos. Erdviu ketur
kampiu susirikiavo vienetai. Iš raportų 
paaiškėjo, jog rikiuotei e buvo per 850 
skaučių ir skautų. Prie vėliavų išsiri

kiavo puikiais tautiniais rūbais pasi
puošusios skautės. TS vadovybė apėjo 
išrikiuotus vienetus, kurie savo vadus 
sveikino įvairiais patriotiniais šūkiais. 
Prabilo į visus LSS Pirmijos pirm. v.s. 
V. Čepas. Anot jo, pirmoji skauto pagar
ba tenkanti sk. rėmėjui. Ta proga skel
biama, kad sk. rėmėjui Dr. S. Biežiui 
ir Lietuvos konsului Dr. P. Daužvar- 
džiui įteikiamas Padėkos ordinas. Dr. S. 
Biežis priimdamas ordiną, pareiškė, jog 
tai nesąs jo asmeniškas pagerbimas, bet 
taip atsidėkojama visiems rėmėjams, 
kurių nuopelnus čia atžymi skautai. 
Lietuvybė bus išlaikyta per skautiją. 
Dr. Biežis tuo pat metu perdavė skau
tams Čikagos Skautams Remti Dr-jos 
čekį — auką. Kons. Dr. P. Daužvardis 
dėl žmonos sunegalavimo negalėjo at
vykti į TS. Jam perduoti ordiną priėmė 
Dr. M. Budrienė.

Pernai kadenciją baigusiai Seserijos 
VS v.s. Onai Zailskienei įteiktas Gele
žinio Vilko ordinas. Atstumai ir laiko 
aplinkybės nedavė progos tą ordiną 
įteikti Pirmūnui v.s. Petrui Jurgėlai, 
kuris juo buvo apdovanotas prieš 35 m. 
Šioje IV TS priimdamas tą ordiną, jis 
pasidžiaugė, jog 1918 m. lapkričio 1 d. 
Vilniuje pradėta skautija taip gražiai 
klesti lietuviškajame jaunime.

Nenuilstamai 6 metus emigracijoje 
redagavusiam “Skautų Aidą” v.s. Stp. 
Kairiui įteiktas Geležinio Vilko ordi
nas, kurį pastarasis priėmė viso redak
cinio kolektyvo vardu. i n
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Seserijos Vyriausiosios Skautininkės 
įsakymu paskelbta apie į vyresn. laips
nius pakeltas vadoves. Paskautininkė- 
mis pakeltos vyresniosios skilt. B. Ba- 
naitytė, M. Banevičiūtė, L. Ruginienė 
ir D. Šeputaitė. Į skautininkės — ps. J. 
Pečiūrienė. Tėvynės Dukros žymeniu 
apdovanotos: psl. K .Kuraitytė, psi. V. 
Pavilčiūtė, v.sl. L. Vepšaitė, si. V. Ta
mošiūnaitė, si. N. Linkevičiūtė ir E. 
Sakalauskaitė.

Brolijos Vyriausiojo Skautininko įsa
kymu paskelbti apdovanojimai ordinais. 
Ordinu už Nuopelnus apdovanoti: s. J. 
Sakalas, ps. VI. Simutis, v.sl. T. Remei- 
kis, v.sl. Česl. Anužis ir v.sl. V. Bauža. 
Tėvynės Sūnaus žymeniu apdovanoti: 
v.sl. R. Gaška, v.sl. A. Alonderis, si. K. 
Čampė, si. D. Glodas ir si. K. Matonis. 
Vėliavos žymeniu apdovanoti: psl. Alg. 
Eimantas, psl. St. Švilpa, v.sl. Alg. Gar- 
lauskas ir v.sl. A. Zaparackas.

Iškilmėms pritaikytas kalbas pasakė 
Seserijom Vyriausioji Skautininke v.s. 
L. Čepienė ir Brolijos VS v.s. Stp. Kai
rys. Dar žodžiu sveikino apylinkės ame
rikiečių sk. vadovas ir ukrainiečių skau
tininkas. Taip pat paskaityti raštu gau
tieji sveikinimai. Jų tarpe buvo Lietu
vos Diplomatų Šefo min. St. Lozoraičio, 
Lichtenšteino princo Emanuelio, VLI 
K-to, Italijos skautų, LRSKA, Irano 
skautų, Lietuvos Laisvės Kovų Invali
dų S-gos, Lietuvos Kariuomenės Kūrė
jų Savanorių S-gos, Kun. Birutės Karių 
ąeimų Moterų Dr-jos, Lietuvių Vetera
nų S-gos Ramovės, įvairių kraštų bend
ruomenės organų, sk. vadeivų ir rajonų 
vadų ir kt.

Skambant maršo garsams, tvarkingos 
svečių skautų-čių ir mūsų skaučių bei 
skautų gretos pražygiavo pro garbės 
svečius. Iškilmės ir paradas gražiai pra
ėjo dėka clevelandiškio s. Balio Rėkaus 
T. Stovykloje įrengtų radijo garsintuvų. 
Per juos skambėjo nuolatos lietuviškos 
dainos ir muzika. Jų dėka puikiai girdė
tos kalbos, komandos ir pravestas pa
radas.

VARŽYBŲ REZULTATAI
IV T. Stovykloje buvo vedamos įvai

rios varžybos tarp stovyklaujančių vie
netų. Vyresniųjų skaučių pastovyklėje 
papuošimų varžybose atžymėti šie bū
reliai: 1) Gintautų būrelis — Kanada, 
2) Šešupės b. — Elizabeth, N.J. ir 3) 
Anbo oro skautės.
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Brolijos TS varžybose, kurias prave
dė v.sl. R. Gaška, kvadrato rungtynes 
laimėjo šios komandos: 1) Cicero Lo
kiai, 2) Clevelando Lituanica ir 3) Cle- 
velando Greitieji. “Softbolo” (muštu
ko) laimėtojai: 1) Čikagos Šernai ir 2) 
Čikagos Piratai.

Suvedus visus varžybų taškus, pir
moji vieta teko Čikagos Liutanicos tun
tui, o antroji — Čikagos Baltijos Jūros 
tuntui.

PAŽANGIAUSI
Brolijos TS pažangiausi vienetai, ku

rie TS uždarymo apeigose gavo laimė
tojų kaspinus prie vėliavų, buvo šie: 
Skautų pastovyklėje — 1) Atlanto ra
jono sudėtinė DLK Vytauto dr-vė ir 2) 
Clevelando DLK Vytauto dr-vė; Jūrų 
skautų pastovyklėje pirmavo Clevelan
do Stepono Dariaus laivas; Skautų vy
čių pastovyklėje pirmas buvo Tvarkos 
tarnybos būrelis, sudarytas iš Atlanto 
rajono sk. vyčių.

Iš “Stovyklos Dienų” parinktos sta
tistikos paaiškėjo, jog TS Seserijos sto
vykloje stovyklavo 516 įv. šakų skau
čių ir vadovių, o TS Brolijos stovykloje
— 492. Iš viso — 1,008 asmenys.

T .Stovykloje veikė 17 virtuvių. Buvo 
verdama 102 puoduose. Vandeniui pri
statyti ir laikyti naudota 63 metaliniai 
indai.

LAIKRAŠTIS
IV-je T. Stovykloje nuo rugp. 17 d. 

leistas dienraštis — STOVYKLOS DIE
NOS. Jį leido IV TS vadovybė, redaga
vo Akad. Skautų Sąjūdis. Vyr. redak
torius — fil. T. Remeikis. Redakcinę ko
legiją sudarė: Gr. Musteikytė, V. Man- 
tautas, J. Drąsutytė, R. Tomkūnaitė, A. 
Saulaitis, S. Banaitis. Meno priežiūra 
A. Sidzikauskaitė ir V. Rėklaitis. Tech
nikinis darbas — J. Gelažiūtė, J. Tamu
levičius ir V. Miliauskas. S. DIENOS 
spausdintas rotatoriumi. Redakcija ir 
“spaustuvė” po kelių persikraustymų 
buvo įkurdinta erdvioje palapinėje, kur 
darbas prasidėdavo po laužo, nes tada 
sueidavo vėliausios dienos aktualijos. 
Turinys įvairus, su kiekvienai dienai 
skirtais vedamaisiais, kalbos kampeliu, 
reportažais, poezija, pieštinėmis iliust
racijomis ir t.t. Jubiliejinį sekmadienį
— rugp. 24 d. išleistas padidintas Nr. 8. 
Jame be 8 psl. teksto dar buvo 4 psl. 
spaustuvėje spausdintų vaizdų, kuriuos 
Akad. Skautų Sąjūdis skyrė Lietuvių 
Skautijos 40 metų sukakčiai paminėti.
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AMERIKIEČIŲ SPAUDA APIE TS 
(sks) “The Pontiac Press” rugp. 29 d. 

gražiai aprašė mūsų IV-ją Tautinę Sto
vyklą Highland parke, Mich. Straipsny
je pažymima, kad per 700 lietuvių, ku
rių tėvynė okupuota rusų, iš JAV ir 
Kanados stengiasi palaikyti savo tauti
nius papročius bei kartu žengti pasau
linės skautybės keliu.

Anot konservacijos pareigūnų, mūsų 
skautai Highlando poilsio parkuose bu
vo kruopščiai įrengę geriausias iki šiol 
ten matytas stovyklavietes. TS tikslas 
— 40-metis lietuviškosios skautybės, 
kuri buvo pradėta tuoj po I Pas. karo ir 
tebetęsiama svečiuose kraštuose.

Toliau “The Pontiac Press” perduoda 
skaitytojams TS uždarymo dienos iš
kilmių laiką. Tarp kitko pabrėžia, kad 
be lietuvių ir anglų kalbų T. Stovyklo
je girdimos latvių, lenkų, ukrainiečių ir 
vengrų kalbos, nes šių tautų jaunimas 
stovyklauja kaip svečiai. Amerikos 
skautus atstovavo Avon Lake, Ohio, 
skautų draugovė.

Pastebėdamas vėliavas, ženklus ir 
simbolius, laikraštis ypač pabrėžia lie
tuviškus kryžius, Rūpintojėlius ir kop
lytėles. Paminimas Rūpintojėlis, kuris 
su viena skautiška šeima atkeliavo per 
pasaulį j šį kraštą. Užbaigdamas laik
raštis rašo, kad Lietuvių Skautų S-ga 
40 m. sukakties proga ištikimai sieks 
tautų brolybės, teisybės ir laisvės vi
soms tautoms ir rasėms. “Su Viešpaties 
pagalba tas įvyks”, — baigiama Pirmi- 
jos Pirmininko v.s. dr. Vyt. K. Čepo 
žodžiais.

DEGTUKAS

Marytė Lekniūtė
Degtukas yra mažutis medžio gaba

lėlis su greit užsidegančiu galeliu. Pa
braukei, žybt, užsiliepsnojo ir sudegė. 
Tai labai reikalingas dalykas namų apy
vokoje, o taipgi ir rūkantiesiems. Nors 
dabartiniame mūsų moderniame gyve
nime jau elektra išstūmė degtuką, o ir 
rūkančiojo kišenėje dabar nešiojami 
gražiausi žiebtukai. Bet vis tiktai degtu
kai dar nepamirštami. O jei koks nors 
suaugęs rūstus žmogus suras degtukus 
jaunojo kišenėje, gali ir piktai pagal
voti, suraukęs antakius: “Ei, ar tik jau 
nerūko tas pienburnis?” Tačiau nuo šio 
nelemto įtarimo turėtų būti atleisti 
skautukai. Juk skauto kišenėje peiliu
kas, švilpukas ir degtukas būtini.

Štai, ir mūsų tolimoje Lietuvoje buvo 
gaminami degtukai. Ten buvo jie bū
tini kaip ir skauto kišenėje. Užėjo šiur
pi audra, ir ramus Lietuvos gyventojas 
atsidūrė tremtyje. Palikdamas gimtąją 
žemelę jis įmetė kišenėn degtukus pa
kurti ugnį benamiam gyvenime. Žiau
riai bėgo laikas, nesustodamas ir ne
laukdamas. Praėjo eilė metų. Ir štai, 
kaž kas surado savo senam švarke deg
tukų dėžutę.

— O Dievulėliau, juk tai lietuviški 
degtukai, — susijaudinęs sušuko sura
dęs. Ir jis padėjo degtukus kaip labai 
labai brangią atmintį.

“Bėgo dienos, valandėlės, greit pra
vydamas metus,” ir štai, atėjo didelis

Broliai vyčiai iS- 
alko...
Nuotr. S. Dabkaus
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Sesės čia atkūrė 
Lietuvą ...
Nuotr. S. Dabkaus

įvykis skautų gyvenime — IV-toji Tau
tinė Stovykla. Vyresnieji dirbo, orga
nizavo; jaunieji triūsė. Amerikos pa
dangėje susikūrė palapinių miestas pa
puoštas įvairiais lietuviams brangiais 
prisiminimais. Čia plevėsuoja vėliavos, 
čia staugia geležinis vilkas, čia stūkso 
ant kalno senoji Gedimino pilis, čia 
liūdnai stebi praeivius lietuviškas Rū
pintojėlis. Kiekviename žingsnyje vis 
praeities vaizdai. Liūdnai juos apžiūri 
suaugę lankytojai ir linksmai striksena 
jaunieji. Ko jiems liūdėti. Praeitis yra 
graži pasaka, o dabar jie jauni, pilni 
džiaugsmo ir kupini energijos veržiasi 
į ateitį.

Vakare visų bendras laužas. Dūzgia 
dalyviai aplinkui kaip dideliame avi
lyje. Vadovai pyksta, kad žiūrovai ne
ramūs, triukšmingi. Vyresniųjų nuotai
ka svajinga ir liūdna. Prisimena, kaip 
buvo prieš 10 metų jau tremtyje, o dar 
prieš 10 metų laisvoje Tėvynėje Tauti
nė Stovykla. Tačiau jaunieji ir vėl gy
vena dabartimi. Jie nesupranta liūdesio 
praeities. Juk tai tik pasaka. O pasaka 
turi baigtis laimingai. Vaikai nemėgsta 
liūdnų pasakų.

Laužavedys eina uždegti laužo. Ir čia 
pranešama, kad laužą uždegs tikru lie
tuvišku degtuku, tuo degtuku, kuris 
atkeliavo iš Lietuvos kartu su benamiu 
tremtiniu, ir paskui virto jam brangia 
relikvija. Sujudo vyresniųjų širdys, 
net ašaros sužibo akyse. O jauni džiū
gauja ir dūzgia, įdomu, kaip suliepsnos
20

tas lietuviškas degtukas, ar jis pajėgs 
uždegti šį didelį laužą? Žybt, ir užside
gė tamsoje. Jį pakišo po skiedra, ir stai
ga suliepsnojo laužas didele skaisčia 
liepsna, nušviesdamas visų veidus. 
“Geri lietuviški degtukai”, — nutarė 
jaunieji ir su dėmesiu stebėjo laužo pa
sirodymus, nors čia ir vėl skyrėsi nuo
monės. Vyresnieji nori rimties, dau
giau pakylios nuotaikos. O jauniems 
pakyli nuotaika iš linksmumo, iš juoko 
atsiranda. Jeigu ir į kokį nors rimtą is
torinį pasirodymą įpinta jumoro — pa
tinka. Jei rimties nuotaika, praeina

Stov. gydytojos dr. jūr. y.s. K. Aglinskas teikia 
pirmąją pagalbą .. . Nuotr. St. Dabkaus
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blankiai, neužgauna širdies. Taip visą 
laiką. O laužas vis dega didele liepsna. 
Kai primeta naujų medžių, kyla stulpas 
šviesių kibirkščių aukštai aukštai- Sma
gu žiūrėti. Kartu su kibirkštim plaukia 
lietuviška daina, štai, ir naujoji stovyk
los daina “Laužai liepsnoja vakaruos”. 
Graži, gili daina, bet dainuoja ją dar 
nedrąsiai. Dar nėra ji giliai jaugusi. 
Kaž kas sako: “Tai nieko, po 10 metų 
ji bus tikrai išmokta.”

O taip, po 10 metų jaunučiai pavirs 
jaunuoliais, jaunuoliai surimtės, o kaip 
tada liepsnos lietuviškas degtukas?

TIKRAI ČIA GALI BŪTI 
SMAGU

(Tautinę Stovyklą prisiminus)

Autobusas raitosi vingiuotu didžiulio 
valstybinio parko keliu.

— Greičiau, greičiau! Dainuokim! Gal 
jau čia pat stovykla, — šaukia nekant
rios sesės.

Reikia pasirodyti, kad naująją Tauti
nės Stovyklos dainą mokam. Niekas 
neprieštarauja. Pro atdarus autobuso 
langus nuaidi “Laužai liepsnoja vaka
ruos. .

Autobusas sustoja. Štai, jau palapinės 
matyti. Vadinasi, čia stovyklausime. 
Dangus mėlynas. Saulė didelė ir ji leis 
gerai įsikurti.

Stovyklautojai tempia maišus, laga
minus, dėžes, puodus. Laksto pareigū
nai, korteles prie kišenių prisisegę, kad 
kas nesumaišytų jų su kitais ir nepasa

kytų: “Kas tau darbo, broleli...” O to
kioje gausybėje juk visko gali būti. To
dėl sumanūs organizatoriai ir apsidrau
dė nuo bereikalingų incidentų.

Štai, aukštas, plačiai šakotas lapuotis. 
Po juo stalas ir dvigubo dydžio raume
ningas brolis. Tai registracija. Nė vie
nam nevalia prasmukti kur toliau, su 
juo nepakalbėjus ir savo piniginės ne- 
atvožus. Einu ir aš.

— Brolis ilgai stovyklausi- — kerta 
klausimą kaip kirviu.

— Savaitę, — atsakau.
— Prašau penkiolika dolerių ...
Ir kai gaunu kvitą, reiškia, esu jau 

pilnateisis stovyklautojas — eik kur no
ri (išimtis, aišku, sesių rajonas), statyk 
palapinę, kurkis. Atsidustu, pasidairau 
ir tempiu savo stovyklinį inventorių 
brolių rajono link. Dulka sausas, papu
ręs smėlis, ilgoje žolėje žiogai šokinėja, 
riebios pelės kai kur pasimaišo. Bus 
smagu — galvoju ir jau esu sustojęs 
ant kalnelio paskirtoje vietoje. Apačioj 
— dauba su nugeltusiom smilgom, kaip 
molinis indas, lygiais kraštais, gražiai 
nupjautom atšlaitėm. Jau čia tai tikrai 
bus laužavietė ir vakarais tarp tūkstan
čio balsų bus ir mano. Na, tikrai gali 
būti smagu — smelkiasi mintis ir nebe
paleidžia.

Žiūriu, kad jau paradas vyksta. Negi 
taip greit ir be manęs? Bet ne — tai ne 
paradas. Ne, ne — apsirikau. Tai Broli
jos stovyklos viršininkas kažkur eina ir 
ji lydi I pavaduotojas, II pavaduotojas, 
III pavaduotojas, adjutantas, komen
dantas, sargybų viršininkas ... Skautai 
tik kulnimis kaukši, saliutuoja, o tie

Ruošiomi pietūs . . .
Nuotr. St. Dobkous

21

22



Brolijos Vodijos posėdis 
didžiojoj vėliavų aikštėje 

Nuotr. St. Dabkaus

eina, kažkur eina, skuba. Klausiu pro 
šalį einantį brolį, kam gi tas štabas da
bar taip drebina žemę. Girdi, jie eina 
inspektuoti jūrų skautų pastovyklės. 
Aha, viskas tvarkoj ir nieko baisaus — 
bent man.

įeinu į nurodytą palapinę — didelė, 
erdvi. Jaučiuosi kaip savo namų svečių 
kambary. Tik tos pelės painiojasi po ko- 
kojom. Bet, manau, jos išbėgios, kai šį 
vakarą prie laužo užtrauksim devyniais 
balsais. (Ir žinote, panašiai atsitiko — 
po pirmojo laužo pelių nebe tiek daug 
bebuvo matyti!)

Pučiu guminį matracą, ir galva plyš
ta. Tokioj kaitroj į matracą orą pūsti — 
ne juokas. Kas ir išgalvojo tuos civili
zacinius reikmenis! Pagaliau suglembu 
kaip po bokslo rungtynių. Tikrai čia 
gali būti smagu ...

Pavakare girdžiu — kažkas indus 
tarškina. Tikrai, ne be reikalo. Ir aš 
griebiu savuosius, visus, kokius tik at
sivežiau. Tik pamanykite — jau valgyti 
duoda! Skubu, nes geras pusmylis iki 
virtuvės, o dargi prieš kalniuką ...

— Taip, laužas turi būti, — nutaria 
Brolijos rajono štabas, gerai pavaka
rieniavęs.

Sutemus į laužavietės daubą renkasi 
vienetai iš visų pastovyklių. Susėda, 
sukrenta kaip kam geriau, sustoja.

— Kur gi sesės? Kur gi sesės? — šau
kia grupėmis nusivylę balsai.

Laužavedys ramina, švilpia, laukia. 
Tamsu. Jis nemato skautų, skautai — 
jo. Bet visi dainuoja, vaikydami peles 
iš rajonų. Ir retas tenujaučia, kad toki 
gerą darbą atlieka. O pasirodymai eina 
vienas po kito: Čikaga, Cicero, Čikaga, 
Cicero, Čikaga, Cicero.
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Taigi, matote, pirmąjį vakarą jau 
kiek daug vietovių pasirodė. Kas gi bus 
toliau — galvoju sau. Suvažiavo čia ne 
juokų krėsti. Tikrai čia gali būti smagu!

Po laužo įlendu į miegmaišį. Tartum 
kas pūkinius patalus ant kojų būtų už
metęs. Taip saldu pasidaro ir jau pasi- 
leidžiu į miegą. Tik staiga girdžiu:

— Broliai vadovai, aš jums perskaity
siu šios ketvirtosios Tautinės Stovyklos 
dienotvarkę, kurios vykdymą prašau 
visu griežtumu prižiūrėti...

Kad ir mieguistas, atpažįstu brolio 
viršininko balsą. Vadinasi, gretimoj pa
lapinėj posėdis. Vargšai pareigūnai ir 
naktį ramybės neturi. Net graudu pasi
daro ... Bet skautas linksmas ir suma
nus: nugnybęs žvakės galą užsikemšu 
ausis ir užmiegu.

Paryčiui prabundu suslėgtu šonu ir 
nutirpusia ranka. Kampe kažkas barš
ka. Aiškiai girdžiu — nieko nepadarysi. 
Brolis iš Omahos dantimis kalena ir, 
jau nebeiškentęs, prabyla:

— Broliai užsukit šildymą!...
Čia tau, broleli, ne Nebraska, čia Mi

čigano miškas. Tikrai čia gali būti sma
gu...

Rytą nuaidi kalneliais trimito garsai. 
Sukruta, suklega stovykla. Mankšta, 
prausimasis, na, ir pusryčiai bus, bet 
jau kaip reikiant. Sako, bus atidarymo 
iškilmės. Reikia eiti barzdą skusti. Ten 
kažkur už kalnų yra ežeras. Einu. Iš 
pradžių — vieni juokai, bet juo tolyn, 
iuo blogyn. Aukštyn, žemyn, aukštyn, 
žemyn, o to vandens nė lašelio nema
tyti. Sušilęs šniokščiu ir galvoju, kad 
paklydau. Bet su manimi keliaująs bro
lis pasižiūri į kompasą. Girdi, einame 
tiesiausiu keliu. Turėtų ežeras jau čia
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pat būti. Ir tikrai — pro medžius pa
kalnėje sužvilga vanduo. Leidžiuosi že
myn, nebejausdamas kojų ir nuovargio.

Pakrantė klega, juda. Maudosi, prau
siasi, skutasi, dantis šepetėliais trina. 
Vieni įsibridę iki kelių, kiti ant kranto 
sutūpę. O dešiniau matyti sesės. Rim
tai kalbant, jei ne jos, kaži ar čia tiek 
daug praustųsi. Ant krūmo šakos veid
rodėlį pasikalbinęs, skutuosi ir galvoju, 
kad reikės grįžti. Ne, čia tik alpinis
tams vieta. Bet skautas susivaldo ir ne
nustoja vilties — paskutinę dieną tie 
kalnai bus tik gauburiukais pavirtę ... 
Ir tikrai čia gali būti smagu!...

Po sočių ir skanių pusryčių (ačiū 
mieloms šeimininkėms!) maršo garsai 
trenkia nuo kalniuko, kur brolis iš Cle- 
velando tampo vielas, kilnoja iš vietos į 
vietą mikrofoną, skuba.

Keleliu atžygiuoja sesių gretos: skau
tės, vyr. skautės, jūrų skautės, gintarės, 
baltos akademikės. Neša vėliavas, ko
mendante baltas pirštinaites apsimovu
si, šonuose padrykai skautininkės eina. 
Ir galo nematyti. Iš kur jų tiek daug 
atsirado! O broliai su foto aparatais tik 
laksto, tik fotografuoja.

Pamaldos pačioje karščiausioje vie
toje. Šaiposi sausumiečiai iš jūrų skau
tų, apsivilkusių plačiomis ilgomis kel
nėmis, sunkiomis, tamsiomis palaidinė
mis. Čia, broleliai, jums stovėti ne juo
kas. Ir negreit bus pamaldos ant van
dens — pakentėkit!

Popiet paradas — stovyklos atidary
mas. Didžiulę aikštę aptveria sesių ir 
brolių tanki tvora. Kyla vėliavos: len
kų, ukrainiečių, latvių, amerikiečių, 
lietuvių, egzilų, skautų ir skaučių. Va
dovai drožia prakalbas, skaitomi gauti 
sveikinimai ir įsakymai, aidi himnų 
garsai. Viskas, kaip prieš 10 metų o gal 
dar geriau. Suvažiavę svečiai mus stebi 
— lietuviškas jaunimas vienos idėjos 
rikiuotėje. Tai ne taip jau paprasta — 
šimtai jų žygiuoja ir savo vėliavas ne
ša. Ar buvo čia kada didesnis jaunimo 
susibūrimas.

Einu pasidairyti, nes reikia pagaliau 
plačiau susipažinti su aplinkuma. Ma
tau — ant kalniuko stovi Stovyklos Pir
mininkas. Su šypsena dairosi aplinkui. 
Patenkintas giedriu dangum ir gera 
stovyklautojų nuotaika. Štai, girdi, vis
kas padaryta — dabar tik stovyklaukit

ir džiaukitės.
“Stovyklos Dienų” redaktorius, visą 

savo kolektyvą pakinkęs, kraustosi. Sa
ko, spaudai nebėra vietos. Brolijos šta
bui prireikė dviejų tuščių palapinių — 
viena būsianti normaliems posėdžiams, 
kita — slaptiems. Ir valdžios reikia 
klausyti. Tempia redaktorius rotatorių, 
neša krūvas popierių ir matricų. Išblyš
kęs, suvargęs, susijaudinęs. Visa dar 
paguoda, kad būrys akademikių seka. 
Vis šiokia tokia paspirtis, sakytume, 
moralinė. Tikrai čia gali būti smagu...

Nueinu į Ūkio Rūmus. Tarp maišų, 
limonado bonkų ir jaunų skautų du va
dovai, kaip nuo seno priimta, imasi dėl 
kompetencijos. Ir juokų ten, matyti, 
nėra — abu garsiai kalba, rankomis skė- 
terioja, laikosi vienas nuo kito atokiau, 
kad kokia pagunda neužeitų prieš plau
ką pašukuoti, argumentų pritrūkus...

Atsirandu prie sesių rajono vartų. 
Sargybinės kilsteli rankas. Susitrau
kiu, nes manau — dabar jau trenks. Pa
sirodo — jos man saliutuoja. Lydimas 
pavydžių jaunesnių brolių žvilgsnių, 
nedrąsiai įslenku į rajoną. O ten sesės 
kad laksto, kad skuba. Nugirstu, kad 
joms dar daug darbo reikės atlikti — ir 
šulinius su svirtimis pasistatyti, ir Rū
pintojėlius, ir tvoreles, ir virtuves, sta
lus — viską. Įsivaizduokite, sesės pačios 
turi viską pasidaryti. Pirmą kartą po 
dešimties metų be brolių pagalbos! Se
sė viršininkė — irgi ant kalnelio. Iš tolo 
balta bliuzelė šviečia, kai kitos sesės 
mėlynos. Ir norėdamas nesumaišysi

Grįžtu atgal. Užsuku pas jūrininkus.
— Čia tie trumpakelniai vis maišosi, 

— girdžiu kažkas skundžiasi. O gal tai 
man taiko? Po galais! Skubu į savo ra
joną. Su jūrininkais juokų nėra.

Stebiu — eina į kalnelį Brolijos lau- 
žavedys. Rankoje puodukas. “Ku-ku- 
ku-ku, gegutė užkukavo...” Pavakarius 
užkukavo ... Eina laužavedys, šviečia, 
linksmas kaip pavasaris...

Kryžkelėje stabteli apdulkėjęs auto
mobilis. Matyt, toli keliauta. Kyšt gal
vą kažkas pro langą. Nagi “atvažiavo 
Liucė, bau...” — vyriausiasis stovyklos 
laužavedys. Jau, vadinasi, stovykla kaip 
reikiant, ir vėl į galvą lenda mintis, 
kad čia tikrai gali būti smagu ...

Stabteliu prie Brolijos štabo. Praeina 
vyčių skyriaus vedėjas. Kažkas jį pasi
veja, sulaiko ir girdžiu klausia:
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— Kunigėli, kada gi rytoj bus pa
maldos?. ..

Ko čia juoktis? Stovykloje visi vie
nodai uniformuoti, Tiekimo skyrius vi
sus aprūpino rosetėmis ir kojinėmis. Ir 
dvasios’ vadovai, mačiau, pirkosi.

Įkyrioji mintis manęs neapgavo. Bu
vo tikrai smagu: ir pas seses pasaulio 
skaučių dieną, kur visa programa pra
ėjo chronometro tikslumu, ir jūros die
ną, kai ant ežero kranto sėdėjau ir sko
lintais žiūronais žiūrėjau j ežere beplū- 
duriuojančius pastatus, apsėstus aukš
tųjų svečių, ir skautiškų varžybų dieną, 
kai skautų ir vadovų buvo viena min
tis “kad tik greičiau viskas pasibaigtų”, 
ir vakarais, kai laužavietėje sesių-brolių 
porelės skardžios muzikos taktan išsi-

Paskutinis paradas Nuotr. VI. Bacevičiaus

IV-TOJI TAUTINĖ STOVYKLA 
RAMIOJO VANDENYNO RAJONE
Tuo pačiu laiku, kai Michigane, Mil- 

forde, vyko bendroji Lietuvių Skautų 
S-gos IV-ji Tautinė Stovykla, Ramiojo 
Vandenyno rajonas rugpjūčio 15-24 d.d. 
taip pat turėjo savo stovyklą, kuriai, 
paprašius ir S-gos vadovybei leidus, su
teiktas VILNELES Tautinės Stovyklos 
vardas. Ši stovykla buvo įkurta 130 my
lių į šiaurę nuo Los Angeles miesto, 
prie pat Ramiojo vandenyno Gaviotos 
vardo stovyklavimo parke. Gaviota — 
ispaniškai — žuvėdra; šis vardas kilęs 
iš tų laikų, kai 15 amžiuje čia kėlėsi pir
mieji ispanai. Besikeldami iš laivų ko- 
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raitydavo į nematytas figūras, ir šakų 
lauželiuose, kai akademikai traukdavo 
galingu unisonu “ei čina, duokit vyno” 
arba kuklesni — drąsą žadina alus”, ir 
naktimis, kai sugrįždavo palapinėn lyg 
sumuštas “Sumuštinio redaktorius ... 
Ir visur, viskas, visada... Kiekviena 
minutė, buvo brangesnė už samtį ska
niausios sriubos, kiekvienas veidelis, 
kad ir ne taip stipriai apskustas ar pa
teptas, švietė skaisčiau už Mičigano 
saulę, kiekviena daina buvo gražesnė 
už žydrą laisvosios Amerikos dangų. 
Laužai liepsnojo vakaruos ...

O kur gi mes vėl bursimės po dešim
ties metų?...

Liepsna

lonistai užtrukę ir pritrūkę maisto. 
Pradėję šaudyti žuvėdras. Vėliau, 18 
šimtmety, jungiant Kaliforniją prie di
džiosios Amerikos, istoriniai įvykiai čia 
vėl pasikartojo, nes šiose vietose turėjo 
įvykti lemiami mūšiai, kurių, tačiau, 
greitų susitarimų dėka išvengta. Gavio
tos tarpekliu Amerikos kariuomenė 
pražygiavo ir užėmė šiaurinę Kaliforni
ją. Gi, jūrų kautynėse neapsieita be 
nuostolių: klaidingai padavus signalus 
keli laivai užėjo ant pakraščio seklumų. 
Ir šiandien jie ten tebėra, maždaug 10 
mylių atstu nuo Gaviotos.

Stovyklauti pradėta penktadienį. Se
sės įsikūrė vakariniame rajono pakraš
ty, o broliai — rytiniame. Ištisai sto
vyklavo 19 brolių ir 26 sesės, savaitga
liais stovyklaujančių skaičius siekė virš 
50. Šios Tautinės stovyklos viršininku 
buvo pats rajono vadas, ps. M. Naujo
kaitis. Pastovyklių; sesių verišininke 
buvo tunt. v.sl. Sigita Dobkevičiūtė, 
brolių — vietin. s.v. v.sl. Jonas Navic
kas, mokymo reikalus tvarkė ps. Pr. Pa
kalniškis. Stovykla buvo tvarkoma pil
name Taut. Stovyklos ženkle, padieniui 
paskirstant: penktadienis, šeštadienis 
ir sekmadienis — įsikūrimo dienos, ku
rių metų iškelti vėliavų stiebai, pasta
tytas stovyklinis kryžius, aukuras, iš
valytas rajonas, įtaisyta sporto aikštelė, 
virtuvės ugniakurai ir kt. Pirmadienis 
ir antradienis — stovyklavimo dienos, 
kurių metu intensyviai mokytasi. Be
veik pusė stovyklavusių ruošėsi aukš
tesniems patyrimo laipsniams. Trečia-
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dienis — iškylavimo diena. Turėta iš
kylą j Nojaqui tautinį parką, apžiūrėta 
krioklys ir apylinkės. Iš pavadinimo 
atrodo, kad apžiūrėti tautinį parką bū- 
tų menkniekis, mums, gi, teko gan sun
kiai palypėti, kol galėjome užlipti prie 
krioklio kritimo pradžios. Teko per 
uolas lipti visomis keturiomis, o kai ką 
net ir tempti. Visos stovyklos metu ne- 
išliejome tiek prakaito, kiek šio lipimo 
metu, ypač, kad aplinkui viskas lauki- 
niška. Einant taku, mus užpuolė lauki
nė katė - lūšis. Laimei, kad jis buvo so
tus, nes nosis nuo aukos ėdimo buvo dar 
kruvina. Jis visą laiką ratu suko apie 
savo trumpą nukirstą uodegą ir rodė 
baltus dantis ...

Ketvirtadienį šventėme pasaulinės, o 
kartu ir mūsų, skautybės Įkūrėjo Lordo 
Baden-Powell prisiminimo dieną. Va
kariniame lauže visa tai atitinkamai at
žymėta. Penktadienis — dvasinio susi
kaupimo diena. Tai dienai programą 
pravedė rajono dvasios vadovas kun. 
dr. A. Bučmys. šeštadienis — Jubilieji
nė Lietuviškosios Skautuos diena. Jau 
iš anksto ryto stovyklą užgriuvo svečiai 
iš Los Angeles ir skautai, kurie savai
tės bėgy dirbo ir negalėjo ištisai sto
vyklauti. Jubiliejinės iškilmės pradėtos 
iškilmingoje sueigoje ir baigtos jubilie
jiniu laužu. Sueigos metu jaun. skautai, 
skautai, skautės ir jūrų skautai davė 
įžodį, o taip pat skautininko Įžodį davė 
jau anksčiau į ps. laipsnį pakeltas R- 
Dabšys. Raštu stovyklą sveikino Pirmi- 
jos P-kas v.s. dr. V. Čepas, VS v.s. Stp. 
Kairys, kun. dr. A. Bučmys, šio rajono 
liet, skautų įkūrėjas ps. VI. Pažiūra ir 
kiti. Žodžiu sveikino Liet. Bendruome
nės p-kas p. Liaudanskas, kartu atve
žęs skautams keletą dėžių saldainių. Šį 
faktą norėtųsi pabrėžti, kad žmogus 
tokio amžiaus, kaip p. Liaudanskas, ne
pagailėjo jau ir taip brangaus laiko ir 
atvyko į stovyklą aplankyti skautų-čių, 
sugaišdamas beveik dvi dienas. Taip 
pat žodžiu dar sveikino skautų-čių tėvų 
komiteto vardu p. Mitkus ir Židinio 
vardu (įteikdamas stovykl. konkursų 
laimėtojams dovanas) Židinio seniūnas 
s.v. v.sl. K. Prišmantas.

Pagrindinė Jubil. dienos programa 
vyko prie Jubiliejinio laužo, kurį už
kūrė sesių vyriausia — s. Valė Bermie- 
nė, o patį laužą pravedė mūsų tolimų
jų vakarų “bražvilius” ps. Kęstutis Pa- 

žemėnas, talkininkaujamas brolio Ant. 
Dundzilos, kuris šio laužo prisimintinai 
jubiliejinei daliai buvo sukūręs specia
lų montažą. Laužo dalyviams dainuo
jant visų mūsų Tautinių stovyklų dai
nas, prie laužo paeiliui įžygiavo jų da
lyviai ir kiekvienas papasakojo apie 
tuometines Tautines stovyklas. III-čios 
Tautinės stovyklos dalyvis atnešė ir 
įmetė jos baigiamo laužo nuodėgulį o 
pats stovyklos v-kas ps. M. Naujokaitis 
baigė laužo programą, įmesdamas į jį 
saujelę iš Lietuvos atvežtų rugių, tuo 
sujungdamas paminėjimą ir su toli pa
silikusia Tėvyne. Laužas užbaigtas tra
dicinėmis Leiskit į Tėvynę, Lietuva 
Brangi ir Ateina Naktis. Naktį f ii. V. 
Variakojis davė skauto vyčio įžodį.

Sekmadienis — liūdniausia diena — 
likvidavimas ir išvykimas namo. Po pa
maldų, į kurias vykdavome 15 mylių į 
šioje apylinkėje garsią senąją Misijų 
Santa įneš bažnyčią, vėl rinkomės pas
kutinį kartą prie kryžiaus, aukuro ir vė
liavų paskutinį kartą išgirsti komandų, 
įsakymų, stovyklinės maldos ir Himno. 
Stovyklaujančiam skautui šis momen
tas yra lyg kritimas į bedugnę. Gaila 
skirtis su tokia vieta, kur per savaitę 
laiko viskas lyg ir Tėviškės laukais pa
kvipo: čia juokėmės, mokėmės, keliavo
me, virėme lauko sąlygose valgį (vė
liau sesei Sigai ir broliui Mikui nema
tant, skandinome manų košę ir “gar
siuosius” barščius pro šalį tekančion 
Vilnelėn), kūrėme draugiškumo laužus 
prie pat jūros uolų, maudėmės neramia
me Ramiajame Vandenyne, saugojomės 
kartu bestovyklauj ančių barškuolių gy
vačių ir milžiniškų driežų, žadinome 
snaudžiančias seses sargybon, o nega
lint jų prižadinti, kėlėme jas į medžius, 
kad Gaviotos tarpeklio vėjelis pašiuren
tų jų skaisčius veidus; vakariniuose 
laužuose, sesutės Žibutės Balsytės va
dovaujami žiūrėjome į besišypsantį mė
nulį ir jautėme, kad Lietuvos Skautija 
tebėra gyva ir gaji, kol tik plaka krū
tinėje lietuviška širdis. Šie jubiliejiniai 
metai vėl išveda mus, toli nuklydusius, 
į sekančio dešimtmečio darbo dirvonus, 
kuriuos, kartu su visa Lietuvos Skauti
ja, pradedame žodžiais “Vienybėje — 
Galybė! Viską mes pašvęsim Lietuvai 
mielai, Motina ji mūsų, o mes jos vai
kai!” Išeinam vėl kurt laužų prie Bal
tijos, tarp girių Lietuvos! S. L.
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1958-59™ ,.SKAUTU, AIDO

VAtW-KONKURSAS

r
PIRMIAUSIA JUMS VISIEMS-SOMS — 
JĮ LEIDŽIA, REDAGUOJA, ADMINIST-

4" A?'

SĄLYGOS:
1) Vajus - konkursas pradedamas

1958 M. LAPKRIČIO 1 D. baigiamas
1959 M. VASARIO 28 D.

2)

Dalyvaukime visi — Sąjungos nariai - 
narės ir skiltys, būreliai, valtys!

“SKAUTŲ AIDAS”
NE TIEMS, KURIE _______ ________
RUOJA AR SPAUSDINA. NORITE JĮ IŠLAIKYTI — PLA
TINKITE IR PATYS PRENUMERUOKITE.

SKELBIAMAS 1958-59 METŲ 
PRENUMERATŲ PLATINIMO 

VAJUS

a. Viena metinė apmokėta prenu
merata 3 taškai;

b. Viena apmokėta garbės prenu
merata 10 taškų;

c. Vieneto taškus sudaro visų jos 
narių surinkti taškai.

“Skautų Aido” metinė prenume-
3 Kanados doleriai. Garbės prenu-

3) 
rata 
merata 10 Kanados dolerių. JAV ir kitų 
kraštų prenumeratoriai moka tiek, kiek 
yra verti 3 (ar 10) Kanados doleriai.

4) Prenumeratorių sąrašai su būtinai
TIKSLIAIS ir AIŠKIAIS ADRESAIS 
ir pinigais siunčiami “Sk. A.” administ- 
racijon reguliariais laikotarpiais kas 
dvi savaitės. ^6’. <

5) Pirmai vietai laimėti vienetams <į? 
reikia surinkti ne mažiau 350 taškų, 
antrai vietai — 250 taškų, trečiai vietai 
200 taškų, ketvirtai vietai — 150 taškų 
ir penktai vietai — 100 taškų.

6) Pavienių platintojų grupėje pir
mai vietai laimėti reikia surinkti ne 
mažiau 250 taškų, antrai vietai — 200' 
taškų, trečiai vietai — 150 taškų, ket
virtai vietai — 100 taškų ir penktai 
vietai — 50 taškų.

PREMIJOS:
1) Vienetams, surinkusiems ne mažiau 100 taškų, skiriamos 

10% premijos nuo surinktos sumos;
2. Pavieniams platintojams, surinkusiems ne mažiau 50 taškų, 

skiriamos 10% premijos nuo surinktos sumos;
3) Vienetams ir pavieniams platintojams už atsiųstas prenu

meratas ligi 1958 m. sausio 1 d. skiriama 10% taškų nuo surinkto 
taškų skaičiaus.

Konkurso Komisija
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PIRMUOS PASTOGĖJE
* Korespondencinis Tarybos posėdis 
rinkimais kooptavo ps. Petrą MOLI mūsų 
Sąjungos Tarybos nariu.

* Naujai kadencijai Pirmija yra sudaryta 
šios sudėties: v. s. dr. Milda BUDRIENĖ 
(Čikaga) - vice-pirmininke tėvų ir rėmėjų 
komitetų reikalams, v. s. dr. Kęstutis AG
LINSKAS (Čikaga) - vice-pirmininkas skau
tininkų ramovių ir židinių reikalams, v. s. 
Kazys JONAITIS (Worcester) vice-pirmi
ninkas skautiškų nuostatų reikalams ir 
s. Petras MOLIS (Hopkinton, Mass) sekre
torius - iždininkas.

Pirmininku LSS Taryba jau anksčiau 
buvo išrinkusi v.s. Vyt.Čepą. Vyriausieji 
Skautininkai ir Vyriausieji Dvasios Vado
vai yra taip pat Pirmijos nariai ex-officio.

* Dar pereitos kadencijos Pirmijos buvo 
sudarytas Sąjungos Ūkio Skyrius, sutrum
pintai - SŪS, skautiškų uniforminių ženklų 
ir garbės ženklų pagaminimo reikalams 
tvarkyti. SŪS vedėju buvo paskirtas ps. 
Pranas PAKALNIŠKIS ir jo pavaduotoju - 
ps.Kęstutis PAŽEMĖNAS.

SŪS IV TS-os laikui spėjo pagaminti 
tautines juosteles ir visų garbės ženklų 
rozetes bei kaspinus. Šiuo metu tvarko pa
čių ordinų pagaminimą ir tikisi, kad apie 
Kalėdas jau turėsime beveik visus paga
mintus.

* Visi apdovanotieji pastarųjų kelių metų 
bėgyje, kurie negalėjo įsigyti ordinų, jų 
nebuvus ar jiems išsibaigus, šiuo metu 
gali įsigyti juos ar jų rozetes. Kreiptis į 
SŪS - ps.Pranas PAKALNIŠKIS, 1331 16th 
St., Santa Monica, Calif., ar, kam pato
giau, į Pirmiją.

Galima gauti: Geležinio Vilko Ordinas 
($12.-), Padėkos Ordinas (rėmėjų laipsnio 
- $10. -, skautininkų laipsnio - $8.-), Vė
liavos Ordinas ($3.-), rozetės - Pažangu
mo, Vėliavos, Tėvynės Sūnaus ar Dukros , 
Už Nuopelnus (skautų laipsnio) ir Gyvybės 
Gelbėjimo - $0.60. Visų kitų ordinų ro
zetės - po$l.-

* Tautinės juostelės, nešiojamos virš 
dešinės kišenės, gaunamos Tiekimo Skyriu
je (Seserijos, Brolijos ir, jei kur yra, ra

jonų bei vietovių) arba tiesiai iš SŪS. Kai
na - $ 0.35 už vieną. Užsakant per save 
tuntininką nemažiau 10 juostelių, kaina 
$0.31.

* IV TS, įvykusi Highland State Recrea
tion Area, Michigane ir apėmusi Atlanto, 
Kanados ir Vidurio rajonus (pažymėtina, 
kad 4 dalyviai stovyklavo ir iš Ramiojo Ra
jono) Jubiliejiniam savaitgaliui buvo su
traukusi 1008 skautes-us, skaitant nuolati
nius ir savaitgalinius stovyklautojus. Jų 
tarpe buvo 474 skautės, 408 skautai ir 126 
skautininkai - ė s.

įspūdingas skaičius šitiek tvarkingai 
uniformuotų skautų-čių pamatyti vienu 
metu ir vienoj vietoj. Nenuostabu, kad per 
tą savaitgalį stovyklą aplankė ir prie lau - 
žo dalyvavo dar bent 1400 svečių.

* IV TS daugelis fotografavo. Pirmija pra
šo kiekvieną fotografavusį skautą-tę, skau- 
tininką-ę, tėvelį-mamytę ir rėmėją atsiųs
ti Pirmijai po DVI geriau pavykusias IV TS 
vaizdų nuotraukas, vistiek kokį IV TS epi - 
zodą ar vaizdą jos vaizduotų. Nuotraukos 
bus reikalingos panaudoti spaudoje ir lei - 
diniuose. Nuotraukas, pageidaujama atvi - 
ruko didumo, pažymėjus siuntėjo pavardę, 
nuotraukos temą, jų pačių ir persiuntimo 
kaina (bus apmokėta!), prašoma siųsti: 
Box 62, Boston 26, Mass.

AKADEMIKAI SKAUTAI
* (sks) Stud. Korp! Vytis filisteris ps. 
R. Viskanta rugs. 16 d. iš Čikagos išvyko 
į West Lafayette, Ind. Jis Purdue Univer
sitete siekia doktorato mechaninės inžine
rijos srityje. Studijoms gilinti yra gavęs 
Atominės Energijos Komisijos stipendiją, 
Neperseniausiai jis su keliais kitais auto - 
riais parašė mokslinį darbą, kuris buvo 
skaitytas Jungtinių Tautų atominės energi
jos konferencijoje Ženevoje, Šveicarijoje.

Greta sėkmingų studijų, kurių dėka 
R.Viskanta tapo inžinierium, buvo Korp! 
Vytis CV pirmininkas, o pastaruoju laiku 
darbščiai redagavo "Škautybės Kelią".

* (sks) Korp! Vytis Omahos Skyriaus na
rys R.Guzulaitis išvyko atlikti karinės 
prievolės. Jis uoliai reiškėsi vietos skau
tiškoje ir visuomeninėje veikloje.

2 7
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* (sks) Rugs.12 d. Jaunimo Namuose Čika
gos ASS skyriaus sueigoje fil. T.Remeikis 
skaitė paskaitą - "Lietuviu visuomenės ir 
vyresn. kartos interpretacija sociologiniu 
ir psichologiniu atžvilgiu." Vėliau sueigos 
dalyviai buvo akad. skaučių pavaišinti ka
vute, padainavo ir pasišoko.

* (sks) Rugs. II d. kadenciją baigusioji ir 
naujai išrinktoji Korp! Vytis C V-bos tu
rėjo pareigūnų perdavimo posėdį .Tame pat 
posėdyje priimta ir patvirtinta junjorų 
programa.

1958-59 mokslo metams Korp! Vytis 
CV sudaro: senj. J. Ilubinskas - pirm. , 
senj. S. Milišauskas - vice pirm., senj. 
J.Grina - junjorų tėvūnas, senj. S. Banai
tis - sekr., ir fil. A. Marchertas - iždinin
kas.

* (sks) Korp! Vytis Čikagos skyriaus 
v-bon senjorų sueiga rugs. 12 d. išrinko: 
pirmininku fil. A. Kliorę, junjorų tėvūnu 
senj. J. Vazbį ir nariais - senj. J. Tamule
vičių, senj.A.Trinkūną ir senj.R.Cinką.

* (sks) ASS naujuoju pirmininku pakviestas 
fil. Eugenijus Vilkas, 12601 S.Stewart Ave., 
Chicago 28, Ill. Pereitoje kadencijoje ASS 
pirmininkavusiai fil. dr. Juzei Aglinskienei 
ir visai valdybai visų ASS narių reiškiama 
padėka.

ATLANTO RAJONAS - JAV
New York, N.Y.

* (sks) Ilgametis N. Y. Šarūno sk.dr-vės 
draugininkas ps. Jonas Ulėnas pasitraukė 
iš pareigų. Jis buvo ne tik sumanus vado
vas dr-vėje, bet kartu uolus talkininkas 
visuose Tauro tunto darbuose. Naujuoju 
šarūniečių draugininku paskirtas sk. vytis 
v. si. Bronius Nemickas.

* Psl. R. Budraitis paskirtas vilkiukų dr- 
vės adjutantu.

* (sks) Tautos šventę New Yorko skautų 
Tauro tuntas atšventė iškilmingoje sueigo
je. Specialiu įsakymu tuntininkas pabrėžė 
šventės svarbą, o A. Benderius skaitė jai 
skirtą pašnekesį.

Į vyresniškumo laipsnius pakelti: į 
vyresn. skiltininko - si. Br. Nemickas ir si. 
V.Kirkyla; į skiltininko - psl.V. Kleiza, psl. 
Ant. Krušinskas, psl. Alg. Rimas ir psl. 
Kęst. Šetikas; į paskiltininkio - skautas 
Rim. Budraitis ir sk. vytis Ev.Remeza.

* (sks) New Yorko Tauro sk. tunto Dr. J. 
Basanavičiaus būrelio sk. vyčiai kandida
tai Tautinėje Stovykloje davę sk. vyčio įžo
dį: v. si. V.Kirkyla, si. A.Krušinskas, v.si. 
Nr.Nemickas, psl. E.Remeza ir si. A.Ri
mas.

* Skautas Tomas Sodaitis TS metu išlaikė 
II-jo patyrimo laipsnio egzaminus.

* (sks) N.Y.Tauro tunto Audros jūrų sk. 
laivo vadas vi. L. Karmazinas, jo paties 
prašymu, nuo rugs. 20 d. atleistas iš parei
gų. Tuntininko įsakymu jam pareikšta pa
dėka už parodytą nuoširdų norą organizuo
jant jūrų skautus.

Waterbury, Conn.

* (sks) Waterburio L.K.Šarūno dr-vės lei
džiamas laikraštėlis "Mūsų Lapinė" pada
rė staigmeną savo skaitytojams: "ML" Nr. 
28-29 buvo išekspedijuotas iš IV Tautinės 
Stovyklos Highlando parke, Mich.Šiame Nr. 
yra apsčiai žinių Tautinės Stovyklos temo
mis, rašoma'apie Dr.Vincą Kudirką, Skau
tus Didvyrius, Tvarką stovykloje. Blez
dingėlę (paukštį), susirašinėjimas su Korė
jos skautais, skautiški margumynai ir kt.

"Mūsų Lapinė” pradėta leisti 1956 m. 
bal. 26 d. Leista kas mėn. Su Nr. 29 iš
spausdinta viso 190 puslapių ir 12 puslapių 
angliškų paaiškinimų. Tautinės Stovyklos 
proga "ML", išsiuntinėjo sveikinimus už
sienio skautų laikraštėlių redakcijoms 
Anglijoje, JAV, Olandijoje, Australijoje 
ir Prancūzijoje.Su tais laikraštėliais "ML" 
susirašinėja. Redaktoriai yra v. si. Ant. 
Saulaitis ir s. Alg. Tonkūnas. Adresas :"ML" 
P.O. Box 507, Waterbury, Conn.

VIDURIO RAJONAS ■ JAV
Chicago, Ill.

* (sks) Rugs. 14 d. Jaunimo Namuose bu
vo Čikagos sk. vienetų vadovų posėdis, ku
riame dalyvavo Seserijos Vidurio rajono 
vadeivė ps. L. Puskepalaitienė ir LSS Vi
durio rajono vadas ps. Ant. Banionis. Abu 
svečiai atvyko iš Detroito.

Posėdyje svarstyti Vidurio rajono ad
ministraciniai persitvarkymo reikalai. 
Sklandesnei veiklai skautiškoje Čikagoje 
koordinuoti rajono vado pavaduotoju išrink
tas ps.Vladas Vijeikis.

Posėdžio dalyviams buvo pristatyta 
Seserijos Vidurio rajono vadeivės pava
duotoja v. s. dr. J. Aglinskienė.

* (sks) Naujas Čikagos Lituanicos sk. 
tunto tuntininkas pasiekiamas adresu: v. si 
Vytautas Petrauskas, 4320 So. Washtenaw 
Ave., Telef. YA 7-2435.

* (sks) Čikagos Lituanicos sk. tunto dva
sios vadovu sutiko būti v. s.kun. J.Vaišnys, 
S. J. Buvusiam dvasios vadovui kun. K. Peč- 
kiui, S. J., tuntas nuoširdžiai dėkoja už 
eitas pareigas.
* (sks) Rug. 10 d. tarp Čikagos jacht klu
bų C. Y.C. ir B.P.C. buvo "pingvinų"kla
sės regata. Joje dalyvavo mūsų jūrų skau
tės, kurios gražiai pasirodė prieš rimtus 
varžovus, nors vos tik pradėjo dalyvauti 
regatose nuo jubiliejinės jūrų skautijos 
stovyklos pernai.
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Pingvinui Nr. 3938, laimėjusiam tris 
kartus paeiliui 7 vietą (iš 12 startuojan
čių), vadovavo J. Kregždaitė, įgula - J. 
Leškevičiūtė. Pingvinui Nr.2989, laimė
jusiam 6-tą ir 9-tą, vadovavo D.Urbonai
tė, įgula - P. Cicinaitė, neteko užbaigti re
gatos, nes trečiame užplaukime lūžo sky
das ir teko nutraukti varžybas.

Dalyvavimas tarpklubinėj "Pingvinų" 
regatoje yra naujas lapas mūsų jūrų skau
čių istorijoje. Prieš 20 m. - 1938 m. mū
sų jūrų skautai dalyvavo Tarptautinėje re
gatoje Klaipėdoje.
* (sks) "Skautybės Kelio" redagavimą per
ėmė s. Pranas Nedzinskas, 2532 West 46th 
Place, Chicago 32, Illinois. Iki šiol s. P. 
Nedzinskas ištvermingai vadovavo Čikagos 
Lituanicos skautų tuntui. Tas pareigas jie 
perdavė naujam tuntininkui v. si. V. Pet
rauskui ir dabar stojo į taip svarbų skau
tiškosios spaudos ir informacijos barą.
* (sks) Čikagos Aušros Vartų skaučių tun
tas ir vėl spietė. Darbščiajai tuntininkei 
s.S.Stasiškienei pasitraukus iš pareigų , 
Seserijos Vyriausiosios Skautininkės įsaky
mu įkurti du tuntai. Marquette Parko ir 
Roselando apylinkių skaučių vienetai sudarjs 
vieną tuntą, į kitą - Bridgeporto, Brighton 
Parko ir Cicero vienetai. Tuntininkėmis 
paskirtos - s. Plaušinaitienė ir s. J.Bobi- 
nienė.

s. S. Stasiškienei vadovaujant Aušros 
Vartų t. gražiai išbujojo, sutelkdamas sa
vyje arti pustrečio šimto skaučių. Buvo 
įkurtos dvi naujos draugovės, sudaryta vy- 
resniųjų_ skaučių dr-vė, pagyvėjo vienetų 
veikla. Šią vasarą tik Aušros Vartų tuntas 
stovyklavo Pr.Rako Čikagos skautams- tems 
pavestoje žemėje, o taip pat įstengė Tau- 
tinėn Stovyklon Highlando parke pasiųsti 
virš 70 skaučių ir vyr. skaučių.

Cleveland, Ohio.

* IV Tautinė Stovykla praėjo gražiu pasi
sekimu. Joje stovyklavo 42 mūsų tunto skau
tės. Tiek stovyklautojų galėjo išleisti į TS 
tik su skaučių tėvų pagalba ir visuomenės 
parama.

Užtat nuoširdų skautišką dėkui tariame:
1) "Neringos" Skaučių Tunto Tėvų K-tui - 
p. O. Jokubaitienei, p. J. Mockui ir p. Z. Obe- 
leniui už parūpinimą lėšų autobusui, nes 
tas davė progos didesniam skaučių skaičiui 
stovyklauti;
2) p.Ed.Karnėnui už $10 auką mūsų TS 
išlaidoms;
3) p. V. Apaniui ir p. Z. Dautartui už davimą 
sunkvežimių, kuriais nuvežėme ir parve - 
žeme stovyklos inventorių.
4) p. A.Končiui ir broliams jūrų budžiam s 
D.Kiziui, P. Petraičiui ir A. Korsakui už 
nuvežimą ir parvežimą stovyklos inven
toriaus.
5) p.O. Jakubaitienei ir p.Mačiui už gražias 
dovanas mūsų tuntui.
6) dr. J.Stankaičiui už nemokamą stovyk

lautojų sveikatos patikrinimą;
7) "Pilėnų" Skautų Tunto Tėvų Komitetui 
už skanias lauktuves, atvežtas į TS mūsų 
skautėms.

"Neringos" Skaučių Tuntas Clevelande
* (sks) Clevelando Pilėnų tunto Stp. Da
riaus laivo vado pavaduotojas v.sl.Alg.An- 
drašiūnas rugp.25 d. išvyko atlikti karinės 
prievolės JAV kariuomenėn. Stp. Dariaus 
laive jis nuo pat pirmųjų dienų pasižymėja 
darbštumu ir ištverme. Jo dėka laivas at
laikė visas audras ir su geru vėju traukia 
į penktąjį lietuviškosios skautybės dešimt
metį.

Už savo pareigingumą v.v. A.Andra- 
šiūnas apdovanotas "Už Nuopelnus" ordinu. 
Martyno Jankaus jūrų budžių įgula jam su
rengė kuklias broliškas išleistuves.

Detroit, Mich.

* Detroito Skautės Akademikės išrinko 
naują valdybą: t. n. Aldoną Rastenytę, t. n. 
Danguolę Seputaitę, t. n. Dalią Memėnaitę. 
Dvi skyriaus veiklios narės, išbuvusios 
dvejis metus iš eilės valdyboje, išvažiuoja 
tolimesnėm studijom: t. n. Bulgarauskaitė, 
gavusi chemijos bakalauratą Marygrove 
Kolegijoj, persikėlė į Fordhamo Univer - 
sitetą ruoštis chemijos magistro laipsniui; 
t.n. M.Lekniūtė, baigusi pre-medikalines 
studijas Wayne State Universitete, išvyko 
į Michigano Universiteto Medicinos Mo
kyklą ruoštis medicinos daktaro laipsniui.

m. 1.
* (sks) Detroito Baltijos tunto adjutantas 
v. si. J. Kirvelaitis ir LK Mindaugo skautų 
dr-vės draugininkas v.si. A.Zaparackas 
pasitraukė iš eitųjų pareigų. Naujuoju tun
to adjutantu paskirtas v. si. A. Plečkaitis , 
o mindaugėnų draugininku - si. R.Griškelis .

* Detroito Baltijos tunte įsteigta skautų 
vyčių draugovė. Jos vadu išrinktas ps, VI. 
Simutis. Naujai įkurtas skautų vyčių būre
lis pasirinko Zenono Tarvainio vardą.

Omaha, Nebr.

* (sks) Omahos, Nebr. ,skautai-tės Tau — 
tos šventės proga, rugs. 8 d., turėjo iš
kilmingą sueigą ir laužą. Sueigai bei šven
tei skirtą žodį tarė s. V.Sakalas. TS metu 
Omaha reprezentavusius skautus ir skau
tes sveikino s.Petraška.

Laužo metu buvo pasidalinta TS įspū
džiais, nuotykiais ir padainuotos TS iš
moktos dainos. Pabaigos žodį tarė sk.ka
pelionas s. kun. L. Musteikis.

Omahiečiams iš skautų patirti įspū - 
džiai sukėlė pasididžiavimą savo jaunimu, 
o pastarasis, parvykęs iš TS, tapo verž
lesniu skautavime.
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S. Ū. s.
SĄJUNGOS ŪKIO SKYRIUS

.'..Ii.
jau turi pagaminęs ir jame galima gauti šiuos dalykus:

trispalvė tautinė juostelė (nešiojama virš dešinės kišenės) .........$ -35
ta pati, užsakant bent 10 vienu adresu ...........................  31

rozetės (Pažangumo, Vėliavos, Tėvynės Dukros ar Sūnaus, Už
Nuopelnus — skautų — ir Gyvybės Gelbėjimo) ......-............. 60
užsakant bent 5 per Tuntininką ...............   55

rozetės visų kitų ordinų .. . ......  1.00
užsakant bent 5 per Tuntininką ................................................. 90

Vėliavos Ordinas (su juosta) ................................................ 3.00
Padėkos Ordinas (su juosta, rėmėjų laipsnio) ...........................   10.00
Padėkos Ordinas (skautininkų laipsnio) ......................... 8.00
Geležinio Vilko Ordinas ..........................................   12.00

Kreiptis pas S.Ū.S. vedėją —
ps. Pr. Pakalniškis,
1331 — 16th Street, Santa Monica, Calif. U.S.A.

KANADOS RAJONAS
London, Ont.

* Po gražios vasaros stovyklos, po vasa
ros atostogų, vėl prasidėjus Londono lie
tuvių šeštadieninėje mokykloje pamokoms, 
Simano Daukanto d-vė turėjo pirmųjų su
eigų šių metų rudenį. Pirmoji sueiga buvo 
pravesta iškilmingai. Kaip ir paprastai, 
daugumų d-vės sesių ir brolių sudaro jaun. 
skautės ir vilkiukai. Kai kurie iš jų dar iš 
tikrųjų net vilkiukų ar jaun. skaučių amžiui 
"nepriaugę", bet noriai dalyvauja sueigo
se, žaidimuose - nori "išaugti ir tapti tik - 
rais skautais".

Vietininko įsakymu į skiltininko laips
nį pakelti s. v. psl, Alg.Eimantas ir s. v. 
psl. Stasys Švilpa. Abu broliai pasižymėjo 
TS ir buvo apdovanoti garbės žymenimis.

* Iš Simano Daukanto d-vės d-ko pareigų 
nuo š. m. rugsėjo mėn. 20 d. pasitraukė s. v. 
v.si.A.Švilpa. Naujuoju d-vės d-ku pas
kirtas s. v. si. Alg. Eimantas, 310 Emery 
St., London, Ontario, dr-vės adjutante 
skautė Vida Čegytė.

Londono lietuvių skautų Židinio seniū
nu išrinktas s. v. si. St.Švilpa, 98 Stanley 
St., London, Ontario. Iki š.m. rugsėjo 
mėn. 20 d. laikinai Londono lietuvių skautų 
Židinio seniūno pareigas ėjo s. v. v.si. A. 
Švilpa.

Simano Daukanto dr-vės Tautinio Auk
lėjimo vadovu liko Londono Lietuvių Šešta
dieninės Mokyklos Vedėjas s. L. Eimantas.

Toronto, Ont.
* Rambyno tunto tuntininkui jūr.s. H.Ste- 
paičiui iš pareigų pasitraukus, tuntų perė
mė buvęs tuntininko pavaduotojas ps. Vyt. 
Abromaitis.
* Šv.Jono Krikštytojo parapijos patalpo
se ps. Vyt. Abromaičio pastangomis gautas 
skautams būklas. Remonto ir dekoravimo 
darbai jau pradėti.

* Šio nr.viršelyje St. Dabkaus nuotrauka: 
sesės prie Gedimino pilies IV-toje Taut . 
Stovykloje.
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