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LSS Vyriausią Skautininką
LIDIJĄ ČEPIENĘ,

jos motinai Lietuvoje mirus , 
giliai užjaučia -

Kanados Rajono Skaučių Vadija

v. s. LIDIJA ČEPIENĘ,

mirus Lietuvoje jos mamytei, 
broliškai užjaučia -

LSB Vadija

***********************«#*******************************«**********************

SESĖS ir BROLIAI, SKAUTĖS-TAI, }
« VADOVĖS, VADOVAI, J
J Gerb. SK.TĖVAI ir RĖMĖJAI, *
Ž x . *5 Šioje mums visiems taip reikšmingoje Jubiliejinėje Dienoje siunčiame Jums * 
į visiems savo nuoširdžiausius sveikinimus ir geriausius linkėjimus asmeniš- * 
J kame gyvenime ir vienetų veikloje.

Su padėka praeičiai ir pasiryžimu ateičiai mūsų lietuviška skautiškoji šei- * 
5 ma šiandien išeina į penktąjį savo darbo dešimtmetį. J

Darbo sėkmė ateityje, kaip ir prabėgusiose dienose priklausė ir priklausys J 
J nuo gražaus sutarimo, savanoriško pasiaukojimo ir gilaus tikėjimo, kad skau- *
* tiškas - lietuviškas darbas yra mūsų visų reali tarnyba savajai Motinai - Tėvy- *
* nei. Tam ryžkimės visi ir pasiryžę ištesėkime I *
* Galvas lenkiame šiandien saviesiems kankiniams už Lietuvos laisvę, savo *
J darbą, mintis bei troškimus, pavesdami Apvaizdos globai ir malonei. *
* *
* Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse ! *
J Budėkime 1 J
S LSS Pirmija, LSS Vadija, LSB Vadija *
■M- ♦* * ************************************************* ****** ************************

LSS Vyriausiai Skautininkei
LIDIJAI ČEPIENEI

gilaus liūdesio valandoje, jos mo
tinai nepasiekiamoje tėviškėje mi
rus, reiškia nuoširdžią užuojautą

"Skautų Aidas"

* Toronto sk. vyčių pulk. J.Šarausko bū
relis renka medžiagą apie paskutinį N e - 
priklausomos Lietuvos VS pulk.J.Šarauską. 
Visi, kurie turi kokių žinių ar žino, kas 
gali jų suteikti, prašome rašyti šiuo ad
resu: J. Karasiejus, 37 Glenlake 
Avė., Toronto, Ont., Canada. Taip 
pat norime susirašinėti su visais pulk. J. 
Sarausko vardo sk. vyčių būreliais.

**************************************  
* *
* Ilgametį Tunto narį ir vadovą J

ps. VYTAUTĄ PAULIŲ, 
sukūrusį šeimos židinį su *

p-le BRONE KULYTE,
5 nuoširdžiai sveikina ir laimingo
5 gyvenimo linki - J# * 

Montrealio
Geležinio Vilko Tuntas *

* * **************************************

Šio nr. viršelis 
dail. T. Valiaus

************ ************* *♦♦**♦♦***♦

2



1958 m. lapkričio men.. Nr. 11

PO ŠIMTO METŲ
Po šimto metų nuo dabar,... ak taip, ar bebus svarbu po šimto metų, 

kiek pinigo turėjom, Tu ir aš, šiandieną banke pasidėję, kokiuose rūmuose 
ir namuose gyvenova ir kokios medžiagos drabužiais puošėmės dabar?

Vienok pasaulis bus kitoks po šimto metų, gal geresnis, gal blogesnis, 
bet užtikrintai kitoks.

Gal būt, kaip tik todėl, kad mes — ir Tu ir aš —
SKAUTYBEJ SUSITIKOME, ar seniau, 

atvertę Pirmūno “Pirmuosius Žingsnelius”, ar vėliau atskleidę “Skautų 
Aido” puslapius, ar šiais metais išvydę “Tūkstantį ir Aštuonis” dvasingus 
skautus-es Tautinėje Stovykloje, visus vienu metu vienoje vietoje, 

ir todėl, kad mes — ir Tu ir aš —
PERLEIDOME KAI KAM KITAM, 

šios dienos mažametei mergaitei ar padykusiam berniukui — rytojaus 
tvarkytojams — skautybėj surastą tiesos, grožio ir gėrio šaltinėlį, 

pasaulis po šimto metų 
bus daug geresnis.

Ot, čia jau darosi labai svarbu, kaip ir ką minėsim, švęsdami skautų 
organizacijos keturiasdešimties metų sukaktį lapkričio pirmąją dieną. 
Minėkime ją taip, kad ir po šimto metų dar vis tatai tebeatrodytų svarbu. 

Tavo
Adomas Gruodžius

BROLIAI SKAUTAI IR VADOVAI!
Lietuvių Skautų Sąjungos 40 metų 

sukakties proga sveikinu Jus visus sa
vo ir LSB Vadijos vardu.

Lapkričio mėn. 1 diena tegu būna 
mums visiems mūsų Įžodžio Atnauji
nimo Diena, kad išeitume į penktąjį 
Sąjungos dešimtmetį su didesne ener
gija ir atkaklumu siekti savo šventųjų 
idealų asmeniškame ir vienetų gyve
nime.

Su pagarba prisiminkime šiandien 
mūsų Sąjungos kūrėjus ir ugdytojus, 
prisiminkime ir pagerbkime Kankinius 
už Tėvynę Lietuvą, pasiryždami būti 
Jų vertais.

Sveikinu nuoširdžiai visas seses skau
tes ir vadoves, mūsų skautiško žygio 
bendrakeleives!

Sveikinu visus mūsų gerbiamus 
skautų tėvus ir rėmėjus, kurie taip 
daug mūsų žygiui padeda!

Šią iškilmingą sukakties dieną pa
veskime savo asmenišką, savo šeimų ir 

vienetų gyvenimą Gražiosios Gamtos 
Kūrėjo globai ir malonei, kad mūsų 
pastangos ir laimėjimai skleistų Jo 
garbę ir būtų naudingi mūsų Tėvynei 
Lietuvai.

Budėkime!
v.s. St. Kairys, 

LSB Vyr. Skautininkas
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Įspūdžiai iš IV Tautinės Stovyklos
Petras Jurgėla

Mielas “Skautų Aido” redaktorius 
prašė straipsnio sukaktuviniam nume
riui. Senos, 40 metų amžiaus, org-jos 
praeitis, veikimas ir nuopelningumas 
straipsniu apibrėžti neįmanoma. Sį už
davinį atliks stambus veikalas “Lietu
viškoji skautija”. Užtat būtų pravartu 
pasidalinti įspūdžiais iš IV-os Tautinės 
Stovyklos, kuri tarytum tiltas jungia 
LSS praeitį su ateitimi.

IV-je Tautinėje Stovykloje praleistos 
4 dienos suteikė didelio malonumo ir 
džiaugsmo. Esu dėkingas Visagaliui 
Dievui, kad leido man sulaukti dar ir 
šios jubil. stovyklos. Kaip LSS kūrėjas, 
atidžiai stebėjau visą stovyklinį gyve
nimą ir jo smulkmenas. Teko aaug ką 
matyti, girdėti, vertinti ir pergyventi.

Vėliavų pakėlimo ir nuleidimo apei
gos, jubiliejinės iškilmės, skautų-čių 
žygiavimas, dainos ir drausmė žavėjo 
visus dalyvius ir žiūrovus. Grįžtant iš 
laužų vėlai naktį pro tankius krūmus ir 
per kalnelius, staiga atsiranda sargybi
niai ir stabdo. Visur jų yra ir nemaža. 
Jie nesnaudžia ir nežiopso — jie budi! 
Negana to. Jų budrumą dažnai tikrina 
sargybų viršininkai. Kartą mane tik 
komendantas s. V. Pileika “išgelbėjo” ir 
palydėjo. Stovyklos rajonas vykusiai 
išplanuotas, suskirstytas ir sutvarkytas. 
Keletas palapinių prie iškilmių aikštės 
skirtos skautinei parodai, stovyklos 
laikraštėlio redakcijai ir vadovybei. 
Čia pat buvo ir v.s. V. Bražėno palapi
nė, kurioje teko nakvoti. Būdavo sun
ku užmigti iki 3 vai. ryto, kol laikraš
tėlio spaustuvė tarškėdavo. Stovyklos 
Pirmininkas v.s. Pr. Karalius, s. J. Sa
kalas ir kiti stovyklos pareigūnai savo 
pareigas stropiai ėjo ir jiems skirtus at
sakingus uždavinius puikiai atliko. Tai 
visa patyrus ir susipažinus su stovyklos 
darbų programa, teko įsitikinti, jog 
Tautinės Stovyklos vadija buvo tinka
mai parinkta.

Per visą stovyklavimo laiką čia gy
veno skautų dvasios vadovai kunigai 
J. Vaišnys, Št. Kulbis ir J- Raibužis (tė
vai jėzuitai). Jų pamoksluose, pokal
biuose ir poelgiuose atsispindi ryški
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LSS įkūrėjos v.s. P. Jurgela sveikina IV Tautinę 
Stovyklą

meilė ir pasišventimas skautaujančiam 
jaunimui. Jie nuolat dirba su savo my
lima skautija ir ją auklėja, nes skauty- 
bę ne tik myli, bet ir gerai pažįsta. Visi 
trys tebeskautauja nuo savo jaunatvės. 
Kunigai J. Vaišnys ir St. Kulbis yra 
seni ir patyrę skautai. Tačiau kun. J. 
Raibužio nuo savo jaunatvės buvo ir te
bėra jūrų skautas — veikia su jūrine 
skautija. Negana to. Neseniai įsigijo jū
rų skautininko laipsnį, išlaikęs neleng
vus egzaminus. Daug valandų praleidęs 
jūrų skautų rajone, stebėjau jų judru
mą, tvarką, drausmę, tradicijas. Seni 
augaloti jūrų skautininkai eina įvairias 
pareigas ir dėl to turi nemaža rūpesčių 
bei reikalų. Jaunesnieji broliai kreipiasi 
į juos visokiausiais reikalais ir gauna 
patarimų, nurodymų ar pagalbos. Bet 
pas tėv. J. Raibužį ateina su nepapras
tais reikalais: tarp kitko šis nagingas 
jūrų skautininkas moka pataisyti ir 
laikrodį! Teko girdėti ir tokią “krivulę”: 
j.s. L. Knopfmileris iš Tėvynės išsinešė 
tautinę brangenybę — Rūpintojėlį, ku
riam tėv. J. Raibužis išdrožinėjo gražią 
lietuvišką koplytėlę. Ji buvo įkelta į 
medį ties stovyklos altorium. Visi ją pa
stebėdavo ir grožėjosi. Ryšy su tuo skli
do ir šio Rūpintojėlio istorija.
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L.S. Brolijos VS v.s. St. Kairiui įteikiamos Gele
žinio Vilko ordinas Nuotr. V. Kizlaičio

Jūrų skaučių pastovyklė taip pat gra
žiai sutvarkyta ir įrengta. Ir kitų lan
kytojų akis traukė grotelė su Marijos 
statulėle.

Skaučių sodyba — tikra paguoda. Ties 
kiekviena palapine skautiniai simboliai 
ir tautinės puošmenos — viena už kitą 
gražesnė. Sodybą teko lankyti su pir
mosios vilniškės dr-vės skautu — v.s. 
prof. J. Kuprioniu. Jis jau 1929 m. “Sk. 
Aide” augštai įvertino Lietuvos skautų 
stovyklų puošmenis, kurių labai pasi
gendama kitų tautų skautų stovyklose. 
Ir jis stebėjosi, kaip skautės iš įvairios 
miško medžiagos sugebėjo išpuošti ta
kelius ir pareiškė savitą kūrybą. Atseit, 
taip pareiškė jaunos lietuvaitės, ku
rioms neteko Tėvynėje skautauti ir ma
tyti nuostabių stovyklų puošmenų Lie
tuvoje. Tą dieną teko pietauti pas či- 
kagiškes skautes, nes v.s. Z. Juškevičie
nė anksčiau negu kitos vadovės pakvie
tė.

Buvo labai malonu skautininkių suei
goje susipažinti su vadovėmis ir sutikti 
savo skautę vilnietę gyd. A. Mačiuikie- 
nę, kuri tebegyvena skautiškomis nuo
taikomis. Maloniausia staigmena buvo, 
kai v.s. O. Zailskienė Skaučių Seserijos 
vardu įteikė tautinę lėlę kaip Lietuvos 
skautų ir skaučių įkūrėjui. Tą gražią 

’lėlę lietuvaitę mano žmonelė jau “įduk
rino” ir su pasigėrėjimu kitiems rodo.

Skautininkų sueigoje buvo ypatingai 
miela ir kartu “nejauku”: kaikurie 

skautininkai jau daugiau pražilę, kaip 
aš pats... Jų meilė skautybei neišblės
ta. Patys išaugę ir subrendę LSS-je, ku
ri yra daug nusipelniusi mūsų tautai ir 
Lietuvos valstybei, jie su pasišventimu 
dirba ir tęsia kilnųjį šios senos org-jos 
darbą. Jų žiniomis bei patyrimu naudo
jasi ir uoliai reiškiasi jaunesnieji. Ten
ka gėrėtis darbščiais jaunesnės kartos 
vadovais, k.a.: A. Banionis, A. Banevi
čius, V. Pileika, A. Saulaitis, Jr., L. 
Slėnys ir kiti.

Tamsią naktį ant augšto kalnelio 
bendra SSD ir Korp! Vytis sueiga — 
naujų narių įpareigojimas ir laužas. Te
ko prabilti. Labai svarbu, kad skautavę 
studentai,-tės nenubyra nuo kilnaus 
skautinio sąjūdžio, bet įsijungia į aka
deminius sk. vienetus. Tiek studentės 
skautės, tiek vytiečio įžodis iš dalies yra 
skauto,-tės įžodžio pakartojimas, tik čia 
ryškiau apibrėžti nauji įsipareigojimai. 
ŠSD ir Korp! Vytis yra sukūrusios ver
tingus įžodžius, kurie pagrįsti priesai
kos dėsniu. Šie įžodžiai yra lietuviško
sios skautybės apraiškos — didelės ver
tybės. Tenka tik palinkėti, kad Akade
minis Skautų,-čių Sąjūdis stropiai ir 
vieningai tęsėtų augštus savo įsiparei
gojimus Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
AŠS ne tik narių skaičium auga, bet 
jau susilaukė ir naujos savo šakos: stu
dentai jūrų skautai,-ės sukūrė savo K! 
“Gintaras”, kaip ir dera Gintaro Krašto 
sūnums ir dukroms. Tikėkimės, jog K!

Vėliovos IV-toje TS Nuotr. L. Knopfmilerio
3
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Romiojo (JAV) rajono
Tautinėj Stovykloj

Nuotr. Pr. Pakalniškio

“Gintaras” bus LSS Tarybos Pirmijos 
įteisinta pagal LSS statutą ir įjungta į 
ASS kaip naujas — trečiasis ASS dali
nys (korporacija).

O tie IV TS laužai, lauželiai! Juose 
atsispindi skautinio jaunimo dvasia, kū
rybiniai polėkiai, sąmojai. Vyriausi lau- 
žavedžiai sk-kai V. Bražėnas ir F. Pre- 
keris — tai didelės pajėgos. Abudu ga
būs, patyrę ir išradingi laužavedžiai. 
Pamainom vadovauja bendram daina
vimui. Bražėnas yra poetas, sumanus 
laužo programų kūrėjas, ugningas diri
gentas ir kartu juokdarys. Prekeris yra 
tarytum koks laužo menininkas: pa
traukliai diriguoja ne tik rankom, bet 
viso savo kūno judesiais ir veido išraiš
ka. Iš tolimų vietovių suvažiavę skautai 
-tės veikiai išmoksta jų dar negirdėtas 
dainas daineles ir jas pamėgsta. Taip 
išmoko ir IV TS dainą. Mintimis apie 
laužo reikšmę teko dalintis su Bražėnu, 
kurs yra pasiryžęs laužavedybą plačiai 
organizuoti, ją įvesdinant į tuntus ir 
draugoves. Geriausios sėkmės! Lietu
viškas laužas yra originalus ir jau ge
rokai ištobulintas mūsų skautijos kūri
nys. Tai galinga priemonė ir būdas 
skautiškam nusiteikimui ir lietuvybės 
dvasiai ugdyti.

LSS 40 m. sukakties dieną Padėkos 
ordinais apdovanoti skautų rėmėjai dr. 
S. Biežis ir Pr. Rakas. Tai ne eiliniai 
rėmėjai, bet dideli mūsų or-jos ramsčiai 
- šulai: Rako padovanotam žemės plote 
dr. Biežis įrengia nuolatinę stovyklą 
mūsų skautams. Įteikęs jiems garbės 
ženklus, LSS p-kas v.s. V. Čepas užka
bino Geležinį Vilką šio straipsnio rašė-
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j ui, pabrėžęs, jog ši dovana buvo skirta 
prieš 35 metus. Šiuo ordinu apdovanoti 
v.s. St. Kairys ir v.s. O. Zailskienė, o 
kitais ordinais — eilė vadovų-vadovių. 
Jubil. laužą Bražėnas sugalvojo taip 
pradėti. Visiškoje tamsoje pirmūnas 
įžiebia skautybės ugnį Lietuvoje: skau
to kun. dr. J. Prunskio iš Lietuvos atsi
vežtu degtuku uždega degėlą, kuriuo 
skautukas užkuria lauželį. Kitas skau
tas iš jo liepsną perkelia į antrą, po to 
į trečią ir ketvirtą (didžiausią laužą). 
Tie laužai vaizduoja LSS dešimtmečius. 
Kiekvienam laužui liepsnojant, visų 
dainuota atitinkamos tautinių stovyklų 
dainos. Po to prasidėjo laužo programa. 
Beje, ukrainiečių skautai padainavo sa
vo dainas ir pašoko savo tautinį šokį, o 
lenkų skautai padainavo lietuvišką dai
nelę — lietuviškai.

Kitą dieną VS v.s. Stp. Kairys ir v.s. 
V. Bražėnas nusivedė mane į šalį ir pra
šė pasiklausyti ir nuomonę pareikšti. 
Po kelis sykius sugiedojo V. Bražėno 
sukurto LSS himno du variantus. Abu 
variantai maloniai skamba, melodingi, 
bet vienas stipriau himnu padvelkia. 
Tokią nuomonę ir pareiškiau. Tik nepa
vyko kompozitorių pavardžių sužinoti. 
Jei pats Vyriausias Skautininkas taip 
šiuo reikalu rūpinasi — netrukus LSS 
turės pagaliau savo himną, kurs daug 
padės ugdyti skautišką idealizmą ir žy
diškumą.

Atseit, į penktą dešimtmetį LSS žen
gia su nauiais polėkiais ir tvirtu pasi
ryžimu siekti savo idealų. Budėkime, 
pasišventę tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui!
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ŠV. TĖVUI MIRUS

Pijus XIIŠ.m. spalių mėn. 8 d. liūdna žinia iš Castel Gandolfo pranešė, kad mirė Popiežius Pijus XII.Užgeso šviesa, spindėjusi virš 19 metų nuo Vatikano Kalvos visam pasauliui.500 milijonų katalikų jis buvo dvasios vadas, šv. Tėvas, Bažnyčios galva ir Kristaus Vietininkas žemėje.Nekatalikai jj gerbė ir mylėjo, nes jame matė nepaprastą moralinę jėgą, taip reikalingą šiame audringame pasaulio istorijos laikotarpyje, jie matė jame žmonijos tėvą, kurio vienintelis 

gyvenimo tikslas buvo padėti vargšams ir nuskriaustiesiems; jie matė jame pasiaukojusį pavergtųjų gynėją ir vadą kovoje su priespauda ir Uranija.Visus žavėjo jo nepaprastas protas ir išsimokslinimas, kai jis autoritetingai kalbėdavo praktiškai visais klausimais, nuo medicinos bei kitų realiųjų mokslų iki teisės bei valstybės mokslo, ir duodavo patarimus šių sričių specialistams.Jis pasižymėjo svetimų kalbų žinojimu. Viešose audijencijose jis naudojo
5
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5 kalbas — italų, anglų, prancūzų, vo
kiečių ir ispanų. Paskutiniu metu buvo 
pradėjęs studijuoti ir rusų kalbą, kad 
galėtų pats gyviau įsigilinti į doku
mentus, liečiančius rusų tautą.

Kovoje su komunizmu jis praktiškai 
stovėjo vienas tarp kitų religijų vado
vų, parodydamas kiečiausią pasiprieši
nimą šiai žmogaus asmenybę nuverti
nančiai doktrinai.

Jis buvo vadas visų pasaulio žmonių 
— žydų, protestantų, muzulmonų, kil
mingųjų ir vargšų, agnostikų ir ateistų, 
nes jie jam buvo lygiai brangūs kaip ir 
katalikai, visus jis stengėsi ginti, kai tik 
būdavo paminama žmogaus garbė ir 
teisės. Jo pastangos padėti savo laiku 
persekiojamiems žydams bus ilgai tos 
tautos prisimenamas su pagarba ir 
meile.

Tat ne veltui ir JAV presidentas Ei- 
senhoweris savo užuojautoje pareiškė: 
“The world is poorer with the death 
of Pope Pius XII”.

Mums, skautams, Popiežius Pijus XII 
buvo tikras tėvas, pasaulio skautijos 
skatintojas ir globėjas. Juk ne vienas 
didesnis mūsų veiklos atsiekimas, ne 
vienas didesnis mūsų susibūrimas ne
praėjo be jo dėmesio ir palaiminimo, 
geriausios sėkmės linkėjimo.

Pernai, sveikindamas Pasaulinę Ju
biliejinę Džiamborę Anglijoje jis rašė:

“Pasaulis, į kurį jūs, mielas jaunime, 
rengiatės žengti yra sunkus. Nuo jūsų 
Sąjūdžio pradžios jis daugelį kartų iš
gyveno karo nelaimes; net gi dar ir 
šiandien eilėje kraštų daugelis jūsų 
amžiaus jaunuolių skursta ir badauja, 
o baimės kupinas susivaldymas tebe
jaudina tautas. Tat raskite galimybės 
gražiame Sutton Parke, toje jaunatvės 
ir taikos oazėje, apmąstyti idealus, ku
rie jus suvedė vienon vieton, ir didžia
dvasiškumo bei vilties persunkta širdi
mi pasimokyti iš šios Džiamborės.

“Įvertinkite teisingai savo brolybės 
idealo prasmę šiame tautinių, kalbi
nių ir rasinių skirtumų margumyne. Šis 
idealas teskatina jus vienas kitą geriau 
pažinti, ugdyti vienas kitą suprantan
čios bičiulystės jausmus ir paversti 
juos kiekviena proga darbu švytinčia 
nesavanaudiška tarnyba, kuri yra kiek
vieno skauto garbė.

“Liudykite taip pat, kad esate jauni
mas sveikas, stiprus ir linksmas pagal 
idealą, kurį patys skelbiate. Jūsų gy-
6 

venimo būdas švelnina charakterį; jis 
ugdo pasiryžimus, kurie, Dievui pade
dant, gali atsispirti blogio {taigoji
mams, kurie, deja, yra taip dažni šio 
gyvenimo sąlygose. Pasauliui, kuris 
pasiduoda moraliniam smukimui ir 
lengvapėdiškam gyvenimo būdui, ši 
Džiamborė, kaip ir visuomet, tegu bū
na iškėlimu jaunimo, kuris didžiuojasi 
savo skaistumo, drąsos ir garbės prin
cipais, kurie yra atgarsiu principų Die
vo, įrašytų į žmogaus širdį.

“Pastoviai ugdykite savo sielose do
rybes, kad taptumėte gerais krikščio
nimis, paklusniais savo ganytojams, tu
rinčiais bendruomeninio atsakingumo 
jausmų. Būkite jautrūs žmonių dvasi
niams ir medžiaginiams reikalams, bū
kite visuomet pasiruošę dirbti tiesos, 
teisingumo ir taikos reikalui, kas yra 
pagrindiniu Jėzaus Kristaus Bažnyčios 
tikslu šiame pasaulyje”.

Šios gilios mintys, prieš metus Tai
kos Popiežiaus pareikštos pasaulio 
skautams, tegu sminga į mūsų, sesės ir 
broliai, širdis kaip testamentas tėvo, 
kurio šiandien jau nebeturime savo 
tarpe.

Jo kilni dvasia ilgai gyvens žmonių 
širdyse ir Popiežius Pijus XII tikrai 
įeis istoriion kaip vienas iš didžiausių 
vyrų Šv. Petro Soste. S. K.

Pamaldos IV Tautinėj Stovykloj
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Aštuntas įstatas ir lapkritis

v.s. Juozas Vaišnys, S.J.

“Skautas linksmas, susivaldo ir nenu
stoja vilties”. Šis skautų įstatas galioja 
visuomet, be jokių išimčių. Jis galioja 
ir lapkričio mėnesį, kada visa gamta lyg 
nuliūsta, saulę dažnai pilki debesys 
dengia, šalti lietaus lašai barškina į lan
gus ir vėjas pastogėse švilpauja. Šis 
įstatas galioja ir Vėlinių dieną, aplan
kius ar prisiminus kapus, kur ilsisi mū
sų artimieji, giminės ir draugai. Jis ga
lioja net ir tada, kai skautas pagalvoja, 
kad ir jo žemiška kelionė baigsis ka
puose, kad jo skautiškas žaidimas baig
sis, parašius paskutinį kelionės ženklą 
— aš nuėjau namo.

— Turėk Dievą širdyje ir atmink sa
vo šūkį “Budėk!” — sako dešimtasis 
skautų įsakymas. Šio įsakymo vykdy
mas padeda vykdyti ir aštuntąjį įstatą. 
Tik tada žmogus yra tikrai linksmas, 
kai jo širdyje yra Dievas. Jeigu nuo 
Dievo jis yra nuklydęs, tai nors ir steng
sis veide išreikšti šypseną, ji bus nena
tūrali, dirbtinė, lyg nedrąsus saulės 
spindulėlis iš po tirštų debesų: akimir
kai pasirodys ir vėl tuoj pasislėps. Bet 
kai žmogaus sąžinė yra rami, kai sieloje 
Dievas gyvena, kai kiekvieną vakarą 
skautas, peržvelgęs praėjusią dieną, ga

li sau palinkėti, kad užmigtų “saldžiu 
sapnu, nes Dievas yra čia”, t.y. jo šir
dyje, tada jis bus linksmas, ramus, tik
ras savo ateitimi.

Nuolat turėti Dievą širdyje bus gali
ma tik tada, jei visuomet prisiminsi sa
vo šūkį — “Budėk!” Ir šv. Raštas lie
pia nuolat budėti, kad piktas nepaverg
tų mūsų sielos, kad žmogaus širdies ne- 
užvaldytų pagundos.

Skautui linksmumą gali atimti nesu- 
valdymas aistrų, kai jis pasiduoda pyk
čiui, pavydui, kerštui, besaikiu! malo
numų ieškojimui. Tik tada būsi links
mas, kai mokėsi susivaldyti, kai tavyje 
viešpataus ne kūnas, o dvasia. Links
mumas yra dvasinė ypatybė. Tikrą 
linksmumą gali patirti tik protingas 
tvarinys. Apie gyvulių linksmumą mes 
tegalime analogiškai, perkelta prasme 
kalbėti. Kūnas žmogui gali teikti vieno 
akimirksnio jausminį malonumą, bet 
tikrą džiaugsmą gali teikti tik dvasia.

Nusiminimas, vilties nustojimas yra 
linksmumo priešingybė ir džiaugsmo 
kapas. Todėl dabar mums bus aišku, 
dėl ko tame pačiame įstate yra sudėti 
tie trys dalykai: linksmumas, susival
dymas, nenustojimas vilties. Jie vienas

Nepriklausomos Lietuvos Skautų Sąjungos Taryba 7
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VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS - KANKINYS

Pulk. J. Sarausko sk.-vyčių būrelis Toronte 
renka žinias apie pulk. J. Šarauskų, apie kurį, 
s.v. v.si. J. Karasiejaus paprašytas, rašo gen. 
Stasys Raštikis (Red.)

Atsakydamas į Tamstos laišką, prane
šu šiek tiek žinių apie buvusį Lietuvos 
vyriausiąjį skautininką pulkininką Juo
zą ŠARAUSKĄ.

Karinę tarnybą jis pradėjo carinės 
Rusijos kariuomenėje Pirmojo pasauli
nio karo metu. Rusijoje baigė karo mo
kyklą ir buvo pakeltas į pirmąjį kari
ninko laipsnį. 1917 metais Rusijoje pra
sidėjus revoliucijai, ir rusų kariuome
nei pakrikus, Juozas Šarauskas, kaip ir 
daugelis kitų lietuvių karių, atsiskyrė 
nuo rusų ir perėjo tarnauti į pačių lie
tuvių suorganizuotą savo tautinį bata
lioną Vitebske (Rusijoje). Tokių tauti
nių lietuvių batalionų Rusijoje tuo me
tu buvo keletas. Tiems batalionams ne
pavyko grįžti į Lietuvą organizuotai ir 
su ginklais rankose, nes sustiprėję ru
sai bolševikai juos nuginklavo ir išfor
mavo. Lietuviai kariai turėjo grįžti iš 
Rusijos į Lietuvą neorganizuotai ir be 
ginklų.

1919 metų pradžioje jaunas karinin
kas Juozas Šarauskas savanoriu stojo 
į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. 
Jis suorganizavo pirmąją lietuvių karo 
komendantūrą Kėdainiuose ir dalyvavo

v.s. pulk. J. Šorouskos

pirmose kautynėse su rusų bolševikų 
kariuomene prie Kėdainių. Už pasižy
mėjimą tose kautynėse jis buvo apdo
vanotas Vyčio Kryžiumi. Tose kauty
nėse 1919 metų vasario 8 d. žuvo pir
masis nepriklausomos Lietuvos karys 
savanoris būrininkas Povilas LUKŠYS. 
Jo žuvimo vietoje Taučiūnų kaimo lau
kuose vėliau buvo pastatytas gražus 
paminklas. Lietuvos okupantai bolševi
kai sugriovė tą paminklą.

su kitu derinasi, vienas kitą remia, jie 
yra vienas kito priežastis.

Didžiausia mūsų viltis — amžina lai
mė. Žmogus jos siekia ir į ją veržiasi 
visa savo žmogiška prigimtimi, pana
šiai, kaip upė veržiasi į jūrą, gėlė kelia 
galvą į saulę, kiekvienas gyvis siekia 
savo gyvybės palaikymo. Nei gamtos 
grožis, nei turtai, nei garbė, nei paga
liau fizinė gyvybė žmogui tikros laimės 
suteikti negali, nes visa tai nėra amži
na, visa tai greitai baigiasi, o žmogaus 
prigimtis siekia tik to, kas amžina, ji 
siekia tikros, amžinos laimės. Ne tik ti
kėjimas, bet ir pati žmogaus prigimtis 
sako, kad turi būti galimybė tą laimę 
pasiekti, turi būti amžinybė.

Amžinybės mintis yra pati svarbiau-
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šia, norint turėti širdyje nuolatinį 
džiaugsmą ir veide linksmumą. Žmo
gus, kuris į viską amžinybės žvilgsniu 
žiūri, nenusimins, net didžiausiai nelai
mei užėjus. Jis žino, kad viskas šiame 
gyvenime labai greitai praeina ir kei
čiasi. O kas keičiasi ir praeina, neturi 
daug reikšmės. Svarbu tik tai, kad nie
kad nepraeis — amžinybė. Tai supran
tančiam žmogui nė mirtis nėra baisi. 
Jis, pagalvojęs apie tą mūsų gyvenimų 
paskutinę valandą, kuri ne vieną skau
džiai supurto, gali M. Pečkauskaitės žo
džiais tarti: “Ak ne! Mirtis nėra baisi. 
Tai juokas, pasislėpęs už ašarų, džiaugs
mas už sopulių, tai baltažiedžio žiedas 
no sudžiūvusiais lapais” (Sename Dva
re).
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Brolija išsirikiavusi pa
radui IV TS

Nuotr. V. Kizlaičio

Vėliau pulkininkas Juozas Šarauskas 
ilgą laiką tarnavo Lietuvos kariuome
nės štabe ir per eilę metų buvo kariuo
menės štabo spaudos ir švietimo sky
riaus viršininku. Mūsų kariuomenės 
vadovybė labai nuoširdžiai rėmė Lie
tuvos skautų organizaciją ir leido ka
riams aktingai dalyvauti toje organiza
cijoje. Pulkininkas J. Šarauskas ilgus 
metus dalyvavo skautų vyriausioje va
dovybėje ir buvo vyriausiu skautinin
ku. Skautų reikalams jis aukojo visą 
nuo savo tiesioginių pareigų kariuome
nėje atliekamą laika ir energiją. Jis 
daug kartų vadovavo įvairioms Lietu
vos skautų ekskursijoms užsienyje. Bu
vo apdovanotas aukščiausiais skautų 
ordinais ir pasižymėjimo ženklais.

Be skautų organizacijos, jis daug dir
bo ir Lietuvos šaulių sąjungos vadovy
bėje.

Pulkininkas Juozas Šarauskas įdėjo 
daug darbo ir į Lietuvos Vytauto Di
džiojo karo muziejų. Ilgus metus jis 
buvo to muziejaus organizatoriaus ir 
viršininko brigados generolo gydytojo 
Vlado Nagio-Nagevičiaus artimiausias 
padėjėjas ir pavaduotojas. 1940 m. bol
ševikams okupavus Lietuvą ir pašali
nus iš kariuomenės ir iš karo muziejaus 
gen. Vi. Nagių-Nagevičių, pulkininkas 
J. Šarauskas ėmėsi vadovauti karo mu
ziejui ir gelbėti nuo bolševikų numaty
to sunaikinimo lietuviams taip brangius 
to muziejaus eksponatus. Jam tai pavy
ko, ir per pirmąją bolševikų okupaciją 
(1940-41 m.) visi karo muziejaus eks
ponatai buvo išgelbėti ir išsaugoti. De

ja, pačiam pulkininkui J. šarauskui ne
pavyko susilaukti pirmosios bolševikų 
okupacijos pabaigos. 1941 m. pradžioje 
bolševikai jį suėmė ir pasodino į Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimą. Čia jis bu
vo žiauriai tardomas ir kankinamas iki 
rusų-vokiečių karo pradžios (1941 m. 
birželio 22 d.)- Besitraukiantieji iš Lie
tuvos rusai bolševikai dar suspėjo iš
vežti iš Kauno kalėjimo kai kuriuos lie
tuvius kalinius. Tų nelaimingųjų kali
nių - kankinių skaičiuje buvo ir pulk. J. 
Šarauskas. Tų pačių metų birželio pa
baigoje Baltgudijoje, netoli Minsko, 
Červenės miške rusai bolševikai žiau
riausiai išžudė kelis tūkstančius nekal
tų kalinių. Ten buvo sušaudytas ir pas
kutinis nepriklausomos Lietuvos vy
riausias skautininkas pulkininkas Juo
zas Šarauskas. Ten pat buvo nukankin
ti ir kiti lietuviai kaliniai.

Pulkininkas Juozas Šarauskas buvo 
nestiprios sveikatos, bet labai stiprios 
dvasios žmogus. Tai buvo didelis lietu
vis patriotas, siela ir kūnu atsidavęs ne 
tik bendriems nepriklausomos Lietuvos 
reikalams, bet ir Lietuvos skautams.

Labai malonu ir pagirtina, kad lietu
viai skautai neužmiršta savo buvusio 
vado, gerbia jį ir net savo organizacijos 
dalinius pavadina pulkininko Juozo 
šarausko vardu.

Siųsdamas Tamstai ir visiems mie
liems skautams savo geriausius sveiki
nimus ir linkėjimus, lieku

su pagarba
Stasys Raštikis
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Parazitai, žmonėmis vadinami

Alfa Sušinskas

įgimtasis įstatymas, artimo meilė ir nesugedusios, neiškrypusios sąžinės balsas kiekvienam nurodo neišnaudoti kito žmogaus: ne tik atiduoti kitam ir neatimti iš jo, kas jam priklauso, bet ir nereikalauti, neimti iš jo daugiau, negu jis privalo duoti.Tačiau žmogus, neturįs krikščioniškosios dvasios ir žmoniškumo, lengvai apeina teisingumą ir stengiasi išnaudoti kitą.Žmogų išnaudoti galima visaip ir viskuo, viešai ir slaptai, pačiam išnaudojamajam pastebint ar nepastebint. Išnaudotojų būna įvairiausių ir visur jų pasitaiko: valdžiose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, privatiniame žmonių gyvenime ir kitur.Religiniu požiūriu žmogaus išnaudojimas yra nusikaltimas Dievui ir artimui. Nusikaltimo didumas pareina nuo išnaudojimo didumo. Išnaudojimas yra nukreiptas ne tik prieš teisingumą, bet ir prieš artimo meilę.Pats šlykščiausias žmogaus išnaudojimas vyksta komunistų valdomose valstybėse. Jose eilinis žmogus yra viskuo išnaudojamas. Jo būklė yra žemesnė ir baisesnė negu vergo, nes vergui nebuvo ir nėra draudžiama galvoti ir sakyti, kad jis yra vergas; gi komunistų pavergtajam žmogui yra žiauriausiai draudžiama ne tik sakyti, bet ir galvoti, kad jis yra pavergtas ir išnaudojamas ...Ne vien raudonieji, bet ir kiekviena kita diktatūra yra žmonių išnaudotoja. Maža kuo čia atsilieka ir visokie absoliutinės valdžios karaliai bei karaliukai, vis dar kai kur necivilizuotuose kraštuose tebeviešpataują. Jų valdinių dauguma gyvena didžiame skurde, o jie patys — neišsakomoje prabangoje.Kiekviena organizacija turi valdybas, komisijas, įvairius pareigūnus. Visi žino, kad sutikusieji būti pareigūnais turi sąžiningai atlikti savo pareigas. O kaip dažnai pasitaiko, kad tik keli ar net ir vienas pareigūnas turi atlikti visus darbus, nes kiti jų neatlieka ir tiems keliems ar tam vienam viską su

krauna. Priežodis “Kas veža, tą ir plaka” terodo, kad yra žmonių, kurie kitus išnaudoja, kurie savo nepareigingumu plaka dirbančiuosius, pareiginguosius, užuot patys būtų plakami.Nors ir ne tiek dažnai, vis dėlto, pasitaiko išnaudojimo ir šeimoje ... Žiūrėk, vyras, nors gali ir turi laiko, bet vengia padėti žmonai auginti vaikus ir visą namų apyvoką jai vienai palieka. Arba kad ir žmona: ant vyro, .iš sunkaus darbo grįžusio, pečių ji suverčia visus šeiminius rūpesčius, o pati dykinėdama laksto po įvairias pramogas, kaimynus lanko, ištisomis valandomis telefonu kalba apie viską ir apie nieką... Ir tarp tos pačios šeimos vaikų, ne tik mažų, bet jau ir užaugusių, ne taipjau retai pasitaiko, kad kuris nors iš jų yra kitų šeimos vaikų išnaudojamas.O kiek daug yra žmonių, vienaip ar kitaip kenčiančių ir sunkaus likimo beviltiškai prislėgtų! Jie visi laukia pagalbos: gero žodžio, širdies, medžiaginės paramos. Labiausiai jie laukia žmoniškumo ir teisingumo ... Neretai čia ateina toks gelbėtojas, kurio pagalba tėra šlykštaus išnaudojimo priedanga: už suteiktą menką pagalbą jos gavėjas turi sumokėti perdideliu darbu, savo teisėmis, net savo garbe...Išnaudojimas yra gyvuliškoji savybė žmoguje. Neprotingųjų gyvių įgimtyje glūdi plėšimo ir išnaudojimo instinktas: jie- tyko vienas iš kito atimti maistą ir dėl jo tarp savęs kovoja žūtbūtinę kovą. Ir žmoguje šį glūdintį instinktą apvaldyti bei paslaugia artimo meile pakeisti tegali tikras religinis gyvenimas, tvarkąs visus žmogaus polinkius ir veiksmus.Jei žmogus nesistiprina tikru religiniu gyvenimu, jis nekartą nukrypsta dvikojo parazito keliu.
Mm
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Jos vadovavo Seserijai
(Medžiagą paruošė "S.A." Seserijos redaktorė)

SOFIJA ČIURLIONIENĖ
Jubiliejiniai metai, kaip ir kiekviena 

sukaktis, traukia žvilgsnį į praeitį. At
siminimus bekedenant prisimena tėviš
kėje palikusi, čia beveik niekad nemi
nima, rašytoja Sofija Čiurlionienė, kom
pozitoriaus ir žymiausio ano meto dai
lininko M. K. Čiurlionio (mirusio 1911 
m.) našlė.

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė gimė 
1885 m. Joniškyje, Šiaulių apskr. 1904- 
1907 m. studijavo Krokuvos un-te. Vė
liau dėstė lietuvių kalbą įvairiuose kur
suose ir Kauno universitete nuo 1925 
m., bendradarbiavo laikraščiuose, rašy
dama kultūriniais ir literatūriniais 
klausimais.

S. Čiurlionienė yra parašiusi visą eilę 
komedijų ir dramos veikalų, kaip “Pi
nigėliai”, “Karalaitė Tikroji Teisybė”, 
“Gegužis”, “Aušros Sūnūs” ir kt., apy
saką “Šmentmarė”. Ji nepamiršo nė 
vaikų ir yra parašiusi jiems vaidinimų: 
“Cyp... cyp... cyp..., miau... miau... miau”. 
“Grybų barnis”, “Barbutė piemenėlė”, 
“Dvylika brolių juodvarniais lakstan
čių”. Pastarasis veikalas buvo statytas 
valstybiniame ir kituose dramos teat
ruose. Vertė lietuvių kalbon kai kuriuos 
Moliero dalykus, o taip pat drauge su 
J. Raliu ir Pr. Žadeikių Homero Iliadą-

Šalia literatūros S. Č. domėjosi socia
liniais klausimais ir, būdama Lietuvos 
delegacijoje prie Tautų Sąjungos, ji bu
vo ten socialinių reikalų komisijos narė-

Sofija Čiurlionienė

Skautų Sąjungai persitvarkius, Sofija 
Čiurlionienė buvo skaučių vadė nuo 
1930-1936 m.

Sofija Čiurlionienė lietuvių kultūri
niam gyvenime yra savo duoklę atida
vusi. Pastaruoju laiku ji nesveikuoja, 
kaip ji pati autobiografijoje rašo, ir yra 
dukters globojama

ŽILINSKIENĖ
ir toliau tebebando išlikti ištikima duo
tajam pasižadėjimui: “Tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui.

Sesė Ksavera gimė Brooklyne, New 
Yorke. Dar visai mažą tėvai parsivežė 
Lietuvon. Vaikystę ji praleido Panevė
žyje. Baigusi Panevėžio progimnaziją 
prie vietos Mokytojų Seminarijos įsi
gijo mokytojos teises.

Pirmo Pasaulinio karo metu pasi
traukė Rusijon ir dirbo Vitebsko, o vė
liau Minsko pabėgėlių komitetuose.
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KSAVERA
Skaučių Seserijai švenčiant 40 metų 

gyvavimo sukaktį, malonu pasidžiaug
ti, kad savo tarpe turime vyresnę skau- 
tininkę Ksaverą Žilinskienę, kuriai Tė
vynėje teko būti antrąja Seserijos Vy
riausia Skautininke.

Ir šiandien, gyvendama Waterburyje, 
Conn., ji randa laiko ir jėgų neatitrūk
ti' nuo sesių šeimos. Patarėjos ar Wa- 
terburio Vietininkės pareigose, o pas
kutiniųjų metų Seserijos Vadijos Tarp
tautinio Skyriaus Vedėjos pareigose ji
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Ksavero Žilinskienė

Minske ištekėjo už daktaro Jurgio Ži
linsko.

Grįžusi Lietuvon, Ksavera Žilinskie
nė įstojo į įsikūrusio Lietuvos Univer
siteto Medicinos Fakultetą, kurio Oden- 
tologijos skyrių baigė 1926 metais pir
moje laidoje.

Bolševikams antrą kartą okupavus 
Lietuvą, Ksavera Žilinskienė su vyru 
ir šeima pasitraukė tremtin, iš kur 
1946 m. išvyko į JAV.

Gyvendama dukters daktarės Vilei
šienės šeimoje, besistengdama padėti 
jai įsigyti gydytojos teises, K. Žilins
kienė dirbo fabrike, iš kurio tik šių 
metų rudenį pasitraukė pensijon.

1957 m. pergyveno didelį smūgį, kai 
jos ištikimas gyvenimo draugas, pulki
ninkas, daktaras Jurgis Žilinskas, Stu
denčių Skaučių Dr-vės garbės narys ir 
žinomas Lietuvos Universiteto Fakul
teto profesorius po ilgos ir sunkios li
gos atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Seserijos Vyriausiąja Skautininke se
sė Ksavera tapo 1935 m. Tuo metu bu
vo ką tik priimtas naujas Lietuvos 
Skautų Sąjungos statutas. Reikėjo per
sitvarkyti ir sudaryti naują Seserijos 
Vadiją. Sesei Ksaverai teko keletą kar
tų vykti Skaučių Seserijos reikalais į 
užsienį, kur ji ne tik sau bet ir Seseri
jai įgijo nuoširdžių draugų ir buvo vi
sų mylima ir gerbiama.
12

1936 m. ji dalyvavo Tarpt. Skaučių 
Konferencijoje Stockholme. 1938 m. ji 
atstovavo Lietuvos skautes Tarptauti
nėje Skaučių Konferencijoje Šveicari
joje. Ji taip pat lankėsi su vadovių de
legacijomis Latvijoje, Estijoje ir Suo
mijoje.

1938 m. buvo suorganizuota II Tauti
nė Skaučių Stovykla Pažaislyje, į ku
rios suruošimą daug širdies ir sumanu
mo sesė Žilinskienė įdėjo. Ton stovyk- 
lon buvo atvykusios skaučių delegaci
jos iš įvairių kraštų, jų tarpe ir Pasau
lio Skaučių Biuro atstovė p. R. Kerr. 
Ši stovykla paliko didelio įspūdžio ne 
tik lietuvaitėms, bet ir užsienio skau
tėms.

Vyr. Sktn. Ksaverai Žilinskienei va
dovaujant daug buvo atlikta vadovių 
lavinimo srityje, sustiprintas skaučių 
vienetų tinklas ir padidintas bendras 
narių skaičius.

Savo darbą Vyriausioji Skautininke 
Žilinskienė buvo priversta nutraukti 
1940 m., kai bolševikai, pagrobę Lietu
vą, uždarė Skautų Sąjungą ir konfis
kavo visą Sąjungos turtą.

JUOZĖ AUGUSTAITYTĖ
- VAIČIŪNIENĖ

Mūsų kraštą užgriuvo sunkus vargas. 
Svetimiesiems gi besiveržiant į Lietu
vą, daugelis pasitraukė į vakarus. Ir ten 
varge ir nežinioje žmogus j ieškojo žmo
gaus. Bendra idėja buvo dar didesnė

Juoze Augustoitytė-Vaičiūnienė
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jungtis. Atgijo skautų sąjūdis. Stovyk
lose, Vokietijoje, kūrėsi mišrūs bei at
skiri skaučių ir skautų vienetai. Atsi
rado reikalas turėti ir centrinę vadovy
bę. 1946 m., Augsburge, Vyriausiąja 
Skautininke buvo išrinkta poetė Juoze 
Augustaitytė - Vaičiūnienė. Išrinkimas 
nebuvo atsitiktinis, už ją kalbėjo jos 
asmenybė ir patirtis.

V.s. Juoze Augustaitytė - Vaičiūnienė 
jau, berods, nuo 1923 m. buvo Marijam
polės mišraus tunto skaučių skyriaus 
vedėja, o nuo 1927-1938 m. Marijampo
lės skaučių tunto tuntininke, kol persi
kėlė į Kauną.

Vyriausia Skautininke J. Vaičiūnienė 
buvo 1946-1951 m. (antru kartu buvo 
perrinkta 1949 m.) — sunkiausiu laiko
tarpiu, kai jaunimas pradėjo emigruoti 
iš Vokietijos ir nebuvo dar įsikūręs bei 
nusistovėjęs naujuose užjūrių kraštuo
se. Vyr. S-kė persikėlė 1950 m. į JAV. 
Vienur vienetai likvidavosi, kitur stei
gėsi. Reikėjo persiorganizuoti bei pa
skirti ryšininkes — rajonų vadeives ki
tuose kraštuose.

Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė gimė 

1895 m. Vilkaviškio apskr. Nepriklau
somybės laikais ilgus metus buvo gim
nazijos mokytoja Marijampolėje, vėliau 
Kaune, o taip pat įvairiuose lietuvių 
tremtinių mokyklose Vokietijoje.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė pradėjo 
rašyti 1915 m. Nepriklausomybės laikais 
jos eilėraščiai tilpo įvairiuose laikraš
čiuose bei žurnaluose: Moterų Dirvoje, 
Lietuvoje, Moteryje, Trimite, Vaire, N. 
Romuvoje, Vaidilutėje ir kt. bei Vytyje 
(Amerikoje).

Poetės J. Vaičiūnienės yra išėję ke
turi atskiri poezijos rinkiniai: Su baltu 
nuometu (1931), Skeveldros (1946), 
Žvaigždėtos naktys (1952), ir ką tik 
naujai pasirodžiusi ketvirtoji poezijos 
knyga — Ant aukuro laiptų. Laikotar
pyje tarp pirmo ir antro leidinio buvo 
rankraštyje du poezijos rinkiniai — 
Laukų giesmės ir Mėlynas vokas, kurie 
užėjus karui, liko neišleisti.

V.s. Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė 
ne tik penkeris metus vadovavo Skau
čių Seserijai, bet savo poezija ir jos tau
tine tematika ėjo į jaunųjų sesių širdis 
ir gaivino meilę gimtajam kraštui.

DOMINIKA KESIŪNAITĖ

Daugeliui mūsų įsikūrus užjūriuose, 
1952 m. Vyriausiąja Skautininke buvo 
išrinkta med. gydytoja D. Kesiūnaitė, 
gimusi 1903 m. Rusijoje, baigusi medi
cinos mokslus Lietuvoje ir nuo 1949 m. 
gyvenanti JAV.

D. Kesiūnaitė į skautų organizaciją 
irtojo 1916 m. Rusijoje, vėliau (nuo 
1921 m.) Lietuvoje aktyviai reiškėsi vi
sose skautiško gyvenimo srityse. Daug 
kur reiškėsi kaip vadovė ir organizato
rė. Priklausė studentų skautų dr-vei, 
skautininkų klubui, dirbo vyr. štabe, 
vadovavo skaučių ir vadovių stovyk
loms, tuntams, bendradarbiavo skautiš
koje spaudoje, dalyvavo tarptautinėse 
skaučių stovyklose bei konferencijose, 
buvo L.S.S Tarybos nare, Lietuvoje bu
vo apdovanota Geležinio Vilko ordinu.

D. Kesiūnaitė VS buvo iki 1954 m. 
Seserijos branduolys buvo sudarytas 
Clevelande. Šitame laikotarpyje buvo 
sušaukta skautininkių konferencija 
Windsore, Kanadoje, suruošta vyresn. 
skaučių stovykla prie Niagaros, Kana-/ 

doje ir pravestas dienoraščių konkursas 
“Kelionė per Lietuvą”.

Gyd. D. Kesiūnaitė 1956 m. iš Skautų 
S-gos pasitraukė.

Dominika Kesiūnaitė

13,

15



ONA ZAILSKIENĖ

Gyvenimas nuolat kinta. Keičiasi jo 
sąlygos, o drauge ir mes. Tam tikrais 
laikotarpiais pasikeičia ir Seserijos vy
riausios vadovės. Kiekviena jų atiduo
da savo įnašą Seserijai, kiekviena skin
dama naujus barus besitęsiančioje ei
goje palieka joje savo širdies dalelę.

1954 m. Vyriausiąja Skautininke bu
vo išrinkta v.s. Ona Zailskienė. Tame 
darbe ji buvo ne naujokė; v.s. O. Za
ilskienė buvo vyr. sk-kių J. Vaičiūnie
nės ir D. Kesiūnaitės pavaduotoja. 
1951-52 m. gi Pirmijos pavedimu ji lai
kinai ėjo Vyriausiosios Skautininkės 
pareigas. V.s. O. Zailskienė Vyriausios 
Skautininkės pareigas perėmė 1954 m. 
gegužės 30 d. ir vos tik š.m. sausio 12 
d. jas perdavė naujai išrinktai Vyriau
siai Skautininkei v.s. Lidijai Čepienei. 
Tad visi ją dar pažįsta ir daugiau ar 
mažiau prisimena jos atliktus darbus.

Lietuvoje v.s. O. Zailskienė buvo mo
kytoja. Į skaučių organizaciją įstojo 
1931 m. Pasižymėjo veiklumu ir judru
mu. 10 metų buvo Šešupės tunto t-kė 
Žemaitijoje. Dalyvavo visose Seserijos 
organizuotose stovyklose, konferencijo
se bei sąskrydžiuose.

1938 m. II-je Tautinėje stovykloje, 
Pažaislyje, O. Zailskienė buvo Žemai
tijos (tada pasižymėjusio) rajono vir
šininkė ir buvo apdovanota Lelijos or- 
denu.

V.s. O. Zailskienė visais laikais ryš
kino, kartais mūsų kiek pamirštamą, 
tarnybą artimui. Jos tunte, Lietuvoje, 
buvo plačiai praktikuojami įvairaus 
pobūdžio kolektyviniai gerieji darbe
liai. Nepamiršta ji jų nė asmeniškame 
gyvenime. Atvykusi 1949 m. į JAV, ji 
parūpino 70 garantijų Vokietijoje pa- 
silikusiems lietuviams. Būdama Vy
riausiąja Skautininke, O. Zailskienė 
įvedė Seserijos Vadijoje naują — so
cialinį skyrių.

Ona Zailskienė

V.s. O. Zailskienei teko daug judėti, 
lankant atskiras vietoves bei atstovau
jant Seseriją. Jos kadencijoje buvo su
stiprintas Tarptautinis skyrius, kuris 
išleido ir atskirą leidinėlį anglų kalba 
“A Visit with Lithuanian Girl Guides”, 
skautės dalyvavo stovykloje Anglijoje, 
v.s. L. Čepienės buvo suorganizuota ir 
vedama GINTARO ŽENKLO koresp. 
vadovių mokykla ir kita.

Š.m. Tautinėje Stovykloje v.s. O. 
Zailskienei buvo įteiktas Geležinio Vil
ko ordinas. Šiuo metu ji, nenutraukusi 
skautiško darbo, yra Seserijos Vadijoje 
skautininkių skyriaus vedėja.

* * *
Tenka pažymėti, kad visų buvusių 

Vyriausių Skautininkių yra įmintos 
žymiai gilesnės pėdos negu šiose skil
tyse suminėta ir neabejotina, jog tatai 
bus atitinkamai atžymėta ir išryškinta 
Seserijos istorijoje.

Mes linkime visoms buv. Vyr. Skau- 
tininkėms sveikatos, giedraus džiaugs
mo bei geriausios sėkmės.

fc^SKAITYK IR PLATINK
^SKAUTŲ
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BRANGIOS SESĖS, BROLIAI IR VISI 
MIELI SKAUTIŠKOS ŠEIMOS 

NARIAI,Prieš 40 metų, tik pradėjus laisvai kraštui kvėpuoti, ūkanotą lapkričio rudens dieną, netikėtai skaidriam saulės spinduliui sušvitus, Vilniuje pražydo 
gražiausias, nevystantis jaunimui žie
das — Skautybė. Ji, tiek kilni savo idėja, patraukli dvasia ir teisinga savo principuose, kad galima išdrįsti tvirtinti — gyvens, kol bus gyva mūsų tauta ir kartu veiks visame pasaulyje, kol gyvens žmonija.Nuoširdžiai sveikinu visus ir kviečiu — laimingi jauskimės ir skaitykime garbe skautų organizacijai priklausyti, o savo bendrais keturiasdešimtmečio laimėjimais dalinkimės vienas su kitu mielos sesės, broliai, tėveliai, rėmėjai ir bičiuliai — visi, kurie tik skautiškos šeimos nariais jaučiatės. Mes vienas be 
kito — niekas, ir tik visi kartu ir vie
ningai dirbdami — lietuviškumo tvir
tovės galinga jėga.Su dėkingumu žvelkime Skautybės praeitin, pagerbdami genialų jos kūrėją Lordą Baden Powellj, Lietuvos skautų įkūrėją v.s. Petrą Jurgėlą, kartu su juo dirbusius pirmuosius Vilniaus skautus ir visus kitus, ištisą eilę metų Skautybei besiaukojančius.Prisiminkime visus dėl mūsų organi

zacijos ir krašto šventai, pasiaukojusiai dirbusius ir gyvybės netekusius: nukankintus, žuvusius, ir be laiko mirusius ir negalinčius savo darbo vaisiais šiandien kartu džiaugtis.Junkimės mintimis su tomis sesėmis, broliais, kurie gyvi, kurių širdyse rusena ta pati amžinoji skautiška liepsna, tik žiauriausios rankos užslopintas jos pilnas degimas, nutildytas jaunatviškas džiaugsmas.Pasiryžkime šiandien dar daugiau dirbti, kiek tik mūsų jėgos leis, kad greičiau priartėtų laimingoji valanda, ir vėl galėtume susijungti su bendros nelaimės sesėmis, broliais ir laisvai žygiuoti Lietuvos keliais.
Dieve, gražiosios gamtos Kūrėjau, 

kuris saugai ir globoji mus ir visus mū
sų norus, net slapčiausias mintis žinai, 
prašome, pakreipk mūsų gyvenimą 
taip, kad sekančio dešimtmečio šventę 
savo krašte švęstume ir Tautinę Sto
vyklą Tavo paties sukurtuose gražiau
siuose tėviškės miškuose ruoštume!Budėkime!

v.s. K. Kodatienė,Skaučių Seserijos Tautinio Auklėjimo vadovė
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

BALTIJOS ŽVEJAS
(pabaiga)

— Kas jam atsitiko?
Pats jis visus paleistų, kaltus ir ne

kaltus, bet nieko negalėjo padaryti, nes 
buvo pasamdytas kaliniams saugoti.

— Einam pas teisėją, — jis ramiai 
pasakė ir švelniai uždėjęs ant pečių 
ranką, kaip padykusiam vaikui, išvedė 
Parbu Joan iš vienutės.

Parbu Joan ėjo nesipriešindamas, 
nors savo vaidmens nepamiršo. Įvairiai 
kraipė lūpas ir bambėjo beprasmius 
žodžius.

Teismo salėje sėdėjo teisėjas, vienas 
akiniuotas vyras ir jo raštininkas.

— Šis vyras atrodo per naktį pamišo
— paaiškino teisėjui sargybinis.

Teisėjas permetė Parbu Joan lediniu 
žvilgsniu, kad net tas sušilo.

— Tai dar pamatysime, — pasakė 
sausai.

Aiškiai ir garbiai buvo perskaitytas 
kaltinimas, kurio Parbu Joan atrodė 
nesiklausė ir tik dairėsi po salę.

— Du tušti kavos maišai su Klaipė
dos antspaudu buvo rasti Parbu namų 
priebutyje, — baigė kaltinimą teisėjas.

— Gerai, bet žiūrėk maloningas tei
sėjau, nesileisk į nepagrįstus melus, — 
pasakė Parbu Joan, — Maišai! Argi kas 
nors kavą maišuose nešioja: juk nesilai
kys ir išvarvės.

— Kokius niekus čia tauški — tarė 
teisėjas.

— Niekas nenešioja kavos maišuose
— kava juk gėrimas!

— Ar tu nesi matęs kavos, žmogaus?
— Iš kur aš galiu žinoti kilmingųjų 

skanumynus.
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Teisėjas kurį laiką jį stebėjo, o pas
kui tarė:
— Eikš čia — žiūrėk ar tai ne tavo kom
pasas?

Parbu Joan tyčia vilkdamas koją pri
slinko prie stalo. Pakreipęs galvą į vie
ną šoną, jis pradėjo apžiūrinėti kom
pasą.

— Taigi dabar, ar ne keista? Juda! 
Aja-jai, net šokinėja kaip kažkas: kas 
per daiktas čia?

— Žmogau, kur tu buvai praėjusią 
savaitę?

—Aš sėdėjau klojime taip kaip mane 
Dievas sutvėrė, o žmona skalbė mano 
vienintelius marškinius.

— Prisipažįsti kaltu, ar ne?!
— Žinoma, prisipažįstu, jei malonin

gas teisėjau to norite. Viskam aš sakav 
tik taip ir amen.

— Ar tu buvai Klaipėdoje?
— Žinoma!
— Kada tas buvo?
— Maždaug prieš dvidešimt metų.
— Žiūrėk ką sakai, žmogau!
— Taigi aš taip ir darau ir rūpinuosi 

savimi. Nesu koks pasiutęs, nors ir 
ne toks gudrus kaip jūsų malonybė.

— Aš neturiu laiko užsiimti su luna
tikais, — pyktelėjęs tarė teisėjas.

Parbu Joan galva dar labiau nusviro, 
ir jis nepastebimai šyptelėjo. Sargybi
nio vedamas jis vilkosi paskui. Kalėji
mo kieme, žvilgterėjo į langą, pro kurį 
spoksojo abu jaunuoliai ir pamojo jiems 
ranka. Jo nosies šnervės išsiplėtė, lyg 
jūros oras būtų jas pripildęs.

Po šešių valandų puikioje rugpiūčio 
nakties mėnesienoje jis jau skrido į 
Klaipėdą, o jam kelią rodė tūkstančiai 
žvaigždžių. Br. St.
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VANDENES AKMENĖJE
Rugsėjo 13-14 d.d. Toronto jūrų skau

čių Vandenės laivas iškylavo “Akmenė
je”, apie 100 mylių j šiaurę nuo Toron
to. Išvykom jau penktadienio vakare, 
ir ne be nuotykių. Maždaug pusiaukelė
je, linksmai bedainuojant ir lekiant 50 
mylių greičiu per 30 mylių rajoną, iš
kilmingai mus pasitiko du policininkai!

Šeštadienį atsikėlėm 8 vai. ir papus
ryčiavę išsirengėm iškylon, kurios metu 
sesės, beskubėdamos padėti kelio ženk
lus sekėjom, neapskaičiavo upelio gilu
mo ir sušlapo ... Popietį irgi praleidom 
pagal nustatytą programą ir dieną bai
gėm lauželiu.

Vandenės džiaugiasi gamta

Sekmadienio rytą uniformuotos nu
važiavome miestelin išklausyti šv. Mi
šių, kur mus daug kas klausė, kas ir iš 
kur mes esam.

Grįžusios turėjom sueigą, po kurios 
buvo pašnekesys apie buriavimą, pa
ruoštas brolio K. Šalkausko. Po pietų 
turėjom laisvalaijcį, kurį dauguma iš
naudojo, jodinėdamos arkliais viename 
iš artimų ūkių.

Sugrįžusios galutinai apsitvarkėm ir 
išsiruošėm kelionei atgal — linksmos, 
patenkntos ir, savaime aišku, su daina.

Norime padėkoti p.p. Meilams ir Va
liams už leidimą naudotis jų ūkio pa
talpomis, kur praleidom tokį puikų sa
vaitgalį. Vandenės

AMERIKOS TAURĖS REGATA 
L. Knopf miler is

Užuomazgą šitai regatai padarė Ang
lijos pirkliai, 1851 m., pakvietę N.Y. 
jacht klubą dalyvauti “jubiliejinių me
tų” regatoj. Amerikiečiai pakvietimą 
priėmė ir, vadovaujant J. L. Stevens, 
statomas pirmas šoneris, kuriam su
teiktas “Amerikos” vardas. Minėtas 
laivas kainavo 20,000 svarų. Tuo pačiu 
laiku anglų laivas, skirtas tai regatai, 
kainavo 50,000 svarų. Taurė, skirta tai 
regatai savininkui kainavo tik $500.

Minėtoje regatoje nebuvo numatyta, 
kad gali dalyvauti ir kitos tautos. Kvie
timas išimtinai buvo padarytas tik 
amerikiečiams. Amerikiečiai startuoja 
prieš 14 anglų jachtų ir 53 mylių dis
tancijoje aplink salą Wight laimi laiku 
10 vai. 37 min.; 18 minučių vėliau fi
nišo liniją perplaukia anglų pirmoji 
jachta.

Minėtą regatą iš karališkos jachtos 
stebėjo karalienė Viktorija ir kuomet 
ji paklausė — “kas veda” — jai buvo 
atsakyta — “Amerika”. — “O kas ant
ras” — ji klausia; atsakymas buvo: 
“Antrojo nematyti”.

Startuojantiems laivams buvo sekan
čios taisyklės: nemažesnis kaip 65 pėdų 
vandens linija ir įgula iš 20 asmenų 
Kadangi tokių laivų statybos ir suda
rymo įgulos iš 20 asmenų šiais laikais 
nepajėgia finansuoti nė vienas asmuo 
ar klubas, buvo kreiptasi į aukščiausį 
Amerikos teismą, prašant sutikimo pa
keist taurės nuostatus, kas liečia laivų 
išmatavimus. Buvo duotas sutikimas, 
kad galima ir mažesnių tipų laivais bu
riuoti dėl minėtos taurės. Ir taip šiais 
metais pirmą kartą “Amerikos taurės” 
regata startuojama 12 m. (vandens li
nija) jachtomis. Įgulos susideda iš 11 
asmenų.

Pakeitus taurės nuostatus, taurė 
įgauna tarptautinę vertę, nes nuo šių 
metų laimėtoją gali iškviesti kiekvie
nas užsienietis klubas, kuris finansi
niai pajėgia minėtą regatą pravesti.

Nuo 1851 m. minėta taurė buvo iš- 
buriuota 16 kartų. 14 kartų anglai ban
dė taurę grąžinti namo ir 14 kartų jie 
pralaimėjo orieš amerikiečius, du kar
tus taurę bandė laimėti kanadiečiai, bet 
ir jiems nepasisekė, ir taip minėtoje 
taurėje įrašyti visų vardai — pralai
mėtojų ir laimėtojų. Taip ši bedugnė 
taurė tikrai iki šiol prarijo milijonus.

17

19



Clevelondo jūrų skautai 
IV TS

Nuotr. V. Kizlaičio

Pavyzdžiui, naujai pastatyta anglų 
jachta “Sceptre” kainavo maždaug 35, 
000 svarų, tuo pačiu laiku viena iš ame
rikiečių jachtų “Columbia” tos pačios 
klasės kainavo 100,000, taigi dvigubai 
kaip anglų jachta. Amerikiečiai^ pasi
siuvo bures iš “Dacron”, anglai iš “Te- 
rylene” (špinakeris iš “Zeta” naujai iš
rastos medžiagos).

Anglų jachtą “Sceptre” vedė Graham 
Marm, princo Phillip buriavimo part
neris. Kas ir kokia jachta startuoja iš 
amerikiečių pusės, paaiškėjo tik pasku- 
tiniomis dienomis. Regatoje dalyvavo 
jachta “Columbia”, vedama Briggs

Cunningham.
Kokios buvo šių metų taisyklės lai

mėti minėtą taurę? Visų pirma star
tuojama 7 kartus ir laimėtos keturios 
regatos suteikia laimėtojui taurę.

Startas vyko prie Newport, Rhode 
Island. Tai vieta, kur visos didesnės re
gatos startuojamos. Distancija 24 my
lios trikampiu kursu ar tiesiąja linija. 
Distancija turėjo būti nuburiuota per 
6 vai.; trikampinė distancija — per 5 
vai. 30 min.

Nepasisekė anglams ir ši kartą, nes 
regatą ir vėl laimėjo amerikiečiai.

ČIKAGOS JŪRŲ SKAUTŲ VEIKLA
Rugsėjo 21 d. prie Jackson Park Čikagos jūrų 

skautų bazės, Michigan© ežere buvo tradicinės 
—- kasmet rengiamos — irklavimo lenktynės 
tarp visų Čikagos jūrų skautų vienetų. Mūsų 
Baltijos Jūros jūrų sk. tuntas šiose varžybose 
buvo atstovaujamas dviejų komandų. Pirmoji ko
manda, sudaryta iš stovyklose pagarsėjusių "Pi
ratų", vadovaujama Kpt. Kukučio laivo vado jūr. 
ps. L. Slėnio, apytikriai 1 mylios nuotolj praplau
kė geriausiu laiku — 4:15 min. Jai teko I vieta.
II vietų laimėjo stipriausias varžovas, amerikie
čių jūrų sk. vienetas "Flying Dutchman", pra
plaukdamas per 4:35 min. Paskui "Skraidantj 
Olandų" atsiirė antroji lietuvių jūrų sk. komanda, 
vadovaujama Nidos laivo vado jūrų ps. J. Mer
kelio. Jų laikas — 4:37 min., kuris lėmė jiems
III vietų.

Rugsėjo 17 d. Čikagos Baltijos Jūros ir Juod
krantės jūrų skautų-čių tuntai uždarė plaukioji
mo sezonų. Iškilmėse kartu su jaunaisiais jūrinės 
idėjos entuziastais dalyvavo ir gausūs svečiai ir 
bičiuliai. Irkliniai laivai, vadovaujami j.ps. J. 
Merkelio ir j.ps. L. Slėnio, susitiko uosto vidury. 
Jūrų v.s. A. Aglinskas tarė turininga žodį. Juod-
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krantės tunt. s. F. Kurgonienė palinkėjo sesėms 
ii kitųmet pavyzdingai tęsti užsiėmimus ant van
dens, kaip lygšiol, ir padėkojo broliams jūrų bu- 
džiams už pagalbų ir instruktavimų. Jūrų skau
tų kapelionas j.ps. kun. J. Raibužis malda iš
reiškė visų padėkų Aukščiausiajam. Vidurio Ra
jono vodeivės vardu kalbėjo vadeives pavaduo
tojo v.s. dr. J. Aglinskienė. Uosto komendantas 
j.ps. J. Merkelis ir jo padėjėjas j.ps. L. Slėnys 
padėkojo jūrų skautams-tėms už gerai vykusius 
plaukiojimo užsiėmimus ir perspėjo, kad po sa
vaites prasidės nuolatinės laivų ir valčių sueigos.

IŠ ARTI IR TOLI
♦New Yorko Audrų laivo laivininkas L. Kar

mazinas perdavė pareigas kitam. Senasis vadas 
daug buvo prisidėjęs prie jūrų sk. organizavimo.

♦ Hartorde jūr.s. I. Petniūnas suorganizavo 
jūrų skautų valtį.

♦ Toronto jūrų skautės, talkininkaujamos jūr. 
s. H. Stepaičio šį rudenį uoliai mokėsi buriuoti.

♦ Čikagos jūrų skautės dalyvavo C.Y.C. ir 
B.P.C. tarpklubinėje regatoje, startuodamas su 
"Pingvinais". Vėjas buvo nepastovus, todėl rei
kėjo parodyti visų sugebėjimo, valdyti mažus
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IlK II! IL l.r III HE IPAMLAMPII IN IE JI IE I
SKAUTIŠKA LIEPSNA

(Skoutybės keturiasdešimtmečiui paminėti) 
K. Kodatienė

Skautybe — Vilniuj įkurta. Ji amžina . . . 
Tyra jaunų širdžių skaidri liepsna. 
Liepsna, kuria jaunimas degti gali, 
Liepsnojo, plito greit po visų šalį. 
Salį, kur žėrėjo dar gaisrų pašvaistės, 
Mūsų tėvų žemė, kur krauju dar laistės. 
Baudžiavos senelis verkė — netikėjo, 
0 laisva dainelė jau laukais skambėjo. 
Skautai sau dainavo, būrėsi būriais, 
Drųsiu žingsniu žengė Lietuvos keliais. 
Siela sėmės grožio, o kūnas stiprėjo, 
Dirsės ir kūkaliai pakelėj retėjo. 
Visur, kur galėjo, stengėsi padėti: 
Žaizdų kam aprišti, kad lengviau kentėtų; 
Kasdien padaryti po gero darbelį, 
Priglausti našlaitį, paguosti senelį. 
Linksmi vis su Šypsniu, stropūs, sųžiningi, 
Kur vargas - nelaimė, jie ten reikalingi. 
Skautiškan ratelin stipriai susibūrė, 
Darbu džiaugsmų nešė, darbu laimę kūrė. 
Ošiančiuos miškuose, ąžuolų didybėj, 
Augo skautų gretos, brendo jų galybė. 
Vilniuj įžiebtoji maža kibirkštėlė, 
Pataikius j širdį, vis aukštyn juos kėlė. 
Steigės visur skiltys, tuntai ir draugovės, 
Dirbo iš idėjos, dėl bendros gerovės. 
Kilnūs idealai žadino kūrybą, 
Dievo ir tėvynes, artimo tarnybą. 
Daug kur atstovavo savo gražių šalį, 
Svetimiesiems rodė kų lietuvis gali: 
Koks mūs liaudies menas, dvasia, kaip turtingi, 
O prieš kelis amžius kaip buvom galingi . . . 
Tai vėl stovyklavo savuose miškuose, 
Upėmis irklavo, nardė ežeruose . . . 
Ir kas būt galėjęs patikėt tada. 
Liks neišdainuota skautiška daina! . . .

Jauni, seni su šeimomis ir vieniši, 
žiauraus likimo po pasoulį paskleisti, 

Žengdami pro ugnį, audras ir pavojus, 
bukuria iš nieko vėl savo rytojų. 
Nei skurdūs barakai, nei butų šaltumas 
Neužslopino skautiško budrumo, 
Jie patys pirmieji tremty atsikūrė. 
Ir visų jaunimą apie save būre.
Tėvynės netekę, dar stropiau budėjo, 
Stengės apsisaugot nuo svet.mų vėjų. 
Laisvėje pražydęs skautiškas žiedelis 
Ir sutemų dienų vis į šviesų kelias. 
Visi greit pradėjo toliau mokslų tęsti, 
Nors skurdo ir vargo teko daug pakęsti. 
Alkanoje dalioj sunku apsispręsti . . . 
Jie įstengė kurti, vilties neprarasti . . . 
Skausmui užslopinti šoko ir dainavo 
Primindami brangių tėviškėlę savo. 
Aukščiausias regėjo skautų gerus norus, 
Laimino jų darbus, tolino pavojus.

Ir vėl naujas žingsnis. Už jūrų, už marių . . . 
Toliau gimtas kraštas, Dieve, suteik galių! 
Mus likimas blaško, kaip vėjas lapelį, 
Padėk neiŠklysti iš skautybės kelio! 
Bėga dienos . . . Teka. Upės ir upeliai . . . 
Idėjos nemiršta, jos mūs' sielų kelia!. . . 
Ir čia . . . visur gyva skautiška liepsna, 
Jaunimo suprasta, gyvo ... ir amžina . . . 
Savo tėvų žemei niekad nepražūsim! 
Kuriame žemyne, kur tik mes bebūsim. 
Skautiška idėja pagimdė galiūnus, 
Ištikimiausias sau dukras ir sūnus. 
Kolei mes gyvensim dirbti nesustokim, 
Savo seses, brolius greičiau išvoduokim; 
Kad ir ten žydėtų rūta, lelija — 
Lietuva, kad keltus, su ja Skautija!

pastatus. "Pingvinui" Nr. 2989, vedamam D. 
Urbonaitės, išlūžo skydas. Iš 12 startuojančių, 
tris kartus Vll-tų vietų laimėjo S. Kregždaitė. Po 
regatos, dalyves vaišino v.s. dr. J. Aglinskienė.

♦ Nauju jūrų skautininku tapo vyr. valt. L. 
Slėnys.

♦ Vyriausiojo Skautininko įsakymu rugp. 25 
d. jūrų skautai ir jaun. vadovai, pasižymėję Tau
tinėje Stovykloje darbštumu ir skautišku vadova
vimu, apdovanoti garbės ženklais.

VĖLIAVOS ŽYMENIU apdovanoti: vltn. Alt. 
Alekna, vltn. K. Jucevičius ir vltn. S. Tauros, vi
si iš Čikagos, ir vltn. Alg. Pilypaitis iš Hamil
tono, Ontario.

PAŽANGUMO ŽYMENIU apdovanoti: vairi
ninkai A. Aglinskas, K. Aleksiūnas, S. Gumaus- 
kas, Juoz. Radvilavičius, G. Rėklaitis, visi iš Či
kagos, ir jūrų sk. Ben. Karolius, iš Cleveland©.

-------- 1$ LIETUVOS --------
♦ Naujasis jūros laivas "J. Žemaitė", pasta

tytas Dancige ir neseniai atplaukęs pirmų kartų 

į Klaipėdų, turįs 8.000 tonų talpos ir galįs pa
krauti daugiau kaip 20.000 statinių silkių. Lai
vas bus plaukiojanti bazė Lietuvos žvejų laivams 
Šiaurės Atlante.

* Baltijos laivų statykloje Klaipėdoje statomas 
didžiulis dokas laivams pakelti, kuris būsiųs pir
mas tokio didumo Lietuvoje. Būsiu galima pa
kelti ne tik eilinius žvejybos laivus, bet ir laivus 
- bazes.

♦ Lietuvos buriuotojai vasarą nesnaudė. Re
gatos Rygoje (Tarptautinė Baltijos Regata), vė
liau Trakuose Galvės ežere, pirmoji Nemuno re
gata Kaunas - Rusnė, Lietuvos pirmenybės Nido
je pareikalavo nemažo darbo. Vasaros pabai
goje 24 jachtos startavo regatai "Aplink Kuršių 
Marias", čia pirmavo Kauno Jachtklubas.

♦ Du irkluotojai — Normantas ir Ditkevičius 
dviviete akademine valtimi iš Kauno pasiekė 
Juodųjų jūrų. Kelio ilgis apie 2400 km.

* Prahoje, pasaulio irklavimo pirmenybėse 
broliai Rudzinskoi laimėjo bronzos medalius.
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JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ SKYRIUS 
ps. Vida Kleinienė 

LAPKRIČIO MĖNUO
I sueiga

Sueigos pradžia — Daina: Nusileido saulužėlė 
Žaidimas: Estafetė. Ant galvos padėti siūlų 

špūlę, ar pinigą. Jei kam nukris, grįžta atgal ir 
vėl pradeda iš naujo.

Pašnekesys: Gero darbelio reikšmė, kaip ir kur 
atlikti. Duoti konkrečius uždavinius.

Einamieji reikalai: Pranešimai, klausimai ir 1.1.
Daina: Siuntė mane motinėlė
Žaidimas: Būreliais susigrupuoti. Kas greičiau 

ir gražiau nupieš jaun. skaučių ženklelio siluetą. 
Būreliais susigrupuoti. Kuris greičiau parašys sa
kinį, kad pirmos raidės prasidėtų iš šių raidžių 
— BUDĖK. Pralaimėję būreliai sušunka šūkį lai
mėjusiam.

Daina: Ant kalno mūrai
Sueigos pabaiga.

II sueiga
Sueigos pradžia
Daina: Atgimė tėvynė
Žaidimas: Katė ir pelė
Pašnekesys: Gumos jaun. skautė nekramto. 

Išaiškinti, kad gumos kramtymas labai kenkia 
dantims ir mergaitėms tas netinka.

Einamieji reikalai . . .
Daina: Išmokyti IV Tautinės Stovyklos dainą 

"Laužai liepsnoja"
Programa: Suskirstyti grupėmis pagal patyri

mo laipsnius. Draugininke moko vieną grupę I 
ar II patyrimo laipsnį, adjutante — III.

Sueigos pabaiga . . .
III sueiga

Daina: "Laužai liepsnoja vakaruos" Jei dar 
silpnai einas, pakartoti kelis kartus.

Žaidimas: Estafetė. Paimti vieną koją į ranką 
ir šokinėjant bėgti prie tikslo ir atgal, suduoti 
sekančiai per petį.

Programa: Tęsti patyrimo laipsnius
Einamieji reikalai . . .
Daina: Štai aš turiu kepurę 
Žaidimas: Kimas (10 daiktų) 
Daina: Augo girioj ąžuolėlis 
Sueigos pabaiga.

IV sueiga — Jubiliejinė Sueiga
Savo tarpe padaryti laužo formos sueigą. Mer

gaitės sėdi rotu, draugininke veda laužą. Pradėti 
su dainomis — Lauželis, lauželis . . Nusileido 
saulužėlė. Pasirodymas: inscenizavimas Gedimi
no sapno. Vilniaus Varpai. Draugininke papasa
koja Jubiliejinių metu reikšmę, apie Lietuvos 
skautų įsikūrimą Vilniuje, apie Tautinių Stovyk
lų tradicijas. Papasakojo kur buvo I-ii TS. ke
lintais metais. . . Pasirodymas, kuris rištusi kuom 
nors su I-ja TS. Draugininke pacasakoja kur 
buvo II-ji TS. Il-ios TS daina — Atgimė Tėvy
nė. Pasirodymas, kuris rištusi su II-ja TS. Paoa- 
sakojama aoie III-ją TS, daina, pasirodymas; 
apie IV-jo TS, daina, oasirodymas. Baigiamas 
laužas daina Leiskit į Tėvynę.

(Draugininkės, kurios nemokat TS dainų, ar 
nemokat pravesti Vilniaus varpu, kreiokitės į 
vyresniąsias loužavedes iŠ anksto — išmokys. 
Pasirodymai gali būti paskirstomi būreliams iš 
anksto, prieš savaitę, kad turėtu Drogos sugal
voti, bet palikti jų pačių iniciatyvai).
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GRUODŽIO MĖNUO
I sueiga

Sueigos pradžia
Daina: Ėjo skautas iškylauti
Žaidimas: Žiedą dalinti
Programa: Išmokyti daryti iš šiaudelių lietu

viškos eglutės papuošalus. Užduoti jų daug pri
daryti namuose.

Einamieji reikalai: Nutarti, kur ir kaip būreliai 
atliks Kalėdinį bendrą gerą darbelį.

Daina: Išmokyti giedoti nors vieną punktelį 
Kalėdines giesmės, pov., Gul šiandieną. . .

Žaidimas: Susėda ratu. Viena pradeda sakyti 
pačios išgalvotą pasaką, draugininke tuoj pat 
nutraukia ir nurodo kitai tęsti; taip keičiasi pa
sakotojos, kol visos turėjo progos pasakoti.

Daina: O, atsimenu namelį
Sueigos pabaiga.

II sueiga
Sueigos pradžia
Daina: Laužai liepsnoja . . .
Žaidimas: Vilkas ir avelės. Susiskirsto būre

liais, vienon linijon, viena užpakaly kitos. Apsi
kabina tvirtai apie liemenį sekančios. Būrelio 
galva — vilkas, stovėdamas priešais, stengiasi 
pačią paskutinę avelę pačiupti, tačiau aviganis, 
pats pirmas linijoje priešais vilką, rankas išskė
tęs stengiasi neleisti vilko. Tas būrelis laimi, 
kurio vilkas išgaudė visas aveles.

Programa: Kalėdinių dalykėlių darymas ir mo
kymasis daryti. Eglutės papuošalai, atvirutės, 
popierinės pirštinės saldainiams ir pan.

Einamieji reikalai
Daina: Linksmumas eina per girias
Žaidimas: Spalvas rinkti
Sueigos pabaiga

III sueiga
Sueigos pradžia
Daina: Vai kelkitės skauteliai
Žaidimas: Paskaityti trumpą Kalėdinę pasa

kėle ar eilėraštį.
Einamieji reikalai: Kiekviena atsineša savo 

padarytus Kalėdinius žaislelius ir čia pat padaro 
parodėlę. Būrelis gauna dovaną už gausiausiai 
atneštus žaisliukus.

Žaidimas: Būreliais sėdi. Draugininkei pamo
jus, būrelis pradeda dainuoti kokią nors dainelę. 
Neužbaigus nei punktelio, draugininke vėl pamo
jo kitam būreliui. Žaidimas baigiasi, kai būrelis 
nebesugalvoja greit naujos dainos.

Daina: Kalėdinė giesmė.
Jaun. skaučių draugovės sueigos turėtų būti 

įrėmintos. Kiekvienos vietovės draugininke pati 
sugalvoja, kaip pradėti ir užbaigt ir visada lai
kosi tu tradicijų. Štai keletas pavyzdžų:

1. Sueigos pradžia*, a) Išsirikiuoja būreliais. 
Būrelio galva atraportuoja. Draugininke patikri
na, ar visos turi užrašų knygelę, pieštuką, vir
vele. Kiekvienas būrelis sudainuoio tradicinę bū
relio dainele ir visa draugovė pašoka visų sugal
voto šokį ar ratelį.

b) Sustoja visos j vieno pusrati. Draugininke 
pasveikina saliutu. Visos atsako. Tradicinė drau
govės daina, arba kokia nors kita daina — At
gimė Tėvynė. . . ar pan. Draugovės šūkis (visos 
kartu) arba pav. "čigoliga, čigaliga, čam, čam, 
čam, bumaliga, bumaliga, bam, bom, bam: či
galiga, bumaiiga vis bum bam, tegyvuoja skau-
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tija (geriau būtų įterpti vieton "skautija" drau
govės vardą).

c) Išsirikiuoja būreliais. Draugininke pasveiki
na saliutu. Kiekvienas būrelis sušunka savo su
galvotus šūkius. Šokis — kaip Kalvelis, Sėjau 
rūtą, Klumpakojis ar Žilvitis.

2. Sueigos pabaiga
o) Daina: Namo, sesutės namo. Susirenka į 

pusratį ir sušunka "Skautė palieka vietą šva
riau negu ji rado" (Tai įvykdo prieš išeinant).

b) Bešokant kalvelį, draugininke išveda visas 
iš sueigos kambario.

c) Sustoti į ratelį, perkryžiuoti rankas. ' Daina 
"Leiskit į Tėvynę", šūkis: "bum bum bum — 
buvo linksma mum".

ŠEŠIŲ MENESIŲ VEIKLA JAUNESNIŲJŲ 
SKAUČIŲ DRAUGOVĖJE

p$. V. Kleinienė 
SPALIŲ MĖNUO

Raginti paukštytes atsivesti daugiau naujų no
rių į draugovę. Suorganizuoti draugovę. Suskirs
tyti į būrelius. Paskirti naujas būrelio galvas. 
Pabaigoj mėnesio surengti linksmą šokių-žaidimų 
sueigą-Šventę savo tarpe, įjungiant naująsias na
res. Paskelbti trijų mėn. konkursą tarp būrelių 
duodant taškus.

Kiekvienai paukštytei: už dalyvavimą sueigoje 
— 2 taškai, naujos narės atvedimą — 5 taškai, 
atsinešimą užrašų knygelės, virvelės, pieštuko į 
kiekvieną sueigą — 1 taškos; už išlaikymą į se
kantį pat. laipsnį — 5 taškai, už tvarkingą uni
formą — 3 taškai.

Būreliui: už drauge atliktą gerą darbelį — 10 
taškų; mokančiam pačiam sudainuoti 5 naujas 
liaudies dainas — 8 taškai.

LAPKRIČIO MĖNUO
Pradėti ruošti paukštytės-kandidatės į III pat. 

laipsni, tikrąsias nares į II ir I. Surengti savo 
tarpe iškilmingą sueigą atžymint Jubiliejinius 
Metus, surišant su Vilnium. Išmokyti IV Tautinės 
Stovyklos Dainą.

GRUODŽIO MĖNUO
Kiek laikas leidžia, tęsti patyrimo laipsnių 

programą. Išmokyti daryti iš Šiaudelių lietuviškos 
eglutės papuošimus, ir kitokius žaisliukus ar at
virutes, pačių pieštas. Šiaudeliams nupirkti dr-kė 
skiria pinigų iš draugovės iždo. Padaryti papuo- 
šimų-žaisliukų daugiau, kad galima būtų par
duoti tėveliams ar svečiams per Kalėdų Eglutės 
šventę ir papildyti dr-vės kasą. Suruošti sava
rankišką Kalėdų Eglutės Šventę, pakviečiant tė
velius, globėjus, bei tunto vadoves. Būreliai at
lieka bendrą gerą darbelį, gal siuntinuką į Vo
kietiją, ar aplanko ligonį su dovanomis.

SAUSIO MĖNUO
Išmokyti 5 naujos liaudies dainos. Tęsti paty

rimo laipsnių programą. Kandidatės, laikančios 
į III patyrimo laipsnį, turėtų būti paruoštos Šio 
mėnesio pabaigoj.

VASARIO MĖNUO
Patyrimo laipsnių mokymasis turėtų būti baig

tos ir egzaminai išlaikyti. Kandidatės duoda 
įžodį per Vasario 16 d. iškilmingą tunto sueigą. 
Konkursas taip pat baigtas. Daugiausia taškų 
surinkęs būrelis tinkamai atžymimas per Vasario 
16 šventę; galima būtų dovanėlę padaryti ar 
leisti būrelio galvai laikyti pas save draugovės 
vėliavą.

I

KOVO MĖNUO
Supažindinti su Šv. Kazimieru, jo vaidmenim! 

Lietuvos tautoje ir skautų gyvenime. Nusipirkti 
dr-vei Lietuvos žemėlapį. Išmokyti piešti Lietuvos 
Lietuvos sienų siluetą. Išmokyti greitai parodyti 
žemėlapyje didesniuosius Lietuvos miestus, eže
rus, upes. Išmokyti visus žinomus padavimus 
apie kokios nors Lietuvos vietoves.

Švenčių programa
SPALIS — Dainų, Žaidimų Sueiga

Pradedam linksmąją sueigą daina "Polankėj, 
polankėj", arba "Siuntė mane motinėlė". Rate
liai: "Klausė žvirblis čiulbuonėlis", arba "Du 
gaideliai", arba "Žilvitis". Pasirodymas: iš pa
sakos "Vištytė ir Gaidelis" (arba kitos kokios 
lietuviškos). Šūkis: bum, bum, bum — tai patiko 
mum. Daina: "Vai kelkitės vaikeliai", arba "Au
gę girioj ąžuolėlis". Pasirodymas: Meškiukas 
Rudnosiukas (draugininke gali skaityti autoriaus 
žodžius). Eilėraštis: linksmos, juokingos. Daina: 
"Atskrend sakalėlis". Pasirodymas: Kokios nors 
pasakos inscenizavimas. Rateliai: Suktinis, ar 
"Noriu miego". Baigiam sueigą daina "Leiskit 
j Tėvynę".

GRUODIS — Kalėdų Eglutė
Papuoškit eglutę lietuviškais papuošalais. Tu

rėkite du maišus su dovanėlėmis. Vienos bus 
pripildytas jų pačių suneštomis dovanėlėmis, skir
tomis pasidalyti. Kiekvienas išsitrauks sau. Ki
tame (laimės šuliny) bus dovanėlės svečiams, 
kurie galės traukti sumokėję 15 centų ar dau
giau. Visos dovanėlės yra grožiai surištos. Pa
prašykit mamyčių, kad suneštų po lėkštelę Ka
lėdinių valgių — turėsite vaišes. Turėkite stalą 
su eglutės papuošalais, pačių darytais, atvirutė
mis ir kitomis smulkmenomis pardavimui. Pro
gramoje tiktų suvaidinti prakartėlę, montažą, 
įpinant kalėdinius eilėraščius ir giesmes; eilėraš
čiai, snaigių šokis, arba Kalėdų dvasią iššaukti. 
Taip pat prieš pabaigą tiktų rateliai, kaip Klum
pakojis, Noriu miego, Žilvitis, Klausė žvirblis 
čiulbuonėlis ir kiti. Baigti šventę, sugiedant nors 
vieną posmelį "Gul šiandieną jau ant šieno", ir 
"Ateina noktis".

Lituanicas Liūtai, laimėję IV TS skilčių varžybas
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LAPINU KLAJŪNŲ BALSAS

Pereitais metais Bostono skautai vyčiai sukū
rė korespondencinį būrelį. Pirmasis Informacinis 
Laiškas išėjo spalių mėnesį, ir būrelis buvo ofi
cialiai įsteigtas 1957 m., lapkričio 1 d. Šį ru
denį Lapinai jau švenčia savo vienerių metų 
sukaktį.

Per tuos vienerius metus keli iŠ mūsų narių 
jau atsiekė visų karių širdingiausių troškimų — 
vėl tapti nerūpestingu civiliu. Iš kitos pusės, at
rodo, kad mes greit galėsim girtis turį savo tarpe 
ir porą karininkų-inžinierių. Likusieji broliai skai
čiuoja valandas iki tos palaimintos dienos, kada 
galės grįžti atgal j Bostonų.

Tuo tarpu brolis Česlovas Kiliulis, būrelio va
das, nenuilstamai varo darbų toliau. Broliui 
Bričkui nesenai tapus veteranu, Česius laikinai 
tempia dvigubų naštų: būrelio vado pareigos ir 
informacinių laiškų leidimų.

Klajūnai pasižymi ne vien tik lietuvių tarpe, 
bet ir pas amerikiečius skautus. Lapinas Romas 
ne tik sugebėdavo išleist pilnus jumoro informa
cinius laiškus, bet tuo pačiu vadovavo ir ameri
kiečių skautų vienetui. Už jo nuoširdų darbų jis 
buvo apdovanotas pasižymėjimo liudijimu (žiūr. 
nuotr.). Visiems lietuviams yra garbė, kada vie
nas iš mūsų tautiečių taip gražiai pasirodo. 
Mums, Lapinams, yra dvigubas džiaugsmas.

Kadangi mūsų būrelio nariai yra taip išsimė
tę, suplanuot bet kokį susirinkimų yra beveik 
neįmanoma. Nežiūrint sunkumų, broliai Dilba, 
Kiliulis ir Bričkus šiaip taip atvyko j sueigų, ku
ri įvyko geriausiam Štutgarto restorane. Prieš 
išsiskirstydami Klajūnai aplankė Vasario 16-tos 
lietuvių gimnazijų, kur buvo gražiai priimti. Po 
to broliai išvyko į tolimesnę kelionę, per kurią 
aplanke Austrijų, Šveicariją, Italiją, Ispaniją ir 
Prancūziją. Išsimaudę Rivieroje, Lapinai nuvyko 
garsint Klajūnų vardo į Monte Carlo . . .

Vieno mūsų brolių dėka, mes jau įsitaisėm 
būrelio gairelę. Specialus "Lapinų Klajūnų" 
ženkleliai irgi greit bus baigti. Gaila, kad ne
galėjom dalyvout IV TS didesniu skaičiumi, bet 
nors vienos iš Lapinų, brolis Koklys iš Clevelan- 
do, mus visus atstovavo.

Nors iš pirmo žvilgsnio pašaliniam žmogui gali 
susidaryt įspūdis, kad mes daug ko nenuveikiam, 
tačiau rimtai į reikalų pažiūrėjus pasirodo tik
roji korespondencinio būrelio veiklos nauda: ji 
nėra lengvai apčiuopiama, bet užtai tuo labiau 
svarbi. Lapinai Klajūnai, nuolat tarpusavy susi
rašinėdami, palaiko gyvų ryšį, be kurio taip sun
ku atsispirt nutoutėĮimui. Abejingumas lietuvių 
skautų reikalams ir yra pirmas žingsnis į nutoli
mų nuo lietuvybės. Šiuo atžvilgiu Lapinai Klajū
nai yra daug kų nuveikę.

Baigdami savo pirmus metus, Lapinai drųsiai 
žiūri pirmyn j sekančius, nes dabar jau beveik 
visi organizaciniai sunkumai praėjo. Sulaukę 
naujų narių. Klajūnai dar daugiau darbuosis ir 
ta pačio proga linki visiems broliams ir sesėms 
irgi nenuleist rankų.

Lapinas Klajūnas
22

Certificate of Upptec’0*’014

AWARDED TO:

FOR EXCEPTIONAL SERVICE

FROM «*• ■’» TO •"

24



PIRMUOS PASTOGĖJE
* Dr. Biežis, ilgametis Čikagos Skau
tams Remti Draugijos pirmininkas, ir 
prov.Rakas, dovanos sąlygomis perlei
dęs skautams naudotis 99 metus savo ūkį 
Michigano valstijoj, Pirmijos apdovanoti 
už didelius rėmimo nuopelnus Padėkos 
ordinu. Jubiliejinių iškilmių dieną abiem 
minėti ordinai buvo įteikti iškilmių parado 
metu IV-toj TS.

* Dr. B i e ži s , susitaręs su Pirmija ir 
giliai paveiktas gražios skautų-čių veik
los, imasi iniciatyvos organizuoti platų 
Skautams Remti draugijų tinklą, kad ga
lėtų būti įgyvendinti didesnieji Sąjunginio 
mąsto projektai.

* Tarybos vice-pirmininkė dr. Budrienė 
šiuo metu susirašinėja su įvairiose vieto
se veikiančiais Skautų Tėvų Komitetais, 
stengdamasi išstudijuoti jų organizacines 
ir veiklos problemas, kad galėtų paruošti 
atitinkamus nuostatus.

* v. s. Kazys J o n a it i s , ilgametis Tary
bos vice - pirmininkas, kodifikuoja visus 
iki šiol išleistus įvairius nuostatus ir ruo
šia spaudai jų rinkinį, kuris išeis dali
mis. Sąjungos Statutas netrukus bus pra
dėtas spausdinti ir bus išsiuntinėtas va
dovams.

* IV TS Vadovybė baigia sudaryti ir su
tikrinti IV TS apyskaitą ir bendrą prane
šimą. Jau sudarytas pilnas IV TS sveiki
nusių, ją parėmusių aukomis ir ją ap
lankiusių kitų organizacijų atstovų sąrašas.

* Korp. G i n t a r as , pernai Čikagoje įsi
steigusi jūros skautų studentų korpora
cija, patiekė Pirmijai savo korporacijos 
statutą peržiūrėti ir tvirtinti.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
* Australijos R. Sydney "Aušros" tunt. 
v. s. dr.V.Kišonui iš pareigų pasitraukus, 
nauju tunt. patvirtintas s. v. v. si. A. Dudai- 
tis.

JAV Vidurio R. Baltijos Jūros tunto 
tunt. s. E.Vengianskui iš pareigų pasitrau

k

kus, nauju tunt. patvirtintas v.valt. A. But
kevičius.

Toronto Rambyno tunto tunt. j. s. H. 
Stepaičiui iš pareigų pasitraukus, nauju 
tunt. patvirtintas ps. V. Abromaitis.

Naujasis Korp! "Vytiš'C/V pirm, 
ps. J. Liubinskas perėmė iš buv. pirm. ps. 
A. Mickevičiaus LSB Akad. Skyr. vedėjo 
pareigas.

* Vienetų registracija ir veiklos ataskai
tos surinkimas visiems LSB vienetams 
vykdomas lapkričio 1 dienai.

* Jubiliejinių lietuviško skau- 
tavimo varžybų pabaiga nuke
liama į š.m.gruodžio mėn.31 d. 
tikslu apimti visus Jubilieji
nius Metus. Ataskaitos tvarką 
nustatys Vyr.Varžybų Komisija 
ir praneš vienetams.

* Čikagos Lituanicos tunto tunt. s. P. Ne
dzinskui iš pareigų pasitraukus, naujuoju 
tunt. patvirtintas s. v. v.sl.V.Petrauskas .

Detroito Baltijos tunto tunt. ps. A. 
Manvydui iš pareigų pasitraukus, naujuo
ju tunt. patvirtintas s. VI.Pauža.

* Patvirtinti sekantieji LSB JAV Vidurio 
R.vadijos nariai: ps. Vl.Vijeikis - R. va
deivos pavaduotojas, ps. D. Dulaitis - Oro 
sk. instruktorius, ps. VI.Simutis - Sk. vy
čių reikalų vedėjas.

* Visa eilė LSB veiklą tvarkančių nuo
statų ir naujosios LSB skautų patyrimo 
programos išsiuntinėtos vienetams.

* S. v. v. sl.S. Krašauskui iš pareigų pa
sitraukus, naujuoju LSB Ūkio Skyr. vedė
ju paskirtas v. s. V.Kizlaitis.

* Nuo lapkričio mėn. antrosios pusės vi
suose LSB rajonuose pradedami draugi
ninkų ir skiltininkų kursai pagal Vadijos 
Vadovų Lavinimo Skyr. paruoštas progra
mas.

“SKAUTŲ AIDAS” PIRMIAUSIA JUMS VISIEMS-SOMS - 
NE TIEMS. KURIE JĮ LEIDŽIA, REDAGUOJA. ADMINIST 
KUOJA AR SPAUSDINA NORITE JĮ IŠLAIKYTI — PLA 
TINKITE IR PATYS PRENUMERUOKITE.
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AKADEMIKAI SKAUTAI
* (sks; Naujiems mokslo metams Akad. 
Skautų Sųj. Toronto skyrius valdybon iš
rinko Gr. Girdauskaitę, N. Bęrsėnaitę, G. 
Borkute, V. Bersėnų, Vai. Šernų ir M. 
Slapšį. Siam skyriui gražiai plečiant veik
lų, pastaruoju metu sulaukta 14 naujų narių.

* (sks) IV Tautinės Stovyklos vėliava buvo 
pasiūta ir išsiuvinėta clevelandiškės akad. 
skautės t.n. Meilės Leknickaitės. Jos 
iniciatyva Clevelando ASD Šatrijos Raga - 
nos dr-vės pasiuvo akademikų stovykli - 
nius kaklaraiščius vasaros Žaliakalnio ir 
IV TS stovyklautojams.

V. si. Meilutė Juškėnaitė pagal v. s. P. 
Karaliaus projektų buvo pagaminusi spe - 
cialius raiščius IV TS tvarkos tarnybos 
pareigūnams. Seserijos raiščiai buvo 
geltoni, Brolijos žali ir su atitinkamais 
užrašais.

* Korp ! Vytis fil. ps. R. Kezys, ilgametis 
New Yorko skautų Tauro tunto tuntininkas, 
nuo rugsėjo mėn. 20 d. iš šių pareigų pa
sitraukė.

* Fil. J. Ulėnas, ilgai vadovavęs New 
Yorko Korp! Vytis skyriui, iš šių parei - 
gų pasitraukė. Laikinai pareigas perėmė 
fil. R. Kezys.

* Rugsėjo mėn.24 d. junj.V.Virbicko bu
te įvyko Korp! Vytis New Yorko skyriaus 
sueiga. Fil. J.Ulėnas pravedė diskusijas 
Korp! Vytis statuto reikalais. Plačiai bu
vo svarstyti ASS skyriaus New Yorko stei
gimo, Korp! Vytis šventes ir akademinio 
rudens baliaus klausimai. Sueigos metu 
buvo parodyta senj. G.Peniko susukta spal
vota filmą apie IV Tautinę Stovyklų. Su
eigai pirmininkavo junj. J.Birutis, o sek
retoriavo j unj. V. R amanaus kas.

* (sks) Rugsėjo mėn. 6 d. Šv.Jurgio pa
rapijos bažnyčioj Clevelande moterystės 
sakramentų priėmė t.n. J. Drąsutytė ir 
senj. S.Peckus, palydimi gražaus 9 porų 
pulko. Jaunieji išvyko į Europų tęsti 
studijų.

* (sks) Rugsėjo mėn. 14 d. p. p. Juodikių 
bute Clevelande įvyko ASS sueiga. Pirmi 
ninkavo junj. V. Gelažius, sekretoriavo 
kand. G.Maciulevičiūtė. Programoje įvy
ko "apvalaus stalo" diskusijos, tema 
"Daugiausia nusipelnęs žmogus", kurias 
pravedė t.n. R. Vizgirdienė, senj. R. Viz
girda ir junj. A. Giedraitis. Linksmojoj 
daly buvo parodytos Tautinės ir žiemos 
stovyklų filmos.

* Clevelando ASS nariai prisidėjo prie 
"Lituanus" remti vakaro rengimo. Taip 
pat suruošė priėmimų Čikagos akademikų 
skautų kvartetui, kuris gražiai pirmų 
kartų Clevelande pasirodė.
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ANGLIJOS RAJONAS
* Šios vasaros rajono stovykla buvo pa
vadinta Jubiliejine 40-čiai metų lietuviškos 
skautybės ir 10-čiai metų Anglijos rajono 
gyvavimui atžymėti.

* Corby Bičių skiltis, vadovaujama vyr. 
skautės P. Paulauskienės, buvo pakviesta 
į vienų iškilmingų anglų skaučių sueigų, 
kurioje kalbėjo miesto burmistras, vys
kupas ir eilė kitų aukštų svečių, paminė
dami ir Lietuvų.

* ps. V.Fidleris persikėlė į Cheltenhamų 
kur gavo darbų vienoje mokslinėje įstaigoje,

* s. D. Fidlerienė Nottinghame ruošiasi 
muzikos studijų baigiamiesiems egzami
nams.

* Brolis R.Valteris paskirtas rajono Ūkio 
Skyriaus vedėju.

* Jubiliejinės stovyklos metu pakelti į 
vyresniškumo laipsnius: į vyr. skiltininko 
1. s.v. si. R.Verbyla, į paskiltininkio 1. 
R. Aneliauskas, J. Pulaikis ir E. Venckutė.

(B.)

ATLANTO RAJONAS - JAV
* Brolijos vienetų varžybos Žalgirio tun
to Kęstučio draugovei paliks pastoviu at
siminimu: "Vilkų" skiltis įsiruošė buklų 
s. Treinio namuose, "Arų" skiltis
p. Vaičjurgio, "Briedžių" skiltis - p.Aukš- 
tikalnio ir "Sakalų" skiltis - p. Tamošai
čio. Keturi skilties būklai vienoje drau
govėje vienų metų bėgyje, ar bereikia ge
riau?

AUSTRALIJOS RAJONAS
* Naujuoju Aušros tunto tuntininku pa
skirtas s. v. v. si. A. Dudaitis, anksčiau 
ėjęs tunto adjutanto pareigas.

* Visi vienetai intensyviai ruošiasi rajo
no Tautinei Stovyklai. Jūrų skautų Ryklių 
valtis į TS vyks visa. Ruošiamasi jūros 
dienai ir laužams.

* Aušros tunto tautinių šokių grupė smar
kiai dirba, nes numatyta eilė viešų pasi
rodymų. Grupei vadovauja v. si. A. Alčiaus- 
kas, muzikai - ps.A.Plūkas. (P.)

KANADOS RAJONAS
London, Ont.

* Savo eilinėje sueigoje Londono lietuvių 
skautų Židinio nariai nutarė daugiau tal
kininkauti vietos "Simano Daukanto" d-vei. 
Židiniečiai nori padėti suorganizuoti Tėvų
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būrelį, kuris glaudžiau sueitų su d-vės va
dovybe ir geriau pažintų d-vės rūpesčius 
ir džiaugsmus.Buvo aptarti talkos Džiam- 
borės Fondui, "Skautų Aido" ir "Mūsų 
Vyčio" platinimo reikalai. Priimtas pa
siūlymas pravesti "Simano Daukanto" 
d-vei iškyla. Pabrėžtinai iškelta mintis, 
kad nario ar kitokį mokesčiai sąjungai vi
sad turėtų būti laiku sumokėti. O. G.

Toronto, Ont.

* Po vasaros atostogų sk. vyčių pulk. J. 
Šarausko būrelis pagyvino savo veiklą, 
aktyviai įsijungdamas į Rambyno tunto 
vienetų darbus. Šiuo metu tunte dirba šie 
b-lio nariai: s. v. v. si. A.Dailydė yra bū
relio vadas ir drauge eina Rambyno tunto 
adjutanto pareigas, s. v. v. si. V. Šernas 
eina skautų L. K. Mindaugo dr-vės dr-ko 
pareigas, s.v. v. si. K.Dainora yra jo pa
vaduotojas, s. v. v. si. A. Dvarionas eina 
vilkiukų dr-vės dr-ko pareigas, o s. v. si. 
V. Kvedaras - vilkiukų dr-vės adjutantas . 
Taip pat būrelis yra pasižadėjęs įrengti 
skautų būklą.

* Spalių 19 d.bū-lis buvo suruošus arba
tėlę, į kurią atsilankė gausus būrys jaun. 
skaučių, vilkiukų, skaučių ir skautų. 
Taip pat buvo atsilankę Šatrijos ir Ram
byno tuntų tuntininkai. Arbatėlės metu bu
vo pasakojama ir rodomi paveikslai iš XV 
TS.Daugumas mūsų skautų ir skaučių tik
rai gailėjosi, kad nebuvo nuvažiavę į šią 
stovyklą. Po visų pasakojimų sekė trum
pos ir skanios vaišės, už kurias visi bu
vom dėkingi tuntininkams. Būrelis nuo
širdžiai dėkoja p. S.Dabkui už paveikslų 
paskolinimą ir taip pat tėvams Pranciš
konams už patalpas, brolis Juozas K.

VIDURIO RAJONAS - JAV
Cleveland, Ohio
* (sks) Spalių 11-12 d. Clevelande ir Ely- 
rijoje pas artimuosius viešėjo iš Toronto 
su bičiuliais atvykęs v.s. Stp. Kairys su 
žmona.

Sekmadienį po sumos Šv. Jurgio baž
nyčioje pas s.Juškėnus jis susitiko su Cle- 
velando s.Pilėnų tuntininku v.s. P.Kara
lium, Clevelande gyvenančiais Brolijos 
Vadijos nariais ir kt. sk. vadovais. Pasi
dalinta mintimis apie Brolijos veiklą bei 
neseniai Michigane pravestą Tautinę Sto
vyklą. Pasitariman atsilankė jūrų s. P. 
Labanauskas, lankęsis Amen. Balso rei
kalais Clevelande.

Chicago, Ill.

* (sks) Rugs. 21 d. Jaunimo Centre Či
kagos Lituanicos sk. tunto sueigoje ligšio
linis tuntininkas s.Pr. Nedzinskas perdavė 
pareigas naujai paskirtam tuntininkui sk. 
vyčiui v. si. V. Petrauskui. Prieš sueigą 

skautai su viešniomis skautėmis išklausė 
Šv. Mišias, kurias atnašavo ir pamokslą 
pasakė tėvas J. Kubilius, S. J.

Sueigoje pagerbta Liūtų skiltis, lai
mėjusi Tautinėje Stovykloje geriausios 
skilties vardą. Visiems liūtams įteiktos 
skautiškos fetros.

Pasitraukiantis tuntininkas su atsi
sveikinimo žodžiu naujai pareigosna sto
jančiam v. si. V. Petrauskui įteikė simbo
linį raktą, kurį prašė parvežti išlaisvin- 
ton Tėvynėn, s. P.Nedzinskui buvo įteikta 
dovana su įrašu:"Pasėjai, o broli, Tu pa
sėlio grūdą, kuris augs, ir bujos, ir 
derliaus atneš?

Po iškilmingosios dalies ps. Vyt. Čer
nius skautams pravedė pašnekesį. Vėliau 
ps. R. Račiūnas parodė savo IV Tautinėje 
Stovykloje suktą filmą. Sueiga užbaigta 
dainomis, kurių tarpe Čikagoje pirmą kar
tą nuskambėjo naujoji TS daina - "Laužai 
liepsnoja vakaruos".

* (sks) Rugs. 17 d. Čikagos MarquetPar- 
ko ir Roselando kolonijose įkurtas naujas 
skaučių tuntas turėjo pirmąjį vadijos po
sėdį. Naujasis tuntas pasivadino istoriniu 
KERNAVĖS vardu. Tuntininkė yra s. H . 
Plaušinaitienė. Kernavės tuntą sudaro: 
Dubysos paukštyčių draugovė, vad. s. N. 
Užbalienės, Jūratės skaučių dr-vė,vad. sk. 
I. Kasperaitienės, Živilės skaučių dr-vė, 
vad. ps. V. Pavilčiūtės, Mirgos vyr. skau
čių dr-vė, vad. ps. K. Kuraitytės, Tarp 
kitko nutarta surengti pirmąją Kaziuko 
mugę ateinantį kovo mėn.

* (sks) Rugs. 27 d. Jaunimo Centre buvo 
iškilminga Čikagos Aušros Vartų skaučių 
tunto sueiga, kurioje dalyvavo ir Kerna
vės tunto atstovės, įteikdamos gairelę. 
Po sueigos buvo arbatėlė, kurioje buv. 
tuntininkė s. S.Stasiškienė ir buv. Litua
nicos tuntininkas s. P. Nedzinskas gavo 
gražias dovanas. Apdovanota ir naujoji 
tuntininkė s. Bobinienė. s. S. Stasiškienė 
atsisveikindama įteikė iš Lietuvos atsi
vežtą Aušros Vartų paveikslą tunto būklui. 
Žodį tarė ir Juodkrantės jūrų skaučių tun
to tuntininkė s. F. Kurgonienė.
Detroit, Mich.

* (sks) Rugs. 28 d. Detroito jūrų skautų 
tėvų k-tas ir Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos v-ba Atraškevičienės vasarvietėje 
surengė smagią iškylą - gegužinę, kurion 
suvažiavo per šimtą lietuvių.Gražus oras, 
smagi nuotaika ir dainos neskubino grįžti 
namo, tad ten būta iki vėlaus laiko.

Vaišėmis rūpinosi E.Karvelienė, T. 
Kavaliauskienė, E. Baublienė ir Alf. Juška. 
Išvykos technišku paruošimu rūpinosi I. 
Laurinavičienė, VI.Staškevičius, J.Pet- 
rulionis ir Alg. Pesys. Mielųjų svečių tar
pe buvo Černiai, Šimkai, Dr.Sims, Koda- 
čiai, Pečiūros, J. Orentas, Banioniai, 
Alantai, Tamošiūnas ir kt.
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Svečiai ir skautai buvo pavėžinti jūrų 
sk. būriniu pastatu "Šarūnas" . J. Kava
liauskas pravedė šaudymo varžybas, ku
rios turėjo pasisekimą jaunimo, o taip 
pat ir senųjų karių tarpe.

Nuleidžiant vėliavą, kalbėjo jūrų sk. 
tėvų k-to pirm. J. Petrulionis ir M.L. B . 
D-jos pirm. inž. Varis.

Gegužinės didesnė pelno dalis skirta 
jūrų skautams paremti. Prie to M. L. B. 
Dr-ja paskyrė dar $15 auką. Dėkui šiai 
dr-jai, nes ji pirmoji iš Detroito organi
zacijų parėmė jūrų skautus.

Detroito jūrų skautai ir jų vadovybė 
širdingai dėkoja savo tėvų k-tui ir M. L. 
B. D-jos skyriaus v-bai už tokią puikią 
iškylą. Joje jūrų skautai įsigijo naujų 
draugų ir rėmėjų.

* (sks) Detroito jūrų skautų "Šarūno" ir 
jūrų skaučių "Jūratės" laivai savo šventė
je turėjo pirmojo pastato krikštynas. Iš
kilmėse dalyvavo jūrų sk. tėvai, rėmėjai 
ir svečiai - viso virš 100 asm. Būrinio 
pastato "Šarūnas" krikšto apeigas atliko 
kun. K.Simanavičius. Krikšto tėvai buvo 
V. Černienė, M. Sims, P. Padolskis ir 
L. Pečiūra.

Laivų iškilmingoje sueigoje jūrų 
skautai ir j. skautės davė įžodį.

Šventėje dalyvavo Brolijos Vidurio 
Rajono vadeiva s. Ant. Banionis, tuntininkė 
s. J. Pečiūrienė. Po iškilmių visi pavai
šinti pietumis.

Laivų vadovybės dėkoja visiems šven
tės dalyviams,tėvams, rėmėjams ir sve
čiams už gausų atsilankymą bei talką jūrų 
sk. veikloje.

* (sks) Detroito "Šarūno" jūrų sk. laivas 
kukliai išleido JAV karinėn tarnybon savo 
laivūną (adjutantą) E. Petrulionį. Naujuoju 
laivūnu pakviestas vi. Al.Pesys.

* Specialiam "Sk. Aido" numeriui, kuris 
buvo planuotas išleisti prieš IV TS arba 
drauge su šiuo numeriu, tegauta trys 
apžvalgos: Elizabetho, N. Y., Montrea- 
lio, Que. ir Detroito, Mich. vienetų. Sa
vaime suprantama - tai yra permažai nu
matytam leidiniui. Reikėtų dar bent 10 
apžvalgų. Jei jas gautume iki metų pabai
gos, spec, numerį išleistume sausio mėn. 
Taigi - paskutinis terminas - š. m. 
gruodžio 31 d. Lauksime !

* "Skautų Aido" skelbtas r a š i n i o kon
kursas taip pat platesnio susidomėjimo 
nesulaukė. Gautas rašinių skaičius yra 
pernelyg mažas palyginimui ir vertinimui. 
Dėl atsiųstų rašinių spausdinimo "Skautų 
Aide" tariamasi su jų autoriais. Konkur
so Komisijos nariams redakcija dėkoja už 
norą mums padėti.

ATSIUSTA PAMINĖTI:

MŪSŲ VYTIS, Nr.5, rašo ps. N. Jankutė, 
T.Remeikis, I. Čepėnaitė, v.s. A.Saulai- 
tis, s.v. A.Saulaitis, Jr. ir kt. Daug IV 
TS nuotraukų.

LITUANUS, Vol. 4, Nr. 3, rašo V.Sidzi- 
kauskas, dr. A. Klimas, A. Mažiulis, A . 
Rannit, J. Kaupas, K.Skrupskis. Iliustruo
tas dail. V. K. Jonyno darbais.

JAUNIMO ŽYGIAI, Nr. 3 (16), visuome
ninio auklėjimosi ir krikščioniškos-de
mokratiškos politikos jaunimo laikraštis. 
Vyr. redaktorius A. Kasulaitis, 1224 E. 
84th St., Cleveland 3, Ohio. 64 psl. ir 
viršeliai.

SPORTO ŽINIOS, Nr. 8-9, 8 psl. ir virše
liai.

SVEČIAS, Nr. 1-2-3-4, lietuvių evange
likų liuteronų laikraštis.

PĖDSEKIS, Nr. 9(12) Australijos rajono 
Aušros tunto laikraštis. 18 psl jr viršeliai.

BUDĖKIME, Nr. 25 Anglijos rajono lei
dinys, 30 psl.ir viršeliai.

Skaitykime ir platinkime 

“Skautų Aidą”!
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