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SKAITYTOJŲ NUOMONĖS

valt. G. Sniečkus: “Daugiau žinių 
apie vienetų veiklą ir apie pavie
nius asmenis ... Daugiau fotografi
jų, bet tik geriausias įdėti — foto
grafijas su prasme ..

X: . skautiško auklėjimo proble
mų—klausimų ir atsakymų formo
je .. . Žinių 20%, pasiskaitymų 50 
%, mokomosios medžiagos 30%...”

X iš Dorcester: “.. . apgailestauju, 
kad patys jaunuoliai, jaunuolės 
tarp 15-18 m. amžiaus nerašo 
straipsnių - aprašymų ar poezijos 
kurinių .. . Daugiau žinių apie ki
tus vienetus ..

p. M. Stankienė: “... reikėtų Įvesti 
auklėjimo skyrių, apimant visas 
sritis: dorovingumą, teisingumą, są
žiningumą, paklusnumą, tėvų ger
bimą, gailestingumą, darbštumą, 
tvarkingumą, švarumą bei punktu
alumą. Amerikos lietuviai jaunuo
liai apsileidę, nešvarūs, netvarkin
gi, tinginiai, visur vėluoja — ir 
mokyklon, ir bažnyčion, į susirin
kimus bei vakarus. Tėvų neger
bia, neklauso jokių pamokymų. I 
kiekvieną numerį įdėkite trumpą 
pamokėlę ...”

A. Dundzila: "... galėtų turėti dar 
gamtos ar pasaulio įvairenybių 
skyrių, sporto skyrių ... Turinys 
yra įvairus, tačiau kaip ji įbrukti 
i rankas jaunimui? Apie tai, tur 
būt, daugelis galvoja. Gal būtų 
tikslu “Sk. A.” daryti daugiau “se
zoniniu”? Juk žiemos meto skauty- 
bė gal ir įneštų įvairumo . . ." 

(bus daugiau)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVIU DIENOS, 1960 m. sau 
šio mėn. Devintame psl. poetės v.s. 
J. Augustaitytės - Vaičiūnienės nuo
trauka ir 4 eilėraščiai.

LITUANUS, December 1959, Vol. 
5. Nr. 4. Rašo Dr. K Pakštas. V. 
Rastenis, A. Landsbergis, J. Gimbu
tas, P. Jurkus. Dr. V. Sruogienė. A. 
Simutis. Dail. P. Augiaus reproduk
cijos.

PĖDSEKIS, Australijos rajono 
skautų-čių laikraštis. Nr. 11-12 (26- 
27). Numeryje SKS atsišaukimas 
“Sk. A.” platinimo reikalu.

BUDĖKIME, Anglijos rajono leidi
nys, Nr. 30. Yra poezijos, įdomios 
pasiskaitymo medžiagos, žinių.

MAGYAR CSEKESZ, vengrų skau
tų laikraštis, Jan. 1960, 16 psl, ir vir
šeliai.

IŠ VISUR TRUMPAI

• Vadeivos pavaduotojas j.s. Ignas 
Petniūnas, sausio 31 d. dalyvavo New 
Yorko Tauro tunto vadijos sueigoje, 
kur buvo aptarta visa eilė klausimų, 
susijusių su vietine bei rajonine 
veikla. Rajono Vadija pradėjo lanky
ti skautiškus vienetus tikslu arčiau 
susipažinti su vadovais, esamomis 
problemomis bei laimėjimais ir bend
romis jėgomis kelti skautiškos veik
los lygį. a.b.

* Londono, Ont. "Simano Daukan
to" V-jos skautų-čių Židinio š. m. 
vasario mėn. 25 d. sueiga buvo pra
dėta Židinio seniūno s.v. v.si.M. 
Chainausko prasmingais įvestiniais 
žodžiais "Tėvynei!" Po to vietinin
kas s. O. Gešventas skaitė referatą: 
"Skautų-vyčių būreliai ir skautų Ži
diniai", kuriame plačiau palietė 
skautų-vyčių s'akos istorinę eigą ir 
reformas. Sekė diskusijos ir vėliau 
DF įgaliotinio p. V. Gudelio prane - 
simas lėšų telkimo reikalu. Sueiga 
buvo pravestas, v. v.si.M.Chainaus
ko namuose ir praėjo geroje, dar
bingoje nuotaikoje.

Viršelyje - J. Mikėno DAINIUS
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MŪSŲ VADOVAI KETVIRTOSIOS TS PARADE NUOTR. V.KELAIČIO

Vadovai ir tėvai
Auklėjimo organizacijose auklėtiniai turi būti su

tartinai veikiami visų auklėjamųjų veiksnių. Ir ne tik 
sutarimo, pritarimo bendriems siekiams reikia. Turi 
būti ir glaudus visų bendradarbiavimas.

Mūsų organizacijos prasme reikalingas nuolatinis 
ir glaudus vadovų ir tėvų ryšys. Neužtenka tėvams su 
vadovais sueiti vieną kitą kartą per metus iškilmingomis 
progomis ar prie tradicinių arbatėlių stalo, kur papras
tai kalbama, kad "viskas labai gerai". Tėvai turėtų 
būti įtraukiami kaip galima daugiau ne vien į medžia
ginės paramos reikalus, bet ir j paties auklėjimo. 
Būtų labai naudirlga bent kartą per metus vietovėse su
šaukti vadovų ir tėvų sueigas, kuriose diskutuoti aktua
lias jaunimo auklėjimo problemas, gal net iš šalies pa
sikviečiant kokį paskaitininką. O kas gi nežino, kad tų 
problemų pilna, kas apie jas šiandien nerašo, nekalba? 
Taip pat vadovams laikas nuo laiko vertėtų tėvus lan
kyti, arčiau su jais susipažinti, apie vaikus pakalbėti, 
pasiaiškinti, pasiklausinėti. Lankymo proga tėvams būtų 
labai patogu ir mūsų vykstančius vajus paremti.

Iš antros gi pusės tėvai, leisdami savo vaikus į or
ganizaciją, į jos ruošiamas šventes, išvykas, sueigas, 

stovyklas, turėtų galvoti, kad organizacija nėra jų vai
kams paranki priebėga tam laikui, kai norima be jų 
savaitgalių popiečius praleisti ar atostogų išvažiuoti. 
Kad vaikai augtų gerais žmonėmis ir gerais lietuviais, 
vis dėlto, pirmiausia yra tėvų rūpestis. Dėl šio rūpesčio 
ir pastangos turėtų būti dedamos. Vadovams labai daž
nai trūksta moralinės tėvų paramos, nors inventoriaus 
vienetams kai kada ir pakaktų. Tėvai turėtų jausti pa
reigą dalyvauti visur, kur tik jie vadovų kviečiami - 
didesnėse sueigose, organizacijos parengimuose, minė
jimuose, stovyklose. Tėvų domėjimasis organizacijos 
veikla, savo vaikų užsiėmimais vienetuose skatina ir 
vadovus atiduoti viską, ką jie geriausio turi ir gali.

Sutarimo ir glaudaus bendravimo keliu eidami, 
vadovai organizacijos veikloje pasieks žymiai geresnių 
rezultatų - tėvai gi bus daugiau laimėję savo vaikų 
gerovei.

* Tėvų elgesys yra knyga, iš kurios vaikai mokosi.
Šv. Jonas Auksaburnis

° Mums netrūksta idėjų, o žmonių, kurie jas vykdytų.
H. Balzac
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Kančios palaima
Alfa Sušinskas

Gavėnios laikotarpis yra specialiai skirtas Išga
nytojo kančiai apmąstyti ir tinkamai pasiruošti Jo Pri
sikėlimo šventei minėti. Katalikiškoji gavėnia pasibai
gia iškilmingomis, triumfingomis Velykomis. Vadinasi, 
Viešpaties kančia nenueina niekais ir nesunaikina ken
čiančiojo Išganytojo: savąja kančia Jis atperka žmoniją 
ir labai ryškiai parodo ne tik savo dieviškąją galią, iš 
numirusiųjų prisikeldamas, bet taip pat Jis iškelia ir 
kančios prasmę - po kentėjimų ateina laimėjimas, o 
po mirties - prisikėlimas.

Žmogus nenori kentėti: tiek fizinės, tiek ir dvasi
nės kančios jis vengia ir bėga nuo jos. Tačiau nė vienas 
žmogus neišvengia kentėjimų savo gyvenime. Dėl to 
mokėti kentėti yra didelis menas ir didelė išmintis.

Kiekvienas krikščionis žino, kad Išganytojas žmo
nijai atpirkti pasirinko kančios kelią, o ne kitokį, nors 
ir kitu būdu savo dieviškąją misiją būtų galėjęs atlikti.

Savo kentėjimais Išganytojas įprasmino kančią, ir 
ji pasidarė šventa priemonė Dievo malonei bei antgam
tiniam gyvenimui laimėti. Is čia kyla tikėjimas: kas 
kenčia su Kristumi, Jam savo kentėjimus aukodamas, 
tas su Kristumi ir prisikelia. Taigi; kas savo fizinius ir 
dvasinius kentėjimus Dievui aukoja kaip permaldavimą 
už savo ir kitų nuodėmes, kas juos laiko Dievo leistais 
didesnei dvasinei tobulybei pasiekti, kas pasimoko iš jų, 
tas kenčia su Kristumi, ir tokiam jokie kentėjimai ne
nueina niekais ir nelieka be naudos. Čia dar tenka pas
tebėti, jog kentėti dėl Kristaus yra šventas religinis 
heroizmas, ir toks kenčiantysis yra religinis herojus.

Ne tik grynai religiniu, bet ir psichologiniu po
žiūriu galime vertinti kančios naudingumą, ir protingas

Šv. Kazimiero malda pries pamokas pilies koplyčioje.

Dail. V. Stančikaitė-Abraitienė 

žmogus turi susidaryti į ją teisingas bei sveikas pažiūras.
Vargas, kančia, įvairūs nepasisekimai, visokia 

nedalia ir dvasiniai suklupimai duoda žmogui puikią 
progą pažinti, kas yra jo tikrieji draugai ir kas apsi
metėliai. Žmogaus kentėjimo metu nuo jo pasitraukia 
netikrieji, tariamieji draugai, ir jis tada supranta, koks 
dvasiškai aklas jis iki šiol buvo, nemokėdamas atskirti 
pelų nuo grūdų. Tik tikrieji draugai kenčiančiajam 
ištiesia draugišką ranką ir jo nepalieka vieno.

Kentėjimai padaro žmogų jautresnį kitiems su
prasti: kančios žmonės geriausiai sugeba įžvelgti į kito

2

Vasario 16-tosios minėjimas Clevelande.

Vyr. skautės I. Stasaitėir J. Gailiusytė padeda 

gėles prie žuvusiems paminėti lentos.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Povilaičių šeimos 

skautai žiemos 

užsiėmimuose

Nuotr. K. L. Musteikio

žmogaus širdį. Bet šitaip būna tada, kai kenčiantysis 
įgali kantriai ištverti savo kančioje ir po sunkia našta 
nepalūžti. Šitokiam tvirtadvasiškumui turėti reikia ug
dyti ir stiprinti ištvermę bei kantrybę. Kančios apimtas 
žmogus turi nepamiršti, kad ne jis vienas kenčia: yra 
milijonai žmonių, kurie daug didesnes kančias išgyvena 
ir didesnius sielvartus turi, negu jis.

Kentėjimai yra puiki proga giliau susimąstyti ir 
savo gyvenimui nuodugniau apmąstyti. Daug kentėję ir 
tebekenčią žmonės visada turi gilesnį ir platesnį gy
venimo supratimą, nes kančia yra didelė gyvenimo 
mokytoja, kuri moko ne knygomis, bet skausmais ir 
sielvartu.

Tegu kenčiantysis krikščionis nenusimena, kai jį 
žmonės palieka ir nuo jo pasitraukia: būdamas savąja 
kančia vienybėje su Kristumi, jis nėra vienas - su juo 
yra Išganytojas, kuris jo kentėjimus įvertina ir priima. 
Šitaip kenčiantysis yra didvyris, nors gal žmonių tokiu 
ir nelaikomas, bet Dievo akyse jis yra tikras dvasios 
milžinas.

Didvyriškai kenčiantysis yra sau žmogus; jis nesi
lanksto prieš menkavertes žmogystas ir neprašo malonės 
iš tokių, kurie nėra jo verti... Mokąs kentėti savo 
kietu gyvenimo keliu žingsniuoja iškelta galva__

Kentėjimai gali būti didele dvasine palaima ir 
nuostabi gyvenimo mokytoja, bet tik tiems, kurie moka 
kentėti.

Šventoji gavėnia yra puiki proga dvasiškai sustip
rėti ir religiškai atgimti.

SUEIGA PAUKŠTYTĖMS 
v.s. L. Čepienė

IŠKILMINGA SUEIGA VILNIUI PAMINĖTI.

Vedamoji Mintis; Lietuvos Sostinė Vilnius.

PASIRUOŠIMAS.

1. Įrengiama parodėlė apie Vilnių, vaizdų, piešinių, 
knygų, medžio drožinių, Vilniaus verbų, modelių (Ge
dimino kalno pilies bokštas, vilniečių tautinių rūbų ar 
kt.)

Vaikų piešiniai: "Vilniaus pilies pasaka" Vaižganto, 
"Gedimino sapnas").
2. Sueigos patalpa dekoruojama atitinkamai šventės 
minčiai.

Programai;
3. Įrengiama šventoji Romuva, ugniakuras, paruošiami 
vaidilučių rūbeliai, vaidilučių šokis. Paruošiamas krivių 
krivaitis - Lizdeika.
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Buvusiai Seserijos Vyriausiai Skautininke! v.s.J. Vai
čiūnienei v. s. O. Zallskienė įteikia Geležinio Vilko 
ordiną. Vidury JAV Vidurio rajono vadeivė 
v. s. dr. J. Aglinskienė. Nuotr. L. Knopfmilerio

4. Pasiskirstoma darbu: arbatėlės seimininkių, svečių 
priėmimu, salės puošimu.

Paukštytės išsirikiuoja būreliais. Būrelių galvos pa
tikrina skaučių tvarkingumą, patikrina, ar visos atėjo, 
ar viskas atlikta, kas buvo pavesta. Viską patikrinusi 
ir paaiškinusi apie sueigos programą, ji veda būrelį į 
iškilmingą sueigą.

I. IŠKILMINGOJI SUEIGOS DALIS.

1. Daina; "Štai mažučiai debesėliai
Skuba, plaukia Lietuvon 
Taip norėčiau, kad į Vilnių 
Jie nuplauktų tuč tuojau.

Taip norėč, kad pasakytų
Sostinei mūs mylimai:
Neliūdėki mielas Vilniau, 
Tave myli ir vaikai."

(V. Griciūtės)

2. Įnešama vėliava, pagerbiama didžiuoju saliutu.
3. Lietuvos Himnas.
4. "Vilniaus Įkūrimas".

I-sis Būrelis.
Marytė: "Vilnius stovi puikiame Neries ir Vilnios 

slėny, iš trijų pusių apsuptos kalnais."
Onytė: "Apie pačią Vilniaus pradžią tikrų žinių 

nėra. Dvi upės, puikios girios, gražūs kalnai puošia ar
timiausias Vilniaus apylinkes".

Jonė: "Tokia vieta traukte traukė lietuvio akį dar 
tais laikais, kai vyriausi maisto šaltiniai buvo girių žvė
rys ir upių žuvys".

Danutė; "Rašytiniai padavimai sako, jog trylikta
me amžiuje Vilnios ir Neries upių santakoje jau būta 
lietuvių šventvietės, kur gyventa krivių, vaidilų ir kitų 
dvasininkų ".
(Tyli muzika "Ant kalno ramovės..." Įeina vaidila , 

vaidilutės, prieina prie ugniakuro, užkuria šventą ug
nelę ir pašoka vaidilučių maldingą šokį.)

Aldutė: "Keturioliktojo amžiaus pradžioje Gedi
minas sumanė perkelti į Vilnių savo sostą. Tam jis pasta
tė čia dvi pilis: vieną Pilies kalno viršūnėje, antrą - 
pakalnėje. Patį Vilniaus įkūrimą gražios pasakos puošia. 
Viena jų štai ką sako:

II-sis Būrelis . (Muzika).
Ilona: "Kartą Gediminas Panerių kalnuose me

džiojęs. Be daugelio kitų žvėrių,jis nukovęs nepaprastai 
didelį taurą. Ten pat kunigaikštis ir nakvojęs. Naktį 
jisai sapnavęs didelį geležinį vilką. Tas vilkas taip 
garsiai staugęs, lyg jo nasruose būtų staugę koks šimtas 
vilkų".

Giedrė:"Šį sapną krivė Lizdeika šitaip išaiškinęs 
Gediminui: (Nuo ugniakuro kalba persirengusi skautė- 
Krivių Krivaitis).

"Geležinis vilkas tavo,
Kurs taip staugė, taip dejavo, 
Buvo ženklas, duotas tau. 
Staugimu esi tu kviestas 
Čia įkurti didžio miesto, 
Sostinės visos šalies.
Per pasaulį nuskambės
Miesto vardas,kaip griaustinis, -
Stebins, žadins ir vylios
Palikuonis Lietuvos.
Augs galingas ir garsus
Ir per amžius tarps ir bus".

Visos Skautės:

"Mes išmirsim. Amžiai slinks.
Ąžuolai pavargs, sulinks.
Miestas amžiais nemarus
Lietuvos sargyboj bus!

Ilona;. Kol lietuviui Vilnius švies, 
Giedrė;Kol jo meilė bus gyva, —
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Amžių amžiai tesrovės:
Nemari bus Lietuva!

Visos Skautės:
Te per amžius mus gaivina 
Miestas mūsų Gedimino !
Te per amžius jo s'viesa
Šviesis Lietuva visa !
Te lietuviui Vilnius bus
Meilės džiaugsmas ir dangus!

(Is’B. Sruogos "Giesmės apie Gediminą").

Žaiskime
Paslapties Išaiškinimas .Būkle suslepiate! įvai
rių spalvų popieriaus gabaliukai - vienodas skaičius 
kiekvienai skilčiai, bet skirtingų spalvų. Visos skiltys 
ieško tų lapukų, bet tik skiltininkai gali juos paimti. 
Skiltis gauna du taškus už kiekvieną surastą savo lapuką 
ir vieną tašką už kitos skilties lapuką.

Priešpriešos . Skiltis išrikiuota pries’ skiltininką. Jis 
duoda įsakymus, kurie turi būti atvirkščiai suprasti. 
Pav. "pakelkit kairę ranką”! - reikia pakelti dešinę; 
arba: "du žingsnius pirmyn"! - reikia paeiti du žingsnius 
atgal. Apsirikę tris kartus išeina iš eilės.

Raidės; Skiltininkas pasako kokią nors raidę, pav. A. 
Skautai turi per 5 minutes atnešti jam kaip galima 
daugiau daiktų,kurių pavadinimai prasideda raide A.

Perplėštas Popieris.Kiekvienas skilties skautas gau
na po nuplėšto popieriaus gabalėlį, kurių antrąsias puses 
turi skiltininkas. Skautai turi atrasti atitinkančias sa
vam popierėliui dalis. Pirmas suradęs, laimi.

Stovyklų Puolimas . Kambario galuose kreida nu
brėžiami ratai - tai priešų stovyklos. Kiekvienas sto
vyklos vadas gauna po kreidos gabalėlį. Stovyklos įgula 
stengiasi, gindama savąj’ą stovyklą, įrašyti "x" priešo 
stovykloje. Kreida gali būti perduota iš rankų į rankas.

Parinko V. V.

SKAUTAI 
VYČIAI

Skyrių tvarko s. O. Gesventas
106 Inkerman St., London, Ont.

SK. - VYČIŲ VIENETAMS IR 
PAVIENIAMS SK.- VYČIAMS

JAV IR KANADOJE

Brangus Broliai Vyčiai !

L. S. B. Vyriausiajam Skautinin
kui pritarus, L. S. B. Skautų Vyčių 
Skyrius šiais metais šaukia J. A. V. 
ir Kanados Sk. Vyčių Sąskrydį, kurio 
programa rūpinasi Sk. Vyčių Skyrius, 
o techniškais organizaciniais dar
bais - Toronto Pulk. J. Sarausko Sk . 
Vyčių Būrelis.

Sąskrydžio tikslas ir pobūdis jau 
yra paskelbtas SKAUTŲ AIDO sk. vy
čių skyrelyje.

Šiuo papildomai pranešu, jog 
L. S. B. Kanados Rajono Vadeivai ir 
Toronto TUntininkui maloniai sutikus 
ir pakvietus, yra apsistota ties 
TORONTU kaip sąskrydžio vieta.

Sąskrydis įvyks š. m. rugsėjo 
mėn. pabaigoje ar spalio pradžioje. 
Sis laikas yra parinktas dėl dviejų 
priežasčių: 1) pasibaigus vasaros sto

vykloms, skautai vyčiai, kurie sto
vyklų metu yra būtinai reikalingi 
savo jauniesiems broliams, bus lais
vesni ir galės skirti daugiau laiko 
sk. vyčių šakos reikalams; 2) iki to 
laiko, L. S. B. Sk. Vyčių Skyrius ga
lės geriau apsvarstyti Brolių Vyčių 
atsiųstus pasisakymus ir sugestijas, 
ir tuo būdu paruošti geresnę sąskry
džio programą.

Kaip GALUTINĖ sąskrydžio data 
yra pasiūlyta 1960 m. spalio 8-9 d. d. 
tačiau nei L. S. B. Sk. Vyčių Skyriui, 
nei Toronto J. Sarausko sk. vyčių bū
reliui perdaug didelio skirtumo ne
sudarytų, jei sąskrydis įvyktų porą 
savaičių anksčiau arba vėliau. Todėl 

Toronto pulk. J. Sarausko būrelio vyčiai puošia savo vadą. Nuotr. K. Dainoros

sąskrydžio galutinės datos reikalu 
nedelsdami nusiųskite savo pasisa
kymus J. Sarausko Būrelio Vado s. v. 
v.si. J.Karasiejaus adresu: 37 Glen- 
lake Avė. , Toronto 9, Ont. , Cana
da. Taip pat, jei galite, jau is' 
anksto tuo pačiu adresu Būreliui pra
neškite, kiek apytikriai asmenų iš 
Jūsų vietovės atvyks, kiek iš jų pa
tys susiras nakvynes, ir kiek nakvy
nių teks parūpinti J. Sarausko Sk. vy
čių būreliui.

Be to, prašau kiekvieną sk. vy
čių vienetą J. A. V. ir Kanadoje iš 
anksto numatyti, kas jį atstovaus 
sąskrydyje. Sąskrydyje kviečiami 
dalyvauti VISI liet, skautai vyčiai
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J. A. V. ir Kanadoje, tačiau, ne
žiūrint dalyviu skaičiaus, kiekvie
nas sk. vyčių vienetas yra prašomas 
įgalioti po vieną sk. vytį, kuris ga
lėtų oficialiai pasisakyti ir balsuoti 
savo vieneto vardu.

Baigdamas primenu, jog Brolių 
Vyčių pasisakymai sąskrydžio PROG
RAMOS klausimais yra L. S. B. Vyčių 
Skyriuje labai laukiami; prašau juos 
siųsti tiesioginiai mano adresu, 38 
Sawtell Ave., Brockton 39, Mass., 
U.S.A.

Budėkime !

Vaidievutis A. Mantautas
L. S. B. Sk. Vyčių Skyriaus Vedėjas

Anglijos rajono Tėvynės tunto vadi ja Bradforde

DRAUSMĖ SK.-VYČIŲ 
BŪRELYJE

(Sutrauktai sulietuvino
s. v. v. si. M. Chainauskas).

Pulk. J. S. Wilson, Tarptautinio 
Komiteto Garbės Pirmininkas,nagri
nėdamas drausmę skautų judėjime ir 
palietęs drausmės reikalą vilkiukų 
ir skautų vienetuose, pasisako dėl 
jos ir skautų-vyčių būrelyje. Jis 
tvirtina, kad drausmės ugdymas ir 
skautų-vyčių būrelyje turi būti toliau 
tęsiamas.

Skautas-vytis drausmę turi pats 
sau rasti prisitaikyti ir ją uoliai 
saugoti. Yra išmintinga, kai skautas 
-vytis, siekdamas drausmės, ieško 
patarimo, vedimo. Tai yra labai 
svarbu, kadangi skautas - vytis ne
begyvena kokioje nuo žmonių at
kirstoje saloje, o jų tarpe. Jis daro 
gerą ar blogą įtaką tiems, kurie yra 
jo aplinkoje.

Skauto-vyčio drausmės ugdymas, 
tobulinimas jam atneš’ daug naudos. 
Buvusi kai kurių skautų-vadovų nuo
monė, kad skautas-vytis yra atpa
laiduotas nuo drausmės, pasirodė 
labai neteisinga ir kenksminga. Bet 
tai jau priklauso praeičiai ir nėra 
reikalo apie tai daugiau užsiminti.

Skautų-vyčių vadovai turėtų 
prisiminti, kad skautas-vytis turi 
būti paruos'tas ir drausmės atžvilgiu . 
Skautininkas gali nurodyti kelio 
pradžią, bet palikti skautui-vyčiui 

praeiti tą kelią ir jam padėti kur 
reikalinga.

Tikėkime, kad garbinga draus
mė visuomet bus pirmaeilė skauto- 
vyčio pareiga būrelyje ir jo asme
niniame gyvenime.

ATVIRAI KALBANT
(Diskusinis straipsnis)

Skaitėme ("M. V". 1958 m. 
No. 6) LSB Skautų Vyčių Skyriaus 
Vedėjo s. Ign. Serapino strapsnį "Sk. 
Vyčiai Skirtingų Sąlygų Lūžyje." 
Tame pačiame "M. V", s. E. Vilkas 
rasė "Lietuviai Skautai Erdvių Am
žiuje. " Abu straipsniai LABAI AK
TUALŪS. Pasisakyta atvirai. Pasa
kyta laiku. Straipsniai įsidėmėtini. 
Nebegalime ir toliau laikytis galvo
jimo, kad nėra ko ramybės drumsti, 
nėra ko jaudintis ir kitus jaudinti. 
Reikia turėti drąsos pažiūrėti tikro
vei į akis. Reikia vadovams ieškoti 
naujų kelių idėjai išlaikyti. "Mes 
turime pabusti” - sako s. E. Vilkas 
ir toliau tęsia "šis mūsų pabudimas 
galėtų prasidėti nuoširdžiu persvars
tymu savo dabartinės gyvenimo ver
tybių skalės." Cituoju toliau "... mes 
turime perduoti .jauniesiems savo 
skautavime įsigytą sugebėjimą su
sigaudyti gyvenimo vertybių skalėje.” 
O s. Ign. Serapinas tarp kitko mums 
primena: "Kapituliuodami prieš 
piktos mamonos išgalvotas rafinuo
tas apraiškas, mes nusikalstame ir 
savo tėvynei Lietuvai. " Kas mums 
belieka? Reikėtų ramiai, atsidėjusiai 
išnagrinėti esamąją padėtį ir ieškoti 
naujų ginklų kovoje su naujomis ne
gerovėmis. "Skautų Aido" 1959 m. 
Nr. 1 vedamajame "Išlikti ar palūž

ti" skaitome "kad vaikai nebe tokie, 
kokius mes norėtume matyti, yra 
paprastas, natūralus ir gyvenimiškas 
reiškinys. Gal būt, daug kur reikėtų 
keisti metodiką, formas, paliekant 
tą patį turinį? Yra problema, kurią 
vadovai turi kasdien gyventi, tartis, 
ieškoti kelių, būdų ir priemonių". 
Ar tai jau ne į augščiau pastatytą 
klausimą atsakymo dalis? Aišku - 
problemos sprendimas pats mums iš 
debesų nenukris. Mes tuo turime pa
tys pasirūpinti - turime ieškoti, 
verstis į mums taip opų klausimą. 
Bus nesėkmių, bet bus pagaliau ras
tas galutinis sprendimas.

Išvadoje matome, kad,
1. Reikia rimtai susirūpinti esa

mąja padėtimi.
2. Turime būtinai ieškoti naujų 

kelių senajam tikslui siekti.
Minėti straipsniai liečia ir mūsų 

skautų vyčių šaką. Ja mes esame 
daugiausia susirūpinę. Tiesa, ne mes 
vieni skautais vyčiais susirūpinome - 
kitos skautų sąjungos turi tą patį rū
pestį. Skaudu, bet dabartiniu metu 
mūsų skautų vyčių šaka pergyvena 
rimtą, pavojingą krizę. Mažai prie
auglio jungiasi į sk. vyčių gretas. 
Dažnai dar net skautų vyčių amžiaus 
nepasiekę broliai palieka Sąjungą. 
Kodėl? Pakartotinai tenka išgirsti, 
kad jaunieji be entuziazmo ir su 
protarpiais lanko būrelių sueigas, 
nebeparodo prisirišimo Sąjungai. 
Kodėl? Dalį atsakymų randame 
straipsnio pradžioje. Bet ar tai iš
semia klausimą? Ar mes, vyresnio 
amžiaus skautai vyčiai, davę tokį 
atsakymą, galime ramia sąžine nu
siplauti rankas? Ne, tuo mes netu
rime pasitenkinti.

Pasižiūrėkime į LSB Kanados 
Rajono Sk. Vyčių 1958 m. gegužės 
mėn. 17-18-19 d. įvykusio sąskry-
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džio rezoliucija. Štai kelios ištrau
kos,
# 2. Sąskrydžio dalyviai prašo LSS 
Pirmijos pagreitinti skautų Židinių 
įstatutinimą ir padaryti pakeitimus 
veikiančiame statute, liečiančius 
skauto vyčio kandidato amžių. 
Sąskrydis siūlo pakeisti sk. vyčio 
kandidato amžių iš 17 m. į 16, su 
sąlyga, leisti duoti įžodį ne jaunes
niam kaip 17 metų.
# 3. Suvažiavimas rekomenduoja, 
kad busimieji židiniai bendradar
biautų ir padėtų vietos vienetams. 
Siūloma, kad tuntų atstovas daly
vautų židinių posėdžiuose, o židinio 
atstovas - tunto vadijos posėdžiuose.
# 4. Suvažiavimas mano, kad akty
vaus vyčiavimo amžius turėtų baig
tis tarp 23 ir 25 metų."

Iš to matome, kad LSB Kanados 
Rajono skautai vyčiai jau prieš kurį 
laiką siūlė padaryti tam tikrus pa
keitimus. I tai buvo reaguota įvai
riai. Kai kur su tuo nesutikta. "Kaip 
tai? Skautams vyčiams amžiaus ri
ba? Skautams vyčiams nėra amžiaus 
ribos!" - Taip, skautų vyčių galime 
(ir gerai, jei kasdieniniame gyveni
me liktume!)likti visam gyvenimui. 
Bet skautų vyčių būrelio narių am
žius turi būti ribotas. Reikėtų prisi
taikyti prie Tarptautinio Skautų Biuro 
nustatytos amžiaus ribos - 23 metų. 
Tokio pakeitimo savo tarpe staigiai 
nepravesime, tam reikia daugiau 
laiko, daugiau pastangų. Galime 
sau pasilikti teisę, kad 23 metus su
laukęs sk. vytis dar 2 metus lieka 
būrelyje talkininku. Skautų vyčių 
šaka yra paskutinioji jaunuolio la
vinime, paruošime savystoviam gy
venimui. Po to skautai turėtų bur
tis židiniuose, kurie turėtų gyvuoti 
ir veikti vyresnio amžiaus sk. vyčių 
dvasia, veikla, tarnaudami yisur 
ten, kur jie gali padėti.

Amžiaus sk. vyčių būreliams 
nustatymo reikalas daugeliui iš mūsų 
yra svetimas, neįprastas ir dėl to 
atrodo nepriimtinu. Bet ar mes ne
sutiksime, kad 16-23 metų ribose 
sk. vyčių būrelis jausis savo tarpe 
laisvesnis, judresnis, jausis daugiau 
"namie", negu kartu su 30-50 ir 
daugiau metų amžiaus broliais? Ar 
tai nėra normalus ir sveikintinas 
reiškinys? Dvasia,veiklos turinys nuo 
to nepasikeis, nenukentės, bet 
skautai daugiau negu dabar eis į 
sk. vyčių būrelius. Sakoma, kad nėra 
būreliams prieauglio. Bet gal ir nėra 
prieauglio dėl to, kad būrelių veik
los ir sueigų pravedimo būdas (ne 
ideologija) jauniesiems broliams 
yra svetimas, nepriimtinas? Kodėl 
nepamė'ginama suprasti jaunesniuo
sius brolius ir pagalvoti apie tai, 
kad amžinos sueigos už apvalaus 

(ar kitokio) stalo gali jiems įkyrėti. 
Jie nemėgsta perdėtai daug diskusijų 
ir kitų asmeniškų prisiminimų. 
Suprantamas dalykas, kad jie nori 
patys būti sueigų ir būrelio šeimi
ninkais. Be to, ar mes galvojame, 
kad dabar, po 19 metų, vyčiavimas 
Lietuvoje liktų tuo pačiu kaip kad 
prisimenama? Senesniojo amžiaus 
sk. vyčių vyčiavimo forma daugiau 
tinka skautų židiniams, kur ir to
liau eina asmens lavinimas, bet 
pirmoje eilėje tarnaujama Sąjungai 
ir jos vienetams, kur tiktai reika
linga ir įmanoma. Girdi, laukiame 
židiniams statuto. Gerai - bet kaip 
ilgai bus to statuto laukiama? Ar 
nebūtų geriau pradėti konkrečia 
veikla, is kurios ir gimtų pats sta
tutas?

Grįžtant prie skautų-vyčių bū
relio aukščiau jau minėto amžiaus 
ribose, siūlosi mintis, kad be rink
tinio vado iš skautų vyčių tarpo, bū
relis turėtų kviesti prityrusi ir pa
sišventusį vadovą - tėvūną. Jo pa
reiga būtų globoti būrelio veiklą ir 
būti už ją atsakingu. Jo jaunimo su
pratimas, asmeniškas pavyzdys , 
taktas, sumanumas ir kantrybė bei 
atskirais atvejais talkininkų pasirin
kimas, gal ir bus lemiamas mūsų 
skautų vyčių šakos ateičiai. Tos ša

A.S.S. Rytinio pakraščio šventė
Vasario 6 d. Hartforde įvyko 

A.S.S. rytinio pakraščio šventė, 
kurioje dalyvavo apie 50 akademikų 
iš įvairių rytinio pakraščio vietovių. 
Iškilmingoje sueigoje Korp ! Vytis! 
junjorai iš Hartfordo ir New Yorko 
davė senjorų pasižadėjimą. Po to 
buvo svarstomi A.S.S. reikalai. 
Vakare suvažiavimas baigtas vai
šėmis ir šokiais. 

New Yorko naujieji Korpl Vytis senjorai Akademinio Skautų Sąjūdžio šventės metu vasario 6 d. Hartforde davę senjoro 
pasižadėjimą. Is' kairės J dcilnę Algis Šetfkas, Evaldas Remeza, Viktoras Klrkyla, Vitalis Slrusas ir Algis Rimas. (Nuo
traukoje trūksta Rimo Kllvečkos Ir Vido Montvilos). Nuotrauka G.Penlko

kos ateičiai, kuri turi tapti mūsų 
tiltu iš praeities į ateitį.

Dėl programos mes nebegalime 
daugiau skųstis, negu kitų Sąjungų 
skautai. Turime savo programas, 
galime žinių ir medžiagos pasisemti 
anglų kalba pasiskaitę B. P. "Rove- 
ring to Success", ruošdami mūsų pa
mainą didžiajai tarnybai Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, stengdamiesi 
mūsų jaunuosius brolius išmokyti su
sigaudyti gyvenimo vertybių skalėje. 
Kartu nė kiek neabejojame, ką 
gausime talkos, informacijų, pata
rimų bei veiklos koordinacijos iš 
mūsų LSB Skautų Vyčių Skyriaus . 
Padėdami vieni kitiems, padėsime 
mūsų Lietuvos Skautų Brolijai !

s. O. Gešventas

(Keliamieji klausimai jau ne kartą 
buvo nagrinėti sk.-vyčių sueigose 
ir sąskrydžiuose. Ateinančio rudens 
JAV ir Kanados rajonų sk. -vyčių 
sąskrydyje Toronte be abejo, šie 
klausimai vėl sukels diskusijas. Būtų 
gera, kad iki to laiko pasisakytume 
šio skyriaus skiltyse. Iš anksto jau 
tai apgalvoję, galėtume lengviau 
sąskrydžio 771610 prieiti kokių nors 
vieningesnių išvadų. Red.)

Visos apeigos vyko Hartfordo 
Lietuvių Piliečių Klube. Ten jau per 
popietę suplaukė gausus būrys aka
demikų iš New Yorko, Bostono, Hart
fordo ir kitų vietų. New Yorko jun- 
jorams teko didelė staigmena, kai 
jie po sunkios ir ilgos kelionės buvo 
pristatyti junjorų apklausinėjimo 
komisijai, kuri patikrino jų žinias. 
Komisiją sudarė: filisteriai V.Pileika,
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Hartfordo studentų skautų Korp! Vytis junjorai, pasiruošę senjoro pasižadėjimui vasario 6 d. Atlanto rajono akade
mikų skautų šventės metu Hartforde. E kairės į dešinę: Andrius Tvirbutas, Faridas Maslauskas, Viktoras Kulvinskas, 
Rimas Kriščiūnas, Vytas Raškevičius ir Vincas Šnipas. Prie vėliavos kairėje - senj. V.Šetikas.

Nuotrauka A. Eidukevičiaus

R. Kezys, A.Kudirka ir senjorai R. G. 
Vildžis ir J. Birutis. Netrukus įvyko 
iškilminga sueiga, kurią atidarė 
Hartfordo-Waterburio A. S. S. skyriaus 
pirmininkas fil. Kazimieras Čempė. 
Sueigoje fil. R. Kezys pravedė sen
jorų pasižadėjimo apeigas. Po pa
sižadėjimo naujiesiems senjorams 
t. n. D. Nenortaitė įteikė akademikių 
skaučių vardu po gėlę. Toliau padi
dėjusi A. S.S. greta įsijungė į disku
sijas apie numatytą vasaros stovyklą. 
Šias diskusijas pravedė senj. V. Vir
bickas. Ryšium su šiuo klausimu bu
vo svarstoma laikas, vieta ir norai 
tokią stovyklą organizuoti. Šis sto
vyklos klausimas buvo galutinai ne
nutartas. Tada fil. R. Kezys davė visą 

eilę pranešimų apie A. S. S. veiklą. 
Pažymėtina, kad New Yorke pla
nuojama surengti jaunųjų menininkų 
kūrinių parodą, kurioje galėtų jau
nieji parodyti savo kūrinius visuome
nei. Taip pat A.S. S. New Yorko 
skyrius pakvietė Montrealio Lietu
vių Dramos Teatrą atvykti gastrolė
mis į New Yorką. Buvo dar raginama 
finansiškai nepajėgiems studentams 
kreiptis į Dr. Vydūno Šalpos Fondą 
pašalpos reikalu. Galutinai buvo pra
nešta, kad gegužės mėn. įvyks vi
suotinis A. S. S. filisterių suvažia
vimas Čikagoje.

Po šio suvažiavimo rytinio pak
raščio Korp! Vytis narių skaičius 
žymiai padidėjo. Is’ Hartfordo sen

joro pasižadėjimą davė: Rimas Kriš
čiūnas, Viktoras Kulvinskas, Faridas 
Maslauskas, Vytautas Raškevičius, 
Vincas Šnipas Ir Andrius Tvirbutas. 
Iš New Yorko pasižadėjimą davė: 
Viktoras Kirkyla, Rimas Klivečka, 
Vidas Montvyla, Evaldas Remeza, 
Algis Rimas, Vitalis Sirusas ir Algis 
Šetikas. Dauguma naujųjų senjorų 
yra aktyvūs New Yorko ir Hartfordo 
skautų vadovai. A. S. S. vis stiprėja 
ir susilaukia naujų studentų tęsti 
savo veiklai.

Dėl šventės pasisekimo didelė 
padėka yra reiškiama Hartfordo aka
demikams skautams, ypatingai V . 
Pileikai, D. Nenortaitei, M. Bane- 
vičiūtei ir kitiems.

SKALPAS
J. Woszczynin

Skautas vytis Julius P. nebuvo dar 
išėjęs iš vyčiavimo metų, bet, jo laimei 
ar nelaimei, liko visiškai plikas. Buvo 
tai nagingas ir puikus skautas. Labai 
mėgo vasaros atostogų metu iškylauti 
bei išplaukti į didesnes keliones laiveliu.

Paprastai jis išplaukdavo vienas. Bet 
šį kartą pasisiūlė kartu paiškylauti šau
ni sesė Genė D. Julius tai priėmė su 
džiaugsmu. Nemanykit, kad todėl, jog 
sesė buvo... graži. Julius —■ vienas iš 
tų, kurie dažnai nepastebi, jog sesių 
esama gražių. Jis dėmesį tik atkreipė į 
jos plaukus, kurie buvo ilgi, šviesūs ir 
tankūs, kaip spindintis auksas. Tie plau
kai jo dėmesį patraukė gal ir todėl, kad 
kelionės metu jis turėjo su jais nemaža 
rūpesčių. Genė kaip tik savo plaukus im
davo pinti, kai po trumpo poilsio reikėjo 
vėl toliau išplaukti. Arba vėl — po mau
dymosi jos plaukai ilgai nedžiūvo, o jis 
laukė jos pagalbos prie paruošiamų dar
bų. Pagaliau vingiuota upė buvo apau- Tai tik kelio pradžia Hamiltono skautams, vykstantiems į žiemos iškylą. Nuotr. A.Pilypaičio
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gusi tankiais krūmais ir plaukuosna daž
nai įšokdavo “vilkai”. Julius turėdavo 
“vilkus” išimti ir gaudavo barti, kai per- 
stipriai plaukus patraukdavo.

Bet tolimesnė kelionė vyko jau be jo
kių kliūčių. Greit atėjo pusiaudienis, ir 
saulutė kepino negailestingai. Iškylauto
jai sustojo ir pasislėpė palinkusio gluos
nio pavėsy. Išsidėliojo savo sausą maistą 
ir rengėsi pasistiprinti. Tačiau Genė už
simojo pieno, šviežio pieno...

— Atsigerk vandens, — siūlė Julius.
— Kad aš noriu pieno. Jau perdaug 

prisigėriau to šilto, žuvim atsiduodan
čio, vandens. Manau, kur nors netoliese 
gyvena žmonės. Tik per tuos krūmus 
nieko nematyti. Broleli, mielas auksini 
broleli, atnešk man pienelio. Juk tai gali 
rasti kiekvienoj trobelėj.

— Bet kur aš tą trobelę surasiu? Čia 
toks tankumynas aplinkui, ir aš nesu, 
buvęs šioje apylinkėje. Be to, toks die
nos karštis!

— Neatsikalbinėk. Išeik atokiau į 
krantą, pasižvalgyk. Tikrai kur netolie
se dūmus pamatysi. Juk visos šeiminin
kės dabar pietus ruošia. Eik, eik, o aš 
tuo tarpu snūstelsiu.

Ką turėjo daryti vargšas brolis. Su 
moterimis visada taip. Kai jos ko Įsi
geidžia, nėra kitos išeities — reikia tik 
paklusti...

Sunkiai išlindęs pro tankumynus, kiek 
toliau išvydo dūmus. Kaip patyręs skau
tas Įlipo gluosnio viršūnėn ir pririšo bal
tą nosinę —• ženklą matomą iš tolo, kad 
be klaidžiojimo sugrįžtų atgal. Pasuko 
tiesiog dūmų link, tačiau tankumynais 
buvo apaugusi visa apylinkė. Skindamas 
sau kelią, po kurio laiko išgirdo piktus 
balsus:

— Stok! Rankas aukštyn!
Klusniai pakėlęs rankas galvojo, kad 

plėšikai užpuolė. Iš krūmų iššoko keli 
vyrukai, lyg skautų uniformose. Tik jų 
burnos nuteptos raudonai ir apvedžiotos 
dar rašalu. Ant galvų plunksnos, o ran
kose lankai ir tomahawkai.

— Slaptažodis!?
Iš kur Julius galėjo žinoti slaptažo

dį ir dar “indėnišką”?
— Sveikinu raudonuosius brolius. Ne 

karo taku ateinu, tik noriu paklausti: 
gal šaunūs kariai turi savo stovykloje 
karvę?

— Turime tik “Kruvinąjį Jautį”, — 
atsakė choru ir apsupę pradėjo karo šo
kį, vis šaukdami “Baltaveidis, baltavei
dis! Kraujo, kraujo trokštam!” Pagaliau 
surišo Juliaus rankas ir paėmę už “las
so” nuvedė stovyklon. Nesipriešino, nes 
žinojo tokiais atvejais indėnų papro
čius. Stovykloj leidosi pririšamas prie 
medžio ir laukė, kas bus toliau. O jie vis 
šoka aplinkui, išmesdami ir Sugaudam i 
tomahawkus, ir šaukia kitus sugrįžti 
stovyklon.

s. M.Manomaltls aiškina specialybių reikšmę.(

Brolis G. Karosas turi 11 specialybių.
Nuotr. Federavičlaus

"Sk. Aido" Vajaus - Konkurso Komisija

s. M. MANOMAIČIUI,

gyv. Bostone, JAV, kaip "Sk. Aido" GARBĖS 
PRENUMERATORIUI ir užsakiusiam 10 "S.A", 
prenum. Vokietijoj esantiems lietuviams skau
tams, suteikia 1960 metų "S. A", garbės leidėjo 
vardą.

Konkurso Komisija

PAVYZDINGAI ATLIEKA SAVO 
PAREIGAS

D. L. K. Šarūno draugovė, Eli
zabeth, N.J. pati pirmoji sumokėjo 
ir prisiuntė L. S. B. Ūkio Skyriui nario 
mokestį už 1960 metus. Tai vis dar
bas rūpestingo draugininko v. si. 
Algio Bitėno.

Betgi dar yra keletas didelių 
LSB tuntų, kurie nesumokėjo LSB 
nario mokesčio ne tik už 1959 m., 
bet ir už 1958 metus.
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Atėjo jaunesni, dar tik kaip vilkiukai, 
bet visai šaunūs, saulėj nudegę, plunks
noti ir apsirengę, kaip kamančiai ar 
siuksai.

— Ką šaunūs kariai ketina su mani
mi daryti?

— Nutrauksim skalpą ir paleisim, —■ 
ir vėl šoka toliau. Atėjo' vadas, baisus. 
“Kruvinu Jaučiu” visi jį vadino. Kak
toje jis turėjo saulės ženklą, ant galvos 
erelio plunksnų vainiką. Davęs ženklą, 
susėdo su “Akmenine Taryba“ pasitarti. 
Netrukus vadas klausia:

— Kokį paskutinį pageidavimą turi 
baltasis?

— Ar mano raudonieji broliai turi 
pieno?

— Turim, turim. Ei ten, paduokit bal- 
taveidžiui pieno. O mums, “Eikliųjų El
nių” genčiai, reikia baltųjų, mūsų prie
šų kraujo!

Aštrino visi peilius, jų ašmenis bandė 
pirštais. Skalpas turėjo būti akimirks
niu apiplautas. Tuo tarpu baltaveidis ro
do baltus dantis— nerūpestingą juoką...

—- Ko juokies? — klausia vadas. — 
“Eikliųjų Elnių” gentis labai vertina 
drąsą, bet šis tavo juokas yra iš baimės 
ir nuovokos pametimo žymė.

— Baisiai juokingai atrodys tas jūsij 
karys, kuris už diržo negalės prisirišti 
mano skalpo, nes juk skalpas be plaukų 
— negarbė.

Sustojo visi šokę. Sužiuro į pliką im
tinio kaktą, o šis net į kumštį prunkš
čia ir susilaikyti negali. Vadas ir tary
ba vėl suglaudė galvas pasitarimui. Pa
galiau vadas klausia:

— Ar baltaveidis gali išsipirkti?
— Žinau aš auksaplaukį skalpą. Ste

bėtinai puikios garbanos, tegu tik rau
donieji broliai atriša man rankas, paro
dysiu, kokios jos ilgos... Galėčiau net 
pasakyti, kur tai yra, jei “Kruvinasis 
Jautis” ir visa taryba prisiektų man tau
rią draugystę, užkastų karo tomahaw- 
kus ir su manim užpiltų vandens ant 
peilių...

Atsakymas visiems patiko.
— Atrišti imtinį, — Įsakė vadas. — 

Baltasis brolis tegu prisėda prie mūsų 
rato, kol išpirkimas ateis.

— Tegu mano raudonieji broliai ke
liaudami į rytus, stebi medžių viršū
nes. Ten, kur pamatys iškeltą baltą no
sinę, po gluosnio pavėsiu ras miegančią 
auksaplaukę baltaveidę.

Išsiųstas būrys ėjo labai atsargiai: no
rėjo užklupti staiga ir netikėtai.

Nepraėji nė pusės valandos, kai trium
fuodami “indėnai” į stovyklą atvedė 
jau imtino. Tačiau suimtoji, dėl ketini
mo ją nuskalpuoti, nerodė jokio išgąsčio. 
Tik jos žvilgsnis, kurį metė į Julių — 
brolį išdaviką, buvo toks išmetinėj antis, 
jog šis nežinojo kur dingti.

— Gerai, — tarė mergina, — nuim-

Punsko apyl. lietuvių jaunimas (Lenkijoje) prisiuntė Cleveland© skautams šį gražų lie
tuvišką audinį su Vytimi ir įrašu "Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt" . 
Ši dovana Pilėnų skautų tuntui buvo perduota vasario 14 d., minint Lietuvos Nepri
klausomybės šventę. Nuotr. V.KizIaičio

BUDĖK!
A. Dorino žodžiai. V. Kuprio-Kuprevičiaus muzika.

tu-ir-tas je-oas Lavs-vci. tė-vvš -kė - Lės džk. Lais-vet
3. Nepalauš mūs plieno širdis 

Joks erelis neramus.

Bradforde (Anglijoje) linksma.

2. Tegul aidi mūsų šūkiai. 
Skamba žydinti daina,
Mus širdžių 
Nesukantys

vergijos pančiai 
niekada!

Mes įstengsim nuslopinti 
Jo gašliuosius troškimus!

4. Plaukia, plaukia per padanges. 
Skambus garsas išdidus: 
Skautai — Lietuvos gynėjai, 
Visada pirmieji bus!

kit man skalpą. Neturiu kuo išsipirkti. 
O jei ir turėčiau kokį brolį, ramiai mie
gantį ant upės kranto, neišduočiau jo. 
Ruoškitės ir aštrinkite peilius jūs, kie
taširdžiai raudonieji. Paskutinis mano 
noras — leiskite padainuoti dainą apie 
baltuosius brolius ir jų tėvus. Paskutinį 
kartą jums padainuosiu...

Vadas tuojau davė sutikimo ženklą. 
Buvo tylu.

Gal užmiršai tėvų namus, 
Ir vaikystės tuos laikus, 
Kai laimingas gyvenai, 
Linksmas dainas dainavai.

Toronto vyr.skautės prie Kaziuko mūgės lėlių.

Vai, sugrįžk, sūnau brangus, 
Atlankyk tėvų kapus — 
Ten tėvynė palikta, 
Ten tau pareiga šventa ...

Net paukščiai nutilo tankumynuose 
ir vėjas nejudėjo medžių lapuose. Mer
ginos balsas buvo stiprus, mielas ir ža
vingas. Šią dainą užbaigus, vėl užtraukė:

MiiiiimiJiiiiniiiihM
Opaus garbės jausmo žmonės 

dažniausiai yra tokie charakte
riai, kurie be galo neatsargiai 
elgiasi su svetimu orumu, su 
svetimu geru vardu ir su sve
tima ambicija; neturi jokių prin
cipų saugoti tai ne jiems pri
klausančiai garbei, neatjaučia 
jos, bet už tat visą teisingumo 
jausmą ir visą išmintingumą, 
kai jų pačių šventas asmuo, nors 
švelniausiai yra paliečiamas. Iš 
tikro, nuostabi garbė yra čia 
ginama!

Fr. W. Foersteris.

Norėčiau aš keliauti ten toli, toli, 
Norėčiau aš keliauti ten toli, toli... 
Už jūrių marių, už upių vandenėlių... 
... Tėvynė, kaip sunku gyventi be 

tavęs...
Toliau dainos akordus pagavo visas 

choras. Galinga ir saldi melodija nu
skriejo toli, toli per visą apylinkę...

Nesuspėta pradėti naujos dainos. 
Skardus trimitas skelbė, kad pietūs, nors 
ir pavėluotai, paruošti. “Indėnai” rūsta
vo už nutrauktą meiliausią stovyklavi
mo akimirką — dainoj jaunų širdžių 
virpėjimą. Ir vadas dar prieš pietus pa
noro išspręsti visus reikalus. Imtinei 
liepta atrišti rankas. Išsipirkimas, vie
ton skalpo, buvo ■— išmokyti visą “Eik
liųjų Elnių” gentį daugiau tokių puikių 
dainų...

Pietus pradedant, baltaveidė sesė ir 
brolis gavo atsigerti skanaus - šviežio 
pieno ir su dideliu apetitu suvalgė “in
dėniškus pietus”.

Vakare — prie laužo vėl šaunios dai
nininkės skambus balsas vedė klusnų 
chorą... Lieta vanduo ant peilių — 
ženklan amžinos draugystės ir užkasta 
karo kirviai - tomahawkai...

Nepyko ant Juliaus ir šaunioji sesė 
— Genė.

Sulietuvino I.. E-tas.

10 11

12



Viena pasaka
Mažame namelyje netoliese gyveno vargs'as žmo

gus su savo žmona ir dviem vaikais, Jonu ir Onyte. 
Nors motina Joną ir Onytę mylėjo, bet ji nuolat turė
davo juos barti, nes vaikai buvo tingūs, nerūpestingi ir 
netvarkingi.

Jie išdykaudavo namuose ir kieme, klykdavo ir 
žaisdavo kaip laukiniai, apversdami baldus, sumusdami 
indus, sutepdami ir suplėšydami savo drabužius. Na
miškiams jie buvo tikra kankynė.

Kol jie išdykaudavo, jiems niekad neateidavo J 
galvą, kad galėtų būti kitaip, bet vieną dieną Mamytė 
papasakojo jiems apie tuos laikus, kada namuose gy
vendavę nykštukai.

- Kas jie tokie buvo, tie nykštukai? - paklausė 
vaikai.

- Nykštukai, - atsakė Mamytė, - buvo maži vy
riukai, kurie ateidavo į namus, kai visi dar miegodavo. 
Jie užkurdavo ugnį, atnešdavo vandens, paruošdavo 
pusryčius, sutvarkydavo kambarius, nuravėdavo daržą, 
nuvalydavo batus ir gražiai sudėdavo vaikų drabužėlius.. 
Žodžiu, jie atlikdavo visokių naudingų darbų, bet nie
kas jų nematė. Jie būdavo tikra žmonių palaima, ir 
visuomet pasprukdavo prieš žmonėms atsikelsiant. Visi 
džiaugdavosi savo jaukiais ir švariais namais ir jausda
vosi laimingi.

Išgirdę Mamytės pasakojimą, Jonas ir Onytė susi
rūpino, kaip čia radus mažą nykštuką, kuris atliktų vi
sus mažus darbelius, kad jiems nebereikėtų jų dirbti ir 
tėveliai būtų patenkinti.

Jie paklausė Mamytę, ir Mamytė jiems patarė 
nueiti pas išmintingą seną pelėdą, kuri viską žino ir 
tikriausiai pasakys, kur nykštukai slepiasi. Sutemus 
vaikai nuėjo į mišką pelėdos ieškoti. Pradžioje Jonas 
drąsiai vedė sesutę keliu, bet, kai darėsi vis tamsiau 
ir tamsiau tarp tylių, aukštų pušų, berniukas ėjo vis 
lėčiau ir lėčiau, gailėdamasis nepalikęs namie.

Onutė, žūt būt, norėjo rasti nykštuką. Nors jai taip 

pat buvo baisu, ji, vis dėlto, ėjo priekin, vesdama ber
niuką paskui save.

Staiga vaikai išgirdo klaikų pelėdos riksmą. Jis 
taip šiurpiai aidėjo tarp medžių, kad vaikai norėjo ap
sisukti ir bėgti namo.

Bet Onytė vėl atsiminė, kad pelėda galėtų padėti 
jiems rasti nykštuką, kuris dirbtų visus namų ruošos 
darbus. Todėl ji nepabėgo, bet, sustojusi po medžiu, 
kuriame paukštis tupėjo, sušnibždėjo:

- Ponia Pelėda, mes norėtume jūsų paklausti pa
tarimo.

- U-ū-ū, malonu tai išgirsti iš jūsų, - atsakė pelė
da. - Lipkite į medį, mano brangieji, ir atsisėskite 
šalia manęs.

Paukščio žodžiai buvo tokie nuoširdūs, kad vaikai 
nieko nebebijojo. Jie prisiglaudė prie minkštų, šiltų 
pelėdos plunksnų ir papasakojo jai visą savo vargą: kad 
jiems nuolat liepdavę dirbti, kad jie norėdavę žaisti, 
ir kad jie atėję paklausti, kur nykštukai gyvena. Gal 
jiems pasiseksią pakviesti vieną į savo namus ir nusi
kratyti visų darbų.

- Ū-ū-ū, - nusikvatojo pelėda. - Ar matote aną 
kūdrą? Nueikite į šiaurės pusę, kai mėnulis švies dan
guje, apsisukite tris kartus ir pasakykite:

"Nykštuką parodyk, prašau tave,
Skaisčiam vandeny pamačiau. .. "

Vandenyje pamatysite paskutinį šių eilučių žodį. 
Juo vadinamas nykštukas, kurio ieškote. -

Taigi, kai mėnulis išplaukė iš už debesų, Onytė 
nuėjo prie kūdros, apsisuko tris kartus ir pasakė:

"Nykštuką parodyk, prašau tave,
Skaisčiam vandeny pamačiau ..."

Bet, pažiūrėjusi į vandenį, Onytė nieko nematė be 
savo pačios atspindžio. Ji sugrįžo ir pelėdai papasakojo , 
kad ji nieko nematė vandeny, kaip tik pačią save, o 
tikėjosi rasti nykštuką, kuris ateitų į jos namus ir at
liktų visus darbus.
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Hamiltono Širvintos tunto 
paukštytės suvaidino "Pra- 
kartėlę ",

Nuotr. G. Bagdonienės

Tada pelėda pasakė:
- Ar tu nieko nematei, kurio vardas užbaigtų tavo 

eilutes?
Onytė atsakė:
- Nieko.
Ponia Pelėda paklausė:
- Ką pamatei vandenyje?
Onytė atsakė:
- Tiktai pačią save.
Tada ponia Pelėda paklausė:
- Ar žodis "save" netiktų?
Ir Onytė mintyse pakartojo:

"Nykštuką parodyk, prašau tave, 
Skaisčiam vandeny pamačiau save".

- Bet as" nesu nykštukas.
Ponia Pelėda atsakė:
- Tas teisybė: nesi nyks’tukas, bet gali juo būti. 

Esi tvirta, gyva mergaitė. Galėtumei šluoti grindis, iš
mokti kurti krosnį, įpilti vandens į katilą, ir užvirinti 
vandenį; galėtumei sutvarkyti kambarį ir pakloti stalą 
pusryčiams; galėtumei valyti savo batus, gražiai su
lankstyti drabužius ir kloti lovą. Visa tai galėtumei at
likti prieš kitiems keliantis. Kai Tėvelis ir Mamytė at
sikeltų, jie pagalvotų, kad buvo atėję nykštukai į namus 
ir anksti rytą viską paruošą .

Yra vaikų, kurie panašūs į piktas dvasias: kai žmo
nės nori ilsėtis arba ramiai skaityti ir rašyti, jie kelia 
baisiausią triukšmą, klykia ir šūkauja ir apverčia visus 
namus aukštyn kojomis. Net ligonims jie neduoda ra
mybės. Kur švaru ir tvarkinga, jie įeina nešvariomis 
kojomis, išmėto savo daiktus ir palieka juos kitiems 
tvarkyti. Jie baisūs tinginiai ir nė kiek nesistengia pa
dėti savo tėveliams.

Nykštukai visai kitokie: jie nėra kokios dvasios, 
bet yra paprasti berniukai ir mergaitės, kurie atsikelia 
anksti ryta ir padaro gerus darbelius, kai niekas jų ne
mato. Jie dirba tyliai ir nelaukia, ar jiems už tai dėkos 

ar atsilygins: jiems tiktai rūpi atlikti savo pareigą ma
mytei ir tėveliui.

Kartais sunku save nugalėti, kai esi nuvargusi arba 
nori žaisti lauke, bet reikia atsiminti, kad tai pareiga, 
ir pareiga visuomet eina pirmoje vietoje.

Taigi, mūsų pasakoje Jonas ir Onytė, išgirdę visa 
tai iš ponios Pelėdos, atsikėlė anksti rytą, kai visi na
muose dar miegojo.

Jie sutvarkė kambarį ir užkūrė krosnį; jie paruošė 
pusryčius, paklojo stalą ir įslinko atgal į lovą - vos 
kelias minutes prieš tai, kai tėvelis ir mamytė pabudo. 
Koks buvo džiaugsmas, kad visas darbas, visa ryto 
ruoša jau buvo padaryta! Tėveliai iš tikro pagalvojo, 
kad tai pasakiškų nykštukų darbas.

Taip vaikai dirbo diena iš dienos, ir drauge su dar
bu augo jų džiaugsmas ir laimė.

Niekuomet jie anksčiau nejautė tokio malonumo, 
nors ir žinojo daug įdomių ir triukšmingų žaidimų. Nė 
tinginiauti nebuvo taip malonu, kaip atlikti savo pa
reigą tėveliams. O tėveliai tik po ilgo, ilgo laiko su
prato, kad gerieji nykštukai buvo jų pačių vaikai.

("Sk.M").4.

Jūra
Ūžia jūra mėlyna, Čia žuvėdra klykdama 
lengvą krantą supdama, susilieja su banga 
ir smėlelės pakraščiais čia klajūnas debesys 
ošia vėjo kuždesiais. vėjo kuždesiais atskris.

Čia iš marių iš gelmių 
giesmių ošiančių vilnių, 
kaip svajonė mylima, 
užliūliuoja supdama . . .

Balys Sruoga
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TARPTAUTINĖ STOVYKLA 
DANIJOJE

Kiekviena išvyka iš namų reikalau
ja pasiruošimo. Ką bekalbėti apie ke
lionę į svetimą kraštą, kur mums, 
keturioms teko atstovauti lietuvių 
skautes? Be skautiškos įprastinės 
mantos reikia nusivežti atitinkamos 
literatūros, liaudies dirbinių parodė
lę, vėliavėles, ir dovanėles. Todėl, su
prantama, kai išvykimo rytą paju
dėjome, kiekvienos pečius slėgė sau
sakimšai prigrūstos kuprinės, ranko
se po du ryšulius, uniforminėse kiše
nėse užsienio pasai, vizos, ir pinigų 
vietoje, tabletės nuo galvos skaudė
jimo ir nuo jūros ligos ...

Stovykloje
Liepos 27 dienos rytą mes jau bu

vome Ramiose Sand stovykloje. Visų 
tautybių skautės išskirstomos. Tuoj 
pat sužinome mūsų stovyklavimo 
tikslą ir stovyklavimo meto kiekvie
nos dienos programą. Stovyklavimo 
tikslas — parodyti skautėms danėms, 
kaip stovyklauja kitų tautybių skau
tės ir užmegzti skautišką ryšį su ki
tų kraštų sesėmis.

Dalyvavusios šioje stovykloje

Paradas ...

Rytmetinės iškilmės
Stovyklą žadindavo trimitų ir būg

nų garsai. Po trumpos ruošos rinko
mės prie vėliavos pakėlimo kiekvie
na tautybė su savo tautine vėliava. 
Viena iš tautybių vadovė, rytinės 
maldos metu, gimtąja kalba paskaity
davo iš Evangelijos maldą ir atkalbė
davo savo kalba Tikiu į Dievą Tė
vą. Gal būt, kad tik mes, lietuvaitės, 
dalyvavome vienintelės iš pavergtų
jų tautų, pirmąjį rytą rytmetinės 
maldos buvo pavestos pravesti mums, 
lietuvaitėms.

Istorinių vietų lankymas
Stovyklavimo programoje buvo nu

matyta išvykos į žinomesnes, istori
nes Danijos vietoves. Esame pamatę 

labai įdomių ir tikrai įspūdingų isto
rinių šio krašto vietovių, ypač puikių 
pilių, kurios paverstos šio- krašto mu
ziejais.

Paskutinis stovykloje vakaras
Mes jau turime tradicinį atsisvei

kinimo laužą, prie kurio “išliejame 
atsiskyrimo ašarėles”. Danės tokį to
kį atsisveikinimo vakarą pravedė ga
na būdingai ir įspūdingai: sutemus 
kiekvienai tautybės vadovei buvo 
įteiktas fakelas. Sutartą minutę tie 
fakelai buvo uždegti ir jiems gęstant 
lyliai, be jokių kalbų ir dainų, visos 
tylutėliai skirstėsi į savo palapines. 
Liepsnoms užgęsus — stovyklavimas 
pasibaigė.

R. Daunoraitė.

Tarptautinė diena
Bendroje programoje viena diena 

buvo pavadinta Tarptautine Diena. 
Tą dieną kiekviena grupė, atstovau
janti savo tautybę turėjo pasirodyti 
su savo programa: parodėlėmis, šo
kiais, dainomis, kulinarija. Turiu pa
stebėti, kad nuo tos dienos visų tau
tybių skautės išmoko musų skautiš
ką dainelę “Lauželis, lauželis, lauže
lis” ir ne tik nuolat ją dainuodavo, 
bet visos grupių vadovės užsirašė 
gaidas ir žodžius ateičiai. Mūsų nusi
vežtoji liaudies drožinių parodėlė bu
vo viena gražiausių parodėlių visoje 
stovykloje.

Kaip jau minėjau, tą dieną, kiek
viena tautybė turėjo pasirodyti su sa
vo tautiniais valgiais. Mes, iš tikrųjų, 
“užsiplėšėm”, pasiryždamos visai sto
vyklai iškepti bulvinius blynus, gi 
stovykloje buvo 200 burnelių ... Nu- 
sitarkavom pirštus, bet mūsų blynai 
laimėjo pirmąją vietą ... Mūsų valgiai skaniausi . ■ •
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P<X$aufint5 
Skautą Su^Rriditca^

(tgsa)
Rašb A. Krausas

Teko dalyvauti laužų pasirodymuose 
didžiojoj arenoj. Buvome keturi lietuviai 
ir mūsų kvartetas,pristatytas žiūrovams v. s. 
dr. V.Čepo, sudainavo šias dainas: Šėriau 
žirgelį, Bijūnėlį, Nusileido saulužėlė. 
Mūsų jaunesnieji broliai Dūdaitis su N. Ra
manausku pašoko "Noriu miego” apsirengę 
tautiniais rūbais. Augščiau minėtas dainas 
įdainavome į juostas, ir jos buvo transliuo
jamos per Manilos radio stotį DZRM. Iš
girdę jas vėliau per radiofoną kartojant, 
nusprendėme, kad ne taip blogai skambėjo .

Kasdien didžiojoj laužavietėj tęsdavosi 
laužai nuo 2 iki 10 vai. vakaro su dviejų 
valandų pertrauka. Azijos skautų pasiro
dymuose daugiausia vyrauja muzika, šokiai, 
ir dainos, kurių tempas yra labai lėtas, gro
jama dažniausia tautiniais styginiais instru
mentais. Šokyje vyrauja rankų judesiai ir 
veido išraiška. Vakarais sėdėdami prie lau
žo ir klausydami, mintimis nuskrisdavome 
pas tėvynėje pasilikusius artimuosius . ..

Kiniečių skautų vartai

4. LENKAI PAKVIEČIA MUS PIETLĮ.
Džiamborėse atskiri tautybių kontingen

tai tikslu vieni su kitais suartėti ir daugiau 
vienas antrą pažinti suruošia savo stovykla
vietėje vaišes, į kurias pasikviečia kitų 
tautybių brolius. Tokios vaišės dažnai bai
giamos net lauželiu. Tuo būdu susipažįsta 
su tos tautos dainomis, tautiniais šokiais, 
apdalinama spauda, suvenyrai ir pan. Vie
ną dieną Lenkų Skautų Sąjungos preziden
tas Zygmunt Szatkowski užkalbino mudu su 
v. s. dr. V. Čepu ir pakvietė pietų, kuriuose 
dalyvausiąs jis ir lenkų užsienio dalies ve
dėjas K. Sablat, o iš lietuvių aš ir v. s. dr. 
V. Čepas. Mudu su Pirmijos Pirmininku pa
sitarę, lenkų kvietimą priėmėme ir sutartu 
laiku pasižadėjome vykti į Los Banos mies
telį, kur viename iš geresnių restoranų 
mums lenkai užsakė pietus.

Su lenkų skautaisesu turėjęs nemažai • 
reikalų 1933 m. Rovermoote Švedijoje, 
1937 m. Tarptautinėje Džiamborėje Olan- Burmos vartai
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Japonų, vartai Gerai nusiteikęs šio rašinio autorius aiškina apie 
lietuvių tautos meną parodėlėje.

dijoje. Turėjau trumpą pasimatymą ir Vokietijoje, 
Falingbostelio stovykloje, jų suvažiavime. Nekokius 
su jais prisiminimus turėjau iš anų laikų. Bet geriau 
susipažinus su v.s. Z. Szatkowskiu, tamsesni prisimini
mai išsisklaidė. Jis septyneris metus prieš hitlerinę Vo
kietijos kariuomenę per Tobruką ir Italiją užsigrūdinęs 
veteranas. Kilimo vilnietis, geografijos mokytojas. 
Vienam iš trijų tuntų Vilniuje jis vadovavo lenkų lai
kais. Jo tuntui priklausė ir garsioji Gedimino draugovė 
su jos draugininku Pranu Zižmaru. Szatkowskio tunti- 
ninkavimo metais minėtoji lietuvių skautų draugovė 
Vilniuje išaugo nuo 31 ligi 320 skaučių ir skautų vie
neto. Ir pats Pranas Zižmaras, šis legendarinis lietuviš
ko jaunimo didvyris, 1928-38 m. m. buvo pasidaręs jo 
pavaduotoju.

Kai vienu metu lenkai buvo iškėlę populiarėjan
čiam Zižmarui bylą net krašto išdavimu kaltinant ir 
mirties bausmės grėsmėje, Szatkowskiui teko būti liu
dininku ir visus kaltinimus sugriauti. Mūsų didvyris buvo 
išteisintas.

Pietaujant su lenkais, plačiau išsikalbėjome. Jie 
buvo labai lipšnūs ir malonūs, prašė, kad mes paveiktu
me savo vienetus glaudžiau bendradarbiauti su lenkų 
skautų vienetais bei ugdytume lietuviškame jaunime 
geresnį nusiteikimą lenkų atžvilgiu. Šiuo tarpu lenkų 
skautai su egzilais skautais nesideda į bendrą veikimą, 
bet laikosi atskirai.

Liepos mėn. 23 d. Egzilų Skautų Tarybos nariams 
nusprendus, buvo suruošta egzilų skautų arbatėlė, ku
rion buvo pakviesti visų kontingentų atstovai. Arbatėlė 
įvyko lietuvių-ukrainiečių pastovyklėse. Didžiam įvai
rių tautybių atstovų būriui susirinkus, Egzilų Tarybos 
vyriausias vadovas v.s. dr. V.Čepas ją atidarė, suglaus
tai, bet vaizdžiai nušviesdamas egzilų skautų sąjungų 
nueitą kelią tremtyje ir emigracijoje. Užbaigdamas 
savo žodį, pareiškė viltį, kad egzilai skautai bus tin
kamai įvertinti ir pripažinti .Arbatėlės metu įsigijome 
naujų mūsų tautos ir mūsų sąjungos bičiulių. Ta proga 
kiekvienam apsilankiusiam buvo išdalinta spausdinių, 
supažindinančių su Lietuva ir jos skaudžiu likimu. Kiti 
egzirų skautai taip pat išdalino nemaža spaudos, visi 

svečiai apžiūrėjo lietuvių ir ukrainiečių parodėles, pa
sidžiaugė eksponatais bei reiškė simpatijas egzilams 
skautams. Pulk. Įeit. Roque Ancajas, Eastern Visayas 
pastovyklės viršininkas, padėkojo už malonų priėmimą 
ir vaišes ir rytdienai pakvietė visus į jo paties ruošiamas 
vaišes.

Kvietimų į susipažinimo vaišes daug patirdavome 
ir pasikeisdami stengėmės jose dalyvauti. Man teko da
lyvauti japonų suruoštose vaišėse. Lietingam orui esant, 
jie suruošė jas didžiulėj salėj. Pradžioje pasveikino 
Japonijos ministeris Filipinams, kviesdamas visus sma
giai praleisti laiką ir paragauti japonų tautinių patie
kalų. Krašto šeimininkams filipinams padovanojo du 
motociklus ir aštuonis dviračius. Tai buvo lyg atsipra
šymas už karo metu padarytas japonų žaizdas filipinie- 
čiams. Salėje buvo ant stalų išdėstyti įvairūs japoniški 
tautiniai patiekalai. Japonai labai visus ragino valgyti 
ir gerti, tik buvo mums sunku valgyti, nes teko nau
dotis mediniais šakaliukais. Taip valgyti yra menas! 
Mums neįpratusiems nelabai sekėsi. Atsidūrėme mokinių 
rolėse. Japonams mus pamokius, pradėjo geriau sektis. 
Kiekvienas svečias gavo po dovaną.

Tuoj atvykus į Manilą, ir egzilų skautų atstovai 
buvo pakviesti pas patį Filipinų Respublikos prezidentą 
Carlos P. Garcia. Taip pat, baigiantis džiamborei, 
vienas augštas filipinų Skautų S-gos pareigūnas pasi
kvietė į namus Maniloje vaišėsna. Į jas buvo pakviestas 
ir lietuvių atstovas. Čia buvo progos susipažinti su fili
piniečių šviesuomene ir kitų valstybių augštais parei
gūnais. Savo rūmuose šeimininkas turėjo nemažą mu
ziejų ir įvairių senienų rinkinius. Tenka čia pastebėti, 
kad filipiniečiai yra geri vairuotojai ir sugeba greit ir 
vikriai važiuoti ir susisiekimo priemonėmis perpildy
tomis gatvėmis. Bet vežimas iš džiamborės į Manilą 
svečiuosna daugeliui sukėlė ir baimės. Šoferiai paleido 
pilnu gazu, žmonės traukėsi iš kelio, sunkvežimiu 
vilkstinei smarkiai lekiant, policininkų būdelėms sto
vinčioms gatvėse neturint kojų, teko pargriūti ant šono. 
Atvykus paskirties vieton, filipiniečiai pilvus susiėmę 
juokėsi ir džiaugėsi taip greitai mus atgabenę!..

(bus daugiau)
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Skyrių tvarko jūr. s. B. Stundžia ................................................................................................ 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

KUR KAIMUS LAIDOJO SMĖLIS

(tąsa)

Iš etnografo užrašų
A. VYŠNIAUSKAITĖ

Ištisą naktį pasišviesdami žibin
tais rausiasi žemėje, o paryčiu vėl 
grįžta į namus. Ir vėl visa žvejo 
šeima vėsiame kaimelyje sėda 
prie to paties vakarykščio įgrisu-* 
šio darbo: išnarplioja marių žolių 
prisipynusius šniūrus su kabliu
kais (ungurys tik ant vieno kito 
tebuvo užkibęs). Žvejai tai vadi
na “girnojimu”. Paskiau ant tvar
kingai sudėstytų kabliukų mau
nami, striegiami sliekai. Strie- 
giant šniūrai dedami tam tikra 
tvarka į smėlį dėžėje, taip kad 
paskiau, leidžiant šniūrus į van
denį, mariose jie nesusipainiotų. 
O reikia atsimint, kad vienu me
tu metamas šniūras, sudarytas 
iš dvylikos sekcijų, kurių kiek
vienoje yra po šimtą aštuonias
dešimt kabliukų.

Taip ungurių gaudymo sezono 
metu Nidos žvejo šeimai praeina 
ištisos dienos, o žvejo para, kaip 
sako Mikas kalvis, ne iš dvide
šimt keturių, o iš keturiasdešimt 
astuonių valandų. Iš čia tas aštrus 
akių žvilgsnis, suspaustos, žo
džiams šykščios lūpos.

Įeini trobelės vidun — kokia 
čia tvarka, kokia nuostabi švara. 
Kiekvienas daiktelis turi savo 
nuolatinę vietą. Štai, virtuvėlė. 
Virykla, mažutė duonkepė, kros
nis iš baltų žvilgančių koklių. Ga
rus sugauna platus gobtėras. Įvai
rūs smulkūs virtuvės reikmenys: 
druska, pipirai — pakabinti inde
liuose prie tam tikros lentos. Ten 
pat ąsotėlis, samčiai, kažkokie 
tik pačių šeimininkių žinomi 
prieskoniai švariuose drobiniuo
se maišeliuose.

Senieji kuršiai tai ne Dzūkijos 
smėlynų valstiečiai, kurie visada 

turi laiko svečiui ir ištisomis va
landomis gali prasėdėti su tavi
mi beplepėdami. Etnografo, ypač 
dvasinės kultūros, papročių tyri
nėtojo darbas čia nepalyginamai 
sunkesnis: jei ir išklausi, sulauk
si šykštaus, trumpo atsakymo — 
“taip” arba “ne”, ir tik reta kurčė 
įsileidžia į platesnes kalbas.. Vi
soje Lietuvoje žinomas nuotakos 
galvos apdangalo pakeitimas į 
jaunamartės galvos apdangalą 
pačiose vestuvių ceremonijose. 
Čia ši apeiga taip pat žinoma, bet 
ji taikoma ir jaunikiui: tuo pat 
metu pirmasis pabrolys uždeda 
jam ant galvos žvejų kepurę, ku
rią jie dedasi plaukdami į jūrą, 
vadinamąją “ziudvestę”. Tai pa
kėlimo į tikruosius žvejus simbo
lis. Vietoje karčių ir panašių kliū
čių, kuriomis paprastai užtveria
mas jaunųjų kelias ar vartai, Ne
ringoje jauniesiems pravažiavi
mas užtveriamas didžiaisiais tink
lais “pantais”. Čia, kaip ir kitur, 
kelią atidaro tik piršlio apsukru
mas.

Įdomu tai, kad kuršių žvejų 
vestuviniai, o taip pat ir buitiniai, 
drabužiai savo charakteriu griež
tai skyrėsi nuo vokiečių apdaro. 
Tuo tarpu kai vokietės jungtu
vėms dabindavosi balta suknele 
ir veliumu, kuršės ir Rusnės lie- 
tuvninkės ėjo vienplaukės su rūtų 
vainiku, nuo kurio per pečus drie
kėsi porą kaspinų. Rėdėsi jos 
tamsiu namų darbo vilnoniu 
smulkiai klostytu sijonu, vadin- 
namuoju “kedeliu”, tamsia, dau
giausia šilkine, prijuoste, baltais 
marškiniais ir tamsia pirktine je- 
ke. Vyrai dar XIX amž. pabaigo
je dėvėjo baltomis kelnėmis, mė
lynos gelumbės švarku — “jeke”, 
po kaklu ryšėjo dažniausiai rau
donos spalvos skarelę. Taip reng
davosi ir jungtuvėms. Vienas 

bruožas išskiria Neringos mote
ris kuršes nuo kaimynių “lauki- 
ninkių”, Rusnės ir Kintų kranto 
lietuvninkių: Neringos moterys 
neverpė ir neaudė, nekrovė duk
terims kraičių, o juos tiesiog pir
ko Klaipėdos ar kitų pamario 
miestelių turguose. Dėl to ne
nuostabu, kad tradiciniai kuršių 
ir Rusnės apylinkių žvejų drabu
žiai nesiskiria.

Neringos smėlyje neauga linai, 
nėra ganyklų avims, vadinasi, nė
ra, vietinės žaliavos namų pramo
nei. Dėl to čia labai anksti įėjo 
į buitį drabužių pirkimas kita
pus marių esančių miestelių tur
guose.

Visas Neringos žvejų pragyve
nimo šaltinis — marios ir jūra. Jei
gu jos duosnios žuvimis, Neringos 
žvejai turtingi. Jeigu kuriais me
tais žvejyba nevyksta, žvejams 
užeina sunkesnės dienos. Tačiau 
Neringos žvejai pratę prie jūros 
stichijos,su jais petis petin drau
ge grumiasi ir dzūkas nuo Veisė
jų, ir Vilkijos, Smalininkų žvejys, 
ir atkaklusis žemaitis.

Regata Rekyvos ežere 1943 m.
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IŠAUGĘ SKAIČIUMI —
AUKIME DVASIA !

(Reportažas iš Čikagos Jūrų Skautijos 
šventės)

Pries' dešimtį metų, žiemos vė
jams pučiant, Čikagoje susibūręs iš 
Vokietijos atvykusių jūrų skautų bū
relis nutarė iškelti jūrų, skautų vėlia
vą "Lituanicos" skautų tunte.

1950 m. vasario 19 d. Lietuvių 
Auditorijos patalpose susirinko buv. 
Seligenstadt’o, Hanau ir Kempteno 
jūrų skautų vienetų vyrai: K.Jasins- 
kas, K. Miliūnas, E.Kybartas,J. Kul
nys, J. Macijauskas, E. Jasiukaitis, 
A. Levanas, L. Klimas, R.Mieželis 
ir Br. Juodelis. Jie įsteigė pirmąjį 
JAV lietuvių jūrų skautų laivą, jį pa
vadindami kap. Miko Kukučio vardu . 
Pirmoji laivo vadija buvo sudaryta 
iš v. v. Eriko Jasiukaičio, ps. Br. Juo
delio ir valt. Kęstučio Miliūno.

Tą patį pavasarį buvo Wiesba- 
deno ir Kasselio vienetų jūrų skau
tai įkūrę D. L. K. Mindaugo laivą, 
kurį organizavo valt. M. Jakaitis ir 
Alf. Snarskis. Šio laivo vadovybė ir 
skautai, patyrę apie ankstyvesnį 
M. Kukučio laivo įkūrimą "Lituani
cos" tunte, atsisakė naujo vieneto 
ir prisijungė prie M. Kukučio laivo, 
kaip atskira valtis. Taip, sustiprėjęs 
Kap. M. Kukučio laivas nariais, tą 
pačią vasarą išvystė veiklą, o atė
jus rudeniui suruošė labai sėkmingą 
jūrų skautų vakarą visuomenei,kuris 
nuo tada pasiliko tradiciniu iki šių 
dienų.

*
Metai bėgo. Veiklos vandenys 

Kap. M. Kukučio laive tai stipriai 
bangavo, tai lengv'ai vilnijo. Susi
domėjimas jūrų skautavimu palaips
niui augo. Karinė tarnyba, studijos 
iškėlė is' laivo senuosius veteranus - 
steigėjus, tačiau jaunesnioji karta 
užėmė jų vietą dvigubu skaičiumi. 
Jau 1951 m. "Lituanicos" tunto sto
vykloje valt. A.Levanas subūrė jau
nių jūrų skautų valtį. V. v. E.Jasiu- 
kaičiui išėjus į kariuomenę 1951 m. 
laivui vadovavo ps. Br. Juodelis, ku
riam dėl studijų pasitraukus is' parei
gų, 1951 m. rudenį laivo vadova
vimą perėmė v. v. A. Levanas. 1952 
m. laivo globėju buvo pakviestas į 
Čikagą atvykęs j. ps. L. Knopfmileris , 
"Lituanicos" tunto 1952 m. stovyk
loje jūrų skautai turėjo jau atskirą 
rajoną, pravedė pirmąjį gausų jūrų 
skautų įžodį prie Michigan ežero ir 
nuo tada buvo iškeltos mažųjų pa
statų burės. Panaudojant iš vakarų 

gautą pelną ir privačias aukas, 1953 
metais nuperkamas, didesnis burinis 
pastatas - jolė, kuri vasaros stovyk
loje pakrikštijama "Nidos" vardu. 
1953 m. liepos 15 d. prie Kap. M. 
Kukučio laivo įsteigiamas jūrų bu
džių vienetas. Čikagos jūrų skau
tams 1953 m. buvo reikšmingi ir 
tuo, kad nuo tada į vadovavimo ir 
globos darbą stipriai įsijungė profe
sinį darbą sutvarkęs, Čikagoj apsi
gyvenęs j.s. dr. K. Aglinskas ir j. s. 
A. Aglinskas.

Sekančiais 1954 m. Kap. M. Ku
kučio laivas buvo įregistuotas pas 
amerikiečius ir pradėjo dalyvauti 
įvairiose varžybose. Kiekvienais 
metais buvo pasiekiama gražių 
laimėjimų prieš amerikiečius, o 
1958 ir 1959 m. mūsų vyrai iškovo
jo pirmąją vietą irklavime ir pasta
tė rekordą Čikagos ir apylinkių ame
rikiečių vienetų varžybose.

Gražios ir energingos jūrų skau
tų vieneto gretos 1954 m. atkreipė 
ir "Aušros Vartų" skaučių tunto sesių 
akis. Jūrų skautayimas atrodė labai 
patrauklus, kurį sesės panoro pačios 
išgyventi. 1954 m. sausio 10 d. bu
vo įsteigta jūrų skaučių "Žuvėdrų” 
valtis, kuriai vadovavo Ringailė 
Gustaitienė. Valtį sudarė šios jūrų 
skautės: J. Gelažiūtė, G. Gudaitytė, 
R. Jonynaitė, M. Kavaliūnaitė, D. 
Kundrotaitė ir G. Sabaliūnaitė. Tų 
pačių metų pavasarį įsijungė J.Moc- 
kaitė7 D. Lukos’iūnaitė, T. Avižiūtė 
ir R. Simanskytė, kurios sudarė"Aud- 
rų" valtį. Pagaliau 1954 m. birželio 
8 d. buvo sudarytas jūrų skaučių 
"Vaivos” laivas, vadovaujamas v. v. 
dr. Aldonos Nakienės. Tais pačiais 
metais jūrų skautės įsigijo burlaivį - 
jolę, kuri vasaros "Atžalyno" sto
vykloje buvo pakrikštyta "Vėtros” 
vardu.

Per tris metus jūrų skaučių vie
netai taip išaugo, kad 1957 m. lapk
ričio 23 d. buvo atskirta nuo "Auš
ros Vartų" tunto ir buvo įsteigtas 
atskiras pirmasis jūrų skaučių "Juod
krantės" tuntas. Pirmąja "Juod
krantės" tunto tuntininkebuvo s. Flo
ra Kurgonienė. Po metų, tuntininkės 
pareigas perėmė s. Aldona Gasne- 
rienė, kuri ir dabar vadovauja"Juod- 
krantės" jūrų skaučių tuntui.

«
1955 metai tapo istoriniais vi

siems jūrų skautams. Jūrų skautų ei
lės Čikagoje taip pagausėjo ir su
brendo, kad 1955 m. vasario 16 d. 
steigiamuoju aktu buvo įkurtas pir
masis atskiras jūrų skautų "Baltijos 
Jūros" tuntas. Jį sudarė jūrų budžių 
vienetas, Kap. M. Kukučio laivas, 
"Nidos" laivas ir jaun. skautų-bebrų

"Žilvino" laivas. Pirmuoju "Balti
jos Jūros tunto tuntininku buvo j.ps . 
B. Jasiukaitis. Toliau tuntininkais 
buvo: ps.E.Zobarskas, j.ps. E.Ven- 
gianskas ir v. v. A. Butkevičius, kuris 
šias pareigas eina ir dabar. Jūrų skau
tų vadovavimo ir instruktavimo 
darbe visą laiką energingai reiškiasi 
nuo pat pradžios: j.ps. A.Levanas, 
j. ps. E. Šimaitis, j. ps. L. Slėnys, 
j.ps. J.Merkelis ir j.ps. R. Mieželis. 
Daug čia prisideda ir tunto kapelio
nas j.ps. kun. Jonas Raibužis, S.J.

*
... Ilgos ir plačios jūrų skautų 

eilės rikiuojasi Jaunimo Centro di
džiojoje salėje. Visu salės pakraš
čiu tęsiasi išrikiuotos jūrų skaučių 
"Juodkrantės" tunto gretos. Prieš tai 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje kilo sesių ir 
brolių maldos . į Visagalį Kūrėją , 
kad tolimesnis skautavimo kelias 
būtų sėkmingas ir našus, kad visi 
rytoj būtume geresni, negu šiandien 
esam. Giesmės plaukė kartu su ka
peliono j.ps. kun. J. Raibužio mišių 
auka, kartu jungėsi su pamokslo žo
džiais, džiaugiantis, kad mums čia 
sekėsi gyventi ir augti skautybės 
idealų šviesoje jau visą dešimtį 
metų.

Svečių knygos sutikti ir šventės 
specialiu ženklu pažymėti, į salę 
rinkosi svečiai, jūrų skautijos bi
čiuliai ir tėveliai atšvęsti kartu su 
visais Čikagos jūrų skautais-ėmis jū
rų skautų Čikagoje 10 metų, "Juod
krantės" jūr. skaučių tunto 2 metų ir 
"Baltijos Jūros" tunto 5 metų veiklos 
sukaktį.

Sugriaudė adjutantų raportai tun- 
tininkams. Išsitempė brolių eilės 
prieš įnešamas J.A.V., tautinę ir 
tuntų vėliavas. Nuskambėjo himnai. 
Tuntų įsakymais eilė sesių ir brolių 
buvo pakelti į aukštesnius vyresniš
kumo laipsnius. Žengė gerą žingsnį 
į priekį jaunesniųjų jūrų skautų "Žil
vino" laivo vyrai, kuriems buvo 
prisegti pirmą kartą, Jūrų Skautų 
Skyriaus įteikti, jaun. jūrų skautų 
ženklai - Neptūno trišakė bangose 
metaliniame skyde. Pirmieji jaun. 
jūrų skautų ženklai buvo prisegti 
bebrų globėjui j.v.s. dr. K. Aglinskui 
ir pirmajam laivo vadui j.ps. E.Ši
maičiui. (B. d.)

j.ps. Br.Juodelis
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BROLIJOS VADUOS 
PASTOGĖJE

• VS 1959. XI. 1 proga už nuopel
nus Lietuvių Skautų Brolijai žemiau 
išvardintus asmenis apdovanojo LSS 
garbės ženklais:

“Už Nuopelnus” ženklu — s.v.v.sl. 
A. Dudaitį Australijoje ir s.v.v.sl. J. 
Vaičjurgį Bostone,

“Už Nuopelnus” ženklu ir rėmėjų 
kaspinu — inž. V. Kubilių ir p. F*. 
Karosienę Bostone, p. J. Pipirą Wor- 
cesteryje, ir p. Č. Bogušą Waterbury,

“Tėvynės Sūnaus” ženklu — senj. 
si. K. Dirkį Čikagoje ir s.v.v.sl. L. 
Gražulį Bostone,

“Vėliavos” ženklu — si. L. Venckų' 
Bostone,

“Pažangumo” ženklu — psl. P. 
Nakrošių Worcestery, si. V. Ado
mavičių Bostone, si. G. Karosą Bos
tone, sk. A. Gedmintą Worcestery ir 
sk. J. Pipirą, jr. Worcester).

• Vyriausiasis Skautininkas Lietu
vos Nepriklausomybės Šventės proga 
1960 m. vasario 16 d. apdovanojo 
šiuos sk. vadovus:

“Už Nuopelnus” ženklu — jūr. s. 
E. Vengianską ir jūr. ps. Br. Juode
lį, abu Čikagoje, ps. J. Stašaitį — 
Brocktone ir ps. S. Babronį — Bu
enos Aires, Argentinoje.

“Už Nuopelnus” ženklu su Rėmėjo 
Kaspinu apdovanotas sk. rėm. Myko
las Tonkūnas — Waterbury.

“Tėvynės Sūnaus” ženklu — v.sl. 
V. Procuta, Australijoje.

• ps. R. Pakalnis nuo 1959 m. 
gruodžio 15 d. paskirtas LSB vadijos 
Reikalų Vedėju. Jo adresas: 20 Oak 
Leaf Dr., Waterbury 8, Conn., USA.

• LSB įsteigta Vadovų Lavinimo 
Mokykla pasirinko “Ąžuolo” vardą. 
Mokykla jau turi priimtus ir viene
tams išsiuntinėtus darbo nuostatus.

® Skautų skilčių veiklai stiprinti 
LSB VS skelbia 1960 m. skautu skil
čių varžybas. Varžybose gali dalyvau
ti visos skautų skiltys. Varžybos pra
dedamos š.m. kovo 1 d. ir baigsis ge
gužės 31 d. Varžybų sąlygos, taisyklės 
išsiuntinėtos vienetams LSB Skautų 
Skyriaus. Varžybas laimėjusios skil
tys bus atžymėtos.

ATLANTO RAJONAS — JAV
Boston, Mass.

® Daug skautiškų darbų per pir
mąjį dešimtmetį D.L.K. Kęstučio 
dr-vė nuveikė. Paskutiniaisiais metais 
apie ją — nė garso. Tačiau ji, vado
vaujama s.v.v.sl. Vyt. Dambrausko, 
dirbo. Jubiliejinių metų skautavimo 
varžybose ji stipriai dalyvavo ir lai
mėjo: Atlanto Rajone I vietą laimė
jo “Arų” skiltis, o jos skiltininkas si. 
Arvydas Vaičjurgis — I vietą indivi

dualinėje grupėje (1,012 užskaitomų 
taškų). Iš viso jis surinko 1,112 taš
kų. Nedaug nuo jo teatsiliko tos pat 
skilties paskiltininkis ps. Viktoras 
Adomavičius (684 užsk. taškų) ir si. 
Gintaras Karosas (626 užsk. taškų). 
Jie Bostono Žalgirio tunte laimėjo 
II ir III vietą.

• Nuo š.m. sausio mėn. 8 d. dr-vės 
draugininkas s.v.v.sl. Vyt. Dambraus
kas iš pareigų pasitraukė. Jis paskir
tas Atlanto Rajono Vadeivos vadijon 
vadovų reikalams. Atsisakė iš savo 
pareigų ir jo pavaduotojas s.v.kand.v. 
si. Kęstutis Mickevičius tikslu suor
ganizuoti naują skautų vyčių kandi
datų būrelį.

Naujuoju draugininku paskirtas s. 
v.v.si. Jz. Vaičjurgis, pradėjęs skauta- 
vimą dar laisvoje Lietuvoje, o vėliau 
čia palengva vėl įsitraukęs j skautiš
kąjį darbą. Skautavimo varžybų me
tu jis, kaip Bostono Žalgirio tunto 
narys, rūpinosi ir talkininkavo var
žybų reikaluose. Sausio mėn. 23 d. 
ALTS namuose įvykusios sueigos me
tu jis perėmė naujas pareigas. įteikė 
kiekvienam skautui po amerikiečių 
skautų išleistą skautišką kalendorių 
ir trumpai supažindino visus su bū
sima tvarka ir numatomu veiklos pla
nu. Sueigoje dalyvavo taip pat tunti- 
ninkas ps. M. Subatkevičius.

• Š.m. sausio mėn. 30 d. Įvykusio
je dr-vės vadijos sueigoje smulkiau 
aptarti dr-vės ateities veiklos planai 
ir sudaryta nauja dr-vės vadija: si. Ig
nas Vileniškis — adjutantas, si. Juo
zas Venckus — iždininkas, si. Arvy
das Vaičjurgis — korespondentas, si. 
Gintaras Karosas — ūkio dalies vedė
jas ir laužavedys, psl. Vikt. Adoma
vičius — metraštininkas (dr-vės die
nyno tvarkytojas), psl. Gintaras Da- 
čys — “Arų” skilties skiltininkas, 
psl. Vyt. Tamošaitis — “Briedžių” 
skilt. skiltininkas ir psl. Eimutis 
Norkūnas — “Žirgų” skilties skilti
ninkas. Arvis.

AUSTRALIJOS RAJONAS
Sydney

• Gruodžio mėn. 12 d. Geležinio 
Vilko būrelio vyčiai rinko pinigus 
prie Dainavos lietuvių namų sporto 
aikštelei įruošti. Pinigai buvo ren
kami Sydnejaus apylinkės lietuvių 
tarpe. Tuo broliai vvčiai padarė pa
vyzdingą gerą darbelį.

• Gruodižo 19 d., keturi D.L.K. 
Kęstučio dr-vės skautai, vadovauja
mi d-ko si. R. Cibulskio, aplankė li
goninėje brolį ps. J. Jurskį ir kitus 
ten esančius keturis lietuvius ligo
nius. Jiems įteikė po kuklia kalėdi
nę dovanėlę.

• 1959 mt. “Mūsų Pastogė” — 
Australijos lietuvių bendruomenės 
laikraštis — turėjo spaudos konkur

są tikslu skatinti jaunimą rašyti lie
tuvių spaudai. A.L.B. Krašto Valdyba 
paskyrė £40 premiją ir p. A. Zub- 
ras prisidėjo su £20 asmenišku įna
šu. Galutina premijos vertė buvo 
£60.

Konkurso rezultatai buvo paskelb
ti “M. P.” kalėdiniame numeryje. 
Premiją paskirstė penkiems jaunuo
liams lygiomis: keturiems melbumiš- 
kiams A. Fišeriui, A. Kazlauskui, K. 
Kazlauskui, A. žižiui ir vienam syd- 
nejiškiui R. Cibulskiui.

Visi melburniškiai priklauso Džiu
go tuntui, o sydnejiškis Aušros.

• 1959. XII. 26 - 1960. I. 10 įvyko 
Aušros tunto stovykla. Stovyklautojų 
skaičius laikėsi apie 60. Sydnejiš- 
kių tarpe buvo ir nevvcasteliškių, 
Adelaides, Melbourno, Wollongongo 
ir conberriškių skautų. Stovyklavimo 
metu skautai susilaukė daug svečių, 
jų tarpe ir A.L.B. Krašto V-bos p-ko 
inž. Iz. Jonaičio. Aušriečius taip pat 
aplankė ir ukrainiečiai skautai.

Stovykla turėjo ir “užpuolimą”: 
puolė vengrų skautai. Pro sargybi
nius praslinkti jiems nepavyko, nors 
tas buvo 3 vai. ryto.

Dauguma stovyklautojai buvo jau
ni — džiuginantis •'-ieauglis.

Stovyklai baigiantis, įžodžius davė 
virš 20 skautų-čių.

Stovyklos vadovybę sudarė: v.v. 
A. Alčiauskas (v-kas), psl. J. Kola- 
kauskaitė (skaučių pastovyklės v-kė), 
s.v.v.sl. A. Garolis, vėliau si. R. Ci
bulskis (skautų pastov. v-kas). Sto
vyklos adjutantas buvo ps. R. Ja- 
selskis, jo pavaduotoju — psl. H. 
Antanaitis.

“Aušros” tunto t-kas, s.v.v.sl. A. 
Dudaitis į si. laipsnį pakėlė psl. J. 
Kolakauskaitę, psl. H. Antanaitį, į 
psl. laipsnį. — sk. J. Stašionytę.

SI. H. Antanaitis stovykloje išlaikė 
nirmo patyrimo laipsnio programą 
ir įgijo sanitaro specialybe.

Kaip ir per visas aušriečių stovyk
las. laužų metu pasirodydavo “žie
žirbos” — stovyklinis laikraštėlis, 
“žiežirbos” įžiebdavo visus, bet šefui 
ps. A. Plukui, kaip paprastai, kliū
davo daugiausia. Aras.

KANADOS RAJONAS
Hamilton, Ont.

• Gruodžio 30 d. Vytauto sk. drau
govė turėjo vienos dienos iškylą. 
Pėsčiomis padaryta apie 20 mylių 
kelionė per laukus i mišką, kur pasi
gaminta maistas ir linksmai praleista 
diena.

• Nemuno ir Širvintos tuntų vie
netai sykį į mėnesį, sekmadieniais, 
parapijos salėje surengia jaunimui 
šokius, kuriuose skautiškas ir kitas
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Hamiltono paukštytės ir 
broliukas šoka "Lenciūgė
li "

Nuotr. G. Bagdonienės

jaunimas gražiai ir linksmai pralei
džia sekmadienių vakarus.

• Š.m. balandžio 24 d. abu tuntai 
ir vėl rengia tradicinį šv. Jurgio mi
nėjimą, kuris šiemet bus platesnis, 
nes sueina skautų įsikūrimo Hamil
tone dešimtmetis, kuris bus bendrai 
atšvęstas. Bandoma iki to laiko įsigy
ti tunto vėliavą ir ta proga ją pa
šventinti. Prašome apylinkių viene
tus įsidėmėti tą datą ir vėl oas mus 
atsilankyti. Oficialūs pakvietimai bus 
išsiuntinėti.

• Hamiltono skautai finansiškai 
sustiprėjo paskutinių metų bėgyje, 
nes gyvai veikia Skautams Remti 
Draugija, vadovaujama p. St. Bakšio. 
Rėmėjai gruodžio 12 d. surengė bu
vusiems tuntininkams pagerbti va
karienę, atsidėkodami jiems už įdėtą 
darbą Hamiltono skautų-čių tuntuo
se. Vakarienės metu buvo pasveikin
ti buvę tuntininkai ps. A. Vilimienė, 
ps. J. Trečiokas ir ps. Z. Laugalys. 
Jiems įteikti gražūs lietuviški orna
mentuoti adresai.

• “Skautų Aido” platinimo vajuje
pasižymėjo psl. A. Povilauskas, kuris 
ne tik surinko senus prenumerato
rius, bet surado daug naujų. Jis taip 
pat yra ir Džiamborės Fondo atsto
vas. Alp.
London, Ont.

• Š.m. sausio mėn. 14 d. Londono
skautų-čių Židinio sueiga įvyko Ži
dinio seniūno s.v.v.sl. M. Cliainausko 
name. Po įžanginio s.v.v.sl. M. Chai- 
nausko žodžio sekė “Simano Daukan
to” V-jos Tautinio Auklėjimo vado
vo s. L. Eimanto paskaita “Skautybės 
reikšmė žmonijos gyvenime”. Po to 
buvo pravestos diskusijos, kuriose 
visi sueigos dalyviai gyvai dalyvavo. 
Toliau DF Įgaliotinis p. V. Gudelis 
padarė pranešimą Džiamborės Fondo 
reikalais. Buvo vėliau nutarta, kad 
visi Židinio nariai turi pagal išgales 
įsijungti į “Skautų Aido” vajų. Taip 
pat buvo kreiptasi į židiniečius dėl 
talkos darbe su vis augančia “Pane
munės Miško” vilkiukų ir paukšty
čių draugove. O. G.

• “Simano Daukanto” V-ja Lietu
vos Nepriklausomybės Šventę, Vasa
rio 16-tąją, atžymėjo iškilminga su
eiga š.m. vasario mėn. 14 d. po pa

maldų šv. Juozapo bažnyčios salėje. 
Po raportų ir vėliavos įnešimo brolis 
Vietininkas sveikino išsirikiavusius 
židiniečius, “Žuvėdrų” skilties skau
tes, “Panemunės Miško” d-vės vil
kiukus ir paukštytes bei gausų būre
lį susirinkusių svečių. Sugiedojus 
“Marija, Marija . . .” buvo skaitomi 
dienos įsakymai, iš kurių minėjimo 
dalyviai su pasitenkinimu patyrė, kad 
s.v.sl. Kazys Majauskas ir s.v.sl. 
Algis Eimantas buvo pakelti j vyres
nio skiltininko laipsnį. Taip pat ma
loniai buvo priimti Vietininko svei
kinimai vyr. skautei si. Birutei Rat
kevičiūtei ir s.v.v.sl. Algiui Eimantui 
jų sužieduotuvių proga. Seses ir bro
lius nuoširdžiai sveikino Vasario 16- 
tosios proga V-ios Dvasios Vadovas 
kun. J. Danielius, KLB Londono Ap. 
Vald. pirm, ponas E. Daniliūnas ir 
nuoširdus, ištikimas lietuvių skautų 
bičiulis ponas Viktoras Gudelis. Po 
to sekė visiems taip brangi sueigos 
dalis, kai 5 vilkiukai ir 6 paukštytės 
davė įžodį. Vėliau V-kas s. O. Ge- 
šventas ponui V. Gudeliui prisegė or
diną “Už Nuopelnus”. Brolis Vieti
ninkas pabrėžė didelius pono V. Gu
delio nuopelnus “Simano Daukan
to” V-jai ir LSB Užsienio Skyriaus 
Džiamborės Fondui, perduodamas 
BUS Vedėjo s. Alg. Banevičiaus svei
kinimus ir padėką. Ponas V. Gudelis 
gražiais, jaudinančiais žodžiais pasi
žadėjo ir toliau dirbti L.S.B. labui. 
Žodį tarė ir “Simano Daukanto” 
V-jos tautinio auklėjimo vadovas s. 
L. Eimantas, o tėveliams už talką la
bai jautriai, širdingai dėkojo V-ko 
Pavaduotoja vyr. skautė v.sl. Danu
tė Chainauskienė. Rimties - susikau 
pimo minute ir Tautos Himnu suei
ga buvo baigta. Po vėliavos išnešimo, 
visiems suėjus į didelį ratą dar bu
vo sugiedota “Lietuva Brangi...” 
Skautiškos, lietuviškos stiprybės pa
sisėmė, sueigos dalyviai išsiskirstė.

O. G.

VIDURIO RAJONAS — JAV
Chicago, Ill.

• Puota Palmių Pavėsyje — tradi
cinis jūrų skautijos vakaras, suruoš

tas visų Čikagos liet, jūrų skautų-čių 
jėgomis sausio 30 d. Western Ball
room salėje, praėjo su dideliu pasi
sekimu ir atnešė rengėjams gražaus 
pelno. Palmėmis dekoruota salė, jū
riniais motyvais papuošta scena, Ha
vajų vainikai, orchidėjos ir stalų pa
puošimai pareikalavo daug darbo, 
kurio didžiąją dalį išvežė gintarie- 
čiai-ietės. Jūrų skautų-čių tėvų su
aukotas bufetas buvo labai energin
gai tvarkomas mamyčių. Bufetui pa
vyzdingai vadovavo valt. M. Mask- 
vytis. Vakaro rengimo komisija, ku
rią sudarė v.v. Stepas Lukauskas, 
pirm.; v.v. Vilija Krikštopaitienė, 
senj. Daiva Rutkaitė, v.v. Algis Šlap- 
kauskas, j.ps. Eug. Šimaitis ir j.ps. 
Br. Juodelis, atliko didelį ir naudin
gą darbą ne tik abiems tuntams ir 
Korp! “Gintaras”, bet ir Čikagos lie
tuvių visuomenei, su dideliu pasiten
kinimu dalyvavusiai šiame baliuje.

• Vyr. valt. Audris Aglinskas nuo 
š.m’. sausio 10 d. perėmė jaun. jūrų 
skautų “Žilvino” laivo vado parei
gas iš ilgamečio laivo vado j.ps. Eug. 
Šimaičio. Pareigų perdavimas įvyko 
laivo iškilmingoje sueigoje, kurioje 
dalyvavo jūrų skautų skyriaus vedė
jas j.s. L. Knopfmileris, j.v.s. dr. K. 
Aglinskas, tuntininkas v.v. A. But
kevičius, tunto švietimo vadovas j. 
ps. Br. Juodelis ir kiti. Pasitraukian
čiam laivo vadui j.ps. E. Šimaičiui, 
pareigose išdirbusiam 5 metus, “Žil
vino” laivas įteikė gražią dovaną — 
albumą su laivo gyvenimo momen
tus rodančiomis fotografijomis. “Žil
vino” jaun. jūrų skautų laivas yra 
tvirčiausias vienetas “Baltijos Jūros” 
tunte.

• “Aušros Vartų” tunto vyr. skau
čių “Gabijos” dr-vė, vadovaujama 
ps' A. Namikienės, sausio 24 d. turė
jo sueigą-arbatėlę, į kurią buvo pa
sikvietę “Lituanicos’ 'tunto skautų 
vyčių kand. “Kudirkos” būrelį. Bend
rą pašnekesį apie vyresniųjų skautų- 
čių “nubyrėjimą” ir būdus jaunes
niesiems pritraukti davė v.s. Br. Klio- 
rė. Tema sukėlė pozityvias diskusi
jas sesių ir brolių tarpe.

• s.v.v.sl. Vyt. Namikas, buv. “Mū
sų Vyčio” administratorius, pasitrau-

20

21



kęs iš šių pareigų įsijungė į “Litua- 
nicos” tunto vadiją, perimdamas 
“Vytenio” skautų dr-vės pareigas iš 
ilgalaikio draugininko s. J. Kauno. 
Naujam vadovui linkėtina daug sėk
mės! B. J.
Cleveland, Ohio

• Vasario 14 d. Clevelando Nerin
gos ir Pilėnų tuntai atšventė Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventę vietos Lie
tuvių Salėje. Skaitant spaudoje skun
dus apie per ilgai ištęstus minėjimus 
ir kalbas, šį kartą buvo miela pasi
džiaugti šia skautiškajam ir šiaip Cle
velando jaunimui suruošta švente. 
Iškilmingosios sueigos vadovas buvo 
s. Vyt. Kamantas, kuris tikrai pasi
stengė, kad numatytoji programa bū
tų laiku atlikta.

Darnūs raportai, vėliavos, Tautos 
Himnas, drausmingi tuntų pasisveiki
nimai su tuntininkais buvo malonus 
kiekvienam svečiui. Šį kartą ir “pa
grindinis kalbėtojas” buvo iš skau
tiškojo jaunimo gretų išaugęs ps. R. 
Vizgirdas. Sustodamas ties vasario 
sukaktimis — B.-P. gimtadieniu, 
B.S.A. 50-mečiu ir Vasario 16-ja, jis 
jaunimui suprantama kalba nušvietė 
Lietuvos Nepriklausomybės Šventės

D. L, K. Kęstučio dr-Y ės Cleveland e skautai J. Grigaliūnas, G. Matu
levičius Ir G. Lazdlnls džiaugiasi naujais kaklaraiščiais, gautais per 
įžodi 1960.H.14, Nuotr. V.Klzlalčto

Clevelando skautai išsirikiavę tunto sueigoje 1960.11.14 minint Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį. Nuotr. V.Kizlaičio

prasmę dabarties perspektyvoje, pa
brėžė lietuvių kalbos ir lietuviškosios 
skautijos kelią išeivijoje. Pašnekesys 
buvo palydėtas visų sueigos dalyvių 
galingu Šukiu — Lietuva bus laisva!

Su ryžtu eiti lietuviškuoju skauti
jos keliu prie vėliavų gal kiek su
jaudinti, bet susikaupę išėjo kandi
datai ir kandidatės duoti įžodžio. Ne
ringos tunte paukštyčių įžodį davė — 
D. Čiuberkytė, L. Eidimtaitė, K. 
Jankutė, J. Vareikaitė ir J. Venciū- 
tė. Skautės įžodį davė — D. Griga- 
liūnaitė, D. Jurgaitytė, N. Kuncaity- 
tė ir Ž. Mackevičiūtė.

Pilėnų tunte sustiprėjo kęstutėnų 
gretos. Tos dr-vės kandidatai davė 
vilkiuko įžodį — J. Bakūnas, R. Da- 
mušis, J. ir P. Ežerskiai, R. Kamins
kas, K. ir A. Karosai ir G. Mockus; 
skauto įžodį davė — J. Grigaliūnas, 
G. Lazdinis, P. Matulevičius ir A. 
Urbonavičius.

Įžodi davusiems buvo užrišti kak
laraiščiai su tradiciniais mazgeliais. 
Rišant vadovams Tėvynės mazgelį, 
sueigos dalyviai sugiedojo — Lietu
va Brangi.

Tuntus Šventės proga sveikino tun- 
tininkai ps. N. Mockuvienė ir v.s. 
Pr. Karalius, v.s. V. Kizlaitis, perduo
damas Punsko lietuvių jaunimo svei
kinimus skautams, įteikė iš ten gautą 
staltiesę su įaustais žodžiais — “Lie
tuviais esame mes gimę, lietuviais no
rime ir būt!”. Tai buvo punskiečių 
atsidėkojimas už jiems skautų surink
tomis aukomis nusiųstas kankles. Tą 
iš anapus geležinės uždangos lietu
vių atsiųstą šūkį tartum aidas at
kartojo visa sueiga.

Baigiant oficialiąją dalį, V. Ka
mantas kvietė visus paremti auka 
Vasario 16-sios gimnaziją. Prie durų 
budėję sk. vyčiai su aukų lapu su
rinko $50, kurie persiųsti per BALFą 
Vokietijon.

Šventei skirti vienetų pasirodymai 
buvo gerai parinkti ir su įsijautimu 
pravesti. Vilkiukai statydami pira
midę, pastatė Gedimino pilį. Juos 
pasekė paukštytės gražiai sušoktu 
“Noriu miego”. V. Gatautvtė padek
lamavo B. Brazdžionio — Oi, Tu, Die
ve Tėve. Vytautėnai parodė lietu
viškų dainų grožį, padeklamuodami 

jomis Tėvynės istoriją. Sesutės Jo- 
kūbaitytės patraukliai pašoko Klum
pakojį. Živilietės padainavo — Ten 
kur žaidžia Nemunėlis. Laimutės 
dr-vės skautės tikrai temperamentin
gai pašoko Kalvelį. Vyresniosios 
skautės svajingai išdainavo Tėvynės 
ilgesį, sudarydamos foną melodek
lamacijai. Užbaigta jūrų skaučių gy
vuoju paveikslu — Pavergta Lietuva.

Su dainos — Leiskit į Tėvynę — 
žodžiais baigta sueiga. Jon be skau
tiškojo jaunimo, gausiai susirinko sk. 
tėvai ir bičiuliai — salė buvo pilna.

Vasario 21 d. Neringos ir Pilėnų 
tuntai su vienetų vėliavomis dalyva
vo iškilmingose pamaldose šv. Jurgio 
bažnyčioje. Vakare — ALTo rengta- 
tame minėjime dalyvavo vėliavos, o 
jūrų skautai atliko tarnybą rūbinėse.

• Pirmoje 1960 m. sueigoje cleve- 
landiškės akad. skautės ir vytiečiai 
išsirinko naujas valdybas. ASD skyr. 
v-bon išrinktos — pirmin. t.n. D. 
Germanaitė, sekret. t.n. A. Gelažy- 
tė ir iždinin. t.n. G. Maciulevičiūtė. 
Korp! Vytis skyr. v-bon išrinkti — 
pirmin. senj. V. Koklys, sekr. junj. 
G. Neimanas ir iždin. senj. Alg. Mu- 
liolis. ASS Clevelando būrelio Vasa
rio 16 gimnazijai remti seniūnu pa
kviestas fil. Rim. Minkūnas.

(BIS).

f
Skyrių tvarko - s. v.v.si. A,Eimantas 
91 King Edward Ave., London, Ontario

• Laos skautų sąjunga buvo pri
imta pilnu tarptautinio biuro nariu 
1959 m. lapkričio 20 d. Laos skautai 
dalyvavo 10-je pasaulinėje džiambo- 
rėje kaipo žiūrovai ir stebėtojai. Da
bartinis skautų skaičius yra 2,300. 
Tai, palyginus, nemažas skaičius, nes 
Laos turi tik 2,500,000 gyventojų.

® Mr. Joseph A. Brunton Jr., As
sistant Chief Scout Executive, Ame
rikos berniukų skautų sąjungai buvo 
išrinktas Chief Scout Executive. Jis 
perims pareigas iš Dr. Arthur A. 
Schuck 1960 m. rugpjūčio mėn. po 
Amerikos Skautų Sąjungos tautinės 
Džiamborės, kuri įvyks Colorado 
Springs.

® Anglų skautų sąjunga iš suruoštų 
Džiamborės, Indaba ir Rovermooto 
Sutton parke, turi £ 96,000 nuostolio. 
Skolų dalį padengė valstybė, bet dėl 
likučio kreipiamasi į pasaulio skau
tus.

• Kaip anksčiau rašyta, 3-ji pa
saulinė Indaba įvyks 1960 m. rug
pjūčio 2-11 dienomis. Laukiama apie 
800 dalyvių. Pati stovykla bus pada
linta į 4 pastovykles. Statomos bend
ros laužavietės bei amfiteatras kon
ferencijoms.

• Statistikos duomenimis pasauly
je 1958 m. buvo 8,371,285 skautai. 
Smulkiau skaldant į grupes — jau
nesniųjų skautų yra 2,745,948, skau
tų 3,189,417, skautų vyčių bei vy
resniųjų skautų 135,013, skautininkų 
847,315 ir padėjėjų 872,355. Procen
tiniai daugiausia skautų priaugo Bur- 
moje (346%), Dominikonų Respub
likoje (298%), Tautinėje Kinijoje 
(288%) bei Egipte (278%). Pagal 
kontinentus, Šiaurės Amerikoje yra
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5,206,892 (priaugo 124%). Pietų 
Amerikoje yra 58,351 (priaugo 115 
%), Europoje yra 1,399,694 (pri
augo 10%), Vidurio Rytuose yra 
169,545 (priaugo 403%), Tolimuose 
Rytuose yra 1,494,277 (priaugo 
1123%).

e Vincent Masey pasitraukus iš Ka
nados Gen. Gubernatoriaus pareigų, 
jas perėmė Maj. Gen. Geo. P. Vanier. 
Jam perėmus tas pareigas, pas jj 
lankėsi Kanados skautų sąjungos at
stovai ir jiems prašant Geo, P. Vanier 
perėmė Kanados skautų šefo parei
gas nuo 1959 m. spalio 8 d.

® 17-je tarptautinėje konferenci
joje buvo nutarta suruošti 7-ji Pa
saulinį Rover Mootą Australijoje 
1961 metais.

• Australijos skautų sąjunga ruo
šia tautinę Džiamborę gruodžio 29 
d. - sausio 9 d.

® Galima gauti Prancūzijos pašto 
ženklą, išleistą 1947 metais atžymė
ti 6-ją Pasaulinę Džiamborę. Į vo
ką Įdėti tik 10 centų pašto perlai
doms apmokėti. Rašyti: Topical 
Stamps, Box 732, London, Canada.

® JAV skautų sąjūdis, prasidėjo 
1910 m. vasario 8 d., kai ši organiza
cija buvo kongreso patvirtinta. Da
bartinis skautų skaičius yra 4,810, 
520. Amerikos skautai daug kuo pri
sidėjo prie Amerikos piliečių ugdy
mo. Skautai daug dirbo potvynių, 
gaisrų, žemės drebėjimų bei viesulų 
metu. Pasodinę daug medžių ir bend
rai dirbę miškų atauginimo darbuo
se. Pirmojo Pasaulinio karo metu jie 
yra pardavę apie $200,000,000 vertės 
valstybės paskolos lakštų. Jie pana
šų darbą dirbo ir Antrojo Pasaulinio 
karo metu.

Jūros skautai įsisteigė 1912 m. 
1930 m. Įsteigtas jaunesniųjų skautų 
skyrius. Amerikos skautai turėjo ke
turias tautines Džiambores, iš kurių 
pirmoji įvyko 1947 m., Washingtone. 
Amerikos skautų kontingentas taip 
pat dalyvavo visose pasaulinėse 
Džiamborėse. .1938 m. Mr. Waite 
Phillips padovanojo 197,000 akrų že
mės skautams New Mexico Valstijo
je. Dabar ten įsteigtas skautų bei 
vadovų lavinimo centras.

* Šiais metais Kanados Skautų Są
jungos jūrų skautu šaka švenčia savo. 
50 metų veiklos sukaktį.

* 1960 metų Tarptautinio Skautų 
Komiteto metinis posėdis įvyks rug
sėjo mėn. 26-30 dienomis Ottawoje. 
Į Tarptautinį Skautų Komitetą įeina 
12 atstovų is 12 įvairių kraštų skau
tų sąjungų. Manoma, kad šiais me
tais visi 12 Komiteto nariai dalyvaus 
posėdžiuose. Kaip mes žinome, 
Ottawoje yra ir Tarptautinis Skautų 
Biuras (B. S.I. B.).

* Tautinės Rusų Skautų Sąjungos - 
NORS - R (Nacionalnaja Organiza
cija Rossijskich Skautov) VS pulk. 
O. Pantiuchov paskyrė ryšininku su 
kitomis skautų sąjungomis s.A. Stak- 
hovitch.

BUS PRANEŠA

® BUS Įgaliotinis Afrikoje, ps. 
inž. Vytautas Šliupas sausio mėn. 
pradžioje dalyvavo Liberijos preziden 
to inauguracijoje, kur turėjo pro
gos pasaulinio masto asmenims pri
minti apie Lietuvą ir jos skautus. 
Amerikos atstovui ambasadoriui H. 
C. Lodge Įteikė lietuvių skautų vardu 
White Badge, už ką ambasadorius 
sausio mėn. 9 d. raštu padėkojo ir 
pažadėjo tą medžiagą panaudoti ko
voje prieš komunizmą. Tų pačių iš
kilmių metu susipažinęs su pulk. P. 
Guttman, žymiu ir įtakingu pasau
linio masto skautų vadovu, aptarė 
lietuvių skautų padėtį atskirame su
sitikime. ps. Šliupas sistemingai pa
laiko ryšius su Afrikos skautų vado
vais ir juos supažindina su musų tau
tos ir skautijos dabartine padėtimi.

« Viename Wisconsino skautų tun
te balandžio mėn. rengiama skautiš
ka paroda, kurioje norima atvaizduo
ti ir pavergtų kraštų brolijas. Užsie
nio Skyrius buvo paprašytas duoti 
tam medžiagos, kas jau padaryta. 
Amerikiečiai paskutiniu laiku vis 
daugiau ir daugiau reiškia susidomė
jimo lietuvių skautų veikla. BUS 
gauna daug pageidavimų rašytos ang
lų kalba informacijos apie skautus 
ir Lietuvą. “White Badge” yra labai 
mielai skaitomas.

® ps. Juozas Bružinskas, neseniai 
baigęs Gilweli, paskirtas BUS Įga
liotiniu Europoje. a.b.
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