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LSS TARYBOS PIRMUOS PIRMININKO 
SVEIKINIMAS

LSS PIRMŪNUI v. s. P.JURGĖLAI

GERBIAMAS SKAUTININKE,
Šią dieną džiaugsmingai naudojamės Jūsų garbin

go šešiasdešimties metų Jubiliejaus proga: su išgyventu 
skautybės entuziazmu, su ateities dienų tikėjimu Jums 
reiškiame pagarbą ir Jus sveikiname. Siame mūsų svei
kinime glūdi nuoširdus padėkos jausmas; jame slypi 
šviesus Jūsų pavyzdys lietuvių visuomenei, o ypač jau
nimui; drįstame tikėtis, kad mūsų sveikinimuose , b ei 
linkėjimuose atsispindi ir Jūsų lietuviškosios skautybės 
kūrimo vilčių aspiracijos, tos - kuriomis gyvenote 
1918 m. lapkričio 1 dieną, kai į pirmąją sueigą Vil
niuje rinkosi dvylika Jūsų sukviestų jaunuolių.

Tad ir šio laiko sukūriuose, sustoję prie RUGSĖJO 
30 DIENOS, atskaičiuojame šešiasdešimtį metų ir mi
nime Jūsų vardą, lietuvių skautų istorijoje .pirmoje vie
toje įrašytą: LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS ĮKŪRĖJAS, 
LIETUVIU SKAUTŲ SĄJUNGOS PIRMŪNAS, VYRESNY
SIS SKAUTININKAS PETRAS JURGĖLA.

Jūsų pirmoji skiltis išbujojo į didelį, lietuviškąja 
kultūra, patriotizmu bei dvasinėmis vertybėmis ataustą 
organizaciją. Juk jau 1919 metų pradžioje veikė Vy
tauto ir Birutės draugovės, apimančios 120 narių. Jūs 
joms vadovavote, Jūs kūrėte pirmuosius lietuviškus ter
minus, taikėte programas, lavinote vadovus, skautybės 
minčiai ieškojote visuomenės paramos ir rūpesčio, ra
šėte, vertėte straipsnius ir knygas. Jūsų įdiegtoji mintis 
plito Nepriklausomoje Lietuvoje, galima sakyti, kartu 
su Jūsų knygomis - "Pirmaisiais skauto žingsneliais", 
"Piliečių auklėjimo mokykla - skautybe", "Lietuvos 
ateitim", "Skautyste", "Skautų tarnavimu tėvynei", 
"Skautų vadovu". Tūkstančiai jaunimo gyveno Jūsų įkur
tosios mokyklos dvasia, tūkstančiai įsisąmonino Dievo, 

Tėvynės ir Artimo prasmę, tūkstančiai savuosius įsisą
moninimus gynė, jų vedami aukojosi ir dirbo Nepri
klausomo gyvenimo, užplūdusio karo bei okupacijų rep
lėse.

Pasikeitusios gyvenimo sąlygos - tremtis, emigra- 
cįja ir svetimi kraštai - lietuviškąją skautybę tik stip
rino. Vien statistiniai skaičiuojant, pagal išemigravusių 
mūsų tautiečių skaičių, lietuviškoji skautija šiandien yra 
keleriopai didesnė už bet kurio kito krašto skautų skai
čius. Jūsų paruoštieji, išugdytieji vadovai, 1918 metais 
Jūsų pramatytieji lietuviškosios skautybės bruožai, pajė
gė organizaciją atkurti vargingose sąlygose D. P. stovyk
lose Vokietijoje,pajėgė atvežti į užjūrius. Gi savo esme 
ji liko ir miela, ir reikalinga,ir pajėgi - ji įžiebė entu
ziazmo bei prasmės mūsų jaunimo, mūsų tėvų, mūsų 
visuomenės tarpe.

Su šiomis iš Jūsų rankų gautos skautybės mintimis, 
Jūsų pastangų skatinami, stovime ateities dienų slenks
tyje. Stovime prieš jus, Gerbiamas Jubiliate, kupini 
dėkingumo jausmų, patirto džiaugsmo ir šviesios atei
ties lūkesčių. Stovime prieš Jus ir atiduodame savo pa
garbą ir linkėjimus.

Ir budime!

ps. A. V.Dundzila
LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas

Čikaga, 1961. IX. 30.

Tūkstančiu žodžių nenuveiksi tiek, kiek vienu geru 
' darbu. H. Ibsen
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PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS SKAUTŲ 
ĮKŪRĖJU, LSS PIRMŪNU 
v..s. PETRU JURGĖLA

Š. m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Skautų 
Įkūrėjui L. S. S. Pirmūnui v. s. Petrui 
Jurgėlai suėjo 60 mt. amžiaus. Šia pro
ga spausdiname Jūsų redaktoriaus pasi
kalbėjimą su garbinguoju sukaktuvininku.

Reda kc ij a

- Kas Jus paskatino steigti pirmąjį lie
tuvių skautų vienetą 1918 m. ?

- Dar jaunas moksleivis būdamas, jaučiau, jog lie
tuvių tauta labai pasigenda gyvesnės dvasios, idealis
tiškai nusiteikusio, religingo, doro, patriotiško, fi
ziškai judresnio, pajėgesnio ir energingo jaunimo. Šie 
trūkumai buvo ryškūs ilgo vergavimo padariniai. Paste
bėjęs, jog naujoji auklėjimo sistema - skautybė žavi 
jaunuomenę ir ugdo vertingesnę naująją kartą, pasi
ryžau pažinti šią sistemą. 1915.X. 18 Rusijoje pradėjau 
skautauti pas lenkus ir buvau skiltininku. 1916. V.4 įsto
jau į rusų-ukrainų d-vę ir tuoj buvau paskirtas dr-ko 
pavaduotoju. Išlaikęs atitinkamus kvotimus, 1916. VIII, 
rusų skautų vadovybės buvau pakeltas į paskautininkio, 
1917. VII - į skautininko laipsnį. 1917.IX.9 teko įkurti 
pirmąją mišrią lietuvių d-vę Voroneže, 1918. V - atski
rą skautų skiltį Taganroge. Grįžus Tėvų Žemėn, 1918 m. 
rudenį teko įkurti Vilniuje skiltį, iš kurios veikiai iš
augo mišri d-vė ir pirmasis lietuvių tuntas. Teko šiems 
visiems vienetams vadovauti ir vesti skiltininku-kių 
kursus. Tad šiuos vienetus steigti paskatino akivaizdus 
tautos perauklėjimo reikalas.

- Koks buvo tuometinis susidomėjimas 
pirmaisiais skautais jaunimo ir visuomenės 
tarpe ?

- Rusijoje lietuvių skautų-čių vienetai veikė I D. 
karo sąlygose bei revoliucijų metu ir dėl to dar negalė
jo viešai pasireikšti. Vilniuje taip pat veikė slaptai: 
vokiečių, vėliau rusų okupacijoje. Iš viso tai buvo pir
mieji bandymai skautybės idėjas įdiegti lietuvių jau
nuomenės širdyse. Tiek Rusijoje, tiek Vilniuje lietuvių 
jaunimas, įstojęs į skautų-čių vienetus, rodė didelį su
sidomėjimą šiuo naujuoju sąjūdžiu. Pirmasis tuntas Lie
tuvos sostinėje buvo romantiškai nusiteikęs ir su pasi
šventimu tarnavo savo-idealams.-Nuo-1919 m. Kaune 
skautybės idėjos tekov skelbti per spaudą ir skautinės 
literatūros leidiniais. Šios idėjos sužavėjo jaunimą vi
same Lietuvos krašte, ir skautiniai vienetai dygo kaip 
grybai po lietaus. Lietuvių jaunimo skautavimas ir 
idealistiniai jo pasireiškimai, o taip pat raštai apie 
skautybę atkreipė visuomenės ir vyriausybės dėmesį; tai 
paskatino remti tokį kilnų ir Lietuvai naudingą sąjūdį.

- Kas Jums padėjo pirmaisiais metais 
organizavimo ir vadovavimo darbe?

- Rusijoje niekas. Vilniuje nuo 1918.XI.20 dr-ko 
ir vėliau tuntininko padėjėju buvo s.Izidorius Kraunan
tis,’ subrendęs lenkų skautų dr-je. Šis dinamiškas skau
tininkas buvo didelis ramstis. Nuo 1918.XII tunto ad
jutantu buvo Aloyzas Valusis, skautavęs Maskvoje. Il
gainiui pradėjo gyvai reikštis mūsų parengti skiltinin- 
kai-ėsirmūsų pavaduotojai, kai 1919. III vyresnieji

v. s. Petras Jurgėla

tunto vadai savanoriais įstojo į Lietuvos kariuomenę. 
Vilniuje skautybė buvo susižavėję Vytauto gimnazijos 
mokytojų (tik vyriškių) dauguma ir gimnazijos direk
torius M. Biržiška, globojęs tuntą. Is’ mokytojų tik Sta
sys Kairiūkštis tapo skautų instruktorium ir kun. Kris
tupas Čibiras - tunto dvasios vadovu. Iš pašalaičių pa
minėtini gydytojai Alseikos, mokę pirmosios pagalbos, 
ir didis kalbininkas Jonas Jablonskis, kurs daug padėjo 
sukurti bei nustatyti lietuviškąjį skautybės žodyną. O 
šiaip tuntą tvarkė ir ugdė tunto vadija.

- Kada atvykote į JAV ?
- 1931.11 grįžau į JAV, kur buvau gimęs.
- Ar Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 

Lietuvai dar gyvenant nepriklausomą gyve
nimą, nebuvo planų steigti lietuvių skautų 
vienetus ?

- Buvo nesėkmingų ir sėkmingų pastangų. Sėkmin
giausias pastangas nuo 1949 m. pareiškė lietuviškoji 
skautija, atsikėlusi iš Europos, kur ji buvo n D. karo 
vargų užgrūdinta, įvairių okupantų mėtyta - vėtyta ir 
Tėvynės Lietuvos tragedijos skatinama.

- Kada kilo Jumyse sumanymas rašyti 
Lietuvių Skautų Istoriją "Lietuviškoji Skau
tija" ?

- 1947. VII. 12 GAIRIŲ redaktorius ps. R. Norvydas 
ir 1948 m. pradžioje SKAUTŲ AIDO red. v. s. A. Krausas 
laiškais iš Vokietijos prašė parašyti atsiminimų apie 
LSS įkūrimą. 1948-9 mm. Kanadoje įsikūrusio pir
mojo Pasaulio LSS rajono vadija ir ypač šio rajono va-
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das v. s. V. Šarūnas skatino šiuos atsiminimus paversti 
platesne skautiškojo lietuvių sąjūdžio istorija. Si vadi- 
ja buvo pasiryžusi šią istoriją net išleisti. Tokio vei
kalo reikalingumą kantai pritarė į JAV atsikėlę LSS 
vadovybės organai, Studentų Skautų Korporacija "Vy
tis” ir daugis skautininkų-kių. Dėl to teko imtis šio 
didelio darbo. Taigi, tokio veikalo reikalas pasidarė 
visuotinis ir būtinas.

- Žinome, kad tas veikalas jau paruoš
tas spaudai. Kiek metų Jūs jį rašėte ir ko
kių sunkumų šiame darbe turėjote?

- Veikalas "Lietuviškoji Skautija" jau, ačiū Die
vui, paruostas spaudai. Jį sudaro 2 dalys: I - Istorinė 
skautiškojo lietuvių sąjūdžio apžvalga 1917 - 1949; II - 
Nuopelnai Lietuvai ir didvyriški pasireiškimai. Is’ viso 
per 1,000 puslapių, rašytų rašomąja mašinėle.

Jį beruošiant, teko dirbti kas vakarą iki 1 - 2 vai. 
ryto ir savaitgaliais - drėgnokam rūsy. Tokios sąlygos 
bandė suardyti mano sveikatą. Naudotasi kitų senesnių 
skautų-čių bei skautininkų-kių ir savo atsiminimais, LSS 
vadovybės įsakymais, aplinkraščiais, biuleteniais, įvai
riais leidiniais ir spaudos šaltiniais. Buvo akivaizdus rei
kalas: apžvelgti visus tuntus bei vietininkijas, paminė
ti sumanius ir darbščius vadovus-es ir pareigingus skau- 
tus-es, apžvelgti visas LSS šakas - skyrius, visas mūsų 
skautų-čių or-jas - ne tik laisvoje Lietuvoje, bet ir 
lenkų okupuotam Vilniaus krašte, Latvijoje, Š. ir P. 
Amerikoje ir vėliau LSS-gą tremty Europoje. Rankio- 
jant įvairius duomenis, per 2000 laiškų pasiųsta skau
tininkams-ėms ir skautavusiems asmenims, gyvenan
tiems plačiam pasauly. Stengtasi gauti daugiau me
džiagos ir nuotraukų, patikslinant atskirus įvykius,datas, 
pavardes. Pasigendant adresų, jų daugiausia suteikė 
DRAUGO red. kun. dr. J. Prunskis ir MUSŲ VYČIO red. 
v. s. Br. Kviklys. Klausiami asmenys suteikė daugiau ar 
mažiau žinių; su kaikuriais teko ilgai susirašinėti, no
rint išryškinti bei įvertinti tam tikrus įvykius bei dar
bus. Daugelis nieko neįstengė prisiminti. Keletas skautų 
vadų neatsiliepė net į kartojamus laiškus ... Bekaupiant 

skautinius gintarėlius, daug veikalo skyrių teko per
rašinėti po keliasdešimt kartų.

Besistengiant įveikti šiuos sunkumus ir beruošiant 
veikalą, praslinko 14 metų. Esu dėkingas Visagaliui 
Dievui, kad leido man šį darbą atlikti ir užbaigti. 1958- 
1960 mm. rankraščius skaitė eilė LSS vadų. Jie stebė
josi duomenų gausumu ir žavėjosi veikalo pobūdžiu - 
"idealistine ugnimi”. Vienas jų pareiškė: "Be abejonės, 
nė vienos kitos tautos skautija neturi tokios turtingos 
istorijos ir nuopelningumo". Rankraščiai jau pasiųsti LSS 
Tarybos Pirmijai.

- Ką apskritai galėtumėte pasakyti apie 
Lietuvių Skautų Sąjungos veiklą išeivijoje ?

- Sąjungos veikla turėjo būti gyvesnė ir vaisinges
nė. Juk LSS buvo ir turi išlikti pilnutinio jaunuomenės 
ugdymo or-ja, naudojanti praktišką Baden-Powell'io 
sukurtą skautybės sistemą, kurią mes išvystėm į LIETU
VIŠKĄJĄ SKAUTYBĘ. Dabartinė LSS vadovybė (Sese
rijos ir Brolijos Vadijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Valdyba ir LSS Tarybos Pirmija) sudaryta iš tokių skau
tininkų-kių, kurių pavardės buvo dažnai minimos lais
vosios Lietuvos, tremties ir išeivijos LSS-gos SKAUTIŠ
KOJO UGDYMO DARBO IR VEIKIMO KRONIKOJE. Se
serijos ir Brolijos Vadijos turėtų sudaryti savo kadencijos 
veikimo programą, suskirstytą atskirais metais. Kiek
vienas Vadijos narys-ė turėtų KAS SAVAITĘ pateikti 
VS-kui-ei pranešimą apie savo atliktus darbus ir naujus 
sumanymus bei pasiūlymus. Juos patvirtinus - vykdyti 
ir taip toliau. Tuomet VS-kai neturės tokio vargo, kaip 
pirma. Pvz., prieš 1 metus man teko apie Brolijos 
reikalus kalbėtis su v. s. A. Matoniu. Jis pareiškė, jog 
paveldėtų neišspręstų reikalų krūvą gerokai sumažino, ir 
vadija tvarkosi: per vieną korespondencinį balsavimą 
iš visų Vadijos narių neatsiliepė tiktai du. Tai saky
damas jis džiūgavo. Vadinasi, pirma neatsiliepda- 
vo daugiau. Aišku, tokie "vadai" jaunuomenės auklėji
mo or-jai nereikalingi. VS-kų krivulės-biuleteniai tu
rėtų būti dažniau leidžiami ir duoti "vėjo” vadovams- 
ėms, kad pastarieji ... "nešlubuotų” ir neatsiliktų nuo

v.s. P.Jurgėla inspektuoja skautus IV T Sto
vykloje, 1958 mt.
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Prof. J. Eretas, lankydamasis Clevelande, 
turėjo progos susitikti ir su v.s.Pr.Karalium, 
Pilėnp tunto tunrininku.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

darnaus or-jos žygio į priekį. Kai Vadijos nariai yra 
entuziastiškai nusiteikę ir dinamiški (patys yra sumanūs, 
daug dirba, duoda darbo kitiems ir tam darbui gyvai 
vadovauja), jie tokią dvasią perteikia ir savo vadovau
jamiems.

- Ar nereikėtų kokių nors Sąjungai or
ganizacinių persitvarkymų, reformų?

- Reformos būtinai reikalingos, kad visa mūsų Są
junga būtų pažadinta iš" "saldaus miego" ir įrikiuota į 
planingą darbą, vykdant tuos uždavinius, kuriuos LSS 
statutas nustato. Niekad negalima tenkintis esamomis 
pasėkomis. Reikalinga nuolatinė pažanga. Juk nė viena 
paukštytė ar vilkiukas nenori priklausyti prie MIEGAN
ČIŲJŲ BROLIŲ AR SESELIŲ šeimos. Jaunuomenės auklė
jimo or-je turi klestėti jaunatviška dvasia, pakili nuo
taika, drausmė ir organizuotas asmenybinio ugdymo dar
bas tikslu išugdyti tikrus skautus-es. Be to, kai vy
resniųjų skaučių šaka ir skautų vyčių šaka yra nuvytu- 
sios, tai ženklas, jog skaučių ir skautų šakos - skyriai 
nesveikuoju ir šaukiasi pirmosios pagalbos. Štai kodėl 
Seserijos ir Brolijos Vadijos nariai privalo dažniau "su
glausti savo kaktas ir širdis".

Sąjungos persitvarkymui gerą pradžią padarys v. s. 
K.Palčiausko vadovaujamoji komisija, kuri dabar ruo
šia LSS statuto pakeitimus. Pirmiausia turėtų būti re
formuotos mūsų, skautininkų-kių ramovės. Įvestinas 
nuostatas, kad skautininkų-kių ramovėms gali priklau
syti tiktai tie, kurie įsteigia naują vienetą ir jam va
dovauja arba yra aktyvūs vienetų vadovai-ės bei LSS 
pareigūnai. Prie skautininkų ramovių turėtų priklausyti 
ir dvasios vadovai, kad arčiau pažintų skautiškojo vei
kimo uždavinius ir reikalus, susigyventų su skautų va
dais, duotų savo įnašą ir 1.1. Be to, reikalingas atski
ras LSS statuto nuostatas, kad skautininkų-kių ramovės 
bent kartą per mėnesį nagrinėtų SKAUTIŠKOJO UGDY
MO IR MOKYMO METODUS, LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
BEI TAUTINIO AUKLĖJIMO BŪDUS IR PRIEMONES ir 
pan. Smulkūs šių diskusijų aprašai siųstini į centrinius 
LSS organus, kurie juos sukauptų, surūšiuotų ir tinka- 
mesnius atrastus metodus atiduotų skautinei spaudai 

arba išleistų atskiromis instrukcijomis - VYKDYTI! Nuo 
šių klausimų išsprendimo pareis LSS ateitis. O šiuos 
klausimus spręsti daugiausia padės skautininkų-kių ra
movės. Statutų įpareigotos, jos iškels daug naujų idė
jų ir padės sukurti naujų lietuviškojo skautavimo me
todų išeivijoje. Taip reformavus skautininkų-kių ra
moves, iš mūsų žodyno bus išbrauktas PASYVUS SKAU
TININKAS-Ė, ir LSS-jos narių skaičius nuolat didės.

Originalus aukščiausias LSS garbės ženklas šiandie 
yra sužalotas. Turi būti sugrąžintas mūsų - lietuviškasis 
GEDIMINO VILKAS, kuriuo pats Baden-Powell'is buvo 
apdovanotas.

- Šiuo metu kaikurių vadovų yra kelia
mas skautybės metodų peržiūrėjimo klau
simas, jų pritaikymas daugiau moderniam, 
civilizuotam gyvenimui, kokia dėl to Jūsų 
nuomonė ?

- Klausimas neaiškus. Kurios srities skautybės me
todai kaikam atrodo keistini? Galbūt, turėta minty iš- 
kylavimo metodas. Išeivijoje mūsų skautai-ės labai 
retai iškylauja ir tiktai ... automobiliais. Tačiau išky- 
lavimas yra labai svarbus dalykas. Ir šią problemą tu
rėtų giliai svarstyti mūsų skautininkų-kių ramovės ir 
tuntų bei vyriausios vadijos. SKAUTIŠKOJO UGDYMO 
METODAI TURI BŪTI VISŲ VADŲ, VADOVIŲ, DVA
SIOS VADOVŲ IR AUKŠTŲJŲ LSS ORGANŲ NAGRINĖ
JAMI IR TOBULINAMI. KIEK teko pastebėti, šiuos pagrin
dinius skautybės metodus žino tiktai nedaugelis se
nesniųjų skautininkų-kių. Skauto-ės tipą, kaip dorinę 
asmenybę, puikiai apibrėžė Lietuvos skautijos ideolo
gas profesorius Stasys Šalkauskis. Deja, asmenybinis 
ugdymas mūsų Sąjungoje niekad nebuvo organizuotas, 
LSS vadai-vadovės nebuvo rengiami šiam atsakingam 
darbui. Šiandie turime skautininkų-kių ir dvasios va
dovų, kurie gerai pažįsta skautybės tikslą ir uždavi
nius. Tačiau dorinės asmenybės ugdymo metodai pagal 
skautybės sistemą daugeliui nėra aiškūs. Tikiuos ateity 
šią problemą iškelti ir svarstyti skautinėje spaudoje.

Šią problemą atskleis "LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA",
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Nuoširdžiai sveikiname lietuvių skautijos v. s. PETRĄ JURGĖLĄ 

šešiasdešimt metų gimtadienio proga ir linkime ilgiausių metų.

Atlanto Rajono Vadeivė ir Vadeiva i

kur plačiau pavaizduotas LIETUVIŠKASIS SKAUTAVI- 
MAS ir, be to, apibūdinta LIETUVIŠKOJI SKAUTYBĖ, 
jos tikslas, uždaviniai ir apraiškos. Išsiaiškinus šiuos 
dalykus, teks mūsų žinomus metodus daugiau išryškinti, 
tobulinti ir dar naujų metodų sukurti LIETUVIŠKAJAI 
SKAUTYBEI VYKDYTI IŠEIVIJOJE. Ir šioms didžiulėms 
problemoms spręsti mes turime jėgų. Bet ir šios jėgos, 
tarsi miegantieji liūtai, vis dar reikia pažadinti, ska
tinti, telkti organizuotam darbui.

- Ar skautiškoji spauda Jūsų nuomone 
atlieka bent patenkinamai savuosius užda
vinius ?

- Nevisai. Skautijos vadovai-vės reikia nuolat ug
dyti ir rengti. To siekiama skautine literatūra, spauda 
ir kursais. Šios literatūros neturime, o geresnieji kur
sai sunku rengti dėl tolumų ir dėl išmanių skautininkų- 
kių įmigio. Tokiose sąlygose spaudai tenka didžiausias 
vaidmuo. MŪSŲ VYTIS turi būti paverstas LSS vadų-va- 
dovių bei akademinės skautijos laikraščiu. SKAUTŲ 
AIDO turiniui tobulinti ir bendradarbiams telkti reikia 
sudaryti kolegiją ir skautinės ideologijos ir pedagogikos 
žinovų.

Mielas redaktoriau, esi rūpestingas ir darbštus. Su 
širdgėla stebėjau, kaip Tavo pastangos sudūžta į vadų- 
vadovių apsileidimo uolą. Sis mudviejų pokalbis pra
bėgom paliečia gyvybinius LSS-gos uždavinius, rei
kalus, trūkumus ir negeroves. Šios visos problemos bus 
daug lengviau spręsti, išsiaiškinus KAS YRA LIETUVIŠ
KOJI SKAUTYBĖ IR LIETUVIŠKASIS SKAUTAVIMAS 
istoriniame pagrinde.

Trokštu, kad "Lietuviškoji Skautija" išeitų SKAUTŲ 
AIDO leidiniu ir pelnas būtų paskirtas mielo, mylimo 
bei reikšmingo SKAUTŲ AIDO iždui.

Taigi, visos mūsų mintys, polėkiai, darbai ir pa
sišventimas turi būti telkiamas lietuviškajai skautijai 
ugdyti, įsipareigoti ir didvyriškai ta r na ut i DIEVUI, 
TĖVYNEI IR ARTIMUI I

SKAUSMAS ŠIRDYSE

A. A. Indrei Juditai Audėnaitei 
atminti

Tą rytą kėliausi anksti:
Mat, pirmą kartą aš pati 
Rengiausi skristi iš namų 
Keliu padangės tolumų.

Namų gi slenkstį žengdama 
Tariau: "Aš gulbę lenkdama 
Aplėksiu tolimas erdves 
Ir grįšiu, mama, prie tavęs

Linkėjo laimės man visi ...
O aš , kaip kregždė, debesy 
Skrendu į šventę pas draugus 
Ir, rodos, - su manim Dangus.

O iš padangės aukštumų 
Miškų žavėjaus žalumu, 
Vingiuotom upėm, ežerais 
Ir miestais rūko apdarais.

Tik už jaunų dienų minties
Aš nemačiau tavęs, mirtie, - 
Tokios rūsčios, neatlaidžios, 
Jaunystės mano taip godžios!

Tarp Pennos slėnių, tarp gilių 
Sugrįžt užstojai man kelius: 
Užkėlei žemės tu vartus - 
Atkėlė angelai kitus.

Tėveli, mama, tau, Daiva,
Ir tau, šventoji Lietuva, 
Kelionę baigusi žmogaus, 
Kovot padėsiu iš dangaus.

4
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Skyrių tvarko s. O. GĖŠVENTAS, 
1803 So. 51st Avė. , Cicero 50, III.

BUDĖKIME KAIP BROLIAI

Skautai-vyčiai, tai trečioji skautų Brolijos saka. 
Skautas-vytis gauna galutinį skautiškosios mokyklos pa
ruosimą jau savarankiškam, vyriškam gyvenimui. Tuo 
mes nebenorime tvirtinti, kad išėjęs skautų-vyčių šakos 
mokyklą, skautas-vytis yra visiškai tobulas. Mes gerai 
žinome, kad žmogus per visą savo gyvenimą turi steng
tis lavintis, tobulėti. Bet kartu mes turime sutikti, kad 
23-25 metų sulaukęs skautas - vytis jau turi būti pa
siruošęs žiniomis, patyrimu ir dvasiniu subrendimu sa
varankiškam gyvenimui. Jis yra pilnai atsakingas už 
savo darbus, veiksmus ir galvoseną.

Labai daug žinių skautas^vytis turėtų pasisemti iš 
skautų-vyČių būrelio. Po to jis savo skautų-vyčių bū
relį palieka, savo vietą jaunesniesiems broliams už
leisdamas. Kaip vilkiukams ir skautams, taip ir skau
tams vyčiams turi būti nustatyta amžiaus riba. Jau kelis 
kartus buvo siūlyta, kad ir LSB Skautų-Vyčių Skyrius 
savo nariams nustatytų amžiaus ribą, kaip kad tai se
niai nustatė kitos skautų sąjungos. Tuo žinoma nepasa-

L.S.B. Anglijos vietininkijos sk.-vyčiai po įžodžio šią vasarą, 

koma, kad 23 - 25 metus pasiekęs skautas-vytis nebe
tenka skauto-vyčio vardo. Ne - jis tada tik išeina iš bū
relio gretų ir įsijungia į skautų židinį ar atlieka pareigas 
kitame skautų vienete. Skautų Sąjungai aktyviai pri
klausyti ar jai pagal išgales nuoširdžiai padėti yra labai 
daug galimybių. Čia, žinoma, negalvojame apie tra
dicinius skautų vienetus praeičiai prisiminti, o skautus 
-vyčius - ar pavienius ar židinių narius - kurie DARBU 
nori padėti vilkiukams, skautams ar skautams vyčiams.

Skautų sąjungai aktyviai priklausyti ar jai pagal 
individualiai esamas sąlygas padėti kelrodys yra skau
tų-vyčių obalsis - TARNAUTI. Tai reiškia - tarnauti,pa
dėti, neatsižvelgiant į anksčiau užimtas pareigas, 
laipsnį ar asmeniškas ambicijas. Jei mes nesugebėsime 
savo nesveikų ambicijų atsisakyti, tai mes, be abejo, 
nesugebėsime skautiškai tarnauti. Norėdami turėti mo
ralinę teisę nešioti skauto-vyčio vardą, mes turime jais 
būti ir mūsų tolimesniame gyvenime - kukliais riteriais 
atominio amžiaus gadynėje. Tik taip mes būsime pa-

*
jėgūs tarnauti mūsų jaunesniesiems broliams - vil
kiukams, skautams ar skautams-vyčiams. Tik taip mes 
sugebėsime padėti mūsų jaunajai kartai,mūsų pamainai. 
Neatidėliokime šios pareigos atlikimo - rytoj gal jau 
bus per vėlu.

Visi mes žinome, kad laikas eina pirmyn, sąlygos 
ir galimybės keičiasi. Kai kas ir Nepriklausomoje Lie
tuvoje būtų pasikeitę - ir ten būtų buvę reikalinga ieš
koti naujų kelių. Čia gi tam, kad išlaikytume Lietuviš
kąją Skautybę gyvą, reikia daugiau pastangų, ištvermės 
ir sumanumo. Tad čia KIEKVIENO talka ir parama yra 
labai svarbi, vertinga. Čia senesniosios kartos skautų- 
vyčių vaidmuo yra labai svarbus. Mes privalome rasti 
kelią, rasti laiką bei tam reikalingos meilės, kad mūsų 
pamaina sugebėtų žygiuoti jau pramintu Lietuviškosios 
Skautybės keliu, kad ji sugebėtų pati vadovauti. Mes 
esame daug pajėgesni ir TOLIAU budėti, negu mes daž
nai tai patys įsivaizduojame. Bet budėkime kaip bro
liai - vieningai, vieni kitiems padėdami, stiprindami 
ir kur reikia skautiškai ragindami. Tame budėjime nėra 
per menkų pareigų, nėra nereikšmingos darbo. Tikslus ir 
drausmingas laiko suskirstymas mums suteiks daugiau 
galimybių produktingai tarnauti sąjungai.

MŪSŲ VYTIS — skautiškos minties žurna

las, kartu su priedu skautų vadovams BUDŽIU.

Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Susipaži

nimui du numeriai siunčiami nemokamai. Ra

šyti: A. Dundzila, 2609 W. 69 Str., Chicago, 29, 

Ill. USA.

Pirmoje eilėje tenka susirūpinti skautų-vyčių bū
relių stiprinimu, steigimu, jų globojimu ar vadova
vimu. Mes žinome, kad skautų-vyčių amžiaus vyrukai 
dažnai gana lengvai patenka į aplinkos įtaka. Ji būna 
visokia. Deja, jos ryškios spalvos būna bevertės. Mūsų 
pareiga yra MOKĖn tai jaunesniesiems broliams pa
aiškinti. Mūsų pareiga yra jiems perduoti dvasinį lie
tuvių skautų-vyčių palikimą. Jie turi suprasti ir pa
milti Lietuvių skautų praeitį. Vyresnio amžiaus skautai- 
vyčiai, vadovai - tai jaunesniųjų akyse dalis LSB pra
eities. Pagal jų elgseną, pagal juos jaunieji broliai 
dažnai sprendžia ir apie LSB. Tai vyresniuosius turėtų 
įpareigoti vieningai budėti. Įpareigoti ir toliau tar
nauti. Budėti, kaip broliai budi. s. O. Gešventas.

Linksmumo uncija yra daugiau verta, kaip liūdesio 
svaras. R. Baxter

Laiką, kurį turime, dažnai kvailai sunaudojame, o 
išmintingai tariamės apsieiti su tuo, kurio laukiame.

G. E. Lessing

Aukščiausioji išmintis - daryti gera. Giles

Pirmą kartą žmogus miršta, kai praranda entuziazmą.
H. De Balzac

5

7



Skautija Pasaulio
Palto Ženkluose
Skyr. tvarko ps. R. Pakalnis, 20 Oak Leaf Dr., Waterbury 8,Conn.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

1. Laiškas 1939 mt. vengrių skaučių Taut.Stovykla

Laiškus žmonės išmoko rašyti jau senų senovėje. 
Kai reikėdavo ką pranešti arba įsakyti, karalius ar ki
toks valdovas pasišaukdavo raštininką ir liepdavo jam 
parašyti reikiamo turinio raštą.

Laiškus rašydavo ant tokios medžiagos ir tokiomis 
priemonėmis, kokios toje gadynėje buvo randamos. 
Pvz. , senovės babiloniečiai ir asirai savo laiškus ir 
raštus rašydavo nusmailintais pagaliukais žalio molio 
plytelėse, kurias vėliau išdegdavo. Egiptiečiai rašyda
vo papyre, romėnai - vaškuoto medžio lentelėse, žydą i- 
tam tikru būdu išdirbtoje odoje, o kinai, kurie patys 
pirmieji jį išrado, tam reikalui naudojo popierį.

Parašyti laiškai būdavo pasiunčiami per tam tik
rus pasiuntinius. Pasiuntiniai - pėsti, raiti ar važiuotų 
laiškais nešini, vykdavo net į tolimus kraštus.

Kai popietis paplito Europoje ir kituose kraštuose, 
laiškus ėmė rašyti tik popietyje. Parašytą popierio lapą 
sulankstydavo ir sulankstymo vietą užliedavo vašku, o 
vėliau, kai paplito lakas, - laku. Ant vaško ar lako 
įspausdavo žiedą ar kokią kitą antspaudą.

Vokai, kokius mes dabar vartojame laiškams pa
siųsti, buvo išrasti Anglijoje 1820 m. Pašto atvirukai 
pirmą kartą įvesti Austrijoje 1869 m.

Ant. Bernotas

VENGRIJA

1933 metais, liepos mėn. 20 ikirugpiūčio2 dienos, 
Vengrijoje, 11 mylių nuo Budapešto, Godelio vietovėje 
įvyko ketvirtoji pasaulinė skautų stovykla. Tam įvykiui 
atžymėti, vengrai išleido penkių ženklų seriją. Vi
suose ženkluose buvo tas pats piešinys, vaizduojąs baltą 
bėgantį briedį.

10 fengo - tamsiai žalias
16 fengo - violetiniai rudas,
20 fengo - tamsiai raudonas,
32 fengo - geltonas,
40 fengo - tamsiai mėlynas.

Remiantis sena vengrų legenda, baltas briedis pa
sirodė dviem broliam HUNORir MAGOR, kurie medžio
jo. Nepagautas briedis tuos du brolius atsiviliojo į drau

gišką ir derlingą kraštą, kuris šiandien yfa žinomas kaip 
Vengrija.

Balto briedžio simbolis buvo ir oficialiu stovyklos 
ženklu. Legenda apie brolius medžiotojus, rišosi su 
30.000 skautų, kurie suvažiavo Vengrijon iš 48 vals
tybių.

35 Lietuvos skautai taip pat dalyvavo toje sto
vykloje, vadovaujami v. s. Antano Saulaičio.

Toje pačioje vietovėje, 1939 metais, įvyko vengrų 
skaučių Tautinė stovykla. Ir šiai progai pagerbti, Veng
rija išleido keturių ženklų seriją.

"KANALO ZONA"

Amerikiečių skautų skyrius Kanalo Zonoje yra vie
nintelis toks skyrius visoje Amerikoje, turįs specialią 
privilegiją, kuria jis pasinaudojo,išleisdamas savo pašto 
ženklą, pagerbimui amerikiečių skautų 50 metų ju
biliejaus.

Toji Kanalo Zonos skautų privilegija yra surišta su 
kai kuriomis aplinkybėmis. Nuo 1904 metų Kanalo Zo
na laikoma kaip amerikiečių valdžios rezervatas, kuris 
yra visiškai Panamos respublikoje. Skautybės pradžia 
skaitoma nuo 1908 metų, kada tos vietovės YMCA sek
retoriatas priėmė pagrindinę berniukams skirtą programą. 
Vietos skautų skyrius susideda imtinai tik iš Kanalo 
Zonos valdžios tarnautojų ir jų vaikų. Pabaigoje 1960 
metų buvo skaitoma viso 1987 skautai ir jų vadovai.

Kanalo Zonos pašto valdyba, pagerbdama ameri
kiečių skautų 50 metų jubiliejų, 1960 metais vasario 
mėn. 8 dieną išleido ta proga specialų ženklą. Viso 
buvo atspausdinta 1,155,400 ženklų. Pirmos dienos 
proga viso parduota 199,250 ženklų ir 100,133 ženklai 
sunaudoti ant pirmos dienos vokų, kurių buvo pagaminta 
76,840. Pašto ženklas yra trijų spalvų ir atspausdintas 
Giori spaustuvėje, Ženklui piešinį paruošė Mr. Gerald 
A. Doyle, Chief Architectural Branch, Engineering 
Division, Panama Canal Co.

Kanalo zona
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DVYLIKTOJI STOVYKLA ANGLIJOJE

Rugpjūčio 2 d. Antradienis.

Nuo ankstyvo ryto visokiom susisiekimo priemo
nėm renkamės stovyklavietėm Čia mus su šypsena su
tinka stovyklos viršininkas ps.B.Zinkūs ir sesių vadeiye 
ps. G. Zinkienė. Nors dangus aptrauktas tamsiu debesų ir 
lyja lietutis, bet visų veidai linksmi, matyti pasiryži
mas nugalėti patogumus tikrai skautiška dvasia.

Valgome pirmutinius pietus, pagamintus stovyklos 
virėjo s. v. si. A. Gerdžiūno. Po trumpos pietų pertraukos 
įvyksta vadovų posėdis. Stovyklos viršininkas ps.B.Zin- 
kus išrenkamas brolių pastovyklės viršininku, pava
duotoju - s. v. v. si. J. Rentelis, vyčių būrelio vadovu - 
s. v. v. si. V. Garbonkus, ūkio ir mitybos viršininku - s. v. 
si. A. Gerdžiūnas, "Taukuoto Puodo" redaktorium - R. 
Sealey ir stovyklos darbų vadovu - si. R. Valteris. Se
sių pastovyklės vadovė - ps. G.Zinkienė, pavaduotoja - 
v. s. v. si. J.Traškienė. Sudaromi stovyklos darbų planai 
bei dienotvarkė.

Vakarop nustoja lyti, ir iš po debesų išlenda sau
lutė. Stovykloje užverda darbas. Po vakarienės išsiri-

Darley Moor 7-to rugpltlčlo

Mielas Redaktoriau!

Kada gamta pilname gražuma, akautellai eina ato- 
vyklaut. Lauželiai visur llepanoja ir skautiška nuotaika 
supami, siunčiame savo broliškus - seseriškus linkėjimus 
mūsų mielai Įsuktam "Skautų Aldui”, kuria paįvairina žiemos 
laikotarpi.

Budėkime1

kiuojame pirmam vėliavos nuleidimui. Stovyklos vir
šininkas kreipiasi į stovyklautojus, prašydamas drausmės 
ir darnaus susiklausymo visuose darbuose bei žaidi
muose. Toliau skaitomi įsakymai - stovyklos malda, 
"Marija, Marija',' ir, skambant Himnui, leidžiasi 
Trispalvė.

"Laužas" dega, laužas dega stovykloj, stovykloj.. " 
- pradedame pirmąjį laužą. Valanda praeina, kaip 
viena minutė. "Ateina naktis".. Saldžių sapnų.

Sekančios dvi dienos praeina darbo nuotaikoj - ka
same ir gražiname "stalą", statom vartus, tveriam 
tvoras ...

Ketvirtadienį po pietų atvyksta kun. Kuzmickis, 
nutraukiam darbus ir, lietui lyjant, renkamės po senu 
ąžuolu pasiklausyti jo kalbos.

Penktadienis. Oras gražus. Pavalgę pusryčius visi 
skubame rengtis ekskursijai į Alton Towers. Tai vienas 
gražiųjų vidurinės Anglijos parkų. Grįžtame stovyklon

Pc lietaus vėl saulutė prašvito. L. S. B. Anglijos Vietininkijos pa- 
stovyklė Anglijos Rajono stovykloje.
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12-toje Anglijos rajono stovykloje įžodis.

alkani ir pavargę, bet linksmi, dalijamės įspūdžiais 
ir pergyventais nuotykiais.

Šeštadienis. Šiandien laukiame aukštųjų svečių. 
Penktą valandą p. p. atvažiuoja Derbyshire County 
Commissioner Clive E. Bemrose (1933 m. apdovanotas 
"Geležinio Vilko" ordinu, kai su Baden-Powell lankėsi 
Klaipėdoj ir Palangoj). County Commissioner Mrs. C. 
Wilson Asst. County Commissioner ir Derby District 
Commissioner Miss B.McInnes, Asst. Commissioner for 
Ashbourne Rev.D. H. Buckley, Field Commissioner R. W. 
Hewitt (globojo užsieniečius 1957 m. Jamboree), Girl 
Guide Commissioner Mrs. B. M. Hewitt ir dukra, 20th 
St. Augustine Derby Draugovės Draugininkas John Booth 
su dviem savo vadovais ir poniom ir keletas anglų skau- 
tų-čių ir ukrainiečių reprezentacinis vienetas iš stovyk
los prie Loughborough.

Svečiams aprodome stovyklą, parodėlę, visus kitus 
įrengimus ir vaišiname vakariene prie mūsų stalo. Prie 
vėliavos mums kalba mūsų senas draugas, Derbyshire 
County Commissioner Clive E. Bemrose. Jis prisimena 
Klaipėdą ir gražiąją Palangos stovyklą, na, ir stalą, tik 
daug, daug didesnį. Nuleidę vėliavą skubame prie 
laužo. Čia skamba lietuviškos, angliškos ir ukrainie- 
tiškos dainos. Ukrainiečių reprezentacinis vienetas sušo
ka du tautinius šokius. Atsisveikindami svečius, spau
džiam broliškai rankas, linkėdami viso geriausio. Uk
rainiečiai prašo aplankyti jų stovyklą sekantį trečia
dienį.

Štai jau sekmadienio rytas. Apie dešimtą valandą 
pradeda rinktis kiti svečiai. Visi puolame sveikinti, kas 
tėvelius, kas pažįstamus. Saulutė nesigaili savo spin
dulių - nuotaika ko geriausia. Renkamės Šv. Mišioms, 
kurias atlaiko kun. Kuzmickis. Trumpu pamokslu, su
prantamu net ir jauniausiam stovyklautojui, užbai
giamos pamaldos. Einame pietauti, drauge vedamės tė
velius paragauti stovyklinės žirnienės ar šaltibarščių.

Išsirikiuojame stovyklos aikštėje prie vėliavos. Skai
tomi įsakymai. Gražus būrelis sesių ir brolių duoda 
įžodį ir pasipuošia raudonu arba geltonu kaklaraiščiu. 
Sesėms gerojo darbelio mazgą užriša E. Vaitkevičienė, 
o broliam kun. Kuzmickis. Svečiams padėkos žodį 
taria ps. B. Zinkus, po to kalba kun.Kuzmickis ir K. De
veikis. Laužas praeina labai nuotaikingai. Dainuojame 
visi, duetai, solo, krečiame išdaigas. Daug juoko suke
lia "Taukuotas Puodas",skaitomas redaktoriaus R.Sealey. 
Laikas bėga nesulaikomai - viskam yra galas, ir vėl 
turime atsisveikinti su maloniais svečiais.

Sekančią savaitę įeiname į normalias stovyklavimo 
vėžes. Ruošiamės aukštesniems patyrimo laipsniams ir 
specialybėms. Atsilanko v. skautininkas R. Giedraitis 
ir kun. Putcė su paskaitomis. Būrelis skautų-čių aplan
ko Derby kapines ir padeda gėlių puokštę ant a.a.skau
tininko K. Vaitkevičiaus kapo. Mažą, bet gražią do
vanėlę įteikiame stovyklavietės savininkui.

Trečiadienį važiuojame "atsirevanšuoti” ukrainie
čiams. Jų stovykla netoli Loughborough, parke, senų 
rūmų pavėsyje. Broliai suorganizuoja tinklinio rungty
nes ir lengvai nugali šeimininkus, bet sesėms nesiseka, 
per pusę žaidimo jos pavargsta ir pasiduoda. Pavaišinti 
vakariene einame prie laužo. Čia mes pasirodome, kad 
esame nė kiek neblogesni dainininkai ir šokėjai už 
ukrainiečius.

Ketvirtadienis. Rikiuojamės paskutiniam vėliavos 
nuleidimui. Stovyklos uždarymo ir atsisveikinimo žodį 
taria mūsų viršininkas ps. B. Zinkus. Įsakymų metu nu
skamba ilga eilė sesių ir brolių, išlaikiusių į aukštesnį 
patyrimo laipsnį ir pakeltų į vyresniškumo laipsnius. 
Paskutinį kartą nuskamba Himnas, ir vėliava nuleidžia
ma iki kitos stovyklos.

Atsisveikinimo laužas, kaip ir visi, praeina nuo
taikingai. "Taukuotas Puodas" susilaukia daug plojimų 
ir skautiško ačiū. Iš lengvo gęsta laužas, stojame ratu, 
supynę rankas tyliai giedame "Ateina naktis" ...

Sudiev, sudiev ... Iki kitos stovyklos.
J. R. ("Europos Lietuvis")

Su svečiais prie savo ranku darbo stalo. Anglijos rajono 12-toje 
stovykloje. ’
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"BALTIJOS" STOVYKLA

Vyriausieji Skautininkai mažųjų tarpe.

SU- 
kur

Šiais metais Atlanto Rajono sesės ir broliai 
plaukė į "Baltijos" stovyklą, Buzzards Bay, Mass. , 
įkūrė lietuvišką palapinių miestą - jaunatviško džiaugs
mo ir prisiminimų šaltinį keturiems šimtams stovyklau
tojų. ,

Šešios "Baltijos" pastovyklės - paukštyčių, vilkiukų, 
skaučių, skautų, vyr.skaučių ir akademikių bei vyčių 
ir akademikų - buvo išdėstytos puskilometrinio ežero 
pušelėm, ąžuolais ir berželiais apaugusiose pakrantėse. 
Vyresnieji sustatė palapines ir įsikūrė rajonus arčiau 
vandens, žemesnėse vietose, o paukštytės ir vilkiukai 
apsigyveno ant kalnelių mažiukėse kabinose. Čia iš 
aukštesnės vietos vakarais buvo matomi atskirų pasto- 
vyklių laužai, bei girdimi skambesnių dainelių aidai.

Stovykla pradėta sekmadienį registracija ir pala
pinių statymu savo rajonėliuose. Šiek tiek apsitvarkę, 
išsimaudę ir pavakarieniavę pavargę stovyklautojai po 
trumpo laužo sugulė nakties poilsiui.

Pirmadienį, saulutei pabėrus pirmuosius skaisčius 
spindulius ežero bangose, skardus trimitas kėlė "Bal
tijos" gyventojus iš saldaus miego. Po rytmetinės man
kštos, apsiprausimo ir pusryčių visi stovyklautojai uni
formuoti, su vėliavom ir gairelėm, susirinko didžiojon 
aikštėn oficialiam stovyklos atidarymui. Iš čia po trum
pų ceremonijų visi skubėjo į užsiėmimus, kur buvo mo
komas teisingas mazgų rišimas bei stovyklos įrengimų 
statymas. Pasimokę kaip patogiai įsitaisyti savo gy
venvietę, po pietų visi griebėsi darbo. Statėsi lenkty
niaudami, vieni kitus konkuruodami. Netrukus pasirodė 
atskirų rajonėlių vartai, išdygo, lyg grybai po lietaus, 

staliukai, stovyklinės kėdės, lentynėlės; pasirodė tau
tiniais motyvais išmarginti samaniniai ir akmeniniai 
pagražinimai. Kur sekmadienio rytą buvo matyti tik 
medžių kamienai ir krūmeliai, dabar tęsėsi patogiai, 
originaliai įrengti ir išpuošti rajonai. O koks džiaugs-

Worcesterio sesės.
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Susirinkę Šv. Mišių "Baltijos" stovykloje.

sulaukia viešnios iš Čikagos; stovyklon atvyksta Vyriau
sia Skautininke.

Penktadienio rytas skirtas sporto šventei. Nugalė
toju išeina Elizabeth'as, gavęs 4 pirmas vietas; antroje 
lieka New York'as surinkęs 3 pirmas vietas lengvojoje 
atletikoje. Popiet instrukcijų laikas. Nedidelės grupelės 
spiečiasi apie patyrusius lektorius. Išgirstam plačiau 
apie skautų ideologiją, Lietuvos konstituciją, bei tar
nybą Dievui, Tėvynei ir Artimui. Ant kalnelio pasirodo 
eilė brolių skautų su signalizavimo vėliavėlėm. Mat, 
jie mokosi morze persiųst žinias.

Sesės tą dieną surengia "Kelionę po Lietuvą ".Kiek
viena vietovė įruošia savo rajone ką nors kas primin
tų stovyklautojams kenčiančią Lietuvą. Pastatoma Ge
dimino pilis, Šventosios švyturys, kaimo gyvenimas 
namas, Laisvės muziejaus bokštas ir daug kitų. Tada 
per stovyklą vedžiojamom skautėm smulkiai paaiškina
ma visų įrengtų darbų reikšmė. Po maudymosi vėl lan
kymas, vakarienė, laužas ir tylos trimitas.

Šeštadienis paskirtas egzaminų laikymui. Sesės ir 
broliai,per ilgus metus namie ar iškylose ruošusi aukš
tesniam patyrimo laipsniui, laiko egzaminus. Taip pat 
įjungiamos ir specialybės. Vakare vėl dega didžiuliai 
laužai, skamba dainos. Po jų, suorganizuojami šokiai

mas stovyklautojams pagaliau išvydus savo darbo vai
sius! Susibūrus vakare prie laužo, ir pasirodymai ge
riau pasisekė, ir dainelės skambesnės buvo, mat, visi 
jautėsi atlikę sunkiausius darbus - pasiruošė ilgesniam 
stovyklavimui.

5 LAUŽAS ;

- Tu nebuvai ir nematei ugnies, j
■ Kuri tą naktį degė, kaip viena širdis, -
: Karšta ir nemeluojanti - visiems -- -

1 Margam dangaus žvaigždžių rate, :
: Tebuvo vienas mažas ratas, :
į O vidury ugnis, :
į Viena širdis - visiems į
5 Tą paskutinį vakarą prie laužo ... s

s Menu, tu man sakei, kad laimė - s
Š Tik žodis pasakoj vaikams, 5
5 Bet aš sakau - mažam rate s
5 Kaitri liepsna žėruoja veidus, j
; Kurie laimingi ;
; Dėkoja Viešpačiui už laimę — fc

■ Vyt. Anilionis ;
1961/9.21 j

Vandens sporto šventė - antradienis. Visa dienos 
programa sukosi apie savo ašį - ežerą. Pirmiausia pra
sidėjo skilčių lenktynės laiveliais. Nors iš pradžių visi 
stipriai varėsi, tačiau baigmėje laimėtojais išėjo Eli
zabeth'iečiai. New York'as turėjo pasitenkinti antra, 
o Waterburis trečia vieta. Po laivelių lenktynių sekė 
plaukimas, kur vėl Elizabeth'as nusinešė laurų vai
niką. Toliau vyko nardymas, gelbėjimo instrukcijos, o 
vilkiukams tai ilgai laukta diena - jų pačių padarytų 
būrinių laivelių lenktynės pavėjui per ežerą. Kiek ten 
buvo džiaugsmo, klyksmo ir pasitenkinimo, žodžiais 
neįmanoma išreikšti!

Vakare, žvaigždutėm ir mėnuliui pasirodžius, jau
nieji stovyklautojai kūrė laužus, o vyresnieji, sklin
dant romantiškų melodijų garsams, rinkosi vyr. skau
čių pastovyklėn šokiams.

Anksti trečiadienio rytą pasirodė išsirikiavę broliai 
su šautuvais ant pečių. Ne, ne Berlyno saugot jie žygia
vo, bet traukė į šaudymo varžybas. Na, ir pyškino jie 
ten visą pusdienį !

Gėlelėm nusagstytoj pievutėje, pavakarėje pasi
girdo akordeono muzika. Stovyklos gegužinė! Pirmiau
sia susibūrė vietovės į grupeles tautiniam šokiam pa
demonstruoti. Iš pradžių rodė naujus šokius, o po pus
valandžio jau ir visi "žiūrovai" linksmai sukosi rately
je. Pavargus kojoms, vėl susibūrė jaunimas į mažesnes 
kompanijas, kur gvildeno Lietuvos papročius ar pasakojo- 
iš tėvelių nugirstus atsitikimus laisvoje Lietuvoje.

Sekantį rytą rasotais miško takeliais išvyko stovyk
lautojai į žygį su kliūtim. Buvo sekami is’ pagaliukų, 
akmenėlių ar lapų sukrauti kelionės ženklai. "Eik atsar
giai", "skubėk", "paslėptas laiškas už 5 žingsnių", 
skambėjo seklių aštrus balseliai. Galiausiai, atvykus 
į jaunom eglutėm nusėtą slėnį, įvykdomas uždavinys - 
be jokių indų, kiekvienas išsiverda sau pietus. Sugrįžę 
stovyklon visi maudosi, tada išklauso religinės paskai
tos ir vėl plaukioja laiveliais ir maudosi. Vakare sesės

Kamputis didžiojo kvadrato

vyresniesiems, grojant stovyklos "Penkių Talentų" or
kestrui.

Sekmadienio rytas saulėtas; lengvas vėjelis laksto 
pušaičių viršūnėmis. Paukšteliai užbaigė giesmeles, šil-

Vyriausieji Skautininkai v.s. O.Zailskienė ir s.E.-Vilkas inspek
tuoja stovyklautojus.

dosi tupėdami ant siūbuojančių šakelių ... Stovyklos 
miško bažnytėlėje uždegamos dvi baltos žvakės. Netru
kus miško takeliai prisipildo gražiai uniformuotų sesių 
ir brolių vilkstinėm. Jie žengia šį kart be dainos, susi
kaupę. Bematant prisipildo aikštelė. Mažiukai susodina
mi ant suolų; vyresnieji sustoja lanku užpakalyje jų. 
Suskamba giesmė - prasideda šv. Mišios. Kun. ps. J.Kli
mas, stovyklos kapelionas, pasako stovyklai pritaikytą 
pamokslą. Pasimeldus ir gausiai grupei priėmus šv. Ko
muniją, suskamba "Štai užbaigėm auką gausią, laimink
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Aprašymas ir nuotraukos R. Bričkaus

Vyr. skautės

Dieve mus visus, ir Tėvynę mūs brangiausią ir geruosius 
tėvelius" ... Ir vėl uniško bažnytėlė tuščia; užgęsta 
žvakės.

Po skanių pietų stovykla prisipildo tėveliais ir sve
čiais. Čia, žiūrėk, vilkiukas tempiasi mamytę į gam
tos pažinimo parodą, čia skautuke rodo naujai gautus 
ženklus. Greit palapinių miestas virsta didmiesčiu. Kur 
tik eini, kur žvelgi, visur pilna tėvelių, skautų ir lan
kytojų. Pats ežeras ir tas pilnas beplaukiojančių laive
liais ar besimaudančių.

Penktą valandą iškilmingas paradas ir oficialus sto
vyklos uždarymas. Didžiojoje vėliavų aikštėje išsirikia
vo 400 stovyklautojų, o šį milžinišką kvadratą apsupo 
lankytojai. Pirmiausia "Baltiją" sveikino iš Čikagos At
lanto Rajono stovykloj! atvykę du brangūs svečiai: Vy
riausia Skautininke V. s. Ona Zailskienė ir Vyriausias 
Skautininkas v.s. inž.l Eugenijus Vilkas. Tada sekė eilė 
apdovanojimų, pranešimų bei pagerbimų.

Pirmosioms žvaigždutėms sužibus, suliepsnojo didy
sis ir jau paskutinis laužas. Skambėjo lietuviškos dai
nos, griausmingi šūkiai, o prie ugnies vyko rimtesni ir 
linksmesni pasirodymai. Tai laukiniai įneša karalių, tai 
piemenėliai "Oželį" pastriksena. Vis kas naujo, kas 
originalaus.

Pirmadienį visi ruošėsi kelionei namo. Griuvo pa
lapinės, vartai, tvorelės ... Liūdna buvo stovyklauto
jams palikti taip mielą gamtos prieglobstį, draugus. 
Ne vienam broliui užspringo žodžiai atsisveikinant, ne 
vienai sesei sublizgėjo žvilgančiose akutėse ašarėlės 
tariant sudiev .. . Mašinų kolonom slenkant autostra
dos link, dar ilgai aidėjo silpstą dainos žodžiai: "Nors 
sakom mes dabar sudiev, bet širdys plaks iš vien, nors 
sakom mes dabar sudiev, bet susitiksim vėl" ...

Gerai pasisekusios stovyklos visada pareikalauja daug 
laiko, darbo ir pasišventimo iš atsakingų stovyklos va
dovų. "Baltijos" stovyklai pavyzdingai vadovavo: Se
serijos stovyklai (susidedančiai iš trijų pastovyklių) Vir
šininkė - ps. S. Subatkevičienė, virš, padėjėja - v. si. D. 
Venckutė,’Komendante - si. D. Vakauzaitė; Paukštyčių 
pas-lės vadovė - v. si. B. Šimanskienė, Skaučių ps-lės 
vadovė - ps. R. Bružinskienė, Vyr.skaučių pas-lės va
dovė - v. si. G. Bartytė; Skautų ~ sk. vyčių stovyklai va
dovavo ir taip pat jungtinis visų 6 pastovyklių admi
nistracinių reikalų tvarkytojas buvo: Viršininkas - s. Ap. 
Treinys, Virš.padejėjas - ps. V. Dambrauskas, Komen
dantas - v.sl. B. Namickas, Adjutantas - v.si. A. Bitėnas; 

Vilkiukų stovyklai vadovavo: Viršininkas - s. J. Raškys, 
Adjutantas - si. V.Gedmintas.

Stovykloje buvo leidžiamas kasdieninis laikraštė
lis "Baltijos Aidas". Jį rašė, redagavo, administravo bei 
spausdino v.sl. K. Matonis ir vyr.sk. R. Kulytė.

■ Daug pagarbos užsitarnauja mamytės, paaukojusios 
savo atostogas "Baltijai". Jos vietoj atostogų vėsiame 
pajūryje dirbo ilgas valandasprie karštų krosnių virtuvėse. 
Tai p. J. ir A.Zdanienės,p. B. Kiduolienė.p. R.Dalangaus- 
kienė, p. I. Bernotienė ir p. S. Vytienienė. "Baltijos" ūkio 
skyrių tvarkė: Vedėjas - ps. M. Subatkevičius, Finansų 
sekr. - v.sl. G.Juozapaitis, Tiekėjais - si. G. Karosas ir 
psi. V.Tamošaitis, Skautų ir sk. vyčių ūkvedis - v.sl. A. 
Adomkaitis, Vilkiukų ūkvedys - si. K. Šetikas. Atskiri 
pareigūnai: Stovyklos kapelionas - kun. J.Klimas, Sani
tarė - ps. O. Mučinskienė, Laužavedė - v. si. L. Bražė
naitė, Vyr.Skaučių ir Vyčių prog. koordinatorius - s. A. 
Banevičius, Vilkiukų programos vedėjas - ps.Č.Kiliulis, 
Vyčių programos vedėjas - v.sl.S. Liaukus, Spaudos at
stovas - v.sl. R. Bričkus.

"Baltijos" stovyklai tris gražias vėliavas pasiuvo ir 
išsiuvinėjo sesė Giedrė Karosaitė iš Bostono. Specialias 
stovyklos atvirutes paruošė ir išleido Senųjų Lapinų Sk. 
Vyčių būrelis. "Baltija ... ir aš čia" dainorėlius pa
ruošė ir atspaude Bostono Sk. Vyčių dr-vė. Knygutė su
sidėjo iš 50 skautiškų ir studentiškų dainų.

Stovyklą parėmė materialiai: Prel. P. Virmauskis 
atvežė stovyklautojams dovanų dvi dėžes vaisią, p. A. 
Pinelis parėmė skautus $25.- auka, p. J. Tuinyla pri
siuntė $10.- auką.

Ištraukos iš "BALTIJOS AIDO":
Kaip man patiko inspekcija. Man nelabai 

patiko inspekcija. Broliai Vladas ir Povilas atėjo į mūsų 
kabiną ir pradėjo visus čemodanus iškraustyti ir lovas 
atkloti. Sakė, kad vėl reikės viską pataisyti. Mes su
tvarkėme ir padarėme, kaip jie sakė, bet ir vėl buvo 
inspekcija ... Vilkiukas Jonas Zdanys (9 metų amž.)

Kas man patinka šioje stovykloje.
Man geriausia patinka eiti į laužą ir dainuoti. Lau

že yra labai įvairių pasirodymų. Valgis labai skanus. 
Aš mėgstu eiti maudytis. Vanduo yra šiltas. As' mėgstu 
mokytis mazgus rišti. Man patinka, kai kunigas ir sesės 
ateina pas mus. Bus liūdna, kai išvažiuosiu namo.

Paukštytė Danutė Pumerytė (8 m.)
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C LEVE LANDO PILĖNŲ T. PANEMUNĖS STOVYKLA

Svečiai "sausokai" maudytis taikosi, o jurų skautai kelia jolės 
bures ežeran išplaukti. Stp.Dariaus jūrų sk.laivo pastovyklė Panemunėje.

Gražiosios vasaros dienelės jau seniai prabėgo. Vėl 
skauteliai pluša prie knygų mokyklose.

1961 m. vasarą jau trečią kartą Cleveland© Pilė
nų skautų tuntas stovyklavo erdviame Pennsylvanijos 
valst. parke prie Pymatuning ežero. Liepos 22 - rugpjū
čio 6 dienomis oras pasitaikė lyg pagal užsakymą - sto
vyklinis. Debesys, tartum kieno vairuojami,vis stengėsi 
aplenkti Panemunės stovyklą. Tik gaila, kad jie su ke
liais lietaus lašais išbaidė svečius prieš paskutinį laužą. 
Visiems Clevelandan išdardėjus, tasai laužas buvo pra
vestas sesių stovyklos valgyklos pastogėje. Tą naktį tik
rai iš pačių širdies gelmių buvo išdainuotos visos gra
žiausios lietuviškos dainos. O kas mieliausia - ne po 
vieną posmelį, bet kiekvieną nuo pradžios iki galo. O 

prisimenu, buvo stovyklų, kada su dainomis mūsų bro
liukai negalėjo pasigirti. Gal čia tos sesės dainininkės 
padarė gerą įtaką ?

Na, o ką apie pačią stovyklą? O gi diena dieną 
vijo. Darbai stovykloje, virtuvėje, buriavimas ežere 
(80 vai. išburiuota), žygiai už stovyklos. Šiemet brolių 
stovykloje būta apstu visokių įrangų. Net kastiniu stalu 
galėjo pasirodyti prieš vietinius skautus. Turėta apsčiai 
svečių. Turėta ir kaimynų - 490-ji BSA skautų dr-vė iš 
Alliquippa, Pa. Jos vadovai ir skautai gražiai bendravo 
su mūsiškiais ir dalyvavo sekmadienio pamaldose.

Šv. Mišias stovykloje pirmą sekmadienį atnašavo 
kun. G. Kijauskas, o antrąjį - tėvas P. Urbaitis, sale
zietis iš Romos.

Pamokslas Viešpaties gamtos prieglobstyje. Koją ar ranką "aplopyti" broliui Baliui buvo vieni niekai.
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Ttlnt. v.s. Pr.Karalius praneša Panemunės stovykloje sk.tėvams 
apie Pilėnų t. veiklą. Jo dešinėje naujojo sk. tėvų k-to pirm. 
B. Auginąs.

v.vl. Džinaras Kižys su 10 mėn. sūneliu Edvarduku Panemu " 
Edvardukui tai buvo pirmoji jo gyvenimo vasara, kuria 
su tėvais praleido sk. stovykloje. artu

Panemunę aplankė ir kartu parke stovyklavo Cle- 
velando 5~jo distrikto commission!erius s. Leo Leslie, 
kuris džiaugėsi pavyzdingu stovyklavimu. Gausiai sto
vyklą lankė ir clevelandiečiai lietuviai bei sk. tėvai, 
dažnai atveždami glėbius lauktuvių. Liepos 30 d. buvo 
sk.tėvų diena stovykloje. Čia jie sušaukė savo metinį 
susirinkimą ir išsirinko naują komitetą.

Panemunės stovyklos viršininku buvo ps. V. Joku- 

baltis. Iždą ir pirmąją pagalbą tvarkė s. B. Rėkus. Mais
tininkas ir jūrų sk.pastovyklės vadovas buvo v. si.D. Ki
žys. Vytautėnų - skautų pastovyklei vadovavo v. si. K. 
Gaižutis ir kęstutėnų vilkiukų pastovyklei - v.sl.P.Žy- 
gas. Vadovai dirbo pagal savo išgales ir dažnas dar ėjo 
šalutines pareigas. Dabar, rudenį, Panemunės stovykla 
teliko mielas prisiminimas. Ačiū darbštiesiems vado
vams už pasišventimą.

"PERKŪNO” STOVYKLA, LOS ANGELES, CALIF.

Š.m. skautų stovykla "Perkūnas" įvyko prie Arrow
head ežero North Shore Public stovyklavietėje. Sto
vykla tęsėsi dvi savaites nuo rugpiūčio 19 d. iki rugsėjo 
4 d. Stovyklavo virš 50 asmenų iš trijų draugovių: "Da
riaus ir Girėno" skautų draugovė, "Panerių" ir "Anykš
čių Šilelio" vilkiukų draugovės.

Stovyklai vadovavo E. Radvenis. Vadovybės sąstatas: 
skilčių skiltininkai, maistininkas, ir adjutantas; V. Rad
venis vadovavo "Erelių" skilčiai, J. Karalius "Vanagų" 
skilčiai, M.Prišmantas vedė maisto reikalus, A.Šeškas 
ėjo adjutanto pareigas.

Stovyklos programa, vadovybės sudaryta, buvo la
bai gyva ir leido kiekvienam skautui pasireikšti visuose 
skautiškuose pratimuose, pav. pionerija, mazgų riši
mas, kepimas, pirmoji pagalba ir 1.1.

Kiekviena skiltis prie savo palapinių padarė gražius 
papuošimus ir reikalingus įrengimus. Už tvarkingumą, 
švarumą, ir skautiškumą kiekvienam paskiram asme
niui ir kiekvienai skilčiai buvo duodami taškai. Šitie 
taškai vėliau buvo suvesti ir paaiškėjo, kad abi skiltys 
lygiai gerai pasireiškė stovykloje. E. Janulaitis gavo do
vaną už tvarkingiausią ir skautiškiausią laikyseną sto
vykloje.

Stovykloje kasdieną buvo keičiamos skilčių parei
gos, pav. vieną dieną "Ereliai" virtuvės skiltis, o kitą 
dieną budinti skiltis. Skilčių darbų pakeitimas leido 
kiekvienam skautui patirti visus stovyklos darbus.

Vakarais būdavo laužai, kurie dainomis, juokais, 
ir vaidinimais leisdavo pasirodyti stovyklos "meninin
kams". . ,,

Stovykla susilaukė daug svečių iš Los Angeles ir is 
toliau; ypatingai daug atsilankė stovyklos atidarymui ir 
į paskutinį laužą. "Žvalgas”.
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PAŽINKIME LIETUVĄ.

VE LIUONA

Plaukiant garlaiviu nuo Kauno Nemunu žemyn, 
tenka pamatyti nuostabiai gražių vietų. Pavyzdžiui, 
ties Nemuno vingiu, gražioje lygumoje, stovy ZAPYŠ
KIO miestelis su seniausia Lietuvoje bažnyčia. Toliau 
priplaukiamas VILKUOS miestelis su labai aukštais, 
griūvančiais į Nemuną krantais. Paskui SEREDŽIAUS 
miestelis su aukštu piliakalniu. Pagaliau dešiniame 
Nemuno krante pasirodo VELIUONOS bažnyčios bokštas 
ir šalia jo dešinėj stūkso trys gražūs piliakalniai.

Senelių pasakojama, kad žiloje senovėje mieste
lio vietoje buvusi deivės Veliuonos (Vėlinės) šventovė. 
Lietuviai ten degindavo dievams aukas ir melsdaviesi 
už mirusiųjų vėles. Tos šventovės vardu vėliau buvęs 
pavadintas ir miestelis, kuris čia įsikūrė.

Veliuonos bažnyčia stovi toje vietoje, kur senovėje 
būta šventovės. Ji yra statyta Lietuvos kunigaikščio Vy
tauto Didžiojo 1421 metais. Spėjama, kad bažnyčios 
bokštas esąs senovės šventovės dalis. Per I Pas. karą vo
kiečiai apšaudė bokštą iš patrankų, bet, laimė, bokštas 
išliko sveikas.

Tas piliakalnis, kur arčiau bažnyčios, yra buvęs se
novėje kryžiuočių pilis. Jo viename šone ir dabar yra 
tvirtos geležinės durys, kurios buvo net du kartus atkas
tos. Durų esama žemėse 2 jardų gilumoje. Antrasis pi
liakalnis, kurį vadina Ramybės kalnu, labai gražiai gė
lynais papuoštas.

Trečiasis piliakalnis, kuris,iš Nemuno žiūrint, labai 
panašus į didžiulį kapą, vadinasi Gedimino kalnas.Spė
jama, kad - toje vietoje 1341 metais buvęs kryžiuočių 
nukautas kunigaikštis Gediminas. Mat, Gedimino tais 
metais būta pasiryžta atvaduoti nuo kryžiuočių Nemuno 
upę, kurios krantuose kryžiuočiai buvo labai įsitvirti
nę ir turėjo net keletą savo pilių. Kryžiuočiai kaip tik 
tais metais buvo įsigiję naujai išrastų parakinių šautu

vų. Norėdami išmėginti naujus ginklus, jie sumanė pul
ti Veliuonos pilį. Gediminas nusprendė, žūt būt, nu
galėti kryžiuočius ir atimti iš jųperkūniškai trenkiančius 
šautuvus. Jis be kokio atsargumo perdaug arti buvęs 
priėjęs prie kryžiuočių, ir staiga kryžiuočių kulkos per
vertas kritęs negyvas. Toje vietoje vėliau buvo pastatytas 
aukuras, šventajai ugniai kūrenti ir pilis supilta. 1925 
metais Gedimino kalno viršūnėje buvo atidengtas nedi
delis akmens paminklas, kurį pastatė savo garbingam 
protėviui laisvosios Lietuvos piliečiai.

RUDENĖLIS

Šaltas rudenėlis 
Gėleles numynė, 
Beržas svyruonėlis 
Kalba vakarinę.

Tuoj užmigs žemelė 
Baltuos patalėliuos 
Ir žydės už lango 
Šaltos ledo gėlės.

Mes, vaikai, sėdėsim 
Prie brangiųjų knygų, 
Dirbsim, kiek galėsim, 
Kol gamta užmigus . ..

Arūnas Pavelkis
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ps. J.Stašaitis, Atlanto Rajono - JAV vilkiukų skyriaus vedėjas, "Baltijos" stovykloje įteikia varžybas laimėjusiems
dovanas. Nuotr. R. Bričkaus

RAMBYNAS

Leidžiantis Nemunu nuo Veliuonos žemyn, pake
ly sutinkamas tarp pušynu ir smiltynų senas JURBARKO 
miestas. Čia kadaise būta kryžiuočių pilies. Toliau, 
praplaukus puošnųjį SMALININKŲ miestelį, pasirodo iš 
tolo medžiais apaugęs kalnas. Tai garsusis RAMBYNAS . 
Is' Nemuno pusės Rambyno kalnas turi didžiulį pakriau- 
šį, nuo ktlrio yra prigriuvę į Nemuną žemių krūvos. Iš 
kitų visų pusių jo gražūs šlaitai pušelių priaugę.

Rambyno senovėje būta ALKAKALNIO, t.y. šven
tojo kalno. Čia senovėje, kai lietuviai dar buvo pa
gonys, degdavusi ant didžiulio airmens (alkakmenio) 
s'ventoji ugnis, kurią kurstė vaidilutės. Aplink būta 
šventojo miško, vaidilų gyventa. Čion iš tolimiausių 
Lietuvos- kraštų atvykdavę daug žmonių sužinoti ateitį, 
nes čia buvusi dievaitės Laimės būstinė.

Rambyno kalnas lietuvių didžiai gerbiamas. Ma
žojoje Lietuvoje yra paprotys prieš šv. Joną Rambyne 
laužą deginti, ir ta proga suvažiuoja čion iš visur dau
gybė žmonių.

Apie Rambyno alkakmenio likimą yra toks pada
vimas. Daugiau kaip prieš šimtą metų vienas vokietis 
malūnininkas sumanęs iš Rambyno akmens girnas pasi
daryti. Žmonės jį įspėję, kad senieji dievai galį už tai 
keršyti. Tačiau atkaklusis vokietis būtinai norėjęs ak
menį susprogdinti. Niekas nenorėjęs to darbo imtis. Pa
galiau atsiradęs kažkoks drąsuolis. Lig tik jis sudavęs 

kūju į akmenį, akmens skeveldra išmušusi jam akį, ir 
jis turėjęs darbą mesti.

Antras darbininkas, kuris mėginęs akmenį skaldyti , 
rankos netekęs.

Trečias akmenį suskaldęs, bet, porai dienų pra
slinkus staiga susirgęs ir miręs.

New-Yorko paukštytės "Baltijos" stovykloje darbščios.
Nuotr. R. Bričkaus
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Kun. Martiniais su mažaisiais "Baltijoje".
Nuotr. R. Bričkaus

LIETUVIŲ . LIAUDIES PRAMOGINIAI 
ŽAIDIMAI

1. Zuikučiai
Šiuo pavadinimu yra įvairiausių žaidimų. Juose 

vyrauja bėginėjimas. Paprastai vienas žaidėjas ski
riamas "kurtu", o visi kiti tampa "zuikučiai”, Davus 
ženklą, kurtas gaudo zuikučius. Pagautas tampa kurtu, 
o buvęs kurtas zuikučiu. Kituose šio žaidimo variantuose 
zuikučiai turi savo kiemą, kur jie gali pasislėpti nuo 
kurto. Pagal susitarimą, kurtas negali zuikučių gaudyti, 
kai jie atsisėda ant žemės, ar prisiglaudžia prie medžio.

Galima organizuoti zuikučių gaudymo lenktynes: 
"kuris zuikutis liks paskutinis nepagautas?" arba "kuris 
kurtas per trumpesnį laiką išgaudys visus zuikius?" Jei 
žaidėjų yra daug, tai skiriami du ar trys kurtai.

2. Kiškelis

Žaidėjų ratelio apsuptas stovi "Kiškelis". Žaidėjai 
dainuoja:

Tu, kiškeli mėlynasis,
Kiškelėli mėlynasis, 
Tai ne tau, tai ne tau 
Po darželį šokti.

' Tai ne tau, tai ne tau
Rūtytėles skinti.

Kiškelis staiga šoka į kurią nors pusę ir bando jėga 
iš ratelio išsprūsti dainuodamas:

Va tai man, va tai man 
Po darželį šokti.
Va tai man, va tai man 
Rūtytėles skinti.

Žaidėjai jo neišleidžia. Jeigu pro tarpą tarp žai

dėjų kiškeliui pasiseka išlįsti iš rato, tai žaidėjas iš de
šinės tampa kiškeliu ir žaidimas kartojamas.

3.Šarkelė

Žaidėjai sutūpę šokinėja poromis prieš vienas kitą 
ir pliaukši delnais dainuodami:

Šarkelė dūda groja 
O tilviko basa koja. 
Aš” tilvikui per pilviuką 
Ir tilvikas kartu loja. 
Šarka šoka, varna šoka, 
O tilvikas vis nemoka.
As’ tilvikui per pilviuką 
Ir tilvikas kartu šoka.

Kai dainuojama - "Aš tilvikui per pilviuką ... ” - 
žaidėjai stengiasi delnu suduoti savo partneriui per lie
menį ar pečius ir jį parversti. Jeigu kuris parpuola, tas 
išeina iš žaidimo.

Paruošė ALTANTO RAJONO- JAV 
VILKIUKŲ SKYRIUS
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(tęsinys)(pasaka)
Baimės pilnas jis - pūkšt ežeran 
Ir bematant gelmėn nugarmėjo, 
Ten, anapus, toli din-dan-dan 
Bokšto varpas varinis skambėjo -

Ir pakilo erelių pulkai, 
Kur tas varpas sugaudus nutilo - 
Ten gyveno geri milžinai, 
Beglobodami seną vaidylą .. .

Ryta, žiūri Marytė, krante 
Atplaukęs laivelis auksinis; 
Iš pilies milžinų kaip sapne 
Du kareiviai jai atvežė žinią:

-Kad gimtinę mylėjai labiau 
Už seneli, už auksą, vyliones, 
Šios šalies milžinai skiria tau 
Karūną valdyti mus, žmones . . .

Iš trobelės medinės, menkos 
Čia pat rūmai gražiausi išaugo, 
Ir sala nuo aušros lig aušros 
Kraštą valdo ir myli, ir saugo.

*
Daugel amžių stovėjo pilis, 
Kur gyveno našlaitė Marytė, 
Iš tenai tolima praeitis
Pro kartas ir šiandieną matyti.

Pabaiga
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SKAUTŲ PĖDSEKOS LAVINIMAS

Pėdsekoje, kaip ir daugelyje kitų dalykų, tobulu
mas pasiekiamas praktika ir geru teorijos žinojimu. 
Paruošiamasis darbas ne visuomet lengvas ir įdomus. Be 
to, reikia įprasti stebėti ir koncentruotis ir nedaryti 
skubių išvadų.

Skautas, sekdamas pėdsakus, turi atsargiai kelti 
kojas, kad nepagadintų nuospaudų, vadinasi, statyti 
kojas už jų. Paklydęs jis turi apsižvalgyti ir stengtis su
rasti naujų ženklų. Kietoje žemėje jis pažymi vietą, 
kurioje pastebėjo paskutinį pėdsaką ir, žengdamas tokiu 
pat žingsniu toliau, kaip iki tol ėjo, ieško ženklu 
palankesnėje žemėje.

Visą laiką pėdsekys turi įsivaizduoti esąs sekamojo 
žmogaus arba žvėries vietoje ir pasisukti ten, kur jie 
natūraliai pasisuktų. Priėjęs vandenį,jis neturi galvoti, 
kad persekiojamasis perplaukė jį toje pačioje vietoje. 
Jis galėjo, norėdamas užsimaskuoti, praplaukti van
deniu ir išlipti toje pačioje pusėje arba antroje pusėje 
ne visai tiesiai prieš tą vietą, kurioje įsmuko į vandenį.

Sekti pėdsakus visuomet lengviau dviese. Tokiu 
atveju kiekvienas pėdsekys seka vieną kelio pusę, eina 
pačiu pakraščiu, kad neužtušuotų pėdsakų, ir įsidėmi, 
kur žvėries nukrypta į šalį.

Jei visa skiltis iškylauja, skiltininkas ir dar vienas 
skautas - gal būt, pasldltininkis - eina priešakyje seka
mojo pėdomis ir kiti skautai eina gerokai toliau už
pakalyje, nekeldami triukšmo ir stengdamiesi patys pas
tebėti tai, ką jų draugai priešakyje daro.

Didesniam būriui, kaip skilčiai, sunku sekti vienus 
pėdsakus. Iš tokios iškylos nėra jokios naudos, nes vie
nas kitam tik trukdo. Geriausia draugininkui sudominti 
savo vadiją pėdseka. Tą jis gali padaryti dvejopu būdu: 
pirma, išlyginęs plotelį žemės ir pabarstęs grūdų paukš
čiams ar padėjęs maisto žvėrims, kurie lankosi toje vie
toje, draugininkas nusiveda savo draugovės vadovus, 
ir išnagrinėja atsiradusius pėdsakus. Antra, draugininkas 
gali suruošti žiemos iškylą su savo štabu ir sekti žmonių , 
paukščių ir žvėrių pėdsakus sniege. Galima, žinoma, 
pradėti iš vidurio ir sekti gyvus daiktus, bet juo greičiau 
bus išaiškinti patys pėdsekos pagrindai ir juo anksčiau' 
skautai išmoks šliaužti, juo geriau. Dalykas platesnis, 
kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Skautuose reikia lavinti:
a) mokėjimą, STEBĖTI, t. y. aštrų žvilgsnį - papro

tį pastebėti smulkmenas, artimas ir tolimas, naudojant 
akis, ausis,-nosį ir 1.1.

b) mokėjimą DARYTI IŠVADAS, t.y. suprasti pa
stebėtųjų smulkmenų reikšmę kantriai ištyrus, įsivaiz
davus ir protavus.

Jaunesniuosius skautus tektų lavinti šiek tiek kitokiu 
būdu. Vaikų amžiuje svarbiausia "atidaryti"skautukams 
akis", nes išvadoti jiems dar sunkoka, nors vaizduotės 

ir per daug.
Geriausia pradėti mažais dalykais, bet atlikti juos 

kuo geriausiai. Galima jiems pasakyti, kad didesni da
lykai jų laukia skautų eilėse. Žinoma, galima sekti 
žmogų, nagrinėti pėdsakus žemėje ir sniege, bet dar 
svarbiau yra lavinti jausmus ir pastabumą.

Žaidimams tinka konkursėliai, paprasčiausios iš
kylos paskui padėtus ženklus (gana aiškiai matomus at
virukus, kuriuos galima surinkti). Reikėtų apsiriboti 
skirtumais tarp vyrų, moterų ir vaikų, pėdsakų ir išaiš
kinti jų skirtumą bėgant ir einant. Taip pat gyvulių 
pėdsakus reikėtų parinkti ko paprasčiausius, kad sudė
tingesni dalykai liktų skautų lavinimui.

Jaunesniųjų skautų draugininkas pasakoja savo drau
govei apie kažkokį gyvulį arba žmogų ir paskui parodo 
jai jo pėdsakus (skautai daro atbulai - jie seka pėdsakus 
ir po to sudaro pasakojimą).

Paragavę šio to ir susidomėję pačiu dalyku, jau
nesnieji skautai parodys didesnį apetitą įstoję į skautų 
draugoves. O palaikyti vaikus skautuose yra vienas mūsų 
didžiausių siekimų Pėda .

Statom didelį laužą Toronto "Palangos” stovykloje.
Nuotr.St.Dabkaus

KAIP IŠUGDYTI SKILTIES DVASIĄ?

Mes savo noru įstojame į kokią nors skiltį. Dabar 
mūsų uždavinys išugdyti KILNIĄ SKILTIES DVASIĄ. Bet 
kaip? Vienas skiltininkas su paskiltininkiu neišugdys jos, 
tą didį darbą turi uoliai dirbti visi skilties nariai.

Pagrindas tam darbui yra MALDA. Kiekvieną va
karą medžiamės į Aukščiausiąjį: "... padėk man ry
toj būti geresniam... " Taigi meldžiamės už save; ar ne
būtų galima pasimelsti specialiai dar ir už savo skiltį, 
skilties dvasią: ",.. padėk rytoj mūsų skilties dvasiai 
būti tvirtesnei,nei šiandien ..."

Antra priemonė skilties dvasiai ugdyti yra MEILE ir 
PASIAUKOJIMAS. Kiekvienas skilties narys turi būti 
susigyvenęs su kitu. Tas didina artimo meilę. Pamatę,

(Nukelta į užp.viršelį)
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WilSU DIDŽIOJI MilfflI
AUSTRALIJOS RAJONAS

Adelaide, S. A.
("Vilniaus" Tuntas)

* Skautų Vyčių Vlado Putvio būre
lis, s. v. v. si. P. Alkevičiui išvykus 
į provinciją darbams, dabar turi 
naują vadovą - ps. Vaclovas Šulcas 
prisidėjo prie būrelio vadovybės. 
Tačiau br. Alkevičius ir toliau eina 
tunto skautų skyriaus vedėjo pareigas. 
Brolis Vaclovas pasakojo, kad vyčių 
tarpe susidarė nuotaikos irgi ką nors 
panašaus nuveikti, kaip tunto skau
tės, kurios miklinasi tautodailės 
mene. To viso pasėkoje atsirado visa 
eilė tikrai vykusių projektų ir brė
žinių: stovyklos stalų, vartų ir net 
ištisų lietuviškų sodybų modelių. Ge
rų brėžinių patiekė br. J. Morkūnas.
* Pašto dėžutė. "Vilniaus" Tunto 
būklas yra Adelaidės Liet. Namuose , 
Norwood. Norint palengvinti pašto 
paskirstymą, tuntininkas ėmėsi žy
gių, ir netrukus skautai turės prie 
būklo pašto dėžutę. Būtų, keista, jei 
tunt. R. Urmonas ir jo štabas nesugal
votų ko nors originalaus. Taigi, 
bus iš miško atvežtas išpuvęs kel
mas, tinkamai apdorotas ir pastaty
tas prie būklo. Tai bus nebe "kel
muotas kelmas", bet labai originali 
vieta gaunamiems laiškams.
* s. Jonas Vanagas didelę savo laiko 
dalį aukoja ne tiktai būklui prižiū
rėti ir jį pritaikyti taip, kad atitiktų 
skautų reikalams, bet dar apsiėmė 
eiti ir sunkias Adelaidės lietuvių gy
venimo įvykių registratoriaus parei
gas. Jis dabar uoliai darbuojasi, rink
damas fotografijas ir visokią kitą 
medžiaga^ apie Pietų Australijos lie
tuvius. Esame tikri, kad br. J. Va - 
nagas nė vieno neapvils, nes jis šio
je srityje turi daug patyrimo: skautų 
būklas, kurį jis globoja, jau dabar 
darosi lyg ir skautų muziejus. Viena 
tokių įdomybių yra jo padovanotas 
Danijos skautų linkėjimas lietuviams 
skautams tremtyje. Tai laužo lieps
noje įdegintas, lietuviškai rašytas 
sveikinimas, kurį galima matyti 

skautų būkle. Muziejų įrengimas yra 
ne naujiena, nes prieš keletą metų , 
gyvendamas Adelaidės kalnuose, 
Lobethal miestelyje,ten įrengė labai 
vertingą tos apylinkės muziejų ir 
suregistravo daug niekur nepaskelbtos 
medžiagos iš P. Australijos pirmųjų 
dienų, nuo pat šio miestelio įsi
kūrimo.
* Tunt. R. Urmonas vadovavo trum
palaikei skautų stovyklai netoli Ade
laidės. Stovyklauta birželio 10-12 
d.d. Kadangi oras buvo nepaprastai 
gražus, ir didelė laiko dalis buvo 
paskirta papildyti skautavimo ži
nioms. (g.)

Canberra, A. C. T.
("Aušros" Tuntas)

* Kanberiškiai iškylavo. Gegužės 
28 d., esant labai gražiam orui, 
Kanberos skautai-tės turėjo iškylą 
pušyne už Wooden vietovės. Iškyla 
buvo pravesta pagal psl. R. Keraičio 
(š.m. Rajoninėje Stovykloje baigusio 
skiltininkų kursus) nustatyta darbo
tvarke. Skautų tėveliai, kurie buvo 

a.a. sesę Violetą Liangytę amžinybėn palydint.

kartu atvažiavę, taip pat maloniai 
praleido laiką, stebėdami savo vai
kus ir tarpusavyje bešnekučiuodami. 
Iškylos metu į skautų eiles buvo 
įjungti skautais kandidatais du 
Meikšai ir trys Meiksaitės iš Quean
bean. Tuo pačiu bendras Kanberos 
skautų-čių skaičius išaugo iki 23 
(prieš metus Kanberoje, Australijos 
sostinėje, buvo tik 3 skautai!)

(C.Ž.B.) 
Melbourne, Vic.

("Džiugo” Tuntas)
* Paskirtas naujas tuntininkas. Prieš 
kurį laiką pasitraukus iš tuntininko 
pareigų s. A. Zubrui, tuntui kurį laiką 
vadovavo ps. V. Adomavičius. Mus 
pasiekusiomis žiniomis tuntininku jau 
yra paskirtas ps. A. Talačka, kuris 
jau pradėjo eiti pareigas. -X-

KANADOS RAJONAS
St. Catharines, Ont.
Sesės Violetos Liangaitės 

netekus
Rugsėjo 10 d. popiet ponų Lian- 

gų šeima išvažiavo poilsiauti prie 
vandens į Jordan. Sustoję prie Queen
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Elizabeth kelio pasiskirstė - kas žu
vauti, kas maudytis. Einant skersai 
kelią, Violetą užgavo pravažiuo
janti mašina, nulaužė dešinę koją ir 
smarkiai sužeidė galvą.

Po pirmos pagalbos suteikimo 
Violetą be sąmonės buvo skubiai nu
vežta į Hamiltono ligoninę.

Mieloji sesė, rugsėjo 14 d. , ne
atgavusi sąmonės , mirė.

Laidotuvės buvo iškilmingos ir 
jaudinančios. "Žalgirio" vietininki- 
jos skautės, prieš išlydint, budėjo 
prie karsto. Skautai nešė karstą uni
formuoti ir eisenoje bei iškilmėse 
dalyvavo nuo mažiausio ligi didžiau
sio pilnose uniformose, nešdami be
gales gėlių bei vainikų. Paskutinis 
jaudinantis atsisveikinimas prie duo
bės pravirkdė visus. Vietininkijos 
vardu atsisveikinimo žodį tarė v. sk. 
v.si. M. Gverzdienė, sesių vadovė. 
Po to, kiekvienas skautas atsisvei
kino atskirai - pabučiuodamas ir 
padėdamas ant karsto po gyvą gėlę, 
paskutinį raudoną žiedą, sesės po 
baltą.

Si skaudi nelaimė, pirmoji Vie- 
tininkijoje, paliko gilų liūdesį.

Violeta buvo 16 m., aktyvi 
skautė, nepraleidusį sueigų, iškylų 
bei stovyklavimų. Buvo visuomet 
maloni, darbšti, pavyzdinga. Skau
te išbuvo 8 metus. Apie ją buvo pi
nama graži ateitis ir parama savo 
vadovei, bet, deja, Violetą pašaukė 
Aukščiausias.

Violeta buvo šeimos vyriausia 
dukra - tėvų viltis. Liangų šeima 
Violetos vieton pažadėjo vietinin- 
kijai jauną Violetos sesutę. Trys jų 
sūnūs yra skautai.

Mielos Violetos atminimas, jos 
graži praeitis bus neišskiriama, kaip 
gražus pavyzdys skautavime.

ps. B.Simonaitis

p.p. Jonui ir Vandai Liangams, 
bei šeimai, tragiškai žuvus 
mylimai ir brangiai dukrelei 
bei sesutei

VIOLETAI, 
reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą.

Niagaros Pusiasalio 
Žalgirio V-jos Sk. Vadovai, 

Skautai ir Skautės

TORONTO, ONT.

* Pasidalyti įspūdžiais šios vasaros 
praėjusių stovyklų, kurių Tėvų Pran
ciškonų stovyklavietėje, Naujoje 
Wasagoje, buvo net trys, Toronto 
Skautų Rėmėjų Valdybos iniciatyva 
rugsėjo 30 d. Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje buvo suruoštas 
skautų vadovų-viųsuėjimas-arbatėlė, 
kurioje pakviesti dalyvavo ir "Auš
ros" sporto klubo bei ateitininkų sto
vyklų vadovai. Bene pirmas tokios 
rūšies suėjimas praėjo labai darnio
je nuotaikoje ir dalyviams paliko 
spręstinų klausimų žiupsnelius atei
čiai.

Suėjimą atidarė iniciatorių var
du p. S. Dilkus, nusakydamas šio 
pobūvio tikslą ir kviesdamas visus 
vadovus atvirai pasidalyti praėjusių 
stovyklų įspūdžiais bei nepasiseki
mais, kad ateityje geriau visiems 
sektųsi. Pirmininkaujančio kviečia
mi kalbėjo: v.s. V.Skrinskas, vyr.sk. 
v. si. S. Zubrickaitė, kun. B. Pace- 
vičius, p. Bastys, p. B. Sakalas, ps . 
Batūra, Tėv. Paulius, O.F. M., p. R. 
Bagdonienė, dr.Gudaitis, ps. L.Ka
linauskas, p. Breichmanas, p. J. 
Paukštys, v.valt. inž. K. Šalkauskas , 
ir v. s. Č. Senkevičius. Daugumos 
pasisakymu išvados: 1) trūksta sto
vykloms vadovų, 2) sunku su lietu
vių kalba mažųjų tarpe.

"Palangos" stovykloje priimtas 
sumanymas ieškoti savos stovykla
vietės jau pradedamas po truputį 
paversti rimtesne akcija. Rambyno 
tunto tuntininko ir p. J. Paukščio iš 
Hamiltono pranešimais renkamos 
stovyklavietės pirkimui aukos bei 
dairomasi pačių stovyklaviečių. 
Fondai nesą jau tokie maži. Išreikš
ta viltis, kad ateinančią vasarą To
ronto-Hamiltono ir Niagaros pusia
salio skautai-ės galės stovyklauti sa
vajame kampelyje.

Suėjimo metu išplatinta apie 
50 egz. "Dirvos" numerio, kuriame 
p. Basčio rūpesčiu ir tarpininkavimu 
"Palangos" stovyklos aprašymui ir 
nuotraukoms skirtas visas puslapis.

Pobūvio pabaigai p.St.Dabkus 
parodė ekrane puikių spalvotų nuot
raukų iš praėjusių ir šių metų skautų- 
čių stovykklų. S.

Mieliesiems

Mirgai ir Džinarui
KIŽIAMS

Mirgos tėveliui Rokui Dabri- 
kui ir Džinaro mamytei 
Adelei Kižienei mirus, reiš
kiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime -

Cleveland© Skautininkės 
ir Židinys

ATSIUSTA PAMINĖTI:

MŪSŲ VYTIS, _Nr. 4, 1961 mt.Rašo 
D.Koklytė, V.Černius, senj. R.Slė
nys, L. Čėsnaitė ir kt. Ass stovyk - 
los nuotraukų pynė, aktualijos, su
muštinis.
BUDŽIU, Lietuvių Skaučių Seserijos 
leidinėlis skaučių vadovėms, MV 
priedas, 1961-4(1), redaktorė Vili
ja Čepaitė. Gerai paruošta, įdomi 
visiems mokomoji medžiaga.
ŽVALGAS, Nr. 6 Los Angeles lie
tuvių skautų laikraštis, 6 psl. ir 
viršeliai.
MAGYAR CSERKESZ, vengrų skautų 
laikraštis, rugsėjo mėn. 1961, 12 
psl. ir virš.

- Neišsigąsk, "Skautų Aido" vajus dar ne
prasideda 1..
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kad toks ir toks dalykas nepatinka vienam, meskime tą 
veiksmą, neerzinkime jo. Pamatą vieną savo skautą 
varge, gyvai į darbą, imkime veikti, nors ir reiktų šį tą 
paaukoti I Visi už vieną, vienas už visus !

Ar skiltyje būtų skilties dvasia, jei nebūtų PAKLUS
NUMO? Todėl: paklusnumas ne tik dideliuose dalykuo
se, o ir mažuose!

MALDA, MEILE, PASIAUKOJIMU IR PAKLUSNUMU 
padarysime didelį dalyką: IŠUGDYSIME SKILTIES DVA
SIĄ !

Nors sakėme, kad vienas skiltininkas neišugdys 
skilties dvasios, tačiau aišku, kad labai svarbus da
lykas yra pavyzdys skiltininko, kuriuo seka visa skiltis. 
Is tikro: jei skiltininkas yra geras, niekad neatsisakąs 
atlikti savo pareigų skautas, kelias skilties dvasiai yra 
atviras. Tačiau juk yra tokių, kurie negalvoja, kokias 
pasėkas turės jų darbai.

Praktiški patarimai skiltininkams:
* Visus savo skautų patarimus ir pasiūlymus rimtai 
svarstyk, neperžiūrėjęs neatmesk jų. Bendrai su visais 

ištirk ir aptark juos. Priešingai nė vienas nenorės pra
verti burnos.
* Domėkis lygiai kiekvienu, kviesk tam tikrais protar
piais pas save ir būk kiekvienam geras draugas.
* Surask silpnesniųjų geras puses ir drąsink juos ta kryp
timi. Pasirūpink, kad kiti nesijuoktų is’jų silpnybių.
* Pažink visų savo berniukų tėvus ir pripratink skiltį 
padėti vieno kurio šeimai, jei reikės pagalbos ar užuo
jautos bei draugiškumo.
* Dažnai lankyk sergančius skautus. Duok pajusti, kad 
likusieji domisi jais. Atlankyk ir tokius, kurie praleido 
kelias sueigas ir pasiteirauk, kas yra įvykę.
* Saugok, kad vyresnieji nenustotų domėjęsi jaunesniai
siais, bet saugok taip pat, kad jie netaptų vyresniųjų 
lėlėmis.
* Įtaisyk skilties kampą būkle taip, kad galėtumėte di
džiuotis juo. Žiūrėk, kad kiekvienas prisidėtų prie jo 
įtaisymo.
* Neužmiršk nė vieno vardadienio.

A.

KAIP STOVYKLAUSIM?
(Pagal susirūpinimą spaudoje)
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