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* Chicagos skaučių ir skautų tuntai ir 
skautininkų ramovė per s. dr. M. Budrienę 
parėmė mus $ 17.75. P. A. Mantautas 
iŠ Brockton $ 2.00. Sesė R. Apyrubytė iš 
Chicagos $ 2.00, br. L. Juodikis iŠ Chica
gos $ 2.00 ir Montrealio jūrų skautai - tės 
$ 4.00. Didelis ačiū!

* Pranešame gerb. skaitytojams, kad 
nuo šio numerio prenumeratos kaina yra 
TRYS KANADIŠKI DOLERIAI. Pinigus 
siunčiant prašome tai įsakmiai pažymėti . 
Siųsti tik administratoriaus J. Pažėros 
vardu.

* "Skautų Aido" garbės prenumerata 
yra 10 kanadiškų dolerių. Šio numerio 
viršelyje naujosios Vilniaus Rotušės nuo
trauka.
* s. dr. M. Budrienė užsakė vieną "Sk.Ai- 
do' prenumeratą sesei ar broliui, neišga
linčiam užsiprenumeruoti. Administracija 
Šią auką nukreips į Vokietija. Ačiū. Kad 
Dievas daugiau duotų tokių mecenatų.

* Gerb. prenumeratoriai, negavusieji 
kurio nors 1952 m. numerio, prašomi 
pranešti administracijai iki š.m. kovo 
mėn. 1 dienos. Kiek galimybės leis bus 
išsiųsta papildomai.

Su skausmu pranešame, kad sausio 
mėn. 28 d. Chicagoje mirė

JONAS MAŠIOTAS

Žinomas Lietuvos pedagogas, didžiai 
mūsų Skautijai nusipelnęs skautinin
kas, Svastikos ordino kavalierius , 
"Skautų Aido" bendradarbis, buv . 
LSB Vadijos narys ir Kauno Aušros 
Tunto ilgametis tuntininkas.

Velionies šeimai reiškiame savo 
giliausią užuojautą.

LSB Vadija ir "Sk. Aidas"

Skautininkui JONUI MAŠIOTUI mirus, 
gilią užuojautą Poniai ir dukterims 
reiškia

Chicagos Skautininkų Ramovė

* 1953 m. prenumeratorių skaičiumi 
vyrauja eilės tvarka sekančios vietovės: 
Cleveland, Boston, Toronto, Chicago , 
Hartford, Rochester, Montreal, Hamil
ton, Los Angeles ir kt.
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Lietuvių tautos patriarchas dr. J.Ba
sanavičius, prieš 35 metus pirmasis 
pasirašęs Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą, gyvas bus mums 
visais laikais, nes jo darbuose ir 
dvasioje mes patys gyvename, nie
kados neišsižadėdami praskinto lais
vės kelio.

LIETUVIO GIESMĖ
Putinas

Nuo jūros eina mūsų žemė, 
iš amžių kyla mūs tauta!
Ir vėl garbinga laisvė švinta 
kovos ir darbo sukurta. 
Narsių sūnų krauju apginta 
lig jūros eina mūsų žemė. 

Į Šviesią garbę didis kelias 
kilniems vaikams tėvų šalies 
Nuo arklo vėl prie kalavijo 
jie kietą dešinę išties. 
Lietuvis mirt kovoj nebijo; 
į šviesią garbę jojo kelias.

Galingas, didis mūsų Dievas, 
teisinga Jojo išmintis.
Didi mūs Lietuva tėvynė 
ir mūs senolių praeitis.
O mūsų trūsą gins, kaip gynė, 
galingas, didis mūsų Dievas.
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VASARIO 16 - JI

Trisdešimt penkeri metai prabėgo nuo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo die
nos. Ir kasmet tą pačią dieną - gili žiema laukuose, vasara širdyse - rinkosi Lietuvių 
Tauta (taigi ir Jai įžodžio metu pasižadėję skautai) minėti Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties, Įvairiausių būta minėjimų: ir šauniuose paraduose, - ir pogrin
dyje; ir plačioje spaudoje, - ir sielos vienumoje; ir sueigose, - ir kalėjimuose; ir 
džiaugsmo apoteozėj, - ir sielvarto valandoj. Ar dar liko kas neišsakyta, neišgyventa, 
neiškentėtą mūsų Nepriklausomybės kelyje?

Broliai skautai ! Niekada nebaigsime, niekada nenustosime minėti kilnios Nepriklau
somybes minties, nes laisvė - Žmogui ir nepriklausomybė - tautai yra didžiosios Kū
rėjo suteiktos dovanos, nepabaigiamos, neišmatuojamos, begalinės.

Medelis be saulės vysta. Laukinis žvėris nelaisvėje nyksta. Kaip gi kilniausias šioje 
žemėje Dievo tvarinys galėtų pakelti svetimą priespaudą, jeigu jis yra gimęs būti lais
vas?". . . Visi Žmonės sukurti lygūs; ir Kūrėjas suteikė jiems kai kurias neliečia - 
mas teises, jų tarpe gyvybę, laisvę ir laimės siekimą". (Jungtinių Amerikos Vals
tybių Nepriklausomybės Deklaracija). Beveik du šimtai metų prabėgo nuo tų laikų. Daug 
kas pasikeitė, kitaip virto. Nepajudėjo tačiau amžinosios vertybės. IŠ krauju pašvęstų 
Lietuvos miškų pasigirsta tie patys žodžiai; "Žmogaus, ypač tautos, laisvei kainos nė
ra. Laisvė yra todėl neįkainuojama, nes be jos gyventi neįmanoma, gyvenimas tampa 
beprasmis. Žmogus, išsižadėjęs laisvės, netenka savo žmogiškojo orumo" ("Parti
zanas", Pietų Lietuvos Srities organas, 1951. VII. 20, Nr. 6/20). Ir kaip niekad nesu
grįžo Nemunas iš marių, taip niekad neužgeso ir neužges žmonių širdyse laisvės ki
birkštis. Pasaulio istorija daug ko yra mačiusi, bet nėra mačiusi tautos, kuri būtų sa
vo valia paneigusi nepriklausomybės idėją. Atvirkščiai, juo žiauriau kurios tautos yra 
buvę kankinamos ir gniuždomos, tuo didesnę dvasinę stiprybę tokios tautos yra pa
rodžiusios. Jei pasaulyje yra buvusi tauta, kuri, kad ir prieš savo valią, palūžo 
dvasia, tai jos šiandiena jau nebėra. . . ir nebebus.

Linksma ir garbinga būdavo minėti Nepriklausomybės sukaktį žydinčioj Lietuvoj, 
skaudu ją minėti svečioj šalyj. Dar daug kartų skaudžiau, kai tą Nepriklausomybę su
žlugdė nusikaltėlis, kurio nusikaltimams pavadinti lig Šiol net nebuvo pasaulio kalbose 
tinkamų žodžių: reikėjo sukurti naujus (genocidas). O kuo pavadinti negirdėtą pasaulio 
istorijoj žmogaus dvasios žalojimą - dar net naujas terminas nesurastas.© tačiau: mūsų 
tikėjimas Lietuvos Nepriklausomybe lieka toks pat kaip ir buvęs. Mūsų pastangos ir 
žygiai jai išlaisvinti augs tiesiogiai proporcingai priešo spaudimui. Ne pirmą kartą 
priešas terioja Lietuvos Žemelę, bet ne kartą jau ir smuko "bevažinėdamas per savo 
darbo tiltus" (Kudirka). Smuks ir vėl, ir kai jau smuks, tai į didelę gelmę . ..

Didi ir Šventa mums Nepriklausomybės idėja, aiškus ir tiesus kelias. Susiburkime 
sueigose Vasario -16-sios minėjimui, prisiminkime, pakalbėkime, pakelkime Širdis. 
Tačiau ne skautai būtume, jeigu Šį minėjimą baigtume tik žodžiais, kad ir gražiausiais . 
Mes padarysime gerą darbą Tėvynei 35-jai Lietuvos Nepriklausomybės sukakčiai pa
minėti.

Broliai skautai: pirmiausia visi perskaitysime (o kas skaitęs - dar kartą pakartosi
me) Maironio "Jaunąją Lietuvą". Kai pajusime "Jaunosios Lietuvos" dvasią, kai atsa
kysime į klausimą: "Kur Šiandieną Jinai ? ", - būsime pasiruošę sutikti Vasario 16-ją. 
O tada jau konkrečiai: kurie uždirbame, paskirkime piniginę auką Laisvės Fondui, 
tautiečių šelpimui, ar kitam lietuviškam reikalui. Gal kam bus patogiau paremti lie
tuvišką spaudą ar įsigyti lietuvišką knygą. Kitas gal įstosime į lietuvišką chorą, kitam 
gal bus proga išdėstyti Lietuvos bylą mokykloje ar darbovietėje. Beveik kiekvienas gali 
atsivesti draugą ar draugę į skautų šeimą: kiek tai bus organizuotų talkininkų kovoje už 
Nepriklausomybę? Dar trecias prisidės kur reikia konkrečiu rankų darbu, o dar kelin
tas ras daug čia nepaminėtų progų Tėvynės laisvinimui patalkinti. Ir taip toliau, ir 
taip plačiau.

Kai baigsis Vasario 16-sios minėjimo diena, pasakysime: "Padariau ne ką galėjau, 
bet ką ture jau padaryti" ir atsirišime kaklaraiščio mazgelį: kas tikrą, kas simbo
lišką mintyje.

v. s. B. Kliorė
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35 METAI

ps. K. L. Musteikis

"Piemens išdraskė mano lizdelį, 
Vanags išgaudė mažus vaikelius".

Vasario 16-ji Diena yra kiekvieno lie
tuvio, o tuo labiau skauto ir skautės susi
kaupimo, rimties diena.

Kiekvienam gyvam tvariniui yra bran
gus nuosavas lizdelis, brangi laisvė, o 
dar labiau žmogui. 1918 m. vasario mėn . 
16 d. lietuviai sostinėje Vilniuje paskelbė 
pasauliui, kad Lietuva yra laisva ir ne
priklausoma valstybė. Mes džiaugėmės 
savo išrinkta valdžia. Kūrėmės, statėmės, 
kilome civilizacijoje, skleidėm savo kul
tūrinius žiedus ir lyginomės su kitomis 
tautomis. Su mūsų nepriklausomybės pa
skelbimo metais ir skautai bei skautės pa
plito po kraštą, nes Dievo, Tėvynės ir 
Artimo meilės daigai rado vietos jaunose 
Širdyse. Jie vasaros metu tempė pala
pines ir statė savo lapines ramiuose ši
luose prie vingiuojančio upelio ar žėrinčio 
skaidriu vandeniu ežerėlio. Tada buvo 
taip malonu, jauku gėrėtis tėviškės gied
ria padange, garbinti savo Sutvėrėją - 
Dieva^ gražiose savo bažnyčiose, iškylose, 
stovyklose.

Bet kas atsitiko, kad mes šiandiena ne - 
galime džiaugtis tagražiaja gamta, paukš
telių Čiulbesiu, miela įvairiaspalve ap
linkuma, o žvalgomės iš tolimų kontinen
tų į tą Gintaro Šalį prie Baltijos krantų? 
Gyvenom taikoje su kaimynais, nenorėjo
me nė pėdos svetimos žemės, jų neskriau- 
dėm, karo neskelbėm, o vis tik ištiko, 
kaip mūsų lakštingalėlės dainoje yra iš
reikšta, šis skaudus savo sodybų ir lais
vės netekimas.

Pasitaiko kartais, kad blogi vaikai, iš
dykę piemenys išdrasko paukštelių lizdus, 

mažus jų vaikelius išgaudo, išvaiko, pa
lieka be savo namų. (Žinoma, to skautai 
nedaro, nes jie yra gyvulių, paukštelių ir 
gamtos draugai). Tada nuskriausti paukš
teliai netekę savo lizdų liūdi, skaudžiai 
pergyvena skaudų savo vaikelių likimą. 
Toks pat skaudus likimas ištiko mus. Atėjo 
priešas žiaurus, išplėšė mūsų namus, 
ištrypė mūsų gojelius, išvaikė mus po 
platųjį pasaulį, o likusiuosius mūsų bro
lius, seses pavergė taip, kad net negali 
laisvai savo tėviškės šilų oru pakvėpuoti 
ar bendrai maldai susikaupti. Net tą mie
lą lietuvišką žodį plėšia lauk iš jų lūpų bei 
širdžių. Jiems pasidaro diena ilga ir nak
tis nerami, nes gyvena priešo grėsmėje. 
Jie neša vergiją.
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Mielas broli, sese, ši diena nėra 
džiaugsmo bei pasilinksminimo, bet yra 
rimto susikaupimo ir apsvarstymo diena . 
Kuo skautas bei skautė galėtų padėti Tėvyr 
nei, kad tie vergijos pančiai subyrėtų ir 
vėl galėtume savo miškuose linksmai sto
vyklauti? Tik mūsų tėvų turtai, kuriuos 
išsivežėm iš savo krašto, priartins lais
vės dienas: jie mums padės išlikti lietu
viais, gerais tėvynės sūnumis bei dukro
mis. Tie turtai randami mūsų spaudoje, 
knygose, mūsų, tėvų bei vadų širdyse ir 
lūpose. Tai savo krašto meilė, kuri kiek
vieną mūsų traukia atgal. Tai kiekvienas 
geras darbas, nes auka nėra brangi tiems, 
kurie myli tėvynę. Kas nebrangina savo 
papročių, kalbos, savo krašto praeities, 
spaudos, neatjaučia savo tautiečio, virsta 
nudŽiuvusia Šaka, kuri nieko mums nega
linti padėti kovoje už tėvynės laisvę. Skau
to bei skautės kelias išlikti gyva, ža
liuojančia tėvynės medžio šakele.

Iš okupuotos tėvynės sklinda mūsų se
sių ir brolių darbų aidai po pasaulį. - Jie 
gina savo laisvę ne vien žodžiais, bet 
darbais, jie aukoja brangiausį savo turtą- 
gyvybę. Jie žūsta, bet jų heroiŠki darbai 
išlieka gyvi, stebina pasaulį ir mus įpa
reigoja tą žygį tęsti.

Mes, skautai, skautės, neturime pra
rasti savo kelrodžio, kuris stiprina mū
sų jėgas ir laimina mūsų darbus, tai yra 
mūsų gyvenimo Vadovo, mūsų Sutvėrėjo. 
Jis sako, kad veltui bus jūsų darbai, jūsų 
sargybos, kurios saugo jūsų miestą, jei 
Jis nelaimins, nesaugos, neves mūsų no
rimu keliu. Jame mūsų viltys turi būti 
sudėtos, nes Jis yra tas, kuris trupina 
Šaudykles ir laužo ginklus, kuris taria 
žodį, - ir dreba žemė, yra žmonių pla
nai. Jis neleis blogiui imti viršų, bet su 
Jo pagalba sutrupinsim vergijos retežius. 
Mūsų pareiga yra išlikti su Juo artimoj 
bičiulystėje. Mūsų skautų-skaučių darbus 
turi lydėti nepaliaujama malda: "Dieviš
koji Širdie, kuri verkei, matydama išrink
tosios tautos nelaimes, priimk mūsų 
tremtinių ašaras, kalinių vaitojimus, žu
domųjų skausmus, kaip visos mūsų tautos 
maldą. Meilės pilnoji Širdie, surink po 
visą pasaulį išblaškytus mūsų tautos sū
nus bei dukteris ir greičiau priartink 
mūsų tėvynės išgelbėjimą, kad visi, su
sirinkę laisvoje mūsų tėvų žemėje, galė
tume giedoti Tau garbės ir dėkingumo 
himnus".

Jūr. s. Br. Stundžia, "Buriavimo ir 
Jūrininkystės" vadovėlio autorius.

Gal tai sėslaus, ramaus sentėvių būdo 
palikimas ainiams, kad mūsų jaunimas, 
ir geras sąlygas Nepr. Lietuvoj turėda
mas per mažai domėjosi jūreivyste. Ta
čiau, palyginti, nedidelis jaunimo būre
lis, visdėlto, augo ir brendo vandenų pla
tybėm. Vienas iš tokių jūr. s. Br. Stundžia, 
su kuriuo ir norime mieluosius skaityto
jus kiek supažindinti.

Jau 1928 m. pradėjo eiti skautybės keliu 
ir po penkerių metų ji matome nebe "sau
soką", o tarp kitų vėjo, saulės ir bangų 
mylėtojų, kurie Kaune susiorganizavo į 
Žuvėdrų valtį, išauginusią eiles žymių 
jūrų skautininkų-VI. Šarūną, V. Petukaus- 
ką, a. a. V. Švedą, jūr.kpt. Bagdonavičių, 
jūr. kpt. A. Kymantą. . . Br. Stundžia siste- 
matingą jūreivystės mokslą išėjo Klai
pėdos Buriavimo Mokykloj ir vėliau per 
eiles specialių kursų Šventojoj, Kaune, 
Trakuose ir pagaliau Vilniuj gilino savo 
žinias, o atlikdamas daugybę kasmetinių 
kelionių vandenimis, jas taikė praktikoj. 
Kaip skautas, Nepr. Lietuvoj dirbo Jūrų 
Skautų Štabe, kuriam vadovavo inŽ. R. Vy
sockis, įvedęs jūrų skautininkams jachtų 
vadų egzaminus ir tuo per trumpą laiką 
pakėlęs vadų išsilavinimo lygį. 1940 m. 
okupantams likvidavus Skautų Sąjungą, 
Br. Stundžia dirbo buriuotojų klubuose ir 
buvo Kūno Kultūros Rūmų Buriavimo Ko
miteto nariu. Tremtyje jį matome ener
gingą jūrų skautų vienetų organizatorių, 
instruktorių ir vadą. Šiuo metu jis eina 
LSB Vadijoj Jūrų Skautų Skyriaus Vedėjo 
pareigas. Br. Stundžia, kaip vienas iš jūrų 
skautų pionierių - vadų, džiaugdamasis 
Lietuvos jūriniais laimėjimais, kartu per 
eiles mokymosi, patyrimo ir darbo metų

4

6



Pamažu slinko treti metai II-jo Pas. Karo, o su jais tęsėsi sunki vokiečių okupacija 
Prancūzijoj. į Bordeaux uostą įsmukdavo laivai, kurie pralindę pro alijantų blokadą 
pristatydavo vokiečiams reikalingų žaliavų ir karinės medžiagos. Alijantams trūko lėk
tuvų, ir todėl nuolat bombarduoti uosto būtų neįmanoma. O vokiečių laivai buvo per- 
greiti, kad duotųsi nardlaivių sugaunami. Nežiūrint viso to, jie turėjo būti sustabdyti ir 
sunaikinti.

Britų Karo Ministerija pavedė Šį uždavinį vyriausiam laivyno vadui lordui Louis 
Mountbatten'ui. Vienas iŠ jo karininkų, jūrųkpt. H. G. Hasler.patarė, kad tik mažomis 
valtimis galima būtų pasiekti uostą ir sunaikinti ten esančius vokiečių laivus. Mintis at
rodė beprotiška, bet lordas Mountbatten'as nutarė pabandyti.

"Operation Frankton" (taip uždavinys buvo pavadintas) prasidėjo 1942 metų vidury
je, kai buvo sudarytas būrelis savanorių, kurie asmeniškai norėjo suduoti priešui "per 
nosį". Būrelis susidėjo iš 5 jūrininkų, 5 jūros skautų ir 20 civilių - viso 30 žmonių. 
Šiai pasiryžėlių grupei vadovavo pats kapitonas Hasler. Dauguma tų civilių žmonių nie
kad nebuvo buvę valtyje, kiti net ir plaukti nemokėjo, o visdėlto jie sutiko, reikalui 
esant, ir savo gyvybes paaukoti.

Šio būrelio uždavinys: valtimis įsmukti į Bordeaux uostą ir susprogdinti priešo lai
vus. Visas 30 vyrų būrys buvo nusiųstas į laivyno bazę Porthsmouth'e, kur buvo spe
cialiai apmokomi uždavinio įvykdymui. Jie išmoko irkluoti valtį be mažiausio garso, 
įlipti į valtį jos neapvertus ir veikti naktį, esant aršiausiam orui. Jie, prisirišę švino 
gabalus prie liemens ir "nuskendę" į dugną, išmoko kvėpuoti per siaurą vamzdelį, ky
lantį į vandens paviršių. Taip pat buvo lavinami kaip prasmukti nepastebėtam pro bud
rius uosto sargybos patrulius. Kiekvienų mėnesį kpt.Hasleris atmesdavo netinkamuo
sius, palikdamas tik pačius geriausius vyrus.

Vėliau jie sužinojo apie sraigių formos minas, kurias jie turėjo panaudoti priešų lai
vams. Minos buvo aprūpintos stipriu magnetu, kurio pagalba jos būna pritvirtinamos 
prie laivo žemiau vandens paviršiaus. Minos neturėjo jokio laikrodžio mechanizmo, 
taip, kad joks tiksenimas negalėtų išduoti jų būvimo. Tokia mina sprogsta, kai spe
ciali rūgštis pragraužia, jos paviršių per tam tikrą nustatytą laiką.

1942 m. gruodžio mėn. 1 d. būrelis savanorių buvo povandeniniam laive "Tuna". 
Jūroje kpt.Hasler dar kartą paaiškino jiems uždavinį. Vienas jūreivis iškėlė klausi
mą, kuris buvo visų galvose: "Kaip grįžti atgal? Ar nardlaivis lauks jų?"Hasleris pa
purtė galvą. Jie turėjo paskandinti valtis ("canoe" tipo, 2 žmonėm) ir grįžti namo per 
Prancūziją ir Ispaniją, padedant prancūzų pogrindžiui bei partizanams.

Gruodžio 7 d., 10 vai. vakare "Tuna" buvo tik 12 mylių nuo Prancūzijos krantų. Nard- 
laivio langeliai atšoko ir 10 vyrukų išvilko sudedamas gumines valtis. Tie vyrukai buvo

matė kai kuriuos lietuviškos jūreivystės 
trūkumus. Didžiausiu - teisingai pripaži
no - tai savos jūrinės literatūros stoka. 
Ir štai, nors gana vėlai, nors kartais la
bai nedėkingose išeivijos gyvenimo są
lygose, jis pirmas pasiryžo tą spragą už
pildyti. Šiandien mes jį sveikiname, kaip 
"Buriavimo ir Jūrininkystės" vadovėlio 
autorių. Tai autorius knygos, kokios knygų 
lentynos,e sužiba originalia ir pagaunančia 
šviesele. Tat pirmiejiledai į jūrinio moks
lo gelmes sava kalba pralaužti. Vadovėlis 

sutvarko jūrinę terminologiją, kuri ligi 
šiolei priklausė daug nuo to, kas kurios 
kalbos literatūra naudodavosi.

Leidžiant knygą, buvo turėtas nuošir
dus pritarimas VS, kuris pats jai parašė 
ir įžangą,primindamas jūrų skautų 30 m. 
veiklos sukaktį.

Tikime, kad, sugrįžus į Tėvynę, mūsų 
mielas brolis knygos autorius vėl temps 
bures laisvosios Neringos pakrantėse, 
o su juo stovės jau daug daugiau jūrą pa
milusių Širdžių. Č.S.
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5 jūros skautai, 2 jūrininkai ir 3 civiliai savanoriai, visi kiti buvo atmesti laikui bė
gant Porthsmouth'e. Jie visi buvo apsivilkę pilkais guminiais apdarais nuo galvos iki 
kojų, kad ne taip lengvai būtų pastebėti. Veidai ir rankos buvo ištepti pilku tepalu . 
Valtyse buvo sudėtos minos, automatiniai šautuvai, maistas, kompasas ir gelbėjimosi 
prietaisai. Kiekvienas iŠ jų turėjo 45 kalibro pistoletą, peilį, granatą ir juodą Švilpuką, 
kurio garsas panašus į žuvėdros klyksmą.

Kpt. Hasleris ir jūrų sk. W . E. Sparks įsėdo į vieną valtį, o kiti į likusias keturias. 
Pilkieji jūreiviai pamažu atsitolino nuo nardlaivio. ir dingo rūke. Vanduo buvo labai Šal
tas, bangos didelės, o valtys - sunkiai prikrautos. Tai trukdė kelionę, ir viena valtis 
žuvo jau įlankoje, kai didžiulė banga ją apvertė. Likę buvo keturios valtys.

Įlankoje, pakilus didėlėms bangoms, dar viena valtis apvirto. Jūrininkai buvo atrasti 
ledo vandenyje visai peršalę iki kaulų. Kadangi valtys buvo jau ir taip perkrautos, ne
buvo įmanoma jų drauge pasiimti. Jie veltui bandė plaukti į krantą. . . Liko tik trys 
valtys . . .

Krantas buvo sutvirtintas ir Švyturys mėtė ilgus šviesos spindulius jūros link. Pri
plaukus arčiau, Hasleris pastebėjo keturis patrulių laivus. Dvi valtys laimingai pra
smuko pro priešo laivus, o trečioji kažkodėl nesirodė. Abiejų valčių įgula dar ilgai 
laukė trečios valties savo Švilpukais pamėgdžiodama žuvėdras. Deja, niekas neatsi
liepė. . .

Likę keturi vyrai turėjo dar 20 mylių nuirkluoti iki Bordeaux uosto, nors Prancūzijos 
krantai buvo vos už keliolikos metrų. Auštant jie sustojo mažoj salelėj ir, paslėpę 
valtis krūmuose, ten ištūnojo visą dieną. Pavakaryje jie buvo pastebėti prancūzų žvejų, 
kurie pažadėjo tylėti.

Naktį kpt. Hasleris išlipo į krantą apsižvalgyti ir nejučiomis atsirado vokiečių tele
grafo stotelėje. Dalykas galėjo baigtis labai liūdnai, bet visa laimė, kad sargybinis 
miegojo. Jį Hasleris užmigdė amžinai su ilgu peiliu. . . Po dviejų parų Hasleris su dviem 
valtelėm pagaliau pasiekė Bordeaux. Uostas buvo puikiai apšviestas ir kiekvienas lai
vas buvo matomas. Jūrininkai atsargiai išlipo į krantą nešdami su savim kiekvienas po 
4 minas nustatytas sprogimui už 9 valandų.

Pagaliau po šešių mėnesių darbo ir planavimo, uždavinys buvo prieš akis ! Reikėjo jj 
tik įvykdyti. Hasleris išsirinko prekinį laivą, pakišdamas po juo tris minas: prieša
ky, per vidurį ir vieną laivo užpakalyje. Jūrų sk. Sparks padarė tą patį su kitu laivu. 
Kiti du užminavo didelį alyvinį tankerį. Plaukiant prie kito laivo, vokietis jūrininkas 
juos pastebėjo ir ėmė šviesti nuo savo laivo denio. Valtys spėjo prisiglausti prie laivo 
ir sargybinis, pašvietęs valandėlę, nusisuko. Nuo Šios galimos nelaimės juos išgelbė
jo pilka aprangos ir veido spalva, kuri apgavo nepastabų sargybinį. Palūkėję apie 20 
min. jie vėl išplaukė atviron jūron. Hasleris su Sparksu pasuko į vakarus, o valtis 
"Crayfish" su savo įgula - dviem jūros skautais, pasuko atgal į uostą, norėdami užmi - 
nuoti dar du laivus. Nors kpt. Hasleris įrodinėjo , kad į uostą dabar grįžti per daug pa
vojinga, "Crayfish" nepaklausė...

Pairklavus apie 2 vai., pasigirdo baisus sprogimas, nudažydamas dangų kruvina 
spalva; Hasleris suprato, kad tai žuvo du priešo laivai, o su jais ir didvyriški jūros 
skautai su savo "Crayfish". Neužilgo sekė dar vienas sprogimas. Už kelių minučių, 
beveik tuo pačiu metu, pasigirdo keturi sprogimai, sudrebinę visą jūrą - tai buvo jų 
pačių užminuoti laivai . . . "Operacija Frankton" pilnai pasisekė - per vieną vakarą bu
vo sunaikinti Šeši vokiečių laivai.

Ir liūdnas buvo rytas Bordeaux uoste. . . Pusiau paskendę, suardyti laivai dar smilko 
nuo vakarykščio sprogimo. Vokiečiai lakstė kaip galvos netekę ir. . . keikėsi.

Kpt. Hasleris ir W. H. Sparks tik po kelių mėnesių laimingai pasiekė Londoną. Pa
dedami prancūzų pogrindžio, jie perėjo Pirėnų kalnus ir per Ispaniją pasiekė Gibral
tarą. Kitiems aštuoniems likimas, deja, nebuvo toks palankus . . .

* * *

Po karo buvo sužinota, kad du jūros skautai iš "Crayfish" valties buvo nacių surasti 
pusgyviai, beplūduriuoją degančiame uoste. Dar sekančią dieną jie buvo įtūžusių nacių 
žiauriausiai nukankinti. Kiti keturi buvo nacių sugauti ir sušaudyti. Likusieji du jūrų 
skautai, vėliau buvo pranešta, dingo jūroje be pėdsakų . . .

Jūrų kpt. H. Hasler ir W. H. Sparks buvo apdovanoti garbės ženklais už narsumą ir 
pasiaukojimą. Visus kitus - pats Aukščiausias apdovanojo, nes JIE Žuvo, kad kiti 
gyventu . ..

Suliet. R. R.
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Greystanes, N.S.W., Australia, 1 952 - 1 9 53

PALAPINIŲ MIESTAS. Netoli nuo Sydney, buvusioje karo metu JAV kariuomenės sto
vykloje, įsikūrė palapinių miestas. Miesto gyventojai skautai iŠ Malajų, Ceilono, Hong 
Kongo, Anglijos, Prancūzų Indo-Kinijos, Japonijos, N. Zelandijos, N. Gvinėjos, Singa
pūro, Borneo, Šešių Australijos Valstybių, ir naujakuriai estai ir lietuviai, atstovavę 
savo kraštus.

Siame didžiuliame palapinių mieste buvo įruošta: vandentiekis, pašto įstaiga, ligoni
nė, bankai, parado aikštė, svečiams užkandinė, poilsio vieta, radio stotis, policijos 
įstaiga, laikraščių kioskai, skautiškų reikmenų krautuvė, Šaltų gėrimų parduotuvė , 
nes jų per vieną valandą parduodavo po 5000 bonkų. Vietovė nedidelė, tik 250 akrų, bet 
talpino 2000 gyvenamų palapinių ir didelių 140 palapinių susirinkimams. Bankai ir 
krautuvės buvo įsikūrusios mediniuose barakuose. Nedidelis vietovės plotas vertė gy - 
venti suspaustai. Stovyklautojų patogumui kursavo autobusaicSydney-Jamborė, kuriais 
kasdieną pasinaudoti turėjo teisų tik 25% stovyklautojų. Kasdieną vykdavo ekskursijos 
į geresnes Australijos vietoves. DIDŽIULĖJE PARADO AIKŠTĖJE TARPE KITŲ 
VALSTYBIŲ VĖLIAVŲ PLEVĖSAVO IR LIETUVOS TRISPALVĖ. Paraduose dalyvavome 
drauge su estais. Stovyklos mityba buvo pusėtina, bet puikiai sutvarkyta. Bendras jam- 
borės sutvarkymas silpnesnis kaip Viktorijos prieš ketvertą metų.

ĮSIKŪRIMAS. Daugiausia vargo sudarė įsikūrimo problema, nes.. . plyną lauko kampą 
teko padaryti lietuvišku kampeliu. Gamta lyg nepritardama bandė lietuvio skauto užsi
spyrimą, išmaudydama mus lietuje, bet skautas sumanus: jis maudymosi kelnaites už
sivilkęs dėsto mozaiką. IŠ vietoje rastos medžiagos išaugo vartai su užrašu LITHUA
NIA, skydo formos stalas ir raudoname plytų fone baltas Vytis. Du aukurai, medžio ir 
Šiaudų kombinacijos kryžius, žievės koplytėlė ir aukštai plevėsuojanti trispalvė gražiai 
derinosi ir turėjo puikų pasisekimą svetimųjų tarpe. Užrašai stalo šonuose taip pat 
turėjo savo reikšmę: "Home sweet home", "Let's we forget", "Enslaved in 1940".. 
Svečių knyga, skelbimų lenta, mozaikinis jamborės ženklelis, speciali laužavietė, 
Australijos herbas su užrašu "Advance Australia", skautų vyčių ženklelis, keli skau
tiški suolai užpildė darniai mažytį rajoną. Ratu sustatytos keturios palapinės, švaru
tėlis rajonas ir nedidelė,bet turtinga,parodėlė išskyrė lietuvius iš kitų tautybių tarpo, 
ir jau pirmą dieną mus lankė šimtai žiūrovų, o svečių knyga sulaukė 725 parašų. Re
porteriai, nors ir nekviesti, bet lankosi, o laikraščiai netalpina straipsnių dėl cenzūros 
nepraleidimo, nors pirmomis įsikūrimo dienomis buvo patiekta medžiagos apie Lietuvą 
ir lietuvius skautus. Pagal reporterių pranešimus mūsų nuotraukos bus siunčiamos 
daugiausia į užsienį.

PASIRODYMAI. Pasisekimą turėjo vien akordeonai, nes tik du buvo visoj jamborėje. 
Tautiniai šokiai nebuvo spėti paruošti, o dainuoti vienetas buvo silpnokas. Dalyvauta 
dviejuose laužuose. Buvo dainuota per Free Europe Voice of America ir Tasmanijos 
radijo siųstuvus.

LIETUVIŲ DIENA. Sekmadienis, sausio 4-ta, sėkmės diena. Anksti ryte radijo bango
mis nuskambėjo padėka lietuviams už paruošimą iškilmingoms Šv. Mišioms altoriaus. 
Po pietų sulaukėme viso šimto tautiečių, kuriuos pavaišinome stovykliniais sumuštiniais 
ir kavute., Vėliavą nuleidžiant, skautai ir skautės (viešnios) gerbė didžiuoju saliutu ir 
iš krūtinių skambėjo Himno žodžiai, o aukuruose degė ugnis. Vėliavai nuslinkus iki pu-
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sės .stiebo, minutė tylos-LSS žuvusieji nariai, Marijos giesmė. Australų minia stebėjo 
mūsų tradicijas ir klausinėjo jų reikšmės. Vakare įvyko lauželis lietuviams, kurį už
kūrė Australijos Rajono Seserijos vadeivė S.Reizgienė.

LANKOSI AUKŠTIEJI BAŽNYČIOS ATSTOVAI. Gavome pranešimą, kad, pasikeitus lan
kymosi datai, Šiandien turime būti pasiruošę sutikti aukštuosius bažnyčios atstovus. 
Diena kaip ir daugelis mūsų nenaudai - lynoja ir 15.30 vai. su vyno taure ir duona bei 
druska prie vartų sutinkame Apaštališkojo Sosto Delegatą. Keliolika minučių užtrunka 
mūsų palapinėse, pasiklauso dainų, mūsų nustebimui pasako penkis lietuviškus žodžius 
priima dovanų, apžiūri parodėlę. Svečių knygon įrašo: "MyGod, bless the good Lithua
nian Scouts in Australia and their families". - Parašas, Apostolic Delegate.

TARP. SKAUTŲ BIURO PIRMININKO WILSONO "APSILANKYMAS".Parašų rinkėjas tu
rėjo staigmeną, kai netikėtai mūsų rajone gavo parašą iš Wilsono, - o skautai daug juo
ko, kai grupės vadovas su šypsena veide ir mandagiais linkčiojimais įteikė dovaną . . . 
Deja, tikrovė visuomet lieka tikrove, ir Viktorijos daktaras Wilsonas gavo dovaną , 
kuri buvo numatyta įteikti Tarptautinio Skautų Biuro Pirmininkui Wilsonui. Skautams 
juokas, o daktarui netikėtumas.

SUTINKAME SENUS DRAUGUS, Keliaujant Baden-Powell keliu, buvau užkalbintas vieno 
N. Zelandijos skautininko. Jo pirmas klausimas: "Kur yra lietuviai?". IŠ Jamborės va
dovybės jam netekę sužinoti apie mūsų vienetų. Atsakiau, kad esame netoliese nuo N. Z. 
rajono įsikūrę kaip tautinis vienetas ir atstovaujame Lietuvą. Apsidžiaugė senas skau
tininkas ir pažadėjo aplankyti. Daugelis lietuvių skautų dalyvavę Yarra Brae jamborė - 
je prisimena didelį lietuvių draugą Mr. Wally Parker. Ir Čia visomis stovyklos dienomis 
nauja - zelandieČiai buvo nuoširdūs ir draugiški, nors iš praėjusios jamborės dalyvavo 
tik vienas W. Parker. Aplankė geras prietelius senas Sydney skautininkas Mac Person 
ir daugelis kitų, kurių pavardes sunku prisiminti. Daugelis klausinėjo, kur mūsų skau
tininkai: Dainutis, Jurskis, Gabecas. Praslinkus keturiems metams, vistik pavardžių 
tarime galima susiorientuoti, be to, tenka stebėtis gera atmintimi, kai priėjęs sako, 
kad esame anksčiau susitikę, atseit, pažįstami iš Viktorijos.

IŠVADOS. Nei spaudos tylėjimas, nei lietus negalėjo sustabdyti minių, kurios aplankė 
mūsų rajoną. Lankė ne tik dienomis, bet ir nakties metu: kišeninių prožektorių švie
soje apžiūrėdavo stovyklinius įrengimus. Parašų svečių knygoje surinkta 5000. Skai
tant, kad pasirašo tik kas ketvirtas ar Šeštas lankytojų skaičius, susidarytų 20-30.000. 
Didieji pesimistai skautai stovyklautojai didžiavosi nešiojama trispalve virš dešinės 
kišenės, matydami, kad kietas darbas buvo pilnai pateisintas.

įrašai svečių knygoje:"Skautaudami nepamirškite Lietuvos", "įnašas į Australiją" , 
"Puikiai", "Labai gerai", "įnašas į skautavimą", "Skautavimo pateisinimas", ir t. t. 
pateisino rėmėjų paramą ir parodė nenuilstamą skautišką veržlumą kovoje už lietuviš
kus reikalus.

Dalyvaujant pas nauja-zelandieČius, teko susitikti keletą skautininkų, kurie draugiškai 
apibarė už pirmame lauže neiš leidimą tautinių šokių. Ten, anot jų, keičiasi kiekviena 
figūra. Atrodo, keturi metai neišdildė prisiminimų ir mūsų "oželį" labai gerai įver
tina. Nauja-zelandiečiai, kurių dalyvavo 101, dovanojo mūsų grupei stovyklavimo prie
monių. Skautai nuo draugų gavo po ietį, keitėsi ženklais, o lietuviškas kaklaraištis bu
vo jiems pasididžiavimu, ir ne vien skautams, bet ir vadovams.

Prieš stovyklos uždarymą vieną popietę mūsų rajone praleido Krašto Valdybos Pir
mininkas p. Vaičaitis. Jis pasveikino susibūrusius skautus, atstovaujančius Lietuvą ir 
drauge atvežė sveikinimus iŠ Adelaidės. Skautai, atsidėkodami už paramą, įteikė 
sveikinimą su stovyklautojų parašais. UŽ pasisekimą įsirengimuose tenka dėkoti p. Ber
notui, kuris motociklu iš savo namų vežė skautams plytas ir smėlį.

Lietuvių grupei vadovavo ps. A.Plukas, stovyklos papuošimais rūpinosi psl. A.Ba
čiulis, o rajono tvarką palaikė ps. J. Urbonas. Sekančiai jamborei besiruošiant, reikėtų 
ypatingą dėmesį atkreipti į š.m. patyrimus ir paruošiamuosius darbus pradėti kaip 
galint anksčiau.

Už Tėvynę uŽ skautiją auskim naują darbo giją! J. U.
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KARO LAIVAI
R. RapŠys

Šių dienų karo laivynuose randami penki pagrindiniai laivų tipai: laivai, lėktuvne
šiai, kreiseriai (sunkieji ir lengvieji), naikintojai ir nardlaiviai. Žemiau patiekti laivų 
duomenys (ilgis, plotis, tonažas ir kt.) gali šiek tiek skirtis įvairių valstybių karo lai
vynuose, bet bendrai imant, visi duomenys atitinka tiems laivų tipams.

KAUTYNIŲ LAIVAS yra viso karo laivyno pagrindas ir Širdis. Jo uždavinys yra palai- 
. kyti visiškų jūrų kontrolę. Kautynių laivas,beveik be išimties,

g" J- yra lydimas kreiserių ar naikintojų, kurie suranda taikinį -
J'-į-vr priešo laivą. Tuomet didžiosios kautynių laivo patrankos nu-

lemia visą kovos eigų. Naikintojai ar kreiseriai apšaudo prie- 
šo laivų iš toliau ir rimtai stoja į kovų tik tada, kai kautynių 
laivui darosi "riesta".

Visi modernūs kautynių laivai (95% laivo yra plienas) yra stipriai apšarvuoti apie 
liemenį, bokštelius ir kitas svarbiąsias vietas. Taip pat ir denis yra specialaus plie
no. Kautynių laivai turi trigubus ar net keturgubus dugnus bei Šonus, kurie yra pada
linti į eilę vandenį nepraleidžiančių skyrelių. Kautynių laivo atsparumą rodo Šis įvy
kis. Jutlando kautynėse į vokiečių karo laivą "Seydlitz"buvo pataikyta 21 kartą iŠ sun
kiųjų artilerijos pabūklų. Nors laivas buvo dar apardytas torpedos, bet pajėgė išsilaiky
ti nepaskendęs visų kautynių metu. Kautynių laivo svoris yra apie 35.000 tonų, ilgis - 
apie 710 pėdų, vidutinis gylis 0 26 pėdos, greitis. - apie 30 mazgų (mazgas yra greičio 
vienetas, bet ne ilgio. 1 mazgas - 1 jūrmylė per valandą. Taigi, laivas darąs 30 mazgų 
nuplaukia 30 jūrmylių į 1 valandą.) Ginklai: devyni 16 inčų (turima galvoj pabūklo 
skersmuo), 45 kalibro pabūklai, 20-30 kalibro priešlėktuvinių pabūklų ir 16 mažesnių 
pabūklų, sunkiųjų kulkosvaidžių. Didieji 16 inčų pabūklai paskirstyti taip: 3 ant kiek
vieno bokštelio, 2 bokšteliai priešakyje ir 1 užpakaly. Šarvai: pagrindiniame denyje 
- 16 inČų storumo plienas, viršutiniame - 6 inČų ir apatiniame - 4 inčų. Kautynių laivo 
Įgulą sudaro apie 1.900 vyrų.
LĖKTUVNEŠIAI yra ne kas kita, kaip plaukioją aerodromai. Jų ilgis apie 800 pėdų, o 
plotis siekia 90 pėdų. Denis yra tuščias, išskyrus stirbortų, 
kur yra sukoncentruota viso lėktuvnešio širdis - komandos ir 
signalizacijos bokšteliai, kaminas, sunkieji artilerijos pa- t
būklai ir kt. Žemiau denio yra angaras, kur laikomi užlenk- 
tais sparnais į viršų atsarginiai lėktuvai. Tarp denio ir an- 
garo veikia milžiniški keltuvai, kuriais lėktuvai pakeliami į 
viršų ar nuleidžiami. Po angaru yra įgulos patalpos, lėktuvų 
taisymo garažai, laivo mašinos, sandėliai ir 1.1.

Savo milžiniško didumo dėka, lėktuvnešis talpina didelį kiekį amunicijos, bombų, 
torpedų ir kt. Didžiuliai kuro tankai leidžia išbūti laivui ištisus mėnesius atviroje jū
roje. JAV laivyno lėktuvnešiai yra didžiausi pasaulyje. Jie vien tik aktyvioj tarnyboj 
turi 70-80 lėktuvų (neskaitant tų, kurie yra angaruose).

Lėktuvnešių tonažas - 15-33 tūkst. tonų. Laivo mašinos varomos 180.000 arklio jė
gų motorais. Vidutinis greitis - 32 mazgai. Įgulą sudaro apie 2000 vyrų, įskaitant ir 
lėktuvų pilotus. Šarvai, palyginus su kitais laivais, gan silpni - 6 inčųplienas ant denio 
ir 3 inčų žemutiniam denyje. Todėl lėktuvnešiai karo metu visuomet turi palydovus - 
naikintojus. Laivas turi aštuonis 55 kalibro pabūklus, 12 penkių inčų priešlėktuvinius

9

11



pabūklus ir apie 8 sunkiuosius kulkosvaidžius. Šiuo metu yra bandoma pritaikyti atomo 
energija varomą motorą JAV lėktuvnešiams.

KREISERIAI yra 2-jų klasių: sunkieji ir lengvieji. Kreiseriai ginkluoti patrankom, 6 ar 
daugiau inčų pabūklais, priklauso sunkiųjų klasei. Kiti,gink
luoti mažesnio kalibro pabūklais, priklauso "lengvųjų" kla- t
sei. Abiejų klasių kreiseriai yra tarp 540 ir 610 pėdų ilgio, £, l
52-66 pėdų pločio ir siekia nuo 6000 iki 10.000 tonų. Įsidė- 
mėtina, kad ne tonažo skirtumas, bet pabūklų kalibras, nusa- 
ko, kuriai klasei kreiseris priklauso. Laivo įgula susideda iŠ 
700-950 vyrų.

Dauguma kreiserių turi 15 rūšių inčų pabūklus, stipriai įtvirtintus plieno bokšte
liuose. Lengvieji kreiseriai turi apie 15 priešlėktuvinių pabūklų, sunkiųjų kulkosvai
džių, gylio bombų, o naujesnieji ir 8 torpedų vamzdžius. Visi vokiečių kreiseriai turė
davo 1 ar 2 katapultas, kur buvo laikomi 2-4 hidroplanai. Tas pasitaiko ir kitų laivynų 
kreiseriuose, bet rečiau. Kreiseriai turi žymiai plonesnius šarvus negu kautynių lai
vai, bet už tai jie yra greitesni. Vidutinis greitis - 35 mazgai. JAV kreiseris Atlanta 
(statytas 1941 m.), darė 43 mazgus ir buvo laikomas greičiausiu kreiseriu pasaulyje. 
Šiandien, žinoma, kreiserių greitis vėl yra padidėjus.

Kreiserių uždavinys yra saugoti mažesnius laivus, būti palydovais prekiniams lai
vams bei lėktuvnešiams, surasti priešo laivus ir juos sunaikinti, taip pat užpuldinėti 
priešo laivyno bazes.

NAIKINTOJAS yra šių dienų laivyno geriausias Žvalgas. Priešo vandenyse patys pir- 
, mieji (neskaitant nardlaivių) pasirodo naikintojai, o tik vėliau

J- didesni karo laivai. Naikintojai dažnai skiriami palydovais
i A;. kitiems laivams. Taip pat reikia paminėti, kad naikintojas

yra didžiausias nardlaivių ir lėktuvų priešas. Nardlaiviams 
jis turi "paruošęs" 16 torpedų vamzdžių ir gylio bombų, o 
lėktuvams - 5 sunkaus kalibro priešlėktuvinius pabūklus.

išskyrus denį, naikintojas nėra stipriai šarvuotas, bet už tat jo greitis didelis - 
iki 45 mazgų. Be aukščiau paminėtų ginklų, naikintojas dar turi keletą mažesnių prieš
lėktuvinių pabūklų ir sunk, kulkosvaidžių.

Naikintojų ilgis - apie 400 pėdų, plotis - nedaugiau kaip 40 pėdų. Taigi, naikintojas 
yra gan siauras, tačiau tai nekliudo jam išeiti į audringą jūrą.

Naikintojo įgulą sudaro apie 200 vyrų.

NARDLAIVES yra karo laivas pilna to žodžio prasme. Jam tenka daugybė įvairių už
davinių. Jis gali būti naudojamas žvalgybai, lydėjimui, puo
limui, transportui ir 1.1.

Pagrindinis nardlaivio ginklas yra torpeda. Jis turi nuo 
8 iki 12 torpedų vamzdžių^ ant denio 5 inčų priešlėktuvinį 
pabūklą ir keletą sunk. kulkosvaidžių.

Nardlaivis gali būti 260 - 390 pėdų ilgio. Čia išimtį suda
ro vokiečių nardlaiviai, kurie buvo nedidesni kaip 225 pėdos. Plotis yra apie 25 pėdos, 
"aukštis" apie 16 pėdų ir tonažas - apie 1.400 tonų virš vandens, o panėrus truputį 
daugiau. Greitis - apie 21 mazgas, panėrus - apie 11 mazgų. Įgulą sudaro nuo 50 - 70 
vyrų, nors vokiečių Ul-59 nardlaiviuose įgulos būdavo vos 23.

Nardlaiviai varomi Dieselio motorais ir baterijom, bet JAV laivyne jau nuo rudens 
(1951 m.) yra 2 nardlaiviai varomi atomine energija. Ateityje tokių nardlaivių pasi
taikys ir daugiau.

ŽAIDIMAS. Žaidėjų skaičius 10-15. Amžius: nuo 12 metų. Žaidimo 
vieta: užmiestis su krūmais. Žaidimo laikas: naujam sniegui iškritus.

Vadas paaiškina žaidėjams, kad gauta žinia, jog keliautojas, išvykęs iŠ žinomos 
vietos prieš kurį laiką, yra nežinia kur dingęs. Reikia jį surasti. Einama jo pėdsakais.

Žaidėjas, kuriam buvo vado pavesta kiek anksčiau, mažiausia prieš valandą, pada
ryti dingusio pėdsakus, stengiasi palikti sniege kuo daugiausia įvairiausių ženklų, iŠ 
kurių galima būtų spręsti apie jo elgesį: sustojimus pasilsėti, pavalgyti, laužavietė, 
stovykla, vieta, kur jis buvo paslydęs ar virtęs ir pan. Ieškotojų tikslas išskaityti iš 
paliktų ženklų kuo daugiausia keliautojo nuotykių.
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si. P. Dauknys

Kalnų viršukalnės visuomet žavėjo žmogaus akį. Noras pamatyti kas slepiasi ten, 
kur atsiveria plačiausi horizontai į visas Šalis, kur tyras, skaidrus ir lengvas oras nu
rausvina skruostus, nežiūrint nė kopimo sunkumų ir pavojų, visuomet atrasdavo naujų 
drąsuolių. Del to ir patys svarbiausieji žmonijos istorijos įvykiai kaip tik įvyko kalnų 
viršukalnėse tam, kad žmogus keltų visuomet savo žvilgsnį aukštyn ir atsimintų - jo 
amžinoji Tėvynė yra Dangus, štai, ant Sinajaus viršukalnės Dievas paskelbė žmonijai 
savo įsakymus, ant Golgotos viršukalnės Kristus atpirko žmonijųsavo Kryžiaus kančia .

SENIAUSIOJI EKSPEDICIJA į HIMALAJUS.

Himalajų Everestas yra vienintelė pasaulio viršukalnė, kurios iki Šiol nepasiekė joks 
žmogus. Apie Himalajus yra prirašyta nemažai knygų. Tikrai tenka stebėtis alpinistų 
didvyriškumu, nugalint didžiausias kliūtis, bekopiant aukštyn į neištirtas didžiojo kal
nyno paslaptis.

Pats seniausias Himalajų pranešimas Europą pasiekė prieš 300 metų. Misionierius 
Jėzuitas Tėvas Antanas d'Andrale (kilimo portugalas) darbavosi Indijos misijose. 
Skelbdamas Linksmąją Kristaus Naujieną, jis perkeliavo tuokart visiškai dar nepažįs
tamą Tibetą. Kitas misionierius Jėzuitas T. Benediktas iš Goes pirmasis suteikė žinių 
apie jo tyrinėtą centralinę Aziją. Jis perkeliavo Hindustaną, Afganistaną, Palmiro 
aukštumas ir iš ten išilgai Aukso kelio per Gobio dykumas iki didžiosios Kinų sienos.

Drąsusis misionierius T. d'Andrale, nežiūrėdamas nė savo 52 m. amžiaus, 1624 m. 
išsileido į ilgą misijų kelionų. Po didelių vargų jis pateko į Tibeto Gugo karalystės tuo-

RuoŠiamės laužui... Omaha 1952. Nuotr. K. L. Musteikio
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Palaimink, Viešpatie, tas 
dovanas... "Tau Tėvyne” 
stovykla, 1952, Vokietija.

metinę sostinę Tsaparang, kur buvo paties maharadžos gerai priimtas. IŠ Šia į misijų 
centrą Indijon jis pasiuntė išsamų pranešimą apie savo darbus ir pergyvenimus kelionė
se, skelbiant Kristaus mokslą ir tyrinėjant nepažįstamus kraštus. Europoje jo pra
nešimai bematant pasirodė kastilų, italų, lenkų, flamų ir lotynų kalbomis, sukeldami 
didelį susidomėjimą kelionėmis. Čia daug dramatiškų ir įspūdingų vietų. Štai keletas 
ištraukų iš Himalajų:

"Kopėme tarp dviejų neapmatomų viršukalnių. Takelis taip siauras, kad vos viena 
koja teišsitenka padėti. Rankomis laikomės uolos, kad nenupultume į baisią prarają. 
Ypatingai lipimas žemyn būdavo labai sunkus ir tekdavo leistis, laikantis visom ketu
riom. Smarkiai šalo. Vietiniai vyrai, kurie buvo su mumis, verkė iš skausmo. Visų 
jėgos išsekė. Mano rankos taip nušiurpo, lyg būtų kraujuje nuplautos. Veidas ir lū
pos pasidarė lyg viena didelė žaizda. Per ledą dar blogiau eiti. Nuo didelio Šalčio le- 
dėjo akys. Peršlapę ir peršalę pasiekėm aukštosios viršukalnės papėdę. Batai jau bu
vo dingę sniege ..."

Kituose Tėvo d'Andrale pranešimuose aprašomas priėmimas pas. maharadžą. Ten 
jam pasisekė įsteigti misijų stotį ir sėkmingai skelbė dieviškąjį Kristaus mokslą. Aukos 
nebijančių misijonierių buvo visur pilna, visiems jie teikė pagalbą, slaugė ligonius, 
mokė vaikus. Pagaliau imta krikščionius žiauriai persekioti ir 1642 m. misijonieriai 
iš Tibeto išvaryti. Tačiau Tibeto atradimas ir pirmosios Himalajų kelionės aprašymas 
ir šiandien tebėra klasiniu drąsumo ir nepalaužiamumo energijos pavyzdžiu.

EVERESTAS IR Šį KARTĄ LAIMĖJO.

Pirmoji mokslinė ekspedicija į Everestą buvo suorganizuota anglų alpinistų 1921 m. , 
deja, be sėkmės. Viršukalnės nepasiekė ir kitos sekusios aštuonios ekspedicijos. Per
eitų metų šveicarų ekspedicija, susidedanti iŠ geriausių ir Žymiausių alpinistų ir 
drauge mokslininkų, po ilgo pasiruošimo išskrido lėktuvais iŠ Ženevos kovo 18 įNepa- 
lio sostinę Katmanchu (Nepalas - maža valstybėlė, esanti tarp Indijos ir Tibeto). 
Kovo 26 iš Katmanchu buvo pradėtas žygis į Himalajus, į didįjį Khumbu ledyną.Namdre- 
Bazar - paskutinė gyvenamoji vieta pasiekta 16 balandžio po 16 etapųŽygio.Cia 5.200 m. 
aukštyje buvo įkurta pagrindinė ekspedicijos stovykla - tiekimo bazė. Ekspedicijos 
atsivežtos priemonės ir maistas sudarė penkias tonas svorio. Jam nešti buvo suorgani
zuoti 164 patys stipriausi kalniečiai nešėjai.

Iš Namdre-Bazar prasidėjo didysis žygis į Everestą. Pakeliui buvo įkurtos 7 pasto- 
vyklės - pagelbiniai tiekimo ir atramos punktai, kurie svarbūs ne vien kopiant aukštyn, 
bet ypač reikalingi grįžtant atgal. Nuo pagrindinės bazės iki septintosios pastovyklės, 
kuri įkurta arčiausiai viršukalnės, buvo 30 km. nuotolis ir 2.500 m. aukščiau už pag
rindinę stovyklą.

Milžiniškas slėnis, kuris veda į Everesto masyvą, yra padengtas begalinio storio 
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ledo ir sniego, kuris nuo šalčio susproginėjęs giliomis ir aštriomis prarajomis. Daž
nai tik vienas Šimtas metrų kopimo reikalauja neapsakomo vargo. Visur tyko pavojai. 
Menkas paslydusios kojos sukeltas garsas suvirpina orą, ir aukštumose atplyšusios 
sniego lavinos su trenksmu ir ūžesiu krinta žemyn, grąsindamos palaidoti drąsiuosius 
alpinistus. Reikėjo pereiti gausias ledo prarajas ir tarpeklius. Tokiu atveju vienas nu
sileidžia virvėmis į tokią kiaurymę ir aštrių vinių bei kirkos pagalba užkopia aukštyn 
ledo siena į antrą pusę. Tada jau tiesiamas virvinis tiltas, kuriuo pereina likę alpi
nistai su visu ekspedicijos kroviniu.

Kopimo metu Šveicarai alpinistai užtiko paslaptingojo "snieginio žmogaus" pėdsakus, 
apie kuriuos 1951 m. buvo pranešusi anglų Shipton ekspedicija. Kaip ištyrė Šveicarai, 
tai reta meškų rūšis 25-30 cm. ūgio. Letenos pėdsake žymu 3 nagai ir vienas išsisky
ręs nykŠtis.

Paskutinis kopimo etapas buvo pilnas netikėtinų sunkenybių! Nuolat tykojo mirties 
pavojai. Reikėjo sutelkti visą dėmesį, norint išlikti gyvais. Netoli viršukalnės baisus 
kaukiantis vėjas išjudina uolų atbrailas, kurios krinta žemyn lyg patrankos sviediniai. 
Sniego griūtys ir vylingi tarpekliai labai kliudė žygiavimąpirmyn.Pagaliau ir deguonies 
aparatai pradėjo gesti. Vienas ekspedicijos dalyvis rašo:

"Nebegalėjom toliau kopti. Žengus porą žingsnių reikėjo sustoti atsikvėpti. Po to vėl 
porą žingsnių į priekį. Taip per šešias valandas tepasistūmėm į priekį vos 200 m. Pa
siekus 8.600 m. aukštį, niekas nebepajėgė toliau žygiuoti. Mirtis buvo čia pat. Duso
me - trūko oro. Iki didingosios Everesto viršukalnės tebuvo likę vos 264 m.

Everestas - aukščiausioji pasaulio viršukalnė 8.864 m. - Šį kartą liko nepasiektas. 
Reikia tikėtis, kad sekančioji - dešimtoji mokslinė Everesto ekspedicija, pasinaudojusi 
paskutiniaisiais patyrimais ir apsišarvojus dar geresniais deguonies aparatais, pasieks 
didingąją Everesto viršukalnę. Besibaigiant 1952 m. į Everestą išskrido nauja švei
caru ekspedicija. Te šį kartą Šveicarijos vėliava su kryžium suplevėsuoja ant Everesto 
viršukalnės !

Talka Bostono 
"Rambyne"1952m. 
Nuotr. R. Lizdenio
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SKILTIES SUEIGA

si. P. Dauknys

Planas:

1. Pašnekesys.
2. Žaidimas.
3. Dainos.
4. Konkursas (atminties ir sumanumo lavinimas)
5. Klausimai ir sumanymai.

I. Motto: - Tavo Žodis, Viešpatie, yra
Žiburys mano kojoms ir Švie
sa mano takui.

Broliai, vasario 2 d. man teko dalyvauti didingose iškilmėse. Tai buvo mūsų skau
tų karalienės Marijos Šventė ir katedroje iškilmingai Šventino žvakes. Aš buvau kartu 
su vietos skautais gana arti prie altoriaus ir galėjau aiškiai sekti visas apeigas. Mišku 
kvepėjo bičių vaškas. Mes skautai savo giesmėm palydėjom prasmingas kunigo mal
das, kurios kilo į dangų. Kai baigėsi šventinimo apeigos, katedroj sužibo tūkstan - 
čiai Žvakių liepsnų. Tai buvo retas ir daug sakantis vaizdas.

Mano rankoj spraksėjo liepsnodama gelsvo vaško žvakė ir vaizduotėje atgimė pra
eities įvykiai. Tai buvo prieš Šešiasdešimt penkias žmonių kartas (karta vidutiniškai 
apima 30 metų), kai Betliejaus padangėj sušvito dangiškoji šviesa, kai gimė dieviška
sis .Bernelis.Gimusį Kūdikėlį Marija atnešė paaukoti į Šventovę Viešpačiui. Ten buvo 
teisingas ir šventas vyras Simeonas. Jam Dievas buvo apreiškęs, kad gyvas būdamas 
pamatys pasaulio Išganytoją. Koks buvo Simeono džiaugsmas, kai savo pranašišku 
žvilgsniu Šventykloje praregėjo dieviškąjį Bernelį. Jo džiaugsmas liejosi poezijos pos
mais :

-Dabar, Viešpatie, atleidi savo tarną, kaip esi kalbėjęs, ramybėje, nes mano akys 
matė Tavo išganymą, kurį prirengei visų tautų akivaizdoje, Š VIE S Ą pagonims apšvies
ti ir savo tautos Izraelio garbę.

Šis pranašas Kristų kūdikėlį pavadino Šviesa, kuri visus apšviečia, nes ši Šviesa 
yra pats Dievas. Šiam įvykiui ypatingai paminėti ir tos šviesos pasirodymą iŠ naujo 
džiaugsmingai išgyventi, Bažnyčia,Švęsdama šią Marijos šventę, kaip tik ir Šventina 
iškilmingom apeigom Žvakes - dieviškosios Šviesos simbolį.

Kaip žmonės sutiko šviesos pasirodymą? Mums liūdyja mylimasis Kristaus mokinys 
Jonas:

- Šviesa atėjo į šį pasaulį, bet žmonės labiau mėgo tamsybę, kaip Šviesą, nes jų 
darbai buvo pikti. Nes kiekvienas, kurs daro piktą nekenčia šviesos ir neina į šviesą, 
kad jų darbai nebūtų peikiami. Kas daro tiesą, tas eina į Šviesą, kad jo darbai pasiro
dytų, nes jie padaryti Dievuje.

Pats Kristus štai ką sako apie šviesą:
- Aš pasaulio Šviesa. Kas mane seka - nevaikščioja tamsybėje, jis turės gyvenimo 

šviesos. Tavo kūno žiburys yra tavo akis. Jeigu tavo akis nepagadinta, visas tavo kū
nas turės šviesos, o jei ji netikusi, taip pat ir tavo kūnas bus tamsybėje. Žiūrėk, kad 
tavyje esanti šviesa nebūtų tamsybe.

Broliai skautai, mes esame tos dieviškos Šviesos pasiuntiniai - Kristaus riteriai. 
Mūsų gerieji darbeliai yra tos šviesos spinduliai. Čia yra didinga skauto vizija. Todėl 
mes dažnai iškylaujame ir stovyklaujame atviroje gamtoje, kad išaugtume tvirti ir drą
sūs, kad galėtume nugalėti kiekvieną pavojų ir be svyravimų būtume pasiruošę pagel- 

14

16



bėti artimui. Koks yrą skauto džiaugsmas būti mažuoju pasaulio draugu, skleisti gerą 
nuotaiką ir džiaugsmą! Kiek kartą įsitikinau, kai skauto šypsena daugeliui išsklaido 
rūškaną veidą pykčio ar vargo raukšles.

Deglas nekišamas į kibirą, kad užgęstą, bet iškeliamas aukštyn, kad visiems švies
tą. Broliai, toje aplinkumoje kur gyvename būkime tokiais žiburiais !

II. Kad pašnekesys apie dieviškąją Šviesą giliau berniukams įsmegtą į atmintį, skil- 
tininkas gali pravesti tokį žaidimą. Jis su skautais užleidžia langą štoras - langines.

- Broliai, ar matote mane?
- Ne, broli skiltininke, visiškai tamsu.
- Todėįbroliai,niekad nesiskąskite tamsa, bet uždekime nors mažiausią Šviesos ži

burėlį.
Čia skiltininkas uždega vaškinį degtuką ir nušvinta kambarys.Skiltininkas kiekvienam 

skautui išdalina po degtuką ir kambarys dar labiau nušvinta.
- Štai, broliai, mūsų maži Žiburėliai, kaip gražiai apšviečia kambarį. Pasauly yra 

daug blogio - tai tamsa. Blogi darbai tik didina tamsą. Bet mes skleiskime Šviesą sa
vo gerais darbeliais, linksma nuotaika. Juk dangiškasis Tėvas yra mūsą Tėvas, juk 
patį Kristų ŠvenČ. Sakramente - tą begalinę dangaus šviesą-priimame į savo jaunatviš
kas širdis.

Visi sueina į siaurą ratelį, suneŠdami tebedegančius vaškinius degtukus. Paleidžia
ma raketėųsujungtos rankos viską gali, vieningos širdys viską laimi ["Spontaniškai kyla 
daina: "Laužas dega dūmai rūksta, kyla kibirkštis aukštai".

III. Skilties laužavedys praveda kad ir sekančias dainas: "Dunda, trankosi griausti
niai", "Pajūriais, pamariais", "Nebeužtvenksi upės bėgimo". . .

IV. Pravedamas mažas konkursas. Skiltininkas prisitaiko pagal berniuką amžių (at
sakymus galima ant popieriaus surašyti).

1. Eina be koją, muša be ranką?
2. Kas eina į bažnyčią skersas?
3. Kada lyja dvi dienas be perstojo?
4. Juods' kaip velnias, bet ne velnias, knis’ kaip kiaulė - bet ne kiaulė, lėk kaip 

paukštis - bet ne paukštis. Kas jis?
5. Kaip ugniagesys visuomet pasiruošęs gaisrą gęsinti, taip skautas . . .
6. Kokie yra pasaulio lietuvių laikraščiai ir kur jie išeina.

V. Šis punktas yra gana svarbus, nes berniukams dažnai kyla įvairiausią neaišku
mą ir skiltininkas tam yra, kad jiems paaiškintą. Aptariama artimiausios iškylos rei
kalai.

- Broli skiltininke, kiek dabar laiko?
- Žinai, brolau, dabar pat’s laikas padaryti gerą darbelį!
- Br. skiltininke, kai esu su uniforma, tai niekad nepamirštu padaryti gerą darbelį, 

kaklaraiščio mazgelis visad primena. Kaip atsiminti paprastą dieną, kai uniformos ne
dėviu? Kartais pamirštu.

- Broliai, kad nepamirštumėt gero darbelio paprastą dieną mazgelį užriškit ant no
sinės. O dabar einam aplankyti sergančio brolio.

*
Atsakymai: 1. Sieninis laikrodis, 2. kūdikis nešamas krikštyti, 3.niekad, nes tarp 
dviejų dieną visuomet yra naktis, 4. juodvabalis, 5. visuomet pasiruošęs stovyklauti.

Ši skilties sueiga užtruko 37 min.
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Tuo metu, kai Šiaurinėse pasaulio da
lyse skautai užsidaro į šiltas patalpas, 
savo jaukius buklus, Venezuelos lietuviai 
skautai suruošė pirmąją rajono stovyklą. 
Patogiausias stovyklavimui laikas yra 
sausros periodas. Kadangi Kalėdą me
tu kai kurie skautai turi atostogų ir stovyk
lavimas yra galimas.

Gruodžio mėn. 27 d. ankstyvą Šešta
dienio rytą būrelis lietuvių skautų įsibro
vė į veik civilizacijos nepaliestą gamtos 
rimtį. Jie mečetėmis (ilgi peiliai) prasi- 
skynė sau kelią ir dviejų upelių santakoje 
įsirengė stovyklą apie 40 km. nuo Valen- 
cijos. Iškirstoji sausa žolė, nendrės, yra 
tinkama medžiaga čiužiniams pasigaminti. 
Saulei jau spirginant į pat viršugalvį, di
deliu karščiu ėjo jų gaminimas. Paskui 
ruošėme ugniavietę, statėme palapines, 
altorių ir kitus stovyklos įrengimus. Že
mė kieta ir - nė nemanykkastuvu jos pa
judinti. Tik geležiniai palapinių kuoliukai 
pritvirtina palapinių virves. Stalo vietoje 
parinkome akmenų.

Kai skautai triūsė prie stovyklos įren
gimų, mūsų pakviestas medžiotojas išėjo 
žvalgybon. Po kiek laiko grįžo ir pranešė, 
radęs tigro ir ožių pėdsakų. Pasiruošėme 
sustiprintai stovyklos apsaugai. Virš 
medžiotojo palapinės užkabintas Šovinių 
diržas simbolizavo savotišką mūsų sto

vyklos pobūdį.
Upė Rio Paito srauni, juodi akmens. 

Maudyklė puiki, nors vanduo pilkas, ne
permatomas. Skautai gąsdina viens kitą, 
esą, matę vandeninių gyvačių. Tačiau tai 
nepalaužia puikios stovyklautojų nuotaikos.

Po vakarienės, kurią valgėme jau su
temus, susirinkome prie laužo. Džiunglių 
tyloje suskambėjo lietuviškos dainos. Jau 
ruošėmės eiti miegoti, kai išgirdome mo
tociklų ūžesį: atvažiavo du broliai iŠ Ca
racas. Sargybą nutarėme nešti mes - vy
resnieji. Stovyklos viduryje uždegėme 
laužą, patiesėme Čiužinius, o prieš save 
žemėn įsmeigėme mečetes ir suomiškus 
peilius. . .

Rytme Čio Šaltis veik vis us stovyklautojus 
surinko prie laužo, bet saulei patekėjus ir 
sportas ir maudymasis išblaškė Šaltį ir 
nemigą. Betrūsiant prie pusryčių, pasi
girsta motoro ūžesys: atvažiavo dar vienas 
medžiotojas ir atvežė mūsųdv. vadovą kun. 
Antaną Perkuma. Ilgai netrukus susirin- 
kOme prie stovyklinio altoriaus ir Čia 
džiunglių tyloje suskambėjo kalėdinių lie
tuviškų giesmių garsai.

Sekmadienio rytas buvo skirtas medžiok
lei. Dvylika skautų su dviem medžiotojais 
upės pakraščiu, žygiuodami žąsele, išsi
kirtą lazdas, traukė į džiungles. Štai visi 
sustojo smėliuotame pakraštyje: tigro
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pėdsakas, žmogaus basos kojos pėdsakas. 
Persikėlę per upę medžiotojai su savo 
palydovais kilo siauru takučiu į aukštus 
pakrantės kalnus. Tyla. Paukščių balsai . 
Kiek akimis beapmatai - žali kūgiai ir 
aŠtriakampiai slėniai. Augmenija: krū
mai, pro kuriuos vos galima prasiskverb
ti, tačiau dabar saulės išdžiovinti. Kur ne 
kur didingos palmės, tamsiai žaliais la
pais.

Medžioklėje turėjome progos išlandžio
ti veik nepraeinamus krūmus, kirsti me
četėmis takus. IŠbaidėme keletą paukščių 
ir gyvių, pietums tačiau stovyklon nieko 
neparsinešėme. Atvykę stovyklon,jau po 
vidudienio sulindome į sraunų ir gaivinan
tį vandenį. Tik štai, vienas po kito pra
dėjo rinktis svečiai, skautų rėmėjai. Ne
žiūrint labai sunkaus kelio stovyklavietę 
pasiekė trys jeep'ai ir viena lengva ma
šina, kurią kitos mašinos turėjo stumti 
į kalną. Du sunkvežimiai grįžo atgal, ne
galėdami pasiekti stovyklavietės.

Puikios Paito upės pakraščiuose šneku
čiavosi su skautais mūsų prieteliai: 
p. p. Balutavičiai, BeresneviČiai, Butvi
lai, Pesliakas, Tumėnas, Noreika drauge 
su medžiotojais p. p. Bubnių ir Jablons - 
kiu. Netrūko ir staigmenų. Štai vienas 
svečias atvežė skautams tradicijų, tačiau 
jomis galėjo pasigardžiuoti tik skautai 
vyčiai ir rėmėjai. Pietų metu dv. vado - 
vas kun. A.Perkumas demonstravo kinų 
valgymo būdą su šakaliniais. Po pietų jis 
laikė pašnekesį skautams ir skautų tė
vams bei rėmėjams. Saulei artėjant prie 
horizonto, skautai išsirikiavo vėliavos 
nuleidimui.

Trečioji stovyklos diena buvo pas kirta 

skautiškos programos dalykams bei žai
dimams. Čia brolis Bronius Stepulionis 
išlaikė egzaminus į II-jį patyrimo laips
nį, kiti skautai praktikavosi signalizuoti 
morze ir semaforu. Popietyje turėjome 
skautiškus žaidimus, kurie baigėsi jau 
sutemus nakties Žaidimu. Žaidimuose 
geriausiai pasirodė brolis Rimantas Gu- 
zulaitis.

Prie laužo susikaupėme, apsvarstydami 
mūsų ateities darbą ir kitus skautiškus 
reikalus. Čia buvo paskelbti pakėlimai 
į vyresniškumo laipsnius: si. Kazimieras 
Ulevičius pakeltas į v. si. laipsnį, psl, 
Rytis Kuzavinis - į skiltininko laipsnį, 
broliai Bronius Stepulionis ir Rimantas 
Guzulaitis - į paskiltininkio laipsnį. Čia 
pat kun.A. Perkumas įteikė skautų vadovui 
kinų skautų dovaną lietuviams skautams 
iš šaknų padarytus kaklaraiščio Žiedus . 
Stovyklos proga atžymėtiems skautų va
dovams kapelionas įteikė Aušros Vartų 
Dievo Motinos medalijonus, kuriuos atsi
vežė iŠ Romos.

Ketvirtoji stovyklos diena buvo skirta 
mazgų konkursui. Šis konkursas susidėjo 
iŠ trijų dalių: mazgai, surišimai ir pa
galbos kilpos panaudojimas vandenyje. 
Vandenyje pagalbos kilpa užrišama per 
7 sekundes. Mazgų rišimo konkurse pa
sižymėjo Henrikas Slezingeris ir Taut
vilas Neniškis. Taip bežaidžiant, besi
mokant plaukti, atėjo pietų laikas ir laikas 
likviduoti stovyklą. Vakarop visi grįžo į 
civilizaciją, parsiveždami puikiausius 
stovyklos džiunglėse įspūdžius. Stovykla , 
kuri buvo pirmoji Venezuelos skautų ra - 
jono stovykla, taigi bandomoji, davė daug 
patyrimo. Nežiūrint pasiruošimo buvo

Dominus vobiscum. . .
Rio Paito, 1952.
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eilė trūkumų, kaip lovų paruošime, vaistų 
nuo vabzdžių parinkime. Stovykloje paty
rėme, kad negalima dėvėti trumpų kelnių, 
taip kad nėra reikalo jas ir pasiimti. Pri
puolamai visi stovyklautojai atsivežė mė
lynas darbo kelnes, kurios, turbūt, liks 
mūsųstovyklinės uniformos dalimi. Taip
gi reikia įsigyti erdvesnes palapines, ge
rai uždaromas.

Iš stovyklos atsiveŽėme dvi džiunglių 
lapų kolekcijas, kurių vienų papildę lai
kysime savo būstinėse, kitų gi siusime 
King Kongo skautams, mus apdovanoju
siems gražiais kaklaraiščių žiedais.

Stovykloje tris dienas dalyvavo kun. 
A. Perkumas, kuris yra senas skautas ir 
skautų vadovas King Konge. Jame patyrė
me labai nuoširdų brolį, kuris aukštai 
vertina skautybę ir sielojasi visais nepa
sisekimais bei aktingai dalyvauja visų 
lietuvių skautų problemų svarstyme. Jis 
sutiko būti skautų dv. vadovu tuo būdu tal
kininkaudamas kun. Sabaliauskui, kuris 
yra skaučių ir skautų rajonų dv. vadovu.

Stovykloje dalyvavo 14 skautų. Taipgi 
trumpų laikų stovyklavo 4 skautės.

Vieta, kurioje buvome įsirengė sto - 
vykią, nežiūrint didelio atstumo nuo 
plento, priklauso ūkiui, vadinamam Ha
cienda Barrera, kurio ribose jau praei
tais metais turėjome vieną iškylą. Šio 
ūkio savininkui Dr. D .L. Maldonaldui,kuris 
Kalėdas praleido tolimam Venezuelos už
kampyje, Apures valstybėje, skautai pade - 
kojo ir pasveikino su Naujais 1953 Metais 
telegrama. Stovyklaujančius skautus nuo
širdžiai globoja skautų rėmėjas, minė
tojo ūkio administratorius agr .Pranas Ja- 
meikis, kuris ne tik kad davė savo jeep'ą 
nuvežti skautus į stovyklą, bet pats sėdo

Kalėdų saulutėje. . .
Rio Paito, 1952.

prie vairo ir dideliu sunkvežimiu pargabe
no į Valencijų visą stovyklinį inventorių 
ir visus Valencijos skautus parvežė iki 
pat namų durų.

Tuo būdu Venezueloje lietuviai skau
tai, nuoširdžių savo rėmėjų dėka, suruo - 
šė bandomąją stovyklą džiunglėse, sekan
čiais metais ruošdamiesi kitai stovyklai, 
kuri sutrauks didesnį skaičių skautų ir 
tikimės, praeis dar su didesniu pasisekimu.
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TRAKŲ PILIS

A. Valatkaitis

Senovėje mūsų tėvynė Lietuva 
buvo galinga valstybė, nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų.Tada, kaip žmonės 
sakė, visi keliai vedė į mūsų sosti
nę Vilnių. Netoli Vilniaus vienas 
kelias ėjo pro Galvės ežerą. Daug 
didelių ir mažų ežerų buvo mūsų 
krašte ir visi buvo gražūs. Tačiau 
visų gražiausias buvo Galvės eže
ras. Kaip brangus deimantas žibė
jo jis žalių girių apsuptas.

Sunkiai prieinamame Galvės pu
siasalyje didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas pastatė tvirtų 
pilį, kurią pavadino Trakais. Tai 
buvo tarytum antroji sostinė, ku
rioje kunigaikštis mėgo dažnai bu
voti. Vėliau jo sūnus Kęstutis Galvės 
ežero saloje pastatė kitą didingą 
mūrinę pilį. Sudegus anai pirmai 
Trakų medinei piliai, naujoji mūri
nė pilis paveldėjo senosios vardą. 
Senosios gi pilies vietoje įsikūrė 
Trakų miestelis, kuris ir šiandien 
toje pačioje vietoje tebestovi.

Pastačius Galvės ežero saloje 
raudonų plytų mūrinę pilį; ežeras 
pasidarė toks gražus, kad jo ir di
dingos pilies nors iš tolo pamatyti 
atvažiuodavo daugybė žmonių iŠ 
Vilniaus ir kitų miestų, miestelių.

Ramiam orui esant, saulei lei
džiantis,pilis žibėdavo kaip auksinė. 
Ežeras paskutinių besileidžiančios 
saulės spindulių glostomas, buvo 
lygus ir blizgėdavo kaip veidro
dis. Vakare trimiČiai bokšte si
dabro trimitus pūtė ir nuo bokšto 
stiebo leidosi žemyn kunigaikšči o 
vėliava. Pilies bažnyčios varpui 
nuaidėjus, rūmų languose sužibėda
vo daugybė žiburių.Dangaus skliau
tuose išdidžiai nušvisdavo skaidrus 
mėnulis ir sumirgėdavo milijonai 
žvaigždžių, o karklynuose prie Vil
niaus kelio savo vakarinį himną 
pradėdavo giedoti devynbalsės lakš
tingalos. Mėnulis, žvaigždės, pi
lies Žiburiai ir pati pilis gražiai 
atsispindėdavo užmigusiame ežero
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vandeny. Iš bažnyčios tyliai liejosi 
vargonų palydimi mišparų garsai. 
Stebėjo žmonės Šios užburtos kara
lystės grožį ir atsidusę tardavo:

- Vargu ar danguje begali būti 
gražiau, kaip pas mus, Lietuvoje !

Ir senam artojui, ir išdidžiam 
bajorui, ir kukliai mergaitei nekar
tų per skruostų nuriedėdavo ži
banti kaip krikŠtolas ašara. Tačiau 
tai būdavo tiktai meilės savo tėvy
nei ašaros.

Nekartų, kuris bernužėlis, atjo
jęs šio grožio pasižiūrėti, veidų ir 
dešinę į dangų pakėlęs, neiškęsda
vo nesušukęs:

- Dieve, dėl tokios gražios mano 
tėvynės ir mirti nebus gaila!

Daug, ak, daug Lietuvos ber
nužėlių savo galvas padėjo už gra
žiosios tėvynės laisvę, nes jau ku
ris laikas žiaurūs ir klastingi 
kryžiuočiai iš pasalų puldinėjo Lie- 
tuvų, degindavo sodybas, grobda
vo jaunas mergaites ir paauglius 
vaikus į vergijų. Bet ir lietuvių 
pulkai taip pat nekartųįsiverždavo į 
kryžiuočių pilis, atsiimdavo pa
grobtus belaisvius, priešų pilis iš

griaudavo ir sudegindavo. Dažnai 
lietuviai gražaus karo grobio iš 
kryžiuočių šalies parsigabendavo . 
Bet kryžiuočiai nuo lietuvių kietų 
kaip akmens smūgių netrukus atsi
gaudavo ir vėl nuožmiai puldavo. 
Rodos ir galo tai kovai nesimatė.

Pagailo Visagaliui Lietuvos. Da
vė Jis jai išmintingų ir didžiai ga
lingų valdovų Vytautų. Ilgai karia
vo Vytautas su kryžiuočiais ir ki
tais Lietuvos priešais. Jis buvo 
narsus ir geras karo vadas ir kry
žiuočiams suduodavo tokių stip - 
rių smūgių, kad jie pradėjo jį 
gerbti ir jo bijoti. Vytautui Lietu
voje viešpataujant, mūsų kariuo
menė buvo galinga ir gerai gink
luota. Turėjome tada tokių didelių 
patrankų, kurias net keturiasdešimt 
arklių vos bepaveždavo. Kai tokios 
patrankos smogdavo į kurių prie'šo 
pilį, tai ta bematant pavirsdavo 
griūvėsiu krūva.

Sklido apie Lietuvų ir jos galin
gų valdovų Vytautų gandas po visų 
pasaulį. Rusų kunigaikščiai atva
žiuodavo su turtingomis dovanomis 
pas Vytautų į Trakus. Pusę visų

Dalė Koklytė

Tu mažyti debesėli, 
Kur gi taip skubi?
Gal tėvynę aplankyti, 
Jau žadi?

Skrisk tenai, į rytų kraštų. 
Šalį Lietuvos,
Pažiūrėk, kaip broliai vargsta 
Sūnūs jos.

Prislėgti piktos vergijos, 
Priepaudos žiaurios.
Giriose jie kraujų lieja 
Laisvei Lietuvos.

Nenuliūski, debesėli !
Bus ji vėl laisva.
Mes galėsime sugrįžti
Kada nors, kada . . .
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totorių kariuomenės perėjo į jo tar
nybą. Jo pusbrolis Jogaila buvo 
karūnuotas Lenkijos karaliumi, ku
riam dar gyvam esant lenkai kvietė 
patį Vytautą būti jų valdovu. Čekai 
labai prašė Vytauto užimti jų kara
liaus sostą. Net pats Romos impe
rijos imperatorius Zigmantas pas 
jį viešėjo.

Vytautas tačiau visa širdimi my
lėjo tik Lietuvą ir todėl nesidavė 
svetimų viliojamas. Kovoms su
stojus, jis gyvendavo savo myli
moje Trakų pilyje ir iš Čia išmin
tinga galva ir darbščiomis ranko
mis tvarkė Lietuvos galybę. Vytau
tas baigė krikštyti lietuvius, nes 
nuo Mindaugo laikų dar ne visa Lie
tuva buvo pakrikštyta. Pristatė daug 
gražių bažnyčių ir uoliai ruošėsi 
dar vienam didžiam žygiui - galuti
nai parblokšti kryžiuočių ordiną, 
norėjusį paglemžti Lietuvą. Kry
žiuočiai prisikvietė iš visos Euro
pos daugybę karių, bet ir Vytautas 
nesnaudė. Jis subūrė po Lietuvos 
vėliava ne tik savo ištikimąir kovo
se užgrūdintą lietuvių kariuomenę , 

bet ir lenkus, totorius, rusus ir net 
Čekus. Vytautas viską taip gudriai 
ir slaptai padarė, kad kryžiuočiai 
nieko apie jo pasiruošimus nesu- 
uostė. Kryžiuočiai su savo kariuo
mene įžygiavo Lietuvon. Vytautas 
juos pasitiko prie Žalgirio. Įvyko 
baisus mūšis, kurio metu žuvo kuo 
ne visi kryžiuočiai su savo vyriau
siuoju mistru Ulrichu von Jungin- 
genu. Lietuviams atiteko daugybė 
kryžiuočių ginklų, penkiasdešimts 
viena vėliava ir dėžių dėžės bran
gaus turto. Kryžiuočiai vežėsi lie
tuviams supančioti keletą vežimų 
geležinių pančių, kuriais tikėjosi 
sukaustyti paimtus į belaisvę lie
tuvius karius. Tačiau išėjo kitaip . 
Tais pačiais pančiais lietuviai su
kaustė likusius dar gyvus kryžiuo - 
Čius. Kryžiuočių ordinas po šito lie
tuvių smūgio nebeatsigavo ir Lie
tuvos daugiau nebepuolė.

Besiruošdamas į šį didelį mūšį, 
Vytautas turėjo labai daug išlaidų 
kariuomenei apginkluoti, aprengti ir 
išmaitinti. Laimėjęs mūšį, jis de
šimts didelių dėžių,pilnų aukso pi-

Kazio Binkio žodžiai
Ten prie Nerio

V. Knprio-Kuprevičiaus muzika

2. Kas nematė Vilniaus seno, 
Tas mažai dar teišmano, 
Marš, marš viens po kito 
Savo Vilniaus aplankyti, 
Marš, marš pirmyn! (2 k.).

3. Naują Vilką vieną dieną 
Nusikalsim mes iš plieno. 
Marš, marš pro Žvėryną 
Saugot kalną Gedimino, 
Marš, marš pirmyn! (2 k.).
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nigų, kurie atiteko jam iŠ nugalėtų 
kryžiuočių, slaptai, vieno narsaus 
lietuvių raitelių pulko apsaugoje, 
pasiuntė į Trakų pilį. Lenkai tai pa
jutę taip pat slaptai pasiuntė dalį 
savo kariuomenės vytis ir atimti iš 
lietuvių kryžiuočių auksą. Tačiau 
tai pastebėjo Vytauto totoriai, ku
rių stiprus būrys prie pat Trakų 
pastojo lenkams kelią. Po įvykusių 
kautynių lietuviai spėjo savo auksą 
nugabenti į saugiąTrakų pilį ir pa
slėpti visą lobį pilies požemiuose .

Po didžių žygių Vytautas buvo 
pramintas Didžiuoju ir lietuviai pa
skelbė jį Lietuvos karalium. Len
kai, netverdami pavydu, kaip plė
šikai užpuolė imperatoriaus Zig
manto pasiuntinius ir pagrobė iš jų 
vežamą Vytautui karališką aukso 
vainiką.Vytauto karūnavimas neįvy
ko ir jis pasenęs mirė. Lietuviai jį 
ir Šiandien gerbia ir vadina Didžiuo
ju.

Kurioje vietoje Trakų pilies po
žemiuose buvo paslėptas Vytauto 
Didžiojo lobis, žinojo tik jis ir vie
nas jo senų karo vadų, Vytautui mi
rus, senasis karžygis tą lobį už
būrė ir per tuos Šimtus metų nie
kas jo negalėjo surasti.

Amžių bėgyje iš garsios Trakų 
pilies beliko tik griūvėsiai. Tačiau 
kad ir apgriuvę, jie tebeliūdija 

garsiąją Lietuvos senovę. Prie 
buvusiųjų didžiųjų pilies vartų te
bestovi dvi senoviškos patrankos, 
tartum gindamos pilį ir jos pože
miuose paslėpto Vytauto Didžiojo 
lobio paslaptį.

Užgrobę mūsų tėvynę maskoliai 
pradžioje nežinojo, kad Trakų pi
lies požemiuose guli dešimts dėžių 
aukso. Dabar gi tai pajutę, rausia
si pilies griuvėsiuose, ieškodami 
užburto lobio.

Bet nebus taip, kaip maskoliai 
nori ! Užburto aukso jie neras, nes 
lobį saugoja jį užbūrusio karžygio 
dvasia. Yra senas padavimas išli
kęs Trakuose, kad po didžios karo 
audros, iŠ užjūrio grįžęs Lietuvos 
jaunimas gausiai lankys Trakų pi
li, darys ten iškylas ir minės gar
bingą senovę. Trys labiausiai mylį 
Lietuvą jaunuoliai iškylos metu pi
lies kieme prie laužo užmigs ir 
sapne senasis karžygis parodys 
jiems užburto aukso lobio vietą. 
Rytą pabudę jaunuoliai atras lobį, 
kurio pagelba bus atstatyta Lietu
voje daug, daug mokyklų, kad Lie
tuva būtų šviesi, mokyta ir galin
ga.

Broli, gal vienas tų laimingųjų 
būsi tu. Bet tik tada tu galėsi atras
ti Vytauto Didžiojo lobį, jei tikrai 
mylėsi Lietuvą ir grįši į ją kai tik 
iš jos maskoliai bus išvaryti.

Sesutės ir broliukai! Jau kuris 
laikas šioje vietoje yra talpinamas 
jums skiriamas skyrelis. Redak
cija kviečia jus visus Čia savo dar
bu prisidėti.Siųskite sueigų, iškylų 
aprašymus, eilėraščius ir pan. , 
pažymėdami savo amžių ir vieneto 
pavadinimą. Kas bus pirmoji - pir
masis šiais metais?
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, gyv. 262 Rusholme Rd., Toronto, Ont., Canada.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* PLSS Skaučių Seserijos Vyriausios 
Skautininkės pavaduotoja išrinkta v. s. 
Ona Zailskienė (41 balsais), kandidate 
s.Elena Strikienė (23 balsais).

Balsų skaičiavimas įvyko 1952 m. gruo
džio mėn. 31d.

* Seserijos Iždo ir Ūkio dalies vedėjai 
s. A. Kalvaitytei iŠ pareigų, pasitraukus, 
jas perėmė ps. A. Bartuškienė - Veitaitė, 
9009 Stewart Ave., Cleveland 8, Ohio, 
USA.

* Iš vienetų vadovių pasisakymų aiškėja, 
kad įvykusi pirmoji Šiame kontinente 
Visuotina Skaučių Seserijos sueiga turėjo 
didelio pasisekimo ir skaučių, ir jų tėvų 
- visuomenės tarpe. Taigi, užsibrėžtas 
tikslas atsiektas. Manoma šių sueigą pa
daryti tradicine.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Toronto Skautininkų Ramovė organi- 
zuojavietos liet, visuomenei eilę paskaitų, 
kurios bus skaitomos ateinančios gavė
nios metu. Prelegentais mielai sutiko 
būti prof. dr. A. Zubrys, prof. Stp. Kairys, 
dr.med. J. Yčas, dr. A. Kulpavičius. Šis 
gražus torontiškių pavyzdys yra sveikin
tinas ir paskatinantis kitoms vietovėms.
* Sausio 25 d. įvyko Toronto Skautininkų 
Ramovės sueiga, kurioje svarstyta eilė 
svarbesnių Ramovės veiklos darbų. Ramo
vės seniūnui v. s. K. Grigaičiui iš pareigų 
pasitraukus, naujuoju seniūnu išrinktas 
v. s. V. Skrinskas. Pavaduotoja s.O.Gai- 
liūnaitė. -SKS-

JAV RAJONAS

Boston, Mass.

* Bostono skautų ir skaučių vietininki- 
jos gruodžio 20 d. parapijos salėje turėjo 
tradicinę Kalėdinę sueigą. Ta proga ketu
ri DLK Gedimino draugovės kandidatai 
davė vilkiuko įžodį. Po oficialiosios da
lies buvo Šventiškos nuotaikos laužas. 
Mažieji vilkiukai improvizavo Šventosios 
Šeimos kelionę į Betliejų, jaun. skautės, 
skautės ir skautai paskaitė Kalėdinių le
gendų ir bendrai sugiedojo Kalėdines gies
mes. Giliai prasmingų minčių davė sk. 
dvasios vadas kun. J. Klimas, o s. I. Kon
čius priminė žiemos gamtos grožį.

* Pereitų metų pabaigoje Bostone skau
tų Lapinų būrelio iniciatyva pravestoji 
Kalėdinė rinkliava puikiai nusisekė.Surink- 
ta $ 228.00 aukų, kurios atitinkamai pa
skirstytos ir išsiųstos lietuviams skau
tams-tems Vokietijoje - Diepholze^ Le- 
benstedte, Muenchene, Memmingeno ir 
Luebecko vietovėse. Lapinai broliškai 
dėkoja Bostono Baltijos vietininkijos 
skautėms ir kitų vienetų skautams už 
gražią talką Šioje rinkliavoje.

Šią rinkliavą stambesnėmis aukomis 
parėmė: po $ 10 aukojo - p. A.Ivas, p. 
J.Tuinila, p. Pilietis, p. Rom. M. Veltas 
po $ 5 - p. A. Ivaška, p. J. Januškevičius, 
p. Stp. Kiliulis, inž. J. Mikalauskas, p. Br. 
Veitas ir p. K. Vilaišis; kiti aukojo po 
mažiau.

Visiems aukotojams skautų Lapinų bū
relis savo ir Vokietijoje Kalėdines dova
nas gavusių skautų-čių vardu taria nuo
širdų dėkui.
* Gruodžio 28 d. buvo metinė Bostono 
Skautininkų Ramovės sueiga. Naujai ka
dencijai perrinkti tie patys vadovai: se- 
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niūnė - ps. Elena Gimbutienė ir pavaduo
tojas - ps. Kostas Nenortas. Sueiga baig
ta diskusijomis aktualiomis Skautų S-gos 
veikimo temomis.

* Sausio 3-4 d. Bostono skautai vyčiai 
turėjo naktinę iškylą Camp Sayre Stovyklo
je prie Blue Hills. Praleidę kelias sma
gias valandas žiemos gamtoje, paryčiui 
pilni įspūdžių grįžo namo. Energingasis 
kęstutėnų vadovas si. Č. Kiliulis Šioje 
iškyloje davė sk. vyčio įžodį.

* Sausio 4 d. per p. Minką radiją Bostono 
Baltijos vietininkijos skautės įspūdingai 
perdavė N.Mazalaitės legendą Kalėdų Ke
lionę .

* Skautiškosios spaudos talka, kuriai 
Bostone vadovauja Lapinų būrelis, sėk
mingai eina. Platinamas kalendorius 
"Tauta Budi" ir renkamos "Skautų Aido" 
prenumeratos. Skautų-Čių tėvai, bičiuliai 
ir rėmėjai prašomi duosniai remti šią 
talką. -SKS-

Brooklyn, N.Y.

* Gruodžio mėn. 27 dieną įvykusioj New- 
Yorko skautų tunto sueigoj dvi sesės ir 
septyni broliai pasižadėjo tarnauti Dievui 
ir Tėvynei ii' padėti artimui. Skautų dva
sios vadovas kun. Pakalniškis pasveikino 
naujuosius skautijos narius ir priminė 
skauto pareigas. Vietininkas s.A.Samušis 
nuotaikingam pašnekesy paryškino lietu
vių skautijos uždavinius išeivijoj. Sesė 
V.Kareckaitė vyr. skaučių vardu pasvei
kino jaunuosius ir palinkėjo ištverti savo 
garbinguose užsimojimuose. Po kalbų se
kė įvairūs atskirų draugovių pasirodymai , 
dainos, eilėraščiai, šūkiai. Sueigą pra
vedė sk. vyČiųdraugininkas Kęst.Kudzma.

* Vyr. skautų pastangomis yra statomas 
St. Lauciaus scenos vaizdelis "Paslaptin
goje Zonoje". Režisuoja Vyt. Kidolis. Vai
dina V.Kareckaitė, A. Kundrotaitė, K. 
Kudzma, R.Kežys, St.Matyckas, J. Ru
pius ir Ed. Liogys. Repeticijos vyksta kas 
sekmadienį. Visuomenei numatoma pa
sirodyti vasario mėnesio vidury. -SKS-

Los Angeles.

* Išlydėjom, apgailėjom ir palinkėjom 
daug sėkmės musų mėgiamam, gabiam ir 
veikliam Dariaus ir Girėno dr-vės drau
gininkui Povilui Jasiukoniui, kuris š.m. 
sausio 13 d. išvyko į JAV kariuomenę , 
Vasario 16-tos proga iŠvykstantysis už 

uolų veikimą skautiškam darbe pakelia
mas į vyr. skiltininko laipsnį. ‘

VENEZUELOS RAJONAS
* Prasidėjus sausros periodui, stovykla
vimo sezoną atidarė Valencijos skautai, 
dalyvaudami Carabobo, Aragua ir Cojedos 
valstybių stovykloje, kuri įvyko San Car
los mieste, sporto stadione. Stovykloje 
dalyvavo pulk.Šarausko draugovės Liūtų 
skiltis, vadovaujama dr-vės adjutanto si. 
Leono Baziliausko. Stovykla trūko dvi die
nas.

* Skautą Rėmėjų atstovas, adv. Antanas 
Diržys, kurį laiką nuoširdžiai prisidėjęs 
prie skautiškojo darbo, iš Liet. Skautą 
Brolijos, Venecuelos Rajono Vadijos pa
sitraukė. Apgailestaudami Šį pasitrauki
mą iŠ skautiškojo darbo, Venecuelos lie
tuviai skautai dėkoja buvusiam Rėmėjų 
atstovui už energingąveiklą skautų eilėse .

* iš Hong Kongo atvykęs į Venecuelą sa
lezietis kunigas Antanas Perkumas sutiko 
būti Brolijos skautųkapelionu,tuo būdu įei
damas į Rajono Vadiją.

Venecuelos Rajono Vadeivos adjutantu 
paskirtas sk. vytis. Leonas Baziliauskas.

* Caracas skautų vietininkas si. Ruthar- 
das Barkauskas iŠ pareigų pasitraukė. 
Venecuelos lietuviai skautai nuoširdžiai 
dėkoja broliui vietininkui už darbą skau
tus Carace tvarkant ir tikisi, kad brolis 
Barkauskas liks ir toliau aktyvus skautą 
brolijos narys.

* Conzejo Nacional narys ir skautų vadų 
ruošimo skyriaus vedėjas (Director de la 
Oficina Nacional de Adestramiento) Dr. 
Frans Huigen į savo skyrių prieCuartel 
National pakvietėv. s.PetraNeniškį - in
struktoriaus pareigoms. P. N.

VOKIETIJOS RAJONAS

* Geesthacht. 1952 m. gruodžio 25 d. 
įvyko PLSS Vokietijos Rajono skautininkų 
posėdis, kuriame dalyvavo Rajono Vadeiva 
s.A. Venclauskas, Katalikų Dvasios Va
dovas kun. ps. V. Šarka ir PLSS Aušros 
tunto tuntininkas ps. O. Gešventas. Tartasi 
apie ateinančios vasaros stovyklas bei ra
jono administracinius reikalus; paliesti ir 
einamieji reikalai.
* Prieš Kalėdas sk. v. kand. psi. V.Rai
žys davė sk. vyčio įžodį. -pk-
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Diepholz, Br. Zona.

* Po Kalėdų atostogų, visi Aušros tunto 
broliai ir sesės susirinko pailsėję ir ener
gijos pasisėmę tęsti toliau skautiško ir 
moksleiviško darbo.

Sausio 8 dienos - skautybės įkūrėjo 
Baden-Powell vienuoliktosiomis jo mir - 
ties metinėms paminėti, visos Aušros tun
to draugovės sušaukė sueigas, per kurias 
buvo pažvelgta į B-P. gyvenimą ir susi
pažinta su jo nuveiktais darbais.

Vakare susirinko Margio sk. vyčių bū
relis. Po biografinės B. -P. apžvalgos 
sekė įprasminantis skautiškąjį auklėjimą 
pašnekesys.
* Bremeno rajono vokiečių skautai jau 
mėnesi prieš Kalėdas pradėjo varyti akci
ją - rengti kalėdinius siuntinėlius Aušros 
tunto skautams ir skautėms. Siuntinėlių 
akcijos didžiausias iniciatorius - skauti
ninkas Erwin Rehberg.

Gruodžio 20 d. atvyko Bremeno, Diep - 
holzo, Sykes, Osnabrūcko skautai bei pa
vieniai vadovai. Taip pat gausiai susirinko 
vokiečių visuomenės svečių - skautų bi
čiulių. Iš lietuvių dalyvavo gimnazijos mo
kytojai ir bendruomenės komiteto nariai.

Per iškilmingąją sueigos - eglutės dalį 
kalbėjo tuntininkas ps.O.GeŠventas, o po 
jo kai kurie vokiečių skautų vadai. Per
skaičius įsakymus buvo leista duoti dviem 
skautams kand. įžodį ir keturiems oro sk. 
kand. pakeisti skautų kaklaraiščius į oro' 
skautų kaklaraiščius, išnešus vėliavas ir 
padainavus dainelę, buvo baigta iškilmin
goji sueigos dalis.

Greitai prasidėjo visų laukiamoji links
moji sueigos dalis, kurioje turėjo skautai 
ir skautės galimybės parodyti savo suge
bėjimus. Pirmiausia choras, vad. muz. 
Motgabio, pagiedojo "Tyli Naktis" ir pa
dainavo dar keletą dainelių, o taut, šokių 
grupė pašoko "Malūną"ir kitus šokius. Da
bar jau atėjo eilė atskirų skilčių pasiro - 
dymams. Daug juoko sukėlė "moderniška" 
kavos pupelių mašina, o dar daugiau — 
obuolių valgymo lenktynės, kuriose da
lyvavo ir atvykusieji vokiečių skautai.Trum 
pą, bet gražų vaizdelį parodė jaun. sesės, 
gi oro skautai pavaizdavo "emigraciją į 
Ameriką". Baigus pasirodymus atėjo Ka
lėdų Senelis su gausiomis dovanomis - tai 
vokiečių skautų sudarytieji siuntinėliai 
Skiltininkai paėmė visai skilčiai, o paskui 
pasidalino patys tarp savęs, tokiu būdu 
greičiau atliekant dovanų išdalinimą.

Kai vįsi sustojo ratu tradicinei, brolis 
tuntininkas padėkojo vokiečių skautams už 
dovanas. Vokiečių katalikų skautų skau

tininkas Filzen mūsų tuntininkui prisegė 
sidabrinę leliją. Tradicinė baigta sueiga, 
po kurios svečiai ir mūsų vadai buvo pa
kviesti vakarienei. Už skoningai, kad ir 
kukliai, padengtą stalą padėka priklauso 
Jūratės dr-vės draugininkei sl.L.Zanda- 
vaitei ir visoms jai talkininkavusioms se
sėms .

* Pernai Vokietijoje vasarą pravestos 
dvi "Tau, Tėvyne !" vardu stovyklos daug 
pasitarnavo skautiškųjų vienetų sustiprė
jimui ir neorganizuoto jaunimo lietuvybės 
palaikymui. Dabar be gražiai veikiančio
Aušros tunto Diepholze, smagiai kruta 

paskiros skautųskiltys Lebenstedte, Lue- 
becke, Memmingene ir Muenchene. Bon- 
noje veikia Stud. SkautųKorporacijos "Vy
tis" skyrius.

Ir Šią vasarą vėl norima surengti dvi 
stovyklas: vieną skautams, kitą - neorga
nizuotam lietuviškam jaunimui. Prie pasta
rosios stovyklos surengimo prisideda ne
nuilstamas Tėvas Alf. Bernatonis. Ta
čiau skautiškajai stovyklai lėšų lyg ir nėra. 
Laukiama talkos ir paramos iš užjūrių . 
Lėšos telkiamos pas Vokietijos Rajono 
Skautų Vadeivą s. Adolfą Venclauską, (20a) 
Hannover - Kleefeld, Hegelstr. 6, Ger - 
many. -SKS-

ANGLIJOS RAJONAS
Bradford.

* Lapkričio 22 d. Geležinio Vilko 
dr-vė paminėjo savo įsikūrimo metines . 
Šia proga peržvelgta nueitas darbo kelias 
ir nutiestos gairės ateičiai. Sueiga baigta 
nuotaikingais skilčių pasirodymais, dai
nomis.

Draugovė per metus spėjo išaugti į dar
nų 33 skautų-Čių vienetą, apjungiantį dvi 
j. skautų, dvi j. skaučių ir vieną skaučių 
skiltį. Suruošta didesnio pobūdžio skau
tiška šventė, gausiai dalyvauta bendroje 
Anglijos Rajono skautų-Čių vasaros sto
vykloje.

Vienetas turi tendenciją augti, plėstis, 
nes vietos lietuvių kolonija yra gausiausia 
Anglijoje savo mokyklinio amžiaus jau
nimu. Tačiau turime ir sunkumų. Vienas 
iš jų,tai neturėjimas patalpų įrengti savo 
būklui. Šiuo metu esame įnamiais pas 
anglus skurdžiame rūsyje.

Iki Šiol jaustas sesių vadovių trūkumas, 
bet į draugovę įsijungus psl. R.Sinkevi
čiūtei ir, perėmus sesių vadovavimą, Šis 
reikalas apsitvarkė.

Nepamiršta skautiškos spaudos reika-
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KONKURSO BARUOSE.

Konkursas rieda į priekį., ir Štai jau ma
tote atvaizdus skydų, kurie puoš jūsų 
draugovių buklus ! Duodame taškų stovį 
vasario 1 d. TAŠKAI UŽSKAITYTI TIK 
UŽ PIENAI APMOKĖTAS PRENUMERA
TAS. Skolon siunčiamosios bus užskaitytos 
gavus pinigus. Taigi vaizdas kiekvienu 
metu gali stipriai pasikeisti.

Bostono Lapinų būrelis 33, Chi - 
cagos Gedimino dr-vė 14, Rochesterio 
Birutės dr-vė 12, Toronto jūr. sk. Vaidoto 
laivas 10, Toronto vyčių Dariaus Girėno 
būrelis 8, Toronto vyčių Perkūno būrelis 
7, Worcesterio Neringos dr-vė 6, Mont- 
realio Vaivos 6, Toronto vyčių dr-vė 4, 
Toronto Vanagų skiltis 4, Hamiltono Ra
munių skiltis 2.

lai ir nors iŠ kukli 
ruotakeletas "Sk.A

ALp(LKA)3083
1953, Nr.2

* Gruodžio 27 d. _____ z „
nytiniu komitetu suruoš’ C j 
pobūvis. Bradfordo sk:
1 veiksmo scenos vaizdelį is.aieaų maKtį” , 
kurį jiems specialiai parašė kapelionas 
kun. J.Kuzmickis.

Atvykęs Kalėdų Senelis mažuosius ap
dalino dovanėlėmis, kurie už tai atšilę 
gindami padeklamavo po eilėraštį. Teko 
ir paaugusiems šio pobūvio rengėjams li
kučių, kurie gavę nusidžiaugė, . . . kad 
nereikėjo eilėraščių deklamuoti.

Manchester.

* Čia įsisteigė Dariaus ir Girėno vardo 
mišri skautų-čių draugovė, kurią sudaro 
DLK Kęstučio vyčių būrelis ir Voverų 
skiltis. Draugininkas ps. D. Dainauskas . 
Sesėms vadovauja v. s. psl. R. Palkimaitė .

J.B.
ITALIJOS PADANGĖJ

Mus pasiekė džiugi ir maloni žinia, 
kad du nenuilstami "Sk. A", bendradarbiai- 
Šv. Kazimiero Kolegijos auklėtiniai-A.Nek
rašas ir Pr.Dauknys š.m. vasario 28 d. 
Romoje bus įšventinti į kunigus. Mes vil
tingai džiaugiamės, laukdami naujųjų skautų 
dvasios vadovų, kurių kelias prie altoriaus 
visą laiką gražiai derinosi su skautavimo 
keliu. -SKS-

Be to, Clevelando viet-ja(br. Dučmanas, 
Petukauskas ir Bacevičius) 27 ir Hartfor
do viet-ja 10. Pagal taisykles vietininkijų 
dalyvavimas nenumatytas, ir taškai turės 
būti užskaityti pavieniams platintojams. 
Pavienių patintojų surinkti taškai bus 
paskelbti sekančiame numeryje.

Omahos Živilės dr-vė atsiuntė pasiža
dėjimą 19-kai prenumeratų ir Los Ange
les Šatrijos Raganos skiltis 7-niom pren.

Keletas vienetų nėra paminėta, nes ko - 
misija laukia, kad sutvarkytų formalumus .

Komisijos nutarimu konkursas baigia
si š.m. balandžio 23 d.

Sesės ir broliai, miegokim toliau ir ne- 
judinkim žemės.Dar laiko marios. . !

AR JAU ĮSIGIJAI NAUJAUSIUS LSB LEI
DINIUS: KALENDORIŲ "TAUTA BUDI " 
IR BR. STUNDŽIOS JŪRININKYSTĖS VA
DOVĖLĮ ? !

§1,336,27 7
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