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Siuomi noriu išreikšti savo nuoširdžią skautišką padėką visiems tiems, kurie iš- *
* girdo mano prašymą padėti iškelti lietuvišką trispalvę 5-me Pasaulio Vyčių Są- *
* skrydyje Kanderstege, Šveicarijoj. Nors, palyginti, vienetų ir vadovų atsiliepė *
* nedaug, tačiau atsiliepusiųjų duosni širdis sudarė galimybę šešiems mūsų bro- *
* liams iš Diepholzo Margio būrelio atstovauti mus visus tame didžiuliame są- *
* skrydyje. Ypatingai dėkoju Chicagos pulk. J. Šarausko Vyčių dr-vei, kuri per tokį*
* trumpą laiką surinko net 180.00 dolerių. *
* AUKOJUSIŲ SĄRAŠAS: Chicagos pulk. J. Šarausko Vyčių dr-vė - 180.00 dol.,*
* Detroito Geležinio Vilko būrelis - 23.00 dol., Hamiltono DLK Gedimino būrelis - *
* 21 dol., LSB Vadija Toronte - 10 dol., Omahos Dariaus-Girėno būrelis - 10 dol. , * 
*• Bostono Vietininkija ir Senųjų Lapinų būrelis - 7 dol., Toronto Dariaus-Girėno bū- *
* relis - 7 dol., Toronto Perkūno būrelis - 6 dol., ps. Pr. Pakalniškis - 5 dol., ps.J.*
* Gaižutis - 5 dol., ps. H.Stepaitis - 5 dol., ps. V. Mantautas - 2.00 dol., s.A.Ma-jĮ
* tonis - 1.50 dol., ps. V. Rusas - 1.00 dol. Višo - 284.10 dol. *
* Budėkime! J
* Toronto ps. H. Stepaitis į
* 1953 m. liepos mėn. 15 d. LSB Vyčių Sk. Vedėjas J
■H- ■ #į(.W*******************❖********>>:*******❖****************❖❖*******❖*>}£********** *

PADĖKA
Kanados Lietuvių Bendruomenės Val

dybos Pirmininkui p. J. MATULIONIUI, 
kurio sumanymu NJS užbaigiamajame 
lauže buvo surinkta $ 70. 89, ir visiems 
aukojusiems širdingai dėkojame. Pini
gai bus išsiųsti Vokietijoj esantiems 
skautams-ėms paremti.

P L S S Tarybos Pirmijos nariui 
s. FAUSTUI KIRŠAI, parėmusiam NJS 
$10.00 auka, širdingas ačiū -

LSB VADIJA

Vadeivą ps. VLADĄ PAŽIŪRĄ ir 
ps.ALFONSĄ BUDRIŪNAITĘ,sukū
rusius skautišką šeimą saulėtoje Ka
lifornijoje, nuoširdžiai sveikina ir vi
sokeriopos sėkmės linki

LSB VADIJA

Toronto sk. vyčių Perkūno būrelio 
sk. vytį v. si. LEONĄ ABROMONĮ. 

ir p. ELZBIETA DOMINAITĘ, su
kūrusius šeimą sveikina ir daug lai
mės linki -

Perkūniečiai

Skautėms Aldonai ir Modestai ir 
skautui Stasiui, taip pat jų visai šei
mai, esančiai giliame liūdesyje dėl 
jų brangaus tėvelio

VLADO BICHNEVIČIAUS 
mirties, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime -

New Y o r k o
skautės ir skautai

JURA MUS ŠAUKIA !
Broli, sese, nepamirškime, jog 

Lietuvos krantus skalauja Baltijos 
jūra. Ką apie jūrą žinome? Geriau 
ją pažinsite, jei įsigysite B. Stundžios 
vadovėlį’"BURIAVIMAS IR JŪRININ
KYSTĖ". Gaunama pas jūrų skautų 
platintojus ir pas autorių:89 Glenlake 
Avė. , Toronto, Ont., Canada.
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PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 

INSTITUTAS 
5620 S. CLAREMONT Avt. 

.CHICAGO 36, ILLINOIS

GARBINGAI ŽUVUSIEMS LAKŪNAMS

Argi ne jūs per platųjį Atlantą
Ereliais, broliai, skridote pas mus
Ir erdvėmis, kur vienos audros tesilanko, 
Tėvynei nešėt laurų vainikus? !

Kaip nuostabios žvaigždės aukštybių ploty,
Su nerimu, su šauksmu sieloj jūsų laukėm. -
Juk mes - visa tauta ereliais pasiryžom suplasnoti,
Nes supančių vulkanų dūmai mūsų šalį niaukia . . .

Bet žiauriojo likimo mostas kruvinasis
Prie slenksčio tėviškės mirties kilpa, drąsuoliai, jus sugavo, 
Ir vakaruos ant palšojo dangaus išrašė;
"Lietuvi, - žūti ar laimėti - kelias tavo!"

Nūn galvas apsitraukę gedulingu šydu
Mes lenkiame prieš jus - didvyriai kritę,
Už vandenynų atneštą mums garbę, drąsą didžią,
Už meilę Lietuvai, kuri iš Jūs padangių kelio švyti.

Juozas Paukštelis

ĮAMŽINTI VARDAI
s.Č . Senkevičius

Tėvynė mylima ne žodžiais, ne šūkiais. Ir ne dėl to, kad joje gera, linksma, leng
va ir sotu gyventi. Tėvynė mylima darbais, auka, kai reikia, net sveikatos ir gyvybės 
nesigailint.

Lietuvių tautai, didvyrių žemei, tikrųjų patriotų visais laikais netrūko - ir pačioje 
savo tėvų žemėje, ir išklydus svetur, kur tvirtesni, kaip jaunos atžalėlės, laikėsi ir 
laikosi šalia tautos kamieno, kartais savo didžia tėvynės meile aukštai prašokdami tė
vynėje gyvenančiuosius.

Štai, prieš 20 metų garbės ir tragedijos sujaudintoje tautoje savo vardus įamžino du 
išeivijds lakūnai: DARIUS IR GIRĖNAS.

LIETUVeS^f 
NACJONAUNS | 
M.MAŽVYDO j 

.-BIBLIOTEKA |
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Kpt. Steponas Darius gimė 1896 m. sausio 8 d. Rubiškės vienkiemy, Tauragės apskr. 
Vos kelerių metų berniukas su motina, patėviu ir seserimis iškeliauja į Ameriką. Čia 
pradeda lankyti mokyklą, pamėgsta sportą, o ypatingai susidomi aviacija: perkasi lėk
tuvų paveikslus, statosi modelius, mokosi. Baigia aukštesniąją technikos mokyklą. 
I-jo Pasaulinio karo metu stoja savanoriu kariuomenėn. Kovoja su vokiečiais vakarų 
frontuose. Už sąžiningą tarnybą ir drąsą apdovanotas dviem karo medaliais. Po karo 
grįžta į Ameriką ir, susirūpinęs atsikuriančios Lietuvos saugumu ir ateitimi, orga
nizuoja savanorių kuopas tėvynei nuo priešų ginti. 1930 m. liepos mėn. grįžta Lietu
von. Stoja į karo mokyklą ir ją baigia. Tampa Lietuvos karo aviacijos lakūnu. Dalyvau
ja Klaipėdos krašto atvadavime. Vėliau veiklus sportininkas ir sporto klubų organiza
torius. 1927 m. , paleistas vieneriems metams atostogų, grįžta į Ameriką, brandinda
mas mintį Lietuvon atskristi lėktuvu. Šitos minties jis nebegali nusikratyti, pasitraukia 
iš kariuomenės, pasilieka gyventi Amerikoje ir ruošiasi savo sumanymą įgyvendinti.

Stasys Girėnas gimė 1893 m. spalių 4d. Vytogalos km., Raseinių apskr. gausioj 
neturtingų ūkininkų šeimoj. Būdamas 15 m., liko našlaitis ir su savo vyresniu broliu 
išvyksta į užjūrius. Amerikoje pamėgsta motorizmą ir techniką. Įsigijęs automobilį, 
vežioja žmones ir taip kurį laiką verčiasi šoferiavimu. I-jo Pasaulinio karo metu tar - 
nauja karo aviacijoje, kur pasižymi kaip gabus mechanikas. Baigęs karinę tarnybą, su
organizuoja automobilių bendrovę. Bet automobilizmas jo pilnai nepatenkina. Laimingas 
jis, kai įsigija lėktuvą. Avarijos neatbaido atkaklaus lakūno. Pasižymi figūriniu skrai
dymu ir ne kartą laimi tokio skraidymo varžybas. 1927 m., jau pagarsėjęs lakūnas, 
susipažįsta su kpt. Dariumi.

1932 m. abu lakūnai sutaria, įsigiję nuosavą ir tinkamą lėktuvą skristi per Atlantą į 
Lietuvą. Stiprus pasiryžimas ir gili tėvynės meilė atkakliai juos veda prie tikslo. 
Ir štai, visas sutaupąs sudėję lėktuvo pirkimui, taip pat gavę Amerikos lietuvių finan
sinės paramos, pakrikštyję įsigytą lėktuvą LITUANIKOS vardu, 1933 m. liepos 15 d., 
6 vai. 24 min. ryto pakilo nuo žemės savo mylimos tėvynės link. Nugalėję klastingąjį 
Atlantą, pakeitė savo užsibrėžtą kelią, pasuko į Vokietiją ir jau buvo netoli Kauno, kur 
tūkstantinės minios laukė savo sparnuotų didvyrių. Tačiau, matyt, taip jau turėjo būti, 
kad garbė turėjo susitikti su tragedija. Soldino giria pastojo- didvyriams kelią - Tėvy
nės angoje palaužė jų sparnus. Tai įvyko liepos 17 d. prieš 20 metų.

Mūsų nepriklausomo gyvenimo laikotarpyje šie du vyrai savo žygiu ir tragiška mir
timi iškilo tautoje kaip pasiryžimo, drąsos ir tėvynės meilės simboliai. Kas nežino jų 
vardų, kas jais nesididžiuoja ? Jų vardais buvo krikštijamos gatvės, aikštės, pastatai, 
vietovės, jų vardais buvo pavadinami kariuomenės ar organizacijų daliniai. Jie apdai
nuoti poezijoj ir liaudies dainose. Darius ir Girėnas virto garbingiausiais ir amžinais 
vardais. Šitos garbės jie patys sau netroško, kaip netroško mirties. Tačiau jie norėjo 
pasauliui parodyti, kad ir lietuviai lakūnai gali nugalėti Atlantą, kad ir mažoje tautoje 
esama pasiryžėlių drąsuolių, be kurių tauta negali progresuoti ir lenktyniauti su ki
tomis tautomis. Jie troško garbės Lietuvai ir ta garbe ją apvainikavo. O buvo jie, kaip 
ir mes visi dabar, išeivijos lietuviai, gyvenę toli nuo savo mylimųjų gimtinės laukų ir 
sodžių.

Šią liūdną ir garbingą sukaktį minint, ar nevertėtų kiek pažvelgti į save.Kokiais dar
bais, kokia auka mes mylime savo tėvynę? Ar paaukotume mes savo sutaupąs tėvynės 
reikalams, jos garbei? Ar užtektų pasiryžimo ir drąsos, jei pavojingas žygis į tėvynę 
šauktų?

Sesės ir broliai! Jei tu svyruoji, jei kartais suabejoji, jei tave daugiau traukia tavo 
asmeniški reikalai į kasdienio gyvenimo pilkumas - dar ne vėlu, kol tu esi savo tautos 
vaikas, kol dar kalbi savo tėvų kalba, kol pagaliau savo noru tebesi organizacijoj, kur 
tu pasižadėjai tarnauti Tėvynei. Ne vėlu pasitaisyti, ne vėlu ir iš naujo pradėti -tarnau
ti Tėvynei tikra to žodžio prasme. Stiprybės semkis iš tautos didvyrių. Dariaus - Girė
no testamentas tebūna tau ryškiausiu pavyzdžiu kaip reikia Tėvynei tarnauti ir ją my
lėti.

Eilė drąsių lakūnų yra perskridusių iš Amerikos Europon Atlanto vandenyną.Bet Da
rius ir Girėnas praneša tuos didvyrius tragiška savo skridimo pabaiga. Nugalėjusiu 
klaikų vandenyną, pasukusiu Europos sausuma, juodu žūsta arti slenksčio savo pir - 
mosios tėvynės,kurios garbeibuvo skyrusiu savo pavojingą kelionę.Jų ypatinga žygio 
didybė - jų tragiškoji mirtis. Ryžos, kad Lietuvos vardas garbėn pakiltų pasaulio akyse. 
Lietuvių tauta nepamirš Dariaus ir Girėno gyvybių aukos. & smetona
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IŠ SKAUTŲ EILIŲ Į KUNIGUS

"Jei kas mane paklaustų, kam aš esu labiausiai dėkingas už viską, ką tik gyvendamas at
siekiau, tai prisiminęs Dievą danguje ir Motiną žemėje, aš pasakyčiau, kad daugiausia man pa
dėjo dvi mokyklos: skautybė ir kunigų seminarija".

Kun. Dr. Prunskis ("Draugas") 1948. XI. 1.

Scouts de France specialiame registre randasi gražiai sudėti 1700 laiškų, kuriuose parašė mi
nėtos sąjungos kapelionui jaunuoliai perėję skautybės mokyklą ir, kurie, jausdamiesi šaukiami 
aukštesnėn tarnybon, įstojo į seminarijas ar vienuolijų naujokynus.

Jau 400 Scouts de France auklėtinių., prieš kurį laiką pakeitė uniformas, šiandieną dirba para
pijose su jaunąja skautą karta ar tolimuose misijų kraštuose su iš jaunų dienų įprastu sumanumu 
ir didvyrišku savęs pasiaukojimu.

"Vienoj priemiesčio parapijoje", - sako M. D. Forestier, O. P., - neatsirado nei vienos jaunos 
sielos, kuri ryžtųsi eiti į kunigus. Praėjus septyniems metams nuo skautų skilties įsteigimo, kuri 
vėliau išaugo į didelį dalinį, jau trylika berniukų išgirdo Didžiojo Kelrodžio balsą:

" Duok ranką sūnau,
Kad žinotum savo kelią".

Vienas iš "tų trylikos" rašė: "13 skautą surado geriausią būdą visą gyvenimą likti skautais tam
pant kunigais ("skautas" - suprask formalia žodžio prasme)".

Aš norėčiau pacituoti keletą laiškų, iš kurių galima aiškiai pamatyti tris berniukų - jaunuolių 
rūšis:

1) vieni teigia, kad jie atėjo į skautų eiles todėl, kad kaip tik jose galėtų konkrečiai įgyvendinti 
savo kunigiškus siekimus;

2) antri sako, kad skautų eilės jų pašaukimą apsaugojo, išvystė, išplėtojo;
3) pagaliau yra ir tokių, kurie prisipažįsta, kad skautybė kaip tik jiems atskleidė kunigišką pa

šaukimą, jį juose pažadindama.
Štai keli pavyzdžiai:
Jocques V.d'Epinal, skautas tapęs jėzuitu, rašė: "Mano pašaukimas pirmiausiai ribojosi būti 

skautu, bet skautybė jį apsaugojo, ... prablaivė,... dalimi realizavo, suteikdama man truputį vie
nuolyno naujokyno dvasios".

"Mintis tapti kunigu, - rašo Rene F., - jau kurį laiką man nedavė ramybės. Jei nebūčiau buvęs 
užimtas draugovės darbu, jei nebūčiau turėjęs progos linksmai pažaisti, pastovyklauti, padai
nuoti vakarais prie laužo, man atrodo, kad niekada nebūčiau supratęs kunigo pašaukimo kilnumo 
ir niekada nebūčiau įstojęs seminarijon".

Jean P. d'Auxerre "atkasė" savo pašaukimą jau kurį laiką vadovavęs draugovei: "jei skautybė 
nepažadino mano pašaukimo, tai jį nuostabiai išsaugojo, įspausdama neišdildomų žymių;

Vienas vienuolis maristas prisipažįsta, kad tik skautybė jį apsaugojo nuo bet kokio purvo bren
dimo amžiuje. Jis sako, kad norėdamas būti geru vienuoliu, jaučia būtinybę visad likti "scout- 
routier". Gi vienas paskutiniojo kurso klierikas didžiuojasi teigdamas: "visi mes, kapelione, per
ėję skautų eiles, jaučiame pareigą būti geresniais klierikais ir, kad būdami klierikais, privalome 
būti geresniais skautais".

Štai kaip rašo dabar jau kunigo sutana dėvįs skiltininkas; "vienuolikos ir puse metą amžiaus 
turėjau laimės tapti skiltininku. Sunkumų netrūko: mano berniukai mane viršijo ne tik amžiumi,
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bet ir ūgiu... Dalinio kapelionui esu dėkingas, kad jis padėjo suprasti aukos dvasios ir maldos 
reikalingumą, kuris yra neatskiriamas dalykas norint laimėti žmonių širdis ir jas grąžinti Dievo 
draugystėn. Šios sąvokos man padėjo susidaryti kunigo idealą".

"Aš buvau tikras neklaužada" - rašė vienas jaunas kunigas savo buv. kapelionui, - "ir į skautus 
įstojau vien tik dėl žaidimų, gražios uniformos ir iškylų. Bet, kada tapau skiltininku, supratau, 
kad draugus galima laimėti tik juos labai mylint ir kad negalima iš kitų reikalauti to, ko pats dar 
nepradėjau".

Neatsilieka ir mūsų lietuviai skautai - jaunuoliai. Man yra žinoma visa eilė puikių skautų vado
vų, idealistų pilnąja žodžio prasme, kurie pasišventė Amžinojo Kelrodžio tarnybai, kad padėtų 
savo jaunesniesiems broliams suprasti Tą, Kuris sako "Kelias tai aš" ir pagaliau, kad visi vieną 
kartą sugrįžtų į Jojo buveinę.

Vienas mano skautiškojo veikimo dienų draugas Vokietijos stovyklose nesenai parašė įdomų 
laišką iš Brazilijos džiunglių, kuris, manau, bus ir jums įdomus tuo labiau, kad daugeliui skaity
tojų laiško autorius yra asmeniškai pažįstamas. Tai Kazimieras B., Klaipėdoje gimęs ir baigęs 
gimnazijos mokslus studijavo Vilniuje, Kiel'io universitetuose, Eichstaett'o kunigų seminarijoje. 
Štai keletas jo laiškučio sakinių:

"Dabar pradėjau tikrąjį skautavimą: Amazonės valstybėj vien džiunglės, ir vanduo, vanduo.... 
O gyventojų taip reta. .. Tačiau ir šiems reikia tikėjimo tiesas skelbti ir juos reikia Kristaus kai- 
menėn parvesti.

"...mums trūksta personalo, trūksta keliaujančių misijonierių. .. neturim ganėtinai lėšų nei 
kitų priemonių. Trūksta paveikslų ir kit, dalykų, kuriais galėtume paaiškinti tikėjimo tiesas...

Ir sekasi. Gerų norų gana. . . Kad tik Dievo malonės netrūktų: meldžiam ir Jūsų broliai skautai, 
civilizuotuose kraštuose likusieji, maldos, pagelbos prašome..."

Toliau aprašo savo įspūdžius:
"Įsivaizduok sau: tik sekmadieniais praskrendąs lėktuvas retkarčiais numeta kokį laikraštį, 

Paštas motorlaiviu atkeliauja tik vieną kartą per mėnesį. Nei radio, nei telefono, nei tramvajaus. 
Tik kriokliai ūžia, papūgos krykščia, vaikai belakstydami šūkauja... Šaukiu ir aš, "iš kito pasau
lio". "Broliai, budėkime!"

Aukštuosius mokslus einąs kunigas, nuo mažų dienų skautybės entuziastas, iškelia gana opų rei
kalą;

"Prieš Tavo altorių štai nuolankiai klūpom ..." NJS. Nuotr. V. Bacevičiaus
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5 JUBILIEJINĖS STOVYKLOS NIAGAROJE AKTAS Ž
* . *
* Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados skautai ir skautes - lietuviai, susibu- * 
{ rę į jubiliejinę stovyklų prie Niagaros, Kanadoje, paminėt trisdešimt penkerių *
♦ metų Lietuvos Skautų Sąjungos gyvavimo sukaktį, skelbia pasaulio lietuviškajam J
* jaunimui ir visiems lietuviams, ypač kenčiančioje Tėvynėje: J
* Mes tikime į absoliutinį teisingumų ir augščiausios moralės pergalę žemėje. *
{ Mūsų idealizmo bei tikėjimo nepalaužė mūsų tautos tragedija, tremtis ir emigra- *
J cija. Esame pasiryžę kovoti augščiausios moralės ginklais už mūsų tautos laisvę *
Į ir nepriklausomybę. Norime būti šviesiąja Lietuvos ateitimi ir tauriu įnašu vi- *
* sai žmonijai. ' *
J 1953 m. liepos men. 4 d. , Queenston, Ont., Canada (Stovyklautojų parašai) *
* t* * *******************************************************************************

"Spaudoje vis pasirodo susirūpinimo ženklų, kad mūsų jaunimas nepajėgia atsispirti 
nutautėjimo ir demoralizavimo pavojams.. . Mes turime eiti į jų tarpą, juos pas save 
kviesti! Nepalikime jųjų nuošaliai. Iš kur nebus ateistinio jaunimo, jei ne vienas nuo jų 
bėga, juos palieka. Mums reikia jaunųjų idealistų, kurie puikiai supratę "Dievui, Tė
vynei, Artimui" šūkio prasmę, visa širdimi pasišvęstų skautiškajam darbui - jog tiek 
mūsų maža". ..

Kitas gi, daugeliui gerai pažįstamas savo puikiais rašiniais brolis, laikinai pasislė
pęs už storų vienuolyno sienų, mąsto;

". . . Mums nereikia kaltinti skautų, kol neturim juos mylinčių ir suprantančių širdžių, 
kurios spinduliuodamos ir kitus uždegtų Meile.

.. . pagrindinis mano užsiėmimas, tai kauptis ir bręsti. Negera yra šį brangų laiką 
nuleisti vėjais ar bent nepilnai išnaudoti. Dievas padarė mane tikruoju skautu pašauk
damas kunigystėn Jėzaus Draugijoje, ir aš norėčiau būti šventu, jėzuitu.

.. . visgi yra labai gerai, kad visa eilė iš mūsų pasirinko kunigystę ! Taip tikrai dau
giau nuveiksim Dievui ir Tėvynei. Ad meliorem!"

Aš prisimenu kartu su John Lewis puikų skauto Ernesto Carlos paveikslą "Kelro- 
dys"; skiltininkas ieško žemėlapyje iškylai kelio. Jis svyruoja. Staiga Kristus padeda 
jam ant peties ranką. Amžinas Kelrodys, rodos, nori jam pasakyti: "Kelias tai aš". 
Taigi, skautai, tai realybė ir kaip Carlos paveiksle, taip ir gyvenime Jėzus Kristus 
ateina pas jus kaip Dievas ir Jis jus šaukia kasdien jūsų širdžių pilnumoje būti tikrais , 
gerais skautais. Jo (Viešpaties) šūkį išdėstė Lily Beurn šiose eilėse, užrašytose ant 
paveikslo:

" Pakelk akis, sūnau, 
bent kiek sustok! 
Atsiremk į mane, 
kad matytum savo kelią. 
Duok ranką, sūnau, 
kad žinotum savo kelią.

Laikykis ramus. 
Kol aš įsakysiu žengti.
Nes tai aš, skautų Viešpats, 
tai aš, visur esąs, 
esu visad šalia tavęs, 
kas tau neatsitiktų".

Iš tikrųjų, argi žmogaus žemiškasis gyvenimas nėra skautavimas - keliavimas ? Taip, 
jis juo yra!. Ir jame reikalingi vyresnieji broliai, kurie galėtų vesti jaunuosius, o di
džiausia šios žemės laimė glūdi ne kame kitame, kaip tik tarnavime kitiems. Todėl 
kaip gera būtų, kad mūsų broliai pamąstytų, ar jie kartais nėra šaukiami Kristaus - 
skautų Viešpaties - tarnybai, ar juos nežavi kartais kunigo idealas?...

Reikia manyti, kad tikrai būtų didelis Bažnyčios ir Tėvynės džiaugsmas, jei mūsų 
skautiškosios jaunuomenės vadai galėtų kada nors ištarti šiuos M. D. Forestier, O. P. , 
žodžius:

"Mes norėjome jaunuosius padaryti "žmonėmis kriščioniais". Dievas iš jų panorė
jo daugiau; Jis juos pasišaukė pas save, pavadindamas draugais, savos Linksmosios 
Naujienos skelbėjais. Dievas prisidėjo prie mūsų, darbo ir Jis gal būt mus dar panau
dos, kad atnaujintų mūsų Tėvynės žemės veidą".

Mielas Broli! - Didysis Šefas stovi prie durų, ir beldžia. Atsiliepk į Jo balsą! Kaip 
gera .tada bus dainuoti spindinčiomis akimis, meile degančia širdimi:

"Dievui, tau Tėvyne ir žmonijai,
skiriam visą meilę mūs širdžių!" A. N., Italija
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SVEIKINIMAI NIAGAROS JUBILIEJINEI STOVYKLAI

Malonu Jus sveikinti mininčius Lietuvos Skautų S-gos įsteigimo 35 metų sukaktį, 
kad esate iš tų Lietuvių tautos vaikų tarpo, kurie gyvenimo keliuose ir jo svetimuos 
laukuos neprarandate patys savęs, o esate dargi susirūpinę, kaip savo tautos brolius 
atlaikyti tikroje žmogaus vertėje, lietuvybėje ir kartu įvesti sąmoningais ir lygiatei
siais nariais į visos žmonijos šeimą.

Už tai, kad lietuvių kaip tokių organizavimu svetimuose kraštuose ir Jūs padedate 
lietuviams nepamiršti kas jie yra ir kitiems tuomi parodote, kad pasaulyje lietuvių 
tauta yra gyva, Jums priklauso užpelnyta pagarba kartu su kitais lietuviškų organiza
cijų gaivintojais ir palaikytojais.

Jus sveikindamas linkiu, kad ir svetimuose kraštuose visada atmintumėte švelnią ir 
gražią mūsų Tėvynės Lietuvos žemę;

kad iš gamtos harmonijos bei grožio visur išskaitytumėte Viešpaties išmintį, grožį, 
gerumą;

kad kiekvieno žmogaus sieloje surastumėte to išmintingojo, gerojo Viešpaties pa
veikslą ir didelės mūsų meilės vertą brolį.

Savyje auklėdami tokią pažiūrą ir jausmus į gamtą ir žmogų, tą šviesią pažiūrą neš
kite visiems žmonėms.

Dievas Jus telaimina, tepadeda.

Nuoširdžiai Jums dėkoju už malonų kvietimą dalyvauti Jubiliejinėje Lietuvių Skautų 
Stovykloje, įvyksiančioje š.m. liepos mėn. 1-5 dienomis.

Deja, tomis dienomis būsiu užimtas N. Anglijoje ir todėl minėtą stovyklą negalėsiu 
aplankyti. Dvasia tačiau tikrai aš būsiu mūsų skautiškojo jaunimo tarpe. Šiai stovyklai 
linkiu geros sėkmės ir visokeriopos Išganytojo palaimos. Skautiškoji dvasia - Dievo, 
Tėvynės ir Artimo tarnybos dvasia - teįsitvirtina vis labiau Lietuvių Skautų tarpe.

Chicago skautų-čių tėvų vardu sveikiname visus suvažiavusius į šią stovykla. Mes 
linkime, kad ši stovykla visiems suteiktų naujų jėgų ir energijos dar ilgai dirbti lietu- 
višką-skautišką darbą. Su malonumu mes sveikiname mūsų mielus vyr. skautininkę ir 
vyr. skautininką už jų nuoširdų vadovavimą skautams-tėms šiose sunkiose aplinkybėse. 
Jūsų nuopelnai skautams yra visiems gerai žinomi ir mes jumis pilnai pasitikime.

Drauge mes sveikiname naujai išrinktą Tarybą, linkime sėkmės skautiškame darbe
ir norime, kad dar vieningiau negu bet kada rūpintumėtės skautiškais reikalais.

6 .

Per šią margą gromatėlę siunčiu pagarbius sveikinimus visiems jums, kurie prie 
Niagaros rusenančio laužo prošvaisčių gaivinate lietuviškos skautybės gyvastį . 
Linkiu stiprėti ir stiprinti.

Praamžiaus palaima telydi Jūsų žingsnius.
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PLSS SESERIJOS VYRIAUSIOSIOS SKAUTININKĖS 
PADĖKA

PLSS Skaučių Seserijos Vadija įdėjo daug rūpesčio ir darbo į Jubiliejinio sąskrydžio 
stovyklos organizavimą. Stovyklos pasisekimas prašoko mūsų viltis. Tai įvyko todėl, 
kad JAV ir Kanados rajonų periferijų vadovės suprato šio sąskrydžio svarbą ir gerai 
susiorganizavo vykdamos į stovyklą.

Visoms sktn-kėms ir vadovėms, kurios atsiliepė į mano kvietimą ir prisidėjo prie 
šios stovyklos organizavimo ir vadovavimo, reiškiu skautišką padėką. Jūsų darbą įver
tino stovyklavusios skautės, parodydamos didelį susiklausimą, jūsų pasišventimą įver
tins istorija.

Negalėdama išvardinti visų vadovių, kurioms skiriu savo padėką, patiekiu stovyklos 
Vadovybės: viršininkė - v. s. M. Barniškaitė, virš.pavad. - s. I. Lukoševičienė, dvasios 
vadovas - s. kun. St. Yla, komendante - s. St. Radzevičiūtė, adjutante - s. E. Strikienė, 
programos ved. - v. s. E. Putvytė, skautininkių reikalų tvarkyt. - s. Iz. Jonaitienė, ry
šininkė su Brolijos vadovybe - s .St. Sileikytė, ūkio vedėja - ps. L.Sileikytė, rytinės 
mankštos vad. - v. si. St. Juodvalkytė, įrengimų ved. - v. si. K. Kuraitytė,laikraščio re
daktorė - v. si. D. Ruseckaitė, laikraštį spausdino v. si. D. Barmutė, laužų vedėja - v. si. 
Z.Buknytė, dienoraštį vedė - v. si. N. Jankevičiūtė, svečių knygos ir dienoraščio iliustra- 
torės - v. si. N. Varneckaitė v. si. J. Drasutytė, inventoriaus prižiūrėtoja - v. si. S. Va- 
balaitė, raštinės ved. - si. R. Malcanaitė, registratorė ir stovyklos sanitarė - med. se
suo s. St. Gudauskienė R.N., stovyklos fotografė - v. skautė V. Apanavičiūtė.

Visos kartu šiandien galime pasidžiaugti, kad Seserijos vadovių darbas atliktas trem
tyje atsiekė savo tikslą, v. s. J. Vaičiūnienės nurodyta kryptimi eidamos tremties 
skaučių daugumas išaugo į tvirtas idealistes, pasiruošusias iš mūsų perimti vadovavi
mą savo jaunesniosioms sesėms. Šią stovyklą laikau mūsų jėgų patikrinimu JAV ir Ka
nados rajonuose. Visi: pačios stovyklavusios ir stovyklavusias matę, praneša man, kad 
ši stovykla savo turiniu ir tvarka liudija kiek stipri yra Seserija.

Džiaukimės ir dirbkime. Dievas palaimins mūsų darbus, o lietuviškoji bendruomenė 
įvertins mūsų pastangas dirbti Tėvynės labui.

SESERIJOS VYRIAUSIOJI SKAUTININKE

LSB VYRIAUSIOJO SKAUTININKO PADĖKA
Niagaros Jubiliejinė Stovykla, pareikalavusi iš vadovų nepaprasto pasišventimo ir 

savęs atsižadėjimo, su pasisekimu praėjo. Tai buvo didelis darbas didelių vyrų, ište
sėjusių savo žodį iki galo.

Dėkoju visos Brolijos vardu stovyklos virš. LSS veteranui v. s. K. Grigaičiui, sun
kiausių naštą išnešusiam, stov. maistininkui s. v. v. si. B. Poškai, nepaprastai rūpestin
gai sunkias pareigas atlikusiam, stov. adj. ps.Vl. Morkūnui, daug nuoširdaus darbo 
įdėjusiam stovyklą ruošiant ir pačioje stovykloje, stov. kat. dv. vadovui s.J.Vaišniui 
S. J., vyčių progr. vadovui ps. V. Man tautui, stov. komendantui s. v. v. si. A. Banevičiui, 
virš.pavad. ps. H. Stepaičiui, s. A. Matoniui, ps. L. Eimantui, ūkio virš. s. v. si. A. Alon- 
deriui, s. v. si. V. Macui, s. v. v. si. V. Bričkui ir ps. P. Juodeliui.

Dėkoju už pašnekesius s. prof. I. Končiui, s. prof.S. Kolupailai, prof. dr. A. Kučui,v. s. E. 
Putvytei, ps. Skardžiuvienei ir jūrų s. P. Labanauskui.

Dėkoju mus sveikinusiems J. E. vysk. V. Brizgiui, J.E. vysk. V. Padolskiui, Kanados 
LB pirm. p. J. Matulioniui, Chicagos sk. tėvams, Pirmijos pirm. v. s. prof. dr.V.Čepui ir 
Argentinos sk.vyčiams.

Dėkoju už tikrai seseriškų bendradarbiavimų ryšininkei su Seserijos Vadija s.S.Šileiky - 
tei, skaučių stov. virš. v. s. M. Barniškaitei ir visoms kitoms vadovėms.

Dėkoju Toronto šv. Jono parapijos kleb. kun. P. Ažubaliui už leidimų pasinaudoti in
ventoriumi ir p.Budreikai už stovyklai padovanotus indus.

LSB VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS
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Stovykla. . . Jau vien tas žodis papuošia 
skautės veidą šypsena. Ir kaip tau čia 
skautė nestovyklaus?! Juk tik stovykloje 
pasijunta ji esanti tikra skautė, tik ten ji 
pilnai išgyvena tai, kas teoretiškai skau
tiškoj programoj numatyta, tik ten ji nau
jai atgimsta. O čia gi, mūsų lietuviška 
stovykla ! Ji sujungs visas lietuviškas šir
dis, ji nuves visas seses lietuvaites debe
sų keliais į Tėvynės miškus,laukus ir pie
vas.

Vyresnioji skautė dar prisimena, kai 
stovyklavo tėvynės miškuose, kai pakilusia 
nuotaika grįždavo namo ir su dvigubu į- 
karščiu ir patyrimu kibdavo į skautiškąjį 
darbą. Taip ir dabar tos pačios vyresnės 
skautės, žinodamos didelę stovyklavimo 
reikšmę jaunimui, pradėjo organizuotai 
ruoštis stovyklai.

Stovykla - malonus vėjelio padvelkimas 
skautės sieloje, bet sudaryti sąlygas tam 
maloniam padvelkimui, yra ne taip jau 
lengva, čia, mums svetimam krašte. Ir 
vistik Skaučių Seserijos Vadija didžiausiu 
rūpesčiu, atsidėjimu ir nenuilstamu darbu 
sudarė sąlygas ne tik JAV, bet ir Kana
dos sesėms drauge pastovyklauti. Buvo 
nutarta suruošti lietuviškai skautiškos 
stovyklos: šiais metais vyresnėms skau
tėms ir akademikėms, kitais - skautėms, 
o dar kitais gal ir jaun. skautėms.

Šių metų nutarimas įvykdytas: vyresnės 
skautės ir akademikės, tiek iš JAV, tiek 
iš Kanados, suskrido į stovyklą.

O jau kad stovyklaut, tai tikrai sto- 
vyklaut... Buvo rasta graži vietelė, kuri 
skautę, gamtos draugę, tikrai sužavėjo .

Taip prie Niagaros krioklio, Kanados 
pusėje, gražiame Queenstono slėnyje iš
augo gražus palapinių miestas.

Mūsų broliai skautai sesėms nepasidavė. 
Jie toje pačioje pakrantėj statėsi savo pa
lapines, kalėsi vartus ir ruošėsi virtuvę .

Tai buvo Seserijos ir Brolijos Jubilie
jinė Stovykla, nes šiais metais sueina 35 
metai nuo Lietuvos Skautybės įkūrimo. 
Šios stovyklos uždaviniai:

1. Paminėti Lietuvos Skautijos 35 metų 
darbo sukaktį,

2. paieškoti lietuvybės išlaikymo kelių ,
3. siekti lietuviško jaunimo suartėjimo,
4. ieškoti gražaus bendradarbiavimo 

tarp Seserijos ir Brolijos.
Važiuoja sesės, važiuoja. Visos į Jubi

liejinę stovyklą. Net iš 15 vietovių suva
žiavo. Štai,ir visas sesių miestas. Žiū
rėkit, didysis New Yorkas prie palapinių 
pluša, štai, garsioji Chicaga stovyklos 
vartus kala, o čia vėl Clevelandas pakal
nę iš kalno daro, tenai, va, Detroitas , 
kaip liepos sustoję. . . Na, gi čia, darbš
tusis Rochesteris niekam nepasiduoda. 
Tenai Torontas su Hartfordu sveikinasi, 
o cirko palapinėj Worcesteris su Balti
more tariasi. . . Ė-gi kas ten šviečia? ! 
E-gi Kalifornija nosį riečia. .. Kaip čia 
visus ir išvardinsi. . . Nors bendras skai
čius nesunku pasakyti - tai 261 sesė.. . 
Tikrai gražus sesių būrys ! Kad taip būtų 
galėjusios visos suvažiuoti, kažin ar būtų 
šio gražiojo slėnio užtekę? Bet, tikėki
mės, kitoj stovykloj visos susitiksime!

Iš visur atvažiavo, visko atsivežė. O 
kokios Kanados palapinės ! Štai, čia ma
žos - tik dviem, tenai didesnės - keturiom 
ir dar didesnės - keliolikai. O tos dide
les, tos kanadinės, kaip cirkas... Ma
lonu žiūrėti į šį miestą. Palapinė prie pa
lapinės, net pro virves vaikščioti sunku, 
gali koją išsisukti. .Tvarkingas į stovyklą 
vaikščiojimas tik pro "ŠATRIJOS" vartus. 
Įėjimas ir išėjimas pro išsigalvotus vartus 
stovykloje buvo gana "pavojingas" ! Taip 
ir viskas, kas stovyklos tvarkai ir draus - 
mei prieštaravo, buvo pavojinga. Atsargiai
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sesės! Jūs, jaunos, klausykit tų, kurios 
žaliu kaklaraišiu moja. Moja eiti tuo ke
liu, kuriuo jos pačios dar Lietuvos lais
vais keliais žygiavo ir atnešė skautybės 
vėliavą, net į čia, tave jauną Tėvynei pri
kėlė. . . Pasiduok jai! Girdėjai ką kalbėjo 
viena iš tų sesių stovyklos atidarymo 
metu. ..Matei, kaip prie mūsų vėliavų ry
mantis Rūpintojėlis laimino jos žodžius: 
"KAS SUVEDĖ MUS VISAS TŪKSTANČIŲ 
MYLIŲ KELIAIS, KAM MES KAIP BITE
LĖS TURIM DUOTI SAVO ŠIRDIES DA
LELĘ, KODĖL TAVO SIELA NERAMI 
SVETIMAM KRAŠTE?! SUVEDĖ MUS 
TĖVYNĖ, KURI PER SKAUTYBĘ ŠAUKIA 
TAVE NAMO. IR TU, BITELE, DIRBK 
SKAUTIŠKĄ DARBĄ TAIP, KAD TO DAR
BO VAISIUS BŪTŲ GYVA LIETUVA MŪ
SŲ ŠIRDYSE. . . TAD BŪKITE SESĖS 
TVIRTOS KAIP UOLA, IŠ KURIOS NU- 
KALSIM MŪSŲ LAISVEI PAGRINDUS. 
TEGU SKAMBA PLAČIAI LIETUVOS 
VARDAS!" Taip baigėsi stovyklos virši
ninkės v. s. M. Barniškaitės žodis.

Stovyklai buvo ruoštasi jau iš anksto. 
Nuolatos posėdžiauta Seserijos Vadijoje, 
nuolat ieškota geresnių būdų šiam sąskry
džiui pravesti. Norėta, kad jaunoji sesė 
grįžtų iš stovyklos turtinga siela. Ir ener
gingas Vadijos žygis nenuėjo tuščiomis: 
įjos šaukimą atsiliepė daug pagelbos rankų.

Pirmasis atskubėjo Seserijos dvasios 
vadovas prof. kun. St. Yla. Jis nepaprastai 
turiningomis šių dienų mergaitei ir skau

tei artimomis temomis taip sudomino vi
sas seses, kad jo pašnekesiai užsitęsdavo 
iki dienotvarkėje nenumatyto laiko. Kiek 
čia daug buvo jaunai sielai patarimų, nu
raminimų, pamokymų ir pavyzdžių I

Dvasios vadovų s.kun. dr.J. Vaišnoros 
MIC, prof. s. kun. S. Ylos ir s. kun. J. Vaiš- 
nio S. J. pagalba buvo suorganizuota tarp 
abejų stovyklų maža stovyklėlė, vadinama 
"klebonija". Ten mūsų dvasios vadovai 
stovyklavo, kiekvieną rytą klausė išpa
žinčių ir laikė abiems stovykloms Šv. Mi
šias. Ši "stovyklavietė" buvo tikru abiejų 
stovyklų bendradarbiavimo centru.

Ir nerimo skautininkių širdis, kai pa
matė lietuvaičių gretas, kuriose spindėjo 
lietuviška nuotaika, kai skambėjo jaunat
viškas juokas ir džiaugsmas, o, svarbiau
siai, graži, grynai lietuviška kalba, tau
tinė daina. . . Riedėjo džiaugsmo ašaros 
visoms, o ypatingai tai, žilais, žilais 
plaukais, ant lazdelės parimusiai skauti- 
ninkei. Rodos visa jos siela šaukė: "Žy
dėk Lietuvos jaunime!" Kad mes, skau- 
tai-tės, turim tokį lietuvišką jaunimą, 
reikia dėkoti ir visiems tėveliams, kurie 
nenuilstamai budi savo vaikų lietuvybės 
išlaikymo sargyboje, o kad pasiekta gerų 
vaisių, tai parodė šios stovyklos gretos... 
Su džiaugsmu, rūpestingumu ir meile bu
vo pravestas kiekvienas pašnekesys, kiek
viena sueiga, kiekvienas posėdis. Ir kokių 
giliu susikaupimu dvelkė kiekvienas vė
liavų pakėlimas ir nuleidimas. Kaip gra-

Ryškieji veidai NJS atidarymo dieną . Nuotr. K. L. Musteikio
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Rūpestingieji abiejų 
stovyklų viršinin - 
kai: v. s.M. Barnis - 
kaitė ir v. s. K. Gri
gaitis.
Nuotr. K. L. Mustei- 

/kio

žu stovyklauti, naujai atgimti, Tau, bran
gi Lietuva!. .

Turiningus pašnekesius pravedė: s. A. 
Augustinavičienė (skautybė ir pasaulėžiū
ra), s. Skardžiuvienė (Lietuvių kalba), 
s. prof. kun. Yla (Meilė, Keturi mergaičių 
tipai, Išėjimas iš šeimos, Moters šydas), 
s. Z. Juškevičienė (Dienos spauda ir jos 
reikšmė), prof. dr. A. Kučas (Ar jau lai
kas išmesti inkarą), s. prof. Ig. Končius 
(Skautai-tės lietuvybės išlaikyme). Buvo 
perskaityti pašnekesiai VS dr.D.Kesiū- 
naitės (Skautė - Seserijos šeimos narys) 
ir ps. A. Balašaitienės (Lietuviška vienybė) 
Į skautus-tes kalbėjo Amerikos Balso re
daktorius s. P. Labanauskas.

Gyvai ir prasmingai buvo pravesta vyr. 
skaučių parodomoji sueiga. Iš jos kiek
viena sesė kaip iŠ aruodo sėmėsi medžia
gos savo busimosioms sueigoms. Žymė
josi savo užrašų knygutėse ir tvirtai ti
kėjo, kad visa tai perduos jaun. savo se
sėms.

s. Iz. Jonaitienė pravedė skautininkių su
eigą. Ji kvietė visas skautininkes, kiek 
tik leidžia gyvenimo sąlygos prisidėti prie 
skautiško jaunimo auklėjimo, drauge pra
nešdama liūdną žinią, kad dabartinė VS 
dr. D. Kesiūnaitė savo pareigose negalinti 
pasilikti ilgiau kaip dar vienus metus ir 
kreipiasi į visas skautininkes su pasiūlymu 
imtis kuriai nors iš jų šių labai atsakingų 
ir svarbių pareigų. Visos skautininkes gy
vai tarėsi, davė siūlymų, bet galutinio 
atsakymo naujos kandidatės į VS nesurado. 
Tik buvo išrinkta rinkiminė komisija su 
pirmininke s.St. Gudauskiene. Ši sueiga 
buvo užbaigta svarstant eilę aktualių skau- 
tybės darbo planų.

Maloniai ir greitai slinko stovyklos die
nos. Visos sesės buvo labai užimtos.Kiek
viena minutė buvo apskaičiuota, ir jau
noji sesė sukosi, kaip užburtam rate, 
svaigdama nuo gražios gamtos, malonios 
nuotaikos, naujų įspūdžių, naujų žinių ir 
susikaupimo valandų. Ypatingai gražia su
sikaupimo valanda buvo vyr. sesių įžodis. 
Tamsi naktis, laužo liepsna ir rimti vei
dai priminė tą naktį vyr. skautei, kad ji

Šauniosios Clevelando akademikės NJS
Nuotr. V. Bacevičiaus
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yra skirta pasižadėjimui,kurio negalės jau 
niekad pamiršti ar išsižadėti.

Puikūs laužai suvesdavo abi stovyklas 
bendroms programoms ir dainoms. Kiek
vieno laužo programa turėjo savo prasmę. 
Taip buvo: susipažinimo laužas, dainų, 
pasakų, legendų, mįslių, patarlių, prie
žodžių ir padavimų laužai. Paskutinysis - 
atsisveikinimo laužas buvo skirtas mūsų 
brangiai Tėvynei. Visos vietovės buvo iš 
anksto pasiruošusios.Jo programoje buvo 
susikaupimo valandėlių, kurias sekė įvai- 

neišdildomų įspūdį.
Pasklido žinia, kad atvažiuos V. S. dr. 

D. Kesiunaitė. Kaip upės vanduo stovykla 
subangavo. Visos ruošėsi, tvarkėsi ir dai
rėsi. Ilgai teko laukti. Ir paradas prasi
dėjo, ir raportai praėjo, ir Brolijos VS 
St. Kairio žodis - atsisveikinimas, pakėlęs 
ir sustiprinęs visų skautų-čių dvasių, praė
jo, vėliavų nuleidimas praėjo, gražių 
kolonų paradas praėjo. .. Prasidėjo lau
žas. Ir tas praėjo. . . Tik miego ragas ne
praėjo. Sugaudė švilpesiai nepaprastai,

Nuotr. V.BacevičiausŠatrijos vadovės su savo dv. vad. s. prof. kun. S. Yla, NJS

rios eiliuoto žodžio ir Tėvynės dainų py
nės, tautiniai šokiai. .. Šis laužas buvo 
skirtingas nuo kitų savo ramumu, gal skau
tams kiek ir neįprastu. Bet, kai Lietuvos 
skausmų įvairiais būdais pavaizduoji ir 
pertieki jaunam žiūrovui ar svečiams (jų 
suvažiavo tikrai daug) ar gali juokauti, ar 
gali šypsotis ? Juk tuo pat metu Lietuvos 
miškuose tavo brolis skautas už Laisvę 
gal savo gyvybę aukoja!. . . Tėvynei skirtų 
valandą susikaupėme sese skaute! Šyp- 
sojomės, juokėmės, kai tam buvo skirtas 
laikas. O kvatojaisi iki ašarų mįslių lauže, 
kai brolis Vaidievutis krėtė šposus, kai 
chicagietės ir clevelandietės raganomis 
apsitaisę šoko, kai sesės kupletus dai
navo ir pan. Buvo ašarų ir juokųbuvo 
gražių, gražių dainų. Kai dainavo bemaž 
penki šimtai, skambėjo, aidėjo svetimieji 
laukai.

Tikrai daug džiaugsmo visiems suteikė 
kelionė į Niagaros krioklį. Tiek sesės, 
tiek broliai drauge žygiavo, drauge ste
bėjosi 'nepaprasta gamtos jėga. Šio gam
tos kūrinio grožis ir jėga paliko visiems 

kažin kaip ypatingai. Labai skubus balsas 
iŠ tamsos pranešė: "Atvyko Vyriausioji 
Skautininke". Sesės, kaip mūras sustojo, 
blizgėjo akys, virpėjo širdis... Visos kaip 
viena gražiu šūkiu jų pasveikino.Vyr. Skau
tininke nustebo, kad jos dar taip vėlai lau
kė, kad taip gražiai sveikino, o svarbiau
sia, kad tiek daug sesių suvažiavo. Ne
paprastas džiaugsmas ir susijaudinimas 
virpėjo jos žodžiuose. Ji palinkėjo visai 
sesių šeimynėlei ir toliau į visus Seserijos 
Vadijos kvietimus taip gyvai atsiliepti.

Graudu buvo atsisveikinti su stovykla. 
Ypatingai jautrus atsisveikinimas buvo su 
stovyklos viršininke v. s. M. Barniškaite. 
Jai stovyklautojos įteikė padėkos dovanėlę, 
bet kų gi reiškia ši dovanėlė prieš visa 
tai, kas buvo jos nudirbta. Būdavo, ar tu 
keliesi, ar tu dirbi, ar tu valgai, ar links
mai prie laužo dainuoji, ar, pagaliau, ra
miai miegi. .. stovyklos viršininkės akis 
ir širdis su atidžių rūpestingumu ir lietu
viškai skautišku linkėjimu skuba pas tave : 
"Budėk, sese lietuvaite!" Ir, kai ji kada 
nors pažvelgs į šių dovanelę, tikriausiai
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Sesių vėliavininkės NJS. Nuotr. V. Bacevičiaus

prisimins, kad sesės jos globoje jautėsi 
ramiai, jaukiai, šiltai, ir kad tos sesės ją 
mylėjo. . .

Tikrai buvo graudu, kai didžiulis ran
kų ratas užtraukė paskutinį "Ateina nak - 
tis". Užėmė ir kvapą, kai pagalvojai:"Ne
jaugi tai jau paskutinis "sudiev"!" Taip, 
paskutinis. Sudiev Niagara, sudiev Ju

biliejinė Šatrijos stovykla, sudiev stovyk
los vadija, sudiev Rūpintojėli, sudiev 
Šatrijos rage, sudiev visos sesės, su
diev virtuve mylimoji, sudiev sargyba, 
sudiev palapine ir tu, sudiev, ir tu, mie
las broli, per paskutinį "Ateina naktis" 
spaudęs stipriai ranką. . .Sudiev, viskam, 
sudiev ! Sesė Genovaitė

Akademikų galvos bando atmegsti didelį mazgą ... Nuotr .Pr. Čeponio
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1. LIETUVIŠKAS PALAPINIŲ MIESTAS. 
35 metų savo įsikūrimo sukakties atšvęsti 
lietuviai skautai, gyvenimo audrų nu
blokšti į Šiaurės Amerikos kontinentų, su
skrido į Kanadą, netoli Niagaros krioklių. 
Tikrasis skautavimas pilnutiniai gali reikš
tis tik gamtoje, o mes jau turime paty
rimą - mokame statyti lietuviškus palapi
nių miestus ir ne gimtojoje žemėje ! Jei 
trečioji tautinė stovykla Vokietijoje ryškiai 
parodė mūsų darnias gretas ir didelį pa
siryžimą žengti savitu skautišku keliu, tai 
ši 35 metų jubiliejinė stovykla dar ryškiau 
užakcentavo, kad mūsų entuziazmas skau- 
tijai yra pilnas ir tvirtas. Argi ne tikras 
pasiaukojimas yra tų sesių ir brolių, kurie 
į Niagaros stovyklą atvyko net nuo Pacifi- 
ko krantų - Los Angeles. Juk tai nė kiek
nemažesnis kelias, kaip iš Europos į Ame

riką.
Nors stovyklavimui buvo skirtos tik 6 

dienos - birželio 30 - liepos 5 d.d., tačiau 
stovyklautojai jau ėmė rinktis birželio 27 
dienų ir jų buvo kur kas daugiau iš JAV-bių 
negu iš Kanados.
2. NORS AUDROS ŪŽIA APLINK MUS... 
Pradžioje besikuriančiam palapinių mies
tui pasitaikė tikrai gražios dienos. Kūri
mosi darbų lydėjo dainos, o nuotaika vis 
augo su vis gausėjančiomis stovyklautojų 
eilėmis. Ir kai liepos 1 dieną po iškil
mingo stovyklos atidarymo prasidėjo tik
rasis stovyklavimas ir nustatytos progra
mos vykdymas, dangus ėmė niauktis - stip-- 
rus vėjas ir audra artėjo. Nors šios rū
šies audras kanadiečiai vadina mažaisiais 
"tornado", bet stovyklautojų tatai neišgaz- 
dino.Kadir keletą palapinių buvo nugriau
ta, kad ir daugelio ne tik drabužiai, bet 
ir patalinės liko kiaurai permerktos, bet 
nuotaika nekrito. Vos audrai praūžus, 
daugelis brolių ne tik pas save greit ap
sitvarkė, bet tuoj šoko sesėms į pagalbą: 
prie "atstatymo darbų".

I darbščiuosius skautus, tur būt, "atsi
žvelgė" ir audra: mūsų "nuostoliai" pa
lyginti buvo maži. Tuo tarpu vos už kelio
likos metrų, ant kalniuko, kuriuo sukosi 
vingusis plentas, "tornado" priklojo sto
rokų medžių ir mases šakų.
3. MES NE VIENI. .. Tvarka, susiklausy
mas, gražus sugyvenimas priklauso ir nuo 
pavyzdingos stovyklos vadovybės ir nuo 
vaizdžių gyvųjų pavyzdžių, kuriuos mums 
rodė taurieji mūsų tautiečiai, vyresnieji 
broliai. Jei Vyriausias Skautininkas visur 
buvo pirmas, jei vyr. dvasios vadovai - 
kunigai Vaišnora, Yla, Vaišnys, Kulbis, 
Musteikis ir kiti keldavo mūsų širdis per 
rytmetines pamaldas ir nuolat buvo ge
raisiais ganytojais, jei mūsų tautos vete
ranai - skautininkai: prof. Ig. Končius, 
prof. St. Kolupaila, poetas Faustas Kirša , 
prof. dr. Kučas, Kanados Liet.B-nės Vald. 
pirmininkas J. Matulionis ir kiti ne tik

Stov. virš. v. s. K. Grigaitis su stov. ad
jutantu ps. VI. Morkūnu.

Nuotr. Pr. Čeponio
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s. prof. S. Kolupaila aiškina, kodėl jis kelionėje užkimo. . . Nuotr. Pr. Čeponio

svečiavos pas mus, bet gyveno, mokė ir 
lietuvišką kelią mums rodė, tai kaip ga
lėjo netvinksėti džiaugsmu mūsų širdys, 
skaidria šypsena nespindėti mūsų veidai, 
dusliai nedundėti Kanados žemelė nuo mū
sų eisenų.
4. DEGA LAUŽAS, AIŠKIAI ŠVIEČIA... 
kai po visų dienos darbų kiekvieną vaka - 
rą susirinkdavom prie laužo, net ir labai 
skeptiškas bei pašalinis stebėtojas turėtų 

pripažinti, kad mato vieną didžiulę lietu
višką šeimą, dar daugiau, girdi ir stebi 
šventvakario žaliąjį ir tolimą lietuvišką 
kaimą su sutartinių subtiliais aidais,ar
monikos orkestru, šokių pynėmis, insce
nizavimais, pokštais ir iš širdžių plaukian
čiu, tyru juoku bei klegesiais.

Per vieną tokį vakarinį mūsų susitel
kimą šalia laužavedžio atsirado tikrai re
tas svečias - skautininkas Pov. Labanaus-

LSB kat.dv.vad. s.J.Vaišnys S.J. kalba NJS uždarant. Nuotr. V. Bacevičiaus
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kas. Jis pasisakė dar tebegyvenąs didžiu
liais įspūdžiais iš šiųmetinio lietuvių 
sąskrydžio Washingtone, kur buvo iškil
mingai paminėta 700 Lietuvos Valstybės 
įkūrimo sukaktis. Čia jis patekęs į 35 me
tų Lietuvos skautijos jubiliejinę šventę ir 
negalįs atsidžiaugti tokiu gražiu mūsų su
sitelkimu ir jaunatvišku šūkiu - MŪSŲ 
JĖGOS TAU, TĖVYNE! Kaip Amerikos 
Balso lietuviškos programos vykdytojas, 
jis pažadėjo [perduoti radijo bangomis 
kenčiančiai Tėvynei mūsų sveikinimus ir 
linkėjimus, mūsų darbus ir žygius, mūsų 
viltis ir troškimus .O kad vaizdas apie mus 
būtų pilnesnis, jis pas mus svečiavos ir 
stebėjo mus kelias dienas.
5. GAMTOS STEBUKLO ARTUMOJ. Sto- 
vyklavom prie Niagaros, tačiau už 8 mylių 
nuo krioklių. Mus jau stebino vingioji ir 
kunkuliuojanti Niagaros upė; tai ką jau be
sakyti apie mūsų susidomėjimą pačiais 
kriokliais. Kiekvienas norėjo tai savo aki
mis pamatyti, artumoje gamtos stebuklo 
pabūti. Todėl liepos 2 dieną keli didžiuliai 
autobusai nuvežė gausų būrį dainuojančių 
sesių ir brolių prie pat krioklių. Ir ką gi? 
įspūdis - sunkiai nusakomas žodžiais. 
Vandens masės,krentančios iš didelio aukš
čio, turi neapskaičiuojamos energijos. 
Žmogus ties šia nesuvaldoma gamtos sti
chija tikrai menkučiu pasijunti.

Tiesa, buvo ir kitokių stebėtojų, tai ma
tyt, vietiniai gyventojai. Jie gėrėjos dar
niu mūsų susitvarkymu ir šauniuoju lietu

višku jaunimu.
6. IŠKILMINGASIS ŠEŠTADIENIS. Nejutom 
ir nematėm, kad malonios stovyklavi
mo dienos taip greitai bėga. Atėjo šešta
dienis - iškilmių ir stovyklos uždarymo 
diena. Stovyklautojų - sesių ir brolių - 
buvo apie 500, tačiau užbaigtuvėms sve
čių privažiavo tiek daug, kad mūsų liko 
neryški mažuma.Per iškilmingą uždarymą 
ir paradą sveikinimai ir linkėjimai, kal
bos ir aplodismentai mums bylojo, kad ta 
margaspalvė publika tai mūsų bičiuliai, 
uolieji rėmėjai, atvykę iš JAV ir Kanados 
ir padarę nemažas keliones vien tik to
dėl, kad iš arti pamatytų lietuvišką jau
nimą nepasimetus, neišblaškytą, bet dar
niai žengiantį dar Tėvynėje nustatytais 
keliais.

Kai vakare mes ir ta didelė bičiulių 
minia susėdom prie TĖVYNEI ATMINTI 
laužo, dažno tautiečio karštai plakė šir
dis ir skruostu riedėjo džiaugsmo ašarėlė, 
o žvilgsnis krypo ir ranka tiesės. . . Tė
viškėlės link. . .
7. NAMO... Skubėjom stovyklon džiaugda
mies. Skirstėmės ... į laikinus namus su 
širdgėla krūtinėj. Tačiau čia pasisėmę 
naujų jėgų, geriau vieni kitus pažinę ir 
atsigaivinę, išsiaiškinę ir išdiskutavę vi
sus rūpimus klausimus,PASIJUTOM, KAIP 
NIEKAD VIENINGI, NEDALOMI. Todėl 
visuose kartu išaugo skaisti viltis:

- Mūs Tėvynė vėl laisva bus,
O mes grįšim į gimtuosius namelius.

ps. L. E-tas

Nuotr. V. BacevičiausRaportai NJS uždarant.
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O jeigu kartais, po daugel metų, 
Sueisim vėl, mieli draugai,
Tai mūsų gretos jau bus praretę, 
Ir pasikeitę mūs veidai,
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina pasiliks jauna.

Taip rašo mūsų, poetas Jonas Aistis, 
Štai šių vasarų prie Niagaros suskrido 
daug sesių ir brolių. Daugelio veidai buvo 
nauji, dar nematyti jubiliejinėse stovyklo - 
se, tačiau buvo apsčiai ir mūsų skautybės 
veteranų. Ne vienam laikas įrėžė giles
nes raukšles veide, daugeliui jis padengė 
galvas sidabro gijomis. Ir visdėlto visų 
mūsų širdys jaunatviškai plakė, visi jau
tėmės vienos Lietuvos Skautijos šeimos 
sesės ir broliai.

*
Prie Niagaros keliavome visokiomis 

priemonėmis: vieni lėktuvais, kiti trau
kiniais, treti automobiliais, o šaunūs To
ronto jūrų skautai Ontario ežero platybė
mis atburiavo savo jachta ir išmetė inka
rų prie stataus Niagaros upės skardžio. 
Neteko girdėti, kad kas būtų atžygiavęs 
pėsčias. Per dideli atstumai ir per maža 
laiko turėta. Čia, Amerikoje, gyvenimas 
lėkte lekia, nebuvo laiko gražioms ke
lionėms pėsčia į Jubiliejinę Stovyklų.

*
Stovyklavietė (Kanados skautų, nuosa

vybė) nepasižymėjo dideliu prašmatnumu 
ir erdve, tačiau gražioje pamiškės pie
voje pakako vietos Brolijos ir Seserijos 
stovykloms. Sesės turėjo tikrai puikų "kie
mų". Tvarkingu keturkampiu jų palapi
nės supo vėliavą, Rūpintojėlį, ir aukurų. 
Puošnūs vartai su įrašu bylojo, kad tai 

yra Šatrija. Tų vardų sesės tikrai pa
teisino savo raganiškais burtais prie lau
žų. Net krūptelėdavome, kai iš pamiškės 
šešėlių laužo ratan ant šluotų atskrisdavo 
tos piktosios ir gerosios laumės. Nors ir 
po Joninių, bet jos dar pačios rado pa
parčio žiedų ir klaikiai kvatodamos, skais
čiomis laužo kibirkštimis paleido jį į erd
ves. Na, nerado broliai to laimės žiedo, 
bet nenusiminkim - duos laimužė, po pen- 
kerių metų vėl suvažiuosime jo ieškoti. . . 
ir švęsti 40-mėtį.

*
Prie Niagaros pasigedome skaitlinges

nio brolių būrio. Sesių buvo 251. Brolių 
sulaukėme tik 164. Tikriausiai Lituani- 
cos tuntas su savo šimtine būtų padidi
nęs mūsų gretas. Bet... jie nesuderino 
laiko ir stovyklavo vieni savo stovykloje. 
Gaila, Jubiliejinės stovyklos ne kasmet 
rengiamos.

*
Lietuvos Skautijos gretos sustiprėjo 

prie Niagaros. Puskapis sesių tapo vyres
niosiomis skautėmis. Vyčiai turėjo bu
dėjimą. Mane labiausiai sujaudino mažo — 
jo Vytuko Matonio įžodis Brolijos sto
vykloje. Teisingąjį jį kreipėsi prof. I. Kon
čius: "Didelio skauto mažas sūnau!", - 
užrišdamas raudonų vilkiuko kaklaraištį. . 
Argi gali būti kas gražesnio, kaip sūnaus 
pasižadėjimas eiti skautiškuoju - jo tėvo 
s. A. Matonio pasirinktu keliu?!

Per tuos 35 metus Lietuvos Skautija su
laukė šeimų, kuriose jau trys kartos eina 
Dievui, Tėvynei ir Artimui keliu. Jos 
ilgai ir patvariai neš Rūtos ir Lelijos aukš
tais iškeltas vėliavas.

*
Tarp Seserijos ir Brolijos stovyklų 

šlaite buvo įrengtas kuklus, žalumynais 
išpuoštas altorius. Čia po šlamančiomis 
akacijomis dvasios vadai atnašavo Šv. Mi
šias, o iš jaunųjų krūtinių kilo į Viešpatį 
nuoširdi malda ir lietuvio širdžiai bran
gios giesmės. Mes prašėme palaimos 
skriaudžiamajai Tėvynei !Čia mes su tyra 
širdimi susitikdavome su mūsų Vyriau
siuoju Broliu Kristumi, kuris nuo tyliųjų 
Nemuno krantą pasaulio vieškeliais atly
dėjo mus prie sraunios ir šaltos Niagaros.

Netoli altoriaus, klebonija pramintoje 
stovyklėlėje, buvo įsikūrę rūpestingieji 
dvasios vadai. Seno skauto širdį džiugino, 
kad jie vilkėjo ta pačia skautiška unifor
ma, gyveno palapinėse, drauge su mumis 
sesėdę pasigardžiuodami valgė mūsų vir - 
tus valgius. Jie pas mus atvyko pagyven
ti skautiškuoju gyvenimu gamtoje, mus 
pamokyti ir paguosti kaip vyresni broliai.
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Negaliu nepaminėti ir mūsų gerųjų bi
čiulių. Štai NJS besikuriančią Brolijos 
stovyklą pačiomis pirmomis dienomis ap
lankė pravažiuodamas Pirmijos narys poe
tas Faustas Kirša. Pasigėrėjęs mūsų jau
natvišku gajumu, įteikė $ 10 auką sto
vyklos reikalams. BROLIŠKAS AČIŪ !

Ačiū ir skaitlingiems svečiams už gau
sų lankymą. Jie šimtais suvažiavo į už
darymo iškilmes iš plačiosios Kanados bei 
kaimyniniu JAV. Kanados LB pirmininko 
p. J. Matulionio paraginti jie pripildė ke
lias vyčių fetras aukomis per paskutinį 
laužą. Fetros buvo sunkios - tikriausiai 
ne nuo variokų. $ 70. 89 bus išsiųsti Vo
kietijos sesėms ir broliams paremti.

Nuoširdus DĖKUI mieliesiems bičiu
liams už tokią paramą !

*
Važiuodami iŠ Bostono į NJS pakely 

matėme vėtros - tornado nuteriotas Wor
cester io, Mass., apylinkes. Sulaukėme 
panašaus gamtos prajovo ir' stovykloje. 
Vieną pavakarį atūžė smarki audra. Pačiu 
nepatogiausiu laiku pataikė: per stovyklų 
lankymo valandą ! Daugumas broliųsvecia- 
vosi Šatrijoje. Ten jie padėjo sesėms at
laikyti vėtros antpuolį. Nuo smarkaus lie
taus patvino apie palapines kasti ir ne
košti grioveliai. Paskubomis buvo išgremž
ti "kanalai" drumzlinam vandeniui nute
kėti. Pagaliau broliai grįžo pasižiūrėti 

savo "namų" ir. . . pamatė, kad pusė jų 
palapinių išverstos. Nukentėjo tos, kurios 
buvo sustatytos atvirame šlaite. Tikra 
"ašarų pakalnė" - viskas sumirko, plau
kia. . . Net ir Lapinų pasididžiavimas - 
"Skautų Aido" platinimo varžybose laimė
toji palapinė, solidarizuodama su kitomis, 
patogiai išsitiesė pievoje. Už Lapinų kie
mo griovyje patvino šaltinis ir ėmė sem
ti vytiečių žaliąsias palapines. Greita in
tervencija su kapliais ir kastuvais pasku
bino vandens verpetus nutekėti pakalnėn. 
Nuotykingas buvo tas pavakarys ir drėg
noka naktis, bet kitądien tos ašarų pakal
nės" bei "Venecijos kanalų" nei bute ne
buvo. Bražviliaus

"Juokiasi saulė ir džiūgauja girios, 
Skamba jaunatviška skautų daina!"

- buvo atsakymas tam "skautiškam tor
nado".

Šatrija neturėjo tiek daug gaišaties su 
ta audra. Gal jos raganėlės iš tikro mo
kėjo burti ir daugumą tų "drėgnų džiaugs
mų" nukreipė brolių stovyklon? Gal? Aš 
beveik tuo tikiu, nes ir mano kuprotoji 
palapinė buvo išvirtusi, o šlapius daiktus 
išmeškeriojau iš drumzlinų verpetų.

*
NJS stovyklautojai buvo drausmingi. 

Ypač gražiu susiklausymu pasižymėjo iŠ 
namų atvykę nuolatiniai vienetai. Brolius 
pavyzdingai tvarkė komendantas - Bosto-

Seserija spindi NJS. Nuotr. K. L. Musteikio
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Korp !"Vytis" su savo garbės nariais ir filisteriais NJS. Iš kairės į dešinę sėdi: s.P. La
banauskas, ps. V. Mantautas, s. prof. S. Kolupaila, v. s. S. Kairys, s. prof. I. Končius, ps. 
E. Vilkas, v. s. VI. Šarūnas, ps. VI. Pažiūra ir ps. P. Juodelis. Nuotr. Pr. Čeponio

no Lapinų griežtasis Algis. Neveltui jam 
kažkas net "kirvio" vardą davė, šiaip gi 
labai pasigedome trimito. Jo garsai būtų 
buvę mielesni stovyklos dienotvarkės 
punktams skelbti, nes erzlus brolio Algio 
švilpukas gerokai mums įkyrėjo.

Ypač griežta drausmė buvo sesių Šat
rijoje. Per mielas dieneles jos buvo užim
tos darbais lyg bitelės. Tik 7-8 vai.va - 
karais teleidžiama buvo susitikti abiems 
stovykloms - tai buvo lankymosi valanda . 
Šiaip gi Šatrijos vartai buvo "tabu" lini
ja.

Paskutinis laužas NJS
Nuotr. J. Mažeikos

Akiniai dingo I Taip, dingo dėdės Igno 
akiniai. Negalės dabar paskaityti sesių 
aktualaus stovyklos laikraštėlio! Sako, - 
"Su mažuoju Vytuku užkūriau stovyklų 
laužą, ir tikriausiai akiniai įkrito į laužą".. 
Ieškom visi laužo žarijose, šliaužiojam 
laužavietėje. . . Nėra, ir tiek. Dėdė Ignas, 
pagal aštuntąjį įstatą - nenusimena, bet 
graibo po visus kišenius. . . Nėr, ir tiek! 
Nesmagu ir jam ir mums. Sugulėm visi 
su mintimi - prisisapnuoti, kas nutiko su 
tais akiniais. Bet Dėdė Ignas tąnakt trum
piau už mus miegojo ir . . . anksti ryte rado 
savo akinius įmintus į žemę už savo pa
lapinės. Nereikėjo nė mūsų pranašingų 
sapnų. O gal čia ir vėl buvo kokie raga
nėlių burtai ?

"O kas čia?" - kiekvienas stebėjosi 
Bostono Lapinų papuošimais. Ypač seses 
stebino jų futūri stinis įmantriai iš vijok
lių nupintas "daiktas". Tačiau niekas ne
įspėjo jo vardo, lyg tam legendariniam 
debesyse plaukiančiam ežerui.O aš galvo
ju, kad tai buvo griozdas ir tiek . ..

*
Ne tik sesės turėjo Šatrijoje aukurą, 

bet ir Brolijos stovykloje Lokių skiltis 
ėjo senovės krivių pareigas: mažam auku- 
rėly kūreno ugnelę. Net ir vėtra jų neat
baidė nuo to. Žiūrim - Lokių palapinės iš
verstos, patalai sumirkę, o jie apstoję
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Vėliavų aikštė NJS. Nuotr. K. L. Musteikio

aukurėlį, pusto ugnelę ir saugo ją skver
nais nuo lietaus . ..

*
Tarp visų NJS matytų veidų man labiau

siai atmintini liko du broliai - Poška ir 
Untė. Pirmasis rūpinosi laiku "pašerti 
mūsų asilėlį” (taip sakytų v. s. A. Krausas 
tolimoje Australijoje). Nesakyčiau, kad 
NJS virtuvės buvo labai ištaigingos ir pa
togios. Virta ant gana primityvių ugnia
viečių. Tačiau "su viščiuku"-- prisvilusių 
valgių neteko valgyti. Valgių sąrašas bu
vo nenuobodus, nes jį Brolijos stovyklai 
paruošė daug asmeninės patirties turįs 
v. s. K. Grigaitis, o broliui Poškai tenka 
padėka, kad tęsėjo maistą pristatyti sto
vykloms reikiamu laiku. Nei jo kojos, nei 
automobilio ratai nebuvo ataušę per visą 
jubiliejinę savaitę. Sunki "maitinimo mi- 
nisterio" dalia, tačiau mielasis Balys ją 
ištvermingai ir pareigingai išnešė.

Antra nerami dvasia buvo brolis Untė 
(žemaičiai liepė tarti "Uontia" ar pan.). 
Ko kam reikėjo - visi ėjo pas jį. Prireikė 
kam lovos (turėjome ir tokių!), stovyklos 
viršininkas liepia Untei išduoti iš sandėliu 
O tas teisinasi: "Kad jau nebturiu, broli 
Viršininke. . . " "Kaip tai nebturi, dar buvo 
dvi? " "A-a-a tos. . . ", stena Untė, - "anas 
vidurnaktį kažkurion palapinėn nunešiau. ." 
Bet brolis Viršininkas neatlaidus:"Jei nu- 
nešei vidurnaktį, tai vidurnaktį ir parnešk!" 

Untė tik strikt; "Žinau, žinau, kur yra!" 
Ir dumia atitaisyti reikalą. Tačiau vieno 
daikto ir Untė neturėjo. Prireikė jam 
pypkės žemaičių teismui vaidinti. Atbėgo 
jis pas mane; "Douk pypkę!" Turėjau to
kią atsivežęs vaidinimams. Daviau Untei, 
bet neteko jam to teismo su kitais dviem 
žemaičiais Liudu ir Rykiu vaidinti, nes

(nukelta į pusi. 30)

Vyrija NJS Nuotr. V. Ba cevičiaus
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

MODERNUSIS NARDLAIVIS
R. Rapšys

Jūrų skautai savo darbe yra nuolat surišti su įvairiais plaukiojančiais pastatais, 
tačiau su nardlaiviais jie neturi progos nei paplaukioti, nei arčiau susipažinti. O vis- 
dėlto nardlaivis yra jeigu ne pačiu įdomiausiu, tai bent vienu iš įdomiausių pastatų , 
randamų pasaulio laivynuose. Jau vien faktas, kad kasmet jų daugiau statoma, rodo, 
kad laivynas pasitiki šiuo pastatu, kuris yra ypatingai efektingu ginklu karo metu.

Prieš kiek laiko man teko aplankyti JAV karo laivyno bazę San Diego, kur prie kran
tinės stovėjo nardlaivis - U. S. S. Barracuda. Tuoj atkreipiau dėmesį į pasižymėjimo 
ženklus gražiai išdažytus ant bokštelio. Kadangi šis nardlaivis buvo neseniai sugrįžęs 
iš Korėjos pakrančių, stengiausi su juo arčiau susipažinti.

Lyginant su kitais karo laivais, nardlaivis nėra labai didelis - ilgis 300 - 350 pėdų, 
o plačiausia denio vieta - vos 25 pėdos. Tačiau tokiam nardlaiviui pastatyti reikia apie 
2 metus laiko, ir kaina siekia iki 6 milijonų dolerių. Užlipus ant denio, pirmiausia 
krenta į akis komandos bokštelis, virš kurio iškyla periskopo vamzdžiai ir radijo an
tenos. Būgo denyje matosi 4 colių greitai šaudantis pabūklas, o prie bokštelio keli 
sunkieji kulkosvaidžiai. Būge ir šterne yra denio langeliai, kurie veda į įvairius nard- 
laivio skyrius.
IŠORINĖ KONSTRUKCIJA. Nardlaivio liemuo išsiskiria iš kitų laivų savo žemumu ir 
siaurumu. Visa tai jam teikia greito laivo vaizdų, bet tikrumoje taip nėra. Jo greitis 
panėrus siekia iki 12 mazgų, o paviršiuje iki 23. Pats liemuo turi cigaro formą su 
viršuje pristatytu deniu. Išskyrus būgą ir šterną, nardlaivis turi dvigumas sienas, tarp 
kurių randasi vandens balasto tankai ir alyva kurui. Dvigubas liemuo be šios paskir
ties turi dar vieną, būtent išlaikyti didelį vandens spaudimą gilumoje. Netoli būgo yra 

gilumos vairai. Laivui paneriant jie su
daro horizontales plokštumas, kurios 
gali būti kreipiamos įvairiais kampais. 
Tai daug padeda nardlaiviui paneriant ar 
iškylant. Šiaip tie sparnai būna suglaus
ti ir susilieja su liemeniu taip, kad iš 
toliau sunku juos ir pastebėti. Nardlai
viui plaukiant vandens paviršiuje denis 
yra tik 6 pėdos virš vandens, o didžioji 
liemens dalis po vandeniu.

Visame nardlaivyje yra šimtai įvairių 
vožtuvų, vamzdžių ir vamzdelių, ratų 
ir sraigtelių. Jiems visiems suminėti

reikėtų storos knygos. Todėl čia paminėsiu tik svarbesniuosius nardlaivio prietaisus 
ir dalis.
NARDLAIVIO SKYRIAI IR VIDUS. Palipęs metaliniais laiptais nuo denio į viršų, atsidū
riau ant mažos, pusiau apsaugotos platformos virš komandos bokštelio. Iš čia kapi
tonai su savo padėjėju vadovauja laivui, kai plaukiama vandens paviršiuje. Ant tos 
platformos (tiltelio) yra kompasas, eilė kitų navigacijos instrumentų ir prietaisas, ku
ris perduoda šviesos signalus mašinų skyriui, taip pat garsiakalbis, perduodąs kapi
tono įsakymus esantiems žemiau laive.

TILTELIS
,1,

KOinANDOS BOKŠTELIS

KONTROLĖS KAMBARYS SYOROKOMPBSAS

KURO TANKAI KURO TANKAI

VANDENS 
BALASTO 
TANKAI

VANDENS 
BALASTO 
TANKAI

SKERSINIS NARDLAIVIO PIUVIS
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Nusileidęs nuo platformos žemyn, radau pagrindinį įėjimą į nardlaivį, kuris iš ko
mandos bokštelio veda gilyn į patį laivo vidų. Laivui paneriant kapitonas paskutinis nu
lipa nuo bokštelio ir tą įėjimą visuomet uždaro pats. Leisdamasis tuo įėjimu žemyn, 
atsidūriau pačioje nardlaivio širdyje - kontrolės kambaryje. Pradžioje bent keletos 
minučių reikėjo,kol apsipratau su alyvos kvapu ir įvairiomis šviesomis. Apsižvalgęs 
aplink pamačiau greičio ir gylio matavimo prietaisus kontrolės ratus, didžiulį gyro- 
kompasą ir periskopą, kuriuo laivo kapitonas stebi kas dedasi vandens paviršiuje. 
Be to, čia teko matyti elektrinius signalizacijos prietaisus ir raudonos - žalios šviesos 
lempas, kurios rodo ar vožtuvai (langeliai) atidaryti ar ne.

Pamažu judėdamas šterno (laivo užpakalinės dalies) link, priėjau mašinų skyrių. 
Nors laivo motorai ir neveikė, bet čia buvo karšta ir tvanku. Mašinistai, iki pusės iš
sirengę, nekreipė į tai nė mažiausio dėmesio. Didžiulės Dieselio mašinos, kiekviena 
turinti 2.000 arklio jėgų, yra sujungtos šaftu su dvigubais laivo propeleriais šterne. 
Čia esantieji generatoriai turi dvi paskirtis. Jie, laivui esant paviršiuje, pakrauna
baterijas, kurios teikia elektrą visam laivui. Nardlaiviui paneriant, generatoriai pa
verčiami motorais, kurie varo laivo propelerius.

Eidamas toliau mačiau mažąsias įgulos patalpas, kurios talpina tik dalį jūrininkų . 
Žemiau šitų patalpų randasi visi laivo motorai ir kitas komplikuotas mechanizmas,

Pagaliau atsidūriau pačiame laivo gale? kuriame randasi torpedų skyrius. Čia laivas 
labai susiaurėja ir vos užtenka vietos ant kojų atsistoti. Tuojau pastebėjau keturis 
torpedų vamzdžius, turinčius 20 colių diametrą ir 20 pėdų ilgį. Kapitonui leidus, jū
rininkai pademonstravo torpedų iššovimą. Sunkios apskritos durys, kurios dengia vidi
nius torpedų vamzdžių galus, atsidarė ir torpeda buvo įstumta vidun.Tada išorinis vož-

NARDLAIVIO IŠILGINIS PlOVIS

tote, esant pirmą kartą nardlaivyje, viskas kliūva ir labai

tuvas atsivėrė ir torpeda 
suspausto oro pagalba 
buvo išstumta laukan. 
Žinoma, šį kartą de
monstravimui panaudota 
torpeda neturėjo užtaiso .

Įdomiai laiką praleidęs 
torpedų skyriuje,vėl grį
žau į kontrolės kambarį . 
Šį kartą jau buvau apsi
pratęs ir beveik auto
matiškai pasilenkdavau, 
vengdamas vamzdžių ir 
kitų metalinių dalių. Ma- 

lengva skaudžiai užsigauti.
Dabar eilės karininkų vadovaujami pradėjom "kelionę" būgo link. Tuoj už kontrolės

skyriaus atsivėrė sunkios durys į didžiąsias įgulos patalpas. Nors ir vadinamos "di
džiosiomis", jos iš tikrųjų yra dėl vietos stokos nardlaivyje gan mažos. Mažos, sulen
kiamos 3 ar 4 aukštą lovos atstoja visas miegojimo priemones. Valgymo patalpos, vir
tuvė ir tualetas yra čia pat prie įgulos patalpų. Valgiai patiekiami ant didelio stalo, 
kuris vėliau yra sulenkiamas. Pati virtuvė yrą labai patogiai įruošta. Ji turi elektrinę 
krosnį ir šaldytuvą. Joje virėjai sugeba paruošti puikiausius valgius visai įgulai bet 
kokiu laiku.

Žemiau, netoli įgulos patalpų, yra baterijos, kurios varo pasinėrusį laivą ir gamina 
200 amperų elektros srovę. Baterijos yra būtinos bet kokiam veiksmui po vandeniu ir 
todėl yra kuo rūpestingiausiai išlaikomos. Generatoriui pakraunant baterijas atsiranda 
sprogstamų dujų; todėl baterijų skyrius yra labai stipriai vėdinamas.

Pačiame būge randasi priešakinis torpedų skyrius žymiai didesnis negu šterno. Vie
toj keturių torpedų vamzdžių čia yra šeši. Čia taip pat sukrautos atsarginės torpedos
ir kitokia amunicija.
IŠSILAIKYMAS VANDENYJE. Kiekvienas daiktas, užimdamas vietą vandenyje, išstu
mia tiek vandens, kiek jis pats sveria. 2000 tonų nardlaivis grimsta tol, kol išstumia 
tokį pat svorį vandens. Taigi, jei nardlaivis yra vandens paviršiuje, jis sveria mažiau 
negu jo išstumtas vanduo.

Kadangi nardlaivio dydis negali būti keičiamas, svorio pakitimas nustato jo padėtį 
vandenyje. Laivo svoris yra keičiamas į laivo tankus prileidžiant vandens arba vandenį 
iš jų išstumiant. Reguliuojant vandens kiekį balasto tankuose, nardlaivis gali būti įvai-
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kuris

PAPRASTASIS PERISKOPAS

riose padėtyse: paviršiuje, visiškai paniręs ar tik dalinai panėręs su bokšteliu virš van
dens ir pan.

Laivyne yra žinomi trys nardlaivių plūduriavimo stoviai. Pozityvus, kai nardlaivis 
yra paviršiuje ir sveria mažiau negu jo išstumtas vanduo; vanduo stumia nardlaivį Į 
viršų. Negatyvus, kai nardlaivis grimsta žemyn. Čia žemės traukos jėga yra didesnė 
už vandens stumiamąją; to pasėkoje nardlaivis 
dar negali panerti giliau kaip 360 pėdų. Paner
damas giliau, jis neišlaikytų vandens spaudimo ir 
būtų sutriuškintas. Neutralus stovis yra tada, 
kai stumiamoji ir traukiamoji jėga yra lygios. 
Tuo atveju nardlaivis sveria tiek pat kiek jo iš
stumtas vanduo ir laikosi vienoje gilumoje. 
PERISKOPAS. Kaip karo laivas, nardlaivis turi 
vieną tikslą - naikinti priešą ir pačiam išlikti 
nesunaikintam. Tai būtų neįmanoma, jei nard
laivis, norėdamas sužinoti kas dedasi vandens 
paviršiuje, pats turėtų kiekvieną kartą iškilti 
į viršų. Teisingai vieno jūrų kapitono buvo pasa
kyta, kad pagrindinis nardlaivio įstatas yra: 
"Matyti, bet būti nematomam". Karo metu nuo 
to dažniausia pareina nardlaivio likimas.

Čia nardlaiviui pagalbon ateina periskopas, 
tas periskopas yra ne kas kita, kaip du veidrodžiai, pritvirtinti vamzdyje. Šviesos spin
dulys atsimuša į vieną veidrodį, eina tiesiai žemyn, vėl atsimuša stačiu kampu ir pa

siekia žmogaus akį. Šių dienų periskopai yra komplikuoti op
tiniai instrumentai, kurie vaizdą ne tik priartina, bet ir 
šiek tiek padidina. Tam reikalui vietoje veidrodžių yra var
tojamos prizmės ir lęšiai.

Periskopo diametras siekia 7 colių, o viršuje susiaurėja 
iki 3. Daugelis nardlaivių turi po du periskopus. Tokiu būdu 
stebėjimus gali atlikti iš karto du žmonės. Vienam perisko
pui sugedus, naudojamasi antruoju. Nors nardlaiviai pa
neria iki 360 pėdų, bet periskopu galima naudotis tik esant 
negiliau 60 pėdų.
SUSIŽINOJIMO PRIEMONĖS. Kaip kitiems laivams, taip ir 
nardlaiviams pagrindinėmis susisiekimo priemonėmis su 
kitais laivais yra radijo siųstuvai. Tačiau, laivui panėrus, 
radijo aparatai netenka savo reikšmės. Tokiu atveju nard

laivis naudoja specialų prietaisą, vadinamą osciliatoriumi. Nors šis prietaisas ir nega
li atstoti radijo aparatų, tačiau juo siunčiamos garso bangos gali perduoti visus reika
lingus signalus .Žinių persiuntimui osciliatorius turi diafragmą pritvirtintą prie laivo šie - 
nos.Diafragmoje yra žiedo formos elektromagnetas ir vario vamzdeliai.Stipri elektros sro
vė verčia diafragmą virpėti ir tie trumpi bangų virpėjimai sklinda vandeniu. Kontroliuo
jant elektros srovę, osciliatorių signalai perduo
dami Morzės abėcėlė.

Be viso šito, nardlaiviai susižinojimui dar naudoja 
supersonines bangas, sonaro aparatus ir, esant pa
viršiuje, semaforą ar tarptautinį vėliavėlių kodą. 
NARDLAIVIO GINKLAI. Ant denio nardlaivis turi greit 
šaudantį pabūklą 3 ar 4 colių, o senesni kartais iki 5 
colių. Prancūzų nardlaivis Surcouf buvo vienintelis pa
saulyje turintis 8 colių pabūklą. Tačiau tai pasirodė 
labai nepraktiška. Viena, kad nardlaivio svoris ir pa
sipriešinimas plaukiant panėrus žymiai padidėjo. Ant
ra, greitis sumažėjo ir tokiam nardlaiviui buvo daug 
sunkiau panerti. Taip II Pasaulinio karo metu priešo 
pastebėtas Surcouf bandė panerti, bet dėl perdidelio 
svorio buvo sunaikintas.

NARDLAIVIO PLŪDURIAVIMO STOVIAI

A. POZITYVUS
B. NEGATYVUS
C. NEUTRALUS

yra viso laivo "akis". Papras-

elektromagnetas

signalizavimas osciliatoriaus APARATU
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Ant denio esantieji šaudomieji pabūklai yra naudojami priešo mažesniems laivams nai
kinti, kai torpedų naudojimas yra per brangus. JAV nardlaiviai 1950 m. ar vėlesnės 
gamybos metų šaud. pabūklų ant denio visai neturi. Tas jiems suteikia didesnį greitį 
ir mažesnį pasipriešinimą po vandeniu. Nardlaiviai prie bokštelio turi porą 50 kalibro 
sunk, kulkosvaidžių ir kai kurie dar lengvą priešlėktuvinį pabūklą.

Antras nardlaivio ginklas yra minos, ir kiekvienas didesnis laivynas turi tam tikrą 
skaičių minas išdėstančių nardlaivių. Minos padedamos uostuose, kanaluose ir kitose 
vietose, kur yra galimybė pakenkti priešo laivams. Šiaip minas išdėlioti gali ir kiti 
karo laivai, bet įslinkti į priešo uostą nepastebėtam ir ten minas padėti gali tik nard- 
laivis.

Tokie minas dedantieji nardlaiviai turi nuo 40 iki 60 minų. Pati mina yra nustatoma 
kokioj gilumoj turi plūduriuoti ir sprogsta tuoj laivo liemeniui ją užkliudžius.

Trečias ir pats svarbiausias nardlaivio ginklas yra torpeda. Jos ilgis apie 20 pėdų 
ir diametras 21 colių. Pati torpeda suskirstyta į tris dalis. Priešakyje yra detonato
rius, kuriam atsimušus į taikinį torpeda sprogsta. Torpedos sprogstamą me
džiagą sudaro 400 svarų piroksilino. Už sprogstamos medžiagos yra suspausto oro 
tankas, ir suspaustas oras gali varyti torpedą net 40 mazgų greičiu. Torpedos gale yra
motorai ir dvigubi propeleriai. Kokia kryp
timi ir kokiame gylyje torpeda turi eiti, 
yra nustatoma kontroliuojant torpedoje 
esantį reguliatorių. Torpedos gali eiti 
tiesia linija virš 3 jūrmylių, bet nardlaiviai 
prieš jas iššaudami, paprastai priplaukia 
žymiai arčiau.
NARDLAIVIO PRIEŠAI. Kiekvienas karo

TORPEDA

A. PISTONAS C. SUSPAUSTAS ORAS
B. PIROKSILINAS D. MOTORAI

laivas gali padaryti nardlaiviui žalos, bet E.PROPELERIAI
didžiausiu jo priešu yra naikintojai, kurie
yra aprūpinti dideliu kiekiu taip vadinamų giluminių bombų (depth charges). Šios bom
bos ir yra bene pats efektingiausias ginklas kovai prieš nardlaivius.

Giluminė bomba, kuri yra statinės formos ir dydžio, turi 300 svarų sprogstančios 
medžiagos. Bomba turi pistoną, sujungtą su hydrautiškais aparatais, kurie nustato, 
kokioje gilumoje bomba turi sprogti. Naikintojas, susekęs nardlaivį, išmeta gilumines
bombas, kurios sprogsta įvairiose iš anksto nustatytose gilumose. Tokiu būdu yra dau
giau galimybių pataikyti į nardlaivį, nes nėra žinoma, kokioje gilumoje jis randasi. 
Giluminei bombai nereikia pataikyti tiesiai į nardlaivį. Jai užtenka sprogti 100 pėdų nuo 
laivo ir nardlaivis sunkiai sužalojamas arba visai sunaikinamas.

Kitas nardlaivio priešas - nedideli greitlaiviai aprūpinti giluminėmis bombomis ir 
torpedomis. Artilerijos pabūklų ugnis nardlaiviui pavojinga tik jam esant paviršiuje.

Kovai prieš nardlaivius dar yra naudojamos magnetinės minos. Reikia tik, kad lai
vas praplaukia netoli tokios minos ir ji jau sprogsta. Seniau prieš nardlaivius buvo 
naudojami geležinių, storų tynų tinklai, nuleidžiami į vandenį, bet įsibėgėję nardlaiviai 
pro tuos tinklus prasimušdavo. Taigi, tinklai didelės naudos neduodavo. Apsisaugoji
mui nuo vokiečių nardlaivių II-jo Pasaulinio karo metu virš Atlanto patruliuodavo 
lėktuvai, cepelinai. Pripūsti helio dujomis orlaiviai iškyla labai aukštai ir gali paste
bėti nardlaivį, esantį 70 pėdų žemiau jūros paviršiaus. Orlaiviai turi su savim gilumi
nių bombų dinamito sviedinių ir keletą kulkosvaidžių.

Statistika rodo, kad II Pasaulinio karo metu naikintojai yra paskandinę daugiausiai 
nardlaivių, tuo būdu tapdami aršiausiais jų priešais.
GELBĖJIMOSI PRIEMONĖS. Panėrusio ir į paviršių iškilti nebepajėgiančio nardlaivio 
įgula turi tik du būdus išsigelbėti ir tai su sąlyga, kad nardlaivis randasi negiliau kaip 
300 pėdų. Pirmas būdas išsigelbėti - gelbėjimosi aparatu. Šis aparatas yra gan dide
lis, plieninis, kriaušės formos ir yra vežiojamas specialiai nardlaivių gelbėjimui pri
taikytuose laivuose. Kai paskendęs nardlaivis prisišaukia tokį laivą, ton vieton nulei
džiamas gelbėjimosi aparatas ir naras jį pritvirtina prie kurio nors langelio denyje. 
Tada nardlaivio langelis atsidaro, 6-9 vyrai sulipa į gelb. aparatą, nardlaivio langelis 
uždaromas, naras atpalaiduoja aparatą, kuris pakeliamas į viršų. Toliau vėl kartoja
ma ta pati procedūra, kol visi išsigelbsti. Laivo su gelbėjimosi aparatu nevisuomet ga
lima prisišaukti o karo metu, ypač priešo vandenyse, toks gelbėjimo būdas visai ne
įmanomas.
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Tada lieka dar vienas būdas išsigelbėti, būtent taip vadinamas gelbėjimosi plaučiais 
(Momsen Lung). Jie yra šiek tiek panašūs į dujokaukę ir naudojami panašiai. Toki"plau- 
čiai" duoda žmogui užtektinai deguonies ir palaipsniui sumažina vandens spaudimą ky
lant į paviršių.

Paskendęs nardlaivis pirmiausiai iššauna į jūros paviršių boją. Prie jos yra pririš
tas lynas, kurio kitas galas pritvirtintas prie panėrusio nardlaivio. Visiems jūrinin
kams užsidėjus "plaučius", jūros vanduo pamažu įleidžiamas į tą nardlaivio skyrių, 
kuriame įgula randasi; tuo būdu išlyginamas vandens spaudimas. Tada jūrininkai vie
nas po kito pro atdarą langelį pamažu kyla į jūros paviršių, nepaleisdami lyno iš ran
kų. Tokiu būdu daugiau žmonių greičiau gali išsigelbėti negu su gelbėjimosi aparatu.

Praktika betgi parodė, kad iš paskendusių nardlaivių išsigelbėti yra sunku ir niekuo
met neapsieinama be mažiausiai keletos aukų.
GYVENIMAS NARDLAIVYJE. Kai kam galėtų atrodyti, kad būti užsidarius nardlaivyje 
ilgą laiką yra labai neįdomu ir monotoniška. Tačiau tikrumoje taip nėra. Nardlaiviui 
esant jūroje, kiekviena diena atneša ką nors naujo, nematyto. Tai ypatingai pasitvirti
na karo metu. Visa laivo įgula dalinasi tais pačiais džiaugsmais, vargais ar nelaimė
mis.

Kadangi nardlaivis veikia ištisas 24 vai. paroje, visa įgula yra suskirstyta į tris vach- 
tas, budėjimo laikotarpius, po 4 valandas kiekvienas. Paprastai jūrininkai (karininkai 
taip pat) budi du kart į dieną, likusias 16 valandų išnaudodami miegui, asmeniškiems 
reikalams ar šiaip poilsiui. Taip pat kiekvienas įgulos narys žino savo kautynių postą 
(battle station), kuriame jis turi būti kovos metu. Postai yra išskirstyti po visą nard- 
laivį: prie torpedų vamzdžių, sonaro ir radaro aparatų, šaudomųjų pabūklų, prie laivo 
mašinų, periskopo, radijo ir 1.1. Pavojui praėjus, kiekvienas grįžta prie savo darbo.

Nardlaivio įguloje yra daug puskarininkių, kurių kiekvienas turi be jūrininkystės 
mokslo dar savo specialybę:navigatoriaus, virėjo, signalizuotojo, radaro operatoriaus, 
sanitaro, mašinisto, torpedininko ir daug kitų.

Jūrininkams stovint vachton skirtingais laikotarpiais, virtuvė veikia visą laiką ir val
giai patiekiami apie 8 kart dienoje.

Nardlaivyje taip pat yra mažas knygynėlis, kur galima palošti šachmatais, kortom 
ir panašiais žaidimais. Plaukiant paviršiuje ir esant palankioms oro sąlygoms, jūri
ninkai išleidžiami ant denio mankštai ar šiaip poilsiui, pakvėpuoti tyru oru.

Bendrai imant, tarnyba nardlaiviuose yra pavojinga dėl įvairių nelaimių galimumo . 
o karo metu visa nardlaivio įgula yra gyvybės netekimo pavojuj kiekvieną minutę. Bet 
pavojai įgulos negązdina ir jūrininkas, kartą plaukiojęs nardlaivių, nenorės daugiau su 
juo skirtis.

* * *

Šiandien Korėjos pakrantėse vėl plaukioja nardlaiviai, nešdami mirtį priešui. Lai
kui bėgant,tie patys nardlaiviai bus dar daugiau tobulinami, stiprinami. Štai, dabar de
damos pastangos pagaminti nardlaivį varomą atomine energija. O ateityje, reikia ma
nyti, žmogus nardlaivių pagalba taps jūros gelmių valdovu.

NJS uždarymo parade . . . Nuotr. V. Bacevičiaus
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MŪSŲ ŠEIMOJE
Jūr. s. B.Stundžia

Jeigu tik išsikalbi su kuriuo nors skau
tininku, vyresniuoju skiltininku ar skau
tu vyčiu, tai dažnas jeigu ne krokodilą 
tai bent blusą tarp jūrų skautų pavaro. Ir 
taip jau yra seniai ir beveik jau tradicija 
virto, kad sausumos skautai vis papešioja 
savo mėlynuosius brolius. Nesakyčiau, 
kad iš blogos valios primeta būtus ir ne
būtus prajovus, praskiesdami lengvu skau
tišku jumoru, bet dažniausiai dėl to, kad 
lietuviams jūra ir jūrininkystė nėra kas
dieninė duona ir jūrų skautai kitokios spal
vos plunksnas turi.

Kai kas norėtų iškapstyti didesnę duo
belę tarp skautų ir jūrų skautų, bet pasta
rąjį užklausus, koks gi yra skirtumas tarp 
šių skautų šakų, taip ir neduoda konkre
taus atsakymo dažniausiai vien uniforma 
nurodo, bet ir vėl tos pačios plunksnos ir 
nieko esminio. Ir iš viso negali būti jokio 
esminio skirtumo, nes visus mus jungia 
tas pats tikslas, ideologija ir vadovybė. 
Trumpai sakant, noras auklėti ir auklėtis, 
kad taptume sveiki dvasia ir kūnu.

Kitas reikalas, kai kalbame apie prie
mones tam tikslui atsiekti,bet argi esminis 
dalykas, jei palapinė pakeičiama valtimi, 
o vietoje žalios spalvos vartojama balta ir 
mėlyna. Juk tos spalvos simbolinės I 
Prancūzų jūrų skautai turi šūkį: "Ant van
dens, kaip ir sausumoje".Tai reiškia, kad 
nežiūrint, kur mes randamės, kur ir ką 
dirbame - esame tik skautai. Jūrininkystė 
yra auklėjimo priemonė skautybės tikslams 
siekti.

Bet vis dėlto pasitaiko kai kur ir "skir
tumų" ir tas išeina iš pačių jūrų skautų, 
klaidingai suprantančių savo tikslą, kai 
skautystė paliekama nuošalyje ir norima 
vaizduoti "maniakus". Jau ir pats slaviš
kai išreiškiamas žodis nieko kito nežada, 
kaip tik rytų nekultūringumą, atsilikimą 
ir barbarizmą.

Teisingai tūlas pastebėjo, jog pas mus, 
ypač senesniosios kartos asmenis, jei jau 
ką nors nori palyginti, tai būtinai ima su 
rusų rašytojais, rusų muzikais, lyg tai 
Vakaruose nieko tolygaus nėra buvę ir tik 
slavai yra genijai. Taigi, pirmas dalykas: 
jūrų skautai ir skautai visai nevartoja žo
džio "maniakas", kunis nusako tik blogį. 
Daugiau žvelgti į Vakarus, nes Vakaruose 
ir "mare nostrum" buvo.

Nors visuomenėje pažiūra į. jūrų skau
tus pasikeitė gerojon pusėn, bet vis dar 

tas nelemtas "maniakas" tai šen, tai ten 
išsišoka ir tuo žemina skautų vardą. Blo
giausia tai,kad net kai kurie vadovai neįsi
sąmoninę skautystės prasmės savo vienetų 
kursą pasuka "maniakų" linkme ir kartais 
priveda prie to, kad nebepaisoma dešimto 
įstato. Pasiteiravus, kodėl taip daroma, 
atsakoma, jog mes suaugę vyrai ir ne 
davatkos. Arba tūlas užsimiršęs, jog 
skautas yra riteriškas, tarp moterų sten
giasi būti stačiokas, atseit, kas man tos 
moterys, "jūrininko kiekviename uoste 
laukia mergina".

Antras gi priešingai, norėdamas nusi
žiūrėtai mergaitei įfikti, stačiai neriasi 
iš kailio, stengdamasis pašokti aukščiau 
kitų, tapti vadu, kuriuo kiti stebėtųsi, ir 
to siekia neleistinomis priemonėmis, kar
tais paprastai sukčiaudamas. Tokie ser
gantieji vadovavimo manija ir karjeristai 
jūrų skautų eilėse nepageidaujami, nes jie 
daugiau žalos negu naudos padaro. Jūrų 
skautas, tuo labiau vadovas, turi būti ide
alistas skautas, religingas, blaivus, man
dagus, pasiruošęs patarnauti.

Bet, dėkui Dievui, tos negerovės tik 
vienoje, kitoje vietovėje tepasitaiko. Ir 
paskutinėje stovykloje prie Niagaros keli 
"mariakai" savo "sugebėjimus'į>ademonst- 
ravo", bet tikiuosi, juos vadai paims na- 
gan. Taigi štai kur tie vadinami "skirtu
mai". Jie ne esminiai ir iš pačių jūrų 
skautų išeina arba, tiesiai šnekant, tai 
slaviškos atrūgos mūsų tautoje, kurios 
griežtai šalintinos. Vadovams reikia są
žiningai budėti parenkant jaunuosius vadus 
šiems nuolat jausti vieneto skautiškąjį pul
są ir turėti drąsos pasakyti griežtą "ne", 
jei vieneto ar jo atskirų narių gyvenimas 
nebeina skautiško kelio kryptimi.

Jūrų sesės NJS Nuotr. V.Sendžiko
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ŠI VASARA

Vėl šimtais palapinių nusmaigstėme lais
vojo pasaulio miškus .Vėl kilo į Dangų Rū
pintojėlis ir lietuviška trispalvė. Dieve, 
kiek grožio, kiek džiaugsmo širdžiai, vien 
pagalvojant, kad čia, toli nuo Nemunėlio, 
lietuviška skautija dvasia vis auga ir tau- 
rėja, kad ji išlaiko savo traukiamų jėgų 
šimtams jaunų lietuvaičių ir lietuviukų, 
kad ji pastoviai eina savo tikrųjų idealų - 
Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnybos keliu. 
Ir kas šiandien, mielieji, galėtų mums 
nurodyti gražesnį kelių?

Gausios stovyklos įnešė daug gyvumo į 
šių jubiliejinių metų gyvenimą. Štai, kad 
ir Niagaros jubiliejinė, nors ji buvo ski
riama tik vyresnio amžiaus broliams ir 
sesėms. Daug vyresniųjų brolių - sesių 
ilgai nesimatę susitiko. Visi dvasia atgi- 
jome. Ne vienas, ne du, bet geri keturi 
šimtai iš tolimiausių JAV ir Kanados vieto
vių.. Ir tik tam, kad išsiskyrę dar atkak
liau statytume lietuviškos skautijos rū
mus, dar kantriau plytelę prie plytelės 

klotume, tarnaudami, save pamiršdami, 
kad tik laimingesniais būtų jaunoji lietu
vaitė ir lietuviukas.

Iš šių metų stovyklų vėl daug pasimo
kėme. Dėlto vadovams būtų labai pravar
tu grįžus iš stovyklų pirma proga sueiti ir 
pasvarstyti, kas buvo gera, kas bloga, 
kas kitais metais taisytina. Būkime atviri, 
nes ir geriausias vadovas kartais "vie
naip storojasi, o kitaip stojasi". Juk turi
me ir jaunų vadovų, kuriems tenka sunkų 
stovyklos ruošos kevalų prakrimsti. Su- 
sėskime pirma proga prie rusenančio lau
želio, broliškai, seseriškai. .. Daug kas 
paaiškės, daug kas praskaidrės.

Skautų-čių stovyklos turi būti geriausios 
iš geriausių. Štai, dabar jau daug kas 
"stovyklauja", kas vilose, kas net pala
pinėse. Čia šypsausi ne tam, kad laiky
čiau stovyklavimą esant kažkokiu vien tik 
skautų užpatentuotu dalyku, bet džiaugda
masis, kad gyvenimas po atviru dangumi 
ir kitų jaunimo junginių jau laikomas nebe

"O visdėlto čia ne gyvatė, bet žaltys", tarė 
autoritetas... NJS Nuotr. Pr. Čeponio
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trumpakelnių skautų "varliamušyste", bet 
vertingu metodu jaunimų fiziškai ir dva
siškai ugdyti. Šį metodų genialusis lordas 
B. -P. jau pačioje XX amžiaus pradžioje 
įtraukė į skautybės programų ir laikė jį 
neatsiejama skautavimo dalimi. Skautiš
kos stovyklos turi savo senas tradicijas. 
Jų per dienų ar metus nesukursi. Jos eina 
iš lūpų į lūpas. Jos auga ir pilnėja. Jose 
nieko nėra bereikalingo. Jose viskas aiš
ku, pagrįsta, atremta į mūsų tautos tra
dicijas. Štai kodėl kaikuriose vietovėse 
pavedama skautams pravesti vasaros sto
vyklas plačiajam lietuviškam jaunimui. 
Tas, aišku, įpareigoja mus, grįžti atgal, 
dėti visas pastangas, kad mūsų stovyklos 
būtų geriausios iš geriausių. Turėdami 
35 metų skautavimo patyrimą, jau nebe
galime būti prastais mėgėjais, veikti be 
plano, be pasiruošimo. Kiekviena stovyk
la turi būti kruopščiai paruošta; darbo
tvarkė bent 3-4 mėn. prieš stovykla^ išdis
kutuota, maisto tiekimas iki smulkmenų 
apsvarstytas ir stovyklavimo inventorius 
numatytas, visi pareigūnai. .. savo vie
tose.

Ateinančios vasaros, reikia tikėtis, pa
statys mūsų vienetus prieš kietesnius už
davinius, būtent, ne tik patiems džiaug
tis savąja stovykla, bet taip pat leisti pa
tirti geros ir tvarkingos stovyklos džiaugs
mų šimtams neskautiško jaunimo.

Būkime šiai didelei mūsų tautos tarny
bai pasiruošę!

***
Tu, mielas skiltininke, taip pat grįžai 

iš stovyklos pilna kuprine patyrimų. Svar
biausia, pažinai savo berniukus. Štai, va, 
be stovyklos gal būtum ir nežinojęs, kad 
Petras su Jonu bailiai ir apsileidę, jais 
negalima stovyklon paskyrus pasitikėti. 
Juk ar ne per jų kaltę, lapinai "išvalė" 
draugovės maisto palapinę ? O, kokia baisi 
buvo skilčiai gėda. Visa draugovė pusę 
dienos ant dietos sėdėjo. Rodos, smuk 
kiaurai į žemę... Dručkis Juzius baisus 
tinginys. Ryte po švilpuko nors po dramblį 
kinkyk prie kiekvienos kojos ir vilk iš pa
lapinės. Vytelis - vyras tvarkoje, išra
dingas, bet plepa per daug ir ne kiekvienų 
darbų ištęsi iki galo, bet buvo geras lau- 
žavedys. Gedas nemažas savanaudis, nagu
čiai taip visą laikų tik į save. . . Algiui 
stovykloje ne viskas įdomu - jis vis kuo 
nors nepatenkintas, viską kritikuoja ir 
taip vis koją už kojos velka, kad visur tik 
stumk, kaip šiaudų pėdų... be to, morzės 
jokiu būdu išmokti nepajėgia.

Štai koks tavo skilties sąstatas, su ku
riuo turėsi dirbti ateinančiais metais ! Ar 

verta dėl to nusiminti? Jokiu būdu, bro
lau. Čia tavo darbas prasideda. Iš kiek
vieno savo berniuko tu turi padaryti gerą 
skautų. Kaip būtų neįdomu, jei mūsų or
ganizacijos gretose turėtume tik angeliu
kus. Tada juk ir skautybe savo buvimo 
prasmės netektų.Ir tau, kaip svarbiausiam 
Brolijos pareigūnui, tenka skautybės bu
vimą įprasminti - padaryti savo berniukus 
geresniais. Kokiu būdu? Gerai visus juos 
pažink, pats visur rodyk gerų tikro skau
to pavyzdį. Mylėk visus lygiai, įkvėpk 
mūsų įstatų dvasios. B. - P. sako,kad 
kiekviename berniuke yra mažiausia 5% 
gėrio, o skautų vadovams reikia tą gėrį 
atskleisti ir išvystyti iki 90-95%. Sunkus 
tai darbas. Turėsi ir šviesių ir tamsių 
valandų. Bet ištęsėk vardan mūsų bran
gios Tėvynės, kuri laukia geresnių ir kil
nesnių lietuvių.

***
Jubiliejiniai metai įpusėjo, ir, leisk 

paklausti tave, broli skiltininke:"Kaip se
kasi pažangumo varžybose?" Stovykloje, 
aišku, taškų prisimedžiojote ir įregistra
vote juos pas draugininkų. Vėliau jie plauks 
per tuntininkų ar vietininką pas vadeivą, 
kol pasieks Brolijos Vadiją. Argi nenorė
tum, kad tavo skiltis būtų pirmoji Broli
joje? Tat neleisk skilčiai užmigti vasaros 
metu. Dabar geriausias laikas iškyloms. 
Paruošk gerą programų vis žiūrėdamas, 
kiek visais varžybų punktais gali savo 
skiltį pastumti į priekį. Vesk atskirąskau- 
tų kruopščią taškų registraciją. Paspausk 
kur reikia ir išreikalauk iš kiekvieno "dau
giausia". Būk kietas pirmoje vietoje pats 
sau, o tada ir skautai seks tavimi, skil
ties vyriausiu broliu ir vėliavnešiu. Tvir
tai tikiu, kad po sunkaus ir atkaklaus šių 
metą darbo turėsiu laimės paspausti tau 
ir tavo skautams, mielas skiltininke, kai
res, sveikindamas geriausią skiltį Broli
joje.

AR MOKATE PLAUKTI?

Robertas Baden-Powell'is

Kai atšyla oras ir vanduo, reikia pra
dėti plaukioti.

Aš" pažinojau jaunuolių, kuriems besi
mokant plaukti, pasisekdavo jau pirmą 
sykį. Kitiems ėjo sunkiau. Kaip tik pana
šiai buvo ir man. Aš jokiu būdu negalė-
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Puodus šveičia... NJS.

davau visai atsiskirti su žeme. Savo šir
dies gilumoje aš kaip ir bijojau vandens. 
Tačiau vieną sykį vandenyje, kaip tai ne
tyčia mano kojoms atsiskyrus su dugnu, 
aš pastebėjau, kad gan lengvai plaukiu. 
Paskui aš įsitikinau, kad geriausias bū
das norint pramokti plaukioti, būti ra
miu, nesiskubinti ir stengtis mėginti kiek 
laiko išbūti "po vandeniu atidarytomis aki
mis. Pagaliau ir pamilau vandenį ir jau 
neturėjau jokių sunkumų plaukiodamas 
paviršium. Yra berniukų, kurie bijodami 
vandens, sako: "Kam mokėti plaukti? Nei 
mano darbui, nei mano pramogoms tas 
nereikalinga".

Bet juk maudytis yra labai malonu. Ta
čiau jei prie to galėsite pridėti malonumą 
plaukti, tikrai gausite dar didesnio pasi - 
tenkinimo. Reikia užjausti ir pasigailėti 
tų, kurie yra priversti trypti prie kranto 
ir negali sekti savo draugų į gilesnį van
denį !

Tačiau, plaukiojimas nėra tik paprasta 
pramoga.

Jei nemokėdamas plaukti esi valtyje, tu 
sudarai draugams rimto pavojaus.

Jei valtis apsiverčia, bet visi jos ke
leiviai geri plaukikai, viskas pasibaigia 
tik pasimaudymu, iš kurio paskui yra gar
daus juoko.

Tačiau, jeigu vienas iš jūsų nemoka 
plaukti, visi kiti privalo rizikuoti savo 
gyvybėmis, turėdami jį gelbėti ir ištrauk
ti į krantą.

Jums irgi gali pasitaikyti ir baisus atsi
tikimas - matyti ką nors skęstant. Jei 
esi geras plaukėjas, šokęs į vandenį mo
kėsi skęstantį ištraukti. Tačiau, jei to ne
sugebėsi? Tada pergyvensi baisų mo-

Nuotr. V. Bacevičiaus

mentą. Nes pajusi, kad turėjai padaryti 
dar kažką daugiau, negu tik bėgti ieškoti 
pagalbos, kada tavo artimas beviltiškai 
kovoja su mirtimi, besimušdamas vis 
silpniau ir silpniau. Čia taip arti tavo akių, 
aš nenoriu to aprašinėti, juk baisus ne - 
rimas, kuris persekios tave visą gyveni
mą, nes visada jausi, kad esi dalinai at- 
sakomingas už žmogaus mirtį. Kodėl gi 
tai būtų tavo kaltė ?

- Gi todėl, kad, būdamas tikras skau - 
tas, būtum pramokęs plaukti ir galėtum 
išgelbėti skęstantį.

IŠSIGELBĖJIMAS PLAUKIANT. Štai kita 
priežastis, kuri verčia mokytis plaukti. 
Niekad negali būti tikras, kad vieną ar ki
tą sykį plaukiojimas neišgelbės tavo gy
vybės, kaip tai buvo su Mančesterio pulko 
kareivių Albertu Batemanu.

Jis buvo per Didįjį karą vokiečių pa
imtas į nelaisvę ir verčiamas dirbti kar- 
bito fabrike. Paimtas nelaisvėn kartu su 
tūkstančiu kitų kareivių, jis turėjo eiti 
30 km be jokio maisto ir poilsio su vo
kiečių kavaleristą sargyba.

"Tie iš mūsų, kurie krisdavo, buvo pa
stumiami ant vieškelio krašto ir ten lik
davo. Per 24 valandas buvome užrakinti 
prekiniuose vagonuose po 60 žmonių, vienam 
vagone; galėjom, aišku, tik stovėti su
spausti kaip silkės. Jokia gera sielanepri- 
eidavo prie mūsą atidaryti vagono durų 
bent 5 minutėm.

Vienas mūsą draugų buvo išbadėjęs ir 
bestovėdamas pavargo ir mirė čia tarp 
mūsą.

Pagaliau buvome paskirstyti į įvairias 
stovyklas ir fabrikus. Kasdieninis mūsų
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maistas susidėdavo iš sriubos, kuri buvo 
beveik vienas vanduo su trupučiuku pupų ar 
bulvių ir mažo gabaliuko duonos.

Tiesa, vargšai vokiečiai neturėjo nieko 
daugiau ir patys sau! Mūsų fabriko vyres
nysis meisteris vaikščiojo tokiais ba
tais, kurių nenorėtų dėvėt anglų sąšla - 
vininkas. Geriausiai apsirengę buvo klum
pėmis, bet jos buvo tokios nešvarios, kad 
jas reiktų, imti tik pincetu. Taigi nutariau 
juos palikti.

Atsisakiau dirbti vokiečiams, tada jie 
mane apdaužė lazdomis,užrakino tamsiame 
skiepe ir juokėsi bei tyčiojosi iš manęs. 
Tvirtai nutariau mėginti laimės pabėgti.

Vienas kareivis iš Londono ir aš pabė
gome ir pasiekėm Reinu, kuris buvo už 
40 km. Kitą naktį mums pasisekė pereiti 
spygliuotų vielų tvorą ir aplenkti šunes. 
Kai išgirdome šūvius, sustojome nusi
rengti rugių, lauko pakraštyje prie vandens,

Pasakiau draugui: "Tai į mus, Džimai , 
šokim!" Ir mes šokom į vandenį.

Girdėjau daug šūvių ir šunų lojimą.
Pagaliau pasiekiau kitą krantą, bet bu

vau tik vienas, be draugo. Vandenyje iš
buvau 45 minutes ir baisiai sušalau. Lai
mė, kad kitame Reino krante šveicarų ka
reiviai mane suvyniojo į antklodes ir su
teikė pagalbos kiek tik galėdami.

Tai Sifildo parko plaukiojimo mokykloje 
buvau išmokęs plaukti .Aš niekad nesitikė
jau, kad tai man bus taip naudinga. Ta
čiau visiems aš linkėčiau paskęsti Reino 
bangose, negu grįžti dirbti vokiečių kar- 
bito fabrikan".

Vilniaus Verboms Medžiagos 
Paruošimas

Kas nežino Vilniaus verbų? Kiekvie
nam, kas augo Vilniuje ar lankę jį pa
vasarėjant,- užsiliko atmintyje vaizdas 
senos, skaromis apsisukusios kaimo bo
butės Lukiškių aikštėje ar kurios bažnyčios 
papėdėje parduodančios verbas. Puokštės 
verbų. Viena už kitą gražesnių! Iš katpė - 
dėlių ar kurių kitų sausažiedžių, iš smil
gų, žvirblių kanapių, motiejukų - dažytų 
ar natūralios spalvos. Tos lietuves meni
ninkės mažoje verboje sugebėdavo išpinti 
įmantriausius juostų raštus - grėbliukus , 
lelijėles, dobilėlius, eglutes. O koks spal
vų derinimo turtingumas ! Nerastum dvie
jų vienodų... Verbų pinėja kiekvienon 
puokš’telėn įpindavo savo grožio pasiilgu
sios sielos dalelę...

Atsimenu, karta viena verbininkė lyg ir 
atsiprašydama aiškino man, kodėl ji taip 
brangiai prašanti už savo prekes (15 et - 
auksinukas). . . Juk per visą dienelę dau
giau 2-3 neišpinsi. O kiek laiko reikia 
sugaišti, kol prisirinksi reikalingą kiekį 
katpėdėlių ir kitų augalėlių. Kartais jų 
ieškant reikia kelis kilometrus suvaikš
čioti. Gi dar reikia dažų nusipirkti (pui
kiai tinka velykiniai kiaušinių dažai — 
vandeniniai, ne lakas E. G.) katpėdėlėms , 
smilgoms dažyti ..."

Praėjo jau Šv. Kazimieras su Vilniaus 
Kaziuko muge, kuomet visas Vilnius pa- 
tvindavo verbomis ir visais kitais Vilniaus 
krašto liaudies meno išdirbiniais, ir Ver
bų Sekmadienis, ir Šv. Jurgis, kuomet 
Amerikos skautai rengdami skilčių paro - 
dėles gali daug to meno šakų atkurti ir 
pasididžiuoti ne tik savo, bet ir svetim
taučių akyse. Ir visgi... prisiminti ver
bos dabar yra tinkamiausias laikas. Pa
sibaigus mokslo metams, imsime dažniau 
iškylauti, dažnas išsirengsime stovyklau
ti. O ten, gamtos prieglobstyje susidur
sime ir su verboms pinti reikalinga me
džiaga. Nėra čia lietuviškų katpėdėlių 
(bent man neteko jų užtikti), bet, kiek ži
nau, pasitaiko keletas rūšių sausažiedžių 
augalų, kurie ir išdžiovinti nesuvysta ir 
išlaiko savo spalvą. Svarbu, kad žiedai 
būtų pakankamai smulkūs išpinti raštui. 
Tokia, pav. yra rudens katpėdėlė, kurios
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keli, krūvon surišti žiedeliai matomi pa
tiektoje verbų nuotraukoje. Jie žydi vasa
rai baigiantis. Žiedai balti, graižažie
džių (compositae) tipo, smulkučiai, su
augę po keletą - keliolika į vieną šluotelę. 
Auga saulėtose sausose vietose, ganyklo
se, pamiškėse.

Verboms pinti tinka ir bitkrėslė (Tana- 
cetum vulgare) - geltonais smulkiais 
žiedeliais, surinktais į didelius paplokš - 
čius skydus. Visas augalas yra savotiškai 
nelankstus ir gana stipraus kvapo. Žydi 
ligi pat rudens. Labai paplitusi piktžolė.

Verbų pynimui reikalinga turėti nemažas 
kiekis javinių šeimos augalų - smilgų, 
pav. motiejukų, miglių, dirsių, žvirblio 
kanapių ir pan. Jų rasti galima bet kur.

Katpėdėlėms pakaitalu, o taip pat ir 

gražiu jų papildymu galėtų būti įvairios 
samanos (kerpės netinka, nes išdžiuvę 
pasidaro labai trapiomis), driekanos ir ki
ti panašūs miško augaliukai. Jie savo gyva 
žalia spalva gerai atmuša baltą katpėdėlių 
raštą verboje. Raštui pagyvinti tiktų rau
doni ar geltoni sausmedžio vaisiai, į bruk
nes panašios nevystančios meškauogės ir 
net raudono ąžuolo lapai.

Visą surinktą medžiagą reikia iš karto 
tinkamai paruošti: žiedai nuvalomi nuo 
lapų ir surišus mazgais pundeliais paka
binami galvelėmis žemyn.Tas pat daroma 
ir su smilgomis. Samanos išvalomos nuo 
spyglių ir taip kaip augo sudedamos į dė
žutes. Kad neišbluktų, viskas džiovinama 
pavėsyje, o išdžiovinus laikoma kartono 
dėžėje. E. Gimbutienė

(atkelta iš pusi. 19) - -- ...

laužavedžiui pritrūko laiko. Teks man da
bar 5 metus tą, pypkę saugoti ir vėl jubi- 
liejinėn stovyklon atsivežti. . .

*
O kaip laužai? Jų būta visokių. Po 

"skautiškojo tornado" pasitenkinome ke
liomis dainomis. Bet šiaip visados jiems 
pritrūkdavo laiko. Mus užbardavo raga
nėlių šokiai, mirė tragiškasis Otelio, ža
vėjo sesių vaidinimai, kurie visados turė
jo gražią vedamąją - Tėvynes meilės min
tų. Clevelando Narai gražiai atliko savo 
dainas ir jūreiviškus šokius. Argi išvar
dinsi viską, ką matei? Ne. Laužuose buvę 
ilgai juos prisimins ir gal jums papasa
kos ar parašys. Klauskit jų. Tiesa, buvo 
ir atlaidų oželis - Vaidievutis. NJS lau
žuose jis pasižymėjo dvilypumu: kartais 
pasirodydavo su vytiečių "Sumuštiniu" 
moteriškais rūbais, kartais žydeliu. Taip 
ir liko neaišku - ar jis priklausė Seseri
jai ar Brolijai? Juo labiau, kad ir gyveno 
per vidurį - tarp Šatrijos ir Brolijos sto
vyklų, prisiglaudęs vienoje iš klebonijos 
palapinių. Ir kaip ta špitolės davatkėlė 
spėjo visus apeiti. Visur jo buvo pilna, 
visiems pasakojo gandus ir negandus, ir 
visiems buvo mielas.

*
NJS dienos prabėgo kaip gražus sap

nas. Liepos 4 d. nuleidom vėliavas. Pa
gertiem žuvusius. Klausėmės užbaigos 
akto, brangių vadovų minčių bei skaitomų 
raštu atsiųstų sveikinimų. Drausmingai 
pražygiavo mūsų gretos pro vadus ir tūks
tantinę svečių minią. Paskutinis laužas 
užgeso, o mes su jo kibirkštėlėmis šir

dyse išsiskirstėme po savo vietininkijas, 
tuntus. Ne namo, ne, tik laikinon pasto
gėn sugrįžome. Ten spindi mūsų skautiški 
žiburiai, Jie mus parves atgal. Taip - at
gal į Tėvynės laukus, šilus, prie gimtųjų 
upių ir ežerų. Tada užtrauksime mūsų 
laisvės troškimo dainą -

"Ten kai mes laisvais keliais žygiuosim, 
Mus lydės paukšteliai su daina, 
O kai mes žygiuodami dainuosim - 
Su mumis dainuos ir Lietuva!"

Rūpestingoji Staselė, visur esąs Vaidie
vutis ir kietasis Herbertas iš netyčiųuž- 
klupti , NJS. Nuotr.K.L.Musteikio
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ČEPELIŠKIŲ PILIES UŽPUOLIMAS
Šarūnas Rimas

( Šiuo rašiniu ir jo iliustravimu sk.Š. Rimas yra laimėjęs Čikagos lituanis
tinio konkurso Lietuvos istorijos iliustravimo grupėje I-mą vietą. Red.)

Ant kalnelio, tarp didžiųjų girių stovėjo maža pilaitė. Stipri ji buvo, iš 
akmenų statyta.

Netoliese nuo šios pilaitės stovėjo kaimas. Ūkininkai buvo linksmi, nes 
šių metų derlius buvo vienas iš gausingiausių. Jie visi sugyveno kaip bro
liai, kuo galėjo dalindavosi, talkas darydavo ir vieną ranką visi laikė. Tik 
visą ramybę jiems ardydavo tie baisūs kryžiuočiai, kurie jau ruošėsi šią 
pilaitę pasigrobti.

Pilaitėje viskas buvo ramu. Tik, štai, vienas sargybinis nuo augšto kuo
ro sutrimitavo. Visa apylinkė, kaip susitarus, sujudo. Vyrai su ginklais 
bėgo į pilį, o iš pilies pulkas karių, ant žirgų ir gerai šarvuoti, jojo į kai
mą nuvesti moteris, vaikus ir senelius į netoliese esantį mišką, kur buvo 
raistas ir viduryje sala, į kurią vedė slapti keliukai. Ten buvo žmonių sau
giausia vieta.

Žmonės, kas tik galėjo, ėmėsi drauge savo turtą. Visi jie nusiminę ir 
aimanuodami traukė į mišką, nes gerai žinojo, kad priešas, laimės ar pra
laimės, vistiek sudegins jų namus, kuriuos taip sunkiai jie statė ir daug 
prakaito išliejo.

Pro medžių tarpus buvo matyti dūmų kamuoliai, o kryžiuočiai, ant galingų 
sarčių, lėkė kaip viesulas; paskui raitelius žygiavo pėstininkai su pabūklais 
piliai griauti. Visi ruošėsi žiauriai kovai.

Pilyje kariai nežiopsojo į priešo pulkus, bet dirbo sušilę; virino smalą, 
vandenį ir akmenis tempė iš krūvos, kuri jau buvo paruošta pilies gynybai.

Saulė jau pradėjo ristis vakaruosna. Kryžiuočiams pats laikas pradėti 
puolimą, nes naktį neįmanoma.

Prasidėjo baisi kova. Karštas vanduo, smala ir akmenys krito ant prie
šo pulkų, kurie kopėčiomis norėjo įlipti į pilį. Ir strėlės neatsiliko, lakstė iš 
lietuvių lankų ir iš priešo. Aimanavimai ir šauksmai sužeistųjų ir mirštan - 
čiųjų buvo baisūs. Iš abiejų pusią buvo daug sužeistųjų ir žuvusių. Pilėnų 
buvo mažiau, bet jiems sekėsi geriau gintis, nes jie turėjo saugias vietas, 
ne taip, kaip priešas, ant gryno lauko.
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Vakarop kova jau tilo, nes abi pusės norėjo pailsėti, bet sargybiniai tu
rėjo daug darbo. Abieji nepasitikėjo ir nežinojo - ar kuris puls ar jau kova 
baigta.

Ryte pilėnai pamatė savo kaimą degantį. Priešas jau buvo atsikvėpęs,ir 
vėl užvirė pragariška kova. Pilėnai buvo įniršę, juos kaitino jų. degančio 
kaimo dūmai ir jie kovojo daug narsiau. Akmenys, smala ir vanduo vėl laks
tė ant priešo galvų.

Priešo vadas matydamas, kad pilies nepaims ir, kad jo apie pusė karių 
buvo sužeisti ar žuvę, davė ženklą pasitraukti.

IR VĖL STOVYKLOJE

Jau savaitė, kai linksmai 
Stovyklauja sakalai;
Kiek čia džiaugsmo ir dainų 
Prie upelio tarp miškų!..

Dieną pradeda malda 
Plevėsuoja vėliava. . .
O prie stalo nematytas 
Atsiranda apetitas.
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Pilėnai netikėjo jų atsitraukimui ir galvojo, kad priešas nori juos iš pilies 
išvylioti, tat išbuvo dar porą dienų. Per šį laiką tvarkė savo sužeistuo
sius ir ruošė laidojimui žuvusius. Karo laukas buvo nusėtas ginklais ir 
arklių kūnais. Visur buvo kraujo dėmės ir sutrypta žolė.

Iš miško grįžo gyventojai ir vėl pradėjo statyti sudegintą kaimą, bet 
dingo vargšų linksmumas, nes jų derlius sutryptas, namai sudeginti ir daug 
vyrų ir tėvų žuvę.

Bet jaunieji metai iš metų augo kaip ąžuolai. Jie stojo į darbą ir vėl kilo 
trobesiai, liūliavo derliaus laukai, o pilį saugojo kaip savo akį.

"Cepeliškių pilis - tai mano senelių namai".

Mano mėgiamiausias gyvis
Aušra Lukoševičiūtė - Montrealis

Labai dažnai esu girdėjusi sa
kant, kad šuo yra geriausias žmo
gaus draugas. Ištikrųjų man atrodo, 
kad jis yra labai ištikimas draugas. 
Su šuniuku gali visur drąsiai jaustis, 
nes žinai, kad jis visuomet tave 
apsaugos.

Vieną sykį ėjau gatve į krautuvę 
mamytei kai ką nupirkti. Netoli 
krautuvės užkabino mane išdykę 
berniukai. Mano šuniukas tuojau 
pribėgo prie jų ir pradėjo urgzti - 
vienam net kelnes sudraskė. Nuo 

to laiko daugiau manęs neužkabi- 
nėja. Draugė gal būtų, nubėgusi, bet 
ne mano šuniukas. Jisai neleido 
manęs skriausti.

Manšunes patinka dar dėl to, kad 
jie yra labai švarūs, ne taip kaip 
katės, kurios bijo maudytis. Jie 
yra visuomet paklusnūs ir labai 
lengva juos išmokyti įvairių da
lykų, pavyzdžiui, ant dviejų kojyčių 
pavaikščioti. Aš niekuomet nemai
nyčiau šuniuko į jokį kitą gyvį.

Žodžiai Č. Senkevičiaus
Pieš. V.Bričkaus

Buvo saulė jau kaitri;
Dėtus ženklus sekdami, 
Jie žygiavo tankumyne 
Žaisti skautiško žaidimo. 

O sugrįžus, tai smagu 
Pūkšt į upę šokt kartu ! 
Iš saulutės ir vandens 
Jie sveikatos pasisems.
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1 WmUomOmP a masu didžioji Seim i
Skyrių veda s.Č. Senkevičius, gyv. 17 Lumbervale Ave., Toronto, Ont., Canada

PIRMUOS PASTOGĖJE

Naujojon PLSS Tarybos Pirmijon iš
rinkti šie Tarybos nariai: v. s. E. Putvytė, 
s. K. Janavičius-Jonaitis, v. s. Br.Kliorė, 
s. kun. J.Vaišnys S. J. ir s.F.Kirša. Be 
šių skautininkų Pirmijon ex officio įeina 
Seserijos VS dr. D. Kesiūnaitė, Brolijos 
VS St. Kairys ir kat. dv. vadovas v. s. kun. 
dr. J. Vaišnora.

Pirmijos pirmininku jau anksčiau buvo 
išrinktas v. s. prof. dr. Vyt. Čepas.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Nuo š.m. liepos mėn. 1 d. ps.kun. L. 
Musteikis yra paskirtas Brolijos Vadų 
Lavinimo Skyriaus vedėju. Tarp kitų nu
matytų ateities darbų šis skyrius su savo 
bendradarbiais rūpinsis paruošti medžia
gą skiltininkų vadovėliui, kurio išleidi
mui lėšų jau ieškoma. Antrasis svarbus 
uždavinys - skiltininkų parengimo pagy
vinimas atskirose vietovėse . Tuo tikslu 
bus paruošta bendrinė skiltininkų kursų 
programa.

* Nuo š.m. liepos 1 dienos ps.V.Man- 
tautas yra paskirtas Brolijos Tautinio 
Auklėjimo Skyriaus vedėju. Šio skyriaus 
artimiausias uždavinys yra paruošti Tė
vynės ir Valstybinio Ženklo programų 
medžiagą, ps. V. Mantautas, kaip JAV Ra
jono sk. vyčių vadas, yra pasiryžęs iki 
1954 m. pavasario sutelkti pinigų „Skauty- 
bės berniukams" išleidimui. Tai turėtų 
būti JAV Rajono sk. vyčių dovana jaunie
siems broliams visame pasaulyje.

* Brolijos Vadija pakeitė pažangumo 
varžybų laiką: varžybos baigiasi š.m. 
gruodžio mėn. 31d. Duomenys iš atskirų 
vienetų turi pasiekti vietinius vadeivas iki 
1954 m. vasario mėn. 1 d.

* NJS įvykusioje JAV ir Kanados Rajoną 
vyčių sueigoje buvo galutinai priimta pat. 
sk. vyčių programa, ją suderinant su kitų 
kontinentų sk. vyčių nuomonėmis ir pagei
davimais. Ši programa jau yra priimta 
LSB Vadijoje ir išsiųsta Tarybos Pirmi- 
jai tvirtinti.
* Š.m. liepos 17-24 d. Irwine Ranch, New 
Port Beach, Kalifornijoje įvyko JAV-bių 
skautų sąskrydis - Jamboree, kurioje da
lyvavo per 50. 000 skautų ir vadų.

Kadangi L. S. Brolijos pripažinimo rei
kalas P. S. Biure nėra galutinai išaiškin
tas, tai lietuviai skautai į tą jamborę pa
kvietimo negavo. Tačiau liepos 18 d. Jam
borę aplankė s. kun. J. Vaišnys, S. J., Los 
Angeles vietininkas ps. V. Pažiūra ir ps. 
Pr. Pakalniškis. Jie su savim atsivežė 
sveikinimo adresą, kuris buvo įklijuotas 
svečių garbės knygoje. Delegacija taip pat 
buvo priimta Mr. McKinney, JAV skautų 
atstovo TS Biure. (Platesnis aprašymas 
tilps sekančiame numeryje).

* NJS įvykusioje abiejų rajonų vadovų 
sueigoje Brolijos VS ir Vadijos nariai pa
darė pranešimus aktualiaisiais Brolijos 
veiklos klausimais.

* Spaudos ir Informacijos Skyrius pra
neša, kad dar galima gauti s.E.Reikenio 
ir v.s.A.Krauso "Tau Skiltininke". Tai 
skiltininkų vadovėlio konspektas, labai 
naudingas kiekvienam skautui. Knygutėje 
yra visų šakų, specialybių ir rūšių prog
ramos. Aprašytos uniformos, ženklai; 
taip pat randame visų žinių, reikalingų 
skautui. Gausu iliustraciją. Kanados ra
jono vienetai, ar pavieniai skautai, norį 
įsigyti knygučių, kreipiasi adresu:Č. Sen
kevičius, 17 Lumbervale Ave., Toronto, 
Ont. JAV ir kitų rajonų skautai vadovėlių 
užsisakyti gali pas E. Reikenį, 237 Whiting 
St., New Britain, Conn. Knygutės kaina 
50 ę.

34

36



KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.

* Š.m. birželio 20-21 d. sk. vyčių Per
kūno būrelis dalyvavo kanadiečių sk. vyčių 
sąskrydyje netoli Nordland skautų rezer
vate, apie 120 mylių į šiaurę nuo Toronto. 
Suskrido virš 40 sk. vyčių iš įvairių vie
tovių. Savaitgalis praleistas pakilioje nuo
taikoje, tik gaila, kad laužas, blogam orui 
esant, turėjo būti imituotas pastogėj. Lau
žo programoje padainavom savų dainų ir 
labai džiaugėmės, kad broliai kanadiečiai 
neblogai mums pritarė. Šis sąskrydis dar 
labiau mus suartino su broliais to krašto 
šeimininkais, kurie pažadėjo, važiuodami 
į tarp.sk. vyčių sąskrydį Šveicarijoj, nu
vežti mūsų linkėjimus lietuvių sk. vyčių 
atstovams.

* Karalienės Elzbietos II karūnacijos iš
vakarėse visoj Kanadoj nuo Atlanto ligi 
Ramiojo vandenyno liepsnojo skautų lau
žai. Šioje visuotinėje skautų šventėje da
lyvavo ir Toronto sk. vyčiai ir jūrų skau
tai su savo tautinėmis vėliavomis. Per-nas

Montreal, Que.

* Birželio 13 d. Dr. J. Basanavičiaus 
Skautų Vyčių Būrelis savo tarpe įspūdin
gai paminėjo birželio mėn. liūdnuosius 
įvykius, s.v.v. si. V. Paulius perskaitė 
atatinkamą referatą, trumpai nušviesda
mas mūsų tautos kelią ir ilgiau sustodamas 
ties brutaliais birželio mėn. įvykiais. Iš 
vadoje pabrėžta, kad lietuvis, girdėdamas 
netiesą, negali likti pasyviu. Jošventapar 
reiga yra nenuilstama kova už savo tautos 
egzistenciją. Laužui prigesus, kiekvie
nas savo mintyse perbėgo paskutiniuosius 
metus.Tūkstančiai žuvusių ir tūkstančiai 
kenčiančiųjų kiekvieno širdyje įspaudė 
neišdildomus pėdsakus. Šis prisiminimas 
dar daugiau įprasmina vyčio kelią, bevin- 
giuojantį tarp klastingų šių dienų pavoją.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

* DLK Gedimino Laivas yra pilnai pa
ruoštas vasaros kelionėms. Vidaus ir da
linai išorės struktūros yra žymiai pakeis
tos, ir laivas dabar jau yra pritaikytas bu
riavimui. Dešimties arklio jėgų motoras 
yra pajėgus ištraukti laivą į Šv. Lauryno 
upės platumas.

Šią vasarą įvyks oficialios laivo krikš
tynos. Iki to laiko stengiamasi įgauti, dau
giau skautiško patyrimo. S. N.

V e 11 a n d , Ont.
* Skautai Welland'o apylinkėj susior
ganizavo šiais metais Motinos Dieną. Pra
džioj buvo 8 vaikai nuo 7 iki 15 metų, mer
gaitės ir berniukai. Vėliau po kiekvienos 
sueigos - iškylos jų skaičius augo.

Maždaug po poros savaičių sesė Eiži- 
naitė, pasikinkius savo "kariuką", pradė
jo kryžiaus kelius į kiekvieną šeimą, tu
rinčią vaikų Niagaroj, Wellande, Port 
Colborne ir artimuose ūkiuose.

Visuotinis tėvą pritarimas mus paska
tino ir buvo surinkta net 25 vaikai. Tikro
vėj buvo surinkta 29, bet iš jų 4 berniukai 
buvo virš 12 metų, kuriems neturėjom 
vadovo, todėl prašėm kiek palaukti. Dar 
po savaitės sužinojom, kad Niagaron at
sikėlė prityręs skautavime ps.P. Balsas, 
kuris mielai sutiko bendradarbiauti. Tada 
priimti tie didesnieji 4 berniukai ir drau
ge su visais kitais broliais perduoti jo glo
bai. Tuo laiku susirišta su hamiltonie- 
čiais, sese ir broliu Vilimais, kurie savo 
patarimais bei paskatinimais daug pa
dėjo mūsų pirmiesiems žingsniams.

Dabar turim du mažus būrelius jaunes
nių skaučių kandidačių ir vieną nedidelę 
skiltį skaučių kandidačių. Viso 16. Tiek 
pat ir brolių.

Mūsų pirmiesiems organizavimosi žings 
niams daug padėjo tėvai pranciškonai St . 
Catharines, kurie visomis progomis, iš
ryškindami skautų ideologiją, ragino tėvus 
leisti savo vaikus į mūsų eiles. Tėvas 
Baniūnas sutiko būti mūsų dvasios vadovu.

Nuo įsikūrimo iki dabar padaryta 9 su
eigos ir 2 laužai. Pirmą lauželį padarėm 
Anglijos karalienės Elzbietos karūnavimo 
dieną, o antras laužas - mūsų rėmėjų ge
gužinėje. Čia mus labai parėmė Hamilto
no skautai-tės. Jie atvyko iš pat ryto uni
formuoti, įsikūrė stovyklėlę, dalyvavo 
mūsų pamaldose, ir padėjo atlikti mūsų 
laužo programą.

Po to skautų vardas dar labiau iškilo vi
sų akyse, ir mes įgijom dar daugiau prie- 
telių.

Sueigas - iškylas darom kiekvieną sek
madienį. Jose einam patyrimų programas, 
mankštą, rikiuotes, specialybes, ( šeimi
ninkavimo, rankdarbių) ir ypatingai sten
giamės kiek galima daugiau laiko skirti 
lietuviškumo ugdymui. Be to, atliekami 
įvairūs skautiški žaidimai, rateliai ir dai
nos.

Kadangi mūsų apylinkė apima 25 mylių 
plotą, tai didžiausias vargas yra su vaikų 
atvežimu į sueigas. Be to, mūsų apylinkėj 
nėra lietuvių mokyklos, o šeimos išmė
tytos miestų pakraščiuose - toli vienos nuo
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kitų, ir vaikai priversti draugauti tik su 
kitų tautybių vaikais. Malonu, kad skau
tiškos sueigos jiems tiek padėjo per tų nors 
trumpą skautavimo laiką, kad, vietoj kal
bėjęsi angliškai, kaip būdavo pradžioj, jie 
dabar kalba tik lietuviškai.

Turim puikų būrį rėmėjų, kurie su
ruošė mums didelę gegužinę, įnešdami į 
mūsų fondą pelno net $300.00. O. E.

JAV RAJONAS

Boston, Mass.

* Sulaukę gražių pavasario dienų Bosto
no skautai ir skautės suskato dažniau iš
trūkti iš miesto triukšmo ir dulkių ^skais
čiai žaliuojančią gamtą. Birželio 6-7 d. 
Bostono vietininkijos skautai sėkmingai 
dalyvavo vietos skautų 2-jo So. Boston- 
Roxbury districto dviejų dienų iškyloje - 
Camporee, Miltone, Camp Sayre stovyk
lavietėje. Šią Camporee pravedė to distric
to vedėjas s. L. J. Končius. Buvo pravestos 
intensyvios varžybos tarp iškylaujančią 
skilčių, kurias laimėjo Bostono latviai 
skautai.

Birželio 7 d. smagią iškylą i Franklin 
Parką turėjo Bostono Baltijos vietininkijos 
DLK Birutės draugovė. Joms vadovavo 
draugininke v. si. D. Barmutė. Pravestas 
įdomus skautiškas žaidimas, parko griu
vėsiuose su apetitu suvalgyti atsineštiniai 
priešpiečiai ir ristele su prasidedančiu 
lietučiu grįžta namo.

D. L. K. Gedimino vilkiukų draugovė, ge
gužės paskutinį sekmadienį iškylavusi 
Camp Sayre, birželio 9 d. su drauginink u 
s.V.Strolia aplankė Bostono planetariumą 
ir mokslo -technikos muziejų. Mažiesiems 
žingeiduoliams daug džiaugsmo suteikė 
to muziejaus eksponatai - gyvas apuokas 
mašinų veikiantieji modeliai ir pan. Po 
šios išvykos vilkiukai pasivaišino le - 
dais ir prisiminė Vokietijoje pasilikusius 
lietuvius skautus, sudėjo savo kuklias au
kas Vyriausiojo Skautininko paskelbtame 
gegužės mėn. GERAJAM DARBELIUI. Vi
si Bostono skautų vietininkijos vienetai 
bei skautininkai prisidėjo prie šio gerojo 
darbelio - Vokietijos Rajono liet.skautų 
vadeivai išsiųsta kukli parama šios vasa
ros vasaros stovykloms paremti.
* Birželio 14 d. Bostone buvo skaučių 
tėvų ir vadovių informacinis susirinkimas. 
Skaučių draugininkės v. si. V. Karosaitė ir 
v. si. D. Barmutė painformavo skaučių ma

mytes ir tėvus apie šią vasarą Baltijos 
vietininkijos skautėms rengiamą stovyklą. 
Šiemet bus stovyklaujama Kirbynėje - 
Camp Kirby, W. Townsend, Mass, ameri
kiečių skaučių stovyklavietėje. Stovyklauti 
numatoma dvi savaites - rugpiūčio 23 - 
rugsėjo 5 dienomis. Sunku bus patenkinti 
visas norinčias stovyklauti skautes, nes 
mūsiškėms apribotas stovyklautojų skaičius: 
vos 32 skautės galės vienu metu stovyk
lauti. Skautės ir vėl laukia gerųjų jų bičiulių 
talkos stovyklautojoms nuvežti ir parvežti 
iš stovyklos.

* Skaučių Seserijos Vyriausiosios Skau- 
tininkės dr. D. Kesiūnaitės įsakymu nuo 
š.m.birželio 4 d. Bostono Baltijos vieti
ninkijos vietininke yra paskirta ps. E. Gim
butienė, Naujoji vietininkė yra lyg skaučių 
motina - labai jų mėgiama ir mylima. Per
nai ji Kirbynės stovykloje prižiūrėjo sto
vyklautojų maitinimą ir daug padėjo joms 
susipažinti su apylinkės gamta.

* Nuo 1951 m. sausio 24 d. iki šiol ėju
siai vietininkės pareigas v. s. L. Čepienei, 
kuri jos prašymu atleista Vyriausioji Skau
tininke savo įsakyme pareiškė nepaprastą 
padėką už pasišventimą ir padėtas pastan
gas sunkiose sąlygose išvystyti plačią 
skautišką veiklą. -SKS-

Chicago, Ill.
* Pirmas ir ketvirtas iš eilės "Skautybės 
Kelio" redaktorius ps.A.Valatkaitis nuo 
š.m. gegužės 21 d. iš savo pareigų pasi
traukė. Naujuoju "Sk. K", redaktoriumi 
paskirtas s.A.Kerelis.

* Ir šiais metais liepos 15 d. paminėta 
Birželio tragedija Baltijos jūroje. Kpt. M. 
Kukučio laivas tos dienos vakare išplau - 
kė į Michigano ežerą, kur įvyko pats pa
minėjimas. s.A.Aglinskas laive kalbėjo 
įgulai, po to buvo į vandenį nuleista gėlią 
puokštė. Šiame minėjime dalyvavo eilė 
žymių svečių, o taip pat ir JAV jūrų skau
tininkų.
* Liepos 15 d. įsisteigė bene pirmas jū
rų budžių vienetas Budys. Vadų išrinktas 
s.dr. K. Aglinskas, pavaduotojas s. A. Ag
linskas ir ps. L. Knopfmileris, adjutantu 
vyr. valt. E. Jasiukaitis.

Detroit, Mich.

* Š.m. gegužės 31d. skautai vyčiai su 
vyresniom skautėm suruošė skautiškas iš-
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leistuvės s.v. psl. J.Kirvelaičiui, kurisyrai 
pašauktas atlikti karinę tarnybą JAV armi
joje. Pas p. p. Griškelius įvyko skautiška 
sueiga - išleistuvės, kurios metu brolišką 
žodį tarė skautų vyčių būrelio vadas s. L. 
Heiningas ir įteikė tautiškais ornamentais 
papuoštą albumą prisiminimui nuo viso vy
čių būrelio. Brolis Justinas buvo be galo 
sujaudintas ir atsidėkodamas pasižadėjo 
visur ir visada būti geras lietuvis ir skau
tas. Taip pat gražiai reprezentuoti ir kelti 
lietuvio skauto vardą. Mes, broliai vyčiai, 
tvirtai tikime jo pasižadėjimu, nes jis 
buvo visada geras ir pavyzdingas skautas. 
Brolis Justinas dėkoja savo būrelio vadui, 
broliams vyčiams ir mieloms sesėms už 
gražią sueigą - išleistuves ir vaišes.

* Geležinio Vilko skautų vyčių būrelis di
džiuojasi s. v. v. si. V. Pileikos gražia re
prezentacija ir skautiška veikla tolimoje 
Korėjoje, tarnaujant JAV armijoj. Brolis 
Vytautas jau baigia savo karinę tarnyba^. 
Laukiam jo sugrįžtant.

* Baltijos vietininkijos skautų vienetai 
entuziastingai stoja į skautiško pažangu
mo varžybas. Atrodo, detroitiečiai bus 
kietas riešutas visos Brolijos vienetams . 
Bostono "Lapinai" tegul nebūna per daug 
tikri laimėjimu. Detroitiečiai gali kartais 
pasipuošti pažangumo ženkleliu. Lapinai, 
laikykitės !...

* Jaunesniųjų skautų Algimanto draugo - 
vė padalyta į dvi; Algimanto ir Vytenio 
draugovės. Draugininko pareigas eina 
s. v. v. si. Z. Rekašius; adjutantai: si. A. 
Iljasevičius ir skautas K. Griškelis. a.b.

Omaha, Nebr.

* Dariaus - Girėno skautų vyčių bū - 
relis, vadovaujamas s. v. si. J. Šarkos, su
rengė liepos 19 d. Dariaus-Girėno 20 me
tų mirties sukakties minėjimą. Minėjimas 
įvyko iškyloje, gražioje vietoje prie eže - 
rėlio. Jie buvo džentelmenais ir pasikvie
tė Taurų skiltį, vad. s. v. v. si. St. Radžiūno 
ir Omahos Vietininkijos seses su viet. v. s. 
v. si. R. Parulyte. Gamtos sąlygos ir aplin
ka buvo labai palanki skautų-čių nuotaikoms 
pakilti. Šalia skautiškų užsiėmimų buvo 
ruošiamasi laužui. Iškylos komendantas 
ir laužo vedėjas buvo v. s. v. si. A. Micke
vičius, neseniai grįžęs iš Dėdės Šamo tar
nybos. Nuotaika buvo pakili. Suliepsnojo 
laužas. Šalia sutartinių dainelių s. J. Sa
kalas turėjo pašnekesį apie Darių ir Girė
ną. Sesės parengė porą "gyvulėlių", Tau
rai - pavaizdavo keletą žiūrovų išvaiz - 

dos bruožų įvairiose lenktynėse bei pra
mogose. 35-riųm. jubil. stovyklos prie Nia
garos dalyviai ps. k. L. Musteikis pabėrė 
keletą vaizdelių iš šios didžiosios stovyk
los. Dalyvių buvo 40.

ANGLIJOS RAJONAS

London.

* Čia gražiai dirba DLK Vytauto mišri 
dr-vė. Ją sudaro skautų Arų skiltis, vado
vaujama psl. K. Šalkausko ir skaučių Ge
gučių skiltis suskiltininkev. s. si. L Turū- 
tiene. Laikant egzaminus į II pat. laipsnį, 
savo pasiruošimu ir žiniomis ypatingai pa
sižymėjo psl. M. Kaulėnas, kurio para
šytą skautišką veikaliuką "Mūsų darbai ir 
mūsų mintys Motinai Tėvynei" netolimoj 
ateity londoniečiai numato pastatyti. Drau
govei vadovauja s. v. v. si. V. Turūta. Ad
jutantas s. v. si. J. Ulevičius.

Bradford.

* Mišrios Geležinio Vilko dr-vės sesės 
atsiskyrė ir įsteigė atskirą skaučių dr-vę, 
kurią pavadino Šatrijos Raganos vardu. 
Šią naująją dr-vę sudaro viena skaučių ir 
dvi jaun. skaučių skiltys. Draugovei va
dovauja si. R. Sinkevičiūtė.Sveikiname pir
mąją skaučių dr-vę Anglijoj !

M anc he s t e r.

* bariaus ir Girėno mišriai dr-vei va
dovauja ps. D. Damauskas. Šios dr-vės 
sudėtyje mažųjų sesučių Voverųskiltis vi
soje skautiškoje veikloje aiškiai pirmau
ja ir duoda pavyzdį. . .vyresniesiems. Vy
riausia voverė v. s. si. R. Palkimaitė turi 
kuo pasidžiaugti.

VOKIETIJOS RAJONAS

Diepholz, Br.Zona

* Š. m. birželio 13 d. Aušros tuntas su
silaukė malonių svečių. Iš Bremeno atvy
ko su kino aparatu BDP du vokiečių skau
tų vadai ir 5 skautės. Vokietaitės buvo 
pakviestos į parodomąją tunto Jūratės 
dr-vės sueigą ir į pašnekesius. Vakare 
gimnazijos auklėtiniams ir stovyklos gy
ventojams buvo rodomi kultūriniai filmai . 
Parodytas gyvenimas Philadelphijoje, 
"Rytas Prancūzijoje", nepamiršta parodyti
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ALp(LKA)3083
ir stovyklos gyvenimo, pasaulio jaunimo 
suvažiavimo JAV-bėse, kultūrinė Peru 
valstybės apžvalga, Lampedūzos žvejai- 

* Birželio 14-toji yra viena iš baisiau
sių lietuvių kančios dienų. Tada mes mi
nime 1941 metų masinius nekaltų žmonių 
išvežimus j baisias Sibiro taigas.

Diepholze, Lietuvių Vasario 16 Gimna
zijoje, ta diena buvo praleista giliame 
gedule. Rytų įvyko vėliavos pakėlimas. Jo 
metu ps. O. Gešventas, Aušros tunto tun- 
tininkas, tarė visiems susirinkusiems 
skautams, svečiams ir stovyklos gyven
tojams žodį, kuriame jis iškėlė liūdesio 
dienos prasme, prašydamas ją praleisti 
susikaupime ir tuo tinkamai prisiminti ir 
pagerbti mūsų Tėvynės brolių ir sesių 
kančias.

Po vėliavos pakėlimo visi katalikai skau
tai su vėliava žygiavo bažnyčion išklau
syti šv. Mišių. Gimnazijos kapelionas pa
sakė tai liūdesio dienai pritaikytų pamoks
lų. Dar prieš piet įvyko Aušros tunto su
eiga, kurioje tarp kitų svečių dalyvavo 
s. A. Giedraitis, tunto juridinis patarėjas 
dr. J. Sakalauskas, vokiečių skautai ir 
skautės iš Bremeno, gimnazijos mokyto
jai, kun. kapelionas dr.A.Paškevičius ir 
stovyklos gyventojai. Po tuntininko ps.O. 
Gešvento žodžio ir tylos minutės buvo 
skaitomi įsakymai. Tuntų sveikino evang. 
skautų kapeliono pareigas einųs mokyto
jas J.Jurkaitis. BDP ps. K. G. Krachten 
pasakė trumpų, bet labai nuoširdžių kal
bų, kurioje jis pabrėžė, kad vokiečiai pil
nai supranta ir užjaučia Pabaltijo tautų 
kančias. Vokietaitės skautės prisiminimui 
prisegė v. si. Aid. Gasnerienei vokiečių 
skaučių ženkliukų. Iš savo atsiminimų pa
pasakojo v.valt. St.Gasneris, paliesda
mas 1941. VI. 14/15 d. baisius įvykius. Vė
liau s. v. si. V. Raišys jausmingai perskai
tė v. s. pulk. Šarausko paskutinių dienų 
aprašymų. Sueiga baigta "Lietuva brangi. .. 
daina.

Po pietų įdomi paskaita buvo gimna
zijos salėje, kurią per bendrą gimnazi
jos minėjimą skaitė VLIK'o atstovas p. 
Glemža. Po to sekė meninė minėjimo da
lis. Gimnazijos choras sudainavo kelias 
lietuvių liaudies dainas, mokiniai pa
deklamavo.

Vakare, aidint Tautos Himno garsams, 
buvo nuleista trispalvė ir kiek vėliau 
skautai ir visi kiti susirinkusieji gedulin
goje eisenoje žygiavo prie kryžiaus, kur 
buvo padėtas vainikas . Kun. dr. A. Paške
vičius pasakė jaudinančių kalbų, liepda
mas būti savo tėvynei ištikimais sūnumis 

ir dukterimis. Ir v 
sižadėjo niekados n 
tančios tėvynės ir '
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* Kiekviena Aušros tunto skiltis įsipa
reigoja paskirti bent 15 sueigos minučių 
Lietuvos praeičiai ir jos didvyriams, pat
riotams pažinti. Taip pat būtinas mielo 
"Skautų Aido" skaitymas ir nagrinėjimas .

ADMINISTRACIJOS ŽINIOS

* s. A.Samušis ir s. P. Labanauskas, 
abu iš Brooklyno, užsakė po vieną "Sk.A". 
prenumeratų Vokietijoje esančiai sesei ar 
broliui.

s. v. v. si. V. Bacevičius ir Clevelando 
užsakė vienų "Sk.A". prenumeratą Vokie
tijoje esančiai sesei ar broliui ir prisiun
tė $1.00 "Sk.A". paremti.

L.Michaelytė iš Watertown, JAV, parė
mė "Sk.Aidą" $5.00 auka.

p.Dvilaitis iš Toronto parėmė "Sk.Ai
da $2.00.

Visiems gerb. mūsų rėmėjams reiškia
me nuoširdžią padėkų.

* Pakartotinai pranešame gerb. skaity - 
tojams, kad š.m.Nr. 1 ir 2 yra jau iš
sibaigę. Dėlto vėliau užsisakiusiems gali
me išsiųsti tik Nr.3.
* Pageidaujama, kad gerb. skaitytojai, 
pranešdami savo naujuosius adresus, drau
ge nurodytų ir savo prenumeratos eilės 
numerį, kuris yra žymimas adrese.

* Eilės mūsų gerb. skaitytojų bendradar
biavimas gali padėti "Sk. Aidui" sėkmin
gai užbaigti šiuos darbo metus. Bičiuliai, 
ar ne laikas atsiskaityti už š. m. prenu
meratų?

* Vienetų vadovų ir mūsų korespondentų 
prašome kaip galint greičiau siųsti redak
cijai stovyklų reportažus, dienoraščius ar 
jų ištraukas, nuotraukas ir 1.1. Rugsėjo 
mėn.numeryje, kaip ir pereitais metais , 
tilps didelis skyrius "Mūsų vasaros sto
vyklos". Medžiaga laukiama iki rugpiūčio 
mėn. 25 d.

* Sesės ir broliai, fotografavę NJS, pra
šomi prisiųsti savo nuotraukų rinkinius 
"Sk.A". redakcijai. Būtų labai patogu, jei 
nuotraukos turėtų savo numerius ir tuo 
palengvintų užsisakymą pas autorių. To
ronto ir apylinkių skautės-tai, norėdami 
užsisakyti NJS nuotraukų, gali kreiptis į 
redakcijų.

91.3 3 6,2 81
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