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SESĖMS IR BROLIAMS PLAČIAME PASAULYJE
MŪSŲ SĄJUNGOS 37 METŲ SUKAKTIES PROGA VISOMS SESĖMS IR 

VISIEMS BROLIAMS, VADOVAMS IR VADOVĖMS, RĖMĖJAMS IR RĖMĖJOMS 
SIUNČIAME SAVO NUOŠIRDŽIAUSIUS

SVEIKINIMUS.
KAD MŪSŲ DARBAS BŪTŲ KASDIENINIU GARBĖS IR PADĖKOS HIMNU 

MALONINGAJAM GRAŽIOSIOS GAMTOS KŪRĖJUI, KAD JIS BŪTŲ' DŽIAUGSMU 
IR NAUDA IŠ PRIESPAUDOS KILSIANČIAI TĖVYNEI LIETUVAI,

VISIEMS IR VISOMS LINKIME
PLSS Pirmija, Seserijos/Brolijos Vadijos. s

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

• KIMAS, Nr. 15, 1955, 10 psl. ir vir
šeliai. Leidžia Bostono “Senųjų Lapi
nų” vyčių būrelis.

• ELENUTEI PASAKOS, M. Sibir- 
jak, sulietuvino P. E. Išleido Rūta, P.O. 
Box 78, Rodney, Ont. 38 psl. ir viršeliai. 
Įdomios pasakėlės vaikams.

® Pakartotinai pranešame, kad nuo 
š.m. spalių mėn. 15 d. administracijos 
adresas pasikeitė. Visus administraci
nius reikalus prašome nukreipti naujo
jo administratoriaus adresu: Mr. L. Ei
mantas, 310 Emery St., London, Ont., 
Canada.

® Dažnai yra gaunami prenumeratų 
pinigai ir adresų pakeitimai redakto
riaus adresu ir vardu. Mieli skaitytojai 
nuoširdžiai prašomi, ypač dabar, kai ad
ministratorius gyvena visai kitame 
mieste, nesikreipti į redaktorių tais rei
kalais vien laiko taupymo motyvu. Vis
ką nukreipkime į administraciją.

• Metams baigiantis dar visa eilė mū
sų gerbiamų skaitytojų nėra užsimokė
ję už visus metus jiems siunčiamą “Sk. 
A.”. Administracija, negalėdama toliau 
skolon siųsti, artimoje ateityje turės 
tiems gerb. skaitytojams “Sk. A.” siun
tinėjimą nutraukti.

• Grynai dėl finansinės padėties ir 
netikrumo, kuris visuomet pasireiškia 
pradedant naujuosius metus, šių metų 
sausio ir vasario numerių buvo atspaus
ta tiek, kad jų vėliau pritrūko užėjusiai 
naujų skaitytojų bangai. Šių metų liko 
tik 2 mėnesiai. Mieli Skaitytojai, jei esa
te apsisprendę už “Sk. A.” skaitymą, 
siųskite savo prenumeratas dar šiais 
metais, kad administracija galėtų ge
riau numatyti, koks egzempliorių skai
čius spausdintinas 1956 metais. Savo 
tvarkingumu padėsite administracijai 
atsilyginti Jums tvarkingumu laikraš
čio pristatyme.

• Mielas Skaitytojau, labai paleng
vinsi mūsų darbą, jei keisdamas adresą, 
tuojau ir mums praneši, kad “Sk. A.” 
galėtų Tave be sutrukdymų lankyti; jei 
prenumeruodamasis laikraštį ar keisda
mas adresą, rašysi aiškiai ir tiksliai.

• Naujasis 1956 metų “Sk. Aido” va
jus jau pakeliui. Jo paskelbimą sutruk
dė pasikeitimai administracijoje. Re
dakcija ir administracija laukia senųjų 
ir naujųjų jėgų įsijungimo į būsimas 
varžybas, vis prieš akis turėdamos di
desnio, gražesnio ir įdomesnio “Sk. Ai
do” idealą.

Šio numerio viršelyje jūrų s. L. Knopf - 
milerio nuotrauka — mūsų jūrų skautai 
Michigano ežere.
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MOKSLO METUS PRADĖJUS

Šviestis ir šviesti
Alfa Sušinskas

Mane labai jaudina nekartą girdėta 
šitokia istorija iš netolimos lietuvių pra
eities Amerikoje. Taip atsitikdavo ne
retai prieš keliasdešimt metų, kai lie
tuviai ir kitataučiai, į šią šalį atvykę, 
ieškodavosi darbo. Susikalbėti anglų 
kalba jie negalėdavo. Dėl to kaikurie iš 
jų vaikščiodavo palei fabrikus, sau ant 
nugaros užsikabinę skelbimą anglų kal
ba: “Ieškau darbo!”

Tokie buvę faktai nėra juokingi, ir 
aš čia nepašaipauju; tokie faktai yra 
graudus ir skaudus praeities prisimini
mas, kada žmonės neturėdavo kitokių 
būdų prasimušti į gyvenimą... Jie at
sivežė su savimi tik gerą ir taurią širdį, 
bet sunkus anų dienų gyvenimas nebu
vo leidęs jiems atsivežti ir mokslo, iš- 
siprusinimo, kuris būtų jiems padėjęs 
prasiskinti kelią pirmose imigracijos 
dienose. Norėdami rasime daug skau
džių pavyzdžių, kaip nevienas iš lietu
vių turėjo ar net ir tebeturi žiauriai 
vargti tik dėl to, kad sąlygos jiems ne
davė progos šviestis ir kiek daugiau iš
silavinti.

Mums, lietuviams, reikia mokslo ir 
pakankamo išsilavinimo, visais galimais 
būdais siekiamo. Turimais duomenimis, 
JAV lietuviai mokslo siekusiais žmonė
mis praeityje proporcingai stovėjo že
miau už negrus ... Nenuostabu, kad lie
tuvių įtaka viešajame JAV gyvenime 
buvo labai maža: trūko išlavintų sme
genų ir paruoštų charakterių.

Mes siekiame mokslo šviesos ne tuš
čios garbės išskaičiavimais, bet kad ga
lėtume daugiau ir labiau šviesti sau pa
tiems ir kitiems, kad būtume reikšmin
gesni viešajame gyvenime.

Pagrindinis švietimosi šaltinis yra 
betkuri mokykla. Tačiau ir pamokykli- 
nis (ar užmokyklinis) švietimasis yra 

nė kiek nemažiau vertingas už pagrin
dinį, mokyklinį švietimąsi. Baigęs kurią 
nors mokyklą, žmogus neturi sustoti 
švietęsis; sustojęs šviestis jis netrukus 
pradės žengti atgal atžangos keliu.

Visoms tautoms mokyklinis švietima
sis yra reikalingas, bet mums, lietu
viams, jis yra ypač būtinas. Reikia nič
nieko nesigailėti ir į mokslus eiti. Mes 
turime prasiveržti į pirmąsias vietas vi
sose gyvenimo srityse. Be tinkamo išsi
lavinimo yra beveik neįmanoma tai pa
siekti.

Pamokyklinis švietimasis yra labai 
daugelio nepaisomas. Šitoks elgesys yra 
klaidingas ir kenksmingas. Mokyklinis 
švietimasis (tiksliau, mokymasis) te
trunka tik kelerius ar keliolika metų. 
Tuo tarpu pamokyklinis švietimasis tu
ri trukti iki žmogaus gyvenimo saulėly
džio ... Žmogus, baigęs mokyklą ir to
liau nepaimąs į rankas knygos, nepro
gresuos savo kultūriniu išsiprusinimu... 
Žinoma, knyga nėra vienintelė priemo
nė švietimuisi, auklėj imuisi bei kultū- 
rinimuisi: ji tėra tik viena iš priemonių 
šiame kelyje; tačiau ši knygos priemo
nė yra būtina ir niekuo neatstojama. 
Pamokykliniam švietimuisi siekti yra 
daug priemonių, daug būdų, daug kelių. 
Norintysis visada juos suras ir jais tin
kamai pasinaudos.

Tremties lietuviai yra išsiblaškę po 
įvairius kraštus, ir dėl to tremties jau
nimui tenka mokytis svetimose įvairių 
kraštų mokyklose. Tenka labai apsi
džiaugti, kad mokyklinis jaunimas daug 
kur skina mokymosi bei darbštumo lau
rus: juk daugelis tremties jaunimo įvai
riuose pasaulio kraštuose mokslo metus 
baigia pirmųjų mokinių eilėse. Tai labai 
puikus ženklas ir puiki atestacija trem
ties jaunimui!
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Šios vasaros stovyklos

LORD BADEN POWELL MŪSŲ 
SVEČIAS

Anglijos Rajono Stovykla
Anglijos Rajono tradicinės vasaros 

stovyklos, kiekvieną vasarą, vis dau
giau ir daugiau sutraukia skautų ir 
skaučių. Šių metų stovykloje, jau šešto
je iš eilės, stovyklavo virš 90 skautų-čių.

Nuo šių metų pasibaigė ir mūsų var
gai su stovyklavietėmis, kurios lig šiol 
nebuvo vienos iš geriausių. Dažniausiai 
stovyklaudavom užtvertose gyvulių ga
nyklose, kuriose siausdavo musės ir ki
tokį vabzdžiai. Gera stovyklavietė Ang
lijoje gana sunkoka gauti. Bet šiais me
tais stovyklavietę turėjome puikią. Lie
tuvių Namų Bendrovei nupirkus vasar
vietę, skautams buvo leista toje žemėje 
pasirinkti sau tinkamą stovyklavietę. 
Didžiuliame, nors ir apleistame parke, 
buvo pasirinkta dvi aikštelės, berniukų 
ir mergaičių stovykloms. Nepertoliau- 
siai ten yra ežerėlis ir gana sraunus 
upelis.

Oras taip pat pasitaikė puikus, kokio 
ir patys anglai nebeprisimena. Tik vieną 
naktį palijo, o šiaip visą laiką saulutė 
kepino.

Stovyklavome nuo liepos 30 d. iki 
rugpiūčio 7 d. Turėjome ir svečių iš Vo
kietijos ir Prancūzijos. Stovyklas įren
gėm kuo puošniausiai, su įvairiais pa
grąžinimais ir gražiu puošniu stalu.

Mergaičių stovyklai vadovavo neper
seniausiai iš Kanados į Angliją atsikėlu
si ps. D. Fidlerienė su savo pavaduoto
ja si. R. Kroliute ir talkininkaujant psl. 
G. Zinkevičienei; berniukų stovyklai 
vadovavo s.v.v.sl. J. Alkimavičius su 
pavaduotoju s.v.sl. M. Kaulėnu. Abi sto
vyklas globojo Rajono Vadas s. K. Vait
kevičius.

Kiti stovyklų pareigūnai buvo: Sto
vyklų kapelionas — kun. P. Dauknys, 
iždininkas — s.v.v.sl. E. Šova, laužave- 
dys ir iškylų vadovas — s.v.sl. V. Fidle-

Skoutybės Įkūrėjo lordo Boden-Powell sūnui įtei
kiamo dovana.

Šia proga ir apie gyvenamojo krašto 
kalbos mokymąsi. Jaunimui, mokyklą 
belankančiam, išmokti gyvenamojo 
krašto kalbą yra vieni juokai. Bet su
augusiems ir mokslą baigusiems Lietu
voje šis dalykas yra žymiai sunkesnis. 
Tačiau ir jie turi stengtis mokytis gy
venamojo krašto kalbos. Svetimoji kal
ba mums yra priemonė, kuria mes iš
einame į viešąjį gyvenimą ir jame aki
name kelią savo teisėms; svetimąja kal
ba mes galime parodyti svetimiesiems 
savo kultūrinius turtus; svetimojo, gy
venamojo, krašto kalba yra didelis mū
sų kovos ginklas.

Tačiau mes neturime nuskriausti lie
tuvių kalbos: svetimoji kalba neturi pa

keisti savosios kalbos —■ ji neturi būti 
jos pakaitalas.

Tremties jaunimas turi nugalėti visas 
kliūtis lietuvių kalbai išmokti. Jokie 
vargai ir jokios aukos neturi jam su
kliudyti šio šventojo darbo. Niekas iš 
mūsų jaunųjų tenesidžiaugia puikiai 
kalbąs svetimąja kalba, jei jis prastai 
lietuviškai temoka: šitoks jo pasididžia
vimas būtų jo dvasinės elgetystės paro
dymas.

Mes esame pašaukti šviestis ir šviesti. 
Gaunamąja mokslo šviesa mes kuriame 
laimę sau patiems ir kursime atgim
siančiai laisvajai Lietuvai.

Šviesa nešviečia vien tik sau: jos spin
duliai visada siekia daug toliau už sa
vo židinį...
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ris, stovyklų daktaras ir “Taukuoto puo
do” redaktorius — dr. K. Valteris ir 
stovyklų maitinimo viršininkas — ps. 
B. Zinkevičius su pavaduotoju broliu R. 
Verbyla.

Rugpiūčio 7 d. į Įžodžio šventę ir pas
kutinį stovyklos laužą, kaip ir kiekvie
nais metais, suvažiavo daugybė skautų- 
čių tėvų ir lietuviškos visuomenės. Taip 
pat atvyko vietos anglų skautų vadovy
bės atstovai ir toje pat žemėje stovyk
lavusi anglų skautų draugovė.

Maloniausias tos dienos svečias buvo 
Lord Baden Powell — Skautybės Įkū
rėjo sūnus. Tenka pažymėti, kad jis yra 
labai populiarus anglų skautų tarpe. Jį 
sutikom su didelėm ovacijom. Įžodžio 
šventės metu Lord Baden Powell, savo 
kalboje, šiltais žodžiais prisiminė savo 
kelionę 1933 metais, kartu su savo tėvu 
į Lietuvą, kurioje jis sakosi radęs nepa
prastai gražų lietuvišką nuoširdumą. Jis 
išreiškė stiprią viltį, kad anksčiau ar 
vėliau mes grįšime į savo laisvą Tėvynę, 
ir pabaigoj pasakė: “Jei mano tėvas — 

Skautybės Įkūrėjas, būtų gyvas, tikrai 
jis šiandien pas jus būtų atvykęs”.

Jo kalba buvo palydėta griausmin
gais šūkiais ir plojimais. Po to, jam bu
vo įteikta lietuviška tautinė juostelė su 
Lietuvos skautų ir skaučių ženkleliais.

Atsisveikinimo laužą uždegė Lord Ba
den Powell, kurį pravedė s. K. Vaitke
vičius. Dainos ir gražūs pasirodymai bu
vo palydimi griausmingu susirinkusios 
visuomenės plojimu. Laužui baigiantis, 
kun. Dauknys, įteikė s. K. Vaitkevičiui 
knygą “Marija mums kalba” su visų sto
vyklautojų parašais ir įrašu: “Broli 
Skautininke, daugiau tokių stovyklų”.

Po laužo, tą pačią dieną, daugelis iš
skubėjo į namus, širdyse tvirtai pasi
ryžę kitais metais vėl pasimatyti su bro
liais ir sesėm stovykloje.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 
šiais, lietuviška visuomenė gausiai su
aukojo stovyklos reikalamas pinigų (114 
svarų), be to, VLIKas paskyrė pašalpą 
26 svarus ir DELS Centro Valdyba 30 
svarų. ps. B. Zinkevičius.

MŪSŲ ANTROJI VASAROS 
STOVYKLA

Lietuviškas kaimas. Stovyklą, kaip ir 
pernai, įruošėm tame pačiame kalnely
je, žaliuojančioje pievoje, apsuptoj miš
keliu ir krūmais. Į pietus — pakalnėje, 
žemai po kojomis sruvena šaltiniuotas 
upeliūkštis, o nuo stovyklavietės į rytus 
— plačiame ir žaliuojančiame slėnyje — 
vingiuota Temzės upė. Šiame gamtos 
prieglobsčio kamputyj liepos 15 dienos 
pavakare bematant išdygo palapinių 
kaimelis ir čia apsigyveno mūsų vyčiai, 
vilkiukai ir paukštytės. Brolis Alfonsas 
pasiūlė: “Mes čia įkūrėm lietuvišką kai
melį. Todėl, ištrūkę iš svetimos aplin
kos, čia kalbėkime tik 1 i e t u v i š k a i ”. 
Pasiūlymui pritarimas pas visus išsi
veržė griausmingu — valio! Ir reikia 
pripažinti, kad visą stovyklavimo laiką 
mūsų tarpe skambėjo tik gimtoji kalba.

Dariaus -. Girėno atminimas. Stovyk
lauti pradėjom liepos 15 dieną, t.y. tą 
pačią dieną, kai didvyriai Darius ir Gi
rėnas prieš 22 metus per Atlantą išskri
do į brangią ir išsiilgtą Tėvynę Lietuvą. 
Todėl mūsų mintys ir troškimai, mūsų 
akys ir veidai taip pat nukrypo Tėvy
nės dink, o šiai stovyklai pasirinkom 

Dariaus ir Girėno vardą. Sekmadienį — 
liepos 17 d. — per mūsų didvyrių žuvi
mo 22 metų sukakties minėjimą, stovyk
los vėliava su gedulo šydu nusileido iki 
pusiau stiebo, o mes susikaupę savo nors 
ir menkutes jėgas paskyrėm “Tau, Jau
noji Lietuva!”.

Slinko dienos, darbas virė. Stovyklon

Londono, Ont., skautų stovyklos Vadi jo
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atvykom skautiškai pagyventi ir našiai 
padirbėti. Stovyklos vadija stovyklavi
mo programą buvo kruopščiai paruošu
si, todėl ne valandėlės veltui neleidom. 
Nors saulutė labai kaitino ir prakaitas 
per veidus liejos, bet skubėjom ir laiku 
buvom visur, kur tik reikėjo. Patyrimo 
laipsnių programų mūsų jaunieji stro
piai mokės, egzaminus laikė, iškilmingai 
įžodžius davė. Švaros, susitvarkymo, 
drausmės bei sporto varžybose jie taip 
pat kietai kovojo. Todėl, tur būt, susė
dus prie trikampio mūsų stalo valgiai 
visada būdavo labai skanūs ir nuotaika 
pakilusi.

Vakarinės pramogos. Kasdien, kai 
saulutė leidos ir dietios darbai jau būda
vo baigti, susėsdavom prie laužo. Ir mes 
nebūdavom vieni. Daug mūsų bičiulių 
ir rėmėjų, sukorę 15 ar daugiau mylių, 
sėdos greta mūsų: juos taip pat traukė 
mūsų vakarinės pramogos. Ypač pažy
mėtina sekmadienio laužo I-moji dalis, 
skirta Tėvynei atminti, kai mūsų bi
čiulių buvo keliolika kartų daugiau, 
kaip skautų. Mūsų laužai, tai lyg lietu
viško kaimo šventvakariai su visais 
jiems būdingais atspalviais: skambančia 
daina, armonikos raudojimu, trykštan
čiu juoku ir humoru, smagiai besisu
kančiais “šokėjai, vaidintojais, būrė
jais, magikais ir kit. artistais”, pilnais 
užsidegimo ir tikro įsijautimo. Ypač 
mūsų mažieji troško pasirodyti. Lauža- 
vedys turėdavo būti labai atidus, kad 
kokio jųjų “numerio” nepraleistų ir tuo 
skilties “neužrūstintų”.

Ar jau reikia skirstytis? Ir taip pen
kios saulėtos ir karštos, bet kartu na
šaus darbo dienos prabėgo bematant. 
Kai paskutinį kartą iškilmingai nulei
dom vėliavą ir mūsų vadovai paskelbė 
stovyklos uždarymą, ypač mūsų mažie
siems suskaudo širdelės: jie visi stebė
jos, kaip galėjo taip greit prabėgti tik
rojo skautavimo laikas ir kodėl jo nega
lima nors truputį pratęsti. Jiems nura
minti vyresnieji sakė, kad ateis dar 
daug daug gražių vasarų ir tada vėl iš
eisime į gamtą pagyventi. Gal jau neto
li ir toji vasara, kai mes—lietuviai skau
tai — stovyklausim savo gimtoje žemė
je — Lietuvoje!

Reiktų pažymėti ir vyresniųjų įspū
džius. Mūsų vadovai džiaugėsi ir nuo
širdžiai dėkojo visiems, kuo nors prisi- 
dėjusiems prie šios stovyklos surengi

mo. Mūsų dvasios vadas kun. J. Danie
lius visus sveikino ir nuoširdžiai dėkojo 
skautų vadovams, o šeštadieninės mo
kyklos tėvų komitetas, stovyklai pasky
ręs 25 dolerius, per savo atstovą labai 
gyrė skautišką veiklą ir ragino visus tė
vus įrašydint'i savo vaikus į skautų ei
les. ps. L. E-tas.

IŠ RAGAINIŠKIO DIENORAŠČIO 
(Ragainės stovykla, Inglewood, Ont. j
Liepos 23 d., šeštadienis. Pašėlusiai 

karšta nuo saulės, palapinių statymo, 
čiužinių tempimo ir lakstymo, kartais 
nežinant nei kur, nei kodėl... Pilnas 
miškelis skautų-čių, vilkiukų, jaun. 
skaučių, vadovų ir tėvų. Tikras darby
metis užėjęs: vieni stato palapines, kiti 
kasa stalą, treti apie virtuvę sukiojasi, 
Untės vaikomi ir vėl kviečiami atgal. 
Jūrų skautai vėliavų aikštelę tvarko, al
torių stato. Visiems darbo pakanka, tar
tum čia dirbti, o ne stovyklauti būtų su
važiavę.

— Ei, Clevelandas atvažiavo! — rėkia 
vienas brolis, pernai čia stovyklavęs ir 
su Clevelando Pelėdom susipažinęs. Ta
čiau mažai kam yra laiko, viską metus, 
bėgti viešnių pasitikti...

Liepos 24 d., sekmadienis. Stovyklos 
atidarymas. Ilgos skaučių ir skautų vo
ros traukia į pirmąsias šv. Mišias. Dun
da tiltas per upelį, skamba skautiška 
daina ... Tėvas ps. St. Kulbis, S.J. nuo 
altoriaus pasveikina visus, suskridusius 
stovyklauti. Kvepia saulės įkaitintos tu
jos. Taip gera miške pasimelsti, kaip 
niekur kitur. Stovykla grįžta į vėliavų 
aikštę. Kyla vėliavos, sakomos kalbos, 
skaitomi įsakymai. Kad tik greičiau visa 
tai pasibaigtų, ne vienas pagalvoja. To
kia puiki saulė, ir upelio čiurlenimas 
taip vilioja! Na, ir po visų iškilmių pilna 
upė jaunimo, klyksmo, taškymosi. Pa
krantės aplipusios besidžiaugiančiais 
saule ir gaivinančiu oru. Ir po tų visų 
malonumų kaip skanu pavalgyti prie sa
vo stalo. Skelbimų lentoje pasirodo pir
masis “Liepsnelės” numeris. Ateina va
karas, dega laužas, skamba dainos, aidi 
miškeliai ir kalvos ir nušvitusiu paukš
čių taku lekia mintys į tolimą tėviškę...

Liepos 25 d., pirmadienis. Ant šalia 
stovyklos esančio lauko švilpia švilpu
kais, muša būgnais, vilkiukai ir skautai 
kerta koja kojon. Vadovybė patyrė per 
atidarymo iškilmes, kad su rikiuote blo-
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Kanados Ragainės sto
vyklos atidarymas

Nuotr. P. Čeponio

gal. Taip ir išvarė į rugienojų pasipra
tinti. Ir maudytis jau reikėjo brolio Va
lentino priežiūroj. Mat, plaukymo in
struktorius atsirado.

— Kur tavo pora! —= šaukia instruk
torius, pamatęs brolį, vieną plaukiantį.

—• Sėdi ant kranto, — parodo brolis 
į saulėj besišildančią sesę ...

Pyksta kaikurie vadovai, kad stovyk
la labai primityvi. Girdi, čia nėra kur 
prisijungti elektrinių skustuvėlių barz
doms skusti...

Liepos 26 d., antradienis. Tiek daug vi 
šokių kalbų ir straipsnių. “Liepsnelėje”. 
Kažkas naktį kažką puolė, griovė pala
pines, kažkas naktį slaptai valgė saldai
nius, kažkas buvo ar nebuvo, bet kalbė
jo visi, ir stovyklos vadovybė neatsiliko. 
Vieni sako, tegu puola, tegu daro ką no
ri, kiti nepritaria. Bet pagaliau visi pri
ėjo nutarimo, kad puolimų nebereikia. 
Skamba dainos, klega miškas. Stovykla 
pačiame įsisiūbavime.

Liepos 27 d., trečiadienis. Stovykloje 
ima garsėti Juodųjų Kačių skiltis iš Cle- 
velando. Vardas, pasakytume, nevykęs, 
bet kai geresnio skautiškas patyrimas 
nebesuranda, tada belieka sutikti su tuo 
lietuvišku priežodžiu “kaip pavadinsi, 
taip nepagadinsi”. Kuo gi garsios tos 
Juodosios Katės? O gi, kad visos nešioja 
juodus drabužius, visos kartu prie stalo 
sėdi ir valgo. Vienas kitas brolis iš To
ronto nebeiškentė ir nuėjo su “katėmis” 
valgyti. Girdi, negražu į viešnias dėme
sio nekreipti, ypač kai jos tokios ryš
kios. Sesėms įvesta nauja dienotvarkė. 
Vietoj maudymosi vėdinamos palapi
nės. “Liepsnelės” redakcija užversta 
dienos įvykių aprašymais ...

Liepos 28 d., ketvirtadienis. Broliai 
turėjo nakties žaidimą. Iš vakaro išėjo 
visi dainuodami, kaip į karą... Net ki
tos sesės apsiverkė. Kur tau išėjo — ere
liais išskrido! Po gana ilgo žygio vieno
je miško dauboje suliepsnojo laužas. 
Reikėjo pailsėti. Pirmasis žaidimas jau 
ne vieną pakirto. Pamesti prožektoriai, 
apdaužyti šonai, kruvinos alkūnės šne
kėte šnekėjo, kad naktį nežinomame 
miške žaisti — tai ne stovyklos rajone 
paraduoti. Po pusiaunakčio paleidžiami 
jaunesnio amžiaus skautai su vadovais, 
nutarusiais, kad geriau išsimiegoti pa
lapinėj, negu atsirėmus į medžio ka
mieną ... Vyresnio amžiaus skautai ir 
vienas vadovas liko miške iki ryto. Bu
vo sužaista keletas labai smagių ir įdo
mių žadimų. Kai stovykla kėlėsi, ištver
mingieji grįžo pažadėtam laisvadieniui. 
Atvyko sesė L. Čepienė iš Bostono. Se
sės mokosi naujų dainų ir žaidimų ...

Liepos 29 d., penktadienis. Brolių skil
tys išeina iš stovyklos Robinzono gyve
nimui. Jos susiranda paslėptą maistą. 
Įsikuria savo skilties stovyklas, gamina
si valgį, žaidžia skilties žaidimus, rašo 
dienoraščius. Stovykloje vienos sesės...

Liepos 30 d., šeštadienis. Stovykloje 
vyksta egzaminai. O svarbiausia visi 
laukiam atvykstančių Vyriausiųjų Skau 
tininkų. Apie pietus jie pasirodo. Su ga
lingu “valio” ir skilčių šūkiais bėgame 
jų pasitikti. Jūrų skautai neša abu Vy
riausiuosius į vėliavų aikštę. Čia rapor
tuojama, įteikiamos gėlės, pasakomos 
kalbos — ir vėl viskas sugrįžta į seną 
vagą. Ir Vyriausieji Skautininkai įsijun
gia stovyklauti. Bėga valandos, ir jos
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tokios trumpos, kai stovykla eina prie 
galo ...

Vyriausioji Skautininke atvyko i stovyklą . . .
Nuotr. A. Alonderio

Liepos 31 d., sekmadienis. Stovyklos 
uždarymas. Jau iš pat ryto automobi
lių šalia stovyklos atsirado daugiau nė- 
gu palapinių. Privažiavo tiek daug sve
čių, kad rajonuose nebetilpo. Iškilmin
gos pamaldos. Aidi giesmė. Darosi grau
du, kad jau rytoj čia nieko nebebus. Bet 
čia nėra nieko amžino. Vėl grįžtame į 
miestus, vėl ruošimasis kitų metų sto
vykloms. Ir taip seka metai po metų... 
Dar gaiviu upelio vandeniu, tyru oru, 
sava lietuviška skautiška šeima kelios 
valandos pasidžiaugti belieka. Pavakare 
vėliavų aikštėje uždarymo iškilmės. 
Skaitomi paskutiniai įsakymai, duoda
mas kandidatų įžodis, sakomos kalbos 
ir nuleidžiamos vėliavos. Tai liūdnos iš
kilmės. Jos būtų visiems daug linksmes
nės, jei po stovyklos, kurioje atkūrėme 
mažytę Lietuvą, grįžtame į svetimas pa
stoges, ir kankinantis pakeleivio žmo
gaus namų ilgesys mus lydi, kaip tam
sus šešėlis. Kaitriai dega paskutinis lau
žas. Ir savos dainos viltimi veržiasi iš 
jaunų krūtinių sulaukti giedresnių die
nų ... Ragainiškis.

JUODKRANTĖ — GINTARO UOSTAS
(sks) Kuršių Neringoje yra nepapras

tai puiki savo aukštomis kopomis bei 
pušynais apgaubta Juodkrantė. Netoli 
jos Kuršmarėse yra mažas “Gintaro” 
uostas, nes kadaise ten buvo kasamas 
gintaras. Šiuos simbolinius vardus Chi
cago s jūrų skautai ir skautės buvo pa
sirinkę savo stovykloms prie Pewaukee 
ežero (Wisconsin valst.) mielojo skautų 
bičiulio P. Basčio žemėje.

Ąžuolų apsuptame klony buvo jūrų 
sk. “Gintaro Uostas”, kurio1 viduryje su 
vėliavomis į padanges stiebėsi laivo 
stiebas. Į palapines iš vieno ąžuolo žiū
rėjo lietuviškas kryžius. Kitame ąžuole 
buvo įrengta meteorologijos stotelė — 
su barometru ir vėjo rodykle viršūnėje. 
Jūrų skautų ir jaunių rajonus puošė 
prasmingi papuošimai, kuriems naudo
ta vietoje rasta medžiaga.

“Juodkrantės ir “Gintaro1 Uosto” sto
vyklos, kurioms vadovavo s. M. Tumie- 
nė ir j.s. A. Aglinskas, gražiai tarpusa
vyje sugyveno ir dalinosi bendru darbu 
bei patyrimu jūrinėse skautybės žinio
se. Maitinimas buvo geras ir tvarkingas.

Didesnę šių stovyklų užsiėmimų dalį 
sudarė buriavimas trimis pastatais — 
“Nida”, “Puta” ir “Vėtra”. Jūrų skautės 
ir jauniai instruktorių ir vyresnių jūrų 
sk. prižiūrimi turėjo daug mielų prak
tinio' buriavimo valandų. Studijuotos 
specialios jūrų sk. programos, irkluota 
ir lavintasi plaukti bei nardyti.

Vieną dieną “Gintaro Uosto” vadovy
bė buvo pavesta jaunesnių vadovų at
sakomybei. Tądien valt. F. Simaitis — 
viršininkas, valt. B. Urbonas — komen
dantas ir valt. A. Šlapkauskas — vado
vybės narys, savo uždavinį puikiai ir 
pavyzdingai atliko.

Čikagos jūros budžių įžodis naktį, kalbą jūrų s. 
dr. K. Aglinskas. Nuotr. L Knopfmilerio

Stovyklose buvo bendrai pravesta 
“Jūros Diena”, kurion suvažiavo daug 
stovyklautojų tėvų bei sk. bičiulių. Šios 
dienos programoje visiems didelę staig
meną padarė Chicagos oro skautai, ku-
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CAMP CEDARS — OMAHA, Nebr. -

Omahos skautų gyvenime įvyko pir
mą kartą savaitinė stovykla amerikiečių 
stovyklavietėje - Camp Cedars. Tai vie
na iš geriausių stovyklaviečių Nebras- 
kos valstybėje, kur yra padaryti kapita
liniai įrengimai stovyklavimui. Šią vie
tovę supa Plat upė. Vieta kalnuota, miš

rių vadovai ps. V. Černius ir Zapkus at
skrido lėktuvu ir ežeran numetė bonko- 
je sveikinimus “Jūros Dienai” ir vi
siems stovyklautojams. Tiedu oro sk. 
vadovai kitądien buvo malonūs jūrų 
skautų stovyklos svečiai ir dalyvavo 
lauže. Stovyklas žodžiu sveikino Sese
rijos Vyriausioji Skautininke v. s. O. 
Zailskienė, “Aušros Vartų” tuntinin- 
kė s. Seliūnienė ir tėvų-rėmėjų vardu 
pulk. J. Tumas.

Abiejose stovyklose buvo 82 stovyk
lautojai. Pirmoji jūrų sk. stovykla dėka 
vadovų pasišventimo ir stovyklautojų 
darnaus darbo puikiai pavyko. Joje bu
vę ir nebuvę su nekantrumu laukia kitų 
metų vasaros stovyklos.

"Per laukelį jojau, laukelis dundėjo, kai užkliu
džiau akmenėlį, ugnelė žėrėjo" Omahos sk. sto
vykloje. Nuotr. K. L. Musteikio

ku apaugusi, talpina milžinišką basei
ną, arklių ūkį ir šaudyklų rajoną skautų 
reikalams. Nuo Omahos apie 50 mylių.

Gražus rugpiūčio 14 dienos sekmadie
nis nusišypsojo linksmai vykstantiems į 
stovyklą. Mieli tėveliai ir skautų bičiu
liai talkininkavo transporte ir padėjo 
kituose reikaluose. Atvyko į stovyklą 
40 skautų-čių. Pirmąjį stovyklautojų 
žvilgsnį patraukė du tamsiai žalių pala
pinių kaimai, laukią savo gyventojų ir 
žydrusis baseinas. Stovyklos vadovo ps. 
Ed. Petraškos švilpukas greit atkreipė 
stovyklautojų dėmesį. Vadovas skirstė 
pareigas, grupavo skiltis ir vedė prie 
užsiėmimų. Čia tėveliai, palikdami 
skautus, mojo rankomis, linkėdami 
sėkmingo gyvenimo stovykloje, iki pa- 
simatant vėl sekmadienį. Ne vienam 
jaun. sk. nuriedėjo gaili ašarėlė veide
liu, skiriantis su tėveliais. Greit užsimir
šo artimųjų ilgesys, nes su draugais bu
vusiais ir naujais įsijungė į stovyklos 
gyvenimą. Daugeliui jaun. skautukų gy
venime teko pirmą kartą klotis lovelę, 
tvarkyti naują pastogę ir derintis prie 
grupinės tvarkos. Gabaus stovyklos va
dovo balsas, įsakymai bei pašnekesiai 
pasidarė artimi ir tėviški. Kai kuriems 
stovyklautojams, bandžiusiems nepasi
duoti tvarkai greit teko kapituliuoti ir 
paklusti, nes pradėjo bausmės kristi vie
na po kitos nepakeičiamai. Jie negalėjo 
didžiuotis prieš savo draugus, nei prieš 
savo tėvelius. Jaunesniesiems stovyk
lautojams buvo ir tikrų sunkumų, kai 
nakties metu apimdavo miegas, einant
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sargybą. Keli nakties meto sargybiniai 
bandė patobulinti budėjimą. Jie sulindę 
į palapinę išsitiesę lovose patogiai ir 
žvalgė aplinką linksmai. Atsitiko taip, 
kad pirmą valandą nakties įvyko “aliar
mas” — naktinis žaidimas. Šie budėto
jai pramiegojo “aliarmą” nepabudę. Ži
noma, už tokį patobulintą budėjimą tu
rėjo atsisakyti “savanoriškai” kai kurių 
pramogų — jodinėjimo arkliais, šaudy
mo ar plaukymo akį veriančiame ba
seine.

Šalia užsiėmimų, patyrimo laipsnių ar 
kitokių uždavinių buvo ir mielai laukia

ma pramogų. Keletą kartų grupėje po 
20 gražių žirgelių pabalnotų, kaip lietu
viškose dainose apdainuotų, laukė raite
lių — stovyklautojų. Jaunieji raiteliai 
turėdavo rūpesčių, kai žirgeliai nenorė
davo klausyti, bet sumanydavo sustoti 
ir žalią žolelę ėsti, tada spontaniškai 
pasigirsdavo balsas “mama - mama”, 
bet ji čia į pagalbą neateidavo. Keletą 
kartų stovyklautojai turėjo progos iš
bandyti savo akies taiklumą su šautu
vu ar lanku. Ne vienas iš jų net savo su
šaudytus taikinius parsivežė namo ir 
gyrėsi tėveliams. Jaunesnieji gyrėsi, 
kad jie su lanku pataikė geriau į taikinį 
kaip suaugusieji skautai. Teisybė, keli 
suaugusieji greičiau pataikė į krūmus 
kaip į taikinį.

Neįkainuojama vertybė stovyklauto
jams karštomis vasaros dienomis buvo 
žydrusis baseinas su šiltais ir šaltais du
šais. Čia jie išmoko plaukti, žaisti, nar
dyti ir egzaminus išlaikyti su teise 
plaukti gilumoje. Kiekvieną egzami
nuodavo budintis amerikietis skautas 
prie baseino, vadinamas — lifeguard. 
Baseinas kiekvieną sustiprindavo ir at
naujindavo nauja energija.

Ūkio vadovas s.v.sl. F. Pabilionis per 
visą stovyklavimo laiką nepalūžo sun
kiame maisto tiekime. Jis visada rasda
vo šviežio ir geros kokybės maisto. Jo 

Jaun. skautės šaudimo pratimuose Omahos sto
vykloje. Nuotr. K. L. Musteikio

priežiūroje tarnybinė skiltis virtuvėje 
kruopščiai gamino skanų maistą, jog ne 
vienas gyrėsi, kad jis gaunąs skanesnį 
maistą kaip pas mamą.

Neužmirštamas visų mielas stovyklos 
gydytoj as Juozas Petrikonis teikė medi
cinišką pagalbą su dideliu uolumu. Jis 
apraišiojo įsibrėžimus, įsipiovimus, gy
nė nuo uodų užpuolimo bei jų įkyrumo, 
teikė pagalbą ir kituose sveikatos reika
luose. Jis pravedė keletą užsiėmimų, 
mokydamas teoretiškai ir praktiškai, 
kaip reikia suteikti pirmąją pagalbą ne
laimingų atsitikimų atvejais bei susir
gimais. Pažymėtina, kad jokių didesnių 
susižeidimų ir kitokių nelaimingų atsi
tikimų neįvyko. Jo patirtais duomeni
mis padaryta tokia išvada, kad stovyk
lautojų svoris padidėjo. Dantų gyd. Ona 
Damijonaitienė pravedė pasikalbėjimus 
apie švaros ir sveikatos reikalavimus 
jaunuolių gyvenime.
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Skautų jaukiai išpuoštoje laikinoje 
koplytėlėje stovyklos kapelionas kiek
vieną dieną po vėliavos pakėlimo šv. 
Mišių aukoje telkė stovyklautojus trum
pam susikaupimui, dvasiniam atsigaivi
nimui.

Šalia kitų svarbių stovyklos gyveni
me užsiėmimų užima žymią vietą skau
tų laužai. Stovyklos vadovas sugebėjo 
linksmai pravesti prie liepsnojančio lau
žo dainas, kurios pradžioj dusliai skam
bėjo jaunųjų lūpose, bet vėliau jau iš
moko tekstus ir meliodijas. Stovyklau
tojai įgudo dainuoti laisvu laiku ir net 
grįžę namuose dar kurį laiką niūniuo
davo. Sesė F. Pabilionytė ir sesės sto
vyklos skiltininkės — J. Navakaitė ir J. 
Lepniakovaitė rengė vaidinimus, kūrė 
siužetus, skaitė dienoraščius, grimavo 
artistus ir t.t.

Jau ir vėl sekmadienis, rugpiūčio 21 
d., paskutinė šių metų stovyklavimo 
diena. Visa stovyklos aplinka virto lie
tuviška. Visą laiką skambėjo lietuviškos 
dainos, pasikalbėjimai ir net kelios se

sės “aukojos” mokyti kelis amerikiečių 
štabo skautus, stebinčius mūsų stovyk
lavimą, lietuviškai. Teko iš amerikiečių 
nugirsti gražių atsiliepimų apie mūsų 
stovyklautojus. Jie stebisi mūs tvarkin
gumu, mokėjimu paklusti vadovybei ir 
švarumu.

Prieš vėliavas nuleidžiant įsakymuo
se praskambėjo pakėlimai į paskiltinin- 
kio laipsnį: ūkio vadovo pavaduotojo 
St. Petrulio, stovyklos skiltininkų — 
R. Cejausko ir R. Gartigo. Visi šie trys 
ir psl. G. Leškys pakilo į pirmąjį paty
rimo laipsnį. Ūkio vadovas psl. F. Pa- 
bilionis buvo pakeltas į skiltininko 
laipsnį. Jaun. sk. V. Preikšaitis davė 
skauto įžodį ir pasipuošė geltonu kak
laraiščiu. Šia proga Skautų Rėmėjų 
vardu kalbėjo J. Drukteinienė. Ji dėko
jo skautų vadovams už jų didelį pasi
šventimą ir ištvermę taip gražiai pra
vesti stovyklą praturtinant jaunimą lie
tuviška dvasia, skautiškomis žiniomis 
ir pavyzdingu elgesiu.

Kun. s. L. Musteikis.

DEVINGALVIS SLIBINAS
Šiemet, kaip ir kitais metais, Gabijos 

tuntas išvyko stovyklauti. Gražioje 
Pontiac apylinkėje, Highland Parke, 
įsikūrė sesių Gabijos stovykla. Pirmas 
dienas dirbome daug ir sunkiai. Tvar
kėme palapines, puošėme rajoną. Aš 
priklausau Bičių skilčiai. Mes Bitutės 
norėjome ypatingai gražiai susitvarkyti 
aplink savo palapinę. Pasistatėm avilį, 
prisodinom daug gėlių, jų tarpe rūtelių 
krūmelį. Tačiau trūko bitelių. Bet mū
sų darbšti ir sumani skiltininkė ir šį 
kartą rado išeitį. Prie avilio durelių ji 
padėjo kelias negyvas biteles, kurias ji 
surado savo daržely Detroite. Mes gi, 
atstojome gyvąsias bitutes. Normalus 
stovyklos gyvenimas įėjo į savo vėžes: 
kėlėmės, tvarkėmės, dirbome virtuvėj, 
šveitėm puodus ir ... linksminomės prie 
laužo. Nakčiai užėjus, eidavom miegot. 
Tačiau ne visos naktys buvo ramios...

Taip vieną šviesią naktį mūsų stovyk
lą užpuolė Baltijos brolių stovyklos 
“Devyngalvis slibinas”. Įsiveržę jie su
drumstė mūsų nakties miegą. Slibino 
priešaky ėjo sargybos viršininkas su ke
turiais sargybiniais, kurie buvo pana
šūs daugiau į havajiečius, nes dėvėjo iš 
nendrių padarytais sijonais.

Devyngalvis slibinas su dvidešimt 
dviem kojom mėnesienos šviesoj darė 
ypatingą įspūdį. Jis suko ratu aplink 
mūsų vėliavos stiebą, o sargybos virši
ninkas su savo palydovais dainavo apie 
mūsų Gabijos stovyklą, reikalaudamas 
iš mūsų stovyklos viršininkės vienos 
sesės, grąsindamas suvalgyti visą sto
vyklą. Slibino reikalavimas buvo paten
kintas. Sargybiniai paaukotajai mūsų

Šio straipsnio autorė sesė Aušra Anužytė.
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Detroito Gobijo ir Baltija užkandžiauja Detroito Mindaugėnai iškylauja
Abi nuotr. A. Banionio

sesei surišo rankas ir slibino priešaky 
išsivedė iš stovyklos. Mes gi visos nu
stebusios, gilaus įspūdžio sujaudintos, 
stovėjom ir nežinojom kas daryti. Sto
vyklos viršininkė valandėlę patylėjusi 
tarė: “Šį vakarą bendrojo laužo metu 
buvo pagrobta sesė Milda, dabar “De
vyngalvis slibinas pasigrobė sesę Gin
tarę. Mes turime išvaduoti. Paaiškinusi 
kur randasi slibino karalystė, įsakė vi
soms “Geltonšlipsėms” ruoštis žygiui. 
Dviem grupėm pasidalinę vykome pil
dyti uždavinio. Kadangi slibino kara
lystės vieta nebuvo tiksliai žinoma, teko 
klaidžioti laukais, pelkėmis ir miškais 
apie dvi valandas. Galų gale mažame 
slėny radome tai, ko ieškojome. Slėnio 
vidury degė laužas. Broliai skautai lau
žo žarijose kepė bulves, kiti gi sėdėjo ir 
klausėsi sesės Mildos sekamos pasakos 
apie Vištytę ir gaidžiuką.

Slibino išpirkimo uždavinys buvo ne
lengvas. Mes sesės turėjome iš kailio 

nertis, kad galėtume belaisves išvaduo
ti. Mes turėjom šokti, dainuoti, spėti 
mįsles, sakyti pasakas, o mūsų “broliai 
Slibinai” vis nebuvo patenkinti ir, ro
dydami nykščiu žemyn, reikalavo dau
giau. Darėme ką galėjome, kol galų ga
le broliams atsibodo vien klausytis ir 
jie patys prisidėjo prie mūsų dainų. 
Taip valandėlę padainavę užgesinom 
laužą ir sukilom stovyklos link. Ir vėl 
ežeras, nendrės mėnesienos šviesoje, 
pelkės, baltas rūkas, švento Jono vaba
lėliai, ir siauras pamiškėje takelis, ku
ris atvedė mus vėl į kasdieninį stovyk
los gyvenimą. Vėl švilpukas ir tyla. 
Nors grįžau išvargusi, sušlapusi nuo ra
sos, tačiau su džiaugsmu ir malonumu 
širdy.

Tas “Devyngalvis slibinas” ir pasa
kiškoji naktis, kuriuos gali duoti tik 
skautiškas stovyklinis gyvenimas, liks 
ilgam mano jaunoje skautiškoje širdy.

Aušra Anužytė.

DAINAVA IR BANGA
(sks) Prieš mokslo metų pradžią At

lanto pakraščio skautiškasis jaunimas 
smagiai pastovyklavo “Dainavos” Ir 
“Bangos” stovyklose. “Dainavos” sto
vykloje pri'e Putnam, Conn, stovyklavo 
apie 160 skautų-čių. Stovyklai vadovavo 
v.s. E. Putvytė, kuriai talkininkavo vi
sų vienetų vadovai, atvykę “Dainavon”. 
Stovyklines dienas be įprastų užsiėmi
mų ir darbų labai paįvairino laikraštė
lis “Dainavos Dienos”, kurį redagavo 
ps. R. Kežys. Ypatingai geras buvo mai
tinimas. Už tai stovyklautojai reiškia
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gilią padėką p. Br. Jucėnienei, kurios 
rūpestingoje globoje buvo “Dainavos” 
virtuvė.

“Dainavos” laužai pasižymėjo, pui
kiais pasirodymais. Uždarymo iškilmė
se ir paskutiniame lauže dalyvavo per 
250 svečių iš plačių apylinkių. Darbo 
Dienos savaitgalį ir stovyklautojų skai
čius paugo iki 230.

“Dainavos” stovyklautojai-jos, atjaus- 
dami sunkiai didžiulio potvynio nu
siaubtus Putnamo gyventojus, atsisakė 
nuo vienos dienos pavakarių ir jų pini-
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gus perdavė Putnamo Raudonajam 
Kryžiui su guodžiančiu lietuvių skautų 
raštu.

Gėris Penikas įamžino spalvotame 
filme “Dainavos” stovyklos vaizdus ir 
darbus. Tuos mielus vaizdus netrukus 
gausime pamatyti sueigose.

Rugsėjo 10-11 d. bostoniškių am. skau
tų Loon Pond stovykloje (prie Lake
ville, Mass.) buvo praleistas smagus sa
vaitgalis “Bangos” stovykloje. Iš viso 
Atlanto pakraščio “Bangon” suvažiavo 
per 110 skautų vyčių, vyresniųjų skau
čių, akad. skautų-čių ir vadovų. Stovyk
los tikslas — pasidalinti praėjusios va
saros skautiškųjų darbų įspūdžiais bei 
patyrimais, atsigauti gamtoje prieš 
mokslo metų pradžią ir pasportuoti. 
“Bangai” vadovavo ps. R. Kežys, jam 
talkininkavo — G. Vildžius, Č. Kiliulis, 

V. Strolia, M. Leknickaitė ir L. Micha- 
elytė.

Buvo pravestos tinklinio varžybos 
tarp Bostono, Brocktono, Hartfordo, 
New Yorko, Worcesterio ir Waterburio 
vietovių rinktinių. Laimėtojais tapo 
bcstoniškiai. Irklavimo lenktynėse lai
mėtojais buvo: 1 — Venckus, 2 — G. 
Dragunevičius ir 3 — A. Alksninis. 
Skautų trumpos dist. plaukime laimė
tojais buvo: 1— Ūselis, 2 — Minkaitis 
ir 3 — Šležas; skaučių: 1 — Mališaus- 
kaitė ir 2 — V. Kiaunytė. Skersai “Na
ručio” (Loon Pond) ežerą pirmieji per
plaukė Minkaitis, Ūselis ir Mickūnas.

Stovyklautojams pašnekesius skaitė 
prof. Vacį. Biržiška, v.s. V. Čepas ir v.s. 
L. Čepienė. “Šlapia Banga” laikraštėlis 
neišlaikė jumoristinės lygsvaros.

LIETUVAITĖS SKAUČIŲ
STOVYKLOJE OLANDIJOJ

Olandijoj kas dešimtį metų ruošiama 
viso krašto jubilėjinė stovykla, į kurią 
kviečiamos kaimyninių valstybių — 
Belgijos, Prancūzijos, Anglijos, Vokie
tijos ir Liuksemburgo — si l iūčių atsto
vės. Išimtinu būdu šiais metais buvo pa
kviesta ir mūsų Gulbių valtis. Galėjom 
dalyvauti, deja, tik trys: Vijolė Teišers- 
kaitė, vair. Rima Mariūnaitė ir valt. Vi
da Kaminskaitė. Vaišingų ir nuoširdžių 
olandžių skaučių buvom maloniai sutik
tos, globojamos ir vežiojamos po įdo
mesnes Demne’s apylinkes. Didelio su
sidomėjimo stovyklaujančių tarpe sukė
lė mūsų iškastas tradicinis skautiškas 
stalas ir jo papuošimai. Tokie stalai ten 

yra visai nežinomi. Daug kartų teko sto
vėti prieš foto aparatus, dar- daugiau ra
šyti autogramų, nes visų lūpose skam
bėjo mūsų vardai ir lietuviškos dainos, 
kurias išmokėm. Atsisveikinimo lauže, 
kuriame dalyvavo daug svečių ir spau
dos atstovų, turėjome progos pademons
truoti tautinių šokių ištraukas bei tau
tinius drabužius, kuo labai žavėjosi ki
tataučių margumynas. Stovykla tęsėsi 
nuo liepos 1 iki 6 d. Po stovyklos už
darymo olandės dar visai savaitei išsi
vežė mus pas savo tėvus, kad daugiau 
pamatytume Olandijos.

K. V. (Vokietija)

Musų sesės olandžių ju- 
bilėjinėje stovykloje

LIETUVOS 
nacionaline 
M MAŽ.YDO 
Ri lOT'KA
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“IŠNYKUSI KAIMENĖ”
Elniams išjudėjus, oras prisipildė 

skrajojančiomis snaigėmis. Kiekviena 
pakelta naga metė į orą po sniego gniūž
tę. Kadangi sniegas buvo sausas ir 
smulkus kaip pudra, bematant susidarė 
priedanga panaši į dūmų uždangą. Nors 
sniegas ir krito tuojau žemyn, bet nuo 
lekiančių kanopų kilo kita uždanga, pir
majai dar nepajėgus nusėsti.

Rusų šauliai greitai liovėsi šaudę, nes 
nebegalėjo nieko kito įžiūrėti kaip ne
ryškius, pusiau sniegu uždengtus šešė
lius. Jie pavedė kaimenę ir jos varovus 
saugoti savo slidininkams.

Rusai, paskirti kaimenės sugrąžini
mui, priartėjo per puskilometrį, bet vė
liau pradėjo atsilikti. Jie nebuvo tiek 
patyrę slidininkai kaip Juhani, Mikko 
ir Paavo. Stuartas buvo vienintelis 
skautų grupės narys, kuris nepajėgė iš
laikyti kaimenės greičio. Jis pradėjo at
silikti.

Paavo Nicklanderis atsiliko kartu su 
juo. Rusai pradėjo šaudyti. Bet kiekvie
nas jų vyrų, norėdamas iššauti, turėda
vo sustoti, ir dėlto atstumas tarp jų pra
dėjo didėti.

Po valandos, kai skautai ir kaimenė 
pradėjo mažinti savo greitį, persekioto
jų sumažėjo. Tik du rusai tepajėgė sek
ti. Paavo suprato, kad šiuos du vyrus 
reikia kaip nors “sutvarkyti”.

Minutėlei kalnelio pridengtas, jis kri
to į sniegą, parodydamas tai daryti ir 
Stuartui. Jie įsikasė į sniego pusnį. 
“Jei jie pastebės išdraskytą sniegą, vis
kas bus baigta”, prašvokštė Stuartas.

Paavo kietai linktelėjo.
“J e i jie pamatys, “kalbėjo jis. “Žmo

gus, kuris seka šviežiai pėdsakais, žiūri 
į priekį, ne į žemę ir ne į sniegą. Duok 
man savo ginklą!”

Stuartas atidavė jam automatinį pis
toletą, kurį buvo atėmęs iš ruso Petsa- 
me.

“Manau, man nereikės jo panaudoti”, 
Paavo sumurmėjo, “bet, jei reikės, ti
kiu, pataikysiu”.

Sniege pasislėpę, abu skautai laukė. 
Kaimenė, varoma Mikko ir Juhani, bu
vo dabar kelis šimtus metrų priekyje ir 
sniege beveik nematoma.

Praslinko dvi minutės, ir pasirodė ru
sai. Jie buvo apie 50 metrų nuo tos vie
tos, kur gulėjo Stuartas su Paavo. Kaip 
geri kariai, jie kalnelį apsuko plačiu 

ratu, saugodamiesi puolimo iš pasalų. 
Paavo šūktelėjo jiems rusiškai, pats vis 
dar būdamas gerai pasislėpęs.

“Stok! Meskite ginklus. Nepaklausy
site — mirsite!”

Slidininkai susimaišę sustojo. Jie ap
sižvalgė, bet nieko aplinkui nesimatė. 
Bijodami, kad ten galėjo būti keliolika 
juos apsupusių vyrų, jie metė į sniegą 
šautuvus ir iškėlė pirštiniuotas rankas.

“Paeikite keletą žingsnių atgal”, su
komandavo Paavo ir, kai jo komanda 
buvo įvykdyta, Stuartas išsikapstė iš 

“nes šautuvas be šovinių yra tiktai naš

(tąsa)

sniego ir nuskubėjo paimti šautuvų.
“Mes paimsime taip pat ir jūsų šovi

nių diržus”, tarė Paavo šypsodamasis, 

ta”.
Rusai jautėsi tikrai kvailai. Jie abu 

buvo viršilos, ir jiems būti jaunų vaiki
nų nuginkluotiems, buvo tikrai skaudu. 
Paavo negaišo. Atsukęs šautuvą į rusus, 
jis palaukė, kol Stuartas užsidėjo šovi
nių diržą. Po to ir pats antrąjį užsidėjo.

“Dabar galite grįžti į savo batalioną”, 
tarė Paavo, “ir, jei jūs nepradingsite iš 
akių per pusę minutės, aš pasiųsiu jums 
iš paskos porą kulkų... ir neprašausiu 
pro šalį”.

Rusai pasisuko eiti ir Paavo pagreiti

no jų išvykimą pasityčiodamas:
“Pasakykite savo viršininkui, kad net 

ir oras bus prieš jus. Jūsų bailus Suo
mijos užpuolimas padarys Sovietų Ru
sijos vardą dvokiančiu kiekvienam do
ram žmogui. Niekas jums nesiseks. Jei 
jūs norėsite gero oro, lis. Sniegas kris, 
kai būsite sušalę ir neturėsite ugnies. 
Pati Suomijos žemė drebės pagalvojusi, 
kad jai reikės pridengti jūsų žuvusius!”

Rusai apsisuko ir nėrė atgal. Paavo 
neapykanta varė šiurpulius jų nugaro
mis ir jie, pagaliau pasiekę savo viene

tą, pranešė, kad buvo iš pasalų užpulti 
didelės suomių grupės.

Viršilų melas, turėjęs pridengti jų 
žioplumą, skautams neišėjo į naudą. Bu
vo tuojau pasiųsta į Petsamą žinia, kad 
didelis suomių vienetas yra atkirstas 
nuo pagrindinės armijos ir veikia že
mose kalvose į pietų rytus nuo Petsa- 
mo. Buvo pareikalauta žvalgybinių lėk
tuvų. Slidininkų patruliai buvo išsiųsti 
sugauti elnių kaimenės ir jos drąsių 
varovų.

Tuo laiku Stuartas ir Paavo išdidžiai 
rodė, atimtus šautuvus ir šovinius. Ju

hani ir Mikko džiūgavo.
“Dar valanda, ir mus pridengs tamsa”, 

tarė Juhani, “tuomet mes galėsime suk
ti į pietus ir prasimušt pro rusų linijas”.

“Aš norėčiau įspėti Matti ir nuramin
ti savo tėtį”, tarė Stuatras. “Matti labai 
rūpinsis. Galbūt, jis ir tėvelis buvo pa
imti į pietus besitraukiančios suomių 
kariuomenės. Jei taip... tai viskas 
tvarkoj. Jeigu jie vis dar tebėra būkle, 
turėčiau tuojau grįžti”.

“M e s grįšime atgal”, Juhani pabrėž
damas tarė. “Mes būsime kartu tol, kol 
tau atsibos mūsų draugystė”.

“Toks laikas niekuomet neateis, “nuo
širdžiai tarė Stuartas.

Buvo paplautas elnias ir geriausi mė
sos gabalai padėti į sniegą dvidešimčiai 
minučių. Per tą laiką mėsa buvo kietai 
sušalusi. Tamsa jau buvo betiesianti 
virš tundros savo draugiškas rankas, 
kai Stuatras su Paavo užsimetė ant pe
čių mėsą ir pasirengė leistis į miškus.

Burzgiąs triukšmas staiga atkreipė jų 
dėmesį. Apžvalgę dangų jie pamatė že
mai virš tundros didelį rusų lėktuvą. 
Lėktuvas apsuko kelis ratus, ir žvalgas, 
tikriausiai, pastebėjo kaimenę.

“Saugokitės”, riktelėjo Stuartas, “įsi- 
kaskite į sniegą”. Jo patarimas buvo 
tuojau įvykdytas, ir tai buvo labai ge
rai, nes lėktuvas nusileido taip žemai, 
kad kulkosvaidininkas jau galėjo atida
ryti ugnį.

“Takka-takka-takka-tak”. Jis iššovė 
tik mažą salvę, ir elniai pradėjo neri
maudami žvalgytis, po to sklaidytis. 
Lėktuvas pakilo ir dingo.

Keturi skautai neramiai susižvalgė. 
Stuartas išreiškė tai, ką kiekvienas jų 
galvojo.

“Lėktuvas ieškojo mūsų. Kareiviai, 
matyt, pranešė Petsaman. Mes turime 
judėti”.

“Tu vyk į buklą”, Juhani tarė. “Mikko 
ir aš pasuksime kaimenę į pietus. Gerai 
išėjo, kad patekome į šią daubą, kaime
nė negalėjo pęr toli išsiblaškyti. Mes 
pasuksime į Ylaluostari ir ...”

“Į rytus nuo Savior kalno”, pasiūlė 
Mikko. “Kraštas ten yra labai kalnuotas 
ir, jei rusai pasiųs mūsų ieškoti daugiau 
lėktuvų, jie negalės labai žemai skristi. 
Kas dar svarbiau, kaimenė gali būti 
greitai paslėpta kalnuotoje žemėje arba 
tarp medžių”.

Juhani pritarė ir buvo sutarta, kad
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Stuartas su Paavo turės skubėti j buk
tą, ten iškepti daugiau mėsos ir duonos, 
jei yra dar likę miltų, ir tada skubėti į 
kalnuotą sritį už Savior kalno, į pietų 
rytus nuo Ylaluostari.

Palikę abu lapius vėl surinkti elnius 
į vieną kaimenę, Stuartas ir Paavo sky
nė sau kelią žemyn į miškus.

Po pirmojo kilometro jie turėjo ke
liauti labai atsargiai, nes sutiko rusų 
patrulį ir tik per plauką išvengė susi
dūrimo.

Miškuose jie rado rusų vienetus, vyk
dančius pavojingą “valymo” operaciją. 
Jie naikino grupes suomių savanorių 
karių, kurie buvo pagrindinių pajėgų 
palikti tam, kad užpuldinėtų į priekį 
einančius rusus.

“Valymo” procesas buvo gana bran
gus, nes savanoriai daugumoje buvo 
ruonių medžiotojai ir be to baltai apsi
rengę, kas labai sunkino atpažinimą 
sniege. Ne vienas raudonasis karys žuvo 
dienose po Petsamo mūšio anksčiau ne
gu turėjo galimybės gintis. Ruonių me
džiotojai buvo nepaprastai patyrę seli- 
nime, nes vyrai, kurie žiemos metu se
lina prie ruonių ekečių, turi pajėgti iš
gulėti pasislėpę ilgas valandas, jie taip 
pat turi būti labai puikūs šauliai.

Maudami kaip vaiduokliai, Stuartas 
su Paavo pasiekė buklą. Jie negaišo, bet 
tuojau puolė kepti elnienos ir duonos. 
Paavo priskaldė atsargą malkų Matti, 
kuris jau buvo pradėjęs galvoti, kad jo 
draugai žuvo arba pakliuvo nelaisvėn.

Šiaurės elnias (caribou)
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Stuartas nepaprastai džiaugėsi pama
tęs, kad tėtis jau buvo bepradedąs at
gauti savo jėgas. Jo koja, žinoma, parei
kalaus laiko, gal net ištisas savaites, kol 
v. ai sugis. Bet jau vien tik tai, kad 
v /as jaučiasi gerai, Stuartą labai su
stiprino.

Beruošiant valgį, Stuartas trumpai 
papasakojo, kas atsitiko nuo pirmojo 
Petsamo puolimo ir ko suomių pajėgų 
viršininkas iš skautų pageidavo.

“Elniai padės jiems daug greičiau ga
benti karo medžiagą”, baigė Stuartas, 
ir tada pridėjo: “Tačiau man nelabai 
patinka mintis palikti čia tave vien tik 
Matti priežiūroje.”

Kratydamas galvą, ponas Aštonas pa
peikė savo sūnų:

“Tavo pareiga, kol esi Suomijoje, ka
riauti už Suomiją. Nesakau, kad tu turi 
imtis ginklo ... bet tu gali padėti nuva
ryti elnius į pietus. Ir aš norėčiau būti 
sveikas ir stiprus smogti raudoniesiems. 
Esu taikingas žmogus, kaip žinai, bet, 
kai didelis kaimynas kaip bulius užpuo
la mažą kraštą — tuomet yra laikas 
kiekvienam teisingai galvojančiam žmo
gui atlikti savo pareigą”.

Minutėlę patylėjęs, jis pridėjo:
“Daryk tai, kas, tavo manymu, yra 

geriausia ... ir daryk tai kiek tik tavo 
jėgos išneša. Aš niekad nemėgau darbo 
puse širdies. Tik pasisaugok. Žinau, 
Paavo ir kiti tau padės”.

Po trijų valandų Paavo ir Stuartas 
vėl iškeliavo. Jie buvo išsikepę rupios 
duonos ir elnienos. Be to, nešėsi užtek
tinai sauso šieno Juhani ir Mikko ba
tams. Dideliame šaltyje nuolatinis kei
timas šieno, kuriuo yra prikemšami el
nio odos batai, yra būtinas, nes kitaip 
nušąlą kojos.

Kol skautai pasiekė Savior kalną, už
truko keturios valandos, ir dar dvi va
landos praėjo, kol buvo surasta elnių 
kaimenė. Kai Juhani ir Mikko kirto el
nio mėsą su duona. Stuartas ir Paavo 
prižiūrėjo bandą ir neleido jai išsisklai
dyti.

Prieš kitos dienos rytą jie nukeliavo 
tris ketvirčius kelio iki suomių linijų ir 
priartėjo pavojingai prie rusų linijų. 
Skautai laike trijų valandų dienos švie
sos buvo sustoję, o tuo metu kaimenė 
ilsėjosi ir kapstėsi pro sniegą ieškodama 
maisto.

Sutemus atėjo pati pavojingiausia ke-
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lionės dalis. Juhani su Stuartu išžvalgę 
apylinkę, pastebėjo, kad rusai buvo iš
sidėstę grupėmis, dengdami maždaug 
dvylikos kilometrų frontą.

Fronto linijoje buvo tarpų, tačiau jie 
buvo saugomi sargybų, kurios buvo su
sikalbėjimo atstume viena nuo kitos.

Grįžę prie kaimenės, keturi skautai 
aptarė padėtį.

“Yra tik vienas taškas, pro kurį mes 
galime prasimušti”, Stuartas pareiškė 
užtikrinančiai. “Ir tai yra, jei mes pa
jėgsime prasmukti pro skaitlingas sto
vyklas užpakalyje fronto linijos”

“Ar negalėtume mes fronto linijos 
apeiti?” Paavo paklausė.

Juhani pakratė galva.
“Ne. Rusai gudrūs. Apėjimas jų ryti

nio sparno pareikalautų penkiasdešim
ties ar šešiasdešimties kilometrų kelio
nės. Ten žemė labai bloga ... tankus 
miškas. Jeigu mes norime nuvaryti kai
menę į suomių pusę, turime rįžtis eiti 
tiesiai pro rusų stovyklas”.

Paavo krankštelėjo ir atsikėlė.
“Na, tai pradėkime. Bus laiko nutarti 

kaip prasmukti su kaimene pro galuti
nes linijas, kai nuvesime ją tenai. Ju- 
dėsim?”

Kelionė prasidėjo. Kaimenė davėsi 
lengvai valdoma, nes buvo kietai varyta 
ir nedaug tegavusi maisto. Tai išėjo 
skautams į naudą, nes, jei elniai būtų 
buvę savo normaliame stovyje, jie ne
būtų ėję taip tyliai

Kanopų klak-klak-klak, esant stovyk
lų apylinkėse, skautams atrodė labai 
garsus, bet niekas tamsoje jų nesustab
dė. Stovyklos viena po kitos buvo pra
eitos ir po dviejų jaudinančių valandų 
frontas buvo pasiektas.

Nuo kalnelio buvo galima matyti ilgą 
laužų juostą, kuri atžymėjo rusų prie
kinių fronto linijų sargybas, ir šios ug
nys Stuartui pasakė, kad atstumas tarp 
priešingų kariuomenių turėjo būti ne 
mažas, nes kitaip ugnys būtų buvę už
draustos.

Sustabdę kaimenę, skautai vėl susi
rinko. Juhani daug vilčių neturėjo.

“Ką mes galime daryti, Stuartai?” jis 
paklausė. “Atrodo beveik neįmanoma 
prasimušti nepastebėtiems. Ar gi mes 
galime priversti kaimenę eiti žąsele? 
Aišku, kad ne; o varyti kaimenę pro 
siaurą tarpą yra tas pat, kaip prašytis 
mirties. Sargybinio šūktelėjimas, ir mes 

būsime nušluoti kulkosvaidžių ugnimi”. 
Juhani buvo labai susijaudinęs.

Stuartas tyliai nusijuokė.
“Ar mes negalėtume ką nors su tuo 

sargybiniu padaryti? Ar mes negalėtu
me prie jo prislinkti ir ...”

Juhani veidas užsidegė ir jis drožė 
Stuartui per nugarą taip, kad jaunasis 
anglas beveik prarado kvapą.

“Aš žinau, aš žinau. Palikit tai Juha
ni. Eikim, tai bus istorija, kurią mes 
galėsime pasakoti lapių stovyklose, kai 
Rusija bus tik vardas ir jos kareiviai 
vien tik anekdotas”.

Grįžęs prie kaimenės, Juhani pasikal
bėjo su Mikko. Mikko ištraukė elnio 
odą, kurioje dar buvo likusi galva ir ko
jos. Tai buvo liekanos to pačio elnio, 
kurį skautai sunaudojo maistui.

“Joks lapis be tikslo nieko nenaikina”, 
paaiškino Juhani, “ir, kadangi šie elniai 
priklauso Suomijai, aš nutariau, kad 
reikia išsaugoti odą. Aš esu laimingas, 
nes dabar aš ją užsidėsiu. Padėk man, 
Mikko, ja užsimesti”.

Oda buvo apsukta apie Juhani ir su
rišta taip, kad elnio ragus galima buvo 
pritvirtinti prie jo kepurės.

Dvylika senesnių elnių buvo išskirti 
iš kaimenės. Jie buvo ramesni už jau
nesniuosius ir dėlto lengviau suvaldomi. 
Praėjo valanda kol skautai surišo elnius 
į vieną tamprų būrį, ir tuomet Juhani 
įlindo į šios mažos kaimenės vidurį. Jis 
turėjo automatinį pistoletą, peilį ir ... 
savo įgimtą sugebėjimą.

“Geros sėkmės, Juhani”, tarė Stuartas 
ir suvilgė savo išdžiūvusias lūpas. Jei 
lapį pastebės, jo galas bus labai greitas. 
Viena klaida, ir jis būtų pribaigtas.

Iš savo stebėjimo vietos Stuartas, 
Paavo ir Mikko sekė kaip mažoji kai
menė pajudėjo žemyn prie rusų linijų. 
Toli matėsi sargybinis lyg nykštukas 
vaikščiojąs pirmyn ir atgal. Kartais jis 
laikė savo šautuvą su durklu ant peties, 
kartais gi savo rankose, ir niekur per
daug toli nuo ugnies nesitraukė.

Kanopų klak - klak - klak Stuartui 
skambėjo lyg griaustinis. Jis stebėjo 
mažąją kaimenę besileidžiiančią žemyn 
snieguotu šlaitu. Ar rusas sustabdys? 
Jei taip ir jei jis dar prikels savo drau
gus, tuomet Juhani planas nueis niekais.

Po kelių minučių jau matėsi kaip el
niai artėjo prie ugnies. Stuartas bandė 
surasti Juhani “kojas”, bet negalėjo. Iš
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šio atstumo jokiu būdu neatrodė, kad 
gyvuliai savo tarpe galėtų turėti netik
rą elnią.

Staiga sargybinis išgirdo kanopų gar
sus. Jis sustojo ir nusiėmė šautuvą. Stu- 
arto širdis nustojo plakti. Vienas šūvis 
reikštų visišką nesėkmę.

Bet Juhani visą padėtį laikė savo ran
kose. Jis sustabdė elnius prie ugniaku
ro šviesos krašto. Gyvuliams esant su
rištiems tai nebuvo sunkus uždavinys. 
Lapiui reikėjo tik įremti kojas į sniegą 
ir patraukti jungiančias virves.

Rusas, rodėsi, žengė žingsnį atgal lyg 
nežinodamas ką daryti. Elniai pasiliko 
neramiai judą kur buvę. Stuartas gal
vojo koks bus sekantis Juhani žingsnis.

“Mes neturėjome leisti Juhani ten ei
ti”, tarė įtemptu balsu Paavo. “Viskas 
prieš jį. Jis ... aah!” Tuo metu rusų sar
gybinis pajudėjo elnių link. Vyras, ma
tyt, buvo sumanęs sudrožti kuriam ei-, 
niui per galvą. Elnio kepsnys būtų bu
vęs labai maloniu priedu prie kitos die
nos davinio. Jis nenorėjo rizikuoti šauti, 
nes bijojo prikelti savo draugus.

“Palengva, palengva sugausime bež
džionę”, Stuartas tyliai sušnabždėjo ir 
sulaikė kvapą, kai sargybinis prisiartino 
prie elnių. Jis laikė savo šautuvą apsu

kęs taip, kad galėtų smogti buože. Atro
dė, lyg žiūrėtum vaidinimo menkai ap
šviestoje scenoje.

Mažoji kaimenė pradėjo prunkšti ir 
stumdytis. Gyvuliai vartė akis, trypė 
kojomis, ir rusas sustojo. Jo lėtai vei
kiantis protas pradėjo abejoti. Jei el
niai buvo taip išsigandę, kodėl jie nebė
go šalin. Atsakymas, paslėptas nuo sar
gybinio, glūdėjo Juhani tvirtume: jis 
buvo įrėmęs savo kojas tvirtai į sniegą 
ir milžiniškomis pastangomis laikė el
nius ... Jeigu gyvuliai būtų nusprendę 
judėti visi viena kryptimi, jie būtų su 
savimi nusinešę ir lapį, bet dabar kiek
vienas norėjo eiti savo keliu.

Sargybinio abejonės atslūgo, kai el
niai nurimo. Jis priartėjo kelis žings
nius ir pradėjo atsargiai kelti savo šau
tuvą, bet tada maža kaimenė išsklido ir 
pasileido bėgti, o sargybinis staiga atsi
rado prieš keistą gyvulį susirietusį ant 
sniego. Jis turėjo elnio ragus, elnio kai
lį... bet...

Pirm negu sargybinis pajėgė atsigauti 
nuo pribloškiančio smūgio, jis pama
tė “elnią” atsikeliant ant užpakalinių 
kojų. Juhani puolė. Jis suvarė savo pirš
tiniuotą ranką į ruso veidą pirm negu 
šis suspėjo pasinaudoti šautuvu.

■

r

' ... •

Šautuvas iškrito be triukšmo į sniegą. 
Abi figūros susirakino besirisdamos tai 
pirmyn, tai atgal, ir kai kada atrodė, 
kad jos įsiris į ugnį.

Stuartas iš susijaudinimo taip smogė 
Paavo, kad tas net kvapą prarado. At
siprašęs jis vėl nusisuko sekti mažų fi
gūrų, kurios apačioje kovojo.

Jie išsirito už rusvos ugnies šviesos

16
ribų ir, nežiūrint kaip jis stengėsi, Stu
artas negalėjo įmatyti kaip užsibaigė
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Šios vasaros stovyklos
(tąsa)

AR GIRDI TU MANO SIELOS 
GRAUDULINGĄ RAUDĄ...

Lietuvaičių skaučių graudulingą rau
dą išgirdo šią vasarą viso pasaulio skau
čių atstovės — Tasmanijos, Pietų Afri
kos, Kinijos, Amerikos ir daug sesių iš 
Europos — kai šią vasarą penkios skau
tės iš Mūncheno dvi savaites praleido
me Šveicarijoje Pasaulio Skaučių na
muose “Our Chalet”.

Tuo metu čia kaip tik posėdžiavo Pa
saulinis Skaučių Komitetas, atostogavo 
gražus būrys skaučių iš Olandijos, Ang
lijos, Belgijos. Dieną laipiodavome j 
kalnus, darydavome iškylas į tolimes
nes vietoves, o vakarais visos susirink
davome prie laužo. Kiekvienos tautybės 
skautės ką nors būdinga atlikdavo, o 
paskui jau bendrai dainuodavome ir 
šokdavome. Kartais žiūrėdavome filmų 
iš skaučių gyvenimo.

Neradau nieko mūsų skilčiai tinka
mesnio pirmam mūsų laužui, kuriame 
dalyvavo ir visos Pasaulinio Skaučių 
Komiteto narės, kaip choreografinį šokį 
“Op, op, Nemunėli...” Kad mūsų kita
kalbės seserys tikrai suprastų mūsų tra
gediją, dainos žodžiai buvo meniškai iš
versti į anglų, prancūzų ir vokiečių kal
bas ir padeklamuoti, o Aldona su Rūta, 
tautiniais rūbais pasipuošusios, taip įsi
jautė į liūdną dainos tuirnį, taip sude
rino savo judesius su daina, kad žiūro
vės tikrai buvo sujaudintos. Laužui pa
sibaigus daug klausinėta mus apie Lie
tuvos likimą, apie lietuves skautes, pri
siminta 1933 m. Palangos stovykla, Vyr. 

sktn. Sofija Čiurlionienė, atsirado ang
lių skaučių buvusių tuomet mūsų sau
lėtam pajūry.

Aš jau buvau aptikusi “Our Chalet” 
skaitykloje Lietuvos skaučių 1933 me
tais atsiųstą albumą, į žalią lininį au
deklą įrištą ir tautine juosta papuoštą, 
su Palangos Tautinės stovyklos vaiz
dais. Tą vakarą į šį albumą atkreipiau 
mumis susidomėjusių skaučių dėmesį. 
Skaitykloje yra ir daugiau lietuviškų 
knygų: skautiška literatūra lietuvių ir

Mūsų penketukas Šveicarijoje

anglų kalbomis, “Sodžiaus menas” ke
lios knygos dailiai margu audiniu įriš
tos. Puikus kilimėlis, gražiais mūsų raš
tais, puošia vieną “Baby Chalet” sienų. 
Šie dalykėliai mūsų paaiškinti sudomi
no visas, o mes, Lietuvos skautės, ir čia 
išgirdom mielos Tėvynės užtikrinimą: 
“Aš čia, gyva!” (Brazdžionio).

Kai vieną dieną buvome nuvykusios 
į Kandersteg Skautų Namų aplankyti, 
mano mergaitės tuoj puolėsi ieškoti Lie-

kova. Penkioms minutėms praslinkus, 
viena figūrų grįžo į laužo šviesą. Ji 
tvarkėsi plieninį šalmą ir, paieškojusi 
sniege keletą minučių, susirado šautuvą.

“Ar tai Juhani?” Stuartas baimingai 
paklausė.

“Negaliu pasakyti!” Paavo tyliai pra
tarė ir vėl stebėjo. Ar “sargybinis” duos 
sutartą ženklą? Ar jis užmes sniego ant 
ugnies? Jei jis tai padarys, tuomet stebį 
skautai žinos, kad tai lapis, reiškia, vis
kas yra tvarkoj.

Bet jokio sutarto ženklo nebuvo. Ru
sas pradėjo vėl eiti ratų apie ugnį ir da

bar jis atrodė daug atsargesnis. Jis vi
suomet sustodavo nugara į liepsną, kad 
galėtų stebėti aplinkui. Po trumpo, 
įtempto laukimo Mikko tyliai pakilo ir- 
ištiesė ranką Stuartui.

“Aš einu”, tarė jis ramiai, “užbaigti 
darbo. Juhani uždavinio neatliko. Mes 
pažadėjome nuvaryti kaimenę suomių 
kariuomenei. Aš atkeršysiu už Juhani. 
Sudie!”

(Bus daugiau)

Verčia R. Mieželis
Iliustruoja A. Muliolis
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tuvos “pėdsakų”. Didžiausiam nusivyli
mui neradom čia nieko, kas primintų 
laisvos Lietuvos ar tremties lietuvį 
skautą. Visiškai nieko lietuviško, nors 
kitų tautybių skautų ištisi kambariai 
įrengti. Gaila!

Prie laužo susirinkdavome kiekvieną 
vakarą. Visada kas nors nauja. Pav., 
vieną kartą kiekviena tautybė dainavo
me savo lopšinę, tai vėl visos šokdavo
me kurios tautybės ratelį. Mūsų “Grybs, 
grybs baravyks” melodija jau namų ve
dėjai Pan buvo žinoma, tuoj pagavo ją 
kitos ir visos, lietuvaitėms vedant, “gry

bus rinkome”. Vikriausioji grybų rinkė
ja buvo Nana, Liberijos negrė. Mes iš
mokome daug skautiškų dainelių įvai
riomis kalbomis, mielai šokdavome 
grakštų Amerikos “Good night, Lady!”.

Gaila buvo tų taip greit, jaukiai ir 
linksmai prabėgusių dienų “Our Cha
let”. Bet važiavome atgal į Mūncheną 
džiugios, kad dar yra pasauly vieta, ku
rią galime pavadinti savo namais, tai 
“Our Chalet” Šveicarijoje, didelė ame
rikietės dovana visoms skautėms.

S. Laukaitienė.

VILNELĖ IR PUNTUKAS
Šie buvo tretieji metai, atnešę Ro- 

chesterio vietininkijos sesėms ir bro
liams porą stovyklavimo savaičių. Lai
ką pasirinkome tarp rugpiūčio mėn. 6 - 
19 d. Vieta labai graži, apie 30 mylių už 
miesto: Stony Brook Park, Dansville, 
N.Y.

Stovyklautojų skaičius svyravo tarp 
40-50 asmenų, pasidalinusių į dvi sto
vyklas: sesių “Vilnelės” ir brolių “Pun
tuko”. Abiejų stovyklų, ir paskirai bro
lių, viršininku buvo ps. St. Ilgūnas. 
“Puntuko” stovyklos adjutantu, komen
dantu buVo paskirti ps. Vyt. Žmuidzinas 
ir si. V. Draugelis. “Vilnelės” stovyklos 
viršininke buvo ps. D. Podelytė, adju
tante —•. v. si. R. Viliūnaitė; bendrosios 
virtuvės viršininke — si. J. Grigolaity- 
tė su padėjėjomis psl. M. Krygeryte ir 

psl. B. Sedlickaite.
Abi stovyklavietės buvo apvestos tvo

ra su vartais, už kurių apie palapines 
buvo gražiai samanomis ir akmenėliais 
išdėstyti papuošimai. Broliai ypatingai 
pasižymėjo dideliu apsitvėrimo pomė
giu: beveik kiekvienas palapinės taku
tis niro į vartukus su neaukšta, tačiau 
tvirta tvoraite!

Bendras stalas su Vyties ženklu buvo 
papuoštas netoli įkastu kryžiumi su 
aukščiau visų skautiškų įrengimų iški
lusia viršūne.

Rugpiūčio 13 d., šeštadienį, abi sto
vyklos susilaukė penkių svečių — bro
lių iš Clevelando, v.s. V. Kizlaičio ir ps. 
V. Bacevičiaus vadovybėje. Sekmadienį 
v.s. V. Kizlaitis kalbėjo Rochesterio 
skautams.

Raportas Ro
chesterio Puntu

ko stovykloje
Nuotr.

V. Bacevičiaus
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Didelį ddrba bai
giant. . . Roches- 

terio Puntukas
Nuotr.

V. Kizlaičio

Oros pasitaisė neblogas. Pirmoji sa
vaitė buvo gana apsiniaukusi ir retkar
čiais lynojo, todėl buvo per šalta mau
dytis. Šalia stovyklos sruveno iš kalnų 
tekantis upelis, kuriame dirbtinos už
tvankos sudarė porą baseinų. Rocheste- 
riui ir apylinkėms grasino iš Atlanto 
ateinanti audra, ir šeštadienį, sodriam 
lietui pilant, tėvai išsivežė visus vaikus 
namo. Bet sekmadienio saulutei staiga 
šiltai - viliojančiai nusišypsojus, skau
tai vėl buvo suvežti atgal. Tačiau grįžo 
žymiai mažiau, negu išvažiavo. Antros 
savaitės abiejų stovyklų viršininke ta
po ps. D. Podelytė, o brolių —■ si. V. 
Draugelis, nes kiti vyresnieji jau turėjo 
grįžti į darbą.

Stovyklos turėjo atskiras darbotvar
kes, bet bendrus laužus.

Kaip praėjusios, taip ir ši stovykla 
turėjo savo uždavinį — neleisti jaunie
siems lietuviukams pamiršti gimtosios 
kalbos ir įdiegti norą tarpusavy šnekėti 
tik lietuviškai. Tuo reikalu šv. Jurgio 
parapijos kleb. J. Bakšys paskyrė asme
nišką 10 dol. dovaną tam (pasidalinant 
tarp sesės ir brolio), kuris geriausiai 
rašys ir gražiausiai kalbės lietuviškai. 
Kadangi stovykloje veikė taškų sistema, 
tikimasi, jog per pirmą pastovyklinę 
vietininkijos sueigai bus paskelbti lai
mėtojai.

O Tėveliams, kurie nebojo tų ilgų 30 
mylių po sunkios darbo dienos, gerašir
diškai važiuojant “į svečius” ir nuve- 
žant lauktuvių, yra tariamas skautiškas 
ačiū! Sesė Elemite.

Iš Rochesterio 
soulėtų dienų ...

Nuotr.
V. Kizlaičio
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JAMBORĘ APLANKIUS
Marytė Lekniūtė

Šią vasarą aš turėjau didelį malonu
mą aplankyti 8-tą viso pasaulio skautų 
Jamborę.

Atvykusi prie Niagaros krioklio, pir
miausiai aplankiau jį, kaip seną pažįs
tamą, nes matau jį jau trečią vasarą. 
Čia sutikau visą būrį sesių ir brolių 
skautų, lipančių iš užmiestinio autobu
so. Pasirodė, jie yra čikagiškiai. Pasi
kalbėjusi su kaikuriomis sesėmis, va
žiavau toliau.

Štai ir palapinių miestas. Didžiulis 
parašas sveikina: “Welcome to the 8th 
World Scout Jamboree!” Einame žiūrė
dami šen bei ten, visur įdomu kaip su
sitvarkė įvairių tautų broliai. Perėjus 
vartus, mus pasitiko automobilis su gar
siakalbiu, iš kurio sklido Jamborės dai
na.

Mūsų tikslas pasiekti lietuvių palapi
nes. Štai, pagaliau ir jos. Ant vartų pa
rašas “Lithuania”, o kryžius ir aukuras 
saugoja įėjimą. Čia altorius, čia Gedimi
no stulpai, Vyties kryžiaus stalas ir kiti 
gražūs papuošimai. Sutikau nemažą bū
rį lietuvių brolių, ir stovyklaujančių, ir 
atsilankiusių iš įvairių miestų. Susirin
ko nemažas būrelis ir sesių. Malonus 
kun. Kulbis pasakojo mums iš stovyk
los gyvenimo.

Mano buvimo metu stovykloje atsi
lankė vokiečių vyriausias skautininkas, 
kurį priėmė L S Brolijos V S. Svečias 
bičiuliškai pasveikino lietuvius, o BVS 
jam taip pat nuoširdžiai atsakė. Baigęs 
žodį, svečias stipriomis brolių rankomis 
buvo iškeltas į orą.

Po to dar pasižiūrėję miesto mes nu
vykome į Jamborės uždarymą.

Tūkstančiai atsilankiusiųjų stebėjo 
iškilmes. Sėdėjome aplinkui kaip amfi
teatre, o viduryje arenoje susirinko sto
vyklavę broliai.

Eina susikabinę šešiasdešimties tautų 
broliai. Čia nėra skirtumo nei rasių, nei 
tautų. Visi broliai siekia vienos kilnios 
idėjos būti tobulu žmogumi. Nešamos 
tautų vėliavos. Jų tarpe matau ir mūsų 
trispalvę, kurią entuziastingai sveikina
me katutėmis. Vėliau vėliavos sueina 
ant estrados. Bet mūsų trispalvė lieka 
apačioj tarp brolių minios. Prasidėjo 
kalbos ir įvairūs sveikinimai. Iš jų ma
loniausiai man buvo išgirsti ir pama
tyti Lady Baden Powell. Jos energija 
ir ryžtas veikia taip skatinančiai. “Be 
Prepared!” — Budėk! Dievui, Tėvynei 
ir Artimui!

Kada šaukiami vardai visų stovyk
lavusių tautų, šventės dalyviai palydi 
juos plojimu. Deja, Lietuvos vardo nėra 
jų tarpe. Tai skaudžiai duria man į šir
dį. Kai mini, pavyzdžiui, Korėjos vardą, 
minia audringai ploja. Tiesa, Korėja 
plūdo kraujuose, bet dar tebeplūsta mū
sų Pavergtoji, kuri negirdi žodžio “Lais
vė”.

Šventė baigiasi. Broliai vėl susikabinę 
apleidžia areną. Vėl skamba Jamborės 
daina, o jai pritaria sprogdinamos dan
guje raketos.

Įsimaišiau į mišrią tautų minią. Kaip 
mano taip ir kitų dalyvių dėmesį dau
giausia traukia savotiškai apsirengę 
skautai. Jų drabužiuose dominuoja tau
tiniai motyvai. Pvz.: Indijos juodi rū
bai ir balti turbanai, Škotijos tautiniai 
sijonukai, Naujos Zelandijos savotiški

Mūsų reprezentacinis 
vienetas Montrealyje, 
pakeliui į džiamborę 

Nuotr. R. Šležo
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Sesės lanko Ve- 
nezuelos brolius 
džiamborėje

Nuotr:
V. Bacevičiaus

sijonukai ir pan. Čia ateina man gal ir 
per drąsi mintis.

Ar nebūtų gera, kad mūsų skautiško
je uniformoje būtų daugiau mūsų tau
tinių rūbų atspalvio? Mūsų puikios tau
tinės juostos vietoj diržų, mūsų gražios 
tautinės priejuostės, spalvingi sijonai, 
mūsų tautiniai galvos papuošimai vie
toj prancūziškų “berečių”, ir panašiai. 
Dabartinė mūsų uniforma gal buvo gra
ži Lietuvoje, tačiau dabar kita situaci
ja. Brolių uniforma iš viso nieko nesi
skiria nuo amerikiečių skautų. Trispal
vė virš kišenės greit pastebima tik lie
tuviui, bet ne kitataučiui. Sesių rūbai 
nesudaro darnaus įspūdžio: vyr. sesės 
su baltom bliuzytėm atrodo dar pakan
kamai vienodai, bet “geltonšlipsių” se
sių bliuzės skirtingų atspalvių, sijonai 
irgi nevienodi, lygiai kaip ir kaklaraiš
čiai bei diržai. Aš niekad nenoriu at
kreipti dėmesio, tačiau būnant Jambo- 
rėje, šis noras savaime atėjo. Aš norė
jau, kad pastebėtų ne mane, bet lietu
vaitę. Turiu įsigijusi nemažai specialy
bių ir jas nepirkau šabloniškas iš Ame
rikos krautuvės, o išsiuvinėjau pati. Dėl 
to jos skyrėsi minioj. Buvau laiminga, 
kai į klausimą “kas esi?” galėjau pami
nėti Lietuvos vardą. Štai todėl ir atėjo 
man mintis apie tautinius motyvus. Te
gu nedaro niekas man užmetimų, kad 
noriu išsižadėti senų tradicijų bei mūsų 
skautiškų rūbų; juos gerbiu. Tautinis 
gi rūbas yra dar senesnis ir jo dėka 
skautė galėtų garsinti savo Tėvynę.

Pasakius savo mintis, kurios gimė 
Jamborės tautų minioj, vėl grįžtų prie 
pergyventų įspūdžių.

Paskutinį kartą nusileido trispalvė ir 
įvyko lietuvių stovyklos uždarymas. 
Broliai ir sesės gražia rikiuote peržygia- 
vo stovyklos rajoną, dainuodami skam
bias lietuviškas dainas.

Vakare įvyko paskutinis Jamborės 
laužas ir kai kurių tautų pasirodymai. 
Tūkstantinė minia gyveno kartu su lau- 
žavedžiais. Visi kartu dainavo, kai buvo 
prašoma dainuoti; visi kas tik turėjo 
degtukus uždegė juos kaip buvo prašo
mi tai padaryti. Šis visuomenės bendra
darbiavimas darė labai darnų įspūdį.

Pagaliau Jambarė pasibaigė, ir visi 
skirstėsi iš didžiulės stovyklos.

Kitą dieną mes praleidom p.p. Bieliū
nų ūkyje. Ten prie jurginais ir rūtomis 
papuošto altoriaus išklausėm šv. Mišias 
ir paviešėję ant žalios lankos ir vais
medžių sodelyje sugrįžom Detroitan.

Kai pakelyje smulkus lietutis plovė 
automobilio langus, galvojau apie per
gyventus įspūdžius Jamborėje; ausyse 
skambėjo jos daina ir širdis atsakė į jos 
gaidą lietuviškais žodžiais:

Broli ir sese budėk!
Dievą ir žmones mylėk!
Kenčia Tėvynė tyronų žiaurybę, 
Savo darbais jai padėk!
Džiamborė brolių visų 
Sujungė meile kartu. 
Girdi kaip šaukia skautų vienybė 
Būti lietuviu geru!
Budžiu!
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont. , Canada

Broliai jūrų skautai, vadai,
Man perdavus LSB jūrų skauti- 

jos vairą senam ir patyrusiam jūrų 
skautininkui Leonui Knopfmileriui, 
linkiu naujajam vadovui ir bro
liams daug laimėjimų visuose sie
kiuose.

Dėkoju skyriaus bendradarbiams, 
vienetų vadams ir skautams, kurie 
talkininkavote siekiant tarnauti 
Dievui, tėvynei, artimui ir jūrai. 
Gero vėjo!

jūrų s. B. Stundžia,
buvęs LSB Jūrų Skautų skyriaus 

vedėjas.

Brangūs jūrų skautų vadovai, 
mieli jūrų skautai,
Perimant Jūrų. Skautų Skyrių, 

pirmoje eilėje turiu tarti buvusiam 
Jūrų Skautų Skyriaus vedėjui B. 
Stundžiai bei jo bendradarbiams 
nuoširdų ačiū už atliktą darbą.

Ypatingai turiu pabrėžti, kad j.s. 
Stundžia atliko didelį darbą Lietu
vių jūrų skautijai ir jo darbo vai
siais ir našumu šiandien gali pasi
džiaugti mūsų jauni jūrų skautai, 
kurie turi lietuvišką jūrinį vadovė
lį “Buriavimas ir Jūrininkystė”.

Jam ir jo bendradarbiams tvar
kant J. S. Skyrių, paruošta jūrų 
skautų, jūrų budžių, jūrų skauti
ninkų programos ir gauti patvirti
nimai Brolijoje ir Pirmijoje.

Šiandien žengiant į naujus Broli
jos gyvenimo metus, mes turime 
pačius pagrindus. Tad siekime užsi
brėžto tikslo!

Lietuva — Jūrinė Valstybė!
Gero vėjo!

Jūsų
jūrų s. L. Knopfmileris,

LSB Jūrų Skautų Skyriaus vedėjas

LAIVO “ADMIRAL GRAFF SPEE”
ŽUVIMAS

(Tąsa) Langsdorff galvotrūk
čiais užbėgo ant komandos tiltelio, be
veik uždusdamas pagriebė žiūronus, nu
kreipęs juos į pietryčių horizontą, grei
tai surado tolumoje stiebus. Dešimt mi
nučių po šešių jis jau galėjo šį tą spėti:

“Atrodo lyg kreiseris ir du naikinto
jai” — pasakė, liepdamas dar kurį laiką 
eiti tuo pačiu kursu. Spręsdamas iš kur
so, kuriuo britų laivai plaukė, Langs
dorff galvojo, kad “Graff Spee” priešas 
nepastebėjo. Įsitikinęs, kad pastebėtą 
laivų junginį sudaro vienas kreiseris ir 
du naikintojai, jis sprendė, kad tai gali 
būti laivų vilkstinės apsauga, o pati 
vilkstinė turėjo būti dar už horizonto.

Tuo momentu Langsdorff turėjo pa
daryti lemiantį sprendimą. Jeigu jis įsi- 
vels į kautynes su priešo karo laivais, 
tai nevykdys gautų iš savo vyriausios 
laivyno' vadovybės nurodymų, kurie sa
kė — jis turįs vengti sąlyčio su priešo 
laivyno pajėgomis. Iš antros pusės, pa
sišalindamas jis prarastų auksinę pro
gą ir neišnaudotų retos galimybės su
daužyti ir išardyti priešo laivų vilksti
nę, kuri, jo nuomone, turėjo sau ramiai 
slinkti už tolimo horizonto.

Minutės slinko. — “Pasiruošt kauty
nėms!” — įsakė Langsdorff ir nuskubė
jo į postą, iš kurio jis turėjo vadovauti 
susirėmimui, šeštą valandą penkioliką 
minučių visi pabūklai buvo pasiruošę 
smūgiui. Dar trys minutės praslinko; at
stumui sumažėjus iki dešimties mylių, 
Langsdorff įsakė atidengti ugnį. Su 
kurtinančiu griausmu “Graff Spee” vie
nuolikos colių pabūklai išsviedė su ug
nimi sviedinius, kurių kiekvienas svėrė 
670 svarų, ir jie švilpdami ir kaukdami 
nulėkė priešo pusėn. Stebėdamas žiū
ronais, Langsdorff matė sviedinių spro-
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gimo išmetamus vandens stulpus visai 
netoli britų laivų. Vokiečiams iš naujo 
užtaisant pabūklus, anglų laivai išsisky
rė: “Exeter” staigiai pasisuko į vaka
rus, o lengvieji kreiseriai “Ajax” ir 
“Achilles”, kuriuos Lengsdorff paskai
tė už naikintojus, pakeitė savo kursą į 
-šiaurės vakarus ir bėgo tiesiai į vokiečių 
kautynių laivą.

Šiuo metu Langsdorff atpažino lai
vus ir suprato padaręs klaidą.

. “Ten visi kreiseriai!”—sušuko jis, bet 
jau buvo pervėlu — pats savė įvėlė į 
kautynes. Jis žinojo, kad britų kreise
riai gali išvystyti didesnį greitį negu jis, 
ir dabar “Spee” turėjo pasikliauti savo 
galingesniais pabūklais ir sunaikinti 
priešą pirmiau, negu jis įsibėgės pilnu 
greičiu.

Staiga vokiečių laivas sutelkė visą 
ugnį į sunkųjį kreiserį “Exeter”, kuris 
artinosi iš petryčių. Kadangi lengvieji 
kreiseriai buvo dar už dešimties mylių 
ir jų ugnis negalėjo “Graff Spe” pasiek
ti, tai Langsdorff laikinai paliko juos 
ramybėje.

Šeštą valandą dvidešimt minučių 
“Exeter” atidengė ugnį iš 19.000 jardų 
atstumo. Kramtydamas cigaro galą, 
Langsdorff neramiai sekė britų laivų 
judėjimą. Dar nė viena pusė nebuvo 
pataikiusi. Laike keletos minučių leng
vieji kreiseriai, vis didindami greitį, ku
rio maksimumas buvo trisdešimt vienas 
mazgas, iššovė vieną salvę į vokiečių 
laivą. Nežiūrint to, kad “Ajax” ir 
“Achilles” sviediniai nedalėkė, Langs
dorff rimtai susirūpino, nes savo grei
čiu jie žymiai pralenkė kautynių laivą, 
be to, ginantis nuo jų, reikėjo panaudo
ti dalį “Graff Spee” pabūklų, kuriuos 
galima būtų nukreipti į sunkųjį krei
serį “Exeter” ir sutelktine ugnimi su
duoti jam naikinantį smūgį, pirm negu 
jis suspės priartėti ir savo pabūklų ug
nimi padaryti nuostolių.

“Graff Spee” trečiosios salvės ugni
mi užmušė “Exeter” dešiniojo borto tor
pedų tarnybą, suardė ryšį ir išbarstė 
sulankstyto ir suaižėjusio plieno gaba
lus ant denio. Sekantis smūgis kliuvo 
“Exeter” priekiniams pabūklams, o tą 
sekė du tiesioginiai pataikymai į krei
serio liemenį, šiuo metu “Exeter“ pa
kankamai prisiartino ir aštuonių colių 
sviedinys kliuvo į “Graff Spee” virtu
vę, nukirsdamas gėlo vandens vamz

džius, ištaškydamas maistą, išvartyda- 
mas ir sudaužydamas stalus, lentynas ir 
puodus. Kiti sviediniai kliuvo į torpe
dų patalpas, gaisro kontrolės skyrių ir 
gyvenamas patalpas, o- gabalai švilpian
čio plieno apardė komandos tiltelį. 
Langsdorff nenustojo sekęs ir kreiserių 
“Ajax” ir “Achilles” judėjimo. Staiga 
rankomis jis užsidengė akis, o kai jas 
nuleido, plona srovelė kraujo tekėjo 
nuo jo žando.

Denio apačioje gelbėjimo komandos 
rinko užmuštuosius ir sužeistuosius iš 
patalpų, kurios buvo sviedinių suardy
tos. Langsdorff paprašė žinių apie laivo 
stovį ir po kelių minučių patyrė, kad vi
si pabūklai veikia ir niekur nėra pra
mušta skylių žemiau vandens linijos.

Gindamasis “Graff Spee” iš lėto pa
suko į šiaurę ir vėl į rytus. Sunkiajam 
kreiseriui apšaudant kautynių laivą, 
“Ajax” ir “Achilles” slinko į dešinę ir, 
atrodė, jog taikė į šiaurę. Nesunku buvo 
spėti — jie bandė “Graff Spee” užbėgti 
iš priekio. Langsdorff dalį pabūklų įsa
kė nukreipti į lengvuosius kreiserius. 
“Exeter” iššovė dešiniojo borto torpe
das, kurios kaip delfinai nėrė per ilgas 
Atlanto bangas, bet pirm negu jos pa
siekė taikinį, vokiečių laivo sekėjų bu
vo pastebėtos, ir “Graff Spee” staigiai 
pasuko į vakarus paleisdamas dūmų už
dangą.

Stipri brize iš pietryčių paslėpė laivą 
juodame debesyje ir kelioms minutėms 
sąlytis tarp priešų nutrūko. Išlindęs iš 
dūmų uždangos, Langsdorff pastebėjo, 
kad “Exeter” suka į rytus. Buvo aišku, 
kad jis bandys pulti kairiojo borto tor

is Toronto jūrų skautų kelionių ... Po neramios 
nakties tvarkoma denis, džiovinami daiktai. Olcat 
(JAV). Nuotr. L. Motgabio

23

24



Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

KANADOS RAJONAS

TORONTO, Ont.
® Š.m. rugsėjo 18-19 d. Perkūno skautų vyčių 

būrelis šventė savo 6-rių metų veiklos sukaktį. 
Iškyloje "3O-ties tūkstančių salų" apylinkėje 
septintiesiems metams būrelio vadu buvo per
rinktas si. G. Šernas.

® Rugsėjo 19 d. Šatrijos ir Rambyno tuntai 
paminėjo Tautos Šventę. Iškilmingoj sueigoj 
skautiškoji šeima padidėjo 7 nariais. Įžodį davė 
2 jaun. skautės, 4 vilkiukai ir 1 jūr. skautė. Į 
skiltininko laipsnį pakelti V. Šernas ir A. Dai- 
lydė. V.s. V. Skrinskas tarė Tautos šventei pri
taikytą žodį. Po oficialiosios sueigos dalies Per
kūno būrelio sk. vyčiai pakvietė abu tuntus su- 
ruošton jų sukakčiai paminėti kavutėn. Perkū- 
niečiai kavutės metu pravedė linksmą programą. 
Kavutės šeimininkus sveikino vyr. skaučių kun. 
Birutės dr-vė ir Vandenių laivas.

© Spalio 9 d. jūrų skautai ir jūr. budžiai už
darė plaukiojimo sezoną Ontario ežere. Vimpilus 

nuleidus, kalbėjo vyr. valt. B. Vaškelis, ragin
damas žiemos sezoną tinkamai išnaudoti teore
tinių žinių įgijimui bei pagilinimui. Per-nas.
• Kasmet spalio mėn. pirmąjį sekmadienį yra 

ruošiamas milžiniškoje Kanados Tautinės Paro
dos aikštėje Gyvojo Rožančiaus paradas, kuriame 
dalyvauja katalikiškoji Toronto moksleivija, skau
tai, šimtai dvasininkų ir nesuskaičiuojamos mi
nios tikinčiųjų. Jau kelinti metai iš eilės ir lie
tuviai skautai tame parade dalyvauja, nešdami 
savo trispalves. Taip buvo ir šiais metais, spalio 
2 dieną.

© Sudaromas sk. vyčių kandidatų būrelis. Bus 
per žiemą kruopščiai einama sk. vyčių programa, 
kad, vasarai atėjus, kandidatai galėtų tvirčiau 
įžengti į vyčiavimo kelią.

® Mindaugo dr-vės skautai reguliariai kiek
vieno mėnesį renkasi į sueigas, kurios dar vis 
pravedamos gamtoje. Sueigas pravesti pratina
mi draugovėje priklausą sk. vyčiai kandidatai.

pėdomis. “Graff Spee” vėl pradėjo ap
šaudyti sunkųjį kriserį ir šį kartą gana 
sėkmingai: vienas sviedinys pataikė į 
priekinius pabūklus, o antrasis sprogo 
laivo viduje, sunaikindamas paskutines 
borto ryšio priemones ir išjungdamas 
žyro kompasą.

Langsdorff matė, kaip juodi dūmai 
lėtai kilo aukštyn iš “Exeter“ priekinių 
patalpų, bet tokiam laivui dar daug rei
kėjo, kad jis būtų nuleistas į dugną, še
šios valandos keturiasdešimt trys mi
nutės. Kreiseris išmetė kairiojo borto 
torpedas, bet be pasekmių, nes jos per 
plačiai išsiklaidė. Nepavykus su torpe
domis, “Exeter” staigiai pasuko vairą į 
kairę ir, dabar eidamas beveik lygiagre
čiai su “Graff Spee”, paleido i darbą už
pakalinius pabūklus, kurių aštuonių co
lių sviediniai daužė vokiečių laivą. 
“Exeter” dabar radosi apie šešias my
lias į pietus, — Langsdorff, sekdamas 
žiūronais, pastebėjo, kad kreiseris tru
putį pasviręs į dešinį bortą, tas turėjo 
reikšti, kad “Exeter” negalės ilgai te
sėti kautynėse.

Apie aštuonias mylias į rytus abu 
lengvieji kreiseriai, atrodo, išvystė pil
ną greitį ir, skrosdami ilgas bangas bei 
palikdami verpetus putų, daužė priešą 

savo šešiacoliniais sviediniais. “Ajax” 
paleido nuo denio turimą lėktuvą, ku
ris, skraidydamas aukštai apie vokiečių 
laivą, koregavo lengvųjų kreiserių ugnį. 
Tuo tarpu “Exeter” pasuko į pietų ry
tus, kad vėl galėtų pasiruošti puolimui.

Kol kas vokiečių kautynių laivas, ne
žiūrint savo pranašumo ugnimi, nepa
darė didesnių nuostolių lengviesiems 
keriseriams. Todėl artilerijos karinin
kas atėjo pas Langsdorff ir pareiškė jam 
nuomonę, kad “Graff Spee” sunkūs 
sviediniai, pralenda per plonus kreise
rių šarvus nepadarydami rimtesnių 
nuostolių. Langsdorff pasitarė su savo 
karininkais, ar verta rizikuoti mestis 
lengvųjų kreiserių link ir juos paskan
dinti. Jis nusprendė, kad geriau pasi
traukti, negu rizikuoti. Sugriebęs tele
foną pranešė denio karininkui, kad ke
tinama atsipalaiduoti nuo britų kreise
rių ir pasitraukti pasislepiant dūmų už
dangoje.

Tuo pačiu metu komodoras Harwood 
nusprendė, kad lengvieji kreiseriai bet 
kokia kaina turi prisivyti kautynių lai
vą, ir jau septintą valandą penkioliką 
minučių “Ajax” ir “Achilles” buvo tik 
penkios su puse mylios užpakalyje 
“Graff Spee”. ' (B. d.)
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JAV Rajone VENEZUELOS RAJONAS

CHICAGO, III.
© /sks/ Chięagos Baltijos Juros jūrų skautų 

tuntas rugs. 14 d. pavakarį užbaigė irklavimo 
sezoną. Kas trečiadienį irklavimo pratimuosna 
susirinkdavo jūrų skautai ir jūrų skautės. Kele
tas jūrų budžių baigė specialius kursus ir mūsų 
jūrų sk. tuntas sulaukė savų kvalifikuotų irkla
vimo vadų.

Sezono uždarymui Michigano ežeran išplaukė 
dvi valtys su 40 asmenų. Joms vadovavo jūrų 
ps. A. Levanas ir v. valt. J. Merkelis. Ežere lai
vų vadai su atitinkamu žodžiu prabilo į įgulas, 
sukalbėtos maldos ir su smagia lietuviško daina 
grįžta uostan.

Jūrų skautėms, kurios šį sezoną taip stropiai 
lavinosi irklavime, linkima kitiems metams iš
laikyti reikiamus egzaminus ir iš savo tarpo su
laukti savistovių vadovių.

ELIZABETH, N. Y.
(sks) Elizabetho, N.Y. LK Šarūno skautų dr-vės 

draugininkas sk. vytis si. Ed. Kaminskas prieš 
mokslo metų pradžią pasitraukė ir išvyko tęsti 
studijų. Jis nenuilstamai dirbo su šia draugove 
nuo pat jos įsikūrimo dienos. Vadeiva jam reiškia 
nuoširdžią padėką. Nauju Šarūniečių draugininku 
paskirtas sk. vytis v. si. Vyt. Klimas, 29 E. 13th 
St., Linden, N.J.

Tautos šventės proga du šios draugovės skau
tai — J. Strimaitis ir V. Bartis vadeivos pakelti į 
paskiltininkio laipsnį.

NEW YORK, N. Y.
(sks) Rugs. 18 d. New Yorko skautų-čių dra

mos sekcija /Great Necke, L.l./ pradėjo naują 
sezoną su V. Alanto "Buhalterijos Klaida". Taip 
pat jau pradedama ruoštis naujam veikalui. Su 
"Buhalterijos klaida" ši drarrtos sekcija žada ap
lankyti aplinkines lietuvių kolonijas ir dar kartą 
vaidinti Brooklyrte.

CLEVELAND, Ohio
® (sks) Rugsėjo 28 d. Clevelando skautų tunto 

vadija savo posėdyje apsvarstė tunto ir vienetų 
veiklos 6 mėn. planą. Išklausyti vienetų praneši
mai apie darbus po stovyklos. Ypač sveikintinos 
Stp. Dariaus laivo jūrų skautų pastangos. Jie ne
nuilstamu triūsu ir talka įsitaisė savo plaukioja- 
mam pastatui stiebus ir bures. Nuo rugsėjo 25 d. 
kuo ne kasdien buriuojama su smagiu vėju Erie 
ežere. Apie lapkričio pradžią numatyta šaukti 
tunto sueigą.

® (sks) Tėvynės Garsų valandėlė rugs. 30 d. 
pranešė, kad Clevelando Skautų Tuntas, įmokė
damas atitinkamą mokestį, tapo Clevelando Ra
dijo Klubo nariu.

® (sks) Clevelando tunto kpt. S. DARIAUS jūrų 
skautų laivas sekmadienį, rugs. 25 d., su gaju 
vėju išburiovo Erie ežeran. Tą dieną jūrų skau
tams buvo tikra šventė, kuri vainikavo jų tylias 
ir atkaklias pastangas savo laivui įsitaisyti stie
bus ir bures. Šiam darbui buvo pašvęsta ši vasara, 
įdėta daug darbo valandų, investuotas visas laivo 
iždas ir asmeniškos lėšos. Gero vėjo jauniems pa
siryžėliams.

Pirmąjį kpt. S. DARIAUS laivo išburiavimą ste
bėjo'Clevelando sk. tunto vadovybė. Visų nuotai
ka buvo nepaprastai pakili.

® Venezuelos Rajono skautai, stovyklavę 8-je 
Pasaulinėje Džiamborėje, rugsėjo 3 d. specialiu 
lėktuvu iš New Yorko grįžo į Maiąuetiją.

® Caracas mieste įvyko skautų vadovų ir va
dovių konferencija, kurioje dalyvavo 25 asme
nys. Be skautų Vadovų joje taip pat dalyvavo ir 
skautų rėmėjų atstovai. Konferencija pradėta pa
maldomis. Caracas Skautų Rėmėjų Valdyba kon
ferencijos dalyviams iškėlė puikius pietus.

® Iš Rajono Vadijos pasitraukė skautų rėmėjas 
p. VI. Kuzavinis. Už gražų bendradarbiavimą Va- 
dijoje jam reiškiama padėka.

® Rajono Vadijos nariu rėmėjų reikalams suti
ko būti p. Z. Domeika, Caracas Skautų RėmėiŲ 
Valdybos pirm-kas, Lietuvos jūrų kapitonas nuo
širdus skautiško judėjimo draugas.

® Nauju Caracas Lituanikos dr-vės draugininku 
paskirtas s.v. psl. Vyt. Guzulaitis ir jam yra su
teikti įgaliojimai tvarkyti visą Caracas lietuvių 
skautų veiklą.

® si. K. Vaišvila, ilgesnį laiką tik stebėjęs Ca
racas skautų darbą, sutiko įeiti į aktyviųjų eiles 
ir pradeda dirbti su vilkiukais.

® Ir Caracas sesėms atsirado naujų pajėgų. Iš 
Maracaibo atsikėlė sesės V. Z. ir A. Šulcaitės. 
Tikimasi daug paramos dr-vės veikloje. ("V., K.")

Vokietijos Rajone
Mieliems broliams Amerikoje,

Mieli broliai
Skautų atsikūrimo Vokietijoje 10-ties metų su

kakties proga suskridome prie Baltijos jūros kran
tų pasisemti iš jos stiprybės - ryžto, kad per 
skautybę iškovotume tėvynei laisvę! Stovėdami ir 
žiūrėdami į jūros atodūsius ir skraidančias baltas 
žuvėdras, mes jaučiame dvasioje tėvynės skaus
mus ir jos laisvės troškimą. Jūros ir baltųjų spar
nuočių niekas nepavergė, taip ir mūsų Tėvynės 
ir lietuviškos dvasios niekas nepavergs. Skraidy
sime, banguosime į laimingą ateitį.

Priimkite mūsų nuoširdžiausius sveikinimus nuo 
Baltijos krantų!

Budime!
/Seka 43 parašai/

Australijos Rajone
® (sks) Šių metų Pan-Pacific Džiamborėje, kuri 

įvyks Clifton Parke, netoli Melbourne, Victorijoj, 
stovyklaus 20 Australijos Rajono lietuvių skautų. 
Vienetai intensyviai ruošiasi šiai didžiajai stovyk
lai, kurioje vėl teks reprezentuoti Lietuvą.

KAS YRA SKS?
Tai sutrumpinimas pavadinimo — Skautų Ko

respondentų Skiltis. Šis vienetas į kitus skautiš
kus vienetus gal tik tuo panašus, kad jį sudaro 
taip pat skautai. Bet savo paskirtimi ir darbais 
jis visiškai skiriasi nuo įprastų skilties vardais 
vadinamų vienetų. SKS atsirado iniciatyva s. J. 
Gerkėno, jam perduodant Brolijos Spaudos ir In
formacijos Skyrių iš Bostono į Torontą. SKS tiks
las — informuoti lietuviškus laikraščius apie 
skautų veiklą. To darbo sistemoje kiekvienas 
SKS narys turi reguliariai informuoti bent vieną 
lietuvišką laikraštį. Ta kryptimi einant, per pa-
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JŪRŲ SKAUTININKŲ NUOSTATAI 
(IŠ Biuletenio Tarybos Nariams Nr. 3, 

1955. IV. 20.)

ALp(LKA)3083
1955, Nr. 10

1. Jūrų skautų vadovas, keliamas i jūrų pa- 
skautininkio laipsnį, turi: atitikti bendriesiems 
skautininkų kėlimo reikalavimams; būti aktyviai 
dirbęs jūrų skautų eilėse bent 4 metus, iš jų bent 
1 metus eidamas laivo vado ar pavaduotojo, ar
ba jūrų budžių įgulos vado ar pavaduotojo parei
gas; būti išlaikęs visus jūrų skautų patyrimo laips
nius; ir būti patikrintas iš šios programos: a/ 
mokėti savarankiškai vadovauti jūrų skautų užsi
ėmimams, irklavimui, buriavimui, pastato taisy
mui, kelionėms, sueigoms ir stovykloms; b/ iš
laikyti vietos plaukiojimui reikalingus egzaminus, 
atitinkančius Lietuvos įstatymų reikalavimus spor
tinių jachtų vadams, ir c/ turėti 150 valandų bu
riavimo stažo.

2. Visų specialybių laivyno karininkai, laivų 
statybos inžinieriai, hydrografai, žvejybos specia
listai, pirmos eilės jachtų vadai, dirba jūrų skau
tų eilėse, keliami į jūrų paskauti.ninkio laipsnį, 
turi: atitikti bendriems skautininkų kėlimo reika
lavimams ir turi būti išlaikę egzaminus iš šios 
programos: a/ Skautybės ir jūrų skautybės tiks
las, skautų ir jūrų skautų reikšmė jaunimo auk
lėjime, b/ skautų obalsis, įstatai, įžodis, šūkis, 
papročiai ir uniforma, c/ Skautų Sąjungos visų 
šakų organizacija ir veikla, ir d/ Jūrų skautų ir 

budžių nuostatai jr papročiai.
3. Patikrinimo ir egzaminų komisijas skiria 

Vadijos Jūrų Skautų Skyrius.
4. Jūrų poskautininkis gali būt keliamas į jūrų 

skautininko laipsnį jei jis: išbuvo paskautininkiu 
bent 3 metus ir vadovavo jūrų skautų laivui bent 
3 metus arba dirbo instruktoriumi bent 5 metus.

5. Jūrų skautininkas gali būti keliamas į jūrų 
vyresnįjį skautininką, jei jis: išbuvo jūrų skauti
ninku bent 5 metus ir vadovavo vienetui dides
niam, negu laivas ar dirbo L S B Vadijos Jūrų 
Skautų Skyriuje bent 3 metus ar dirbo instrukto
rium bent 10 metų.

6. Jūrų skautininkų uniforma ir ženklai yra 
šie: Kepurė — tamsiai mėlynos spalvos su mati- 
ku; dirželis juodos spalvos, pintas, prisegamas 
dviejomis juodomis inkarotomis sagomis. Švarkas
— tamsiai mėlynas, dviejų eilių, užsegamas juo
domis sagomis. Marškiniai — balti, užsegama 
apykakle; vasarą vietoje švarko gali būti dėvimi 
balti, trumpomis rankovėmis, plačiai atversta apy
kakle marškiniai; prie jų kaklaryšys nenešiojamas. 
Kaklaryšys ■— tamsiai mėlynas ar juodas. Kelnės
— tamsiai mėlynos. Batai —- juodi, suvarstomi. 
Ženklai — atitinkamame fone nešiojami kairia
jame švarko ar marškinių šone, ir ant kepurės.

storuosius porą metų lietuviškai spaudoj buvo 
Suteikta labai daug informacinės medžiagos apie 
skautus, ir plačioji visuomenė turėjo galimybės 
apie skautų gyvenimą sužinoti tiek, kiek laik
raščių skiltys leido.

Ligi šiolei SKS skiltininiku buvo Brolijos Spau
dos ir Informacijos Skyriaus Vedėjas. Neseniai 
padaryti pertvarkymai. SKS su savo nariais tam
pa Sp. ir Inf. Skyriaus padaliniu. SKS centras 
įkuriamas Clevelande, Ohio. Skiltininku sutiko 
būti s. G. Juškėnas.

Mieli Broliai visame pasaulyje! SKS laukia 
naujų narių, dar reikia daugiau plunksnų, kad 
dar stipriau galėtume pajudinti informavimą. 
Mūsų galutinis tikslas — turėti bent po vieną 
SKS narį prie kiekvieno lietuviško laikraščio, tar
naujančio lietuvybės išlaikymui ir kovojančio už 
Ipisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Nauji nariai 
priimami adresu: G. Juškėnas, 1374 E., 94th 
St., Cleveland 6 Ohio, U.S.A, Dėl smulkesnių in
formacijų ir visais kitais SKS liečiančiais reika
lais nuo šio paskelbjmo prašome kreiptis čia 
nurodytu adresu.

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Š. m. rugsėjo mėn. nr. 9, 4 ir 5 puslapiuose 
po nuotraukomis vietoj ps. A. Bacevičiaus turi 
būti ps. A. Banevičius. Už klaidą atsiprašome.

KIEK IR KUR?

® Be skaitlingos ukrainiečių Plast or
ganizacijos, kurioje gauna tautišką - 
skautišką auklėjimą ukrainiečių jaunes
nioji karta, gyvuoja taip pat ir ukrai
niečių skautų org-ja, apjungianti vyr. 
skautus. Org-ja yra netik išsisklaidžiusi 
po visą pasaulį, bet yra ir skaitlinga, — 
apie 3 000 narių. Ji yra vadovaujama 
prof. Levicky, gyvenančio Buffalo, N.Y.

® Vengrų skautų eilėse veikia apie 
2 500 skautų ir skaučių, išsisklaidžiusių 
vienetuose JAV, Kanadoje, Venecuelojr 
Urugvajuj, Brazilijoj, Argentinoj, Čilėj, 
Vokietijoj, Austrijoj, Belgijoj, Prancū
zijoj, ir Australijoj. Beveik visi skautai 
yra registruoti, tik JAV-se yra didesnis 
nuošimtis neregistruotų skautų. Šiuo 
metu vadovybė yra koncentruota šiau
riniame New Jersey, JAV, su Gabor 
Bodnar priešaky.
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