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BUS ŽINIOS

* Dėl didelių išlaidų ir susidariusių 
sunkumų sudarant LSB Reprezentacinį 
vienetą, buvo susilaikyta dalyvauti 
BSA Jubiliejinėje Džiamborėje. Per 
brolius latvius buvo nugabentas į 
BSA Jubiliejinę Džiamborę platini
mui "White Badge" - mūsų iliustruo
tas leidinys anglų kalba apie lietu
viškąją skautiją.

Savo laiku buvo mėginama 
mūsų reprezentacinį vienetą suda
ryti iš Čikagoje gyvenančių mūsų 
skautų.

* L. S. B. Vokietijos Rajono "Aušros" 
tunto reprezentacinė skiltis sėkmin
gai dalyvavo šveicarų skautų vasaros 
stovykloje Šveicarijoje, ten atsto
vaudama L. S. B.

* L. S. B. - Kanados Rajono repre
zentacinė skiltis, sudaryta iš Mont- 
realyje gyvenančių lietuvių skautų,, 
sėkmingai atstovavo L. S. B. Vengrų 
skautų 50 metų sukakties Jubiliejinė
je stovykloje Kanadoje.

* Tenka apgailestauti, kad 1960 m. 
Indaboje (skautininkų pasaulinis są
skrydis) LSB nebuvo atstovaujama. Į 
šią šiais metais Olandijoje įvykusią 
stovyklą buvo pasiruošęs vykti ir LSB 
atstovauti s.T. Gailius, bet susižei
dė koją ir vykti nebegalėjo.

* L. S. B. VS v. s. A. Matonis buvo 
pasiuntęs Lenkų skautų 50 metų su
kakties Jubiliejinės stovyklos, įvy
kusios prie Detroito, proga LSB var
du sveikinimus lenkų skautų vado
vybei ir visiems lenkų skautams.

* Dabar pravedamas LSB Džiambo- 
rės Fondo vajus tuo tarpu dar nedavė 
patenkinamų vaisių. Per šį vajų pir
moje eilėje buvo kreipiamasi ne į 
mūsų visuomenę, bet į mūsų ak
tyvius ir pasyvius skautininkus bei 
vienetų vadovus. Vajaus daviniai 
gana vaizdžiai parodys, kiek iš tik
rųjų LSB susirūpinę mūsų skautinin
kai - aktyvūs ir pasyvūs.

Čia reikia pabrėžti, kad broliams 
Čikagoje į talką atėjo mūsų mielos 
sesės, s. Aldonos Gasnerienės vado
vaujamo "Juodkrantės" tunto skautės. 
Jos su DF aukų lapais renka aukas - 
LSB DF-ui.

* LSB Kanados Rajone kaip irpapras- 
tai pasišventusiai vadovauja Džiam- 
borės Fondo Įgaliotinis Kanados Ra
jonui p. Viktoras Gudelis, London, 
Ont.

Spaudoje rašytu žodžiu Džiam- 
borės Fondui į talką vėl atėjo Čika
goje gyvenantis nuoširdus lietuvių 
skautų bičiulis p. Povilas Dirkis, 
kviesdamas mūsų tautiečius padėti 
Lietuviškajam Džiamborės Fondui.

* Čikagoje Džiamborės Fondo vajų 
praveda senj.Kęstas Dirkis, DF Įga
liotinis Čikagai ir jo pavaduotojas 
s. v. Vidmantas Raišys.

Toronte, Kanadoje, DF Įgalioti
nio pareigas atlieka DF veteranas ps. 
Vl.Rušas, o Detroite s. v. v. si. Čes
lovas Anužis.

* Tarptautinė Skautų Konferencija 
1961 metais įvyks Lisabonoje, Portu- 
galijoje. Šį sykį norima iš anksto 
nusistatyti dėl LSB atstovo minėtoje 

Konferencijoje, jį iš Europos pasi
renkant ir tuo nuo netikėtų ir dides
nių išlaidų apsidraudžiant.

* Brolijos Užsienio Skyrius daro rei
kalingus žygius gauti audienciją LSB 
Reprezentacinei skilčiai pasŠv.Tėvą. 
Šis žygis į Vatikaną turėtų įvykti 
1961 metais. Reprezentacinis vie
netas būtų sudarytas is' Europoje gy
venančių brolių skautų ir vadovų.

* LSB Užsienio Skyrius dar kartą 
kreipiasi į LSB vienetus irprašo rink
ti vartotus pašto ženklus Tarptau
tiniam Skautų Biurui. Kaip tai jau 
buvo anksčiau minėta"Skautų Aide", 
Tarptautinis Skautų Biuras šiuos pašto 
ženklus parduoda ir pinigus panau
doja paramai skautų vienetų atsili
kusiuose kraštuose. Pries' išsiunčiant 
pašto ženklų didesnį kiekį, juos rei
kia atsargiai šiltame vandenyje at
palaiduoti nuo popieriaus.

Šį gerąjį darbelį jau atliko Toron
to "Pulk. J.Šarausko" vardo sk. vyčiu 
būrelis ir Detroito "Zenono Tarvai- 
nio" sk. vyčių būrelis. Surinktus paš
to ženklus reikia siųsti adresu: Boy 
Scouts International Bureau, 77 Met
calfe St., Ottawa 4, Canada, nuro
dant, kad pašto ženklus siunčia lie
tuviai skautai. O. G.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

LIETUVIŲ DIENOS, 1960 m. rugsė
jo mėn. Rašo: inž. chem. P. Žiūrys, 
V. Vardys, A. Bernotas, O. B. Audro
nės eilėraščiai, 24 psl. ir viršeliai.
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Omahos sesės stovyklauja ... Nuotr. K. L. Musteikio

VEIKLA
Kai vasaros metu mūsų skautiškasis veikimas 

daugiausia koncentruojasi iškylavime bei stovykla
vime, rečiau kelionėse, tai rudeni ir žiemą viskas 
pakrypsta i sueigas, varžybas, minėjimus. Be abejo, 
vasaros meto užsiėmimai jaunimui yra kur kas įdo
mesni, o vadovams pravesti lengvesni, lyg tradici
niai, būtinai reikalingi, savaime suprantami ir aiš
kūs. To negalima būtų pasakyti apie rudens ir žie
mos meto užsiėmimus, neskaitant dar vienos kitos 
iškylos į gamtą, kur taip pat surandamas dar šioks 
toks entuziazmas ir iš vadovų, ir iš skautų pusės. 
Kai kuriose vietovėse tačiau blogiausia yra su var
žybomis ir sueigomis, ypač skilčių sueigomis. Vidu
riniųjų ar aukštųjų mokyklų mokiniai - vadovai — 
teisinasi laiko stoka, senesnieji iš viso supasyvėję, 
pervargę, šeimos rūpesčiais apsivertę. Tai nėra pra
manytos priežastys, stabdančios pastovų organiza
cijos darbą. O jaunimas, vaikai dažnai laukia iš va
dovų daugiau, negu jie, vasaros stovykloms pasibai
gus, gali duoti. Tai yra labai bloga padėtis. Reikėtų 
vieną kartą apie tai vietovėse galimai kruopščiau 
pasikalbėti, tą problemą iš esmės panagrinėti. Va
dovams pirmiausia nereikėtų jokių pareigų prisiim
ti, jei nėra pakankamai galimybių vadovauti — re
guliariai šaukti sueigas, joms pasiruošti, išsivesti 
bent porą kartų žiemą vienetą į gamtą, vykdyti tun
tų ar Brolijos Vadijos paskelbtas varžybas, vajus ir 
1.1. Užėmimas vietos ir labai menkas darbas yra ža

lingas visiems. Aukštesnieji vadovai, besirūpindami 
savo vienetų vadovais, jų beieškodami, neturėtų būti 
patenkinti vien tik “tuščių spragų” užkaišiojimu. 
Užėmęs vietą neveiklus vadovas dažnu atveju lieka 
nebepajudinamas. Nepatogu atleisti, sunku ką jo 
vieton surasti. Taip ir tęsiasi blogieji reikalai.

Dar viena mūsų kai kurių vienetų veikimo ne
sėkmė kyla iš to, kad vadovai, užuot dirbę tikrąjį 
skautišką darbą, savo energiją ir veikimą ima kreipti 
ten, kur puikiausiai tuos dalykus atliktų mus re
miančios organizacijos, tėvų - rėmėjų būreliai ar 
pan. Kai kur perdaug užsiimama vakarėlių, balių, 
loterijų rengimu, kad sudarius savo iždui didesnes 
atsargas, kad užtikrinus ateinančiai vasarai tam tik
rą kieki naujų palapinių ar puodų nupirkimą. Į to
kias akcijas įtraukiami ir jaunieji vadovai, ir skau
tai. Per jas primirštamas tikrasis skautiškas veiki
mas, kuriam pagaliau ir laiko nebelieka. O gi iš ša
lies žiūrint atrodo, kad skautai smarkiai veikia. Rei
kėtų nepamiršti, kad medžiaginei paramai vienetai 
turi savo tėvų - rėmėjų būrelius, Skautams Remti 
Draugijas. Kai kuriose vietovėse viskas taip susi
maišo, kad nebeaišku, kam kurios pareigos priklau
so. Jei vadovui maloniau ruošti vakarėlius ar kon
certus, jis juos ir ruošia. Yra gera ir būtų labai girti
na, jei jis tai daro atliekamu nuo savo tiesioginių 
skautiškų, kaip vadovo, pareigų laiku. Bet jei vado
vas mano, kad vakarėlis ar koncertas gali atstoti

naciona'in® į
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skautiškąjį veikimą, būtų jau labai liūdna. Skautų 
vienetai gali kas mėnesį suruošti po gerą pelną duo
dantį parengimą visuomenei, bet jei jų vadovai ne
šauks sueigų, nedirbs darbo, kurį jie yra pasiėmę — 
jų veikimas bus lygus nuliui.

Skilčių sistema, iš to ir skilčių sueigos, kai ku
riose vietovėse labai šlubuoja. Vietovės aukštesniųjų 
Vadovų pareiga būtų tuos dalykus peržiūrėti ir, kiek 
Sąlygos leidžia, taisyti. Didesnio dėmesio reikėtų 
skirti skiltininkų paruošimui ir tikrų skautiškų skil
čių ugdymui. Nesvarbu čia narių kiekis. Užtektų vie
nos, tikrai skautiškos, gerai pasiruošusios skilties, 
kurios nariai būtų pilnai supratę ar pajutę skauty- 
bės esmę ir jos metodais susižavėję. Po metų, kitų 
iš tokios skilties išeis eilė gerų vadovų, kurie jau su
gebės organizuoti naujas geras skiltis. Yra negera, 
kad kai kur vaikomasi kiekio savo narių atžvilgiu, 
lenktyniuojant su kitomis organizacijomis ar tuščios 
propagandos sumetimais.

Virš visų kitų, kartais prasilenkiančių su tikruoju 
skautybės darbu yra, vis dėlto, vietovių ir vienetų, 
einančių ar besistengiančių eiti tikruoju keliu. Ir 
skautiško darbo pasisekimas kaip tik ir priklauso 
nuo to, kiek kas sugeba laikytis arčiau principinių 
'*• metodinių reikalavimų.

Turiu gyventi su savimi ir todėl 
turiu save pažinti. Noriu, dienoms 
slenkant, visuomet ramiai žvelgti 
sau į akis. Nenoriu, saulei lei
džiantis, neapkęsti savęs už negar
bingus darbus.

Nenoriu supti save paslaptimis 
ir apgaudinėti save tikėdamasis, 
kad niekas mano tikro „aš" nepa
žins. Nenoriu puoštis netikrais 
papuošalais.

Noriu vaikščioti iškelta galva ir 
užsitarnauti žmonių pagarbą. Ko
vodamas šioje gyvenimo kovoje, 
noriu patikti sau. Nenoriu matyti 
savęs tuščio, nenaudingo, išpūsto.

Niekuomet negaliu pasislėpti 
nuo savęs: matau visa, ko kiti ne
mato, žinau visa, ko kiti, gal, nie
kuomet nežinos. Savęs apgauti 
niekad negaliu ir todėl noriu save 
visuomet gerbti ir turėti gerą są
žinę.

Šio numerio viršelyje Rūpintojėlis 
(Jūr.ps.kun. J.Raibužio, S.J. ran
kų darbas) Kernavės tunto sto
vykloje.

A. A. Janytė Paškonytė

SESĖS JANYTES NETEKUS

Visi atsiskyrimai skaudūs, bet skaudžiausia 
mirtis, ypač kada ji nuskina dar nepražydusį, bet 
tokį gražų ir kvapnų žiedą žadėjusį, pumpurą.

"Kernavės" tunto "Dubysos" draugovės Či
kagoje paukštytės savo krykščiančios vaikystės 
žaidime, šiomis dienomis išgyveno pirmąjį skau
dų smūgį, rugpjūčio 13 d. netekusios mylimos 
draugės ir pavyzdingos skautės, JANYTĖS PAŠ- 
KONYTĖS. Staigi liga ir netikėta mirtis pasiėmė 
Janytę iš laimingo dubysiečių būrio, kur ji pra
leido daug gražių valandėlių ir dar prieš mėnesį 
linksmai stovyklavo.

Dešimties metelių Janytė buvo viena iš tų 
mergaičių, kurioms geriausiai tinka anibudini- 
mas — maloni. Su Janytė buvo malonu draugau
ti, skautauti ir žaisti. Su Janytė buvo malonu 
pasišnekėt kiekvienam suaugusiam ir pasigėrėt 
jos gražia lietuviška kalba, nuoširdžia šypsena 
ir skautišku pareigingumu.

Nors mažoji Janytė atsiskyrė iš mūsų tarpo, 
tačiau savo sesėms dubysietėms, "Kernavės" tun
tui ir visiems ją pažinusiems paliko didele dova
ną — pavyzdingos skautės ir lietuvaitės atmini
mą. O už tai, kad savo draugovėje galėja turėti 
tokią saulėtą mergaitę ir džiaugtis jos gerumu, 
"Dubysos" paukštytės yra dėkingos Janytės Ma
mytei, taip gražiai auginusiai savo dukterį. Vi
sos skautės giliai liūdi kartu su p. Paškoniene.

Ilsėkis ramybėje, miela Janytė. Mes Tavęs 
niekada negalėsim pamiršti.

SESĖ NIJOLĖ.
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DVI SAVAITĖS IŠ CLEVELANDO SKAUČIŲ ISTORIJOS

Atvažiavusios į stovyklavietę prie Pymatuning 
ežero, sužavėtos gražiąja aplinka, pilnos pasiryžimo 
dirbti, įkūrėme “Kuršių Marių” stovyklą.

Susiskirstėm į keturias skiltis ir mūsų “išmintin
gosios galvos” išrinko 'skiltims vardus: “Saulutės”, 
“Kobros” (praeitais metais išgarsėjusios), “Ūdros” ir 
“Raseinių Magdės”.

Su puikia vasariška nuotaika ir atgijusia dvasia 
kas rytą keldavomės, tvarkydavomės ir dainuodamos 
žygiuodavom pakelti vėliavą ir sukalbėti rytmetinę 
maldą. Po pusryčių turėdavome užsiėmimus. Pirmą
sias dienas pašventėm mūsų stovyklos papuošimui: 
statėme vartus, viduryje stovyklos iškėlėme kryžių 
ir aplinkui jį samanomis išdėjome lietuviškus raštus. 
Kiekviena skilties palapinė taip pat parodė savo in
dividualų sugebėjimą: puikūs papuošimai traukė 
lankytojų akį.

Clevelando Įtakų stovyklos vadovybė.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

Tolimesnieji mūsų rytmečių užsiėmimai buvo pa
švęsti rimtam darbui: ruošėmės patyrimo laipsniams, 
įvairioms specialybėms, darėme rankdarbius ir tu
rėjome net kelias iškylas į salą ežero viduryje. Ne 
tik vyresnės sesės susikaupusios skubėdavo į užsi
ėmimus, bet ir pačios mažiausiosios, užmiršusios vi
sus žaidimus, stropiai ruošėsi įsigyti raudoną kak
laraištį.

Po sunkaus darbo seka malonumas ir poilsis. O 
kur gali būti geriau ir maloniau, jei ne karštą vasa
ros dieną šaltam ežero vandenyje!

Atsivėsinusios, linksmos ir išnikusios skubėdavo
me pietų, kurių kvapas kutendavo net brolių sto
vykloje nosį.

Po pietų vėl poilsis ir laisvalaikis, kurio niekuo
met nereikėdavo planuoti, nes ir šiaip visuomet 
sklandžiai praeidavo. Žaisdavome tinklinį bei kvad
ratą su broliais, įsikūrusiais savo stovykloje mūsų 
kaimynystėje. Dideliam sesių malonumui broliai jū
rų skautai pavežiodavo buriniu laiveliu ir pamoky
davo buriuoti. Kas norėdavo, turėdavo laiko ir na- 
miegoti bei laiškelį į namus parašyti, ar aplankyti 
brolių stovyklą.

Trečią valandą po pietų vėl rimta nuotaika įsi
viešpataudavo stovykloje. Gilinome skautiškas ir lie
tuviškas žinias, klausydamos pašnekesių ir dalyvau
damos diskusijose. Jaunesnės skautės taip pat ne
buvo pamirštos: gražios lietuviškos pasakos nukel
davo mažąsias į didingą Lietuvos praeitį.

Kur lietuvaitė, ten ir daina. Tat ir mūsų stovyk
loje nuolat skambėdavo dainos. Kiekvieną dieną 
drauge su broliais pašvęsdavome nors vieną valandą, 
didindamos mūsų lietuviškų dainų skrynią. Mokė
mės naujų dainų ir prisimindavom senąsias.

Saulutei leidžiantis, po vėliavos nuleidimo ir va
karienės, skubėdavom baigti pasiruošimą laužui. 
Mūsų labiausiai laukiamoji dienos dalis prasidėdavo 
tradicine “Lauželis, lauželis ...” Įvairūs dienos nuo
tykiai išryškėdavo laužo šviesoje, geroji skilties dva
sia išrokuodavo savo vargus vargelius. Skautiškos
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”'IYakųM stovyklautojai.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

dainos ir šūkiai nuskambėdavo ežero bangomis ... 
Žvaigždutėm sužibus danguje ir gęstant laužo pas
kutinei liepsnelei, sugiedodavom “Ateina naktis" ir, 
palinkėjusios broliams labanaktis, grįždavome j sa

vo palapines. Nuskardėjus tylos švilpukui, persikel- 
davom į “sapnų žemę”, kad pailsėjusios ir vėl skai
dria nuotaika pradėtumėm naują dieną.

Stovyklautoja.

“KERNAVĖLĖS” STOVYKLA

Šiais metais Čikagos “Kernavės” Skaučių Tun
tas stovyklavo Pewaukee, Wise. Stovykla prasidėjo 
liepos 2 ir baigėsi liepos 16 — 2 savaitės. Stovyklau
tojų skaičius buvo gausus — 62 stovyklautojos. Sto
vyklos viršininkė buvo s. Vita Černienė, adjutante 
Ina Pavilčiūtė ir komendante s. Kazė Kuraitytė, ūkio 
dalies viršininkė s. Ona Siliūnienė. Nuoširdžiai tal
kininkavo ūkio dalyje mamytės p. Kaukorienė ir Va- 
rankienė. Mielas skaitytojau, kviečiu tave bent min
timis apsilankyti “Kernavėlės” stovykloje ir pasi
džiaugti smagia skautiška nuotaika.

Aušta. Ošia seni ąžuolai, kai jų viršūnėmis pra
bėga lengvas vėjelis. Kada ne kada papteli žemėn 

giliuke ir sušnera krūmuose koks ankstyvas gyvulė
lis. Stovyklos rajone žėri ugnelė. Tai "Aitvaro goju
je” sukrauto aukuro liepsnelė. Prie jos, lyg švyturio, 
sėdi budinčios sesės ant šakotų kelmų, iš kurių pa
darytas suolelis. Virš jų galvų, ąžuolo šakas ilgomis 
šaknų rankomis įsitvėręs supasi aitvaras, ilga žila 
barzda, pasipuošęs ilgais giliukų karoliais. Tai Ker
navės gėrybių nešėjas! Stovykla miega! Budinčios iš 
savo vietos aiškiai mato palapinių pusratį, prisišlie
jusį prie storų ąžuolų. Pačioje dešinėje matyti iš 
šakų suraizgyti stovykliniai vartai, šalia vartų štabo 
palapinė. Prie palapinės skelbimų lenta, apklijuota 
stovykliniais pranešimais ir nuotraukomis. Kitoj pu-

4
Zylės gavo garbės gairelę Kepuraičių medis ...
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sėj durų kelmas, kuriame, lyg kokioj vazoj sumerktos 
gėlės. Tai pirmoji — ilgoji palapinių eilė. Štai, šalia 
“Varlės” — jaunesnysis stovyklos štabas. Pasipuošę 
vandens lelijomis ir didele žalia varle, sėdinčia tven
kinyje ant lelijos lapo. Greta “Zylės” — pačios ma
žiausios sesės, bet didelių laimėjimų pasiekė. Prie 
gairelės matyti prisegtas tautinis kaspinas už gra
žiausią lietuvių kalbą. Tas kaspinas yra pereinamas, 
ir didelė garbė ji gauti. Už “Zylių” — “Laputės”, ir
gi jaunos sesulės. Papuošimas — lapės uola ir laputė 
iškišusi snukutį ir papūtusi uodegą. Prie durų, šalia 
skilties gairelės, išdidžia pastatyta garbės gairelė — 
už aukščiausią skaičių konkursinių taškų, surinktų 
vakar dieną. Toliau “Kregždės” — pasipuošę lizde
liu ir kankorėžiais. Už jų “Katės” — anglimi išsėdė
jusios gražų juodą katinėli. Jų kaimynės “Silkės” — 
tinklais išsidekoravę ir... prie durų, nežymiai pa
statyta baisioji Šluota. Oi, Oi! matyt, vakar palapinė 
nebuvo visai gerai sutvarkyta. Bet ką gi padarysi — 
pasitaiko visoms! Ir, štai, kraštinė “Gervių” palapinė 
— gal pačioj geriausioj vietoj, nes už palapinės pra
sideda virtunvės rajoas.

Budinčios pasipurto — ryto rasa gan šalta, smar
kiau ant galvų užsismaukia stovyklines kepuraites, 
prie kurių marguoja žalias ir baltas ženklas “Kema- 
vėlė 1960”. Abi atsikelia, užmeta kelis pagaliukus 
ant blėstančios ugnies ir eina per rajoną. Vėliavų 
virvės permestos per aukštą ąžuolo šaką ir pritvir
tintos žemėje, šone kabo skydas su užrašu “Mindau
go aikštelė”. Pamažu budinčios eina' link virtuvės. 
Praeina pro palapinę, pastatytą ant kalnelio, kurioje 
gyvena ūkio viršininkės, ir suka virtuvės link. Baltų 
lentų stalai ir suoliukai įkainiui sustatyti, gėlių 
puokštės ant staliukų rasa padengtos. Štai “Kama
ra” kurioje sudėti indai ir virtuviniai įrankiai, nuo
šaliai “Klėtis” su maisto atsargom. Pereina budin
čios per ūkio daį ir vėl pasuka atgal į rajoną, reikia 
patikrinti ar mažosios sesės gerai užsiklojusios. Pra
eina vėl pro vėliavų virves, tarp kurių į medį įkelta 
koplytėlė iš žievės, kurioje Rūpintojėlis sėdi — tun
to kapelionas jį čia pat stovykloje išdrožė. Staiga 

prasiskverbia pirmas saulės spindulėlis pro lapus ir 
lyg išdykusi miškų dvasia perbėga aikšte. Jau ry
tas! Laikas žadinti virtuvinę skitį. Užmiegotos akys 
sunkiai atsiveria ir suveltos galvos norėtų vėl po pa
talais pasislėpti, bet budinčios neleidžia. Pasigirsta 
pirmieji stovyklos atbudimo garsai, tylūs žingsniai 
per rajoną, čerkšteli puodo dangtis, vandens srovės 
čiurlenimas — ir aušros burtas pradeda sklaidytis. 
Auštant budinčioms stovykla atrodė, kaip gyvasis 
paveikslas, pusiau pasinėręs keiston prieblandon pil
nas paslaptingumo. O dabar jau rytas — gyvenimas 
bunda. Lyg su gailesiu budinti pakelia prie lūpų 
švilpuką ir aštrus jo balsas visiškai panaikina auš
ros burtą — lyg praplėšia uždangą į dienos gyveni
mą:

“Kernąvėlės Stovykla kelk!”
Diena. Daip skruzdėlynas, kaip nesustojanti 

upės srovė — gyvenimas virte verda. Bėga, eina, ne
ša, skuba — juokas, dainos nuotrupa, paraginimas

Varlės dirba virtuvėje ...

Stovyklos tiltas ...

į darbą. Kaip paveikslas ryškiausiais dažais nutapy
tas. Štai, velka trys, tamsiai mėlynomis darbo uni
formomis apsirengę, sesės kelmuką, dar papuošimo 
patobulinimui. Virtuvės budėtojos praeina nėšinos 
pieno buteliais. Atokiau susėdusios kelios skiltys mo
kosi naujos dainos. Virtuvėje skamba juokas, barška 
puodai, bet tur būt, neilgai teks jai ramybe naudo
tis, nes jos link atskuba viršininkė sesė Vita. Sani
tarė Aldona eina nešina vaistinėle — gal kas pirštą 
įsipjovė? Kaip kaleidoskopas! Kiekviena vykdo sa
vo darbą, kiekviena žino savo uždavinį. Ir diena 
taip greit prabėga!

Vakaras. Nuskambėjo paskutinės dainos garsai, 
ir vėjas nunešė tolyn “Ateina naktis” lengvą aidą. 
Paspaudę rankas, skirstosi sesės po laužo į palapi
nes. Blykčioja žibintuvėlių švieselės, žvakių ugne
lės kloja šviesų takelį prieš palapinių duris. Klegė
jimas palapinėse, kur aptarimas šio vakaro ypatingai 
pasisekęs pasirodymas, dar kai kur girdėti niūniuo
jamos dainos nuotrupa, keli balsai bando prisijungti, 
bet greit daina išyra, bemaunant per galvą šiltą
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megztini. Skuba viršininkė su komendante patikrin
ti palapinių. Skiltininkių siluetai šviečiasi palapinių 
duryse, jos užriša uždengtes, ir viena po kitos švie
selės gęsta. Pavargusios po dienos darbų, skautės 
greit pasiruošusios miegoti. Du šešėliai tyliai eina 
per aikštę — tai budinčios eina patikrinti “Klėtį” ir 
“Kamarą”. Blyksteli jų žibintuvėlių švieselės už pa
lapinių. Sušnara atverčiama durų uždengto — vir
šininkė išeina iš palapinės, palinkėjusi labos nak
ties, ir tyliai įsmunka į sekančią palapinę. Tai jos 
vakarinis atsisveikinimas su stovykla ir mažosios 
sesės jaučiasi, lyg mamytės paguldytos ir užklosty
tos. Budinčios grįžo iš virtuvės ir perrėžia mišką 
s vilpukcis i

Tyla!
Dar kur ne kur šviečiančios švieselės, lyg už

pūstos užgęsta. Kur ne kur dar sušnabžda balsai, 
bet greit ir tai nutyla. Viršininkė pusbalsiu kalbėda
ma su komendante grįžta į štabo palapinę. Budin
čios įsitaiso patogiai po aitvaro sparnais ir pasiruo
šia budėjimui.

Tyla. Pilnai išnaudotos dienos pasitenkinimas. 
Greit užsimerkia akys ant pagalvės. Tik štabo pala
pinės durys dar skleidžia šviesą siauru takeliu, ten 
ruošiamasi rytojaus dienai, aptariamos iškylos ir 
skaičiuojami konkurso taškai. Bet po valandėlės už
gęsta ir tas paskutinis spindulėlis. Rodosi, lyg visa 
stovykla ramiai ir lygiai kartu alsuoja. Mėnulis ne
drąsiai košia savo šviesą pro langus į “Mindaugo 
aikštę”, nusidabrindamas Rūpintojėlį, garbės gairelę, 
baltuojančią ant tamsaus palapinės fono.

Stovykla miega. Stovykla ilsisi — nes rytoj vėl 
bus linksma, skautiška diena.

SESE LAIMA.

POPIETIS “KERNAVĖLĖJE”
(Įspūdžiai iš stovyklos)

Nuo Čikagos autostrada lyg strėlė šauna į šiaurę. Tik 
šimtas mylių. Už jų telkšo didžiulis Pewaukee ežeras ir 
jo pakrantėje dunkso šimtamečiais ąžuolais apaugęs slė
nis. Pusračiu sustoję žalsvos palapinės slepiasi tarp šim
tamečių milžinų šakų ir žmogus nebežinai ar čia pakliu
vai į Nemuno slėnį, ar prieš tave Zarasų ežero vaizdas, 
ar čia paneriai su buvusiais vaidilučių aukurais ...

Papilkavusi autostrada sustoja po automobilio ratais. 
Paleidęs kojas į darbą taip nuriedi per žolėtą pakalnę 
ir, peršokęs upeli ar peržingsniavęs virvini tiltą, staiga 
atsiduri prieš nežinomus paslaptingos pilies vartus, ku
rių skyde aiškiai užrašyta: “Kernavėlė”. Belieka laukti 
kol nuaidės trimitas, sužvangės riterių šarvai, atsidarys 
sunkūs pilies vartai ir vaišingas šeiminnkas pasiūlys mi
daus ragą .. .

Stiprus* švilpukas nutraukia susidariusią viziją, pra
plėšia ąžuolų ošimą ir nuskamba budėtojos komanda:

— Dainų pamokai visos sesės renkasi prie gojaus!
----- ••------

Realybė grįžta prieš akis. Tai ne pilis, bet skaučių sto
vyklos vartai. Iš visų aštuonių palapinių po pietų poilsio 
pasipila į rajoną sesės geltonkasės, visos vienodose mė
lynose stovyklinėse uniformose ir po minutės rajone 
jau skamba IV Tautinės Stovyklos daina, vedama sesės 
Vandos.

Tai Čikagos skaučių “Kernavės” tunto dvisavaitinė va
saros stovykla beveik šimtaprocentiniai sutraukusi jau
nesniąsias skautes ir skautes.

Rodyklės su bajoriškų skydų įrašais veda į Krivaičių 
Kalną, už kurio laužavietė, stovyklos bažnyčia ir tankus 
krūmas. Iš krūmo sklinda kirvio smūgiai, rodos, taip 
tiesiai į žaliarubes šaltas.
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— Kur čia ta skautiška meilė gamtai, jei sesės taip 
kerta žalius krūmus, — pasipiktinęs dėstau kelionės 
draugui Leonui, išgirdęs kirvio darbą.

— Ė, brolyti, čia tikriausia Kazė naują kelmą rauna 
stovyklos papuošimams, — nesutinka su manim kolega, 
žinant sesės Kazės ypatingą meilę pionerijai. Spėlioti 
daugiau nebetenka. Krūmas staiga prasiskiria, ir išlenda 
“Kernavės’ tunto kapeliono kun. J. Raibužio galva.

— Sveiki atvykę! Prašau į mano palapinę, į svečius!
— Ar tai tu čia įsitaisęs, Jonai? — krato ranką Leo

nas, stebėdamasis, kad krūmo viduryje stovi palapinė, o 
prieš ją kaladė, pjūklas, kirvis, peilis ir naujai padirbtas 
Rūpintojėlis.

—■ Stovyklai Dievulį padariau, — šypsosi kapelionas 
ir veda mus atgal į rajoną.

Rajone nuskamba paskutinės dainos ir būriai “gervių”, 
“kregždžių”, “zylių”, “kačių”, “lapių”, “silkių” ir “var
lių” skambiu juoku vėl tvinsta per rajoną ir skuba į 
maudyklą, į vėsias ežero bangas.

— Ar burtų lazdele tvarkai šią stovyklą, — klausiu 
sesę komendantę, — kad tos laputės silkių dar nesuvalgė 
ir varlės ramiai sėdi svečiuose pas gerves!

— Brolyti, seseriška meilė ir kates su zylėmis prie 
vieno stalo susodina, —■ Juokiasi komendante.

Po ąžuolu dunkso aukuras. Virš jo ąžuolo šakose bal
tuoja aitvaras. Ką, aitvaras? Ar aitvarai čia tiek daug 
sesių sunešė?

— O ne, sesės pačios suvažiavo, o šis gerasis aitvaras 
stovyklai neša visokias gėrybes, — juokiasi jauna sto
vyklos viršininkė ps. Vita Černienė, lydima dar jaunes
nio kernaviečių stovyklos štabo. Stovyklauja net 65 
sesės.

“Gervės” nenusiteikusios maudytis, nes šiandein nėra 
saulės ir neseniai skautaujančios sesytės tvarkosi pala
pinėje.

— Man atrodo, kad čia labai sunku stovyklauti ir, at
rodo, jūs visos čia sunkiai dirbat, — bandau sesių “ger
vių” atsparumą.

—■ O ne, čia labai gera stovyklauti, — beveik choru 
atkerta sesės.

— Kad tos viršininkės stovykloje vis tokios piktos, 
o mamos namuose tokios geros, — toliau ieškau sesių 
silpnos vietos.

— Mūsų stovyklos viršininkė visai nepikta ir mes 
ją mylim! — pašoko maža gervė.

— Aš pirmą kartą stovykloje ir man čia labai patin
ka, — nenusileidžia kita sesė ir pasakoja, kaip visos pra
eitą naktį ėjo “piktųjų aitvarų’ gaudyti ir kaip bus gera 
toliau stovyklauti kartu su “geruoju aitvaru” ąžuole.

Toliau abejoti netenka, kad visa stovykla gyvena tik
rai giedria skautiška, seseriška nuotaika. Ji atsispindi 
visur. Sesių susiklausyme, apsirengime, gerame stovyklos 
sutvarkyme, palapinių papuošimuose, ir nuolatiniame 
linksmume net ir lietučiui purkšnojant.

----- ---------
Pro aitvaro gojų, pro Mindaugo aikštę, per rajoną at

skuba ūkio skyriaus viršininkė sktn. O. Siliūnienė ir 
kviečia aplankyti “Kamarą”. Be abejonės, mes nesispi- 
riame prieš šią pagundą ir po minutės jau esame virtuvės 
rajone, kur sesės po pietų plauna indus. Čia pat ir “Klė
tis” su visokiomis maisto gėrybėmis. Ir čia ūkio sky
riuje kiekvienas kampelis turi savo lietuvišką vardą, 
o pirmosios savaitės stovyklos fotografijos bei mintys 
išdėstytos lentoje prie štabo palapinės.

— Valdžia atvažiavo. O kur .čia iškilmingas sutikimas? 
— į stovyklos rajoną įžingsniuoja trumpakelnis Vidurio 
Rajono vadeiva s. V. Vijeikis.

—- Jei jau taip nori, tai galiu su samčiu į puodą pa- 
būgninti. Autoriteto pagerbimui, — šypsosi stovyklos 
virtuvės viršininkė kartu su svečiu.

Staiga lyg bičių spiečius pasileidžia sesės per stovyk
los rajoną. Nuo kalnelio su lauktuvėmis ateinanti, tik 
atvykusi, tuntininkė s. H. Plaušinaitienė dingsta sesių 
būryje. Kiek juoko ir šaukimo visoms benešant sesę 
tuntininkę aukštoje kėdėje, lyg tą kiniečių mandariną', 
tiesiai į rajono, į aitvaro gojų.

Sesių tolimesni pasiruošimai laužui staiga nutrūksta, 
kai prie vartų budinti sesė sušunka:

— Svečiai atvažiavo su karvojais!
— Daktarą tik basą įsileisim į rajoną!
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Pievelėje prie vartų ant tako išsitiesia batų eilė, už 
kurhj basos dainuodamos sesės priverčia v.s. dr. K, Ag
linską ir jo palydovus nusiauti batus. Rajono vadeivės 
v.s. dr. J. Aglinskienės atvykimą sutrukdė tarnyba ser
gančiam artimui, tačiau rytoj ir ji bus čia.

Suskamba dainelė “Tėvas atvažiavo”, sukasi rateliai, 
pučia vėjas, pinasi žilvitis ir daktarui nieko kito nelieka, 
kaip “pajaunėti” porą desėtkų metų ir, pasiraičius kelnių 
galus, atsilaikyti prieš sesių entuziazmą.

----- ••------
Jauniems sesių balseliams traukiant Lietuvos Himną 

ir svečiams pritariant, nuslenka žemyn Lietuvos ir JAV 
vėliavos. Sesės palikdamos rikiuotę paleidžia skambius 
šūkius, išreiškiančius skilčių gyvių charakteristiką.

Nors smulkus lietutis purškia, bet stovyklos pionierės 
sukuria nedideli laužą prie pat ąžuolo paunksmės, kuri 
stovyklautojas ir svečius puikiai saugo nuo lietaus. Prog
ramos vedėja sesė Vanda Aleknavičienė veda laužą, ir 
sesių dainos skamba tvirtai ir vienodai. Sesės varlės prie 
lauželio susiveda visą savo giminę ir traukia varlių me- 

liodijas. Mažoji Eglė Aglinskaitė meistriškai deklamuo
ja “Pumpurėlį”. Neabejotinus talentus parodo jauna lau- 
žavedė sesė Jurgita Stanaitytė. Sesės laputės vėl rodo 
zuikį, katiną, lapiną ir kaip dangus griūna. Į'laužo prog
ramą įtraukiami ir broliai jūrininkai, s. V. Vijeikis ir 
v.s. L. Knopfmileris.

Pro laužą pralekia blogųjų aitvarų dvasios. Vėl skamba 
dainos ir laužo pabaigai duodamas bendras sesių monta
žas, paruoštas ps. L. Luneckienės.

— Niekad nemaniau, kad mažos skautės pajėgia vai
dinti tokius rimtus dalykus, — stebisi veinas svečias.

Lietuvos kunigaikštis su žilabarzdžio vaidilos patarimu 
stato Vilniaus pilį ir aukoja vaidilutę. Sekančiame pa
veiksle Tėvynės meilę rodo karvedė grafaitė Pliaterytė, 
bei mūsų sesės-broliai partizanai dabartinėje Lietuvoje. 
Montažas baigiasi sutartine “Lietuva brangi”, kartu su 
visais, ir dar vieną dieną, “Kernavėlės” skaučių stovyk
loje Pewaukee, Wise., užbaigia giesme “Ateina Naktis”.

ps. Br. J.

EI, STOVYKLOM SESĖS, BROLIAI...

Vasara — atostogų ir stovyklų laikas. Kiekvienas 
galvoja, kur reikės išvažiuoti, kad geriau po įtempto 
darbo pailsėtų, daugiau jėgų pasisemtų.

Detroito skaučių - tų vadovai jau nuo ankstaus 
pavasario važinėjo, ieškojo, kur geriau, gražiau ir 
patogiau būtų stovyklauti. Vietą parinko gražiame 
Island Lake parke. Ten birželio 24 d. įsikūrė dvi sto
vyklos: netoli viena kitos, bet dvi visai savaimin
gos, savarankiškai besitvarkančios.

Įvažiavus į parką, pasijunti lyg būtum Lietuvoj: 
akys apmeta kalveles, medžiais pasišiausiusias nu
klysta į pievas, gėlėmis išmargintas, nosį kutena 
žemuogių kvapas ir pamiršti, kad tėvynė už jūrių, 
marių. . . Atrodo, vaikštai po Anykščių Šilelį, tad ir 
broliai skautai pavadino stovyklą “Anykščių Šilelis”.

Bet šiemet sukaktuviniai metai. Sukanka 550 me
tų, kai Lietuvos kunigaikštis Vytautas Didysis, pasi
kvietęs talkon savo pusbrolį Jogailą, Lenkijos kara
lių, pasitelkęs totorius, rusus ir čekus, sutriuškino Vėliavą keliam ...

Gilės ... Žiburėliai ...
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Eglutės ... Rugiagėlės ...

ties Žalgiriu kryžiuočių ordino galybę, tad “Žalgi
ris” Gabijos tunto mergaičių stovyklos vardas.

Per 10 dienų abiejų stovyklų skautai, vadovauja
mi prityrusių ir mylimų vadovų s. Jūratės Pečiūzie- 
nės ir s. Antano Banionio, daug padarė. Stovyklose 
pravesti pašnekesiai, užsiėmimai ir žaidimai suteikė 
gražių vaisių, ir, stovyklas uždarant, būrelis skaučių 
- tų davė įžodį, išlaikė j aukštesnius patyrimo laip
snius ar buvo atžymėti.

Detroito jūrų skautai - ės stovyklavo atskirai. Prie 
gražaus ežero, esant palankiam orui, stovykla - kur
sai praėjo gerai, ir būrelis buriuotojų gavo pažy
mėjimus.

Paskutinnės stovyklavo paukštytės. Jos įsikūrė 
liepos 10 d. p. p. Kodačių vasarvietėj "Nidoj”. 20 
paukštyčių, jų sesė Mama s. Jūratė Pečiūrienė, adj. 
Audronė Vaitiekaitytė, šokių bei soorto vadovė Au
dronė Tamulionytė, talkininkės Audronė Virškutė 
ir Laimutė Rastenytė, sudarė skruzdėlyno stovyklos 
gyventojus. Kaip ir tinka darbščioms skruzdėlytėms 
dirbo išsijuosusios. Laiko tik 7 dienelės, o darbo 
daug. Ir dirbo: sėmėsi žinių, sportavo, ekskursavo, 
darė naktinius žaidimus ir atlikinėjo uždavinius. 
Žinias sėmėsi ne vien protu, bet ir jausmais, bei po
jūčiais. Tik atsilankiusios i ūkį ir glostydamos ma
žus ėriukus, pajuto, kokie jie minkšti ir švelnūs; tik 

motorine valtimi skrosdamos ežero paviršių, pajuto, 
kaip malonu, kai po įtempto darbo švelnus vėjelis 
glosto įkaitusį veidą, kaip gražu, kai laužui liepsno
jant ir žiogams čirškiant jų vaikiški balseliai traukia 
lietuvišką dainelę ...

Nei pačios nežinojo kaip daug padarė, kiek daug 
išmoko, tik į stovyklos uždarymą suvažiavę tėveliai, 
svečiai, s. Algirdo Vaitiekaičio vadovaujami “Žirgai” 
ir broliukai vilkiukai, tai įvertino. Paukštyčių pa
ruošta tautinių šokių ir dainų programėlė ir po pro
gramėlės pravestas stovyklos uždarymas praėjo la
bai gražiai. Leidžiantis vėliavoms, aidint Lietuvos 
Himno žodžiams, suprato mažos paukštytės, kad 
tuoj reikes skirstytis namo... pasipylė ašarėlės, su
drebėjo balseliai ir nuleidusius galveles, nenorom 
ėjo iš vėliavų aikštelės, kur kas rytą keldavo vė
liavas, vakarais nuleisdavo. Dar ilgai sekiojo sesę 
Mamą ir vyr. seses, dar negreit išvažinėjo į namus.

Skirstantis prisiminta “Žalgirio” stovyklą atida
rant mok. Leono Bulgario tarti žodžiai: “Kol atsi
randa tokių puikių skaučių - tų vadovų, kurie auko
ja savo poilso valandas ir dienas, kad mūsų vaikus 
auklėtų lietuviškoj, skautiškoj dvasioj, mes skautų 
tėveliai visa širdimi jiems pritariam ir visom išga
lėm remiam”.

STEF. KAUNELIENE.

NEMUNO STOVYKLA

Simano Daukanto Vietininkijos Vadijos posėdy
je nutarta pradėti stovyklauti š. m. liepos mėn. 11 d. 
iki liepos mėn. 16 d. p. Dragunevičiaus ūkyje Mt. 
Brydges, Ont. Stovyklos viršminku skiriamas ps. M. 
Chainauskas, jo pavaduotoju s. v. v. si. A. Dragu- 
nevičius ir stovyklos adjutante vyr. sk. N. Mačytė. 
Visi laukia stovyklavimo laiko, tiek didieji, tiek ma
žieji. Štai ir sulaukė liepos mėn. 11 d. Iš ryto gautu 
iš p. Berseno sunkvežimiu, vairuojamu s. v. v. si. 
A. Eimanto, paimamos išnuomotos palapinės ir daik
tai iš tų stovyklautojų, kurie neturi susisiekimo prie
monių. Atvykstame į stovyklavimo vietą. Vietovė 
parinkta labai puikioje vietoje, iš vienos pusės miš

kelis, iš kitos pusės geltonuoja rugių laukas, vidu
ryje stovyklavietės auga trys dideli medžiai, kas su
daro labai puikų pavėsį. Stovyklavimo vietovėje nu
plauta žolė, sugrėbta į gubelės. Sausas gražus šie
nas teikia malonų kvapą. Palapinės ii’ daiktai iškrau
nami iš sunkvežimio, žiūrima, kur statyti palapines. 
Tuo metu atvyksta stovyklos v-kas ps. M. Chai
nauskas, jo pavaduotojas s. v. v. si. A. Dragunevi- 
čius, s. v. v. si. A. Švilpa; vėliau atvyksta s. v. v. si. 
A. Pocius. Visi griebiasi darbo, vieni stato palapi
nes, kiti rengia vietą virtuvei. S. v. v. si. A. Pocius 
projektuoja stalą. Darbas stovykloje verda. Pradeda 
rinktis stovyklautojai. Nors maži, bet stoja tuojau
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į darbą. Palapinės pastatytos, šienas nešamas j jas. 
Stovyklautojai skirstomi ir nurodoma, kurioje pa
lapinėje Įsikurti. Nešasi savo patalines ir puikiai 
įsitaiso palapinėse. Aptvarkius stovyklą, adjutante 
v. sk. N. Mačytė rikiuoja stovykląutojus vėliavos pa
kėlimui — rikiuotėje stovi skautai, skautės, vilkiukai, 
paukštytės — 31 ir du svečiai, viso 33. Saulei švie
čiant, Tautos Himno žodžiams aidint, mūsų trispal
vė kyla aukštyn.

Skaitomi įsakymai: apie stovyklos atidarymą, 
stovyklai duodamas vardas “Nemuno Stovykla”, nu
statoma dienotvarkė, ir stovyklautojai skirstomi 
skiltimis: Lakštingalų vadovė — A. Lopatauskaitė, 
Pelėdų — D. Balaišytė, Varnų — J. Mačys. Vana
gų — V. Navickas ir Vilkų — L. Butkus. Po vėliavos 
nuleidimo ponia Valaitienė prisistato su visokiomis 
gėrybėmis. Stovyklautojus vaišina pienu, lietuvišku 
suriu, namuose kepta juoda duona ir daug kuo. Visi 
labai skaniai ir su dideliu apetitu valgo. Rūpestis 
su malkomis, reikės eiti į mišką malku paieškoti vir
tuvei. Ir čia klausimas greit išsprendžiamas, p. Ber- 
senas pristato iš namų pilną sunkvežimį malkų, ku
rių užteko visai savaitei.

Laikas greit bėga. Stovyklautojai užimti, rytinė 
mankšta, skautiški užsiėmimai, dainų mokymasis, 
ruošimas kandidatu egzaminams. Viskas gerai, bet 
valgyti reikia. Čia v. sk. v. si. Chainauskienė, v. sk. 
L Dragunevičienė ir p. Dragunevičienė, tik skuba 
su maisto gaminimu. Maistą duodavo labai gerą. 
Skaniai pagamintas. Stovyklautojai su dideliu ane- 
titu valgo ir geria. Virtuvėje budėti skiriama skiltis, 
vadovaujant skiltininkei ar skiltininkui. Skiltis, dirb
dama virtuvėje, nepamiršta nė dainos, tiesiom ma
lonu klausyti, kad mažieji taip darniai sutaria. Iš 
ryto stovyklautojams p. Bersenai pristato nemoka
mai pieną, o vakare p. Valaičiai.

Viršininko pavaduotojas s. v. v. si. A. Dragune- 
vičius yra labai užimtas ūkyje darbais — augina 
tabaką, bet, žiūrėk, padeda išduoti pusryčius, pietus, 
vakarienę ir dar randa laiko užsiėmimuose daly
vauti.

Adjutante v. sk. N. Mačytė labai sumaniai pa
deda tvarkyti stovyklą, o naktį mažytes prižiūri, kad 
nenusiklotų ir nesušalti!. Stovyklos v-kas ps. M. 
Chainauskas duoda visus nurodymus, daro repeti
cijas, moko dainų. Stovyklautojai nepamatė, kai 
prabėgo savaitė. Jau liepos mėn. 16 d. Paskutinė 
diena. Visi užimti, ruošiasi didžiajam laužui. Pra
deda rinktis svečiai, apžiūri stovyklą, visi džiau
giasi, kad stovykloje tokia pavyzdinga tvarka. Prie 
kiekvienos palapinės takeliai gražiai papuošti ak
menėliais, šonai gėlėmis, arba medelių šakutėmis, 
užrašai, gražiai raidės išdėstytos akmenėliais. Ne
toli vėliavos stiebo stovi kryžius, gražiai papuoštas, 
vartai, virš vartų iš šakelių išdėstytos raidės “Ne
munas”.

Švilpukas. Stovykla rikiuojasi prie vėliavos, ra
portai, įsakymų skaitymas. Už sąžiningų pareigi] 
ėjimą pakeliami: į skiltininkės laipsnį v. sk. N. Ma
čytė, į paskiltininkio laipsnį — v. sk. I. Dragunevi
čienė, A. Lopatauskaitė, D. Balaišytė, J. Mačys. 
Duoda jaunesniųjų skautų įžodį: J. Valaitis, K. Va
laitis, V. Jonynas, A. R. Markov, J. Barčauskas, A. 

Albrechtaitė, K. Aušrotaitė, L. Butkus ir E. Prons- 
kus.

Kaklaraiščius užrišti stovyklos v - kas kviečia 
pirmąją Londono draugovės buvusią draugininkę 
skautę Aldona Dragunevičiūtę - Markov, o skauti
ninką L. Eimantą uždėti virvutes, kiekvienas tėvas 
užriša gero darbelio mazgiuką. Stovyklos v - kas dė
koja stovyklautojams. Eina sveikinimai: skautinin
kas L. Eimantas sveikino Skautų Brolijos vardu. 
KLB Londono Apylinkės Valdybos pirmininkas p. 
Daniliūnas valdybos vardu, p. Gudelis skautų rė
mėju būrelio ir Džiamborės Fondo vardu. Suskam
ba Tautos Himno žodžiai, vėliava pamažu leidžiasi 
žemyn.

Svečiai ir stovyklautojai renkasi prie laužavietės, 
kur visi vaišinami įvairiais skanumynais. Stovyklos 
v - kas ps. M. Chainauskas nrie laužavietės praneša 
kas buvo per savaitę nuveikta stovykloje ir dėkoja 
parėmusiems stovyklautojus: dr. A. Kaveckui, E. 
Cicėnui, p. p. Dragunevičiams, Valaičiams, Berse- 
nams, Gudeliams, Daniliūnams, Mačiams, skautams, 
kurie darbu prisidėjo prie stovyklos įrengimo, sve
čiams už atsilankymą. Stovyklos adjutante v. sk. si. 
N. Mačytė dėkoja stovyklos v - kui už gerą globą ir 
suteikimą daug naudingų žinių. Stovyklos v - kas 
kviečia skautininką L. Eimantą perimti laužave- 
džio pareigas. Laužo programa buvo įvairi ir įdomi. 
Žinoma, nebuvo namirštas ir Džiamborės Fondas: 
aukojo $5.00 A. Dragunevičiūttė - Markov iš Hamil
tono, Ont., po $2.00 — J. Takaitis ir J. Vitkauskas 
iš Woodstock, Ont., po $1.00 — A. Jonynas iš Lon
dono, Ont. Mano padėka priklauso stovyklos vado
vybei, visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu pa
rėmė ar padėjo stovyklautojams, už aukas Džiambo
rės Fondui, tariu nuoširdžiausią ačiū.

V. GUDELIS 
Skautų Rėmėjų, Būrelio vadovas ir 

Džiamborės Fondo įgaliotinis Kanadoje.

5 BROLI, Į

5 Ar Tavo uniforma tvarkinga? Gal kokio ženklo ;
5 trūksta - jei taip yra, tai kreipkis į Jūrų Skau- ;
S tų Skyrių šiuo adresu: j.v.s. L. Knopfmileris, j
:■ 5749 So. Carpenter St., Chicago 21, Ill., ;
? U.S.A. ;
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BALTOS BURĖS PLAZDA...
Kalneliais, daubomis ir medžių žaluma apsup

tas telkšo myliomis nusitiesęs Pewaukee ežeras Wis- 
consin’o valstybėje. Jo plotuose baltuoja įvairaus 
dydžio laivelių burės ir šen bei ten jo paviršių rai
žo greiti motorlaiviai. Paežerės kelias, lyg pilka gu
minė juosta, linguoja po automobilio ratais, kol, ke
lis kartus susiraičiusi, atsimuša tiesiai į golfo laukus. 
Už jų ant stataus skardžio dunkso Čikagos skautų - 
čių rėmėjo Prano Basčio vasarvietė, kurios žaliose 
pievose, slėniuose ir kalneliuose jau eilę metų džiau
giasi saule, vandeniu ir gražia gamta mūsų skau
tiškasis jaunimas.

Čikagos jūrų skautų "Ventės Rago" stovyklos vadovybė.
Nuotr. L.Knopfmilerio

VENTES RAGO STOVYKLOJE
... Pro plačiašakių ąžuolų viršūnes baltuoja iš

kelta jūrų skautų vėliava aukštame laivo stiebe. Stie
bas tvirtai stovi ant didelio “laivo denio”, kurio prie
kyje mirguliuoja iš smėlio, augalų, gylių ir kitokios 
augmenijos sudėta kompaso žvaigždė. Denyje iš
keltas sunkus “sidabrinis” varpas suskamba kas pus
valandį, nusakydamas dienos laiką.

Aplink laivo denį sustoję dunkso didžiulės pa
lapinės, kuriose tris savaites gyveno delfinai rykliai, 
jūrų arai, albatrosai, jūrų žirgai, narai ir jūrų vil
kai. Prie palapinių nėra meistriškų papuošimų, nė
ra nei tikrų skautiškų pionerijos įrengimų.

Iš atgyvenusios “Vėtros” burlaivio padaryti la-

Baltijos Jūros tunto "Žilvino" laivo vėliavos krikšto tėvai 
senj. D.Rutkaitė ir senj. E. Šimaitis perduoda vėliavą laivo 
vadui v.v. A. Aglinskui. Nuotr. L.Knopfmilerio

bai originalūs vartai vedė į šią Čikagos “Baltijos 
Jūros” jūrų skautų tunto “Ventės Rago” stovyklą, 
kurioje čia pat prie stambaus ąžuolo stovėjo štabo 
palapinė. Prieš kitas palapines stovi išsirikiavusios 
valtys darbo uniformomis ...

— Ar visą stovyklą varai duobių kasti už kokį 
nepaklusnumą valdžiai? — spaudžiu kairę jaunam, 
bet gerai patyrusiam stovyklos viršininkui jūrų ps. 
E. Šimaičiui.

— Nevisai. Čia tik kasdieninis rytinis švaros ir 
tvarkos patikrinimas, — šypsosi stovyklos valdžia. 
Visų valčių palapinės kruopščiai tikrinamos, ar la
gaminuose nėra to, kas stovykloje nereikalinga, ar po 
pagalviu nėra purvinos pižamos, ar švarūs nagai, ba
tai, valgio indai ir 1.1. Žinant stovyklautojų psicho
logiją, rajonas ir palapinės tiek viduje, tiek ir iš lau
ko atrodo gerai ir tvarkingai. Kiekvienas patikrini- 
vas valtims neša daugiau ar mažiau taškų stovyklo
je vykstančiame skautiško pažangumo konkurse tarp 
7 valčių, kurių sąstate stovyklauja virš 50 skautų.

Iš stovyklos “klebonijos” mikliai atriedėjęs ka
pelionas jūrų ps. kun. J. Raibužis, SJ., vykdo sto-
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Stovyklos kapelionas jūr.ps. kun. J.Raibužis, S. J. Jūros Die
nos pamaldų metu. Nuotr. L.Knopfmilelio

vykios švietimo vadovo pareigas. Sunkios tos parei
gos. Sudarai grupę, — reikia jai surasti instruktorių. 
Kol sugauni instuktorių, — žiūrėk jau grupė pievo
je kamuoliuką žaidžia. Stovyklos komendantas 
valt. M. Maksvytis duoda nurodymus sušauktiems 
valtininkams dėl tolimesnių dienos darbų.

— O kaip ūkio skyrius laikosi? — prie puodų, 
virtuvės rajone, surandu stovyklai atsidavusį ūkio 
skyriaus vedėją v. v. Stasį Butkų.

— Gerai! Kasdien baliavojam, kaip tie senovės 
vikingai, — juokiasi Stasys, čirškindamas žuvų ga
balus.

— Tik nenušerk perdaug. Ko gero laivai įgulų 
nebeišlaikys ir nuners į dugną.

Čia pat baltomis stalų bei suolų lentomis švie
čia valgyklos rajonas. Įrengimas labai patogus šių 
dienų stovyklautojams. Virtuvės rajonas švarutėlis, 
virve aptvertas, o maisto dalinimo stalas net su 
plastikine staltiese apdengtas. Prasideda pietūs 
net iš keturių patiekalų ir viskas labai skanu. Mu
zika prie pietų labai tinka ir per stovyklos garsiakal
bį prasideda Čiurlionio ansamblio koncertas, Jonu
šo maršai ir svajingos Šabaniausko tangų melodijos. 
Net suabejoji, kur čia pakliuvai. Ąžuolynas, palapi
nės, lietuviški veidai, sava muzika. Realybė vėl 
grįžta, kai du broliai angliškai susiginčija apie va
kar dienos beisbolo rezultatus ir abu nubėga į pa
lapinę klausytis radijo, kieno pusėje laimė šiandien.

— Broli komendante, mes norime buriuoti su 
pingvinu.

— Pingvinas reikalingas remonto. Galit gauti 
plekšnę, jei norit, — paaiškina uosto komendantas 
v. v. Algis Šlapkauskas ir, užsimetę “Nidos” bures 
ant pečių, žingsniuoja prie ežero. Dalis skautukų 
nesinaudoja popiečio poilsiu ir traukia į ežerą. Plū
dėmis aptvertoje maudyklėje vanduo maišosi su sau
le nuo benardančių ir beplaukiančių stovyklautojų.

Iš sesių stovyklos atžingsniuoja stovyklos finan
sų “ministeris” j. ps. Liudas Slėnys.

— Ar ir tu, pagal šio krašto madą, pinigus sesių 
piniginėje laikai? — erzinu brolį Liudą.

— Niekados, vyruti, niekados, — purto galvą 
brolis Liudas. — Aš iš jų atplėšiau maistpinigius už 
visą savaitę.

— Na, tai tau ir riteriai. Užtektų tik sesių šyp
snio ...

— Brolyti, už šypsnį ir mes nusišypsom, o pini
gas lieka pinigu, — nutraukia mane Liudas ir nusku
ba “apiplėšti” naujai atvykusių brolių.

Naujus įsakymus valdžios lentoje kabina stovyk
los adjutantas v. v. Vaidotas Šimaitis, kuris kruopš
čiai per dienas grumiasi su .visokiais raštais, sąskai
tomis ir stovyklos buhalterija. Lenta kabo didžiulio 
ąžuolo pavėsyje, o virš jos šviečia balta Neptūno 
trišakė ir užrašas: “Vyriausio jūrų dievaičio Neptū
no sodas”

— Na, sakyk, ar Neptūnas irgi klauso stovyklos 
įsakymų?

— Nevisai. Kartais susitaręs su perkūnu, kai pra
deda lieti iš debesų tai nė palapinių grioveliai ne
atlaiko, — juokėsi brolis adjutantas. Du erdvūs suo
lai sodelyje supa molą, kurio gale stovi mažas švy
turys, iš šonų saugomas dviejų buojų. Smagu čia 
pasėdėti ir stovyklautojams ir svečiams.

VĖTRŲ KARALYSTĖJE
Už stovyklos rajono stovi vieniša palapinė, pa

ženklinta raudonuoju kryžiumi. Čia įsikūręs sto
vyklų “daktaras” stud, med A. Alekna gydo ap
draskytus pirštus ir kitas kūno dalis medicinos ir 
akordeono pagalba. Nuo čia kelias veda tiesiai į 
sesių stovyklą, kur, ant ąžuolais apaugusio kalnelio, 
marguliuoja iškeltos jūrinio kodo vėliavėlės. Tai Či
kagos “Juodkrantės” tunto jūrų skaučių “Vėtrų” 
stovykla. Pagal stovyklos vardą ir sesės lyg vėtros 
laksto į ežerą, į užsiėmimus, arba pas brolius.

Ant aukštos ąžuolo šakos įrengtas stiebo zelin- 
gas. Į jį kas rytą pakyla ir vakare nusileidžia vėlia
vos. Prieš jas aikštelė su dideliu, iš geltonų uogų 
padarytu vairo ratu, papuoštu skautiškomis rūto
mis. Prie vadovybės palapinės stovi originali iš nu
pjauto laivo padaryta skelbimų lenta. Ratu sustoję 
stiepiasi į viršų kitos palapinės, kuriose gyvena vil
nelių, gelmių, lydekučių ir undinių valtys. Stovyklos 
viduryje pūpso iš akmenų sukrautas aukuras.

— Ar stovykloje ir vaidilučių turite? — klausiu 
rajone budinčios sesės.

— Mes visos vaidilutės. Budinti valtis vakarais 
atlieka aukuro apeigas.

— Na, o kaip sekasi stovyklauti?
— Puikiai prabėgo pirmoji savaitė. Praeitą nak

tį mes trys davėm gintarių (vyr. jūrų skaučių) įžodį. 
Buvo labai įspūdinga.

— O kaip įžodžio ceremonijos? Ar labai baisios?
— To tai nesakysiu. Gintarių įžodis yra paslap

tis — šypsojosi nauja sesė gintare.
Vadovybės palapinė buvo tuščia, ir stovyklos 

viršininkė ps. Dalia Lukošiūnaitė dar su keliom pa
galbininkėm atšlaitėje pynė mažus dobiliukų vai
nikėlius.

— Ar tiek vaidilučių šiandien žadat turėti, —
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Darbai prie burlaivių...
Nuotr. L.Knopfmilerio

Pagaliau ... laužas ...

Nuotr. L. Knopfmilerio
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klausiau sesę viršininkę.
— O ne. Šiandien vakare turėsim ūdryčių įžodi.
— Tai kiek tų ūdryčių bus?
— Net septyinolika duos jaunesnės skautės įžodi 

prie aukuro, lyg vaidilutės!
Na, ir išradingos tos sesės, pagalvojau sau, ieško 

ir suranda vis įspūdingesnes formas. Nors nedidelė 
40 sesiij su vadovėmis stovykla darė gerą įspūdį su 
energinga komendante v. v. Birute Dičpinigaite, 
programų vadove v. v. Gražina Siliūniene, sporto 
vadove v. v. Aukse Paplenaite ir buriavimo instruk
tore v. v. Danguole Urbonaite.

Paskutinės savaitės ketvirtadienis sesių ir bro
lių stovyklose buvo skirtas religijai. Šią susikaupimo 
dieną kapelionas j. ps. kun. J. Raibužis davė specia
lius pašnekesius jaunesniems ir vyresniems bro
liams ir sesėms. Gi vakare buvo rimto pabūdžio 
laužas, kurio metu sesės prie stovyklos kryžiaus pa
dėjo vainiką mūsų partizanams.

JŪROS DIENA
Šeštadienį, rugpiūčo 20 d. abiejose stovyklose 

vyksta sujudimas. Mažieji stovyklautojai išsiilgę lau
kia mamų ir tėčių atvažiuojant, o didesnieji ruošia
si Jūros Dienai, kuri šiandien po pietų prasideda 
stovy koše. Per Retų ir vėją iš Čikagos atvyksta bū
relis tėvų, būriai savaitgalio “stovyklautojų”, repre
zentacinis vienetas sesių kernaviečių ir įvairūs skau
tiškosios vadovybės pareigūnai.

Jūros Diena pradedama ežero pakrantėje Korp! 
Gintaro narių surengtomis įvairaus plaukimo rung
tynėmis. Pirmosios rungtynės yra jūrų skautams, 
plaukiant įsikandus šaukštą su bulve. Plaukiant 
šaukštai sujuda ir bulvė skęsta į vandenį.

— Nerk greičiau ir griebk bulvę! — nervingus 
patarimus duoda draugai nuo kranto. Bulvė vėl su
gaunama ir plaukiama toliau. Rungtynes laimi bro
lis J. Šilimaitis. Skautų laisvo stiliaus lenktynes lai
mi valtt. M. Šimkus. Valt. Auksė Paplėnaitė laimi 
sesių laisvo stiliaus plaukimo lenktynes. Prasideda 
brolių grupinio plaukimo estafetė su vienais marški
niais ir kelnėmis. Labai svarbu yra greit nusirengti 
ir sekančiam apsirengti.

— Še maršknius! Kur mauni kelnes ant galvos! 
Skubant vandenyje maišosi rankovės su kelnėmis. 
Svarbiausia yra laimėti ant kranto pas teisėjus gu
lintį didelį meloną. Laimi antroji grupė, kurią suda
rė R. Tompauskas, E. Laukaitis, R. Marčiulinis ir 
V. Žemaitis. Bebrai tuoj pradeda plaukimo estafetę, 
keičiantis gelbėjimo liemenę. Kiek juoko ir šauksmo 
norint pralenkti priešininką. Paskutines grupines 
sesių plaukimo lenktynes laimi viešnios sesės kerna- 
vietės, nugalėdamos jūrų skautes, o brolių bebrų 
grupėje jūros žirgai laimėjo prieš delfinus.

Prie ežero beskambant lenktynių šūkiams, “Vėt
rų” stovykloje trys sesulės pynė ąžuolų lapų vaini
kus, kantriai kariaudamos su šimtais puolančių 
uodų.

— Na, ir sunkumėlis. O kam jis bus? — teiravosi 
viešnia, pakeldama nuo žemės didelį apskritą vai
niką.

— Rytoj žuvusių pagerbimui ežere jį paleisime 
į dugną. Uodai įkyriai puola toliau, kol sesės iš pa
lapinės atsineša DDT ir apsipurškia trumpų kelnai

čių neapsaugotas kojas.
— O ką veiksit su šituo ilguoju?
— Dėsime ant kryžiaus prie naujo altoriaus. Tik

rai. Ant kalnelio prie brolių stovyklos kapelionas 
su talka statė naują stovyklinę bažnyčią. Tik iš pie
tų ateina sunkūs debesys su žaibais vertė abejoti ar 
stovyklos galės rytoj gamtoje garbinti Kūrėją, ar ga
lės įvykti suplanuotas tunto ir “Žilvino” laivo vėlia
vų krikštas?

Vakarui artėjant, pasipylė lietus, suvarydamas 
visus stovyklautojus į palapines.

— Kas dabar bus su šventės laužu?
— Laužo nebebus, — pranešė jo rengėjai ginta- 

riečiai. Tik smarkios sesės kernavietės nepaisė lie
taus ir su dainomis ir dovanomis atžygiavo į valgyk
los rajoną pasveikinti brolių jūrininkų.

Sekmadienio rytą saulė išsklaidė debesis ir vėje
lis nupurtė nuo medžių lapų paskutinius lietaus 
lašus. Abi stovyklos ruošėsi pamaldoms ir tolimes
nėms šventės apeigoms. Šventės komendantas j. ps. 
Br. Juodelis ir laivo denio komendantas j. ps. L. Slė
nys, su patarėjais, nustatė paskutinius šventės punk
tus.

— Ar kūmai jau atvyko? — teiravosi vienas brolis.
— Kokie kūmai? —nesuprato klausimo budintis.
— Argi nežinai, kad šiandien krikštijam tunto 

vėliavą? — karščiavosi pirmasis. Abu nuramino bro
lis komendantas, kartu su kitais pasiųsdamas į baž
nyčią gudrų smalsuolį.

Jūrų Dienos pamaldas ąžuolų pavėsyje laikė ka
pelionas j. ps. kun. J. Raibužis, S.J., skambant da
lyvių giesmėms, kurios švelniai plaukė pro medžūj 
viršūnes. Pamoksle kapelionas iškėlė vėliavos svar
bą, jų pradžią, ir ko vėliava reikalauja iš savo pa
sekėjų.

Pašventintos vėliavos, nešamos kūmų, žuvusiems 
vainikas ir visi šventės dalyviai iš bažnyčios persi
kėlė į brolių stovyklos rajoną.

Sesių komendante v. v. B. Dičpinigaitytė ir de
nio komendantas j. ps. L. Slėnys sutvarko vienetus 
ir į “laivo denį” pakviečia gausų vadovybės būrį. 
Nuskamba raportas Sąjungos Pirmijos vice-pirmi- 
ninkui jūrų v. s. dr. K. Aglinskui.

— Sesės ir broliai budėkit!
— Vis budžiu! — tvirtai nuaidi per slėnį. Su 

himnais, laivo stiebe pakyla JAV, Lietuvos ir skau
tiškoji vėliavos. Į denį kūmai — v. s. dr. Juzė Ag- 
linskienė ir prof. M. Mackevičius įneša “Baltijos 
Jūros” tunto vėliavą. “Žilvino” laivo vėliavų įneša
ma kūmų sen. Daivos Rutkaitės ir nenj. Eug. Ši
maičio. Perskaičius krikšto aktus prasideda vėliavų 
įteikimas.

— Ši tautinė juosta, vietoj krikšto marškinėlių 
tegu savo spalvomis primena jums, broliai, mūsij 
Baltijos bangas, auksinį jos krantą ir tėvynės žydrą 
dangų, — užbaigė linkėjimus užrišdamas juostą v. s. 
dr. J. Aglinskienė.

— ... Vėliava yra vieneto pastovumo ir pasiry
žimo ženklas, tačiau žinokit, mieli jūrų skautai, kad 
vėliavą lengva yra ir prarasti... — visiems parei
gas priminė prof. M. Mackevičius, vėliavą perduo
damas tuntininkui v. v. A. Butkevičiui. “Žilvino” 
laivo vėliavą iš kūmų priėmė laivo vadas v. v. Au-
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dris Aglinskas.
Šventės proga įteikiami Sąjungos garbės ženklai 

skautybės rėmėjams p. Pr. Balčiui ir prof. M. Mac
kevičiui. Taip pat ženklai Įteikiami anksčiau apdo- 
vanuotiems Čikagos jūrų skautų vadovams.

Jūros Dienos svarbą ir jos istoriją laisvoje Lietu
voje puikiai nušvietė šventės prelegentas jūrų v. s. 
Algirdas Aglinskas. Prasideda svečių sveikinimai. 
Žodį taria rajono vadeiva s. V. Vijeikis:

— ... Kaip sausumos skautui, man užlipus ant 
jūrų laivo sukasi galva. Sukasi man galva iš džiaugs
mo, kad jūs čia gausiai susirinkę, gražiai įsikūrę 
dirbate lietuviškos skautybės labui. Gi mano lin
kėjimai tėveliams ir bičiuliams, — pažiūrėti į sto
vyklos vartus ir suprasti reikalą: jūrų skautams rei
kia naujo laivo!

Kernavietės, su tuntininke s. H. Plaušinaitiene 
sveikindamos abi stovyklas įteikia gėlių ir bajorišką 
medžioklės ragą. Visu lietuvių jūrų skautų pasaulyje 
vardu šventę sveikino j. v. s. L. Knopfmileris, o raš
tu sveikino skautų “Lituanicos” tuntas Čikagoje.

Suskambėjus maršo garsams, susiformavo gretos 
ir prasidėjo žygis prie ežero vainiko nuleidimui. 
Prieplaukoje jau stovėjo paruoštas penkių burlai
vių ir vieno motorlaivio laivynas, vadovaujamas v. v 
A. Šlapkausko ir jūrų ps. A. Levano.

— Kelt bures! — nuskambėjo komanda, ir laivai, 
paėmę vainiką, su komanda, vadovybe ir pareigū
nais tolo nuo prieplaukos.

Stipriau pūstelėjo per ežero plotus atbėgęs vė
jelis, ir visa flotilija, apsukusi ratą, sustojo vainiko 
nuleidimui. Kapelionas pamažu perskaitė žuvusiems 
maldos žodžius.

— Žuvusius saliutu gerbk!
— Vainiką leisk! — skambėjo paskutinė šventės 

komanda, ir vainikas pasinėrė į bangas. Tris kartus 
padangę sudrebino iššautos saliuto raketos, ir jų 
balti debesėliai nuplaukė virš pakrantės medžių. Į 
krantą pamažu suko burlaiviai. Vėjo įtemptos bu
rės švelniai plazdėjo, kalbėdamos tik jūros mylėto
jams suprantama kalba ...

/. ps. Br. J.

Jjjkdcsmas luHnpo&Lt— Mano sūnau, — sako rūpestingas tėvas savo vieninteliam sūneliui, — būk darbštus ir pasižymėk universitete, kad taptumei garsus žmogus.— Kas iš to, tėveli, — atsidūsta sūnus,— mūsų mieste jau ir šiaip daug paminklų. * * *Valgytojas: — Man nepatinka jūsų mu-i sės šiame kambaryje.Padavėjas (nenugirdęs): — Dovanokite, pone, ryt bus naujų.* * *Automobilistas kasa purvą šalia savo įklimpusios mašinos.— Įklimpote, pone? — klausia praeivis.— Ne, neįklimpau, bet mano mašina čia mirė, ir aš jai kasu duobę, — atsakė automobilistas.

SKAUTAI
VYČIAI

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

SKAUTAS - VYTIS KANDIDATAS
7š “The Rover Rambler”

Sulietuvino s. v. v. si. ALFA POCIUS

Pažvelkim į skautą vytį kandidatą savo vyčių bū
relyje. Tai darydami mes pirmiausia susidursim su 
klausimu, kodėl jis tapo mūsų būrelio nariu.

Pagalvoję mes rasime keletą ar keliolika gerų at
sakymų. Viena, gal būt, jo draugininkas - skautinin
kas (padedamas vyčių būrelio vado) jau nuo to lai
ko, kai jis tapo skautuku, jį mokė ir jam aiškino, kad 
aukščiausias skautavimo laipsnis — tobulumas pa
siekiamas skautų vyčių eilėse. (Tas jo draugininkas 
tai darė jausdamas, jeigu šitas jo skautas taps vyčiu, 
tai jo įdėtos pastangos ne tik, kad nenueis veltui, bet 
šitas berniukas skautų vyčių būrelyje taps jaunu vy
ru, su suformuotu charakteriu, ištikimas sau ir skau
tiškom idėjom).

Antra, gali būt, kad jis paliko skautų gretas ank- 
styvesniame amžiuje, o dabar jį patraukė į vyčių ei
les apsukrus vytis.

Pagaliam gal jis niekada nebuvo skautu ir nebūti! 
pažinojęs skautavimo, jeigu jo nebūtų vienas kuris 
iš vyčių būrelio (su viso būrelio sutikimu) pakvie
tęs į sueigą susipažinimui ir patyrimui, ar jis neno
rėtų tapti būrelio nariu.

Bet yra nesvarbu, kodėl jis tapo būrelio nariu — 
yra aišku, kad jis yra būrelyje todėl, kad jam patiko 
būti jūsų tarpe, vyčių, jūsų idėjos šūkiai, užsiėmi
mai, teisė išreikšti savo nuomonę ir apskritai būti 
aktyviu organizacijos nariu.

Dabar, kada mes turime kandidatą savo tarpe, 
ką mes darome! Kada jam yra pranešta, kad jis pri
imtas i skautų - vyčių kandidatus (kuo jis apsidžiau
gia ir nori energingai prisidėti) jam yra įsakoma, 
kad jis turės atlikti vyčių nepageidaujamus darbus, 
paruošti kavą, suplauti indus, apvalyti rajoną už vi
sus būrelio vyčius, kurie ar patys tai yra matę ar 
girdėję, ir supranta, kad kandidatas tam ir yra.

Žodžiu, kandidatas pasijunta “žemiausias sutvė
rimas” žemėje. Jis neturi teisės pasakyti savo nuo
monės (nors jam ir buvo ta teisė žadėta), o vietoje 
to tampa tarnaite, malkų kirtiku, šlavėju ir daro tai, 
ko kiti vyčiai nenori daryti. O, tiesa, ir jeigu vytis 
pavargsta, jis turi jį panešti iki jo automobilio...

Skamba perdėtai, gal būt, taip ir yra, bet bro
liai, tai yra “senos” vyčiavimo mokyklos tradicija.

Tradicija iki tam tikro taško yra reikalinga, bet 
ar jūs tikrai galvojat, kad ir tokios tradicijos yra 
vertingos? Aš taip negalvoju. Teisybė, aš esu nema
žiau kaltas už jas kandidato varinėjimu, tačiau kai į 
reikalą pažvelgi iš kitos pusės, atrodo truputi ne
protinga. Netiesa?
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Kandidatas yra svarbiausias būrelio narys. Be jo 
mes visi pasensime ir išsisemsime. Jis yra skautiško 
gyvenimo kraujas. O ką mes jam darome?

Kandidatas yra jaunuolis, kuris nori mokytis, to
bulėti, kuris skaito jam duotą skautišką literatūrą, 
ramiai pasikalba su jam skirtu vyčiu - tėvūnu ir bū
relio vadu jam rūpimais klausimais ir iš jų svarbiau
siu — lygybės klausimu. O mes jam į tai atsakyda
mi ką pateikiame?

Kandidatas lanko kiekvieną mūsų sueigą, pa
rengimus, žodžiu, dalyvauja visa širdimi jam naujo 
įkvėpimo organizacijoje, kurią jis pats dažnai susi
randa.

O ką mes tada darome?
AŠ JUMS ATSAKYSIU KĄ MES DAROME!
Mes iš jo padarome vergą, indų ploviką, asme

nišką tarną, nešėją ir 1.t.
Ar tai protingas ir logiškas elgesys? Kaip mes 

iki šiol taip elgdamiesi, radome, palyginimus, gan 
daug kandidatų, man yra nesuprantama.

Bet daug svarbiau yra, kiek mes kandidatų pra
radome vien tik todėl, kad žinios apie tokias “tra
dicijas” išėjo už vyčiavimo ribų i jaunuolius, kurie 
gal galvojo ir norėjo tapti vyčiais, bet išgirdę pa
bijojo.

Panagrinėkime, iš kur tos tradicijos atsirado ir 
ir kada jos atsirado?

Jos atsirado, kai vyčiavimas priėmė karaliaus Ar
tūro ir jo riterių tradicijas kaip pagrindą vyčiavi- 
mui. Kaip žinote, riteris kandidatas, norėdamas tap
ti pilnu riteriu, turėjo tarnauti ir pataikauti savo 
vyresniajam, kad tas “išdidus damų užtarėjas” ji iš
mokytų visų riteriškų gudrybių.

Bet mes, skautai vyčiai, ženkim vienu žingsniu 
toliau negu senovės riteriai ir pakvieskime savo kan
didatą dirbti su mumis kartu kaip draugą, brolį o 
ne kaip tarną. Tokiu būdu, mes atliksime savo pa
reigas greičiau ir geriau, ir mums liks daugiau laiko 
mokyti savo kandidatą visų vyčiavimo gudrybių.

Asmeniškai esu įsitikinęs, kad tai yra verta pa
bandyti, ir jaučiu, kad yra daug pagrindo galvoti, 
jog kandidatai šituo keliu vedami ir eidami, taps 
vyčiais greičiau ir mums padės dirbti tikrai svarbų 
darbą.

SKAUTŲ VYČIŲ IR KANDIDATŲ 
REGULIAMINAS
s. A. Augustinas

(Diskusinis straipsnis)
1. Kandidatai (jų priėmimas, pareigos, bandomasis 

kandidatavimo laikotarpis).
2. Vieneto vadovybė (rinkimo būdas, dažnumas, vado

vų teisės ir pareigos).
3. Vieneto sueigos.
4. Vieneto knygos ir kiti dokumentai.

Kandidatai
Norintysis Įstoti į skautų vyčių vienetą paduoda pareiš

kimą su nario s. vyčio rekomendacija. Stojantis taip pat 
užpildo vieneto anketą. Jo paduotą pareiškimą vieneto - 
būrelio vadas aptaria su būrelio vadijos nariais. Be to, 
pageidaujama, kad būrelio vadas pareiškimus atsineštų 
į būrelio sueigą, kur s. vyčių atsiklaustų ar jie nežino 
ko nors neigiamo apie pareiškimo padavėjo elgesį, kas 
nesiderintų su garbingu s. vyčio vardu. Nusprendus tei

giamai — pareiškimo padavėjui būrelio vadas raštu pra
neša apie jo priėmimą j būrelį ir pakviečia į artimiausią 
sueigą. Priimtasis vadinamas s. vyčiu kandidatu. Kandi
datui duodama iki 2-jų metų bandymo laikotarpis, kurio 
metu jis turi būti paruoštas ir pasiruošęs s. vyčio įžo
džiui. Kandidatavimo metu stebimas kandidato pareigin
gumas, drausmingumas ir jo būdo ypatybės.

Būrelis turįs kandidatą-ų, priskiria s. vytį kandidato 
ar kandidatų būrelio tėvūnu. Tėvūno žinioje yra kandi- 
dato-ų paruošimas s. vyčio įžodžiui.

Išėjus s. vyčio programą ir kandidatuilams pasiruošus 
duoti įžodį, būrelio vadas jam-iems surengia egzaminus, 
į kuriuos be būrelio s. vyčių kviečiami: dvasios vadovas, 
dr-vės ir tunto atstovai. Sueiga šaukiama išsiuntinėjant 
pakvietimus ne vėliau kaip dvi savaites prieš sueigą, 
pažymint, kad tai egzaminų sueiga. Po egzaminų, kandi
datams prasišalinus, būrelio s. vyčiai su kviestaisiais 
atstovais sprendžia kandidato-ų tinkamumą priėmimui į 
s. vyčius.

Sueigos metu, kandidato-ų tėvūnas praneša kandidato 
pareigingumą, parašo savo rekomendacijas, o būrelio va
das suveda kiekvienam pavieniui programos egzaminų 
duomenis ir prašo slaptu balsavimu pasisakyti ar leisti 
prie s. vyčio įžodžio. Nubalsavus % teigaimai, padaromas 
raštiškas nutarimas, po kurio dalyvavusieji sueigoje pa
sirašo.

Būrelio, dr-vės vadas raštu informuoja tuntininką ar 
dr-vės dr-ką, prie kurio s. vyčių būrelis veikia, nusiun
čiant jam įžodį duodančiųjų laipsnius, vardus ir pavardes.

Būrelis, susidarąs vien tik iš kandidatų ir vadinamas 
kandidatų būreliu, atlieka visus tuos pačius formalumus, 
kreipdamasis į kitą s. vyčių būrelį, dr-vę. O nesant jų, 
kreipiasi į rajono ar Brolijos s..vyčių skyrių.

Kandidatas po 2-jų metų kandidatavimo, neišlaikęs nu
statytų sąlygų ir egzaminų, pasitraukia. Kandidatai moka 
nustatytą nario mokestį ir prenumeruoja spaudą. Kandi
datavimo laiku dalyvauja nemažiau % šaukiamų sueigų.

Kandidatai, stodami į būrelį kartu su pareiškimu bū
relio vadui pristato uždarame voke raštišką atestaciją to 
viene.to vadovo, kuriame iki šiol buvo. Tas pats reika
lavimas taikomas kandidatams bei s. vyčiams, norintiems 
iš vieno būrelio pereiti į kitą.

Vieneto vadovybė
Būrelio, dr-vės vadovus renka tik s. „vyčių sueiga, kuri 

šaukiama prisilaikant s. vyčių sueigos nuostatų. Tai yra: 
kvietimai turi būti išsiuntinėti dvi savaites prieš sueigą 
ir juose pažymėta, kad sueigos darbotvarkėje yra įtrauktas 
vadovų rinkimas. Jei į sueigą nustatytu laiku nesusi
renka paprastoji narių dauguma (50% plius vienas na
rys), po pusės valandos pradedama sueiga, nežiūrint 
koks skaičius dalyvautų ir jos metu padaryti nutarimai 
yra teisėti.

Rinkiminę sueigą praveda seniausias vyčiavimu vytis, 
sueigos sekretorius ir mandatų komisija iš 3 narių. Būre
lių renkamas — vadas; dr-vių dr-vės vadas ir pavaduoto
jas, kuris paprastai turėtų Įjuti būrelių kandidatų ir šiaip 
kandidatų vyriausias parudšėjas — vadas. Kandidatus į 
būrelio, dr-vės vadus gali išstatyti kiekvienas s. vytis. 
Jei atsitinka, kad statomas kandidatas į sueigą negali 
atvykti, statytojas privalo atsinešti jo raštiką sutikimą.

Balsuojama slaptai. Mandatų komisija surenka ir su
skaito balsus. Rinkimų komisijos protokolą pasirašo su
eigos vadovas, sekretorius ir mandatų komisija. Proto
kolo antras egzempliorius pristatomas tuntininkui, pra
šant išrinktus vadus tvirtinti. Rajono ar Brolijos s. vyčių 
skyriui pristatomas protokolo nuorašas.

Dr-vės ir būrelio vadus renkama vieneriems metams. 
Dr-vės vadas pasiskiria pavaduotoją (jei jis nėra išrink
tas), dr-vės adjutantą, iždininką ir, reikalui esant, kitus 
vadijos narius. Dr-vės vadiją sudaro: vadas, pavaduotojas, 
dvasios vadovas, adjutantas ir židininkas — turto glo
bėjas.

Dr-vės vadas vadovauja dr-vei, būrelio vadas būreliui ir 
yra atsakingi už skautišką paruošimą. Atstovauja viene
tų skautų sąjungos atitinkamame padalinyje. Vadas turi 
būti geras skautiškumo, drausmingumo, pareigingumo ir 
punktualumo pavyzdys. Jis pats prenumeruoja skautišką 
ir lietuvišką spaudą. Priima norinčių įstoti į vienetą pa
reiškimus ir, pasitaręs su s. vyčiais, daro sprendimą. Pri
imtam praneša raštu apie jo priėmimą į vienetą.

Stebi kandidatų drausmingumą ir darbštumą.
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Dr-vės vado pavaduotojas: Perima dr-vės vado pareigas 
jam nedalyvaujant sueigoje ar jam pasitraukus, ar ku
riam laikui' negalint eiti pareigų. Vadovauja kandidatų 
parengimui. Eina švietimo, spaudos ir tautinio auklėjimo 
vadovo pareigas.

Dr-vės adjutantas: Pirmas komanduoja po dr-vės vado, 
sudaro dr-vės metinį darbo planą ir prižiūri, kad planas 
būtų įgyvendintas; priima iš dr-vės vado įsakymus ir 
juos raštiškai atžymi. Veda visas dr-vės knygas. Rikiuoja 
skautus sueigai. Raportuoja dr-vės vadui. Prižiūri, kad 
dr-vės nariai nešiotų tvarkingai uniformas. Rūpinasi lau
žu ir pramogų pravedimu.

Iždininkas: Surenka iš skautų-vyčių ir kandidatų nario 
mokestį. Veda vieneto kasos knygą, pajamų ir išlaidų 
dokumentus, atsiskaito su tuntu. Sudaro vieneto metinę 
sąmatą ir metinėje sueigoje padaro ataskaitinį praneši
mą. Nesant ūkio vadovo, veda turto knygą.

Būrelių vadai: Būrelio vado pareigos yra pačios svar
biausios. Jis yra planuotojas, darbininkas, kuris nustato 
būrelio darbo planą. Jis turi pažinti kiekvieno savo s. 
vyčio ar kandidato pajėgumą ir domėjimąsi. Jis juos 
padrąsina ir padeda jų patyrimo laipsniuose ir šiaip as
meniniame gyvenime. Jis juos pristato dr-vės vadui pa
tyrimo laipsnių egzaminavimui, pakėlimui į vyresnišku
mo laipsnius.

Būrelio vadas yra atsakingas už būrelio padėtį.
Būrelio vado pavaduotojas yra dešinė ranka vadui ir 

turėtų būti vienas iš geriausių narių būrelyje. Nesant 
būrelio vado, jis vadovauja būreliui.

Dr-vės vadija sprendžia kiekvieną disciplinarinį rei
kalą, praneštą dr-vės vado ar būrelių vadų. Atlieka funk
cijas kaip egzaminų komisijos skautų patyrimų laips
niuose, vyčių programos išėjime, konkursuose ir užsi
ėmimuose.

Sueigos: Nusistato būreliai. Nerečiau kaip kartą į mė
nesį.

Knygos: a) Dienynas, b) įsakymų knyga, c) narių ži
nių byla, d) gaunamų ir siunčiamų raštų byla, e) kon
kursų taisyklių ir davinių byla, f) kasos knyga ir g) 
turto knyga.

J.A.V. IR KANADOS SKAUTŲ VYČIŲ 
SĄSKRYDŽIO REIKALU

Pranešimas Nr. 2
Šiuo pranešame, jog LSB Vyriausiam Skautininkui pri

tarus, LSB Sk. Vyčių Skyriaus šaukiamas J.A.V. ir Ka
nados Skautų vyčių sąskrydis įvyks 1960 m. spalių mėn. 
8-9 d.d. Toronto Lietuvių Namuose, Dundas St. W. ir 
Ossington Ave., gatvių kampe (1129 Dundas St. W., tel. 
LE. 3-3027).

Sąskrydyje dalyvauti, ji atidaryti ir tarti žodį sąskry
džio dalyviams maloniai sutiko LSB Vyriausias Skauti
ninkas.

Sąskrydžio dalyvių registracija pradedama šeštadienį, 
spalių mėn. 8 d., nuo 8.30 vai. ryto Lietuvių Namuose. 
Įėjimas iš Dundas gatvės. Sąskrydžio oficialus atidary
mas įvyksta 11 vai. priešpiet. Oficialus uždarymas — 
sekmadienį, spalių mėn. 9 d., 1 vai. p.p.

Sąskrydžio programoje numatyta:
1/ Apsvarstyti skautų vyčių šakos reformą, šaką per

organizuojant amžiaus ir aktyvių - neaktyvių narių prin
cipu.

2. Apsvarstyti šios reformos pritaikymą vienetų veiklo
je, ieškant naujų metodų prieiti prie jaunosios skautų 
vyčio kartos, ypač lietuvybės išlaikymo ir asmenybės ug
dymo srityse.

3. Aptarti aktualius klausimus, susijusius su sk. vyčio 
įžodžio tradicijomis bei jų vykdymu (pasitarime tradicijų 
klausimu galės dalyvauti tiktai davę sk. vyčio įžodį).

4. Primti sk. vyčių šakos reguliamino projektą, kuris 
LSB Sk. vyčių Skyriaus bus perduotas LSB Vyriausiam 
Skautininkui ir per jį Brolijos Vadijos galutiniam spren
dimui.

Sąskrydžio programoje taip pat numatoma Šv. Mišios 
sąskrydžio dalyviams, vienas bendras pašnekesys su vyr. 
skautėmis, kurių sąskrydis įvyksta tuo metu, ir bendras 
laužas, arbatėlė ir pasilinksminimas - šokiai. Laužas, ar
batėlė ir pasilinksminimas įvyksta šeštadienio vakare.

Sąskrydyje balsuotojų - sprendėjų teisėmis kviečiami 
dalyvauti visi liet, skautai vyčiai J.A.V. ir Kanadoje; ir 
svečių - stebėtojų teisėmis visi liet. sk. vyčiai kandidatai 
J.A.V. ir Kanadoje.

Kadangi LSB Sk. Vyčių Skyriui bus reikalingi ne vien 
tik skautų vyčių, bet ir sk. vyčių vienetų pasisakymai, 
kiekvienas sk. vyčių vienetas J.A.V. ir Kanadoje yra 
prašomas įgalinti po vieną sk. vytį, kuris galėtų oficia
liai pasisakyti vieneto vardu.

Jei galima, apie savo dalyvavimą prašome iš anksto 
pranešti adresu: s.v.v.sl. J. Karasiejus, 37 Glenlake Avė., 
Toronto 9, Ont., Canada, taip pat pažymint, ar reikalinga 
parūpinti nakvynę.

Sąskrydžio rengėjai šiuo Jus nuoširdžiai kviečai są
skrydyje dalyvauti ir tikisi Jus išvysti suskridusių brolių 
tarpe.

LSB Sk. Vyčių Skyriaus Vedėjo pavedimu 
s.v.v.sl. J. Karasiejus, 

Toronto pulk. J.,šarausko 
Skautų Vyčių būrelio Vadas.

Gamtos ir gyvuliu
DRAUGAS

Skyrių tvarko: A. Dundzila

DŽIUNGLĖS
s. v. v. si. R. KUZAVINIS

Stovyklauti džiunglėse — jau nuskamba kur kas 
kitaip nuo dažnai minimų Panemunės šilų, Alpių 
slėnių, S. Amerikoj vykusių Ežerėnų, kitų civilizuo
tos gamtos vietovių. Džiunglėse juk paslaptinga, 
gal jaudinančiai baisu, bet žavu, didinga, dilgina 
smalsumą ir tą nuotykių ieškotojo gyslelę.

Džiunglės, tai tropikinis miškas, pasipuošęs tur
tingom ir akį veriančiom spalvom. Drėgnose ir van
deningose vietose ten bujoja vešli augmenija, knibž
da tūkstančiai Įvairiausių gyvūnų. Tačiau džiunglių 
gamta yra nepaprastai varginga sausesnėje apylin
kėje, kur be kaktuso ar dykumos krūmokšnio ne
pastebėsi kito augalo per ištisus šimtus kilometrų.

Teko stovyklauti Venecueloje. Čia yra labai rei
kalinga skrybėlė ar kepurė: kitaip — saulės smūgį 
gausi. Reikia ir pilno apvilkalo: tinkamai neapsi
rengus, saulė odą suerzina, dažnai karščiuoti prade
dama. Dėl karščio ir palapinių virvės rytmetį atpa
laiduojamos, nes dienos metu gali trūkti ar įplėšti 
pačią palapinę.

Pirmomis stovyklos dienomis uodai randa savo
tiško džiaugsmo ir maisto, bet po poros dienų jie, 
tur būt, pasisotina ar jau daugiau nebekanda. Gy
vatės yra vienas iš didžiųjų rūpesčių. Nekenksmin
gų yra žymiai daugiau negu nuodingųjų, tačiau nors 
ir lengvai galima atskirti rūšis iš arti, per didelė 
rizika būtų studijuoti, kol jos gyvos. Tad “mušk 
pirma, o žiūrėk vėliau” yra paplitęs posakis tarp 
gryno oro ir gamtos mėgėjų.
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Be upės ar ežero vargingas būtų stovyklavimas, 
tačiau pasirenkant vietą, reikia gerai apsižiūrėti. 
Dažnai upių bei ežerų vandenyse yra užtinkamos 
nedidelės, truputi i silkes panašios, simpatiškos, si
dabrinės žuvytės. Jų plėšrumui apsakyti nėra galo. 
Užtenka mažiausio Įdrėskimo — mikroskopinio krau
jo lašo, kad tos karibės iš žmogaus paliktų tik šva
riai nuvalytus ir blizgančius griaučius. Prie didesnių 
vandens baseinų yra ir krokodilų.

Kitas džiunglių vargas — erkės. Šie maži sutvė
rimai, paprasta akim neįžiūrimi, sukelia skausmingą 
odos niežėjimą, mažytes pūliuojančias pūsliukes. 
Dėl jų dažnai ir įrengtą stovyklą kiton vieton rei
kia kelti.

Džiunglėse pats naudingiausias įrankis yra ma
četė; maždaug metro ilgumo peilis, su platyn einan
čiu galu. Mačetė atstoja kirvį, peilį — skautiškiems 
įrengimams, o kartu ir ginklą — be kurio vietiniai 
gyventojai miške nesirodo. Kiekvienas stovyklauto
jas mačetės nešioja: 10 -15 skautų stovykla turi 
2 - mačetes.

Stovyklos geriamas vanduo yra imamas iš šalti
nių ar nedidelių, sraunių kalnų upelių; kur jų nėra, 
ten semiama iš upės ir verdama prieš geriant. Ko
kių ypatingų atsargumo priemonių nesiimama (lai
kytis grupėmis, vaikščioti tik po du, kirst visą prie
kyje esančią augmeniją), bet aišku, jog niekada ba
sas nevaikščioji ir niekada nepriguli žolėje nusnausti.

(Sutraukta iš “Mūsų Vyčio”, 1959).

MOKYTOS ŽUVYS

Prie Los Angeles, Calif., pačioje Ramiojo Van
denyno pakrantėje yra įrengtas zoologijos baseinas 
(— ne sodas!); taip pat kai, kurie gyvūnai — ruoniai, 
banginiai, delfinai — yra mokomi cirkinio pobūdžio 
pokštų.

Vadinamas “Marineland” nėra vien cirkas: ten 
yra ir mažų, tropikinės jūros tankų, nors visame 
pastate dominuoja 4 aukštų gilumo, trijuose gyliuo
se stiklo langais dengtas baseinas su viršuje pasta-

Nardantieji delfinai

Banginis šoka per virvę...

tytu amfiteatru. Siame didžiajame tanke gyvena vi
sa eilė žuvų rūšių. Kelis kartus per dieną naras lei
džiasi gilyn jų šerti: nuo banginių, ryklių, delfinų, 
lydekų, vandens šikšnosparnių — iki piūklų, smul
kių žuvelių ir vėžlių. Prieš “apgyvendinimą” žuvys 
yra pripratinamos ėsti tik negyvą maistą, tad vie
nos kitų nepuola.

Iš cirkinių triukų — ruoniai šokinėja ir nardo, 
mėto sviedinį. Banginiai šokinėja per ištemptą virš 
vandens virvę. Ir bene geriausią įspūdį palieka ke
turi delfinai, kurie ištisas minutes nardo giliajame 
baseine ir šoka į orą: įspūdingas yra jų laiko pajuti
mas — tik retkarčiais ne visi keturi vienu metu iš
neria ir įneria atgal!

YRA ŽINOMA, KAD
° kai kurie dykumos augalų lapai turi blizgan

čius paviršius saulės spinduliams atšviesti — reflek
tuoti; tų lapų apatinėj pusėj esančios kvėpavimo 
angos dienos metu užsidaro, kad nuo didelio karš
čio neišdžiūtų.

° visiškai surūdijusi geležis yra per pusę sunkes
nė; mat deguonis jungiasi su geležies atomais.

° Amazonės upė Pietų Amerikoje savo žiotyse 
per minutę išneša apie 3 bilijonus, t. y. 3,000,000,000 
galionų vandens. Gi Amazonės žiotyse esanti Marajo 
sala savo plotu yra didesnė už Šveicariją.

° Hiparchas, senovės astronomas, prieš 2,000 
metų išskaičiavo metų laiką esant 365 dienom, 55 
minutėm ir 12 sekundžių. Šiandieniniais skaičiavi’- 
mais bei tiksliais matavimo prietaisais yra nusta
tyta, kad jis suklydo tik 6 minutėm ir 26 sekudėm!
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VINIS

Metai atsitiko prasti, nederlingi, ir duonos buvo 
mažiau, negu reikėjo. Kad ir kaip motina tausojo ir 
saugojo miltus, vistiek pasirodė kubile dugnas, ir tyrė 
rados skystesnė ir sūresnė nuo motinos ašarų, kurių ji 
nesigailėjo.

Tėvas pagaliau nusprendė, kad sūnūs turi eiti į 
žmones darbo ieškotis. Vyresnieji, Matas ir Petras, gali 
užsidirbti, nes jie jau stiprūs, jau vyrai. O jaunėlis 
Simutis, vos vienuolikos metų vaikiukas, kur jis varg
šelis dings, ką vienas dirbs?..

Motina verkdama prašė tėvą, kad paliktų Simutį 
namie, bet tėvas laikėsi savo: jis ir pats buvęs nedides
nis, kai išėjęs iš namų į žmones, o blogo nieko neat
sitikę.

- Tegu eina kiaulių ganyti, kad kito nieko nesusi
ras, - sakė tėvas.

Berniukai nenorėjo išeiti iš namų visiškai tuščio
mis, ir Matas, kaip vyresnysis, galėjo pirmas pasirinkti, 
ką norėjo. Jis tarė:

- Aš pasiimsiu vatinį tėvo švarką. Jam jis vistiek 
namuose sėdint nereikalingas, o man kelionėje pravers.

Švarkelis pridengė kelnių skyles, ir berniukas labai 
džiaugėsi.

Petras apžiūrėjo visus namus, tačiau nieko negalėjo 
rasti, nes niekur nieko, tiesa sakant, nebuvo. Tik ant 
vinies kabojo varinis keptuvas, kurį motina atsinešė iš 
savo tėviškės ir labai brangino: dažnai šveitė ir geroje 
vietoje laikė. Keptuvas blizgėjo surūkusioje trobelėje, 
kaip naujas, net švietė.,

- Aš pasiimsiu šitą keptuvą, - sakė Petras. - Moti
nai namuose vistiek nėra ko kepti,o aš gal ką nors gau
siu už jį. Nusikabino jis keptuvą ir užsidėjo ant galvos 
kaip kepurę.

Graudu motinai buvo atsiskirti su savo vaikais, gai
lėjo keptuvo, bet ką darysi: namuose nieko nėra.

- Simučiui tai jau nieko nebeliko, - atsidususi 
tarė motina.

Ji be galo mylėjo savo mažąjį sūnelį, nes labai jis 
buvo meilus motinai ir, kur tik galėdavo, visuomet pa
dėdavo jai. O šito negalima pasakyti apie vyresniuosius.

- Motut, aš pasiimsiu vinį, ant kurios savo kepurę 
kabindavaus, kai eidavau gulti, - tarė Simutis. - Vis 
turėsiu ką iš namų ir jausiuos, lyg būčiau namie, kai 
ją matysiu. O paskui, žiūrėk, ir namo grįšiu ir vėl ją 
į sieną įkalsiu.

Išsitraukė jis tą vinį, susivyniojo į popierių ir įsi
dėjo į kišenę.

- Ir kvailas tas mūsų brolis, - juokėsi vyresnieji. 
- Įsimanė nešiotis surūdijusią vinį. Ką jis su ja veiks ?

Simutis nė pats nežinojo, kam ji reikalinga, bet 
jam buvo linksma, kad ir jis ką turės iš namų. O čia 
lyg pinigų maišelis prikimštas pūpsojo kišenėje.

Motina ilgai žiūrėjo palydėjusi į atsitolinančius 
sūnus. Vyresnieji atsisukdami vis sakė sudie, O Simutis 
dar kartą grįžo jos pabučiuoti ir mėgino nuraminti, kad 
neverktų. Bet motina nenustojo verkusi.

Broliai kiek laiko ėjo sykiu, bet kryžkelėje su
stojo, ir vyresnysis tarė:

- Negalim mes visi sykiu eiti, turim išsiskirti. Tu, 
Simuti, pasirink kelią ir eik vienas. Mudu su Petru 
kurį galą eisime kartu.

- Sudie, broliai! Laimingos jums kelionės! Gal dar 
pasimatysime kada nors, - tarė Simutis ir nuėjo siauru 
takeliu.

#

Iš pradžių Simučiui buvo labai gera, bet veikiai 
jis pavargo ir norėjo rasti kokią pastogę pasilsėti. Tačiau 
gyvenamų trobų aplinkui nebuvo matyti, tik toli, pry- 
šaky, kelyj pamatė jis kažką judant. "Tur būt, lokys?" 
pamanė jis. Bet priėjęs arčiau, pamatė žmogų apie 
savo vežimą betupinėjantį.

- Ei tu, pilvazai, eik šen, - pašaukė tas žmogus 
Simutį. - Padėk man tekinį užmauti. Matai - nusmuko ,
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KAIP VESTI SKILTĮ?

(tąsa)

VI Skyrius

ŽAIDIMAI

Žaidimai, pasilinksminimai, įvairūs organizuoti 
"šurumburum" , tai geros skautybės paslaptis.

Sausos instrukcijos ir pamokymai greitu laiku da
rosi įkyrūs, pasiutusiai nuobodūs, monotoniški. Tai veda 
prie fatalių rezultatų: apsnūdimo ir tinginystės užsiėmi
muose. Norint turėti geros nuotaikos, tvarkos ir kad 
berniukai greit galėtų pramokti dėstomų skautiškų daly - 
kų, reikia dėstyti žaidimų pagalba. Būtinai įmaišykit 
žaidimų į sueigų programas.

Teisė triukšmingai pasireikšti yra kiekvieno berniu
ko privilegija. Jei jūs reikalausite, kad berniukas būtų 
visada ramus ir tylus, jis kels triukšmą kaip tik tuo 
metu, kada to daryti negalima.

Taigi kiekvienoje sueigoje rezervuokit laiko pa
triukšmauti. Tai padarę, jūs galėsite griežčiau reika
lauti disciplinos per visą likusį laiką. Geri yra visiems 
žinomi dalykai, kaip gaidžių muštynės, stūmimas iš 
rato ir t.p. Raudonodžių indėnų laukiniai šokiai su 
riksmais ir būgno mušimu irgi puikiai tinka.

Pagaliau jeigu jūs patys nežinote, ką pasiūlyti savo 
skautams, pakanka jiems pasakyti, kad per 5 minutes 
jie gali pareikšti savo energiją, kokiu tik nori būdu - tą 
būdą jie ras, būkit ramūs.

ir neturiu kuo užkišti, nebegaliu nė kalvės privažiuoti.
- As’ turiu kuo, - atsišaukė vaikas. - Tūriu vinį, 

ja galima užkimšti. Tik as’ tamstai ją paskolinti tegaliu, 
nes ji mano tėvų palikimas.

- Keistas tu vaikas! - tarė žmogus. - Na, jei nori 
atsiimti šitą vinį, tai sėskis į vežimą, ir važiuojam 
sykiu į kalvę.

Simutis tuoj įšoko į vežimą,- ir abu nuvažiavo į 
mišką. O ten tuoj privažiavo ir kalvę pamiškėje.

Prie kalvės nebuvo nieko, tik žiežirbos kaip lie
tus krito aplink ją. Pats kalvis, visas suodinas, sušilęs,

Po komandos "ramiai" padarykit porą minučių ri
kiuotės, kad skautai visiškai atauštų ir nusiramintų, ir 
grįžkite į darbą.Nepamirškit,kad po komandos "ramiai" 
reikia geležine ranka reikalauti disciplinos.

Kiekvienas skiltininkas privalo turėti žaidimų są
rašą - nebūtinai skautiškų - kuriuos žaistų su savo skau
tais per tas 5 minutes, kurios yra tarp užsiėmimo rim
tesnių dalių (arba prieš’ sueigos pradžią, kada dar ne 
visi skautai susirinkę. Reikia ilgoko žaidimų sąrašo. 
Gera yra dažnai žaidimus keisti. Iš tikrųjų, žaidimų 
kiekvienas skiltininkas žino daug, tačiau, neturint są
rašo, kartais jie neateina į galvą. Gimnazijoje žaidžia
mi per gimnastikos pamokas, kambario ar lauko žaidi
mai tinka.

Negalime praleisti užsiėmimo, kuriame nebūtų 
vieno tikrai linksmo ir įdomaus žaidimo. Nes kaip tik 
tas palaiko susidomėjimą ir gerą nuotaiką, duoda ener
gijos darbui ir padaro tai, kad skautai po to entuzias
tiškai imasi darbo. Draugovė, kuri žaidžia dažnai ir 
žaidžia linksmai, dirba gerai ir dirba daug. Tai drau
govė, kurią myli jos nariai.

DAINOS IR PASAKOJIMAI

Yra draugovės, kurios pašvenčia specialius vaka
rus dainoms ir pasakojimams. Yra, gal būt, geriau jiems 
duoti truputį vietos kiekvienoje sueigoje.

Galima stebėtis matant, kaip yra labai nedaug 
dainų, kurias skautai mokėtų nuo pradžios iki galo. Net 
labiausiai paplitusių dainelių skautai dažnai žino tik 
pradžią. Paprasčiausias dalykas tai pirkti skautiškų dai
nų knygutę. Salia šio specialaus dainų rinkinio turėkite 
dar savo skilties rinkinėlį, kurį jūs patys užpildysite 
įrašydami į jį savo skilties mėgiamiausias daineles ir jų 
melodijas. Gerai yra, jei jūsų draugovėje yra skautų, 
sugebančių rimuoti. Jie patys galėtų sudėti dainelių 
žinomomis melodijomis.

Skilties dainų vakarą yra daug lengviau vesti ne
kaip visos draugovės dainų vakarą. Reikia daryti laikas 
nuo laiko panašių vakarų. Teatneša kiekvienas sau su
muštinių ir, susirinkę ar atvirame ore aplink laužą, ar 
savo bute, pavalgę - dainuokit. Yra nedrąsių skautų, 
kurie negalėtų išsižioti visos draugovės akivaizdoje, 

stovėjo prie priekalo ir iš visų jėgų mušė įkaitintą ge
ležį. Simutis dar nebuvo matęs kalvės, ir čia jį viskas 
t,ųoj sudomino.

- Man čia patinka, - tarė Simutis.
- Patinka? Tai pasilik, kol mano sūnus pasveiks,- 

sako kalvis. - Padumsi, anglių atneši - valgyti duosiu, 
kiek norėsi, o jei gerai dirbsi, gal ir pinigų kiek už
mokėsiu.

Simutis, neilgai galvojęs, sutiko ir liko pas kalvį. 
Vinį jis išsitraukė, ištaisė, susivyniojo į popierių ir įsi
dėjo į kišenę. (b.d.)
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JAV KARO LAIVYNO PRADŽIA

Šiuo metu pasaulyje galingiausias ir didžiausias 
karo laivynas yra JAV, vienas iš jauniausių savo am
žiumi. Babilonijos, graikų ir romėnų karo iaivai 
raižė Viduržemio jūrą gerokai prieš du tūkstančius 
metų. Po jų sekė galingas Bizantijos imperijos karo 
laivynas, kuris jūrose dominavo iki 15 šimtmečio. 
Kartu su imperija išaugęs Ispanijos karo laivynas 
valdė jūras 15-me šimtmetyje ir 16-jo pusę, kol bu
vo nugalėtas anglų laivyno 1588 metais. Nuo šių 
metų anglų imperijos laivynas dominavo visose jū
rose ilgus amžius, nors jam nemaži konkurentai bu
vo olandai, prancūzai, ispanai, rusai, o vėliau JAV, 
italai, austrai, japonai ir vokiečiai.

Anglų imperijos laivynas, Įkurtas devintame 
šimtmetyje karaliaus Alfredo buvo didelis ir galin
gas tuo metu, kai John Cabot, italas jūrininkas, kuris 
tarnavo Anglijos karaliui Henrikui VII, iškėlė Angli
jos vėliavą 1497 m. Šiaurinės Amerikos pakrantėse, 
dabartinėse JAV, kurių teritorija buvo anglų valdo
ma daugiau kaip du šimtus metų.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI (Pirmas karo laivas)
Anglų priespaudai didėjant, New England vals

tybėse 1775 m. pavasari amerikiečiai pakėlė ginklus 
ir tuo prasidėjo nepriklausomybės kovos. Kovoms 
pradžią davė amerikiečių savanorio žvalgo Paul Re
vere iššautas šūvis, kuo ir buvo pradėtas garsusis 
Lexinton’o mušis. Didžiausia amerikiečių proble
ma buvo ginklai ir amunicija, nes Anglijos karalius 
Jurgis buvo ušdraudęs gaminti ginklus Amerikos 
kolonijose. Vienintelė galimybė buvo pasigrobti 
ginklus ir amuniciją iš anglų, kurie visa tai laivais 
gabeno kolonijoje stovinčiai britų armijai.

JAV karo laivyno pradžia ir pirmoji kova įvyko 
1775 m. gegužės mėnesį, kai anglų skūneris ”Mar- 
garetta” pilnomis burėmis artinosi į Machias, Maine 
valstybėje, pasikrauti miško medžiagos kariuome
nės barakų statybai Bostone. Miško kirtėjas Jere
miah O’Brien, sušaukė būrį kirtėjų, daugumoje 
ginkluotų kirviais bei šakėmis, kardais ir šautuvais, 
kurie griebė statyti pirmą ginkluotą laivą. Paėmę 
medžių vežimui naudojamą burlaivį - slūpą, jie iš 
lentų padarė aukštus tvirtus bortus, ant denio uždė
jo anksčiau iš anglų pagrobtą vieną patranką ir iš
plaukė į jūrą pasitikti anglų skūnerio “Margaretta”. 
„Margaretta” buvo ginkluota daugeliu patrankų. 
Kai amirikiečių slūpas prisiartino prie pat “Marga- 
rettos”, jos kapitonas sušuko jankiams pasiduoti ir 
sustabdyti laivą. Amerikiečių atsakymas buvo taik
lus -patrankos šūvis, kuris užmušė anglų vairininką. 
Anglai paleido ugnį iš daugelio patrankų, bet jan
kiai buvo vikresni kovotojai. Jie privarė staiga savo 
slūpą prie anglų skūnerio, šautuvais atsakė į patran
kų šūvius ir su kabliais pasigavę anglų laivą puolė 
ant jų denio su kirviais ir kardais. Po trumpos ir 
žiaurios kovos britų jūrininkai pasidavė, ir “Marga
retta” buvo pirmas anglų karo laivas, amerikiečių 
paimtas per jūrų kautynes.

PIRMAS SKENERIS “HANNAH”
1775 m. rudenį tuometinis amerikiečių kariuome

nės vadas generolas Washington’as pareikalavo iš 
JAV kongreso pinigų karo laivyno statybai, kad pa
sipriešinus britų galybei jūrose. Tuoj pat buvo su
organizuotas mažasis laivynas, pavadintas “ Mas- 
quito Fleet”, kad būtų juo galima užpuldinėti ang
lų transporto konvojus, siunčiamus į Bostoną. Šeši 
ar septyni laivai sudarė Washington’o laivyną, ku-

tačiau tokie beveik visada išdrįsta dainuoti skilties su
eigose. Paraginkit skautus įsigyti pučiamų armonikų. 
Gerai vartojami šie instrumentai gali padėti gauti mu
zikanto specialybę ir jie yra nepamainomi skilties iš
kylose. Pravartu yra mokytis naujų dainelių, jas daž
niau kartojant.

PASAKOJIMAI. Kai kurie skautai gali labai įdo
miai pasakoti ir tuo būdu įdėti kiek įvairumo į skilties 
užsiėmimus. Tačiau yra gera kartais kviesti pasalinių 
asmenų, kurie turi papasakoti įdomių ir naudingų gyve
nimo prityrimų. Keliautojų ir misijonierių pasakojimai 
gali parodyti skautybės pritaikymą tikram gyvenimui. 
Tai duos naujo akstino skilties (draugovės) darbui.

Skiltininkai gali, irgi, skaityti savo skilčiai kokią 
įdomią knygą, po vieną skyriuką kas savaitę.

ŽAIDIMAI ATVIRAME ORE.

Sunki tema, kuri pati viena reikalauja atskiros 
knygos. Dažniausiai žaidimai yra prastai žaidžiami, 
tačiau, gerai vedami, jie puikiai lavina. Norėdami 
pramokti gerai žaisti, pradėkit praktikuoti paprastus 
žaidimus is B.P. "Skautybės Berniukams”.

Tik po to imkitės didelių sudėtingų žaidimų.

(bus daugiau)
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i. xmusu didžioji seimi
PIRMUOS PASTOGĖJE
Pirmija skelbia šį LSS Garbės 

Teismo sprendimą visiems-oms va
dovams- ėms, kuriuos jis liečia, ži
noti, vadovautis ir vykdyti (BVS - 
s. A. Banevičiaus byloje).

Garbės Teismas, apsvarstęs BVS 
v.s. AiMatonio pareiškimą s.A.Ba
nevičiaus pasiaiškinimą, salių pa
tiektus įrodymus ir liudytojų pareiš
kimus, rado:

a) - kad BVS v.s.A.Matonioš.m. 
balandžio mėn. 16 d. įsakymas, ku
riuo s. A. Banevičius buvo atleistas iš 
pareigų,.yra pagrįstas ir teisėtas,nes 
BVS sudaryta Vadija tik laikinai ėjo 
savo pareigas ir nebuvo LSS Statuto 
nustatyta tvarka patvirtinta.

b) - kad s. A. Banevičius, kaip 
Atlanto Rajono Vadeiva ir Brolijos 
Užsienio Skyriaus Vadeiva, nevykdė 
BVS v. s. A.Matonio įsakymų ir ne
perdavė jam susirašinėjimą, iždą ir 
bylas;

c) - kad aktyviai priešindamasis 
tam sauvališkai išleido š. m. balan
džio mėn. 25 d. Rajono Skautų Va
dovams Aplinkraštį No. 68, kuriuo 

tiesioginiai iškėlė kaltinimus prieš 
vyriausiąjį Brolijos pareigonį v. s. 
A.Matonį, pažeisdamas jo pareigų 
orumą ir tuos kaltinimus plačiai pa
skleidė.

Garbės Teismas pripažino, kad 
tokie s. A. Banevičiaus veiksmai yra 
prasižengimai prieš LSS drausmę, 
Skautininko Įžodį ir Septintąjį Skau
tų Įstatą, todėl, pasiremdamas LSS 
Statuto paragrafu No.35 nutarė pri
pažinti s. A, Banevičių kaltu ir su
spenduoti jį vienerių metų laikotar
piui nuo bet kokio vadovavimo Lie
tuvių Skautų Sąjungoje, nuo šios 
sprendimo dienos. Sprendimo data - 
1960 m. liepos 25 diena.

Šį LSS Garbės Teismo nutarimą, 
remiantis LSS Statuto paragrafu No, 
37, perduoti vykdyti LSS Tarybos 
Pirmijai.

VIDURIO RAJONAS JAV
CHICAGO, ILL.
* pš. Vytautas Šliūpas, baigęs tarny
bą Nigerijos valstybėje, su žmona 
ir sūneliu praleidęs 2 mėn. beke
liaudamas Europoje, rugpjūčio mėn. 

atvyko į Čikagą. Gavęs tarnybinį 
paaukštinimą, tolimesniems hidro
logijos darbams vykdyti išvyko į 
Muskatine, Iowa. Dar Afrikoje be
būdamas, fil. ps. Vytautas Šliūpas 
buvo išrinktas FSS C. Valdybos pir
mininku.
* Lituanicos skautų tunto vadija š.m. 
rugpiūčio 10 d. A.Kerelio bute tu
rėjo posėdį, kuriame buvo aptarti 
buv. stovyklos reikalai. Is” paskutinės 
patirties buvo padaryta eilė naujų 
pasiūlymų ateičiai ir išreikšta pa
dėka stovyklos ūkio vadovybei už 
pavyzdingą darbą.
* Ventės Rago jūrų skautų stovyk
loje šie broliai davė skauto įžodį: 
E. Balčiūnas, V. Kenstavičius, M. 
Markevičius, P. Mikužis, A. Paukš
telis, V. Paukštelis, R. Tampauskas, 
R.Tompanskas ir J. Domanskis. Jau
nių jūrų skautų įžodį davė S. Valiu
kėnas, D. Valiukėnas, J. Platakis, 
A. Byla ir D. Rūkas. Patyrimus į I-jį 
jūrų skautų laipsnį gavo: v. v. Felik
sas Serečikas ir valt.Mindaugas Šim
kus. Jaunių jūrų skautų I-jo laipsnio 
patyrimą išlaikė: R. Mačiulis ir M.

rių didžiausias buVo skūneris “Hannah” jau vadovau
jamas laivyno karininko.

“Hannah” ir kiti laivai sėkmingai užpuldinėjo 
anglų transporto laivus, paėmė daug karinės me
džiagos ir tonas amunicijos. Washington© armija 
taip gavo didelius kiekius ginklų, kurie jai buvo rei
kalingi kovoje dėl nepriklausomybės.

LAIVYNO VADOVYBE
1775 m. gruodžio mėnesi kongresas sudarė laivy

no komitetą, paskyrė 13 karo laivų statybai 100,000.- 
dolerių ir įsteigė marinų korpusą. Pirmuoju karo 
laivyno viršininku buvo paskirtas Esek Hopkins.

Pirmasis E. Hopkins skvadronas buvo sudarytas 
iš aštuonių karo laivų: vėliavinis laivas “Alfred” su 
30 patrankų, “Columbus” su 20 patrankų, “Andrew 
Doria” su 14 patrankų, “Cabot” su 14 patrankų, 
“Providence” su 12 patrankų, “Hornet” su 10 pa
trankų, “Wasp" su 8 patrankomis ir “Fly” su 4 pa
trankomis.

Be abejo, laivynas negalėjo operuoti be vado, ir 
kongresas laivyno viršininku paskyrė Esek Hopkins. 
Būtino apmokymo reikalavo jūrininkai ir jie buvo 
apmokomi ant vėliavinio laivo “Alfred”, kuriam va
dovavo savanoris leitenantas John Paul Jones. Jis iš
kėlė ir pirmąją JAV laivyno vėliavą, kurioje buvo 

barškuolė gyvatė ir po jos užrašas: “Neužlipk ant 
manęs”.

Vienas laivyno junginys buvo nedidelė pajėga 
prieš galingą anglų laivyną, tačiau tam junginiui 
reikėjo daug pasidarbuoti 1776 metų nepriklauso
mybės kovose. Washington'o armijai labai trūko 
parako, ir buvo duotas įsakymas laivynui plaukti į 
Bahamos salas ir užpulti anglų tvirtoves prie Nas
sau.

Audringi vandenys ir pavojus susitikti su greito- 
tomis anglų fregatomis žygį labai sunkino, bet vis- 
tiek visas Hopkins junginys pasiekė Bahamas ir pra
dėjo pulti Fort Montague. Kapitono Jones artileris
tai buvo gerai paruošti ir fortą tiksliai apšaudė. Tuo 
tarpu John Paul Jones su 200 marinų ir 50 jūrinin
kų valtimis išsikėlė į krantą, kur įvyko karštos dur
tuvų kautynės vyras prieš vyrą. Marinų puolimas 
buvo toks stiprus, kad anglai tuoj pat pasidavė. Pa
sidavus šiai pagrindinei tvirtovei, be šūvio pasida
vė kiti fortai ir visos Bahamos salos atiteko ameri
kiečiams. Grobis buvo neblogas ir visokių ginklų, jų 
tarpe 87 patrankos, dėžės sviedinių, tačiau nebuvo 
parako. Per Hopkins neapdairumą, anglai spėjo pa
bėgti, išplaukdami su didžiąja parako dalimi. Dėl 
to šis žygis nebuvo laikomas sėkmingu. B. J.

(bus daugiau)
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Lėkštas. Stovyklos proga į vyres
niškumo laipsnį pakelti sekantieji 
skautai: į mariūno - M.Lėkštas; į 
upeivio - Gintaras Karaitis; į vai
rininko - Vyt.Miklius; į vyr.valt. - 
Feliksas Serečikas ir K. Aleksiūnas. 
Stovyklinio pažangumo konkurse I 
vietą laimėjo Albatrosų valtis (valt. 
E. Dambrauskas), II vietą - Delfinų 
valtis (valt. V. Miklius) ir III vietą 
Jūrų Žirgai (valt. M. Lėkštas).

* Vėtrų jūrų skaučių stovykloje į vyą 
valt. laipsnį buvo pakeltos B. Dičpi- 
nigaitytė ir A. Paplėnaitė; į vai- 
rininkės laipsnį - Vida Zeruolytė, 
Rūta Domarkaitė ir Giedrė Gasne- 
rytė. Šioje stovykloje įžodžius da
vė. 17 jaunesniųjų jūrų skaučių, 
8 skautės ir 3 vyr. jūrų skautės - gin- 
tarės. Stovyklai vadovavo tuntininkė 
s. A. Gasnerienė ir j.ps. D. Lukošiū- 
naitė.

* Jūrų skautininkų grandies nariai, 
gyvenantieji Čikagoje, turėjo sėk
mingą sueigą jūrų skautų Ventės Ra - 
go stovykloje Jūros Dienos proga. 
Čia buvo aptarta eilė vieneto rei
kalų ir pasisakyta už apjungimą 
visų laisvame pasaulyje esančių 
liet, jūrų skautininkų. Grandžiai va
dovauja jūr. s. E. Vengianskas. B. J.

KANADOS RAJONAS

TORONTO, ONT. 

lieju. Prieš' minėjimą svečiai ga
lėjo apžiūrėti visų trijų tautybių pa
rodėles ir pasidžiaugti eksponatų 
įvairumu. Čia buvo skautiškos spau
dos, rankdarbių, skautiško gyvenimo 
nuotraukų, diagramų, tautinių juos
tų. Minėjimas pradėtas Karalienės 
Himnu. Įžanginį žodį tarė latvių 
skautininke M. Vilks. Po jos kalbėjo 
iš Kalifornijos specialiai atvykusi 
latvių skaučių veteranė skautininke 
E. Laufers, nušvietusi Pasaulinės 
Skaučių Sąjungos nueitus dešimtme
čius ir paryškindama skaučių judė
jimo reikšmę jaunimo auklėjimui. 
Toliau sekė trumpos esčių, latvių ir 
lietuvaičių skaučių istorinės apy
braižos. Po kiekvieno pašnekesėlio 
buvo sugiedoti atitinkamos tautos 
himnai. Vėliavas išnešus, gausūs 
svečiai ir skautų-čių būriai skirstėsi 
trumpai pertraukėlei, kurios metu 
svetainėje buvo vaišintas! skaučių 
paruoštais užkandžiais. Meninėje 
programoje latvės davė trijų dalių 
vaizdelį apie skaučių sunkią pra
džią ir vystymąsi dabartyje. Lietu

vaitės padainavo porą dainelių ir 
tautinių šokių grupė grakščiai pašoko 
tris tautinius šokius, užpelnytai su
žavėdama kaimynus pabaltiečius . 
Estės pasirodė su ritmine gimnastika. 
Po programos buvo dar valandėlė lai
ko pasišokti, pabendrauti ir pasi
vaišinti. Programą vedė v. sk. v. si. 
Rūta Bleizgytė.

° Rugsėjo 17 d. Šatrijos ir Rambyno 
tuntai turėjo arbatėlę, kurios metu 
vadovai-ės turėjo progos pasitarti 
vasaros stovyklų reikalais. Arbatėlė
je dalyvavo vadovų-ių ir iš kaimy
ninių vietovių.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
ŽALGIRIS, Nr.l-Nr. 8, Atlanto Rajo
no Žalgirio stovyklos laikraštis. 
Tai gražūs stovyklinėse sąlygose iš
leisti leidinėliai, kuriuose atsispindi 
visas stovyklavusių gyvenimas.

SVEČIAS, Nr.3, Nr.4, lietuvių e- 
vangelikų-liuteronų laikraštis, 24 
psl. ir viršeliai.

j .s . J.Petniūnui ,

jo mamytei Lietuvoje mirus, reiškia užuojautą

LSB Jūrų Skautų Skyrius

* Rugsėjo 9 d. Šv.Jono Krikštytojo 
parapijos salėje su gausiu būriu savo 
buvusių bendradarbių, bičiulių ir 
draugų atsisveikino ilgametis LS Bro
lijos VS v. s. Stepas Kairys. Dėl pro
fesinio darbo jis paliko Torontą ir 
persikėlė į JAV (netoli Clevelando), 
kur tam darbui laukia daug platesni 
laukai. Surengtose išleistuvėse kal
bėjo abiejų lietuviškų katalikų pa
rapijų klebonai, p. J. Matulionis, 
p. V.Meilus, p. J. Simanavičius, p. 
K. Sungailienė, Skautų vardu atsi
sveikino v. s. Č. Senkevičius. Pobūvį 
vedė jūr. s. H. Stepaitis.

Su v. s. St. Kairio išvykimu To
ronto skautai-ės neteko vieno iš ge
riausių vadovų, nenuilstamai talki
nusio vietos skautų bei skaučių vie
netams.

* Rugsėjo 18 d. Prisikėlimo parapi - 
jos auditorijoje lietuvių, latvių ir 
estų, skautės iškilmingai paminėjo 
Auksinį skaučių organizacijos Jubi-

Tikrąją skautybę pažinsite knygose

Skautybė Mergaitėms

Skautybė Berniukams

ORGANIZACIJA TURI IŠMOKYTI JAUNUOLIUS IR TAURAUS ESTETIŠKO GYVENIMO
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