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1961 MT. BIRŽELIO MEN. NR. 6

Labai kruopščiai ir pareigingai tvarkiu
siam "Skautų Aide" Gamtos ir Gyvulių Drau
go Skyrių visus metus ir dėl kitų labai atsakin
gų. ir daug darbo pareikalaujančių pareigų per
ėmimo nebegalint toliau likti "Sk. A”, kolek
tyve už įdėtą darbą reiškiame nuoširdžiai bro
lišką padėką mūsų mielajam A.V.DUNDZILAI.

"Skautų Aidas"

* Gamtos ir Gyvulių Draugo Skyrių "Skautų Aide" su
tiko tvarkyti t.n. D. Klimaitė, 6124 So. Rockwell St., 
Chicago, Ill.

les Čikagoje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

MŪSŲ VYTIS, Nr.2, 1961 mt., ra
šo: s. V.Stasiškis, R. Stakauskas, senj. 
A.Saulaitis, jr. , I. Gražytė, L.Čės- 
naitė; M. Saulaitytės poezija ir kt. 
BUDŽIU, Nr.2, 1961 mt. MV prie
das, 16 psl., mokomoji medžiaga 
vadovams.

GABIJA, Nr.2, LSSeserijos Vadijos 
biuletenis, 6 psl. Redaguoja s. S. 
Stasiškienė, 4422 S. Artesian, Chi
cago 32, Ill.

MAGYAR CSERKESZ, 1961 mt. ge
gužė, vengrų skautų laikraštis, 16 
psl. ir viršeliai.

* Šio nr. virše

lyje L. Knopf- 

milerio nuot - 

rauka - buvus 

LS Brolijos VS 

V.s.‘A. Matonis 

užriša kakla - 

raištį ateinan

čiam į mūsų ei-

* 4 « 4 4

LIETUVIŲ DIENOS, 1961 mt., ba
landis, 24 psl. ir viršeliai.

* BALTIJA, vienkartinis Baltijos 
tunto dešimtmečio leidinys, red. s. 
A. Banionis, foto montažai E. Vasi
liausko, viršeliai V.Veselkos, išlei
do Baltijos tuntas 1961 mt. balan
džio 23 d. , Detroit, Mich., U.S.A. 
Spaudė M.Morkūno spaustuvė, Chi
cago, Ill., 36 psl. ir viršeliai. Tai 
žurnalinio formato leidinys, labai 
gausiai iliustruotas, išsakąs Baltijos 
tunto veiklą žodžiais ir vaizdais per 
paskutinį dešimtmetį. Kaina ne
pažymėta.

DŽIAMBORĖS FONDĄ
PARĖMĖ AUKOMIS:

SEAFORTH, ONT.

1. Dr. E. Malkus $10

CALGARY, ALTA
1. Calgary ir Apylinkės Lie

tuvių Moterų Ratelis $ 5

MT. BRYDGES, ONT.
1. J.Bersėnas $ 3
2. K. Valaitis $ 1

LONDON, ONT.
1. J. Butkus $2
2. J.Misius $2
3. J. Pranskus $1
4. P.Jokša $1
5. J. Lukša $1
6. J. Petrauskas $1
7. O. Ratkevičienė $1
8. J. Eimantienė $1
9. S.Zavackas $1

10. B.Misius $1
11. V. Bernotas $1

Visiems aukotojams Džiamborės 
Fondo vardu tariu nuoširdžiausią 
ačiū. Jūsų aukos padės mūsų skautiš
kam jaunimui dalyvauti tarptauti
nėse skautų stovyklose ir ten atsto
vauti mūsų brangią Tėvynę Lietuvą 
ir vesti kovą dėl jos laisvės.

V. Gudelis
DF įgaliotinis Kanadai
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Kaunas - vienas stipriausių Birželio Sukilimo židinių 1941 mt.

PRIEŠ 20 METŲ

Kasmet, birželio mėnesį, mes minime baisiųjų 
trėmimų sukaktį. Šiuose minėjimuose, kurie dažniausiai 
organizuojami su to paties likimo kaimynais latviais ir 
estais, prisimename tūkstančius savųjų sesių ir brolių 
lietuvių, ištremtų į tolimiausius Rusijos kraštus sunkiau
siam darbui ir lėtai mirčiai. Tai liūdni minėjimai, tai 
didžiausios tautoje tragedijos praskleidimas sakytais ir 
rašytais žodžiais tiems, kuriems vergauti dar niekuomet 
neteko ir kurie sunkiai kartais beįsivaizduoja mūsų tau
tą ištikusią neteisybę. Tai gyvųjų liūdininkų žodžiai 
pasauliui už tuos, kurie jau prabilti nebegali. Nuo šių 
baisiųjų birželio mėn. dienų šiais metais sueina lygiai 
20 metų.

Bet 20 METŲ sueina dabar ir nuo LIETUVIŲ TAUTOS 
SUKILIMO prieš raudonuosius pavergėjus. 1941 metais 
birželio 21 d., Vokietijos karo mašinai pasisukus į ry
tus, spontaniškai buvo griebtasi ginklo, ir kraštas iš
valytas nuo raudonųjų,dar prieš vokiečiams jį užimant. 
Suspėta ne tik partizaniškai pasireikšti, bet ir suorga
nizuoti karines komendantūras, sukilimo vyksmus cen
tralizuoti bei sudaryti LAIKINĄJĄ LIETUVOS VYRIAU
SYBĘ. Šitas faktas pasauliui įrodė, kad tauta laisvės 
trokšta, kad jos verta, dėl jos kovoti sugeba ir plikomis 
rankomis be užnugario, be paramos iš šalies, jei tik 
proga pasitaiko. Suki limo dienos buvo TAUTOS PERGA
LES DIENOS, didysis triumfas po kentėjimų, skriaudų ir 
pažeminimų. Ne vienas ir mūsų Brolijos brolių žuvo 
tada didvyrio mirtimi, skindami kraštui kelius į laisvę. 
Tautos jaunimas, išaugęs laisvoje savo Tėvynėje, paži
nęs laisvę ir išmokęs ją mylėti daugiau negu save, ne 
dėl savo kaltės negalėjęs prie ginklo stoti Lietuvą oku
puojant bolševikams 1940 mt., prie ginklo metėsi žai

biškai ir be rezervų po metų ir vienos savaitės. Drąsa, 
entuziazmu, nepalaužiamu patriotizmu Lietuvos jau
nimas tada įrodė, kaip reikia mylėti savąją Tėvynę. 
Sukilimas, kuriame jaunimas taip aktyviai reiškėsi, te
būna tėvynės meilės pavyzdžiu mūsų jaunimui dabar ir 
ateityje.

Todėl vertėtų šio atmintino didvyriško sukilimo 
reikšmę ir prasmę birželio minėjimuose kaskart vis la
biau užakcentuoti, jaunimui apie tai daugiau papasa
koti, kelti tą laimėjimą viešumon gal net daugiau, ne
gu liūdnųjų trėmimų faktą. Juk mes nesame ir nebūsime 
vien tik tremiami, žudomi, engiami, mėtomi ir vė
tomi. Mes esame didvyrių tautos vaikai, seniausios Eu
ropos tautos ainiai, šiandien susiglaudę ir belaukią nau
jos progos smogti priešui, kad Tėvynė būtų vėl laisva. 
Būkime čia tikri, kad pavergtoje dabarties Tėvynėje 
mūsų jaunimas laukia tokios progos. O mums, čia at
keliavusiems, bus pareiga sukilusiai tautai padėti kuo 
kas galės.
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Sis "Skautų Aido" nr. yra paskutinis pries 
vasaros atostogos. Sekantis liepos - rugpiūčio 
mėn. numeris išeis rugpiūčio mėn. ir bus pa
didintas. Medžiagą šiam numeriui prašome 
siųsti ne vėliau kaip LIGI LIEPOS 20 D.

Karštų dienelių, ramaus poilsio ir padvi
gubėjusios sveikatos linkime visiems atosto
gautojams ir stovyklautojams!

SKAUTŲ AIDAS

- savaime aišku, pasisakoma už neiginį. Ir tuomet su
planuojamos savosios atostogos be jokių įsipareigojimų 
organizacijai. Kai kas šitą gana sunkią problemą siūlo 
išspręsti, mėginant iš stovyklapinigių apmokėti vado
vams už praleistą laiką stovykloje, tikėdami, kad at
lyginimą pasiūlius, atsirastų vadovų kiek ir kur tik rei
kia. Galimas dalykas, kad tokiu būdu ir pasisektų rei
kiamus stovykloms vadovus turėti. Bet tuo būtų pažeis
ti kai kurie organizacijos principai ir iš apmokamo va
dovo gal kai kas imtų reikalauti net to, kas organizaci
jai nepriimtina. Girdi, pinigus moku, tai turi ir taip 
tvarkytis. Šią, problemą sprendžiant, vadovams tiktų 
laikytis garbingo principo: kiekvienas vadovas su savo 
vienetu vyksta į vasaros stovyklą. Principas, rodos, lo
giškas. Stovykla yra skautiškųjų metų pabaiga. Jei per

VADOVŲ REIKIA

Ne tik savo vienetuose, bet ir stovyklose ja u matyti, 
kad smulkėjame amžiaus atžvilgiu. Tos "smulkiosios 
publikos" - paukštyčių ir vilkiukų turime jau gana daug. 
Tai džiugu, ir yra tendencijos, kad jų skaičius kasmet 
augs, nes tėvai be lietuviškųjų mokyklų savo vaikų auk
lėjimui pasirenka dar ir mūsų jaunimo organizacijas. 
Tėvų lietuviškasis susipratimas verčia juos tai daryti. 
Vadovų pareiga šitai suprasti ir jiems padėti. Kito kelio 
tuo tarpu nematyti.

Dirbti vadovams su mažųjų masėmis nėra jau taip 
lengva. Žinoma, būtų kur kas lengviau, jei tų vadovų 
daugiau atsirastų. Gi dabar visur ir visada pasiskundžia- 
ma, kad jų trūksta. Jei kas dar dirba, tai lyg "iš bėdos", 
kad nėra kam dirbti. Jei žiemos mėnesiais pravesti su
eigas dar ir turime žmonių, tai vasaros stovykloms kar
tais jau reikia jų ilgokai paieškoti. Išeinant iš kiekvie
no asmeninių apskaičia-vimų, nebe labai apsimoka sa
vąsias atostogas praleisti, bevadovaujant mažiesiems, 
kai tuo tarpu jų pačių tėveliai, nuo vaikų atsipalaidavę 
kiek kitaip atostogomis džiaugiasi. Šitokiais apskaičia
vimais grindžiant apsisprendimą - vykti stovyklom ar ne 

visus metus veikia su savo jaunesniaisiais ir staiga 
dingsta prieš metų pabaigą, kada tarsi apvainikuojama 
jų veikla, tai jau nėra gerai. Tai nėra nepilnas parei
gų atlikimas, nebent jau ypatingos aplinkybės sutrukdo 
jam su savo vienetu pabaigti skautiškuosius metus sto
vykloje. Tokie "dingstą" vadovai tesuregistruoja savo 
vieneto narius, norinčius stovyklauti ir atiduoda "žino
tis" dažnai "pripuolamai" stovyklose besimaišantiems 
vadovams, kurie, stovyklai pasibaigus, nebesirodo 
niekur iki kitų metų stovyklos. Nesunku suprasti, kad 
mažieji dėl virš minėtų negerovių dažnai stovyklose 
"pasimeta" ir negauna to, ką vadovai galėtų jiems 
duoti.

Vadovų darbas, be abejo, yra šiandieną sunkus. Bet 
pinniausia visas svoris ir susidaro dėl didelės atsako
mybės ir įsipareigojimo. Pretenzijos vadovauti būtų 
silpnos tiems, kas šito nebejaučia.
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Skautybės Į kūrėjas
LORDAS BADEN-POWELLIS

(Tąsa)

Ekspedicija į Swazilandą. 1889 m. B.-P. 
gavo atostogų ir išvyko į Angliją. Atostogose būdamas 
susipažino su bus. Swazilando ekspedicijos vadu sir de 
Winton. Swaziland buvo didelių gamtos turtų kraštas, 
viliojęs aukso ir deimantų ieškotojus ir visokius perėjū
nus. To krašto reikalams ^sutvarkyti ir buvo paskirta 
anglų ir būrų komisija. Sion komisijos ekspedicijon 
buvo pakviestas ir B.-P. Ekspedicija ėjo per Durbaną, 
Moritzburgą ir Johanesburgą, kur susitiko su Transvalio 
būrų respublikos prezidentu Kriugeriu. Atlikdama savo 
uždavinius, ekspedicija, dešimtim jaučių kinkytais ve
žimais, pasiekė Transvalio sostinę Pretoriją. B.-P. ir 
kt. čia buvo prezidento Kriugerio svečiai, kur turėjo 
progos susipažinti su daugeliu būrų karininkų ir genero
lų, su kuriais vėliau teko aršiai kautis. Iš čia komisija

— ir brolis Gintautas apdalina saldainiais per žaidimus "iš
sikvėpusius” vilkiukus... Nuotr.G.Juškėno

išvyko į Swazilandą, ten sėkmingai atliko savo paskirtį 
ir greit grįžo.

Maltoje. Tuo tarpu gen. Smith buvo paskirtas 
Maltos salos general gubernatorium, kuris B.-P., bu
vusį savo adjutantą, pasikvietė sekretorium. Jis kvie
timą priėmė ir 1890 m. jau buvo Maltoje. Pakelėje 
aplankė Neapolį, Mesiną, matė Vezuvijų ir Etną. Iš 
Maltos jis aplankė Alžirą, Italiją, Albaniją, Graikiją, 
Turkiją, Tunisą, Bosniją ir Hercegoviną.

Lėšų kelionėms gaudavo už parašytus laikraščiams 
straipsnius. Vėliau išleido tų kelionių aprašymų knygas .

Maltoje būdamas B.-P. be kitų darbų tvarkė seną 
istorišką Maltos ordino pilies arsenalą, įsteigė labai 
populiarų kareivių ir jūrininkų pramogų klubą ir kt.

Netrukus šias nuobodžias pareigas B.-P. pakeičia 
kitomis - jis tampa žvalgybos karininku Viduržemio 
jūroje.

Tarnyba Maltoje buvo neįdomi. B. -P. apie tai 

šiaip rašė motinai:
"Čia aš skęstu raštinės darbuose arba gaištu laiką 

salionuose ... aš pasiilgau dykumų ir pavojingų žygių *'.
Grįžta į seną savo pulką, 1893 m. pul

kininko Baker Russelio pakviestas, B.-P. vėl grįžtą į 
13-ąjį husarų pulką, stovėjusį tuo metu Airijoje. Čia 
jis randa senų savo draugų ir su įprastu atsidėjimu grie
biasi darbo. Pasižymėjęs per manevrus, atkreipė į save 
dėmesį gen. Wolseley. Kai vėliau lordas Wolseley rengė 
ekspediciją į ašantų kraštą, jis atsiminė sumanų kava
lerijos karininką, kuriuo buvo B.-P., ir pakvietė toje 
ekspedicijoje dalyvauti.

Ashanti (ašantų) krašte. 1894 - 1896 m. 
karo ekspedicija į ašantų kraštą buvo ketvirtoji iš ei
lės, nes pirmosios nebuvo pavykusios. Ekspedicijos tiks
las buvo pašalinti visų neramumų priežastimi buvusį 
ašantų karalių Prempeh.

B.-P. ekspediciją sudarė vietinis pionierių dalinys. 
Nuo pajūrio ligi to krašto sostinės Kumasi ("mirties 
vieta") reikėjo nutiesti 150 mylių kelią. Darbas buvo 
sunkus, nes reikėjo nugalėti neįžengiamus miškus, 
kurie buvo išraižyti daugybės upių. Be to, reikėjo ko
voti su ligomis, moskitais ir klasta.

Išvalytos džiunglės ir pastatyta daug tiltų. B. -P. 
uždavinys buvo žvalgyba ir pionerija, kur jis sutvirtino 
patyrimą ir įsigijo daug reikalingų žinių. Šis žygis 
buvo sėkmingas ir apsiėjo be kraujo praliejimo. Ašantų 
kraštas buvo užimtas, karalius Prempeh su karaliene 
ir visu "dvaru" paimtas į nelaisvę, karalius buvo iš - 
vežtas į Elminą ir gyveno ligi 1924 m., kol jam, "vil
kui su išlaužtom iltim" buvo leista grįžti į gimtinę. 
B. - P. ašantuose niekados nepamiršo. 1923 m. jam 
rašė kap. Rattray: "Seni ašantai vis jus atsimena, va
dindami Kantakye arba "vyru su didele skrybėle".

Po šio žygio baigėsi Ashanti karaliaus žiaurumai 
ir žmonių kankinimas. Per trumpą laiką kraštas pakilo, 
miestai sumodernėjo, žmonių gerbūvis pasitaisė.

Matabelų žygis. Po ašantų žygio B.-P. buvo 
pakeltas į pulk. Įeit, laipsnį ir grįžo Airijon. Tačiau

Pilėnų tuntininkas v. s. Pr.Karalius aiškina žaidimus skautų 
iškyloje IV. 23 Clevelando Forest Hill parke.

Nuotr. G. Juškėno
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Kam dar? .. Nuotr. G. Juškėno Suskambo dainelė, kad ir ne prie laužo... Nuotr. G. Juškėno

netrukus vėl gavo Vyr. Štabo paskyrimą. Dabar B. -P. 
buvo paskirtas ekspedicijos stabo viršininku pas Frederick 
Carrington. Jis šiuo paskyrimu buvo labiausiai paten
kintas ir tai jis vadino kaip įdomiausius savo gyvenime 
nuotykius. Si ekspedicija ypač patvirtino, kad geras 
žvalgymas privalo sugebėjimo ir drąsos, o B.-P. tuo 
pasižymėjo.

Matabelos kraštas mums yra žinomas Rodezijos 
vardu, kurs tos ekspedicijos metais buvo beveik lau
kinis ir baltųjų kolonistų mažai tegyvenamas.

Matabelai giminingi zulams, o į tas sritis juos at
vedęs Unzilikati XK a. pradžioje. Ten atsikėlę, jie 
nuolat plėšė apylinkės sritis. 1890 m. jų krašto didelius 
plotus užėmė anglas Rhodes. Dabar, kai senu papročiu, 
matabelai išėjo plėšti, jie sutiko pasienio policiją, 
kuri juos išvaikė. Rhodes užėmė ir jų sostinę Buluwayo. 
Matabelai nerimo. Tie metai buvo jiems sunkūs, nes 
lietinga vasara ir skėriai sunaikino derlių, o maras - 
galvijus. Dėl šių nelaimių, žinoma, buvo "kalti" bal
tieji. Vadų kurstomi jie sukilo, ir 10.000 jų apsupo 
sostinę.

Atvykusi iš Kapetowno šio skyrelio pradžioje mi
nėta ekspedicija, po 3 savaičių kautynių matabelus 
privertė pasiduoti. B. -P. tame žygyje vadovavo būriui, 
kuriame buvo kalnų pėstininkų kuopa ir daug savanorių 
būrų ir kolonistų. Savo uždavinį jie gerai atliko.

Prieš puolimą B.-P. atliko žvalgybą ir padarė 
tikslius ir vertingus žemėlapius.

Dėl savo žvalgybinių žygių B. -P. vietinių gyven
tojų buvo vadinamas "Impeesa”, kas reiškia vilką, kurs 
niekad nemiega. Čia jis laimėjo gero kario vardą ne 
tik savųjų, bet ir priešų, tarpe.

B.-P. niekad nevengdavo pavojaus, kuris jį sta
čiai viliodavo; taip jis ir įsigijo tikro žvalgo atsargumą. 
Jo drąsa - su atsargumu mokėti skaityti ženklus - pa
darė jį didžiausiu žvalgu.

Po šio žygio, įvedus krašte tvarką, B.-P. 1897 m. 
pradžioje grįžo į Angliją.

Paskutipiame žygyje jis dirbo drauge su pulk.Plumer, 
ir būsimasiš maršalas B.-P. mokėjo duoklę už sugebėji
mą ištirti ir išgauti stebuklingiausių žinių apie kalnų 
įtvirtinimus ir jų paslaptis. Čia B.-P. pirmas pritaikė 
vietos są lygoms uniformos pakeitimus. Pavyzdžiui, 
čia buvo priimta ir kaubojų skrybėlė: ji buvo praktiška, 
lengvesnė negu šalmas, apsaugodavo nuo saulės ir, 
einant per krūmus, pridengdavo akis ir ausis.

Iš savo paskutinės ekspedicijos į Matabelą jis pa
rašė knygą "Matabelos žygis" (1896), kuri iš jo raštų 
yra labiausiai skaitoma.

Šio žygio pergyvenimus, patyrimą ir išvadas B.-P. 
vėliau panaudojo skautiškoms pratyboms.

Vėl Indijoje. Po Matabelos žygio jis buvo 
pakeltas pulkininku ir 1897 m. paskirtas 5-ojo dragūnų 
pulko vadu Indijoje. Nors ir nenoriai skyrėsi su savo 
senuoju pulku, bet su įprastu entuziazmu ir nuoseklumu 
atsidavė naujam darbui. B.-P. pastangos padaryti savo 
vyrus laimingais, greitai laimėjo jų simpatiją. Svar
biausias jo darbas buvo - naujų pratybų metodų pritai
kymas. Visą įgulą jis paskirstė mažais pustuzinio vie
netais, kas paprastai patruliais vadinama. Tie, kurie 
pratybose pasižymėdavo ir gerai atlikdavo uždavinius, 
gaudavo teisę nešioti specialų atsižymėjimo ženklą, o 
tai buvo kompaso šiaurės poliaus rodyklės galvelė.

1899 m. B.-P. išvyksta tėvynėn atostogų, drauge 
su savim parsiveždamas savo daliniams skaitytų pas
kaitų ir praktiškų pavyzdžių - "Žvalgybos pagelbinių 
priemonių", angliškai "Aids to scouting" rankraštį. 
Dar prieš jį išspausdindamas, pasirodžius būrų karo pa
švaistei, B. - P. gauna naują paskyrimą specialiam 
žygiui vėl į P. Afriką.

Mafekingas - nedidelis miestelis, tačiau anuo 
metu svarbus susisiekimo geležinkelio mazgas tarp Kape
towno, Rodezijos ir Trans valio. Dėl to ir anglai ir būrai 
buvo įsitikinę, kad tas, kas turės Mafekingą, valdys ir 
visą Pietų Afriką.

B. -P. buvo įsakyta organizuoti Becuanlando ir Ro
dezijos sienų gynimą, neleisti būrams paimti svarbiųjų 
Buluwaya ir Mafekingo pozicijų, puolimo atveju kiek

MŪSŲ VYTIS — skautiškos minties žurna

las, kartu su priedu skautų vadovams BUDŽIU. 

Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Susipaži

nimui du numeriai siunčiami nemokamai. Ra

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

Ill. USA.

4

6



Tėvynės ilgesio mazgelis Vokietijos sesei.

teko sutvarkyti kraštas, didesnis, kaip Vokietija ir 
Prancūzija paėmus drauge.

Sakoma, kad ligi Mafekingo B.-P. buvo tik gabus, 
energingas, ištvermingas, sumanus anglų karininkas, 
kokių anglai, ypač kolonijose, turi daug. Mafekingo 
apgynimas, trukęs net 217 dienų, B. - P. išskyrė 
ir pagarsino. Mafekingo išvadavimas visos Anglijos bu
vo entuziastingai sutiktas - gaudė bažnyčių varpai, 
namai puošėsi vėliavomis.

Mafekingo apgulimui pasibaigus, B.-P. pakeltas į 
generolo majoro laipsnį.

( bus daugiau)

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

galint ilgiau atlaikyti, kol ateis pagalba. Sienos, ku
rias B.-P. turėjo ginti, buvo apie 500 mylių. Savo 
jėgas todėl jis turėjo perskirti: viena dalis liko Rode- 
zijoje, kita dalis - Mafekinge.

1899 m. rugsėjo 9 d. B.-P., gavęs iš Transvalio 
įspėjamąjį savo agento pranešimą - "Laukiam didelio 
lietaus, žiūrėkit savo šieno" - pasirengė gynintuisi: 
civilius gyventojus išsiuntė į Kapetowną, o su kariuo
mene mieste įsitvirtino.

Būrai, vadovaujami gen. Cronje, prieš puldami 
Rodeziją, pirma buvo pasiryžę paimti Mafekingą.

Kriugeris, Transvalio respublikos prezidentas, pa
siuntė anglams ultimatumą pasiduoti. Po rugsėjo 13 d. 
pirmojo susidūrimo, rugsėjo 16 d. gen. Cronje pasiūlė 
anglams pasiduoti. B.-P. pasiūlymą atmetė. 2.000 gy
nėjų stojo prieš 9.000 gerai ginkluotų būrų. Reikėjo 
pakelti sunki kovos našta.

Matj nuo Mafekingo išlaikymo priklausė anglų 
prestižas vietinių tautų tarpe. Įvykis apie garsųjį ap
supimą virto pasaka ir sujudino pasaulį. Ir nežiūrint į tai, 
kad viešoji pasaulio opinija ir simpatija buvo ne gynėjų 
pusėje, tačiau geras vadas, o su juo drausmė ir susi
klausymas nulėmė laimėjimą, pašalinusį ilgam laikui 
nenutrūkstančius vietinius kivirčus ir praskynusį kelią 
naujoms pasaulio pažangos idėjoms.

Tačiau ne karo eiga ir laimėjimai mus domina, o 
labiau tai, kad pasitikėjimas ir patikėjimas visa pake
lia ir daro.

Mafekinge be karių svarbias pareigas atliko sava
norių berniukų tarnyba. Jiems buvo patikėta taip svarbi 
ryšių ir pašto tarnyba. Jauni berniukai tai, kas jiems 
buvo patikima, atlikdavo su pasišventimu ir drąsa.Dėl 
to jie gavo net Mafekingo kadetų vardą ir liko istoriniu 
pasišventimo ir pareigingumo pavyzdžiu.

Šis "atradimas" B. -P. palengvino kitų pokarinių 
uždavinių įvykdymą. Šiuo pavyzdžiu B.-P. suorganiza
vo ir apmokė žemės policiją pokariniam Pietų Afrikos 
sutvarkymui. Jaunų vyrų policija buvo parengta taip , 
kad ja galima būtų pasitikėti įvairiose nenumatytose 
aplinkybėse. Griežta disciplina ir pasitikėjimo auk
lėjimas parengė darbščius, budrius ir didelį darbą at
likusius jaunuolių būrius. Koks tai buvo sunkus darbas, 
galima būtų suprasti tik iš to, kad po šio karo B.-P.

GRAIKŲ TAUTINĖ STOVYKLA - 1950 M.

Graikų filatelinė skautų istorija prasideda nuo 1950 
metų, kai Graikijoje, Dionysos vietovėje, netoli Atėnų 
įvyko Tautinė Stovykla. Laiškai siunčiami iš stovyklos 
buvo štampuojami stovyklos pašto įstaigoje, specialiai 
tai stovyklai paruoštu antspaudu, kuriame buvo įrašas 
"Penellinon Proskopikon Jamboree, Dionysos, Athinai 
1950". Gaila, kad tuo metu Graikijoje niekas nebuvo 
suinteresuotas tokiu specialiu skautišku antspaudavimu. 
Viso to pasėkoje, labai mažas kiekis taip antspauduotų 
vokų pasiekė filatelistų rinkinius. Yra žinoma, kad tik 
du tokie vokai yra telikę.

"NAMO SUGRĮŽIMO" STOVYKLA 1956 M.

Sekantis specialus tai dienai skirtas vokas pasirodė 
1956 metais, kada Soma Hellinon Proskopon (graikų 
skautai taip vadinasi) sukvietė visus savo skautus iš viso 
pasaulio į taip vadinamą "Namo Sugrįžimo" stovyklą, 
kuri įvyko Aghios, netoli Atėnų. Ta proga buvo išleistas 
specialus vokas ir ženklas, vaizduojąs stovyklos ženklą, 
ir kiekvienas iš stovyklos siunčiamas laiškas su tokiu 
voku buvo štampuojamas specialiu štampu, kuris taip 
pat turėjo tos stovyklos ženklą - istorinę graikų koloną ir 
žvirblius, skrendančius ta kryptimi (simbolis suskren- 
dančių graikų skautų tai specialiai stovyklai (Įrašas ant 
štampo: "Kataskonosis Proskopan Apodimow Ellinismou 
Athinai 1956". (Visų kraštų graikų stovykla Atėnuose 
1956).

GRAIKŲ JUBILIEJINĖ SERIJA

Pradžioje 1961 metų, Graikija išleido gražią ir 
spalvingą aštuonių ženklų seriją, paminėti graikų skautų 
50 metų jubiliejų. Tačiau dėl nežinomų priežasčių, 
toji serija buvo išimta iš apyvartos spalio mėn. 22 die
ną, tais pačiais metais. Likę tos serijos pašto ženklai 
buvo sunaikinti, o taip pat sunaikintos ir klišės.

Nepaprastai trumpas tų ženklų egzistavimo laikas, 
be abejo, atsilieps į tų ženklų vertę ateityje. Patarčiau 
į tai atkreipti dėmesį!
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DANIJOS SKAUČIŲ ŽENKLAS NEMUNO MIESTAS

Ženklas išleistas Danijos karalienės Ingrid 25 metų 
skautavimo pagerbimui 10 ore yra skirta Danijos skau
čių naudai. "Pigespejderne" reiškia: mergaitės skautės. 
Jums, tur būt, yra žinoma, kad Danijos skaučių orga
nizacija susideda iš dviejų grupių: "Dėt Danske Piges- 
pyderkorps”, kurių ženklas yra trys dobilo lapeliai, yra 
matomas kairėje pusėje pašto ženklo ir uniforma tos 
grupės yra mėlyna. Antroji grupė vadinasi "KFUK Spy- 
derne" (YMCA Guides). Savo ženklu toji grupė turi 
YMCA trikampį ir jis matomas dešinėje šio ženklo pusė
je. Tos grupės skaučių uniforma yra žalios spalvos. Ka
ralienė Ingrid yra tų abiejų grupių šefė.

Danija

Skyrių tvarko s. O. G EŠ V ENTA S , 
1803 So. 51st Avė. , Cicero 50, III.

ANT DABARTIES SLENKSČIO

s. Ignas Serapinas

Šiandieną vienu ar kitu klausimu prisiminti praeitį 
pasidarė labai nepopuliarus, nuobodus ir "atgyvenęs” 
reikalas. O taip yra todėl, kad dauguma gyvena, džiau
giasi ir didžiuojasi sujaukta dabartimi. To sujaukime 
dvasia yra užvaldžiusi pasaulio politinio gyvenimo vai
ruotojus, moderniojo švietimo bei auklėjimo tvarkyto
jus, meno kūrėjus ir eilinio žmogaus galvoseną (jei tat 
iš viso tiktų vadinti galvosena).

Pavergtojo pasaulio žmogui iš viso nevalia galvoti. 
Kas galvoja - žiauriai nusikalsta valdžios (tikrovėje - 
diktatūrinės partijos) padiktuotiems įstatymams. Tenykš
tis žmogus privalo aklai vykdyti tai, kas iš viršaus jam 
pateikta.

Vakarų pasaulyje niekas galvoti nedraudžia, bet 
pats žmogus galvojimo ima vengti. Jis atrodo pavargęs,

Vėliavos ... Vėliavos — IV TS
6

(Tautinei Panemunės 
stovyklai prisiminti)

Stasys Jakštas

Renkas vasarą auksinę
Riteriai jauni
Į stovyklą Panemunėn 
Džiaugsmo kupini -

Ten žemaitis dzūką ras, 
Brolis brolį ten supras.

Iš Lazdijų ir Merkinės
Žengdami takais. 
Traukia skautai sutartinę 
Skamba net miškai -

Dainos būsimų vadų 
Skęsta giriose aidu.

Vilkaviškio, Šakių, Prienų
Vyrai Alytaus
Panemunėj tik blakstienas
Pavargę suglaus -

Šventą Jurgį susapnuos-
Ranką artimui paduos.

Palangos, Telšių ar Skuodo, 
Švėkšnos ar Šiaulių, 
Lyg iš prosenių aruodo
Raitelių - šaulių, -

Būriai skautų paupiais - 
Žengia vieškeliais trapiais.

Žiū, Nevėžį ties Kėdainiais 
Pralenkia būriai,
Kai į Kauną nuo Raseinių 
Žengia pamariai -

Broliai marių eisena 
Praeis Kauną su daina.

Iš Šventosios saulės miestų,
Nelyg angelai
Žvaigždėm vieškeliu nutiestu, 
Skrenda sakalai -

Žalios vasaros keliu 
Pro Anykščius šileliu.

Nuo Žagarės lig Giedraičių 
Skautiškas grandis
Veda vieškeliais Aukštaičių 
Meilė ir širdis -

Skautai skrenda, kaip arai, 
Šventais tėviškės barais.

Žengia virtinėm nuo Trakų 
Kupini vilties t
Kad širdyse Laisvės taką 
Vilniun jie nuties -

Žengs į Vilnių jau būriais 
Su didvyriais ir kariais.
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išsekęs. Jis niekeno neverčiamas tampa kažkokios ne
matomos rankos valdomas daiktas, - mados, gyvenimo 
rutinos vergas, baimingai besidairąs, kad tik neatsiliktų 
nuo jos traukiamo vežimo. Kas tą laiko madą nustato ir 
diktuoja, šių dienų Vakarų žmogus neklausia ir dėl to 
nesuka galvos. Artai, kas vadinama "paskutiniu mados 
žodžiu" turi pateisinamos prasmės - taip pat nesvarbu. 
Jis tik ieško vis naujų gyvenimo patogumų, nerūpestin
go užsimiršimo, negalvojimo, pigaus pomėgių kuteni
mo. Žodžiu, viso to, kas tuo tarpu apsaugoja nuo bet 
kokio galvojimo.

Žvilgterėję kiek atgalios (nors šiandien mes ir la
bai nemėgstame dairytis į "atgyvenusią" praeitį), ne
sunkiai pastebėsime tą praeitį bylojant mūsų laikų žmo
gui nepalankia jo pamėgto nusiteikimo ir gyvenimo bū
do prasme. - Galingąją kadaise Romos imperiją sunai
kino prabangos vaisius-ištižimo, bodėjimasis galvoti, 
troškimas vien tik "panem et circenses" (duonos ir žai
dimų). Tuo pačiu keliu ir panašios priežastys į sunykimą 
nuvedė ir anuomet pasaulio centre stovėjusiaslspanijos 
bei Prancūzijos karalystes. O ir mūsų Didžioji Lietuvos 
kunigaikštystė, suėjusi į pragaištingą sąjungą su dvasios 
ubagystesLiga sergančia Lenkija, taip pat buvo negai
lestingai perblokšta. - Ar ilgai išsilaikys dabarties pa
saulis pavojingame slidaus kelio įsibėgėjime?

Tačiau ir dabar tam tikra dalis žmonių, - vieni iš 
seno įpročio, kiti iš nepaperkamo pomėgio ir pagarbos 
.nemirštamoms grožio ir gėrio vertybėms, - džiaugiasi 
jomis. O ir vėl pažvelgę praeitin įsitikinsime,kad di
džiųjų pasaulinės vertės kūrinių lopšys niekad nėra buvęs 
patogumų aplinkos globojamas. Garsiųjų rašytojų, kom
pozitorių, tapytojų nemarūs kūriniai daugiausia labai 
kukliose ar net vargingose sąlygose gimė. - Ugnyje grū
dinamas plienas, sunkioj gyvenimo kovoj gimsta didvy
riai ir dvasios galiūnai.

Prabanga, besaikis perteklius ir tuščios garbės geis
mas dažniausia gimdo Erodus, Neronus ar kitokiais var
dais pavadintus, žmonijai nelaimių bei kančios nešėjus. 
Tik kuklus Betliejus atneša pasauliui tikrąją laimę, 
džiaugsmą ir ramybę.

Jei norime tyro vandens, jo nerasime minkštais liū
nais pridengtose ir patižusių dumblų išklotose balose. 
Tyro vandens vieta - per kliūtis ir uolas besiveržiančiuo
se kalnų upeliuose, iš gelmių trykštančiuose šaltiniuose .

Skautas vytis, kuris yra įsipareigojęs dirbti rūpestin
goje artimo tarnyboje ir jaunesniųjų brolių išmintingo 
auklėjimo sargyboje,! aukščiaupaliestasgyvenimo prob
lemas turėtų žvelgti atviromis akimis ir sujam reikiamu 
budrumu. Jam daug sveikų minčių ir paskatinančių pa
vyzdžių galėtų teikti ir jo vyresniųjų brolių kupini švie
saus idealizmo darbai Nepriklausomoje Lietuvoje. Jis 
neturėtų numoti ranka ir į šiandien nemadingąjį Laisvo
sios Lietuvos laikų mokyklinį bei šeiminį auklėjimo bū
dą, kuris buvo saugus skydas nuo dažnų tragiškų reiškinių 
šio krašto jaunuomenės tarpe taip dažnai pasitaikančių. 
- Dabarties lietuvis skautas vytis, tiesa, kiekvieną suei
gą ar laužą užbaigia gražia vyčių tradicine. Bet ar jis 
gerai suvokia ir įsisąmonina į anų žodžių prasmę, kurie 
taikomi tik JAM, o ne kam nors kitam?

Tačiau anuos klausimus gal kas nors pakedens atski
rose temose.

Kiek klampoja kandidatų -
Kas juos surašys? -
Ten jų baigsis vargo metai - 
Skautais jau sugrįš.

Bus draugovėse gerais 
Šaunių žygių padarais.

Kiek tenai skambių balselių
Prašnekės šile
Skaučių dieviškam kiemely
Po pušim, egle, -

Virs ne viena undine, 
Pasiguos su ramune.

Ten seselės mėlynakės
Mintyse draugų,
Lyg kregždutės ar plaštakės,
Priraizgys mazgų-

Uždegs širdį po delčia 
Švelnia meile ir kančia.

Laisvės miestą su alėjom, 
Širdies pastatais,
Kad ir griauna metų vėjai, 
Aš vis jį matau. -

Tikiu, vėl ateis diena, 
Skambės mūsų ten daina.

Pas vengrų skautus Toronte - Nuotr. A.Dailydės
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Sk.tvarko t. n. D. Klimaitė, 6124 So.Rockwell St. ,Chic. ,111.

____ _ <

įoM Gamtos ir gyvulių
D R A U G A S

VANDENS AUGALAS

Afrikoj neperseniai buvo pastatyta užtvanka, kurios 
pagalba prisipildė 175 m. ilgio tvenkinys - ežeras. In
žinieriai buvo apskaičiavę, kad ši užtvanka duosi ,500,00 
kilovatų elektros jėgos, sporto mėgėjai tikėjosi vandens 
slidinėjimo, žvejai ir maitinimo pramonė - žuvų. Bet 
vos tvenkiniui pradėjus pildytis, vietose atsirado graži 
vandens žolelė, vadinama Salvinia auriculata , 
kuri per greitą laiką užžėlę dideliame tvenkinio pavir
šiaus plote.

Šis vandens augalas yra randamas tik tropikinėse 
Amerikos vietovėse. Tad mokslininkai stebisi, kaip jis 
galėjo atsirasti Afrikoj. Yra duomenų, kad vienas misi- 
jonierius atsivežė tų žolių mažiems tvenkiniams papuošti.

Kadangi šios žolelės kenksmingumas žmonijai vir
šija jos grožį, mokslininkai ieško priemonių, kuriomis 
galėtų sustabdyti jos augimą, deja, iki šiol dar ne
pasisekė.

UPIŲ VANDENIS MATUOJANT

Upių vandenys turi didelės reikšmės žmonių gyve
nimui. Patvinusiomis upėmis išplaukia sutirpę sniego

"Vorai" papuošė stovyklą ... Nuotr. G. Peniko

plotai; upių srovės savo vaga griaužia, neša dumblą, 
smėlio grūdelius, įvairų šlamštą; upių pagalba yra drė
kinami javų laukai, gi užtvenkto vandens pagalba ga
minama elektros srovė; upės naudojamos laivininkystei - 
transportui; upėse auga, veisiasi žuvys - žmogaus mais
tas. Nereguliuojamos, patvinę upės atneša didelių nuos
tolių, žalos padaro, gi atatinkamai tvarkomos - žmogui 
naudą neša arba bent nuo pavojų apsaugo.

Tad nuo senų laikų žmogus upes matavo, užtvankas 
statė, pagal vandens aukštį savo gyvenimą tvarkė, dar
bus dirbo. Iš šių pastangų išsivystė mokslo šaka, hidro- 
metrija (hydor - graikiškai vanduo, metron - matuoti).

Seniausi hidrometrijos matavimai buvo rasti prie 
Nilo upės. Prieš 3,000 metų buvo iškastas kanalas, lai
komas vienu iš septynių senojo pasaulio stebuklų. Kai 
kurios piramidės gal net buvo pastatytos iš kanalui ka
samų uolų. Egiptiečiai turėjo pasistatę specialiai vandens 
aukščiui matuoti stotis - nilometrus. Kai Nilo vanduo 
pasiekdavo pažymėtą brūkšnį, nilometro sargas apie tai 
pranešdavo ir prasidėdavo metinė šventė.

Egiptas yra vadinamas Nilo dovana. Viso krašto tur
tai ir maistas priklausė nuo upės vandens. Patvinęs 
dumblinas Nilo vanduo buvo ir yra gera javų trąša, ir 
kviečių derliai būdavo imami du ar tris kartus per me
tus. Egipto valdovai pagal Nilo vandens aukštį imdavo 
ir mokesčius. Juo aukščiau upės vanduo pakildavo iki 
reikiamo lygio, juo didesni mokesčiai būdavo. Valdo
vai pradėjo sukčiauti: upės aukščio brūkšniai buvo per
pus sutrumpinti. Vargšai gyventojai pakėlė maištą; gi 
moksliškai žiūrint buvo sumaišytas seniausias upės ma - 
tavimas.

Nilo vandens aukštį egiptiečiai naudojo ir kalen
doriui. Kai Nilo vanduo pasiekdavo 18-tą brūkšnį, bū
davo skelbiami Naujieji Metai ir daromos pranašystės. 
Čia glūdi ir Naujųjų Metų sveikinimų ir linkėjimų kilmė.

Egiptiečiai buvo pasidarę ir vandens laikrodį, kurį 
paveldėjo graikai ir naudojo savo teismuose, trumpin
dami debatus. Kinija per šimtmečius grūmėsi su baisiais 
savo upių potvyniais. Garsieji Romos akvedukai dar ir 
dabar yra laikomi architektūriniai ir hidrauliniai puikiai 
atliktais darbais. Kaikuriose Europos vietose romėnų 
pastatyti akvedukai dar ir šiandien yra naudojami. 
Pirmieji rašytiniai vandens matavimo dokumentai yra 
likę iš 1501 metų, kai Dunojaus upė buvo nepaprastai 
patvinus.

Iškylaudami ar stovyklaudami pabandykite ir patys 
upės vandens lygį pamatuoti, pažiūrėkite, ką vanduo 
kartu su savim neša. Bandymas yra labai paprastas: ly
gio matavimui, kur nors sunkiau prieinamoj vietoj (kad 
žmonės neišspirtų) arba pažymėtą lazdą į dugną įsmei
kite arba stamboką akmenų krūvelę sukraukite. Po ke
lių mėnesių(arba ir kitais metais) vėl nuvykite pažiūrėti 
patikrinti koks vandens lygis yra. Vandens nešamoms 
priemaišoms pažinti prie tos pat lizdos pririškit arba į 
akmenų krūvelę įstatykite skardinę dėžutę - vienam ga
le dugno (atsukta į upės srovę), gi kitam dugne su trim 
didokom skylėm - kad vanduo galėtų dėžutės viduriu, 
kaip kokiu vamzdžiu, tekėti.
(Naudotasi prof. S.Kolupailos Hidrometrijos bibliografija).
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TAI MANO SŪNUS jis, ištiesęs ranką, pasididžiuodamas sako kaimynui: 
"Tai mano sūnus !"

I
11

Skaistūs pavasario .saulės spinduliai sveikina ankstų 
gegužės rytą, bučiuoja besprogstančias medžių šakas, 
šokinėja plačiu, dulkėtu vieškeliu .. . Bevaikydami 
viens kitą, pastebi tolumoj į kelią įsisukantį vežimą. 
Pora širmių smagiai jį traukia, o vežime sėdi sveikas, 
linksmas 13 metų berniukas. Giedri šypsena dabina jo 
lūpas, švelnus vėjelis draiko plaukučius. Ne botagu, ne 
piktu žodžiu, bet linksma daina ragina jis arkliukus. 
Pro atsegtą jo švarkelį matosi geltonas kaklaraištis ... 
Saulės spinduliai susižavi tuo gražiu vaizdu ir beregint 
užlieja berniuko plaukus, akis, lūpas ... Dar skaidres
nė šypsena nušviečia jo jauną veidą, jis sveikina gra
žiąją saulę ir jaučiasi nepaprastai laimingas. Švelniai 
pasuka arklius siauru keliu, vedančiu į plačius laukus, į 
stropiai paruoštą ir grūdo laukiančią dirvą. Artėdamas 
prie tikslo, išgirsta malonų vieversėlio balsą, kuris lyg 
ir nustebęs sveikina tokį ankstyvą jauną darbininką.

Lauko gale stovi ūkininkas, pamažu čiulia pypkę, 
ir kalbasi su kaimynu. Staiga jis išgirsta brangų, vai
kišką balselį ir pamato artėjantį vežimą. Malonus 
džiaugsmas užlieja jo širdį, lūpos pasipuošia šypsena, ir

LK Šarūno dr-vės, Elizabeth, N.J. , Mėlynasis vilkiukų būrelis.

Nuotr. A.Jarmo

Tyli gegužės naktis. Kur-ne-kur girdisi lakštingalų 
čiulbėjimas, pritardamas švelniam upelio čiurlenimui. 
Visas kaimas miega ramiu, nerūpestingu, kietu miegu. 
Staiga tą stebūklingą tylą pertraukia garsus varpo skam
bėjimas. Jo pažadinti, iš visų pusių bėga žmonės ta 
kryptimi, kur graudžiai skamba varpas. Pribėgę, sustyra 
iš baimės. Vienas kiemas visas paskendęs ugny. Dūmai 
ir kibirkštys neleidžia prieiti artyn. Girdisi gyvulių blio
vimas, griūvančių rąstų lūžimas, negailestingos ugnies 
traškėjimas. Baisus riksmas nustelbia net ugnies balsą - 
"Mano kūdikis, mano vargšas kūdikis kambary! Gelbė
kit jį!..." Tačiau ... be žado, sustingusi stovi minia . 
Niekas nedrįsta kovoti su ta galinga gamtos jėga, niekas 
nenori padėti nelaimingai motinai. Staiga iš kažkur 
atsiranda besišypsąs jaunuolis, skubiai prasistumia pro 
žmones, puola pirmyn, ir baisūs ugnies liežuviai pra
ryja jo vaizdą. Praeina kankinančio įtempimo minutė,

Patalpa, kurioje Elizabeth, N.J. skautai 3-4 kartus per sa
vaitę renkasi sueigoms. Sueigos pradžia. Nuotr.A.Jarmo
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dvi, penkios ... Ir vėl minia pamato tą patį jaunuolį su 
vaiku rankose. Jis pripuola prie vargšės motinos ir tiesia 
jai kūdikį. Jo veidas pajuodęs nuo dūmų, plaukai pa
liesti ugnies, tačiau pro sudraskytą ir purviną švarkelį 
matosi geltonas, apdegęs kaklaraištis, o lūpas tebepuo
šia ta pati laiminga , skautiška šypsena ...

Kiek nuošaliau stovi senyvas žmogus, jo veidas pa
balęs, jis tiesia drebančias rankas į jaunuolį ir sako: 
"Tai mano sūnus 1"

III

Praeina daug metų. Vėl gili naktis apgaubia visą 
kaimą. Baisi karo šmėkla tyliai slankioja tarp namų, 
nešdama su savim klaikią tamsumą. Tik vienoj mažu
tėj trobelėj spinksi žiburėlis. Prie stalo, parėmęs žilą 
galvą, sėdi senukas ir plakančia širdimi žiūri į prieš 
save padėtą laikraštį. Skausmingu žvilgsniu seka pavar
des karių, kurie drąsiai gindami tėvynę, aukojo dėl jos 
savo jėgas ir amžinai užmerkė akis svetimoj šaly ... 
Staiga senelio akys sustoja prie vieno, jam taip pažįs
tamo ir brangaus vardo. Jis sudreba visas ir stveria 
ranka už širdies. Beprotingas sielvartas suspaudžia sie
lą, lūpos susičiaupia aštriu skausmu, o iš akių rieda 
didelė, didelė ašara ... Jis žiūri į tas juodas raides, iš 
kurių susideda mylimas vardas, tačiau mato ne tą žodį, 
ne laikraštį, bet brangų veidą, linksmas akis, besišyp
sančias lūpas, truputį atsegtą švarkelį, pro kurį kyšo 
geltonas kaklaraištis__

Palengva nusvyra senelio galva, skausmas iškrei
pia veidą, jis atsidūsta širdį veriančiu balsu ir tyliai, 
vos girdimai, prašnibžda: "Tai mano sūnus!...”

ps. L. Kilienė

LK Šarūno dr-vės, Elizabeth, N.J. Žaliasis vilkiukų būrelis.

LK Šarūno dr-vės, Elizabeth, N.J., sueiga IV.23.
Nuotr.A. Jarmo

Laimės žiedas
Tėvas turėjo tris sūnus. Senatvėje visą savo turtą 

jiems išdalijo, pasiliko sau tik laimės žiedą.
— Tą žiedą — tarė tėvas, — jūsų tam atiduosiu, kas 

visų geriausiai pasielgs. Eikite, sveiki, per žmones ir po 
metų pareikite namo; tada pasakysite man, kaip kas būsite 
pasielgę.

Parėjo sūnūs ir ėmė pasakotis, kas ką padaręs.
— Vienas lobininkas buvo davęs man be jokio rašto 

pinigų maišą. Niekas daugiau to nežinojo. Tas lobininkas 
mirė, ir pinigus atidaviau jo našlei.

—■ Teisingai pasielgei, sūnau mano, —atsakė tėvas.
— Ėjau pro vandeninį malūną, — ėmė pasakoti antra

sis sūnus, — žiūriu — įkritęs į vandenį skęsta vaikas. 
Šokau į vandenį ir ištraukiau.

— Tu, sūnau mano, pasielgei gražiai ir dorai. Tu, 
pats nebijodamas prigerti, kitą žmogų gelbėjai ir išgelbėjai.

— Aš ėjau mišku, — tarė jaunius, — žiūriu — du gal
važudžiai žmogų bepuolą, o tas žmogus mano didžiausias 
priešininkas. Puoliau gelbėti, ir mes dviese apgalėjome 
galvažudžius.

— Sūneli mano brangus, pabučiuok mane! — sušuko 
tėvas. — Še tau žiedą. Priešininkams padėti — didžiausias 
nuopelnas. Gera už pikta mokėdamas, žmogus elgiasi, 
kaip Dievo sakyta.
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(pasaka)

Nors nuojauta buvo baugi,
Reikėjo vistiek pamatyti,
Koks blaškos krante radinys 
Prie kojų seneliui, Marytei.

Supos žvejo pasenę laivai,
Galva svaigo, tik saulėj blizgėjo 
Pinigai . . . Pinigai . . . Pinigai . . . 
Juos saujomis semti galėjai . . .

Nematė jie niekad sapne
Tiek turto, auksinių skatikų,
Kiek rado senelis jų čia, 
Stebuklui ar burtams įvykus ? . .

Aukštos pušys . . . Kalneliai . . . Sala 
Ir lūšnelė pakrypus mažytė.

-Užtenka jau vargti! Gana!
Senelis pasakė Marytei.

Lyg pamišęs, sudaužė laivus. 
Pasiliko tik vienų, geriausių. 
Susikrovęs brangiausius maišus, 
Jis tarė: - Keliausim!

-Keliauki tu vienas, aš lieku saloj, - 
Kur mano vaikystės takeliai, 
Tau laimė šiandienų, bet vargas rytoj 
Praradus gimtinės namelį. . .

(tęsinys)

11(Bus daugiau)
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Suki lėliai PRIE kalėjimo durų

(Ištrauka iš pulk. v. s. M. Kalmanto prisiminimų 
"Kalėjime", "Liet. Archyvas, IV d.)

Jau šeštadienis, birželio 21-oji diena: pagal savo 
kalendorių matau, kad jau tris savaites esu uždarytas 
vienukėj. Nerimstu dėl įkyrių klausimų: ar ilgai dar 
teks čia išbūti, ar pasidžiaugsiu kuomet nors laisve, ar 
pamatysiu savo vaikus? Buvau įvairiems netikėtumams 
pasirengęs, mirti nebijojau, tai pastebėjo ir mano vyr. 
tardytojas, kada jis pamatė įrašytą į mano apkaltinimą 
58 str. la punktą (mirties bausmė), ir jį patvirtino. Ta
da jis įdėmiai į mane pažiūrėjęs pasakė: "Aš dabar įsi
tikinau, kad tu tikrai mirties nebijai, tik nesuprantu kas 
tu esi, neobyknovenny idealist iii poslednija svoloč" 
(... nepaprastas idealistas ar paskutinis niekšas..).

Šeštadienį vakarą, kaip paprastai, devintą valandą 
atsiguliau. Miegojau ramiai, tik paryčiui staiga girdžiu 
kelis iš eilės sprogimus. Pakeliu galvą, aiškiai girdžiu 
lėktuvo motoro ūžesį ir ... vėl sprogimus! Širdis vos 
neiššoko iš krūtinės, taip apsidžiaugiau, nes supratau, 
kad tai karo pradžia. Pakėlęs galvą klausau, kas darosi 
lauke, bet, lyg tyčia, atsidaro vilkelis ir prižiūrėtojo 
akis tiria mane, ar aš miegu. Greit padedu galvą, pri
sidengiu antklode, nuduodu miegantį, bet virpančia 
širdimi klausau, kas darosi mieste. Lėktuvams praskri- 
dus, pasigirsta pavojaus sirena, iš pradžios vienoj vie
toj, paskui kitoj ir 1.1. Taip, plazdančia širdimi, pra
gulėjau iki 6 valandos, kol prižiūrėtojas pasakė - 
"Kelk"!

Nusiprausęs, pakelta nuotaika grįžęs kameron, šo
kau prie lango, pro kurį geriau viskas girdėjosi, kas da
rosi už mūrų. Apie 7'valandą, girdžiu, įvažiuoja į kie
mą sunkvežimis, išlipa šoferis, trenkdamas dureles, ir 
eina mano lango kryptimi. Prie mano lango brazda sar
gybinis raudonarmietis. Nuobodžiaudamas ar nerimau
damas, jis šautuvą deda čia vienon vieton, čia kiton; 
kartais jis atsiremia į mano lango mūrinę dėžę, ir jo 
šešėlis užtemdo kiek šviesos.

Sargybinis priėjusį šoferį klausia:
- Kas girdėti?
- Na, mes jau šaudome, - atsako šoferis.
Sargybinis:
; Kaip tai šaudome?
Šoferis:
- Žinoma, šaudome kabutėse.
Sargybinis:
- O kas daugiau girdėti?
Šoferis:
- Mums paskelbė, kad prasidėjo karo veiksmai su 

Rumunija .. .
Balsai nutyla. Iš jų pasikalbėjimo supratau,kad tik

rai karas prasidėjo ir kad sargybinis ir šoferis nėra bol
ševikų šalininkai.

Jų žingsniai iš lėto tolsta nuo mano lango. Staiga 
atsidaro durelės į mano kamerą, ir enkavedistas, kuris 
visuomet klausdavo skundų, piktai šaukia man:

- Ko tu stovi prie lango?
- Noriu kvėpuoti tyru oru ...
Piktai, įsakančiai man grūmoja:
- Atsitrauk nuo lango, supratai!
Pasitraukiu į kambario vidurį ir atsistoju prie lovos.

pulk. v. s. MYKOLAS KALMANTAS

Šių atsiminimų autorius 1941 mt. gegužės 
mėn. bolševikų suimtas ir žiauriai tardytas, 
kankintas. Gimęs 1895 mt. spalių 5 d. Miela
gėnuose, Švenčionių apskr. Nepriklausomybės 
kovų dalyvis - savanoris. Klaipėdos Krašto at
vadavimo sukilime 1923 mt. vadovavo II-jai 
sukilėlių grupei ir iškyliai pasižymėjo kovose. 
Vėliau dirbo kaip Lietuvos karininkas pulkuose 
ir gen. štabe.

1923 - 25 mt. Šiaulių skautų tunto orga
nizatorius ir tuntininkas. 1925-27 mt. Brolijos 
Vyriausias Skautininkas, 1929-40 mt. ir 1945- 
50 mt. garbės gynėjas. Dabar gyvena JAV.

Jaučiu, jei jo įsakymo neįvykdysiu, galiu susilaukti ne
malonumų.

O jis, užtrenkęs dureles, jau komanduoja kitose 
kamerose.. Tuo laiku kieme pokšteli šautuvo šūvis, ir 
netrukus antras iš pistoleto. Girdžiu, kaip išbėgusi kie
man gailestingoji sesuo klausia:

- Ką su jais daryti?
Vyriškas balsas atsako: "Dėk juos į sunkvežimį".
Nesupratau, kas kieme galėjo įvykti, bet vėliau 

mano kaimynai kaliniai pasakojo, kad nusišovęs sargy
binis ir šoferis, nes jų neprielankų bolševikams pasikal
bėjimą išgirdęs enkavedistas (tasai skundų apklausinė- 
tojas), ir jiedviem vistiek grėsė mirtis.

Septintą valandą, kaip paprastai, gavome pusry
čius. Po pusryčių vyr. prižiūrėtojas įsakė visai uždaryti 
kameros langą. Tą patį įsakymą girdžiu kartojant vi
soms kameroms. Uždarius langą, oras kameroje nepap
rastai įšilo. Pačiupinėju centrinio šildymo radiatorių, - 
karštas! Kam jie užkūrė centrinį šildymą?
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Pietus gavau normaliai. Tuoj po pietų išgirdau ka
meroje Nr.l kirvio ir plaktuko stuksenimą. Netrukus at
rakino ir mano duris ir pasiūlė tuojau išeiti į prausyklą. 
Prausykloje būdamas, tokį pat daužymą išgirdau ir savo 
kameroje ir visose kitose kamerose. Grįžęs apžiūrėjau 
visus kameros kampus ir suradau, kad prie lango sie
nos buvo išplėštas plintusas, aišku, kažkas buvo su
jungiama su apačia. Plintusas vėl užkaltas didžiausio
mis vinimis, kad negalėtumėm rankomis atplėšti.

Šeštą valandą gauname vakarienę. Prižiūrėtojai 
nuduoda, tarytum nieko nebuvo atsitikę. Laukiau sep
tintos valandos, nes tą valandą paprastai veda ruošon, 
bet šiandieną apie tai nieko negirdėti... Staiga kaimy
ninėj kameroj uždarytas kalinys beldžia į duris ir šaukia 
prižiūrėtoją. Koridoriuje mirtina tyla, jokio atsakymo. 
"Gal prižiūrėtojai pabėgo, o mus, užrakinę, paliko 
savo likimui?" Kaimyninėje kameroje pradeda laužti 
duris, bet geležinės durys nelengvai duodasi išlaužia
mos. Iš kitos kameros girdžiu kalinių balsus:

- Nelaužkite durų, kad nebūtų blogiau!
Kaimyninėje kameroje daužo ne tik duris, bet ir 

sienas. Kaliniai, išlaužę geležines lovų kojas, išmušė 
jomis prie durų krašto sienos plytas, atstūmė durų už
raktą ir išėjo į koridorių. Išgirdę kalinius vaikščiojant 
koridoriuje, beldžiu į savo kameros dureles prašydamas, 
kad atidarytų. Atidaro. Matau keletą kalinių, kurie 
mane tuojau pažino. Prašau jų, kad mane į koridorių 
įtrauktų pro mažas dureles, nes kameroje aš esu tik 
vienas, ir durims laužti neverta gaišinti laiko. Nors du
relės labai nedidelės, bet galva lenda gerai, tada susi
traukęs šiaip taip iškišu pečius, bet... bėda,nuo juos
mens pakibau ir negaliu išlysti. Kažkuris kalinys rūpes
tingai pataria:

- Atsisek kelnes, bus geriau ...
Įvykdau jo patarimą, ir kaliniai, pagriebę mane už 

rankų ir pečių ištraukia pro langelį. Šonus tiesa, gero
kai apibraižė, bet, vis dėlto, ištraukė. Tučtuojau šoko
me kokių nors įnagių, kad greičiau galėtumėm atidary
ti kitų kamerų duris. Suradome prancūzišką raktą, ku
riuo atsukome užraktų sraigtus ir, palyginti, labai grei
tai atidarėme visų kamerų duris. Prie paskutinės kame
ros priėję, norėjome ir ją atrakinti, bet ten sėdėję ka
liniai ėmė mūsų prašyti, kad mes tų durų neliestame, 
nes jie 'nori pasilikti taip kaip yra.

Kol atrakinome visas kameras, jau sutemo. Kalinių 
iš kamerų prisirinko per keturiasdešimt. Tie iškankinti, 
išvargę, išsinervinę žmonės, tarytum atstovavo visus 
Lietuvos luomus ir profesijas: ūkininkai, valdininkai, 
inžinieriai, advokatai, karininkai, policijos tarnauto
jai, pirkliai, darbininkai ... Suprantama, kaliniai bu
vo labai susijaudinę. Tučtuojau kilo ginčas. Vieni siūlė 
išlaužti duris ir tuojau eiti į gatvę, kiti gi siūlė susi
laikyti ir laukti kitos dienos. Prie manęs priėjo šaulys 
Šopys ir pasiūlė man su pulk. Šlepečiu sudaryti štabą ir 
vadovauti, nes kitaip kaliniai, pasidalinę į dvi grupes 
ir galutinai nesusitarę, kada išeiti iš kalėjimo, gali 
vienas kitą pražudyti. Mes su pik. Šlepečiu sutikome, 
paskyrėme vieną kalinį vyr. tvarkdariu (budėti kori
doriuje), du kalinius pastatėme saugoti išorines duris, 
ir pradėjome tirti, kas darosi mieste.

Vienoje kameroje perskilo radiatorius, ir visu 
smarkumu pradėjo veržtis karštas vanduo. Vandeniui 
besiveržiant, staiga atbėga vienas kalinys ir praneša, 
kad mūsų rūmai dega. Ir iš tikrųjų, nuėję paskutinėn 
kameron iš kiemo pusės, nakties tamsumoje, matome 

kieme raudoną pašvaistę. Tai buvo apie 11 - 12 valan
dą naktį iš VI.21 d. (sekmadienį) į VI.22 d. (pirma
dienį). Girdime atvažiuoja ugniagesiai. Ugniagesiams 
įvažiavus kieman, girdime sproginėjant langų stiklus ir 
balsus žmonių, esančių aukščiau mūsų: -

- Gelbėkite, mes trokštame!
Ugniagesiai ramina:
- Truputį pakentėkite, tuojau apgesinsime ugnį ir 

jus išgelbėsime.
Mūsų kaliniai pradeda taip pat nerimauti. Visi 

jaudinasi dėl įtartino visų kamerų sujungimo su rūšimi, 
kur yra katilinė. Ypač mus baugina gaisras, nes visi 
esame įsitikinę, kad rūmai užminuoti ir liepsnai pasie
kus sujungimus, visi rūmai gali išlėkti į orą. Kai kurie 
iš mūsų kalinių grupės pradeda šaukti ugniagesiams.

- Gelbėkite ir mus!
Ugniagesiai negali suvokti, kur mes esame, bet ir 

mus ramina:
- Gerai, gerai ...
Gaisrą apgesinus, girdime, atvažiuoja sunkvežimis 

ir enkavedistai rusiškai šaukia: "Greičiau išeikite ir 
lipkite į sunkvežimį". Supratome, kad tai išveža tuos, 
kurie šaukė iš pirmo aukšto ugniagesių pagalbos (vėliau 
mums paaiškėjo, kad tai buvo visai neseniai suimti ir 
dar netardyti žmonės). Tuojau nutariame, kad turime 
tylėti ir jokiu būdu neišsiduoti, kad esame šiuose rū
muose gyvi. Tiktai tada galėsime atsiliepti, kai prie 
mūsų kalėjimo atvyks Lietuvos partizanai ar vokiečių 
kariuomenė. Tuojau paaiškiname visiems kaliniams 
šį savo nutarimą. Visi su tuo sprendimu sutinka. Užge
siname visose kamerose šviesą, užbarikaduojame išori
nes duris, ir su pik.Šlepečiu klausome, kas darosi mies
te. Staiga netoli mūsų girdime netvarkingą zenitinės 
artilerijos šaudymą ir lėktuvų ūžimą. Po šaudymo gir
dime daugelio tankų bėgimą. Zenitinė artilerija jau 
nebešaudo. Padarome išvadą, kad bolševikai panikoje 
bėga iš miesto.

Pries auštant girdime, vėl atvažiuoja sunkvežimis, 
palieka kieme kažkokią sargybą ir rusiškai įsako jiems:

- Štai paliekame jums apsaugai kulkosvaidį. Čia 
namuose surasite vandens, užtaisykite kulkosvaidį ir 
būkite pasiruošę.

Tuo laiku kažkoks enkavedistas pribėga prie išori
nių mūsų kalėjimo durų ir rusiškai šaukia:

- Ar yra čia kas gyvas? Tuojau išeikite!
Visi tylime, kaip numirę.
Praėjus kiek laiko, vėl atbėga kitas enkavedistas ir 

šaukia lietuviškai:
- Atsiliepkite, kas čia yra, tuojau išeikite lauk!
Vėl kapų tyla. Jau pradeda švisti. Sargybiniai iš 

kiemo eina ieškoti į pirmo aukšto virtuvę vandens. Pri
sipila vandens, ir, nerūpestingai kalbėdami, nešasi į 
kiemą. Mes visomis jėgomis stengiamės išlaikyti tylą. 
Deja, nevisuomet tat pavyksta. Atbėga į mūsų "štabą" 
uždusęs kalinys.

- Pulkininke, šuva klykite gen. Bykauską. Jis smar
kiai kosti, kad visi rūmai dreba. Tas jo kosėjimas gali 
mus išduoti! .

Einu į generolo kamerą. Kamera labai didelė, jos 
langai po šaligatviu iš Vytauto prosp.pusės. Prašau ge
nerolą, ar negalėtų jis tyliau kosėti. Jis atsako:

- Duokite vaistų, tai visai nustosiu kosėti.
Einu ieškoti vaistų. Koridoriuje randu spintelę su 

vaistais. Yra šiek tiek miltelių nuo galvos skaudėjimo, 
taip pat nervus raminančių tablečių, vatos, bintų, jodo,
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bet nuo kosulio jokių vaistų nesurandu. Kol ieškojau 
vaistų, nelaimės draugai is’ kažkur ištraukė didelę pa
galvę, į tą pagalvę įdėjo generolo nosinaitę, ir, kai 
jam užeidavo kosulys, jis galėjo kiek norėdamas ko
sėti į pagalvę, nes ji, pasirodo, puikiai kurtino garsą.

Apsaugai nuo netikėtumų, prie užbarikaduotų durų 
pastatėme stipresnių vyrų sargybas, ginkluotas geleži
nėmis lovų kojomis. Sargybinių uždavinys: jeigu kartais 
į kalėjimą veržtųsi enkavedistai, tai, įsileidus juos pro 
duris, čia pat vietoje nudėti.

Jau išaušo. Vėl pas mane atbėga uždusęs kalinys:
- Generolas miegodamas taip knarkia, kad gali tai 

išgirsti net gatvėje!
Vėl einu į tą pačią kamerą. Iš tikrųjų mūsų sene

lis generolas, atsigulęs nugara ant suolo, įvairiais bal
sais knarkia nepaprastai smarkiai. Budinu. Atsisėda.

- Pone generole, ar negali neknarkti?
- O ką as’ padarysiu!
Siūlau jam, kad nors ant šono atsigultų. Atsako:
- Kad aš nepratęs ant šono gulėti ..
Nežinau kaip toliau buvo, bet daugiau kaliniai jo 

nebeskundė.
Daugumas kalinių nemiegojome. Nervai visų buvo 

įtempti. Laukiame, kas įvyks toliau. Tiems, kurie la
biau jaudinos, išdalinau visas rastas nervus raminančias 
tabletes ir miltelius nuo galvos skaudėjimo. "Stabe", 
nors visų mūsų nervai buvo labai įtempti, vyravo viltis, 
jog visa gerai pasibaigs. Ypač daug jėgų mums teikė ti
kėjimas. Netikinčių mūsų kalinių tarpe, kaip iš pasi
kalbėjimo paaiškėjo, galėjo būti tik pora procentų.

Praėjo naktis, sklidina įvairių išgyvenimų ...Iš
aušus rytui, girdėjome iie tik tankus bėgant, bet ir to
limus sprogimus ir šaudymus. Tai truko keletą valandų.

Jau išalkome. Kas iš nelaimės draugų pasiskųsdavo 
norįs valgyti, patardavome atsigerti vandens.

Pusiau dvyliktos staiga į "štabą" atbėga vienas ka
linys nepaprastai susijaudinęs ir siūlo;

- Tuojau reikės užmušti sargybinį! Jis neišpildė 
štabo įsakymo!

Akimirką pagalvojau, kad įvyko kokia baisi ne
laimė. O gal kalinio nervai neišlaikė. Einu tirti, kas 
įvyko. Pasirodo, prie kiemo išorinių kalėjimo durų (jos 
buvo užrakintos tiktai geležinėmis grotinėmis durimis) 
atėjo trys moterys ir pradėjo sargybinio klausinėti, ar 
^ra čia kas nors gyvas. Moterys pasisakė gerai žinan
čios, kad čia tikrai buvęs uždarytas generolas Bykaus- 
kas. Mūsų sargybinis nudžiugęs, kad visos kančios jau 
praeity, moterims pranešė, kad rūmuose gyvų kalinių 
yra labai daug. Moterys sargybiniui pasakė: "Nebijokit, 
bolševikai jau bėga, mes tuojau pašauksime vyrus ir jie 
jums padės išeiti iš kalėjimo". Sargybinis labai nusi
minęs man prisipažino, kad jis supranta savo kaltę (juk 
moterys galėjo būti bolševikų pasiųstos provokacijos 
tikslais!), bet kitaip pasielgti negalėjęs, ypač kad mo
terys taip nuoširdžiai lietuviškai kalbėjusios.

Beje, kalinys Reivydas, kuris vieną parą išbuvo 
mano kameroje, prišoko prie manęs dejuodamas: "Mes 
žuvome! Kas dabar bus?"

Vargšas, jis vis dar negalėjo atsipeikėti nuo enka
vedistų baimės. Paklausiau jį:

- Atsimeni, ką mes kameroje kalbėjome? Reikia 
tikėti, kad viskas bus gerai. Palauksime ir pamatysime,

Paklausiau, kur jį buvo perkėlę iš mano kameros. 
Pasirodo, į kamerą Nr.l, kur jie sėdėjo trys. Taigi, vi
same Saugumo kalėjime, vienukėje tesėdėjau tik as’ 

vienas.
Mums besikalbant, prie durų priėjo koks dešimt 

jaunuolių: vienas pasikabinęs ant moksleiviško diržo 
durklą, kitas - kažkokį suomišką peilį ir panašiai - visi 
man nepažįstami ir nematyti. Prašau kalinių, kad pri
eitų ir pažiūrėtų, gal atsiras jiems pažįstamų, nes bi
jau, kad nebūtų kokios provokacijos, kad vėl neįkliū- 
tumėme į enkavedistų, nagus.

Beveik visi kaliniai pereina, ir nė vienas jaunuolių 
nepažįsta, tik vienas staiga šaukia:

- Kaziuk, Kaziuk!
Tuojau paklausiau kalinį, kas yra tas Kaziukas?
Jis paaiškino, kad tai jo pusbrolis.
- Ar jis bolševikas?
- Ne, bolševikų priešas!
- Na, tai gerai. Vyrai, laužkite duris!
Durys buvo tučtuojau išlaužtos. Mes iš rūsio pasi

kėlėme į pirmąjį aukštą. Čia jau susirinkęs būrelis par
tizanų, jų tarpe ir mūsų matyti jaunuoliai. Vienas par
tizanų (paštininko uniformoje), paaiškino mums, kad 
bolševikai panikoje bėga pro Kauną, kad jis dabar mus 
visus tuojau surašys; ir pasiūlė pO vieną eiti, kas gali - 
pas savo šeimas, o kas šeimos neturi - pas pažįstamus. 
Taip pat jis pranešė, kad kaliniai iš Mickevičiaus gt. 
kalėjimo išsilaisvino 7 vai. ryto.

Štai ir viskas. Sulaukėme savo mielųjų partizanų! 
Mūsų "štabo" uždavinys baigtas. Po vieną skirstomės iš 
Saugumo rūmų.

Išėjęs iš rūmų matau Parodos gt. ir Vytauto pr. kam
pe stovintį raudonarmietį sargybinį, jis nurodinėja tan
kams bėgimo kryptį. Pasuku į Laisvės ai., einu Vytau
to parko link. Nuostabi, nepaprastai graži diena. Žmo
nių gatvėse beveik nematyti. Einu ir nenoriu tikėti, 
kad, pagaliau, as’ laisvas! Tai vienur, tai kitur girdėti 
šūviai, bet aš nepaisau jų, nes is’ džiaugsmo jaučiuos 
tarytum kokiame pasakų pasauly ar sapne.

Trakų gatvėje sutinku pažįstamą. Galvoju, ar pa
žins mane apžėlusį, nukirptą, išvargusį ir pageltusį, kaip 
vaškas. Pažino. Prieina prie manęs, pasisveikina. Bet 
keista ... Tik dabar pastebiu, kaip aš atpratau nuo 
žmonių. Po pirmo pasisveikinimo džiaugsmo pajuntu, 
kadašbijau. Be to, atsimenu, kad jis tarnavo V.R.Ko
misariate... O jei jis supras, kad aš iš kalėjimo? ... 
Jis gi apie tai nieko nekalba, siūlo užeiti pas jį. Klau
sia, gal aš noriu valgyti. Padėkoju, atsisakau. Savaime 
aišku, valgyti labai noriu. "Gal nori išgerti?" Apie 
gėrimą ir pagalvoti negaliu. Einame kartu iki Būgos 
gatvės, Jis vėl sako: "As’ gyvenu Būgos gatvėje, galužei- 
si pas mane?" Išsisukinėju: "Dabar pas jus negaliu užei
ti, užeisiu vėliau, nes būtinai turiu aplankyti daktarą 
profesorių Stančių čia pat Būgos gatvėje gyvenantį". 
Atsisveikiname. Jis eina į kitą gatvės pusę, čia pat 
priešais.

Aš einu į prof, namus. Skambinu. Atidaro duris 
kažkoks nepažįstamas jaunas vyras. Noriu greičiau 
smukti į butą, bet tas jaunuolis laiko pravėręs duris ir 
nepasitikėdamas klausia, ko aš noriu. Aš jam įsakmiai 
aiškinu, norįs matyti profesorių. Jis vis nenori mane 
įleisti į vidų, teisindamasis, jog profesoriaus nėra na
mie. Išeina kažkokia panelė, taip pat nepažįstama, 
abu jie nustebę spokso į mane, žiūri įtariamai, tary
tum į kokį banditą. Klausiu: "Ar yra profesoriaus žmo
na"? - "Nėra, bet greit bus... Kokių reikalų jūs no
rite matyti profesorių"? Netekęs kantrybės, pagaliau, 
pasisakau, kad vos tik dabar esu išėjęs iš kalėjimo, pa-

14

16



sisakau pavardę ir paprašau, kad kuo greičiausiai man 
leistų, nusiprausti ir nusiskusti. Stebuklas! Tuoj visi pa
sikeičia, pasidaro švelnūs ir malonūs. Tučtuojau - vo
nia ir visi.tualeto reikmenys. Koks džiaugsmas, po še
šių savaičių vargo, kančių ir bėdų atsidurti kultūringo 
gyvenimo sąlygose!

Netrukus atėjo prof.žmona ir jos brolis, kuris tuo
jau pasiūlė man švarius baltinius. Išsiprausęs, švariai 
apsirengęs, pasijutau kaip atgimęs. Vaišės. Netrukus 
grįžo ir profesorius. Suėjome į II aukšto kambarį prie 
balkono, ir pasipylė klausimai, kaip buvo kalėjime. 
Atėjo dar du "katorgininkai", tik ką grįžę iš kalėjimo, 
kaip ir aš. Čia būdami ir išgirdome per Kauno radio 
kartojamą pranešimą apie mūsų VYRIAUSYBĖS SUDA
RYMĄ, ir TAUTOS HIMNĄ. Ak, tas mūsų Himnas! Sal
džiai pašiurpo kūnas nuo pirmųjų Himno žodžių, o siela, 
tarytum sakalas iškilo į saulėtas aukštybes. Verkėme, 
kaip vaikai, iŠ džiaugsmo, matydami grįžtančią laisvę, 
naują gyvenimą. Plevėsuojančios mieste lietuviškos vė
liavos sukėlė džiaugsmo bangą ...

Pro langą pamatau, kitoje gatvės pusėje, stovi pik. 
Vėbra ir ats. Itn. Dulkė, ir kažką tarp savęs kalbasi. 
Stoties pusėje ir Vytauto prospekte - ties kapinėmis, 
vyksta smarkus šaudymas iš šautuvų ir kulkosvaidžių, - 
tai veikia mūsų partizanai, norėdami greičiau išvalyti 
Kauną nuo bolševikų. Radijas kalba: "Lietuvos partiza
nai prašo vokiečių aviacijos pagalbos, nurodyti, kur 
susitelkę bolševikai" ... Nepaprastai greitai atskrenda 
vokiečių lėktuvai, nurodydami prašomas vietas. Bol
ševikų aviacijos visai nematyti.

Vakare vėl pranešimas per radiją: "Partizanų grupės 
vardu pik. Butkevičius kviečia Lietuvos karius registruo
tis štabe. Tikslas - prisidėti prie partizanų veiklos. "

' Nors ir labai buvau išvargęs, kad vos begalėjau 
paeiti, be to, dėl pairusių nervų, naktimis visai nemie
godavau, bet noras kuo nors prisidėti prie veiklos mūsų 
geriausių IDEALISTU JAUNUOLIŲ, kurie, neatsižvelg
dami į priešų skaičių ir jų apsiginklavimą, kiekviena
me žingsnyje rizikuodami gyvybę ir aukodamiesi dėl 
tėvynės, pradėjo nelygią, bet GARBINGĄ LIETUVOS 
VADAVIMO KOVĄ, iš pat ryto skambinu į štabą. Atsi
liepia gerai pažįstamas pik. Vėbra. Klausiu: "Ar būsiu 
aš reikalingas"? - Žinoma - būsi. Tuojau ateik į štabą, 
Vaižganto 15".

Stabe randu pik. Mačioką ir daug mūsų atsargos 
karininkų. Pik. Vėbra painformuoja mane apie padėtį, 
praneša, kad bus organizuojama komendantūra. Išvyk
damas štaban pasitarti dėl komendanto paskyrimo, man 
pasiūlo patikrinti radio stoties gynimą ir partizanų įsi
tvirtinimus. Vykstu. Prie radio stoties mūsų partizanai 
užėmė pozicijas ir pasiruošė gintis nuo bolševikų. Visų 
nuotaika nepaprastai pakilus, pasiryžimas didelis, o 
viltis laimėti dar didesnė. Grįžtu staban, ten randu 
gen. Pundzevičių, pik. Vėbrą ir Mačioką. Jie prane
ša man, kad komendantu paskirtas pik. Bobelis. Klausia , 
kur aš norėčiau pasilikti, štabe ar į formuojamą ko
mendantūrą eiti. Žinoma, man geriau eiti komendan- 
tūron, nes ten judresnis veikimas. Keliomis lengvomis 
mašinomis vykstame į komendantūros rūmus. Su pik. 
Vėbra besikalbant, paaiškėja bolševikų tardytojo šmei
žiamas sakinys, kad mane išdavę geriausi draugai. Kaip 
ir maniau, tai buvo eilinė bolševikų tardytojo provo
kacija .

Komendantūroj organizuojam ginklavimosi skyrių. 
Ginklavimo viršininkas pik. Vėbra, aš - padėjėjas. Dar

bo nepaprastai daug. Partizanų veikla kas valandą di
dėja ir gyvėja. Skubus ginklų ir municijos reikalavimas 
ir aprūpinimas jais neduoda net atsikvėpti. Dar Vaiž
ganto 15 būnant atnešusios štabo nariams pusryčius mano 
pažįstamos ponios Lisauskienė ir Mačiokienė papasakojo 
mačiusios mano žmoną Kaune prieš pat karą, ir, rodos, 
vaikai.čia, Kaune. Nors šeimos buvau labai išsiilgęs, bet 
antradienį nei dieną, nei naktį neturėjau laiko nueiti 
namo. Tik 5 vai. ryto, gavęs lengvą mašiną, nuvažia
vau į Aukštaičių gt.šeimos lankyti. Pasibeldžiau į lan
gą. Už užuolaidos pasirodė žmona. Sušuko vaikams: 
"Kelkitės, tėtė atvažiavo!" Kilo nepaprastas triukšmas 
kambaryje. Vaikai šokinėjo savo guoliuose, nekantriai 
laukdami apkabinti ir išbučiuoti tėvą... Išklausiau, kaip 
jie gyveno mane areštavus. Pasirodo, vargo jie matė 
nemažai. Žmona turėjo slapstytis Kaune, o vaikus nuga
beno net į Tauragę, kad bolševikai neišvežtų. Ir tik 
pries” pat karą, penktadienį, žmona atsiėmė vaikučius 
iš Tauragės ir atvežė Kaunan. Šeštadienį nuvažiavo į 
ūkį pasiimti sau ir vaikams maisto, norėdama sekma
dienį grįžti, bet autobusai jau nėjo, o į traukinį ne
galėjo visą dieną pakliūti, nes, karui prasidėjus, pir
miausia vežė tik kariškius ir bolševikų šeimas. Vargais 
negalais jai pavyko įsėsti į karišką traukinį, einantį Kau
nan ir tik apie 10 vai. vakaro pasiekė jį. Taigi, visą 
dieną, kai mieste trioškėj o šūviai ir sprogimai, vaikai 
išbuvo vieni. Paaiškėjo, kad kaip ir kitais atvejais, 
taip ir dėl žmonos, bolševikai man visa melavo. Jos 
niekas neklausė, netardė ir net nebuvo pakvietę į Sau
gumą. .. Kiek kartų jį prašė perduoti man laiškų, ar 
pinigų, ar siuntinių, - niekuomet negalėjo prisiprašyti, 
Tik prieš pat karą, per vieną pažįstamą įteikė kalėjiman 
skalbinių siuntinį. Žinoma, tų skalbinių aš negavau, 
nes siuntinys buvo priimtas Mickevičiaus gt. kalėjime, 
o aš buvau uždarytas Saugumo rūmų kalėjime. Po mano 
arešto nakties, dukrelė nepaprastai ilgai ir graudžiai 
verkusi, o sūnelis buvęs daug ramesnis. Klausiu jo: 
"Kodėl gi tu neverkei, ar manęs nebemyli?"

- Labai myliu, bet aš tikėjau, kad tu grįši;
Ir čia pat jis man papasakojo, kad jis viską gir - 

dėjo, kaip enkavedistai darė kratą, kaip jį su pagalve pa
kėlė nuo lovos, bet jis tyčia dėjosi miegąs, kad en
kavedistas jam ko blogo nepadarytų ... Kai jų prašomas 
papasakojau apie savo gyvenimą kalėjime ir užsimi- 
niaųąpie kankinimus, žiūriu, dukrelės akys pilnos aša
rų. Žmona jai sako: "Gal tau širdelę labai skauda? ... 
Tėtė kitą kartą papasakos".

- Ne, nieko, aš jau geriau pakentėsiu, tik, kad 
tėtė viską papasakotų ...

Teko pasakoti viską ir, nors trumpą laiką su šeima 
pasidžiaugęs, vėl nuvykau į komendantūrą, nes ten lau
kė manęs ginklai ir žmonės, kurie tais GINKLAIS 
KELE IŠ VERGUOS LIETUVĄ.
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LAIVELIU PER ATLANTO VANDENYNĄ

1896 metais New Yorko "POLICIJOS LAIKRAŠČIO" 
leidėjas Richardas Foksas paskelbė savo leidiny, kad 
skiria 10,000 dolerių premiją tam, kas perskros Atlan
to vandenyną - iš New Yorko iki Havro paprasta valti
mi, nesinaudojant nei burėmis, nei motoro traukiamąja 
jėga, bet tik irklais.

Vienas fabriko darbininkas iš New Jersey, Džordžas 
Harbo, gimęs prieš 27 metus Norvegijoje, emigravęs į 
JAV, ir vėliau tapęs Amerikos piliečiu, perskaitė šitą 
skelbimą ir nutarė pabandyti laimę. Jis kreipėsi į savo 
tautietį, dirbusį tame pat fabrike, Franką Samuelsoną, 
pasiūlydamas jam kartu su juo kaip bendrakeleiviu leis
tis kelionei per Atlantą.

Pastarasis buvo žinomas kitų tarpe savo fizine jėga 
ir gerai išdirbtais raumenimis. Frankas tuojau su pasiū
lymu sutiko, ir jiedu pradėjo ruoštis rizikingam žygiui.

Laivų statytojas Nilijamas Šimėnas sutiko pastatyti 
jiems tvirtą, galinčią išlaikyti vandenyno siūbavimą 
valtį, 18 pėdų ilgio ir 5 pėdų pločio. Šitą valtį norve
gai pavadino "POLICIJOS LAIKRAŠČIO" leidėjo vardu - 
"FOKSAS".

Ant valties borto buvo pakrauta penkios poros atsar
ginių irklų, signalų žibintai, gertuvės, 20 galionų van
dens, 100 svarų sausainių ir keletas stiklinių konservuo
to maisto.

1896 metais birželio mėn. 6 dieną "FOKSAS" at- 
sistūmė nuo New Yorko Batery prieplaukos. Ištisas dvi 
paras visas New Yorkas apie tai ir tekalbėjo. "New 
York Herald" laikraštis reikalavo valdžios pareigūnų 
įsikišimo, kad sulaikytų šį neprotingą žygį, kurį su
galvojo jaunuoliai. Bet jūreiviai nekreipė į tai dėme
sio ir ramiai leidosi sau į kelionę.

Jie išplaukė iš New Yorko 7 vai. vakare. Visą pir
mąją naktį jie neužmerkė akių ir tik yrėsi. Anksti rytą 
jie jau buvo atviroje jūroje - Amerikos krantas pradingo 
iš akiračio. Per keletą dienų "FOKSAS" pasiekė Golf- 
stromo srovę. Nors, prisilaikydami Golfstromo, Harbo ir 
jo bendrakeleivis statė save į pavojų pakliūti į audrų 
juostą, bet srovė nešė jų valtį kasdieną 20 mylių į rytus, 
tuo būdu taupydama jiems reikalingas jėgas.

Abu iš eilės per parą irkluodavo 18 valandų, - 
miegui ir poilsiui skirdami tiktai 6 valandas.

Liepos mėn. 8 dieną staiga pakilo stipri audra, ku
ri Siautė ištisas 48 valandas. Daugiau kaip parą jūrei
viai laimingai kovojo su audra, bet antrą diėną jų laivą 
"uždengė" apie 50 pėdų aukščio banga. Šita banga nu
plovė ne tik statinaitę su geriamu vandeniu, signalus 

ir maistą, bet ir abu jūreivius. Iškilę į paviršių jie buvo 
apie 5 jardus atstu nuo savo valties. Laimingai įsikraus- 
tę atgal į valtį, jie atsisakė nuo tolimesnės kovos su di
džiulėmis bangomis, pasuko savo valties ragą (priekį) 
prieš bangas ir pavedė savo valtį likimo valiai.

Likimas pasirodė jiems esąs palankus. Audra nu
rimo ir po dienos išvargę jūreiviai pamatė iš priekio 
atplaukiantį laivą. Pritvirtinę prie irklo atsitiktinai lai
vely išlikusią antklodę, jie atkreipė dėmesį ano plau
kusio laivo, kurio pasirodė būta norvegų.

Juos paėmė ant borto, apšildė, pavalgydino, ap
rūpino statinaitę geriamo vandens, sausainiais ir kon
servais. Išsimiegoję kapitono kajutėje, jie sugrįžo į sa
vo valtį ir tęsė kelionę toliau. Auštant, rugpjūčio mėn. 
1 dieną, jūreiviai pastebėjo švyturio švieselę, ir rytme
tį pasiekė mažą uostą anglų Scili saloje, La Manše. Per 
55 dienas jie nuplaukė 3,250 mylių atstumą, skiriantį 
New Yorką nuo Anglijos.

Bet, deja, kelionė nebuvo užbaigta. Pagal premi
jos taisykles buvo numatyta Havro uostas - Prancūzijoje ,

Todėl, pailsėję keletą dienų, norvegai ir vėl leido
si į kelionę. Šį sykį jie be jokių nuotykių perplaukė La 
Manšą ir "FOKSAS” prisitvirtino prie Havro uosto kran
tinės.

Čia jie, radę progą, savo valtį pakrovė ant preki
nio laivo denio, ėjusio į New Yorką.

Drąsūs jūreiviai jau jautė užsitarnautą poilsį ir 
aukštą premijos dovaną... kai staiga, 250 mylių atstu 
nuo New Jersey krantų, laive išsibaigė kuras - anglių 
atsarga.

Laivo kapitonas įsakė deginti kūrykloje visus medi
nius laivo apsiuvimus, pertvaras ir baldus. Toks pats 
likimas lauke ir " F OK S O". Drąsūs norvegai pasiūlė laivo 
kapitonui, kad jie savo valtimi leisis į New Jersey ieš
koti pagalbos. Kapitonas su tuo sutiko ir jie išplaukė. 
Per 5 dienas jūreiviai įplaukė į vieną iš New Jersey 
uostų. Išpildę duotą savo pasižadėjimą, jie pasiuntė ne
laimės ištiktam laivui pagalbą, anglininką, o patys 
per dvi dienas laimingai įplaukė į Hudsoną ir prisirišo 
prie tos pačios krantinės,nuo kurios pradėjosavo kelionę.

Harbo ir Samuelsonas gavo ir pusiau pasidalino 
10 tūkstančių dolerių ir tapo žinomiausiais New Yorko 
gyventojais.

Tie patys laikraščiai, kurie pavadino jų drąsų žygį 
"beprotiškais žingsniais", garbino jų žygį, skirdami il
giausius sveikinimo straipsnius, talpindami jų fotogra
fijas ir nuotrauką valties,kuri vėliaupateko į Manhateno 
Haubero muziejų.

j.s. Ignas Petniūnas.
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KAPITONO ĮSAKYMAS - 
TEISĖ IR ĮSTATYMAS

Nuo senų senovės taip jau buvo (dalinai tas liko ir 
iki šių dienų), kad kapitonas yra valstybės įstatymų 
atstovas.

Laivas yra tos valstybės teritorija, po kurios vėliava 
laivas plaukia, ir valstybės teisių vykdytojas yra kapi
tonas. Kokios yra kapitono teisės? Kapitonas gali jūroje 
sujungti vedybiniais ryšiais, o taip pat ir krikštyti. Ne
laimės atveju ar saugumo sumetimais kapitonas ne tik 
įgulos nariams, bet ir keleiviams gali duoti įsakymus, 
suimti ir įkalinti už nevykdymą duotų jo nurodymų.

Pavojaus ar maišto atveju kapitonas turi teisę net 
mirties sprendimą paskelbti.

Senovėje kapitonai, pagal reikalą, svetimame 
uoste galėjo bet laivus parduoti. Įstatymiškai kapitonai, 
grįžę į savo kraštą, turėjo teisme paaiškinti savo pada
rytą sprendimą.

1834 m. Amerikos teisininkas Joseph Story paskel
bė sprendimą, kuris vėliau tapo pagrindu Amerikos jūri
ninkystės įstatymams. Jo sprendimas buvo sekantis: 
Jeigu jūrininkai samdomi vienai kelionei, tai tas ne
reiškia, kad jie savo gyvybę turi rizikuoti visuose pa
vojuose, kurie yra išsaukiami vadovaujančio asmens. 
Jie samdomi atlikimui nustatytų pareigų, priimdami vi
sus natūralius pavojus, ir turi klausyti visų išmintingų 
įsakymų. Besąlyginis paklusnumas nėra privalomas. Mi
nėtas sprendimas buvo padarytas, kai 1834 m. laivui 
išplaukus iš Bostono, įgulos verčiamas kapitonas turėjo 
grįžti atgal į uostą. Kapitonas įgulos narius atidavė 
teismui. Teisme įgulos nariai pasisakė, kad laivui grė- 
sęs paskendimo pavojus.

■ Ir vėl 1844 m. 14 įgulos narių buvo suimti svetima
me uoste ir išsiųsti į JAV teismui. Mat, įgula atsisakė 
išplaukti iš uosto dėl laivo nepastovumo. Nei kapitonas, 
nei konsulas į jų pareiškimą nekreipė dėmesio ir laivo 
pastovumo nepatikrino. JAV teismas minėtą įgulą iš
teisino, pasiremdamas teisininko Joseph Story 1834 m. 
padarytu teisme sprendimu.

Kas privertė paruošti ir išleisti jūrininkystės įstaty
mus?

1. Laivininkysčių bendrovių savivaliavimas su jū
rininkais.

2. Kapitonų "geležinė kumštis".
3. Įgulų maištai.
4. Prekių, draudimas.
Tai buvo priežastys, kurios privertė žmones susi-

Lietuviai jūrų skautai su n.zelandiečiais. Kairėje jūr. ps. 
V. Vaitkus.

Mūsų vadovai.

Jūr. s. Br. Juodelis, BVSP.

rūpinti jūrininkystės įstatymda vyste.
Įdomu pastebėti, kad jūrininkų teisėmis pradėjo rū

pintis ne laivininkysčių bendrovių savininkai, ne jūrų 
kapitonai, juo mažiau laivų įgulų nariai - patys juri
ninkai, bet sausumos žmonės. Ir vienas iš pirmųjų buvo 
alaus gamintojas Samuel Plimsoll. 1876 m. jo pasiū
lymai buvo priimti. Vienas iš jo pasiūlymų buvo laivų 
pakrovimo žymėjimas ir taisyklės įvairiems vandenims 
ir metų laikams. Minėtas "žymėjimas" yra ant kiekvie
no laivo rago atžymėtas. Laikui bėgant ir modernėjant 
laivininkystei kilo įvairių klausimų, kuriuos bandė iš
spręsti šalys, prieinančios prie jūros. Vienas iš tokių 
klausimų buvo pati jūra. J. A. V. aukščiausio teismo 
teisėjas John Marshall, kuriant tarptautinę jūros teisę, 
pasiūlė, kas ir buvo įrašyta į pirmus tarptautinės jūros 
teisės lapus: Jūra yra visų tautų nuosavybė, ji priklauso 
vienodai visiems. Nė vienas jos negali išimtinai sau 
naudoti, ir visiems jūra turėtų būti prieinama.

parinko j. v. s. L. Knopflimeris

DEŠIMT NURODYMŲ VASARAI.

1. Atsirišdamas nuo krantinės,būk tikras, kad pastatas 
yra visiškai tvarkoje.

2. Pasitikrink orą, vėją, sroves. Numatyk uostą blogo 
oro atveju.

3. Neperkrauk pastato.
4. Turėk ant borto parengtyje gelbėjimosi liemenes. 

Ypač saugoki vaikus ir nemokančius plaukti.
5. Turėk priemones gaisro gesinimui ir pagalbos prisi- 

ša ūkimui.
6. Būk atsargus su skystu kuru, jei turi motorą.
7. Laikykis nustatytų prasilenkimo taisyklių, nepamiršk 

šviesų nakčia.
8. Nesimaišyk be reikalo tarp didelių laivų, ypač su

temus, taip pat saugok mažesnius pastatus.
9. Neišstatyk kitų ir savęs bereikalingai į pavojų. Mo

kėk gerai prieiti prie krantinės.

10. Visada būk pasiruošęs skubėti į pagalbą nelaimės iš
tiktiems.
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PIRMUOS PASTOGĖJE

4 Apdovanoti: Geležinio Vilko 
ordinu v.s.F.Kirša, Padėkos ordinu 
su rėmėjo kaspinu - s. V.Vijeikis ir 
v.s. A. Giedraitis.
* Pakelti: į paskautininkio - ės 
laipsnį O. Mučinskienė, Bostone, 
R.Kiulkaitytė ir A. Rugieniutė Vo
kietijoje, G. E. Brakaitė - Zinkienė 
Anglijoje, G. Anysaitė- Siliūnienė,
I. Šmieliauskaitė ir Č. Anužis JAV 
Vidurio Rajone, A. Dūdaitis ir A. 
Kazlauskas Australijoje: į skautinin- 
ko-ės laipsnį A. Gasnerienė, A. Bart
kienė, J. Janulevičienė, A.Kučiaus- 
kienė, E. Namikienė, M. Mackevi
čienė, A.Levanas, B.Juodelis JAV 
Vidurio Rajone; į vyr. skautininkės 
laipsnį H. Plaušinaitienė ir S.Stasiš- 
kienė JAV Vidurio Rajone.
* LSS Ūkio Skyriaus vedėjo parei
goms pakviestas s. Pr. Pakalniškis.

* Lietuvių Enciklopedijos straipsnio 
"Skautai" redaktoriui v. s. Br. Kvik
liui talkininkauti pakviestas v.s. K. 
Palčiauskas.
4 Venezuelos Rajono vadas v.s. P. 
Neniškis pasitraukė iš eitųjų pareigų. 
Už dirbtą darbą pasitraukusiam reiš
kiam skautišką padėką.
* Pirmija nutarė sudaryti eilę darbo 
komisijų, kurių uždavinys būtų stu
dijuoti jiems pavestas sritis, reikšti 
rekomendacijas, referuoti savo sri
ties reikalais ir pan. Kai kurios ko
misijos jau organizuojamos.

SESERIJOS VADUOS ‘ 
PASTOGĖJE

4 Toronto Šatrijos tunto sesė si. G. 
Karasiejūtė apdovanota Tėvynės 
Dukros Žymeniu.
* Paskirtos 8 naujos vadovės vadei- 
vių ir tuntininkių pareigoms.
* Egzilių Skaučių Taryba birželio 
17-24 d. Rome, prie Clevelando, 
ruošia išeivijos skaučių stovyklą. 
Mūsų skautės ten atstovaus Cleve
lando Neringos tunto rinktinė skiltis. 

4 "Gabija", Nr. 2 nemažai vietos 
skiria skautiškosios spaudos reika
lams. Seserijos VS v.s. O. Zailskie- 
nė nuoširdžiai kviečia visas seses 
skautes ir vadoves prenumeruoti 
"Sk. A"., "Mūsų Vytį", kirpti ir 
rinkti "Draugo" Skautybės Kelio 
kampelį, susipažinti arčiau su"Skau- 
tybe Mergaitėms" ir kitais vertingais 
skautavimui leidiniais.

ATLANTO RAJONAS-JAV

4 Šv. Jurgio šv. proga į skiltininko 
laipsnį pakelti šie broliai: psl.Riman
tas Bitėnas, Elizabeth, N.J. , psl. 
Vilius Tamošaitis, Brockton, Mass. , 
psl.Kontrimas Cibas ir psl. Vaidotas 
Vakauza, Kennebunkport , Maine.

Į paskiltininkio laipsnį: Julius 
Meižys ir Linas Baškauskas, Brock
ton, Mass, ir Nerijus Jarmas, Eli
zabeth, N.J.
4 Rajone yra įsteigtas Ūkio, spau
dos ir Informacijos skyrius. Šį sky
rių vesti pakviestas A. Maslauskas. 
Maslauskas pareigas perėmė š.m. 
gegužės mėn. 5 d.
4 Atlanto Rajono Vadeiva baigė 
sudaryti rajono vadijos vadiją: 1. Ra
jono Vadeiva - s. V. Pileika, 52 
Portage Rd., W. Hartford, Conn.,
2. Sk. Vyčių Skyriaus Vedėjas - ps. 
A. Bobelis, 439 Essex St., Brooklyn 
8, N. Y., 3. Sk. Vyčių Skyriaus Ve
dėjo pavaduotojas - v. si. Sigitas 
Liatikus, 57 Parkhill Ave., Norwalk, 
Conn., 4. Skautų Skyriaus Vedėjas- 
v. si. Vytautas Dambrauskas, 440 
East 6th St., So. Boston, Mass., 
5. Vilkiukų Sky r. Ved. - ps.J.Sta
šaitis, 136 Sawtell Ave. , Brockton, 
Mass. , 6. Jūrų Skautų Skyr. Ved. - 
j.s.Ignas Petniūnas, 142 Putnam St., 
Hartford, Conn. , 7. Rajono Vadijos 
iždininkas - v.si. Algirdas Pilvelis, 
122 Fairfield Ave. , Hartford, Conn., 
8. Ūkio, spaudos ir informacijos 
skyr. Ved. - br. A. Maslauskas, 117 
Hungerford St. , Hartford 6, Conn.
4 L.K.Šarūno Draugovė, Elizabeth,

N.J. , pirmoji pranešė Vadijai apie 
š. m. balandžio 23 d. atliktą ger. dar
belį. Darbelis atliktas surinkus D.F. 
$5.00. Antras geras darbelis atlik
tas išplatinus gautus iš D.F.ižd.Ka
raliūno 10 egz. White Badge. Pini
gai - $10, - pasiųsti D.F. iždininkui. 
Šarūno draugovė iš viso pasiuntė 
D. F. iždininkui $15,- Garbė Šarūno 
draugovei. A. M.

Hartford, Conn.
4 Š.m. bal. mėn. 26 d. Hartfordo 
Pelėdų Skiltis išlaikė virimo spe
cialybės egzaminus. Skautės turėjo iš
virti vienus pietus su lietuviška gira, 
padaryta iš juodos duonos. Įšiuospie- 
tus buvo pakviesta skilties globėja, 
buvusioji v.skautininke p. Irena Ru- 
seckienė.

Tą dieną susirinkusios sesės, 
linksmai dainuodamos, pradėjo dirb
ti. Vienos virė sriubą ir kepė vištą, 
o kitos virė bulvių tyrę ir visokias 
daržoves.

Pietūs buvo gerai ir rūpestingai 
pagaminti. Visos daug valgė, nes 
valgiai buvo labai skanūs. Pietų 
metu sesės klausinėjo daug visokių 
klausimų apie teisingą valgymo 
tvarką.

Pavalgiusios sesėspadainavo lie
tuviškų dainų. Užbaigusios palydėjo 
ponią Ruseckienę namo su bonka gi
ros ir sugrįžusios žygiavo į virtuvę 
indų tvarkyti. Sesė Praurimė .

New York, N. Y.

4 Skautų "Tauro" tunto tuntininkui 
ps. A. Bobeliui pasitraukus iš parei
gų, nauju tuntininku paskirtas ne
seniai iš Anglijos, Bradfordo, per
sikėlęs į J. A. V. ps. Juozas Bružins
kas. Skaučių "Neringos" tuntas taip 
pat gavo naują tuntininkę - vietoj 
laikinai ėjusios pareigas v.s. v.sl. 
Daivos Audėnaitės paskirta ps. Rima 
Bružinskienė.

4 "Neringos" tunte įvyko vadovių 
pasikeitimai. "Birutės" draugovės

18

20



draugininke v. s. psl. Birutė Šetikaitė 
paskirta tunto adjutante, gi skautės 
gavo naują draugininką v.s. sl.Ju- 
dita, Audėnaitę. V.s. v.si. Daiva 
Audėnaitė pradėjo eiti tuntininkės 
pavaduotojos pareigas.
* Kovo 26 d. tunto skautės ir vyr. 
skautės turėjo bendrą religinę susi
mąstymo sueigą. Sueigą pravedė 
tuntininkė ir dvasios vadovas s. kun. 
J. Pakalniškis.

* Balandžio 8 d. skautų tėvų Komi
tetas Apreiškimo parapijos salėje 
suruošė margučių vakarą. Meninę 
vakaro programą atliko skautės ir 
skautai. Paukštytė padeklamavo 
A. Matučio "Prie laužo". Vilkiukas 
ir dvi paukštytės pašoko drugelių 
šokį. Vyr. skautės pasirodė su ry
tiečių šokiu, o skautės paskambino 
pianinu solo ir pašoko jūrininkų šokį. 
Inscenizuotame vaizdelyje pama
tėme, kaip atskirų tautų atstovai 
elgiasi radę aluje musę (lietuvaitė 
skautė - piene). Skautų orkestras 
nuotaikingai atliko 4 dalykėlius. Pa
baigai vyr. skautės pastatė gyvąjį 
paveiksią "Malda”.

Už gražiausius margučius do
vanas laimėjo:paukštytė A.Ruzgaitė, 
vilkiukas R.Labutis ir skautė A.Ši- 
leikytė.

* Šiais metais vienetai labai gau
siai užsiprenumeravo "Skautų Aidą". 
Sk. vyčių draugovė ir jūrų skautai 
skaito visu 10(%. Iš viso į "Tauro" 
ir "Neringos” tuntus dabar pareina 
72 egz. , kada praėjusiais, metais 
prenumeravo vos ... 4.
* Gegužės 6 d. vyr. skaučių " Auš
ros būrelis s.V.Cečetienės pakvies
tas, Free Baltic House patalpose, 
"International Trefoil Circle" skau
tėms suruošė lietuvišką popietę. Pra
vestas pašnekesys apie Lietuvą ir lie
tuves skautes, išstatyta lietuviškų 
rankdarbių ir spaudos parodėlė. Po
pietės dalyvės pavaišintos lietuviš
kais valgiais ir gira. T.

* New Yorke tarnybos reikalais lan
kėsi Brolijos VS s. E. Vilkas. Ta pro
ga Atlanto rajono vadeiva s.V.Pi- 
leika balandžio 15 d. sukvietė ra
jono vadovų sueigą, kur vadovai su
pažindino VS su vienetų džiaugsmais, 
rūpesčiais ir išgirdo apie Brolijos dar
bus ir planus.

* Balandžio 23 d. skautų ir skaučių 
tuntai, prisimindami lietuvius skau
tus kankinius, organizuotai daly
vavo pamaldose ir bendroje Komu

nijoj. Šv. Mišias aukojo ir dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė dv. va
dovas s. kun. J. Pakalniškis.
* Balandžio 29 d. tautų lojalumo 
parade lietuvius atstovavo "Tauro" ir 
"Neringos" tuntai.

* Šv.Jurgio šventę abu tuntai pa
minėjo balandžio 29 d. Iškilmingo
je sueigoje skautus-es pasveikino 
tuntininkas ps. J. Bružinskas. Keletas 
mažųjų davė paukštyčių ir vilkiukų 
įžodį, kuriuos šia proga sveikino 
Dvasios Vadovas. Už gražų ir parei

gingą vadovavimą vienetams Broli
jos VS apdovanotiems, tuntininko 
pavaduotojui s. v. v. si. Algiui Šetikui 
ir vilkiukų draugininkui s. v. v. si. 
Viktorui Kirkylai, tuntininkas įteikė 
"Vėliavos" žymenis. Kelios "Ne
ringos" tunto vadovės pakeltos į 
aukštesnius vyresniškumo laipsnius: 
vyr.skiltininkės - paukštyčių "Puše
lės" draugovės draugininke v.s. si. 
Giedrė Noakaitė ir skaučių draugi
ninke v.s. si. Judita Audėnaitė; skil
tininkės - vyr. skaučių kand. būrelio 
vadovė v.s. psl.Aldona Šileikytė.

Dienai pritaikytą pašnekesį pra
vedė New Yorko ASS pirmininkas dr. 
H. Lukaševičius, ragindamas ir šia
me erdvių amžiuje išlikti riteriais.

Po sueigos nuotaikingą laužą 
pravedė ps. R. Bružinskienė ir A. Ri
mas. Dainų ir pasirodymų pynė nu
sitęsė visą valandą, kol "Ateina 
naktis" priminė, kad jau laikas 
skirstytis.

Į šventę atsilankė tėveliai ir ar
timiausi kaimynai - Elizabeth skau
tai ir skautės.

VIDURIO RAJONAS-JAV

Cleveland, Ohio

* Cleveland o Neringos ir Pilėnų 
tuntai, balandžio 23 d., Jurginių 
proga surengė iškylą erdviame For
rest Hill parke. Sekmadienio popie
tis praleistas pavasario gaivumu 
dvelkiančioje gamtoje buvo smagus 
skautiškajam jaunimui. Taip pat ir 
tėvai, kurie atvežė vaikus iškylon, 
turėjo mielą progą pasidžiaugti at
bundančio parko aplinka. Iškylos 
žaidimus pravedė abu tuntininkai - 
ps. Mirga Kizienė ir v. s. Pranas Ka
ralius, talkinami vienetų vadovų. Iš
kyla užbaigta lietuviškomis daino
mis. Tėtė skautas.

Cleveland© Šv.Jurgio par. klebonas kun. B. Bartis tarp ps. R. 
Nasvytienės ir ps. M. Kižlenės Neringos t. pusryčiuose moti
noms pagerbti - V.7 d. Nuotr.G.Juškėno

* NERINGOS SKAUČIŲ TUNTO 
PUSMEČIO VEIKLA: 1961 metų va
dovybė - Mirga Kižienė- tuntininkė, 
Jūra Koklienė - tuntininkės pava
duotoja, Giedrė Natkevičiūtė - tunto 
adjutante, Audronė Gelažytė, A- 
manda Gelažytė, Nijolė Garlaitė, 
Ramutė Sniečkutė - draugininkės, 
Liuda Brizgienė - jūr. skaučių va
dovė.

Sesės Giedrė ir dvi Nijolės vedė Cleveland© Neringos mamy
tėms skirtą montažą.

Sausio mėnesį pravestas "Skau
tų Aido" vajus.

Vasario 19 d. - Nepriklauso
mybės šventės paminėjimo sueiga, 
Buvo pakviesti broliai į svečius. Po 
sueigos visi pavaišinti "Trispalvės 
arbatėlės" vaišėmis.

Kovo 12 d. - Kaziuko Mugė. 
Šiais metais, kaip ir anksčiau, mu
gę rengė Neringos tuntas. Pinną 
kartą dalyvavo ir broliai su savo 
rankdarbiais. Buvo įdomi programa : 
scenos vaizdelis "Subatvakarėlis" ir 
kiti sesių ir brolių pasirodymai.

Balandžio 23 d. - Neringos tun
to sesės buvo brolių viešnios sureng
toje iškyloje Sv. Jurgio šventės pro
ga-
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Sesės Meilutė, Giedrė ir Jūra nepamiršo aštunto įstato mamy
čių šventėje Clevelande V. 7 d. Nuotr. G. Juškėno Neringietės įsitraukė dainon. Nuotr. G. Juškėno

Gegužės 1 d. - Cleveland© 
miesto rengtame "Loyalty" parade 
skautės dalyvavo uniformuotos, va
žiuodamos atidengtoje mašinoje, 
kuri buvo dekoruota trispalviais kas
pinais ir mašinos šonuose turėjo už
rašus "Communism Enslaves Freedom"

Gegužės 7 d. - Motinos Diena. 
Pirmą gegužės sekmadienį skautės 
su mamytėmis dalyvavo mišiose, 
daug priėjo prie Šv. Komunijos ir 
tuoj po mišių buvo bendri pusryčiai. 
Trumpa, graži programėlė jaudi
nančiai žavėjo mamytes. Visoms 
mamytėms buvo prisegta po pora 
gražiai surištų žiedų. ps.M.K.

ni-SIOS SPORTO ŽAIDYNĖS 
PILĖNUOSE

Gegužės 6 d. popietį St. Clair 
Recreation Center salėse gražiai pra
ėjo Clevelando Pilėnų skautų Tunto 
pavasario sporto žaidynės. Šventų 
atidarė ir jos dalyvius pasveikino 
tuntininkas v. s. Pr. Karalius. Susi
tikimuose kovota su jaunatvišku už
sidegimu. Krepšinio varžybas lai
mėjo jūrų skautų Stp.Dariaus laivas, 
įkrovęs vytautėnams 53 krepšius prieš 
30. Jūrų skautų vienetas buvo dar
niau susižaidęs. Užtat tinklinyje 
DLK Vytauto draugovė atsigriebė ir 
laimėjo 2-1 prieš jūrų skautus. 
Kvadrato varžybose dalyvavo du DLK 
Kęstučio dr-vės vilkiukų būreliai. 
Čia buvo parodyta pati kovingiausia 
Pilėnų dvasia ir veržlumas siekti per
galės. Geresnis buvo Pirmasis būre

lis ir laimėjo abu susitikimus. Stalo 
teniso varžybose buvo dvi individua
tes grupės: A) 12 - 16 m. amžiaus 
skautams ir B) neriboto amžiaus - 
atvira grupė. A grupėje pirmuoju 
išėjo Alg. Koklys, o antruoju - A. 
Petkus. B grupėje pirmąją vietą iš
kovojo A. Petkus ir antrąją - V. Stoš
kus.

Brolis Gintautas teisėjauja kvadrato rungtynėse.
Nuotr. G. Juškėno

Žaidynių vyr. Teisėjas buvo A. 
Bielskus. Krepšiniui teisėjavo A. Gri
galiūnas, J. Kijauskas ir R. Liogys . 
Jas suorganizavo ir pravedė tunto va- 
‘dijos nariai - jūr. v. s. V. Petukaus- 
kas, ps. V. Jokūbaitis, v. vl.D.Kižys, 
v. si. G.Neimanas ir v. si.K. Gaižutis.

Laimėtojams dovanas paskyrė 
s. V. Bacevičius ir v. s. G. Juškėnas. 
Dovanos su atitinkamais įrašais bus 
įteiktos laimėtojams Pilėnų tunto 
sueigoje.

Tai jau trečios tokios sporto žai
dynės Clevelando Pilėnų tunte.

Tėtė Skautas

^hffls»sfflns
Skyrių tvarko ps.T. Remeikis, 
4405 So. Maplewood Ave . ,

Chicago 32, Hl., USA.

IŠ TARPTAUTINIO 
SKAUTŲ BIURO 

DIREKTORIAUS UŽRAŠŲ

Kai pasaulis mažėja pagal ke
lionės laiką ir susisiekimo greitį, 
man atrodo, kad žmonės tampa pa
našesni ir panašesni savo elgesiu ir 
apsirengimu, savo reakcijomis į tuos 
pačius įvykius. Tai gal ir gerai, bet 
ar nebus pasaulis nuobodus, jei ir 
toliau tai vyks?

Išlaikykime mes Pasaulio Skau
tų Brolijoje savo individualumą - 
asmeninį, vietinį ir tautinį. Sutiki
me principuose ir išlaikykime įvairu
mą programose ir užsiėmimuose.

Tegu skautybė pateikia pasauliui 
protingų įdėjų "vieningumą įvairu
me". D. C. Spry.

DIDĖJA SKAUTŲ ŠEIMA

Laisvų kraštų skaičius nuolat di
dėja, kai daugelis Afrikos ir Azi
jos tautų tampa nepriklausomomis.
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Tuo būdu ir skautų judėjime atsiran
da naujos tautinės skautų organiza
cijos. Vien tik s”.m. sausio-vasario 
mėn.tarptautinėn skautų šeimon įsi
jungė trys naujos skautų organiza
cijos.

Skautybėper penkiasdešimt me
tų pasiekė visus pasaulio kampus, 
šiandien ji siekia net tamsiąsias Af
rikos džiungles. Yra keista, kad 
skautybė, gavus -savo praktinę pra
džią Mafekinge, Afrikoje, pasiekė 
ją kiek plačiau tik šiomis dienomis. 
Kaip ten bebūtų, su skautybės pliti
mu, galima pasakyti, kad šis pliti
mas buvo greitas, natūralus, nieko 
nevadovaujamas. Pasaulis užsikrėtė 
"skautybės liga", paskaitęs ar su
sipažinęs su Baden-Powell'io knyga 
SKAUTYBĖ BERNIUKAMS. Šiandie
ną skautų organizacijos yra tokios 
gausios, jog jos apjungia milijonus 
berniukų. Is viso šiuo metu yra ne
toli 80 skirtingų tautinių skautų or
ganizacijų, kuriose yra virš devynių 
milijonų berniukų. Jeigu mes pri
dėsime dar ir skautes, tai iš viso tu
rėsime netoli penkiolikos milijonų 
skautų ir skaučių.

Štai lentelė, kuri parodo, kaip 
greitai skautų organizacija augo:

Kiek
Kiek Taut. Skautų yįs0

METAI Organizacijų Narių
1907 1 ?
1922 31 1,019,205
1931 44 2,039,349
1939 47 ■3,305,149
1946 45 4,404,927
1950 50 5,160,147
1954 57 6,360,762
1960 80 9,000,000

Taigi, priklausome didelei šei
mai I

ĮVAIRIOS ŽINIOS:

* Lietuviai skautai studentai (ASS) 
buvo pakviesti dalyvauti antroje Va
karų Europos studentų skautų stovyk
loje - WITAN - kuri įvyks š.m.rug
pjūčio 15 - 22 d.d. Yra dedamos 
pastangos, kad Europos universite
tuose esantieji lietuviai skautai WI
TAN dalyvautų.
* Šią vasarą numatoma pasiųsti re
prezentacinį lietuvių skautų vienetą 
į Italiją. Ta proga būtų padarytas vi
zitas Šv.Tėvui bei Italijos skautams.
* Vokietijos UNESCO Komisija iš
leido įvairiią tautų dainų rinkinius. 

Pirmame tome telpa 146 vokiškos ir 
lotyniškos dainos, gi antrame tome 
111 dainų kitomis Europos kalbo
mis. Malonu pastebėti, kad antrame 
tome yra ir eilė lietuvių liaudies 
dainų. Minėti rinkiniai yra puiki 
medžiaga pasirodymams, ypatin
gai svetimtaučių tarpe. Bet laužai 
paįvairinami ir su kitų tautų daino
mis. Kadangi minėti veikalai yra 
su gaidomis ir dainų žodžių tarimų 
nurodymais, jie gali būti labai nau
dingi laužavedžiams, programų ve
dėjams, reprezentaciniams viene
tams: visi, kurie norėtų įsigyti šį 
veikalą, kuris vadinasi EUROPAISCHE 
LIEDER IN DEN URSPRACHEN, gali 
rašyti sekančiu adresu: Deutsche 
UNESCO - Kommission, Komodien- 
strasse40, Cologne, Germany. Kai
na kiekvieno tomo - DM 4.80.

DĖMESIO PAŠTO ŽENKLŲ RIN
KĖJAMS. Neseniai pasirodė specia
lus skautų pašto ženklų katalogas, 
kuriameyra suregistruoti įvairių kraš
tų pašto ženklai, liečią skautų judė
jimą. Kas šį katalogą - SCOUT 
STAMPS AND SCOUT SEALS - nori 
įsigyti, skubiai kreipiasi sekančiu 
adresu: Mr. Harry D. Thorsen, Jr. , 
387 Sunset Road, Winnetka, Ill. , 
U.S.A. Kaina $2.00.
* BADEN - POWELLIO GYVENIMAS 
FILMOJE. Šiuo metu pasaulio filmų 
sostinėje jau yra vykdomi paruošia
mieji darbai Baden-Powellio gyveni
mui filmoje pavaizduoti. Sidney 
Box, kuris yra laimėjęs Academy 
Award už savo filmų dramos darbus, 
rašo scenarijų. Filmo gamintojas yra 
Henry Wilcoxon, kuris kadaise buvo 
garsaus filmų gamintojo Cecil B. de 
Mille partneris. Taigi filmas turėtų 
būti įdomus ir geras.
* 1960 m. gruodžio 29 - 1961 m. 
sausio 9 d. vyko Australijos Skautų 
Džiamborė, kuri sutraukė viršl5,000 
skautų iš visos Australijos ir 20 už
sienio kraštų.
* Tik ką pripažinta Madagaskaro 
skautų federacija spėjo nepaprastai 
pasireikšti, vykdydama skautų šūkio 
Tėvynei dalį. Draugovės organizuoja 
suaugusiems mokyklas, kuriose mo
koma rašto. Tuo būdu skautai nori 
pakelti atsilikusio krašto kultūrinį 
lygį. Ar mes taip rimtai žiūrime į 
savo pilietines pareigas, ar užtek
tinai budime tėvynės reikaluose?

LSB DŽIAMBORĖS FONDO 
SKYRIAUS PRANEŠIMAS

* Džiamborės Fondas buvo išsiun
tinėjęs aukų lapus, kuriuos užpil
dytus ir surinktas aukas atsiuntė šie 
asmenys:

1. p. V. Gudelis, DF Įgal. Kanadai 
$185, - (P. L. B. Kanados KraštoVal- 
dyba paaukojo $50).
2. ps. VI. Rušas, DF Įgal. Toronte 
$72.25 (K. L. B. Toronto Skyr. paau
kojo $25,- ir Toronto Skautų-Skau
čių Židinys $10,-).
3. ps. V. Simonaitis, DF Įgal. Niaga
ros Pusiasalio Rajonui $33,-.
4. "Tėviškės" vietininkija, New Bri
tain, Conn., per viet. s. J. Raškį 
$16,-.
5. "Baltijos Jūros" tuntas Čikagoje, 
per j.ps. A. Butkevičių $12.60.

Fondas dėkoja visiems aukoto
jams ir aukų rinkėjams. Be to, prašo 
visų, kurie yra gavę aukų,lapus, kiek 
galima greičiau atsiskaityti.
* Šiais metais LSB Vyr. Skautininkas 
Šv. Jurgio dienos proga paskelbė vi
siems LSB vienetų nariams ir va
dovams Brolijos Gerąjį Darbelį, pa
aukojant Džiamborės Fondui. Į šį 
pranešimą pirmoji atsiliepė L.K. Ša
rūno dr-vė, Elizabeth, N.J., va
dovaujama v. si. Algio Bitėno, pri- 
siųsdama auką $5,-. Džiamborės 
Fondas dėkoja v.sl. A. Bitėnui ir vi
siems dr-vės skautams ir vilkiu
kams ir prašo visus kitus vienetus ir 
vadovus pasekti šiuo gražiu pavyz
džiu.
* Už išplatintą "White Badge" lei
dinį Džiamborės Fondą šiais metais 
parėmė šie asmenys.
1. sen.A.Karaliūnas,Čikaga $36,-
2. v.sl.A.Bitėnas, Elizabeth $10,-
3. s.P.Molis,Hopkinton,Mass. $ 8,-

Džiamborės Fondas visiems dė
koja ir prašo dar neatsiskaičiusius 
"White Badge" leidinio platintojus, 
kiek galima greičiau atsiskaityti.

Visais šiais reikalais, siunčiant 
aukas Džiamborės Fondui bei atsi
skaitant už išplatintus "White Badge" 
prašome rašyti: A. KARALIŪNAS, 
3717 W. 70th PLACE, CHICAGO 29, 
ILL.
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KANADOS RAJONAS

London, Ont.
* Simano Daukanto Vietininkijos 
skautų stovykla prasidės s”, m. liepos 
mėn. 8 d. ir tęsis iki liepos mėn. 
16 d. Stovyklavietė bus p.p. Dragū- 
nevičių ūkyje, Mt. Brydges, Ont. 
Stovykloje dalyvaus Londono, Mt. 
Brydges ir Rodney skautai. Stovyk
loje galės stovyklauti ir ne skautai.

V. G.
* Gegužės mėn. 13 d. K. L. B. Londo
no Apylinkės Valdyba minėjo Mo
tinos Dieną. Minėjimą atidarė val
dybos pirmininkas J. Butkus giesme 
"Marija, Marija". Po to buvo s. L. 
Eimanto trumpa paskaita. Po jos 
prasidėjo meninė dalis, kurią vedė 
Simano Daukanto vietininkijos vie
tininkas ps. M. Chainauskas. Progra
mą atliko šeštadieninės mokyklos 
mokiniai ir vietos skautai. Progra
moje taip pat dalyvavo akordionistai 
broliai Kudirkos iš Rodney. Pirmą 
kartą scenoje pasirodė Londono vai
kų teatras, vadovaujamas s. v. v. si. 
A.Švilpos, globojamas vietos skau
tą. Veikaliuką parašė ir jį režisavo 
s.v. v.si. A. Švilpa. Po minėjimo 
valdybos pirmininkas J. Butkus vi
soms motinoms įteikė po raudoną 
rožę.

ATLANTO RAJONAS-JAV
(tąsa)

Worcester, Mass.
* Į Neringos vietininkiją įstojo dvi 
naujos sesės prieš porą mėnesių at
vykusios iš Vokietijos - N.Brantaitė į 
skaučių Jūratės d-vę ir L. Brantaitė į 
jaun. skaučių d-vę.
* Neringos viet. sesės, norėdamos 
sudaryti galimybę vasarai atėjus ir 
Vokietijoje esančioms lietuvaitėms 
sesėms pa stovyklauti, nusiuntė joms 
$15.00 auką.
* Balandžio 23 d. šv.Jurgio šventės 
iškilmingoje sueigoje jaunesniųjų 
skaučių įžodį davė: Dalia Matule
vičiūtė, Irena Kildušytė ir Nijolė 
Maskeliūnaitė.
* Jūratės d-vė baigė skautiško pa
žangumo konkursą. Laimėjodaugiau- 
sia surinkusi taškų Lapių skiltis, va
dovaujama psl. Gražinos Čėsnaitės. 
Pavieniai daugiausia taškų surinko 
psl. G.Cėsnaitė.

Nuotr. V. Gudelio
Panemunės Miško dr-vės paukštytė L.Keraitė deklamuoja Motinos Dienos 
minėjime London, Ont.

Šv.Jurgio proga į gerojo darbe
lio vajų Džiamborės Fondui įsijun
gė ne tiktai Nevėžio tunto broliai, 
bet ir Neringos viet. visos sesės. Tai 
labai gražus pavyzdys ir padėka 
priklauso vietininkei ps. E. Gorodec- 
kienei ir jos vadijai už šį gražų su
manymą ir visoms sesėms už Džiam
borės Fondo parėmimą. Sesių surink
tas gerojo darbelio įnašas DF $12. 00 
pasiųstas DFS Vedėjui s. P. Moliui.
* DLK Gedimino d-vė, vad. s. v. si. 
V.Gedminto ir adj. psl. Z.Šermukš
nio šių metų birželio mėn. 2, 3 ir 
4 d. d. p. Gerulaičio ūkyje surengė 
skiltininkų kursus būsimiems ir esan
tiems jauniems vadovams. Kursuose 
dalyvavo: psl. P. Nakročius, psl. A. 
Gedmintas, D. Pajėda, J. Pipiras, 
J. Pauliukonis, P. Norkevičius ir R. 
Kildišas. Esame dėkingi tėveliams 
už transportą.
* Balandžio mėn. 23 d. Nevėžio 
tunto broliai ir Neringos viet. sesės 
iškilmingai paminėjo skautų globėjo 
šventę. Gilų ir turiningą pašnekesį 
pravedė v.s. A.Venclauskas. Po su
eigos buvo bendras laužas.
* Nevėžio tuntas padidėjo dviem 
naujais nariais. Į vilkiukų draugovę 
kandidatais įstojo broliai R. ir R. 
Girčiai.
* Vilkiukų skiltis, vad. psl. A. Ged- 
minto, sušilus orui vėl vyksta į nak
ties iškylas kas antrą savaitę. Sueigos 
daromos taip pat kas dvi savaites. 
Gerąjį darbelį Džiamborės Fondui 
atliko visi ir laiku, surinkti $2.00 
perduoti dr-vės draugininkui persiun
timui DF.

* Gegužės 27 d. Aušros Vartų bažny
čioje sutuokti s. v. kand. A. Pridotkas 
ir O. Valaitytė. Jauniesiems linkime 
gražaus, naujo gyvenimo. P. M.

Wore esterio Neringos 
vietininkijos sesės vad.pš. E. 
Gorodeckienės aktyviai įsi
jungė į gerąjįdarbelį Džiam
borės Fondui, paskelbtą šv. 
Jurgio proga. Jų įnašas DF 
$12.20 parodo Worcesterio 
sesių skautiškumą ir įverti
nimą DF atliekamų darbų 
bendram Lietuviškos Skau- 
tijos labui.

Tai yra labai gražus ir 
sektinas pavyzdys. Sesėms 
nuoširdžiai dėkoju.

s. P. Molis 
LSB Džiamborės Fondo 

Skyriaus Vedėjas
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