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SKAUTŲ AIDAS
Lietuvių skaučiųir skautų laikraštis *Redaguoj? vyr. sktn. Stp. K a i r y s , bendra

darbiaujant Redakcinei K-jai *Leidžia Lietuvos Skautų Brolijos Kanados Rajono 
Vadija * Prenumerata: metams $ 2.00, pusei metų $ 1.00 *Smulkūs skelbimėliai 
iki 20 žodžių $ 1.00 *Adresas: Redakcija - Stp. Kairys, 716 Lansdowne Ave, 
Toronto, Ont. ^Administracija - P. A. Pundzevičius, Box 1003, Station C. 
Toronto, Ont.

^Lithuanian Boy- and Girl Scouts periodical Editor S. Kairys, 716 Lansdowne Ave, 
Toronto, Ont.

* Montrealyje stovyklavę sesės ir bro
liai mus parėmė 34 doleriais. Širdin
gai dėkojame !

* Kanados Rajono dvasios vadovui 
kun. S.Kulbiui S. J. už 3 dolerių pa
ramų "Sk. Aidui"nuoširdžiai dėkojam.

* Lethbridg'o skautų vienetui likviduo
jantis, buvęs vieneto vadovas prisiun
tė mums per Kanados Rajono Vadeivų 
4 dol. Dėkojame.
* Nr. 9 išeis rugsėjo mėn. pradžio
je. Medžiagų renkama iki rugpiūčio 
mėn. 10 d. Ypatingai laukiame kores
pondencijų apie šios vasaros stovyk
las ir nuotraukų.

* Montreališkė "Nepriklausoma Lie
tuva" pradėjo dėti nuolatinį skautų 
skyrių. Skyrius papuoštas "Po sve
timu dangum" antgalviu. Redaktoriui 
p. J. Kardeliui visų skaučių ir skautų 
vardu Širdingai dėkojame.

* Nuo šio numerio "Prie laužo" sky
rių sutiko tvarkyti sktn. Vilius' Bra
žėnas, buvęs II ir III-čiosios Tauti - 
nės stovyklos laužavedžiu.

ATSIUSTA PAMINĖTI

* Toronto Baltijos leidykla išleido 
Šatrijos Raganos "Sename Dvare" . 
Tiražas 1500. Viršelis mūsų bendra
darbio vyr. sklt. V.BriČkaus. Spau
dė sk. vyčio sklt. J. DanaiČio"Ban -

Viršelis: Dail. Telesforo Valiaus

Toronto - PL 1026

gos" spaustuvė Toronte. Kaina nepa
žymėta. Knyga yra perspausta iŠ to 
pat vardo leidinio išleisto "Sakalo" 
leidyklos Lietuvoje. Darbas atliktas 
labai švariai ir paimti į rankas tokių 
knygų yra tikras malonumas. Būtų 
labai gražu, kad kiekvienas brolis ir 
sesė šiuo lietuvių klasikų veikalu pa
pildytų savo bibliotekų. Šią knygų ir 
visus kitus "Bangos" spausdinius plar 
tina mūsųtiekimo skyrius: J. Matulai
tis, 546 Indian Rd., Toronto, Ont.

* "Mūsų Vytis", Nr. 3-4(31-32). Ra
šo vadai - skautininkai: K. Palčiaus- 
kas, A.Saulaitis, A. Kr aus as, L. Mas - 
kaliūnas, P.Dauknys.

Sk. vyčių Perkūno būrelio narį psktn. 
Vladą MORKŪNĄ ir Aliną VAITKUTĘ 
sukūrusius skautišką šeimą nuošir - 
džiai sveikiname ir linkime saulėto gy
venimo. -

Perkūno būrelio sk. vyčiai

Sesę Marytę EIDUKAITYTĘ ir Praną 
PUŠKORIU, sukūrusius šeimų,sveiki
na ir daug saulėtų dienų linki - 

Liepsnelės

Skaučių-tų vadovai, skautininkai-ės, 
sk. vyčiai ir vyr. skautės, A. S. S.nariai 

kviečiami užsiprenumeruoti
"MŪSŲ VYTĮ"

P. L. S. S. vadovų ir akademi
kų skautų-čių organų.

Skaitytojas kiekviename numeryje ras 
daug medžiagos skautiškosios ideolo - 
gijos ir vadovavimo klausimais. Pre- 
numeratūros kaina iki metų galo 1 dol. 
Administracijos adresas:Mr. Eug.Vil- 
kas, 11600 S. Lafayette Ave, Chicago 
28, Ill.  
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JAMBOREE 
lOĮjlĮĮSI

ČSTERREICH

Die Litauischen Pfadfinder, zerstreut 
infolge der Kriegs- und Nachkriegser- 
eignisse iiber alle Kontinente der Welt, 
begriissen auf das herzlichste die Pfad- 
finder Osterreichs als freundliche 
Gastgeber der 7 - Welt - Jamboree.

Diese Jamboree findet an der empfind- 
lichen Grenze des Weltpfadfindertums 
statt. Soli es zum festen und unerschiit- 
terlichen Bollwerk der Briiderlichkeit 
und Kameradschaft werden, als heller 
Leuchtturm der Menschlichkeit durch 
die Finsternis des Hasses und der Ver- 
nichtung scheinen und die Hoffnung 
starken, dass eines Tages der GUTE 7-tos Pasaulinės Skautų 
WILLE liberali auf der Erde herrschen Jamborės ženklas 
wird.

Unsere Stimmen der Dankbarkeit fliessen zusammen aus unse- 
ren neuen Heimen in Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, 
Kanada, Deutschland, Italien, Indo-China, Neu-Seeland, Oster - 
reich, Venezuela, den Vereinigten Staaten von Amerika und nicht 
mehr . . . aus Litauen. Wir richten unseren herzlichsten Dank an 
das Internationale Bureau der Pfadfinder, an die 
Jamboree - Leitung und an den Bund Deutcher Pfad
finder, durch deren Unterstutzung es moglich gewesen ist der 
bescheidenen Gruppe der Litauischen Pfadfinder an dies er Jam
boree teilzunehmen.
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HOW CAN SCOUTS IN HOME-COUNTRIES HELP 
THE NEWCOMER - SCOUTS

There is no one way to answer this question, because of the variety of condi
tions in all those countries where former DP-Scouts have gone for resettle
ment. However let us try to find a way of doing your Good Turn to your Brother 
Scouts.

May be it is quite hard to imagine, but you should try to put yourself into the 
place of your Brother-Scouts who arrive in your country.

Imagine, you left your beloved country years ago, because you knew you and 
your family wouldn't feel free and safe. In the following years you may have 
suffered many hardships, perhaps lost your parents, brothers, sisters or 
friends. In spite of all that you kept your faith to God, to your suffering country 

.and to mankind. Now you have arrived in the country of your resettlement. You 
know it is a democratic country and you know too it fought heavily defending 
those principles which are yours too. Nevertheless, the way of life is comple
tely different from yours. And you are alone there ...

J, If you were able to follow this and to get the feeling of being in such a posi- 
‘tion,. the question will be easily answered by yourself. I think your answers will 
•be something like this:

1. I will be like brother to Scouts who arrive in my country seeking freedom 
and shelter.

2. I will help them to become accustomed to my country, to overcome the 
first difficulties and worries.
•3.1 will let them feel that they are in a free and democratic country with no 

suppression of religious, national and other feelings and views, with no discri
mination against loyal citizens.

It's up to you to find the proper ways to let your brothers from far abroad 
feel happy in your country.

V. Stasiškis 
Australia

REPREZENTANTUS IŠLYDINT

Nebe pirmą kartą išleidžiame savo Tautos ir Brolijos reprezentantus į tarp
tautinę skautų stovyklą - jamborę. Nepriklausomos Lietuvos laikais didesni ar 
mažesni mūsų reprezentaciniai vienetai rinktiniųskautininkųvadovaujami 4 kar
tus. [dalyvavo šiose tarptautinės brolybės Šventėse. Tremties metais, Štai, antrą 
kartą iškelsime Lietuvos vėliavą pasaulio laisvųjų tautą vėliavų tarpe.

Išleidžiame mūsų reprezentantus Austrijos jamborėnnaudodamiesi nuoširdžia 
lietuviškosios visuomenės, išblaškytos visuose kontinentuose, moraline ir ma
terialine parama. Dėkojame visiems mūsų žygį parėmusiems Lietuvos vardu 
ir prižadame daryti viską, kad Jos vardas būtų tinkamai atstovaujamas. Pasi
tikime mūšą vyrais ir vadais, į kuriuos yra nukreiptos visą lietuvią akys. 
Sėkmės !.

** Truputis praeities datų. Mūsų skautai dalyvavo jamborėse: 1924 m. prie.Ko- 
pfenhągos, Danijoje (20 sk.), vadovavo vyr.sktn. V.Šenbergas, padėjo K. Grigai
tis, V. Civinskas ir A.ValuŠis. 1929 m. Birkenheade, Anglijoj (4 sk.), vado
vavo v; sktn. K. Palčiauskas. 1933 m. Godolo, Vengrijoje (35 sk.), vadovavo 
v.sktn. A.Saulaitis, padėjo H. LukaševiČius ir V.Čepas. 1937 m. Vogelenzang'e, 
Olandijoje (28 sk.), sktn. Vojevodskis, padėjo A. Krausas ir sktn P.Karalius. 
1947 m. Moisson, Prancūzijoje (82 sk.), vadovavo v.sktn. V. Čepas, padėjo 
St. Jakštas, A. Krausas, Tirva ir dv.vadovas kun. sktn. J. Vaišnora.
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NETIKĖK !

Sese, Broli,

Žinai ką? Man atėjo į galvą Tau parašyti laišką. Dabar, kai Šviečia vasara. 
Kai šviečia drauge ir Tavo veidas, nes gali išeiti į gamtą, stovyklauti, iškylau
ti. Ar vasara Tau ne maloniausias metų laikas? Tik vasarą gali skautauti kaip 
reikia. Kiti metų laikai yra tik pasiruošimas stovyklai. Taigi, apie stovyklą, 
apie iškylas, apie gyvenimą gamtoje Tau noriu rašyti.

- Bet dėl ko tokia keista antraštė - "Netikėk" - gal paklausi?
Tikrai atrodo keista. Mūsų laikais ne vienas nusiskundžia, kad tikėjimas yra 

susilpnėjęs, kad žmonėms jo trūksta. O aš Tau liepiu netikėti! Taip, nes ne 
viskam juk reikia tikėti. Dažnai tikima ne tam, kam reikia.

Ar Tu galėtum netikėti, kad yra Dievas? Jei nori būti tikras kvailiukas, ne 
tikėk. Juk ir Šv. Raštas sako: "Tarė kvailys savo širdyje-nėra Dievo" (Ps. 13) 
Taip, tik kvailys gali sakyti, kad Dievo nėra, tik aklas Jo nemato, tik kurčias 
Jo negirdi.

Kaip man būtų Tavęs gaila, jei būtum aklas ir kurčias ! Ar Tu galėtum sto
vyklauti, ar Tave žavėtų gamta? Ne Tau kylanti kas rytą saulė įvairiomis 
spalvomis nudažytų pievas, ne Tau paslaptingai šlamėtų miškas, ne Tave svei
kintų mažutis linksmas vyturys . . . Kiti džiaugtųsi, krykštautų, žavėtųsi nuosta
bia gamta, o Tu sėdėtum kur nors prie medžio, nieko nematydamas, nieko ne
girdėdamas .

Ašara kiekvienam iš skausmo ir gailesčio turėtų veidu nuriedėti žiūrint į 
Tave, jei gyvendamas gamtoje, matydamas jos grožį ir didingumą, žaisdamas 
skautiškus žaidimus ir sekdamas pėdsakus,nematytum didžiausio pėdsako, kurį 
paliko gamtoje Tas, kurs ją iš nieko padarė. Tu būtum aklas, kurčias. . . Ne 
tokiam gamtoje gyventi, ne tokiam stovyklauti. Kaip jis galės būti skautas, jei 
nemato paprasčiausio ir aiškiausio pėdsako...

Esu linkęs manyti, kad netikinčių žmonių visiškai nėra. Visa gamta, kiekvie
nas gyvūnėlis, kiekviena gėlytė taip aiškiai kalba apie Dievo buvimą, kad tik tas 
galėtų Jo nematyti ir negirdėti, kas tyčia užmerkia akis arba užsikemša ausis. 
Tokių pasitaiko. Ir visai suprantama dėl ko. Juk pripažinęs, kad Dievas yra, 
turėsi laikyti ir Jo įsakymus, turėsi Jo klausyti. Bet pilnam puikybės žmogui 
kito klausyti yra nemalonu. Laikytis įsakymų, turint kartais atsižadėti vieno 
kito malonumo, jam nepatinka. Todėl, nenorėdamas atsisakyti uždraustų ma
lonumų, nenorėdamas klausyti Dievo, žmogus pamažu sau įsikalba, kad Jo vi - 
sai nėra. Liaudies išmintis sako, kad žmogus gali sau ir ligą įsikalbėti. Ir įsi
kalba. Palengva jis gali ir savo sąžinę užmigdyti. Ir užmigdo. Užmigus sąži
nei, nebeveikia jo protas, akys nebemato, ausys nebegirdi. Nemato ir negirdi 
net aiškiausių daiktų. Nesupranta jis net to, ką supranta jau ir vos į protą atė
jęs džiunglių gyventojas - kad turi būti Kas Nors, kurs padarė tą gražiąją 
gamtą, kad turi būtį Dievas.

Užmigdyti savo sąžinę, aptemdyti protą, sugadinti akis ir ausis yra didelis 
nusikaltimas. Juk tai yra kilniausio Dievo kūrinio sužalojimas, tai yra žmogiš
kos prigimties sunaikinimas ! Pastebėjus šį pavojų, reikia griebtis priemonių
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kol dar nevėlu. Kai tie migdantieji nuodai pradeda temdyti protą, apvilkti akis 
ir užkimšti ausis, reikia įšvirkšti prieš juos veikiančių vaistų. Nesislėpk nuo 
saulės ir gamtos, neniūksok kur nors akis nuleidęs į žemę, bet išbėk į pievas, 
į miškus, atverk akis ir atidaryk ausis. Tada pamažu pradės busti ir Tavo 
sąžinė ir Tu išgirsi pradžioje gal ir ne taip aiškiai jos šnibždantį balsą: "Yra 
Dievas . . . Jis Tave myli . . . Jis paliko šį pėdsaką, šią nuostabiai gražią gamtą, 
kad Jį lengviau pažintum ..."

O kai suprasi Dievo didybę ir Jo gerumą, kai suvoksi, jog Jis Tave tikrai my
li, negalėsi Jo nepamilti ir Tu. Tada Tau nebus nepakeliama našta Jo klausyti. 
Jo įsakymai Tau bus malonūs, nors kartais ir sunkūs. Kai išgirsi klastingas 
sirenas Tau į ausį kuždant; "Esi laisvas, ar kito įsakymų klausysi? Esi jaunas, 
ar tų malonumų atsisakysi?" - žinok, kad tai yra apgaulingi viliojimai. Jų 
žodžiams netikėk. Gal kada nors jau patikėjai, atsimink, kad po to gailėjaisi. 
Vietoj žadėtų malonumų radai tik nerimą, sąžinės graužimą. Taigi, žinok, kam 
turi tikėti. Bet kam netikėk!

Sktn. Juozas Vaišnys S. J.

Kas subatos vakarėli, oi, oi, oi, 
Pyniau rūtų vainikėli, oi, oi, oi. . .

(Iš liaudies dainos)

Kodėl gi aš kalbu apie rūtą?
Ji toks menkas žolynėlis, išau

gęs daržely tarp puikiausių rožių. 
Rodos, nė minėti jos nereikėtų. - Ne, 
pasakys lietuviškasis jaunimas. Ne
niekink šios brangios gėlės !

Rūta lietuviui buvo ir bus brangi 
gėlė. Lietuvio akis, žiūrėdama-į žy
dintį darželį, pirmiausia ieško žalio
sios rūtos. Ji jo širdžiai artima, 
jos spalva maloni.

Rūta mūsų tautinė gėlė.
Kai kas tvirtina, ir gal ne be pa

grindo, kad rūta gražiai auga tik Lie
tuvoje, kad ji yra tik Lietuvą pamė
gusi.

Lietuvis ją apdainuoja savo dainose. 
O kiek yra dainų apie tą žalią rūtelę! 
Mergaitės pina iŠ rūtų sau vainikėlius. 
Lietuvaitei rūtų vainikas nuostabiai 
gražiai tinka. . .

Rūta - mergelės skaistybės simbo
lis. Kaip lietuvaitė saugoja savo rūtų 
vainikėlį, matyti iš dainų. Ir kaip 
verkia kai vėjelis jį nupučia nuo 
galvos . . .

Vyrai- jaunuoliai, eidami bažny
čion ar šiaip kokią iškilmingą dieną 
prisisega prie krūtinės pluoštelį rūtų 
iš savo sesės darželio.

Rūta susijusi su daugeliu mūsų tau
tos tradicijų. Kokios būtų be rūtų 
vestuvės? Lietuvos kaimas tokių 
vestuvių nesuprastų.

Kiek vėl grožio, kai būrelis baltai 
apsirengusių šviesiaplaukių lietuvai
čių mergelių su rūtų vainikėliais ant 
galvų beria žiedus ir rūtų lapelius 
procesijoj prieš pasislėpusį šv. Eu
charistijoj šių rūtų ir visos gamtos 
Kūrėją. Žiūrint į tokį kilnų nekalto 
grožio suderinimą, žėrinčio iš jau
nučių veidelių, su skaisčia visų apei
gų nuotaika, dažnai negali susilaiky
ti nuo jaudinančių širdį džiaugsmo 
ašarų.

Myli lietuvaitė savo rūtas. Kai tik 
nuslenka nuo juodos žemės sniegas, 
tuoj bėga mergaitė žiūrėti, ar dar 
gyvos jos rūtelės, ir džiaugiasi, pa
mačius kyšančias žalias jų viršūnes . 
Lietuvaitės darželis be rūtos neįma
nomas.

Rūtos meilė mūsųtautai yra įgimta : 
kitos tautos to nejaučia. Lietuviai 
daug dalykų lygina rūtai: mergelė nu-
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Vyr. skilt. a. Mieželis
Plačiame, miškuotame slėnyje Al

pių kalnuose, Traun ir Ischl upių ap
suptame pusiasalyje randasi senas 
maudyklių miestelis - BadIschl.Mies
telis yra 468 m. aukštumoje virš jū
ros lygio, o aplinkinių Salzkammer
gut'o kalnų snieguotos viršūnės sie
kia iki 1800 m.

Šiame žavingame Austrijos kampe
lyje įvyks septintoji pasaulinė jambo- 
rė. Ši jamborė pasižymės savo pa
prastumu. Nerasime ten puikių pasta
tų, nes norima turėti tikrąmiško sto
vyklą. Nevaikščiosime prožektorių 
šviesoje, nes norima matyti mėnulį 
ir mirkčiojančias žvaigždutes. Negir- 
dėsime garsiakalbių, nes norima iš
girsti mūsųpaČiųširdžių balsus. Toks 
yra austrų skautų tikslas.

Dalyvių skaičius numatomas apie 
15.000 skautų, atstovaujančių 52 tau
tas. Jau dabar yra užsiregistravę virš 
14.000. Jų tarpe atskirais kraštais 
yra Belgija su 1000, Burma 5, Kana
da 35, Danija 500, Suomija 60, Pran
cūzija 1500, Vokietija 600, Anglija 
3400, Graikija 75, Islandija 40, Ai
rija 36, Italija 600, Kuba 10, Libar 
nonas 150, Lichtenšteinas 40, Luk- 

semburgas 200, Norvegija 300, Olan
dija 1000, Pakistanas 80, Persija 24, 
Švedija 400, Šveicarija 800, Pietų 
Afrika 100, Sirija 34, JAV 1000 ir 
apie 2000 austrų skautų. Be to, pir
mą kartąskautijos istorijoje dalyvaus 
Jungtinių Tautų skautų draugovė ir 
antrą kartą Sovietų pavergtų tautų 
skautai, jų tarpe ir lietuviai.

Austrijos skautai tikėjosi mažesnio 
dalyvių skaičiaus ir, kai susidarė 
toks didelis skaičius, jie buvo privers
ti padalinti visą stovyklą į septynias 
pastovykles. Visų tautų vienetai bus 
išskirstyti tarp šiųseptynių pastovyk- 
lių, suteikiant didesnes galimybes 
geriau visų tautųskautams susipažin - 
ti vieniems su kitais.

Jamborės ženklu pagal prof. Rich
ter iš Salzburgo projektą parinktas 
Maultrommel, senas austrų liaudies 
muzikos instrumentas.

Kiekvienai draugovei (32 skautai ir 
3 sktn.) bus duotas 450 m2 žemės 
plotas, kuriame kiekviena tauta galės 
įsirengti kaip jai patinka, pabrė
žiant savo tautos specifinius skautybės 
aspektus. Stovyklos įrengimams bus 
duota užtektinai miško medžiagos. Su

vyto kaip žalia rūtelė.
Taip, Lietuva yra rūtų kraštas. Kol 

lietuvis mylės ir gerbs rūtą, lietuvai
tė laikys ją kuklios skaistybės simbo
liu, puoš ja savo galvą, o jaunuolis 
krūtinę, tol lietuvių tauta bus ir di - 
diems žygiams pasiruošusi.

Skautai rūtos reikšmę seniai su
prato. Iškilmių dieną skautės rūto
mis - o ne kuo kitu - apkaišydavo tė
vynėje didžiai mylimus svečius. Jos 
ją pasirinko net savo ženkleliu. Broli 

skaute, ar tau nėra artima ta žalioji 
rūtelė, kuri pražysta geltonais smul
kiais žiedeliais tavo sesutės darže
lyje?

Ji juk yra ir skautiško švelnumo 
simbolis.

Sese skaute, dainuok rūtų dainas ir 
kelk brolių tarpe meilę jai, kad bran
gus rūtos vainikėlis ir toliau saugotų 
mūsų sesių ir brolių nekaltas širdis.

Skilt. A. M.
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Ruošiame pusryčius. . .Aušros tunto 
stovykla Vokietijoje 1951

vo norėta sudaryti galimybes patiekti 
visų tautų valgius, bet, deja, aplin
kybės privertė pasitenkinti tik anglų, 
prancūzų ir austrų patiekalais.

Iškyloms yra paskirtos penkios 
dienos (rugp. 6-10). Kiekviena, drau
govė galės laisvai pasirinkti savo iš
kylų laika, ir vietą.

Kiekvienos tautos kontingento va
das nustatys savo grupės programą. 
Pastovyklių laužavedžiai ir vadijos 
visiems vadovams padės suderinti 
programas ir suteiks visą reikiamą 
pagalbą.

Stovyklos metu bus tik du bendri 
visos jamborės laužai, nes norima 
pamatyti ir išgirsti tik geriausius vi
sų tautų pasirodymus. Manoma, kad 
mažesni laužai pastovyklėse suteiks 
daug daugiau galimybių. Tautos, no
rinčios pademonstruoti savo liaudies 
meną ir išdirbinius, turės tam gerų 
progų.

Šioj jamborėje ypatingas dėmesys 
bus skiriamas muzikai ir dainoms. 
Visos tautos prašomos būtinai atsi
vežti liaudies muzikos instrumentų 
orkestrus arbamažas instrumentalis
tų grupes. Chorai ypač labai laukiami. 
Jei bus užtektinas dalyvių skaičius, 
bus pravestas dainų ir muzikos vaka
ras.

Dideliųvaržybų nebus. Tačiau skau
tiškos varžybos tarp skilČiųir draugo
vių yra laukiamos. Kiekviena tauta 
jau prieš jamborę pakvies pasirinktos 
tautos skautus varžytis ir nusistatys

Pirmosios pagelbos egzaminai.
Ta pati stovykla. Nuotr. K.DikšaiČio 

visas taisykles. Stovykla suteiks gali
mybės dalyvauti bokštų, tiltų, lapinių 
statymo, ugnies kūrimo, guolių įren
gimo medžiuose, signalizavimo, fo
tografavimo ir gamtos tyrimo varžy
bose. Tik pionerijos varžybos bus 
pravestos tarp visų jamborės dalyvių. 
Uždavinys;tilto statymas per 2, 50 m. 
pločio upelį, tekantį stovyklavietėje. 
Statybinės medžiagos bus duota kiek 
pageidaujama. Kiekviena mažesnė 
grupė turės pastatyti vieną, o kiek
viena didesnė - po du tiltus.

Jamborės metu, tikimasi, bus ge
ras oras. Tačiau, jei ir lytų, skau
tas vis tiek bus linksmas ir stovykla 
dėl to nenukentės. Blogam orui esant, 
susirinkimams numatomos specialios 
didelės palapinės.

Lietuvių tautą ir skautus atstovaus 
16 Vasario gimnazijos vienintelės 
laisvame pasaulyje skautai,vadovau
jami sktn. V.Skrinsko ir psktn.O. 
Gešvento. Vienetas numatomas suda
ryti iš dviejų skilčių po 8 skautus ir 
3 vadovų.

Nėra reikalo aiškinti kaip yra svar
bu mūsų pavergtai tautai jos atstova
vimas dideliuose laisvojo pasaulio 
jaunimo susibūrimuose. Mūsų repre
zentacinis vienetas sudarytas iš pa
siryžusių skautų. Vienetui vadovauja 
patyrę vadai. Jiems visiems linkime 
geriausios sėkmės! Tesuplėvesuoja 
vėl trispalvė pasaulio laisvųjų vėlia
vų tarpe, reikšdama mūsų alinamos 
tautos begalinį laisvės dienų troškimą.
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Sakalų skiltininkas Ignas Ranio- 
nis visą šeštadienio pavakarę savo 
kambarėlyje sėdėjo giliai susimastęs. 
Nors gili ir minkšta kėdė buvo patogi, 
bet viena už kitą sunkesnės mintys 
vis jam neišėjo iš galvos. Pagaliau 
po kiek laiko lyg viskas toli nuskrido, 
o likęs tik vienas rūpestis nedavė ra
mybės: ką čia padarius, kad išsisu
kus iš to sustingimo, kurin, kaip jam 
atrodė, buvo patekusi visa skiltis. 
Jis jau kurį laiką juto, kad skilčiai 
stigo jaunatviškos dinamikos ir entu
ziazmo. Sueigose, iškylose, žygiuose 
ar šiaip subuvimuose visiems skilti- 
ninko planams, pasiūlymams bei už
daviniams skautai, kaip jis matė, 
nerodė reikiamo užsidegimo, iš šir
dies plaukiančio pritarimo bei judru
mo. Viskas buvo daroma, kaip ne sa
vo rankomis, lyg sunkoką ir net ne
malonią pareigą pildant.

Ieškodamas išeities, skiltininkas 
pagaliau visą dėmesį nukreipė į save. 
O gal gi kartais jis pats viso to kalti
ninkas? Gal jis nemoka reikiamai sa
vo skautą uždegti? Gal Čia naujame 
krašte nesugeba prisitaikinti prie 
vietos sąlygų? Gal jis per daug tik 
pamokslauja ir per daug visur rodo 

savo iniciatyvą, tuo tik nustelbdamas 
kitus ir neduodamas jiems pasireikš
ti? - Visiems šiems į galvą suplau
kusiems klausimams Ignas negalėjo 
rasti tinkamo atsakymo bei spren
dimo. Viena tik buvo jam aišku, kad 
šitokia padėtis skiltyje pas jį pirmą 
kartą. Ir tėvynėje, vos tik pradėjęs 
skiltininkauti, jis juto, kad viskas klo
jos sklandžiai. Tremty jį laikė senu 
vilku ir jo skiltį statė pavyzdžiu ki
tiems. Dabar gi, atsidūrus užjūrio 
krašte ir turint geresnes, kaip Vokie- 
tijoj sąlygas, turėtų, rodos , 
dar geriau sektis. Jo skiltį 
sudarė tik tremties skautai ir vienas 
kitas čia į skautišką sąjūdį įsijungęs 
jaunuolis. Jis juos puikiai pažino net 
iki smulkmenų. Mokėjo prie visų 
prieiti, gerai žinojo, ko kam reikia 
ir kas kam tinka. Bet. . . nors jo 
skiltis ir nebuvo draugovėje iš pas
kutiniųjų, tačiau jis buvo pilnai įsi
tikinęs, kad ji nėra reikiamoje 
aukštumoje.

Gal jam tuo reikalu su draugi
ninku pasitarti? Bet kaip visą tai 
išaiškinti? Juk tiesiog sakyti, kad 
pas jį skiltyje krizė,nėra kaip. Ne
patogu gi nuėjus pas draugininką pa

pusryčiaujam . . . Aušros tunto 
stovykla Vokietijoje 1951

Kepam duoną ... Ta pati stovykla 
Nuotraukos K.Dikšaičio
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Aušros tunto Diepholze skautai padeda vainiką prie kryžiaus
Motinos Dienos proga 1951.

tiekti kaltinimo aktą sau pačiam. 
Tuo labiau, kad draugininkas niekad 
dėl jo skilties jokio sielojimosi nėra 
rodęs. O gal jis viską žino ir tik lau
kia, kad Ignas pats pradėtų apie tai 
kalbėti? Ne. Jei eiti pas draugininką, 
tai tik rintai pasiruošus ir turint 
pakankamai argum entų. Tačiau prieš 
tai reikėtų sušaukti skilties sueigą. 
Gal padėtis nėra jau tokia bloga ? 
Sueigoje Ignas pasiryžo nieko nedai
lindamas iškelti visą teisybę ir tuo 
pačiu paraginti skautus atvirai ir ne
sivaržant taip pat savo širdis atverti. 
Savo skilties ryšio schemą jau kelis 
sykius buvo sėkmingai išbandęs. Jei 
reikėjo, skautai, nors ir po visą 
miestą pasklidę, sueigon sulėkdavo 
per valandą, na ilgiausiai per pusant
ros valandos laiko. Tad tebūnie jie 
Čia dar šį vakarą 1 Tai bus lemiamoji, 
savęs perkainojimo ir savikritikos 
sueiga I

Nors kojos kaip niekados buvo 
sunkios, pas artimiausią skautą 
Algį bėgo tekinas. Veik tekinas ir su 
tuo pačiu sunkumu kojose grįžo Ignas 
namo ir laukė visų susirenkant. Ilgai 
laukti nereikėjo. Tiesiog stebėtinu 
greitumu atsirado visi jo kambary 
ir, tik galvos linktelėjimu pasisvei
kinę, sėdo kur kam papuolė. Ignas 
negalėj o įsivaizduoti, kaip tokiu trum
pu laiku galėjo jie visi atvykti. Gal 
jie jautė, kad sueiga bus ? Gal buvo 

susitarę ar net susimokę prieš jį? 
Jo nuostaba didėjo dar ir todėl, kad 
visi kaip vienas tylėjo ir tik dide
lėmis ir perveriančiomis akimis se
kė jį. Ką tie įtempti žvilgsniai reiš
kė jis nemokėjo išskaityti, tačiau 
širdies gilumoje juto, kad nieko gero 
jam nelemia. Jo nuostaba pradėjo 
išvirsti į baimę, kai visi palengva 
ir nenuleidę įsmeigtų akių bei pasilen
kę ėmė slinkti jo link. Ignas tikpa- 
Šoko ir ėmė trauktis atbulas į kam
pą, o jie tiesiog be jokio šlamesio 
slinko vis artyn. Igno nervai nebe
išlaikė, nors tuo pačiu laiku juto, kad 
visos jėgos jį palieka. Atsirėmęs nu
gara į sieną, kiek dar turėdamas jė
gų sušuko: "Broliai!" Bet tuoj jį 
čiupo kietos rankos ir stipriai spau
dė bei purtė. Gintis neįstengė. Galva 
sunkėjo, sąmonė temo. Nieko nebe
matė. Tik paskutines pastangas su
telkęs vos pravėrė akis. Prieš save 
išvydo tik vieną besišypsantį draugo
vės adjutanto veidą . . .

- Na ir miego kietumas !Ne tik ne
girdėjai, kaip kambarin įėjau, bet ir 
gerai purtomas ilgai nepabudai.

-Kas, ar aš? - paklausė vis dar 
apsiblausęs Ignas.

- Tu, o kas gi daugiau?
- O kur gi jie visi?
- Jie dar tunto būstinėj pasiliko. 

Aš tiesiog tekinas atbėgau pranešti tau, 
kad sakalų skiltis skautiškoje veik-
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Šiandien pakalbėsime apie rūkymą. 
Ta legalizuota visuomenės blogybė

atlieka savo darbo, kūnas negali 
augti sveikas. Kiekvienas skautas

vis giliau įleidžia šaknis. Besaikis
rūkalų vartojimas visai atbukino pyp - 
korių atsakomybės jausmąnerūkančių- 
jų atžvilgiu. Siu dienų žmonių ne
pasitenkinimas, tingumas, nevyrišku- 
mas ir bloga nuotaika didžia da
limi pareina nuo perdėto, nesai- 
kaus rūkymo. Ir mūsų bendruo
menės susirinkimuose, posėdžiuo
se, koncertuose, šokių salėse rūkoma. 
Kartais ir moterų kambarin, kuria
me ir vaikai būna, užsukęs svečias 
užtraukia cigarą, kurio stiprūs ir 
troškiną dūmai slopina nerūkančiųjų 
krūtinę. Vis tai daroma gero tono
vardan.

Rūkymo paprotys nesvetimas ir 
skautiškoje šeimoje. Kai kurie skautų 
vadai net perdėtai rūko ir rūkymui 
priduoda tam tikros reikšmės many
dami tuo pakelsiu savo " autoritetą" . 
O savo silpnybei pateisinti tvirtina, 
kad ir skautybės kūrėjas Baden-Po
wellis rūkęs ir nedraudęs skautams 
rūkyti.

Tuo klausimu leisiu pačiam skau
tybės kūrėjui pasisakyti: "Skautas ne
rūko. Bet kuris berniukas gali rūky
ti. Tai ne toks jau puikus dalykas. 
Bet skautas nerūko todėl, kad nėra 
kvailys. Jis žino, kad jei berniukas 
rūko prieš suaugdamas, tai tikriau
siai silpnina širdį, o širdis svarbiau
sias organas kūne. Ji išva- 

loje pripažinta geriausia. Jūs laimė
jo! konkursą ir pirmą dovaną. Svei - 
kinu ! Duok paspaust kaire !

Pasktn. L. E-tas

žino, kad rūkyrtias gadina akis ir uos-
lę, kuri yra didžiausios svarbos žval
gymui einant tarnybą".

Ir Baden-Powellis ankstybesniame 
savo gyvenime rūkė, bet, patyręs ta
bako žalą, visiškai metė rūkyti. Jis 
sako; "Aš pats rūkiau pypkę, kol 
kartą susiėjau su amerikiečių pa
sienio sargybiniais, ėjusiais žval
gybą susirėmimuose su indėnais. Nei 
vienas iš jų nerūkė, o jie,užjausdami 
mane, išjuokė nedakepusiu vaikinu, 
kadangi aš rūkydamas tariausi paro
dysiąs savo vyriškumą. Jie paaiškino 
man, kad rūkymas paveikia akis, kvė-
pavimąir uoslę, o gera uoslė nakties 
žvalgymui esanti neapsakomos ver
tės. Nuo tos valandos aš tuojau lio
viausi rūkęs ir niekuomet daugiau ne- 
bepradėjau. Dėl to susilaikymo man 
einasi geriau ir sveikiau, o taip pat 
piniginė netuštėja".

Vadinasi, skautybės kūrėjas nepalai
kė rūkymo ir pats metė rūkęs. Mes,
tęsdami gražią lietuvių skautų-Čių 
tradiciją, kuria skautas-tė nerūkė ir

Venecuelos lietuviai skautai žygiuoja
Maracay
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negėrė, susilaikom nuo nikotino, nes 
tai naudinga sveikatai, grūdina valią 
ir aukština jaunuolį-ę,mažina sociali
nes blogybes ir kelia idealistinį jaunuo
menės nusiteikimą. Ir pagal LSS Tary
bos Pirmijos 1948 m. sausio 31 d. ap
linkraštį skautas ir skautė iki 21 m. vi
siškai nerūko. Nuo 21 metų kiekvienas 
LSS narys gali apsispręsti nerūkyti ar 
rūkyti. Tačiau tas leidimas apsi
spręsti nėra paskatinimas ar patari
mas keisti skautišką tradiciją, vykdy
ta iki 2 1 metų amžiaus. Tas leidimas 
negali būti aiškinamas kokia atpalai - 
duojančia privilegija, jei LSS narys, 
be LSS, yra dar griežčiau varžomas sa 
vo šeimos, mokyklos ar kito jį tiesio
giniai liečiančio veiksnio.

Rūkantieji LSS nariai nerūko: skau
tų sueigose, iškylose, užsiėmimuose 
ir pan., dalyvaudami su kitais, ypač 
jaunesniaisiais LSS nariais, būdami 
uniformuoti viešose vietose bei kitais 
atvejais dalyvaudami skautų ar skaučių 
vardu. Reiktų ir išemigravusiems mū
sų broliams ir sesėms šių Pirmijos 
nuostatų ir gerų principų laikytis . 
Ar Šiuo klausimu palaidumasneįsigali? 
Griežčiau kontroliuokime savo veiks
mus ir atsiminkim 10 įstatą.

Suglausdami mintis, prieiname šių 
išvadų; 1. Baden-Powellis, patyręs 
nikotino žalingumą, visiškai metė 
rūkęs ir yra saulėtu pavyzdžiu ne 
vien tik jauniesiems, bet ir senie
siems skautams. 2. Tuntininkų su
važiavimo nutarimu ir Pirmijos pat- 
tvirtintu nuostatu LSS narys ligi 21 me
tų visiškai nerūko. Įpratusis rūkyti 
vyresnio amžiaus skautas-tė skautiš
kuose parengimuose, sueigose bei 
užsiėmimuose nerūko. Be reikalo 
kai kurie broliai, norėdami patei
sinti savo silpnybę, tvirtina, kad pats 
skautybės kūrėjas visą amžių rūkęs. 
Negražu, kad skautas ar skautė de
monstratyviai ir perdėtai rūko. Kaip 
mes nesiaiškintume, rūkymas nie
kuomet negali būti priskirtas prie 
teigiamų savybių, o yra vergavimas 
blogam įpročiui. Būdami gamtos 
ir gryno oro bičiuliai, stenkimės 
kuo mažiau vartoti nuodų, alinančių 
mūsų kūną. "Skautas blaivus ir skais
tus savo mintyse, žodžiuose ir veiks
muose".

Vyr. sklt. A.Draugelis

Prieš eilę metų,stovyklaujant pui
kiuose tėviškės miškuose,teko patirti 
sekantį atsitikimą.

Rengiant stovyklą, stovyklos vir
šininkas vienam iš jaunesniųjų brolių 
liepė paieškoti miške neilgą kartelę 
stovyklos virtuvės palapinei paremti. 
Skautas,užsidėjęs ant pečių kirvį, nu
žingsniavo miško gilumon jam paves
to uždavinio atlikti. Po keliolikos mi
nučių sugrįžta berniukas su sunkia 
apie 6-7 cm. storumo kartele. Links
mas taip greit suradęs reikalingą kar
tį prisistato stovyklos viršininkui. 
Sis, pamatęs kartį, atpažino ją esant 
ąžuoline ir paklausė tuojau, kur jis 
ją radęs ir kodėl kirtęs? Sis atsakė: 
-"Nereikėjo po krūmus landžioti, be 
to turi daug Šakų - ant jų bus galima 
kai ką pasikabinti". - Stovyklos vir
šininkas tuojau liepė nutraukti sto
vykloje darbą, sušaukė visus stovyk
lautojus, parodė kartį ir liepė visiems 
eiti drauge su juo. Vedami skauto, 
kuris nukirto ąžuolą, priėjo gražią 
aikštelę. Jos viduryje styrojo apie 
1 metro, aukščio kelmas, o apie jį 
gulėjo išmėtytos žalios šakos. Sto
vyklos viršininkas, nurodęs visiems 
susėsti ratu apie kelmą,pradėjo pasa
koti:

Clevelando Vytauto D. dr-vės vadija 
prie Dr. J. Basanavičiaus paminklo.
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Šv. Jurgio Dienos laužas Bostone 
1951. Vadovauja pasktn. T.Nagi- 
nionis. Nuotr. K. Grūzdo

Dažniausiai aptinkamas ąžuolas 
Lietuvoje (Quercus pedunculata), ku
ris nepabūgsta jokių audrų ir šimt
mečiais gyvena, gilioje senovėje buvo 
laikomas šventu. Ir tai dėl to, kad 
jis buvo pats stipriausias. Greičiau 
vėjas jo lapus nuraško, negu išverčia 
iš šaknų šį lauke plačiai išsikerojusį 
medį.

Lietuvoj augantis ąžuolas gyvena 
iki 2000 metų. Per tą savo amžių jis 
auga į storumą ir kerojasi į šakas. 
Storiausias ąžuolas augęs Lietuvoj 
siekia 4,5 m. skers, skrodžio ir 
20 m. aukščio ir yra virš 1000 metų 
senumo. Jo kamiene 1811 m. Diony
zas Poška įrengė dvį pavėsines, iš ku
rių vienoj įrengė muziejų. Antrasis 
- Stelmužės ąžuolas (Imbrado valsČ.) 
turi 8, 70 m. skersskrodį krūtinės 
aukštyje ir apie 19 m. aukščio.

Ąžuolas išdygsta iš gilės, kuri yra 
2-3 cm. ilgio. Jos sėklaskiltės tu
ri 2, 2 % baltymų, 2 % riebalų ir 35 % 
krakmolo. Ąžuolas išauga taip pat ir 
iš atžalų, bet po 80 - 100 metų atžalų 
jau nebeduoda. Pirmais metais jaunas 
ąžuoliukas užauga iki 10 cm. Toliau 
iki 10 metų auga lėtai, o po to iki 
30 - 45 cm. per metus. Po 200 metų 
aukštyn nebeauga. Į storį auga visą 
gyvenimą. Lapai sklypėti, nesimet
riški, apie 7-12 cm. ilgio ir 2, 5-7 

cm. pločio, stipriai priaugę trum
pais koteliais. Žydi pumpurams 
sprogstant gegužyje. Vyriškieji žir
giniai (žiedai) - nusvirę, geltonai 
žalsvi. Moteriškieji žiedai - statūs 
rausvais pakraščiais. IŠ jų atsirand 
vaisius - gilė. Šaknį leidžia iki 2 m. 
gilumo, o po 20 metų šaknys plėtojasi 
ir eina gilyn įkypai ir paviršiumi, pa
darydamos medį atspariu vėjui ir iš- 
plėsdamos maitinimosi tinklą.

Ąžuolas sunaudoja daug vandens. 
Šimtui gramų sausų lapų tenka išga
rinti iki 115 kg. vandens per metus 
Tas rodo, kad jis gali augti net drėg
nose vietose, kur žemės pagrindas 
stipresnis.

Ąžuolą naudoja tvirtiems ir gra
žiems daiktams gaminti. Giles ūkinin
kai naudoja kiaulėms šerti, o žievę 
marginti Velykų margučiams ir kai
liams rauginti. Mediena naudojama 
fanerai, ūkio padargams, tiltams, 
pabėgiams, parketui, statinėms, bal
dams ir pan. Ji gerai išsilaiko vande
nyje, yra elastinga - nelūžta. Chemi
niu būdu iš ąžuolo gauna medžio cukrų, 
actą ir metilo alkoholį. Ąžuolinis ku
ras yra labai kaitrus.

Ąžuolų yra apie 200 rūšių. - Rau
donasis (ispaniškas) ąžuolas, turįs 
rausvą medieną, auga pietų Europoj. 
Žieminis ąžuolas įdomus tuo, kad jo 
lapai išsilaiko per visą žiemą ir krin
ta tik pavasaryje naujiems sprogstant. 
Kalninis ąžuolas auga aukštumose iki 
1500 metrų.

"Taigi", tarė baigdamas stovyklos 
viršininkas, - "nukirstas ąžuolas, ku
ris tūkstantį metų būtų bylojęs apie 
skautų stovyklą buvusią jo pašonėje ,
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Memingenas, Vokietijoje 1947 m.Valencija, Venecueloje 1951 m.

dabar byloja, kad gamtos draugas jį 
sunaikino nemokėdamas parinkti tin
kamo medžio stovyklos reikalams".

Likusį kelmą liepęs nukirsti žemai 
prie pat šaknų,su skautais nuėjo gi
lyn į mišką ieškoti naujos karties. 
Miško tankumynėje augo daug jaunų 
medelių. Jis privedė juos prie nesto
rų juodalksnių krūmo, augusių iš vie
no kelmo. Čia, rodydamas į krūmą, 
liepė tam pačiam skautui parinkti 
medelį kirtimui. Skautas pasirinko 
medelį, kuris buvo už kitus žemes
nis ir, atrodė, buvo kitų stelbiamas.
- "Ne", tarė stovyklos viršininkas,
- "šis medis atlieka savo pareigą. 
Jis padeda augti kitiems juos versda
mas augti į viršų ir neduodamas ša
kotis. Jis vadinamas pavarovu. Čia 
pat jis parodė tiesų medelį iš to pačio 
krūmo, kuris buvo smarkiai pavirtęs 
ir jo lapai viršūnėje jau buvo pageltę. 
"Iškirsk šitą medį, nes jis vargiai 
bežaliuos kitais metais - jis nudžius 
ir išvirs". Berniukas nukirto jį labai 
žemai taip,kad ir kelmą sunku buvo 
pastebėti. Parnešė medį į stovyklą ir 
juo parėmė palapinę, o iŠ ąžuolo pa
darė stovyklos kryžių.

Po k-eletos metų tas pats skautas, 
kuris sunaikino ąžuolą, vadovavo 
skautų stovyklai. Teko man joj apsi
lankyti. Ji buvo švari, kuolai ir kar
tys buvo nepertiesiausios, bet visur 
puikiai tiko. Čia pat užklydo ir giri
ninkas, kuris vaikščiojo po mišką 

ruošdamasis daryti medžių atranką. 
Jis, sutikęs stovyklos viršininką, pa
plojo per petį tardamas: - "Stovykla 
labai graži. Naudojatės ir medžiais, 
bet neradau, kad miškas būtų pažeis
tas. Jūs naudojat tuos medelius, ku
riuos aš rengiausi paženklinti iškir
timui, nes jie jau baigė dienas arba 
kliudė augti geresniems. Iš kur jūs 
žinote, kuriuos medelius teisingiau iš
imti? "-jis paklausė. Stovyklos vir
šininkas atsakė:-"Pirmiausia atsive
dęs skautus į šią vietą aš papasakojau 
įvykį apie ąžuolą, kurį man teko pa
čiam pergyventi". - Ir jis papasakojo 
girininkui mums jau žinomą istoriją.

Girininkas, apžvelgęs stovyklą su 
šypsniu ir ramia širdimi,nužingsnia
vo savais keliais, o stovykla tęsė sa
vo darbus toliau.

Po kiek laiko besibastydamas po 
mišką užėjau į buvusią stovyklavietę. 
Ji buvo labai švari ir atrodė, kad sto
vyklos ten iš viso nebūta. Čia stovykla
vo broliai, kurie žinojo, kas yra 
ąžuolas ir miškas.

Tautinė stovykla Pažaislyje 1938 m.
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bAR APIE GAMTOS PAŽINIMĄ
Pasktn. agr. E. Gimbutiene

Gamtos pažinimas,kaip skautų auk
lėjimo faktorius,daug kartų buvo nag
rinėjamas skautiškos spaudos skilty
se. Norėčiau čia priminti tuos gamtos 
stebėjimo būdus, kurie dar ne taip 
dažnai yra skautų praktikuojami. Iš
trūkę į gamtą, priklausomai nuo palin
kimų imame stebėti paukščius ir 
miško gyvūnėlius, renkame mums 
nežinomus augalus, stebime medžius; 
pajūry domimės kriauklėmis, uoluo
tose vietose papildome savo mineralų 
kolekcijas. Bet ar daugeliui skautų 
dingteli galvon mintis surišti stebi
mus gamtos reiškinius visumon ir da
ryti iš to išvadas ? Ar bandėme kada 
atsakyti kad ir šiokius klausi
mus: kurie augalai sudaro bendrijas 
(dažniausiai kartu vienoje vietoje au
ga) ir kurie yra antagonistai ( vieni 
kitiems priešininkai) ? Ką mes žinome 
apie augalų ir gyvulių tarpusavį su
gyvenimą (synbiozę) ar vienų kitus 
pamėgdžiojimą (mimikriją) ? Kodėl 
vienais metais medžių lapai esti pa
razitų užpuolami, o kitais žaliuoja 
iki pat rudens? Koks ryšis gali būti 
tarp kai kurių vabzdžių pasirodymo, 
augalų lapavimo bei Žydėjimo ir klima
to reiškinių?Kaip iš gyvulių ir paukščių 
elgimosi spėti, koks bus oras rytoj . 
Kai įsigilini, panašių klausimų atsi
randa kur kas daugiau. Atsakyti į tai 
galime tik išmiklinę savo pastabumą 

ir nevieną gamtos mokslų veikalą pa
vartę. Knygų ieškot, skaityt? -Ne, 
tai jau nebeįdomu! Bet kad žinotumėt, 
kiek jų yra viešuose knygynuose, kaip 
puikiai jos iliustruotos ir kokia pri
einama kalba parašytos !S v a r b u tik 
susidomėti.

Pradedančiam gamtos stebėtojui - 
skautui bene lengviausia būtų pradėti 
nuo vadinamų fenologinių stebėjimų. 
Tai viena jauniausių gamtos mokslų 
šakų. Ją sukūrė gamtininkai - sinteti
kai gal tik prieš šimtmečio ketvirtį. 
Fenologai savo stebėjimų pagrindan 
paėmė . .. kalendorių. Bet pasakysi
te, kas gali būti bendra tarp augalų, 
vabzdžių ar paukščių ir laiko mata - 
vimo? O yra, dar ir koks ! Fenologas 
kiekvienai metų dienai parašo gam
tos reiškinių biuletenį: pažymėjęs vie
tos pavadinimą ir datą, toliau surašo 
viską, kas buvo p.astebėta gamtoje. 
Pavyzdžiui:
a) žinios apie orą - temperatūra, 
rytmečio šalna pavasarį ar rudenį, 
saulėta ar debesuota, krituliai, vėjas, 
ypatinga žara, ratai aplink saulę ar 
apie mėnulį ir t. p.
b) žinios apie žemę ir vandenis - upės 
patvino, užšalo, pajudino ledus; pel - 
kėse ir ežeruose vanduo užšalo, le
das ištirpo; rogių ar ratų kelias; 
kiek giliai žemė įšalus, pašalas iš
nyko,ypatinga sausra -žemė suaižėjusi.

Skilčių varžybos. Tautinė stovykla 
Pažaislyje 1938 m.

Jūros skautų stalas Tautinėje sto
vykloje A. Panemunėje 1938 m.
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Lietuvių skautų stovykla Carace, Venecuela, 1951 m.

c) Žinios apie medžius :pavasarį - ku
rios rūšys išlapavo, sužydėjo; rude
nį -kuriųlapai pakeitė spalvą, pradė
jo kristi; vasarą - kokie vaisiai (ne 
tik valgomi) išnoko.
d) Žinios apie žolinius augalus - kada 
kurie pradeda žydėti, tebežydi. (Ži
nome, kad beveik kiekvienas augalas 
turi savo žydėjimo laikotarpį, net ir 
žmogaus auginamas.
e) Žinios apie kultūrinius augalus - 
javus, daržoves, pramoninius auga
lus, darželių gėles, jų sėją, dygimą , 
Žydėjimą , nokimą ar tinkamumą 
rinkai.
f) Žinios apie paukščius: kada kurioje 
apylinkėje atskrenda ar išskrenda 
paukščiai - keliauninkai (Lietuvoje 
- vieversėliai, gandrai, lakštingalos , 
kregždės);kada pirmą kartąsukukuo - 
ja gegutė (Amerikoje, rodos, jų iš
viso nėra?), kada jaunikliai ima 
skraidyti . Kada traukia gervės, lauki
nės žąsys, gulbės.
g) Žinios apie vabzdžius: kada prade
da skraidyti vieni ar kiti drugeliai, 
uodai, bitės, musės, karkvabaliai; 
kada atsiranda spragės (žemės blu
sos) ant kopūstų ar giminingų kopūs
tams daržovių; kada pasirodo kiti 
svarbesnieji kultūrinių ar laukinių 
augalų kenkėjai.
h) Žinios apie gyvūnėlius:kada varlės 
ima kurkti; kada po žiemos miego 

atsibunda ežys; pradeda skraidyti 
šikšnosparnis; palieka savo žiemos 
guolį žaltys, gyvatė, driežas ...
i) Žinios apie naminius gyvulius: kada 
pradeda ar baigia mainyti plauką 
arklys, karvė ar kiti naminiai gyvu
liai. Kada pradeda ganyti ar uždaro 
bandą.

Kiekvienas kraštas turi savo auga
lus bei gyvūnus, kitokį negu kitur 
klimatą ir žemės paviršių, bet visur, 
pasiremdami daugelio metų panašiais 
stebėjimais, fenologai rado stebėtiną 
gamtos reiškinių dėsningumą. Iš to, 
kaip elgiasi stebėjimui parinktos gy
vūnų ar augalų rūšys, jie gali su dide
liu tikslumu pranašauti tolimesnę 
gamtos reiškinių eigą ir tuo padeda 
ūkininkams parinkti tinkamiausią 
tam tikrų augalų sėjos ar daigų sodi
nimo laiką, kad, pavyzdžiui, kopūstų 
daigų nesunaikintų spragės ar pami- 
dorų nepakąstų šalna. Nepriklauso
moje Lietuvoje fenologiniai stebėji
mai plačiai prigijo Jaunųjų Ūkininkų 
Ratelių organizacijoje. Ūkininkų spau
doje ir ūkininkams skiriamose radio 
valandose dažnai buvo skelbiami fe
nologiniais stebėjimais paremti pata
rimai. Galimas dalykas, kad ir skau
tas galėtų kai kurias čia išreikštas 
mintis panaudoti ir tuo paįvaįrinti 
savo iškylas.
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Sktn. prof. S. Kolupaila

Nesenai mūsų laikraščiai rašė: Ke
turi šveicarai atvyko į Indiją ir iš 
ten jie vyksta į aukščiausią Žemės kal
ną Everestą, kuris iškyla 29, 000 pė
dų į padangę. Kol kas tik labai ma
žas skaičius alpinistų yra įkopę į tą 
sunkiai prieinamą kalną . . .

Dar skaitėm: Skautas Stasys U., 
keliautojas aplink pasaulį, žada aplan
kyti Indiją, na, ir, suprantama, už
kopti Everestą, kaip kiekvienas ke - 
liautojas aplink pasaulį, ir atsiųsti 
mums atviruką su pašto antspaudu 
"Mount Everest, India". . .

Ar pastebėjot, mieli skautai, kaip 
iš mūsų juokiasi spauda. Lyg mes 
nieko apie Everestą nebūtumėm žino
ję ! Atsakykime į tokius klausimus:

1) ar Everestas tikrai yra Indijoje?
2) ar įtaisytas keltuvas į jo viršų - 

nę?
3) kaip dažnai alpinistai kopia į tą 

kalną?
4) ar Stasys U. išlaikys žodį?
Padėsiu jums atsakyti į tuos ne

sunkius klausimus. Everestas yra Ti
bete, nepriklausomo Nepalo atskirtas 
nuo Indijos. Tibetiečiai vadina jį 
Džomolumgma, kas reiškia Žemės 
motina. Viršūnės aukštis yra 8848 
metrų arba 29, 002 pėdos virš jūros 
lygmens.

Keltuvo ir pašto įstaigos tame kalne 
dar nėra įtaisyta dėl tos paprastos 

priežasties, kad nei vienas žmogus 
dar nebuvo į jį užkopęs. Per 100 me
tų buvo surengta keliolika ekspedicijų, 
pradedant vokiečių brolių Schlagint- 
weit 1855-1857 metais. Visos ekspe
dicijos baigėsi nelaimingai; Everesto 
šlaituose žuvo nemažiau žmonių, kaip 
poliarinėse ekspedicijose. Žygyje į 
kalnądalyvaujakelišimtai pagelbinin- 
kų ir nešikų;tam išleidžiamos nemažos 
lėšos, daug aukojamasi ir kenčiama, 
ir vis dėl to tikslo: išgarsėti !

Kaip gi su paskutiniuoju klausimu?. 
Palaukime, nenumuškime nuotaikos 
mūsų broliui Stasiui.Tegu jam paskui 
pavydi tie keturi šveicarai. . . Tik pa
tarkime jam pasirūpinti Tibeto viza , 
o Tibetas, kiek girdėjome, jau yra 
"išlaisvintas"; į "laisvąsias" šalis 
turistųneleidžia. Bet ir vėl, nebūkime 
blogais pranašais. Gal greit "Skautų 
Aidas" gaus atviruką su Laisvojo Ti
beto pašto ženklu ir su antspaudu 
"Stalino kalnas", buvęsDžomolumgma': 
Stasys U. linksmai sveikins mus nuo 
tos nepasiekiamos viršūnės . . .

Jūrų skautų laivas "Pilėnas" 
Biržų ežere 1933 m.
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EUDVARD KIPLING

MflUGLIOSROLMI
, Ju-^ -

(Tąsa)

Sir Kanas vaikštinėjo apsuptas nu
skurusių. vilkų plačiai šypsodamasis. 
Bagyra gulėjo šalia Mauglio, kuris 
savo tarpkelyje laikė anglių puodą. 
Sir Kanas pradėjo kalbėti pats pirmas. 
Akelai tebesant soste, jis, aišku, to 
niekuomet nebūtų išdrįsęs.

"Jisneturi teisės", sušuko Bagyra. 
"Pasakyk jam, kad jis tik šuns vai
kas, ir jis išsigąs".

Mauglis pašoko. "Laisvieji Vilkai", 
jis sušuko, " argi Šir Kanas vadovau
ja Būriui? Ką bendra turi tigras su 
mūsų vadovavimu?"

"Matydamas, kad vadovo vieta dar 
laisva, ir paprašytas tarti žodį ..." 
vėl pradėjo Šir Kanas . . .

"Kieno paprašytas?" atšovė Maug
lis"."Argi mes visi esam tik šakalai, 
kad lenktumėmės šiam galvijų sker
dikui ? Būrio vadovav imas priklauso 
tik Būrio nariams".

Čia pasigirdo šauksmai:"Tylėk, tu, 
žmogaus vaike! Leisk jam kalbėti! 
Jis laikėsi mūsų įstatymų !", o senie
ji Būrio nariai šaukė kaip vienas: 
"Duokit Žodį Mirusiam Vilkui!" Būrio 
vadovas, kuris gyvas būdamas nebe- 
sugauna savo grobio, yra vadinamas 
Mirusiu Vilku. Paprastai tas tęsiasi 
neilgai . . .

Akela pakėlė savo pavargusią galvą:
"Laisvieji Vilkai ir jūs, Šir Kano 

šakalai ! Daug žiemų ir vasarų aš ve
džiau jus iš medžioklės į medžioklę ir 
per visą laiką ne vienas iš jūsų nei 
papuolė į spąstus nei žuvo.. Dabar 
aš suklupau medžioklėje. Jūs patys 
gerai žinote, kaip tai atsitiko. Jūs 
privertėte mane pulti nenuvargintą 
briedį vien mano silpnumo įrodymui.

Tai buvo padaryta labai apsukriai. 
Šiandien jūs turite teisę mane čia pat, 
Tarybos Uoloje, nužudyti. Aš klausiu, 
kas iš jūsų ateis nutraukti gyvybės 
siūlo Vienišam Vilkui? Pagal Džiung
lių Įstatymus jūs galite pulti mane 
tik pavieniui".

Kilo ilgas šnabždėjimas, nes nė 
vienas iš jų nedrįso pulti Akelos. Bet 
čia vėl suriaumojo Šir Kanas: "Nie
kai ! Kam mums gaišti su šiuo bedan
čiu kvailiu? Jis ir pats greit mirs, 
bet žmogaus vaikas išgyveno jau per 
ilgai. Laisvieji Vilkai, jis turėjo būti 
mano grobiu iš pat pradžių! Atiduo
kite jį man ! Man jau įkyrėjo šio žmo- 
gavilkio istorija. Jau dešimt vasarų 
jis kelia nerimą šiose džiunglėse. 
Atiduokite man žmogaus vaiką arba 
aš visuomet čia medžiosiu: jūs negau
site paragauti nei kauliuko. Jis yra 
žmogaus vaikas ir aš jo nekenčiu iki 
pat savo kaulų gelmių!"

Tada daugiau negu pusė Būrio pra
dėjo staugti: "Žmogus, Žmogus ! Ką 
bendra turi žmogus su mumis? Tegul 
jis eina pas savuosius".

"ir atsuka kaimelio gyventojus prieš 
mus?" įsikišo Šir Kanas. "Ne! Ati
duokite ji man. Jis yra žmogus ir ne 
vienas iš mūsų nedrįsta pažvelgti 
jam į akis".

Akela vėl pakėlė galvą ir prabilo: 
"Jis valgė mūsų maistą. Jis miegojo 
su mumis. Jis varinėjo mums grobį. 
Jis nesulaužė nė vieno žodžio Džiung
lių Įstatyme".

"O aš dargi sumokėjau už jo priė
mimą į būrį visą jautį. Jaučio vertė, 
tiesa, gan maža, bet Bagyros garbė 
dar taip pat šio to verta. Už tai ji
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galėtų dar kartais ir pakovoti", pri
dūrė švelniai Bagyra.

" Jautis sumokėtas prieš dešimtį 
metų'"niurnėjo Būrys. "Mums nebe
rūpi dešimt metų senumo kaulai!"

"O kaip ten su priesaika?" pridū
rė Bagyra, slėpdama už lūpų savo 
baltus dantis. "Juk jūs vis dar vadi
natės Laisvaisiais Vilkais?"

"Ne vieta žmogaus vaikui tarp 
džiunglių gyventojų!" sustūgo vėl Sir 
Kanas. "Atiduokite ji man!"

"Jis yra tikras mūsų brolis, išsky
rus kraują", tęsė Akela, "o jūs nori
te jį nužudyti. Tiesa sakant,aš gyvenau 
per ilgai. Kai kurie iš jūsų pradėjo
te piauti galvijus, o kiti, man teko 
nugirsti, Sir Kano mokomi, naktimis 
einate vogti vaikųnuo kaimiečių namų 
slenksčio. Taigi, aš žinau, jūs tapote 
bailiais, ir kaip su bailiais aš dabar 
kalbėsiu. Man atėjo laikas mirti ir 
mano gyvybė yra bevertė. Aš negaliu 
jos paaukoti vietoj žmogaus vaiko. Bū
rio garbės labui - tai dalykas, kurį 
jūs pamiršote būdami be vadovo - aš 
prižadu jums, kad savo mirties va
landoje nepajudinsiu prieš jus nė vie
no danties, jei išleisite žmogaus vai - 
ką keliauti pas savuosius. Aš mirsiu 
be kovos. Tas sutaupys Būriui ma
žiausiai tris gyvybes. Daugiau pada
ryti aš negaliu. Tuo būdu, jums su
tinkant, aš išgelbėsiu Būrį nuo gėdos, 
kurią užsitrauktumėte nužudydami 
niekuo nenusikaltusį brolį. Brolį, ku
ris pagalDžiungliųĮstatymąbuvo pri
imtas ir išpirktas".

"Jis yra žmogus - žmogus - žmo
gus!" staugė Būrys ir dauguma vilkų 
pradėjo buriuotis apiešir Kaną, kuris 
uodega vinguliavo mėnulio šviesoje.

"Dabar reikalai tavo rankose", 
pastebėjo Bagyra Maugliui. "Mums 
nieko daugiau nelieka, kaip tik kovoti.

Mauglis atsistojo laikydamas ran
kose žarijų puodą. Jis buvo labai nu
sivylęs ir įpykęs, nes vilkai, kuriuos 
jis laikė savo broliais, dar niekuomet 
jam nebuvo parodę tokios didelės ne
apykantos. "Klausykit, jūs!" jis pra
šneko. Gana šių šuniškų šūkavimų. 
Jūs man šiąnakt tiek kartų kartojote, 
kad aš esu žmogus (kitaip aš būčiau 

likęs vilku su jumis visą gyvenimą), 
ir aš pradėjau tikėti, kad jūs teisūs. 
Taigi, jūsų nebevadinsiu daugiau savo 
broliais, bet šunimis, kaip kad pride
ra žmogui. Ne jums spręsti, ką jūs 
darysite su manimi. Tai mano, žmo
gaus, reikalas. O kad jūs tai aiškiau 
suprastumėt, aš atsinešiau su savimi 
šiek tiek Raudonųjų Gėlių, kurių jūs, 
šunes, bijote".

Jis trenkė puodą į žemę ir kelios 
išsiritusios anglys padegė sausas sa
manas, nuo kurių liepsnos visas susi
rinkimas išsigandęs pasitraukė atgal.

Mauglis, palaikęs sausą šaką ug
nyje kol ši pradėjo liepsnoti, ap
suko ją aplink galvą.

"Tu esi menininkas", tarė Bagyra 
tylomis. "Saugok Akelą nuo mirties. 
Jis visuomet buvo tavo draugas".

Akela, niūrus senas vilkas, dar 
niekuomet savo gyvenime neprašęs 
malonės, atsuko savo maldaujantį 
žvilgsnį į Mauglį. Jaunuolis stovėjo 
nuogas ilgais juodais plaukais den
giančiais jo pečius, o jo šešėlis judė
jo liepsnojančios šakos atšvaistėje.

"Gerai!" tarė lėtai dairydamasis 
Mauglis." Matau, jūs esate šunes . 
Aš pasitraukiu iš jūsų tarpo pas savuo
sius, jei jie sutiks mane priimti. 
Džiunglės man uždarytos. Man teks 
pamiršti jūsų kalbą ir draugystę, bet 
aš vistiek būsiu dėkingesnis už jus. 
Kadangi aš buvau jūsų nors ir ne 
kraujo brolis, prižadu, kad, būdamas 
tarp žmonių, jūsų neišduosiu taip, 
kaip kad jus mane išdavėte". Jis pa
spyrė ugnies puodą koja ir kibirkštys 
iškilo aukštai į orą. "Nė vienas iš 
mūsų nekovosime prieš Būrį, bet, 
prieš jus palikdamas, vieną sąskaitą 
aš turiu apmokėti". Jis prisiartino 
prie vietos, kurioje tupėjo kvailai 
mirkčiodamas Šir Kanas ir nutvėrė 
jį už pasmakrėje esančio kuokšto. 
Bagyra sekė, kad jam kas nors neat
sitiktų. "Kelk, šunie ! "sušuko Maug
lis, "Kelk, kai žmogus kalba, arba 
aš uždegsiu tavo kailį!"

Šir Kanas prispaudė ausis prie 
galvos ir užsimerkė, nes liepsnojanti 
Šaka buvo visiškai arti.

"Šis galvijų skerdikas pareiškė,
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kad jis mane nužudys Taryboje, ka
dangi jam tai nepavyko man dar esant 
vaiku. Bet mes, žmonės, šunis už 
nepaklusnumą tik mušame. Pajudink, 
Lungri, tik ūsą, ir aš suvarysiu Rau
donąją Gėlę tau į gerklę!" Jis daužė 
Šir Kaną degančia šaka per galvą, o 
tigras verkė, cypė iš baimės.

"Dabar, dryžuotas džiunglių katine, 
eik sau! Neužmiršk, kad, sekantį 
kartą ateidamas Tarybos Uolon, aš 
būsiu apsisiautęs Šir Kano kailiu. 
Akela gali eiti kur jis nori! Nedrįs
kite jo nužudyti! Aš to nenoriu ! Taip 
pat negalvokite, kad liksite čia po
sėdžiauti toliau vargindami savo lie
žuvius ir manydami, kad esate kaž
kas daugiau negu šunes. Bėkit!" Šaka 
buvo pilnai įsiliepsnojus ir Mauglis 
švaistėsi ja į visas puses, o vilkai 
spruko į šalis kaukdami svylančiais 
kailiais. Netrukus aikštelėje liko tik 
Akela, Bagyra ir apie dešimt vilkų 
ištikimų Maugliui. St aiga kažkas pra
dėjo trūkčioti Mauglio krūtinėje ir jis 
pajuto skausmą kaip niekada ligi šiol 
Jis pradėjo gaudyti orą, kūkčioti ir 
ašaros ritosi jo- veidu.

"Kas tai yra?Kas tai yra? "jis tarė. 
"Aš nenoriu palikti džiunglių ir aš 
visai nesuprantu, ką tai reiškia. Ar 
aš jau mirštu, Bagyra?"

"Ne, Mažasis Broli. Tai yra tik 
žmogaus ašaros", atsakė ji. "Dabar 
aš tikrai žinau, kad tu esi žmogus. 
Džiunglės tau tikrai toliau uždarytos.

Leisk joms riedėti, Maugli. Tai tik 
ašaros".

Mauglis sėdėjo ir verkė. Rodės, jo 
širdis plyš iš skausmo. Jis verkė 
pirmą sykį savo gyvenime.

"Dabar aš eisiu pas žmones", jis 
tarė. "Tik turiu atsisveikinti su Mo
tina". Mauglis nuėjo link uolos, kur 
ji buvo drauge su Tėvu, padėjo galvą 
jai ant pečių ir griaudžiai verkė, o 
keturi jaunieji vilkai gūdžiai kaukė.

"Ar jūs manęs neužmiršit?" pa
klausė jų Mauglis.

"Niekad, kol tik mes galėsim pa
siekti tavo kelius", atsakė jie. "Ateik 
į kalvos papėdę, kai tu būsi žmogumi, 
ir mes su tavim šnekėsimes. Mes 
ateisim naktimis į kukurūzų laukus 
ir drauge žaisime".

"Aplankyk greit!" pridūrė Senis 
Vilkas. "Mažas gudrus Varliūkšti, 
aplankyk mus greit, nes mes jau se
ni, tavo motina ir aš".

"Aplankyk mus, mažas ir plikas 
mano sūnau", pridūrė Motina, "nes 
aš mylėjau tave labiau, negu savo 
vaikus".

"Aš jus tikrai aplankysiu", atsakė 
Mauglis, "nes grįšiu ištiesti Šir Ka
no kailio Tarybos Uoloje. Neužmirš
kit manęs. Pasakykit visoms Džiung
lėms, kad neužmirštų'.'

Jau švito, kai Mauglis vienas pats 
nusileido į lygumas susitikti su tais 
slaptingais padarais, kuriuos Džiung
lės vadino žmonėmis. (B. d.)

Vertė A. P.

Clevelando skautai iškyloje Dalina Pusryčius Aušros tunto
Nuotr. V.Kizlaičio stovykloje, Vokietijoje, 1951 m.

Nuotr. K.Dikšaičio
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BUVUSIEMS ATMINTI 
Br. Stundžia

Jūros skautams liepos 16 diena yra atmintina. 1933 metais 
sudužo Klaipėdos jūrų skautų "Budys" pasiimdamas Saukas 
ir trimis metais vėliau, tai yra 1936 m., vėl prie išėjimo į 
jūrą žuvo du jūros skautai - Buriavimo Mokyklos mokiniai.

Keistas sutapimas - laikas ir vieta - ir simbolingos pa
stangos prasimušti į jūrą apmokamos gyvybės aukomis. Ir 
tas, galima sakyti, vienas iš pirmųjų aukų sudėjo ne profe
sionalai jūrininkai, bet gryni mėgėjai idealistai, kurie dar 
nebuvo suspėję pažinti jūros klastų.

Vieną tokių idealistų kaip tik ir noriu prisiminti.
1936 metų liepos mėnuo Klaipėdoje, Smiltynėje. Krante 

stovi aukštas stiebas ir didelis pastatas su užrašu "Buriavi
mo Mokykla". Mariose lėtai slenka jachtos - "Žalčių kara
lienė", "Vytis" ir jolės: "Laimė", "Giedra", "Gervė". Jų 
įgulas sudaro iš visų Lietuvos pakraščių susirinkęs jaunimas, 
daugumoje jūros skautai, kurie, Čia gavę patyrimo, turėjo jį 
perduoti toliau į užnugarį. Į Telšius, Daugus, Zarasus . . .

Atvyko čia ir Jurgis Garmus iŠ Kauno. Su juo kartu ir pen
ki jo draugai: 3 Vladai, Bruno ir Algirdas. Štai, čia prie 
krantinės siūbavo Šešiairklis "Albatrosas", kuriuo jie atke
liavo iš Kauno į Klaipėdą. Ir Jurgis, kaip ir visi čia, plovė 
denį, tampė sotus, falus, sėdėjo prie vairo ar stovėjo ri
kiuotėje. Draugų būrelis vis laikėsi drauge.

Liepos 16 diena. Vėjas rūsčiai švilpia vantuose, girgžda 
stiebai, o jūra ošia. Buriavimui per stiprus vėjas. "Gervė" 
išeina, bet grižta su nulaužtu stiebu.

Sėdam į mūsų seną "Albatrosą" ir plaukiam į Klaipėdą. Iš 
karto užgula netaisyklingos bangos, bet pavyksta perplaukti 
ir įsmukti į malkų uostą. Tai buvo paskutinis Jurgio Gar
maus plaukimas. Mes likome mieste, o Jurgis grįžo į mo
kyklą. Sugrįžę radome liūdnai plevėsuojančią pusiau stiebo 
nuleistą vėliavą.

Tai buvo prieš penkioliką metų. Likę keli gyvi draugai, 
dabar kaž kur audrų nublokšti kartu su jo tėvais, dar nepa
miršo to ramaus ir drąsaus jūros skauto išbūriavusio į am
žinybę.
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VIRVĖS, MAZGAI, ŠPLE1SAVIMAS
sktn. Br. Stundžia

Sugebėjimas tiksliai ir greitai rišti mazgus, kilpas yra gero jūros skauto privalu
mas.

Virvės yra daromos iš augalų plaušo, o lynai iš metalinių vielų. Plaušinės virvės: 
Manila, gaminamos iš Filipinų laukinių bananų lapų plaušo. Jos stiprios, švelnios ir 
elastiškos. Sisal - Yucatano kanapės virvės, Manilos pakaitalas, yra šiurkščios, kie
tos ir nelabai atsparios jūros vandeniui. Kanapinės - šiurkščios ir gan stiprios. Lini
nės rečiau naudojamos. Medvilninės - švelnios, stiprios, nelabai atsparios drėgmei. 
Vartojamos šotams. Norint padidinti atsparumą drėgmei, virvės mirkomos tam tikruo
se skysčiuose arba smaluojamos. Virvės užlaikomos sausai, švariai ir tinkamai su
vyniojus. Gamyboje virvės yra skiriamos į dešiniojo ir kairiojo vijimo virvės, paprasto 
vijimo ar kabelinio, su šerdim ir be jos. Dažniausiai naudojamos yra paprasto vijimo 
Šiuo atveju plaušas susukamas į tris ar keturias įvijas, kurios suvejamos į virvę. Kabe
linis vijimas - trys paprasto vijimo virvės suvejamos į vieną storą. Virvės nusakomos 
ją diametru ir ilgiu. Jų galai turi būti tinkamu būdu užtaisyti.

Refavimo Polerio

Dvi puskilpės Kablio 
su apsukimu

Vėliavos

MAZGAI, KILPOS IR JŲ, VARTOJIMAS

Mazgai rišami dešine ranka, o kaire tik pagelbstima pa
gal reikalą.
Refavimo mazgas. Geriausias būdas dviejų vienodo, storumo 
virvių surišimai - surišami refu raikščiai.
Polerio mazgas. Dvigubas polerio mazgas vartojamas pasta
to pririšimui, žmogaus pakėlimui į stiebą. Tai yra beveik 
pats svarbiausias.
Puskilpė. Dvi puskilpės su apsukimu dažniausiai vartojamos 
virvei pritvirtinti.
Vėliavos (Šoto) mazgas. Vartojamas surišimui storesnės 
virvės su plonesne.
Aštuoniukė. Užrišama ant virvės, kad nepraeitų pro akį ar 
bloką.
Audėjų mazgas. Tinka greitam ir laikinam pastato prisitvir - 
tinimui, suvyniotų virvių pririšimui.
Žvejų mazgas. Pririšimui prie bojos ar inkaro.
Kablio mazgas. Dvigubas kablio mazgas - virvės pririšimui 
prie kablio.
Katės pėda. Dvigubas virvės pririšimas prie kablio.

Virvių galai užtaisomi vadinamu paprastu užtaisymu (tak
tingu) arba apsiuvant.

ŠPLEISAVIMAS

Tai yra savotiškas jūrininkų menas. Nestorų virvių šplei- 
savimui būtiniausiai reikalingas peilis ir vadinamas metali - 
nis marlšpikis. Geras buriuotojas visados nešiojasi peilį, ge
riausiai suomišką, siūlų, vielos ritinėlį ir marlšpikį arba 
vietoje jo didelį vinį.
Atbulinis špleisas. Naudojamas virvės galo užtaisymui. Pra
džioje iš trijų virvės dalių surišama gaidžio koja ir špleisuo- 
jama atgal - gaunamas ispaniškas taklingas.
Akies špleisas. Išardomas virvės galas, atmatuojama atitin- 
karnai akies dydžiui, paskirų įvijų galai laikinai užtaisomi ir 
darbas pradedamas kaip nurodyta brėžinyje. Stengtis įvijų 
nesumaišyti ir prakišti vis vieną praleidžiant.
Trumpasis špleisas. Vartojamas dviejų virvių sudurimui ne
vartojant mazgo. Virvių galai išardomi ir sudūriami kaip nu
rodoma brėžinyje. Toliau pinama paprastu būdu.
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Ilgasis špleisas. Vartojamas dviejų virvių, sudūrimui jos ne- 
storinant. Šis gan sudėtingas špleisas reikalauja didelio aty- 
dumo ir įgudimo. Atitinkami virvių storumui galai išardomi 
ir suduriami. Vieno galo įvija atsukama ir jos vieton guldo
ma priešingos pusės įvija.

LYNŲ ( TROSŲ ) ŠPLEISAVIMAS

Išardžius įvijų galus, laikinai užtaisyti; sudūrus kiekvie
na įvija sukama apie priešingos pusės įviją. Storiems ly
nams špleisuoti vartojamos mašinos, nes darbas reikalauja 
daug ištvermės.

KITI VIRVIŲ DARBAI

Iš virvių yra pinami įvairios formos fenderiai,kurie pririša
mi už borto pastato apsaugojimui nuo trynimos! į krantinę arba 
į kitą pastatą. Buriuotojų gal rečiau vartojami yra turko gal
va, beždžionės kumštis ( grommetas), žiedas ir kiti.

Gaidžio koja ir ispaniškas taklingas

Trumpas spleisas

SAULUTĖ SIUNČIA SVEIKATĄ ...

Skaisčiai šviečianti vasaros saulutė teikia daug malonumų. Kaip žaliasis augalo la
pas, kuris ultravioletinių saulės spindulių poveikyje gaminasi iŠ angliarūkšties ir van
dens cukrines medžiagas, taip ir žmogaus oda tų pačių spindulių pagelba verčia painų 
ergosteriną į vitaminą D organizmui būtinai reikalingą. Sveikatą žeria saulutė, na, ir 
gražiai ruda spalva nuspalvina kūnus. O kas gi šiais laikais gražus būti nenori?Bet sau
lutė nemėgsta, kai jos gerybėmis neprotingai naudojamasi. Jei bandysite kur nors paupy
je, pajūryje ar kalnuose vienos dienos bėgyje savo odos sūrio spalvą paversti į juoduko 
spalvą, iš to nieko neišeis, aišku, neskaitant gero dantų griežimo . . .

Daugelis užmiršta, kad nudegimas lieka nudegimu visvien ar jis yra nuo šiluminės 
energijos aprogus atominei bombai ar nuo saulės spindulių. Nuo perkaitimo saulėje odo
je atsiradę pūslės rodo tikrą antrojo laipsnio nudegimą ir, kaip ilgai nuo to negaluojate, 
pareina nuo nudeginto paviršiaus ploto. Tokiu atveju ir apalpimas lengvai galimas kaip 
ir kiekvieno kito nudegimo atveju.

Norint sveikai,gražiai įdegti, reikia naudotis iš pradžios tik mažais spindulių kiekiais. 
Pradėti pirmą dieną keletą minučių ir toliau spindulių dozes kiekvieną dieną atsargiai 
didinti.

Naudojant apsisaugojimui nuo staigaus įdegimo įvairius riebalinius kremus, nereikia 
pamiršti, kad jie plaukiojant ir nardant lengvai susitrina, iš dalies nudžiūva ir nusiplau
na. Dėl to nereikia pasitikėti vienu įsitepimu ilgesniam laikui.

Niekuomet nereikia žiūrėti tiesiai į saulę kad ir kažin kaip tamsūs būtų akiniai. Joki 
akiniai negali pilnai sulaikyti visų ultravioletinių spindulių, kurie gali rimtai apdeginti 
akių retiną pakenkdami regėjimui.

Ypatingai reikia būti atsargiems, kai, ištisą dieną buvus paplūdimyje, vakaro tamso
je grįžtama namo. Šviesoje ilgesnį laiką pabuvus, regėjimas atbunka ir dėlto akys nebe
mato tiek, kiek jos paprastai gali matyti. Važiuojant 40 mylių į valandą greičiu .automo
biliui sustabdyti reikalingas 126 pėdų atstumas. Reiškia, kliūčiai esant 130 pėdų atstu
me, mašiną galima sustabdyti ir išvengti susidūrimo. Priešingu atveju, jei regėjimas 
saulės spindulių laikinai susilpnintas, kliūtis pastebima tik 109 pėdų atstume. Tada jau 
nebėra laiko mašinai sustabdyti.

Tat, semkime gėrybių, kurias saulutė mums siunčia, bet būkime protingi.
K.
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STRAZDO LIZDAS

Saltinuoto vandens, akmenuoto 
dugno sriaunus upalis vingiavo per 
Purvaitiškių karklų, prižėlusias pie
vas. Pati vaga apaugusi iš didelių, 
alksnių. Nenukirsti tik tie, kurių 
niekaip nepaversi į pievos pusę. Iš 
upalio pakerių išaugę augaloti alks
niai pakirsti tevirto į vagą. Ir ter- 
liokis - vark, į šaltų vandenį įver- 
tęs, kad ir išbėginį, bet šakarnį 
alksnį. Gili vaga, staigūs krantai - 
neiškelsi. Žiemą sausledžiai, dar la
biau pamažinę vandenį, vagos gilu
mo nepakeitė. Dėlto vaga privirtus! 
ir pakirstų ir paplautų ir persenu
sių alksnių storų kamienų.

Alksniai Čia ėjo varžytinių su 
gluosniais, su karklais. Visiems rū
pi ta gaivioji saulutė. Kiekvienas 
medelis stiepiasi pro kitus, kad savo 
jaunąsias atžalas saulutei parodytų 
ir gautų iš jos dovanų.

Iškirsti alksniai karklus pralenkia, 
palikdami juos savo pavėsyj skursti . 
Bėga karklelis aukštyn. Pirmaisiais 
metais jis pirmas. Paskui pasiduoda. 
Jis Žemlužis, o alksnis augalotas - 
ištisus.

Kiek sunkiau alksniams su gluosniais 
kariauti. Gluosnis ir aukštyn skuba 
ir į šalis plačiai graibstosi, vis savo 
išvaizdą paapvalinti norėdamas.

Prabėga aukštyn alksnis. Bet pro 
pašakes gluosnis į laisvę išeina. Juo 
labiau, kad pašakių alksnis nebeiš - 
maitina, - jos padžiūvusios nutrupa.

Gudrus gluosnis. Jis žino, kad į 
pievos pusę alksnis turi ir gyvų ša
kų ir savo atžaloms iš Šaknų nedrau
džia, bet skatina į pievą bėgti. Tat, 
gluosnis krypsta ant upės vagos.

Pavasario potvynio varginamas ar 
liūčių vandens aplamdytas, netolimos 

atminties gluosnis greitai pamiršta 
skaudžius vargus, ir, ramiai sriuve- 
nanČiam vandenyj pro kaimynų šakas 
matydamas žydrą dangų, kartais ir 
saulutę, nakties žvaigždes, mėnulį, 
nebežino kur kreipti šakų viršūnės. 
Tikrasis dangus, svetimų lapų, gy- 
vų-judrių, artimų-įkyrių užstotas, 
tolimesnis atrodo. Todėl linksta jis 
apatiniojo dangaus link, linksta prie 
vandens.

Ir taip, matyt, priprato gluosnis 
prie vandens, kad ir nulaužta jo ša
kelė, rankose už galų laikoma, svyra, 
kur po velėnos yra vanduo. Pastabūs 
žmonės tai žino. Jie su gluosnio ša
kele šuliniui kasti vietą randa.

Vienas tokių nepasiduodančių alks
niams gluosnių Purvaitiškių pievose 
buvo visai ant vidurio vagos savo 
seną galvą nusverdinęs. Vaga čia 
buvo platesnė, dugnas smėlėtas, pa
kilusio vandens daugiau paplauti pa
kraščiai, - vargo gluosnis,! iškaužė- 
jusį pakraštį įsikabinęs, išsilaikyti 
norėdamas. Beveik gulsčias vargšas 
vos laikėsi. Ir senatvė,ir vis smiltį 
ritinąs vanduo, ir tas čia beveik sto - 
vintis vanduo ta saulute besigėrint, ir 
akis apžilbė, ir sveikatąpalaužė. Liko 
gluosniui užuojauta skriaudžiamiems, 
ta jo plačioji jautrioji širdis. Juk ir 
po šakų augančiai žolelei gluosnis savo 
gausius lapus maistui atiduoda. Gluos
nis - ne alksnis, po savim žemės ne
pūdo.

Gluosnis tos gražios vietelės savo 
purioj galvoj užleido ir pilkajam 
strazdui.

" Daugiau į vidų, Jumbo, 
kraštus aš pats palaistysiu !"
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Pačiam strazdui ramybės neduoda 
paukštvanagis. O lizdeliui strazdo, jo 
keturiems kiaušinėliams, pūkuotiems 
vaikeliams šarkos, kėkštai nuo ryto 
iki vakaro, ir lyjant, audrai dūkstant, 
pavojų baisiausią neša.

Šį kartą strazdas jau turėjo ketu
ris pūkuotus geltonsnapius, vis plačiai 
prasižiojusius, vis neprišeriamus.

Pamatė padauža - vaikėzas strazdo 
lizdą su paukščiukais. Įdomūs jie. 
Tylūs. Bet ir mestai šakelei šmėkš
telėjus prasižioja ir sukaliojasi. O 
gal ir kepsnio kvapas vaikėzo panosę 
kuteno - gomurį dilgino.

Panoro vyrukas lizdą su gyvais 
kyšančiais snapais iš arčiau pasižiū
rėti.

Pro alksnių kerus nusileido iki 
gluosnio į vandenį įaugusių šaknų. Ei
na pačiu gluosniu. Puški senas gluos
nis. Dusliai traška. . .Įlūžęs - paply- 
šo. Mūsų vyrukas nusprūdo į vandenį. 
Kuone žemyngalviui. Tegu negilu 
vandens, bet šonais įvirtusiam užte
ko pasinerti. Staigmena - nelaukta 
baimė, šaltas vanduo, kaip matai, 
visus prie strazdo paukščiukų norus 
ir svajones atšaldė. Vos rankomis į 
upalio dugną atsirėmęs, pirma rėpla, 
ir tik paskui klupdamas teatsistojo į 
kojas. Nė siūlo galo sauso. Ir iŠ au
sų ir iš nosies vanduo varva. Kepurė 
jau tolokai žemyn nuplaukė. Dar pei
lis iš kišenės įkritęs į vandenį, - vėl 
lenkis, vėl leisk už apykaklės šaltam 
vandeniui koštis. Gerokai pabraidė, 
kolei sausą žolynėlį pievoj pasiekė.

Išsigando ir strazdukai. Tačiau, 
jie jau buvę didoki. Staigaus gluosnio 
svirtelėjimo supurtinti, išsigandę, 
nejučiomis ėmė sparnais vasnoti.

Čirškenančių tėvų paraginti, tarsi 
padedami, viliojami į alksnių šakas 

geltonsnapiai paskui tėvus įsikabino į 
plikas alksnių sausšakes ir šiaip taip, 
svyruodami - kraipydamos, laikėsi. 
Nuo šakos ant šakos tėvai vis tolyn 
vaikelius vedė.

Atgrižęs mūsų didvyris nieko nebe
rado, tarsi nieko čia ir nebūtų atsi
tikę.

Tik paplyšęs gluosnis ten virš van
dens dar šiaip taip laikėsi.

Per kenules tekėjo nemaloniai 
vanduo. Gal iš išgaščio, o jau iš Šal
čio tikrai, kaleno dantys.

Lūpos kažką grobstėsi sakyti. Ge
rai, kad nebuvo kam.

Ig. K.

Mulas yra vienas iš nedaugelio na
minių gyvulių mokąs kontroliuoti 
ėdamo maisto rūšį ir kiekį. Ėda jis 
tik tai, kas jam reikalinga, ir nie
kuomet nepersiėda. Mulas labai jaut
rus sugedusiam maistui ir negeria 
nešvaraus vandens.

* * *
Vėžiai plaukia uodega į priekį, o 

jūros dugne vaikščioja . . . galva į 
priekį. * * *

Ryklys užuodžia vandenyje. Ne - 
paprastai gerai išsivysčiusi uoslė jam 
padeda susirasti grobį.

* * *

Avims dabar taip pat statomi dirb
tiniai metaliniai dantys. Normaliai 
avies dantys nusidėvi per 6 metus, o 
dabar naujos dantų plokštelės įgalina 
jas dar ilgai pešioti žolę, nors natū
ralūs dantys jau senai iškritę.

* * *
Dinosaurai, didžiuliai šiek tiek ken

gūrą primeną gyviai (Toronto muzie
juje yra skeletas), pradėjo nykti jau 
prieš 120.000.000 metų.

23

25



* Jei skiltis ar draugovė dažnai nau- 
dojatąpatį laukąar pievą pėdsakų pra
tyboms ir žaidimams, yra labai pa
tartinas dalykas kiekvieną naujai ras
tą ženklą tuojau sunaikinti. Tas padės 
jums išvengti klaidų sekantį kartą-. 
Ypatingai reikėtų žiūrėti, kad būtų 
panaikinti toki ženklai, kurie vėliau 
galėtų atrodyti kaip Šiukšlių krūva. 
Tas pat liečia ir pavojaus ženklus.

* Nešdamas šakas ar mažus medžius 
miško tankumynu, atsimink dėsnį: 
jei medis,drūtgalis į priekį, jei šakos 
- sunkusis galas į priekį. Šis dėsnis 
veikia pagal gamtos sąrangą: šakos 
visuomet linkę glaustis prie liemens. 
Priešingai veikdami, jūs kliūsite 
visur lyg atviru skėčiu - pristigs jė
gų kovojant su našta.
* Šimtakojai nėra vabzdžiai, nes jie 
turi daugiau negu šešias kojas. Jie 
medžioja vabzdžius ir vorus naudo
damiesi savo nuodus skleidžiančiomis 
žnyplėmis. Šimtakojų įkandimas gali 
būti pavojingas. Jei stovyklau
jate vietoje, kur yra šimtakojų, vi
suomet ryte prieš rengdamiesi gerai 
iškratykite savo rūbus ir batus.

* Patyręs pėdsekis moka išskaityti 
susidariusioje padėtyje daug tokių da
lykų, kuriuos baltarankis būtų seniai 
pražiopsojęs. Pav., jis žino, kad 
šlapiu keliu pravažiavęs automobilis 
važiavo didėliu greičiu, nes purvas 
ištaškytas daug plačiau negu lėtai va
žiuojančio. Jis žino, kuria kryptimi 
nuvažiavo automobilis, nes padangų 
pėdsakai pervažiavus vandens klaną 
yra drėgni ir rodo važiavimo kryptį . 
Sunkiai pakrautas automobilis turi gi
lesnius padangų pėdsakus drėgname 
kelyje. Panašiai ir žmogus nešąs naš
tą arba dručkis. Rūpestingai stebint 
pėdsakus, galima pasakyti daug daly
kų jų visai net nemačius.

* Sėlinant naudokit medžių šakas ir 
aplinkos priedangą. Greičiau pasise
ka prisėlinti išnaudojant žemės nely

gumus, kaip pav. mažas kalveles, 
kupstus ir pan. Patikrink sudrėkintu 
pirštu ar ore pabertomis smiltimis 
vėjo krypti. Sėlink visuomet prieš 
vėją. Tai vienintelis būdas prisėlin
ti prie laukinių gyvuliųnorint juos ste
bėti ar fotografuoti. Priešingu atveju 
gyvulys greit suuos tavo kvapą ir iš 
viso vargo nieko neišeis. Sėlinimo už
daviniuose vilkėk rūbus aplinkai pa
našios spalvos.

* Seni medžiotojai savo peilių ašmenis 
apsaugoja įtepdami nedideliu aliejaus 
kiekiu makščių gerklę toje vietoje, 
kuri liečia ašmenis. Sakoma, nuo to 
geriau išsilaiko oda ir drauge įtepamos 
ašmenys peilį traukiant ar kišant į 
makštį.

* Tau, be abejo, pasitaikė kada nors 
stovykloje kepti žuvį. Skanus dalykas, 
bet apie kvapą, kuris palieka vėliau 
keptuvėje, to pasakyti, deja, negali
ma. Sekančios dienos bulviniai bly
nai atrodys lyg ant žuvų taukų kepti. 
Sumaišyk Šiek tiek acto su vandeniu 
ir mišinį pavirink keptuvėje keletą 
minučių. Geriausias vaistas !

SAUGIOS PLAUKIMO PRATYBOS

Dabar yra metų laikas, kai galima 
iki sočiai vandenyje pasiplaukyti. Šios 
vasaros, o kaikur ir ankstyvo rudens 
mėnesiais, turėsite daug gražių progų 
pasidžiaugti gaivinančio, vandens ma
lonumais, pažaisti vandens žaidimų, 
taip pat, gal būt, išgelbėti kam nors 
gyvybę.

Vasaros stovykloje turėsite pro
gos patobulinti savo plaukimo meną. 
Kur tik bebūtumėte, tunto ar draugo
vės stovykloje, plaukimo užsiėmimai 
bus pravedami griežtai laikantis sau
gumo nuostatų. JAV skautai laikosi 
taip vadinamo "astuonių punktų atsar
gos plano", kuris ir mūsų skautams 
būtų labai pravartu taikyti praktikoje. 
1. Sveikatos apžiūra. Dažniau
siai vandens nelaimės įvyksta dėl 
sveikatos negalavimų: širdies ligų,
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nuomario ir 1.1. Gydytojas, apžiūrė
jęs jus, nuspręs ar tinkate plaukimui. 
Medicininės apžiūros rezultatai yra 
sužymimi kiekvieno skauto sveikatos 
lape.

2. Instruktorius .Saugumo sume
timais ir norėdami geriau pramokti 
plaukimo meno, jūs turite būti instruk
toriaus - specialisto priežiūroje. To
kius instruktorius JAV paruošia spe
cialiuose kursuose BSA, Raudonasis 
Kryžius ar YMCA. Mūsų atveju daug 
galėtų padėti buvę Lietuvos kūno kul
tūros mokytojai ir karininkai.

3. Saugus plaukimo plotas. 
Plaukimui numatyto ploto dugnas yra 
gerai ištiriamas. Jis privalo neturėti 
nugrimzdusių šakų, kelmų, didelių 
akmenų, sukūrių ar staigių gylių. Di - 
dėsni akmenys ir įvairūs pagaliai ir 
stuobriai yra pašalinami. Visas plo
tas gylio atžvilgiu padalinamas į tris 
dalis: nemokantiems plaukti - negi
liau kaip 3, 5 pėdos, pradedantiesiems
- truputis virš galvos, plaukiantiems
- gilus vanduo.

4. S a u g a i . Du vyresnio amžiaus mo
ką gerai plaukti skautai yra saugais. 
Jie abu stovi krante laikydami gelbė
jimo virvę ir pasiruošę kiekvienu me
tu veikti. Pavojui esant,vienas iš 
saugų priplaukia su virve prie Skęs
tančio, o antrasis abu juos ištraukia.
5. Ž v a 1g as . Žvalgas stovi toje vie
toje, iŠ kurios jis gali stebėti visus 
plaukiojančiuosius. Turint valtį žval
gas sėdi joje. Tuo atveju valtį irk
luoja koks nors kitas skautas. Žval
gas duoda karts nuo karto patikrinimui 
signalus ir suskaito besimaudančius.

6. Pajėgumo grupės. Kiekvieno 
skauto mokėjimas plaukti yra patikri
namas ir jis priskiriamas vienai iš 
trijT grupių, a) Nemokantieji yra tie, 
kurie dar tik mokosi plaukti, b) Pra
dedantieji - kurie gali nuplaukti 50 
pėdų, c) Plaukiojantieji - kurie gali 
nuplaukti 100 jardų, 25 iš jų ant nuga
ros ir gali plūduriuoti vietoje. Kiek
viena skautų grupė plaukia tik jai pa
skirtame vandens plote.

7. Porų planas. Skautai priklau
są tai pačiai plaukimo grupei supo
ruojami. Suporuoti skautai drauge 
eina vandenin, nepasitraukia vienas 
nuo kito toliau kaip 10 pėdų ir drauge 
lipa iš vandens. Patikrinimo švilpu
kui pasigirdus, poros, sugriebę vienas 
kito ranką, iškelia jas į viršų, kad 
žvalgas galėtų suskaityti kiek porų 
yra vandenyje. Signalas yra duoda
mas kas 10 minučių.

* Ge r a drausmė. Instruktorius 
prižiūri, kad visos taisyklės būtų 
griežtai vykdomos, duodamas drauge 
progos kiekvienam pasidžiaugti van
deniu, o svarbiausia, pramokti geriau 
plaukti.

Vykdydami šį planą būsite tikrai 
saugūs.

STOVYKLAVIMO PRIEMONĖS, KU
RIAS GALITE PATYS PASIGAMINTI

šono siūlė

Brezentinis 
indas

------ 1614“—
šonas x 2

ęntinis |- -I934' —......
kibiras
H— 8'

j šonas Idugnas; Į šonas į

NUODINGASIS VIJOKLIS

(Poisonivy, Toxicodendron 
radicans)

Saugokitės, kad šis klastingas au
galas jums vasaros atostogų nesuga
dintų. Tikriausias kelias apsisau
goti nuo infekcijos - augalą pažinti ir 
jo vengti.
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Labai galimas dalykas, kad jis au
ga tavo mėgstamam paplūdimyje ar 
stovyklos rajone. Galbūt net namų 
kieme ar darželyje? Kas tada?

Šituo atveju, tau padės dvi chemi
nės medžiagos: amonio sulfamatas 
arba 2-4-D (2-4 dichlorofenoksy - 
acto rūkštis, jei būtinai norite moks
liško vardo). Abi cheminės medžia
gos parduodamos įvairiais prekybi
niais vardais. Sekdamas gamintojų 
patarimais, apsisaugosi save, darbo 
Įrankius ir kitus vertingus augalus 
augančius kaiminystėje. Apipurškus 
šiais chemikalais, tenka laukti 3-4 
dienas, o kartais savaitę ar daugiau, 
kol augalas pradeda vysti.

Negavęs šių aukščiau minėtų che
minių medžiagų, gali pasinaudoti ke
liais senesniais būdais, pav. apibars
tyti žemę sausu boraksu (10 svarus 
į 25 m^), Žibalu ar valgomos drus
kos skiediniu ištirpinę 2 svarus i 1 
galonų vandens. Šie paskutiniai būdai 
yra tuo blogi, kad vėliau toje vie
toje ilgą laiką niekas nebeauga.

Labai svarbu yra žinoti, kad šis 
augalas ir negyvas būdamas yra pavo
jingas. Nuodingoji augalo medžiaga 
yra vadinama o 1 e o r e z in u . Ji ran
dasi sultyse pripildanč'iose tam tik
rus stiebo ir lapų indus - kanalų 
sistemą išsiplėtojusią visame augale. 
Vien augalo išrovimas ar nupiovimas 
oleorezino nesunaikina.

Dėl to niekuomet neliesk nors ir 
negyvo augalo stiebų, lapų ar šaknų 
plika ranka - vilkėk pirštines. Pabai
gęs darbą, pirštines padėk taip, kad 
niekas negalėtų jų paliesti, nes jos 
gali būti nuodingos net virš metų lai
ko.

Nedegink augalo bandydamas jį su
naikinti. Dūmų anglies dulkelės yra 
nuodo nešiotojos ir dėl to gali būti 
netiesioginia užsinuodijimo priežas
timi. Toks netiesioginis užsinuodiji- 
mas yra lygiai taip pat skaudus, kaip 
ir tiesioginis liečiant augalą. Užsi
nuodyti netiesioginiu būdu galima taip 
pat nuo šuns, kuris lakstė po krūmus 
ir sutraiškė augalą arba lygiai panašiai 
nuo sviedinio.

Nuodingasis vijoklis
Poisonivy

Toxicodendron radicans

Keliaudamas vieta, kurioje auga 
daug šių vijoklių, vilkėk storas koji
nes, ilgas kelnes ir ilgas marškinių 
rankoves.

Jei tektų kartais šio augalo nuodais 
apsinuodyti,nevartok gydymui rieba
linių tepalų. Riebalai lengvai ištirpi
na nuodąir tik dar plačiau paskleidžia 
kūno paviršiuje. Šiuo atveju naudoja
mi vaistai dažniausiai gydymo nepa
greitina, bet tik palengvina nuolatinį 
peršėjimą.

Vijoklio nuodai nėra juokas. Yra 
žinomų net mirties atvejų. Peršėjimui 
didesniame kūno plote atsiradus, 
tuojau kreiptis pas gydytoją.

Vienas dalykas, kurio nereikia bi
joti, tai skystimo, esančio infekuo
tos kūno dalies pūslelėse. Jis yra ne
nuodingas. Nuodas odos paviršiuje iš
platinamas krapštant paliestąsias vie - 
tas ar prakaituojant.

Įtarus galimų apsinuodyjimą, rei- 
kiakaip galint greičiau palies
tą kūno vietą, nuplauti muilu. Muilo 
nesigailėti. Neapsigauk įsikalbėdamas, 
kad esi atsparus šio augalo nuodams. 
Labai galimas dalykas, kad esi įmi
nėjęs augalo lapus, ir tau nieko blogo 
neatsitiko. Žinok, augalo išorė nė
ra nuodinga. Nuodas yra viduje - 
visose augalo dalyse. Apnuodina tik 
sutraiškintas augalas savo sultyse 
esančiu oleorezinu.

Visais atvejais, saugokis, kad jis 
tau šią vasarą nemalonumų nepada
rytų !
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LAUŽO PROGRAMOS SUDARYMAS

Sktn. V. Bražėnas

Turėkime skautiško optimizmo ir tikėkimės, kad ateityje dar bus progos 
aptarti daugiau laužo elementų, taipogi į laužų programas pažiūrėti ir kitais 
atžvilgiais. Šį kartą paimkime tik programos sudarymo techniką. Šios prak
tiško patyrimo padiktuotos mintys, manau, ne vienam jaunam laužavedžiui pa
dės lengviau ir tiksliau sudoroti turimą medžiagą.

Laužo programa turi būti apgalvota ir sugrupuota, nežiūrint į tai, ar laužas 
viešas (pasirodymui) ar uždaras. Sudarydamas programą turi stengtis:

1. pravesti pagrindinę laužo įdėją (jei numatyta),
2. pravesti laužą nustatytose laiko ribose,
3. supinti dainas ir "pasirodymus" taip, kad vienas kito nestelbtų ir derin

tųsi,
4. duoti laiko (vienetui ir pavieniams vaidintojams) pasiruošti išėjimui,

5. išvengti painiavos, nemalonių pertraukų ir galvosūkių laužo metu,
6. išvesti "laužo nuotaikos kreivę",

Nežiūrėkime į laužą lyg į kokį teatrą, cirką, festivalį, bet kaip į vieną iš 
skautavimo pasireiškimų, kaip į jaukų Šeimynišką, kultūringą laiko praleidimą. 
Atsiminkim, kad laužas gali apsieiti ir be vaidinimų. Vien jo pagrindiniai ele
mentai jau pilni turinio ir kūrybos. Paimkime laužo "griaučius":

1) laužo pradžia (suėjimas, uždegimas, "Lauželis, lauželis", rakieta ...)
2) dienoraštis (paskutiniojo laužo, pagaliau bet kurio laužo, iškylos ar su

eigos) proza, eilėmis ar daina.
3) pašnekesys (neilgas, geriausiai įtraukiant visus),
4) užbaiga (malda, rimties ar tylos minutėlė, "Ateina naktis", mintis prieš 

miegą).
Skautiškas dienoraštis ir pašnekesys mūsų laužuose privalėtų įgauti nepaju

dinamą pilietybę. Jiedu turėtų duoti laužui pagrindinę skautišką spalvą.
Dabar pabandykime šio laužo griaučius apgaubti bei tuštumas užpildyti ke

letu kuriai nors laužo įdėjai ir paskirčiai pritaikytų dainelių, deklamacijų, 
pridurkime (jei tinka)koki bendrą laužo žaidimą ar Šūkį, ir jau turime progra
mą trumpam ir tikrai geram skautiškam laužui. Tai nėra laužas reprezenta
cijai mums įprasta prasme, bet sau, skautams, ir daugiau ar mažiau atsitik
tinai atsilankiusiems svečiams. Tai yra skautiškojo laužo branduolys.

Pasvarstykime platesnės programos laužą. Mūsų uždavinys yra nustatyti, 
kokią medžiagą turime programai ir ją atitinkamai paskirstyti tarp anksčiau 
minėtų laužo "griaučių". Tai geriausia atlikti šiuo būdu: viename lape po
pieriaus sugrupuojame medžiagą:

A. vienetų pasirodymai (vaidinimai, deklamacijos, naujos dainos, paveiks
lai, muzikos dalykėliai ir pan.

B. visų išmoktos dainuoti dainos: a/ liaudies (ramios ir gyvos), b/ kariškos,
c/ skautiškos, d/ sąskambiai (" varpai " , 

"Buvo dėdė Vilniuj", "Atvažiavo Liucė", "Saulutė tekėjo" ir pan.), e/šūkiai, ra- 
kietos, pokštai, žaidimai, staigmenos . . .
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Tuo būdu pirmas lapas talpina visą medžiagą, iš kurios turime pasirinkti 
atitinkamam laužui tinkamiausią. Paėmę antrą lapą, dešinįjį jo trečdalį atski
riame linija. Kairėje lapo pusėje,kairiajame pakraštyje,per visąlapąišdėstome 
laužo "griaučius" (pradžia, dienoraštis, pašnekesys, pabaiga). Tarp "griau
čių" įterpiame (apgalvoję eilę ir vietą) vienetų pasirodymus, tarp viso to (tar
puose) įrašome is pirmojo lapo parinktas dainas. Tada, parinkę programoje 
vietą, įspraudžiame vieną kitą šūkį, žaidimą ar šiaip pokštą. Jei tokioje prog
ramoje yra trys-keturi vaidinimai, turime vienos ar pusantros valandos lau
žą, jei šeši - astuoni vaidinimai - pasirodymai, laužas truks apie dvi valan
das. Nedarykim perilgų laužų! Laužo ilgumas gali didėti su jo apimtimi, tai 
yra su programą atliekančių vienetų skaičiumi ir pajėgumu bei žiūrovų gausu
mu. Mažas vienetas išsisems bei nusibos atlikdamas ilgą, kad ir gerą progra
mą. Reikėtų laikytis šių laiko ribų: skilties laužas 30-45 min., draugovės 
45-60 min., jungtinis laužas 1-2 vai. Laiką apspręskime ne pagal publikos 
kantrumą, bet pagal turimos programos įdomumą.

O ką darysime su tuščiu programos lapo trečdaliu dešinėje? Ten surašyki
me mūsų "atsargas bėdos atveju": 2-4 dainas, 1-2 šūkius, sąskambį, pokštą. 
Šias atsargas laužavedys panaudoja, jei susidaro pertrauka dėl pavėlavimų, 
techniškų kliūčių ar nepavyksta kuri programoje numatyta bendra daina. Jei 
galima, labai gera po kiek laiko programą dar kartą peržiūrėti, pergalvoti ir 
gal padaryti kaikurių pataisymų.

Dar norėtųsi priminti, kad prieš pradedant programą reikia nusistatyti (jei 
turima medžiaga įgalina) laužo nuotaikos kilimo ir smukimo kreivę. Kaip 
linksmame taip ir rimtame (susikaupimo) lauže negalima išlaikyti visą laiką 
vienodai aukštą nuotaikos įtampą. Geriausiai nusistatyti sau "kreivę", sie
kiant vieno ar dviejų aukščiausių taškų visoje laužo programoje, ir prie jų 
prieinant ir nueinant nuosekliai (lyg į kalną ir vėl į pakalnę) parenkant ati
tinkamus vaidinimus ir dainas.

Pora priminimų atsargai:
1. Vesdamas laužą nepranešinėk skaitydamas iš lapo, bet mintinai pries 

tai paskaitęs.
2. Nedėk į "atsargą" vienetų pasirodymų. Skautus blogai veikia, jei nelei

džiama parodyti pasiruošto dalyko.Dėlto programonįtrauk tik tiek pasirodymų, 
kiek galima atlikti laužo laiko ribose.

3. Vienu nešvankiu pasirodymu galima sugadinti visą gražų laužą.
4. Jei tenka programą trumpinti laužo metu, išmesk vieną kitą bendrų dainų.

"Skilties Palapinėje" tąsa:-

1. Niekuomet neplauk vienas.

2. Niekuomet nedaryk vandenyje to, 
kas būtų virš tavo pajėgų. Neieškok 
pavojų ir nesistenk kitiems pasiro
dyti.
3. Eik vandenin praėjus mažiausia 
vienai valandai po valgio.
4. Vandenyje neišdykauk. Nevaidink 
skęstančio. Nelaimės atveju draugai 
gali tavim nepatikėti ir neteikti pagel- 
bos.
5. Neperkrauk valties.
6. Nebėk plaukimo baseino pakraš - 

čiu. Gali lengvai paslysti ir skaudžiai 
susižeisti.

7. Nenerk vandenin, kol nesi visiškai 
tikras, kad toje vietoje nėra kas ki
tas panėręs. Skaidraus vandens gylis 
turi būti nemažiau 8 pėdų.
8. Apvirtus laivui, laikykis jo kol 
ateis pagelba.
9. Neplauk vandenyje, kuris nėra 
budinčio gelbėtojo apsaugoje.
10. Pramok skęstančių gelbėjimo 
būdų, kad galėtum, reikalui esant, 
kam nors gyvybę išgelbėti.
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1949 metais, atvykstant daugiau 
naujakurių, čia įsisteigė ir lietuviai 
skautai. Šio darbo ėmėsi vos tik at
vykęs Clevelandan vyr. sktn. V.Kiz- 
laitis. Mes, atvykę birželio mėn., su
tikome jį bemedžiojantį iš tremties 
atvykusius skautus, nors jis, kaip ir 
visi kiti, turėjo labai daug asmeniš
kų rūpesčių įsikuriant naujoje aplin
koje. Per trumpą laiką jis surinko 
gražų jaunimo būrį ir liepos 23 d. 
sukvietė pirmąją sueigą, į kurią susi
rinko 21 berniukas, Tiesa, dauguma at
vykusių skautų laikėsi gana pasyviai 
ir juos reikėjo suieškoti pačiam skau
tininkui. Be to, būta ir kitokiu sunku
mų, ypač neturėjimas patalpų suei
goms . Vasaros metu buvo lengviau, 
nes sueigas galima buvo šaukti par
kuose, bet, atėjus rudeniui ir žiemai, 
sueigas buvo galima daryti tik skilti- 
ninkobute ar retkarčiais pripuolamai 
gaunamoje išsinuomoti lietuvių salėje. 
Sąlygos pagerėjo 1950 metais, kai 
Čiurlionies ansamblis išsinuomavo 
repeticijoms patalpas ir leido jomis 
skautams naudotis.

Pirmomis dienomis draugovę suda
rė dvi skiltys: 1 skautų skiltis ir 1 
vilkiukų skiltis. Skautų skilčiai vado
vavo pasklt. R. Minkūnas, o vilkiukų 
skilčiai - skilt. V.Muliolis. Draugo
vės adjutantu visą laiką buvo skilt. 
V.Sniečkus.

Tų pat 1949 metų spalio 9 d. vyr. 
sktn. V. Kizlaitis sukvietė ir vyresnio
jo amžiaus skautų sueigą, kurion at
silankė 10 asmenų. Sueigoje buvo pa
sikalbėta dėl vyresniųjų skautų veik
los ir sudarytas vyresniųjų skautų- 
skautų vyčių atskiras būrelis Pradžio-

Vytauto Didžiojo skautų 
draugovė Clevelande.Vi
duryje Cleveland© skau
tų vietininkas ir draugi
ninkas vyr. sktn. V. Kiz
laitis ir dr-ko pad. 
psktn. V. Kamentavičius.

Nuotr. V.Kizlaičio 

j e būrelio vado pareigoms eiti buvo 
pakviestas sktn. Žilinskas.

Jau tais pat metais lapkričio 20 d. 
skautai, drauge su skautėmis surengė 
Lietuvos skautų įsikūrimo 31 metų su
kakties minėjimą. Gi gruodžio mėn. 
veikiant jau dviems vienetams - Vy
tauto Didžiojo skautų draugovei ir 
skautų vyčių būreliui,formaliai įsteig
ta ir vietininkija su vietininku vyr. 
sktn. V.Kizlaičiu. Vyr. sktn.Kizlai- 
čiui Clevelande vietininko pareigos 
buvo pavestos jau tų pat metų rugsė
jo mėn., bet jis liko toliau draugininko 
pareigose, nes jo kviečiami Cleve
landan atvykę skautų vadai pradžioje 
vengė jungtis į skautišką darbą, o 
rūpinosi vien tik savo asmeniškais rei 
kalais. Ir tik daugiau kaip po pusme
čio, kai organizuoti ir uniformuoti 
skautai pasirodė viešumoje, ir kiti 
išdrįso prisidėti.

1950 m. kovo 5 d. įvyko tikrai di
džiulė Cleveland© skautų gyvenime 
šventė. Čiaskautųir skaučių suruoš
toje bendroje sueigoje 3 skautai kan
didatai davė įžodį ir 8 vilkiukų įžodį . 
Čia skautų draugovę išvydome gražiai 
pasipuošusia naujomis uniformomis, 
kurių dauguma savo lėšomis nupirko 
ir skautams padovanojo dr-vės drau
gininkas.

Vasaros metu skautų veikimas reiš
kėsi reguliariomis sueigomis ir išky
lomis miesto parkuose. Taip gi skau
tai padėjo skautėms rengiant įvairius 
minėjimus. Jaunimo teatro spektak
lyje visi aktoriai berniukai buvo tik 
skautų draugovės skautai. Be to, visą 
laiką skautų draugovė talkininkavo 
įvairioms vietos organizacijoms ren-
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giant minėjimus, vakarus ir kt.
Šiais metais, minėdama 'Lietuvos 

nepriklausomybės sukaktį, skautų 
draugovė savo narių tarpe surinko 56 
dolerius Tautos Fondui. Surinktus 
pinigus įteikė vietos ALT skyriui.

Šių metų pradžioje draugovė sustip
rėjo naujomis jėgomis: jon įsijungė 
psktn. V. Kamentavičius ir skilt. R. 
Vizgirda. Pirmasis paskirtas skautų 
skyriaus vedėju, o antrasis - vilkiukų 
skyriaus vedėju draugovėje.

Šių metų kovo 18 d. įvyko visiems 
skautams bei jų tėvams nelaukta staig
mena. Taip nuoširdžiai ir gražiai 
su draugove dirbęs v.sktn. V.Kizlai- 
tis pasitraukė iš draugininko pareigų. 
Tą dieną iškilmingoje sueigoje, da
lyvaujant skautų tėvams ir būriui 
svečių, lietuvių salėje išsirikiavo 
40 gražiai uniformuotu skautų ir po 
kelių dr-ko žodžių - K. Gaižutis, V. 
Januškis ir R. Sakalas davė vilkiukų 
įžodį. Ne vienam iŠ susijaudinimo 
net ašara nuriedėjo, kai vos tik 6 me
tų Vytukas susikaupęs prieš Lietuvos 
tautinę vėliavą tarė įžodžio žodžius. 
Po to buvo perskaityti vietininko įsa
kymai, kur už gerą pareigų ėjimą pa- 
skiltininkai R. Vizgirda ir R. Minkū- 
nas pakeliami į skiltininko laipsnius 
ir skautas M. Motiejūnas - į paskilti- 
ninkio laipsnį. Nauju draugininku vie
tininko įsakymu paskirtas psktn. Z. 
DuJmanas. Čia pat sekė pareigų per
davimas. V. sktn. Kizlaitis pristatė 
skautų tėvams ir svečiams visą drau
govės vadiją bei naują dr-ką ir pats, 
atsisveikindamas su dr-ve, nuošir

džiai paspaudė kiekvie
nam skautui kairę. Dr-vės 
skautai, atsidėkodami dr- 
vės steigėjui, bendrų rū
pesčių ir vargų prisimi
nimui įteikė lietuvišką 
kryžių. Po to sktn. A. Jo
naitis visiems priminė, 
kiek daug reikia įdėti rū
pės čių ir vargo dirbant su 
jaunimu. Dar sveikino 
skaučių tuntininkė. Į suei
gą atsilankė Clevelando 
miesto mokyklų inspekto
rius p. Bendleris.

Pasibaigus sueigai įvyko
visiems svečiams ir skautams bendros 
vaišes,kur dalyvavo per 120 asmenų. 
Čia prie skautų puikiai paruoštų už
kandžių visi gražiai praleido virš 
valandos laiko ir pasidalino mintimis. 
Vaišių metu p. K. Gaižutis skautų tė
vų vardu padėkojo v. sktn. KizlaiČiui 
už jo rūpestį organizuojant ir vadovau
jant skautams Clevelande, o sktn. 
Kizlaitis pristatė visiems skautų tė
vams ir svečiams mokyklų inspekto
rių p. Bendlerį, kuris rodo daug rū
pesčio liet, vaikams belankydamas 
miesto mokyklas. Visų Šių iškilmių ir 
vaišių dalyviams buvo didelė staigme
na skautų E. Bliumentalio ir M. Mo
tiejūno puikiai pagaminti tortai, kokių 
ir skautės galėtų pavydėti.

V.sktn. Kizlaitis paliko tik vieti
ninko pareigose, nes po įtempto dar
bo su draugove ir kitų rūpesčių yra 
labai pavargęs.

Naujas dr-kas gavo gražiai sutvar
kytą skautų draugovę susidedančią 
iŠ 22 skautų, vadovaujamų psktn. V. 
Kamentavičiaus, skilt. C. Melsbako 
ir skilt. R.Minkūno ir 17 vilkiukų 
vadov. skilt. R. Vizgirdos ir pasklt. 
M. Motiejūno. Nemaža dalis skautų ir 
vilkiukųjau spėjo išlaikyti į ankstes
nius patyrimo laipsnius ar įsigyti spe
cialybes. Antraisiais draugovės veiki
mo metais daug gražaus darbo įdėjo į 
draugovės veiklą skiltininkai skilt. 
C. Melsbakas ir pasklt. M. Motiejūnas. 
Laikinai atsisveikinę su sktn. Kizlai- 
čiu, tikimės, kad jis netrukus vėl 
grįš dirbti su skautų draugove.

Vytautietis
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ĮSIJUNKIME Į DARBĄ 

vyr. sktn. S. Kairys

Emigracija iš Europos kontinento stipriai pažeidė mūsų organizaciją. Pabirome pla
čiuose pasaulio plotuose. Taip vienoje vietoje atsirado kartais vien skautai be vadų, ki
toje tik vadai be skautų! Normalus jaunesniųjų vadovių ir vadų - skiltininkių-kų ruoši
mas sutriko. Gyvenimo sąlygos ar vien tik rūpinimasis savais reikaliukais dar daugelyje 
vietovių vyresniesiems vadams kliudo įsijungti skautiškon veiklon. Visą veikimą vėl 
remiame daugiausia skautais vyčiais - vyresniaisiais skiltiniiikais - taip, kaip ir pir
momis atkūrimo dienomis Vokietijoje. Apsnudome, aptingome, o dažnam senesniųjų skau
tininkų net, atrodo, ambicija neleidžia vadovauti draugovei, jei nėra laisvų aukštesnių 
administraciniųpareigų.Kaikuriose vietovėse susikaupė didelės atsargos nebedirbančių 
skautininkų,mėgstančių save bent iškilmių metu skautams parodyti, pasakyti, geriausiu 
atveju, labai reikšmingą,jaunuosius padrasinančią kalbą ar paberti žiupsnį prisiminimų 
apie "anuos laikus", o tuo tarpu tikrąją skautybės darbo naštą velka koks nors jaunes
nysis vadas - skiltininkas.

Nuo to, aišku, labai nukenčia vado - skautininko autoritetas. Jaunimas, pratęs seniais 
sekti, nebesusigaudo padėtyje. Energingesnieji jaunieji vadai, atkakliai darbo naštą 
tempdami, kartais pašaipos seniesiems nepasigaili . ..

Kaikuriose vietovėse susikūrusios skautininkų ramovės bando daug tokių atitolusių va
dų grąžinti skautijai, suteikiant jiems filisterių-senių-patarėjų vietą skautų organiza
cijoje. Bet ar to jau ir pakanka šiuo metu mūsų skautijai? r vėl viskas iš apačios turi 
būti suorganizuot a jaunųjų, kad seniai vėliau, "Šaukštams"po pietų" atėję, kokio nors 
aukšto valdomojo organo vitrinose savo dekoracijas išstatyti galėtų?

Šio rašinio tikslas nėra ką nors kaltinti. Kiekvienam kaltinimui žmonės šiais laikais 
jau visuomet iš anksto gražiausią atrėmimą turi paruošę. Rašinio tikslas yra kviesti į 
darbą visus mūsų vyresniuosius vadus, kurie dar neįsijungė skautiškon veiklon. Kaip 
pagyvėtų visas mūsų veikimas, kaip darbas visiems palengvėtų, jei daugelis tokių ne
aktyvių pajustų, kad savo kraštui geriausiai galime dabar tarnauti auklėdami mūsų tau
tos priaugančią kartą, jos tobulinimui ir lavinimui aukodami savo ir taip jau trumpus 
laisvalaikius. Tikrasis skautininko-kės darbas yra draugovėje su berniukais ir mergai
tėmis. Čia jo dirva, čia jo laimėjimų laukas. Nesikratykim šito darbo! Įsijunkime 
dabar, nes po metų kitų bus daug sunkiau. Jaunimas keičiasi šuoliais - domisi visai 
kitais dalykais. Nebe tais, kuriais mes jaunystėje domėjomės. Ne juokais manau, kad 
jau netolimoje ateityje skautininkas Šiame kontinente, norįs turėti autoritetą skautų tar
pe, privalės žaisti . . . beisbolą ne blogiau už juos pačius.

Toliau, skautiškoji spauda labai reikalinga paramos. Kiek gi mūsų patyrusių skau
tininkų ten rašo? Atskirose vietovėse jaunimo daug yra, bet ar daugelis pajunta parei
gą duoti jam ką nors iŠ savo didelio patyrimo bagažo?Ar prisideda senesnieji vadai prie 
jaunesniųjų vadų lavinimo? Ar remia materialiai skautybės judėjimą?

Gražus žingsnis yra paskutiniu metu padarytas Toronto skautininkų-kių ramovės,užsi
mojusios savo narių įnašais ir platesniu mąstu pravestu vajum nupirkti skaučių ir skautų 
tuntams namus. Gera būtų, kad ir kitų vietovių skautininkai panašiai kokiam nors dides
niam žygiui pasiryžtų. Vien akademiškus klausimus gvildenant prie saldžios kavutės 
susimetus ir pažadais svaidantis, kurių nieks ir niekuomet nevykdo, netoli nueisime.

Tai vis klausimai nuo kurių priklausys išblaškytos lietuviškos skautijos ateitis.

Skautų organizacijoje nuosekliai kyla jos jierarchijos laiptais gabesni, veiklesni ir ap
dovanoti individualine iniciatyva asmens tam, kad jie galėtų įprasti vadovauti savo 
draugams su pilnu atsakomybės jausmu. Sykiu visoje organizacijoje griežtai palaikomos 
klusnumo ir drausmės dorybės, kad vadovybė turėtų į ką atsiremti savo pareigas eidama.

Prof. Stasys Šalkauskis
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APIE IŠKYLA VIMĄ 

Sktn. Č; Senkevičius

Skautas - gamtos draugas, jos mylėto
jas. Maža to. Gamta jam būna priemonė 
siekti aukštesnių tikslų. Neatsitiktinai 
lordas Baden-Powell'is geriausią skau
tams būklą siūlo po atviru dangumi, neat
sitiktinai ir skautiško auklėjimo metodai 
glaudžiai siejami su gamta ir joje geriau
siai taikomi. Tikras skautas neįsivaiz
duojamas be gamtos r skautai tarp ke
turių sienų gali būti vertinami tik kaip 
"teoretikai".

Paprastai skautai savo veržimąsi į gam
tą, išreiškia stovyklomis, kelionėmis ir 
iškylomis. Šiandien išeivijoje stovyklavi
mui turim labai menkas sąlygas, o kai 
kur jų ir visai nėra. Tačiau iškylavimui 
mes visur ir visuomet galime atrasti lai - 
ko ir vietos.

Vasara, štai, jaučia. Iškylų sezonas 
pačiam įkaršty. Šia proga keletą.min
čių. apie iškylavimą.

Pirmiausia prisimintinas iškylavimo 
tikslas. Ne skautai (gal kai kurie ir skau
tai?) klysta manydami, kad skautai išky
lauja vien pramogai ir pasilinksminimui. 
Kai kas norėtų sutapdinti skautų iškylas 
su paprastom į mišką ekskursijom ar ge- 
gužynėm. Tačiau, iš esmės i dalyką Žiū
rint, toli gražu taip nėra ir negali būti. 
Iškylos skautams yra tarnyba, atseit 
pareiga. Gi pareiga niekuomet nesiejama 
su pramogavimu. Iškylavimas, kąip pa
reiga, siekia tam tikrų tikslų ir jokiu bū
du jis nėra tikslo nesuvokiąs laiko pralei
dimas kad ir saulės ir kvapnaus oro per
pildytoj gamtoj. Skautybės įkūrėjas, kal
bėdamas apie auklėjamuosius skautų są
jūdžio metodus, štai ką sako: "Pamokslai 
glūdi gamtos pažinime". Reiškia - ber
niukui, stebinčiam gamtą, jos reiškinius 
bei dėsnius, pažinimas daugiau duoda, 
negu kad ir gražiausi pamokslai tarp ke
turių sienų. Dievo Kūrėjo dėsniai gamto
je mums aiškėja greičiau ir suprantamiau, 
negu knygose ar pamokymuose. Todėl ir 
mūsų buvimas po atviru dangumi - šiuo 
atveju iškylos - yra pati geriausia prie
monė per gamtos pažinimą eiti prie Dievo 
pažinimo. Ne iš knygų išskaityti, ne žo
džiais patikėti, bet pačiam pažinti ir pa
tirti amžinuosius ir tobulus Dievo dėsnius 
gamtoje. Jos dėsnių, o per jąAmžinosios 
Tobulybės pažinimas yra pirmutinis išky- 
lavimų tikslas. Ir juo mes dažniau į gam

tą eisim, juo greičiau šito tikslo pa
sieksim.

Šalia to iškylaudami mes stiprinam 
sveikatą. Saulė, miško oras, keliavimas- 
- kokios tai galingos priemonės sveikatos 
stiprinimui. Toliau - iškylose žaisdami 
skautiškuosius žaidimus, įgyjame skautiš
ko patyrimo ir ugdome savo charakterį, 
dainomis gaiviname nuotaiką.

Tuo tarpu, kaip matome, iškylaudami 
siekiame rimtų ir gražių tikslų. Pati iš
kyla mums yra dėkinga priemonė tiems 
tikslams siekti.

Kadangi iškylavimas įeina skautiškosios 
tarnybos programon, tai kiekvienai išky
lai, kaip sueigai ar stovyklai, būtinas 
aiškus planas. Neplaningos iškylos jokių 
būdu neapims visumos tikslų ir gali virsti 
paprastom pramogom. Nežiūrint į tai kas 
iškylauja: skiltis, draugovė ar tuntas, vi
sais atvejais vadas turi sudaryti planą ir 
žiūrėti, kad jo būtų laikomasi. Planas turi 
griežtai aprėžti iškylavimo laiką atsi
žvelgiant į iškylautojų amžių. Pav., vil
kiukams tegali būti leista iškylauti ne il
giau kaip 6. valandas, tuo tarpu vyčių iš - 
kylos iki vienos paros. Skautų draugovės 
iškylos plano pavyzdys: 13-14 v. žygis; 
14-14, 15 v. poilsis; 14, 15-16, 30 v. žai
dimas; 16,30-17 v. poilsis; 17-17;30 v. 
pašnekesys. 17,30-18,30 v. varžybos; 
18,30-19 v. pasiruošimas laužui ; 
19-20 v. laužas; 20-20, 10 pasiruošimas 
žygiui; 20, 10 v. žygis namo.

Skautams labai įdomu ir naudinga, jei 
iškyla taip suplanuojama, kad paprasto 
žygio vietoje pravedamas žaidimas ir, jį 
bežaidžiant, nuvykstamą į iškylos vietą. 
Pav., viena skiltis išvyksta ankščiau, o 
antroji, sekdama ženklus ir pėdsakus,vyks
ta vėliau. Arba skiltims duodami topogra
finiai planai, pagal kuriuos jos susi
ieško nustatytą iškylavietę.

Nėra šio rašinėlio tikslas detalizuoti iš
kylavimo eigą. Yra labai įdomių ir nau
dingų būdų suidominti iškylautojus. Va
das vienokį ar kitokį būdą, vieną ar kitą 
planą panaudoja, atsižvelgdamas į savo 
vieneto amžių patyrimą ir 1.1.

Šalia to viso norėtųsi dar priminti va
dinamą "mišrų" iškylavimą. Pasitaikyda
vo, kad mišrus vienetas, sakysim tuntas, 
iškylauja - tai yra - sesės ir broliai kar
tu. Čia reikėtų tvarkytis taip, kad ir se
sės ir broliai, savo vadų vadovaujami, tu- 
retųatskirus iškylų planus taip, kaip miš
riose stovyklose jie veikia pagal atskiras 
programas.
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SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Skaučių Seserijoje šį pavasarį buvo pra
vesti svarbūs vadovių rinkimai. Naujaja 
Vyriausiąja Skautininke išrinkta vyr. sktn. 
Emilija Putvytė, o jos pavaduotoja sktn. 
Elena Strikienė.

Seserijos Garbės Gynėja išrinkta vyr. 
sktn. dr. Ksavera Žilinskienė. Seserijos 
atstovėmis į Skautų S-gos Tarybą buvo iš
rinktos: sktn. A. Kalvaitytė, sktn. M. Ži
linskienė, vyr. sktn. O. Zailskiene ir sktn. 
M. Barniškaite.

* Seserijos rajonųvadeivėmis Tarybos Pir- 
mijosyra patvirtintos šios vadovės: Austra
lijoje - sktn. T. Reizgienė, Anglijoje - 
sktn. O. Gailiūnaitė, Kanadoje - sktn. I. Lu
koševičienė, Venecueloje - psktn. G.Dir- 
žienė ir Brazilijoje - J. Laucevičiūtė.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* LSB Vadijos posėdyje liepos 5 d. konsta
tuotas reikšmingas Jamborėe Fondo aukų 
rinkliavos pasisekimas. Iki tos dienos bu
vo surinkta jau 824, 24 dol. Aukos vis dar 
tebeplaukia iš visų kontinentų ir mū- 
sųbrolių dalyvavimas jamborėje yra visiš - 
kai užtikrintas. Aukos pagal rėmėjų lapus 
skelbiamos VS Krivūlėje.

* LSB VADIJA REIŠKIA NEPAPRASTĄ PA
DĖKĄ LIETUVOS DIPLOMATAMS, KURIE 
SAVO AUKOMIS REIKŠMINGAI PARĖMĖ 
JAMBORĖS FONDĄ. Aukojo: LIETUVOS 
DIPLOMATIJOS ŠEFAS MIN. St. LOZO
RAITIS iš Romos, Italijoje, -$ 30, LIE - 
TUVOS NEPAPRASTAS PASIUNTINYS IR 
ĮGALIOTAS MIN. P.ŽADEIKISiš Washing- 
tono, JAV, - $ 50, LIETUVOS NEPAPRAS
TAS PASIUNTINYS IR ĮGALIOTAS MINIS
TERS PRIE ŠV. SOSTO St. GIRDVAINIS iš 
Romos - $ 30 ir LIETUVOS ĮGALIOTAS 
MIN. dr. MEJERIS iŠ RIO D E JANEIRO, 
Brazilijoje, - $ 5.

* Iš Vokietijos gauta žinia, kad Balfo di
rektorius Vokietijoje psktn. Pranas ZUNDĖ 
Balfo mašina ir benzinu nugabens mūsų 
jamboristus j Bad Reichenhall Austrijos 

pasienyje ir po jamborės juos pargabens at
gal. Tuo būdu mūsų reprezentaciniam vie
netui bus sutaupyta 900 DM kelionės išlai
dų. LSB Vadija Balfui ir jo direktoriui 
Vokietijoje reiškia didelę padėką.

* Liepos 5 d. jūros skautų skyriaus vedė
jas sktn. Vladas Petukauskas pasitraukė iš 
JF valdybos, nes pakėlė bures iškeliauti iš 
Bostono. Jis persikėlė gyventi į Amster
damą, New Yorko valstijoje. LSB Vadijoje 
jis ir toliau pasilieka.
* Gegužės 12 d. New Yorke buvo tarptau
tinis tremtinių skautų vadovų sąskrydis. 
Dalyvavo baltgudžių, čekų, estų, latvių, 
lietuvių, rusų ir vengrųatstovai. Mūsų de
legacijai vadovavo VS dr. V.Čepas, lydi
mas kelių artimesnių apylinkės vadovų. Su
darytas organas - Tremties Skautų konfe
rencija su sekretoriatu iš skautininkų 
Michelsono (E.), Gladkyj (Uk.) ir V. Čepo 
(L.). Sekretoriato kadencija nuo konferen
cijos iki konferencijos. Nutarta:
a) Prašyti Tarptautinę Sk. Konferenciją 
pripažinti Šiam junginiui reprezentacines 
teises, kol aktyvios reprezentacijos tenai 
neturi tremtinių skautų tautinės broli
jos.
b) Registruotitremtiniųskautųvienetus vi
sose valstybėse, tuo parodant tremties 
skautų sąjūdžio svorį.
c) Kol visas klausimas bus išspręstas, su
sitarus su Tarp. Sk. Biuro Direktorium, 
pristatyti visų tautiniųbrolijų Vyriausiuo - 
sius Skautininkus kaip neoficialius ryšio skau 
tininkus tarp tųbrolijųir Tarp. Sk. Biuro.
d) Siųsti visais įmanomais keliais savo 
brolijų kontingentus į 1951 m. 7-ją Pasau
linę Jamborę Austrijoje, pirmoje eilėje 
iš Vokietijoje esančių skautų.

Šioje konferencijoje dalyvavo Mr .A.McKin
ney, Assistant to the Chief-Scout Executive 
of the BoyScouts of America. Iškėlus anks
čiau minėtus klausimus, jis pranešė, kad 
BSA sutinka visai oficialiai skirtiNational 
Field Scout Commissioner titulais tautinių 
Brolijų pristatytus asmenis, kaip ryšio 
skautininkus prie BSA tautinių vienetų rei
kalams. Tai yra didelis laimėjimas visoms 
tremtinių skautų brolijoms, kurio nebuvo
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tikėtasi šiame krašte. Šis precedentas JAV 
turės daug reikšmės tremtinių skautų judė
jimui ir kituose kraštuose.

Konferenciją baigiant, sutarta liepos-r ug- 
piūčio mėn. New Yorko regijone surengti 
tremties skautu sąskrydį - mažąją jamborę. 
Kiekvienos tautybės dalyvaus bent po vieną 
skautų Skiltį.
* Sktn. Vilius Bražėnas įtraukiamas LSB 
Vadijon kaip Brolijos vyriausias laužavedys 
Jis taip pat rūpinsis ir skautiškosios propa
gandos reikalais New Yorko srityje.
* JAMBORĖS ADRESAS: Jamboree - 
Austria, STROBL b/Bad Ischl, Salzkam
mergut, Oesterreich - Austria, Deutsches 
Kontingent, Truppfūhrer dės Litauischen 
Trupps (Nr. 7).

* Iš Cleveland©, Ohio-JAV, per vyr. sktn. 
V.Kizlaitį gauta rekordinė žinia - J. Fon
dui surinkta $ 126 aukų!

* Pirmasis JAV Rajono Vadovų Sąskrydis 
- šaukiamas 1951 m. rugsėjo 1 ir 2 dieno
mis Clevelande, Ohio. Daugiau žiūrėk į 
VS Krivulę iš š.m. birželio mėn. 30 d.

* Mūsų reprezentacinio vieneto pasaulinėje 
jamborėje vadovybė Vokietijos rajono Va
deivos paskirta ir VS patvirtinta šios sudė- 
ties:sktn. Vyt. Skrinskas - Vadas ir pasktn. 
O.Gešventas - Adjutantas. Išleistuvių 
Komitetas: pats Vadeiva, kun. V. Šarka, 
vyr. sktn. P. Karalius ir psktn. Vadopalas. 
Vadeiva yra įgaliojamas daryti reikiamus 
papildymus ir iškilsimus pakeitimus. Vie
netas bus sudarytas iš dviejų skilčių po 8 
skautus ir 3 vadovų.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Kolkas Toronte dar vis neturim oro skau
tų vieneto. Birželio mėn. "Skautų Aide" 
radau žinutę apie Diepholzo oro skautus, 
kurie vargšai sunkiai ant kojų atsistojo ir 
sunkesnėse, negu mes, sąlygose. Ar ne
galėtumėm ir mes sueigose padiskutuoti tą 
klausimą. Manau, kad ir iš mūsų tarpo 
atsiras ne vienas senas vilkas, o ir jau
nesnieji susidomės ta gražiaja skautavimo 
Šaka.

Tikiu, kad grišim tėvynėn, o jai reikės 
gerų lakūnų, kurių dvasią ir kūną užgrū
dins ir tos srities žinių duos skautavimas. 
Lai Dariaus ir Girėno žygis būna mūsų 
kelrodžiu: „ ..Torontietis

Tilsonburg, Ont.

Tilsonburgo, Delhi, Simcoe ir kf. apy
linkėse gyvena nemaža lietuvių, daugiausia 
ūkininkų. Daugumas jų yra Senieji emigran
tai. Jie turi savo lietuviškas organizaci
jas ir dažnai ruošia bendrus pobūvius - 
šventes, palaikydami visas gražiąsias lie
tuviškas tradicijas. Šių metų Joninėms jie 
pasikvietė į p. Mikėno ūkį Toronto ir Lon
dono lietuvių skautus.

Torontiečiai, kurie sudaro Kanados lie
tuvių skautų branduolį ir išvykoms yra vi - 
suomet paslaugūs, atvyko net su visa vado
vybe - Rajono vadu vyr. sktn. VI. Šarūnu. 
Rajono Vadeiva psktn. Z.Paulioniu ir kt. 
Šioje apylinkėje pirmą kartą susibūrė tie k 
daug uniformuotų skautų! Skautų judrumas 
ir jaunatviški polėkiai taip gausiame lietu

vių susitelkime darė įspūdį, kad Joninių 
vakarui rengiamasi kur nors Lietuvoje, o 
ne tolimoje Kanadoje. Ilgai laukti neteko. 
Bematant išdygo laužas, apsuptas skautų 
ir gausios visuomenės.

Vienam iš žinomiausių vietos lietuvi ų 
veikėjui p. AugustinaviČiui įžiebus liepsnas, 
suskambo po visąapylinkę galinga lietuviš
ka daina, tryško juokas, pynėsi tautinių šo
kių eilės, vyko žaidimai, sklido šūkiai, 
giliai smigo širdin lietuviškos poezijos 
posmai, verkė armonikos garsai, "plaukė" 
audringa jūra Kastytis su Jūratė, ieškojo 
paparčio žiedo lieknos, ilgapirštės lau
mės. Bendra pakili nuotaika rišo visus su
sirinkusius į vieną didžiulę ir nedalomą 
Šeimą. Pagaliau visi susijungė tamprion 
grandinėn apie liepsnojantį laužą nuotai
kingai programą užbaigiančiai skautų tra
dicinei vakarinei maldai.

Paskutiniam aidui nutolus, publika lyg 
dar dar kažko laukė, delsdama stovėjo, at
rodo, nenorėdama tikėti, kad šios gražios 
Joninių laužo akimirkos jau pasibaigė.

P. Augustinavičius gražiais ir jautriais 
žodžiais padėkojo skautams ir pakvietė 
juos Joninių iš kilmėms ateinantiems metams.

Laužą gražiai pravedė vyr. sktn. VI.Ša
rūnas. L. E-tas
Montreal ,Que.
* Birželio mėn. 30 ir liepos mėn. 1 d. d. 
Vaudreuil, P.Q. įvyko Kanados Rajono Va- 
deivių, skautininkių ir vyr. skaučių suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 23 sesės iš To
ronto ir Montrealio. Buvo laukta atstovių 
ir iš Londono bei Hamiltono, bet jos neat
vyko. Suvažiavimo tikslas: aptarti lietuvių 
skaučių veiklą Kanadoje, įsigilinti į vyr.
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skaučių uždavinius išeivijoje ir rasti naujų 
kelių pagyvinti veiklai. Nors suvažiavimui 
gerokai trukdė abi dienas be perstojimo pa
lapines pliekiąs lietus, priversdamas seses 
posėdžiauti vienoje palapinėje, pagrindinis 
tikslas vistiek buvo atsiektas.

Suvažiavimą atidarė Kanados Rajono Va- 
deivė sktn. I. Lukoševičienė, pasitarimams 
vadovauti pakviesdama vyr. sklt. B.Cipli- 
jauskaitę, o sekretoriauti - psktn. D.Zub- 
rickaitg. Perskaičius gautus sveikinimus ir 
pasibaigus pranešimams, kurių metu pa
aiškėjo, kad šiuo metų užsiregistravę ir 
aktyviai veikia 142 jaun. skautės ir vyr. 
skautės, prasidėjo diskusijos. Dvasios 
vadovas kun. S. Kulbis S. J. iškėlė mintį, 
sueigų metu daugiau dėmesio skirti re
liginiam skaučių lavinimuisi. Jo mintis su
silaukė pritarimo. Nutarta pasilikti prie 
Vokietijoje nustatytos programos, kur sa
koma, kad kas ketvirta sueiga turėtų būti 
pravedama imant motto iš Šv. Rašto. Išklau
sius Rajono Vadeivės pranešimą, paaiškė
jo, kad Kanadoje yra daug pasyvių skauti- 
ninkių, kurios galėtų suteikti daug pagalbos 
dirbančioms sesėms.Iškilo klausimas dėl 
vyr. skaučių kartais silpno ir betikslio vei
kimo. Siūloma pagal galimybes į sueigas 
pasikviesti paskaitininkų. Čia ir vėl paste
bimas aktyvių skautininkių trūkumas. Bu
vo pasiūlyta, kad vadija nustatytų veikimo 
planą paskiriems vienetams, bet nutarta 
palikti daugiau laisvės vienetų vadovėms. 
Po to buvo susipažinta su Kanadoje vei
kiančių anglių ir prancūzių skaučių siste
ma, organizacijų istorija, jų programo
mis ir pagrindiniais skirtumais lyginant su 
mūsųprogramomis. Paaiškėjo, kad Toron
to sesės negauna tiek paramos iš anglių 
skaučių, kaip montrealietės is prancūzių.

Sekančią dieną mus pasiekė vyr. sktn. 
P. Jurgėlos nuoširdus sveikinimas, priver
tęs ne vieną susimąstyti ir davęs tinkamą 
įžangą sktn. I. Lukoševičienės referatui 
"Vyr. skautė gyvenime". Diskusijų metų 
iškilo klausimas dėl jaun. skaučių pritrauki
mo. Ar neturėtų vyr. skautės daugiau su
sidomėti mūsų priaugančiąja jaunuomene ir 
ją traukti įskautų eiles? Vyr. skautės pag
rindinis uždavinys - dirbti su jaunesnio- 
siom skautėm, išauginti jas tikromis lie
tuvaitėmis skautėmis, tikromis savo Tė
vynės ambasadorėmis, kurios niekad ne
užmirštų savo pagrindinės pare igos - tin
kamai atstovauti savo Tėvynę, remiantis 
skautišku obalsiu :"Dievui, Tėvynei ir Ar
timui !" Atrodo, kad pagrindinis sunkumas 
yra surasti vadovių. Ši kliūtis gi yra leng
vai pašalinama, jei kiekviena iš mūsų su
gebės atsisakyti egoizmo ir pašvęs nors 
valandėlę savo laisvalaikio nuoširdžiam 

darbui su jaunosiom sesėm. Priešingu at
veju už keletos metų nebeturėsime nei 
skaučių, nei vyr. skaučių.

Susirinkimui baigiantis, buvo nutarta pa
siųsti sveikinimus LSS Tarybos Pirmijai, 
LSS Seserijos ir Brolijos Vadijoms, LSS 
Pirmūnui vyr. sktn. P.Jurgėlai, Kanados 
Rajono Vadui vyr. sktn. V.Šarūnui ir LSS 
Dvasios Vadui kun. Dr. Vaišnorai. Susirin
kimą uždarant, sktn. I. Lukoševičienė pa
linkėjo, kad visos gražios suvažiavimo 
metu iškeltos mintys neliktų tik mintimis, 
kad nepasiduotumėm visą žudančiam abuo
jumui, o stengtumėmės pilna to žodžio 
prasme įgyvendinti vyr. skautės idealą ir 
tuo būdu patarnauti savo Tėvynei.

Vaiva

* Birželio mėn. 29 - liepos mėn. 2 d. d. 
gražiame Vaudreuil pusiasalyje įvyko Mont- 
realio ir Toronto tuntų skautų stovykla, 
dalyvaujant vilkiukams, skautams, jūrų 
skautams ir skautams vyčiams.

Sekmadienio ryte dvasios vadovas kun. 
S. Kulbis, S. J. atvirame ore atlaikė šv. Mi
šias, į kurias atsilankė skautųtėvų ir rėmė
jų. Po pietų įvyko tikrai retas laužas, nes 
pirmoji jo dalis buvo atlikta dūmų pilnoje 
salėje, o antroji - saulei pasirodžius - lau
ke. Stovyklos tikslas buvo pagilinti skautiš
kas Žinias. Be skautiškų pratimų ir žaidi
mų buvo pravesti įvairių patyrimo laipsnių 
egzaminai. Septyni skautai kandidatai davė 
skauto įžodį: T. Januškevičius, R.Keturka, 
A. Beresnevičius, E.Baltuonis, J. Grigelis, 
S.Geležiūnas ir V.Šipelis. Atrodo, kad ir 
vilkiukai padarė didelę pažangą: stovyklai 
įpusėjus jie jau gerai mokėjo ne tik skau
tiškas dainas dainuoti, bet ir rikiuotės. 
Nors laikas ir trumpas buvo, bet bendri 
vargai ir uždaviniai šiuos abu tuntus tamp
riai surišo darniam ateities bendradar-, 
biavimui. Sava nuotaika ir dainos priminė 
tėviškės mielus miškus ir suteikė naujų 
jėgų ir toliau kantriai eiti tremtinių keliu.

S.N.
JAV RAJONAS

Boston
* Vyr. sktn. L. Čepienė VI. 24 - VII. 5d. d. 
dalyvavo tarptautinėje skautininkių konfe
rencijoje GSA Edith Macy Training School, 
Pleasantville, N.Y. Iš ten ji parsivežė 
glėbį malonių įspūdžių.

* Birželio 6 d, pasirodė Bostono vietininki- 
jos DLK Kęstučio dr-vės biuletenis(Budėk*. 
Draugininkas psktn. T.Naginionis jį lei
džia tikslesnei ir greitesnei dr-vės infor
macijai, nes kęstutėnai gyvena plačiai 
pasklidę po Bostoną ir jo apylinkes. Lie
pos mėn. jau išėjo antrasis(Z Budėk* Nr.
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* Kėstutėmis birželio 2 d. pa’._ .gai at
stovavo vietos skautų surengtoje Camporee, 
Mėlynųjų Kalnų papėdėje, Vilkų skiltis . 
Jie pelnė draugovei kaspinų prie vėliavos,

* Birželio 10 d. mūsų mažieji gražiai pa
sveikino So. Bostono Šv. Petro parapijos 
klebonųkun. Pranciškų Virmauskį jo 35 m. 
kunigystės jubiliejaus proga. Klebonas yra 
didelis lietuviškojo jaunimo bičiulis. Jo 
mielos globos dėka jaun. skautės ir vil
kiukai naudojasi parapijos mokyklos pa- 
talpomis' J. Gerkėnas

Chicago, Ill.

* Birželio mėn. 30 d. prasidėjo Lituani
kos ir Aušros Vartų tuntų 3 savaičių sto
vykla. Stovyklautojai įsikūrė Antano Štei- 
manto ūkyje, Elgin Ill. apylinkėje, apie 
50 mylių nuo Chicagos. Malonus šio ūkio 
savininkas leidžia naudotis reikalinga sto
vyklos įrengimui medžiaga ir šiaip visoke
riopai padeda. Stovyklauja 75 skautai ir 37 
skautės. Jų tarpe 7 skautai iš Clevelando, 
Stovyklos viršininku yra pasktn. A. Kere
lis, jo pavaduotoju pasktn. E. Zobarskas. 
Abiejų stovyklų dvasios vadovu yra sktn. 
J.VaiŠnys S. J. Stovyklos viršininko adju
tantu yra vyr. sklt. J.Šalčiūnas. Ūkio da
lies vedėjas - vyr. sklt. R. Mieželis, jį pa
vaduoja sklt. G. Sabotaitis. Skaučių Nerin
gos vardo stovyklai vadovauja sktn. Lese- 
vičiūtė, jai padeda sesės V. Vainauskienė 
ir S. Jurkynienė. Stovyklautojų sveikata 
rūpinasi Dr. Blažys. Stovykla atidaryta 
liepos mėn. 4 d. dalyvaujant gausiems 
svečiams, ypač tėvams. Į stovyklautojus ir 
svečius žodį tarė Tarybos Pirmijos Pir
mininkas vyr. sktn. K. Palčiauskas.

Cleveland, Ohio.

* Neringos tunto skautės stovyklaus prie 
Brecksville nuo liepos mėn. 21 d. iki rug- 
piūčiomėn. 5 d. Stovyklai ruošti komisijom 
įeinasktn. J. Gulbiniene, sktn. St. Radzevi
čiūtė ir vyr. sktn. Dr. D. Kesiūnaitė.

* Clevelando skautininkų iniciatyva yra su
rengti skiltininkių kursai, kuriems vado
vauja sktn. M. Dunduraitė.

* Vyr. sktn. V.Kizlaitis surinko iŠ Cle
velando visuomenės 121 dolerį LSB Jam
boree fondui, o pasktn. V. Kamentavičius - 
13 dolerių. Už šiuos pinigus iš Vokietijos 
galės nuvykti į pasauling skautų stovyklų 
Austrijoje 3 skautai. Jau išsiuntus pinigus 
B. Vadi j on, amerikietis Mr. Adam August 
įteikė v. sktn. V.Kizlaįčiui 5 dolerius, 
prašydamas persiųsti į Vokietiją lietuviams 
skautams vykstantiems į pasauling skautų 

jamborg Austrijoje. Taigi, v. sktn. V.Kiz- 
laičio surinkta suma pašoko iki 126 dolerių. 
Viso Clevelande tuo būdu surinkta 139 dol.

* Clevelando skautų vietininkas vyr. sktn. 
V.Kizlaitis, nuo liepos 1 d. pasitraukė iš 
Clevelando skautų vietininko pareigų. 
V. sktn. Kizlaitis nori kiek pailsėti nuo 
įtempto darbo.

Atsisveikindamas su skautais, tris dau
giausiai dirbusius skiltininkus: vyr. sklt. 
C.Melsbaką, skilt. R.Minkūną ir pasklt. 
M. Motiejūnąpasiuntė į Čikagos skautų sto
vyklą apmokėdamas už juos 40 dolerių sto
vyklos mokestį. Be to, apmokėjo skiltinin- 
kams ir 4 skautams kelionės išlaidas.

* SeptyniClevelandoskautai; C. Melsbakas, 
R. Minkūnas, M. Motiejūnas, R. M elsbakas, 
V.Malcanas, G.Barzdukas ir R. Kudukis, 
vadovaujami vyr. sklt. C.MeJsbako, išvy
ko pasisvečiuoti pas Čikagos skautus. Čika
gos skautų stovykloje stovyklaus dvi savai
tes. Didelis skautų rėmėjas p. Zigmantas 
Jankus paaukojo visą savaitės uždarbį (40 
dolerių) apmokėti vykstantiems į Čikagos 
skautų stovykląskautams stovyklos mokes
tį ir kelionės išlaidas. Be to p. Z. Jankus 
padėjo įsigyti vienam skautui uniformą ir 
kitus stovyklinius reikmenis. Vytautietis

VOKIETIJOS RAJONAS

Spakenberg (Anglų zona)

* Š.m. birželio mėn. 1 d. 11:30 vai. Ed- 
munsthalio sanatorijoje, Hanshaus (prie 
Hamburgo) mirė džiovos ' pakirstas mū s ų 
rašytojas Juozas Krūminas. Palaidotas 
Spakenbergo stovyklos pabaltiečių kapinė
se, dalyvaujant jo artimiesiems, bičiu
liams ir viešiems stovyklos gyventojams 
Laidotuvių eisenoje vainikus nešė D. L. K. 
Traidenio draugovės vilkiukai ir Vaidilutės 
Birutės draugovės jaunesn. skautės. Po 
kun. .Pragulbicko pamokslo atsisveikinimo 
žodį tarė PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
atstovas sktn. A. Venslauskas. Išnešant kars
tą kompozitorius St. Gailevičius kapinių kop
lytėlėje pagrojo vieną iš mėgiamiausių ve- 
lionies dalykų. A. a. Krūminas yra buvgs 
Ukmergės Vytauto Didžiojo gimnazijoje 
skiltininku, taip pat bendradarbiavo "Sk. 
Aide". - pk -

VENECUELOS RAJONAS

* Caracas skautųpakviesti mūsųskautai da
lyvavo Šv. Jurgio Dienos proga vietos skau
tų stovykloje pačiame Caracas mieste.Sto- 
vyklon nuvyko per aukštus kalnus (virš 
1400 m.). Vos atvykę vakarop, tuojau da-
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ATSAKYMAI :Nr. 8: Laukinis, mokąs 
vairuoti valtį, plaukia vienas į baltų- 

S K YRIŲ VEDA: 31! Pus?> atgal ” du balti, paskiau 
psktn. J. Gaižutis , grįžta juodas ir baltas, vėl plaukia 
135 Gorevalle Avė. baltas ir juodas moka vairuoti, atgal 
Toronto Ont. Ca- juodas ir baltas, dabar du baltieji ir 
nacja. galutinai paskutinis sugrįžta juodasis .

Per 7 perplaukimus jie pasikeičia.
Nr 9 _ 15 + 148 = Į + Į

‘ ’ 70 296 2 2
1

Nr. 10. - 9 x 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1
"SUK GALVĄ" SKYRELIO BENDRA

DARBIAMS

Mūsųdarbas įpusėjo.Kaip matote,pir 
mieji žingsniai buvo netvirti,nedrąsūs. 
Šiandien tenka pasidžiaugti, kad vis 
dar atsiranda naujų bendradarbių ir 
užd. sprendėjų. Manome, kad nema
ža dalis "Sk.Aido" skaitytojų seka ši 
skyrelį, daro sau sprendimus, bet 
mums rezultatų neatsiunčia. Dar ne
vėlu įsijungti į konkursą, kuris baig
sis metų gale. Pakartotinai tenka 
priminti mūsų sąlygas :bus premijuo
tos 3 vietos pagal taškų daugumą. Taš
kai skiriami už teisingą užd. sprendi
mą, naujai sugalvotą uždavinį, jei jis 
buvo išspausdintas šiame skyrelyje. 
Pirmai vietai bus skiriama 10 doL 
vertės geriausių liet, knygų, antrai
- 5 dol. vertės liet.knygųir trečiai v.
- metinė "Sk.Aido" prenumerata.

Nr. 11. - Jonukas 7, Algis 5.

Nr. 12. - Vyresnysis 29 3/4 m., 
jaunesn. 24 1/2.

UŽDĄ V- išsprendė :C. Mickūnas (8,9, 
10, 11, 12) 8 t. ;P. RaslaviČius (8, 11, 
12) 6 t.; sk. Vytukas (8, 9, 11, 12) 7 t.

UŽDAVINYSNr. 24:Ar gali nubraižyti 
šį trikampį, nepakeldamas pieštuko, 
nekryžiuodamas linijos ir neinant at
gal ant seniau nubraižytos linijos?

P.R. (v. 2 t.)

* Pasipūtęs baltarankis atsiraitoda
mas rankovę: "Ar matei mano rau
menis?"

Skiltininkas: "Dar ne. Turbūt pali
kai juos kituose marškiniuose1.1

* Skiltininkas: "Sakyk, kokios veis
lės yra tavo šuo?

Skautas Mikė Švilpa; "Veislės? Tai 
yra policijos šuo."

Skiltininkas: "Neatrodo. . . "
Mike Švilpa: Savaime suprantama. 

Jis yra slaptojoj tarnyboj".

* Naujasis nuomininkas: "Tai yra 
baisu. Dvi pelės ištisą naktį pešėsi 
mano kambaryje".

Šeimininkė: "Ko gi jus norėtumėt 
laukti už penkis dolerius į savaitę - 
jaučių grumtynių?"

* Viename mažame miestelyje polici
jos šefas gerai nusimanė veterinari
joje. Kartąnaktį suskambėjo telefonas. 
Šefo žmona pakėlė ragelį. "Ar čia 
ponas Blank?" šaukė susijaudinęs 
balsas. "Ar mano vyras jums reika
lingas kaip policijos Šefas ar kaip ve- 
terinorius?" iškilmingai paklausė 
žmona. "Ir kaip šefas ir kaip veteri- 
norius", Šaukė balsas, "negalime 
atidaryti mūsų naujajam buldogui 
nasrų, o juose yra plėšiko koja!"

* "Norėčiau turėti pinigų nusipirkti 
drambliui".

"Kokiems gi galams pačiam reika
lingas dramblys ? "

"Ne, jis man nereikalingas. Aš 
noriu turėti tik pinigų".
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lyvavo stovyklos lauže. Ir po to laužo iki 
pusiaunaktų įsirengė savo stovyklavietę - 
pasistatė palapines, vartus ir kryžių. Rytų 
iškėlė stiebą vėliavai ir įsirengė stalą. 
Sukilusi 400 vietos skautų stovykla ryte 
išvydo tvarkingą mūsų brolių stovyklą, ku
ri kaip grybas iš po nakties išdygo. Iš už
sieniečių ten ir buvo vienintelė tik "Tropą 
Lituana". Žygiuojant bažnyčion lietuvių 
draugovės vėliava buvo nešama eisenos 
priekyje greta Carabobo tunto ir Venecue- 
los tautinės vėliavos.

Vėliau lietuvių stovyklą aplankė eilė vie
tos skautų vadų, o apygardos tuntininkas 
įkalė vinį lietuvių vėliavos kotan ir pasira
šė draugovės knygon. Užmegstos gausios 
pažintys su vietos skautų vadovais.

Stovyklą užbaigiant, jos didžiąją vėliavą 
nuleido lietuvis pasklt. Vytautas Korsakas.

* Gegužės mėn. 16 dieną PLSS dvasios va
dovas vyr. sktn. kun. dr. Vaišnora dva
sios vadovu Venecuelos rajono skautams 
katalikams paskyrė kun. A.Sabaliauską.

* Draugovės "Lietuva" draugininko pava
duotoju paskirtas skilt. sk. vytis Antanas 
Baziliauskas.

* Gegužės mėn. 26 dieną skautiško vakaro 
vienoje Valencijos mokykloje proga lietu
viams skautams buvo įteikti jų patyrimo 
laipsnių pažymėjimai su Carabobo tunti- 
ninko Castor parašu ir taipgi skautų liu
dijimai.

Sekančią dieną, skautai ir keletas skau
čių dalyvavo pamaldose bei eisenoje į Gru
pe Escolar Peru, žygiuodami su savo vė
liava. Šios mokyklos patalpose buvo su
ruošta skautų darbų paroda. Lietuvių skau
tų skyrelyje išstatyti darbeliai sutraukė 
daug žiūrovų. Pažymėtini šie darbai: skau
tų vyčių Geležinio Vilko būrelio stovyklos 
modelis, skauto Vytauto Sakalausko plasti
ka "indėnas", Antano Gaižausko raižinys 
medyje "Liūtas" ir Juozo Zavadzko pieši
nys "Lietuvio skauto ženklas".

* Pranešama, kad atskirose vietovėse įga - 
lioti asmens skautų organizavimo reikalais 
rūpintis yra: Carace - Adolfas Rundzaitis , 
Dos Caminos, Av. Sucre, Fr.de "Blanca 
Amelia”, Maracay - inž. Vladas Venckus , 
Alayon Oeste Maracay, Edo Aragua, Va- 
lencijoje - Antanas Baziliauskas, Edificio 
Paez. Naujas sktn. dr. P. Neniškio adre
sas: Avenida 104, Callejon Raton 3-1, laiš
kams adresas: Apartado 44, Valencia, Ca
rabobo.

ŽINIOS IŠ PAŠAU!

* Prieš kelis metus Bolivijoje skautų vie
netai buvo globojami Bažnyčių ir kitų insti
tucijų. Ir tik prieš du metus buvo nutarta 
susiburti visos Bolivijos skautams vienon 
sajungon - Association de Scouts de Bolivia.

Šią skautų sąjungą pripažino Bolivijos 
Vyriausybė, šefu yra prof. Alfredo Bricout 
ir vyriausiuoju skautininku - Raoul A.Teran,

Tarptautinis SkautųBiur as,patikrinęs Bo
livijos Skautų Sąjungos veikimą, pareiškė 
pageidavimą kad Bolivijos Skautų Sąjungą 
turėtų galimai greičiau įsijungti į tarptau
tinę skautų Šeimą.

* Turkijos jaunimas yra švietimo Ministe
rijos globoje. Jaunimas buvo tvarkomas 
ir auklėjamas skautybės pagrindais . Vie
tovių jaunimo grupes prižiūrėjo ir jas glo
bojo tų vietoviųšvietimo Ministerijos Insti
tucijos. Vadovavo pedagogai.

1945 metais Turkijos jaunimas žymiai 
priartėjo prie skautų. Buvo ruošiamos sto
vyklos, iškylos, kuriose viešpatavo skau
tiška dvasia ir programa.

Geresniam susipažinimui su skautybės 
metodais 1946 m. keturi vadovai buvo pa
siųsti į D. Britaniją, Prancūziją, Šveicari
ją ir JAV. Per trumpąlaikąįvairiose vieto
vėse pradėjo dygti skautų vienetai.

Turkijoje SkautųBrolija ir Skaučių Sese
rija turi atskiras sąjungas. Vien skautųTur- 
kijoje šiuo metu yra 15.000. Tai yra di
džiausia Turkijos jaunimo organizacija.

Dabartiniu metu Turkijos skautaif Turkiye 
izeileri) turi savus įstatus, įsakymus ir 
skautauja B. P. pagrindais.

Yra džiugu, kad Bolivijos ir Turkijos 
skautai įsijungia į tarptautinį skautų veiki
mą.

šie metai yra žymiausi skautų judėjime , 
nes Tarptautinė SkautųKonferencija api
ma 50 valstybių skautų sąjungas ir dar ke- 
lioliką mažesnių skautų junginių kolonijose 
ir kitur.

9.33 6.2 i 9
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