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* Nuoširdus skautiškas ačiū broliui 
J.Pelikiui už $ 5 auką "Sk. Aidui".

* Siunčiant prenumeratąčekiu ar paš
to perlaida jas prašoma adresuoti ne 
"Sk.Aido" bet "Sk. A." administra - 
toriaus P. A. Pundzevičiaus vardu.

* Sėkmingesniam "Sk.Aido" platini
mo pravedimui didesni vienetai pra
šomi paskirti platintojus ir jų adresus 
pranešti "Sk.Aido" administracijai. 
Jiems tada bus išsiuntinėtos platini
mo knygelės. Tenelieka nė vieno vie
neto be platintojo, nes kuo didesnis 
bus prenumeratorių skaičius, tuo 
gražesnis ir didesnis bus "Sk.A". 
Tad visi j talką platinti "Sk.A. ".
*s.Č. Senkevičius parėmė mus $10 
auka. Reiškiame nuoširdžią padėką.

* "Skautų Aido" dvisavaitinis sieninis 
kalendorius baigiamas spausdinti. 
Kalendorių paruošė v. si. s. v. Vikto
ras Bričkus, spaudžia si. s.v. Jono 
DanaiČio spaustuvė "Banga". Kalen
dorius gražiai iliustruotas tautinėje 
bei religinėje mintyje ir nėra komer
cinio pobūdžio. Kalendorių platina 
Skautų Aido administracija ir spaudos 
platintojai. Kaina 50 c.
* Savo draugui Šv.Kalėdoms padova
nok gerą knygą - Šatrijos Raganos"Se- 
name Dvare"gaunamą mūsų adminis
tracijoj. Kaina $ 2.00. Užsakyk Šian
dien.

Viršelis: Dail. Telesforo Valiaus

Toronto - PL 1026

* Spaustuvė "Banga" išleido V. Brič- 
kaus paruoštus meniškus dvylikos 
rūšių kalėdinius atvirukus Lietuvoje 
įprasto mažo formato, su vokučiais. 
Parduodami dvylikos atvirukų komp
lektais. Komplekto kaina 75c.Pirkdami 
šiuos atvirukus paremsite skautišką 
spaudą ir bestudijuojantį mūsų mielą 
"Sk. A."meniškosios dalies bendra
darbį.
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PIRMIEJI IŠ PIRMŲJŲ

sktn. J. Vaišnys, S. J.

Skautai paplito po pasaulį, kai 1908 metais Baden-Powell'is išleido knygą, 
"Skautybė Berniukams". Lietuvoje jie gimė drauge su Nepriklausomybe 1918 
metais. Taigi, jau kelios dešimtys metų, kai šie trumpakelniai naujųjų, laikų, 
riteriai sėja tarp žmonių broliškumą, Dievo, Tėvynes ir Artimo meilę. Atrodo, 
kad jau visi turėtų juos gerai pažinti, bet vis dėlto turime sutikti, kad skautai 
dar mažai yra pažįstami.

Nepažįstamieji.
Visi žino, kad jie yra, bet nedaugelis supranta, kas jie yra. Vieni mano, kad 

skautai gali būti geras įrankis politikai, todėl juos stengiasi palenkti savo par
tijos naudai; kiti, matydami, kad skautai daug žaidžia, stovyklauja, iškylauja, 
juos laiko sporto organizacija; treti skautų uniformoje ir drausmingume ma
to militarizmą ir mano, kad tai yra kariška organizacija. Kiekviena šiųtrijųnuo- 
monių yra visiškai klaidinga. Skautybė yra auklėjimo ir auklėjimosi organiza
cija, kurioje kiekvienas, stengdamasis kitus padaryti laimingus, pats siekia lai
mės. Tai yra, galima sakyti, gyvenimo būdas pagal Kristaus mintį: "Iš to visi 
pažins, kad jūs esate mano mokiniai, jei mylėsite vienas kitą" (Jono 13, 35).

Kristus nepripažįsta keršto ir neapykantos. Jis liepia mylėti ir priešus: "My
lėkite savo priešus, gera darykite tiems, kurie jūsų nekenčia" (Mato 5,44). Su 
Šiuo Kristaus pasakymu derinasi ir ketvirtasis skautų įstatas: "Skautas yra 
draugas savo artimui ir brolis kitam skautui". Skautas nė vieno neapkenčia, jis 
myli visus, nežiūrint tautybės ar tikybos skirtumo. Bet iš čia kai kam kyla ne
aiškumų. Mano, kad skautas, mylėdamas visas tautas, negali ir neturi būti 
patriotas, kad jis, gerbdamas visas religijas, negali ir neturi būti uolus savo 
religijos praktikuotojas. Tai yra didžiausia klaida. Čia vėl trūksta tikro skautų 
pažinimo.

Tolerancijos ribos.
Skautas turi mylėti visų tautų ir visų religijų žmones. Jis turi, kaip dažnai 

yra sakoma, toleruoti kitas tautas ir kitas religijas. Pasakiau "kitas", bet ne 
"visas". Jis turi toleruoti visas tautas, išskiriant vieną ir visas religijas, išski
riant vieną, tai yra savąją. Jam nepakanka tik toleruoti savąją tautą, jis turi ją 
visomis jėgomis mylėti, labiau už kitas tautas. Jeigu jis visas tautas vienodai 
mylėtų, nebūtų patriotas, bet kosmopolitas. Jis negali tik toleruoti savąją reli
giją, bet ją labiau už kitas branginti ir visomis jėgomis praktikuoti. Jeigu jis 
visas religijas vienodai vertintų ir vienodai mylėtų, nebūtų geras katalikas, ne
būtų geras evangelikas, nebūtų geras ortodoksas, bet būtų tik religinis kosmopo
litas, nė kiek negeresnis už tautinį kosmopolitą. Vienodai mylėdamas visas tau
tas, tikrai nemylėsi nė vienos, vienodai brangindamas visas religijas, tikrai ne
branginsi nė vienos. Tai gerai suprasti yra vienas iš svarbiausių dalykų skautų 
ideologijoje.

Pirmieji iš pirmųj.ų.
Net ir patys skautai ne visuomet tai gerai supranta, tad ko laukti iš kitų? Jei
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norime, kad mus kiti pažintų, pirmiau patys pažinkime save, supraskime savo 
ideologiją. Nemanyk, kad gali būti abejingas savo tautos atžvilgiu, turėdamas 
gerbti kitas tautas. Nemanyk, kad gali būti indiferentas savo religijos atžvilgiu, 
turėdamas toleruoti kitas religijas. Juk atsimeni, kaip pakėlęs tris pirštus, iš
kilmingai savo garbe pasižadėjai stengtis v i s o m i s jėgomis tarnauti Dievui 
ir Tėvynei! Taip, gerai įsidėmėk, visomis jėgomis, ne bet kaip. Dievo ir 
Tėvynės tarnyboje neturi būti: vidutinis, turi būti pirmas, negali būti šaltas ir 
abejingas, turi būti karštas, turi pasižymėti.

To reikalauja jau ir tavo vardas. Žinai, ką, reiškia skautas? Angliškas Žodis 
"scout" reiškia žvalgas. Ar žvalgai stovi kur nors įsimaišę tarp eilinių kareivių? 
Ne, jie eina vis pirmyn. Nepasilieka net pirmose karių linijose, bet eina dar 
toliau, žvalgydami ir tyrinėdami. Taigi, yra neteisinga, jei kas mano, kad skau
tai tik žaidžia ir iškylauja,, o tautiniuose ir religiniuose dalykuose yra labai pa
viršutiniški. Yra neteisinga, kad skautai nesigilina į antgamtinį sielos gyveni
mą, pasitenkindami tik gamtinėmis dorybėmis. Jei kartais ir atrodo, kad taip 
yra, tai reikia atsiminti, kad tai nėra skautų ideologija, bet tik nukrypimas nuo 
jos. Skautas turi stengtis pasižymėti tiek Dievo, tiek Tėvynės, tiek Artimo tar
nyboje. Jau ir Pijus XI, kartą, kalbėdamas skautų vadams, tai išreiškė sakyda
mas: "Skautai, jūs esate ir turite būti žvalgai - pirmieji iš pirmųjų!"

metei OcGjjtyoi
Lapkričio mėn. 1 d. švenčiame Lietuvos Skautijos 33-čiągimtadienį.Pradžioje ji 

buvo daugelio nesuprasta, vėliau plačiai Tėvynėje išbujojo ir, visuomenės parama 
besidžiaugdama, išvarė plačią vagą lietuviškame darbe. Skautišką mokyklą išėjo 
tūkstančiai mūsų tautos jaunuolių,likdami visam gyvenimui dėkingi už jos nurodytą 
prasmingą idealistinį kelią. Nepaprastai praretintos mūsų sąjungos gretos Lie
tuvos okupacijų metu ir dabar dar nuskambanti kruvino maro neapykanta mūsų 
organizacijai rodo, kad teisingu keliu ėjome, pasišventusiai dirbo mūsų vadai 
auklėdami jaunąją tautos kartą gerais lietuviais-ėmis. Visos aukos ir minėtas 
neapykantos pasireiškimas mums sukelia tik pasididžiavimą - mes jaučiame at
likę savo pareigą Lietuvai.

Šiandien emigracijoje einame toliau savo lietuviškuoju keliu. Sąlygos, deja, yra 
daug sunkesnės negu įsivaizdavome. Be savosios žemės oro ypatingai sunku. 
Lūžta dėlto daugelio tautiečių gražiausios priesaikos. Ir kartais, rodosi,veltui 
mirė ir miršta karžygiai, kai Čia gėrybėmis pertekusiuose kraštuose tuo pat 
metu miršta lietuviškas žodis, daina ir Širdis. Niekingai išduodama visa tai, ką 
Tauta šimtmečiais krovė vien dėl šiltesnio gyvenimo, skanesnio kąsnio.

Mieli broliai ir sesės, visomis jėgomis laikykimės lietuviškojo kelio! Tevirs
ta kiekviena mūsų skiltis ir draugovė kieta lietuviškumo tvirtove. Savo sueigose 
kalbėkime gryna lietuvių kalba, dainuokime lietuviškas dainas, pasakokime jau
niesiems apie didingas mūsų tautos praeities dienas, rankdarbiams naudokime 
mūsų tautodailės motyvus. Kvieskim į savo tarpa naujų berniukų ir mergaičių, 
kurie dar nėra skautais-temis buvę. Atidenkim jiems įstabias skautybės žaidimo 
paslaptis, patraukdami su savim tėvynės keliu.

Prisimenu vieną pasakojimą. Kartą filosofas išėjo per miestą pasivaikščioti. 
Priėjęs kažkokį naujai statomą pastatą, paklausė pirmo pasitaikiusio darbininko, 
ką jis darąs. "Kalu pinigą!" šis atsakė. Antrasis: "Tašau akmenį!"Tretysis gi, 
žvilgterėjęs į besistiepiantį pastato bokštą,, atsakė: "Aš statau katedrą!"

Mielas broli, sese, ką tik darai, turėk prieš akis paskutiniojo atsakymą - ne 
pirmojo materialistinį ir ne antrojo vergišką-bet dvasinį - "Aš statau Lietuvą!" 

Kiekvienas mūsųsavyje lietuviškumo ugnelę palaikydamas ir jąkituose kursty
damas geriausiai prisidės prie didžiojo Naujosios Lietuvos statybos darbo.

Tat, ryžtingai į 34-tuosius metus Baltojo Vyčio vedami! K.
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MANO BROLI !

Prieš du metu su italų jaunais skautais Alpėse turėjau įdomią iškylą. Apie 
ją ir tau noriu papasakoti.

Mūsų stovykla radosi gražiame Soldau slėnyje. Šis vardas teprimena tau gra
žiausi kalnų vaizdą, kurį esi matąs pats keliaudamas arba kuris tau labiausiai 
patiko filmose ar kokiame nors žurnale. Mūsų palapinių miestas radosi gana 
aukštai - 2.000 metrų virš jūros lygio. Aplinkui - neapsakomai gražūs vaizdai. 
Tai, ką mes rytais saulei tekant matydavome, negalima aprašyti, bet reikia iš
gyventi. O kaip puikiai saulėlydžių varsoje atrodė "degančios" kalnų viršūnės ! 
Jei buvai, mielas broli, III-čioje Tautinėje Stovykloje Isar Horn'e, tai tokį vaiz
dą vieną kartą galėjai matyti. Pas mus gi tai buvo kas vakarą ir rytą. .. Už jų, 
toliau, stūksojo amžinai maldoje paskendusios ir sniegu ir ledais storais ap
dengtos uolotos kalnų piramidės. .. Pats Kūrėjas kalbėjo mums tiesiog į Širdis. 
Visi supratome Jo buvimą kažkaip savaime, nejučiomis, ir beveik fiziškai jį 
jautėme. Berniukai buvo tikri angelai. Pažinojau juos dulkėtose Amžinojo Mies
to priemieščių gatvėse. Taip, tik Čionai jie galėjo pažinti, koks gražus yra skau
tiškasis gyvenimas. . .

Gyvenome kaip viena šeima: susidraugavome ir dar Šiandien ne vienas iŠ jų 
man rašo laiškus.

Vieną skaistų gražų rytmetį išėjome iškylon tikrąją to žodžio prasme. Soldau 
miestelį palikę toli užpakalyje, išvydome tikrą pasakų karalystę: dešinėje pu
sėje atsivėrė milžiniški Ortles ledynai, kur tarp kitko ne vienas kalnų laipioto
jas dėl mažiausio neatsargumo buvo sniego griūčių prarytas; toli pietuose ma
tėsi kitos kalnų viršūnės: Ortles (3.902 m.), Cevedale, San Matteo (3.684 m.), 
ir daug kitų. Didysis Zebras (Gan Zebru), kurio viršūnė siekia 3, 859 metrų, taip 
pat paliko užpakalyje. Akmenuotu, siauru kalnų takeliu kilome į Milano vardo 
turistams pastatyta užeigos namelį.

Pailsėję ir gavę vadovą, rengėmės keliauti ledynais. Mūsų būrelio vadovybė 
buvo patikėta - dabar jau nebeprisimenu gerai ar buvome 24 ar 26 - labai pri
tyrusiam ir gerai visus kalnų pavojus pažįstančiam jaunuoliui. Jis suskirstė 
mus į 8 grupeles ir kiekvienai grupelei liepė susirišti virve. Tokiu būdu viena 
virvė jungė 3-4 Žmones ir, jei vienas paslystų, kiti galėtų prilaikyti. Visi ty
lėjo. Pats vadovas dėvėjo odines tiroliečio kelnes ir žalią skrybėlę. Ant pečių 
jam kabojo ilga stora virvė ir kalnų kablys. Prie diržo buvo prisegtas pirmosios 
pagelbos maišelis. Buvo labai įdegęs saule ir veido odos spalva nedaug kuo te
siskyrė nuo jo rudų batų. Jis dar kartą įspėjo nekalbėti. Ėjo pirmuoju. Netru
kus pasiekėm ledynus. Ant batų užsidėjome specialiai kalnų laipiotojams pritai
kytus 4 centimetrų ilgio vinimis nusagstytus "vielinius batelius". Naktį, matyt, 
buvo pasnigę ir todėl kelio pėdsakų nesimatė. Bet vadovas buvo tikras kalnų 
vilkas ir todėl kelią gerai žinojo. Sniegu nuklotais ledynais ėjome kelias valan
das. Priekyje nieko nesimatė - vien tik sniego plotai. Pagaliau visai staiga pa
sukę kairėn prie aukštos uolos pamatėme prisišliejusią kitą kalnų užeigą(chalet). 
Buvome 3. 200 metrų aukštyje. Pats namelis, jei neklystu, vadinosi "Casatti"
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vardu. Pasiekę patį kalnagūbrį, ėjome dešine į pietus atkreipta puse. Aukštai 
užvertus galvą, galima buvo matyti dideles sniego mases, kabančias ant uolą. 
Reikėjo tik mažiausio vėjelio, ir mes būtume amžinai palaidoti po ją minkštu 
patalu. Buvo pats vidurdienis. Saulė smagiai švietė ir neturintiems akinių buvo 
tikras vargas. Visi sustojome ir vadovas tretį kartą įsakė tylėti. Neleido net 
nuo koją prilipusio sniego nukrapštyti.

Tai, kas tuojau įvyko, man padėjo suprasti tokį didelį jo atsargumą ir įsaky
mo protingumą.

Visai nelauktai - aš ėjau pirmoje grupėje paskutinis - išgirdau kažkieno balsą 
užpakalyje. Užsimiršęs skautukas šaukė mane vardu, prašydamas vandens... 
Vadovas atsigręžė išbalusiu veidu ir ranką gestais įsakė, kad visi tylėtų. Dar 
paėjome kelias minutes. Staiga dešinėje pusėje, užpakalyje, išgirdome didelį 
ūžesį. Visi sustojo. Matėme, kaip nuo kalno viršūnės atlūžusi didžiulė ledo, 
sniego ir akmenų griūtis užpylė mūsų praeitą kelią ir didžiausiu trenksmu ir 
greičiu nušluodama pakeliui kitas vėjo suneštas pusnis nuriedėjo žemyn pakal
nėn, nusėjusi kelią dideliais akmenimis ir baisiu bildesiu, pripildydama visą 
slėnį. Stovėjome galvas nuleidę. Vadovas persižegnojo. Mačiau išbalusius ber
niuką veidus. Jie drebėjo. Persižegnojome. Mes galėjome tik laukti... Bet, 
ačiū Dievui, antroji griūtis nepasikartojo.

* * *
- Viskas yra gera, kas gerai baigiasi. Supratau, kad mažas neatsargumas 

galėjo būti neapsakomos katastrofos priežastimi. Užteko berniuko balso sukeltą 
oro bangų virpėjimo, kad nuverstą tokią didelę ledą, sniego ir akmenų masę!

Norėčiau, kad ir tu, mielas Broli, tai ką aš išgyvenau, apmąstytum ir pri
taikytum savo gyvenimui. Geras, sąmoningas lietuvis skautas, o dar labiau,jei 
jis yra vadovas, privalo būti budrus kiekviename savo veiksme. Jis turi žinoti 
ką daro ir apie ką mąsto. Kas apsileidęs mažuose dalykuose, tas gali būti ne tik 
sau, bet kitiems našta ir didelės nelaimės priežastimi.

Nori būti skaistus?Nori nugalėti didžiąsias jaunystės kovas? - Būk tyras savo 
mintyse, skaistus jausmuose ir žvilgsniuose.

Mažas apsileidimas - prisimink kalnų balsą, - gali būti viską naikinančios 
griūties priežastimi.

A.N., Italija

II-os tautinės stovyklos atidarymas
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1. Varpinė.
Nors aptrūnytus, bet garsi, 
Visoj parapijoj esi.

O tavo aidas toks saldus, 
Aplanko žemdirbio namus. 

Žinia laiminga ar skaudi, 
Į Dievą melstis vis šauki. 

Ir nors šventoriuje esi - 
Visoj parapijoj garsi.

2. Apie grįžimą.

Grįžtu.
Štai baigias kelias ir sodybos, 
lyg miškas stojasi tamsus.
Virš jų dangus pilkšvai mėlynas kybo, 
apgaubęs tylinčius namus.

Grįžau.
Prie slenksčio niekas nesutiko, 
neišbučiavo lūpų nei akių .. . 
Voratinkliai kampuose ir ant stiklo, 
krosnelėj mažytė sauja pelenų . ..

3. Pievų vėjas.

Nulenkdamas šakas šį vakarą kažkas atėjo, 
Žvaigždėtą vakarą į vienkiemį pas mus.
- Lyg karalaitis jaunas, jaunas pievų vėjas 
Per lygumas plačias toli įsibėgėjęs, 
Nulenkdamas gėles ir topolius atėjo, 
Uždegt jaunų širdžių jausmus 
Lyg karalaitis jaunas, jaunas pievų vėjas 
Žvaigždėtą vakarą į vienkiemį pas mus •
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Reporteriu yra vadinamas specia
lus žurnalistas. Kaip jau būsi girdė
jęs, žurnalistų yra keletas rūšių.Bet re 
porteris yra pats drąsiausias, ori
ginaliausias ir beveik visada susilau
kia didesnio pasisekimo.

Jis neprašinėją teismo salės nuo
tykių, kur ir taip jau skaitytojas ant 
pirštų gali suskaityti kiek Šią savaitę 
neklaužados sumokėjo baudų už per- 
greitąvažiavimą.Nerašo jis ir "smul
kiųjų naujienų skyriui”, kur paprastai 
yra įamžinami sūneliai ir katytės, 
tragiškai savo gyvenimėlį užbaigę po 
"Buick" ar "Fordo" ratais. Jam visai 
ne prie Širdies yra ir pamestųjų daik
tų kronikos redakcija (apie rastuosius 
jis niekad nieko nesužino).

Reporteris yra "mūsų specialus 
korespondentas" - kaip dažnai rašo 
lietuviški laikraščiai. Normaliais lai
kais ir gerose sąlygose reporteriai 
buvo gerai apmokami ir paprastai, 
kadangi nevienas siūlosi į tokią vietą, 
yra parenkami konkurso keliu. O gi 
tas konkursas yra visai paprastas 
dalykėlis! Kandidatui yra prisiun
čiamas klausimų lapas, kuriame ran
dasi koki visai nekaltai atrodą klau

simai. Vėliau speciali komisija spren
džia apie būsimo reporterio tinka
mumą. Yra tokių gabių vyrukų, kurie 
išsidirba net pasaulinį vardą. Kas gi 
negirdėjo apie žurnalistus Korėjoje?.. 
Kas gi nepažįsta garsiųjų karo korės - 
pondentų?

Žurnalizme reporteriai sudaro 
specialų vienetą^ ir kartais parodo 
tikrai nepaprastos drąsos lysdami į 
pačias pavojingasias vietas ne vien 
tik dėl savo profesijos pamėgimo, bet 
ir jausdami atsakomingumą skaitytojų 
ir sąžinės atžvilgiu. Žinoma, jų ir 
kare ne vienas žuvo .. .

O ar žinote, kad reporterio spe
cialybė yra kaip tik vienas iš pačių 
skautiškiausių užsiėmimų?

Todėl "Skautų Aidas" atsišaukia ne 
tik į vienetų korespondentus, bet ir į 
kitus berniukus ir jaunuolius, kviesda
mas tapti "skautais - reporteriais". 
Jis prašo siųsti jo adresu pačius įdo
miausius aprašymus ir pergyvenimus 
stovyklose, prie laužo, iškylose ir 1.1. 
Vienu žodžiu esate kviečiami siųsti 
viską, kuo ir kiti galėtų pasidžiaugti.

Ypatingai kviečiami jaunieji!
BET DĖMESIO IVisųpirma skautas 

-reporteris privalo turėti savoje kup
rinėje praktiškų žinių pundelį, kad 
brolis redaktorius neatsisakytų per 
dažnai jo reportažą(kas jis yranetru- 
kus sužinosite) paleisti į mašiną. Ne
užmirškite, kad pirmas žmogus, ku
ris skaitys jūsų korespondenciją va
dinasi redaktoriumi. Ir, jeigu rašinė
lis nėravertas "trijųsu pliusu" pagal 
lietuviškos gimnazijos trečios klasės 
programą, tai "reportažas" gali atsi
durti krepšyje. Redaktoriaus krepšis 
yra gi didelis - ten telpa visi netikę 
raštai .. .

Gerai rašyti reiškia rašyti įvairiai: 
rašyti paprastai t. y. vengti bet 
kokio išplėsto baroko ar romantiško 
stiliaus; tiesiogine kalba t.y. 
lyg sėdėtume prie laužo ir savo drau
gams pasakotume Mauglio nuotykius; 
rašyti trumpai, sutrauktai 
bet tiksliai.

Redaktorius, savaime suprantama, 
pageidauja, kad reporteriai rašytų
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pagal lietuvių kalbos gramatikos tai- 
syklės(ne pagal irokėzų), bet, jei ge
ros valios berniukas (taip jis pats man 
sakė) atsiųstų puikų stovyklos laužo 
ar skautiškosios sueigos aprašymą 
su 30 didelių klaidą kiekviename pus
lapyje, tai brolis redaktorius nemes 
jo krepšin... jis atiduos savo sava
noriams specialistams ištaisyti. To
dėl neišsigąskite ir,jei kartą nepavyko, 
pagal mūsų Tautos Himno autorių 
Vincą Kudirką "sekančią dieną iš nau
jo pradėkit". Jei gerai parašysite, 
redaktorius visada ras progą padėkoti 
o jei neišvysi savęs "Skautų Aido" 
puslapiuose - neįsižeiskite. Kitą kar- 
tągeriau pavyks. Rašinėlių (aprašymų) 
yra dvejos rūšys:

1. PASIKALBĖJIMAS (Interview). 
Jis gimsta šitaip: reporteris nuvyks
ta pas kokį jam labai įdomų asmenį 
ir prašosi informuojamas kokiu nors 
klausimu. Jis klausinėja, o pav. Chi- 
kagos vilkiukų draugininkas šluosty
damas prakaitą atsakinėja. Reporte
ris tuojau viską užsirašo arba bent 
svarbesnes mintis pasižymi. Vėliau 
sustato rašinio pasikalbėjimo formą 
ir atsiunčia redakcijon. Bet aš vis 
dėlto patariu pirmąkartądarant pasi
kalbėjimą, klausimus gerai susira
šyti namuose. Tu, kaip skautas, esi 
visada įsipareigojęs tiesą sakyti ir 
todėl turi gerai ir tiksliai susižymėti 
atsakymus: jei galima net pažodžiui 
užsirašyti (Namuose, jei ką nors pri - 
siminsi, galėsi papildyti. Iš Tavęs, 
mielas reporteri, yra reikalaujama, 
kad jokiu būdu nenusižengtum 5-jam 
įstatui: "skautas mandagus ir kuklus". 
Išmok su pagarba prisistatyti, kalbėk 
be baimės, nemykčiok ir pašnekesio 
metu parodyk tikrai nusimanąs apie 
tai, ką klausi.

2. REPORTAŽAS .Juo skaitytojai yra 
tiksliai supažindinami su kokiu nors 
įvykiu, visai nelaukta staigmena, su 
pačio reporterio nuotykiais einant sa
vo pareigas. Reportažai paprastai 
turi labai įdomias antraštes: "Lapė 
išgėrė mūsų skilties pieną", "Mūsų 
skautai pakeliui į Himalajų kalnus", 
"Mačiau,kur gimsta povandeniniai lai
vai", "Pašnekesys su Naujorko gatvių

J. E. Vysk. V. Podolskis ir vyr. PLSS 
kat. dv. vadovas s. kun. Dr. J. Vaišnora 
Padėkos Ženklo įteikimo proga.
"... jūsų šūkiais, brangus jaunime, 
mes neabejojame. Jie yra gražiausi 
iš gražiausią. Jie apima visą žmo
gaus gyvenimą ir visas to gyvenimo 
sritis".

Šlavėjais", "Lapiną skiltis sugavo 
mešką" . . .

Reporteris (kalbu visai rimtai) turi 
matyti ir jausti už skaitytoją.

Įdomiam reportažui parašyti reikia 
turėti keletą tikrai originalią minčių, 
daug drąsos, skautiško sugebėjimo ir, 
... truputį laimės. Rašyti greitai , 
paprastai, negrąžinti perdaug žodžią.

Tu, mielas broli, kuris iki šiol 
skaitei šias eilutes, pagalvok ar ne
norėtumei turėti tiek įdomią nuotykių, 
kuriuos išgyventi leidžiama tik repor
teriams? Tikiu, kad Tau daug lengviau 
pasakyti:"aŠ tam darbui netinku" arba 
"čia reik prigimtų gabumų", arba "ką 
gi aš pradėsiu, tai ne man". Palik tą 
viršžmogišką toną ir tai nesakyk. 
"Nihil difficile volenti".

Manau, kad kiekvienas I-mo paty
rimo laipsnio skautas privalėtų bent 
vieną kartą į metus parašyti originalą 
reportažą.

Brolis redaktorius tikisi, kad Tu jo 
neapvilsi ...

Jis labai džiaugsis, jei vieną dieną 
prie Tavo pavardės galės prirašyti 
"nuolatinis Skautą Aido korespondentai'

Rašyk apie lietuvišką ir skautišką 
veiklą. Štai ir aš Tave noriu pasvei - 
kinti su pasisekimu!

Drugelis, A., Italija
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JUMORAS LAUŽUOSE
Sktn. V. Bražėnas, LSB Vyr. laužavedys

Jumoras arba juokai yra pats mėgiamiausias mūsų motyvas laužuose, nes ir 
žiūrovai labiausiai į jį reaguoja. Sunku surasti taiklų ir išsamų jo apibūdinimą. 
Bene arčiausiai branduolio prieina tie, kurie aiškina, kad žiūrovui darosi juo
kinga, kai jis, tikėdamas kažko didelio, pamato ar išgirsta maža, kai jis mato 
(ne tragišką) įvykį, kurio jis tose apystovose nesitiki. Gal teko kada matyti klau- 
ną iš didžiulio kontrabaso futliaro išsitraukiant.. . mažytį smuikelį? Antra ver
tus, niekas nesijuokia, pamatęs apledijusiam šaligatvy paslydusią senutę, bet 
sunkiai susilaikys nesijuokęs, kada tai ištiks pro ją išdidžiai praeinantįpuošeivą

Jumoras yra dėkingas laužuose, bet atsiminkime, kad jis labai "slidus ir 
karštas". Aptarkime tas jo karštąsias vietas.

1. Nesijuokime iš žmogaus ydų, kurias jis turi ne dėl savo kaltės, kurių jis 
negali atsikratyti arba kurių priminimas gali įskaudinti jį ar jo artimuosius. To
dėl negalima pajuokti luošumo, aklumo, kurtumo, nebylumo, nemokyto žmogaus 
nežinojimo ir panašiai. Jeigu ir atsiranda žmonių, kurie pritaria šios rūšies 
"jumorui" kvatodami, visada po to pasilieka kažkoks neskanus jausmas.

2. Neįsileiskime jokių nešvankumų į laužo jumorą. Reikia tik pasidžiaugti, 
kad lietuvių skautai retai kada šia prasme nusikalsta. Jei kas yra Europoje ma
tęs vaizdelius pagal nevisai švarius anekdotus, tepamiršta juos. Venkime persi
renginėjimų (berniukai moterimis ir atvirkščiai), o jei kada to reikia (tautiniams 
šokiams), darykime tai estetiškumo ribose.

3. Pokštams, kuriuose kas nors apgaunamas ir padaromas juokingu publikos 
akyvaizdoje, nekvieskime "aukos" iš svečių, ypač suaugusių tarpo. Tam naudo
kime skautus. Juokas bus žymiai skanesnis.

4. Jei dainuojame kupletus, skaitome feljetoną ar vaidiname vaizdelį aktualio
mis temomis iš vietos gyvenimo, būkime tikri, kad niekas dėl to (normaliai) 
neįsižeis. Geriausia duokime medžiagą peržiūrėti kam nors iš suaugusių, ge
rai pažįstančių vietinį gyvenimą.

5. Nesileiskime į politiką, išskyrus mūsų tautos priešo pajuokimą. Mūsų or
ganizacija nepolitinė ir nepartinė. Gal leistinask. vyčiams užkabinti mūsų visuo
meninio gyvenimo negeroves, tik reikia skrupulingai saugotis neužimti kurios 
vienos politinės grupės pozicijos.

6. Apdainuojant ar kaip kitaip paminint, asmenis, prisiminkime, kad juokas vi
sada išeina kreivas ir gaižus, kai jo pagelba norima su kuo nors "atsiskaityti", 
Geriausiai sekasi "pajuokti" asmenis, kuriems jaučiama simpatijos.

7. Būkime atsargūs, kai liečiamas kraštas, kuriame suradome sau naujus 
namus.

Iš ko gi juoktis laužuose? Dėkingiausia ir visiems skaniausia juoko rūšis- 
juokas iš savęs paties. Tai yra patyręs kiekvienas, kuriam teko šeimoje ar 
draugų tarpe atvirai ir širdingai pasakoti kurį nors nuotykį, kuriame jis pats 
buvo atsidūręs ne visai gudrioje padėtyje. Klausytojai daug skaniau juokiasi, 
negu tokį pat nuotykį pasakojant trečiuoju asmeniu. Praplėtus mūsų AŠ į savo
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skiltį, dr-vę, vietininkiją, tuntą,. Broliją, Seseriją, Sąjungą, turime gausybę 
gražios medžiagos laužo jumorui. Žinoma, galimos ir tolimesnės ekskursijos, 
bet reikia tvirtai laikyti koją ant stabdžių .. . Pagaliau y r,a begaliniai platūs dir
vonai, sakytume, klasikinio jumoro. Čia niekas tiesioginiai nepajuokiamas, bet 
tik paprasčiausiai sukeliamas juokas, sudarant bei pavaizduojant juokingas situa
cijas, net žiūrovo, klausytojo ar skaitytojo fantazijai paliekant jas išbaigti bei 
suvirškinti. Priedu norėčiau priminti bei pasiūlyti keletą formų, į kurias ju
moras gali būti įvilktas.

1. Monologas - vienas pasakoja kokį nors savo pergyvenimą.
2. - Dialogas - dviese, pasikalbėjimo forma, nupasakoja kurį nors nuotykį.
3. Vaizdelis - (vaidinimas) vienas, du, trys ar daugiau asmenų. Jis skiriasi 

nuo monologo ir dialogo tuo , kad čia veiksmas ne tik nupasakojamas, bet jo 
turi būti ir scenoje.

4. Pantomima - monologas, dialogas ar vaizdelis be Žodžių, viską pasakojant 
judesiais.

5. Laužo dienoraštis.
6. Kelionių aprašymas ar atpasakojimas, pritaikant savai aplinkai.
8. Kupletai, kur vienai ar kelioms žinomoms dainoms pritaikomi aktualūs 

(liečią visiems artimus ir nepasenusius reikalus) žodžiai.
9. Kombinacijos iš kelių ar visų Čia minėtų dalykų. Vaidinimui sukombinuoti 

yra daugybė būdų. Aptarkime porą jų.
a) Vienas skautų turįs tam kiek daugiau gabumo negu kiti, suranda vaidini

mui apytikrę formą ir bendrą mintį. Tada visa skiltis gerą savaitę vaikščioja, 
ieškodama "deimančiukų" ir, ką nors sugalvoję, išgirdę ar pamatę užrašo ir pa
duoda autoriui. Šis visą medžiagą sugrupuoja, kiek įmanoma sutalpina į vai
dinimo rėmus ir skilties sueigoje visi aptaria, "išcenzūruoja", nutardami ką 
galima palikti, kas reikia išmesti. Kilus abejonių, pasitaria su draugininku. 
Tokiu būdu bendrom jėgom "iškepamas" vaidinimas, gal net roles parašant tie
siog pagal numatomo artisto sugebėjimus, lyg siuvant pagal išmieras.

b) Daugelis skilčių rašto nemėgsta, o vaidinimus kuria "iš kepurės". Čia 
kartais veiksmas dėl "užsikirtimų" nukenčia, ir išsišokimų pavojus didesnis. 
Kaip ten bebūtų, ir Šiuo atveju reikia aptarti medžiagą ir surepetuoti.

c) Paįmamas koks feljetonas su pakankamai veiksmo, perdirbamas,suskirs- 
tant pasakojimus į roles, pridedama aktualijų.

d) Pasinaudojama kurio nors žinomo vaidinimo mintimi ar siužetu, pritai
kant jį laužui. Jei autorius Žinomas ir pasiekiamas, reikia jo atsiklausti.

e) Pasinaudojama.kurio nors matyto skautiško vaizdelio rėmais, juos ap- 
velkant aktualijomis. Pav._, Spiritistinis seansas - (UNRRA'os dvasios šaukimas 
- daugelyje vietovių vis kitaip vaidintas Vokietijoje. Arba vėl Redakcija - 
vaidinta dar Lietuvoje (dabartinis Sk.Aido Redaktorius turėjo Red. pavaduotojo 
rolę. . .), dėkinga pritaikyti vietoje. Dr-vė ar skiltis sumano leisti laikraštį. Su
daro redakcinį kolektyvą. įrengia redakciją. Prasideda darbas - juo tolyn,tuo 
karštyn. Skamba telefonai, išsiunčiami ir grįžta reporteriai su naujienomis, 
kurios, vienos tinka, kitos ne į temą, trečios negalima spausdinti, na,ir jų ko
mentarai. Gera scenoje turėti du vaidintojus visą laiką - redaktorių ir pavaduo
toją. Baigti - pagal medžiagos sugrupavimą. Gali persidirbęs redaktorius apalp
ti, gali draugininkas ar tuntininkas laikraštį "uždaryti", ar kaip kitaip.

f) Geriausias būdas - kurti visai naujus, originalius vaidinimus tiek min
tim, tiek veiksmu, tiek forma. Tai praturtins mūsų laužus. Kiekvienas bandy
kime.

Mūsų skautų išradingumas labai didelis. Tadbus pakankamai Šiuo rašinėliu at - 
siekta, jei,ką nors kurdami,prisiminsime mūsų čia iškeltas mintis ir laikysimės 
laužų jumore dėsnio: geriau mažiau, negu perdaug.
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VASARAI PASIBAIGUS IR TOLIAU

sktn. B. Stundžia

Dar ne taip seniai pajūryje ar ežero pakrantėje guvūs ir besišypsą jūros 
skautai triūsė prie savo pastatų ar tai grįžę prie krantinės ar dar tik ruošdamie
si išeiti. Skambėjo komandos, braškėjo irklai, plasdeno burės, ūžė motorai.

Reik manyti, kad dauguma įgulų savo pastatus ištraukė iš vandens ir jau pa
statė žiemavojimui. Ak, taip norėtųsi juos visus pamatyti ir įsitikinti,ar jūros 
skautas jau įprato žiūrėti į valtį kaip į geriausią savo vasaros bičiulį, kurio ne
dera žiemos metu palikti nedėkingose sąlygose.

Valtis irgi mėgsta pastogę, deja, tas rečiau pasiseka įgyvendinti dėl patalpų 
stokos. Paliekama lauke ji turi Šiokių tokių pageidavimų. Ištrauktas nedidelis 
pastatas Švariai išplaunamas, išvelkamas į krantą, nuimama visa apranga, ap
verčiamas, vėdinimui ir džiūvimui pakeliamas maždaug pusmetrį nuo žemės ir 
daugelyje vietų rūpestingai paramstomas. Metalinės dalys ištepamos alyva. Iš 
viršaus, jei galima, padengiamas toliumi ar senu brezentu.

Stiebas, buomas, ilgieji irklai būtinai prašosi pastogės. Jie paguldomi arba 
pakabinami palubėje ant raikščiu su galimai daugiau atramos taškų, kad tiesus 
stiebas iki pavasario neiŠlinktų. Virvės susukamos į žiedus, burės sudedamos 
ir užlaikomos sausai, galimai pastovioje temperatūroje.

Blokai, šekeliai, klampės, akys suveriamos ant virvelės ar vielos ir pa
kabinamos ant vinies. Varžtai įtepami alyva ir sudedami į medinę dėžutę. Ne
pamirštamos taip pat ir stambesnės pastato dalys, pav.5 skydas (nuleidžiamasis 
kylis). Jis irgi neprivalo būti paliktas rūdyti.

Visa tai atlikus, galima kaklaraiščio mazgelį atsirišti.
Atrodo, kad vasarai praėjus jūros skautų veikla pasibaigė.. . To neturėtų būti. 

Apsukrūs jūros skautai įsitaisys pas kokį nors rėmėją rūsyje sau būklą. Tūlas 
gal ir valtelę sau statysis.

Nepamirškime ir modelių - tai gera priemonė mokytis. Dar būtų ir kitų dar
bų: nesunkiai galima pasidaryti rankinį (olandų) logą, lotą, sekstanto modelį, 
pelingatorių. O kur įvairūs mazgų pavyzdžiai, Špleisavimo darbai, fenderių da
rymas ir 1.1.? Nepamirškime ir burių. Gal jos perdaug nuo nepatyrusios ran
kos šią vasarą nukentėjo . . .

Žiemos metu prisiminkime primirštą signalizaciją.
Daugelis įgulų, turbūt, primiršo bendrą gerą darbelį, bet žinokim, kad tik pa

reigingas ir geras skautas bus geru piliečiu ir jūrininku, jei jis tą specialybę 
kada nors pasirinktų. Mūsų kelias - per vandens sportą ir jūrininkystę auklėti 
save ir tarnauti artimui.

Norėdami susitaikyti, pasidarykite savo akyse nuolankesni, nes be nuolankumo 
nėra santaikos.

Todėl nesakoma žmonėms: pakilkite prie santaikos, bet: palinkite prie san
taikos.

O kas nori surišti medžių viršūnes, turi jas palenkti, palenkite tad savuosius 
protus, ir jie susiriš. a. Mickevičius
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Tąsa
Voras tik šyptelėjo ir nieko neat

sakė. Atleido pirma laivo virvę, ir 
laivelis pamažu ėmė tolti nuo kranto. 
Saulė tviskėjo ežere. Rytas buvo tik
rai puikus. Voras, žvilgterėjęs Į rū
ką, kuris smulkiais debesėliais kilo 
į dangų, tarė:

- Norite sužinoti, kas tie garbin
gieji buvo, kurie pasitikėjo mano žo - 
džiu. Gerai, aš jums pasakysiu. Tik 
prižadėkite nepykti.

Bitelė galvos linktelėjimu atsakė, 
kad nepyks.

- Pirmas toks garbingasis, - ištarė 
voras šypsodamasis, - buvo minkšta
kūnis žolių vabalas raudona galva ir 
aptukusiu pilviuku. Kai jis skrido virš 
vandens, aš jam sušukau įžiūrėk, koki 
stebuklai dedasi gelmėje. Skęsta sau
lė ir debesys. Skrisk ir tu tenai,į eže
ro gelmes. Ten nėra nei žvirblių, nei 
varnų! Tai tikras rojus. . . "Kaip gi 
aš skrisiu", atsakė vabalas, "kad ten 
vanduo. Prigerti galiu..." - "Kvai
liuk", tariau jam, "tu nieko neiŠma- 
nai geografijoje. Vanduo dengia aną 
gražųjį atspindžių pasaulį gelmėse nuo 
šito pasaulio tik plona stiklo sienele, 
ir tam tik, kad Žvirbliai ir varnos 
neskristų. Koks gi rojus būtų vaba
lams, jei žvirbliai, pastatę storus 
pagurklius, čirškėtų po nosimi ir te
nai. ." "Žinoma, menkas rojus, kur 
žvirbliai gerklę laido", atsakė vaba
las. "Bet ar jūs tik nemeluojate, kad 
ten tikrasis rojus. Juk ten vanduo! 
Čia juk ežeras !. . Mano tėvukas, kurį 
prarijo varlė šitoje pačioje pakrantė
je, iš tolo liepė saugotis vandens". 
-"Tavo didelė galva ne proto, o tik
riausiai kelminių samanų prikimšta", 
sušukau jam. "Ar gali vandenyje degti

ugnis, ar gali jame spindėti degan
čios žvaigždės? Tuojau užgęstų. O 
ten, matai, kaip gražiai spindi saulė ? 
Duodu garbės žodį", kalbėjau jam, 
"kad tikrai pateksi į rojų. Tik tiesiai 
čia, netoli manęs, duok niurką į van
denį". "Tai, sakai, garbės žodis!" 
patikėjo kvailas vabalas. Kai tik aš 
linktelėjau galva, tuo pačiu metu 
pliumptelėjo jo riebus kūnas į vandenį. 
Bet nespėjo apsidžiaugti, vargšas, 
ana dausų šalimi, kai atsidūrė mano 
pilve. Tai pirmas garbingas vyras,ku 
ris pasitikėjo mano garbės žodžiu. 
Nieko jam negaliu prikišti. Ne tik 
garbingas, bet ir skanus buvo, - ap
silaižė voras ir mirktelėjo akimi.

- Koks jūs niekšas, - ištarė bitelė 
net paraudusi.

- Palaukite, - sušuko voras. - Ža
dėjote nepykti. Tai dabar ramiai 
klausykite ligi galo. Antrasis taurus 
vyras, kurį neseniai sutikau, buvo 
žiogaites sužadėtinis. Jis buvo taip 
įsimylėjęs, kad nemigęs dainavo apie

Grįžtantieji iš jamborės repr. vieneto 
skautai Bremen - Grohn pereinamoje 
stovykloje apsilankė pas kun. Šarką.
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Įžodis Clevelande ...
Brolijos vadų suvažiavimo Clevelande 

dalyviai ir svečiai

savo sužadėtinės grožį dieną ir naktį. 
Net visiems įgrįso ta jo meilės daina. 
Bet niekada netikėjau, kad jis bus 
toks kvaišas. Gal visiems įsimylėju
siems apsisuka galva, to negaliu tvir
tinti, bet kai vėjas nunešė pakrante 
mano laivą prie švendrės, kur jis sė
dėjo su savo smuiku, aš šūktelėjau iš 
visos gerklės: "Ei, tu jaunikaiti, pa
dėk savo smuiką ir klausyk, ka dabar 
tau pasakysiu". Jis pašoko ant savo 
ilgų kojų taip staiga, net krūptelėjau. 
"Gal laiškąnuojos atnešei?" paklausė 
virpančiu balsu. "Ne, laiškų ji tau, 
brolyti, daugiau nerašys" atsakiau. 
"Tai liūdna žinia, bet turiu sakyti 
teisybę. Ji turi jau kam rašyti. Ji 
susirado kitą, už tave mažesnį, bet už 
tai du kartus storesnį. . . Netikiu", 
sušuko jis, bet mačiau kaip kojos ėmė 
drebėti. Taip jį išgąsdinau. "Visa ne
laimė", kalbėjau jam, "kad ji netiki, 
tavo meile..." "Kaip? Ji netiki?" 
sušuko jis, išbalęs kaip popieris, 
"Taip, netiki," atsakiau rimtai ir 
įtikinančiai. ’Žinai, moterys! Netiki 
ir gana, kol savo meilės neįrodysi 
kokiu nors būdu. Bet nenusimink! Ta
vo reikalai dar pataisomi. Klausyk", 
pasakiau tyliai, " savo meilei įrodyti, 
tu turi šokti į vandenį ir bandyti pasi - 
skandinti". "Pasiskandinti?"- sušuko 
žiogas. "Taip, pasiskandinti. Bet at
simink, kad paskutiniu momentu aš 

tave ištrauksiu. Ir tas nė kiek tavo 
garbės nemažins jos akyse. Tuojau 
aplėks gandas, kad tu dėl jos net pri- 
sigirdyti norėjai. Ant kiekvieno lapo 
liežuviai tai plaks. Mat, moterims 
toki dalykai labai patinka. Ir garan
tuoju, tu dar Šiandien gausi nuo jos 
laišką ant balto ramunėlės lapo. Pa
matysi pats, kaip apipils tave gra
žiausiais žodžiais. Sakys,—tu mano 
brangiausias ir išsvajotas. Tikrai 
verta dėl to sušlapti, ar ne?" - "Ži
noma", sušuko žiogas ir metė savo 
smuiką. "Koks jūs protingas Šituose 
reikaluose! Tik niekam apie tai nė 
žodžio !. . Ar duodate garbės žodį, kad 
tikrai mane paskutiniu momentu iš
trauksite ? "-"Taip, žodis", atsakiau 
jam. Ir Žiogas, nė valandėlės ilgiau 
nedelsdamas, pūkštelėjo stačia galva 
į vandenį. . .

- Na, ir kas su juo atsitiko? - pa
klausė bitelė, kai voras tylėjo ir del
sė baigti savo pasakojimą. - Ar jis 
gavo laišką?

- Ne, negavo,-atsakė voras. - Mi
nusiems, pagaliau, niekas laiškų nera
šo.

- Tai kaip su juo baigėsi? - nekant
riai ištarė bitelė.

- Kaip ir su visais kitais, kurie 
mano žodžiu pasitikėjo. Nugraužtus 
kaulus įmečiau į ežerą. ..

- Sakykit, ar yra didesnis niekšas
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už jus, - pro sukąstus dantis ištarė 
bitelė. - Jūsų, sąžinė ir už rudens 
naktį juodesnė.

- Sakėte, kad nepyksite. Geriau bū
čiau visai nepasakojęs apie savo 
gyvenimo būdą.

- Žiūrėkite, žiūrėkite, -staiga sušu
ko linksmai voras. - Jūs norėjote 
pamatyti vandeninę bitę. Antai ji 
pumpuoja orą į savo krūtinę ir vėl 
greit pasiners į vandenį.

Bitelė pamatė žalsvai baltą vande
ninį vabalą, plaukuotomis kojomis. 
Kai laivelis priplaukė kiek arčiau, 
bitelė galėjo matyti, kaip vabalas 
pumpavo į savo krūtinę orą, iškišęs 
iš vandens du plaukuotus vamzdelius.

- Laba diena! - sušuko bitelė.
- Malonu būtų su jumis susipažinti.

- Dieve saugok, - tyliai ištarė 
voras, - nepavadinkite per klaidą jos 
blake.

- Sveikas gyvas! - vėl sušuko bi
telė. - Ar jūs negirdite manęs?

Vabalas labai atsargiai sujudėjo ir 
pamažu ėmė plaukti prie laivo. Bet, 
rodos, kad ne jis plaukė, o srovė jį 
nešė.

- Jūs negyvas ! - vėl šūktelėjo va
balui bitelė, pamačiusi aukštielninkai 
apvirtusį ir vos vos judinantį kojas.

Bet ir dabar vabalas nieko neatsakė. 
Bitelė pamatė tik aštrų gylį, kuris 
buvo atsuktas tiesiai į ją. Ji.galvojo, 
kad vabalas tikrai vandenyje jos ne
girdėjęs, ir ji garsiai ištarė:

- Tai juk tikra blakė. Ji ir panaši į 
visas kitas blakes. Tik pažiūrėkite į 
jos veidą!..

- Ką jūs ten sakote? - staiga suju
dėjo vanduo ir vandeninis vabalas, 
kaip žuvis, apskriejo ratu aplink lai
vą. Taip puikiai jis dabar nardė po 
vandenį, kad malonu buvo žiūrėti. Ir 
nuostabiausiai buvo tai, kad jis visą 
laiką plaukė aukštielninkas ant nu
garos.

- Sakiau, kad neištartumėte blakės 
vardo, - sušuko voras, nusigandęs. 
- Dabar žinokite, kad reikia būti 
viskam pasiruošus. Aš jau turėjau 
kartą panašų skandalą ežere.

Pasidarė nejauki tyla. Voro net 

dantys barškėjo iš baimės.
- Pamatysit, kas čia bus, - šve- 

beldžiojo jis, bet jau taip baimingai, 
kad žandas su žandu nesusisiekė.

- Pirmyn į kovą! - staiga pasigir
do vandenyje balsas ir stiprus smū
gis trenkė į laivo dugną. Po jo sekė 
antras ir trečias. Laivas braškėda
mas pakilo į viršų ir vos vos neapvir
to. Bitelė jau buvo bekylanti į orą, 
bet voras staiga sušuko:

- Mes išgelbėti ! Jei jau iš karto ne
apvertė mūsų laivo, tai dabar nieko 
nepadarys, - ir lengviau atsidusęs 
dar pridėjo: - Bet su jumis, gerbia
moji, daugiau neplauksiu. Jūs ne
klausote laivo kapitono ir svaidotės 
žodžiais, kuriuos mano laive uždrau
džiau ištarti.

Bet bitelė nespėjo atsakyti, kai 
vėl trenkė į laivo apačią.

- Aš jus vistiek suėsiu, - šnypštė 
pilnas pykčio balsas iš vandens.- 
- Nusuksiu galvą už pravardžiavimą. 
Nedovanosiu! Jūsų laivą tuojau ap
versiu !

- Nepykite taip labai, - sušuko bi
telė. - Aš taip pat turiu gylį, kaip 
ir jūs. Ko jūs ten smarkaujate? Jei 
esate bitė, tai galime nuoširdžiai 
pasikalbėti. Aš taip pat esu bitė.

- Ką! Jūs bitė? - sušuko balsas iš 
vandens. - Tai aš kovoju su savo gi
minaite! Negali būti, kad daryčiau 
tokią kvailybę. Vabalas iškišo nosį iš 
vandens ir iš tolo pažvelgė į bitelę.

Pagerbėm mirusį LSS Šefą
Cleveland 1951
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RUDYARD &PJ.ING
( Tąsa )

"O kaip gi ji mums padės? Ta be- 
kojė siaubingomis akimis juk nėra 
mūsiškė", suabejojo Bagyra.

"Bet ji labai sena ir gudri, ir be to 
nuolat alkana", atkirto Balu su pasi
tikėjimu. "Tik pažadėk jai kelis 
ožius!"

"Sykį paėdusi, ji išmiega ištisą 
mėnesį. Taigi, šiuo metu ji, gal būt, 
kaip tik miega, o jei ir ne, tai ar tik 
mieliau pati sau nenorės ožių susi
medžioti? "suabejojo Bagyra, nes bu
vo mažai ką apie Kaa girdėjusi.

"Na, tokiu atveju mudu abu, sene 
medžiotoja, turbūt sugebėsim ją pri
verst apsigalvoti". Čia Balu stumte
lėjo Bagyrą savo rudu gauruotu pe
čiu ir jiedu abu patraukė pas Kaa - 
uolinį smauglį.

Jie rado smauglį betysantį pavaka
rio saulės atokaitoje ir besigėrintį 
savo nauja oda, nes ištisą dešimtį 
dienų jis išbuvo pasislėpęs kol ją pa
keitė. Ir dabar Kaa atrodė tikrai pui
kiai: jis Švytravo savo bukanose gal
va, raitė nenusakomais vingiais ir 
mazgais savo trisdešimties pėdų lie
menį ir, vien galvodamas apie bū
simus pietus, laižė lūpas.

"Jis neėdęs", atsiduso Balu pa
lengvėjusia Širdimi, vos tik išvydęs 
gražų, rudai ir geltonai languotą dra
bužį. "Atsargiai, Bagyra! Pakeitęs 
odą, jis visuomet Šiek tiek neprima- 
to ir puola labai staigiai. "

Kaa nebuvo nuodingoji gyvatė - 
smauglys netgi jas niekino laikyda
mas bailiais padarais. Visa jo galybė 
buvo apglėbime. Jei sykį jis apvydavo 
kelias milžiniškas kilpas apie savo 
auką, nelikdavo jai nė laiko sušukti 

"sudie". "Geros medžioklės!" šūk
telėjo atsitūpęs ant užpakalinių kojų 
Balu. Kaip ir visos jo giminės gyva
tės, Kaa buvo gana kurčias. Iš sykio 
jis netgi gerai nenugirdo pasveikini
mo, bet staiga susirietė, palenkė 
galvą ir pasiruošė viskam.

"Geros medžioklės mums visiems", 
jis atsakė. "Oho, Balu, ką gi tu čia 
veiki? Geros medžioklės, Bagyra! 
To bent vienam iš mūsų Šiuo metu 
tikrai reikėtų! Numatote grobį? Gal 
kokia stirna ar nors jaunas ožys? Aš 
jaučiuosi tuščias kaip sausas Šulinys" .

"Mes patys medžiojam", nerūpes
tingai atsakė Balu. Jis žinojo, kad 
Kaa negalima raginti. Tam jis buvo 
per didelis.

"Tat leiskite ir man prisidėti", at
siliepė Kaa. "Vienu smūgiu daugiau 
ar mažiau juk nieko nereiškia tau, Ba
gyra ar Balu, o man - man tenka kar
tais išlaukti kelias dienas virš miško 
takų ar laipioti viršūnėmis, tikintis 
užtikt kokią jauną beždžionę. Ach! 
Ir medžių šakos nebe tokios, kokios 
būdavo mano jaunystėje. Supuvusios 
atžalos ir nudžiūvę šakigaliai - dau
giau nieko! !"

"Galbūt, čia šiek tiek kaltas ir ta
vo svoris", pridūrė Balu.

"O, tiesa, aš dabar gan ilgas", vėl 
tarė Kaa didžiuodamasis. "Bet vistik 
visa bėda tai tie naujai ataugę medžiai. 
AŠ paskutinėj savo medžioklėj vos 
nenukritau, o mano sukeltas triukš
mas (ne perdaug tvirtai buvau apsivijęs 
uodega kamieną)pažadino bandarlogus, 
kurie išvadino mane biauriausiais 
vardais".

"Bekojis geltonas žemės kirminas".
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suniurnėjo Bagyra pro ūsus lyg steng
damasi kažką prisiminti.

"Ssss! Ar jie išdrįso mane taip 
pavadinti?" paklausė Kaa.

Jie kažkąpanašaus šūkavo paskuti - 
nėj mėnulio pilnaty, bet mes į tai net dė 
mesio nekreipėm. Jos nuolat svaidosi 
žodžiais, - netgi, sako, kad tu jau 
praradai visus dantis ir nedrįsti su
tikti nieko stipresnio už vaikigalį, 
kadangi (jie tikrai neturi gėdos, taip 
kalbėdami, tie bandarlogai) - kadangi 
tu bijai ožio ragų", švelniai tęsė Ba
gyra.

Gyvatė, o ypač senas smauglys 
kaip Kaa, labai retai rodo savo pyktį, 
bet vis dėlto Balu ir Bagyra aiškiai 
pamatė kaip suvirpėjo jo sprando 
raumenys.

"Bandarlogai persikėlė vėl kažkur 
kitur", tarė Kaa tyliai. Šiandien iŠ- 
lysdama Saulėn girdėjau juos šūkau
jant medžių viršūnėse".

"Mes - mes bandarlogų dabar ir 
ieškome",tarė Balu ir jo žodžius vos 
vos galima buvo girdėti, nes tai buvo 
pirmas sykis, kiek jis galėjo prisi
minti, kad kas nors iš Džiunglių gy
ventojų būtų domėjęsis beždžionių 
reikalais.

"Be abejonės turi būti svarbus rei
kalas, jei tokie du medžiotojai - 
vadovai savo srityse, esu tikras, ieš
ko bandarlogų", mandagiai pastebė
jo Kaa, rodydamas didelį susidomėji- 
mą .

"Tikrai", pradėjo Balu, "aš esu 
tik senas ir kartais gana kvailas Įsta
tymų Mokytojas tarp Seeonee vilkiu
kų, o štai Bagyra ..."

"Yra Bagyra", tarė juodoji pante
ra ir jos žandai kaukštelėję susivėrė, 
nes ji nepritarė tokiam kuklumui. 
"Visa bėda, Kaa, yra štai kokia: tie 
riešutų vagys ir palmių lapų rinkėjai 
pavogė mūsų Žmogaus vaiką, apie 
kurį tu, turbūt, tikrai esi girdėjusi".

"Aš girdėjau šiek tiek iš Ikki (ji la
bai didžiuojasi savo spygliais) apie 
žmogiūkštį, kuris buvo priimtas į vil
kų būrį, bet nenorėjau tuo tikėti. Ikki 
juk plepa visokias istorijas jas vos 
tik pusiau išgirdusi ir, dar blogiau, 
perduoda toliau".

Sesės akademikės davė tikrųjų narių 
įžodį. Cleveland 1951.

"Bet tai tiesa. Jis yra toks Žmo
gaus vaikas, kokio dar neteko matyti", 
tarė Balu. '"Geriausias, gudriausias 
ir drąsiausias iš Žmonių vaikų - ma
no mokinys, kuris Balu vardą išgar
sins visose Džiunglėse, o be to aš - 
- mes - jį mylim, Kaa".

"Tss. ! Tss. !" tarė Kaa, linguo
damas galva. "AŠ irgi žinau, kas yra 
meile. Yra daug istorijų, kurias aš 
jums galėčiau papasakoti, kaip. .. "

"Reikėtų giedrios nakties ir, aišku, 
gero poilsio, kad galėtume visa tin
kamai įvertinti", greitai įsiterpė Ba
gyra. "Mūsiškis Žmogaus vaikas yra 
bandarlogų rankose, o mes Žinome, 
kad iš visų Džiungliųgyventojų jie bi
jo tik vieno Kaa".

"Jie manęs bijo. Ir jie turi tam 
pagrindo", tarė vėl Kaa. "Plepiai, 
kvaili ir tušti - tušti, kvaili ir plepiai ! 
Štai kas jie yra! Berniukas jų ranko
se tikrai nesaugus. . .Jiems atsibosta 
riešutus rinkti ir jie juos išmėto. 
Bandarlogai nešiojasi su savim šaką 
pusę dienos, galvodami su ja nuveikti 
didžius darbus, o po to jie jąsulaužo. . . 
Nereikėtų šiam Žmogaus vaikui pa
vydėti dalios. O be to jie mane pava
dino. .. "geltona žuvimi" ar ne?"

"Kirminu - kirminu - žemes kir
minu", tarė Bagyra, "ir dar kitokiais 
vardais, kuriuos Čia man gėda ir 
minėti"

"Tat mes turim jiems priminti,
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VS dr. V. Čepas užriša kaklaraištį 
davusiam sk. Įžodį . ..

kaip reikia atsiliepti apie savo val
dovą. AAA - sss ! Mes turim pagel
bėti ją silpnai atminčiai. Taigi, ku
riuo keliu jie patraukė su berniuku?"

"Vien tik Džiunglės gali žinoti. 
Saulėlydžio link, man rodos", atsakė 
Balu. "Mes tikėjomės, kad tu žinai! "

"AŠ? Kaip? Ne! Juos griebiu tik 
tuomet, kai man po kojomis pasipai
nioja, bet Šiaip nei ją nei varlią ba
lose nemedžioju".

"Aukštyn, pažvelk aukštyn! Hillo! 
Illo! Illo! Pažvelk aukštyn. Balu iš 
Seeonee vilką būrio!"

Balu pažvelgė aukštyn pasižiūrėti 
iš kur sklido balsas ir štai ten skrie
jo vis žemėdamas sakalas Čil, o sau
lės spinduliai Žvilgėjo jo plunksnose . 
Jau buvo beveik laikas Čil eiti miego, 
bet jis vis dar skriejo po Džiungles 
ieškodamas lokio, deja, niekur jo 
pro tankius lapus nesurasdamas.

"Kas nutiko?" paklausė Balu.
"Tarp bandarlogą mačiau Mauglį. 

Jis prašė tau pranešti. AŠ juos visą 
laiką sekiau. Bandarlogai jį nusinešė 
už upės į bezdžionią miestą - Šaltuo
sius Griuvėsius. Ten jie gali liktis 
nakčiai, gal keliom, o gal tik vienai 
valandai. Aš paprašiau ŠikŠnosparnią 
jį saugoti nakčia. Tai mano praneši
mas. Geros medžioklės jums visiems 
apačioje !"

"Gero poilsio ir miego tau, Čil", 
sušuko Bagyra. "Aš prisiminsiu tave 
sekantį kartą medžiodamas ir palik

siu tau visą galvą, tu geriausias iš 
sakalą!"

"O, tai nieko, tai nieko tokio. Ber
niukas sušuko Stebuklinguosius Žo
džius. Mažiau negalėjau jam pada
ryti !" ir Čil vėl pakilo aukštyn.

"Taigi jis neužmiršo panaudoti savo 
liežuvio", tarė Balu didžiuodamasis . 
"Vien pagalvojus apie tokį jauną ber
niuką tempiama medžią viršūnėmis 
ir dar prisimenantį Žodžius paukš
čiams, darosi linksma!"

"Jie gan tvirtai buvo jam įkalti", 
tarė Bagyra. "Aš didžiuojuosi juo. 
Skubėkim į Šaltuosius Griuvėsius !"

Kur yra toji vieta, jie visi trys ži
nojo, nors tik retas Džiunglią gyven
tojas ten eidavo,. Tai buvo senas pa
liktas miestas, žuvęs ir palaidotas 
džiunglėse. Gyvuliai retai eina į tokias 
vietas, kuriose sykį gyveno žmogus. 
Laukinis šernas gal ir nuklysta, bet 
plėšrieji - niekuomet. Be to ten gy
veno beždžionės, jei iš viso galima 
sakyti, kad jos kur nors gyvena. Dėl 
to kiekvienas save gerbiąs gyvis lai
kydavosi toliau nuo tos vietos, išsky
rus sausros metą, kai pusiau apgriu
vusiuose baseinuose ir šaltiniuose 
būdavo šiek tiek vandens.

"Tai geras pusnaktis kelio pilnu 
greičiu", tarė Bagyra,ir Balu rimtai 
susirūpino. "Aš bėgsiu, kiek gale - 
damas", jis rimtai pridūrė.

"Mes negalime tavęs laukti. Sek 
mus, Balu, o mudu su Kaa skubėsim 
kiek tik įmanydami".

"Su kojom ar be ją aš visvien atsi
laikysiu", trumpai pridūrė Kaa.

Stovyklavome Curacao saloje . ..
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^užmoružs
Vienas amerikietis milijonierius 

stovi ant savo rūmų balkono prie 
Michigan ežero Chicagoje. 100 mili
jonų jam kainavo vien tik pastatymas. 
Savininko vardas - Samuel Insull, 
vienos didžiulės elektros jėgainių 
akcinės bendrovės pirmininkas. Pas 
garsųjį Edison'ą Samuel savo laiku 
buvo asmeniniu sekretoriumi. Ką 
Edison'as didelių studijų pagelba iš
rado, Insullsuktumu sugebėjo puikiai 
panaudoti savo reikalams. Jis žino 
tik tris žodžius: pinigai, auksas, ka
sa. Godumas jį privedė prie labai 
negarbingų dalykų. Daugiau, vis dau
giau I Pagaliau Samuel ryžtasi. Jis 
išplėšia bendrovės kasą ir pabėga iš 
Jungtinių Valstybių. Bendrovė deda 
visas pastangas jį sugauti. "Suras
kite jį gyvą!" Lengva tatai pasakyti, 
bet pirmiausiai reikia jį sugauti. Jo 
privatinis laivas pagaunamas Vidur
žemio jūroje bekraunant anglis. Šis 
didelio masto vagis atgabenamas į 
Ameriką ir patalpinamas į kalėjimo 
vienutę. Septyniasdešimties metųse-

Balu stengėsi neatsilikti, bet greitai, 
stabtelėjęs atsikvėpti,atsiliko, Bagyra 
gi nunėrė į priekį vikriais panteros 
šuoliais. Kaa nieko nekalbėjo, bet, 
nors ir kaip Bagyra stengėsi, milži
nas uolų smauglys vis buvo šalia jos. 
Kai jiedu pasiekdavo kokį nors upokšnį, 
Bagyra lengvai peršokdama srovę jį 
pralenkdavo, nes Kaa turėjo plaukti 
iškišęs galvąpėda ar dvi virš vandens, 
sausumoje gi jis ją vėl greit prisivy
davo.

"Prisiekiu sulaužyta spyna, kuri 
mane išvadavo", tarė temstant Bagy
ra, "tu nesi iŠ tų lėtai einančiųjų!"

"Aš esu alkanas", tarė Kaa. "O be 
to, jie mane išvadino šlakuota varle".

"Kirminu - žemes kirminu, ištisai 
geltonu!"

"Man vistiek. Skubėkime!" ir Kaa 
Šaute Šovė pačiu trumpiausiu keliu 
akis įbedęs į priekį. (B. d.)

Vertė A. P. 

nis ! Bendrovė bankrutuoja. Tūkstan
tiai praranda darbą. Milijoninės ver
tybės dingo. Šimtai tūkstančių keikia 
Samuel Insull vardą.

*
Šanchajaus tramvajų ir laivų susi

siekimo bendrovės direktoriaus įstai
gos prieškambaryje pilna besišypsan
čių kiniečių. Tai daugelio milijonų ver
tės įmonės tarnautojai. Loh-Po-Hong 
vyriausias vedėjas. Ant jo rašomojo 
stalo stovi Kristaus stovylėlė. Loh 
yra krikščionis. Jau prieš 700 metų 
ne vienas jo giminės ainių mirė už 
Kristų. Loh kas rytą važiuoja savo 
mašina miesto gatvėmis. Ir, jei už
tinka paliktą naujagimį, liepia sustab
dyti mašiną: "Nuvežkite jį į Šv. Juo
zapo prieglaudą". Ten jau buvo su
rinkta 3.000 vaikučių. Viskas veltui: 
Loh-Po-Hong moka už visus !

Loh pastato dar dvi prieglaudas: 
vieną džiovininkams, kitą motinoms 
ir vaikams. Žmonės Loh garbina lyg 
dievą. Pats popiežius apdovanoja jį 
ordinais. Ar dėl to Loh duoda savo 
pinigus vargšams? "Tai man būtų 
per maža", - jis pasakė vienam laik
raščio korespondentui. - "Kodėl gi?", 
- Šis paklausia. -"Aš esu krikščio - 
nis, suprantate?" - mandagiai nusi
šypso kinietis.

1938 metais pora agentų prasiver
žia pro prieškambario apsaugą. Už 
storųdurų pasigirsta šūvių eilė. Loh- 
Po-Hong atrandamas kraujuose. Jį 
nužudė, kaip ir Tą, Kuris vaikščioda
mas žemėje gydydavo ligonius irišva- 
rinėdavo piktąsias dvasias ir Kuris už 
padarytą gerą turėjo klausytis: " Ant 
kryžiaus jį". Ligoninėse ir prieglau
dose verkia tūkstančiai. Loh-Po -Hong 
vardas jiems visam laikui paliks 
jų gyvenimo šviesa.

A.N.
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UGDYMO UŽDAVINIAI SUEIGOJE

v. s. L. Čepienė

"Ką gi vakar darėt sueigoje?" klausia 
kažkas.

"Taigi, bent kiek žaidėm, bent kiek dai
navome, dar keletą mazgų surišome ..." 
atsako kaikas.

"Kiek dalyvavo?"
"Penkios . .. Bet sąraše mes esam dvy

lika !"
"Tai kodėl tik penkios?.."

* * *
Klaustukas nuaidi. Pasikalbėjimas 

skautiškais reikalais kaip ir pasibaigė. 
Čiauškėta apie kitką. Aidas pagavo keletą 
klaustukų ir šūktelėjo "Skautų Aidui": "Bro
luži, padėk, nuobodu!"

* * *
Kai ruošiu sueigos planą, stengiuos už

siėmimus duoti taip ir tokius, kad būtų 
siekiami tie pagrindiniai ugdymo uždavi
niai, kurių siekia sąmoningai ir nesąmo
ningai motina ir kurių siekia organizuotai 
mokykla bei kitos auklėjimo įstaigos.

Kol tų pagrindinių ugdymo siekių neži
nojau, savo sueigose viską dariau "po tru
putį", nesąmoningai, netvirtai.

Gyvenimas ir knygos sako, kad vienas 
iš svarbiausių žmogaus gyvenimo dalykų 
yra sveikata - gyvybė. Vienas iš pirmųjų 
ugdymo uždavinių ir yra siekti 
sveikatos ir gyvybingumo. Kaip? 
Sveiku maistu, higieninėmis gyvenimo są
lygomis, mankšta, žaidimais.

Ar reikia vadovei ir vadovui žinoti, koks 
maistas yra sveikas ir koks ne? Kaip pa
laikyti buto, aplinkos ir savo švarą bei 
tvarkingumą? Kokios yra fizinio auklėjimo 
priemonės skautybėje?

Įsivaizduokim vadovus, kurie neturi pag
rindinių žinių šiais klausimais. Jie sueigą 
praveda neišvėdintame kambaryje, ant ne
švarių grindų daro šliaužiojimo žaidimus. 
Šiltais megztukais aprengtus vaikus verčia 
bėgioti, šokinėti iki sušilimo, leidžia po to 
gerti šalto vandens. .. Išvedę iškylon ar 
stovyklon duoda jaunimui nesuderintą valgį, 
kurio neišlaiko silpnesnieji ir 1.1.

Prisimenu vieną sueigą Kaune, Vinco 
Kudirkos mokykloje, kai per patikrinimą 
"nepastebėjau" niežais išbertos rankos. 

Viena motina, stebėjusi mūsų sueigą, priė
jusi man pasakė, ką ji mačiusi. Žinoma, 
buvo be galo nemalonu. Ypač kai pusbalsiu 
tarė:"Panele, jūs Žiūrėkit į tokius dalykus, 
baisu, jei mano mergaitė užsikrėstų".. .

Ir tikrai baisu, kai iŠ sueigos ar išky
los ar stovyklos vaikai grįžta namo pa
vargę, erzlūs, išsitepę, susižeidę, susi - 
draskę ir ligonys.

O tikrai svarbu, kad jie grįžtų links
mučiai, šviesūs, malonus, susitvarkę ir 
svarbiausiai, sveiki kaip ridikai - pilni 
gražiausių įspūdžių.

Niekas negali užtikrinti mums visiškos 
sėkmės, nelaimingi atsitikimai ištinka 
dažnai gyvenime. Pirmoji pagalba nelai
minguose atsitikimuose skautiškoje progra
moje padeda išvengti didesnių nuostolių bei 
nelaimių.

Kiekviena vadovė ir vadovas turi jausti 
atsakomybę už vaikų sveikatą ir stengtis 
papildyti savo žinojimą šia kryptimi.

Antrasis ugdymo uždavinys yra ža
dinti ir vystyti kū r y b i n į vaiko veik
lumą.

Kiekvienas sveikas vaikas nori ką nors 
veikti: mažesnieji - Žaisti, didesnieji - 
dirbti, kurti.

Nepaslankumas, baimingumas ir perdė
tas nuolankumas turbūt dar iš baudžiavos 
laiku vis dar kaž kur giliai mumyse užsi
likę. Skilties gyvenimas, šventės, iškylos 
ir stovyklavimas padės vaikui išaugti gyvu, 
savarankišku, pilnu kūrybinio veiklumo ir 
darbo džiaugsmo.

Kiekvienas užsiėmimas skiltyje ar drau
govėje turėtų žadinti vaiko kūrybą, suma
numą, savarankiškumą, savimi pasitikė
jimą. . . Nuo to laiko, kai mūsų mažasis 
vilkiukas išmoko pats prisiūti sagą, pa
sikloti lovą, padengti stalą, atnešti žibalą 
ir užkurti plytą, jis pajuto savo svarbią 
vietą Šeimos gyvenime. "Be manęs tai tu, 
mamut, sušaltum", šypsodamasis kuria 
ugnį.

Mes galime daug padėt tėvams vargelį 
vargti, jei žadinsime skautuose darbo 
džiaugsmą.

Aštuonerių metų jaun. skautė, davusi 
per Šv. Jurgį Įžodį, sekantį rytą anksčiau
siai atsikėlusi ėmė puodais barškinti. Pa
budusi mamytė nuėjo pažiūrėti, kas ten 
šeimininkauja. Gi jos "mažutė" dar ma-
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( Tąsa iš Nr. 9)
2. VALGYMAS LAUKE. Sun

ku man yra užmiršti kai kurios dienos, 
kurias praleidau su italu skautais gryname 
ore. Kiekvienas gali įsivaizduoti kokį ne
paprastą džiaugsmą sudaro berniukams 
valgymas lauke, nors namuose būtų daug 
skanesnis ir geresnis. Atrodo, kad vilkiu
kams valgyti kartu, sėdint ant žemės yra 
daug natūraliau, nei prie švariai apdengto 
stalo. . . Surinkus po keletą centų galima pa
rūpinti visiems pakankamai duonos, mar
melado ir kt. Gali būti, kad panašios rū
šies iškylas negalima rengti kas šeštadie
nį, tačiau vieną kartą į mėnesį tai būtų 
tikrai didelė šventė. Pastebėsite, kad tą 
dieną berniukai žais daug linksmiau, nes 
žinos, kad parėjus namo nereiks laukti,kol 
mama paruoš ką nors valgyti, nes čia pat 
draugų priežiūroje yra kalnas duonos ir 
marmelado. . . Tokie užkandžiai padeda iš
mokti eilės dalykų: nežiūrint kaip berniu
kai būtų išalkę, nereikia leisti pradėti val
gyti nepasimeldus. "Lauko virtuvė" padeda 
lavintis virėjo specialybei. Jie privalo 
stengtis, kad "klijentai" būtų juo daugiau 
patenkinti... Jei tokios rūšies iškyla yra 
daroma šeštadienį, būtų labai gerai, kad 
vadovas tartų keletą žodžių apie rytdienos 
svarbą. Pašnekesys turi būti linksmas, nes 
liūdesys yra toli nuo vilkiuko religijos są
vokos. Užkandis ir pašnekesys taip paveiks 
berniukus, kad dalyvavimas rytojaus dienos 
pamaldose bus visai natūralus dalykas. Tai 
nebus atsilyginimas vadovui už 
puikią pramogą, bet girdėtų minčių konkre
ti išvada.

žesniam broliukui košytę pradėjo virti. .. 
Pradėjo nuoširdžiai vykdyti, ką pažadėjo: 
",. .ir kasdien padaryti po gerą darbelį ! ! 1

Skilties gyvenimas. Jis kuriamas visų 
skilties narių. Tradicinė daina, šūkiai, 
skilties laikraštis, darbelių parodos, dra- 
matizacija, laužo pasirodymai - visa tai 
yra kūryba. Ji yra gyva, veikli, kur vado
vo budri ranka sugeba žadinti ir vesti..

Tai dar ne viskas. IŠ kur ateina pas mus 
skautai? IŠ kur ateinam mes patys?

Kiekvienas žmogus yra narelis savo 
bendruomenės. Šeimos rūpesčiai ir 
džiaugsmai yra pirmasis socialinis akira
tis, kuriame vaikas bręsta. Augant socia
linis akiratis didėja: jis išeina į vaikų dar
želį, į mokyklą, į organizaciją ir kt.

Vaiko socialinis s ąm on in ima s 
vystosi nuo pat mažens. Kai vaikas ateina

3. DAINOS. Vilkiukams labai 
patinka dainuoti ne vien triukšmingos dai
nos. Praktika rodo, kad balso lavinimo 
pratybas jie atlieka su džiaugsmu, kai pa
mato tų pratybų rezultatus. Galima būtų 
daug ką pasakyti apie dainavimo reikšmę ir 
todėl kiekvienas vadovas neturėtų praleisti 
progos dar viena gėlele praturtinti berniu
kų sielas.’ Yra tikrai didelė laimė, jei pats 
vadovas yra muzikas ir sugeba kitus pa
mokyti šio meno. Tam, Žinoma, jau rei
kalingos specialios sueigos. Muzikos įtaka 
yra didelė Žiūrint iŠ įvairių išeities taškų. 
Žmogus jau iŠ prigimties turi neginčijamų 
palinkimų į muziką, kuris vilkiuko amžiuje 
labai retai kada būna patenkintas. Liktų 
tikras plyšys vaiko auklėjime, jei draugove 
iš savo programos išbrauktų šį lavinimą.

4. IŠKYLOS. Vilkiuko dvasia yra 
imli naujovėms. Jis visuomet dairosi tame 
begaliniame pasaulyje su savo vaizduote ir 
patirties troškimu. Visai kitokiomis dvasios 
akimis stebi atskirus daiktus suaugęs žmo - 
gus, ir kitokiomis vaikas. Įprastos gatvės,tie 
patys namai ir kasnieninė minia retai kada 
sulaiko subrendusį. Kitaip yra vaiko Sieloj, 
kur vyraujantį vaidmenį turi vaizduote. Tai 
labai plati tema - šio rašinio ribose visa 
tai išgvildenti nėra įmanoma. Todėl iš 
anksto reikia daleisti, kad kiekvienas va
dovas turi pačias pagrindines berniuko 
psichologijos žinias įsigijęs jau prieš pra
dėdamas dirbti skautiškąjį darbą.

Išvesdamas, tat, savo draugovę iškylon, 
kad ir į visai netoli esančią vietovę, vado
vas nors dalimi patenkins šį berniuko reika- 

į skautišką šeimą, vadovas tą jo socialinį 
sąmoninimą tęsia. Gausios medžiagos duo
da kalbos ugdymas, gamtos pažinimas, is
torijos įvykių pasakojimas, dramatizavi
mas ir artimiausios aplinkos socialinių 
reiškinių stebėjimas. Jei skautas jautrus 
savo aplinkai, jis bus jautresnis atskiriems 
asmenims, jo sieloj augs meilė, kilnu
mas, paslaugumas, draugiškumas. Tada 
4-tas įstatas bus jo gyvenimo dėsniu.

Jei sugebės vadovė ir vadovas "žaisti 
skautišką žaidimą" organizuotai bei siste
mingai, jei sugebės skautiškom priemo
nėm prisijungti prie bendrųjųūgdymo užda
vinių, ugdydamas savyje ir skautuose gyvy
bingumą, kūrybinį veiklumą ir socialumą, 
tai nereikės "bile ką" žaisti, dainuoti ir 
mazgus rišti. Aiškus kas ir aiškus kam 
duos įdomų turinį tiems, kurie ieško.
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lavimą. Tik mokėkime gerai stebėti ber
niukus kaip jie gerte geria naujus vaizdus 
ir iškylos diena jiems tampa tikrai didele 
Švente. Berniukai, gal būt, nereiškia sa
vo džiaugsmo žodžiais, kai tuo tarpu subren
dęs jaustųsi įpareigotas savo pasitenkinimą 
ir nustebimą atbaigti kokiu nors posakiu. 
Berniukai dairysis aplinkui ir klaus tik tai , 
kas jiems atrodys nesuprantama. Jie viską 
ką tik mato, asimiliuoja į save. Todėl yra 
labai svarbu, kad vieta, kur jus vedate 
berniukus būtų tikrai graži ir įdomi. Ber
niukai tikrai moka džiaugtis grožiu, nors 
to ir neišreiškia Žodžiais. Tokios iškylos 
neturėtų slėgti draugovės kasos, nes tėvai, 
nors ir ne iš turtingųjų būdami, visada su
ras būdą atlyginti susidariusias išlaidas, 
jei matys, kad vadovas sugeba suorganizuo
ti jų vaikams puikią iškylą. 5. ŠVENTĖS. 
Jau vien tas faktas, kad vilkiukai patys bus 
linksmos, tėvams, draugams ir pažįsta
miems džiaugsmo suteikiančios sueigos ar 
pasirodymo dalyviais, yra didelis ištvermės 
akstinas ruošiant scenos veikalėlį, baletą, 
akrobatikos numerius ir kt. Žinoma, su
rengti draugovės Šventę yra nemažas rū
pestis ir darbas vadovui. Tuo atveju pra
tybos yra privalomos. Pagrindinis dalykas 
vilkiukų sueigose yra palinksminti kitus ir 
būti patiems linksmiems. Todėl yra visai 
aišku, kad Šventei reikia ruošti ką nor s 
linksmo, natūralaus, o ne ką nors kitus 
nervinančio. Gera yra pasiruošimus pradėti 
kiek galima anksčiau prieš Šventę ir pa
skirti pav. 20 min. kiekvienoje sueigoje. 
Pagrindinis dalykas:vengti berniukų atžvil - 
giu aštrių užmetimų ir viešos kritikos.Reikia 
stengtis kiek galima visas berniukų klaidas 
ir trūkumus aiškinti besišypsant ir kant
riai. Vera Barclay rašo, kad kartą vienas 
vilkiukas taip kritikavo vienmečių sueigą: - 
-"taip, vakar buvo labai gražu, bet vadovas 
nemoka būti linksmas". . .IŠ tikrųjų kartais 
berniukų džiaugsmas būna aptemdytas ne 
vien dėl to, kad vadovas buvo įpykęs, bet 
todėl, kad jis n e m o k a linksmintis ir 
džiaugtis kokio nors dalyko pa
sisekimu, kaip jie patys. Niekad 
nereikia užmiršti, kad skautizmas nėra 
kadetų mokykla! Laisvas elgesys, bet vi
suomet drausmės ir tvarkos ribose, dau 
giau patiks berniukams, negu sausas ko
mandavimas. Draugovės šventė yra drau
govės darbo ir dvasios egzaminas!

Paruošė A. Nekrašas (Italija)

Vienos materialinės galios, kad ir tvir
tos, tautai neužtenka, reikia jai dar dva
sinės pajėgos, visų pirma, pasitikėjimo 
savimi, A. Smetona.

Būrelis padalinamas į dvi lygias grupes. 
Viena grupė sudaro uždarą ratą, kuria
me vienas vilkiukų laiko dvi virveles. Ki
ta būrelio grupė netoliese sustoja vienon 
eilėn, Vadovui sušukus "pradėk", vilkiu
kas, laikąs virveles, ima rišti gerąjį arba 
piemenų mazgą. Vadovui radus, jog maz
gas yra gerai surištas, vilkiukas mazgą at- 
mezga ir, virveles perduodamas kitam 
vilkiukui,taria "vienas". Sekantis vilkiukas 
daro tą patį ir, tardamas "du", virveles 
perduoda sekančiam. Tai daroma tol, kol 
antroji grupė, stovinti tiesioje linijoje, su
šunka "stok".

Tuo tarpu antroji grupė irgi nesnaudžia, 
Vilkiukas, stovįs gale linijos, vadovui su
šukus "pradėk", suduoda prieš jį stovin
čiam per petį.Šis gi sekančiam ir 1.1. Pir
mutinis suduotas per petį, ima bėgti aplink 
pirmąją grupę, kol pasiekia savo grupės 
galą. Sustojęs jis tuojau suduoda prieš jį 
stovinčiam vilkiukui per petį, šis sekan
čiam ir 1.1., kol priekyje stovįs vėl ima 
bėgti aplink pirmąją grupę, ir, pasiekęs sa
vąją, vėl suduoda priekiniam per petį. Pas
kutinis vilkiukas, apibėgęs ir pasiekęs savo 
grupę, sušunka "stok". Pirmoji grupė su
skaito, kiek ji per tą laiką surišo mazgų. 
Grupės pasikeičia vietomis ir Žaidimas tę
siamas toliau. Laimi grupė, surišusi dau
giausia teisingų mazgų.

Reikia nepamiršti, jog abi grupės pra
deda žaidimą kartu vadovui sušukus "pra
dėk". Žaidimas baigiamas antrai grupei 
sušukus "stok". ps. S.N.
* Žaidimo vadovas liečia kokį nors daiktą 
ar kūno dalį ir tuo momentu kitiems liepia 
liesti visai ką kitą. Pvz. .liečia kaklaraištį, 
o sako: "AŠ liečiu nosį!" žaidikai turi pa
liesti nosį, bet ištarti;"AŠ liečiu kaklary
šį!" Šiam žaidimui reikia labai susikaupti.
* Ant popieriaus lapo storomis linijomis 
nupiešiama kokia nors figūra ir prikabina
ma prie sienos.

Žaidikai su žirklėmis ir popieriaus la
pais rankose atsisėda tam tikrame atstume. 
Laimi tas, kuris iškerpa geriausiai atitin
kančią originalui figūrą.

* Sudaromos dvi vienodo pajėgumo koman
dos. Kiekviena gauna po sviedinį ir po krep
šį. Žaidikai sustoja ratu. Tada jiems už
rišama po vieną akį, kad galėtų žiūrėti tik 
į vieną. į krepšį, pastatyta viduryje rato, 
žaidikas dešiniarankis meta kairiaja, o kai
riarankis - dešiniąją ranka. Mesti turi tei
sę kiekvienas po tris kartus. Laimi koman
da, surinkusi daugiausia taškų.
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POSVGTIffiU

cmrujos c/astogėįe
* Kviečiamiems asmenims sutikus, suda
roma Lietuvių Skautiško Ugdymo Fondo 
valdyba šios sudėties:Valdytoja - p.Daudž- 
vardienė, nariai - p. Musteikis ir v. s. 
O. Zailskienė. Seserijos atstovė s. Z. Juš
kevičienė, Brolijos atstovas s. V.Šimkus.

* Vokietijos Skautų Sąjungos Vyriausiasis 
Skautininkas - Bundesfeldmeister Kajus 
Roller už jo nuopelnus lietuvių skautams 
Vokietijoje ir ypač 1951 m. Tarptautinėje 
Skautų Jamborėje Austrijoje apdovanotas 
Padėkos Ženklu.

* Nutarta, susipažinus su visa statuto kei
timo reikalu turima medžiaga bei Tarybos 
narių nuomonėmis, paruošti statuto kei
timo projektą ir kartu su motyvuotu paaiš
kinamuoju raštu išsiuntinėti Tarybos na- 
riams balsuoti.

* Nutarta: 1. Skautų Brolijos Vadijai pa
vesti sudaryti rinkimų komisiją ir iki 1951 
m. gruodžio mėn. 31d. pravesti anketiniu 
būdu rinkimus tų organų, kuriuos renka 
Brolijos vadų sueiga bendrojo vadų ir va
dovių suvažiavimo metu, būtent: Vyriau
siąjį Skautininką, Vyriausiojo Skautininko 
Pavaduotoją, Garbės Gynėją ir 4 Tarybos 
narius.
*2. Sudaryti 5 asmenų rinkiminę komisi

ją bendriesiems Sąjungos organams per
rinkti anketiniu būdu, būtent: 4 Tarybos 
narius, Garbės Teismą ir Kontrolės Ko
misiją. RinkimųKomisija paruošia rinkimų 
taisykles, nustatys kalendorių ir pradės 
rinkimų darbą Skautų Brolijos rinkimų re
zultatams paaiškėjus.

3. Nutarta sudaryti ūkines apyskaitas 
Pirmijos, Ūkio Komisijos, Skaučių Seseri
jos Vadijos ir Skautų Brolijos Vadijos 1951 
m. gruodžio mėn. 1 dienai ir patiekti Pir- 
mijai iki 1952 m. sausio mėn. 1 d.

* Paaiškėjus, kad naujai išrinkta Seseri
jos Vyriausia Skautininke ir abi Pavaduo
tojos atsisakė perimti pareigas, nutarta: 
Pranešti SkauČiųSeserijos Vadijai'toji pati 
Rinkimų Komisija turėtų pravesti naujus 

Vyriausios Skautininkės ir jos pavaduoto
jos rinkimus. Jeigu Seserijos Vadijai ši 
išeitis dėl kurių nors priežasčių atrodytų 
nepriimtina, tada tektų PLSS Tarybai iš
rinkti Vyriausiąją Skautininkų ir jos pava
duotojas, pagal PLSS statuto p, 12 e. Kol 
vienu ar kitu būdu bus išrinkta Vyriausio
ji Skautininke ir jos pavaduotojos. Sese
rijos Vadijai pavedama išsirinkti pirmi
ninkę, kuri vadovautų Seserijos Vadijos 
darbui.

S^roLyos l&dyosį^togėjo.
* Sąjungos pakeitimo projektą Vadija jau 
paruošė ir išsiuntė Pirmijai 1951. IX. 
12. Taip pat multiplikavo Pirmijos pro
jektą ir kartu su Vadijos projektu 1951 . 
IX. 19 išsiuntinėjo į visas vietoves , po 
1 ar 2 egz. JAV rajone ir atitinkamai 
rajonų Vadeivoms kituose rajonuose. Ga
vę šiuodu projektu,yra įpareigojami 
supažindinti visus toj vietovėj, ev. - 
rajone gyvenančius vadovus ir Tarybos 
narius su jais, ar tai sušaukiant bendrą 
posėdį, ar nustatant eilę ir pareigą vienam 
paskaičius, tuoj pat persiųsti projektą ki 
tam - nurodytajam. Susipažinę, prašomi 
prisiųsti pavieniui ar sambūriais savo 
nuomonę Vadijai Bostonan.

* Brolijos Centrinių Organų kadencija 
baigiama 1951. XI. 1 d. Naujiems organams 
išrinkti Brolija netrukus šauks Kores- 
pondencinę Brolijos Vadovų Su
eigą. Pagalvokime apie reikalus, pra
nešimus ir kandidatus į vyriausiąjį skau
tininką, jo pavaduotoją, garbės gynėją ir 
Sąjungos Tarybos narius, iš kalno užtik
rindami, kad jie neatsisakys kandidatuoti.

* Mūsų skautai JAV-bėse įgavo viešą 
Amerikos Skautų Brolijos (BSA) pripaži
nimą. V. 13. per įvykusį pasitarimą su 
BSA vice-šefu Mr. A.W.Mc Kinney sutar
ta, kad einąs JAV rajono Vadeivos pareigas 
gauna "Special National Field - Commis
sioner" vardą ir Vadijos nario padėtį 
BSA, - tautiniams-kultūriniams reikalams 
atstovauti prie BSA. Mūsų vienetai vie-

21

23



nok turi formaliai registruotis BSA tun
tuose, nenustodami savo lietuviško po
būdžio.

* Naujuoju JAV Rajono Vadeiva rajono 
atstovų, sąskrydyje 1951.IX. 1 buvo iš
rinktas s. Vladas Pauža, pavaduotoju v. s. 
Vincas Kizlaitis ir kandidatu ps. Ed
vardas Zabarskas. Brolijos Vadija 
skiria s. V. Paužą Vadeivos pareigoms 
nuo 1951 m. lapkričio mėn. 1 d. ir pra
šo visas JAV rajono Vietininkijas, ats
kirus vienetus ir vienišus skautus rajo
niniais organizaciniais reikalais toliau 
nebesikreipti Brolijos Vadijon Bostono 
adresu, bet rašyti vadeivai: Mr. V. Pau
ža, 9124 Quincy St., Detroit 1, Mich.

* JAV rajone, Lituanikos tuntininkas s. 
Br. Gurėnas per nelaimingą atsitikimą 
nulūžo koją. To pasėkoje jis pasitraukė 
iš tuntininko pareigų. Naujuoju Tuntininku 
išrinktas ir patvirtintas s. St. Rudys ir 
pavaduotoju s. AugustinaviČius. Geros svei
katos pasitraukusiam ir sėkmės pradėju
siam !

* Žymėkime siuntėjo adresą pačiame 
laiške siunčiamame Brolijos Vadijai. Va- 
dijos "etatai" yra tokie, kad vokų saugot 
yra neįmanoma, o korespondavimas yra 
labai gyvas.

* Rinkiminės komisijos pirmininku sutiko 
būti rašyt. Faustas Kirša, sekretoriumi 
ps. Dr. inž. J. Gimbutas, nariais ps. K. 
Kasperavičius ir v. si. A.Treinys.

* LSB Vadijoje Krivūlės adresu galima 
gauti skautiškų lelijėlių ir rūtelių (baltų 
ir žalių). Taip pat yra keli egz. knygos 
"Tau, Skiltininke" (po 50 c.).

* Kanados Rajono Brolijos Vadeiva savo įsa
kyme Nr. 8 rašo:

Skelbtas "S. Aido"platinimo vajus jau se
nokai pasibaigė. Rajono Brolijos Vadija 
labai apgailestauja, kad iŠ duotų ir turimų 
davinių negalima nustatyti laimėtojų (dau
giausia surinkusių prenumeratorių). Ne
galima nustatyti todėl, kad daugumoje vie
netų turėjo paskyrę platintojus-ryšininkus, 
kurie visas gautas prenumeratas siuntė 
savo vardu.

Skautiškas ačiū visiems vienetuose buvu
siems platintojams ir asmenims kurie su

gebėjo surinkti po 15-20 prenumeratorių. 
Jau esam sulaukę 12 naujų prenumeratorių 
sekantiems metams.

Visi vienetų vadovai prašomi parašyti 
korespondencijų iš jų vieneto veiklos. Ne
būkim perdaug kuklūs. Juk tiek daug esam 
nuveikę šiais metais, - painformuokim 
mūsų vadovybę ir parodykim kitiems Rajo
nams ką mes veikiame .

Toronto, Ont.

Rugsėjo 29 d. Toronto I-sios sk. vyčių 
D-vės vadijair Brolijos Rajono vadeiva sk. 
Z.Paulionis dalyvavo Hamiltono sk. vyčių 
įžodžio ceremonijose, kurios įvyko netoli 
Hamiltono, Ont.

įžodį davė penki kandidatai. Naujiesiems 
vyčiams kaklaraiščius užrišo būrio vadas 
Z. Laugalys, o ženkliukus įsegė dalyva
vęs kanadietis - Hamiltono sk. vyčių sky
riaus vadas. Tėvynės mazgelį užrišo va
deiva Z.Paulionis. Vyčių lazdas įteikė 
kandidatų globėjai. Naujuosius vyčius svei
kino vyr. vadai,linkėdami geriausios sėk
mės vyčių eilėse ir pareigosePrie lieps
nojančio laužo buvo praleista keletas ma
lonių valandų. "Per-s"

CJjZlP orias
Boston, Mass.

* Rugsėjo 19 d. Bostono Skautų Vietininki- 
jai buvo įteiktas jau antrasis metinis ofi
cialusis veikimo aktas - čarteris. Įtei
kimo ceremonijos įvyko BSA Boston Coun
cil patalpose. Čarterį su gražiais linkėji
mais Bostono lietuvių skautams įteikė BSA 
atstovas Mr. Beliveau. Čarterį priėmė 
Bostono Skautų Vietininkijos Vietininkas 
ps. Liudas J.Končius. Kartu su Čarteriu 
gauti Vietininkijos vadijos nariams ir kiek
vienam skautui oficialūs pažymėjimai.

* Jau ne kartą girdėjote apie mūsų, Bos
tono skaučių, nuoširdų bendravimą su se
sėm amerikietėm, kurį mūsų vadovės pra
dėjo 1949 m. rudenį. Visą laiką mes bu
vom ir tebesam kviečiamos,kaip lietuvaičių 
skaučių vienetas,su savo uniformomis į jų 
laužus, šventes, pasirodymus, stovyklas. 
Taip ir Šią vasarą jos pasiūlė mums sep
tynias stipendijas į vieną iš jų nuolatinių 
vasaros stovyklų - Treasure Island. Tos 
laimingosios Baltijos vietininkijos stovyk
lautojos buvo sesės - Čepaitė, Gedmintai- 
tė, Galdikaitė, Jankauskaitė, Barmutė, 
Norvaišaitė ir Karosaitė. Teko važiuoti net
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j New Hampshire valstybę, kol pasiekėm 
tą šimtasalį - Winnipesaukee ežerą (bema
tant "sulietuvinom" - Viena Pasakė !). Pora 
motorlaivių atvykusias skautes nuvežė į 
Treasure Island - Lobių Salon. O tas "lo
bis", turbūt, ir buvo apie šimtas skaučių 
bei vadovių.

Tris vyresniąsias seses, kurios Bostone 
"vaizdavosi!' esą prityrusios vadovės, nu
siuntė gretimon "Cub" salelėn (šiai ir lie
tuviško vardo pritrūkome i), kur iŠ jų sten
gėsi padaryti išprususias vadoves. O ketu
rios jaunesniosios liko centrinėje stovyk
loje.

Sakoma, kad ten esąs palengvintas sto
vyklavimas. Neteko statytis palapinių. Ta
čiau elektros ir vandentiekio Čia neturėjo
me, bet į gilius tarpeklius prie šaltinio ne
teko leistis, nes aplink tyvuliavo skaidrūs 
ežero vandenys. Balanų net ir Žvakių nete
ko naudoti, nes jas atstojo patogios žibali
nės lempos ir... mėnulis. Valgyti virda- 
vomės pačios du kartus į dieną, o trečią 
kartą - vakare stiprindavomės centrinėje 
valgykloje, kur atvykdavo ir busimosios 
vadoves iŠ "Cub" salos. Palyginant su Vo
kietija, valgėme labai puikiai. Tai jutome 
kasdien, kai besisveriant matydavome 
svarstyklių rodyklę rodant negailestingai 
daug svarų.

Stovykloje daug sportavome. Pirmomis 
dienomis reikėjo prisipratinti šokinėti nuo 
liepto ežeran ir išmokti plaukioti įvairiais 
būdais. Kad žinotumėt, kiek tai mus pri
vargino !O mes juk mėgdavome įsivaizduo
ti esančios geros plaukikės. .. Tačiau vien 
to neužteko! Kartą sako: "Lipkit, sesės 
lietuvaitės, į "canoes", kurias, nuplaukę 
nuo kranto, apverskite iššokdamos ir savo 
jėgomis parplūkdykite atgal į krantą". Ir 
niekados krantas nebuvo taip tolimas, kaip 
tą kartą! Tai bent pratimėlį mums uždavė ! 
Taigi, taip dieną mus mankštino sesės 
amerikietės vandeny, o vakarais prie lau
žo pasirodydavome. Indėniškos "canoes" 
buvo vienintelė susisiekimo priemonė ežere.

Stovykloje buvo 6 vienetai ir kuo ne kas 
vakarą viens iš jų pravesdavo laužą. Vienas 
vakaras buvo ir mums skirtas. Pašokom 
kelis tautinius šokius ir padainavome kelias 
lietuviškas daineles. Tarpais įterpdamos 
minČiųiš Lietuvos ir jos skaučių praeities, 
sulaukėme pritarimo ir susidomėjimo.

Pilnaties vakarais busimosios vadovės 
iŠ "Cub" salos irdavosi "canoes" aplink 
Lobių Salą ir kiekvienam skaučių vienetui 
traukdavo serenadas ar lopšines, kad jau
nosios sesės saldžiai sapnuotų. Vaizdai bu
vo nuostabiai gražūs-.. tolumoje stūksojo 

aukštų kalnų siluetai, aplinkui spindintis 
mėnesienoje ežeras, o salose nebyliai 
medžių šešėliai. Tie vakarai paliko malo
nius ir neišdildomus prisiminimus.

Penkios stovyklautojos iŠ Treasure Island 
svečiavosi, atstovaudamos savo stovyklą, 
pas Vermonto valstybes skautes - Wynona 
stovykloje. Jų tarpe buvo ir dvi mūsiškės 
sesės - Dalia ir Regina N.

Mums teko stovyklauti paskutiniajame 
Treasure Island Šios vasaros stovyklavimo 
laikotarpyje (šiemet jų buvo 4). Paskuti
nėmis dienomis turėjome apsčiai darbo - 
paruošėme visus laivelius ir irklus žiemai . 
Ta proga parsivežėme Bostonan daug "mė
lynių" ir įdrėskimų, tačiau visos buvom 
nudegę, sustiprėję ir linksmos!

Atsisveikinimo išvakarėse skaučių sese
riškumui simbolizuoti buvo paleistos ežeran 
žvakutės. IŠ gražios gamtos prieglobsčio, 
pasisėmusios naujų žinių, grįžome Bosto
nan, kur mus pasitiko vietininkė v. s. L. 
Čepienė ir GSA vadovė Miss Conclin. Grįžę 
iš šios stovyklos, apie jos šeimininkes se
ses amerikietes tegalime pasakyti, kad jos 
mums buvo labai draugiškos. Jos stengėsi 
mus suprasti ir visur mus vienodai trakta
vo su saviškėmis, visai nebodamos, kad 
mes esame tik besikuriančios šiame kraš
te, o jos yra viskuo pertekusios šios ša
lies dukros. Visai be pagrindo kai kas 
būkŠtauja (Bostone tokių nėra), kad mes, 
bendraudamos su amerikietėmis, galime 
nutautėti. Ne, mes nenutautėsime, bet tik 
rasime daugybę progų skelbti apie didžiąją 
neteisybę vykdomą ramiuose Nemuno slė
niuose ir ošiančios Baltijos krantuose. At
kreipkime amerikiečių sesiųdėmesį į mūsų 
likimą ir mūsų Tėvynės tragediją.

PI. D. B.

* Mūsųmieląjį dėdę Igną liga paguldė lovon. 
Linkime greičiau pasveikti ir vėl bendra
darbiauti įdomiais straipsniais Skautų Aide.

Hartford, Conn.
Tik pradėjus kurtis tremtiniams žalioje 

Hartford'o Conn, apylinkėje, atvykusieji 
skautai-ės pradėjo rūpintis savo, kad ir 
mažučio vieneto įkūrimu. Nors žinodami, 
kad atsiras įvairių sunkumu, iniciatoriai 
nenusiminė ir 1949 metų spalių mėn. sk. 
v. Alg. Eitmanas sušaukė bendrą skautų- 
-čių steigiamą sueigą. Tokiu būdu Hartfor
de įsisteigė skaučių Vaidilučių skiltis ir 
sk. vyčių kandidatų būrelis. Daugiausia 
darbo, pirmuosius žingsnius žengiant, įdėjo 
vyr. skiltininkai B.Kirkutytė, Dang. Rusec- 
kaitė, Vyt.Pileika, G.Vildžius ir Vyt. Sa
liamonas .
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Per du metus Hartfordo skautaPės įsigi
jo pasitikėjimo ir susilaukė Šiltų žodžių 
iŠ senųjų lietuvių tarpo, nekalbant apie 
naujai atvykusius. Nei viena šventė, nei 
vienas minėjimas nepraėjo be skautų-Čių 
pagelbos. Ne kartą visuomenė džiaugėsi jų 
tautiniais Šokiais, deklamacijomis ir lau
žais. Skautai-ės net du kartus dalyvavo 
viešuose paraduose garsindami Lietuvos 
vardą.

Sueigoms patalpos buvo gautos iŠ Šv. Tre
jybės parapijos klebono prelato J.Amboto, 
kuris mums visokeriopai padeda. Jo žo
džiais: "Jūs tik veikite, o aš, kuo galėsiu , 
jums padėsiu.

Šiandien vietininkijos vadiją sudaro vie
tininkas ps. V. Nenortas, jo padėjėja psktn.
I. Ruseckienė, adjutantas v. si. B. Alek
sandravičius ir šie skiltininkai-ės: v. si. 
L. LukoŠevičiūtė, si. L. L e Onaitytė, v. si.
J. Raškevičius ir v. si. L. Gražulis. Jie ir 
toliau tęsia šį sunkų, daug pasišventimo 
reikalaujantį darbą, pilnai tikėdami, kad 
jaunuolis-ė, priklausydamas skautų-čių 
organizacijai, liks gyvas mūsų tėvynei, 
mūsų nuvargusiems laukams ir Amerikos 
didmiesčių triukšmas neužmuš noro dar 
kartą ten sugrįžti ir savo jėgas pašvęsti 
greitesniam Jos prisikėlimui. (Koresp.)

t/oklotįjos Giąįovtas
Diepholz, Vakarų Vokietija.

* Iki Šiol tuntas turėjo mažąpatalpą būklui, 
bet dabar pavyko įsigyti erdvias ir šviesias 
patalpas Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos 
pastate. Būklas įrengtas tikrai skoningai. 
Ta pačia proga ir oro skautai persikėlė į 
kitas patalpas.

* Beveik pusė Aušros tunto brolių sudarė 
lietuvių skautų reprezentacinį vienetą VII 
jamborėje. Štai, broliai grįžę tęsia toliau 
savo darbą su dar didesniu pasiryžimu. 
Visus savo patyrimus, įgytus pasauliniame 
skautų sąskrydyje, panaudoja praktikoje.

* Prie Tautos šventės minėjimo aktyviai 
prisidėjo ir Aušros tunto skautai. Rugsėjo 
8 d. ryte po vėliavos pakėlimo katalikams 
bažnyčioje, esančioje Šalia stovyklos, buvo 
atlaikytos pamaldos. Pavakaryje, gimna
zijos salėje įvyko iškilmingas minėjimas.

Programoje buvo p. A. Petkevičiaus pas
kaita. Meninę dalį atliko Aušros tunto skau
tai ir skautės, Aušrinės vyrų kvartetas ir 
pradžios mokyklos mokiniai. Prie tinkamo 
meninės dalies išpildymo daug padėjo gim
nazijos mokytojas inž. Stauskas. Minėji
mas užbaigtas Tautos Himnu.
* Aušros tunte įsisteigė Margio vyčių būrelis. 

*Š.m. rugsėjo mėn. 29-30 d. d. Schloss 
Grabau prie Bad Oldesloe (Šiaurės Vokie
tijoje) įvyko BDP (Bund Deutcher Pfadfin- 
der) šiaurės Vokietijos skautininkų suva
žiavimas. Lietuvius skautus Vokietijoje 
atstovavo Aušros tunto tuntininkas ps. O. 
GeŠventas.

VS Kajus Roller pažadėjo prijungti lietu
vius skautus, esančius Vak. Vokietijoje, 
tiesiog prie Bundesamtir leisti veikti, kaip 
atskiram "Bezirk" (vietininkijai). Iki šiol 
lietuviai yra įsiregistravę (taip buvo nuro
dyta daryti) atatinkamame"Landesmark!', 
atseit netiesioginiai prijungti prie "Bun- 
desamt".
*Š.m. rugsėjo mėn. 23 d. Lietuvių Vasa
rio 16 Gimnazijoje įvyko mokinių litera
tūros vakaras.

Programoje buvo skaitoma sava kūryba, 
deklamuojama, piano ir smuiko solo, dai
nuojama lietuviškos liaudies dainos. Pirmo
ji premija už savus eilėraščius teko Daliai 
Koklytei. Vakaru susidomėjimas buvo labai 
didelis. -pk-

* Rugsėjo mėn. pradžioje Aušros tuntą ir 
gimnaziją aplankė Guide International Ser
vice (British) Commissioner Miss G. E. 
Hesketh ir dar dvi anglės. Šių anglių dėka 
galėjo 6 gimnazijos mokiniai (visi skautai) 
praleisti vasaros atostogas Anglijoje, Wo- 
kingo miestelyje prie Londono. Visą minė
tų mokinių išlaikymą finansavo Wokingo 
miestelio gyventojai. Jiems už tai tenka gili 
padėka. Miss Hesketh labai domėjosi Auš
ros tunto veikla.

* VenecuelieČių skautų organizacijos sto
vykloje, Curacao, olandų saloje, kuri įvy
ko rugpiūčio mėn. 22-23 dienomis, daly
vavo 8 lietuviai skautai.

Prieš stovyklą minėtoje saloje skautai 
porą dienų praleido Carace, parke Los 
Caobos, kur buvo įrengta susirinkimo sto
vykla.

Į Curacao skautai vyko venecueliečių 
karo laivu iš LaGuaira uosto. Kelionė tru
ko beveik visą parą. Nuvykę salon,buvo 
nuoširdžiai sutikti vietos olandų skautų bei 
vietinių. Kiekvienas skautas, kurių buvo 
apie 150, sutiktuvėms gavo po porciją pui
kių ledų.

Stovykla buvo įruošta už kokių 20 kilo
metrų prie uosto, salos viduryje. Visa sto
vyklavimo programa buvo taip sutvarkyta, 
kad skautams likdavo labai daug laisvo lai
ko, kurį jie praleido lankydamiesi pajūry-
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Visą medžiagą liečiančią šį skyrelį 
prašome siųsti šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gorevale Ave.,

Toronto, Ont., Canada

"SUK GALVĄ" SKYRELIO BENDRA
DARBIAMS

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI:

Nr. 16.

Mylėk, lietuvi, ta brangią žemę, 
Kame nuo amžių, tėvai gyveno. . .

Su šiuo numeriu baigiame mūsų už
davinių sprendimo konkursą. Pasku
tinius užd. atsakymus prašome at
siųsti iki š.m. gruodžio mėn. 10 d. 
Paskutiniame Nr. paskelbsime kon
kurso 3-jų pirmųjų vietų laimėtojus.

96 ATSAKYMAS Nr. 20
n ❖7 «4 39 Molas
3S 38 4/ 98 95 \ // yla
32 95 36 iŠ 40 17 Nr. 17. Lola
57 54 31 'S 9 19 /\ loma

1” 50 19 28 '3 16 n
27 22 25 10 5 2 ®= = į - - - į. ----- į ®- - -y-- akloJ. >7^ ~
29 29 20 3 12 X / \ skoia

Z \* \ Mykolas
7

21 26 25 6 1 9

ATSAKYMAS Nr. 18.
Paišelis .

UŽDAVINIUS IŠSPRENDĖ:Sk. Vytukas 
Nr. 16, 17, 18, 19 (8 t. );P. Raslavi- 
čius Nr. 17, 19 (3 t.); sesė Danutė 
Nr. 20 (2 t.); A. Bazar as Nr. 19(11.)

ATSAKYMAS Nr. 19.
Penki, renki, renka, ranka, 
randa, rauda.

UŽDAVINYS Nr. 29.
Dr.Ign. Niaukąs

Kieno yra ši vizitinė kortelė?

(lt.)

UŽDAVINYS Nr. 30. ŠARADA.
Aš ai žvilgu, aš aštrus,
Nieks aštresnis nebebus;
Bet man "S" nuo galo imk,
Ir tuoj priekin prikabink.
O ką gausi - užrašyk
Ir greit S. Aidui pristatyk.

(lt.)

.7 v. - -
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je, maudydamiesi bei lankydami įdomias 
vietas toje žibalo valyklų saloje. Atvyku
sius į miestą skautus nuoširdžiai sutikdavo 
gyventojai, daugumoje venecueliečiai, pa
sikviesdami mažoms vaišėms.

Nežiūrint nedidelių išteklių kiekvienas 
skautas pasirūpino pasinaudoti odos dirbi
nių pigumu, įsigydami skautiškus diržus. 
Su vietiniais skautais vyko labai gyvi mai
nai, kurių pasėkoje mūsų skautai parva
žiavo be ženklų, vienas kitas su iškeista 
bliuze, na, ir kelnėmis . . .

Baigiant stovyklą,buvo suruoštas didelis 
laužas. Visi stovyklautojai, buvo apdovano
ti specialiu stovyklos Ženklu, o Caracao 
olandų skautų vadovybė įteikė kiekvienai 
draugovei Curacao Ženklą; kuris bus sau
gojamas mūsų draugovės knygoje.

* Maracay bažnyčion, kurioje kaip tik vyko 
iškilminga Šv. Panelės Marijos Dangun 
Ėmimo šventė, įžygiavo 40 skautų ir skau
čių su savo vėliava. Tai lietuviai skautai, 
kurie šiandie švenčia savo Tautos Šventę 
ir susirinko iš Valencijos bei Caracao da
lyvauti iškilmingoje skautų sueigoje.

Tuojau po pamaldų skautai nuvyko į Las 
Delicias, kur mažoje salelėje gamino sau 
pietus net trijose virtuvėsecvilkiukai, skau
tės ir skautai. Ta pačia proga skautai ap
lankė čia pat esantį zoologijos sodą.

17 vai. skautai dalyvavo Tautos Šventės 
minėjimo proga adv. A.Diržio paskaitoje. 
Kiek vėliau, gausiam svečių būriui daly
vaujant, įvyko iškilminga skaučių ir skau
tų sueiga. Sueigos metu davė vilkiukų ižodį 
Liudas Jablonskis ir Zigmas Sakalauskas. 
Skautės įžodį davė Zosė Šlezingerytė. Kaip 
specialus šios dienos įvykis, subūręs gausų 
būrį skaučių ir skautų, buvo sesės skaučių 
vadeivės skautininkės įžodis. Sesė ps. Ge
novaitė Diržienė skautininkės įžodį davė 
skautininkių būrely, gyvų gėlių vainike, 
sesėms skautėms asistuojant. Šios sueigos 
proga be kitų sveikintojų, pirmą kartą skau
tų tarpe kalbėjo kat. skautų dv. vadovas 
kun. A. Sabaliauskas.

Laimėjusioms pavyzdingumo konkursą 
Maracay sesėms buvo įteiktos dovanos. 
Taipgi būdingą dovaną įteikė s. V.Venckus 
sesei vadeivei.

Iškilminga sueiga buvo baigta Marijos 
gieme. Stiprus lietus sutrukdė laužo 
pradžią ir privertė jį perkelti iŠ jau pa
ruošto kiemo į Vargo Mokyklos patalpas. 
Laužo programa buvo labai gausi įvairiais 
pasirodymais, eilėraščiais ir montažu.

* Nuoširdūs Venecuelos lietuvių skautų rė
mėjai suaukojo veik 200 bolivarų, kurie 

buvo paskirti lietuvių skautų dalyvavimui 
jamborėje. Iš jamborės buvo gautas laiš
kas, kuriame lietuviai skautų vadovai rašo: 
"Jūsųaukos įgalino mus atstovauti Lietuvos 
skautus, išblaškytus po visą pasaulį. Tik 
Jūsų dėkė plevėsuoja mūsų trispalvė didžio
je skautų Šventėje - jamborėje. Už visa tai 
mes Jums dėkingi ir tos aukos mus dar 
tvirčiau surišo į vieną sąjungą. Linkime 
Jums sėkmės ir ištvermės, kad, išmušus 
laisvės valandai su skautiška malda ir dai
na grįžtum?’ į laisvą Tėvynę Lietuvą. Spau
džiame Jums kairę ir tariame:Vis budžiu!"

Laišką pasirašė: kun. dr. J. Vaišnora, 
PLSS kapelionas, v. s. V. Šenbergas, Vo
kietijos Rajono Vadeiva, s. V.Skrinskas, 
Liet, skautų vieneto jamborėje vadovas.

* Papūga skiriasi nuo žmonių tuo, kad 
tik pakartoja nugirstą dalyką nepadary
dama iŠ to didelės istorijos.

* Mokytojas: "Kaip Čia atsitiko, kad ta
vo namų rašomasis - Mūsų šuo -niekuo 
nesiskiria nuo tavo brolio rašomojo?" 
Petras: "Bet, ponas mokytojau, tai juk 
tas pats Šuo!.."

Čia 
vėl yra 

vienas iš tų 
trikampių. Nors 

mintis ir nėra visai 
nauja, bet visdėlto mums 

labai nuostabu, kad, nežiūrint 
jumoro stokos, beveik' kiekvienas 

perskaitys tai , kas. Čia parašyta iš 
viršaus apačion iki pat paskutinio žodžio.

Ar aš tau nesakiau: neprašyk iš to 
trumpakelnio ugnies!?...
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