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SKAUTŲ AIDAS
Lietuvių skaučių ir skautų laikraštis * Redaguoja v. s. Stp. K a i r y s , bendradarbiau

jant Redakcinei K-jai, redaktoriaus pavaduotojas s. Č. S e n k e v i Č i u s .techniškasis 
redaktorius ir meninės dalies vedėjas s. v. v. si. V. B r i čk u s * Leidžia Lietuvos Skau
tų Brolijos Kanados Rajono Vadija * Prenumerata: metams $ 3.00, pusei metų$ 1.50
* Smulkūs skelbimėliai iki 20 žodžių $ 1.00 * Adresas: Stp. Kairys, 716 Lansdowne 
Ave., Toronto, Ont. * Administracija: J. Pažėra, Box 1003, Station C., Toron - 
to, Ont. * Spaudžia J.Banaičio spaustuvė BANGA, 570 QueenSt.E. .Toronto, Ont. 
Tel.EM. 6-1026.

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

* Sk. v. v. si. A. Pundzevičius nuo š. m. 
balandžio mėn. 27d. pasitraukė iš admi
nistratoriaus pareigų.

* Naujuoju administratoriumi Kanados 
Rajono Vadeiva paskyrė sk. v. v. si. J. Pa
žėrą, administratoriaus pavaduotoju sk.v. 
v. si. A. Draugelį.

* Rašant administracijai, siunčiant pre
numeratas ar čekius prašome rašyti: 
Mr. J. Pažėra,.Box 1003, Station C, Toron
to, Ont., Canada.

* Keičiantis adm. pareigūnams, susidarė 
kaikurių nesklandumų. Gerb. skaitytojus 
atsiprašome, užtikrindami, kad į Jūsų 
laiškus bus artimiausiu laiku atsakyta ir 
užsakytos prenumeratos kuo skubiausiai 
išsiųstos. Negavę paskutinių numerių,pra
šomi mums skubiai pranešti.

* Kanados Rajonas išplatino ir atsiskai
tė už 250 sieninių "Sk. A. " kalendorių . 
Gili padėka priklauso Londono, Hamiltono, 
Montrealio ir Toronto skautų-čių vienetų 
vadovams. Pasistenk ir Tu, broli-sese, 
skaitytojau,paremti "Sk.A."šia maža au
ka. Atsiskaityk už gautą kalendorių, dar 
šiandien pasiųsdamas 50 f.

* Sk. v. si. A. Alonderis mus parėmė, už
sakydamas keletą prenumeratų Vokietijo
je esantiems broliams-sesėms. Nuošir
di padėka. Ar neverta ir kitiems apie tai 
pagalvoti?

* Primename, kad skaitytojams, kurie 
užsisako "Sk. A." metų bėgyje, yra išsiun
čiami visi numeriai,pradedant pirmuoju.

* Siunčiant pinigus, prašome čekius ra
šyti v. si. J. Pažėros vardu asmeniškai, bet 
ne "Sk.Aido" ar pan.

* Pavasario iškylų laikas jau atėjo, ir 
tikimės Jūsų skiltis ar draugovė savait
galiais nesėdi miesto dulkėse. Laukiame 
dienoraščių, aprašymų ir nuotraukų.
* Mieli skaitytojai, pakeitę gyvenamą 
vietą, praneškite, prašome, naują adresą 

kaip galint greičiau administracijai. Pa
dėsite ir sau ir mums.

Broliams sk. vyčiams A. Pundzevičiui ir 
B. Poškai,paaukojusiems kraujo mano ligos 
metu, nuoširdžiai dėkoju -

sk.v. J.Danaitis

* Vienetų foto - korespondentai prašomi 
visuomet aiškiai aprašyti siunčiamą nuo
trauką, pažymint ir savo pavardę. Redak
cijai bus sunkiau laužyti autorių teises. ..

Dažnai dalis nuotraukų neranda vie - 
tos "Sk. Aido"puslapiuose, nes yra blogos 
techniškai: peršviestos, nedaŠviestos, ne
ryškios ir pan. Gerb. vienetų fotokorespon
dentai prašomi ateityje parinkti tik geriau
siai pavykusias. Venkite statinių pozuo
jančiais veidais nuotraukų, nebent būtų la
bai reikšmingos. Laukiame nuotraukų, 
kuriose atspindėtų veiksmas ir dinamika- 
mūsų darbas ir žaidimai.

* Kanados Rajono mažiausias skautų-čių 
Londono, Ont. vienetas pirmasis atsiliepė 
į VS "Krivulę", paskirdamas "Sk. Aidui" 
40 dol.Ačiū vieneto vadovui ps. L. Eiman
tui, ačiū Šauniems Londono skautams-tėms, 
kurie, nors kiekybės neturėdami, pade
monstravo savo aukštos vertės kokybę sk. 
spaudos reikaluose. Pavyzdys visiems!

* Iš JAV gavome sekantį malonų laišką: 
"Studentų Skautų Korp ! "Vytis" New Yor - 
ko Skyrius, įvertindamas didelę "Skautų 
Aido" reikšmę ir džiaugdamasis visoke
riopa jo pažanga, siunčia pagal išgales sa
vo kuklią auką, širdingai linkėdamas mie
lam "Skautų Aidui" pasisekimo kovoje už 
Lietuvos laisvę ir skautiškų idėjų išlai
kymą. Priede: 10 dol. Pasirašė Dr. Hen
rikas Lukoševičius,Skyriaus pirmininkas" 
Ačiū broliai vytiečiai!

* Toronto kat. skautų dvasios vadovas 
kun. P. Ažubalis mus parėmė $ 10. Šir
dingai dėkojame.
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MOTINOS IR VAIKO ŠVENTĖ

K. Palčiauskas

Prieš 32 metus Lietuvos skautų pirmūnas Petras Jurgelevičius - Jurgėla 
"Pirmuosiuose skauto žingsneliuose" rašė: "Dar visų, skautų kasmet švenčiama 
motinos diena gruodžio 1 d. Tą dieną skautas suteikia savo motinai kokio 
nors nepaprasto malonumo, dėkingumo, patarnavimo. Kieno motina mirusi, tas 
pasimeldžia už ją ir nuneša ant jos kapo gėlių".

Kadangi Ši nedidelė knygelė anuo metu buvo vienintelis viso skautamokslio 
šaltinis ir kadangi to meto Lietuvos skautiškojo judėjimo dalyviai priėmė joje 
skelbiamas mintis kaip kokią evangeliją, galima suprasti, kokį įspūdį padarė to 
meto mūsų jaunuomenei motinos dienos šventės įvedimas ir tos šventės pras
mės paaiškinimai.

Tik vėliau, bene po kokių dešimties metų, motinos diena pradėta švęsti visos 
Lietuvos visuomenės ir perkelta į gegužės mėnesio pirmąjį sekmadienį.

Pirmiausia, patsai motinos dienos kaip šventės įvedimas Lietuvoje buvo nau
jas dalykas, daugeliui kam negirdėtas. Nors kiekvienam savoji motina taip 
įprasta,kaip kasdieninė būtenybė, bet ji buvo nepastebima ir užmirštama. Atski
ros dienos įvedimas tartum atvėrė akis ir konkretizavo motinos reikšmę ir 
prasmę gyvenime.

Autoriaus paaiškinimai, kaip skautas tą dieną turėtų Švęsti ir kaip turėtų pa
gerbti savo motiną, parodė naują kryptį motinos ir vaikų santykiuose. Vaikai 
visuomet turi gausybę savų rūpesčių ir reikalų, kuriems sutvarkyti jų akys vi
suomet krypsta į motiną pagalbos ir paramos. O motinos širdis savo prigimtimi 
daugiau linkusi gyventi vaikų rūpesčiais, ne savo. Taigi, vaikas vis žiūri į mo
tiną gauti, o motina žiūri į vaiką - duoti. Motinos dienos prasmė gi žadina vai
kuose priešingą jausmą - atsiteisimo jausmą. Skautas, rūpindamasis suteikti 
savo motinai kokio nepaprasto malonumo, dėkingumo ar patarnavimo savaime 
ima suprasti, kad jis savo motinai yra nepaprastai skolingas už daugelį dalykų, 
o ypatingai už jos širdį. Ir jis supranta ir jaučia, kad jo pastangos negali atly
ginti motinos širdies aukų. Todėl čia negali būti pirkliško atsiteisimo. Motinos 
Širdies auka savo vaikui yra neįkainuojama vertybė, todėl ji reikalauja ir iš 
vaiko širdies aukos.

Vaikui gali atrodyti, kad jo pastangos padaryti džiaugsmo savo motinai yra 
menkos ir mažavertės, bet jam sunku suprasti, kad tas jo pastangas motinos 
širdis padaugina tūkstanteriopai ir ji džiaugiasi pilnu džiaugsmu. Mat, ką mo
tinos širdis duoda savo vaikui - ji skaito paprastu, menku ir būtinu dalyku; o ką 
motina gauna iš savo vaiko - ji laiko nepaprastu, dideliu ir ypatingu dalyku.

Tuo būdu, motinos diena yra motinos ir vaiko sielų šventė. Formos ir daikti
nės priemonės neturi nudvasinti šios Šventės esmės. Užtat ši šventė negali būti 
senstanti ir pamirštama. Ji amžina, kaip amžina yra motina.

Lietuves
Nacien&ilue 
-VuMažvy^® 
Siblletelu
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RYTĄ Kam Viešpats Dievas teiks malo- 
Ką Jis, kaip kūdikį, mylės, [nių, 
Tam grožės pievų, girių, klonių 
Tikrai parodyt negailės.
Rytais miegodamas paliego 
Patamsy dribšas — tinginys; 
Jo neprikels iš kieto miego 
Saulutės dieviškas- šypsnys. 
Jo nepaguos rasos karoliai, 
Rausvos aušros jis neišvys, 
Jam neįkvėps troškimų toliai, 
Jis, kaip gėlė, tamsoj nuvys. 
Vai, kaip gražus pavasarėlis! ■— 
Jo rytas dieviškai skaistus;
Čirena giesmę vyturėlis;
O šis pasaulis toks platus! — 
Tik eliksirą skleidžia oras, 
Balzamu trykšta žolynai;
Karštoj krūtinėj gimsta noras 
Gyvent ir džiūgauti jaunai.

K. Pranas Inčiūra.

fBiiiiiZiofioriimTZB
• Dirbkime visi iš vieno, turėda
mi prieš save aukščiausią tikslą: 
visos Lietuvos laisvą, jos gėrovą, 
jos garbą. A. SMETONA.
Graži tu mano brangi Tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvy

riai;
Graži tu savo dangaus mėlyne! 
Brangi: tiek vargo, kančių pri

tyrei. 
Maironis.

® Ne tas, kiek gabumą turiu, bet 
tas, kiek valios jiems išnaudoti, 
svarbu.

MOTINA GIMDYTOJA IB AUKLĖTOJA

Motina yra šeimos siela. Šeimos laimė didžiausia 
dalimi priklauso nuo jos. Motinos pareigos Šeimoje yra 
svarbiausios ir sunkiausios. Jaunosios kartos auklėji
mas pirmoje eilėje yra jai patikėtas. Ji jaučiair supran
ta tą didelę atsakomybę prieš tautą ir žmoniją pagal 
savo motinišką prigimtį.Niekas negali taip suprasti 
jautrios kūdikio sielos, taip įsijausti į ją, kaip motina. 
Motina duoda ir pačius pirmuosius auklėjimo pagrindus, 
ir Čia jokia mokykla negali su ja lygintis. Carų vergijos 
laikais lietuvė motina pirmąsias rašto žinias davė savo 
vaikams Vargo Mokykloje, šiaudinėje pastogėje prie ra
telio. O ir dabar, moderniosios mokyklos laikais, pir
mosios ABC žinios neapsieina be motinos pagelbos ir 
priežiūros. Motinos rūpestis lydi savo vaikus,kol mirtis

• Atlyginimas už pareigas nėra
poilsis nuo darbo, bet didesnės 
pareigos. FOLENAS.
® Mylėti ir dirbti yra gyvenimo 
prasmė. MORE.
® Norėdami laimą išlaikyti, turi
me būti pasiruošą ją dalintis ir 
atiduoti kitiems.
® Senatvė yra mūsą galvojime, 
ne kalendoriuje.

L. WHITINGAITE.
® Įsitikinau, kad žmogus gali pa
daryti daug gero pasaulyje, jei 
jam nerūpi, kas tuo geru nau
dosis. SERVANTES.
® Krizė niekad nepadaro arba ne
sunaikina žmogaus: ji tiktai paro
do, kas jame yra.

JONAS McAFEE.
• Garbingiau mėginti ir pralai
mėti, kaip laimėti nepamėginus.

HOWAS.
® Žemės šypsena yra gėlės.

EMERSONAS.

užmerkia jai akis. Ji ašarodama su dideliu neramumu 
palydi sūnų į karą ginti Tėvynę, drebėdama dėl jo liki
mo, ji su motinišku rūpestingumu išleidžia dukrelę į marčias - ji jautriausiai per
gyvena savo vaikų laimę ar nelaimę.

Mūsų motinos davė sveiką ir dorą tautos Žiedą, mūsų praeities garbę, dabarties 
stiprybę ir ateities viltį, jos davė ramius ir darbščius artojus, stropius darbininkus, 
jos davė mokslininkus ir valstybės vyrus - mūsų tautos pasididžiavimą, jos davė tė
vynės gynėjus, nesigailinčius gyvybės aukoti už jos laisvę ir laimę. Todėl mūsų moti
nos yra vertos meilės ir pagarbos.

Motinos meilė - Tėvynės meilė 1
v. si. Romas Pakalnis
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Mielos Sesės ir Broliai
Nors jau greitai bus metai nuo to laiko, kai į dangų pakilo 52 balandžiai, simboliškai 

reiškiąį ? pasaulio skautiškojo jaunimo sąskrydį suvažiavusių 52 tautų jaunuolių skirs- 
tymasį, bet man niekaip iš galvos neišeina mintys, kurias beveik 10.000 ten dalyvavu
sių katalikų skautų adresu pareiškė Vienos arkivyskupas kardinolas Innitzer pirmojo 
"Jamborės Sekmadienio" iškilmingų pamaldų metu. Aną dieną Evangelijoje kaip tik buvo 
skaitomas palyginimas apie gerąjį Samaritietį.

Jis kalbėjo:
"................... Jūs atvykote iš visų pasaulio kraštų, kad Čia, Jamborėje, kartu stovyklau

tumėte, žaistumėte, varžytumėtės ir kad iš čia išvykdami savo Širdyse būtumėte sukūrę 
naują entuziazmo ugnį, kad būtumėte naujai susižavėję Jūsų idealu - skautiškais įsta
tais . . .

................... žmonėms pagelbėti. .. būti gerais. . . juos mylėti. . . ar tai nėra pagaliau 
Kristaus įstatymas,kurio ženklan jūs dabar susirinkote? Taip, tai yra įstatymas To, 
Kuris atėjo ieškoti kas buvo prapuolę. Jis vadinosi Išganytoju ir ėjo per žeme tik ge
rą darydamas. Jis mylėjo visus,o ypatingai vargšus ir ligonius. Iš tiesų, tai yraKristaus 
įstatymas, už kurio įgyvendinimą draugų ir priešų širdyse Jis atidavė savo gyvybę. . .

Ar šios dienos Evangelija apie gailestingąjį samaritietį nėra kaip tik jūsų skautiš
kųjų įstatų patvirtinimas ir kartu naujas paskatinimas juos dar geriau pildyti? ..."

Tai, ką Kardinolas pasakė, mums lietuviams skautams turi dvejopą prasmę. Tos ne
užmirštamos dešimt dienų, kurias tik nedidelė mūsų skautų dalelė turėjo laimės išgy
venti, sustiprino mūsų, kenčiančios tautos sūnų, ryšius su daugelio kitų kraštu skautais, 
sujungtais tais pačiais įstatais. Bet drauge Jamborė mums priminė, kad taikingas tautų 
sugyvenimas yra didelė Dievo dovana žmonėms. Pasakysiu daugiau:geros valios žmo - 
nėms. Taip, ji yra dovana, tačiau privalo būti užtarnauta.

Mūsų tikėjimo išpažinimo pasireiškimas įvairiomis formomis mums skautams iš 
naujo ir nepaprastai aiškiai parodė, kas yra taikingo tautų sugyvenimo pagrindas :krikš- 
čioniškas gyvenimo būdas su visomis vidinėmis ir išorinėmis išraiškomis.

Mieli skautai ir skautės, štai vienas iš daugelio uždavinių, kuriam įpareigoja mūsų 
laisvai duotasis Įžodis ir Šūkis "Dievui, Tėvynei, Artimui". Argi galėtume kiekvieną va
karą po dienos darbų pasakyti tyliai sau patiems - "Šiandien aš stengiausi būti gėrės - 
ne skaute ar geresniu skautu? "Ar tampame kasdien vis "geresnės valios žmonėmis?" 
Gyvename skautiškųjų įstatų esmine dalimi ar tik kai kuriomis tų įstatų apraiškomis ? 
Ar dažnai pamąstome kas esame, iš kur esame kilę ir kur einame, kas mūsų laukia ? 
O taip, kiekvienas atsakys, tuos dalykus mes jau pradžios mokykloje išmokome. Žinoti 
ir gyventi tuo, ką žinai yra du dideli skirtingi dalykai. Kiekvienas lengvai supras:žinoti, 
kad yra piemenų mazgas ir tą mazgą surišti yra ne tas pats.

Tik siekdami aukšto skautiškųjų įstatų idealo, galime tapti žmonėmis, kurie iŠ tikrųjų 
Žino, kam jie gyvena ir ko jie nori. Kuo daugiau bus idealistinio nusistatymo jaunimo, 
tuo greičiau artės Tėvynės kančių galas. Tik tokiais būdami galėsime atitikti Tarpt. 
Biuro direktoriaus pulk. Wilsono 1951 metų Jamborės uždarymo proga pasakytiems 
Žodžiams, kuriais jis pabrėžė, kad skautybės tikslas yra jaunimo formavimas Dievo ir 
žmonijos tarnybai.

Tebūnie tat mūsų visų širdys pakeltos į tai, kas gražu, gera, amžina.
Visada siekime geriausiojo 1

A.N., Italija
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TĄSA B. KNOBEL

• "Pirmiausia prie namo durų pripilsim šviesaus sniego, kad galėtume atpažinti visų 
Įeinančių įy išeinančių pėdas/ paliepė Nero.

"Gal vienas iŠ mūsų turėtų pasislėpti ir stebėti duris", paklausė Konis, "kitaipvėl 
mums taip atsitiks, kad rasime pėdsakus, bet nežinosim kam jie priklauso". "Visai tei
singai", pritarė Nero, "Strickas pasiliks Čia ir eis šias labai svarbias pareigas".

Strickas tačiau būtų daug mieliau ėjęs su draugais į miestelį. Tačiau jis greitai nusi
ramino. Pagaliau jukzir pasilikęs prie namų,galėjo sužinoti ledo rutulio rungtynių re
zultatus.

Likusią dienos dalį buvo nusistatyta aplankyti visus viešbučius ir sužinoti,ar kas nors 
nėra matęs dirbtinos gumos olandų gamybos batų pado su įraŠu"Soerabaja"ir Lotarin - 
gijos kryžiumi. Nero pats sužinojo paskutiniąsias smulkmenas,nuėjęs dar kartą pas batų 
pirklį ir peržiūrėjęs jo katalogus.

Išeinant į šią medžioklę, Nero skautams įsakė: "Naudokite tik pasiuntinių išėjimą į 
viešbučius, suraskite tarnautoją, kuris valo batus, jį išklausinėkite, bet viso to priežas
tį išlaikykite paslaptyje!"

Haraldo ir Benio pirmoji sustojimo vieta buvo "Palace" viešbutis.Kaip teisingas buvo 
Nero patarimas, jie tik dabar pamatė. Niekados jie nebūtų patekę į šio milžiniško pasta
to vidų,jei būtų bandę įeiti pro priekines duris, virš kurių mirgėjo auksinėmis raidėmis 
užrašas "Entree". Lyg piktasis drakonas, kuris saugo savo urvo angą, prie durų stovė
jo išdidus frakuotas vyras. Jis visą laiką trynė savo šąlančias rankas ir judino antakius.

Svečiui įeinant į viešbutį, durininkas pataikaujančiai nusilenkdavo, pagarbiai palenk
davo savo kūną iŠ liemens ar tik kelis kart linktelėdavo galva. Tat atrodė, buvo jo pa
garbos išreiškimo laipsniai. Jis apžvelgė iš viršaus abu jaunuolius, kurie pradžioje, ne
žinodami ką daryti, sustojo prie įėjimo. Kiti žmonės, išskyrus pinigus mokančius sve
čius, matomai jam visiškai neegzistavo.

"Iš jo mes nieko nesužinosim", tarė tyliai Haraldas.
"AŠ nemanau, kad jis iš viso valytų batus !" atsakė Benis ir nuėjo išilgai milžiniško 

viešbučio fasado šimtais langų bei mažučių balkonų.

Laimingi to
rontiškiai lai
mėję Toronto 
kanadiečių 
s k a utini n k ų 
konferencijos 
lauže padėkos 
ženklą.IŠ kai
rės j.s.A .Žio- 
bakas. ps. H. 
Stepaitis i r 
jūrųps. V.Ru- 
šas.
Nuotr.V. Pet

rulio.
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"Susiraskime tarnautojų, įėjimą!" Pirmiausia jie pataikė į skalbyklą. Pro keletą prie 
pat žemės įtaisytą langą veržėsi karštas oras ir moterų balsai.

"Toliau !Cia! Žiūrėk, ten parašyta"Pasiuntinią įėjimas", tai turėtą būti tas, ko mes 
ieškome".

Durys buvo neuždarytos. Jie atsargiai įėjo į vidų. Koridoriumi į visas puses lakstė 
jaunuoliai žaliomis uniformomis arba baltais švarkais, nešini rankšluosčiais, kepėjai, 
virėjai, padavėjos ir juodais frakais bei baltais marškiniais apsirengę vyrai. Iš pradžių 
berniukai buvo patenkinti, kad šiame bičių lizde liko nepastebėti, tačiau greit pakeitė 
nuomonę. Kai jie išdrįsdavo prakalbinti kokį nors pro šalį skubantį tarnautoją, Šis net 
nesustodavo. Kiekvienas ją,vos pasukdamas savo galvą,atsakydavo: "Neturiu laiko!"

"Beprotnamis fnutarė užsigavęs Haraldas ir, kai niekas matomai nekreipė į juos dė
mesio, jis pasidarė drąsesnis. Tai čia,tai ten jie atidarydavo duris ir atsargiai pažiū
rėdavo į vidų.

Viename padavėjos ruošė meniškus desertus akinančiomis spalvomis .Kitame buvo ly
ginami balti baltiniai. Kitur aplink ilgus stalus Šokinėjo virėjai milžiniškais smailiais 
peiliais: nuplaudavo Čia, atplaudavo ten, stukseno, sėmė, mušė. Gretimame kambaryje 
vaikai plovė didžiulius katilus.. .

"Čia, atrodo, iš viso niekas nevalo batą", murmėjo nusiminęs 
Benis, "šiame snieginiame ore batai visai nesusipurvina. ." 
Nežinodami kas daryti, jie pradėjo eiti atgal. Nežiūrint kaip 
smarkiai Haraldas stengėsi prisiminti,kąšerlokas Holmsas bū
tą daręs šiuo atveju, jam niekas neatėjo į galvą.

"Niekamnetikusibakužė!"jie nutarė, o vyras prie durų vis 
dar linkčiojo.

Hugo ir Konis turėjo truputį daugiau laimės - jie susirado 
garbingos batą valytojų profesijos atstovą,tačiau mažame vieš
butyje.

"Batą valytojas?"jie buvo paklausti, "antros durys iš deši
nės prie virtuvės". Tai buvo senas žmogus apiplyšusia kepure, 
kurioje dar matėsi kelios nusitrynusios raidės, seniau tikriau
siai reiškusios užrašą "Durininkas". Labai atidžiai jis šveitė 
Šepečiu batus, blizgino skudurėliu ir užbaigdavo, perbraukdamas 
keliais mostais savo Švarko rankove.

Jei Hugo ir Konis iš pradžių galvojo,kad senelis įsižeidė dėl 
ją klausimą ir trukdymo, jie apsiriko. "Batą padą jūs ieškote, 
aha, aha, aha", Atrodo, jo paprotys buvo kiekvieną sakinį sutvir
tinti keliais "aha". "Man labai malonu,man malonu, jaunieji po
nai. Aš visados apgailestauju,kiek mažai susidomėjimo yra pa
rodoma batąpsichologijos mokslui net ir šiandieniniame mokslo 

amžiuje. O tai tikrai yra mokslas, aha, aha! Jūs žinot, kad yra žmonių, kurie iš galvos 
formos, rankų linijų arba iš rašto spėja apie žmogaus būdą. AŠ tai darau kitaip, aha, 
aha. Duokit man savo batus,ir aš jums pasakysiu,kas jūs esate!"

Hugo greitai žvilgterėjo į savo batus, ant kurių nebebuvo galima nuslėpti skaitlingų 
randų, kuriuos padarė akmenys ir uolos. Tačiau senelio prašymas, atrodo, buvo tik re
torinis išsireiškimas, nes jis nerodė jokio noro apžiūrinėti skautų batą.Tadanusiramino 
ir Konis. Jis jausdavosi nemaloniai, kai koks nepažįstamas paprašydavo: "Duok man 
savo ranką,ir aš tau pasakysiu,ar tu esi gero ar blogo būdo". Konis tokią padėčių bi
jodavo. Kai mokykloje mokytojas paklausdavo klasę,kas šį ar tą padarė, Konis visuomet, 
nežiūrint, kad būdavo nekaltas, parausdavo. Jis žinojo šią savo silpnybę ir dėlto nuolat 
bijodavo, kad mokytojas nepadarytų išvados, jog jis kaltas.

"Aha, aha", tęsė batų valytojas toliau, "aš dažnai matau gaujas jauną vaikų. Jie yra 
stiprus, gražūs žmonės, tačiau ją laikysena einant yra tokia, kad negali būti biauresnės. 
Iš šono žiūrint, jie tiesiog bado žmogui akis: visas kūnas susilenkęs, kuprotas ir, be to, 
dar smarkiai palinkęs į priekį. Futbolininkai, aha, aha, futbolininkai, kurie, be kitų treą 
niruočiu,turi bėgti 100-, 200. - ir 300 metrų. Jie taip priprato prie tos laikysenos, kuri 
jiems yra naudingiausia žaidimo metu, kad ir paprastai vaikščiodami daro tą patį. Jie 
eina sulenktais keliais, beveik kaip moteris siauru sijonu, siaurais ir aukštomis kulni
mis batais... aha, aha... dar iš savo jaunų dieną prisimenu vaikščiotoją ant virvės 
Knie ir jo trupę. Iš pradžių man atrodė labai keista, kad jie vaikščiojo kaip pilnapė- 
džiai į išorę atsuktom kojom ir beveik nepakeldami kojų nuo žemės: jie lietė ją, lyg ko
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ieškodamiTik vėliau supratau, kad tai tas pats judesys, kurį jie naudoja ,vaikščiodami 
ant aukštai pakabinto lyno, ir kad visi akrobatai taip vaikščioja. Pažiūrėkit tik į slidi
ninką, ar čiuožėją. Kas jums tuojau krinta į akis: jie neiškreipia koją nei į vidų, nei į 
lauką, bet laiko jas lygiagrečiai'.'

"Bet mes ieškome batą pado", išdrįso atsargiai Konis.
"Aha, aha! Palengva, palengva, jaunas žmogau ! Eisena padaro batų padus". Seneliui 

matomai patiko abiejų jaunuolių nustebimas.
"Mes valome batus visuomet anksti rytą. Todėl dabar Čia yra tik kelios poros. Štai, 

pažiūrėkite į šiuos lakuotus batus. Jų savininkas yra labai neaiškus asmuo".
Jaunuoliai šiuose batuose nematė nieko ypatingo. "Gal būt, jūs tai žinote iš svečių są

rašo? •" paklausė drąsiai Konis.
"Man nereikia jokią svečią sąrašo", atšovė šiek tiek įsižeidęs senelis. "Tikroji žmo

gaus vizitinė kortelė yra jo batai. AŠ niekad neklystu. Jau dvidešimts metu,kai valau ba
tus kiekvieną dieną nuo penktos iki pusės septynių. Batus: vyriškus ir moteriškusjgumi- 
niais, odiniais ir kumštiniais padais; kreivai numintais kulnimis; suraižyta oda; visokią 
spalvų. Aš pažįstu niekadėjo batus, garbingo šeimos tėvo, pataikūno, jaunos merginos ir 
vėjavaikio jaunuolio. Aha, aha. Ir jei sakau, kad batą savininkas yra nepatikimas asmuo, 
tai ir yra tiesa. Paprasto žmogaus batai dažniausiai yra sudėvimi puspadžio viduryje ir 
užkulnio išorinėje pusėje. Šis batas tačiau yra labiausiai nudėvėtas pirštą galuose. Už
kulnis yra beveik visai nepaliestas. Jis vaikšto daugiausia ant pirštų!"

"Bet tai labai gražūs batai!"
"Tai nieko nereiškia. Paikybė turi aukso burną!" Senelis nusijuokė.
"Gal būt,šis vyras daug šoka", įsikišo Konis. Batų valytojas metė į Konį paniekinan

tį žvilgsnį.
"Šokant batų galai nusidėvi ratu, o čia ruožai yra pailgi".

"Tai kodėl jūs nenueinate į policiją?" paklausė nustebęs Hugo. "Aš tau pasakysiu", 
tarė senis paslaptingai, "tokie asmenys, kai juos suima, yra labai geri apgavikai".

"Gal jūs prisimenate vidutinio dydžio vyriškus batus olandiškos dirbtinės gumos pa
dais, ant kurių yra Lotaringijos kryžius ir fabriko ženklas "Soerabaja"?"

Senis pakratė galvą. "Aš ne tiek stebiu išorines bato formas, kiek savininko būdo sa
vumus. Kam priklauso šie batai?"

"Mes ieškome ją savininko". "Tai nėra lengva !Be to, aš nematau visų batą. Mes turi
me daug svečiąąr todėl man padeda keli pagelbininkai. Tokie jauni vyrukai kaip ir jūs" • 
Tai jis pasakė mažai tam reikšmės teikiančiu balsu. "Jiems tik rūpi, kaip galint grei
čiau nuvalyti. Iš ją nieko negalėsit sužinoti".

Konis pamatė, kad šiuo būdu jie toliau nieko nepasieks. Jis pasiūlė grįžti į Guardijos 
namus ir pažiūrėti, ką sužinojo kiti.

Bet ir kitiems lygiai taip pat nepasisekė.Nero buvo irgi tos pačios nuomonės: tuo ke
liu tikslas nebus pasiektas. "Mums trūksta sistemos", atsiduso Benis iš pačios Širdies 
gelmių.

Visi buvo patenkinti, kai Maksas grįžo labai geroj nuotaikoj. "Dvylika trys mes lai
mėjom ! "šaukė jis, jau nuo durą šypsodamasis. "Žinoma, dėka mūsą pirštinės. Jis po to 
įmušė net keturis įvarčius.Po to man visą žiūrovu akivaizdoje padėkojo, o vėliau aš bu
vau išklausinėtas prie mikrofono. . . "

"Davei pasikalbėjimą!" pataisė jį melancholiškai Benis. "ir ką tu pasakei?" paklau
sė su didžiausiu įtempimu Haraidas.

"Na, pirmiausia aš prisistačiau", pasakojo Šaltai Maksas, "tada keliais žodžiais pa
aiškinau, kodėl čia esu ir kodėl taip skubėjau. . .Pranešėjas norėjo žinoti, ką aš žaidėjui 
atnešiau;jis galvojo, kad tai buvo koks nors talismanas ar panašiai. . . po to jis dar ilgai 
kalbėjo apie mane, taip pat minėjo Dovydą liūtą duobėje... "

"Danielius liūtų duobėje?"paklausė nustebęs Nero, "ką gi tai turi bendro su tavimi ?"
"Ne, Herkulesas liūtų duobėje", skubiai pataisė Maksas.Nero papurtė galvą.
"Reiškia, tave Šiandien girdėjo visas pasaulis?" paklausė Haraldas ir negalėjo nu

slėpti savo nusistebėjimo. "Tikriausiai", atsakė Maksas ir džiaugėsi savo žodžių pa
sekme.

"Žmogau,tu laimingas tipelis", sumurmėjo Konis ir, suraukęs veidą, tokiau galvo
jo apie nepasisekusį darbą.

"O aš galvoju dirbti radiofone", tarė,lyg tai nesirūpindamas Maksas, "kai žmogus 
vieną kartą pagauni, vėliau jau nėra sunku". "Dabar jau gana! Sustok!" paliepė jam šyp-
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sėdamasis Nero. "Mes turime svarbesnių, darbų. Mūsų sistema laikinai sugriuvo. Mes 
pradėjome klaidingai. Ir nieko toliau negalim daryti, kaip tik laukti ir stebėti. Ligšio
liniai stebėjimai neleidžia susidaryti jokių galutinių išvadų. Gal būt, mūsų sekantis ati
dengimas pastums mus į priekį, aš to tikiuosi. Nenuleiskim galvų".

"Dar prieš vakarą turėtume išlyginti sniegą prie durų, kad iŠ ryto galėtume matyti 
pėdsakus", pasiūlė Benis.

"Tai jau atlikta", atsakė Konis, "dabar tik reikia pastatyti nakties sargybą".
Nero buvo tos pačios nuomonės. Burto keliu buvo nustatyta budėjimo eilė.
Buvo labai nejauku nakties metu saugoti svetimą namą, kovoti su miegu ir klausytis 

daugybės nakties garsų. Lauke švilpė Pietų vėjas, judindamas medžių šakas, nuo kurių 
pliumpsėdami krito šlapio sniego gabalai, paukščiai paslaptingai krebždėjo ant namo 
stogo. Konis pasikėlė, įsidėjo prožektorių ir pradėjo sargybą. Vieta prie namo durų buvo 
be pėdsakų. Keli šalti vandens lašai nukrito nuo stogo krašto.

Koridoriuje jis sustojo, minutėlę paabejojo 
ir nutarė eiti į viršų. Trečias, aštuntas ir ant
ras nuo viršaus laiptai girgždėjo. To jis pir
ma nebuvo pastebėjęs. Viršuje jis sustojo, iš - 
jungė prožektorių ir pradėjo klausytis. Širdis . 
mušė taip garsiai, kad jis pagalvojo - visi ga
lėjo tai girdėti. Buvo tylu, tačiau ši tyla buvo 
bauginanti, pilna Šlamėjimo.Nuo lubų ėjo leng
vas krebždėjimas, lyg kad daug sagų turinti 
suknelė būtų velkama žeme. Pelės ?Žiurkės ? .. . 
Tada kažkur vandentiekis pradėjo šnirpšti 
pasityčiojančiu šauksmu. Konis žengė porą 
žingsnių tamson. Jam rodėsi, jis girdi kažkur 
Žmonių balsus. Sijose kažkas braškėjo ir spro - 
ginėjo. Žadintuvas tiksėjo prancūzės kamba
ryje, iš gretimo kambario skverbėsi sunkiai 
miegančio žmogaus alsavimas.

Konio ausyse ši slegianti tyluma pradėjo 
zvimbti. Ar tai ledo rutulio žaidėjo kambarys, iŠ kurio girdėjosi murmėjimas? Betgi 
jis čia nemiega !?Palengva Konis slinko į priekį. Per rakto skylutę skverbėsi Šviesa, ir 
buvo galima atskirti dviejų žmonių šnibždančius balsus. "Tai kaip tu nori tai padaryti?" 
išgirdo Konis vieną balsą, "mes paneigiam visas anas arbitrarias distinkcijas. . . kvai
lus sentimentus. . .turime pašalinti. . . "Konis spruko į miegamąjį kambarį, garsiai už
kliuvo už slenksčio ir pažadino Nero. Kai šis lindo iš miegamojo ir mieguistai klau
sinėjo, namo durys garsiai trinktelėjo. Tas padėjo 1 Koridoriuje buvo visiškai tamsu. 
Ledo rutulio žaidėjo durys buvo tik privertos, kambarys tuščias ir tamsus.

Nero pauostė orą. "Čia tik ką kažkas rūkė, "jis tarė tyliai. Ant staliuko muilo dėžutėje 
Konis rado užgesintą cigaretės nuorūką. "Ledo rutulio žaidėjas nerūko", jis tyliai atsa
kė. "Paimk!'Įsakė Nero.

Jokių kitų žymių nebuvo galima rasti. Lovos kraštas buvo sujauktas. Ant jos kažkieno 
neseniai sėdėta.Tai rodė ir abu vandens klanai prie lovos. Nuo batų nutirpęs sniegas. 
Abu nubėgo žemyn.

Sniegas prie durų turėjo keletą ryškių pėdsakų. Kažkas buvo atėjęs į namą ir vėl išė - 
jo. Bet tai nebuvo ieškomieji pėdsakai!

"Ar tu išskyrei keletą balsų?" paklausė Nero.
"Ne, aš girdėjau tik vieną ir tą tik šnibždant. Tada tuojau nubėgau tavęs prikelti".
"Savotiška !"
"Betgi niekas neateina į namus prieš pat vidurnaktį pasikalbėti pats su savimi".
"Tuo ir aš netikiu. Ką tu girdėjai?"
"Tikrumoje aš nieko nesupratau.Kas yra arbitrari distinkcija?"
"Tai reiškia. .. aš nesu tikras... bet tai galėtų reikšti savavališką atžym ėjimą! Bet 

nuo to mes nieko negalime pradėti!"
"Cigaretė !"
Konis ją apžiūrėjo ir nustebęs pakėlė galvą: "Chesterfield".
"Keista !"
"Tu galvoji. . . ? "
"... apie prancūzę!" (B. d.) Vertė v. si. R. Mieželis
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Prancūzių Katalikių Skaučių Federacija įsikūrė 1938 m. kovo mėn. ir buvo oficialiai 
pripažinta 1939 m. Iki to laiko atskiros prancūzės skautės dalyvavo anglių vienetuose, 
vėliau sudarydamos ir savo atskiras skiltis.

Dabar Prancūzių Skaučių Federacija yra visai nepriklausoma organizacija ir su ang
lėm skautėm jas riša tik, kaip jos pačios prisipažįsta, "geri norai ir bendradarbiavimas. 
Net tokia šventė, kaip vasario 22 d., kuri, rodos, turėtų visas sujungti, praeina be jokio 
artimesnio bendradarbiavimo.

Prancūzių Skaučių Federacijos pagrindiniai tikslai - jaunųjų auklėjimas ir apaštala
vimas .

Vienetų sistema panaši į mūsų, tik pas jas vietoj tuntų draugovės buriasi į diacezi- 
jas, kurių vyriausiu vadu yra vietinės diacezijos vyskupas. Jų vadovės atitinka kartu 
ir mūsų skautininkes ir tuntininkes, nes šis laipsnis pas jas sujungtas su pareigomis. 
Jų paskyrimą tvirtina arkivyskupas. Atskiri vienetai taip pat skirstosi į paukštyčių - 
jeannettes, skaučių ir vyr. skaučių. Kai kurie šių vienetų turi labai įdomias tradicijas 
bei papročius.

PAUKŠTYTĖS sudaro taip vadinamą mėlynąjį mišką - stebuklų kraštą, kuriame juda 
ir dirba mažosios fėjos, visuomet linksmos ir paklusnios, nes jos yra laimingos. Paukš
tyčių spalva - geltona, saulės spalva, trykštančio džiaugsmo simbolis. Jų ženklas - iš
siuvinėta J raidė, prie kurios yra atitinkamo patyrimo laipsnio gėlė. III pat. 1. - mėly
noji gėlė, gėlė busimojo džiaugsmo; II pat.l. - baltoji gėlė, turimojo džiaugsmo gėlė; 
I pat.l. - auksinė gėlė, teikiamojo džiaugsmo gėlė.Paukštyčių įstatai yrapenki; l)Paukš- 
tytė visada švari, 2)paukštytė visada linksma, 3)paukŠtytė visada aktyvi, 4)paukštytė nie
kada nemeluoja, 5)paukŠtytė pirmiausiai galvoja apie kitus. Jų šūkis "Stengtis visomis 
savo jėgomis !"Geležinis įstatas: "Paukštytė klauso skiltininkės įsakymų ir užmiršta 
savo norus.“

SKAUTĖS amžiumi atitinka mūsų skautes: nuo 11-17 m. Jų Šūkis: "Budėk!" Skautės 
pirmoji pareiga - padaryti gerą darbelį. Jų patrone - Jeanne d'Arc. Skaučių ženklas: ant 
tarptautinio skaučių ženklo - dobilo - Jeruzalės kryžius su klevo lapu viduryje. Skaučių 
spalva:mėlyna, dangaus, kurį visos stebi, spalva, seseriškumo simbolis. Skaučių įstatai: 
1) Skautė laiduoja savo garbe, kad įsigytų pasitikėjimo, 2) Skautė ištikima karalienei, 
Tėvynei, tėvams, vyresnybei ir savo pavaldinėms, 3)skautė sutverta padėti artimui ir jį 
gelbėti, 4)skautė gera visiems ir sesuo kitai skautei, 5)skautė mandagi ir duosni,6)skau
tė mato Dievo kūrybą gamtoje: ji myli augmeniją ir gyvūniją, 7) skautė paklusni be at
sikalbinėjimų ir nieko nedaro tik per pusę, 8)skautė susivaldo, Šypsosi ir dainuoja sun
kiose valandose, 9)skautė taupi ir gerbia svetimą turtą, 10) skautė skaisti savo mintyse, 
žodžiuose ir veiksmuose.

Skautės uniforma - mėlyna, kaklaraišio spalvą nustato diacezija.ir jis visuomet lieka 
skilties nuosavybe.

VYR. SKAUTĖS pasižada visą savo gyvenimą likti skautėmis ir pilnai supranta savo 
priesaikos reikšmę. Jų idealas - tarnauti artimui iš meilės Dievui. Jųšūkis:"Tarnauti" . 
Vyr. skautės programoje daug religijos ir apaštalavimo. Vyr. skautės spalva - žalia, 
dygstančių javų spalva, vilties simbolis. Vyr. skaučių vienetas - ugnelė, jau savo vardu 
simbolizuojanti negęstančią skautiško idealizmo ugnį jų širdyse. Vienete privalo vieš
patauti vienų kitomis pasitikėjimas ir nuoširdumas, jų būklas turi būti jų antraisiais 
namais. Vyr. skaučių veikla skirstoma į tarnavimą artimui, stovyklavimą, savęs lavini
mą. Gana įdomios vyr. skaučių įžodžio apeigos: jos duodamos ne lauke kaip pas mus, bet 
salėje, ir truputį panašios įkrikštą. Vyr. skautė-kandidatė ateina su savo krikšto motina, 
kuri laiko jos kaklaraišti, ir, prieš duodama įžodį, pereina ištisą klausimų ir atsakymų, 
išsižadėjimų ir pasižadėjimų ciklą. į visus klausimus atsako,kad su Dievo pagalba įvyk
dys tai, kas bus iŠ jos reikalaujama.Šiose ceremonijose dalyvaujair kapelionas,kuris po 
įžodžio ją palaimina, o tuntininkė įteikia naujajai vyr .skautei lempą- amžinosios ugnies 
simbolį, ir čia pat ją pirmąjį kartą uždega. Šią lempą vyr. skautė saugoja kaip didžiausią 
turtą ir nuolatinį jos priesaikos primintoją.
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Kaip jau žinome, vanduo užima tris 
ketvirtadalius viso pasaulio. Jeigu mes 
neskaitytume visų vienos mylios gilumo 
vietų, tai likusis vanduo dar vistiek apim
tų pusę žemės. Tas milžiniškas vandens 
plotas, kuris randasi tarp saulės apšvie
čiamo vandens paviršiaus ir jūros gelmių, 
turi savyje dar daug neištirtų paslapčių.

Žmogus, kad ir su savo visais išradi
mais, dar vistiek negali jaustis šeimininku 
tuose plotuose. Naro drabužiais jis gali 
pasiekti apie 500 pėdų gilumą, ir tik 
W. Beebe su O.Bartonu buvo nusileidę į 
vandenynų gilumas, saulės spindulių ne- 
apšviečiamas. 1934m. batisferoje jie pa
siekė 3028 pėdų gilumų. 1949 m. Bartonas, 
netoli Kalifornijos buvo nusileidęs net 4500 
pėdų gilumon su savo plieniniu rutuliu.

Žemiau vandens paviršiaus šviesa iš
nyksta labai greitai. Raudonieji saulės 
spinduliai pranyksta pasiekę 200-300 pėdų 
gilumą, o išnyksta 1000 pėdų gilumoj. Lie
ka tamsi, mėlyna spalva. Kur vanduo yra 
labai tyras, violetiniai saulės spinduliai 
gali prasimušti dar 1000 pėdų giliau. Po 
to seka juoda paslaptinga jūros giluma.

Tas tamsiausias vandens pasaulis yra 
amžina jūros gyvūnų kovos vieta. Kadangi 
augalai negali gyventi giliau kaip 600 pėdų 
gilumoje, tai giliau esantys jūros gyvento
jai negailestingai naikina viens kitą mais
tui. Kai kurios žuvys turi elastingus kū
nus ir tuo būdu gali praryti trigubai už 
save didesnius padarus.Daugelis žuvų tu
ri kaktoje švieseles, kurios gali būti už - 
gesinamos ir vėl uždegamos pagal jų norą. 
Kitos žuvys turi eilę švieselių einančių 
išilgai jų kūno, kurios padeda surasti gro
bį jūrų tamsybėse.

Žuvys (silkės, skumbrijos),kurios ran - 
dasi viršutiniuose vandens sluoksniuose, 
dažnai atrodo melsvos ar žalsvos spal
vos.Žemiau,kur vanduo yra tamsesnis, tos 
pačios žuvys ir kiti jūrų gyventojai yra

Omahos sesės su savo dvasios vadovu 
ps. kun. Musteikiu.

kristalinės permatomos spalvos. Šita stik
lo spalva jie prisitaiko prie aplinkos ir 
tas padeda jiems išvengti visuomet alkanų 
priešų. Tūkstanties pėdų gilumoj dažnai 
užtinkamos sidabrinės spalvos žuvys .Dau
gelis kitų yra raudonos, šviesiai rudos ar 
juodos spalvos. Gilumose daugiau kaip 
1500 pėdų visos žuvys yra juodos, tamsiai 
violetinės ar rudos, tik didieji jūrų vėžiai 
yra pasipuošę raudonoms, oranžinėmis ar 
baltomis spalvų juostomis.

Seniau buvo galvojama, jog niekas ne
gali gyventi vandenynų gilumose dėl neiš
matuojamo vandens spaudimo ir didelės 
tamsos.Bet dabartiniai tyrinėjimai rodo, 
jog gyvūnijos ten esama gausiai. Daugiau 
kaip 1/4 mylios nusileidęs, W.Beebe 
pastebėjo įvairių keisčiausių padarų, 
tirštai plaukiojančių aplink jo plieninį 
rutulį.

Ankstyvesni tyrinėjimai rodo, kad dideli 
būriai nežinomų gyvūnų yra išsisklai
dę vandenyne keletos šimtų sieksnių gilu-

Montrealio Neringos Skaučių Tuntas nuo 1950 m. vasaros oficialiai įregistruotas 
Prancūzių Katalikių Skaučių Federacijoje ir jau ne kartą turėjo progos patirti pran
cūzių sesių nuoširdumą ir duosnumą. Mes naudojamės jų patalpomis sueigoms, jų sto
vyklaviete, palapinėmis ir kartais net puodais iškyloms ir stovykloms, nuolat jausda
mos mus supantį nuoširdų norą padėti, norą parodyti, kad prancūzė skautė supranta se
seriškumo reikšmę ir tikrai vadovaujasi savo šūkiu: "Tarnauti". B.C.
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moję.Kuomet aparatai buvo patobulinti,gar
so bangos buvo pasiųstos tiesiai žemyn. Jos 
atsimušdavo sutikusios betkokį kietesnį 
daiktą pakelėje, tuo būdu galima buvo nu
statyti pasiektą gilumą. Garso bangų ai
dai grįždavo atsimušę į Žuvų pulkus, ban
ginius ar nardlaivius, ir todėl nieko naujo 
nesužinota apie tuos paslaptingus gyvius 
jūrų dugne.

Bet, Štai, 1942 m. mokslininkai iš JAV 
laivo JASPER pranešė užtikę kažkokį 
sluoksnį gilumoje,kuris atmušdavo jų gar
so bangas. Tas sluoksnis tęsėsi virš 300 
mylių ir buvo apie 1500 pėdų gilumoje. Nei 
žuvys nei nardlaiviai ten negalėjo būti. 
1944 m. Martin W. Johnson papildomai 
atrado: tas sluoksnis ritmiškai Čia pa
kildavo, čia vėl nusileisdavo. Naktį iškil
davo arti paviršiaus, o dienų vėl nusileis
davo gilumon. Tai rodė, kad paslaptingas 
sluoksnis yra sudarytas iš gyvų padarų.

Tą sluoksnį bando aiškinti trys teorijos 
arba spėjimai. Pirma, jog tas sluoksnis 
susideda iš mažų plūduriuojančių jūros 
vėžiukų, kurie pakyla netoli vandens pa
viršiaus naktį ir nusileidžia į tamsias jū
rų gelmes dieną. Antra, jog tas sluoksnis 
susideda iš Žuvų, kurios maitinasi vėžiu
kais ir juos seka, čia pakildamos, čia vėl 
nusileisdamos. Daugiausiai stebinanti (ir 
mažiausiai priimta) teorija yra ta, kad tas

Akademikės sesės Clevelande, 1951.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

sluoksnis susideda iš susikoncentravusių 
sepijų, kurios randasi jūrų gilumose. Ne
žiūrint pastangų tų sluoksnį nufotografuo
ti, visdėlto, dar niekas tikrai nežino kas jį 
sudaro.

Kai kurie banginiai ir ruoniai jau iš se
niau buvo aptikę tą maisto atsargą, pa
slėptų vandenynų gilumose. Ruonių skil
viuose buvo rasta keistų kaulų, kurie pri
klausė vienai žuvų rūšiai. Tų žuvų niekas 
nėra matęs, bet ichtiologai teigia, jog tos 
žuvys gyvena labai giliuose vandenyse ir 
todėl niekam nepavykę jų pamatyti.

Didysis banginis (cachalot) taip pat me
džioja giliuose vandenyse. Jo grobį sudaro 
milžiniškos sepijos, kurios gyvena 1500 
pėdų gilumoje. Didžiojo banginio galvoje 
pastebimi apskriti randai, kuriuos palieka 
stiprūs sepijos Čiuptuvai. Mes galime 
įsivaizduoti kokia kova užverda tarp tų 
dviejų milžinų - 70 tonų banginio ir 30 
pėdų ilgumo sepijos, kurios "rankos" su 
stipriais čiuptuvais siekia net 50 pėdų.

Kartais gali atrodyti keista, kad tokie 
silpni padarai kaip akalefa (jelly fish) ar 
kempės gali gyventi dideliame vandens 
spaudime, kuris vyrauja gilumoje. Jūros 
paviršiuje oro spaudimas į mūsų kūną yra 
15 svarų į kvadratinį colį (inch).Leidžian - 
tis giliau, oro spaudimas didėja po 15 sva
rų kas 33 pėdas. Su naro drabužiais žmo
gus gali išlaikyti apie 45 svarus per kv. 
colių. Jei žmogus drįstų leistis giliau, bū
tų sutriuškintas. Gilumoje esantys jūros 
gyventojai to pavojaus neturi, nes oro 
spaudimas jų kūne yra lygus oro spaudi
mui iš lauko.

Yra stebėtina, kad mažieji jūros vėžiu
kai gali vertikaliai pakilti ir vėl nusileis
ti be jokių sunkumų. Taip pat turime ste
bėtis, kad banginiai ir ruoniai, kurie nėra 
jūros gelmių gyventojai, gali išlaikyti tą 
didelį spaudimą pasinerdami keletą šimtų 
sieksnių. Banginių medžiotojai sako, kad 
ietimi sužeistas banginis gali nunerti pusę 
mylios ir paskui vėl lengvai iškilti į pa
viršių. Žuvys, kurios turi oro pūsles daug 
daugiau reaguoja į pasikeitusį vandens 
spaudimą.Kartais jos per giliai nukeliauja 
ieškodamos maisto ir .neišlaikiusios spau
dimo, iškyla negyvos į paviršių.

Jūros gelmes tyrinėja daug mokslininkų, 
bet paslapčių dar labai daug, nes jūra 
lengvai savo paslapčių neišduoda. Ateityje 
su naujais prietaisais ir išradimais Žmo
gus gali tapti jūros gelmių valdovu, ko 
šiandien jis padaryti dar nepajėgia.

R.R.
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KATĖ
Jei katės turėtų šunų ūgį, žmogus, tik

riausiai, nebūtų galėjęs jų prisijaukinti. Ir 
ištiesų, nors sėsliai gyvendamos, jos pilnai 
"civilizuotos niekuomet nebuvo. Paimk tik 
nors mažąkačiuką ir tuojau pajusi laukinį 
gaivališkumų, dažnai pridengtų tik labai 
plonu švelnumo kiauteliu. Kaip mūsų nami
nė katė atsiskyrė nuo savo laukinių plėšrių 
giminaičių ir persikėlė gyventi žmogaus 
pastogėn, nėra žinoma. O tų giminių ji turi 
nemažai: liūtas, tigras, leopardas, puma , 
jaguaras ir kit.

Katė, didelė ar maža, laukinė ar naminė, 
yra mėsėdis, plėšrus žvėrelis. Jos puikus 
kailis, ilga daili uodega, taisyklinga galva 
ir gražios letenos. Katės eisena elegan
tiška, plaukianti. Su ja Šiuo atžvilgiu gy
vulių pasaulyje sugebėtų varžytis nebent 
tik viena gyvatė, nors kačių ir gyvačių mė
gėjai dėl to palyginimo ir užsigautų.

Netgi labai jau išlepinti kambariniai ka
čiukai yra išlaikę savyje stiprų džiunglių 
laukiniškumų. Žmogaus atžvilgiu tai retai 
pasireiškia, bet tegu tik pasimaišo katei 
po kojų koks nors jos įgimtųjų priešų. . . 
Šuo, pelė ar paukštis bematant paverčia 
taikingai murkiantį katinų negailestingu 
medžiotoju.

Ar matei katiną žaidžiantį su sugauta 
pelyte? Jis,prisispaudęs prie žemės, ži- 
buriuojančiom plėšriom akim seka savo 
nelaimingą auką beviltiškai bandančią pa
sprukti kaskart jų vis daugiau naguotom 
letenom sužeisdamas. Taip gali valando
mis tęstis kruvinai negailestingas žaidi
mas kol pelytė pagaliau žūva.

Buvo bandoma sudaryti sąlygas, kad ka
tė susibičiuliautu su kanarėlėmis. Toks 
bandymas tęsdavosi sėkmingai kartais 
ilgiau kartais trumpiau, bet paprastai jis 
pasibaigdavo vieną gražų vakarą, kai Šei
mininkų nebūdavo namie. Katė nutaiko tokį 
metą, kai jos nebeseka žmogaus akis ir, 
aišku, vargšas paukštelis atsiduria ant 
vakarienės stalo. Sunku katę padaryti ve
getaru. . .

Manoma, kad kačių tėvynė yra Afrikoje. 
Iš ten per Europą ir Aziją jos pakliuvo 
Amerikos žemynan. Kuriame pasaulio 
krašte jos buvo prijaukintos nėra žinoma.

Mūsų naminę katę zoologai vadina Felis 
domestica. Siamo katės gi yra viena iš 
kačių rūšių, kurios nuo mūsiškių savo elg
sena niekuo nesiskiria. Afrikos katės sun
kiai leidžiasi prijaukinamos. Jos, lyginant 
su liūtais ir tigrais, yra mažos, bet už 
mūsiškes yra bent dvigubai didesnės.

Amerikos laukinėms katėms tarp kitų 
priklauso jaguarai ir lūšiai. Manoma, kad 
jų protėviu labai senais laikais yra buvęs 
didelis ir stiprus tigras, kuris savo aukas 
nudurdavo dideliu į iešmą panašiu dančiu, 
išsirietusių iš jo viršutinio žandikaulio.

VILKAS
Pagal legendų siekiančią labai senus 

laikus du dvynukai kūdikiai buvo įmesti 
upėn. Vilkė , pamačiusi plūduriuojančius 
vaikus, šoko vandenin ir ištraukė į krantą. 
Ji juos maitino, globojo ir užaugino. Vienas 
iš tų berniukų vėliau įkūrė miestą, kuris 
yra išlikęs iki mūsų dienų.

Tųberniukų vardai buvo Romulas ir Rė
mas, o miestas - Roma.

Kitoje pasakoje - maža mergaitė su rau
dona kepuraite keliavo mišku pas savo se
nelę. Atėjusi trobelėn rado savo dideliam 
nustebimui vilką prarijusi senelę ir apsi
taisiusį jos rubais.

Ši maža mergaitė, kaip žinome, vadinosi 
Raudonkepurait ė.

Abiejuose šiuose pasakojimuose vilkas 
atvaizduotas labai skirtingai. Pirmame jis 
geras ir malonus, o antrame - klastingas ,
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plėšrus. Kiekvienas pasakys, kad antroji 
pasaka yra arčiausia tiesos.

Vis dėlto yra žmonių, kurie yra iš da
lies linkę patikėti Romulo ir Rėmo legen
da, nors ji ir skamba labai neįtikinančiai . 
Mokslininkai, kurie yra studijavę vilkų 
gyvenimą iš arti, tvirtina,kad jų šeimyniš
kas gyvenimas yra tikras spinduliuojan
čios meilės ir švelnumo pavyzdys. Jis 
tęsiasi kiekvienam vilkui iki gyvos galvos 
ir tėvai nepaprastai rūpinasi savo vaikais. 
Kai jaunikliai perdaug įsismagina ir, gal
vomis eidami, užmina snaudžiantį nuo 
dienos darbo nuvargusį tėvą,šis niekuomet 
netrenkia padaužoms atgalia letena gelbė
damas savo autoritetą. Jis, žiūrėk, kantriai 
atsikelia ir pasitraukia į šalį toliau nuo 
jaunuoliškų išdaigų. Tėviškas rūpestis ir 
supratimas, kuris lydi mažų vilkiukų mai
tinimą ir mokymą medžioti, visdėlto yra 
labai toli nuo tokio geraširdiškumo, kaip 
išgelbėjimas kūdikių iŠ upės ir rūpinima
sis jais, kol atsistos ant savo kojų.

Visais atvejais abi pasakos apie šiuos 
laukinius mūsųšunų giminaičius atstovauja 
skirtingas nuomones, kurios yra išlikę iki 
paskutinių laikų.

Nors Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
vilkai yra beveik išnaikinti,miŠkuotuoseKa- 
nados ir Aliaskos plotuose jų dar apstu. 
Jie medžioja kalnųožkas,briedžius ir kitus 
žvėris, kasmet jų išnaikindami didelį 
skaičių.

Dėl tokai kurie gamtininkai siūlo vilkus 
išnaikinti panaudojant visas techniškas 
priemones, kaip pav. lėktuvus, nuodus, 
šaunamuosius ginklus ir spąstus, tuo ap
saugojant kitas gyvulių rūšis nuo išnaiki
nimo. Kiti mano, kad vilkai vykdo gamtinę 
atranką, naikinančią silpnuosius ir palie
kančią stipresniuosius, sumanesnius gy
vulius, mokančius išsisukti iš pavojaus. 
Taip pat nuomonių nesutarimas siekiantis 
senus laikus, bet jis yra visuomet ir naujas.

Romulas ir Raudonkepuraitė abu negali 
būti teisūs ! K.

GERIAMAS VANDUO

Žygiuojant karštą dieną, rodos, kažinką 
atiduotum už gurkšnį vandens. Ir, štai, 
pastovis! Visi prie arti esančio upelio 
arba šulinio! Rodos, į patį dugną nuner- 
tum ! Skiltininkas ar draugininkas, aišku, 
jus tuojau sustabdys dėl kelių priežasčių .

Viena iš priežasčių yra ta, kad, sykį 
pradėję gerti, vėl greit ištrokšite ir troš
kulys jus vargins viso žygio metu. Žymiai 
geriau yra burną ir gomurį tik suvilginti . 
Tuo būdu pajaudinamos seilių liaukos, o 
tai palaiko jūsų burną drėgną visą laiką.

Kita priežastis, žymiai svarbesnė, yra 
ta, kad vanduo gali būti užterštas gendan
čiomis organinėmis medžiagomis ir ligas 
sukeliančiomis bakterijomis, kaip pav. 
šiltinės, dizenterijos ir pan. Atminkim, 
kad vandens išorinė išvaizda dar mažai ką 
sako apie jo tikrąjį švarumą. Gali atro
dyti Švariausiai, bet vistiek turėti pavojin
gų ligų sukėlėjų, nes jie nėra akimi įžiū
rimi. Taigi, nelieskite vandens, jei nesate 

pilnai įsitikinę, kad jis gėrimui tinka. Apie 
vandens tinkamumą gėrimui galite pasi
teirauti pas vietinius gyventojus arba vie
tinėse sveikatos priežiūros įstaigose. Jei 
to negalima padaryti, geriausiai to van
dens nenaudoti.
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Jei vanduo jums būtinai reikalingas, 
galite tokĮ nežinomos kokybės vandenį 
sterilizuoti, t. y. užmušti jame visas svei
katai pavojingas bakterijas.

Vienas iš kelių būdų nežinomos koky
bės vandeniui padaryti tinkamu gėrimui 
yra jo virinimas, sakykim, 20 min. Tinka 
vartojimui atšaldžius, nors virimo metu 
praranda didele dalimi gaivinančius 
savumus. Visi žinome virinto ir nevirinto 
vandens skonio skirtumą. Nevirintas gai
vina ištirpusia jame angliarūkštimi, o vi
rintas jos jau nebeturi.

Kitas būdas vandeniui sterilizuoti yra 
cheminis. Štai, keletas medžiagų:
1. KALCIO HYPOCHLORITAS (Calcium 
Hypochlorite).

a) Kalcio hypochlorito miltelių mažose 
skardinutėse galima gauti kiekvienoje 
vaistinėje. Sumaišyk vieną arbatinį Šaukš
telį miltelių su trupučiu vandens košėn ir 
ton košėn dapilk 1 Itr. vandens. Leisk mi
šiniui pastovėti vieną valandą karts nuo 
karto pamaišant. Toliau leisk neištirpusiai 
medžiagai nusistovėti ir viršuj esantį 
skaidrų tirpalą atsargiai nupilk bonkon. 
Iškylon eidamas pasiimk šio tirpalo ma- 
žon bonkutėn. Vandens dezinfekcijai įpilk 
arbatinį šaukštelį į du galionus (10 Itr.) 
vandens. Vanduo tinka gėrimui praėjus 
mažiausiai 30 minučių.

b) Kalcio hypochloritas parduodamas 
taip pat po 1 gramąmažosestiklo ampulė
se. Atsargiai perlaužęs ampulę, ištirpink 
miltelius 1 Itr. vandens. Imk du arbati
nius šaukštelius šio skiedinio 1 Itr. van
dens. Vartok gėrimui tik praėjus ma
žiausiai 30 minučių.

2. ZONITAS (Zonite). Dezinfekuojanti me
džiaga gaminama to pat vardo firmos 
New Yorke. JAV gyvenantieji gali gauti 
kiekvienoje vaistinėje. Išmaišyk viena ar
batinį Šaukštelį zonito devyniuose a. šaukš
teliuose vandens.Dezinfekavimui imk vie
ną arbatinį šaukštelį šio skiedinio vienam 
vandens galionui (4.5 Itr.) Prieš naudo
damas leisk pastovėti mažiausiai 
30 minučių.
3. HALAZONO (Halazone) tabletes gami
namos Abbott Laboratorijos Chicagoje. 
Gaunamos kiekvienoje vaistinėje. Dezin
fekcijai ištirpink vieną tabletę vienam Itr. 
vandens. Gėrimui vartok tik po 3 0 
minučių.

Žygio metu saugiausia, aišku, naudoti 
vandenį iŠ asmeniškų „baklagių" Atvykus 
stovyklavietėn jau galima pasigaminti di
desnis kiekis geriamo vandens vienu ar 
kitu būdu.

Žygyje, jei gersite vandens, gerkite tik 
mažais kiekiais ir kaip galint lėčiau. Toks 
gėrimo būdas geriausiai atgaivina. Patyrę 
iškylautojai pirmu gurkšniu suvilgina 
burną ir tik po to nuryja du ar tris gurkš
nius.

Norėdami atsigaivinti, naudokite tik 
vandenį. Žygyje negerkit visokių "Coca- 
colų" ir kitokiu dirbtinių vaisvandenių. 
Juo labiau netinka "apgulti" kiekvieną pa
kelėje esančią ledų krautuvę. Šiems vi
siems dalykams neturi būti vietos skau
tiškose iškylose. Jie visi troškulį tik dar 
daugiau padidina.
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MAISTAS STOVYKLOJE

(Skanus, maistingas ir laiku patiekiamas valgis yra vienas iŠ gerai tvarkomos stovyk
los požymių. Tik sotūs stovyklautojai gali turėti džiaugsmo iš tų visų žaidimų ir nuo
tykių, kurių yra kupina stovyklos programa. Tik gerai "kuru" aprūpintas organizmas ga
li išlaikyti gerą nuotaiką, įtampą ir darbą. Broliai skiltininkai, nepalikim šio reikalo 
"kaip nors išeis".Maisto gaminimas yra labai svarbi stovyklavimo technikos dalis. Ir 
šio pavasario iškylose išbandykime Šia Žemiau sekančius patarimus, kuriuos duoda 
mūsų miela skautininke iš Bostono. Dvasia be kalorijų toli neneša! Red.)

Maitinimo klausimas stovykloje neprityrusiam stovyklos vadovui dažnai sudaro ne
mažą galvosūkį. Pirmiausiai reikia patenkinti gryno oro ir pagyvintos veiklos stovyk
lautojo sužadintą apetitą. Amerikos maitinimo normos numato nuo 10 iki 15 metų mer
gaitėms 2000 - 2600 kalorijų; to pat amžiaus berniukams 2500 - 3200 kalorijų; 16-20 
metu jaunuoliams net iki 3800 kai. Mūsų vartojamas maistas susideda iš angliavande
nių, baltymų, riebalų ir nemažiau organizmui reikalingų mineralinių druskų bei vitami
nų. Angliavandenių daugiausia yra cukruje, miltuose, duonoje, kruopose ir bulvėse;bal - 
tymai sudaro mėsos, kiaušinių, sūrio ir ankštinių grūdų (pupelių, Žirnių) pagrindą; rie
balus atstovauja sviestas, margarinas, taukai, riešutinis sviestas, valgomieji aliejai. 
Mineralinių druskų, pav. kalcio, geležies ir vitaminų daugiau randame vaisiuose, dar - 
žovėse, javų grūdų žievelėse, piene, kiaušiniuose, kepenyse, inkstuose, širdyse. Štai kele
tas maisto sudėties pavyzdžių, paimtų iš "Life Conservation Service of the John Han - 
cock Mutual Life Insurance Company". Tiaminas, riboflavinas ir niacinas yra org. bū
tini vitaminai.

(RAISTO J2ŪŠIS klERIS KALORIJOS BflLTVmil

Grru.

KALCIO

Grrn..

GELEŽIES 

lYlgrm.

VIT.A 

larpt.vi'oit

Tiflinino 
fllgrnz.

RlBOFLfi- 
VIQO

niacino VIT.C

Ofyjrm.

pieiros 1 PAIRTAS 320 17.0 0.58 0.4 780 0.19 0.83 0.5 5

VAISIAI I OBUOLYS 50 0.9 0.03 0.4 190 0.03 0.03 0.2 50

✓/ // 5 SLYVOS 75 0.6 0.01 1.0 470 0.02 o.o4 0.4 —
LAPII2ĖS DARŽOVES ^PUOD.SPIRATU 50 3.9 0.23 2.2 6540 0.12 0.35 0.8 25

BULVĖS 1 REDID. &5 2.0 0.01 0.7 20 0.11 0.04 1.2 17
ŽALI ŽIRI2IUKA1 X POOD. 70 3.4 0.03 1.8 540 0.11 0.06 0.9 8
KiAušiniAI 1 75 6.4 0.03 1.4 570 0.06 0.17 0.1 —

JAUTIENA (LIESA) 4 URCIJOS 250 28.0 0.02 4.4 -- —. 0.21 0.18 6.4 —

„CEREAL" KVIEČIU I PUOD. 100 3.1 — 1.1 ----- ■ 0.06 o.o4 1.3 —

DU0I2A (BALTA) 4 riekės 260 8.4 0.06 2.0 — 0.24 0.15 2.2

SVIESTAS (IY1ARGAR.) 1 VALG.ŠAUKŠT. 100 — — — 430 — — — —

VISO APIE 1435 74-. o 1.00 15.0 9500 1.20 1.90 14.o 105

Nurodyta šioje lentelėje maisto dalių kiekį vaikas turi gauti kiekvieną dieną. Galime 
jį paįvairinti pakeisdami kai kurias maisto rūšis kitomis joms artimomis. Kalorijų kie
kį papildome padidindami maisto kiekį, ypač riebalų, riebios mėsos, saldumynų, miltin
gų produktų.

Antras labai svarbus stovyklos gyvenimo reikalavimas yra maisto paruošimo nesu- 
dėtingumas.Šiais sumetimais patariama vartoti Įdek galima daugiau virimo nereika
laujančių produktų, pav. vartotinas pienas, varškė, kumpis, dešros (rekomenduotina ke
peninė dešra) sviestas, margarinas, riešutinis sviestas, lašinukai (bacon), duona, įvai
rūs "cereal", "skautiški" sausainėliai, vaisiai, nevirintame pavidale valgomos daržo - 
vės. Karšti pietūs ar vakarienės patiekalai taip kombinuojami, kad vienas davinys būtų 
verdamas viename katile (Eintopfgericht) pav. mišrių daržovių sriuba ir išvirta joje 
mėsa, šutinti kopūstai su dešrelėmis. Stengiamasi vartoti beveik paruoštus valgiui pro
duktus, kaip dešrelės (Frankfurter), malta mėsa (Hamburger), įvairūs konservai, virtas 
kumpis. Pagaliau, atsižvelgiant į kartais labai apribotas stovyklautoją lėšas, siekiama 
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didžiausio taupumo tiek maisto pirkime, tiek jo naudojime. Čia patartina: 1) Pasirinkti 
tinkamą pirkimo vietą. Tas pat dalykas (kiaušiniai, kruopos ar konservai) yra daug pi
gesni dideliuose "Manketuose" negu mažose priemiesčio krautuvėlėse. Perkant stam
baus įpakavimo vienetais, žymiai mažiau mokame už svarą. 2) Nesivaikyti gražaus 
įpakavimo: perkant pav. sviestą, iŠ statinės,kruopas ar džiovintus vaisius iš maišo visuo
met gausime tos pačios prekės svarą už žymiai pigesnę kainą. 3) Daržoves ir vaisius 
stengtis pirkti turguje (pav. Bostone toks turgus veikia penktadieniais ir šeštadieniais 
prie Hay Market'©, kitas - South Bostone). Perkant turguje, prekybos laikui baigiantis 
galima daug gerų dalykų įsigyti už pusę normalios kainos. Reikia tik būti labai akyliam, 
kad tavęs neapgautų. 4)Perkant mėsą ir žuvis turėti pažįstamą, patikimą krautuvę ir ne
sivaikyti ypatingo pigumo, kad neįsigytumėm pagedusio produkto. Bet ir Čia galima pa
rinkti geros kokybės pigesnių produktų. Pav. didesnėse mėsos krautuvėse galima gauti 
dešrelių laužo (Frankfurter). Perkant dėželėmis po 10-20 sv., mokame tik 30-40% nor
malios kainos.Kepenėles imkime kiaulės,bet ne veršio - bus daug pigesni, o gerai pa
gaminus skonis nenukentės. Perkant maltą mėsą,prašykime kaulų sriubai; mielai juos 
duoda kaip nemokamą priedą. Paukštiena ir aviena priklauso prie pigesnių mėsos rūšių. 
Dalį pieno pakeiskime kondensuotu (evaporated), o sviesto vieton imkime geros rūšies 
praturtintą margariną.Kiaušiniuspirkime nerūšiuotus ar vad. "crax" - truputį įdaužtus; 
jie negali ilgai stovėti, bet kiaušinienei yra nė kiek neblogesni už brangiausią"A grade". 
Štai keletas maisto gaminimo receptų:
1. KAKAO (pusryčiams). Vienam asmeniui imamas vienas nubrauktas arb. šaukšt. kakao 
miltelių, 2 arb.šaukšt.cukraus, 1/2 kvortos pieno ir 1/2 puodelio vandens. Kakao mil
telius sumaišome su cukrumi ir užpilame tokiu pat kiekiu karšto vandens, gerai ištri
name visus grumstelius ir tik tuomet supilame į atvirintą pieną. Vieton šviežio pie - 
no galime imti kondensuotą, atskiesdami jį 5-7 kart didesniu vandens kiekiu.
2. RŪGUSIS PIENAS (vakarienei). Į galioną šviežio pieno įpilti 1 paintą rūgščios grie
tinės ar gerai surauginto pieno, gerai sumaišyti ir pastatyti Šiltoje, bet saulei nepriei
namoje vietoje. Jei sąlygos leidžia, iš karto supilstyti į tuos indelius iš kurių bus val
goma. Rauginimui tinka ir sugyžęs pienas.Rūgšti grietinė reikalinga įsiveisimui paste
rizavimo sunaikintos rūgimui būtinos pieno raugo bakterijos. Prie pieno duodamos vi
rintos bulvės ir smulkiai supiaustyti krapai ar svogūnų laiškai.
3. LIETUVIŠKI ŠALTIBARŠČ LAI. Smulkiai supiaustytus burokėlius, jų kotelius ir lapus 
išvirinti nedideliame (kad tik apsemtų) vandens kiekyje. Ataušinti, pasūdyti, parūgštinti 
citrinos sunka (galima vartoti citrinos rūgštį kristalais) ir sumaišyti su tokiu pat rūgu
sio pieno kiekiu. Pieną prieš tai reikia gerai suplakti ir pagerinti grietine arba kon
densuotu pienu, imant 1 valg. šaukštą vienam valgytojui. Toliau į barščius dedami smul
kiai supiaustyti agurkai, krapai, svogūnų laiškai ir kietai virti kiaušiniai. Barščiai val
gomi kiek galima geriau atšaldyti. Prie jų duodamos karštos virtos bulvės. 10-Čiai val
gytojų imti 3 kvortas pieno, 5 vid. burokėlius su lapais, 2 agurkus, 5 kiaušinius, 1 puo
delį supiaustytų žalesėlių, 1 skard, kond. pieno ir 2 kvortas vandens.
4. SALTA VAISIŲ SRIUBA SU TEŠLAINIAIS. Smulkiai supiaustytus rabarbarų kotus už
pilti šaltu vandeniu ir virti 10 min. nuo užvirimo. Pridėti cukraus, apelsinų žievelių, 
cinamonų ir gvazdikėlių (nebūtinai). Atskirai nedideliame puode ištirpyti sviestą (marga
riną), gerai sumaišyti su miltais ir atskiesti su verdančiu vandeniu (nuolat maišant)kol 
pasidarys tiršta košė. Įdėti kiaušinius. Vėl suplakti ir, kabinant šaukštu, leisti tešlainius 
į verdančią sriubą. Valgyti gerai atšaldytą (galima ir karštą). 10 asmenų imti 2 sv. ra
barbarų kotų, 6 kvortas vandens, 1 sv. cukraus, 1/4 sv. sviesto, 2/3 sv. miltų, 2 kiauši
nius. Vieton rabarbarų galima vartoti mėlynes, avietes ar džiovintų vaisių mišinį. Teš
lainių vieton tinka atskirai išvirti makaronai ar ryžiai (1 sv.).
5. DARŽOVIŲ SRIUBA SU MĖSA. Supiaustyta porcijomis mėsą užpilti Šaltu vandeniu, 
pridėti prieskonių, druskos ir virti 1 1/4 vai. Nugraibyti pasirodžiusias putas, įdėtinu- 
valytas ir supiaustytas daržoves. Dar pavirinti apie pusę valandos. 10-čiai valgytojų 
imti 4-5 sv. mėsos, du galionus vandens (maždaug 1/3 vandens nugaruos beverdant) , 
1 sv. morkų, 2 sv. kopūstų, 1/4 sv. svogūnų, 1/2 sv. salierų, 1 arb. Šaukštelį sriuboms 
virti sausų prieskonių (allspices) ir 4 sv. bulvių. Prie mėsos duoti krienus, smulkiai 
supiaustytus, actu ir druska paskanintus. Svogūnus, garsvyčius ar pamidorų padažą. 
Vieton mėsos galima imti mėsos kaulus. Virti kaip su mėsa.10 asmenųimti4-5 sv.kaulų.

E.G-nė (b. d.)
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tąsa
"Hm!" suniurnėjo lyg pats sau 

Mauglis, lupdamas kailį nuo pryšaki- 
nės letenos. "Tai tu nori nugabenti jo 
kailį į Khanhiwarą gauti premijai ir, 
galbūt, duosi man vieną rupiją? Man 
gi atrodo, kad šio kailio gali prireikti 
ir man pačiam. Ei, seni, patrauk šalin 
tą ugnį !"

"Kas Čia per kalba su miestelio 
vyriausiu medžiotoju? Tavo laimė ir 
tik jaučių kvailumas padėjo tau jį su
medžioti. Tigras buvo tik paėdęs - ki
taip jis jau būtų dvidešimt mylių nuo 
Čia, Tu netgi nemoki jo tinkamai nu
lupti, tu, elgetos vaike, o drįsti man, 
Buldeo, drausti nusvilinti jo ūsus. 
Maugli,tu negausi už visątai nė vienos 
annos - tiktai aš tau gerai išpersiu 
kailį. Pasitrauk nuo tigro !"

"Prisiekiu jaučiu, kurs mane iš
pirko", tarė Mauglis,bandydamas lup
ti petį, "argi man visą dieną reikės 
ginčytis su Šia sena beždžione? Ei, 
Akela, šis senis man įkyrėjo".

Buldeo, kuris vis dar stovėjo pa
silenkęs prie Sir Kano galvos, staiga 
pasijuto gulįs žolėje, o virš jo sto
vėjo pilkas vilkas. Mauglis tuo tarpu 
tęsė lupimą,lyg jis būtų buvęs vienui 
vienas visose Džiunglėse.

"Tiesa", jis vėl sumurmėjo pro 
sukąstus dantis. "Tu visiškai teisus, 
Buldeo. Tu niekad neduosi man nė 
vienos annos už šį darbą. Sena kova 
tęsėsi tarp manęs ir šio šlubio tigro, 
ir aš ją laimėjau".

Nenorint apkalbėti Buldeo, reikia 
pasakyti, jei jis būtų buvęs bent dešimt 
metų jaunesnis, tai, vienas pats sutikęs 
Akelą Džiunglėse, dar būtų bandęs jė- 
gasjbet vilkas, kuris klauso berniuko 

įsakymų, berniuko, kuris veda asme
niškas kovas su žmogėdra tigru, ne
buvo paprastas žygis. Tai buvo bur — 
tai, juodžiausia magija, galvojo Buldeo 
susirūpinęs , ar ant jo kaklo kabąs 
amuletas jį apsaugosiąs. Jis tyliai gu
lėjo, kiekvieną minutę laukdamas 
Mauglį irgi pavirsiant tigru.

"Maharaj IDidis Karaliau^' pagaliau 
jis tyliai sušnibždėjo.

"Ahu", atsakė Mauglis, nė nepa
sukdamas galvos, tik prunkštelėda
mas.

"AŠ esu senas žmogus .Aš nežinojau, 
kad tu esi kažkas daugiau negu papras
tas piemuo. Ar galiu atsikelt ir eiti 
šalin, ar tavo tarnas sudraskys mane 
į gabalus?"

"Eik,ir taika tebūnie su tavimi !Tik 
kitą sykį nesikišk į mano reikalus? 
Akela, leisk jam eiti".

Buldeo nukūrė į miestelį kiek tik 
kojos įkabina, vis žvalgydamasis per 
petį, ar Mauglis nepasivertė į ką nors 
baisaus. Pasiekęs kaimelį, jis papasa
kojo istorijąapie magiką, užkalbinėji- 
mus ir burtus. Nuo to net miestelio 
dvasiškis pasijuto nejaukiai.

Mauglis gi tęsė savo darbą, ir jau 
buvo prietema, kai jis su vilkų pagal
ba baigė lupti didžiulę ir sunkią odą.

"Dabar ją paslėpkim ir ginkim 
galvijus namo ! Padėk man juos surink
ti, Akela".

Ūkanotoj prietemoj banda nerangiai 
susirinko ir, kai jie buvo jau netoli 
kaimelio vartų, Mauglis išvydo švie
sas, išgirdo gaudžiant ragus ir ai
dint varpus šventykloje. Atrodė, kad 
pusė gyventojų jo laukė prie vartų. 
"Tai tik dėl to, kad aš nužudžiau Šir
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Kaną", jis tarė pats sau, bet staiga 
akmenų lietus pasipylė pro jo ausis, 
ir sodiečiai pradėjo šūkauti: "Burti
ninke! Vilko vaike ! Džiunglių piktoji 
dvasia! Eik šalin! Greit bėk šalin, 
nes kitaip dvasiškis tave vėl pavers 
vilku. Šauk, Buldeo, šauk !"

Senio Buldeo šautuvas trinktelėjo, 
ir jaunas bulius suriaumojo iš skaus
mo.

"Vėl burtai !" šaukė sodiečiai. "Jis 
gali nukreipti kulipkes. Buldeo, tai juk 
tavo jautis!"

"Na, kas gi čia? " paklausė Mauglis 
sumišęs, kai pro jo galvą vis dažniau 
ir dažniau Švilpė akmenys.

"Tie tavo broliai nelabai skiriasi 
nuo Būrio", tarė Akela susimąstęs. 
"Man kažkodėl atrodo, jei kulkos iŠ 
viso ką nors reiškia, tai ne ką kitą, 
kaip kad tai, kad jie tave išvaro iŠ 
savo tarpo".

"Vilke [Vilkų vaike !Eik Šalin!'hušu- 
ko dvasiškis, mojuodamas Šventojo 
tulsi medžio Šaka.

"Ir vėl?Aną sykį tai atsitiko dėl to, 
kad aš buvau žmogus. Dabar gi - kad 
esu vilkas. Einam, Akela".

Moteris - tai buvo Messua - išsi
skyrė iŠ minios Šaukdama: "Mano 
sūnau, mano sūnau! Jie sako, tu esi 
burtininkas,kuris gali paversti žmogų 
į žvėrį. Aš tuo netikiu, bet eik Šalin, 
nes jie tave nužudys. Buldeo sako, kad 
tu esi burtininkas, bet aš žinau, kad tu 
tik atkeršyjai už Nathoo mirtį".

"Grįžk atgal, Messua! "šaukė minia. 
"Grižk atgal, nes ir tave užmušim 
akmenimis!"

Mauglis nusijuokė trumpu piktu 
juoku, nes akmuo pataikė jam tiesiai 
į burną. "Bėk atgal, Messua. Tai tik 
viena iš tų kvailų pasakų, kurias jie 
pasakoja sutemoj e po didžiuoju medžiu. 
Aš pagaliau atlyginau už tavo sūnaus 
gyvybę. Sudie, ir bėk greitai, nes aš 
pavarysiu bandą greičiau, negu jie 
plytgalius .Aš nesu burtininkas,Messua. 
Sudie!"

"Dabar dar sykį, Akela" jis sušuko, 
"varyk bandą vidun".

Galvijai patys norėjo greičiau pa
kliūti į miestelį. Vargiai Akela spėjo 
ir stūgtelt, kai jie, kaip sukūrys, pa
sileido pro miestelio vartus, blaš
kydami minią į dešinę ir kairę.

Jūrų skautai rodo šposus Montrealio stovykloje, 1951.
Nuotr. V. Petrulio .
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"Gerai suskaičiuokit! "piktai sušuko 
Mauglis. "Gal būt, aŠ kurį pavogiau. 
SkaiČiuokit, nes aš daugiau nebega
nysiu. Sėkmės jums, žmonių, vaikai, ir 
dėkokit Messuai, kad aš neateinu su 
savo vilkais medžioti jūsų po gatves" .

Jis apsisuko ant kulno ir nuėjo su 
Vienišu Vilku atgal. Pažvelgęs į 
žvaigždes, Mauglis pasijuto laimingas. 
"Nebereikės man miegoti siųstuose, 
Akela. Pasiimkime Šir Kano kailį ir 
eime. Kaimiečiams nieko nedarysime, 
nes Messua man buvo labai gera".

Kai virš lygumos patekėjo mėnulis, 
ir visa atrodė lyg padengta pienu, 
persigandę sodiečiai matė Mauglį ne
šuliu ant galvos bėgantį lengvu vilko 
Žingsniu, kuris kaip ugnis ryja tolimas 
mylias. Jįsekė du didžiuliai pilki vii- 
kai. Ir jie mušė varpus ir pūtė ragus 
garsiau, kaip bet kada. Messua verkė, 
o Buldeo kūrė savo nuotykius Džiung
lėse, kuriuos baigė sakydamas, kad 
Akela stovėjo prieš jį ant dviejų kojų 
ir kalbėjo žmogaus balsu.

Mėnulis jau buvo pradėjęs leistis, 
kai Mauglis su abiem vilkais pasiekė 
Tarybos Uolos kalvą ir sustojo prie 
senosios Vilkės Motinos urvo.

"Jie išmetė mane iš^ŽmoniųBūrio", 
sušuko Mauglis, "bet aš išlaikiau sa
vo žodį ir grįžau su Šir Kano kailių . 
Motina Vilkė nerangiai išlindo iŠ olos, 
lydima vilki ūkų. Jos net akys sužibėjo, 
kai ji išvydo kailį.

"Aš jam jau tą dieną sakiau, kai jis 
grūdo savo galvą ir pečius į Šį urvą, 
ieškodamas tavo gyvybės, mažasis 
Varliūkšti - aš jam pasakiau, kad pats 
medžiotojas taps medžiojamuoju. 
Gerai padaryta".

"Mažasis Broli, tai labai puikiai 
padaryta", atsiliepė gilus balsas iŠ 
tankumyno. "Mes buvome Džiunglėse 
labai vieniši be tavęs", ir Bagyra pri
bėgo prie basų Mauglio kojų. Jie 
drauge užlipo ant Tarybos Uolos. 
Mauglis ištiesė kailį plokštumoje,kur 
tupėdavo Akela, ir prikalė jį keturio
mis bambuko lazdelėmis, o Akela, 
atsigulęs ant jo, sušuko senąjį savo 
Šūkį Tarybai: "Žiūrėkit - gerai žiū
rėkit, vilkai !" Lygiai taip jis kreipėsi, 
kai Mauglis buvo pirmą kartą čia 
atneštas.

Nuo to laiko, kai Akela buvo paša- 
lintas, Būrys buvo be vadovo, medžio
damas ir kovodamas kaip tik jam pa
tiko. IŠ įpratimo jie atsakė į šūkį. 
Kaikurie jų buvo šlubi nuo spąstų, į 
kuriuos jie buvo patekę, kai kurie Šlu
bavo nuo šūvio žaizdų, kiti sirgo nuo 
blogo maisto, kuriuo jie mito, o dau
gelio trūko iš viso. Bet jie susirinko 
Tarybos Uolon, visi, kurie dar buvo 
likę, ir išvydo uoloje Šir Kano nuluptą 
kailį ir didžiulius nagus, kabalduojan
čius ant bekaulių kojų liekanų. Ir tada 
Mauglis užtraukė dainą, dainą be jokio 
ritmo, dainą, kuri kilo kažkaip savai
me,ir jis ją dainavo garsiai, šokinė
damas į priekį ir atgal ant braškan
čio kailio, mušdamas taktą kojomis, 
kol visiškai pritrūko kvapo. Akela ir 
Pilkasis Brolis pritardami staugė.

"Žiūrėkit gerai, vilkai. Ar aš neiš
laikiau savo žodžio?", paklausė bai
gęs dainą Mauglis, ir Būrys atsakė 
vienbalsiai "Taip", o vienas sunykęs 
vilkas sušuko:

"Vesk mus vėl, Akela. Vesk mus 
vėl, Žmogaus Vaike, nes mes jau pa
vargome nuo Šios netvarkos. Mes vėl 
norime būti Laisvaisiais Vilkais".

"Ne", suniurzgė Bagyra, "to negali 
būti. Kai būsite sotūs, jūs vėl apims 
pasiutimas. Neveltui jūs vadinami 
Laisvaisiais Vilkais. Jūs kovojot už 
laisvę, ir ji dabar jūsų. Džiaukitės ja !"

"Ir Žmonių ir Vilkų Būrys mane iš
vijo", tarė Mauglis. "ir nuo dabar aš 
Džiunglėse medžiosiu pats vienas.

"ir mes medžiosime su tavimi", 
atsiliepė keturi jaunieji vilkai.

Taip Mauglis iškeliavo vienas ir 
medžiojo Džiunglėse drauge su ketu
riais savo jaunaisiais broliais. Bet 
jis nebuvo visą laiką vienišas, nes po 
kelių metų užaugo ir vedė.

Bet tai jau pasaka suaugusiems.
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Vienas lietuviu skautų Bad Ischl VII pa
sauliniame skautų sąskrydyje papasakojo 
gana įdomų atsitikimą, kuris, tikiu, galėtų 
būti įdomus nevienam skaitytojui ir, gal būt, 
net nusijuokti priverstų.

Pats jauniausias lietuviškojo kontingento 
narys buvo Martynukas. Jauniausias dar
nioje šeimoje beveik visada reiškia my- 
limiausiąjį. Bet ne taip, deja, buvo šį kartą.

"Na, bet prie ko tas "change"? "ne vie
nas paklaus. Gyvenusiems kokioje nors 
tarptautinėje jaunimo stovykloje šis žodis 
tikriausiai bus girdėtas jau ne vieną kartą. 
Tai magiškas žodelis skautų tarpe. Kada 
susitinka pav. baltakojis graikas šiaurės 
sūnų - suomį ir, kai pastarasis, pamatęs 
pirmojo į stručio bėgiko panašias kojines, 
sumano pakeisti į prie diržo prisegtą šve
dišką peilį, tai užtenka, kad jiedu bent su
prastų ką reiškia "change" ir mokėtų jį iš
tarti. Biznis pasiseks ...

Tiksliai šis žodis anglų kalboje reiškia 
(tarp kitų prasmių) skautiškų ženklų, diržų, 
uniformų ir kt. daiktų keitimą.

Taigi Martynukas, Diepholzo gimnazijos 
trečios klasės mokinys (1951), buvo visų 
jauniausias-. Jis, kaip ir visi kiti lietuviai 
skautai, žinojo, kad nei lietuviškos unifor
mos, nei jos dalių, nei bet kokių ženkliukų, 
priklaus ančių tai uniformai, keisti negalima 
O žinote,kad lietuviškos lelijėlės ne vieną 
užjūrio berniuką sugundė ištarti "change".

Bet skautas nenusimena !"Kimas'jau ge
rokai buvo pralavinęs jaunojo žmogaus at
mintį. Pidinge, netoli Berchtesgaden'o vo
kiečių skautai.su kuriais mūsiškiai atvyko, 
turėjo parengiamąją stovyklą. Prisiminė tat 
mūsų Martynas iš ten atsivežęs gražiai 
tautiškais motyvais išmargintą lazdą. Pa
prastą, žinote, vokiečių lazdyno šakelę . . . 
"Padarysiu "change" - šoktelėjo mintis. 
Ištiesų,puiki mintis. Pasiprašęs leidimo 
(tą dieną, mat, turėjo virtuvėje pagelbėti), 
perbėgo vokiečių, amerikiečių, italų rajoną 
ir už pagrindinio stovyklos kelio nusitrenkė, 
toli už savęs palikęs stovyklos krautuvių 
rajoną. Dešinėje, ant kalnelio vaikščiojo 
indai,mėlynais turbanais pasipuošę.Įsimai
šęs jųjųtarpaųogi kad šūktels "change" ir 
iškėlė į viršų lazdą. Ne tiek, žinoma, tiems 

indams buvo įdomi toji lazda, kiek tas fak
tas, jog lazdos savininkas yra lietuvis - 
jiems visai mažai arba net ir visai negir
dėtos tautos atstovas.O kai jis dar pradėjo 
pasakoti, kad jo tauta dabar yra sunkiai 
kenčianti svetimųjų jungą ir kad jo pareiga 
yra skelbti pasauliui tą žiauriąją neteisybę , 
visų susidomėjimas pakilo į laipsniais ne
išmatuojamą aukštį. Na,ir prasidėjo "chan
ge". .. Turbanas (indų galvos papuošalas - 
mūsiškai tariant "kepurė"), švediškas pei
lis, pilna amerikoniška uniforma. . .Tai bent 
"changeritis".

Kaip tenbebūtųir ar tai ką aš girdėjau ir 
ką jūs dabar perskaitėte atitinka tiesai, pa
likime spręsti tiems, kurie buvo to "skau
tiškojo nuotykio" gyvieji liudininkai, bet 
man atrodo, kad yra tikrai verta tarti kele
tą žodžių apie tą garsųjį "change".

Svetur gyvendami, turime be galo daug 
progų susitikti su įvairių tautų žmonėmis. 
Mūsų atveju tuo yra suprantami jauni 
žmonės - skautai! O kur susitinka įvairių 
tautų jaunimas,manau neklysiu išsireiškęs, 
žodis "change" tampa natūralaus augančių 
ir bręstančių žmonių kolekcijų rinkimo po
linkio pasireiškimas. "Gaila, - kaip tas 
B. Knobel nesenai rašė "Jamboree"žurnale, 
kad Šis "change"ribojasi tiktai skautiškųjų 
ženklų, o daugiausiai uniformos dalių pa
keitimu. (7-je jamborėjeUSA skautai sumu
šė rekordą ir keitė# "in corpore" ištisi da
liniai visą uniformą. . .)

Man atrodo, kad šitą jaunuolių palinkimą 
galima būtų nesunkiai pakreipti į naudin
gesnį tikslą, t. y. jų dėmesį sutelkti į tikrai 
rinktinius ir į tikrai didesnės vertės da
lykus. Nors, gal būt,"prisiminimų"rinkimas 
yra būdingesnis dalykas anglų-saksų tau
toms, tačiau tąja liga (changeritis") leng - 
vai užsikrečia ir kiti. Ar jums nieko nepri
mena pašto ženklų rinkėjai? Taigi matote . 
Gal neklysiu pasakęs, kad šis polinkis glū
di jaunuoliobręstančiame charakteryje kaip 
vienas būdingų jojo bruožų ir kad šis po
linkis, pakreiptas gerąja vaga, gali jam at
nešti labai teigiamų vaisių. Šis polinkis yra 
neatskiriama jojo būdo dalelė. Tuomi jis 
įgyvendina savo troškimą "paliesti ranko - 
mis", o tik paskui tikėti. Be to, gi juk ir 
draugystės ilgiau trunka, kai pav., šalia 
nuosavos skautiškos skrybėlės kabo ir 
suomių mėlynai-balta kepuraitė arba indų 
turbanas...

Iš tikrųjų kiekviena jamborė ir kiti tarp
tautinio jaunimo suvažiavimai visada su
teikia geriausią progą paskiros tautos folk
loro pasireiškimui,tautinio meno pademons-
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Brolijos Vadovų suvažiavimas Clevelande 1951. Antras iš kairės didelis 
sk. bičiulis Dr. Tamošaitis, ketvirtas s.kun. J. Vaišnys,S. J.3 penktas 
s. V. Pauža, JAV Rajono Vadeiva. Nuotr. V.Kizlaičio.

travimui.Ten susipažįsta su kitų tautų tau
tiniais rūbais,dainomis, šokiais ir su viskuo, 
kas tautai charakteringiausia.

Dalyvavusieji praėjusioje jamborėje 
Austrijoj niekad negalės pamiršti baigia
mojo stovyklos laužo 1. 8. 51). Jie visi 
paklausti atsakytų, kad ten tada kiekvienos 
tautos jaunimo grupė stengėsi pavaizduoti 
tai, kas kiekvienai tautai yra būdingiausia. 
Kas gi galės pamiršti jaunučius prancūzų 
skautukus, aprengtus Bretagne ir Norman
dijos provincijų tautiniais rūbaisj. ir tikrai 
meniškai šokusius nenutraukiamoje filmuo- 
tojų ir foto korespondentų akinančioje švie
soje ? Prisiminkime tik italus, indus su jųjų 
mankštos menu ir gyvatę užburiančiu šokiu. 
O gi mūsų šiaurės broliai suomiai priminė 
klausytojams apie savo tėvynės miškus, 
pavaizdavo,kaip pas juos gaudomos meškos. 
Naujieji zelandiečiai, tiesa, šoko anksty
vesniųjų minėtos salos gyventojų karo šokį, 
kuriam vadovavo tikras džiunglių vaikas. 
Ir tai puiku. Tiroliečiai gi net namą buvo 
pasistatę iŠ po kalnų griūties ištraukto 
miško medžio ir 1.1, ir 1.1.Tas viskasneap- 
sakomai giliai įstringa berniuko galvon ir 
labai sustiprina asmeniškas pažintis.

Skaičiau vieno italo berniuko praėjusio 
tarptautinio skautų sąskrydžio įspūdžius : 
"Paskutinę stovyklos dieną, grįždamas iš 
uždarymo iškilmių, mačiau vokiečių skau

tus, žygiuojant drauge su negraisšveicarais, 
amerikiečiais. AŠ stebėjausi jųjų draugiš
kumu. Iš tikrųjų, keli metai skautybės šiai 
tautai gali atnešti tikrai daugiau naudos, nei 
įvairios okupacijos, procesai ir kt. "Aukš
tesnės rasės "mitas bus visam laikui išga
ravęs iš jų galvų".

Tikiu su minėtu B. Knobel (grįžtant prie 
pagrindinės temos), kad būtų labai naudin
ga ir puiku, kad tas "change" nesiribotų 
vien tik skautiškų ženkliukų pasikeitimu, bet 
kad "apyvarton būtų paleisti charakteringi 
kiekvieno krašto meniški dirbiniai".

Mums lietuviams geriausiai tiktų meniški 
rankų darbo kryžiai ir sesių tautiniais 
raštais austos juostos. Tie daiktai, savaime 
suprantama, neturėtų būti parduodami, bet 
tik dovanojami "užsimezgus" pažintims. 
Tikiu, kad mūsų nuoširdūs skautiškosios 
jaunuomenės mylėtojai galėtų, atsiradus 
progai, aprūpinti tuo tautiniu menu į tarp
tautinius sąskrydžius išvykstančius mūsų 
jaunuosius tautos atstovus.

Todėl visai teisingai mąsto B. K., kad 
paskirų tautinių grupių vadovai turėtų pa - 
raginti berniukus pereiti į tikrai "aukštes
nio laipsnio "change", pirmieji savo gyvu 
pavyzdžiu juos paragindami.

Ši "change" rūšis, be abejo, pagelbėtų 
sustiprinti pasaulio skautų brolystės ryšius.

A. Drugelis, Italija

20

22



Skyrių veda s. Č. Senkevičius, gyv. 262 Rusholme Rd., Toronto, Ont., Canada

* Emigracijoje ir būsimoje laisvoje 
Lietuvoje skautybei ugdyti pernai PLSS 
Pirmija yra įsteigusi atitinkamą fondą. 
Yra sudaryta ir pradėjo dirbti šio Fondo 
komisija: p. J. Daudžvardienė - Fondo Val
dytoja, gen. K. Musteikis - Fondo Iždinin
kas, s. Z. Juškevičienė - Skaučių Seseri
jos atstovė, s. V. Šimkus - Skautų Brolijos 
atstovas ir s. B. Lesevičiūtė - Fondo Sek
retorė ir PLSS Pirmijos atstovė.

Jau penktą dešimtmetį pasauly gyvuojąs 
skautybės sąjūdis kiekviename krašte yra 
daugiau ar mažiau valstybės ar susipra
tusios visuomenės moraliai ir materialiai 
remiamas. Deja, tuo negali pasidžiaugti 
šiuo metu iš Tėvynės išblokšta lietuviš
koji skautybė.O emigracinėse sąlygose jos 
uždaviniai yra smarkiai padidėję ir pa
sunkėję. Dabar skautybės sąjūdis greta 
šeimos tapo nepamainomas ramstis mūsų 
jaunin-o lietuviškajai dvasiai išlaikyti, ją 
žadinti ir ugdyti. Skautybės auklėjimo 
sistemoje jaunuolis auklėjamas geru savo 
konfesijos išpažinėju, susipratusiu Tėvy
nės sūnumi bei pareigingu piliečiu, o taip 

pat ir nuoširdžiu kiekvieno savo kaimyno- 
artimo bičiuliu. Tokioje dvasioje užaugęs 
jaunuolis reikalingas ne tik šių dienų su
materialėjusiai žmonijai atgimti, bet ir 
mūsų kenčiančiai Tėvynei prikelti.

Lietuviškos skautybės veikloje nepa - 
kanka vien užsispyrusios jaunatviškos 
skautų ir jų vadovų dvasios. Jiems labai 
reikalinga ir efektyvi materialinė para
ma. Lėšos reikalingos skautiškai litera
tūrai bei spaudai leisti ir stiprinti, sto - 
vykioms, iškyloms, skautiškajai aprangai, 
būklams išlaikyti bei įrengti ir pan.

Lietuviškajai Skautybei Ugdyti Fondas 
laukia duosnios talkos iŠ lietuvių visuo
menės. Netrukus jis atitinkamu būdu kreip
sis į visus geruosius tautiečius. Tikėki
mės, kad tai neliks be atgarsio.

* Papildomai pranešama, kad PLSS Ta
rybos Pirmijos nutarimu Šv. Jurgio šven
tės proga: a)Už Nuopelnus ordenu apdo
vanoti ps. A. Augustinaitis ir ps. A.Valat- 
kaitis - JAV; b) ps.A. Kerelis pakeltas į 

-skautininko laipsnį.

* Vadijos narių Toronte adresai: VS 
Stp. Kairys - 716 Lansdowne Avė, Toronto, 
Ont;v.s. V. Šarūnas - 9 Aldon Avė, Eto - 
bicoke, Toronto, Ont.; v. s. V.Skrinskas - 
230 Brunswick Ave. , Toronto, Ont.; ps. H. 
Stepaitis - 114 Marion St., Toronto, Ont.; 
s. B. Stundžia - 85 Delaware Ave., Toron
to, Ont.; s.Č.Senkevičius - 262 Rusholme 
Rd., Toronto, Ont.; s. Z. Paulionis - 708 
Windermere Ave., Toronto, Ont.

* Gegužės 10 d. išėjo pirmoji naujosios 
Vadijos Krivūlė.

* Kanados Rajono skautų stovykla įvyks 
birželio 28 d. - liepos 3 d. tarp Toronto 
ir Hamiltono. Stovyklon kviečiami broliai 
ir iš JAV artimesnių vietovių.

Toronto, Ont.

* Balandžio 27 d. skaučių Šatrijos ir 
skautų tuntai bendroje iškilmingoje sueigo
je paminėjo Šv. Jurgį. Po pradinio sueigų 
ceremonialo v. s. VI. Šarūnas perskaitė 
LSS Pirmijos šios šventės proga apdo- 
vanotųjųir pakeltųjų sąrašą. Toliau Broli
jos VS savo turiningoje kalboje palietė ri
teriškumo ir tikros garbės klausimus, 
visus kvietė nesižavėti organizacijos išo
re, per kurią kartais tolstamą nuo esminių 
dalykų. Skautų tuntininko pakviestas, taip 
pat gražią kalbą pasakė ir dvasios vado
vas kun. Ažubalis, pirmiausia pasveikin
damas naująjį VS ir jo pavaduotoją. Po to
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trumpai nušvietė Šv. Jurgio gyvenimą ir 
kovas, akcentavo krikščionybės vaidmenį 
skautybei ir nurodė eilę, konkrečią darbų, 
kuriuos atlikdami skautai-ės dar uoliau 
galėtų tarnauti Dievui ir Tėvynei. Oficia
lioji sueigos dalis baigta v.valt. VI. Rušo 
skautininko įžodžiu.Naująjį skautininką vi
są skautininkų vardu pasveikino v. s. K. 
Grigaitis. Antroj sueigos dalyje atlikta 
įdomių ir originalių pasirodymų, kur ypač 
sesės davė gerų, laužui tinkamų numerių. 
Džiugu, kad ir mažieji čia nelieka pasyvūs. 
Ps. J. Gaižučio vadovaujami,jie pademons
travo porą skautiškų varžybinių žaidimų. 
Sueigoje dalyvavo virš pusantro šimto 
skautiško jaunimo ir gausus būrys tėvelių, 
rėmėjų bei bičiulių.Po sueigos įvyko trum
pas skautininkų-kių ir vienetų vadų pasi
tarimas aptarti planuojamą bendrą veiklą, 
kuri telktų lėšų savai spaudai išlaikyti ir 
įsigysimiems namams.

* Šatrijos tuntas suruošė viešą vakarą, 
kuris įvyko gegužės 10 d. Kai pamažu at
prantama ruošti vakarus su programomis, 
tai šis vakaras buvo juo malonesnis, davus 
sesėms įdomią ir gerai paruoštą progra
mą. Buvo pastatytas scenos vaizdelis "Na
melis", kurį suvaidino jaun.sesės .Po vaiz
delio žiūrovai turėjo progos pasigėrėti 
jaun. skaučių ir skaučių baletu, deklama
cijomis ir choreliu. Antroj vakaro dalyje 
vyko smagūs šokiai, pirmiausia leidžiant 
pasišokti skautiškajam atžalynui, kuris 
lietuviškais rateliais liūdyja, kaip gražieji 
tautos papročiai, vyresniųjų sistematingai 
skiepyjami, nenyksta kad ir blogiausiose 
sąlygose.Šokiams grojo neseniai susior
ganizavęs lietuvių orkestras Trimitas. 
Pertraukėlių metu nesivaržyta padainuoti, 
kas vakaro lietuvišką nuotaiką dar labiau 
kėlė. Pravesta daiktinė loterijavakarą pa
įvairino, o laimingieji su geru vakaro 
įspūdžiu išsinešė ir vertingų daiktų. Lin
kėtina sesėms šatrijietėms ir toliau taip 
gražiai tęsti savo veiklą.
* Gegužės 11 d. Šatrijos tuntas iškil
mingai atšventė savo metines.Šventė pra
dėta pamaldomis,kuriųmetu giedojo skau
tės, palydint vargonais ps.D.Zubrickaitei. 
Šia proga pamokslą pasakė tunto dvasios 
vadovas kun. Bacevičius .Po pamaldų para
pijos salėj e buvo iškilminga sueiga. Kelios 
skautės pakeltos į vyresniškumo laipsnius, 
didelis būrys mergaičių davė jaun. skaučių 
įžodį. Be to, jūrųir oro skaučių gretos bu
vo papildytos naujomis kandidatėmis .Jaun. 
skaučių draugovei tuntas įteikė gairelių, o 
geriausios skautės, surinkusios įvykusio 
konkurso metu daugiausia taškų, buvo ap

dovanotos dovanėlėmis. Tuntą sveikino 
Brolijos Vado vardu v. s. V.Skrinskas, 
Skautų Tunto vardu ps. L. Kalinauskas ir 
viešnia s. Gailiūnaitė. Šiuo metu tuntą su
daro: vyr. sesių dr-vė,skaučių dr-vė,jaun. 
skaučių dr-vė, labai gražiai vadovaujama 
v. si. S. Vabalaitės, jūrų skaučių laivas ir 
oro skaučių skiltis.Tuntuinuo pat jo įsikū
rimo vadovauja energinga s. St. Šileikytė.

Montreal, Que.
* Šv. Jurgio dieną Montrealio Skaučių ir 
Skautų Tuntai paminėjo kartu iškilmingo
mis pamaldomis, kuriųmetu Tėvas S.Kul- 
bis pasakė tai dienai pritaikytą pamokslą. 
Visi skautai ir skautės priėmė šv. Komu
niją. Tuojau po pamaldų įvyko iškilminga 
abiejų tuntų sueiga. Joje davė Įžodį pasku
tinė Šatrijos Raganos dr-vės skautė-kandi- 
datė.Po sueigos skautukės-skautukai su
sėdo už gražiai paruošto ir Atvelykio mar
gučiais papuošto pusryčių stalo;pasistipri- 
nus sekė dainos ir žaidimai, ir šios šven
tės minėjimas buvo užbaigtas tikrai skau
tiškoje ir linksmoje nuotaikoje. B. C.

Boston, Mass.

* Po Velykų Bostono viet-kijos 14 kęs- 
tutėnų praleido 3 smagias dienas, stovyk
laudami bundančio pavasario gamtoje - 
Tewsbury, Mass. Ruošdamiesi didesnei 
vasaros stovyklai, kęstutėnai lavinosi pio- 
nerijoj - pastatė 2 tiltus ir 2 bokštus, var
žėsi šaudymuose bei leng. atletikoj .vyk
dė skautiškus pratimus ir patys gaminosi 
valgį. Praktiškų darbų tarpuose buvo gy
vai diskutuojama auklėjimo temomis.Sto
vykloje visą laiką vyko individualios var
žybos, kurias laimėjo T.Šležas, R. Levec- 
kas ir E.Mickūnas. Stovyklai vadovavo 
dr-kas v. si. A. Banevičius. Kęstutėnai 
dėkoja viet-jos dvasios vadovui kun. J. Kli
mui už stovyklos katilo "pagerinimą" $5 
auką;taip pat jam ir skautų bičiuliams dr. 
Br .Kalvaičiui ir p. Jonui X už nuvežimą 
ir parvežimą iš stovyklos.
* Grįžę iš pavasario stovyklos, sužino
jome, kad balandžio 16 d. staiga mirė 
Mrs. Mary Knapkus. Velionė buvo skautų 
geradarė - visados mielai leisdavo skau
tams pasinaudoti stovykloms bei iškyloms 
jos vasarviete Tewsbury, Mass. Skautai 
jos giminėms ir artimiesiems reiškia 
gilią užuojautą.

* Pavasarėjant vis dažniau ištrūkstame 
iš būklo gamton. Štai, po puikiai pavyku-
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sios stovyklos vie-jaturėjo smagią moto
rizuotą iškylą Hartfordo,Conn.vietininki- 
jon. Pakely aplankytas ir Marianopolis.

* Balandžio 26 d. 3000 Bostono skautų 
(BSA) dalyvavo tradicinėje, jau septintoje 
iŠ eilės, taip vad. Minute Man Piligrima- 
doje Lexingtone, Mass. Istorinėje Lexing
ton Green aikštėje susikaupę skautai pa
gerbė savo bočius - laisvės kovotojus - 
Minute Men, buvo atžymėti atitinkamais 
Ženklais, o Filine's prekybos firma Įteikė 
40 vėliavų naujai suorganizuotoms nuo 
1951 m. skautų ir vilkiukų draugovėms. 
Šioje įspūdingoje šventėje ir parade daly
vavo ir Bostono v-jos 52-ji DLK Kęstučio 
draugovė. Lietuviškoji trispalvė, atsivež
ta iš 1948 m. Baltijos Jubiliejinės Stovyk
los Vokietijoje, didingai plevėsavo tarpe 
170 amerikiečių skautų ir žvaigždėtųjų 
vėliavų.Dešimt kęstutėnų gavo šios pili- 
grimados atžymėjimo sidabrinius ženkle
lius. Pavasariškas lietutis nesudrumstė 
skautų nuotaikos.
* Birželio 29 - liepos 7 dienomis Bos
tono vietininkijos kęstutėnai prie Loon 
Pond ežero (Lakeville, Mass.) rengia va
saros stovyklą. Jon kviečiami stovyklauti 
viso JAV rytinio pakraščio lietuviai skau
tai. Maistas, palapinės ir kt. stovyklinis 
bei sporto inventorius bus gautas vietoje 
iš BSA, tačiau pati stovykla bus visiškai 
atskira-lietuvių skautų vadovų tvarkoma. 
Mokestis - iki $ 13. Prašoma registruotis 
pas draugininką. - v. si. Algį Banevičių, 
236 Bolton St., So. Boston 27, Mass. Sto
vyklautojų registracija baigiama š.m. bir
želio 1 d.

Kviečiame skautus praleisti gamtoje 
dešimtį smagių stovyklinių dienų, kaip ka- 
dais jas leisdavo mūsų broliai gimtuose 
šiluose.

* Gegužės 4 d. Bostono liet, skautai, 
išklausę Šv. Mišių Šv. Petro bažnyčioje, 
kurias atnašavo jų dvasios vadovas kun. 
J. Klimas, septyniais automobiliais pasi
leido gražiu Atlanto pajūriu Plymoutho 
link. Tai buvusi pirma tokia motorizuota 
iškyla, kuri puikiai pavyko. Plymouthe 
skautai aplankė akmenį - Plymouth Rock 
prie kurio 1620 m. išlipo krantan iš May
flower laivo pirmieji laisvės ir nevaržo
mo gyvenimo šiame krašte ieškoję bėgliai 
- piligrimai. Jie stebėjosi didingu piligri
mų bičiulio - indėnų vado Massasoit pa
minklu, pagerbė sarkofagą su piligrimų 
kaulais. Prie piligrimų trobelės, kurioje 
yra muziejus su anais laikais vartotais 
gyvenimo rakandais, Bostono vietininkija 
atliko tradicines vėliavų pagerbimo ir ra

porto apeigas, kurias stebėjo gausus būrys 
svečių ir vietinių gyventojų. Iš Plymoutho 
skautai nuvažiavo pro White Horse Beach 
vasarvietę į amerikiečių skautų nuolatinę 
stovyklavietę "Camp Child". Tenai civili
zacijos nepaliestos gamtos prieglobstyje 
skautai praleido kelias smagias valandas - 
keliaudami kalvomis aplink ežerą, apžiū
rėdami originalius stovyklavimo įrengi
mus ir dainuodami prie lauželio. Kartu 
buvo pravesta iškilminga vietininkijos su
eiga Šv. Jurgio šventei ir Motinos Dienai 
(Lietuvoje ji buvo švenčiama pirmąjį ge
gužės sekmadienį) atžymėti. Kandidatai 
A. Krikščiūnas ir J. Virbyla davė skauto 
Įžodį, kurio apeigose dalyvavo dvasios va
dovas kun. J. Klimas, skautų bičiulis J. P. 
Tuinila ir s. prof. Ig. Končius. Šioje iš
kyloje dalyvavo 46 skautai, kurių tarpe bu
vo 18 vilkiukų. Jie, ypač jaunesnieji, ilgai 
atsimins šį žygį į istorines šio krašto vie
tas ir bundančion pavasario gamton. Tik 
dėka kun. J. Klimo, p. J. P. Tuinilos, p. A. 
Užubalio, p. Valio, p. Tamošiūno, v. si. Ir. 
Laurinaitytės ir s. R.BriČkaus, kurie savo 
automobiliais pavėžino skautus, ši iškyla 
taip puikiai pavyko. Vietininkija reiškia 
Šiems savo geradariams nuoŠirdžiąpadėką. 
Ta pačia proga Bostono skautų vietinin
kija reiškia padėką kun. J. Klimui, p. J.Kas 
mauskui ir p.P.Peldžiui už skautų nuve
žimą bal. 26 d. Lexingtonan į amerikiečių 
skautų paradą.

New York, N.Y.

* Lietuvos skautų Pirmūno v. s.P.Jur- 
gėlos paskatinti, Great Neck's, N. Y. susi
organizavo skautų ir skaučių vienetai, ku
rie priklauso New Yorko liet, skautų-čių 
tuntui. Džiugu, kad gausėja skautiškoji 
šeima, o newyorkiečiams skautams atsi
rado atsparos taškas iškyloms ir stovyk
loms.
* Pernai Kalėdoms ir šių metų Velykoms 
New Yorko skautai vyčiai pasiuntė Aušros 
tuntui Diepholze, Vokietijoje, po $ 15.00 . 
Tokia graži ir pasikartojanti parama jun
gia plačiai pasklidusius po pasaulį Lietu
vos skautus vienon broliškon Šeimon.

Chicago, Ill.

* Šv. Jurgio šventės proga Kpt. M. Ku
kučio laive pakelti į vyr. laipsnius du jūrų 
skautai: į valtininko laipsnį vair. A.Leva- 
nas ir į vairininko A.Snarskis.

* Gegužės 2 d. įvyko iškilmingas jūrų 
skautų įžodis, atliktas vidurnaktį,pagal vi
sas jūrų sk. tradicijas. Įžodį davė R. Rap- 
šys ir E. Šimaitis. Iškilmėse dalyvavo jūr .

23

25



s. Aglinskas, jūrų sk. dvasios vadovas kun. 
Raibužis, S. J. ir jūr. ps. L. Knopfmileris.

* Jūrų ps. L. Knopfmileris, senas ir pri
tyręs "jūros vilkas", N.Lietuvoj skautavęs 
Klaipėdoj, yra pakviestas Kpt. K. Kukučio 
laivo globėju.

* Skaučių Aušros Vartų tunto konkursą 
laimėjo Živilės dr-vė,surinkusi 308 taškus. 
Draugovė išplatino Vasario 16-sios gim
nazijos Ženkliukų už $ 55 ir atliko daug 
kitų vertingų darbų. Draugovei vadovauj a 
v. si. S. Rimavičiūtė.

Diepholz (Br.zona)

* Gyvėjant Vokietijoj pasilikusių skautų- 
Čių veikimui, ir Šv. Jurgio Šventė šiais 
metais įspūdingiau atšvęsta. Aušros tunto 
sueiga įvyko Jurginių išvakarėse. Sueigos 
metu perskaityti įsakymai informuoja apie 
tunto veiklą: 17 skautų-čių kand. priimti į 
tuntą; tuntininko pavaduotoju skiriamas 
v. si. S. Gasneris, DLK Algirdo dr-vės dr- 
ku si. V. Birieta; tunto evangelikų skautų 
dvasios vadovu sutinka būti senj. kun. 
A.Keleris, pakelti į skiltininko laipsnį 
s.v. psl. K.Dikšaitis, psl. L.Zandavaitė ir 
psl. H. Motgabytė; trys skautai kand. duoda 
įžodį. Po įžodžio tarė šventei pritaikytą 
žodį tunto globėjas s. A. Giedrius. Kaip 
lietuviškų pasakų berneliai kirsdavę devyn
galviams slibinams galvas, taip ir skautai 
turį kovoti su piktų ir didvyriais gali būti 
ne tik berniukai, bet ir mergaitės, nes 
esąs gražus Orleano mergelės pavyzdys.. 
Sueigos pabaigoj jautriai atsisveikinta su 
ligšioliniu tunto adjutantu s. v. v.sl.V.Kemp- 
ka, kuris, kaip I-os gimnazijos laidos abi
turientas - buvo žinių - išvyksta tęsti 
mokslo.

Šv. Jurgio dieną tuntas, Bremeno vokie
čių skautų pakviestas, vyko į Bremeno 
suorganizuotą Jurginiųsąskrydį. Jame da
lyvavo apie 400 skautų. Sąskrydį atidarė 
Bremeno skautininkas Rosenkranz, pa
sveikindamas svečius, ypač atkreipdamas 
susirinkusiųjų dėmesį į atvykusius lietuvių 
atstovus. Vykusiuose skautų vienetų pasi
rodymuose mūsų vienetas choru ir tauti
niais šokiais sukėlė publikoje ovacijas.

* Padidėjus oro skautų skaičiui, teko 
persiorganizuoti. Iš buvusio Lituanicos 
oro skautųbūrelio tunto ribose sudaryta to 
paties vardo skiltis 160-tos Vytauto DidŽ. 
dr-vės ribose. Skilčiai vadovauja si. K. 
DikŠaitis.

* įvykęs BDP metinis rajonų suvažia
vimas sutiko inkorporuoti autonominėmis 
teisėmis lietuvių tremtinių rajonų į BDP , 
pavadintą Landesmark Litauen.Lygiai taip 
pasielgta ir su kitų tautybių rajonais, ir 
tuo būdu dabar lietuviai, latviai, vengrai ir 
rusai per balsavimus turi vieną balsą. Tai 
nuopelnas BDP vyr. skautininko K.Rollerio.

* Gauta žinių, kad Vokietijoj aptiktos 
kelios lietuviškos jachtos, kurios karo me
tu buvo vokiečių atgabentos iš Šventosios 
į Kiel'į ir po kapituliacijos privačių as
menų neteisėtai pasisavintos. Jų tarpe yra 
ir LSS-gai priklausiusi Hai tipo jachta 
"Budys II, T-7". Vokietijos, Krašto Val
dyba deda pastangas jachtas atgauti ir 
prašo LSS-gą dėl savosios jachtos pa
reikšti pretenzijų.

* Š.m. liepos pradžioje numatoma su
rengti Vokietijos Rajono skautų stovyklą, 
kurioje dalyvautų apie 100 skautų-čių. 
Stokojant reikalingų stovyklavimui lėšų, 
R. V. deda pastangas jų sutelkti per vietos 
BALF'ą, o taip pat kreipiasi į Brolijos 
Vadiją, teiraudamasi ar būtų kokia gali
mybė gauti paramos iš užjūrio.

* Memmingene įsisteigė mišri skautų-Čių 
draugovė iŠ 19 asmenų. Atskiros skiltys 
steigiamos Mūnchene ir Liibecke.

* D. L. K, Vytauto DidŽ. draugovė suruo
šė bendrą naktinę iškylą su vokiečių 
skautais.Nors oras išvykai buvo labai ne
palankus - maišėsi vėjas su lietumi - ta
čiau tai negadino geros nuotaikos, ir skau
tai visą naktį praleido miške, sužaisda- 
mi du žaidimus: skalpų medžioklę ir ka
raliaus ieškojimą. Paryčiui suliepsnojo 
laužas, ženklinęs ne tik iškylos pabaigą,bet 
taip pat smagiai padžiovinęs ir sušildęs 
iškylautojus.

* Apie PLSS Aušros tunto skautų apsi
lankymą Bremene atsiliepė gražiai ir pa
lankiai Bremene leidžiamas laikraštis 
"Weser Kurier" 

* Pirmą gegužės sekmadienį atšvęsta 
Motinos Diena.Ta proga įvyko Aušros tun
to iškilminga sueiga.

* Anglijos rajone B. Zinkevičius, vieto
je Kanadon išvykusio ps. J. Trečioko, tapo 
paskirtas Nottinghamo skautų vi etininkij os 
vietininku ir perėmė sk. vyčių Vydūno 
būrelio vado pareigas.
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OSWK

Visą medžiagą liečiančią šį skyrelį 
prašome siųsti šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gorevale Ave., 

Toronto, Ont., Canada

"SUK GALVĄ" BENDRADARBIAI.

Artėjant vasaros atostogoms ir stovykla
vimo laikui, mes nutarėme nesukti jums 
galvą su uždaviniais iki rudens. Mūsų pa
skelbto užd. konkurso antras ratas pra
sidės rugsėjo mėn., tad iki pasimatymo 
rudenį. Atsakymus ir n. uždavinius pra
šome siųsti senuoju adresu iki liepos 31d.

N r. 21.
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UŽDAVINYS Nr.25. Duotas raides S, V, A 
sustatyk žvaigždučių vieton taip, kad tas 
pats žodis pasikartotų 6 kartus. Galima 
tas pačias raides kartoti.

M.V. (V.2 t.)
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UŽDAVINYS Nr.28. ŠARADA.

Kai su "Š" mane imi. 
Tai aš plaukau vandeny; 
O kai "N" tiktai dedi, 
Tai manyje gyveni.

(V.l t.)

UŽDAVINIŲ ATSAKYMAI:.

Nr. Z. — Nr.5.

UŽDAVINYS Nr.26. Atskirk 
perskaityk vieno eilėraščio posmą.

LG. (V. 2 t.) 4) Lapas, kapas, karas.

5) ŠIENAS

6) Stovėjo viens prieš kitą veidais.

7) PASTABA: Šis užd. neužskaitomas, 
nes trūksta vienos raidės (turėjo 
būti: kun.Tutinas).
Ats. : Į tuntininkas |

UŽDAVINYS Nr.27. Šiame kvadrate pa
vartok 6 tiesias linijas taip, kad gautum 4 
vienodo dydžio lankus su 3x kiekviename.

M. V. (V. 2 t.)

8) Trys.

UŽDAVINIUS IŠSPRENDĖ: A. Pumputis 
(Nr. 1-3, 4, 5, 6, 8)4 t.; sk. Vytukas (Nr. 4 , 
5, 6, 8) 4 t.; R. Žičkus (Nr. 1-3, 4, 5, 6) 3 t.
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* Visos trys vokiečių skautų organiza
cijos (BDP, St.Georg ir CP) turi apie 
71000 narių. Atskirai BDP priskaito apie. 
20000.St.Georg apie 34000 ir CP (Christ- 
liche Pfadfinder) apie 17000.

* Hollywoode ruošiama skautiška filmą, 
pavadinta "Savo garbė", kuri bus sukama 
sekančių metų pavasarį.

* Kaip Boy Scouts Association - London 
praneša 1951 metais skautai išgelbėjo 43 
žmonėms gyvybę. Vien vilkiukai išgelbėjo 
14 žmonių. Jauniausias gyvybės gelbėtojas 
buvo 8 metų.

* OSLO. Verdale, į šiaurę nuo Trondhei- 
mo, įvyks tautinė norvegų skautų stovykla . 
Stovyklą lankys ir užsieniečiai skautai.

* Chicagos skautų vyčių pradėtoji ak
cija plačiai įsisiūbavo,ir gegužės 30 - bir
želio 1 d. d. laukiama skaitlingo JAV rajo
no skautų vyčių sąskrydžio. Jo parengia
moji komisija yra numačiusi šiuos refe
ratus bei diskusines temas: l)Skautų vyčių 
veikimo apžvalga; 2) Skautų vyčių veikimo 
reorganizavimas; 3) Sk. vyčių programos - 
kandidatams, sk. vyčiams, prityr, sk. vy
čiams, tradicijos, uniformos ir pan. ; 4)Re- 
ligija sk. vyčių gyvenime; 5) Sk. vyčių san
tykiai su vilkiukais, skautais, skautėmis ir 
Korp !,Vytis; 6)Sk. vyčių veikla visuomenė
je ir Šalpos darbe;7)Spauda - a)sk. vytis ir 
skautiškoji spauda ir b) sk. vyčių laikraš - 
Čio - žurnalo reikalas;8)Klausimai ir su
manymai.

Sąskrydis bus pravestas erdviose Šv. P . 
Marijos Gimimo (Marquette Park) para - 
pijos patalpose - 6812, So. Washtenaw Ave, 
nes dėl techniškų kliūčių teko atsisakyti 
nuo anksčiau projektuotos stovyklos už
miestyje. Sąskrydžio vieta pasiekiama au
tobusais - važiuoti California Ave. iki 68 
ar 69-tos gatvės (1 blokas į rytus), arba 
tramvajais - Western gatve iki 68 ar 69- 
tos gatves (4 blokai į vakarus). Ten pat 
yra gražus didelis parkas, kuris irgi bus 
sąskrydžio dispozicijoje. Sąskrydžio da
lyviai vietoje gaus sumuštinius ir kavą, o 
nakvynę ir valgį - pas skautus.

Dar nespėję užsiregistruoti skautai vy
čiai raginami tai kuo greičiausiai atlikti 
adresu:A. Augustinaitis, 3727, So. Lowest. 
Chicago, Ill.

* MŪSŲ VYTIS Nr. 5(43), PLSS vadovų, 
vadoviųir akademikų skautų-Čių laikraštis. 
Rašo B. Kviklys, A. Špokevičius, Al. Flate
ris, Al. Nekrašas, Pr. Pakalniškis, J. Dam- 
baras, dr. M. Budrienė, A. Skidulys, J. Gi- 
liūnas, L. Knopfmileris.28 pusi, ir viršelis. 
Rotatorium. Administracijos adresas: 
A. Karaliūnas, 6541 So. Campbell Avė, 
Chicago 29, Ill, USA.

* ATSPINDŽIAI, nepriklausomas savait
raštis, Nr. 1, 2 ir 3. Leidžia V. Meškaus
kas. Redaguoja V. Meškauskas ir J. P. Pa
lukaitis. Redakcijos ir administracijos 
adresas: 15.12 S. Komensky Ave, Chicago 
23, Ill., USA.

* LAIŠKAI LIETUVIAMS, Vol. 3, No. 4. 
Leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Reda
guoja T. Juozas VaiŠnys, S. J. Redakcijos 
ir administracijos adresas: 5541 S. Pau
lina St., Chicago 36, Ill., USA.

* JAUNIMO ATEITIS lietuviškojo evan- 
geliškojo jaunimo laikraštis. Leidžia re
dakcinė kolegija. Vyr. ir atsakingasis re
daktorius Kasparas Dikšaitis. Redakcijos 
ir administracijos adresas: (23)Diepholz , 
Lager B am Flugplatz, West Germany.

* MŪSŲ SPARNAI, Lietuvos Evangelikų 
Reformatų žurnalas tremtyje, Nr. 2. Re
daguoja Eugenijus S. Gerulis, 4428 S. Wes
tern Avė. ,Chicago 9, Ill., USA. Administ
ruoja Reinoldas Pipynė,6725 S.Paxton Ave, 
Chicago, Ill., USA.

"Šios dienos paskaitoje norėjau jums kal
bėti apie smegenis, bet tai atidėsime ry
tojui. Šiandien turiu galvoje ką kitą".

93. 01 . i 5
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