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MIELOSIOMS-SIEMS VIENETŲ VADOVĖMS-VAMS

Va- 
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Ir vėl, metams besibaigiant, pradedame naują 1960-61 m. "Sk.Aido" vajų-konkursą. Komisija va
jaus konkurso taisykles jau paskelbė š.m. "Sk.A". Nr.10. Seserijos ir Brolijos Vyriausieji Skautininkai tas 
taisykles aprobavo. Todėl "SA" Administracija mielųjų vadovų labai prašo visu atsidėjimu paremti skau
tišką spaudą ir užtikrinti vajaus pasisekimą.

Kartu su intensyviu "Sk.Aido" platinimu turėtų eiti ir gyvos "SA" skaitymo varžybos. Taigi šiemet tu
rime dvigubas - platinimo ir skaitymo varžybas. Tad parodykime savo meilę ir prisirišimą "Sk. Aidui", 
dovai labai prašomi išjudinti visus vienetus bei seseris ir brolius, kad jie, atidžiai susipažinę su vajaus 
syklėmis, noriai ir su užsidegimu stotų į varžybas. Tada ir darbo vaisiai bus’puikūs ir džiugūs.

Užprenumeruokime "SA" mūsų sesėms ir broliams, gyvenantiems Vokietijoje ir kitur, kaip Kalėdų 
vaną. Juk kasmet tai darydavome. Suteikime savo vienminčiams šį džiaugsmą ir šiemet.

"SA" Administracija turi visą eilę įvairiose vietovėse savo brangių, atsidėjusių ir nuolatinių bendra
darbių - įgaliotinių. Vienetų vadovai ir sesės bei broliai labai prašomi jų darbą, beplatinant “SA", viso
keriopai ir nuoširdžiai paremti. Štai pirmoji dalis čia minėtų įgaliotinių:

SkrAidu” besirūpinąs New Yorke, Brooklyne,
Detroite ir apylinkėse , 
Clevelande "
Bostone "
Los Angeles "
Toronte "
St. Catharines "

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ps. J. Bružinskas,
sk. vytis C. Anužis,
s. VI. Bacevičius,
ps. C.Kiliulis,
sk. vytis R.Kuzavinis,
ps. D.Keršienė,
ps. A.Setikas, '

Pereitų metų "SA" vajų Čikagoje su ypatingu atsižymėjimu pravedė ps. Br. Juodelis. Ir šiemet, reikia ti
kėti, Čikaga parodys, ką gali. Todėl pradėkime "SA" vajų pilni gerų vilčių!

Jūsų s. L. Eimantas, 
SA" Administratorius
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Punsko lietuvių tautinių šokių grupė.

SUKAKTĮ MININT
Sukaktis minėdami, dažniausiai esame įpratę pa

žiūrėti atgalios, mintimis perbėgti nueitą kelią, pri
siminti, kas buvo padaryta, kas praleista, kas buvo 
gera, kas blogesnio. Tačiau sukaktys nėra vien pri
siminimų dienos. Švenčiant sukaktis įprantama žiū
rėti ir ateitin. Tai yra gera ir labai jau reikalinga 
šiame išeiviškame gyvenime. Juk negalima vien gro
žėtis praeitimi. Reikia į ateitį žvelgti aiškiai ir rea
liai, kad išsilaikymas būtų stipresnis.

Švenčiame Lapkričio Pirmąją, mūsų Sąjungos 
įsikūrimo šventę, jau 42-rąjį kartą. Laikas kasmet 
vis prideda po vieną skaitmenį, ir mes einame atei
tin, einame pirmyn. Eilės naujų sesių ir brolių kas
met prisijungia prie mūsų, kai kurie pavargę ar en
tuziazmą praradę pasitraukia. Taip keičiasi paleng
va žmonės, keičiasi vadovai, keičiasi sesės, broliai. 
Jau retesni teišsilaiko dešimtmečiais. Ateina laikas 
kad vadovaujamose vietose vis daugiau ir daugiau 
atsiranda jaunesnių, ne Nepr. Lietuvoje augusių ir 
subrendusių vadovų. Tai natūralus reiškinys. Tai 
džiugu, kad senesniesiems traukiantis, jų vietas už
ima jaunesnieji. Vadinasi, mūsų organizacija gyva, 
naliekanti vietos ateinantiesiems, priauginanti naujų 
kadrų. Be prieauglio kiekviena organizacija pasmerk
ta mirčiai. Tos baimės kol kas mes neturime. Ta
čiau, kas liečia su vienetais dirbančius vadovus, kai 
kur ir kai kada pasitaiko spragų. Pasitraukiantieji 
nesuspėja paruošti savo vieton naujų vadovai. Kar
tais traukiamasi labai staigiai, net negalvojant apie 
tai. O tas jau negerai. Nauju vadovų ruošimas turė
tų būti vykdomas visuose vienetuose taip, tarsi jau 

ryt poryt reikėtų pavargusiems išeiti. Sveikintinas 
vadovų mokyklų organizavimas, reikalingi skiltinin- 
kų kursai kiekvienoje vietovėje. Ir planingi, nuola
tiniai, ne pripuolami, vykdomi žiemos metu “kada 
nėra kas veikti”. Ruošiant vadovus, neišleistinas iš 
galvos jų tautinis ugdymas, perdavimas ne tik skau- 
tavimo — vadovavimo žinių, bet ir kuo daugiau tai, 
ką senesnieji iš laisvosios Tėvynės yra atsinešę, ką 
jie tebenešioja savyje: aiškų tautinį susipratimą, 
idealizmą organizacijos darbui, gilų tikėjimą Tėvy
nės prisikėlimu, meilę lietuvių kalbai. Šalia visų kitų 
davinių tuo pagrindu tektų vertinti ir kandidatus 
vadovauti, tektų parinkti šia prasme pačius akty
viausius, geriausiai suprantančius tautinius reika
lus, galėsiančius perduoti savo nusiteikimus ir ki
tiems, gal po jų ateinantiems. Todėl tautinį auklėji
mą reikėtų stipriau surišti su vadovų lavinimu, rei
kėtų gal, vadovus išleidžiant, egzaminuoti ir iš tauti
nio auklėjimo dalykų. Patyrimo laipsnių programose 
būsimiems vadovams kursas būtų per siauras. Jis tai
komas kiekvienam skautui - tei, jis jiems privalomas. 
Vadovams - vėms reikėtų lituanistikos daugiau. Šiuo 
klausimu verta būtų ir plačiau pasisakyti ir daugiau 
pagalvoti, kaip ir kas darytina, kad busimieji vado
vai, jau skiltininku pradedant ir tautiniu atžvilgiu 
būtų pranašesni už savo narius.
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VĖLINIŲ SUSIKAUPIMUI

Kur tie palinkę, raudoname molyje pa
puvę, žaliomis samanomis apaugę kry
žiai? Kur tos geltonos žvakučių liepsnos, 
iš kiekvieno kapo kylančios ir plevenan
čios, kaip gyvos dvasios tylų Vėlinių va
karą? Ar dar atsimeni, sese, broli, ar dar 
klausi? Ar dar spaudžia tavo širdį, kai 
pagalvoji, kad viso šito tu nebeturi? Kur 
daugiau dvasios, kur daugiau žmonišku
mo tu regėjai — ar prie palinkusio me
dinio kryželio, prie aukštomis žolėmis 
apaugusio kapo su šviečiančia žvakute, 
ar prie šalto, nedaug sakančio, tačiau 
labai brangiai pirkto paprasto akmens, 
užristo ant tavo artimojo kapo, pro kuri 
nueina praeivis kasdienišku skubančiu 
žingsniu, mirusiuosius palikdamas miru
siesiems? Sugretink Vėlinių vaizdus, pa
mąstyk — ir tu dar labiau ilgėsies kraš
to, kur tavo namai, kur tavo tėvai ir tėvų 
tėvai savoj žemėj ilsisi, kur šimtmečiais 
augo, kentėjo ir dirbo žmogus. Jis ne
troško patogumų ir turtų, jis nenorėjo 
nei garbės, nei aukso, ir buvo laimingas 
be visų šių dalykų. Jis buvo išmintingas 
ir suprato, kad tikroji laimė yra suran
dama paprastume ir pasitenkinime visa- 
mekame,kas žmogaus prigimčiai Dievo 
yra leista. Jis suprato, kad žmogaus šir
dis, jo gerumas, yra daug brangesni da
lykai, negu turtas ir tuščia garbė. Jis ži
nojo ir jautė, kad žmogaus dvasia yra 
valdovas, jis viską sudvasino, ir jo kraš
tas plakė tartum viena gerojo žmogaus 
širdimi. Jis žinojo, kad žmogus nemiršta, 
ir jis nebijojo to pasikeitimo, mirtimi 
vadinamo. Jis gerbė vietą, kur žmogaus 
kūnas žemėje ilsėjosi, nes jis gerbė žmo
gų daug daugiau negu daiktą... Ir Vė
linių žvakutės ant kiekvieno kapo liudijo 
apie žmogaus meilę žmogui...

Vienišas Vanagas.
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Lietuvių skautų Įkūrėjas v.s.P.Jurgėia IV TS.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

PULKO AIKŠTĖ
Buvo aukšta medine tvora aptverta pulko aikštė. 

Iš trijų tos aikštės pusių tiesėsi gatvės, iš ketvirto
sios — žaliavo aukštų liepų sodelis. Čia pat slėpėsi 
ir raudonų plytų senos kareivinės, kiti kariuomenės 
pastatai, namukai.

Mums, vaikams, ta pulko aikštė buvo tikras 
magnetas. Kur buvę, kur nebuvę, vis ten traukdavo
me. Bet tik retai teįstengdavome į jų pakliūti. Daž
nai užtekdavo mums būti šalia jos ir pro tvoros ply
šius, kuriuos patys tarp lentų išdroždavome, žiūrėti 
Į besirikiuojančiuss kareivius, besimankštinančius, 
bešokinėjančius per odines “kumeles”, bežaidžian
čius futbolų. Viskas mums būdavo tada taip įdomu, 
taip stebuklinga, kad mes, viskų pamiršdami, spok- 
sodavome pro tuos plyšius ištisas valandas, kol ma
mytės imdavo mūsų ieškoti. Drųsesnieji kartais mė
gindavome persliuogti tvorą ir patekti į tų stebuklin
gų pulko aikštę. Jei kareiviai nepamatydavo, tada 
prisiglaudę kur patvory galėdavome geriau sekti da
linių užsiėmimus. Na, jei pamatydavo — diržus nu
sijuosę kareiviai į mus atskubėdavo. Tada vyrukai 
kaip kas įmanydami per tvorą atgal į gatvę. Vikres
niesiems greitai pavykdavo. Reikėdavo gerai mokėti 
pašokti, rankomis užsikabinti ant tvoros, prisitrauk
ti ir greitai persiversti į kitų pusę. Jei laiku nepavyk
davo ar nebespėdavai, kareivių diržų sagtys taip ir 
čaižydavo kelnes. Bet neverkdavome ir kareivius
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v. s. V. Kizlaitis sveikina sesę M. Leknickaitę, davusią Cle- 
velande skautininkių įžodį. Nuotr. VI. Bacevičiaus

vistiek labai mylėdavome. Supratome, kad jų parei
ga mus neklaužadas išvyti iš aikštės. Atsigaudavome 
vakarais, kai būdavo nulko kareivių natikrinimas. 
Tada aikštėn sueiti galėdavo kas tik nori. Mes visuo
met būdavome ten ir išsižioję klausydavomės skam
baus orkestro, žiūrėdavome i lygiai gražiai išrikiuo
tas karių kuopas. Tai būdavo kažkas pagaunančio, 
ir mes kiekvienų diena savo kiemuose žaisdavome 
kareiviais. Arba, kai vykdavo futbolo rungtynės, kai 
rungdavosi pulko komanda su kokia kita, mes vi
suomet šaukdavome, kai Įvarčius priešams mušdavo 
kariai. Nesijuokite, mes, vaikai, turėjome pulke ir 

labai gerų draugų. Tai buvo tokie patys vaikai, kaip 
ir mes, tik kariškomis uniformomis apsirengę. Jie bu
vo kariuomenės auklėtiniai, muzikantų komandoje. 
Jie beveik visi buvo našlaičiai, kariuomenės priimti 
ir mokomi muzikos. Vieni iš jų pūtė fleitas, kiti mušė 
būgnelius, dar kiti kitokiais instrumentais grodavo. 
Su jais susitikti būdavo mums didelė garbė. Tada iš 
arti galėdavome apžiūrėti uniformas, paliesti kepu
rę, diržų, antpečius. Kartais net pavydas imdavo, 
kad jie tokie laimingi, nors tikrovėje laimingesni bu
vome mes. Su auklėtiniais susitikdavome visuomet 
prie pulko aikštės. Jie visada būdavo labai užimti ir 
negalėdavo su mumis ilgėliau būti, bet kiekvienas 
susitikimas mums būdavo smagi valandėlė. Kai mes 
įstojome į Vytauto Didžiojo draugovę, ir auklėti
niai pasekė mūsų pėdomis. Buvo gautas leidimas 
ir jiems tapti skautais. Ir į pirmąją stovyklą važiavo
me kartu su jais. Tai buvo gražiausias gyvenimo lai
kas. Kariški vežimai, gurguolėmis vadinami, vežė 
mus toli toli prie Neries Į gražų pušyną stovyklauti. 
Mūsų auklėtiniai su savimi buvo pasiėmę muzikos 
instrumentus, ir stovykla turėjo savo orkestrą kaip 
reikiant.

Daug gražių prisiminimų riša mus su buvusia 
laisvosios Lietuvos kariuomene. Kai šiandien nebe
turime nei savo laisvos tėvynės, nei kariuomenės — 
tie prisiminimai yra tokie brangūs ir mieli, kad net 
graudu darosi. Bet visi tikėkime — ateis laikas, bus 
vėl sava kariuomenė, ir vėl ten pat smalsių berniu
kų būriai smelksis į seną pulko aikštę . . .

P. Vytėnas.

PO SUSIRINKIMO - ŠIUKŠLYNE
ALFA SUSINSKAS

Mūsų mokyklos pogrindis vakarais yra naudoja
mas kaip salė susirinkimams ar kokiems pobūviams, 
o dienos metu — kaip klasė pamokoms.

Kartą Į mėnesį čia susirenka ir mokyklos Raudo
nojo Kryžiaus būrelio mergaitės. Paposėdžiavusios 
jos išsiskirsto, vadinamąją salę palikdamos taip 
kaip kokią šiukšlynę: ant grindų pilna balsavimo la
pelių ir kitokių popiergalių, kėdės visaip išstumdy- 
tos, posėdžio stalas nenuneštas savon nuolatinėn vie
ton ir būtinai bus pamiršta užrašų knygučių, pini
ginių su berniokų atvaizdais ir dar kitokių daiktų 
daiktelių... O rytą čia susirenka mokiniai pamokų. 
Kaip jie galėtų pradėti darbą šitokiame migyje? Ir 
jų mokytoja po kįekvieno tokio susirinkimo turi va
dinamąją salę pati iš ryto prieš pamokas išvalyti ir 
sutvarkyti, kad klasės darbas būtų įmanomas. Šiaip
jau tos mergaitės yra geros. Tai kas yra šitokio ne
tvarkingo jų elgesio priežastis? Jų nesirūpinimas vis
ką tvarkingai, gerai ir tobulai atlikti, jų įprastasis 
nepaisymas ir atsakingumo trūkumas. Šitokiame jų 
elgesyje atsispindi paviršutiniškumo dvasia, kurią 
galima išreikšti šiais žodžiais: gyvenk malonumo 
proga ir daugiau nieku kitu nesirūpink, pasigar
džiuodamas sudorok apelsiną ir jo lupenas kitiems 

po kojomis numesk — tegu jie susivalo, jei paslysti 
nenori.

O visdėlto ne tik jaunuosiuose, bet ir vyresniuo
siuose turėtų būti gyva ši paprastoji gyvenimo iš
mintis: gerai bei sąžiningai atlik savo pareigą.

Ne betkaip, ne iš dalies turi būti atliekamas dar
bas, bet tobulai — tiek gerai, kiek tik įmanoma. 
Kiekvieną darbą žmogus turi dėmesingai dirbti, jam 
visą save atiduodamas. Jei šitaip dirbamas darbas 
ir nepasisekttų ar neduotų siekiamųjų vaisių, jis vis- 
vien moraliai būtų tiek pat vertingas, kiek ir pasise
kęs. Juk pasaulio Kūrėjas ir žmogaus Leidėjas mato 
dirbančiojo pastangas, sąžiningumą ir uolumą. Dar 
daugiau: Jis vertina pastangas nė kiek nemažiau už 
patį pasisekimą.

Darbo ir pareigos tobulumas neateina savaime: 
jis tenka įsigyti, iš mažens įprantant į sąžiningumą 
ir tvarkingumą. Kas nemėgsta tvarkingai ir tinka
mai dirbti jaunose dienose, tas dažniausiai toks lie
ka ir vyresniajame amžiuje. Jaunystėje įprantamas 
nepaisymas bei netvarkingumas bedirbant ar ką be
veikiant yra žmogaus ateities laimės griovėjai bei ne
sėkmės nešėjai: tokiu įpročiu kenkiama ne tik sau, 
bet dažnai ir kitiems. Neretai dėl šitokio įpročio
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žmogus susilaukia karčių vaisių, net tragedijos.
Pavadinkime juos Adomu ir Tekle Liepiniais. 

Gyvenime jie kitaip vadinami, bet ši liūdnoji jų isto
rija yra tikra.

Susituokę gyvenimo pradžiai jie buvo iš kažkur 
gavę seną, šaldytuvą. Kiek prasigyvenę, jie įsigyjo 
naują, o senąjį išnešė laukan į kiemo galą ir ten pa
liko, tikėdamiesi jį parduoti geležies laužo pirkėjui.

Kartą motina grįžo iš krautuvės ir niekur negalė
jo rasti abiejų vaikučių: trejų metų Laimutės ir ket
vertų metų Vytuko (ji buvo juos vienus namie pali
kusi). Sukilo ant kojų policija ir kaimynai. Visur visi 
išjieškinėjo, visur išžiūrinėjo — niekur jų nė pėdsako. 
Pagaliau kažkam dingtelėjo į galvą žvilgtelėti į se
nąjį šaldytuvą kieme. Ir — o Dieve ! .. Abu vaikučiai 
tupėjo susirietę šaldytuve nebegyvi... Bežaisdami 
jie, vargšeliai, įlindo į šaldytuvą ir užsidarė duris. 
Taip jie čia ir užtroško. . . Kokia nelaimė! O ii ivvko 
tik dėl to, kad senasis šaldytuvas buvo netinkamai 
ir netvarkingai paliktas kieme: turint mažų vaikų, 
jo durys nebuvo išimtos, nors tėvai ir rengėsi tai ka
da nors padaryti. Taigi vis kada nors, bet ne iš karto, 
ne tada, kada reikia ...

Savo darbo ir pareigos gerai neatliekantysis daž
nai apsunkina kitus žmones, kurie turi už jį atidirbti, 
užbaigti, jo nerangumo ir nepaisymo spragas užly
ginti.

Betkaip dirbamas ir iki galo nebaigiamas dar
bas, visoks neatydus, neapdairus elgimasis, nesąži 
ningas pareigų atlikimas tolina žmogų nuo tobuly
bės ii- jį dvasiškai smukdo: netvarkingas gyvenimas 
nedaigina ir nebrandina dorybių.

Gi tvarkingai ir sąžiningai atliekamas darbas kil- 
nina žmogų ir padeda dorybėms tarpti.

Visada iki galimo tobulumo savo darbą ir pa
reigą atliekantysis susilaukia ne vien įvairios sėkmės 
ir net medžiaginės naudos, bet ir tyro džiaugsmo, ir 
išvengia daug nemalonumų: šitoks darbe ir gyveni
me patiria žymiai mažiau nelaimių, daug geriau 
medžiagiškai verčiasi, yra gerbiamas, vertinamas ir 
jaučiasi esąs naudingas ne tik sau bei saviškiams, bet 
ir kitiems.

Norėdamas žmogus visada susiranda ką nors 
veikti ir dirbti.. Tačiau jis turi rūpintis ne vien darbo 
kiekybe, bet ir kokybe: juk svarbu ne tik kiek jis pa
dirba ir atsiekia, bet ir kaip jis savo darbą atlieka.

Darbo tobulybės siekinčiojo žmogaus šūkis tu
rėtų būti šitoks: ne tik daug, bet ir gerai dirbti.

Nepalik be Skautų Aido 
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SKAUTAI
VYČIAI

Skyrių tvarko s. O. G ES VENTA S, 
1803 So. 51st Avė., Cicero 50, III.

JAV IR KANADOS RAJONŲ 
SKAUTŲ - VYČIŲ SĄSKRYDIS

Kaip jau buvo pereitą nr. trumpai skelbta, š. m. 
spalių mėn. 8 - 9 dienomis Toronte įvyko pirmasis 
JAV ir Kanados rajonų skautų - vyčių sąskrydis. Siam 
sąskrydžiui buvo ruoštasi visus metus. Buvo laukta 
dalyvių iš visų vietovių, atstovų iš visų šiuose rajo
nuose veikiančių būrelių. Deja, ne visi galėjo jame 
dalyvauti, nors gausumu sąskrydis praėjo patenkina
mai. Sąskrydyje dalyvavo virš 40 skautų - vyčių.

Sąskrydis pradėtas Toronto pulk. J. Šarausko 
būrelio vado raportu skautų - vyčių Skyriaus Vedė
jui s. V. Mantautui apie sąskrydžio sušaukimą ir da
lyviu skaičių. Skyriaus Vedėjas raportą perduoda 
Brolijos Vyriausiam Skautininkui v. s. A. Matoniui. 
Kanados rajono Dvasios Vadovas s. kun. St. Kulbis, 
S. J. kalba maldą ir s. v. v. si. J. Karasiejus kviečia 
į garbės prezidiumą Brolijos Vs v. s. A. Matonį ir s. 
kun. St. Kulbį, S. J. Ceremonijų vedėju kviečiamas 
s. v. v. si. C. Anužis, sąskrydžio darbotvarkės — pro-

s. V. Mantautas - Skautų Vyčių Skyriaus Vedėjas, tvarkęs 
sąskrydžio programą. Nuotr. V.Kvedaro
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s.v.v. si. J. Karasiejus - sąskrydžio iniciatorius ir technikinis 
vadovas.

gramos vedėju s. V. Mantautas, sekretoriais s. V. 
Morkūnas, ps. C. Kiliulis ir ps. A. Baziliauskas. Pa
gal tradicijas ant centrinio stalo padedamos insig
nijos — tautinė vėliavėlė, vyčio lazda — krivūlė ir 
religinės relikvijos. S. V. Mantautas kviečia Brolijos 
VS tarti žodį.

Padėkojęs sąskrydžio iniciatoriams ir davusiems 
leidimą jj čia sušaukti, pasidžiaugęs galis dalyvauti 
gausių vadovų tarpe, VS pasveikino visus susirinku
sius ir pabrėžė, kad susirinkti buvęs didelis reika
las. Vyčių šaka esanti Brolijos vadovų šaltinis, ku
riam padėka priklauso Visų Brolijos narių. Šiuo 
metu Brolija turinti apie 1700 narių, iš kurių vyčių 
esama apie 270. Vyčių šaka nuolat auganti, bet jos 
amžiaus vidurkis vis kyląs. Gyvenimas atnešąs nau
jų problemų, kurias vienetai bandą spręsti patys ar 
per Skyrių LS Brolijoje. Tačiau yra reikalinga lai
kas nuo laiko susirinkti ir išdiskutuoti tas problemas. 
Pirmoji problema būtų ieškojimas naujų formų vy- 
čiavimui, atsižvelgiant Į sąlygas, Sąjungos padėtį ir 
šakų išsivystimą. Lietuviškas skautiškas medis, per

sodintas į kitą dirvą užjūriuose, kuri jau esanti ki
tokia negu turėta Tėvynėje ar Vokietijoje. Reikia 
rasti priemonių išlaikyti tą lietuvišką skautišką me
dį, tą lietuviškumą, tradicijas, kurios turi būti kovin
gos, dinamiškos. Reikėtų pasvarstyti ir amžiaus ri
bos reikalus. Gal būrelius būtų galima skirstyti į jau
nesniųjų ir vyresniųjų vyčių būrelius? Reikėtų pagal
voti ir apie aktyvius ir pasyvius būrelius, apie naujų 
vyčių verbavimą. Labai svarbus reikalas esąs ir vy
čių šakos reguliaminas. LSB Vadija esanti gavusi 
net kelis jų projektus. Reikėtų juos išdiskutuoti, su
derinti ir priimti. Skautai - vyčiai nesą pakankamai 
susipažinę su lietuvybės išlaikymo akcija, o čia būtų 
labai plati darbo ir veiklos dirva. Reikėtų pakalbėti 
ir apie įžodžio tradicijas, atkreipti dėmesį į religines 
programas. 1924 metais Lietuvoje buvo priimti du 
vyčiavimo stulpai: tikroji skautybė ir vyčių tradi
cijos.

Tokiomis mintimis sąskrydis atidarytas. Perduo
dama krivūlė s. V. Mantautui. Kviečiamas pašneke
siui s. kun. St. Kulbis, S. J. Tema “Religinio momen
to svarba jauno vyro asmenybės ugdyme ir lietuvy
bės išlaikyme”.

— Bręsdamas jaunas vyras susikaupia apsvarstyti 
visais amžiais aktualų klausimą — kokios svarbos 
turi jo asmens brendimui didžiosios vertybės, o visų 
labiausiai — pati didžiausia vertybė — Dievas ir 
kiekvieno asmens bendravimas su religija. Žmogui 
bręstant, plėtojant dvasiniams horizontams, formuo
jasi jo dvasia, jis artėja prie asmenybės. Neabejoti
nai svarbiausias momentas šiame formavimosi yra 
religinis. Siam momentui du dalykai yra ypatingai 
būdingi: idealas ir pareiga. Individo dvasiniam bren
dimui idealas yra būtinas. Idealo neturintis žmogus 
smunka ir biednėja. Kartais bandoma pasirinkti vie
toje aukščiausio idealo — Dievybės — kokį pakaita
lą, kaip pavyzdžiui šiandien žinomąjį “good time”. 
Bet tai taip pat ne kas kita, kaip biednėjimas. Kaip 
idealas formuoja asmenybę, taip pareiga — charak-

Sąskrydžio arbatėlės metu: iš kairės 
į dešinę Toronto Ratnbyno tunto 
tuntininkas v.s. V.Skrinskas, Kana
dos Rajono Dvasios vadovas ps. kun. 
St.Kulbis, S.J., "Sk.A". Vyr.re- 
dakt. v.s. C. Senkevičius, Seseri
jos VS v. s. L. Čepienė ir Brolijos 
VS v.s. A.Matonis.

Nuotr. A.Dailydės
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Bostono Lapinai atsako sesėms savais kupletais ...
Nuotr. V. Kvedaro

terį. Charakteris yra žmogaus dvasios laikysenos pa
stovumas, siekiant dvasios vertybių. Gali būti žmo
nių be charakterio, gali būti ir skautų be charakte
rio. Kalbant apie charakterio ugdymą, efektyviausia 
pareiga yra religinė. Religinio momento svarba yra 
labai reikšminga ir lietuvybės išlaikyme, nes reli
gija tautinį momentą iškelia iš profaninės plotmės 
j dieviškąją plotmę. Tikroji ir tobula religija yra vi
suotinė savo pagrindu ir savo turiniu. Todėl visuoti
nė religija niekados negali tapti tautine. Kaip viena 
ir ta pati prigimtis kiekvienoje tautoje įgauna kito
kių išraiškų, taip ir religija kiekvienoje tautoje reiš
kiasi savotiškai. Viena ir visuotinė religija, tautos 
pergyvenama ir praktikuojama virsta tautiška reli
gija. Žmogus su Dievu santykiauja ne vien kaip žmo
gus, ne vien kaip individas, bet ir kaip tautietis.Re
ligija eina per žmogų ir įgauna bruožų. Jau tik dėl 
to, kad žmogus Dievą garbiną ir apie Jį mąsto savo 
prigimta kalba, jau tik dėl to jis negali būti kosmo
politu savo santykiuose su Dievu. Religinis tautišku
mas todėl yra ne kas kita, kaip iš tautinės individua
lybės kilęs Dievo pergyvenimo būdas.

Po pašnekesio — 10 minučių pertrauka. Toliau — 
s. V. Mantautas pristato klausimus, kuriuos šiandien 
teks diskutuoti, būtent: 1) skautų vyčių amžiaus ri
ba, 2) aktyvieji ir neaktyvieji skautai - vyčiai, 3) 
skautų - vyčių reguliaminas. Šiuos klausimus iškė
lęs, s. V. Mantautas siūlo juos šiandien išdiskutuoti 
ir rytoj — nubalsavus galutinai priimti. S. J. Rakšys 
siūlo klausimus diskutuoti ir balsuoti šiandien pat, 
nes kai kurie suvažiavime dalyvaują vyčiai žada 
ankščiau išvažiuoti. Atidavus balsavimui, šis pasta
rasis pasiūlymas 32 balsais buvo priimtas.

S. V. Mantautas kviečia v. s. C. Senkevičių skai
tyti pašnekesį tema “Kodėl mums nebesiseka ir kas 
toliau”. (Pašnekesys bus spausdinamas atskirai. Red.)

Po pašnekesio s. v. v. si. R. Venskus iškelia klau
simą dėl būrelių specializavimo galimybių ir skau
tų - vyčių, kaip jaunesniųjų berniukų vadovų. V. s. 
C. Senkevičius pabrėžia specializavimo galimybę,
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kaip priemonę pagyvinti būrelių veiklą. Dėl vado
vavimo — tai būtų vyčio pareiga, kaip idealisto žmo
gaus. Toliau sekusiose diskusijose s. J. Rakšys kiek 
tiksliau apibrėžia kandidatų atrinkimo reikalą. S. v. 
v. si. C. Anužis pastebi, kad mūsų turimos progra
mos ir atrinkimo metodai gal ir nėra pilnai tinkami 
mūsų laikams. Siūlo kanditavimą pradėti šiek tiek 
anksčiau, bet pratęsti kandidatavimo laiką. (Siūloma 
1-3 metus). S. v. v. si. R. Venskus siūlo dar ir įžo
dį nukelti ankstyvesniam amžiui — 16 metų. S. v. v. 
si. C. Anužis apibendrina diskusijas ir pristato bal
savimui sekančia formule: ar galima leisti pradėti 
kandidatuoti 15 metų jaunuoliui, o įžodį duoti 16 
metų sulatikaus. Toliau išsivysčiusiose diskusijose 
prieinama išvados, kad 16 metų jaunuoliui įžodį duo
ti ankstoka ir, galutinai apibendrinus balsavimui 
pristatoma sekančiai:Įžodį leisti duoti, sulaukus 17 
metų amžiaus, bet ypatingais atvejais būrelis turi 
teisę leisti duoti įžodį 16 metų jaunuoliui. S. v. v. si. 
C. Anužis savo pirmąjį apibendrinimą atsiima. Pra- 
vedus balsavimą gaunama, kad už pastarąjį pasiūly
mą pasisakė 23, prieš — 0, susilaikė — 10. Šį nutari
mą priėmus, iškilo kandidatavimo klausimas. Po ne
ilgų diskusijų prieinama nutarimo, kad iš reguliami- 
no turėtų būti išimtas sakinys, apribojantis kandi
datavimo laiką 2 metais. Nutarimas pristatomas bal
savimui ir pasisakoma sekančiai: už — 23, prieš — 0. 
Toliau prieina ma prie antrosios amžiaus ribos — vy
čio išstojimo laikas. S. V. Mantautas pažymi, kad 
yra buvę siūlymu ribą nustatyti 24, 25 ar 26 metais. 
S. v. v. si. C. Anužis siūlo, nežiūrint amžiaus, jei 
vytis yra aktyvus, jei jis dalyvauja būrelio veikloje — 
jį laikyti aktyviu vyčiu. S. VI. Morkūnas šį siūlymą 
paremia. S. J. Rakšys šiam siūlymui taip pat prita
ria, bet prideda, kad būreliuose, kurie yra mišraus 
sąstato amžiaus atžvilgiu — vyresniuosius vis tik rei
kėtų atskirti į atskirus būrelius. V. s. C. Senkevičius 
pažymi, kad logiškumo vardan reikėtų daryti skirtu
mą tarp vyresniųjų ir jaunesniųjų vyčių būrelių. S. 
v. v. si. E. Petrušaitis siūlo, kad amžiaus ribą nusta
tytų kiekvienas būrelis sau. Diskusijose nukrypsta
ma nuo paties amžiaus ribos klausimo ir koncent
ruojamasi prie vyresniųjų vyčių būrelių klausimo, 
bandant rasti tikslų apibrėžimą. S. V. Mantautas 
paskaito s. J. Serapino formulavimą tuo reikalu, ku
ris pasirodo esąs tinkamas, bet prieš balsavimų skel
biama 5 minučių pertrauka. Po pertraukos pristato
ma balsavimui sekanti formule: Vyresnio amžiaus 
skautai - vyčiai gali, jei nori, sudaryti senųjų, skau
tų - vyčių būrelius. Į vyresniųjų skautų - vyčių vie
netus jungiamasi ar iš reguliariųjų būrelių perėji
mas į juos vykdomas laisvu pačių apsisprendimu, be 
spaudimo iš šalies. Suskaičiavus balsus, gauta, kad 
už pasisakė 17, prieš — 7.

Ps. C. Kiliulis iškelia vyresniųjų vyčių būrelio 
priklausomumą tuntams. Be balsavimo, dauguma 
pasisako, kad tiek vyresniųjų, tiek jaunesniųjų vyčių 
būreliai turėtų priklausyti vietos vienetams.

Sekantis diskutuojamas klausimas — kandidatų 
būreliai. Šį klausima buvo iškėlęs kiek anksčiau, kal
bant apie vyresniųjų ir jaunesniųjų vyčių būrelius, 
ps. C. Kiliulis. Dabar, prie šio klausimo apsistojus,
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Toronto Pulk.J. Barausko sk. vyčiu būrelis pakeliui iškylauti.
Nuotr. J. Karasiejaus

Būrelis metinėje penkmečio iškyloje su svečiais vyčiais.
Nuotr. V. Kvedaro

s. v. v. si. R. Venskus klausimą pristato, pabrėžda
mas reikalą steigti atskirus būrelius kandidatams. 
S. v. v. si. C. Anužis siūlo vyčius - kandidatus įtrauk
ti j jau esamus vyčių būrelius. Diskutuojama tokių 
būrelių priklausomumas, veikimo gairės ir galimybės 
kūrimuisi bei veikimui. S. V. Mantautas pastebi, 
kad pagal turimas išspausdintas skautų - vyčių ša
kos tradiicijas — savystovus vyčių kandidatų būrelis 
negalėtu egzistuoti. Toks būrelis galėtų egzistuoti 
tik vyčių draugovės rėmuose. V. s. A. Matonis pa
reiškia, kad pavienių kandidatų būreliai egzistuoti 
negalėtų, o atskirais ypatingais atvejais toks būrelis 
turėtų gauti vietos vyčių draugovės ar būrelio leidi
mą. Bandoma apibendrinti sekančiai: ar gali įsisteig
ti kandidatų būrelis, kurio visi nariai yra kandida
tai ir būrelio vadas yra ne vytis, bet kandidatas. Po 
trumpų diskusijų prie viršminėtos formulės priduria
ma: Gavęs vyčių vieneto sutikimą ir tuntininko lei
dimą. Šitoks apibrėžimas atiduodamas balsavimui ir 
už pasisako 4, prieš — 14.

Skelbiama 5 minučių pertrauka, po kurios seka 
s. v. v. si. J. Karasiejaus pašnekesys “Vyčių įžodžio 
tradicijos”

Po pašnekesio s. J. Rakšys duoda keletą pastabų 
dėl įžodžio tradicijų, daugiausia papildydamas s. v. 
Karasiejaus iškeltas mintis.

Šiuo pirmasis šeštadienio posėdis ir baigtas. Su
gindama Tradicinė.

Antrasis posėdis vyksta sekmadienį, spalių 9 d, 
Posėdžio atidaryme dalyvauja 24 vyčiai. Šis posėdis 
skiriamas vyčių šakos reguliamino diskutavimui. S. 
V. Mantautas suvažiavimui pristato Skyriuje turi
mą reguliamino projektą, skaitydamas jį papunkčiui, 
gi suvažiavimas tuos punktus diskutuoja ir įneša pa
taisymus. Tokiu būdu reguliaminas išdiskutuojamas 
iki 16-to punkto. Trūkstant laiko, vienbalsiai nuta
riama reguliaminą palikti skautų - vyčių skyriuje, 
kuris jį, su šiandien padarytais pakeitimais, išsiunti
nės atskiriems būreliams įnešti tolimesnių pakeiti
mų ir pasisakymų.

S. V. Mantautas taria užbaigos žodį, susumuodamas 
dviejų dienų darbus. Po s. V. Mantauto dar kalba 
Vyriausiasis Skautininkas, pasidžiaugdamas suvažia
vimo nuveiktais darbais. Suvažiavimo krivulę Vy
riausiasis Skautininkas perduoda Toronto Pik. J. Ša- 
rausko būreliui, kurio pareiga bus tą krivulę saugoti 
iki kita suvažiavimo, kur ją perduos naujojo suvažia
vimo pirmininkui.

Pabaigai, sustojus ratu dar sugiedama Tradicinė, 
Leiskit į Tėvynę ir Lietuvos Himnas.

(Siam rašiniui medžiaga imta iš oficialaus 
sąskrydžio protokolo, išleidžiant s. v. v. si. J. 
Karasiejaus pašnekesio mintis, kaip viešai ne
skelbiamas. Red.)
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Skyrių tvarko: A. Dunclzila

yra vadinamas Wallace’o linija ir skiria Oriento — 
Australijos gyvūnija.

Žemėlapiuose rasta ir kitų keistenybių: Afrika 
atrodo labai panaši Pietų Amerikos žemynui; visa 
vakarinė abiejų Amerikų pakrantė yra kalnuota. 
Meksikos įlanka su nuo Floridos į pietus besitęsian
čiom salelėm lyg ir jūra (kaip kad Viduržemio, Bal
tijos jūros) sugestijonuoja. Kilo klausimas, kodėl to
kie panašumai; šiais panašumais bandoma aiškinti 
kontinentų, jūrų, salų atsiradimo priežąstis.

KURMIŲ LENKTYNĖS

PASAULIO PAŽINIMAS

Su Naujųjų Amžių pradžia — jau apibrėžus mū
sų žemės rutulio apimtį — iškilo sistematiškas, moks
linis susidomėjimas gyvūnija ir augmenija. Logikos 
mokyklose išauklėtų mokslininkų karta susirūpino 
gamtos tvarinių studijoms bei rūšiavimu. Tuo metu 
gyventose apylinkėse gamta jau buvo žinoma: susi
domėjimą kėlė iš tolimų užjūrių grįžusių jūrininkų 
tikros ir netikros pasakos — apie nematytus augalus 
ir gyvulius.

Ir taip kapitonas Cook išplaukė į Ramųjį Vande
nyną apie 1770 metus. J. Bank — turtingas, bet moks
lų. besidomįs žmogus — plaukė kartu ir finansavo 
kelionę. Tyrinėtojų grupę sudarė keli piešėjai (foto 
aparatų tada neturėta) ir vienas botanikas. Kita svar
bi buvo kapitono Flanders kelionė, vėl į Ramųjį 
Vandenyną. Čia keliavę mokslininkas Brown ir dai
lininkas Bauer grįžo 1805 metais, parsivežę galybę 
naujų žinių: 4000 naujų, anksčiau nežinotų gyvių ir 
augalų pavadinimų, jų aprašymų.

1831 - 4 laivu “Beagle” keliavo garsusis Darwin. 
Ross ir Hooker parsivežė daug medžiagos: jiedu 
studijavo Antarktikos, Tasmanijos, N. Zelandijos au
galus, rinko žinias apie giliųjų vandenų fauną (gy
vūnus). Prie šių mokslinių duomenų buvo grįžta, be
tiesiant pirmąjį transatlantinį kabelį: buvo panaudo
ta žinia, kad jūrų gyvūnijos yra visose gilumose, bet 
yra ypač koncentruota paviršiuje, ir pačiam jūros 
dugne. Dideli darbai atlikti britų laivo “Challenger” 
ir amerikiečių “Tuscadora” kelionėse.

Kreiptas dėmesys į lankomas salas bei žemynus. 
Tuoj atsirado tikslesnių ir geresnių žemėlapių. Pra
dėta lyginti ir žiūrėti kokiose vietovėse kokie auga
lai ir gyvūnai veisiasi.

Štai, pavyzdžiui, yra žinoma, kad kokios nors rū
šies paukščiai, gyvūnai, augalai bujoja vienoj vie
toj; jie nesutinkami kitur. Juk gumos medžiai neauga 
Europoj, ruonių- nematyti tropikuose. Kelionėse bu
vo rasta ir keistenybių: dvi netoli Javos esančios sa
los, Bali ir Lambokas, augina labai skirtingus paukš
čius ir keturkojus gyvulius. Salos yra skiriamos gi
laus, siauriausioj vietoj tik 15 mylių pločio sąsiaurio. 
Gi tyrinėtojo Wallace žodžiais, “šių salų paukščiai 
ir keturkojai skiriasi daugiau? negu Anglijos ir Japo
nijos gyvūnai”. Biologinėje geografijoje šis sąsiauris
8

Iki šiol tebuvo žinomos Štrausų, arklių, šunų ir, 
neseniai pradėtos, sraigių lenktynės Anglijoje. Ir nie
kam dar nebuvo atėję į galvą kurmius paleisti lenk
tyniauti. Šiuo metu jau tokios lenktynės vyksta To
kio mieste. Lenktynes kurmiai pradeda iš metalinių 
dėžučių, pagal duotą ženklą. Laimėtojo premija 
yra sauja riebių sliekų. Kurmių apetitas yra gana di
delis, nes laike bandymų buvo nustatyta, jog vienas 
kurmis sunaikina tarp 500 - 800 slieku per dieną.

R.K.

KAIP VESIS SKILTĮ?

(tąsa)

IX Skyrius

STOVYKLA

Čia bus kalbama tik apie skilties stovyklą, o ne 
apie draugoves.

Kiekvienoje geroje dr-vėje draugovės stovykla su
sideda is skilčių stovyklų. Tai yra, skiltys stovyk
lauja nuošaliai viena nuo kitos ir stovyk
lauja savarankiškai. Jų palapinės yra išstatytos 
dideliu ratu, kurio centre yra skautininko palapinė. Ra
tas gali būti labai didelis ir skautininkas perduos savo 
įsakymus skiltims signalizuodamas.

Nereikia sakyti, kad kiekviena skiltis yra savaran
kiška ir atsakinga. Ji pati perka sau maistą, įveda savo 
tvarką, savo metodus. Reikia raginti skiltis turėti savo 
nuomonės ir iniciatyvos, daryti savo konkursą, būti tiek 
originaliai, tiek savarankiškai, kiek tik galima.

10



Los Angeles Erelių skiltis stato vartus savoje stovykloje.

Čia dar pasireiškia didelė vertė darbo skiltimis. 
Taip pat, kaip skilties sueigos yra skautams naudinges
nės, labiau juos formuojančios nekaip draugovės sueigos, 
taip pat stovyklavimas skiltimis lavina skautų gerus 
privalumus, kaip jokia didesnė stovykla jų išlavinti ne
galėtų. Gal būti tai dėl to, kad tik mažose grupėse ga
lima turėti šio artimo draugiškumo, šios nuolatinės as
meniškos vado kontrolės, šio bendro vieneto darbo ir šio 
intymaus bendradarbiavimo, kas turi taip daug reikšmės. 
Daugiau, didesnėje grupėje ramesniems vaikams gręsia 
pavojus būti užtušuotiems, paniekintiems, nepastebe- 
tiems. Mažoje grupėje kiekvienas turi savo laimės, savo 
progos pasireikšti, pasirodyti, ką nors padaryti.

Nuostabu matyti, kaip daug lengviau turėti tvarkos 
ir disciplinos turint mažą vaikų skaičių. Kaip tik per
žengta aštuoniukė gauname minią ar karišką vienetą; iš 
to išeina sumišimas ar grynai kareiviška disciplina, ku
ri neturi mažiausios vertės skautiškam auklėjimui.

Grupėje iš 6 ar 8 berniukų kiekvienas gali reikšti 
savo nuomonės ir dirbti nepriklausomai savo iniciatyva . 
Skiltis yra bičiulių grupė. Šių pliusų nustojame turėdami 
didesnius būrius. Skiltyje kiekvienam skautui galima 
suteikti daugiau asmeniškos laisvės. Iš to seka, kad skil
tis dirba kaip inteligentiškesnis vienetas, negu didesnė 
grupė, ir ji turi geresnių minčių, geresnių darbo pa
sekmių. Stovykloje tai kaip tik puikiausiai pastebime.

NAKTINĖS SAVAITĖS GALO IŠKYLOS

(Nuo šeštadienio popiečio iki pirmadienio ryto).
Klaida - stovyklauti tik vieną ar dusyk per metus. 

Iš tikrųjų, tikroji skautiška formacija gaunama tik sto
vykloje. Reikia stengtis, skiltininkui vadovaujant, sto
vyklauti reguliariai kas savaitę. Dviejų nedidelių pala
pinių užteks 6 ar 8 žmonių skilčiai. Jas galima vežti ant 
dviračio.

Tajai stovyklos rūšiai geriausia išsiųsti pirmyn vieną 
skautą, kuris randa stovyklai vietą ir gauna sklypo sa
vininko leidimą stovyklauti. Kiek vėliau atvyksta li
kusioji skilties dalis. Pastato palapines, truputis skau- 
tybės, vakarienė, kelios dainos ir einama gulti. Skiltis 
gali grįžti namo sekmadienį popiet arba sekmadienį 
vakare. Tačiau, jei ji yra gerai disciplinuota ir gero 
skautininko vedama, jai galima leisti pasilikti stovyk
lauti iki pirmadienio 6 vai. ryto. Kiekvienas turi sau 
maisto kuprinėje, taigi, beveik nėra piniginių išlaidų.

Daug skilčių taip darė ir turėjo pasisekimo. Drau
govės pradėdavo ir nepraleisdavo nė vieno sekmadienio 
be vienos ar kitos skilties naktinės iškylos. Taip ėjo iki 
rudens. Be to, dar per vasarą ši draugovė turėjo 3 trum
pas visos draugovės stovyklas.

Stovykla yra dar malonesnė, jei stovyklaujama tik 
dviese ir trise. Skiltis turėtų nuolat dirbti dviem gru
pėmis, viena skiltininko, antra paskiltininkio vedama. 
Visą pėdsakų sekimą, signalizuotą, pirmąją pagalbą ir 
panaš. yra maloniau ir linksmiau dirbti mažomis gru
pėmis.

Du ar trys bičiuliai dirba kartu per ištisus metus tol, 
kol jie taps gerais skautais - tas yra, be abejo, geriau
sias dalykas. Atminkit, ką sakė Baden Powell'is: "Skau
tai veikia paprastai, po du, kartais po vieną; jei jų yra 
daugiau, jie sudaro tai, kas vadinama skiltimi".

(b.d. )

VAIKŠČIOKIME , KAD BŪTUME SVEIKI

Vaikščiojimas dažnai vadinamas "geriausia mankš
ta pasaulyje". Prie "vaikščiojančių" sportų, žinoma, 
priskiriami panašūs užsiėmimai, kaip, pvz., golfas, ko
pimas į kalnus ir šokiai. Medicina sako, kad vaikščioji
mas pagyvina kraujo cirkuliaciją, širdies veikimą ir 
virškinimą, naudingai veikia inkstus ir prikrauna kraują 
deguonies, ką matome iš paraudusiu veidų.

Ar bereikia daugiau?
Vaikščiojimas yra letargijos priešas, bet - reikia 

mokėti vaikščioti. Daugelis vaikšto susilenkę,at
leidę pilvo raumenis (įstaigų kėdžių paveldėjimas), 
sunkiai statydami visą koją, gadindami jos pakėlimą ir 
per daug išvargindami jos raumenis. Moterys dažnai 
avi batais su aukštais kulnimis, todėl jų kūnas netenka 
tikros pusiausvyros ir virškinimo organai nedirba, kaip 
turėtų dirbti. Arba žengdamos ištiesia kojas ir suduoda 
baisius smūgius nugarkauliui ir šiaip eikvodamos per 
daug energijos.
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ŽVEJAI

J. Galūzas

Buvo salta rudens diena. Šiaurės vėjas kaukdamas 
laužė medžių sakas, o miestelio dulkės debesimis skri
do pietų kryptimi. Negailestingas lietus daužės į langus. 
Balų buvo daugybė. Visas miestelis buvo kaip išmiręs. 
Biauri buvo rudens diena !

Tokią tai dieną miestelio šaligatviu bėgo vaikas. 
Laisvas buvo kelias, nes tokią dieną joks žmogus be bū
tino reikalo nekiša nosies iš namų. Jis buvo basas. Jo 
suplyšę marškinukai kabojo ant pečių, atidengdami rudą, 
nuo saulės nudegusią, krūtinę. Veidas rodė vargo žymių. 
Vaikas drebėjo visas nuo šalčio. Jo akys rodė nusimini
mą. Buvo, matyt, kažko apviltas. Jis atrodė kokių vie
nuolikos metų.

Perbėgo visą miestelį, mesdamas dar paskutinį 
žvilgsnį į kepyklos langą, kur gulėjo sudėti pyragai, 
riestainiai ir kiti skanėstai, ir nurijo šiltą seilę. Toliau 
jis pasuko miestelio linkui, už kurio buvo išmėtytos 
kelios šiaudinės trobelės. Į vieną tokią trobelę, kuri 
stovėjo arčiausiai prie miško, pasuko šis vaikinas.

Troboje buvo jau tamsoka. Bet vis dėlto dar buvo 
galima įžiūrėti raukšlėtu veidu moterį, kuri supo ran
kose mažą vaikutį. Toliau, prie krosnies, sėdėjo tėvas, 
kokių penkiasdešimt metų, tvirto būdo, rūpestingu vei
du, su pypke dantyse. Iš jo apdaro pažinsi žveją.

Vaikinas, įėjęs į trobelę, nusipurtė nuo savo su
plyšusių drabužėlių vandenį. Paskui, priėjęs arčiau prie 
motinos, tarė:

- Mama, ir šiandien nėra !
- Kaip tai! - pertraukė prasitariančią motiną tėvas .
- Žydas dar norėjo mažiau užskaityti, sako, kad 

būk tai jos senos, dvokė... Sakė ateit rytoj... - su 
ašaromis akyse tęsė vaikas.

- O, Viešpatie! - suriko motina. - Tas prakeiktas 
akiplėša, ir tų kelių centų negali už žuvis> užmokėti!

- Bet, mama, jis ... čia įvyniojo, - ir ištraukė iš 
kišenės gabalėlį pyrago.

Tėvas, iškratęs pypkę, prisiartino arčiau prie stalo.
Motina perlaužė pyragą pusiau ir, pamirkius jo 

vieną dalį karštame vandenyje, valgydino vaikiuką. 
Kitą dalį ji pakišo kitam savo sūnui. Bet vaikinas ir tą 
perlaužė, ir vieną gabalėlį įspraudė savo tėvui, o kitą 
motinai.

Lauke dar vis dūko vėjas ir siuto lietus. Miškas ošė 
graudžiai.

Trobelėje visai jau sutemo. Tėvas uždegė žvakę. 
Viduje niūru ir baugu. Motina sukalbėjo poterius ir, 
laukdama geresnio rytojaus, atsigulė su savo mažu sū
neliu į lovą. Tuo tarpu tėvas jau žiūrinėjo ir taisė savo 
darbo tinklo plūdes. Sūnus padėjo.

- Nejaugi eisite žuvauti! Susimilk, Viešpatie!.. 
- sušuko motina, pasikeldama nuo lovos.

- Taip, - tarė beveik vienu balsu abu darbininkai.
- Tu juk meldei Visagalio geresnio rytojaus, tad 

važiuosim mudu į jūrą, - užbaigė tėvas.
- Bet juk kokia audra, koks vėjas! - nerimavo mo

tina. - Ar Zigmas ir važiuos? - dar paklausė.
- Važiuos! Juk dviem geriau ir lengviau. Tu vienas 

tinklo neįmes! nei ištrauksi, o kas dar irkluos? Dviem 
dar šiaip taip.

Motina dar daugiau norėjo pasakyti, bet jai kalbėti 
neleido ašaros. Todėl vėl atsigulė ir kelis kartus pabu
čiavo šalia gulintį savo mažąjį sūnelį. Jai buvo baugu. 
Ypač dėl Zigmo: juk jis dar jaunas, mažas, be to, ir 
nestiprus. Bet motina paguodė pati save savo maldoje.ir, 
pasitikėdama Aukščiausia Apvaizda, nusiramino.

Tuo tarpu tėvas su sūnumi apsirengė, užsidėjo žve
jiškas kepures, giliai atsisveikino, o motina pabučiavo 
Zigmą. Pagaliau juodu išėjo.
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Seserijos VS v.s. L. Čepienė užriša kaklaraiščius davusioms 
paukštyčių įžodį Clevelando Neringos tunto dešimtmečio 
šventėje. Nuotr. VI. Bacevičiaus

- Sudiev! Telaimina jus Viešpats... - Motina už
pūtė žvakę ir atsigulė.

Vėjas dar vis siuto. Tėvas su sūnumi perėjo lauką ir 
atsidūrė nakties tamsoje prie jūros. Jie mažai kalbėjo. 
Nukabino tinklą, sudėjo į valtį ir išplaukė į putojančias 
bangas.

- Sį kartą mums bus sunkiau ką nors geresnio su
čiupti!

- Visai taip, kaip pernai pavasarį, tėte, - pridūrė 
sūnus.

Bangos blaškės ir daužės į valties šonus. Vanduo 
liejosi per viršų vidun. Nors vėjas stebuklingai tilo. Pa
stebėjo ir tėvas:

- Zigmai, man rodos, jog vėjas tilsta. Ar nebūsim 
papuolę į patį laiką?

- Būtų gerai, tėte! - Paskui paklausė: - Ar antroje 
vietoje mesim?

- Taip. Ten, kur pernai pavasarį ištraukėme ge
riausią laimikį.

- Kad Dievas duotų ir šį kartą, - meldė sūnus, - 
tai būtų mūsų motulei džiaugsmo.

Bangos vis šokinėjo ir ritosi per valtį. Du žmonės 
akinančioje tamsumoje, valtyje pasišviesdami maža 
lempute, plaukė putojančia jūra. Tolumoje mirksėjo 
uosto švyturys.

- Jau esame vietoje, - pažiūrėjęs į dangų prabilo 
tėvas. Jo balsas buvo storas ir girgždėjo.

Abu žvejai jau baigė mesti tinklą.
- Laikykis! Ateina didelė banga! - Juodoje tamsu

moje jautrus žvejys įspėjo artėjantį pavojų. Bet, jų lai
mei, toji baisi banga persirito per laivelio priešakį, pri
pildama į jį vandens. Smūgis buvo baisus, bet pripratu- 
siems prie tokių pavojų, šis atrodė dar pakenčiamas. 
Tėvas su sūnumi pradėjo pilti vandenį. Tik staiga tėvas 
sušuko:

■’ LIETUVOS j
NACIO NE
M. M ’ ''■> I

'__BĮF i‘/O'K A j

- Atbėga antra banga! Lai ...
Jis nebaigė. Šioji banga pilną vandens valtį visiškai 

pripildė, o abudu žvejai, negalėdami nuturėti laivelio 
turėklų, išplaukė į putojančias bangas. Ilgai dar juodu 
kapstėsi, bet bangos pasirodė pranašesnės ...

Motina, lyg nujausdama pavojų, visą naktį blaškėsi. 
Ji neverkė - jai trūko ašarų! Ji visą naktį nemiegojo! 
Jai baugu buvo dėl Zigmuko - jis juk dar vaikas!.,

Audra tilo. Anksti rytą, vos saulei pro suplėšytus 
debesis išleidus pirmus spindulius, senas žvejys sėdėjo 
ant jūros kranto ir šukavo mažam berniukui plaukus. 
Berniukas buvo be kepurės, tarytum ligonis, kažko žval
gėsi. Tai buvo bangų atnešti nakties žvejybos herojai: 
tėvas su savo sūnumi !

Saulei dar aukščiau pakilus, prie jų artimosi žvejų 
valtis, kurioje yrėsi keli vyrai. Tai buvo to pačio kai
melio žvejai, plaukiantieji su dideliu radiniu į krantą . 
Priplaukę prie pakraščio jie šaltai, bet mandagiai pa
sisveikino ir ištraukė ant krantą rastą jūroj tinklą. Tėvas 
ir sūnus jį pažino. Po to žvejai papasakojo, kur jį rado 
ir ištraukė iš valties didelę žuvį - šamą, visai tokį, koks 
pasitaikė pagauti Zigmui pereitą pavasarį.

- O, Viešpatie! - tai juk mūsų tinklas ir jame to
kia žuvis! - sušuko sūnus. Ir patys žvejai tuoj atpažino 
savo kaimyno tinklą. Jį, pasitenkinę, kad galėjo kuo 
nors patarnauti, atidavė. Atidavė ir didžiulį šamą. Po 
to kaimynai išplaukė toliau žuvauti.

Audros jau nė žymės neliko. Saulutė karštai kaitino. 
Ir mūsų du žvejai, išsidžiovinę prieš vienintelį šilimos 
tiekėją - saulę, ištiesė ant kranto tinklą ir nužingsniavo 
su laimikiu miestelio linkui.

Žuvį gerai pardavė.
- Ot bus motulei! Ot bus! - džiūgavo Zigmas. Pa

galiau jie prisiartino prie trobelės ir įėjo į vidų.
Tėvas pabučiavo motiną ir padėjo ant stalo du šim - 

tus litų. Sūnus žiūrėjo. Sekančiam akimirksnyje jis jau 
buvo motinos glėbyje.

Per raukšlėtąjį motinos veidą bėgo karštos ašaros...

Elizabeth, N.Y. vilkiukai sueigoje.
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DIRBAME ŽAISLUS!

Nagingas skautas laiką praleidžia naudingai. Mūsų 
mažieji broliukai ir sesutės kad ir visi turi mamyčių 
nupirktų žaisliukų, bet juk įdomiau'pasidaryti ką nors 
patiems, arba padaryti tiems, kurie neįstengia jų nu
sipirkti. Štai piešiniai padeda tau padaryti avelę, vaikų 
taip mėgiamą gyvuliuką. Avelę gali išplauti iš faneros 
ar kitos kokios lentelės. Kojų ašeles ir ratukus taip pat 
gali padaryti iš storesnės lentos gabalo. Kai viską baigsi 
avelę nudažyk.

SKAUTAS PAMOKĖ

Algis skautas. Jis atėjo pas savo draugą pažaisti. 
Draugas atsinešė jau vartotą voką.

- Ka veiksi su tuo voltu? - klausia Algis.
- Pripūsiu ir šausiu, - atsakė jam draugas.
- Kai iššausi, voką sudraskysi. Geriau duok, aš 

tau parodysiu, ką galima iš voko iškirpti.
Draugas padavė ir išpūtęs akis ėmė žiūrėti, o Algis, 

kirpdamas, ėmė aiškinti:
1) Nukirpk nelygų kraštą ir nuimk ženklą.
2) Voko kampe arba šone nupiešk kokį gyvulį.
3) Iškirpk tą gyvulį.
4) Modelį pataisyk.
Dabar matai,kokių dalykėlių galima išsikirpti ir iš 

vartoto voko.
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Indėnų giminė gyveno senai senai toli nuo visų ki
tų žmonių, galingos kalnų grandinės atskirti. Niekas, 
sako, dar nebuvo užkopęs į paties aukščiausio kalno 
viršūnę.

Kartą, pakvietęs vyresniuosius giminės narius, se
nasis vadas tarė:

- Mano laikas beveik baigtas, ir neužilgo Didžioji 
Dvasia pašauks mane pas save pro saulėlydžio vartus. 
Kol dar nevėlu, turiu, pagal mūsų seną paprotį, išrinkti 
sau įpėdinį. Patarkite man, jūs vyresnieji mano tautos: 
kokį vyrą man išrinkti?

- Išrink vyriausiąjį iš mūsų, - pasakė vienas.
Bet vadas atsakė:
- Ne, vyriausias netinka būti vadu, nes ir jis grei

tai eis pro saulėlydžio vartus, ir žmonės liks be vado.
- Išrink išmintingiausiąjį iš mūsų, - pasakė kitas.
- Kaip man pažinti, kuris išmintingiausias, jei nie

kas dar nevaldė? - paklausė vadas. - Ne, šis patarimas 
netinka,

Ir, matydamas, kad niekas jam negalėjo padėti, 
vadas atleido susirinkusius namo.

- Rinkti teks man pačiam, - sakė jis.

* # »

Kada jaunas mėnulis patekėjo, senasis vadas su
šaukė visus jaunuolius prieš savo palapinę. Dienai išau
šus jis tarė jiems:

- Atėjo laikas rūpintis mano įpėdiniu. Sį vakarą aš 
jį išrinksiu, nes duosiu jums visiems bandymą.

Jis atsisuko ir parodė ranka į baltas, aušros apšvies
tas, kalnų viršūnes, aukštai, aukštai virš pušyno.

- Eikite, jauni vyrai mano tautos, eikite į kalnus 
ir grįžkite su kažkuo rankose, iš ko galėčiau pažinti, 
kaip aukštai užkopėte ir ką matėte. Eikite dabar visi ir 
grįžę tuojau ateikite pas savo vadą.

aje « #

Saulė dar tebestovėjo aukštai, nes vidudienis buvo 
vos praėjęs, kada pirmasis jaunuolis grįžo.

- Vade, - tarė jis, - užkopiau iki paties laukų ga
lo. ir atnešiau grūdą iš pačios aukščiausios ežios. Štai, 
jis yra.

- To nepakanka, - atsakė vadas. - Eik, mano sū
nau, šaudyk lanku ir grumkis su laukiniu jaučiu, kad 
sustiprėtumei.

Tada atėjo antras.
- Vade, - tarė jis, - užkopiau į didžiuosius miškus 

už kviečių laukų ir atnešiau ženklą, kurį nulaužiau nuo 
paskutinio medžio aukščiausiame miške.

- To nepakanka, - atsakė vadas. - Eik, mano sū
nau, šaudyk lanku ir grumkis su laukiniu jaučiu, kad 
sustiprėtumei.
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Tada trečias jaunuolis tarė:
- Žiūrėk, vade, atnešiau akmenėlį iš aukštų kalnų 

už kviečių laukų ir pušyno, kur žmogui sunku kvėpuoti.
- Gerai, - atsakė vadas, - bet to nepakanka. Eik, 

mano sūnau, šaudyk lanku ir grumkis su laukiniu jaučiu, 
kad sustiprėtum.

Popietis praėjo, ir saulė ėmė leistis. Vienas jau
nuolis po kito grįžo iš kelionės, bet vadas nė vieno ne
paskyrė vadu. Pagaliau visai sutemo, ir visi susėdo ap
link sargybinį laužą prieš vado palapinę, laukdami 
paskutinio vado žodžio.

Staiga visi sujudo, ir dar vienas jaunuolis pribė
go prie senojo vado.

- Jo rankos tuščios, - šnibždėjo visi vienas kitam.
- Vade, - tarė paskutinysis keliauninkas, ir jo bal

sas buvo stiprus, nors ir pavargęs, - aš lipau ir lipau ir 
iš smagumo nepajutau, kaip kviečių laukai ir pušynas 
paliko toli užpakalyje. Lipau dar aukščiau į kalnus, kol 
priėjau sniego ribą. Dar lipau ..

Jis nutilo, norėdamas atgauti kvapą.
--Kodėl negrįžai, - paklausė vadas. - Ar nešalai ir 

nesijautei vienišas?
- Kodėl negrįžau? - paklausė jaunuolis tartum nu

stebęs. - Aš juk nebuvau užkopęs iki pačios kalno viršū
nės.

- Ir pasiekęs viršūnę, - pasakė senasis vadas, - ką 
pamatei? Kokį ženklą atnešei man?

- Aš nieko neradau, - atsakė jaunuolis, - mano 
rankos tuščios. Bet, - jo akių šviesa nustelbė laužo ugnį, 
-bet... AŠ PAMAČIAU JŪRĄ.

Tada senasis vadas pakilo iš savo vietos ir, padėjęs 
ranką ant jaunuolio peties, tarė:

- Mano tauta, dabar matote tą, kuris valdys jus, 
kai manęs nebebus. Sį jaunuolį parinkau savo pareigoms. 
Didžioji Dvasia parodė mums tą, kuris negrįš, nepasie-

13

15



kęs aukščiausios viršūnės, kuris eina niekeno neįtaisytais 
keliais ir grįžta, nešdamas mums naujų minčių, naujų 
gairių.

Iki šios dienos tos giminės indėnai sako apie pati
kimą,sektiną žmogų: Ak, jis matė jūrą!

O TOLIAU . . .

Marytės padedamas ir pasiryžimo vedamas, Anta
nėlis be didelio vargo pasiruošė ir išlaikė egzaminus į 
III-jį patyrimo laipsnį. Kartą sutikus jį Marytė, nuo
širdžiai pasveikino jau kaip pilnateisį skautą. Antanėlis 
pareiškė savo dėkingumą Marytei, nes tik jos paskatin
tas ir padedamas, jis trumpu laiku pasiruošė egzami
nams.

- Dabar, kai aš jau esu skautas, norėčiau, kad ma
ne ne popieriniu skautu vadintų, bet tokiu, kuris tikrai 
yra naudingas. Patark, Maryte, kas man toliau veikti?- 
paklausė Antanėlis.

- O draugovės sueigas ar lankai? - savo ruožtu pa
klausė Marytė. - Tikras skautukas sueigų nepraleidžia. 
O ten sužinosi, kas veikti toliau. Draugininkas duos 
darbo, tik spėk jį atlikti. Visi skautai turi pareigų ir 
darbo. Gausi jo ir tu. Žinok, skautas, kurs nieko ne
veikia - ne skautas. Bet jei tu nori, galim pasikalbėti 
ir apie tai, kas veikti toliau.

- Gerai, pasikalbėkime__
- Tai ot, tu jau trečiojo patyrimo laipsnio skau

tukas. Dabar rūpintis privalai ir ruoštis antrajam pa
tyrimo laipsniui. Į antrąjį pat. laipsnį egzaminus ga
lėsi ne anksčiau, kaip po 4-rių mėnesių. Per tokį laiką 
gali lengvai prisiruošti. Bet laikydamas egzaminus į 
II-jį pat. laipsnį, skautukas privalo būti įsigijęs bent 
vieną specialybę.

- O daugiau specialybių ar negalima įsigyti.
- Daugiau tai kiek nori. Ir juo daugiau, juo geriau.
- Kokių specialybių yra?
- Specialybių yra daug: artisto, dailininko, dar

žininko, dainininko, grybautojo, gamtininko, kelia- 
rodžio, knygrišio, laikraštininko, muziko, paukščių 
globėjo, sodininko, seklio, stovyklautojo, siuvėjo, 
sportininko, signalizuotojo, sanitaro, uogautojo, vai
nikų pynėjo, vaistininko, visadirbio, žaidėjo, pynėjo, 
staliaus, šaulio. Iš tokio skaičiaus gali, kurią nori, pa
sirinkti. Be to, šiame reikale tau padės draugininkas.

- Tai puiku. Įsigysiu daug specialybių. Bet kas ži
nos, kad aš esu šio ar to specialistas? - paklausė Anta
nėlis.

- Skautukai, įsigiję specialybių, turi ant rankovių 
atitinkamus specialybių ženklus, - paaiškino Marytė.

- Pasakyk, ką tu, sesyt, dabar veiki? - teiravosi

Los Angeles Vanagai iškylauja

Antanėlis.
- oi, dabar daug darbo. Artinasi Kalėdos. Daug 

darbo mokykloje ir kitur. Laikas jau užsiprenumeruoti 
"Skautų Aidą". Aš dabar renku prenumeratas, - sako 
Marytė.

- Tai ir aš prašysiu draugininko, kad ir man leistų 
prenumeratas rinkti.

- Taip ir padaryk. Būsi pareigos skautas. Tik nepa
miršk ir sau užsiprenumeruoti.

Ok issiilgai palapinių
Meni — gegužy gojai linko 
Nuo juoko ir dainų.
Dabar — balta žiema aplinkui 
Kvatojas virš laukų.

Tu išsiilgai palapinių, 
Tų rytmečių šviesių.
Bet nenuliūski — mūs Tėvynėj 
Dar tiek pavasarių gražių!

Mes vėl išklysime į klonius, 
Meni — kaip kitados ...
Drebės laukai žiedais raudoni
Nuo juoko ir dainos!

Nustos alsuot melsvos padangės 
Virš žydinčių laukų,
Kai sutartinę trauksim brangią:
,,Tėvyne i vis budžiu!"

Adolfas Dorinąs
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bu *
SHAKESPARE (ŠEKSPYRAS)

APYSAKA 
Vertė A. Valatkaitis

Tolimoje saloje vienišai gyveno tūlas Prosperas 
drauge su savo jaunute dukra Miranda. Jie buvo 
įsitaisę didelėje oloje, kurią kadaise jūros bangos 
išgraužė salos uolose; didžiulė ola skirstėsi i keletą 
urvų, kuriuose Prosperas įrengė lyg ir atskirus kam
barius. Vieną urvų jis paskyrė savo darbo kambariui: 
ten jis laikė brangias knygas, kurios daugiausia buvo 
apie magiją. Anais laikais mokslininkai ja labai do
mėjosi ir ją tyrinėjo, o Prosperui, jo ypatingose są
lygose, sudarė neįkainuojamą pagalbą.

Sala, į kurią prieš daugelį metų nubloškė jį li
kimas, buvo užburta raganos, vardu Sikoraksa. Toji 
ragana žuvo kaip tik prieš pat atvykimą nelaimin
gųjų — Prospero ir jo mažos dukrelės. Jie atrado sa
lą veik negyvenamą; joje tebuvo tik tos raganos sū
nus, Kalibanas, o taip pat daug gerųjų dvasių, pik
tosios Sikoraksos paverstos medžiais.

Prosperas, pažindamas magiją, išvadavo gerąsias 
dvasias, o Kaibaną padarė savo vergu. Raganos sū
nus turėjo žmogaus išvaizdą, tačiau atrodė baisiai; 
to milžino judesiuose buvo kaž kas žvėriško, o jo 
veide reiškėsi pilnas užsispyrimo ir pykčio bukapro
tiškumas. Jis tiko tik prasčiausiems darbams, todėl 
Prosperas liepė jam nešioti vandenį ir kapoti malkas. 
Vienok Kalibanas buvo baisiai tingus ir tiktai Arte
lius sugebėjo paskatinti jį dirbti, iškirsdamas jam 
įvairius šposus: tai kaip nematoma būtybė žnaibė 
jį, arba smilga kuteno, kaip tasai nerūpestingai gu
lėjo žolėje, tai, pasivertęs ežiu, riedėjo takeliu įkan
din paskui mieguistai besivelkantį milžiną, skau
džiai dygliais durdamas jo basas kulnis, tuo būdu 
versdamas jį skubinti.

Sesės Vokietijos rajone. Nuotr. H. Motgabienės

Artelius buvo geroji dvasia, kurį Prosperas ka
daise išvadavo iš medžio kelmo. Jausdamas moksli
ninkui dėkingumą, nuoširdžiai jam tarnavo, noriai 
vykdydamas bet kokius jo įsakymus ir norus, pasi
rengęs kiekvienam jo pamojimui. Taip tad Prospe
ras, dėka magijos žinojimo ir jo išvaduotų salos dva
sių pagalbos, tapo netik salos, bet ir gamtos valdo
vu, sugebėdamas iššaukti audras, arba nuraminti 
įsiutusias vėtras ir pūtuojančias jūrų bangas.

Kai taip vieną kartą ramiai stebėjo jūros siauti
mą, priėjo prie jo Miranda. Rankos mostu parodė 
jai tolumoje pasirodžiusį laivą, kuris audringų ban
gų mėtomas, atrodė jau beskęstąs.

— Tėve! — sušuko, — pasigailėk tų nelaimingųjų, 
išgelbėk juos, jei gali, nutildyk audrą!

— Nurimk, dukrele, — tarė Prosperas. — Nei ke
leiviams, nei įgulai nieko blogo neatsitiks. Visa tai, 
ką matai ir dar pamatysi, padariau kaip tik tau, tavo 
būsimajai laimei. Argi nieko neatsimeni iš tavo vai
kystės laikų, kitokio gyvenimo ir kitokios aplinkos, 
negu čia, toje saloje?

— Nekartą man atrodė, tėve, kad kadaise mačiau 
puošnius rūmus, gražų parką ir dvariškių didelį bū
rį, bet galvodamas apie tai sprendžiau, kad visa tai, 
tur būt, tik sapne esu regėjusi.

— Ne, vaikeli... prieš dvylika metų, — pradėjo 
pasakoti Prosperas, — buvau Medijolano kunigaikš
čiu, o tu buvai mano vienturtė duktė ir įpėdinė. 
Valdžią vienok atidaviau į savo jaunesnio brolio, 
Antonijaus rankas, nes už viską labiau pamilau 
mokslą ir pasišvenčiau tiktai studijoms. Laikui bė
gant, Antonijus, valdžios troškimo ir turtų godumo 
pagautas, užsitikrinęs sau mano priešo, Neapolio 
karaliaus, pagalbą, išplėšė man vainiką. Nežiūrint 
viso ko, nedrįso mūsų nužudyti, nes žinojo, jog ma
no tautos meilė man buvo tokia didelė,, kad nieka
dos nedovanotų jam tokio nusikaltimo. Todėl An
tonijus, versdamas mane palikti valstybę, davė man 
laivą be burių, be irklų, be vairo, galvodamas, kad 
mudu abudu žūsime nuo šalčio ir bado, klaidžioda
mi po beribę jūrą. Tačiau mano ištikimas dvariškis, 
Gonzalas, mano Širdingas bičiulis, paslapčiom įdėjo 
atsargą maisto ir vandens, šiltus drabužius, o taip 
pat mano didžiausią lobį — brangiąsias knygas.

— Ilgas dienas klaidžiojome, kol pagaliau gero
sios bangos išmetė mus į šios salos krantą. Tu, vai
keli, buvai mano angelas sargas; tau troškau gyventi 
ii’ ištverti, tavo čiulbėjimas suteikdavo man jėgų, 
kai pailsdavau darbe ir varguose. Daug laiko nu
plaukė, esi jau penkiolikos metų, pats laikas, kad 
gyventum kaip ir kiti, pasaulyje, tarp žmonių. Pats 
likimas ateina mums į pagalbą. Laivas, kuris dabar 
kovoja su audra, veža du mano priešus: Antonijų ir
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Neapolio karalių. Matau galimybę ištrukti iš tos už
keiktos salos.

Kalbėdamas tuos žodžius, pamatė besiartinanti 
Arielių. Nenorėdamas, kad Miranda sužinotų, jog jis 
kalbasi su jos akim nematomomis dvasiomis, palietė 
ją savo burtų lazdele ir mergytė tuojau giliai užmigo.

— Pone, — tarė Arielius, — Neapolio karaliaus 
sūnus Ferdinandas, kai laivas pradėjo skęsti, puolė 
į jūrą ir priplaukė i mūsų salos krantą. Dabar per
vargęs, gulėdamas ant smėlio, verkia tardamas esąs 
našlaitis, nes yra Įsitikinęs, kad jo tėvą ir likusią 
Įgulą paskandino bangos.

— O kas atsitiko karaliui ir mano broliui?
— Nusiminę klaidžioja po salą, nenuilstamai ieš

kodami Ferdinando. Be to, taip, kaip man pavedei, 
pone, nesužalotas tačiau visai tuščias laivas, netoli 
kranto užplaukė ant seklumos; visi įgulos žmonės 
yra sausumoje, gyvi ir sveiki, tačiau vienas kitam 
nematomi, todėl kiekvienas jų Įsitikinęs esąs vienin
telis išlikęs gyvas.

— Tas gerai, — tarė mokslininkas. — O dabar, 
pirm negu apdovanosiu tave visiška laisve, vykdyk 
dar toliau mano pageidavimus, nes noriu privesti 
savo reikalą prie pabaigos. Atvyliok Ferdinandą ar
čiau mūsų olos; reikia, kad susitiktų su Miranda.

Arielius nužygiavo pakrantės link, kur buvo pa
likęs jaunąjį kunigaikštį. Atrado ji toje pačioje vie
toje, paskendusi nusiminime. Norėdamas nuraminti 
jo skausmą ir tuo pačiu nuvesti jį arčiau Prospero 
olos, Arielius užniūniavo graudžią giesmę. Ferdinan
das pradėjo dairytis aplinkui, Įsiklausydamas i sal
džią melodiją, kuri tai tilo, tai lyg tolo, tai skambėjo 
visai aiškiai, lyg čia pat prie jo. Negalėjo tačiau nie
ko pastebėti, nes Arielius jo akims buvo nematomas. 
Nustebęs kunigaikštis pakilo ir žengė vis toliau ir 
toliau, sužavėtas paslaptingojo balso, o Arielius vedė 
jį savo giesme prie olos.

Oras buvo toks gražus, kaip tatai būna tiktai po 
audros. Miranda su tėvu sėdėjo plačiašakio medžio 

paunksmėje. Ji pirmoji ir pastebėjo Ferdinandą.
— Mano tėve! — sušuko. — Koks gražus jauni

kaitis! Ar tik ne dvasia mums kokia pasirodė?
— Ne, dukryte, — atsakė Prosperas, — tai, tur 

būt, vienas tų, iš sudužusio laivo, beieškąs Savo 
draugų.

Ferdinandas, lygiai Mirandos nepaprasto grožio 
apakintas, pradžioje palaikė ją dievaite; su džiaug
smu tad patyrė, kad ji nesanti jokia nežemiška ap
raiška, o tik paprasta mergaitė, Prospero duktė. 
Abiejų jaunose širdyse iš karto užsimezgė nuoširdi 
simpatija. Susidomėję pradėjo tarpusavy kalbėtis, 
pamiršdami visą pasaulį. Prosperas tačiau norėda
mas pažinti Ferdinando būdą, kreipėsi Į jį visu rim
tumu ir griežtumu; pareikš, kad laiko jį savo be
laisviu ir nežiūrėdamas Mirandos prašymų ir mal
davimų, paskyrė jam sunkų darbą.

Jaunasis kunigaikštis, nors ir nustebintas bei už
gautas tokiu nesvetingu priėmimu savo vertės pa
jautimo išvaizda stropiai ėmėsi darbo. Tačiau kara
lių sūnūs nėra pripratę prie tos rūšies pastangų, to
dėl Ferdinandas, kuris turėjo pernešti ir sukrauti 
dideles medžių kalades, netrukus pasijuto nepap
rastai išvargęs, prakaitas sruveno jam nuo kaktos.

Prosperas stebėdamasis, ilgesnį laiką žiūrėjo į 
kunigaikštį, kaip tasai ištvermingai, be pertraukos, 
nesustodamas dirba, nepaisydamas aiškaus nuovar
gio.

Pagaliau mokslininkas nuėjo į savo olą, ir tada 
Miranda priėjo prie Ferdinando, sakydama:

— Pailsėkite nors valandėlę; mano tėvas pasiliks 
dabar savo darbo patalpoje.

—■ Negaliu, gražioji mergaite, — tarė Ferdinan
das. — Ilsėdamasis nesuskubčiau pabaigti savo dar
bo.

— Tada leiskite man jums padėti, — pasakė Mi
randa.

Buvo tai persunkus jai darbas, nors ir nenorėjo 
to pripažinti; įkalbinėdami vienas kitą pailsėti ir

Hamiltono, Ont. sk. vyčiai žiemos iškyloje.
Nuotr. A.Liškausko
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širdingai susirūpinę savo likimu, jaunieji prisipažino 
vienas kitam patinka. Prosperas pasislėpęs, su džiaug
smu klausėsi jų pasikalbėjimo; Mirandos jautriame 
rūpestyje Ferdinandu matė pabundantį tikrąjį jaus
mą, o jaunasis kunigaikštis laimėjo sau jo pagarba, 
nes mokslininkas pažino jame kilnų ir vertingą 
žmogų.

Ką gi darė tuo metu išdykęs Arielius? Nepasi
traukdamas nė valandėlės nuo Neapolio karaliaus 
ir Antonijaus ir apsimesdamas kas kartą vis kitu pa
vidalu, laikė juos nuolat neribotame nustebime ir 
baimėje. Pabaigoje jų akims pasirodė puikiai pa
ruoštas stalas, o, kai būdami alkani norėjo pasistip
rinti, viskas, visas stalas ir valgiai ištirpo kaip rūkas. 
Dingus rūkui, pamatė Arielių jūros pabaisos pavi
dale. Ši pabaisa pradėjo juos žmogaus balsu kal
binti, primindama jiems, kaip jie kadaise žiauriai 
pasielgė su Prosperu ir Miranda, išaiškino visą jų to 
pasielgimo niekšiškumą ir ragino juos prie atgailos 
ir atsiteisimo, žadindama jų užkietėjusiose širdyse 
nuoširdų gailestį. Po to atvedė pas juos Prospero 
ištikimąjį dvariškį Gonzalą, kuris lygiai kaip ir jie 
klaidžiojo po salą ir visus juos kartu, savo paslap
tingos giesmės melodijos pagalba, nuvedė į moksli
ninko olą.

Prosperas džiaugsmingai pasveikino Gonzalą, va
dindamas jį savo išgelbėtoju. Antonijus, nežinomo, 
garbingo senelio asmenyje pažinęs savo brolį, malda
vo jo atleidimo. Karalius lygiai įtikinėjo, kad jį kan
kina sąžinės priekaištai ir reiškė gailestį, dalyvavęs 
aname nusikaltime. Abudu prižadėjo Prosperui 
nedelsdami grąžinti jo valstybę, kai tik likimas leis 
jiems sugrįžti į Italiją.

Staiga pasirodė beateiną Ferdinandas ir Miranda.
— Kas gi yra, — paklausė karalius, — ši gražioji 

mergaitė, ar gal veikiau dievaitė?
— Karaliau ir mano tėve, — atsakė Ferdinandas,

— toji graži- mergina yra Prospero duktė. Pati Ap
vaizda padarė taip, kad sutikau ją savo keyje. Noriu, 
kad ji būtų mano gyvenimo draugė. Prašau tad tavo 
sutikimo ir palaiminimo, tėve.

— Su džiaugsmu tatai padarysiu, sūnau, — tarė 
karalius, — jei tik Prosperas nepasipriešins ir pano
rės mums atleisti patirtas skriaudas.

— Nebekalbėkime daugiau apie skriaudas, — pa
sakė Prosperas. — Pamirškime senuosius nesusiprati
mus. Galvokime apie mūsų vaikų ateitį ir laimę. O 
dabar, — kreipėsi į visus ten esančius, — prašau įeiti 
į mano olą, nes mums visiems priklauso pelnytas 
poilsis; rytoj keliaujame į Italija. Jūsų nesužalotas 
laivas laukia paslėptas ramioje įlankoje.

Ryto metą paliko gražiąją salą. Prosperas prieš 
tai užkasė savo knygas ir burtų lazdelę; nebenorėjo 
daugiau burtininkauti, nes juk buvo pasiekęs savo 
tikslą; nugalėjo savo senuosius priešus ir susitaikė 
su jais.

Galvojo, kokia didelė laimė jo dabar laukia: su
grįžimas į tėvų kraštą, pavaldiniams besidžiaugiant
— perėmimas valdžios savo valstybėje, pagaliau — 
dukters ir kilnaus Ferdinanndo jungtuvės. Tikrai 
puošnios vestuvių iškilmės turėjo įvykti Neapolyje. 
Vienok savo laimėje Prosperas nepamiršo ir Arie-

Los Angeles broliai mokosi statyti tiltą. Pirmiausia - modelis ...

liaus. Prieš palikdamas salą, apdovanojo jį laisve. 
Tačiau Arielius, trokšdamas parodyti mokslininkui 
savo dėkingumą ir prisirišimą, o taip pat patikrinti 
jam saugią ir laimingą kelionę, lydėjo laivą visą ke
lią,niūniuodamas savo nuostabias melodijas, kol visi 
laimingai atplaukė į stebuklingai gražią Neapolio 
įlanką.

VAIKŠČIOKIME . . . 

( atkelta iš 9 psl.)

Tokios vaikšciotojos netrukus "pavargsta" ir ju drau
gės sako, kad jos "nelabai stiprios", o tiesa yra, kad 
jos nemoka vaikščioti!

Reikia atminti, kad reikia ritmiškai vaikščioti, 
kuo mažiausiai eikvoti energijos ir pripildyti kūną de
guonies, o ne be reikalo eikvoti gyvybės kraują.

Senas turistas mokė, kad lengviau apeiti akmenį 
keliais žingsniais, negu žengti per jį. Be to, neapsi
moka tokiems dalykams eikvoti energijos, nes smagiau 
būti energingam visą laiką.

Paprastose sąlygose prityręs vaikščiotojas nepagrei
tina žingsnio, leisdamasis pakalnėn, bet šiek tiek pa
ilsi, atleisdamas blauzdos muskulus. Tuo būdu jis, lip
damas į kalną, nėra iš anksto pavargęs ir gali žygiuoti 
vienodu tempu. Tai yra ritmas.

Ritmas yra taip pat kai kūno judesiais vengiama da
ryti staigūs judesiai, daromi vienodi žingsniai, kuriuose 
kūnas ir rankos taip pat dalyvauja kaip ir kojos. Nusi
manoma, kaip kokioje vietoje statomos kojos.

Reikia pasisavinti tris paslaptis: 1) pusiausvyrą, 
2) ritmą ir 3) mokėjimą sulaikyti atliekamą energiją.

Keturios tautos tobulos vaikšciotojos: tai šveicarų 
vadovai, mongolų medžiotojai ar laimiečiai, jų pus-
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broliai - lapių medžiotojai ar piemenys ir suomiai. Jų 
eisena nepatraukia, gal, net savotiška, bet šveicarų va
dovas gali vaikščioti nuo vidurnakčio (kai sniegas su
šalęs) iki kito vakaro ir dar turėti energijos atsargą. 
Mongolai gali nešti sunkias naštas ir nepavargti, suomis 
- vaikščiotojas iš prigimties, ir jokiu būdu negalėsi 
eiti drauge su lapių, bet turėsi ne kartą bėgti paskui jį, 
nors jo ūgis žemesnis už tavo.

Siek tiek palenkta koja turi lengvai judėti, kaip 
laikrodžio švytuoklė. Sis palenkimas sulaiko smūgius, 
kurie šiaip persiduotų nugarkauliui. Nors koja turi būti 
"laisva", reikia ją valdyti, t.y., taisyklingai statyti, 
kad nenukentėtų pusiausvyra. Aišku, žmogus nekris, bet 
raumenys, kurie turėtų jam padėti žengti, bus be rei
kalo naudojami pusiausvyrai išlaikyti.

Kojos "kelti" nereikėtų: jo savaime keliama, nes 
kūnas šiek tiek linguoja ir klubų kaulai keliami. Kojos 
įvairiose vietose įvairiai statomos ant žemės, bet nie
kuomet nepervarginami jų pirštai. Kulnys laikomi kuo 
arčiausiai prie žemės. Ir nenuvarginami per daug, žen
giant į kalną.

Svarbu taip pat, kad kojinės būtų neadytos, šva
rios. Joms persisunkus prakaitu , galima jas nusimauti 
ir prikišti batus perrinkta žole. Lapiai visuomet pri
kemša batus žole: ji vėsi vasarą, šilta žiemą, nes 
kiekvienoje žolelėje yra oro, ir nepritrina pūslių.

Nepradėk kelionės greitu žingsniu, nes netrukus 
pavargsi ir galvosi vien tik apie savo kojas, nors ap
linkui ir gėlės žydėtų ir paukščiai čiulbėtų.

Valgis ir gėrimas kelionėje taip pat svarbu. Venk 
sunkiai virškinamų valgių ir negerk per daug: juo dau
giau gersi, juo daugiau norėsi valgyti.

O dabar - laimingos kelionės. P. P.

Žygiavimas Alpėmis su šveicarų skautais.
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Dr. Brunonui Kalvaičiui

mirus, gilaus liūdesio ištiktą vieneto narį, 
brolį Ramūną Kalvaitį nuoširdžiai užjaučiame

"Senųjų Lapinų" 
Sk. Vyčių Būrelis

KAIP KRENTA LAPAI?

Ar jūs ką pastebėjote mindžiodami nukritusius la
pus? Tur būt, ypatingo nieko. Bet jei skautišku pastabu
mu pažvelgsit į nukritusius lapus, pastebėsite vieną 
mažmožį, kuris jus sudomins ir privers gerokai pasukti 
galvą.

Vienam mokslininkui pasivaikščiojant po sodą, kri
to į akį ta keista aplinkybė, kad beveik visi lapai nukri
tę ant viršutinės pusės. Atrodo, kad turėtų būti prie
šingai. Kodėl gi lapas krisdamas apsiverčia? Pradžioje 
šis reiškinys buvo pastebėtas pas klevo lapus. Klevo la
pas dantytas. Lapui vystant dantukai užsilenkia aukštyn. 
Mokslininkas manė, jog nukritusius lapus vėjas taip il
gai varto ir gainioja,kol jie tais užsilenkusiais kraštukais 
prikimba priežemės. Bet per kelis metus šį reiškinį ste
bint, pasirodė, jog ne tik klevo, bet ir liepos, ąžuolo, 
jovaro bei kitų medžių lapų 80 - 957o nukrenta ant vir
šutinės pusės. Ir visai ramiam orui esant lapai leidžiasi 
žemyn, viršutine puse nukreipta į žemę.

Profesorius, pastebėjęs šį reiškinį, nebuvo botani
kas. Jis kreipėsi į Berlyno botanikos muziejų paklausda
mas, ar šis lapų kritimo ypatingumas yra pastebėtas ir 
kaip jis aiškinamas. Jam buvo atsakyta, jog iki šiol 
spaudoje tuo reikalu nėra rašyta. Šį reiškinį greičiausiai 
nulemiančios šios priežastys.

1. Lapo palinkimas jam nuvystant,
2. Nevienodas lapo viršutinės ir apatinės pusės svo

ris. Viršutinė pusė yra kotingesnė, todėl truputį lengves
nė. Tačiau svorio skirtumas labai mažas.

3. Atidžiau įsižiūrėję į nukritusius liepos ar klevo 
lapus, pastebėsim lapkotį įžambiai palinkusį atgal (į 
apatinę lapo pusę). Lapui krentant ji, tur būt, veikia 
kaip vairas ir todėl lapas nusileidžia ant viršutinės pusės. 
Ar tikrai taip yra, būtų galima išbandyti leidžiant iš 
tam tikros aukštumos lapams kristi su ir be koto.

Gal vienas kitas gamtos mėgėjas pabandys patikrinti 
šių samprotavimų tikrumą, o gal suras kokį kitą šio reiš
kinio išaiškinimą. P. B.
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fflasrg didžioji scim. i
AUSTRALIJOS RAJONAS

SYDNEY, N.S.W.

* Liepos 2 d. įvyko s. v. Geležinio 
Vilko būrelio sueiga ps.B.Žalio na
muose, Yagoonoj. Tą pačią dieną 
DLK Kęstučio d-vė turėjo stabo 
posėdį Belmorėj. D-vė persitvarkė 
iš pagrindų: paskirti du nauji skil- 
tininkai ir adjutantas.

* Liepos 16 d. , Dainavos salėje, 
pravesta DLK Kęstučio d-vės suei
ga. Per d-ko įsakymus sk. H. Bakai
tis paskelbtas nauju d-vės adjutantu.

* Liepos 17 d. pašventintas a. a. 
buvusio "Mūsų Pastogės" redaktoriaus 
J. Kalakonio paminklas Rookwoodo 
kapinėse. Rajono Dvasios Vadovui 
ps. P. Butkui paminklą šventinant, 
budėjo uniformuoti skautai vyčiai.

* Po liepos mėn. skautas Aidas Bart- 
kaitis veda DLK Kęstučio d-vės 
konkursą.

* Australijos Rajonas planuoja Ra
joninę Stovyklą - vėl suburti seses ir 
brolius susitikusius per Tautinę Sto

vyklą. Suruoštas Rajoninės Stovyklos 
Organizacinis Komitetas. Rugpiūčio 
14 d. turėtas R. S. O. K. posėdis. Nu
tarta stovyklauti Aušros tunto nuo
savoj žemėj, Ingleį>urn. Stovyklos 
vadovybę sudarys Aušros tunto va
dovai-ės. Viršininku sutiko būti ps. 
P. Pilka.

* Australian Association of Scouts in 
Exile suruošė egzilų skautų Olim- 
pijadą 27 rugpiūčio Clenfield.Gaila, 
kad lietuviai skautai nepajėgė pri
siųsti pulkus brolių-sesių kaip rusai 
ir ukrainiečiai. Individualiai atsie- 
kėm gražių rezultatų ir daug laimė
jimų, bet dėl negausumo nevisose 
varžybose dalyvavom. Ir sesės ir 
broliai išsikovojo ketvirtą vietą. 
Skaučių nugalėtojos tapo rusaitės, 
skautų - ukrainiečiai.

* Sk. R. Kazlauskas perėmė DLK Kęs
tučio d-vės konkurso po rugpiūčio 
mėn. vedimą.

* Rugsėjo 2 d. buvo Aušros tunto 
vadijos posėdis Bankstown. Susipa
žinta su Sąjungos valdomųjų orga
nų rinkimais ir paskirti Aušros tunto 
atstovai į K. S. S.

* Tautos Šventės (Rugsėjo 8) minėji

mą Aušros tunto skautai paminėjo 
St. Benedict's parapijos bažnyčioj ir 
salėj, Broadway. Skautai-ės talki
ninkavo Syd. Apyl. V-bai minėjimo 
ir programos pravedimui.

* Skautų Tėvų Komitetas suruošė 
pasilinksminimo vakarą Dainavos 
salėje, rugsėjo 24 d. Uniformuoti 
skautai-ės padėjo Tėvų komitetui 
įvairiais darbais. Vakaro pelnas pa
skirtas Rajoninės Stovyklos reikalams.

* Po rugsėjo mėnesio,DLK Kęstučio 
d-vės skautų konkurse pirmauja adj. 
Helmutas Bakaitis.

* Spalių 8 d. "Geležinis Vilkas" tu
rėjo sueigą Bankstown’e. Vyčiai 
nutarė leisti dviems kandidatams 
laikyti egzaminus. Egzaminai pra
sidėjo sekančią dieną ir užsitęsė sa
vaitę laiko.

* Rajono Vadas v. s.A. Krausas spa
lio 8 lankėsi pas kanberiškius skau
tus. Nustebo jų atsiektais darbais 
per trumpą skautavimo laikotarpį ir 
dalyvavo sušauktoj sueigoj.

* Skautų Vyčių Geležinio Vilko bū-

^2EZ2ZZZZ22ZZZZZ2ZZZ22Z2ZZZ2222^EZZ2ZZ^SZZ2ZKZZ2ZZZZZ2ZZZZ?KaZ22ZZZZ2S222ZZZZZZZ2ZZ22Z2Z222222ZZZZ22Z2Z2EZ2ZZZZ222Z2ZZZ2Z2Z2ZZ2ZZZZ22Z2ZK

; Korespondencinio Sąjungos Suvažiavimo Biuletenis Nr. 2 skelbia kandidatus į LSS valdomuosius orga- !
5 nūs. Į LSS Tarybą bendruoju sąrašu išstatyti 28 kandidatai, Seserijos sąrašu 21, Brolijos sąrašu 18; į LSS :
5 Garbės Teismą 8 kandidatai, į Kontrolės Komisiją 9. Į Seserijos Vyriausiąją Skautininkų kandidatuoja ;
j v.s. L.Čepienė, Waverly, Mass. , s.B.Kožicienė, Hospital Dauney, ūl. ir v.s. O.Zailskienė, Cicero, III. ;
; Į Seserijos Vyriausios Skautininkės Pavaduotoją kandidatuoja s.S.Abelkienė, Cleveland, Ohio, ps.M.Jo- į
5 nikeinė, Chicago, Ill., s.K.Kodatienė, Linden, Mich, ir fl.dr. N. Šalkauskąitė, Chicago, Ill. Į Seserijos į
> Garbės Gynėją ps. I. Kairytė, Chicago, Ill. ir s. A.Kliorienė, Cicero, III. Į Brolijos Vyriausiąjį Skauti- i
1 ninką s. E. Vilkas. Į Brolijos Vyriausiojo Skautininko Pavaduotoją ps. Br. Juodelis, Chicago,'III. Į Brolijos ;
; Garbės Gynėją ps. V.Černius, Chicago, Ill. s. Pr. Nedzinskas, Chicago, Ill. ir s. Pr. Pakalniškis, Santa- ;
5 Monica, Calif. ?
5 Balsuotojai balsavimo korteles siunčia iki š.m. lapkričio 17 d. adresu: A. Venclauskas, 138 Woodland 5
; St., Worcester 10, Mass., U.S.A. 5
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relio vadas s. v. v. si. V.Gaidžionis 
pakviestas pravedė DLK Kęstučio 
dr-vės sueiga. Mokytasi is pirmosios 
pagalbos ir morzės. Aras.

KANADOS RAJONAS

TORONTO, ONT.

* Rambyno skautų tunte šiuo metu 
vyksta skiltininkų kursai, kuriems 
vadovauja pats tuntininkas v. s. V. 
Skrinskas. Kursus lanko nemažas 
būrys Mindaugo dr-vės ir jūrų skautų 
laivo skautai.

* Buvus ilgametė Šatrijos tunto tun- 
tininkė ps. D. Keršienė pasitraukė 
iš tuntininkės pareigų ir šias parei

gas perdavė vyr. skautei v. si. S. Ra
manauskienei. Sesė Ramanauskienė 
Šatrijos tunte pradėjo skautauti ir 
išėjo visą skautišką mokyklą, visą 
laiką yra buvus aktyvi vadovė.

Be tuntininkės pareigų sesė S. 
Ramanauskienė yra ir ASD Toronto 
Skyriaus pirmininkė. Tikime, kad 
sesei Sigitai pasiseks į tunto veiklą 
įtraukti daugiauakademikių skaučių, 
kurios iki šio laiko tunte nedaug 
reiškėsi. Naujai tuntininkei linkime 
geriausios sėkmės.

* Sk. vyčių pulk. J. Sarausko būrelis 
tą patį sekmadienį po vykusio Kana
dos ir J. A. V. vyčių sąskrydžio turė
jo naktinę iškylą, kuri buvo suruošta 
būrelio metinių proga. Iškyla vyko 
prie Hamiltono, ir joje dalyvavo 
gausus būrys sk. vyčių ne tik iš To

ronto, bet ir iš Hamiltono. Prie lau
žo buvo toliau diskutuojamos temos, 
iškeltos per vykusį sąskrydį. Be to 
gražiai buvo prisimintas sąskrydžio 
ceremonijų vadovas s. v. v. si. Č.A- 
nužis, kuris per visą sąskrydį tvarkė 
balsavimus, ir vis sakydavo "visi vy
čiai, kurių čia nėra balsuoja už", 
tuo būdu visi iškelti klausimai buvo 
priimti ir nubalsuoti.

Kadangi ta pačia proga buvo ir 
būrelio penkmetis, tai buvo per
žiūrėta, ką būrelis per tuos metus 
atliko. Buvo pažvelgta'ir į klaidas, 
kurių nemažai per tiek laiko pasi
taikė. Po visų kalbų ir diskusijų sekė 
vado rinkimai. Naujuoju būrelio 
vadu išrinktas s. v. v. si. V. Kvedaras.

Juozas

Detroito Birutės dr-vės ilgametę draugininkę

sese Jolantą Miltakytę,

sukūrusią lietuvišką, skautišką šeimą su broliu 
Valentinu Bauža , sveikina ir saulėto 
gyvenimo linki

LINKSMAS KAMPELIS

- Tėveli, aritmetikos uždaviniai man neišeina. 
Mokytojas man liepė surasti kažkokį bendrą rodiklį.

- Ar jie to vis dar nerado? - stebisi tėvas, - kai aš 
lankiau mokyklą, visi jo jau ieškojo ...

Paukštyčių Birutės 
Dr-vės Paukštytės ir Tėveliai

- Sūneli, teta tavęs nepabučiuos, jei tavo veidelis 
bus toks paišinas.

- To aš tikėjausi, mamyte__

DŽIAMBORĖS FONDĄ PARĖMĖ AUKOMIS:

St. Catharines, Ont.

1. J. Sarapnickas $5.00 8. S, Balevičius $1.00
2. J. Alonderis 2.00 9. P. Baronis 1.00
3. A. Šetikas 2.00 10. J. Dainora 1.00
4. P. Dauginas 1.00 11. V. Grigaitė 1.00
5. V. Šatkus 1.00 12. I. Grigaitė .50
6. T. McKeer 1.00 13. J. Grigas .50
7. A. Staugaitis 1.00 14. V. Ruzgys .25

Visiems aukojusiems tariu nuoširdžiausią ačiū. Taip 
gi ačiū vykdžiusiam ši vajų ps. A.Šetikui.

Ponas T. McKeer yra svetimtautis ir aukojo Džiam- 
borės Fondui. Otų, broli ir sese, ar jau aukojai DF?

V. Gudelis,
DF Įgaliotinis Kanadai

- Si vištiena kieta kaip medis, - skundžiasi valgy
tojas padavėjai restorane.

- Dovanokite, pone, bet ji 11 metų paeiliui gavo 
pirmą premiją parodoje ...

*

- Klausyk, ar esi matęs konservus ?
- Na, tai kas ?
- Tai sakyk,kur juos gamina, ar konservatorijoje?..

*

- Ui sakaisi turįs vieną brolį ir vieną seserį?.. O 
tavo sesuo vakar man sakė turinti du brolius. Katras gi 
dabar iš judviejų melagis?

<«

- Mamyte, mamyte, pelė įkrito į pieno kibirą!..
- Kaip biauru, ar tu ją išėmei?
- Ne, mamyte, kam gi man ją imti, aš įmečiau 

į kibirą katiną ...

20 Šio numerio viršelyje M. K. Čiurlionio "Auka
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MŪSŲ BIČIULIŲ-RĖMĖJŲ, SESIŲ-BROLIŲ IR VIENETŲ UŽPRENUMERUOTAS 

IR APMOKĖTAS "SKAUTŲ AIDAS" VOKIETIJON SIUNČIAMAS ŠIA TVARKA ;

Kam "Skautų Aidas" siunčiamas Užsakytojas Pastaba

1. Vas. 16 Gimnaz. "Austos" tumtui per T. Gailių
2. lt II

3. M tt «
4. lt II 11

5. II Jūrų Skautarms tl

6. lt "Aušros” tumtui II

7. II lt 11

8. lt tl tt

9. Ii lt lt

10. lt II II

11. lt M 11

12. II •t II

13. ♦t lt lt

14. II 11

15. tl lt lt

16. H tl 11

17. II II 11

18-27 10 prenumeratų lt ir

28. Vas. 16 Gimnaz. II <•

29. II II ii

30. lt M ii

31. II II tt

32. II Jūrų Skautarms tt

33. II it

34. lt tt

35. lt tt

36. lt tt

37. II ti

38. h tt

39. it it

40. u tt

41. it H

42. ir 11

43. it lt

44. it tl

45-46 2 prenumeratos tl

47. Vas. 16 Gimnaz. lt

48. lt •t

49. II Vilkiukui lt

50. II Skautei per H. Motgabienę
51. II lt tt

52. lt lt 11

53. II lt II

54. M tt lt

55. II II II

56-58 II 3 Skautėms II

59. II Skautei lt

60. lt tt 11

61. lt lt II

62. tl 11 11

63. lt lt lt

64. II II 11

65. II •I H

66. II 11 11

67. tt 11 •1

"Nevėžio" tuntas, Worcester, Mass, lt 11 Garbės Prenum.

"Banginio” valtis, Hamilton, Ont.
"Nemuno" tuntas, "
J.Adomauskas, "
S. Dalius,
J. Stonkus, "
V. Navickas, "
A. Povilauskas, "
A. Kaušpėdą , "
Vyt. Sližys,
Julius Butkevičius, Chicago, Ill.
C.Kiliulis, Dorchester, Mass.
V.Dilba , Boston, Mass.
Pr. Šimkus, "
M. Manomaitis, 
A, Andrulionis, "

10 pren.

Jonas Adomonis, "
G. Baltrušaitis, Los Angeles, Calif.
J. Berzėnas, Mt.Brydges, Ont.
A. Pilypaitis, Hamilton, Ont.
"Nemuno" tuntas, "
A. Aisbergas, "
A. Pilypaitis, "

Garbės Pren.

Hamiltono Lietuvių Namai

A. M., Chicago, Ill.
St.Pangonis, Omaha, Nebr.
A. Neliubavičius, "
J. Urbonavičius, "
Ant. Perkumas, "
K. Stonis, "
A.Vilenskis, Dorchester, Mass.
Vyt.Abromaitis, Brooklyn, N.Y.

Garbės Pren.lt II

Hamiltono Bankelis "Talka" 
Skautams Remti Dr-ja, Hamilton 
V.Marcinkevičius, Worcester, Mass. 
"Neringos" sesių viet. .Worcester, Mass.11 11

Garbės Pren.

A.Liskauskas, Hamilton, Ont.
Ir. Povilauskaitė, "
M. Leknickaitė, Cleveland, Ohio
Vyr. Skaučių D-vė, Cleveland, Ohio 
"Šatrijos" Tuntas, Toronto, Ont.
Ona Ivaškienė, Boston, Mass.
L.Anelienė, Omaha, Nebr.
I. Lileikienė, Omaha, Nebr.
A. Baliulienė, "
Skaučių "Neries" Tintas, Omaha, Nebr.
"Gražinos" vyr.skaučių būr. , Toronto, Ont.

lt II tt

Eug. Bulotienė, Detroit, Mich.
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Kam "Sk. Aidas" siunčiamas Užsakytojas

j)p2229
Pastaba

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

S. Laukaitienei, Muenchen, Vak.Vokietija

V. Vykintienei, Memmingen, 
Kun. V.Šarkai,Hamburg-Altona, 
V.Vykintienei, Memmingen, 
Eidukaitis, Ulm/Donau, 
Ant.Dūda, Vas.16 Gimn. , 
J. Mačiukaitis, Koblez, 
16 Vas. Gimn. Skautėms,

Londono (Ont.) Skautų Rėmėjų Būrelis

VI. Vijeikis, Chicago, Illinois
Jūrų Skautų Korp 1 "Gintaras",Chicago, Ill.
Č. Kiliulis, Dorchester, Mass.
Al.Dūda, Toronto, Ont.
H.Stepaitis, "
Chicagos vyr.skaučių "Mirgos" būrelis

Garbės Pren.

"Sk.Aidas" siunčiamas į Italiją:

1.
2.

Saleziečių Gimnazija Zigmas Jankus, Cleveland, Ohio 
J.Ulėnas, Chicago, Illinois

Be to,vieną dolerį aukojo Vokietijon siunčiamai skautų spaudai p.K.Vabolis, Quebec, Canada

"Sk. Aido" Administracija šiemet ypatingai ir su dideliu džiaugsmu dėkoja visiems skautiškos spaudos užsakyto
jams, taip gausiai parėmusiems mūsų užjūrio seses-brolius. Šiemet jiems siunčiamas tikrai rekordinis "Sk. Aido" 
prenumeratų skaičius, net astuonios garbės prenumeratos. Dar kartą didelis skautiškas ačiū !

"Sk.Aido" Administratorius

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

KNYGŲ LENTYNA, Nr.4 (118), lie
pa - rugpiūtis, Lietuvių Bibliografi
nės Tarnybos Biuletenis, 24 psl. ir 
viršeliai.

ŽVALGAS, Nr. 3, rugsėjis 1960 mt. 
Los Angeles lietuvių skautų laikraš
tis, 7 psl. ir viršeliai.

LIETUVIU DIENOS, 1960 mt. spalių 
mėn. Rašo St. Lūšys, M. Musteikis; 
B. Brazdžionio eilėraščiai iš premi
juoto poezijos rinkinio "Vidudienio 
Sodai”, P.Alba "Dailės paroda To
ronte" ir kt.

Londono, Ont. skautai pakvietė ir sutiko atvykti Detroito Lietuvių 
Sambūris, vadovaujamas p.Z.Arlauskaitės-Mikšienės pastatyti prem
jerą "NEŽINOMOJI", A. Bisono dvelksmų dramą. Vaidinimas 
statomas š. m. gruodžio mėn. 10 d. 8 vai. vak., 305 Queen Ave. Pub
lic Library salėje - auditorijoje.

Šis veikalas Nepriklausomoje Lietuvoje turėjo labai didelį pasi
sekimą. Gautas pelnas skiriamas Londono ir jo apylinkės vaikų eglutei 
ir dovanėlėms.

Kviečiame visus Londono ir apylinkės lietuvius su šeimomis at
silankyti ir pamatyti šį įdomų veikalą. Vaidinimas prasidės punktua
liai - nevėluokime.

Vaikučiams įėjimas laisvas.
Rengėjai

oV v v“U
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