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TEŽĖRI IŠ TOLO 
MOTINA TĖVYNĖ
Gegužės 7 d. Clevelando Ne

ringos skaučių tuntas pagerbė savo 
mamytes. Per sumą Sv.Jurgio baž
nyčioje skautės kartu su motinomis 
priėjo prie Šv. Komunijos. Vėliau 
Lietuvių Klubo apatinėje svetainėje 
buvo bendri pusryčiai. Prie stalo 
maldą sukalbėjo Sv.Jurgio par. kle
bonas kun. B. Bartis. Tuntininkė ps. 
M. Kizienė, pradėdama pusryčius 
pasveikino mamytes ir pakvietė pa
sivaišinti su dukromis. Dienos svar
bą įprasmino savo pašnekesy ps. R. 
Nasvytienė, pabrėždama motinų 
pastangas išlaikyti vaikuose lietu
vybę. Ypač miela buvo jos mintis - 
Tepasijunta motina Šeimos karaliene.

Skautės savo mamytėms sudai
navo parinktas dainas, deklamavo, 
skambino pianinu. Kartu su vieš
niomis įsitraukė į motinoms pagerbti 
skirtą montažą. Jautri ašarėlė ne 
vienai spindėjo akyse...

Težėri iš tolo visų mūsų myli
ma Tėvynė, - pašnekesy pareikšta 
mintis sujungė dukras su mamytė
mis ir močiutėmis vienon didelėn 
lietuviškon šeimon. O toje šeimoje 
tokia artima ir brangi buvo močiutė 
- E. Masevičienė, neseniai iš Lie
tuvos atvykusi Clevelandan pas duk
rą, p. Veitėnienę.

Be didelių kalbų ir iškilmių Ne
ringos skautės taip jausmingai ir 
nuoširdžiai pagerbė savo mieliau
sias mamytes ir močiutes.

Tėtė Skautas

PAGARBA MAMYTĖMS

* 1961 m. gegužės mėn. 7 d. Eli- 
zabeth’o skautai minėjo Motinos 
Dieną. Minėjimas pradėtas pamal
domis bažnyčioje, į kurias atvyko 
su vėliavomis uniformuoti skautai, 
skautės, vilkiukai ir paukštytės.

Sv. Mišios buvo atnašaujamos 
už gyvas ir mirusias motinas. Pa
mokslą pasakė kapelionaskun. Juozas 
Pragulbickas.

Minėjimas įvyko Lietuvių Lais
vės ,salėje 4 vai. p.p. Į minėjimą 
atsilankė parapijos klebonas prelatas 
kun. M.Kemežys, daug mamyčių ir 
svečių.

Minėjimą atidarė tėvų k-to 
pirm. K.Kasperiūnas. Maldą sukal
bėjo ir minėjimui pritaikytą kalbą 
pasakė kapelionas kun. J. Pragul
bickas.

Minėjimo programos pirmąją 
dalį atliko broliai, o antrąją - sesės.

Pradžioj buvo pastatytas trum
pas religinis scenos vaizdelis pagerb
ti Dievo Motiną Marija., o 
po to mamyčių garbei sudainuota 
dainelių ir padeklamuota eilėraščių, 
Atliko vilkiukai ir skautai, akompo- 
nuojant muz.Algirdui Kačanauskui, 
Vaizdelius paruošti padėjo tėvų k-to 
narys p. Baublys.

Pasibaigus brolių programai, po 
trumpos pertraukėlės prasidėjo sesių 
programa. Sesės pastatė porą vaiz
delių, pašoko baletą, tautinį šokį, 
padeklamavo ir padainavo. Po prog

ramos skautai, vilkiukai, skautės ir 
paukštytės papuošė visas mamytes 
gyvomis raudonomis rožėmis, o 
prelatas kun. M. Kemėžys pasakė 
trumpą kalbą.

Vėliau sekė vaišės visiems bend
rai dalyvaujant, kurias paruošė tė
veliai p. Banienės iniciatyva, y g

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

GIMTOJI KALBA, bendrinės kalbos 
laikraštis, Nr. 1 (11), 1961 mt., 16 
psl. ir viršeliai.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖ, Nr.32, 1961 mt. balandis, 8 psl.

LIETUVIŲ DIENOS, 1961 mt. kovo 
mėn. 24 psl. ir viršeliai.

vyr. skautė v. si. G. Karasiejūtė, 37 
Glenlake Avė. , Toronto 9, Ont. yra 
paskirta Džiamborės Fondo Įgalio
tine Torontui ir apylinkei nuo 1961 
m. balandžio mėn. 23 d.

Miela skaute, leiskite Jums pa
linkėti geriausios sėkmės šiame sun
kiame ir atsakingame darbe. Dirb
kite mūsų motinai Lietuvai ir lietu
vių skautijai.

V. Gudelis
DF Įgaliotinis Kanadai
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Vakarine malda Vokietijos skautų-čių stovykloje. Nuotr. Dr.K.Pemkaus

Brolijos O Ą C T7~ T) VH T Q
Vadovų DĄoJkKlUld

Kaip žinia, š.m. liepos mėn. 3 d. Čikagoje sau
kiamas LS Brolijos vadovų sąskrydis. Parinktas laikas 
sutampa su ten pat ruošiama JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų Švente. Sąskrydžio iniciatoriai galvoja, kad dai
nų šventė sutrauks iš visų Siaurės Amerikos vietovių ir
daugelį skautų vadovų, dainuojančių choruose ar šiaip 
norinčių dalyvauti šiame didžiuliame lietuviškame 
manifeste. Todėl ir sąskrydžio reikalui niekam nereikės 
specialiai vykti. Tikimasi, kad tomis dienomis daugu
mas bus Čikagoje ir, dainų šventei praėjus, galės visi 
dalyvauti sąskrydyje.

Ne taipjau dažnai turime tokius visuotinus akivaiz
dinius sąskrydžius. O jie yra reikalingi ir labai naudingi. 
Gyvu žodžiu apsitarti, kad ir per vieną dieną yra kartais 
daugiau naudos, negu rašinėjantis pusmečiais. Tai vie
na. Antra - vadovams pasimatyti, susipažinti ir pa

bendrauti jau būtų būtina kaip vienos skautiškos šeimos 
nariams. Nebesusitikimas, atitrūkimas nuo kitų dažnai 
veikia neigiamai. Persiduoda kažkokia atsiskyrimo 
nuotaika ir nejučiomis kai kur jau "partizaniškai" ima
ma veikti, kartais reikiamo dėmesio nebekreipiant į 
būtinus aukštesniųjų, mūsų pačių rinktų, pareigūnų po
tvarkius ar paraginimus.

Nors būsimo sąskrydžio programa dar nepaskelbta 
(bent mums nežinoma), bet numanu, kad jo pagrinde 
bus daugiau studijiniai dalykai. Tai lyg studijų dienos. 
Kaip tik ten tat ir bus progos peržvelgti, kur esame 
dabar, kokiais norime toliau likti, kas taisytina, ge- 
rintina, kas vienodintina ir pan.

Labai ir labai reikėtų, kad sąskrydyje dalyvautų 
bent po vieną atstovą iš visų Šiaurės Amerikoje veikian
čių tuntų- vietininkijų. Dalyvaudami sąskrydyje, paro
dysime savo aiškų ir brolišką pritarimą naujosios va
dovybės planavimams ir darbams.

g SVEIKINAME SAVO GERĄSIAS LIETUVES MOTINAS. RŪPESČIU IR NENUILSTAMAIS DARBAIS, KAD VAI- 
| KAI AUGTŲ LIETUVIAIS IR DORAIS ŽMONĖMIS, DALYJASI LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGA, KURI ŠIA 

§ PROGA MIELOSIOM MAMYTĖMS LINKI ILGIAUSIU METŲ .

8 LS Tarybos Pirmija,
3 LS Seserijos ir Brolijos Vadijos
§ ir "Skautų Aidas"
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^Taoo (STlofiaa
Man neteko susitikti su Tavo 

motina, bet aš esu visiškai įsitiki
nęs, kad ji puikus žmogus.

Ar žinai, aš jaučiu didelę meilę 
ir pagarbą motinoms, gal būt, to
dėl, kad mano Motinėlė tokia 
gera.

Galvodamas apie praeitus lai
kus, prisimenu, kaip ji mane sau
godavo ir remdavo, kai visi kiti 
šaipydavosi iš manęs. Aš sakyda
vau norįs baigti gimnaziją ir stu
dijuoti, bet jie tiktai juokėsi ir 
kraipė galvas — visi, išskyrus Mo
tinėlę. — Nenusimink ir nenustok 
vilties, — ji sakydavo, — aš tikra, 
kad tau viskas pasiseks.

Visą gyvenimą mano motina 
dideliu susidomėjimu sekdavo 
kiekvieną mano žingsnį ir nuolat 
mane ragindavo ir padrąsindavo.

Galvodami apie savo motinas, 
negalime neprisiminti, kiek jos už 
mus kentėjo ir kiek paaukojo mū
sų gerovei: jos ne kartą atsisaky
davo nuo įvairių malonumų, pato
gumų ir gėrybių, kad mes galėtu
me užaugti garbingi ir sveiki.

Motina išmokė mus kalbėti vai
kiškas maldeles, ji padėjo mums 
žengti pirmus žingsnius, ji nuve
dė mus į mokyklą. Kaip daug mes 
iš jos gavome, kaip daug išmoko
me iš jos!

Berniuko geriausia draugė — jo 
motina. To niekad nepamiršk. Pa
sakok jai apie savo vargus ir 
džiaugsmus ir pasitikėk ja. Ji ta
vęs neapvils, bet padės tau nuga
lėti visus sunkumus.

Iki šiol kalbėjome apie tai, ką 
motina yra dariusi mums, dabar 
panagrinėkime, ką mes galėtume 
padaryti motinai, kuo galėtume 
jai patarnauti.

Visų pirma, galime pasirodyti 
esą verti jos meilės ir pasiaukoji
mo, gyvendami skaistų, vyrišką 
gyvenimą.

CX3CX3CX3CX3CX3C

Galime būti visuomet pasiruošę 
jai tarnauti ir net aukotis, jei rei
kalinga.

Bet ir maži dalykėliai džiugina 
mūsų motinas — jos nepaprastai 
kuklios ir mažai telaukia iš mūsų 
— dėkime visas pastangas, kad jų 
gyvenimas būtų laimingas.

Didžiuokis savo motina. Pažįs
tu aukštą valdininką, kurio moti
na gyvena menkoje kaimo trobe
lėje, sūnaus pamiršta ir neaprū
pinta. Jis turi visa, ko jo širdis 
trokšta ir net daugiau, o ji neturi 
nė to, kas gyventi būtiniausia. Tas 
vyras nevertas užimamos vietos 
ir pagarbos, kurią žmonės jam ro
do. Bet atsiskaitymo diena ateis.

Tebūna tavo sąžinė gryna.
Gerbk savo motiną, ir tavo gy

venimas tau šimteriopai už tai at
lygins.

Stenkis ją pažinti ir suprasti. 
Yra žmonių, kurie daugiau žino 
apie rašytoją, istorinį asmenį arba 
garsią kino žvaigždę, kaip apie sa
vo motiną. Jie niekad tikrai nesi
domėjo nei jos vaikystės, nei jau
nystės gyvenimu, ir todėl daug 
dalykų jiems svetimi ir nesupran
tami. Jie nuolat kritikuoja savo 
motinos elgesį, nenori jos klausy
ti ir tikėti, kad viskas daroma jų 
pačių gerovei. Jie žiūri į savo mo
tinas iš aukšto, kaip į menkesnius 
padarus, ir išsivaizduoja esą šim
tą kartų pranašesni už jas. '

Nelauk, kol negailestingoji mir
tis atsilankys tavo namuose ir 
atims tau brangiausią turtą — 
motiną.

Rodyk jai savo meilę, prisiriši
mą ir dėkingumą šiandien, tuojau.

Prieik prie jos, kaip mažas bū
damas kad prieidavai, nes jai am
žinai lieki brangiu vaiku, nors ir 
seniai būtumei suaugęs.

Tebūna motinos diena atminti
na judviejų gyvenime. S k.

Šiluvos koplyčia - Marijos šventovė Lietuvoje.

<XXX
ŠUOLIS Į ERDVĘ

Visi esame šiandieną liudinin
kai nepaprastos mokslinės pažangos. 
Neįsivaizduojamu greičiu lekia žmo
gus mažytėje kapsulėje į erdvę ir 
laimingai grįžta žemėn. Tokiu lai
mėjimu tartum pradedamas pasauly
je naujas gyvenimo etapas, nauja 
era. Kas dar taip neseniai buvo tik 
kai kurių fantazija, šiandien jau 
pavirto tikrove. Išradingasis, siekiąs 
žmogus nė tuo dar nesitenkins. Vis 
aukštyn, vis tolyn, vis greityn. 
Kiek daug pinigų sudėta, kiek pro
pagandos, koks mokslinis pasiruo
šimas vien tam, kad astronautas iš
lėkęs į erdvę atliktų savo uždavinį ir 
grįžtų žemėn. Tai tyrinėjimų dar
bai, kurie, tur b.ūt, bus vykdomi tol, 
kol gyvens ir kurs žemėje žmogus.

Žinotina ir nepamirština tik 
viena, kad šalia didžiulės mokslinės 
pažangos turėtų eiti bent lygiagre
čiai ir žmogaus dvasinė pažanga. 
Šuolis į erdvę žmogui gal dar labiau 
reikalingas dvasine prasme. Apie tai 
pamąstykime, padiskutuokime sa
vose sueigose, ypatingai šį, gegužės 
mėnesį. Brolis S.

Daugiausia visų kitų gražių dalykų gyvenime mes 
galime turėti po du, po tris, tuzinais, šimtais! Daug 
gražių rožių, žvaigždžių, saulėleidžių, vaivorykščių, 
brolių, seserų, tetų, puseserių ir pusbrolių, o tik viena 
Motina visame plačiame pasaulyje.

K. D. Wiggin
2

Motinos mirtis, tai pirmas kentėjimas, apverkia
mas be jos pačios. Petit-Senn
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Skautybes Į kūrėjas
LORDAS BADEN-POWELLIS

(Tąsa)

Po metų neįprastas Indijos klimatas atsiliepė ir 
į B.-P. sveikatą, ir prie to dar prisidėjo labai stropus 
rengimasis karo dalykų egzaminams. Liepos mėn. sė
dėjo egzaminų suole su skaudama galva ir pakilusia 
temperatūra, tačiau egzaminus išlaikė pirmuoju ir ge
riausiu pažymiu tais metais visoje Indijoje. Už šį pa
sižymėjimą B.-P. be eilės buvo pakeltas į leitenanto 
laipsnį. Bet dabar buvo taip pavargęs, kad gydytojo 
liepiamas išsirūpino atostogų ir leidimą grįžti tėvynėn 
pasigydyti. Po dviejų metų tarnybos B.-P. vėl tuo 
pačiu laivu išplaukė Anglijon.

Pirmosios atostogos. Anglijoje jis išbuvo 
18 mėn., bet tai nebuvo jam tik laisvalaikiu. Čia jis 
geriausiu pažymiu baigė šaudybos kursą. Visai pasvei
kęs, 1880 metais jis vėl grįžta į savo pulką Indijon. 
Pasiekęs Indiją, sužinojo, kad jo pulkas keliamas į 
Kandaharą, Afganistanan, Skubėjo į Luknową, tikė
damasis rasti savo pulką dar senojoje vietoje, bet pa
vėlavo; Su kitais pavėlavusiais draugais išvyksta į Kan
daharą, bet čia sužino, kad pulkas išvykęs į Kokoraną.

Vėl savo pulke. Kokorano dienos buvo nuo
tykingos. Čia B.-P. teko dalyvauti Maivando Kauty
nėse, kur jis padarė tos srities žemėlapį, lėmusį B.-P. 
karjerą. Tai buvo geriausias žemėlapis, daug padėjęs 
Afganistano kare anglų kariuomenėj.

Sekanti pulko stovykla buvo Quetta. Viename žy
gyje, jodamas naktį B.-P. netyčia persišovė koją. Gu
lėdamas Quettos ligoninėje jis daug paišė, mokėsi indų, 
persų ir prancūzų kalbų.

Quetta - nesveiko klimato vieta. Daug karių sirgo 
drugiu. Kad apsaugotų nuo tos ligos, B.-P. rengė ka
reiviams vaidinimų, koncertų, žaidimų, rungtynių pus

valandžius, nes gera nuotaika buvo geriausias nuo dru
gio vaistas.

Čia jis buvo paskirtas pulko šaudybos instruktorium.
Iš Quettos pulkas, atlikęs 900 mylių žygį, persikėlė 

į gražų ir sveiko klimato Mutros miestą. Čia būdamas 
B.-P. daug lošė polo ir pamėgo stirnų medžioklę. Jis, 
kaip pirmos klasės jojikas ir taiklus šaulys, didelėse 
karininkų šernų medžiotojų lenktynėse laimėjo pirmąją 
dovaną, vadinama Cadir Cup. Apskritai, B.-P. mėgo 
sportą, kai jis buvo surištas su pavojumi.

Dėl pasišventimo savo pareigoms, draugiškumo, 
plačios iniciatyvos B.-P. 1883 - dvidešimt aštuntais 
savo amžiaus metais buvo paskirtas pulko adjutantu.

Nors būdamas šiose pareigose ir turėjo daug darbo, 
tačiau rado atliekamo laiko piešti ir parašė kelias ka
riškas knygas.

Kariškas ir viešas gyvenimas ir sportas neapėmė 
dar B.-P. gyvenimo. Laikas nuo laiko jis atitrūkdavo 
nuo civilizacijos ir, pasigavęs čiabuvių berniukų, ap
keliaudavo eilę retų vietų, kur jis galėdavo stebėti 
gamtą. Tuo būdu jis išgyvendavo labai daug nuotykių 
ir susipažindavo su vietinių gyventojų papročiais. Daug 
laiko praleisdavo miškuose, stebėdamas žvėrių gyve
nimą, jų papročius ir elgimosi būdą.

Be savo tiesioginių pareigų B.-P. rasdavo laiko ir 
scenai. Jis buvo geras artistas - jumoristas, mimikas.

Pradžioje jo įplaukos, kaip žemesnio laipsnio ka
rininko, siekė 120 svarų per metus, o jis neturėjo jokių 
kitų privačių pajamų. Todėl B.-P. turėdavo pats sau 
reikiamas pajamas susidarytų o tai jam padėjo artis
tiški ir rašytojiški gabumai. Greit jis rašė įvairiuose 
žurnaluose. Be to, B. - P. piešdavo dekoracijas ir da-

Skauto svajonės išsipildė.

3

5



rydavo kostiumams eskyzus.
1884 metų gale 13-tasis husarų pulkas buvo koman

diruotas į Natalį, kur turėjo pasirengti dalyvauti Charles 
Warrens ekspedicijoje į Bechuanaland, Afrikoje, B.-P. 
pardavė savo arklius ir kitus mažiau reikalingus daiktus 
ir su džiaugsmu atsisveikino Indiją, kad išvystų savo 
svajonių kraštus, kuriems, kaip jis pats rasė, dėjo daug 
vilčių. Ir jos neapvylė. Afrika buvo jam kraštu, kur 
jis daugiausia rado progų savo energijai, ištvermei ir 
nepalaužiamai valiai pareikšti ir talentui organizuoti. 
Šis kraštas vėliau jam tapo antrąja tėviške.

Afrikoje. Natalin B.-P. buvo išsiųstas ne ka
riauti, bet ištirti Drakensbergo praėjimui į būrų pasienį. 
Pirmoje savo žvalgybinėje ekspedicijoje į krašto gi
lumą jis turėjo surinkti žinias apie zulus. Šį žygį jis 
atliko persirengdamas tai žurnalistu, tai medžiotoju. 
Neskuto barzdos, kad niekas jo nepažintų. Ir savo už
davinį jis puikiai atliko. Žinios, kurias jis ten gavo, 
buvo nepaprastai vertingos, nors jų reikšmė tuo metu 
nebuvo įvertinta. Būrų karui prasidėjus, į jo padarytas 
pastabas, žemėlapio pataisymus ir pranešimus nebuvo 
reikiamai atsižvelgta ir net ignoruota.

1885 m. į Pietų Afriką atvažiavo B.-P. brolis Jur
gis, kaip kolonijų reikalų žinovas ir gen. Warrens poli
tinis patarėjas. Nors jis ir buvo 10 metų vyresnis, bet 
abu broliai gražiai sutardavo: vyresnysis mielai padė

lį Australijos rajoninės stovyklos. Vadovai tariasi.
Nuotr. R. Cibulskio

davo jaunesniajam savo patarimais, darbu, pažintimis 
ir patyrimu. B.-P. esant nuolat užimtam, Jurgis pri
žiūrėjo ir kaikurių B.-P. knygų išleidimą. Vyr. brolis 
mirė 2 metus prieš Mafekingo žygį.

Medžioklės atostogos. 1885 m. vasarą 
B.-P. buvo gavęs dviejų mėnesių atostogas ir jas drauge 
su penkiais savo draugais ir žinomu P. Afrikos medžio
toju Reuben Beningfieldu sunaudojo laukinių žvėrių 
medžioklei Afrikos gilumoje. Tos medžioklės žygio 
metu dėl nuostabaus mokėjimo tykoti žvėris B. - P. iš 
čiabuvių gavo "vyro, kurs šaudo gulėdamas" vardą. 
Medžioklė buvo įdomi ir nuotykinga, iš kurios B.-P. 
nusiuntė ir motinai didelį rinkinį vertingų trofėjų.

Malda ir duona... IV TStovykla.

Anglijoje. 1885 m. galeB.-P. pulkas vėl buvo 
perkeltas į Angliją, Norwiche. Čia jis išbuvo dvejus 
metus, kurie prabėgo kaip viena diena. Čia jis instruk
tuoja iš specialių dalykų Norwiche, Colchesterio ir 
Liverpoolio įgulas.

Kelionės po užsienius. 1886 m. su jau
nesniuoju savo broliu, Škotijos gvardijos karininku, 
B.-P. aplankė Vokietiją, Rusiją. Sekančiais metais 
lankėsi Elzas-Lotaringijoje, Strasbourge.

Vėl Afrikoje. Savo knygoje "Mano žvalgybos 
kelionės" B.-P. aprašė įdomius jo suėmimų, pabėgimų 
ir kt. savo slaptų kelionių nuotykius.

1887 m. anglų kariuomenės manevruose B.-P. 
buvo teisėjas.

Tų pačių metų gale Pietų Afrikos gubernatorius 
Henry Smith, B.-P. giminaitis, pakvietė jį savo adju
tantu. B.-P. sutiko ir vėl atsidūrė Afrikoje. Pradžioje 
ši tarnyba jam buvo nuobodi, tačiau 1888 metų vidu
ryje, prasidėjus žygiui prieš zulus sukilėlius, jo tarnyba 
vėl pasikeitė. Apie tai jis šiaip rašė motinai:

"Traukiam į zulų kraštą: generolas, pulkininkas 
Curtis ir aš. Atrodo, ten bus blogai. Kad tik nebūtų
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po visko, kol atvyksime. Įsakėme garlaiviui plaukti 
didžiausiu greičiu, kad tik katilai nesprogtų".

Tuo metu ten buvo sukilęs Dinuzula, senojo zulų 
vado Kechwago sūnus. Zulai, karingiausia Pietų Afrikos 
kafrų giminė, anglų paimta, buvo paskirstyta į 8 gru
pes, kurių vieną valdė Dinuzula. Jam sukilus, su juo 
nuėjo keturios grupės, dvi sukilime nedalyvavo, liku
sios dvi grupės buvo anglų pusėje.

Po pirmųjų nepasisekimų, gen. Smith negaišdamas 
sudarė turimų kariuomenės dalinių ekspediciją, kurioje 
B.-P. buvo stabo viršininku.

2.000 ištikimų anglams zulų būriui vadovavo bū
ras John Dunn.

Zygis buvo sunkus. Daug šios ekspedicijos dalyvių- 
anglų ir vietinių žuvo. Tačiau ekspedicija savo užda
vinį atliko. Kraštas buvo nuramintas, Dinuzula sumuštas, 
ir kariuomenė grįžo į Echovą. B.-P. įdomiai aprašo 
peržvalgą, kurią padarė savo žmonėms Dunnas. Visi 
zulų kariai pusračiu susėdo apie jį, kur B.-P. pirmą 
kartą išgirdo tūkstančių giedamą "Een gon yama..." 
giesmę. Ją vėliau išmokė skautus dainuoti.

Tačiau Dinuzula vėl sukilo. Vėl anglai traukė į 
Ceza Bush, kur buvo Dinuzulos stovykla. Vieną naktį 
Dinuzula surengė naktinį puolimą.Kad ne B.-P. bud
rumas, - visa stovykla galėjo būti išžudyta. Tačiau 
B.-P. laiku įspėta, anglų stovykla išsklaidė puolikus 
ir persekiojo, kol Dinuzula nepasidavė nelaisvėn. Po to 
zulų kraštas ilgam nurimo.

Po šio žygio B.-P. už pasižymėjimus buvo pa
keltas į majoro laipsnį.

(Bus daugiau)

... k ' į1 r 
'toviw M- *ū- yu,

1 1 k k'3!

Nes priešai mus skriaudžia ir trokšta pavergti, 
Tad gelbėk Tėvynę, nes Tu ją myli.
Pats Dievas juk mato, kad nesam skriaudėjai, 
Netrokštam nė sprindžio mes žemės kitų. 
Mes esame kantrūs ir vengiame karo, 
Nepaisom nekartų savųjų skriaudų.

į Stovyklą
Stasys Jakštas

Per metus skaityt knyga
Nusibosta pagalios -
Laikas rengti sueiga
Miške vasaros žalios.

Tarp pušelių sidabrinių
Išdygs miestas palapinių:
Kiek svajonių ten šventų
Po dangaus užgims skliautų!

Pluš'ten skautės skruzdėlėm,
Išpuoš poilsio menes;
Skautai bėginės strėlėm, 
Išrikiuos palapines.

Viso darbo magaryčios
Teks šauniesiems mūsų vyčiams
Dirbs vyručiai is' peties.
Ligi pat tamsios nakties.

Jaunos skautės laužą kurs, 
Skautai riteriais sujos ...
Laimės pergalę išburs
Žemei ateities naujos.

Kai sustosime grandinėj
Kalbėt maldą vakarine —
Tenai mūsų širdyse
Amžių prakalbės dvasia.

Kitą rytą, kai aušra
Aukso spinduliais riedės,
Margais raštais, kaip skara, 
Stovykla visa žydės.

Be teptukų, be dažų
Rojaus pripiešta daržų!
Dieve, mums žygiuot padėk 
Laisvės kelyje. - Budėk !

61.IV.5.
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Prie upelio ant kalnelio piemenėlis tir-lir-lir... — H. Žmuidzinienės piešinys.

Pa vas ai r Is
Gamta budo. Visa žemė, laikyta žiemos sukaus

tyta, dabar atsileido. Maža lomelė virto kūdra, o lankos 
tyvuliavo kaip ežeras. Dirvos, einant pašalui iš žemės, 
buvo patižę, kaip skysta košė. Is’ pietų pusės praklyka - 
vo "kablys“ žąsų. Starta, kiek beįmanydamos, "kalė 
žagres", prie inkilo švilpavo varnėnas. Saulė, kryptelė
jusi iš pietų, prajuokino žemę pavasariu.

- Antanai, eik ir pažiūrėk, gal į Pilkalnį plūgą 
įsmeigti jau galima, - paragino tėvas sūnų.

- Gerai, nueisiu, bet ir kastuvą reikės paimti, nes 
kviečiai pasienyje bus gerokai apsemti.

- Iš Antano bus ūkininkas, - sumurmėjo sau tėvas.
- Ir gražūs tie pavasariai! Kad taip jie per visą 

amžių tęstųsi, - galvojo eidamas Antanas. - Atbunda 
gamta, viskas sužaliuoja ...

Dangaus mėlynėj skardeno vieversys.
- Na, kurgi tu būtum? - Atvertęs galvą, priden

gęs ranka akis, padangėje ieškojo giesmininko.
Teliaukšt, nutilko vanduo, ir Antanas suklupo ne

giliame, bet sklidiname griovyje.
-Ū...O...Ū... koks dar šaltas vanduo, - trauk

damas įklimpusias kojas stebėjosi. Aukštai, lyg pasity
čiodamas iš Antano, dar garsiau traukė dainą vyturys.

- Nejaugi tu būtumei taip aukštai, kad mano akys 
neįmatytų? Ė... ė... mat, kur jis, - vyturys kaip ak
muo skrido žemyn.

- O, jau po savaitės, kitos tikrai Pilkalnį bus ga
lima arti, - nutarė eidamas nuo kalnelio. Pasuko kvie
čių linkui. Bet jie visai neapsemti. Iš rudens kastieji 
grioveliai neužako, vanduo maža srovele skubėjo į didįjį 
griovį. Kastuvą užsimetęs ant peties, pasuko vieškelio 
pusėn. - Keista, kad tėvas sako, būk jam daug labiau 
patinkąs ruduo. Maloniau su kviečių vežimu važiuoti 
daržinėn, negu pavasarį su plūgu į lauką. Bet man pava
saris. Su pumpurais ir visa žmonija atgimsta. Gražesnio 
aš net rojaus negaliu įsivaizduoti. Juk ir mūsų žemelės 
gyventojai pavasarį labiau susikaupia garbinti Tvėrėją, 
užmiršta skriaudas, purvinus vargus. - Peršoko platoką 
vieškelio griovį, kuriuo verpetuodamas į Kulpę bėgo 
purvinas vanduo. Vieškelio vidurys, lyg meksfaltas, 
blizgėjo, tartum upės juosta, tyvuliavo purvas. Kol 
pašalas išeis, nėra ko laukti pradžiūstant. Griovio pa
kraščiu Antanas pasuko į kaimą. Iš kaimo skrido žai
džiančių vaikų garsai. Visur vyravo pavasario nuotaika.

Tik Laumakienės, gerai pažįstamos kaime, senu
tės - elgetos akyse klaidžiojo rudens dargana. Nebeken-
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tė ji girdimu priekaištų, kad per dažnai kaimynus lan
kanti, išmaldos prašanti. Saulutei labiau sušvitus, ry
žosi kiek toliau nueiti. Vieškelio pakraščiu, per purvą, 
drebančia ranka spausdama lazdos rankeną, kažkur 
slinko. Negiedojo nei vyturys, nešvilpavo varnėnas, 
krūtinė, lyg sukiurusios dumplės, gaudė orą.

Priešais, vieškeliu, poros ardenų traukiamas, dre
bino žemą vežimas. Pasuko senutė iš kelio, sustojo ir 
laukė pralekiant. Užpakalyje, grioviu verpetuodamas 
tekėjo purvinas vanduo.

Sutiško iš po arklių kanopų purvo lietus, nusigręžė 
senutė, slystelėjo lazda ir įsmuko vandenin.

Šaltas, tartum ledas, vanduo palietė sudžiuvusį 
senutės kūną ir sunkėsi per drabužius, gyslas iki pat 
širdies ...

- Gel... gel... bėkit! .. - veržėsi pro pamėlyna
vusias senutės lūpas, panašus į gargaliavimą, pagalbos 
šauksmas.

- Ė... ė.,, ė! Vaikai! Žiūrėkite, senė Lauma- 
kienė griovį matuoja! - šaukė pamatęs pirmasis ber
niukas. Bematant apstojo ją būrys kaimo išdykėlių. Vie
ni siūlė kartu paplaukyti, kiti bandė išaiškinti priežas
tį, kodėl senė maudytis sugalvojo, ir visi vienbalsiai 
nutarė, kad ji girta.

- Mieliausiai, aniuolėliai ... gel... bėkit ... - 
maldavo senutė.

Antanas, pamatęs vaikų susibūrimą, girdėdamas 
keistus linkėjimus, pasiskubino į įvykio vietą.

- Vaikai, ką jūs čia veikiate? Kodėl jai išlipti ne
padedate?

- Pasigėrusį senė maudytis sugalvojo! - visi choru 
šaukė.

- Na, senut, kabinkis į mano ranką, - pasiūlė pa
silenkdamas Antanas. Bet senutė nebepajėgė išsitiesti, 
suglebo. Apžergęs griovį, paėmė už pažastų, pastatė 
ant krašto, bet viena paeiti jau nebegalėjo. Viena ranka 
apglėbė per pečius, po kita pažastimi pasibruko kastu
vą, paėmė už antros rankos ir būrio vaikų lydimas, pa
lengva ėjo namo.

- Ką tu čia, Antanėli Kam tą Laumakienę parsive
di? - suriko kieme motina.

- Mama, vos neprigėrė griovy senutė.

MŪSŲ VYTIS — skautiškos minties žurna

las, kartu su priedu skautų vadovams BUDŽIU. 

Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Susipaži

nimui du numeriai siunčiami nemokamai. Ra

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

Ill. USA.

Linksma ir sava Australijos rajono stovykloje.
Nuotr. R. Cibulskio

- Nei šis, nei tas, ir tau ją čia reikėjo atvesti?
- Kurgi dėsis, mamyt. Tur būt, gryčion vesti?
- Vesk, kągi, kur pasidės. Atsirado geradėjas! - 

Su pagieža pasakė motina ir užlipo ant aukšto nuimti 
liepžiedžių.

Buvo sekmadienis. Visi išėjo bažnyčion. Namus 
prižiūrėti pasiliko Antanas. Prie durų, įneštoje lovoje 
gulėjo Laumakienė ir jau kelinta diena jautėsi geriau. 
Pabandė atsikelti. Pavyko. Prisvyrino prie stalo, kur 
sėdėjo Antanas ir skaitė kažkokią knygą.

- Pasakyk man, Antanėli, kokio šventojo paveiks
lėlis įsmeigtas į tavo švarką.

Antanas nusišypsojo.
- Čia ne šventojo paveikslėlis, bet trys lelijos, 

skauto ženklelis .
- Ak, tai skautų. Mat, nebeprimatau. Bet vistiek 

turit kokį šventąjį patronu pasirinkę, nes taip kas jus 
išmokytų mums vargšams tiek gero padaryti.

Sigitas P.

Po saldaus miegelio malonus s'altas vandenėlis. Australijos 
rajono stovykla. Nuotr, R,cibulskio

7

9



GEGUŽĖ SKILČIAI
MOTINOS DIENA -Kaip jūs pagerbsite savo mamytes? 

Netikę vaikai, kurie prašo mamytę 
pinigų, kad galėtų jai nupirkti do
vanėlę. Skautai šitaip nedaro. Jie 
arba is savo kuklių santaupų tai pa
darys, arba įteiks kokį rankdarbėlį, 
pačių padarytą, o svarbiausia, jie 
bus labai geri, pavyzdingi ir tą 
dieną ypatingai stengsis mamytei 
visur padėti. Brangiausia dovana 
įsigyjama ne pinigais, bet širdimi. 
Be savo mamyčių pagerbimo šei
mose, jūs, be abejo, dalyvausite ir 
viešame Motinos Dienos minėjime, 
nes tai skauto-ės pareiga. Mylėda - 
mi ir gerbdami savo mamytes, tu
rime taip pat mylėti ir gerbti tą 
kraštą, iš kurio mamytė yra kilusi, 
o tas kraštas tolima Lietuva - visų 
mūsų Didžioji Motina. Vargstanti 
ji dabar, nes yra okupuota. Bet ateis 
laikas - ji bus vėl laisva. Reikia tik 
kantriai išlaukti, reikia budėti ir 
nepasimesti svetimų kraštų klajonėse.

IŠKYLOS - Laikas pradėti iškylauti. Atbundan
čios gamtos pasižiūrėti, iš jos pasi
mokyti, kiekviena skiltis ruošia 
iškylas. Mažiau ir mažiau begirdėti 
apie tradicines Sekminių iškylas. 
Lietuvoje jos būdavo labai populia - 
rios ir reikšmingos. Reikėtų ir čia 
jų nepamiršti. Tik blogi skautai ne
iškylauja. O jūs juk norite būti ge
rais skautais. Ir jūsų tėveliai nori, 
kad jūs tokiais būtumėte,ir vadovai, 
kurie jums laiko negaili, su jumis 
kartu skautaudami.

DIEVUI - Katalikai skautai tenepamiršta ge
gužinių pamaldų, kurios mūsų lais
voje Tėvynėje taip gausiai būdavo 
lankomos. Būk tikras, kad jas lan
kydamas, išmoksi uoliau tarnauti 
Dievui.

Vienišas Vanagas

Sesės mankštinasi. Australijos rajono stovykla.
Nuotr. R. Cibulskio

AUSTRALIJOS RAJONINĖS
STOVYKLOS DAINA

(Žodžiai s. v. v. si. A. Garolio ir ps, B. Žalio)

Eukalipto senoje papėdėj 
Mirga laužo spindulių šviesa, 
Aboridženo užburtą sielą 
Suviliojo sklindanti daina.

Tai dainuoja mūsų sesės, broliai, 
Susibūrę skautų eilėse ... 
Nors toli palikome tėvynę,
Ji gyvuoja mūsų širdyse. 2 k.

INKILĖLIAI Kas to dar nepadarė, kam tik są
lygos leidžia, padarykite. Kad ir 
nėra čia tokių puikių giesmininkų 
paukštelių, kokių pilna Lietuvoje, 
bet vistiek - skautas gamtos drau
gas visur. Nepamirškime sparnuo
čių, kurie susiras jūsų įkeltuose in
kilėliuose savo mielus namelius. 
Bus įdomu stebėti paukščius, apsi
gyvenusius inkilėlyje. Tai' turėsi 
nuolatinį stebėjimo tašką ir tikrai 
išgyvensi didelį džiaugsmą.

Sparnais vakario vėjo
Prie brolių pavergtų, pavergtų 
Nuskris dainelė miela
Prie gintaro krantų.

Kur spindi Pietų Kryžius
Ir skamba mūs daina, mūs daina, 
Penktame kontinente
Trispalvė vėliava, vėliava !
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P Ė D S E K A

Gipso Liediniai.

Vienu atžvilgiu sniegas kaip pėdsekos priemonė ne
patenkina: t.y., todėl, kad iki šiol dar neišrastas būdas 
atlieti nuospaudą sniege. Šiuo atžvilgiu purvas ir snie
gas daug palankesni.

Gipso liedinys ilgam laikui užfiksuoja matytą pėd
saką. Pageidautina, kad kiekvienas skautas mokėtų da
ryti gipso liedinius; be to, pėdsakų liedinių rinkinys 
puikiai tinka skilties arba draugovės muziejun. Liedyti 
galima lauke ir kambaryje, pasinaudojus pėdsakais smė
lio dėžėje.

Gipsas, palyginti, nebrangiai kaštuoja, bet reikia 
stengtis pirkti šviežio gipso ir laikyti jį sandariai užda
rytoje skardinėje, nes oras pakeičia jo savybes: jis nebe 
taip gerai jungiamas su vandeniu.

Radęs pėdsaką, rūpestingai nurink šiaudelius arba 
kitus daiktelius, užkritusius ant jo, bet nesugadink pa
ties nuospaudo.

Jei pėdsakas negilus arba nuožulnus, apdėk jį purvu, 
šakelėmis arba net kardonu, kad skystas gipsas neišsilie- 
tų.

Gipsą paruošk šitaip: įpilk į indą vandens ir sijok 
į jį- gipso miltelius, stengdamasis sutrinti visus gaba
lėlius. Maišyk visą laiką, kol mišinys bus tirštas kaip 
grietinė ir tik tik galėsi jį išpilti iš indo. Nuo pėdsako 
didumo pareis mišinio kiekis, bet geriau padaryk dau
giau. Pakratyk gipsą, kad jame neliktų oro burbulų, ir 
tada pilk jį į patį pėdsaką. Užpilk dar kelis sluoksnius, 
nes per daug plonas liedinys luš.

Per skystas gipsas ilgai džiūsta, trupa ir lūžta; tirš
tas gipsas per greitai džiūsta.

Šiltam orui esant, gipsas, žinoma, greičiau džius, 
kaip drėgname ore. Žiupsnelis druskos padaro gipsą 
stipresnį ir padeda jam džiūti.

Liediniui beveik išdžiūvus, įbrėžk datą, savo vardą 
ir, jei žinai, žvėries, palikusio pėdsaką, vardą. Taip 
pat pažymėk užrašų knygutėje, kokios oro sąlygos, kokia 
žemė, kiek pėdsakui laiko ir pan.

Gipso liediniui visai išdžiūvus, iškask ir nuplauk jį. 
Negalėdamas laukti, kol jis išdžius, iškask jį su žemė
mis ir išdžiovink namie mažoje šilumoje. Po to gali 
nušluostyti žemes. Bet venk per didelės šilumos, nes 
gipsas gali sutrupėti.

Išplauk indą, kuriame ruošei mišinį, nes gipsui iš
džiūvus ne taip jau lengva jį išimti. Gipsui pridžiuvus, 
įdėk indą į verdantį vandenį: puodas išsiplės, ir gipsas 
atšoks vienu gabalu. Aišku, kad verdąs vanduo neturi 
patekti į indą,

Prieš užbaigdamas liedinį, gali įdėti į jį virvės arba 
vielos kilpele, kuri tiktų ant vinies kabinti. Šiaip lie
diniai laikomi plokščiose dėžėse, panašiai kaip daromos 
peteliškėms.

Labai įdomu daryti lapų arba net tiltų modelių ir 
1.1.liedinius. Lapo nuospaudas pradžioje daromas plas- 
teline arba panašioje medžiagoje, o paskui jau nurody
tu būdu gipse. Liediniui, žinoma, reikės kraštų, ir pa
geidautina, kad tie kraštai būtų simetriški, kad užbaig
tas darbas galėtų kabėti sienoje. Norint padaryti lapą 
dar gyvesnį, galima nuspalvinti jį paprastais vandeni
niais dažais.

Yra dar kitas būdas liediniams daryti. Geroji šio 

būdo pusė yra, kad medžiaga stipresnė, blogoji - kad 
reikia pašvęsti daugiau laiko. Liediniui mišinį daryk ši
tokiu būdu: paimk dvi dalis smalos (sakų) ir vieną dalį 
parafino vaško (žvakių taukų) ir ištirpyk jas lėtoje ug
nyje. Išmaišyk visus gumulėlius ir tada užpilk ant pėd
sako. Palauk, kol medžiaga atšals.

Akmenyse ir uolose dar šiandien teberandami prieš
istoriniai gyvulių pėdsakų nuospaudai, liudija apie tų 
laikų gyvūniją ir oro sąlygas. Muziejuose jų nemažas 
skaičius. Taigi, drąsiai galime sakyti: pėdsakų liediniai 
nėra nieko nauja. Pėda.

KAIP RAŠYTI KORESPONDENCIJA.

- Neturiu gabumų, - atsako broliukas, kai pa
kalbini parašyti ką nors iš savo vieneto gyvenimo ...

Tai lengvo tipo atsiprašymas. Ar iš tikrųjų kores
pondencijai rašyti reikia gabumų? Greičiau tik tiek, 
kiek jų reikia laiškui rašyti. O laiškus juk kiekvienas 
rašo. Reikia tik žinoti, kaip rašyti. Bet svarbiausia rei
kia norėti. Nenorimieji visokių išsisukinėjimų suras. 
Palikime kol kas juos ramybėje. Nurodymai tebūnie 
tiems, kurie nori, bet nerašo. Štai, jukeli:

RAŠYTI TUOJAU. Geras korespondentas aprašo įvykį 
tuojau po jo. Skubi informacija yra pirmasis ir būtinas 
korespondento privalumas. Nereikia laukti, kada bus 
ūpas rašyti, kada turėsi "laisvo laiko", bet rašyti.tuoj 
po įvykio. Redakcijai išsiųsti galima ir ne ta pačią die
ną. Gal ir geriau parašius dieną ar dvi palaukti, paskai
tyti, kas parašyta, pataisyti, gal papildyti, gal ką iš
braukti. Mat, "susigulėjimas" ir mažesniam rašinėliui 
reikalingas geresniems rezultatams.

KĄ RAŠYTI? Kada, kas ir kur įvyko - tai trys pagrin
dinės kiekvieno korespondencinės temos dalys. Jei į 
tuos klausimus korespondencija atsako - ji jau yra ko
respondencija. Jas rašant, nereikia stengtis veltis į 
"poezijas", visą savo "genijų” įdėti, dirbtinai plėsti 
sakinius, daryti išvadas, "pasirodyti išmanančiu", reikš
ti savo nuomonę. Visi tie dalykai "sprogdina" kores
pondenciją. Jiems yra kitais vardais vadinami rašiniai. 
Tikras korespondentas praneša apie įvykius GREITAI, 
TEISINGAI IR SANTŪRIAI.

KALBOS MOKĖJIMAS. - Nesu "gramatnas", - pasiteisina 
vėl kai kas, kai kvieti parašyti. Oia vėl nesusipratimas. 
Rašykite kaip geriausiai mokate ir galite. Redakcija 
kalbą visuomet taiso. Tai jos tokia teisė ir pareiga. 
Dėl to nėra ko varžytis. Be to, visiems yra gerai žino
ma, kad čia augąs jaunimas lietuvių kalbos rašybos taip 
gerai neišmoksta, kaip jos būdavo išmokstama Lietu
voje. Šitai neturėtų būti kliūtis norintiems rašinėti, bet 
besivaržantiems dėl rašybos ar daromų klaidų.
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TECHNIŠKI REIKALAI. Reikia rašvti • • • 
sornąja mašinėle didesniais t® * jeUmanoma, ra_ 
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Perdaug glaustai

krantinėje
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žmonių®

pontonų®
Gerai

Rankraštis. Reikėtų didesnių tarpų.

kas dar svarbiau, rinkėjams. Bet jei rašoma ranka, taip 
pat reikia stengtis rašyti platesniais tarpais ir tik vienoje 
lapo pusėje. Pasirašyti galima inicialais ar slapyvar
džiais, bet tuo atveju atskirame laiškelyje parašyti savo 
pavardę, kad redaktorius žinotų, kas yra koresponden
cijos autorius. Nežinant, kas korespondenciją rašo, jos 
nėra spausdinamos.

DRĄSIAU. Kviečiame rašyti visus ir visas. Kiekviena 
draugovė, net skiltis, turėtų turėti savo korespondentus. 
Vadovai padrąsinkite rašyti mažuosius, kurių kores
pondencijos ar šiaip rašinėliai būtų ypatingai įdomūs. 
Mūsų organizacijos narių, kad ir trumpiausi rašinėliai, 
visada yra spausdinami, jei jie nepavėluotai gaunami, 
tai yra, nenustoję aktualumo, jei jie atskleidžia vienetų 
gyvenimą bei veiklą.

Mokytojas: - Jei aš padėčiau keturis kiaušinius, o tu, 
Praneli, padėtum dar tris, tai kiek tada būtų kiaušinių?.. 
Pranelis: -Ne, pone mokytojau, aš kiaušinių nededu.

*

Ponia klausia aklą elgetą:
- Vargšas, sakykite gi kiek tamsta vaikų turi?
- Tai kad aš juk negaliu matyti, - atsako elgeta...

PAGALVOKIME APIE VYČIŲ
PRIEAUGLĮ

Dažnai pasiskundžiame, kad vyčiams trūksta prie
auglio. Jaunesniųjų skautų ir skautų yra, o kai ateina 
vyčio amžius - ima tirpti ir maža dalis tepereina į vy
čių vienetus. Gal čia yra daug priežasčių, ne viena. 
Bet vieną čia norėčiau paminėti, kuri, man atrodo, yra 
gana svarbi.

Ta priežastis yra: AR VYČIAI NĖRA PERDAUG AT
SISKYRĘ. NUO JAUNESNIOJO AMŽIAUS SKAUTU? Nuo 
skautų gyvenimo, kuris yra pats svarbiausias vyčių ju
dėjimo prieauglio šaltinis.

Žinau, daugelis atskirų vyčių dirba su skautų viene
tais, jiems vadovauja. Bet kaip kolektyvas, organizuo
ta grupė, - ne. Organizuota grupė yra atsiskyrusi, už
dara ir veikia tik sau. Tas reikalinga, būtina, nes čia 
vyčiai randa savo amžiui ir skautiškam subrendimui pri
taikytų užsiėmimų, temų, darbų, žygių, tarnavimo ir 
1.1. Tačiau, visiška vyčių vieneto, kaip grupės, izo
liacija nuo kitų skautų padaro juos mažai pažįstamus, 
mažai žinomus, nevaizdžius.

Kad tokios izoliacijos nebūtų, daug kur vyčių vie
netai būdavo integralinė skautų d-vės dalis. Tokia d-vė , 
paprastai, susidėdavo iš jaunesniųjų skautų būrelio ar 
dviejų, kelių skautų skilčių ir vyčių būrelio. Vienoje 
d-vėje būdavo visos trys amžiaus grupės. Kiekvienos 
jaunesniųjų grupės narys matydavo, koks jo skautiškasis 
kelias pries' akis. Įvairaus tipo d-vės sueigose, iškylose 
ir stovyklose vyčių grupė galėdavo įvairiai pasireikšti: 
ir visai d-vei nauda, ir patiems vyčiams nauda. Gi 
kiekvienos amžiaus grupės programiniai dalykai būda
vo išeinami atskirai jaun. skautų būrelių, skautų skilčių 
ir vyčių būrelio atskiruose užsiėmimuose. Tokia sistema 
nesutrukdydavo vyčiams pabūti skyrybėje, savam už
daram būrely, spręsti jiems tik vieniems įdomius klau
simus, vyčiauti ir tarnauti.

Gi bendrose sueigose ir iškylose visuma pajėgdavo 
sukurti bendrąją įvairiaamžės brolijos dvasią. Pažymė
tina, kad vyčiai rasdavo įvairių būdų įtraukti į bendrą 
darbą savo jaunesniuosius: įvairias statybas, pioneriją, 
vaidinimus, šokius prie laužo, imitacijas, gyvuosius 
paveikslus, sportiškas mankštas, dainas ir pan.

Taip veikdami vyčių būreliai nieko nenustodavo, 
bet laimėdavo: vyčiauti pradėdavo jau savo d-je, ak
tingai ir įtakingai dalyvaudavo skautų brolijos dvasios 
kūryboje, ir laimėdavo sau prieauglio.

Ar nevertėtų pabandyti tiems, kas to dar nėra mė
ginęs ?

A. Žagaraitis
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SIDABRINĖ GRANDINĖ 
AUŠROS VARTUOSE

Aušros Vartuose prie stebuklingojo Švenč. Panelės 
paveikslo yra sidabrinė keturkampių žiedų grandinė. 
Grandinė yra apie pusantro metro ilgio. Ji susijusi su 
tokiu padavimu:

Vilniaus Rasų priemiesty gyvenusi neturtinga našlė 
ir vertusis pienininkyste. Kartą jinai sutikusi našlaitį, 
kuris neturėjęs nei globėjų, nei artimesnių giminių. 
Našlė jį priglaudusi. Kai vaikelis šiek tiek paūgėjęs, 

"našlė įprašiusi Aušros Vartų kleboną paimti jį jam pa
tarnauti. Vaikelis buvęs ramus, malonus ir klusnus, tai
gi, klebonas greit jį pamilęs, išmokęs skaityti ir rašyti. 
Jis vaikščiodavęs su kunigu pas ligonis, mišioms patar
naudavęs, o kadangi buvo gražus ir malonus, tai ir visi 
jį mylėdavę ir dažnai jam duodavę po kelis ir keliolika 
skatikų. Vaikelis tų pinigų niekam neišleisdavęs, bet 
visus atiduodavęs savo globėjai, pas kurią nakvodavęs.

Jis buvęs labai pamaldus,ypačiai garbinęs ir karštai 
mylėjęs Dievo Motiną. Melsdamasis prašydavęs Dievą, 
kad leistų jam tapti dideliu žmogum.

Kartą per mišparus Aušros Vartų bažnyčioje, Švenč. 
Panelės Globos šventėje, vaikelis užmigęs ir, niekeno 
nepastebėtas, nučiuožęs po suolu, ant kurio buvo už
snūdęs. Kai mišparai pasibaigę, visi išėję iš bažnyčios, 
bažnyčią užrakinę, ir vaikelis vienas pasilikęs bažnyčio
je.

Pačiam vidunakty į bažnyčią įėję du stebuklingo 
grožio angelai. Pasirėdę lengvais rūbais, dideliais, 
sniego baltumo sparnais, angelai rankose turėję uždeg
tas žvakes, nuo kurių mušus ryškesnė nei saulės šviesa. 
Kai angelai pažadinę miegantį berniuką, tasai pakirdęs, 
be galo išsigandęs, ėmęs drebėti ir verkti, bet, paste
bėjęs angelų veiduose angelišką gerumą ir švelnumą, 
veikiai nurimęs. Atsiklaupęs ant kelių, suėmęs rankutes 
ir ėmė melstis. Angelai paėmę jį už rankų ir nusivedę

p.Z.Peckui lėlė,o vaidintojams baravykų dėžė.Clevelandas.
Nuotr. G.Juškėno

į koplyčią. Kai tik artindavęs! prie durų, visos pačios 
atsidarinėjusios ir užsidarinėjusios be jokio šlamesio. 
Kai atsidūrė prie altoriaus, prasiskleidus uždanga, ku
ria buvo pridengtas paveiklslas, ir pasirodęs liūdnas , 
malonus Svenč. Panelės veidas.

Vienas angelas prabilęs:
- Kadangi visuomet maldavai Švenč. Panelę, kad

Clevelando mažieji po pasirodymo scenoje sudaro bend
rą žodį "Lietuva". Nuotr. G.Juškėno

CIevelando DLK Kęstučio dr-vės vilkiukai.
Nuotr. G.Juškėno
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jinai padėtų tau tapti dideliu žmogumi, ir buvai vi
suomet doras, geras ir pamaldus, tai jinai išklausė tavo 
maldos. Bet, norint tapti dideliu žmogumi, reikia būti 
turtingam, turėti daug pinigų.

Angelai atidarę esančią prie altoriaus dėžutę. Ji 
buvus pilna auksinių pinigų. Liepę vaikui tiek jų pasi
semti, kiek tik pajėgia panešti. Vaiko širdelėje tačiau 
pabudęs įgimtas dorumas ir šis taręs:

- Ne!.. Tie pinigai priklauso Švenčiausiajai Pane
lei ir be jos leidimo nė vieno pinigėlio nepaimsiu. 
Leiskite man pasimelsti.

Atsiklaupęs ant altoriaus laiptų, įbedęs akis į Šven
čiausiąją Panelę ir karštai meldęsis. Pasimeldęs nedrą
siu balsu paklausęs, ar galįs pasinaudoti siūlomu turtu. 
Ir, kai Švenč. Panelė maloniu veido šypsuliu ir galvos 
linktelėjimu davus sutikimo ženklą, vaikas prisikrovęs 
pinigų, kur tik galėjęs: kišenes, užantį, batų aulus ir kt.

Angelai, išvedę vaiką iš koplyčios, o durys pačios 
užsisklendusios, kaip buvusios.

Berniukas nuėjęs namo ir paklaustas savo globėjos, 
kur taip ilgai užtrukęs, pasisakęs vaikščiojęs su kunigu 
pas ligonį.

Ryto metą padėjęs po našlės priegalviu kelis auk
sinius pinigus, nepastebimas išėjęs iš namų ir pasileidęs 
kelionėn.

Nuėjęs net į Rygą ir tenai turtingam pirkliui par- 
sisamdęs pasiuntiniu. Bet pirklio būta pikčiurnos, ne
sąžiningo, apgaudinėta žmones ir blogai apsieita su 
samdiniais. Pastebėjęs tai vaikas, pirklį pametęs ir su
siradęs kitą, daug geresnį ir sąžiningesnį, pas kurį išti
sus metus tarnavęs. Savąjį auksą įsisiuvęs į švarkelį ir 
labai rūpestingai jį saugojęs. Eidamas gulti visuomet jį 
gražiai suvyniodavęs ir po galva pasidėdavęs. Pastebėjęs 
tai pirklys ir paklausęs vaiką, kodėl jis taip rūpestingai 
saugojąs savo seną švarkelį. Berniukas tarnavęs pirkliui 
be algos, todėl atsakęs, kad tik tą vieną beturįs.Kadan
gi atsakymas nepatenkinęs pažvalgaus pirklio, berniu
kas pasakęs visą tiesą ir prašęs paimti pinigus saugoti, 
o už nuošimčius jį lavinti.

Pirklys turėjęs vienturtę dukterį, kurią berniukas pa
milęs ir jos mylimas buvęs. Baigęs mokslus, vedęs 
pirklio dukterį ir parsikvietęs savo globėją, teikęs jai 
visų patogumų ir rūpinęsis kaip motina. Pradėjęs sava
rankišką prekybą, o kad buvo doras ir sąžiningas, greit 
įgijęs didelį pasitikėjimą ir bematant labai pralobęs.

Praturtėjęs nepamiršęs, kam esąs skolingas, ir kas
met sipsdavęs Aušros Vartų Švenč.Panelei brangių do
vanų, taip kurių prisiuntęs ir minėtą grandinę, atsidė - 
kodamas už tai, kad Svenč. Panelė išvadavus jį iš vargo 
ir skurdo.

(Iš P. Vingio "Vilniaus Padavimai")

MAMYTES MOKYKLA

(Dėdės Prano pasakojimas)

Skaityti mane mokė mama. Kai aš augau, visus 
vaikus mamos mokydavo abėcėlės.

Tuomet mokyklų buvo nedaug, tik miestuose ir 
bažnytkaimiuose. Tose mokyklose mokydavo iš karto 
rusiškai.

Skurdu būdavo tėvams siųsti mažus vaikus į rusišką 
mokyklą. Todėl imdavo mamos pačios mokyti savo vai
kelius lietuviškai. Sakydavo: - Kai lietuviškai mokės 
paskaityti, tai ir rusiškai bus lengviau. Mokydavo ma
mos, atspėdamos ir neatspėdamos, dažnai kito darbo 
iš rankų nepadedamos. Mane mama mokė iš plonučio 
elementoriaus, be jokio paveikslėlio. Išmokė pirma pa
žinti visas raides ir vardais jas vadinti: a, bė, cė, dė ir 
1.1. Paskui turėjau slebizuoti: b a ba, c a ca, d a da ... 
Mama išslebizuos eilutę ir liepia kartoti, o pati verpia 
ar kitą darbą dirba. Dažnai, įknibus į darbą, ir ne
klauso, o aš tą patį vis slebizuoju ir slebizuoju.

Dažnai aš praganydavau eilutę. Čia šuo sulos, čia 
kumeliukas sužvengs - bene iškęsi pro langą nepažiūrė
jęs. Tuo tarpu eilutė susimaišė su kitomis ir ieškok, kad 
nori. Surasti nelengva - visos lygiai mirga, visos, 
rodos, vienokios. Mama turėdavo padėti surasti.

Nesparčiai ėjo mokslas. Mama dažnai kitais rei
kalais atsitraukdavo: o kai atspėdavo tai man ilgai sle
bizuoti nusibosdavo - kito kurio darbo prašydavau.

Mama dažnai tėveliui sakydavo:
- Tu, tėte, pamokyk, gal geriau seksis.
Bet kurčia tėvelis troboje sėdės, kad jo kieme ar 

lauke darbas laukia.
- Nagi, Pranuk, paslebizuok - sakydavo tėvelis, 

stabtelėjęs trumpą valandėlę. Kokią eilutę išklausyda
vo ir eidavo savais keliais.

Bet tėveliui mano mokslas rūpėjo: norėjo leisti į 
pradinę mokyklą ir paskum dar aukščiau.

Kartą išsitraukė iš pabalkės žąsies sparną, išsirovė 
plunksną ir ėmė drožinėti. Man tuojau parūpo, ką tė
velis daro.

- Padarysiu tau plunksną, - sako, - galėsi rašyti,
- Gal nebereikės slebizuoti, - dingtelėjo man į 

galvą.
Netrukus sėdėjau prie stalo ir vedžiojau čirškančia 

plunksną vingius; jų tėvelis buvo popieriuje visą eilutę 
prirašęs. Mano tėvelis rašyti kiek mokėjo: iš savęs buvo 
išmokęs.

Sis mokslas man labai patiko. Nuo stalo nusikraus
čiau prie suolo;mano trumpam liemeniui stalas buvo 
per ankštas. Prie suolo buvo daug patogiau. Pasistačiau 
ties langu žemutę kėdelę, pasidėjau ant suolo popierių 
ir rašalą. Ir kojos grindis siekia, ir rankos per aukštai 
nereikia kelti. Visai patogu ir smagu.
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(pasaka)

(tęsinys)

Išmėginti per amžių irklai 
Jo valtį bematant nuvarė, 
Kur supos laivelis lengvai, 
Vis nešamas vėjo vakario. .

Laively - pamatė - tebuvo maišai, 
Balti - keturi ir kaladė
Prie savo valtelės pririšęs stipriai, 
Jis tempė į krantą, ką radęs . . .

Nerami seno žvejo širdis. 
Irkluojant jo pirštai virpėjo, 
Į jo salą baugi paslaptis 
Betempiant valtelę artėjo.

Pasitiko Marytė krante:
- Seneli, tu toks nusiminęs . . .
-Koks rūpestis slegia tave,

Kai rytas aplinkui auksinis?..

Pa vingiavęs kurį laiką, gavau raides rašyti, paskui 
ir žodžius. Berašydamas išmokau ir slebizuoti.

Raštas - raštu, reikėjo ir iš knygų pramokti skai
tyti. Mama toliau mane mokė tiesiog iš maldaknygės. 
Kai pramokau lietuviškai skaityti ir rašyti, tai pradi
nėje mokykloje buvo nesunku išmokti ir rusiškai.

Visi vaikai pirma išeidavo motutės mokyklą, paskui 
stodavo į pradinę.

Dabar motutės mokyklų jau nebereikia. Vaikus 
moko skaityti pradinėse mokyklose tikri mokytojai iš 
gražių lietuviškų abėcėlių...

- Šviesą temdo man šis radinys.
- Gal naktį čia žmonės paskendo? . . 

Maišai tepaliko, maišai keturi, 
Kaip žuvusių blaškomas gandas. .

Pakilusi saulė aukštai
Pro mišką į krantą žiūrėjo, 
Kur supos drobiniai maišai 
Laively, siūbuojamam vėjo . .

(Bus daugiau)
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Skautija Pasaulio
Fašfo Ženkluose
Skyr. tvarko ps.R.Pakalnis,20 OakLeaf Dr.,Waterbury 8,Conn.

1 - Bund Deutscher Pfadfinder,
2 - Christliche Pfadfinderschaft ir
3 - Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg.

GRAIKIJA IR ŠV. JURGIS

Skautija skatina įvairių specialybių įsigyjimą, ir 
skautai mielai užsiima įvairiais "pomėgiais".

Pašto ženklų rinkimas (kitaip dar vadinamas fila
telija) yra vienas iš įdomiausių "pomėgių”. Tikriau tai 
galima drąsiai vadinti ir viena iš įdomiausių specialy
bių, nes šalia neabejotino malonumo jis turi ir auklėja
mosios, lavinamosios ir mokslinamosios reikšmės. Šis 
"pomėgis" šalia naudingo laiko praleidimo duoda pro
gos arčiau susipažinti su atskirų kraštų istorija, geogra
fija, menu, religija, kultūra, pramone, prekyba ir 
pan., jis tapo galingu kultūrinės propagandos įrankiu ir 
tarptautinėje plotmėje.

Pašto ženklų rinkimą pradėti yra lengva ir tuo už
siimti gali kiekvienas skautas.

Pradžiai reiktų tik pažinti bent svarbiausius darbo 
patarimus, nusistatyti dėl rinkinio "krypties", įsigyti 
albumus ar bent knygutę ženklams sudėti, ir po to ... 
pirmyn į vieną iš įdomiausių pėdsekystės žaidimų - 
reikalingų pašto ženklų medžiojimą!.

Rinkti visus pasaulio ženklus nepatartina. Tai būtų 
sunkiai įmanoma jau vien medžiaginiu požiūriu, nes 
išleistų ženklų jau yra milijonų milijonai. Daug ge
riau yra iš pat pradžios pasirinkti sau kokią patinkamą 
sritį. Sakysime galima rinkti:

1. Lietuvos ar gyvenamo krašto ženklus, arba šiaip 
patinkamos valstybės.

2. Gyvulius, augalus, įžymius žmones ir pan.
3. Istorinių paveikslų, meno pastatų ar šiaip "gra

žių" ženklų rinkinius. Na ir 1.1, ir 1.1.
Tačiau skautams gal būtų įdomu sudaryti "skautiš

kų" ženklų rinkinėlius. Atidžiai šį reikalą panagrinėjus, 
rasime, kad jau yra galima sudaryti tikrai neblogą, sko
ningą ir įvairių ženklų kolekciją, rinkinį.

Šiame skyrelyje ir bus bandoma pirmiausiai duoti 
žinių, praktiškų patarimų bei nurodymų apie tokio rin
kinėlio sudarymą.

VAKARŲ VOKIETIJA PAGERBĖ 
Šv. JURGĮ

Vakarų Vokietijos departamento pranešimu, š.m. 
balandžio mėn. 22 dieną išleistas Šv. Jurgio dienos pro
ga naujas pašto ženklas, tuo pačiu pagerbiant ir Vokie
tijos skautų organizaciją. Ženklo piešinys vaizduoja 
Šv. Jurgį, duriantį slibiną. Tos pačios dienos proga, Vo
kietijos skautai oficialiai atidarė savo Tautinę stovyklą.

Pašto ženklas turi vandens žymenį BDP. Viso at
spausdinta 30 milijonų ženklų.

Visa vakarų Vokietijos skautų organizacija yra ži
noma kaip Ring Deutscher Pfadfinderbunde. Ji sudaryta 
iš trijų šakų:

1960 metais buvo išleistas 20 lepta pašto ženklas, 
Šv.Jurgio ir skautijos garbei. Paveikslo piešinys - Šv. 
Jurgis skautų uniformoje duriantis slibiną. Piešinys yra 
kopija iš Skautybės Berniukams, piešta paties Baden- 
Powell.

JUBILIEJINIAI SKAUTYBĖS METAI 
PAŠTO ŽENKLUOSE

Milžiniška reklaminė vertė pašto ženkluose buvo 
suprasta 1957 metais, kai šešiolika valstybių išleido 
keliolika milijonų pašto- ženklų skautijos garbei. Kiek
vienas mažas gabalėlis klijais padengto popierėlio buvo 
miniatiūrinė reprezentacija, skelbianti pripažinimą ir 
pilnas skautavimo teises tose valstybėse.

Drauge su 50 metų skautybės jubiliejumi ir 100 me
tų nuo Baden-Powell gimimo jubiliejumi, tas dvigubas 
jubiliejus buvo atžymėtas ant daugelio pašto ženklų. 
Jubiliejinio ženklo paruošimas ir suplanavimas turėjo 
būti pabrėžtas, pažymint skautiškąją lelijėlę, jubilie
jinius metus, o taip pat ir prisiminimą Baden-Powell, 
arba ypatingus momentus skautų darbuose. Yra žinoma , 
kad skautų atliktieji pagalbos darbai potvynių metu, 
įvairių epidemijų ar panašiai, buvo šiltai priimti iš
leidžiant jubiliejinius pašto ženklus.

Valstybės, išleidusios 1957 metais skautiškuosius 
jubiliejinius pašto ženklus buvo:

BELGIJA - du ženklus. Vienas 4 frankų - žalias su 
Baden-Powell paveikslu ant skautiškos 
lelijos. Antras - 800 vertės, atspaustas 
pilkoje spalvoje ir vaizduojąs skautų ir 
skaučių ženklus.

BRAZILIJA - vieną oro pašto ženklą, violetinės 
spalvos $3.30 vertės, atvaizduojantį 
Baden-Powell, skautų leliją ir skauty
bės įkūrėjo šimtmetinius jubiliejaus 
metus.

NACIONALISTINĖ KINIJA (FORMOZA) - trijų ženk
lų seriją, vienodo paveikslo, vaizduo
jančio skautų leliją su mažomis Jam
boree emblemomis fone, talpinančiomis 
"B.P.1957". Jų vertė: 40 0 violetinis, 
$1.00 - žalias ir $1.60 - mėlynas.

CUBA - trijų ženklų seriją. Vienas 120 vertės - 
pilkas, su B. P., kiti du - žalios ir rau
donos spalvos su skautais prie laužo ir 
parašu CUBA 4 centai.

CURACAO - trijų ženklų seriją su vienodu piešiniu, 
vaizduojančiu Baden-Powell galvą su vai
niku ir skautų lelijomis kampuose. Vertė: 
6 - 1 1.5 0 geltonai auksinis, 7 1.5 - 2 
1.5 0 raudonas. Pridėtinis mokestis skir
tas skautų naudai.

DOMINICAN RESPUBLICA - skautų lelija, apjuosta 
jubiliejiniais metais. Perspausdinta rau
dona spalva ant aštuonių olimpiados 
ženklų. Pridėtinis 20 mokestis skirtas-

14

16



Vokietijos

v. S. A.Krausas Australijos rajoninėj stovykloj lietuviškų ra
telių nepraleidžia. Nuotr.. R. Cibulskio

Graikijos

skautų naudai. Atskirai buvo išleista 
mažas kiekis suvenyrinių lapų skirtų fi
latelijai.

SUOMIJA - mėlynos spalvos ženklas 30 markių ver
tės ir vaizduojąs skautų leliją, žemės 
rutulio fone su įrašu 1907-1957. Ta pa
čia proga išleisti ir pirmos dienos vokai 
su piešiniu, vaizduojančiu skautus, ga
minančius valgį stovykloje.

DIDŽIOJI BRITANIJA - Trys ženklai buvo perspaus-
dinti: BAHRAIN, QATAR, MUSKAT; ant
tų trijų Britų kolonijų serijų po tris ženk
lus, vertė yra užtušuota.

IRAN - vienas ženklas rudos ir žalios spalvos 10 r. 
vertės su Baden-Powell paveikslu centre. 

KORĖJA- pagerbė skautus, išleisdama du ženklus 
tuo pačiu piešiniu, vaizduojančiu skautų 
leliją, skautą su lazda ir jubiliejinius 
metus anglų ir korėjiečių kalbomis. Abu 
ženklai: 40 h. violetinis ir 55 h. rudos 
spalvos yra ant to pačio suvenyro lapo. 
Jų atspausta labai mažas kiekis.

LICHTENŠTEINAS - 20 r. ženklą rudos spalvos, su 
Baden - Powell karikatūriniu piešiniu. Ir 
10 r. ženklas tamsiai raudonos spalvos 
su skaučių ženklu.

NICARAGUA - skautų jubiliejui paskyrė daugiau
sia ženklų. 5 is’ jų paprasto pašto ir 10 
oro' pašto. Baden-Powell yra matomas 
ant 25^, aht 40 ir ant 1 cordoba oro paš
to ženklo.Kiti ženklai vaizduojate kraš
to skautų įkūrėją Joseph A. Harrison, 
valstybės prezidentą, skautą, vilkiuką ir 
skautą vytį.

Skyrių tvarko: A. V. D U ND Z I LA ,

DRAUGAS
2609 W. 69 Str., Chicago, 29, Ill. USA.

ELNIAS

Pirmasis Pasaulinis Karas, kuris taip žiauriai nu
siaubė Lietuvą ir josios žmones, išbraukė iš gyvųjų tarpo 
retą Lietuvoje žvėrį - elnią, kurį galime be perdėjimo 
pavadinti jos gamtos puošmena. Jau ir prieš’ karą elnių 
Lietuvoje mažai tebuvo likę,o netvarkingai traukdamie
si vokiečiai ir paskutiniuosius iššaudė. Tad susipažin
kime su elniu iš knygų.

Savo dydžiu elnias primena jauną žirgą. Jo galva, 
palyginus su viso kūno ilgiu, nėra didelė, patinų pa
puošta gražiai plačiais ragais. Ausys gana smailios,sie
kia pusės galvos ilgio. Akys didelės, drėgnos ir viena 
nuo kitos susodintos priešinguose galvos šonuose. Akių 
vyzdžiai yra pailgi. Snukis nėra labai ilgas, siaurėja 
į galą ir baigiasi plačiomis ir apskritomis šnervėmis, 
Viršutinė lūpa nėra nukarusi, bet tampri ir apaugusi 
ilgais šereliais. Proporcingas kūnas remiasi kad ir ne
aukštomis, bet tvirtomis kojomis, kurių kiekviena turi 
po porą pailgų, siaurų nagų, kurios gyvuliui neleidžia 
klimpti minkštoje žemėje. Uodega trumputė ir apie ją 
matome šviesią dėmę.
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Elnio spalva yra pilka i-juosva, tačiau ji gali įvai
ruoti, žiūrint daugelio gyvenimo sąlygų. Vasarą plaukai 
yra trumpesni ir retesni, o rudeniop jie iškrinta ir jų 
vietoje užauga ilgesni ir'tankesni plaukai.

Patelės nuo patinų skiriasi tuo, kad neturi ragų, yra 
mažesnės ir nepasižymi patinų tauria, išdidžia iš
vaizda bei laikysena.

Ragai elniui yra reikalingi ne tiek dėl grožio, kiek 
kaip ginklas, kuriuo jis naudojasi ir nuo priešų atsiginti 
ir tarpusavio kovoms dėl patelių išspręsti. Jų ragai išauga 
iš dviejų kelmelių ir per visą savo ilgį yra apvalūs. Jau
nų patinukų ragai pirmais metais, kartais net antrais, 
dar nesiŠakoja ir turi durklų pavidalą; jiems beaugant, 
ragai pradeda šakotis ir maždaug kasmet prisideda po 
naują šaką.

Kad ir yra nešiojami ragai visą amžių, tačiau yra 
kasmet keičiami. Keitimo metas yra pavasaris. Ragai, 
pavasariui atėjus, vienoje vietoje, prie kelmelio, nu- 
silpnėja, ir elnias, trenkęs juos į kokį medį arba akmenį, 
lengvai jais nusikrato. Senų medžiotojų yra pastebėta, 
kad elniai dėl nežinomų priežasčių savo numestus ragus 
slepia žemėje.

Per vasarą elnias ganosi, taisosi ir ruošiasi rudens 
vestuvinėms, kovoms. Maždaug rugsėjo mėnesį seni pa
tinai, vadovaudamiesi uosle, pradeda ieškoti patelių. 
Kiekviena surastą patelę patinas prijungia prie būrio , 
kurį jis rūpestingai ir pavydžiai saugoja. Jei kur netoli 
pasimaišo kitas raguotas gražuolis, tai patinas, begin

damas savąjį patelių būrį, stoja į kovą, kurioje vienas 
judviejų tampa nugalėtoju, o kitas su gėda ir su išpertu 
kailiu turi kurti į mišką. Elnių kovos yra smarkios ir 
kovojamos iki galo. Atsitinka, kad elniai taip susipina 
ragais, kad nebegali atsiskirti ir abu žūva badu.

Elnias minta vien augaliniu maistu, kurį sudaro 
grybai, sąmanos, kerpės^ uogos, žolės, javai, daržovės 
ir jauni medžių ūgiai. Žiemą, bado prispaustas, elnias 
skabo įvairių medžių pumpurus bei ūgius, o taip pat ir 
žievę.

Elnias mėgsta gyventi dideliuose ir tankiuose miš
kuose. Tokiuose miškuose jie pasirenka aikštesnes vie
tas, prošvaistes, balas, krūmus. Dieną jie tik retais at
vejais teišeina pasiganyti; jie laukia sutemų, kada jų 
aikščiose vietose nebevargina sparvos ir kada priešai 
eina gulti.

Elnias pasižymi gera klausa, regėjimu ir uosle. Pa
baidyti bėga greit ir lengvai, ragus atmetę ant nugaros. 
Vandenų nebijo ir yra geri plaukikai, sugeba perplaukti 
plačias upes ir ežeriukus.

Elnias nėra drąsus gyvulys, nebent rudenį, kada jis 
gali pulti ir žmogų. Šiaip jie yra atsargūs ir baikštūs. 
Elnias gali išgyventi 40 metų, nors praktiškai tik retas 
pasiekia tokio amžiaus.

Jo gyvenamas plotas yra nemažas ir apima visą Eu
ropą, dalį Sibiro, Kaukazą ir Krymą.

R. N. Vidugiris (Sutraukta iš Vokietijoje leistų "Gairių")

DŽIAMBORĖS FONDĄ 
PARĖMĖ AUKOMIS:

PORT COLBORNE, ONT.
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11. B. Simonaitis 4.00
2. J.Paužuolis .50
3. J. Staškevičius 1.00
4. A.Stankevičius 1.00

WELLAND, ONT.
1. V. Jasiulionis 1.00
2. J. Baliukas 1.00
3. A.Zinaitis 1.00
4. J. Paurys 1.00
5. K. Stankevičius 1.00
6. M.Kuzovas 1.00
7. A.Tamulynas 1.00
8. J.Sikus 5.00
9. St. Bogusevič ius 2.00

10. P.Bersėnas .50
11. J.Mašauskas 1.00
12. A.Cepukas 1.00
13. A.Kalvaitis 1.00
14. A. Pranaitis 1.00

ST. CATHARINE, ONT.

1. J. Sarapnickas 2.00
2. P. Dauginas 1.00
3. J. Dilys 2.00
4. A.Šetikas 2.00

BUFFALO, USA
1. Ona Vaitkus 1.00
2. Emilija Eigelienė 1.00

CHICAGO, USA

1. B.Juodelis 2.00

BROOKLYN, USA

1. J. Vilpišauskas 2.00

TILLS ONBURG, ONT.
1. S. Jurgelis 1.00

TORONTO, ONT.

1. kun. P.Ažubalis 10.00
2. kun. P.Pacevičius 5.00
3. Tėv. Paulius Baltakis O.F.M 5.00
4. v.s.Č. Senkevičius 5.00
5. K.Šalkauskas 1.00
6. J.Karasiejus 1.00
7. P. Būtėnas 1.00
8. A.Eižinaitė 1.00

19. v.s. V.Skrinskas 1.00
10. ps. V. Rušas 1, 25
11. ps. K. Batūra 2. 00
12. Abromaitis 2.00
13. J.Dambaras 1.00
14. L.Kalinauskas 1.00
15. Pavardė neįskaitoma 2.00
16. Scepanavičiūtė 1. 00
17. F. Mockus 1.00
18. G.Rinkūnaitė .50
19. D.Tamošauskaitė .50
20. L.Kirkilis 1.00
21. A. Sirutis .25
22. A.Kirna .25

23. P. Burneikis 1.00
24. K.Kirna .25
25. P. Seibutis 1.00
26. J. Margis 2.00
27. M.Pautenius 1.00
28. T. Vadauskas 1.00
29. J.Stanionis 1.00

HAMILTON, ONT.

1. A. Pilypąitis 1.00
2. P. Vaitonis 1.00

MONTREAL, QUE.

1. s.S. Naginionis 5.00
2. J. Ramanauskas 1.00

SCARBORO, ONT.

1. A.Tarvydas 1. 00

Visiems aukotojams Džiam- 
borės Fondo vardu tariu nuoširdžiau
sią ačiū. Jūsų aukos padės skautiš
kam jaunimui vesti kovą dėl Lietu
vos laisvės.

Taipgi padėka priklauso Džiam- 
borės Fondo įgaliotiniams: ps. B. Si
monaičiui, ps. V. Rusui ir v.si. G. 
Karasiejūtei už vajaus vykdymą.

V . Gu d e 1 i s
DF Įgaliotinis Kanadai
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Skyrių tvarko jum. B.Stundžia ............................................................................................... 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

JŪRŲ VELNIAI
(tąsa)

Raginami spaudos ir spiriami jaunųjų karininkų, 
Italijos admirolai turėjo veikti. Rizzo sumanymas 
tapo patvirtintas.

1917 m. gruodžio 9 d., popiet du torpedlaiviai 
paliko Venecijos lagūnus ir pasuko i kitą Adrijos 
jūros krantą. Kiekvienass torpedlaivis turėjo šešių 
vyrų Įgulą; ginkluoti buvo dvejomis torpedomis, gy
lio bombomis ir sunkiaisiais kulkosvaidžiais.

Apie vidurnaktį jie jau buvo netoli Triesto. Iš
jungę motorus, jie leidosi srovės plukdomi ir po pu
sės valandos pasiekė uosto molus.

Plaukikai palikę laivą, tyliai nuplaukė ardyti už
tvarų, saugančių įėjima į uostą. Vyrai, nors ir ge
rai buvo apmokyti, turėjo smarkiai pasitempti. Ypač 
pavojingas darbas buvo minų, kai reikėjo išsukti 
degtuvus. Įsivaizduokite, jei žvarbią gruodžio mė
nesio naktį, jums priseitų leistis dirbti į šaltą van 
denį! Šaltis kaustė visą kūną, o sugrubę pirštai turė
jo atlikti pavojingus judesius. Vyrai turėjo dažnai 
plaukti į laivus pasišildyti prie žibalinių krosnių.

Staiga šuo ant molo ėmė loti! Dirbantieji net su
akmenėjo! Laimė jų nepaliko, nes išėjęs sargybinis 
šunį nuramino. Atrodė, jog visos kliūtys buvo paša
lintos, bet slenkant pravalytu įėjimu, laivus sustab
dė povandeninis lynas. Rizzo įsakė vyrams lipti į 
vandenį, atsistoti ant lyno ir prastumti laivus. Ir, štai, 
jie uoste ir dar nepastebėti!

Srovei juos nunešus į uosto vidurį, italai netruko 
atpažinti kautynių laivus Vien ir Budapest. Rizzo gal
vojo, kad austrai jų torpedlaivių neatpažins, ypač 
naktį, kadangi austrai statydami sau torpedlaivius, 
kopijavo italų laivus, todėl įsakė įjungti motorus. 
Priartėjus prie numatytų taikiniu Rizzo įsakė kito 
torpedlaivio vadui Ferrazini pasukti laivo Budapest 
link, o pats patraukė prie Wien. Rizzo tikėjosi, kad 
iš kranto pusės, kur vanduo seklesnis, laivai nebus 
apsaugoti tinklais prieš torpedas. Pasiųstas plauki
kas Rizzo spėjimą patvirtino.

Tik staiga blykstelėjo prožektoriaus šviesa! Riz
zo net kvėpuoti .nustojo. Bet prožektorius tyrė įėji
mą į uostą ir nesidomėjo kass dedasi tarp laivų ir 
kranto. Artėjo sutartas laikas — pusiau trijų. Maž
daug apie 2 vai 35 minutes siaubingas sprogimas 
sudrebino uostą. Rizzo davė įsakymą užvesti mo
torus ir netrukus ryškios liepsnos ir kurtinantis 
trenksmas perskrodė tamsą. Torpedlaiviai laimėjo. 

Kautynių laivas Wien pamažu krypo į šoną, o jūri
ninkai nuo denio šokinėjo į vandenį. Prožektoriai 
jieškojo padangėje lėktuvų, o priešlėktuvinė artile
rija atidengė ugnį į nematomą priešą.

Abu torpedlaiviai beveik nekliudomi laimingai 
pasitraukė iš uosto.

Rizzo, iš ryto pasiekęs Venecijos uostą, sužinojo, 
kad jis apšauktas didvyriu. Kautynių laivas Wien 
nuskendo per septynias minutes su 46 užmuštais ir 
17 sušeistų jūrininkų. Budapest, kuriam kliuvo tik 
viena torpeda, vėliau buvo nutemptas į Polą uostą, 
maždaug 75 mylias į pietus nuo Triesto, ten tapo 
pripildytas cementu ir paskandintas uosto pastoviai 
apsaugai.

Rizzo buvo pakeltas į komandoro laipsnį, apdo
vanotas aukščiausiu žymeniu, Aukso medaliumi ir 
visur džiaugsmingai priimamas. Ir austrai neatsiliko, 
paskirdami už jo galvą 50.000 dolerių auksu.

Gal visi Rizzo žygiai būtų tuom ir pasibaigę, jei 
jam nebūtų tekę 1918 m. birželio mėn. 10 d. vėl 
susitikti jūroje su Austro-Vengrijos kautynių laivais. 
Torpedlaivių flotilės, kuriai Rizzo vadovavo, du lai
vai M. A. S. 15 ir M. A. S. 21 stebėjo pakrantes. Stai
ga tolumoje tarpe salų Rizzo pastebėjo dūmus. Jis 
galvojo, kad tai naikintoja), bet apiplaukus salą ir 
atsiradus priekyje, išryškėjo, jog ten plaukė du kau
tynių laivai, lydimi daugelio torpedlaivių, panašių 
į jo laivus. Rizzo, daug negalvojęs, pasuko kursu 
tarp austrų torpedlaivių ir kautynių laivo Szent 
Istvan. Austrai nekreipė į jo laivą dėmesio, kadangi 
dėl laivų panašumo palaikė saviškiu skubančiu su 
pranešimu į Szent Istvan. Dvi torpedos, paleistos iš 
maždaug 300 jardų rado taikinį. Torpedoms spro
gus, didžiulis ugnies ir vandens stulpas iškilo į orą. 
Rizzo neturėjo laiko stebėti savo pasisekimo padari
nių, nes priešas jau jį apšaudė. Vienas austrų torped
laivis ėmė jį vytis. Matomai priešas turėjo stipresnį 
motorą, nes tarpas vis mažėjo. Rizzo dar spėjo 
žvilgterėti į skęstantį laivą, kuriame sproginėjo šaud
menys. Torpedlaivio M. A. S. 21, kuris paleido dvi 
torpedas į kautynių laivą Tagetthoff ir nepataikė, 
nebuvo matyti.

Rizzo padėtis dabar buvo nepavydėtina, nes ant 
savo laivo jis neturėjo kulkosvaidžio, o priešas vis 
artėjo. Bet apsukrus italas surado išeitį ir ginklą. 
Nustatęs degtuvą, jis austrams nematant įleido į 
vandenį gylio bombą — deja, pirmoji nesprogo. Ant
roji bomba ištaškė priešo torpedlaivį, — ne vieno 
gyvo neliko.
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"Wien" skęsta...

Kautynių laivas Szent Istvan paskendo, nors jo 
vadas visaip stengėsi ji išgelbėti. Iš tūkstančio vyrų 
įgulos žuvo 89.

Klausimas kilo — iš kur ten atsirado austrų lai
vai? Austro-Vengrijos vadovybė nusprendė išvesti 
stiprų laivyno junginį į Viduržemio jūrą. Polos uos
te stovintieji kautynių laivai buvo pakeisti preki
niais laivais, kurie, atitinkamai perstatyti, atrodė lyg 
karo laivai. Italų oro žvalgai buvo visiškai suklai-

dinti. Keturi austrų kautynių laivai, trys kautynių 
kreiseriai, keturi lengvieji kreiseriai, aštuoni naikin
tojai ir dvylika nardlaivių ėjo kursu į pietus, į Vi
duržemio jūroje sutartą susitikimo vietą, sąjunginin
kams visiškai nenujaučiant. Po paskutinio smūgio, 
laivynas grįžo į Pola uostą. Netrukus kilo laivyne 
maištai, ir imperija ėmė skilti.

Br.

IŠ ARTI IR TOLI.

* LSB Jūrų skautų skyrius pradėjo ruoštis jūrų skautų 
40 metų sukakties paminėjimui 1962 metais.
* Lankydamasis Toronte VSP B. Juodelis turėjo pasitari
mus su vietiniais jūrų skautų vadais ir jūrų skautininkais.

Įdomūs žveju oaoročiai

Hartfordo žuvėdrų valtis sueigoje. Nuotr. A. Jaro.

Naujasis Jūrų Skautų

Inkaro Žymuo.

Rusnės apylinkėse yra se
nų žvejų, turinčių po 80 — 
90 metų, kurie papasakoja 
daug įdomių dalykų.

Senovėje vietos žvejai tikė
ję kalmokais (kitaip vadina
mais kaukais). Jie buvę nedi
delio ūgio, „dyvinom” nosim. 
Jie nešdavę žvejams skalsą, 
kurie atsidėkodami ant tro
bos padėdavo jiems košės. 
Kalmokai valkiodavęs! pasi
vertę mažais vaikais, o pa
matę žmogų „padrikt, pad- 
rikt ir pabėgdavę po kū
giais”.

Seni žvejai daug pasakoja 
ir apie klaidlykčius, kurie 
pasirodydavę miglotomis die
nomis ir būdavę visą rudenį. 
Pasitaikydavę, kad žvejus, 
nuplaukusius žvejoti į Kuršių 
marias, klaidlykčiai paklai
dindavę. Klaidlykčiai nasiro- 
dydavę ugnelės pavidalu. Ti
kėjo, kad tai buvo ne savo 
mirtimi mirusių sielos.

Norėdami sugauti daugiau 
žuvies, žvejai laikydavęs! 
įvairių prietarų. Į žvejo tink
lą buvo rišama ,,laimes kuo
pa”, einant žvejui į žūklę 
moteriai nebuvo galima sem
ti iš upės vandens, nes jinai 
išsemianti laimę, žvejai turė
ję ir savo globėjų. Tai ,,Ban
gų dievaitis”, saugojęs žve
jus audros metu. Seniai pri
simena, kad vietinis meistras 
Žilaitis nei išdrožęs iš me
džio „Bangų dievaičio” statu
lą, kuri dabar yra Šilutės 
kraštotyros muziejuje. Meist

ras Žilaitis pasakojo pats 
matęs Bangų dievaiti, kuris 
„buvęs labai gražus, mėlyno
mis akimis, labai panašus į 
žmogų, tik turėjęs sparnus”. 
Ta statulėlė būdavusi iškelia
ma ant valties stiebo ir neva 
apsaugodavusi laivus nuo ne
laimių.

Nidoje gyvenąs 90 su vir
šum metų žvejys Pleikis tvir
tina, kad jis girdėjęs iš savo 
pažįstamo, j*og tasai buvo su
gavęs jūrų dvasią, kuri bu
vusi pusė moters — pusė 
žuvies”. Ta žuvis labai rė
kusi, tad ją žvejys paleidęs.

Kuršių Neringos žvejai jau 
iš seno rinkdavo gintarą. 
Gintaras buvo jiems ne tik 
papuošalas, bet ir vaistas, 
kurį vartojo nuo ausų skau
dėjimo. Rinkdavo gintarą ir 
rusniečiai ne tik iš Baltijos 
jūros, bet ir iš Kuršių marių. 
Jis padėdavęs nuo dantų 
skaudėjimo, o ištirpintas alie
juje buvo vartojamas nuo 
kaulų gėlimo.

Per Jonines žvejai uždeg
davo smalos statines ir pa
leisdavo į jurą, marias arba 
į upę. žvejai sakydavo: ,,Už- 
kurėme Jono raganas”. Buvo 
sakoma, kad Jono naktį pra
žysta 7 metų „dievo medis” 
— diemedis. Jis pražysta bal
tais sidabriniais žiedais. Jei
gu kas diemedį rasių, tas su
sižertų sidabrą ir taptų tur
tingas.

K. ADOMAVIČIUS, 
D. ŠAKNYS
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LENKŲ SKAUTŲ-ČIŲ SĄJUNGOS 50-TIES METŲ JUBILIEJUS

Lenkų Skautų-čių Sąjungos Auk
sinės sukaktuvės buvo atšvęstos 
1961 m. balandžio mėn. 23 d. visoje 
Kanadoje.

Toronte ši sukaktis buvo atšvęs
ta sv. Kazimiero parapijos salėje, 
kurioje dalyvavo 400 lenkų skautų- 

Lenkų skautų šventėje: 1) Vilkiukų įžodis, 2) ps. L.Kalinauskas skaito sveikinimą,
3) Estas, vengras ir lietuvis, 4) Vėliavininkai. Nuotr. St.Dabkaus

čių. Po išklausytų iškilmingų šv. Mi- tuntų atstovai.
šių bažnyčioje, lenkų parapijos sa- Lenkų skautų sąjungos 50-ties

lėje įvyko oficialus 50-ties metų 
jubiliejaus minėjimas.

Pamaldose bei minėjime daly
vavo Toronto vengrų, skautų - čių 
draugovės, Toronto estų skautų-čių 
atstovas ir Toronto lietuvių "Šatri
jos" skaučių bei "Rambyno" skautų 

metų sukakties proga sveikino skautų 
-čių vardu: vengrų, estų ir lietuvių 
atstovai.

Lenkų skautų vyriausias skauti
ninkas Kanadoje savo kalboje pami
nėjo, kad ateis diena, kada skau
tiškasis judėjimas bus vėl laisvai 
leidžiamas veikti laisvoje ir nepri
klausomoje Lenkijoje. Jis džiaugė
si ir dėkojo dvasiškiams, skautų-čių 
tėvams, rėmėjams, skautams-ėms 
bei jų vadovams už padėjimą iš
laikyti gyvą ir laisvą lenkų skautų- 
čių sąjungos judėjimą Kanadoje.

Lenkų skautų-čių sąjungos ju
dėjimas yra draudžiamas komunisti
nės valdžios Lenkijoje, bet lenkų 
skautai - ės yra susiorganizavę ir 
veikia beveik visuose vakarų pasau
lio kraštuose.

Minėjimedalyvavusiems visiems 
lenkų skautams bei visoms skautėms 
buvo įteiktas Auksinio Jubiliejaus 
proga pagamintas specialus skautiš
kas ženkliukas su 50-ties metų už
rašu. T T, 1ps. L. Kalinauskas

VENGRŲ SKAUTŲ 50 METŲ JUBILIEJAUS BAIGMINĖ ŠVENTĖ TORONTE
Balandžio 8-9 d. Toronte įvyko baigminė šventė. Joje pakviesti da- lydė ir senj. V.Kvedaras. Balandžio

vengrų skautų 50 metų Jubiliejaus lyvavo ir LSB atstovavo senj. A.Dai- 8 d. priėmimas ir iškilminga kon-

Dvi vengrų skautės, atvykusios į šventę iš
Clevelando. Nuotr. A.Dailydės Susidomėjimas paroda buvo didelis
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ATLANTO RAJONAS-JAV

ELIZABETH, N.J.
* L. K. Šarūno dr-vės 96% brolių 
prenumeruoja 19 61 m. "Skautų 
Aidą”.
* S.m.kovo 5 d. vienetas bendrai su 
sesėmis šventė - paminėjo Šv. Ka
zimierą.
* Kaziuko mugės metu vilkiukai ir 
skautai įsirengė puikų paviljoną, ku - 
riame buvo įvairių vertingų rank
darbių, daugiausia suaukotų jų tėve
lių. Labai daug rankdarbių buvo 
gauta iš p. Kaspariūnų, kurių tarpe 
buvo net 20 iš gipso pagamintų 
VYČIŲ.
* Š. m. balandžio 23 d. draugovė 
paminėjo Sv. Jurgio šventą iškilmin
goje - darbo sueigoje.

Sueigos metu draugovė atliko 
JF gerąjį darbelį.

Kapelionas kun. J. Pragulbickas 
ir p. Petrauskienė pažadėjo įtaisyti 
- dovanoti vienetui skautišką ir gy
venamojo krašto JAV vėliavas.

Pakelta: į si. laipsnį - psl. R. Bi
renąs ir į psl.l. - skautas N.Jarmas.

Vilkiukų I pat. laipsnį įsigijo 
V.Kurapka, II pat.1. - A.Adamavi- 
čius, Alv. irAr. Jarmai, A. Kaspa- 
riūnas, A.Kvetkus, A.Meilus ir J. 
Vakarietis.

III pat. laipsnį įsigijo ir vilkiukų 
įžodį davė: Ar. Bitėnas, J. Juška, J. 
Švenčiūnas ir K. Vaitiekūnas.

Gamtos Pažinimo Konkurso dar
bus vilkiukai atlieka labai stropiai 
ir I dalį baigia atlikti.

ferencija vyko puošniame Lord Sim- 
coe viešbutyje. Čia buvo matyti 
Ontario provincijos vyriausybės 
atstovų, aukštesniųjų vengrų bend
ruomenės pareigūnų, visų tautybių 
skautų ir skaučių. Visų dėmesį trau
kė labai skoningai paruošta paroda, 
kurioje šalia visų kitų tautybių skau
tų leidžiamų leidinių eksponavo ir 
mūsiškis "Skautų Aidas”. Šventėje

Skautų skiltys įsijungė į LSB 
skilčių varžybas.
* Vieneto skautų ir vilkiukų dalis 
svečiavosi pas New-Yorko skautus, 
dalyvaudajni iškilmingoje sueigoje 
ir lauže Sv.Jurgio minėjimo proga, 
š.m. balandžio 29 d.
* Atlanto Rajono vadovų sueigoje 
New Yorke š.m.balandžio 15 d. VS 
s. E. Vilkas įteikė "Vėliavos" GZ vie
neto vadovui v. si. Alg. Bitėnui.

Vytas 
BROCKTON, MASS.
* Atlanto Rajono vilkiukų skyriaus 
vedėjas ps. J. Stašaitis išleido vilkiu
kų vadovams informacinį lapelį Nr. 1 
irNr.2 gegužės ir birželio mėne

"Skautų Aido" redakcijos ir administracijos branduolys. Sėdi iš kairės į dešinę: 
s.v. v.si. J.Karasiejus - ekspeditorius, s.L.Eimantas - administratorius, s.O.Gai- 
liūnaitė - Seserijos redaktorė, v.s. Č. Senkevičius - Vyr.redaktorius; stovi jūr. v. s. 
Br. Stundžia - Brolijos redaktorius. Nuotr. J.Karasiejaus

buvo paminėta dviguba mirties su
kaktis: prieš 20 metų mirė vengrų 
ilgametis VS kunig. Paul Teleki ir 
skautybės įkūrėjas lordas Baden- 
Powell. Jautriose kalbose buvo pri
siminti tie du žymūs skautybės vyrai.

Auksinio Jubiliejaus proga iš
leistas specialus Jubiliejaus Meda
lis, kuriuo apdovanoti: Maj. Gen. 
D. C. Spry (B. S. I. B.), M. Da Silva 

siams. Tai labai vertingi mažųjų 
vadovams leidinėliai, kuriuose aps
tu mokomosios medžiagos. Vilkiukų 
vadovas čia atras ne tik sueigų pla
nų, bet ir medžiagos sueigoms pra
vesti, taip pat nurodytus šaltinius, 
kur tokios medžiagos rasti. Linkime 
šiame darbe sėkmės.

LSB KANADOS RAJONO
VADOVŲ SĄSKRYDIS

s. St. Naginionis, Kanados Ra
jono vadeiva, balandžio 22 d. To
ronte sušaukė visų Kanados Rajono 
Brolijos vienetų vadovų vienos die
nos sąskrydį. Sąskrydis sušauktas, 
kai buvo patirta, kad LSBrolijos VS

(Canada), J. Monnet (England), FL 
Banai (Iran), S. A.Mutawa (Kuwait), 
V.K. Čepas (Lithuania), M. Moshin 
(Pakistan), J. Panlilio (Philippines), 
F. Paterson ir J. Sanzare (USA).

* Karibų Džiamborėje, kuri vyko 
balandžio 4-14 d. Trinidade, da
lyvavo vengrų skautų vienetas iš 
Brazilijos.

20

22



pasirengęs aplankyti Kanados Rajono 
vienetus. Dėl tarnybinių reikalų ne
galėjus Brolijos VS atvykti, lėk
tuvu iš Čikagos atskrido Brolijos 
VSP jūr. ps. Br.Juodelis.

Sąskrydyje dalyvavo per 20 už
siregistravusių vadovų iš Montrealio, 
Toronto, St.Catharines, Londono ir 
Hamiltono, Ypatingai gausiai savo 
vietoves atstovavo Londonas ir To
rontas. Be Kanados rajono vienetų 
sąskrydyje pakviesti dalyvavo ir kun . 
P. Ažubalis, atstovavęs negalėjusį 
atvykti Kanados rajono vyr. Dvasios 
Vadovą kun.ps. St.Kulbį, S. J. , ”SA" 
vyr. redaktorius ir administratorius. 
Posėdžiai vyko šv. Jono Krikštytojo 
parapijos patalpose.

RajonoVadeivai atidarius sąskry
dį ir pasveikinus jo dalyvius, suda
rytas posėdžių prezidiumas. Pirmi
ninkauti pakviestas s. L. Eimantas, 
sekretoriumi - vienintelė sąskrydyje 
dalyvavusi sesė Eimantienė - Lon
dono vilkiukų vadovė. Darbotvarkėje 
- pirmiausia vienetų vadovų prane
šimai. Tuntininkai - vietininkai iš
kėlė jaun. vadovą trūkumą. Vienetų 
iždai esą neblogoje padėtyje. Visur 
planuojamos vasaros stovyklos.

Toliau pranešimą turėjo rajono 
Džiamborės Fondo Įgaliotinis p. V. 
Gudelis. Džiamborės Fondui ge
riausiai talkininkauja Torontas per 
ps. VI. Rušą.

Kun. P. Ažubalis pasveikino sąs
krydį, palinkėdamas sėkmės skau
tiškuose darbuose, kuriuose religinis 
momentas esąs būtinas.

SąsKrydžio pertrauka ... Nuotr. J. Karasiejaus

Dalis sąskrydžio dalyvių. Nuotr.J.Karasiejus.

"Skautų Aido" platinimo ir pre
numeravimo reikalais kalbėjo s. L. 
Eimantas. Nusiskundė, kad rajonas 
per mažai domisi’savąja spauda, kad 
jame trūksta nuolatinių ryšininkų su 
administracija. Kvietė visus daugiau 
dėmesio kreipti į .savąją lietuvišką 
spausdintą žodį, dėl kurio laisvės 
mūsų tautos didvyriai kentėjo ir 
kovojo.

"Skautų Aido" vyr. redaktorius 
savo žodyje iškėlė "skaitymo - ne- 
skaitymo" problemą, kuri yra ne vien 
skautiška, bet visuotinė. Tėvų ir va
dovų pareiga yra žiūrėti, kad jau

nieji pratintųsi lietuviškai skaityti. 
Kvietė vadovus siųsti korespondencijų 
iš savosios veiklos, paraginant raši
nėti ir mažuosius.

Rajono Vadeiva pranešime skai
čiais pailiustravo rajono padėtį. Vil
kiukų rajone daugiausia su tenden
cija skaičiumi dar augti. Skautų 
sumažėję. Sk. vyčiai ir jūrų skau
tai laikosi beveik tame pačiame 
skaičiuje, lyginant su vaizdu, buvu
siu prieš keletą metų.

Popiet sąskrydžio dalyviams 
kalbėjo Brolijos VSP jūr. ps. Br. Juo
delis. Savo pašnekesyje kėlė prin
cipinius skautybės klausimus, ak
centavo Brolijos Vadijos šiems me-
tams paskelbtą šūkį "Lietuviais esa-

ps. Č.Kiliulis (So. Bos
ton, Mass., USAJparėmė 
Džiamborės Fondą $25.00 
auka. Jam už tokią gražią 
auką tariu nuoširdžiausią 
ačiū.Tikiuosi, kad paskau- 
tininkio pavyzdį paseks ir 
kiti skautininkai.

V. Gudelis
DF Įgaliotinis Kanadai 

me mes gimę", apžvelgė naujosios 
Brolijos Vadijos pramatomas gaires. 
Kvietė vadovus būti judresniais - 
neužsibūti per ilgai pareigose, jei 
dirbti nebepajėgiama.
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Sudaryta rezoliucijų Komisija 
iš v.s. Č. Senkevičiaus, ps. M.Chai- 
nausko ir ps. L. Kalinausko paruošė 
rezoliuciją (žiūrėk atskirai), kurią 
perskaičius posėdžiai buvo baigti. 
Sąskrydis baigtas Tautos Himnu.

Vakare Prisikėlimo Parapijos 
muzikos studijoje sąskrydžio daly
viams buvo suruošta kukli kavutė, 
kurios metu rajono DF įgaliotinis 
p. V. Gudelis papildė fondo kasą ke- 
liasdešimčia dolerių. br. S.

REZOLIUCIJA

LSB Kanados Rajono 
Vadovų Sąskrydis

Įvykęs 1961 m. balandžio mėn.22 d. 
Toronte, išklausęs ir išnagrinėjęs 
visus savo darbotvarkės klausimus, 
nutarė:
1) - Pasveikinti LSS Tarybos Pirmi- 

jos Pirmininką, Pirmiją, Sąjun
gos Tarybą, LS Seserijos Vyriau
sią Skautininkę ir Vadiją, ir LS 
Brolijos Vyriausią Skautininką ir 
Vadiją.

2) - Prašyti vienetų vadovams ypa
tingą dėmesį atkreipti į jaunes
niųjų vadovų paruošimą ir bendrą 
skautų lavinimą.

3) - Vietovėje, kur tik susidaro pro
gos, raginti tėvus savo vaikus 
auklėti lietuviškoje dvasioje. 
Prašyti vienetų vadovus ieškoti 
priemonių, kad jaunesnieji pa
miltų lietuvišką žodį ir papro
čius, pav.: per lietuvišką dainą, 
deklamacijas, žaidimus, tauti
nius šokius, vaidinimus ir pan.

4) - Prašyti vienetų vadovus dažniau 
su savo vienetais iškylauti, sto
vyklauti, kad skautai daugiau įsi
gytų skautiško patyrimo bei la
biau pažintų gamtą.

KANADOS RAJONAS

MONTREAL, QUE.
* Geležinio Vilko tunto tuntininkas 
ps. A.Kličius, jam pačiam prašant, 
nuo balandžio 15 d. atleistas iš tun- 
tininko pareigų. Naujuoju tuntininku 
paskirtas s. v. v. si. J. Kibirkštis.

* Montrealio "Geležinio Vilko" 
skautų ir "Neringos" skaučių tuntai 
iškilmingai paminėjo skautų patrono 
Sv. Jurgio dieną.

Vadeiva s.St.Naginionis ir posėdžių pirm, 
s. L. Eimantas pasitaria.

5) - Prašyti vienetų vadovus, kad 
kreiptų dėmesį į greitesnį raštu 
atsakinėjimą.

6) - Prašyti vienetų vadovus ruošti 
ir stengtis užbaigti skiltininkų 
kursus.

7) - Prašyti tuntininkus - vietininkus 
pagelbėti Kanados DF Įgalioti
niui surasti DF atstovus is' tėvų - 
rėmėjų būrelių. Surasti tinkamus 
nuolatinius Skautų Aido platin
tojus ir palaikyti su Skautu Aido 
redakcija ir administracija pasto
vų ryšį.

8) - Prašyti tuntininkus - vietininkus 
palaikyti glaudesnius ryšius su ki
tų vietovių vienetų vadovais, 
kaip ruošiant stovyklas, iškylas 
bei skautiškas šventes.

9) - Prašyti vienetų vadovus sudaryti 
galimai geresnes sąlygas lietuviš
kam jaunimui patekti į Brolijos 
eiles.

, 5 vai.p.p. Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje skautams-ėms skirtas 
Šv. Mišias atnašavo ps.kun. St.Kul- 
bis, S.J. , o dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė mūsų garbingas sve
čias, Jo Ekscelencija Vysk. V.Briz- 
gys. Iškilmingos sueigos metu R. Ba- 
rišaitė ir V. Vasiliauskaitė davė 
skautės įžodį,D. Ratavičiūtė - paukš
tytės ir L. Baršauskas - skauto.

Tuntų pravestą rašinio konkursą 
- tema "Šv. Jurgis" pirmą vietą lai
mėjo psl. E. Tekutis ir antrą-skautė 
R. Baršauskaitė. Šia proga K. L. Kul

tūros Fondas laimėjusiems įteikė 
dovanas.
* s. v.ps. A. Kličiui is’ tuntininko pa- 
reigų pasitraukus, nauju "Geležinio 
Vilko" tunto tuntininku patvirtintas 
inž. s. v. v. si. Justinas Kibirkštis.
4 Bal. 29 "Dr. Jono Basanavičiaus" 
sk. vyčių būrelio globojama tautinių 
šokių grupė surengė didžiulį tautinių 
šokių koncertą. Programoje daly
vavo 76 šokėjai iš keturių Montre
alio T. S. grupių, pašokdami 14 lie
tuviškų liaudies šokių. Žiūrovais 
perpildyta Aušros Vartų parapijos 
salė šiltai priėmė pirmą Montrealy 
tokios rūšies koncertą.

LONDON, ONT.

4 S.m. gegužės mėn. 7 d. Rodney's 
lietuviai šventė Motinos Dieną ir 
lietuviškos šeštadienio mokyklos už
darymą. Londono "Simano Daukan
to" v-jos vietininkasps. M. Chainaus- 
kas pasveikino Rodney's mamytes, 
mokytojas ir visą jaunimą, lankiusį 
lietuvišką mokyklą. Vietininkas pa
reiškė didelį norą, kad ir Rodney's 
padangėje atsirastų jaunuolių būrys, 
kuris ryžtųsi tarnauti Dievui ir Tė
vynei, padėti artimui ir žengti į 
priekį su puikiu šių metų skautijos 
šūkiu "Lietuviais esame mes gimė".

Vaišių metu buvo šnekėta apie 
skautiško vieneto įkūrimą. Londono 
skautai pažadėjo visokeriopai padėti 
ir pakvietė visą Rodney's jaunimą 
į šių metų ruošiamą vasaros stovyklą.

4 Noriu paminėti, kad Londono "Si
mano Daukanto"v-joje yra 8 skautai 
vyčiai, o ne 2, kaip buvo paskelbta 
aplinkraštyje Nr. 28 (1961). M.
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