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1963-64 METŲ SKAUTŲ AIDO VAJUS — 
KONKURSAS

Be SKAUTŲ AIDO apsieiti nebegalima. Todėl Į nau
ją 1963-64 metų SA platinimo vajų-konkursą įsijunki
me visi: sesės ir broliai, skiltys būreliai, valtys ir kiti 
vienetai. Būtinai reikia, kad SK lankytų ne tik mus vi
sus, bet ir mūsų rėmėjus, bičiulius ir ypač lietuvišką 
besimokanti jaunimą.

SA prenumerata nepakeliama ir 1964 metams: pa
prasta pren. — 3 doleriai, garbės pren. — 10 dolerių. 
Asmenims ar vienetams, įmokėjusiems 25 ar daugiau 
dolerių, suteikiamas garbės leidėjo vardas.

SA platinimo vajus-konkursas pradedamas 1963 lap
kričio m. 16 d. ir baigiamas 1964 kovo m. 1 d.

Konkurso sąlygos:
1. Prenumeratorių sąrašai su aiškiai ir tiksliai rašytais 

adresais ir surinktais pinigais siunčiami SA Admi
nistracijai reguliariais tarpais — kas dvi savaitės 
ar dažniau.

2. SA platinimo darbas vertinamas taškais:
a) viena apmokėta metinė prenumerata — 3 taškai,
b) viena apm. garbės prenumerata — 10 taškų,
c) viena garbės leidėjo pren. — 25 taškai.

3. Vieneto taškų skaičių sudaro visų jo narių surinktų 
taškų suma.

4. Kaip ir pernai, S A platinimo vajus — varžybos 
vykdomos Seserijos ir Brolijos rajonais. Rajono 
varžybų taškus sudaro visų rajono vienetų surinkti 
taškai.

SKAUTŲ AIDAS (THE SCOUTS’ ECHO), a monthly 
Lithuanian Youth magazine published by The Lithua
nian Scouts Association, Not For Profit Illinois Corpora
tion. Subscription rate $3.00 yearly. Application to mail 
at second class postage rates is pending at Thompson, 
Connecticut. Editor in Chief and Managing Editor: An
tanas Saulaitis, Old Colonial Road, Oakville, Conn., 
06779, USA.

SKAUTŲ AIDAS nuo 1964. I. 1. persikėlė i JAY.

Ligšiolinis SKAUTŲ AIDO vyr. redaktorius 
v. s. C. Senkevičius, ilgai ir sėkmingai globojęs 
žurnalą, savo sąlygų spaudžiamas, nebegalėjo to
liau tos naštos nešti ir privertė LSS Pirmiją ieško
ti kito šeimininko.

Pirmijos pakviestas, vyr. redaktoriaus parei
gas prisiėmė Lietuvoje buv. SKAUTŲ AIDO re
daktorius.

Bandydamas iš naujo gyventi SKAUTŲ AIDO 
kūrimo gyvenimą, pirmiausia dėkoju už pasitikė
jimą bei progą ir labai nuoširdžiai kviečiu visus 
SKAUTŲ AIDO bendradarbius, talkininkus, pa
laikytojus, prenumeratorius, skaitytojus ir visas 
bei visus, kuriems rūpi, kad mūsų SKAUTŲ AI
DAS būtų tas, kas jis turi būti, prisidėti, bendra
darbiauti, remti ir talkinti.

Laimingų 1964 metų!
Budžiu,

v. s. A. Saulaitis

5. Pirmajai vietai laimėti vienetams reikia surinkti 
nemažiau 360 taškų, antrajai vietai — 300 t., tre
čiajai vietai — 240 t., ketvirtajai vietai 180 t. ir 
penktajai vietai — 120 taškų.

6. Pavieniams platintojams I vietai laimėti reikia su
rinkti nemažiau 300 taškų, II vietai — 240 t., III 
vietai — 180 t., IV vietai — 150 t. ir V vietai — 120 
taškų.

Vienetams ir atskiriems platintojams už atsiųstas ir 
apmokėtas prenumeratas iki 1964 sausio m. 1 d. pride
dama 10% taškų nuo surinkto iki minėto laiko taškų 
skaičiaus.

Nurodymai:
Vienetų vadovų viena pagrindinių pareigų — pra

vesti vienetuose S A platinimo vajų ir nuolat rūpintis, 
kad nariai prenumeruotų ir skaitytų SKAUTŲ AIDĄ.

Pasistenkite, kad šį kartą SA prenumerata skaičius 
padidėtų!

Vienetų vadovams ir visiems vajaus talkininkams 
geriausios sėkmės!

Skautų Aido Konkurso Komisija
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R. Baden-Powellis

MŪSŲ UŽDAVINIAI
Bendrieji uždaviniai

Skautybė yra auklėjimo sąjūdis.
Jos uždaviniai yra auklėjimo už

daviniai: pilnutinis skautybės sąjū
dyje dalyvaujančių vaikų-berniu- 
kų-mergaičių-j aunuolių asmenybių 
ugdymas, paremtas šūkio DIEVUI, 
TĖVYNEI, ARTIMUI! siekimu, Įsta
tų bei pošūkio vykdymu, pagal ke
turis skautybės Įkūrėjo lordo Ro
berto Baden-Powellio nutiestus 
skautiškojo auklėjimo pagrindus:

1. tinkamu asmens būdo tobu
linimu;

2. praktišku nagingumo kė
limu;

3. sąmoningu sveikatingu- 
m o skatinimu;

4. giliu tarnavimo idealui 
atsidavimo užsidegimu.

B.-P. skautybės tikslas apėmė 
šiais žodžiais:

“Lavindami savo skautus, turėki
me aukštesnius tikslus priešakyje 
ir neleiskime sau per daug įsigilinti 
į žingsnius.

“Neleiskime techniškajai daliai 
persverti moralinės. Gabumas ma
nytis laukuose ir miškuose, stovyk
lavimas, iškylavimas, gerieji darbe
liai, jamborės draugystės — visa tai 
yra priemonės, o ne tikslas.

“Tikslas yra būdas — būdas su 
tikslu.

“Auklėjimas aukštų idealų dva
sioje, pasitikėti savimi, turėti pa
reigos jausmą, būti tvirtam ir gerb
ti bei atjausti kitus — žodžiu, auk
lėti tas ypatybes, kurios sudaro 
būdą.

ŠVIESIU ŽVILGSNIU Į ATEITĮ
Padaryti žmogų laimingą yra skautybės tikslas.
0 laimingas žmogus visada linksmas. Žinome, kad skautas 

linksmas. To reikalauja jo įstatai. Jis stengiasi tokiu būti. Bet taip 
pat žinome, kad vien paviršutiniško linksmumo žmogaus laimei pa
siekti neužtenka. Tyros širdies linksmumas yra didžioji ir tikroji 
laimė. Pakilti dvasia iki tokios vertingos būsenos nėra jau taip leng
va. Bet siekti šitai privalu kiekvienam skautui, kiekvienai skautei.

Siekdamas savojo idealo, eidamas drąsiai pirmyn su įsitikini
mu, kad pasirinktas kelias yra tikrasis, kiekvienas bus laimingas 
ir ton laimėn skatins kitą, patrauks pavyzdžiu jaunesnįjį, džiaugs
mo teiks vyresniajam.

Dažnai išgirstame spaudoje ar šiaip pokalbiuose padejuojant, 
kad šių dienų jaunimas niekam tikęs. Tai labai madingi pareiški
mai, tačiau jie nėra teisingi, kai kalbama apie visumą, o ne apie 
mažąją dalį ar išimtis. Tai perdėti dejavimai tų, kurie pirmiausia 
nusivylę patys savimi. Jaunimo buvo ir bus visokio. Išsišokėliai tik 
labiau pastebimi, nusikaltėliai dienos sensacijomis spaudoje kelia
mi. Kas gi rašys ar kalbės apie dorą, kuklų, nedrąsų, gerą jaunuolį? 
Jo niekas nemato, jis niekam neužkliūva. 0 tokių, galima drąsiai 
tvirtinti, yra daugiau, negu prasikišančių bet kokiom dienos sensa
cijom ai’ senimo papiktinimui. Ne paslaptis, kad ir jaunimo organi
zacijose pasitaiko tokių nevykusių išsišokėlių, kurie, žinoma, gar
bės niekam nedaro.

Kaip pradžioje pasakyta: skautybės tikslas padaryti žmogų 
laimingą. Skautybė siekia padėti jaunuoliui-lei ugdytis geru žmo
gumi, geru savojo krašto piliečiu, naudingu savo tautai, pilnutiniu 
gyvenimo būde ir asmens charakteryje.

Mūsų lietuviškoji skautija išeivijoje, šalia visų bendrųjų skau
tybės privalumų, šiandien dar itin pabrėžia išsilaikymą lietuviu. 
Tėvai savo vaikams stengiasi perduoti tautos kultūrines vertybes — 
kalbą, papročius, religingumą, pažiūras. Tai natūralu.

Šių pastangų talkon ateina skautų-čių vadovai, bet, tik tiems, 
kurie to nori. Vadovai niekada nebus geresni auklėtojai už tėvus. 
Tėvų gerus norus vertinant, jų santykius su vadovais pasvarstant, 
pačių vadovų kvalifikacijas tyrinėjant — šitai neturėtų būti nieka
da pamiršta. Šiandien tik visiškai sutartinas darbas gali nešti geres
nių vaisių.

Netoli jau lietuviškosios skautijos auksinis jubiliejus, kuris, 
be abejo, bus kaip galima iškilmingiau paminėtas. Būtų labai ir 
labai vertinga, kad į visus to didžiojo paminėjimo paradus išvestu- 
me dar geresni, tikresni lietuvi skautą, nuolatos kylantį ir patyrimo 
laipsniais bei specialybėmis, ir skaidria skautiška dvasia, kurios 
atskleidimas ir išryškinimas būtų pageidaujamas ir laukiamas.

V; s. C. Senkevičius.

I
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20 METŲ KAI ŽUVO ANTANAS SMETONA

Antanas Smetona,

b. Lietuvos Skautų Šefas, 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 

gimęs 1874. VIII. 10 Lietuvoje, 
žuvęs 1944. I. 9 JAV-bėse

Antanas Smetona yra vienas iš anų laikų švie
suolių, kurie ėmėsi darbų, tuo metu reikalingiau
sių tautai, jos ateičiai, jos mokslo ir švietimo kėli
mui. Jis, būdamas teisininkas, reikalui esant, ėmė
si ne tik šalpos darbų organizavimo ir savo tautos 
teisių gynimo, bet ir rašė net matematikos vadovė
lius, dėstė lietuvių kalbų gimnazijose, redagavo 
laikraščius ir žurnalus, sakė gilaus turinio kalbas, 
kėlė krikščioniškai lietuviškos kultūros reikalus. 
Savo publicistiniais straipsniais, kuriuos dažnai 
grindė idealistine filosofija, jis pralenkė daugelį 
ano meto mūsų tautos laikraštininkų ir publicistų. 
Puoselėdamas savo stilių ir liaudies gelmėse ieš
kodamas savo žodinei išraiškai atramos, jis yra 
pasiekęs žurnalistikoje pavyzdinio grožio ir turtin

gumo, kurio net dabartyje galėtų mokytis daugelis 
mūsų laikraštininkų, o literatūros kūrėjai pasisa
vinti jo stiliaus puošmenas.

Užtat pirmąjį ir paskutinįjį Lietuvos preziden
tą galima laikyti vienu iš tampriausiai suaugusių 
su savo tauta ir neatitrūkusių nuo jos dvasinio lo
byno net tada, kai jis buvo aukščiausioje valsty
bės vietoje — prezidento kėdėje.

Prez. A. Smetonos dvidešimtoji mirties sukak
tis yra tinkama proga susimąstyti prie mūsų tau
tinio likimo angos. Jei gaisro nelaimė nebūtų pa
skubinusi jo atsiskyrimo iš gyvųjų tautos didvy
rių eilės, gal ir mūsų kovos už laisvę būtų turėju
sios lemtingesnę kryptį.

Mums šiuo metu reikia tik svarstyti, kaip mes 
jo šviesaus prisiminimo akivaizdoje turime mė
ginti pasukti savo kelius tautai naudingesne link
me, kad ji neprarastų savo lietuviškos dvasios nei 
pavergtoje tėvynėje nei išeivijos išsibarstyme.

Visa mūsų praeitis okupanto niekinama ir juo
dinama įvairiausiomis priemonėmis — istorijos 
klastojimu, ateistinės ideologijos prievartiniu skie
pijimu, tautos suproletarinimu ir išniekinimu. Ve
dančiųjų kovą už laisvę išeivijoje pareiga atsverti 
tą tautos juodinimą, rodant šviesiąją nepriklauso
mybės laikotarpio pusę,

Tauta ėjo savo keliu, jos didžiųjų vadų veda
ma, ji pasiekė laimėjimų per tokį trumpą laiko
tarpį, kad mes dar ir nūnai galime jais didžiuo
tis. Prie didžiųjų laimėjimų visu savo gyvenimu 
kartu su kitais mūsų valstybės didžiaisiais vyrais 
yra uoliausiai darbavęsis ir velionis A. Smetona. 
Užtat šios liūdnos sukakties proga mums reiktų 
permąstyti savo veiklos ir vienų su kitais santykių 
kryptį, juoba persvarstyti savo pažiūras į Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpį ir didžiuosius to lai
kotarpio veikėjus. Prez. A. Smetona kaip tik yra 
tarp tų didvyrių, kurių mes iš savo istorijos iš
braukti negalime. Reikėtų iš jų tik pasimokyti tos 
aukos dvasios, tėvynės meilės ir savo gyvenimo 
atidavimo nūdienei kovai už laisvę, kaip jie yra 
tai atidavę Lietuvos nepriklausomybės atgavimui 
ir valstybinio gyvenimo kūrybai.

(Iš dienraščio Draugo 1964. I. 11 vedamojo)
4 —
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IŠ FAUSTO KIRŠOS 
KŪRYBOS

TIKIU

Ant tūkstantmetės akmens plokštumos,
Kur degė aukos aušriniems dievams, 
Padėjau mitros ugnį kaip krikščionis 
Laisva valia, laisvų dienų tėvams:

Tikiu į laisvę amžiną ir šviesią,
Tikiu į meilę pranašų kančią,
Tikiu j tiesą, valdančią pasaulį, 
Tikiu j Dievą danguje ir čia.

AŠ LIUDIJU DVASIĄ

Aš liudiju silpnybę ir trapumą,
Aš liudiju daugiau neg žemės sritį,
Aš liudiju žmogystėj Dievo veidą,
Aš liudiju, — ne dvasios, — kūno mirtį.

PRIE MARIŲ

Ant marių kranto gintarai pabiro, — 
Kai supės marios audrai iš rytų.
Ir motinos ir dukros rauda brolių, —
Ant kopų pušys plakasi kartu.

Ko marios draskos? Motinos, — ko rauda?
Jų ašaras, — kuo, žeme, atpirksi?
Sūnai, žyniai kovoj dėl laisvės krito, 
Kapuos ir saulė spindi ilgesy.

SAPNAS

Pakrikštytas kančių grįžau gimton sodybom
— Nelok, šuneli margas! Aš nesu svetys.
Sulaužęs narvo sienas, sakalu laisvuoju
Skrendu: tegul sparnai čia dulkes nukratys.

Tu gyvas čia. Kiti čia svetimieji.
Čia motiną lydėjau į kapus.
Tegul iš čia mane Dangaus Teisėjas
Į nežinią kaip peleną nupūs.

AUKŠTYN

Aukštyn, aukštyn, aukštyn virš žemės ir paminklų, 
ĮKur žvilgsnis neprakerta, bet dvasia plasnoja 
Spindėjimų ir laisvės erdvėj, mes pakylam 
Kūrybos burėmis palaimintam rytojui.

B. Kerbelienės nuotr.

Š. m. sausio 5 d. Bostone, Mass., mirė Faustas 
K IR Š A.

Jis buvo gimęs 1891. II. 13 Zarasu apskr. Antalieptės 
valse. Sendvario viensėdyje.

Mokėsi Antalieptėje, Vilniuje, Maskvoje, Berlyne.
Nepriklausomos Lietuvos laikais dirbo spaudoje, tal

kino teatrui ir p.
Savo eilėraščius pradėjo spausdinti 1912 m.
Išleido kelias savo lyrinės kūrybos knygas.
1944 m. išėjo tremtinio kelia i Vakarus. Tremtyje la

bai domėjosi kultūriniu lietuviu gyvenimu bei lietuviu 
skautų-čiu veikla ir buvo aktyviai įsijungęs į Lietuviu 
Skautu Sąjungos gyvenimą. Už ką buvo LSS vadovybės 
pagerbtas.

Jo kūryba ilgai liks gyva, o jo vardas neišnyks lietu
viu literatūroje.

Lai būna lengva svetingoji Amerikos žemelė!

AUKURO GARBEI

Grūdai, kuriuos ant aukuro sudėjau, 
Nebeišleis daigų iš žemės gruodo, 
Žiedai nenuvytę neatskleis skaistumo, 
Nešu lig grabo alkstančio paguodą.

Bet nenumirs tenai auka nušvitus meile, 
Pravėrus amžinumą sielos viešpatijai, 
Liepsnos šviesa primins klajūno rūstų kelią 
Ir Išganytojui ir Motinai Marijai.

— 5
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---------  PRIE LSS VAIRO ---------

VERTINGAS ŽMOGUS
s, A. V. Dundzilos žodis

Niekas nemoko žmonių, kaip būti 
vertingais, bet juos moko visokių 
kitokių dalykų. Tačiau niekas nė
ra taip svarbu, kaip būti vertin
gu žmogumi.

— B. Pascal

Ar ne keista, kad nemoko
ma paties svarbiausio daly
ko? Ar ne nuostabu, kad 
pats svarbiausias asmeny
bės bruožas netelpa į vieną, 
antrą ar trečią mokslo šaką, 
bet yra reikalingas visos ei
lės gyvenimo apraiškų, de
rinančių asmenybę į vieną, 
taurų apipavidalinimą? Pa
galiau kyla klausimas, ar iš 
viso galima išmokyti žmogų 
būti vertingu?

Mūsų atveju skautybė at
eina Paskalio nurodyton 
tuštumon ir teikia bent di
delę dalį atsakymų. Skauty
bė jaunuoliui duoda daug 
programinių dalykų, kurių 
pagalba yra ugdomas ver
tingas, taurus žmogus. 
Skautybė akcentuoja savo
sios programos išgyvenimą, 
bet ne išmokimą. Skautybė, 
įvairių darbelių, veiksmų ir 
užsiėmimų pagalba, ugdo 
asmenybę.

Savo visuma skautybė ne
telpa vieno kurio nors prog
raminio bruožo akcentavi
me. Klystame sakydami, 
kad, pvz., mūsų svarbiau
sias tikslas yra lietuvybės 
išlaikymas: nei mes, nei lie
tuvių visuomenė nenori ma
tyti lietuvio mušeikos, lietu
vio girtuoklio, lietuvio val
katos. Mes visi norime tau
raus lietuvio! Netiesa, kad 
mūsų tikslas yra perburiuo- 
ti Atlantą; ką darys mažiu-

Buv. Skautų Aido vyr. redaktorius v. s. C. SENKEVIČIUS, ligšiolinio LSS Tarybos Pirmininko s. A. V. DUN
DZILOS pagerbiamas Padėkos ordinu. St. Dabkaus nuotrauka
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KRISTIJONAS DONELAITIS (1714-1780)
. K. D. (1714.1. 1 — 1780. II. 
18), gimė Lazdinėliuose, Ryt
prūsiuose, laisvojo ūkininko sū
nus; eidamas septintuosius me
tus netenka tėvo. Motina vargsta 
su 4 sūnumis ir 3 dukterimis.

K. nuo 1732-36 lanko mokyk
lą Karaliaučiuje, kur prieglau
doje dirba už mokslą ir pragy
venimą.

1736 stoja j Karaliaučiaus 
universitete teologijos fakultetą 
su stipendija; lanko lietuvių se
minarą, studijuoja lotynų, grai
kų, hebrajų, vokiečių, prancūzų 
ir lietuvių kalbas.

Trejus metus mokytojauja Sta- 

kas skautukas, kai prityręs, 
senas jūrininkas kovos su 
audromis? Ką reiškia posa
kis apie skautybės princi
pus, taikomus “suaugu
siems pritinkamu būdu”? 
Argi skautybės principai 
nėra vienodi visiems?

Mūsų jaunieji yra skati
nami kasdien padaryti ge
rąjį darbelį, lankyti litua
nistinę mokyklą, būti pa
vyzdingais skautais ir t. t. 
Vyresnieji broliai ir sesės 
taip pat privalo tempti tą 
savęs auklėjimo stygą ir 
klausti: ką vakar padariau 
tauresnio lietuvio ugdy
mui?!'Ar šiandien esu tau
resnis, negu vakar buvau? 
Nes juk pačiam save yra 
lengviausia pasiekti, nuo 
savęs yra tiksliausia pradė
ti įtaigoti kitus.

Vis budžiu!
LSS Tarybos Pirmininkas 

lupėnuose, 1742 tampa Tolmin
kiemio lietuvių liuteronų para
pijos klebonu; veda buvusio kle
bono našlę. Pamokslus sako vo
kiečių ir lietuvių kalbomis. Be 
tiesioginio darbo dar užsiima 
statyba, ūkio ir sodo priežiūra; 
gamina fizikos ir muzikos ins
trumentus. Pasidaręs fortepio- 
ną, kuria muziką.

Septynmečiame kare, masko
liams įsiveržus, slapstosi su pa- 
rapiečiais miške, kur laiko ir 
pamaldas.

Rašo Įrašus bažnytinėse kny
gose, kuria eilėraščius. Dešimt 
metų atrodo, praleidžia rašyda
mas aprašomąją poemą METAI, 
kurios keturios dalys yra:

Pavasario linksmybės, 
Vasaros darbai, 
Rudenio gėrybės, 
Žiemos rūpesčiai.

Poemos religinė, moralinė, 
tautinė idėja didelė, jos kalba 
artima aukštaičių vakarų tar
mei, žodynas turi 3300 žodžių; 
išviršinė forma anų laikų, vidu
jinė — būriška. Išversta į vo
kiečių, latvių ir rusų kalbas.

Štai trumpos, sausos žinios 
apie Kristijoną Donelaitį. Gali
ma būtų pridėti dar daugiau 
formalių smulkmenų, ir visvien 
neturėtume tikro vaizdo.

Norint pažinti K. D., reikia 
skaityti jo poemą METUS, skai
tyti, surasti nežinomų žodžių 
reikšmę, ir vėl skaityti: džiaug
tis, bartis, verkti, juoktis, mylė
ti su autoriumi.

Išeiti į gamtą ir žiūrėti į ją 
globojančia, mylinčia širdimi. 
Sekti mažiausią vabzdį, lakštin-

Dail. V. K. Jonyno iliustracija 
iš K. Donelaičio METU.

galėlę laukuose ir gandrą ant 
kraiko. Su autoriumi stebėtis 
Dievo tvėrinių darbštumu, kant
rybe bei linksmumu ir mokytis 
iš jų-

Skaityti METUS reiškia taip 
pat pažinti lietuvių gyvenimą 
prieš maždaug 250 metų, jo 
sunkumus, džiaugsmus, kalbos 
ir auklėjimo problemas. Negali 
nesijuokti su D., negali neapgai
lestauti su juo vergijos padari
nių: pataikavimo, baimės, skur
do. Viskas taip gyva ir apčiuo
piama! Visi aprašymai artimi 
širdžiai!

Jauti meilę saviems, pasipik
tinimą engėjams. Didele šird
gėla ir neapsakomu kartėliu pa
galvoji, kad žmonės namie da
bar vėl svetimųjįj rankose, vėl 
baudžiauninkai.

Švęsdami šiuos Donelaičio 
sukaktuvinius metus įsigykite, 
nesiskolinkite, bet nusipirkite 
jo poemą METUS ir įsigilinki
te į juos. Tikrai nesigailėsite!

Lietuvių Bendruomenė 1964 
metus pavadino Kristijono Do
nelaičio metais. Skautų-čių veik
loje, užsiėmimų programose, 
pobūviuose, vaidinimuose ir t.t. 
labai tinka vis ką iškasti done
laitiška ir vis labiau stengtis 
pažinti lietuvių tautos gyvenimo 
būdą, papročius ir p. S.
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Po ankstyvos vakarienės šeima 
susėdo salionėly programos žiū
rėti. Šeštadienio vakarą visuomet 
būdavo malonu, ir motina parū
pindavo ko nors skanesnio, įdo
mesnio pasmaguriauti, ir tėvelis 
niekur neskubėjo.

Staiga televizija sustojo ir švie
sos užgeso.

— Kas čia dabar? — sušuko 
Jonukas. — Kaip pikta!

— Ar niekur nėra šviesos, ar 
tik pas mus? — pasidomėjo tė
vas. — Pažiūrėk į kaimynų na
mus, Laimute.

— Ir ten tamsu, — pranešė 
mergaitė, prislinkusi prie lango.

— Vadinasi, reikia žvakės, — 
pareiškė motina. — Palaukite, 
atnešiu iš virtuvės stalčiaus.

Motina pakilo iš fotelio ir nuė
jo į virtuvę. Pasigirdo degtuko 
braukimas, ir ji grįžo žvakę ne
šina. Liepsnelė dar buvo mažytė, 
neįsidegusi, bet jau savotiškai ap
švietė jos ranką ir veidą.

— Pastatyk ant televizijos, 
Liucija, — paprašė tėvas. — 
Tuoj vėl bus šviesu. Palaukime 
čia pat.

— Kokie daiktai kambaryje 
juokingi! — sušuko Laimutė. — 
Viskas kitaip atrodo. Pažiūrėkit 
į sienas ir lubas. Man patinka to
kie šešėliai.

— Stovykloje taip būna, — 
atsiliepė Jonukas. — Palapinėje 
net baugu prie žvakės šviesos, ar 
ne, tėveli?

— O senais laikais, Joneli, 
žmonės dažnai prie žvakės mo
kydavosi ir dirbdavo.

— Atmenu senelę: nuveža ma
ne pas ją į kaimą porai dienų 
žiemą. Ateina vakaras, ir senelė 
uždega savo darbo avies taukų 
žvakę. Atsisėda, būdavo, prie ra
telio ir verpia. O aš, dar nedide
lis ponaitis, atsisėdu prie jos ant 
suolelio ir glostau katiną.

— Ir prasideda kalbos, pasa
kos, o viskas aplink paskęsta 

keistoje tamsoje. Kažkur krepšte
li pelė, vėjas pasibeldžia į langi
nes, bet mums kambaryje gera ir 
saugu. Pamažu akys pradeda lip
ti ir noriu miego. Tada senelė at
sikelia, atkloja mano lovą ir per
žegnoja mane. Dar pažiūriu į ją, 
į kambarį ir užsimerkiu. Girdžiu: 
senelė vėl verpia.

— Ar senelė buvo labai sena, 
tėveli? — paklausė Laimutė.

— Man ji atrodė sena, bet aš 
manydavau, kad ji viską žino ir 
moka. Ji gražiai ausdavo ir 
megzdavo ir mokėdavo išdirbti 
kailius, aišku, ne man, bet avelių 
ir triušių. Kartą, atmenu, paste-

Lietuviškas verpėjos ratelis. Da
liu pavadinimai: a) ožys, b) ienos, 
e) ratas, d) ir e) — ritė ir sparnas: 
abu drauge — verpstas ir f) prie- 
varpstė kuodui.

bėjau kamaroje pakabintą dide
lį, išpūstą daiktą: tai būta avies 
kailio, džiovinamo. Lietuvoje la
bai mėgdavo kailinukus, šiltus ir 
minkštus, ir man buvo senelė pa
siuvusi.

— Ar negaila buvo avelės? —
— Ir gaila ir negaila, sūneli. 

Per vasarą senelė, būdavo, augi
no kelias aveles, vištų, žąsų pul
ką ir trejetą paršų. Prisisodina 
daržovių už trobos ir bulvių. Kai 
ateina ruduo, palieka tik tuos gy
vulius ir paukščius žiemai, ku
riuos parinko, o kitus papiauna 
žiemai. Susineša, būdavo, bulves, 
daržoves ir laukdavo šalčių. Toks 
jau paprotys kaime. Ir kaip bū

davo skanu: užteps savo taukų 
ant juodos duonos, iškeps plonų 
blynelių su vyšnių uogiene, at
plaus dešros gabalą ir paduos į 
ranką — gaila, vaikai, kad. jūs to 
visko neragavote.

— Man jau seilė bėga, tėveli, 
— nusijuokė motina. — Nuosta
bi buvo tavo senelė, bet tokių 
obuolių kaip mano tėvelis tikrai 
ji neturėjo, ką?

— Ar tavo tėvelis irgi gyveno 
kaime? — paklausė Laimutė.

— Ne kaime, vaikeli, bet ma
žam mieste. Gyvenome dideliam 
sode, pirmame namų aukšte, o 
pastogėje tebuvo vienas didelis 
kambarys svečiams vasarą ir — 
čia jau prasideda kalba apie 
obuolius—- kambarėlis su pla
čiom, baltom lentynom. Rudenį 
tos lentynos būdavo išklotos šva
riais šiaudais, tokiais ilgais, gra
žiais, ir tėveliai su mumis suneš
davo obuolius ir kriaušes: pepin- 
kas raudonais žandeliais, zuikių 
galvas — tai milžiniški, kieti, pa
ilgi obuoliai, tokias serenkas ir 
kitas žiemines obuolių kriaušių 
rūšis. Padėdavo juos atsargiai, 
beveik meiliai, kad vienas kito 
neliestų ir lengvai užklodavo. O 
paskui visi laukdavome, kada 
vaisiai prinoks. Ir žalius valgy
davome ir keptus kambarinės 
krosnies orkaitėje.

— Kartą man davė krepšiuką, 
o broliui žibintą su žvake viduj, 
ir liepė iš kamaros atnešti vi
siems obuolių. Užlipome laiptais 
ant aukšto ir sustojome: kaip ir

Rūkykla — kaminas su gėrybėmis.
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— VYRIAUSIO VADO PĖDSAKAIS —
LSS Dvasios Vadovo žodis

Tu esi pėdsekys. Kiekvienas 
skautas turi pažinti įvairius pėd
sakus ir mokėti jais sekti. Jeigu 
paklysi tankiame miške, pėdsa
kai gali tave išgelbėti. Bet jeigu 
seksi netinkamais pėdsakais, tai 
gali pakliūti į vilko landynę...

Skautavimas yra gyvenimas 
po atviru dangumi, gyvenimas 
nuostabiai surėdytoje gamtoje, 
kuri yra didysis tavo Vyriausio
jo Vado pėdsakas. Išmok pa
žinti gamtą, iprask sekti Tvėrė
jo Įmintais pėdsakais, ir tavo 
gyvenimo kelias eis tiesiai į lai
mę. Dievas — Žmogus, gyven
damas šiame pasaulyje, dar gi
liau ir ryškiau įspaudė savo pėd
sakus, kad jie tau būtą aiškus 
kelrodis į tą tikslą, kuriam esi 
sutvertas, kuriam šioje žemėje 
gyveni, kuriam Baden-Powellis 
įsteigė skautą organizaiiją.

Sekdamas tais pėdsakais, rasi 
atsakymą į visas šio gyvenimo 
problemas, Į labiausiai tave var

čia dabar kambary, kaip ten vis
kas keistai atrodė: ir nereikalin
gi, ant aukšto sunešti baldai, ir 
stogo gegnės bei grebėstai, — 
tai yra tokie balkiai, laiką stogą, 
— ir ant virvių suverti džiovinti 
grybai ir obuoliai, tartum savo
tiški papuošimai, karoliai.

Palengva pradėjome eiti išklo
tam per vidurį aukšto ilgom len
tom, bet kažkodėl kalbėjomės 
pašnibždom. Matyt, abiem buvo 
kiek baisu.

Priėję prie plataus kamino, to
kio plataus, kad jis turėjo duris, 
vėl sustojome.

— Ar nori pažiūrėti, — pa
šnibždėjo Jurgis. — Žinau, kad 
ten pilna. 

ginančius klausimus. Koks klai
kus būtą žmogaus gyvenimas, 
jeigu jis šią pėdsaku nepažintą 
ir jais nesektą! Kartais gali būti 
sunku šiuos pėdsakus atskirti 
nuo kitu. Juk pasaulyje yra tiek 
daug ir taip įvairią pėdsaką. 
Vieni ją gali tave nuvesti į gy
venimą, kiti — į mirtį. Vieni tau 
gali suteikti laimę, kiti — nusi
minimą minimą ir nuolatini są
žinės graužimą.

Kiekviename “Skautą Aido” 
numeryje rasi ši skyrelį, kuria
me LSS dvasios vadovas tau 
stengsis keliais trumpais žo
džiais priminti Kristaus — Vy
riausiojo Vado pėdsakus, padės 
tau juos pažinti ir paskatins jais 
sekti. Visuomet budėk ir iš akią 
neišleisk tą pėdsaką, kad nepa
klystam pasaulio labirinte, bet 
visuomet eitum šviesiais, saulė
tais keliais į tikrąją laimę ir 
skaidrą, skautišką džiaugsmą.

v. s. Juozas Vaišnys, SJ, 
LSS Dvasios Vadovas

Atsargiai atidarė duris ir atsi
stojęs jose pašvietė: ant skersinių 
kabėjo daugybė ilgų ir trumpų, 
storų ir plonų dešrų ir kelios šo
ninės ir kumpiai.

— Ū, kaip kvepia — ir dūmais 
ir dešrom, — pasakė vėl Jurgis. 
— Tik pažiūrėk! Kaip atrodo?

Žvakinis žibintas

V. s. kun. Juozas Vaišnys, S. J., 
naujasis LSS Vyr. Sk. Dvasios Vadas

— Nemaniau, kad taip daug, 
— atsakiau. — Bet paskubėkime: 
mama pagalvos, kad pražuvome 
su tais obuoliais.

Taip ir nuėjome į kamarą, pa
dėję žibintą ant stalelio prie ne
didelio langelio, kaip buvo liep
ta.

O obuoliai taip kvepėjo, tokie 
buvo malonūs — šalti! Suskaitę 
jų, kiek reikia, jau greičiau nuli
pome žemyn, mirkčiodami kam
barių šviesoje.

— Tėvelis kiekvieno vaiko 
laimei pasodindavo vaisių mede
lį, — atmenu, mano turėjo pui
kius permatomus ankstyvus obuo
lius. Prisipažink, tėveli, kad mie
lai būtum ragavęs mano tėvelio 
obuolių ir kriaušių?

— Tėvelis, mamyte, tau pasa
kojant laižėsi. Tikrai mačiau, •— 
sušuko Laimutė. — Ypač, kai 
kalbėjai apie dešras ir kumpius.

— Ir aš vėl alkanas, — prane
šė Jonukas. — Tarpais man at
rodė, kad mes Lietuvoje. Buvau 
visa kitą pamiršęs. Net televiziją. 
Nemanau, kad šiandien dar žiū
rėsiu.

— Visi eisime gulti, o mums 
miegant elektros reikalai pasi
taisys, — pasiūlė tėvas.

Tada motina vėl paėmė žvakę 
ir nušvietė visiems kelią. M.
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CHARAKTERIO UGDYMAS
KAIP KURTI CHARAKTERĮ?

Ne visi skiria charakteri nuo 
temperamento. Bet yra skirtu
mas. Temperamentai visi geri, o 
charakteris gali būti blogas. 
Temperamentai prigimti, o cha
rakteris įsigyjamas. Tempera
mentai yra medžiaga tavo ranko
se — gali su jais daryti, ką nori. 
Vieni padaro iš savęs karikatūrą, 
kiti — asmenybę.

Asmenybei reikia abiejų dalykų 
— temperamentų ir charakterio. 
Temperamentai yra kaip keturi 
kertiniai akmenys naujiems na
mams. Ant jų reikia statyti sie
nas, dėti stogą, išpuošti vidų. Tai 
charakterio ugdymas.

CHARAKTERIS KURIAMAS
Žiūrėk, ką daro dailininkas. Jis 

turi po ranka drobę, dažus, tep
tukus. Ruošiasi kurti paveikslą— 
visai naują, originalų. Apie tai 
galvojo iš anksto ir jau turi ben
drą vaizdą. Bet jis dar neryškus, 
netikras. Dailininkas daro škicus, 
paskui juos taiso, ryškina, kol 
pagaliau atranda sprendimą. Ta
da pradeda brėžti linijas drobėje, 
dėti dažus, juos derinti. Kartais 
pasitraukia į šalį ir žiūri iš tolo, 
kaip atrodo. Dirba pamažu ir vis 
tobulina — kol išeina tikras ori
ginalas.

Su charakteriu yra kažkas pa
našu. Tau reikia idėjos — tikro 
vaizdo, kas tu nori būti, ką iš sa
vęs ketini daryti. Gal jau turi 
bendrą idėją, kaip kiekvienas 
jaunas, — būti geru žmogumi, 
gera mergaite. Bet kaip tu įsi
vaizduoji "gerą mergaitę”? Daug 
yra gerų, ir kiekviena gali būti 
kitokia. Net šventieji, kurių yra 
tūkstančiai, nepanašūs vienas i 
kitą. Gerumo spalvos, formos ir 

linijos labai įvairios, ir jų kom
pozicija gali išeiti visai kitokia. 
Viskas priklauso nuo tavo kūry
biškumo.

Kūryba yra įdomus darbas. Tu 
pati žinai, jeigu mėgsti piešti ar
ba rašai poeziją. Užklumpa įkvė
pimas, atsiranda entuziazmas — 
ir pradedi dirbti. Ne visuomet 
sekasi. Kartais meti popietį į ša
lį — ne tas, ko norėjai! Bet vėl 
bandai, ir, žiūrėk, ima sektis.

Reikia praeiti tam tikrą bandy
mą — įsitraukti, pajusti malonu
mą ir pamatyti savo darbo vai
sius. Lengviau pamatyti vaisius 
popietyje, negu savyje. Bet ži
nok, nėra veltui jokia pastanga. 
Mes mokomės iš savo pačių ne
sėkmės. Bet tam, kas stengiasi, 
turi pagaliau sektis.

PRATURTINK, 
KĄ JAU TURI

Tik Dievas kūrė pasaulį iš nie
ko. Žmogus vis ką nors turi po 
ranka. Tu turi temperamentus. 
Nuo jų reikia ir pradėti. Žiūrėk, 
kurios temperamentinės savybės 
tavyje yra teigiamos. Sakysim, 
esi sangvinike, kaip daugelis lie
tuvaičių. Tavo galvojimas lakus, 
pastabumas didelis, ypač daik
tams ir gamtai. Tu turi gausybę 
žinių ir lengvai jas panaudoji. 
Kalbi gyvai, trumpai, suglaustai. 
Neturi bėdos su žmonėmis — 
greit su visais susidraugauji. Esi 
mėgiama kompanijoje, nes turi 
išradingumo sąmojui, juokui, 
bravūrai. Jauti didelį norą visur

Į SKAUTU AIDAS metams kaštuoja tik 3.00 dol. Tai maža išlaidą.
Tuoj užsisakyk SKAUTU AIDĄ sau 1964 metams ir ragink savo 

j pažįstamus jį užsisakyti.
SKAUTU AIDAS išsilaiko iš prenumeratos mokesčio. Juo dau- 

| giau prenumeratorių, tuo geresnis SKAUTU AIDAS!
•{•a—iui—iri—nu—-iui—— mi——uu—M—— nn—- mi—— nu—uu—1111—nr.—— ui,—— ui——11:1—-uu—u.i—mi—-— ru—u.——1,;,___ j i—uc-Ji

Iš v. s. kun. St. Ylos 
ruošiamos knygos 
Moderni Mergaitė 

veikti ir nesibijai bet kurio dar
bo. Esi paslaugi kitiems ir mielai 
kitus globoji.

Kas dar tau būdinga? Mėgsti 
gražiau apsirengti ir turi gerą 
skonį. Vertini pinigą ir jo ne
švaistai be reikalo. Esi įspūdin
ga, ir tai matyti iš tavo pasakoji
mų. Vartoji daug įspūdinių šauk
tukų su a, ah, ach — ė, ei — o, 
oi — ū, ūch! Tavo veidas kaip 
geros artistės — tiesiog žaidžia 
įspūdžiais. Esi įspūdinga, bet ne
jausminga. Neturi didelių emoci
jų, neišgyveni tragikos. Į meilę 
žiūri kaip į gražią draugystę.

Visa tai yra gera medžiaga bū
simam tavo charakteriui. Į šiuos 
pradus reikia atsiremti. Bet ne
galvok, kad nereikia jų lyginti, 
šlifuoti, plėtoti, ryškinti ir tiks
lingiau pritaikyti. Artistas sveria 
savo rolę, ir dainininkas gerai 
apskaičiuoja savo balso medžia
gą. Tu nebesi vaikas, kuriam 
kaip išeina, taip gerai. Visada 
galima padaryti geriau, ir reikia 
bandyt. Žmogus tuo ir auga, kad 
vis stengiasi savo padėtį gerinti, 
tobulinti.

Gal nenorėsi tikėti, bet pa
klausyk! Iš to gero, ką tu turi sa
vo temperamente, gali pasidaryti 
ir nemaža blogo. Iš visų gerųjų 
savybių paprastai atsišakoja visa 
eilė silpnybių. Kiekvienas tempe
ramentas turi savo Achilo kulnį 
— silpnąją vietą, kuri lengvai 
sužeidžiama.
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Jei prieisite aklo kelio galą ir 
nusileisite siauru takeliu, rasite 
mūsų sodybą. Žmonėms kartais 
sunku ją rasti įlindusią į krūmus, 
bet užtat paukščiai, zuikiai, 
skunksai ir rakūnai bei kiti miš
ko žvėrys ją gerai pažįsta ir mie
lai lanko.

Ištiesų, užtenka išeiti į kiemą, 
kai mėlynieji kėkštai (bluejays), 
•garsiai klykdami praneša vi
siems, kam tai rūpi, kad tuoj ga
lima bus užlesti.

Daugelio žmonių, turinčių so
dus ir ūkius, neapkenčiami, kėkš
tai mūsų šeimos mėgiami kaip 
sąžiningai einą sargybinių bei 
oro policijos pareigas. Kas pir
mas pastebi godžius juodvarnius 
arba plėšrius vanagus? Kas pir
mas įspėja apie atslenkančią 
katę, jei ne kėkštai? Jų akys vi
sur, bet jie nevisada klykia: kar
tais, nežinia kokiomis progomis, 
jie švelniai, švelniai šnekučiuo
ja, labai gražiai sutardami. Tada 
sulaikai žingsnį, kad nenutrauk
tume! jų kalbos, ir klausais.

Reikia nepamiršti ir mūsų Kli
kos - Klikos, kuri jau 6-7 metus 
mus lanko ir, pamėgdžiodama 
kitą paukštį — kėkštai tai suge
ba padaryti — džiaugsmingai 
skelbia apie save iš jaunojo rie
šuto už namo, savotiškai tempda
ma kaklą ir šaukdama "klika- 
klika".

Ir tikriausiai nebūčiau paste
bėjusi ausytosios pelėdos (arba 
mažojo apuoko — screetch owl 
— otus azio) įsikuriant mūsų so
dybos pakraštyje, jei ne kėkštai.

Besitriūsdama virtuvėje paste
bėjau oro policiją siaučiant apie 
kažkokį rudą skudurą plikame 
medyje. Tuoj atsirado ir mažes
nių paukščių, bandančių kuo ar
čiausiai praskristi pro keistą 
daiktą ir net suduoti jam snapu.

Išėjusi į kiemą atsargiai ėmiau 
slinkti prie medžio. Susijaudinę 
paukščiai paskrido tolėliau, bet 
rudas daiktas pasiliko vietoje. 
Pasirodo tai būta ausytosios pelė
dos rudoje fazėje (kitais metais 
mačiau ją pilką. JAV vakaruose 
ji būna tik ruda).

Plunksnų kuokštas pasuko gal
vą į mane, ramiai pažiūrėjo savo 
didelėm akim ir tada neskubėda
ma įnėrė į špokų inkilą, kurio

skylę voverės buvo gerokai iš- 
griaužusios, padidinusios.

Kėkštai niekuomet nepamirš
davo patikrinti, ar pelėda tebėra 
viduje, ir pranešti kitiems apie 
tai. Be to kartais vakare išgirsda-

Zylės

vome tartum vaiką verkiant lau
ke: tai mūsų naujoji gyventoja 
dejavo ilsėdamasi per naktinę 
medžioklę.

Kėkštai išmoko suptis ant le
syklos krašto prieš valgomojo 
langą, pro kurį mūsų keturkojis 
draugas Kudlius stebi zyles te
sant saulėgrąžas. Kad kiti paukš
čiai netrukdytų linksmosioms zy
liukėms (chickadee — porus) 
maitintis per žiemos šalčius, pa
kabinome lesyklą persike apsau
gotoje pietų namų pusėje, jie vis 
dėlto turi dalintis su klounais — 
kėkštais, išmokusiais suptis ant 
lesyklos tartum, karuselėje. Ant 
jų Kudlius nepyksta, tik vagilės 
— voverės ir svetimi balandžiai 
jam nepatinka ir jis loja ant jų iš 
visos širdies.

O dabar sudiev iki kito karto.
P. P.
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(tęsinys)Prisišliejęs prie senos, apipuvusios epušės, Petras stovėjo be kvapo. Klausėsi artėjančio traukinio dundėjimo ir savos širdies. Ritmas buvo labai panašus ir duslumas vienodas. Bet traukinio dundėjimas ėjo kaskart garsyn, ir ji ėmė apimti nelauktas nerimas. Kas dabar bus? Kovose patirtis juk visai maža. O čia gi ne miestelį užimti. Čia bus ginkluotų ir piktų kareivių, kurie kiekvienas savo gyvybę gins, pamiršę ir carą ir Rusiją.Iš už posūkio išniro geltona, plati garvežio lempa, nušviesdama geležinkelio bėgius. Traukinys buvo sulėtinęs greitį, bet sustoti nebespėjo...Stabdomi ratai žviegė, garsus garo švilpesys nuaidėjo klaikiu balsu apylinkės miškuose...Garvežys visu savo svoriu trenkėsi į nuleistus medžius. Traukinys susiūbavo kaip girtas. Tiesus, lygus sąstatas išsivingiavo, persikreipė ir sugriuvo be tvarkos lyg kortų namelis. Visa tai užbaigė baisus trenksmas, dar niekada šioje apylinkėje negirdėtas. Ką galėjo tai išgirdę pamanyti Miškaičių gyventojai. Jie tikriausiai dabar buvo iš lovų iššokę ir vienmarškiniai meldėsi, o vaikai verkė nesavais balsais...Nušokęs nuo bėgių garvežys ir pasviręs į šoną šnypštė ir garais spiaudė. Kareivių riksmas ir keiksmai maišėsi su viskuo.. Artėjo lemiamos sekundės.Buvo sutarta laikytis tylumoje iki tol, kol tik bus įmanoma. Šitą taktiką Klemensas Rodinskis buvo išaiškinęs visiems laiku, ir Petras širdingai tam pritarė, nes buvo aišku, kad atviru, masišku puolimu nieko nelaimėsi, nors traukinys ir išmuštas iš bėgių.Rusai šoko iš vagonų pro langus ir duris vienmarškiniai ir uniformuoti, basi ir su batais, su ginklais ir be jų. Paniką be perstojo tvirtino įprastiniai keiksmai, nuoširdūs ir savi. Spiaudėsi kareiviai, kvailiais vienas kitą vadino, rėkė kaip įmanydami, kad tik lengviau darytųsi... Bet nuo to niekas nepalengvėjo. Karininkai rėkdami ramino kareivius. Barškėjo kardai ir pentinai, barškėjo išsigandusių dantys...— Sužeistuosius į griovį! — rėkė kažkas. Atrodė, kad niekas įsakymo neklausė ir nelaukė. Kiekvienas rūpinosi savimi, ir triukšmas nemažėjo.— Nušauti tuos kvailius mašinistus! — atsiliepė vėl kažkoks piktas spiegiantis balsas.— Tylos, tylos!...— Tvarkos!...— Klausyti komandos!...Niekas nieko neklausė. Tada staiga pykštelėjo šūvis. Vienas. Kitas... Trecias. Šoviniai nuzvimbė oru virš pušų viršūnių. Niekas nebegalėjo abejoti, kad reikalas darosi rimtas. Pasimetusių kareivių armidėlis aptilo.— Klausykit, senos rupūžės!... — rėkė pykčiu sprogdamas karininkas, — atgal į vagonus, pasiimti ginklus, aprangą ir rikiuotis, dvi minutės laiko!... Greičiau!...12 —

Vienas per kitą kareiviai šoko vykdyti įsakymą, nes paleisti šūviai jiems vis dar zvimbė ausyse ir sakė, kad juokų čia nebėra.Kareiviai rikiavosi palei griovį, kaip buvo įsakyta. Viršila, užsidegęs didelę žibalinę lempą, ėjo su karininku priešais rikiuotę.Petras skaičiavo kareivius. Geresnės tam pi’ogos nebegalėjo būti. Šimtas... Šimtas dešimt... Dvidešimt... Taip šimtas dvidešimt... Jei dar kuriuos ir būtų praleidęs, arba kai kurie likę vagonuose, tai gal susidarytų apie šimtas penkiasdešimt. Sukilėlių abiejose grupėse po trisdešimt penkis vyruš. Tik dvigubai mažiau, negu rusų. Petrą ėmė noras jau ką nors pradėti veikti. Priešas pasirodė ne toks baisus, kaip vaidenosi, traukiniui atūžiant. Bet veikti galima tik sutartinai. Ką Klemensas galvoja?— Kareiviai!... — riktelėjo ešalono vyresnysis, nutraukdamas Petro svarstymus, — šią naktį nakvosime čia. Prašau išstatyti sargybas, auštant žygiuosime...Bet po to įsakymo staiga priėjo prie vyresniojo kitas karininkas ir šnibždėjo jam kažką į ausį. Tada vyresnysis pakeltu balsu vėl prabilo:— Kareiviai, būkite ne žiopli ir budėkite, nes čia Sierakauskio šunų darbas... sargybą sustiprinti!...Karininkai nuėjo ir sulindo į vagonus. Viršila su lempa stovėjo, šaukinėjo puskarininkius ir rikiavo grupes sargybai. Iš apie pusantro šimto kareivių tik šimtas nuėjo ilsėtis. Kiti skirstėsi į būrelius, movėsi ant šautuvų durtuvus ir ruošėsi pagal sudarytą planą skirstytis sargyboms.Sukilėliai matė, kaip keli būreliai perėjo į kitą traukinio pusę ir nušlamėjo mišku tolyn.Petras sudrebėjo. Juk jie visi čia tikriausiai per arti prilindę. Buvo proga smogti. O dabar kas ir ką darys, kai sargybiniai, durtuvus atkišę, artės į juos?...Staiga jis pajuto šalia savęs Klemensą.— Matai? — sušnibždėjo Rodinskis.— Matau.— Ką darom?— Nežinau.— Pulkim!...— Oi ne!... Nesikarčiuokim...— Tai ką gi?...— Tuojau, tuojau...Petras galvojo. Bet atsakymo jokio neturėjo. Taip netikėtai užkluptas, nežinojo ką sakyti, o tas ponaitis jį spyrė. Tas ponaitis aiškiai karščiavosi ir kiekvienu momentu galėjo iškrėsti kokią nesąmonę ir visus be reikalo pražudyti. Vyras ėmė bijoti, ir kokios nors išeities reikėjo greitai ieškoti. Gal ne tiek dėl pačios situacijos, kiek ponaičiui apraminti.— Turim atsitraukti ir sargybinius turėti prieš save, — pasiūlė pagaliau Petras, — ir greitai veikim.(b. d.)
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MUSŲ JAUNIESIEMS
SAVI NAMAI ĮDOMŪS
Pažiūrėjusi į savo namus jau

nesniosios skautės akimis pama
tysi, kad jie labai įdomūs. Rasi 
visai nelauktų daiktų ir imsi 
daryti visokius daiktus bei dar
bus.

Namai juk nėra vien vieta, 
kur šeima miega ir valgo. 0 ne, 
— juose daug kas vyksta. Dir
bama ir žaidžiama; sugyvena
ma su kitais; ■ auginamos gėlės, 
o gal ir šuniukas arba katytė.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kaip įdomu išgirsti sueigoje, 
kas ką namie veikia, ypač jei tai 
kas nors visai nauja.

Nebūtinai reikia viską pirkti, 
kuo malonu žaisti. Galima siūti, 
karpyti, lipinti, piešti ir pasi
daryti tokių daiktų, kokių nie
kas neturi. Tikriausiai visos 
draugės domėtųsi kuo nors nau
ja-

Jaunesnioji skautė padeda ir prisideda
Kiekviena jaunesnioji skautė padeda draugovėje, nes tai yra 

jos draugovė. Nors draugininke ir daug padaro, bet, kad draugovė 
būtų gera, kiekviena jaunesnioji skautė turi prisidėti.

Ne vienas žmogus, bet kiekviena jaunesnioji skautė draugovėje 
padeda nustatyti ir išlaikyti tvarkų. Kiekviena skautė iš eilės atlie
ka darbus, kuriuos tenka atlikti kiekvienoje sueigoje.

0 jei ką nors išmoksti padary
ti sueigoje, būtinai pamokyk sa
vo jaunesniuosius brolius ir se
sutes tai daryti namie.

Labai naudinga turėti dėžutę, 
vietų lentynoje arba stalčių su 
visokiais popieriais, pieštukais, 
siūlais, dažais ir pan. Tada ly
jant arba susirgus galima tuoj 
pagaminti lėlių, piešinių, pa
puošimų, žaidimų ir pan.

MATANČIOS AKYS
IR
GIRDINČIOS AUSYS

Yra daiktų, reikalingų lauke, kurių negali nei 
padaryti, nei nusipirkti krautuvėje: tu juos jau turi. 
Tenka tik jais naudotis.

Tavo akys mato daiktų nuostabias formas 
ir spalvas;

tavo ausys girdi švelnius, paslaptingus 
gamtos garsus;

tavo nosis užuodžia gerus metų laikų kva
pus;

tavo liežuvis ragauja lauke paruošto mais
to skonį;

tavo rankos jaučia medžio žievę, akmenė
lių vėsų dailumą;

tavo susidomėjimas verčia tave klausti 
"kodėl?" ir sužinoti dar daugiau,

ir
tavo širdis nori būti gera visiems gyviems 

sutvėrimams.
?

Įdomu, ar gerai matai ir girdi? Kiek gali atspėti 
apčiuopdama arba užuosdama?

Daryk savo įdomių daiktų rinkinėlį — sagų, 
kankorėžių, akmenėlių, kriauklių, lapų ir pan.

O gal įsigysi buteliukų su įvairiais kvapais — 
actu, kvepalais, vanilija, česnakais, mėtų lašais. 

Ar nebūtų įdomu sekti svogūnais atsiduodančiu 
keliu sekančioj iškyloj?

Ar draugovės mergaitės nepažiūrėtų kelias mi
nutes pro langą ir paskui iš eilės papasakotų, ką 
matė. Jei nežinai nieko naujo, kai vėl ateis tavo 
eilė, iškrenti iš žaidimo. Kas laimės?

Galite žiūrėti į paveikslą arba krautuvės langą. 
Viskas įdomu.

Dvi minutes bandykite klausytis garsų. Po to 
draugininke užrašys, ką kuri girdėjo. Nustebsite, 
kiek žmogus girdi, kai jis minutėlę tyli.

Į

Kai pradedi stebėti, randi visur daugybę įdomių 
dalykų. Žinoma, lauke arba mokykloje kasdien 
vyksta kas nors nauja, bet nereikia nė išeiti iš na
mų, kad sužinotum visokių įdomybių.

Iš kokio medžio padaryti baldai? Kodėl siurblys 
siurbia? Kur šilčiau — palubėj ar ant grindų, ir ko
dėl? Kodėl virtuvės langai kartais aprasoja? Kaip 
laistomos gėlės? Iš kur ateina vanduo?

Kada nors praleisk visą dieną su mamyte. Ste
bėk, ką ji daro, ir bandyk jai padėti. Išmok ką nors 
virti arba kepti, jei mamytė leis, ir papasakok savo 
draugėms apie visus nuotykius namie.

Paprašyk tėvelių papasakoti, ką jie darė namuo
se būdami jauni. Išgirsi labai daug įdomių dalykų, 
nes tuo laiku gyvenimas labai skyrėsi nuo šių die
nų gyvenimo. Ir jis buvo labai įdomus. Br.
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— SESEI SKAUTEI
TAVO NAMAI

Yra visokių namų — didelių ir 
mažų, turtingų ir kuklių, erdvių 
ir ankštų, mūrinių, medinių mies
te, kaime, pajūry, dykumoj. Yra 
net gyvenamųjų autobusų, ku
riais žmonės gali keltis iš vienos 
vietos j kitą.

Visvien, kokie būtų tavo namai, 
atmink, kad nesvarbu patalpa, o 
svarbu dvasia, namų jausmas.

Tavo namai yra ten, kur gy
veni su savo artimaisiais, kurie 
tave myli ir kuriuos tu myli, kur 
lankosi tavo draugės, kur dirbi 
ir maloniai praleidi dienas. Savo 
namuose esi labai svarbi, reika
linga, kad visi jų gyventojai bū
tų laimingi.
Tu savo namuose

Kaip ir kuo gali prisidėti prie 
savo namų jaukumo, tvarkos ir 
laimės?

Pirmiausia pagalvokime apie 
skaučių Įstatus, geriausia vieta 
jiems taikyti yra kaip tik namai. 
Bet ir be įstatų yra dar gerų pro
gų pratintis būti gera šeimos na
re ir tėvelių palaikytoja.

Ar pagalvoji, kad elektra kaš
tuoja, kad kartais reikia taupyti 
vandenį, kad visiems mieste už
tektų? Ar pagalvoji, kad televi
zijos triukšmas ne visiems malo
nus? Ar nekalbi valandų valan
das šeimos telefonu? Ar užrašai, 
kas tėveliams skambino? O kaip 
su dantų pasta, ar nepamiršti už
sukti viršelį? Ar rūpiniesi, kad 
sušlapę drabužiai išdžiūtų ir bo
tai liktų už durų? Gėlės reikalin
gos vandens; šuo, paukštis, katė, 
žuvelės arba vėžliukai reikalingi 
priežiūros, globos.

Net baisu, kaip daug prisime
name smulkių darbelių ir reikalų, 
kai pradedame galvoti apie savo 
namus. Bet svarbiausia, kad vi
su tuo galime prisidėtų prie to, 
kard namai būtų laimingi.

Tavo kambarys

Didelė laimė turėti savo kam
barį. Gal tavo kambarys net toks 
didelis, kad gali jame mokytis, 
žaisti ir priimti viešnias O kar
tais nueini ten, kad pabūtum vie
na, pasilsėtum, pasvajotum.

Tikriausiai esi girdėjusi tėve
lius kalbant apie žmones Lietu
voje, kaip žmonės dabar ten su
spausti, kaip sunku rasti vietą 
gyventi. Nekartą senelė, tėvai ir 
vaikai gyvena viename kamba
ryje; o virti susirenka net kelios 
šeimininkės į virtuvę ir verda 
primusais. Paklausk tėvelių, kas 
primusas yra, ir tikrai nuošir
džiai gailėsies mūsų žmonių tė
vynėje.

Taigi, džiaukis savo kambariu 
ir gražiai jį tvarkyk. Jis veidrodis 
to, kaip mėgsti gyventi ir ką 
mėgsti daryti.

Tikriausia turi knygų, žaidimų, 
gal gėlių, paveikslų. Būdama 
skautė turi, galbūt, visokių rin
kinėlių ir rankų darbelių. Ar 
žmogus, įėjęs į tavo kambarį ma
tytų, kad esi lietuvaitė ir skautė? 
Pagalvok apie tai, kaip gražiai 
visa tai derinasi su tavo gyveni
mu.

Jei daliniesi kambariu su sesu
te, tenka dalintis taip pat ir spin
ta, stalčiais ir, gal, lentyna. Kiek
viena gali turėti savo daiktų ir 
kambarys visvien gražiai atro
dyti.

Bet pabandyk tik nepakloti lo
vos, ir visas kambarys atrodys 
sujauktas. Tas pats yra su išmė
tytais — kartais net ant grindų! 
— drabužiais. Tada sakoma, 
kad ir vilkas galėtų koją nusi
laužti tame kambaryje.

Lovai kloti yra labai papras
tas būdas. Manau, kad jau išmo
kai iš mamytės, bet dėl visako 
pakartosiu: jei apatinė paklodė 
nėra tokia, kad būtų užmaunama 
ant matraco (tada kampai gra
žiai guli), ištiesk ją lygiai, kad 
galėtum pirma užlenkti galvū
galį, kojūgalį, o paskui šonus, 
vis prisimindama, kad kampai 
būtų gražūs.

Viršutinę paklodę uždėk ant 
lovos taip, kad blogoji pusė būtų 
į viršų ir kad galvūgalyje palik
tų pakankamas gabalas atlenkti 
ant antklodės. Užklojusi antklo
dę, palenk ją drauge su viršuti
ne antklode pirma kojūgalyje, 
paskui šonuose, ir vis nepa

miršk, kad kampai turi būti gra
žūs.
Vieta viskam

Kartais skubėdamos iki ašarų 
ieškome ko nors savo kambary
je, kadangi nepadėjome daikto į 
vietą. Gali padaryti sau ■—■ o, 
gal, ir sesutei? — gražių dėžučių 
visokioms smulkmenoms.

Net šiukšlėms dėžutė gali bū
ti puošni. *

Taigi, geros sėkmės, sesute 
skaute, savo tvarkingame, skau
tiškame, lietuviškame kamba
ryje.
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---------------- NAUJIEJI 1964 METAI - ---------------
MANO SANTYKIAI SU NAMAIS

Ar nepamirštu, kad tėvai ma
no artimiausi žmonės? Ar dali
nuosi su jais mintimis ir proble
momis? Ar, reikalaudama, kad 
jie mane suprastų, rimtai sten
giausi juos suprasti? Ar pagalvo
ju, kad ne tik aš, bet ir jie gali 
turėti "nervus"? Kad jie daug 
pergyveno, palikdami gimtąjį 
kraštą ir kurdamiesi iš naujo?

Norėdama atrodyti suaugusi 
tėvų akyse, ar elgiuosi kaip su
augusi? Ar padedu namuose net 
neprašoma?

Ar esu švelni savo motinai, 
kuri dirba kelis darbus? Ar už
jaučiu ją, kada reikia? Pakvietusi 
svečių, ar laukiu, kad mama 
ruoštų vaišes, nors tai ir būtų 
mano darbas? Ar varginu ją sa
ve nuotaikomis, perdėtais reika
lavimais?

Ar bandau padėti šeimai tau
pyti? Kiekvienas centas juk turi 
būti uždirbtas.

Kaip elgiuosi su seserimis ir 
broliais? Kovoju su vyresniai
siais ir stumdau jaunesniuosius? 
Ar gyvenu su jais ar šalia jų?

MANO REIKALAI MOKYKLOJE
Ar mokyklai tenka pirmoji vie

ta, ar vis kas nors kita "svar
biau"? Ar vedu reikalingus užra
šus ir išnaudoju mokslui skirtą 
laiką? Ar nevėluoju? Ar sten
giuosi nugalėti sunkesnius moks
lo dalykus ir paruošti ką nors sa
varankiškai?

Ar man ateina į galvą, kad 
mokytojai irgi žmonės? Kad jie 
padeda, jei kas prašo?

Ar mano laisvas laikas per
krautas, niekur nespėju, todėl 
netenku kantrybės, pasimetu? 
Ar nepersvarstyti kartais savo 
"veiklos plano" ir atskirti svar
bius dalykus nuo nesvarbiųjų?

Jau dabar laikas pagalvoti 
rimčiau apie profesiją. Gal, no
rint tapti gailestingąja seserimi, 

geriau padirbėti keletą valandų 
savanore — pagelbininke ligoni
nėje ir nutraukti baleto pamo
kas?

Ar laikas pakalbėti su mokyk
los patarėjais?

KOKIE MANO SANTYKIAI
SU KITAIS

Ar aš sugyvenama? Įdomi? Ar 
papildau savo žinias geromis 
knygomis?

Ar atsakau į laiškus ir dėkoju 
už dovanas?

Ar skaitausi su kitais ir pildau 
duotus pažadus? Ar moku tylėti 
ir klausytis kitų kalbos? Ir vyres
ni žmonės gali įdomiai pasakoti.

Kokia esu draugė? Tokia, ko
kios pati norėčiau: patikima, nuo
širdi? Ar draugauju tik su labai 
mažu būreliu, tuo netekdama 
progos pažinti kitus žmones? Jei 
reiktų, ar turiu pakankamai drą
sos nutraukti nevykusią drau
gystę? Būdama labai užimta ga
liu tai padaryti be įžeidimo.

Ar nesiblaškctu nuo vieno prie 
kito? Jau atėjo laikas, kada galiu 
turėti savo nuomonę, nebūtinai 
sutikti su visais naujausiais pra
simanymais?

Ir atsiminsiu, kad nebetinka 
skolinti arba skolintis svetimų 
šukų, papuošalų, megztukų. Tie' 
laikai, nors jie buvo ir savotiškai 
įdomūs, jau praėjo.

KAIP ATRODAU IR KOKIE 
MANO SVEIKATOS REIKALAI?

Ar vis dar pamėgdžioju kitus? 
Ar mano šukuosena ir mados 
pritaikytos man?

Kokie mano dantys? Ar veidas 
švarus?

Ar tikrai rūpinuosi būti sveika, 
išmiegodama, nevakarodama be 
reikalo, valgydama, kas sveika?

Kodėl nesilaikau tiesiai, dėviu 
menkus batus ir velku kojas? 
Kaip su sportu?

JI VYRESNIOJI SKAUTĖ, nau
jai įstojusi arba pirmojo patyrimo 
skautė, davusi vyresniosios skautės 
įžodi, nes jai patinka skautauti.

Ji žino įstatus ir šūkį ir duoda 
jiems platesne prasmę. Svarbiausia, 
ji brangina skautybės idealus ir 
vykdo juos savo gyvenime.

Ji moderni ir pažangi, bet nepra
randa savo individualybės.

Ji linksma, bet rami. Gyvenimas, 
o ypač ateitis, jai įdomus ir labai 
rūpi. Ji supranta, kad daug parei
na nuo jos pačios, jos laikysenos, 
jos pastangų. Todėl ji žvelgia i sa
ve kritiškai.

Žengdama i 1964 metus, ji sustoja 
valandėlei ir, pažiūrėjusi į sielos 
veidrodi, bando nustatyti gaires, pa
taisyti pereitu metu klaidas arba 
pasimokyti iš ju.

Ji žino, kad norėdama būti gera 
vyresnioji skautė, ji visu pirma turi 
būti geras žmogus.

Todėl ji klausia savęs klausimus, 
i kuriuos tik ji pati gali atsakyti.

O SKAUTYBĖS IR LIETUVYBĖS 
REIKALAI?

Ar pažengiau skautiškai? Ar 
lavinuosi ir prisidedu? Duodu 
gerą pavyzdį kitiems? Kaip lei
dau vasarą .atostogas?

Ar esu gyva vyresniųjų skau
čių narė?

Ar nenustodama bandau suži
noti arba išmokti daugiau apie 
Lietuvą, lietuvius? Ar prisimenu 
tėvų žodžius, kad turime kiekvie
nas atstoti bent keturiasdešimt 
lietuvių, nes taip daug žuvo? 
Kad esame savo krašto ambasa
dorės? Kad turime taisyklingai 
kalbėti?

Ar esu patraukli lietuvaitė, 
mokanti gražiai suderinti meilę 
Lietuvai ir Amerikai?

Ar esu tokia, apie kokią mano 
tėvai svajoja? Jie turi man daug 
nuopelnų.

NAUJIEJI METAI
Bandysiu nusikratyti tuo, kas 

buvo tuščia, negera pereitais me
tais. Laikydamasi skautiškų idea
lų stengsiuosi tapti pilnesne as
menybe. Kas nežengia pirmyn,
atsilieka. Vyr. sk. Danutė.
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ĮVADAS
Džiaugiuosi, kad pirmoji naujo

sios "Gilcraft" serijos knyga yra 
apie jūros skautus. Džiaugiuosi 
ne todėl, kad jūros skautų šaka 
būtų reikalinga daugiau pagal
bos už kitas skautavimo šakas, 
bet, galbūt, todėl, kad literatūros 
apie jūros skautus visuomet bū
davo mažiau už literatūrą, lei
džiamą kitoms šakoms.

Knyga, nors ji ir būtų geriausia, 
neatstoja patyrimo. Patyrimas 
įgyjamas per lavinimo kursus ir, 
svarbiausia, darbą su skautais, 
bet knyga gali bent patiekti teo
retinį ir istorinį foną. Atrodo, kad 
ši knyga puikiai atlieka tą užda
vinį, nes yra objektyviai parašy
ta ir jos autorius yra sėkmingas 
jūros skautų laivo vadas. Randa
ma jo knygoje teorija, kuri yra 
neišvengiama, pagrįsta sėkmin
ga praktika.

Man visuomet krinta į akis, kad 
turime nedidelį skaičių jūros 
skautų. Atrodo, kad viena prie
žasčių glūdi daugumoje pačių 
jūros skautų vadų. Jie yra bandę 
įtikinti, kad jų pašaukimas yra 
nepaprastas techniškas proce
sas, reikalaująs daug žinių, nau
jos kalbos žinojimo (būtų tiksliau 
sakyti "žargono"), ir, deja, atro
do, kad jie prieidavo prie jūros 
skautavimo kaip prie kažko sa
vitai uždaro vietoje, kaip ištikrų- 
jų turi būti, prie dalyko, kuris tė
ra vienas iš skautavimo būdų.

Jūros skautavimas yra skauta- 
vimas vandenyje, ir pats vanduo 
nėra gamtos ir tyrinėjimų mėgė
jo skauto ypatybių pakaitalas.

Žmogus, kuris didžiuojasi ne
galįs atskirti ąžuolo nuo šermukš
nio, būtų tikrai labai keistas, ta
čiau jis dažnai pirmas pašiepia 
sausumos žiurkę, besistengiančią 
atskirti vieną laivo dalies pava
dinimą nuo kito. Skautybėje ne 
tas, ką mes žinome, svarbu, bet 
kaip mes dalyką žinome. Viskas 
glūdi pažiūroje. Jūros skautavi
mas, kaip iš viso skautavimas, 
turi ugdyti ir lavinti skautų bū
dą. Ne mūsų uždavinys paga
minti virtines admirolų ar bu
riuotojų. Jūros skautavimo tiks
las, kaip ir viso skautybės judė
jimo, yra išugdyti gerus vyrus.

Patiekdamas šią knygą ne vien 
jūros, bet visiems vadovams, no
rėčiau prašyti grįžti prie jūros 
skautavimo paprastumo, kurį 
pats skautybės įkūrėjas savo pa
tyrimų pavyzdžiu įrodė esantį 
sveiką ir teisingą.

Deja, negalime pasiekti žavin
gos vaizduotės padangių, bet ga
lime naudingai praleisti laiką be
sikalsiant su mažąis laiveliais.

Nėra abejonės, kad jūros skau
tavimas pirmoje vietoje užsiima 
veikla su mažais laiveliais: gran
diozinis sargybų laivas ar pan. 
turi savo vietą, bet toji vieta tu
rėtų būti tiktai antraeilė.

Dauguma berniukų nori pasi- 
daryi laivelį, ir ne vienam tai pa
siseka. Ir nors vadai, aišku, turi 
imtis visų galimų atsargumo prie
monių, man vis dėlto atrodo, kad 
neįmanoma išvengti, kad nema
ža jūros skautų neįkristų kada 
nors į vandenį.

REDAKCIJOS PASTABOS

Jūros skautavimu ne mažai domi
masi. SKAUTŲ .AIDAS visais lai
kais daug dėmesio skyrė tos srities 
skautų klausimui. Paskutiniojo Kor. 
LSS Suvažiavimo svarstymuose taip 
pat užsiminta jūros skautavimo rei
kalais. Ten kelta ir kai kurių esmi
nių dalykų.

SKAUTŲ AIDO redakcijai atro
do, kad ryšium su tuo derėtų kai 
kuriuos jūros skautų šakos klausi
mus pirma pasvarstyti principine 
plotme.

Šiame skyrelyje tuo tarpu bus 
dedama ištraukų iš p. Tom Browne 
knygos SEA SCQUTING, kuriai 
įvadą parašė labai žinomas skauty
bės teoretikas p. John Thurman ir 
kuri išleista naujoje Gilcraft seri
joje.

Gilcrafto vardu leidžiamos kny
gos laikomos pačios svarbiausios 
skautybei pažinti, suprasti ir inter
pretuoti.

Čia dabar dedamas tekstas yra iš 
p. John Thurmano parašyto įvado.

Red.

Šiais laikais gręsia pavojus 
netekti skautybės džiaugsmo ir 
nuotykingumo, ir, galbūt, jūros 
skautavimas, kaip ir Įeitos sąjū
džio šakos, dažnai paklysta, nes 
žiūri lengviau į būdo lavinimą ir 
rimtai į užsiėmimus, tuo tarpu tu
rėtume lengviau žiūrėti į užsiė
mimus ir rimtai į būdo lavinimą.

Pagaliau jūs, kurie skaitote šią 
knygą ir nesate ypatingai įsi
traukę į jūros skautavimą, at
minkite, kad šio krašto vandenys 
skirti visiems. Neturite dėvėti ki
tos uniformos ir būti atskirai re
gistruoti, kad suteiktumėte savo 
skautams, ypač vyresniesiems, 
progą atlikti dalį savo skautavi
mo ant vandens. Nedaug geres
nių būdų vyresniojo amžiaus 
skauto susidomėjimui palaikyti, 
kaip įvesti šiek tiek užsiėmimų 
su laiveliais. Problemos ir pavo
jai nėra nei mažesni, nei didesni, 
kaip kad kompetetingas vadovas 
turėtų būti pasiruošęs priimti.
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KAS YRA VYČIAVIMAS?
Į vyČiavimą žiūrima įvairiais 

požiūriais ir gaunama įvairių at
sakymų.

Tačiau pagrindinis atsakymas 
visada yra tas pats: vyčiavimas 
yra skautavimo tęsinys!

Vyčiavimas turi savo požymius; 
ir jų yra keli:

i. BŪDAS gyventi:
Vyčiavimas yra pavyzdingas 

būdas; būdas, kaip gyventi gyve
nimą tiek įdomų ir įvairų, jog jis 
vertas nuoširdaus susidomėjimo 
ir duoda aiškius to gyvenimo vai
sius.

Šūkis: Tarnauti! Tai tar
navimo siūlei esant įaustai į visą 
gyvenimo būdą, visuose, kurie 
ugdomi ar ugdosi pagal skauty- 
bės principus, kaip tobulos asme
nybės, .lengva pastebėti — 
laimingumo, 
sveikatos ir 
naudingumo ypatybes.

2. DVASIA:_____________
Vyčiavimas yra dvasia.
Tai tikro broliškumo jausmas, 

kurio negalima kitaip įgyti arba 
dirbtinai pagaminti.

Šioji dvasia kyla iš vidaus ir 
pamažu auga.

Šios dvasios savaimingas augi
mas eina iš vadovo asmens 
pavyzdžio ir vadovavimo, iš nau
dojimosi gamta ir gyvenimo po 
plynių dangumi; tas augimas re
miasi
a) įstatais,
b) įžodžiu ir

c) kiekvieno skauto vyčio pas
tangomis tarnauti arti
mui.
3. ŽAIDIMAS:___________

Vyčiavimas yra ir žaidimas.
Ar galima surasti ką geresnio, 

kaip tą, kad savo gerų bičiulių 
būrelyje galima užsiimti sveika, 
laiminga ir veiklia programa?

Žaisti smagu.
O žaisti labiau subrendusį sk. 

vyčių žaidimą dar smagiau!
Bet šis žaidimas yra toks, kokį 

jį padaro pats sk. vyčių būrelis.
Vadinasi, pačių rankose lieka 

daug galimumų ugdytis vyčiais 
būnant.

4. DRAUSMĖ:____________
Vyčiavimas yra drausmė
Bendraujant su kitais visada 

reikia susidrausminti.
Viena svarbiausių ypatybių, ku

rių jauniems vyrams reikia, yra 
drausmingumas, nes be jo stačiai 
neįmanoma sugyventi su kitais.

Gyvenimas vyksta taisyklių pa
saulyje. Vienų taisyklių laikytis 
reikia valdžios reikalavimu, kitų 
— visuomenės, kitų — aplinkos 
ir t. t.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
i SKAUTAS VYTIS PADEDA: f 
T — patarimu, i
T —• žiniomis, T
♦ — darbu, ♦
♦ — visokia talka ♦

!
 ir ♦

svarbiausia — J
— geru skautišku X

j pavyzdžiu. Y

Bet jos visos svarbios; jos ne 
tik rodo laikysenos kryptį, bet ir 
apsaugo. Nuo maišaties be tai
syklių visi nukentėtų ir nebūtų 
jokios pažangos.

Pati gamta yra drausmė. Ir jos 
pavyzdžių matyti kiekviename 
žingsnyje.

Sk. vyčių būrelyje įprantama į 
nemaža , taisyklių, kurių vėliau vi
suomenėje labai reikia ir kurio
mis tas gyvenimas remiasi.

Sk. vyčių lavinimosi turinys 
įpratina valdytis. Susirandama 
vieta ir tinkama išraiška, kurių 
pagalba sk. vytis tampa asme
nybė visuomenėje. To viso tik
ras atlyginimas, jei to norima, 
yra. pagarba sau pačiam.

y. ASMENIŠKAS:_________
Vyčiavimas yra asmeniskumas.
Kas įgyjama vyčiu būnant yra 

tiek, kiek įdedama asmeniškų pa
stangų.

Vyčiavimas yra bendras ir in
dividualus planas, kurio tikras 
pasisekimas pareina nuo to, kaip 
kiekvienas sk. vytis atlieka jam 
atitekusią atsakomybės dalį.

Kiekvienas būrelio narys turi 
įpareigojimų ir įsipareigojimų. 
Jau tas, kad vadovai pačių renka
mi, daro visus atsakingus už tai 
kas bus padaryta ir kaip bus va
dovauta.

Būrelio pasisekimas matuoja
mas pagal tai, kaip rūpestingai 
kiekvienas būrelio narys atlieka 
savo dalį.

6. ATSILYGINIMAS:
Tai svarbu: vyčiavimas yra at

silyginimas.
Atsilyginimas už tai, ką sk. vy

tis iš skautybės gavo būdamas 
vilkiuku, skautu ir dabar skautu 
vyčiu.

Atsilyginimas išreiškiamas ne 
tik sausu "buvimu”, bet labai 
rimtom ir gerom pastangom būti
a) geru vyčiu būrelyje,
b) uoliu nariu Brolijoje ir
c) tauriu lietuviu bend
ruomenėje. B.
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■ ■ MŪSŲ PRITYRIMAS

PUSĖ GELEŽIES, pusė medžio 
ir medį ėda PEILISAtrodo, kad peilis naudingiausias iš kasdieninių žmogaus įrankių. Jau urviniai žmonės dirbo peilius iš plonų kvarco gabalų, titnaginių skelčių ir kaulų. Juk reikėjo žvėrims kailius nulupti ir mėsą pjaustyti.Žinoma, peilis visuomet buvo ir žmogaus ginklas, ypač karo metu.Senovėje žmonės valgydavo pirštais, piešdami mėsą nuo kaulų. Tačiau romėnai jau vartojo peilius ne tik prie stalo, bet ir nagams apipiaustyti ir barzdai nuskusti.Viduramžiais žmonės nešiojo peilius valgyti su savim kišenėse. Tuo metu jie atstodavo taip pat šakutę, kuri pasidarė visuotinai vartojama tik XVIII amžiuje.Šiais laikais daugybė darbų fabrikuose atliekama įvairiais, specialiai pritaikytais peiliais, peiliukais. Tapytojai taip pat vartoja paletės peilį dideliems plotams dažais padengti arba iškilumams sukurti, o skulptoriai peiliais skaptuoja paprastą arba juodąjį medį ir net dramblio kaulą. O ką bekalbėti apie drožinėtojus visame pasaulyje ir mūsų gimtinėje: nė vienas jų neapsieina be gero, mėgiamo peiliuko.Peilių kriaunos ir rankenos daromos iš įvairiausios medžiagos: plieno, geležies, dramblio kaulo, perlamutro, sidabro, aukso, plastikos, vėžlio kiauto, medžio, o primityviose tautose dar ir šiandien randame akmeninių, jūros kriauklių bei bambuko medžio rankenų.Pagal Lietuvių Enciklopediją peilių Lietuvoje rasta

Peilis turi 
žibėti

Skautas, o ypač skautas - stovyklautojas, išmoksta atsargiai vartoti savo peilį, jį išlaikyti ir prižiūrėti. Jam neatsitinka, kad reikėtų atsiprašyti dėl peilio, kuris “net sviesto neperpiautų”. Skautas niekuomet nežaidžia peiliu ir, gerbdamas svetimą nuosavybę, nepiaus- tinėja, nedrožinėja, kur nereikia. Jis taip pat gerbia ir brangina augančius ir gyvus daiktus ir niekuomet neima daugiau, kaip kad jam būtinai reikia. Medžio grožis jį žavi, ir jis negadina nei pastatų, nei tvorų.
ĮRANKISGera žinoti šiuos dalykus apie įrankį:1. kam įrankis skirtas ir kokios jo dalys;2. kaip alyvuoti, valyti, galąsti ar šiaip kitu būdu rūpintis įrankiu, kad jis būtų tvarkingas ir toks paliktų;3. kaip įrankį mikliai, bet atsargiai vartoti;4. ką daryti, kai įrankis nebereikalingas;5. kad jis būtų savas ir visaip naudingas, reikia pratintis, lavintis jį vartoti, padaryti ką nors ir vėl lavintis.Jei sakoma, kad gerą skautą — stovyklautoją galima pažinti iš jo įrankių, noriu dar pridėti, kad jis taip pat parodo, kas esąs, kai moka naudotis ir rūpintis jais.geležies amžiaus kapinynuose, o šaltinių paliudyti XV amžiuje. Iš vėlybesnių raštų aiškėja, kad būta, matyti, gražiai išdrožtų peilių, nes vienas didikas siuntęs kitam “lietuviškų peilių” dovanų.

PEILIS IR “FINKA”

Skautiškas lenktinis peilis ir suomiškas peilis, pa
prastai vadinamas “finka”.Paprastas lenktinis peilis, padarytas iš vienos arba dviejų geležčių ir kriaunų, finka iš geležtės ir rankenos. Ji saugumui laikoma makštyje.

Peilį reikia tepti

PEILIU PRIEŽIŪRA

Peilį lenk 
atsargiai!Ar prireikė žalio pagalio stovyklos virtuvėje ar drožlių ugniai užkurti, be peilio neapsieisi. Skautui jis naudingiausias įrankis ir todėl turi būti savas, neskolintas ir neskolinamas. Tik peilio savininkas naudojasi juo ir prižiūri jį. Tik atsakingas žmogus gali turėti aštrius įrankius, kadangi jie pavojingi jam ir jo draugams.

Pasiteiravęs, kokius peilius turi tavo draugai stovyklautojai, greičiausiai rasi, kad jų lenktiniai peiliai arba finkos odinėse makštyse.Jei lenktinis peilis turi 2 geležtes, mažesnioji vartojama drožinėti. Tačiau kartais lenktiniai peiliai be geležtės turi dar ir atsuktuvą, vieną įrankį buteliams, kitą skardinėms atidaryti, ylą ir žiedą kriaunoms prie diržo pririšti.Lenktiniam peiliui patepti pakanka lašo alyvos į peilio sulenkimą. Peiliui valyti imk minkšto popieriaus, skudurėlį arba geležinės vilnos ir nutrink geležtes lašu alyvos, tačiau saugokis neįtrinti smėlio arba nešvarumų, nes tas gali pakenkti ašmenims.
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Peiliui galąsti vartok virtuvės galąstuvą arba, dar geriau, kada nors igyk savo. Yra Įvairių galąstuvų, lygesnių ir šiurkštesnių. Peiliams vartojami lygesni. Iš viso, natūralūs galąstuvai gaunami iš smulkios struktūros smiltainių, o dirbtini iš sutrintų, kietų mineralinių padermių, surišamų cementais. Labai patogu nešiotis kišeninį galąstuvėlį, kad bet kada būtų galima atsisėdus pagaląsti savo peiliuką.Įdomu, kad kiekvienas turi savo galąsti būdą. Paklausk prityrusių draugų ir išgirsi įvairių nuomonių. Pamažu išdirbsi ir ištobulinsi savo galąsti būdą.
VIENAS BŪDAS PEILIUI GALĄSTISiūlau šį būdą peiliui galąsti, nes jis mano būdas. Džiaugsiuosi, jei jis tau patiko.Laikyk galąstuvą kairiosios rankos nykščiu ir rodomu pirštu žemiau krašto. Padėjęs peilį plokščiai ant galąstuvo, pradėk galąsti jį apskritais judesiais, ne- spausdamas ašmenų. Paskui apversk geležtę ir galąsk Vasario 16 gimnazijos Stirnų skiltis. Stovi: J. Gražuly

tė, J. Jurkšaitė, L. Drinkmanaitė, D. Žakytė, L. Bajery- 
tė; sėdi: A. Glemžaitė, E. Morozovaitė, R. Tamošaitytė, 
M. Krivickaitė.

A. Peilį reikia
// galąstikita kryptimi. Tą pamainom daryk maždaug tris kartus ilgiau, kaip tau atrodytų reikalinga. Norėdamas išmėginti ašmenis, naudokis medžiu, ne pirštu!Bandyk galąsti taip, kad ašmenys būtų plonos ir lygios iki pat storosios geležtės dalies. Galąstuvo pėdsakai turi būti matomi ant visų abiejų geležtės pusių...Jei peilis dantuotas, ašmens išlūžę, paimk šiurkštesnį galąstuvą ir palenk peilį kampu. Nuzulink tiek pagal visas ašmenis, kiek reikia, kad jos vėl būtų lygios. Užbaik darbą smulkiu galąstuvu.
KAIP VARTOTI PEILIUSLenktinis peilis atsargiai atlenkiamas ir užlenkiamas, laikant jį abiem rankom. Atlenkiant kairioji ranka laiko kriaunas ne prie pat krašto, o dešiniosios rankos nykščio nagas įspaudžiamas į geležtės įkarpą ir geležtė ištraukiama.-Užlenkiant kairioji ranka vėl laiko kriaunas, o dešinioji lenkia geležtę, kol ji pati, paleista, įšoksta į vietą.Drožiama visuomet nuo savęs. Peilis stumiamas - spaudžiamas ne nykščiu, bet visa ranka, nes ji stipresnė. Žiūrėk, kad nieko nebūtų per arti: nei tavo keliai, nėi kitas skautas, nei gretimo krūmo ar medžio šaka. Rankos mostu iš anksto patikrink, kur peilis lėks per orą.Smailindamas pagalį drožk nuo savęs. Vartyk pagalį, kad galas išeitų lygus. Norėdamas perplauti lazdą, išplauk įkarpas iš priešingų pusių. Nenorėk perplauti lazdos tiesiu piovimu.Droždamas pagalį arba skusdamas daržoves pakišk lentutę.Jei norėtum pasidaryti sagą, padaryk įkarpas priešingose lazdelės pusėse, kol galėsi ją perlaužti.

Peiliu piauk tiktai medį, daržoves, virves ir muilą. Plaudamas kitus daiktus arba bandydamas peiliu atidaryti skardinę, pagadinsi ašmenis arba nulauši geležėlę. Kriaunos nuluš, jei bandysi jas vartoti plaktuko šakeles.Drožlėms daryti imk ilgą, ploną pagalį, jei galima, be šakų. Jei tektų nudrožti lazdos šakeles, pradėk nuo storesnio lazdos galo; geriausia pirma nudrožk apatines vietoje.Jei reikia žalios lazdos, išpiauk ją iš tankumyno, kur ne taip pastebima. Iš anksto pasistenk surasti tokią lazdą, pagalį, kokio tikrai reikia, ir nepiauk lazdų prie tako ar kelio krašto.Kai peilio nebereikia, sulenk jį. Trumpai akimirkai palik jį padėjęs ant šono, ne ant kriaunų krašto išverstomis ašmenimis, ir niekuomet jo neįbesk į žemę.

Paduodamas peilį kitam, atsuk į jį kriaunas, rankeną.Peilio aštrumui ir savo nagingumui išbandyti geriausia vartoti sauso medžio gabalą arba lentutę. Pradžioje padaryk drožlių, paskui pasmailink pagalį (ar moki gražiai padrožti pieštuką?). Pamažu gali pereiti prie sudėtingesnių darbelių: peilių laiškams atidaryti, šaukštų, šakučių. Lietuviškose knygose rasi begales pavyzdžių. Minkšto medžio, jei reikia, gausi statybos krautuvėse.Taigi, geros kloties!
S. Skautas
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Sk. Aido pr. nr. buvo pranešta 

naujai išrinktoji LSS vadovybė. 
Šiuo metu renkamas LSS Tarybos 
Pirmininkas.

MALONAUS DĖMESIO!
i.

Svarbu, kad šiame Sk. Aido sky
riuje atsispindėtu visos Lietuviu 
Skautu Sąjungos gyvenimas.

Tuo turi rūpintis Sk. Aido bend
radarbiai ir korespondentai vietose.

II.
Skautu Aidui rašo visi.
Nuolatinį korespondentą Sk. Ai

dui rašyti turi turėti: kiekviena va- 
dija, kiekviena vietovė ir kiekvie-

JAV — VIDURIO RAJONAS

Lituanieos tuntas Čikagoje
Labai uoliai ruošiasi Kaziuko mu

gei, kuri įvyks kovo mėn. 1 d. Či
kagoje — Jaunimo Centro namuose. 
Pereitų metų gale tuntininko Kazio 
Cijūnėlio namai virto lietuviškų 
tautodailės kūrinių dirbtuvė. Kiek
vieno. penktadienio vakarą apatinė
je namo patalpoje dirba vyrai, o 
viršutinėse — ponios. Tokių gražių 
ir meniškų dirbinių Čikagos Kaziu
ko mugėje dar nebus buvę. Skau
tams labai maloniai ir visu nuošir
dumu talkininkauja menininkė Ju
lija Cijūnelienė.

S. Paulauskas

JAV — ATLANTO RAJONAS 

Worcester, Mass.
Jubiliejinius metus užbaigiant, 

Nevėžio tunto skautai ir Neringos 
viet. sesės turėjo iškilmingą sueigą 
gruodžio 8 d. Apie Jubiliejinius me
tus ir skautų nueitą kelią nuo pat 
įsisteigimo Vilniuje iki šios dienos, 
kalbėjo s. P. Molis. Jubiliejinių me
tų proga vietininkės s. E. Gorodec- 
kienės įsakymu buvo paskelbtos se
sės, įsigijusios įvairias specialybes 
bei išlaikiusios patyrimo laipsnius. 
Sekančios sesės buvo pakeltos į 
aukštesnius laipsnius: į skiltininkės 
laipsnį — pskl. Kristina Kavaliaus
kaitė, į paskiltininkės laipsnį — Ge-

nas vienetas.
Korespondentas reguliariai pa

siunčia kronikinių žinučių, svarbes
niųjų bei įdomesniųjų įvykių apra
šymą, foto nuotraukų, iliustracijų 
ir k- III.

Šio skyriaus sesės ir broliai 
bendradarbiai bei korespondentai 
prašomi:

L 
kius, 
būtų

2.

Daugelyje vietų skautai-ės ruošia tradicines KAZIUKO MUGES. Čia 
matome JAV Vidurio rajono Lituanieos tunto tuntininką Kazį Cijūnėli

Rašyti apie įdomesnius įvy- 
darbus bei sumanymus, kurie 
verti žinoti ir kitiems.

Rašyti, ypač pabrėžiant bū
dingesnius dalykus, aiškiai, įdomiai, 
bet trumpai.

3. Rašyti tuoj pat po aprašyti 
norimo įvykio ir neatidėliojant iš
siųsti Sk. Aido redakcijai.

4. Kiekvienai žinutei rašyti 
antraštę, pažymėti vietą, vienetą 
ir panašiai.

5. Vardus, pavardes, pavadini
mus ir k. rašyti pilnai ir aiškiai.

6. Rašyti vienoje lapo pusėje.
7. Tuos rašinėlius, kiek galima 

dažniau, pailiustruoti nuotraukomis, 
piešiniais, brėžiniais ir p.

8. Prie iliustracijų pridėti pa-
•aiškinančius parašus.

9. Visada redakcijai nurodyti 
savo pavardę ir adresą.

10. Svarbiausia: rašyti ir Sk. Ai- dirbanti Kaziuko mugei, kuri įvyks kovo 1 d. Čikagoje, Jaunimo Centro
do redakcijai išsiųsti. namuose. Vytauto Reivyčio nuotrauka
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nė Česnaitė. Sueigos metu jaun. 
skautės įžodi davė: Asta Dabrilaitė, 
Audronė Dėdinaitė ir Laima Bran- 
taitė; skautės įžodį: Danutė Pume- 
rytė, Birutė Račiukaitytė ir Julė 
Pauliukonytė. Tuntininkas s. v. v. 
si. A. Prapuolenis pasveikino visus 
Jubiliejinių metų užbaigimo proga 
ir priminė skautams būti dar geres
niais ir stengtis įtraukti į jaunųjų 
skautų eiles ko daugiau narių.

Antroje dalyje buvo kariuomenės 
šventės minėjimas. Apie kariuome
nę ir jos kovas už Lietuvos laisvę, 
lietuvių pasiaukojimą ir norą būti 
laisvais, kalbėjo s. fil. V. Mantautas.

Sueiga buvo užbaigta sesių mon
tažu, brolių pasirodymais, ypač jau
nųjų skautų, ir tradiciniu lauželiu.

Sueigai pasibaigus sesės visus 
svečius ir skautus pavaišino kavute 
ir užkandžiais. Kavutės metu buvo 
pagerbti ps. fil. R. Molienė ir s. fil. 
P. Molis už jų nuolatinį darbą lietu
vių skautybei ir darbą su Worceste- 
rio skautais. Skautų tėvų komiteto 
pirm. A. Šermukšnis padėkojo jiems 
už jų darbą ir jaun. skautės A. Pa- 

'lubeckaitė ir A. Dėdinaitė įteikė tė
vų komiteto dovaną — iš medžio 
išdrožtą vytį. Taip pat sveikino ki
tų organizacijų atstovai ir tėveliai.

Į Neringos viet. įstojo sekančios 
jaun. skautės kandidatės: Audronė 
ir Linda Prapuolenytės, Dalia Mar
cinkevičiūtė ir Rima Molytė.

Prieš pat Kalėdas Maironio parke 
vyr. skautės ir skautai vyčiai turėjo 
Kalėdų eglutę su lietuviškais pa
pročiais. Tai buvo prisiminimas jau
nesniems gražių lietuviškų papro
čių. Jaųn. skautės turėjo bendras 
lietuviškas Kūčias.

Neringos tunto Clevelande, Ohio, skiltininkėms s. A. Muliolienė įteikia
pažymėjimus. V. Bacevičiaus nuotr.

BOSTONAS

Naujas skautu tėvų komitetas
Gruodžio 7 įvykusiame Baltijos 

ir Žalgirio tuntų skautų tėvų susi
rinkime išrinktas naujas tėvų ko
mitetas, kuriam pirmininkaus dr.

Vasario 16 d. gimnazijos vilkiukai, davę ižodi, su savo vadovybe: sėdi — vlt. 
A. Vitkus, s. T. Gailius, s. H. Motgabienė, vlt. S. Gujėnas ir vr. V. Gailius.

Skautu Šventvakaris Vasario 16 
Gimnazijoje

Gruodžio 1 d., sekmadienio prieš
pietį, gimnazijos salėje 9 mokslei
viai davė skautų įžodį. Toje pačioje 
salėje sekmadienio vakarą susirinko 
visi skautai kasmetinei Aušros tun
to šventei paminėti, pabendrauti 
pirmąjį advento sekmadienį bei pa
sidžiaugti naujais broliais skautais. 
Atsilankė gražus būrys svečių ir 
nuotaika buvo gera, o papuošti ska
numynais stalai ir mirgančios žva
kučių švieselės teikė malonų jau
kumą.

Brolis sk. T. Gailius kalbėjo į vi
sus skautus bei svečius ir pakvietė 
gimnazijos direktorių uždegti 3 žva- 

Br. Bakšys. Kiti komiteto nariai 
yra O. Bacevičienė, M. Gineitienė, 
Br. Vasienė ir E. Kleinas. Revizijos 
komisiją sudaro inž. A. Lapšys, N. 
Adomkaitis ir F. Karosienė. Susi
rinkusieji tėvai, komiteto veiklai 
paremti, suaukojo 45 dol.

kės, kurios simbolizavo Dievą, tė
vynę, artimą. Uždegęs šias žvakes 
kunigas direktorius savo žodyje pri
minė, kad skautas kaip tik ir turi 
būti panašus į tą degančią žvakę, 
šviesti ir degti tėvynės meilės ugni
mi.

Nepaliko be gražių palinkėjimų, 
pamokymų ir dvasios vadas kun. J. 
Dėdinas. Jis savo žodį užbaigė ragi
nimu ne tik neužmiršti šios gražios 
šventės, bet parašyti apie ją tėve
liams, geradėjams ir draugams.

Toliau sekė nuotaikinga progra
ma su deklamacijomis, žaidimais, 
dainomis (jas palydėjo pianinu 
mokyt. K. Motgabis), prie kurios 
prisidėjo visos skiltys. Programą 
vedė ir paįvairino valt. A. Vitkus.

Tačiau, tam vakarui skautai buvo 
ypatingai pasiruošę. Pradžiugino 
jie visus ne tik skanumynais, daino
mis, žaidimais, bet ir ypatingai pa
puoštais stalais. Kiekviena skiltis 
papuošė savo stalą pagal tos skilties 
pavadinimą ir, kadangi gražiausiai 
papuoštas stalas turėjo būti premi
juojamas, tad nemažai visos skiltys 
suko galvas, nemažai pasidarbavo 
ir pirmoji premija teko Saulutės 
skilčiai.

Šios šventės iniciatorė sesė tunti- 
ninkė H. Motgabienė ir sk. T. Gai
lius nemažai prisidėjo, kad vakaras 
pavyktų ir ilgam liktų neužmirštas.

Skautė Regina Tamošaitytė
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MALDIVE SALOS

J pietus nuo Ceylono, Indijos van
denyne, yra maža nepriklausoma 
valstybė, Maldive. Bendras valsty
bės plotas yra tik 115 kv. mylių, ta
čiau jos yra išbarstytos net i 2000 
atskirų salelių. Valstybės vyriausia 
galva yra sultonas, kuris tvarko vi
sus valstybinius, reikalus, prižiūri
mas anglų valdžios.

1956 m. įvykęs visuotinas gyven
tojų surašinėjimas rado, kad Mal- 
dive turi viso 81,950 gyventojų. 
Valstybės sostinė — NALE. Pinigi
nis vienetas — Rupee (100 c.).

Ryšium su įvykusia pasauline 
Jamboree Graikijoje, įvertindama 
didelę skautybės naudą jaunimui,

Mažieji Didvyriai
Mieli Anglijos Rajono broliai ir 

sesės mus apdovanojo nuoširdžia, 
skautiškos tematikos apsakymų 
knyga, Mažieji didvyriai. Tai jau
name amžiuje mirusio, buv. LSS 
Anglijos Rajono Vado Kazio Vait
kevičiaus skautiškų vaizdelių rinki
nys, rekomenduojamas kiekvienam 
jaunimo vadovui ir LSS-os maža
mečiui broliui, sesutei.

Knygoje, kuri apima 140 puslapių, 
yra 14 apsakymų. Vieni jie ilgesni, 
kiti trumpesni — besiriboją epizo
diniais vaizdeliais, tačiau visi šilti, 
su meile piešti, idealistiniai. Vy
riausi veikėjai — vaikai ar jaunuo
liai — savo darbais bei užsimojimais 
trykšta tauriu pareigos jausmo su
pratimu, asmeninės aukos nebijoji

Skyrių tvarko 
ps. R. Pakalnis 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury 8, 
Conn. USA.

Maldive paštų departamentas išlei
do puikią ir skoningą keturių pašto 
ženklų seriją:

1 Re vertės ženklas — raudonas,
2 L vertės ženklas — violetinis,
3 L vertės ženklas — rudas ir 

25 L vertės ženklas — mėlynas.
R. P.

mu ir skautybės akstinu kiekvieno
je gyvenimo sūkurių aplinkybėje.

Lengva kalba ir įtikinamu stilium 
“Žirgų” skilties gyvenimas yra pie
šiamas pirmuose penkiuose apsaky
muose: “Skilties broliai”, “Žirginio 
antkaklis”, “Skilties senelė”, “Skil- 
tininkas Algimantas” ir “Jų gerasis 
darbelis”. Kiekvienas skautų obalsio 
elementas čia yra pastatomas ban
dymui, kiekvienam bandymui ap
sakymai duoda atsakymą. Ir tas at
sakymas nėra savanaudiškas, jis iš
plaukia iš geresnio žmogaus auklė
jimo pastangų, jis — ypač maža
mečiui skaitytojui — pasirodys ra
minančiu, paskatinančiu ir, anks
čiau ar vėliau, atpildą garantuojan
čiu.

Likusieji apsakymėliai yra trum
pesni ir kiek mažiau tematiniai iš
vystyti, nors literatūrinis visos kny
gos lygis yra gana vienodas. Pasta
ruose paliečiamas svetimųjų kalbų 
naudojimas lietuvių šeimose, pasku
tinio karo vaizdai, gyvulio prisiriši

mas prie žmogaus, pamotės — po
dukros santykiai ir našlaičio dalia. 
Kaip kad ir pirmasis “Žirgų” skil
ties ciklas, taip ir čia suminėtieji 
raminančiai skaitytoją veikia' ir nu
teikia savotiška geresnio, teisinges
nio, tobulesnio gyvenimo kūrimo 
troškimu.

Šio apibūdinimo negalima baigti, 
neprisiminus ir mirusio autoriaus. 
Paskutinės a. a. K. Vaitkevičiaus* 
dienos dar šiandien tebespindi LSS 
Anglijos Rajono atmintyje: tik prieš 
4 metus 49 metų amžiaus vadovas 
ir visuomenininkas kūrė, rūpinosi 
ir buvo LSS Anglijos Rajono Vadu. 
Šiandieną — jo atminimui rankose 
laikome Mažuosius didvyrius ir su 
pagarba kartojame visą eilę jo tau
rių, visuomeninių ir skautiškojo gy
venimo pasireiškimų.

K. Vaitkevičius gimė Kybartuose 
ir anksti neteko tėvų. Baigęs pra
džios mokyklą Vilkaviškio gimna
zijoje įstojo į “Žirgų” skiltį, kurios 
vardas minimas knygoje. Atitarna
vęs kariuomenėje nenutrūksta nuo 
visuomeninio gyvenimo, o dar ypač 
susiriša su mėgėjų teatru. Vakaruo
se po karo apsigyvena Tolko sto
vykloje, kur 1945 pradeda organi
zuoti skautus ir išaugina gražų tun
tą. Anglijoje tęsia savo visuomeni
nę ir skautišką veiklą. Eina Rajono 
Vado pavaduotojo, vėliau Rajono 
Vado pareigas, redaguoja “Budėki
me”, organizuoja skautų stovyklas, 
rašo vaidinimus, bendradarbiauja 
laikraščiuose, pirmininkauja DBLS 
skyriui. Jis mirė' 1960. IV. 25.

Kazys Vaitkevičius, MAŽIEJI 
DIDVYRIAI, apsakymai jaunie
siems. LSS Didž. Britanijos Rajono 
leidinys, 1963, 140 psl.

A. Dundzila
PĖDSEKIS. LSS Australijos rajo

no skautų-čių mėnesinis laikraštis.
Redakciją netiesiogiai pasiekę du 

egz. — 1963 m. nr. 7/71/ ir nr. 
8/71./. Abu geros išvaizdos, turinin
gi ir įdomūs.

Leidžia Aušros tunto I-oji sk. v. 
Geležinio Vilko dr-vė. Vyr. redak
torius s. B. Žalys. Redakc. kolekty
vas ps. A. Alčiauskąs, vs. v. si. 3r. 
Didžytė, sv. v. si. J. Zinkus. Techni
kinio darbo vadovas sv. v. si. A. Mi
sevičius. Administratorius ps. A. 
Alčiauskas.
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SKAUTIŠKOJO - LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI VARŽYBOS

L
Šiaip laikraščiuose įprastai esamų "galvosūkių" 

vietoje, SKAUTŲ AIDE bandome įvesti specialų 
skyrelį su uždaviniais, kurie lietuviui skautui — 
skautei arčiau širdies.

Norima, kad turiniu ir dvasia būtų skautiški ir 
lietuviški.

II.
Duodamas problemas gali spręsti kiekvienas 

SKAUTŲ AIDO skaitytojas ir pats sau. Tačiau bū
tų visiems įdomiau, jei uždavinių sprendimai būtų 
registruojami, vyktų varžybų keliu ir sprendė
jai būtų paminimi laikraštyje.

Šie uždaviniai nėra vien "galvosūkiai", jie yra 
ir darbeliai, įdomūs ir naudingi.

III.
1 Šiais uždaviniais siekiama:

— ilgesnį laikotarpį SKAUTŲ AIDO skaityto- 
jams-joms duoti progų atnaujinti turimas žinias ar
ba paskatinti įsigyti naujų žinių, reikalingų išsa
miau sprendžiant uždavinius;

— laisvalaikį skatinti užimti naudinga pramoga;
— tai atlikti grynai skautišku būdu.

IV.
Norima, kad uždavinius spręstų ir varžybose 

dalyvautų ko didesnis skaičius, jei galima — ir visi 
visos.

Dalyvių amžius bet koks. Jokių apribojimų tuo 
atžvilgiu.

Dalyvauti gali kiekvienas-na savo iniciatyva.
Tačiau skautiškojo ugdymo sumetimais reikia 

vadovų ir tėvų pagalbos. Jie prašomi įtraukti ko 
daugiausia saviškių į tą reikalą ir padėti jiems vi
siems kartu ar kiekvienam paskirai susikaupti ko 
daugiausia reikalingų žinių sprendimams surašyti.

Ir ta talka turėtų būti pastovi.
V.

Labai prašoma naujų pasiūlymų, kitų minčių 
bei konkrečių uždavinių šiam skyreliui tobulinti.

Šį SKAUTŲ AIDO skyrių maloniai sutiko vesti 
prityręs skautininkas ir visais to skyriaus reikalais 
rašyti jam. V. sk. A. Matonis, 10 Edward St., Water
bury 8, Conn. „. ... , , ..■* Sk. Aido redakcija.

PRATIMAS Nr. 1.

I. SKAUTIŠKOJI DALIS:
Uždavinys 1; vertinama ligi 3 taškų: Kas, kur ir kada 

parašė: . .. “Pats tikrasis kelias į laimę yra nešti 
laimę kitiems žmonėms. Bandykite juo eiti ir palikite 
šį pasaulį truputį geresnį, negu ji radote”. ..

U. 2. Ligi 3 t. Visi pažįstame ir mokame žaisti labai 
naudinga, skautų žaidimą, vadinamą Kimo vardu. Iš kur 
ir kaip tas vardas atsirado? Kas buvo Kimas?

U. 3. Ligi 2 t. Pagrindinis R. Baden-Powellio veika
las Skautybė Berniukams išverstas į daugelį kalbų. Kas, 
kada ir kur šį veikalą pirmas išvertė lietuvių kalbon?

U. 4. Ligi 2 t. Nupiešk lietuvių skautu ženklelį ir pa
aiškink, ką jis reiškia.

U. 5. Ligi 4 t. Kiek jardų esi nuo žmogaus, jei gali 
aiškiai matyti:

a) jo burną ir akis?...
b) jo kūno siluetą ir kojų judesius, bet be detalių 

veide?...
U. 6. 1 t. Ką reiškia šis kelionės sutartinis ženklas: 

pilnas apskritimas su tašku viduryje.
U. 7. 1 t. Kodėl pakelti vėliavą ligi pusiau stiebo (ge

dulo ženklan) trunka ilgiau negu vėliavą pakelti ligi 
viršaus stiebo?

U. 8. 2 t. Koks yra pirmasis veikalo Skautybė Ber
niukams teksto sakinys, parašytas paties Baden-Po
wellio?

U. 9. Ligi 3 t. Kaip turi užlaikyti kirvį? — Atsaky
ti trimis laikyti svarbiausiais žodžiais.

U. 10. Ligi 1% t. Kokius įrankius naudosi:
a) įkalti vinį? ...
b) medyje išgręžti skylę? . ..
b) ištraukti vinį? .. .

U. 11. Ligi 1% t. Kokius mazgus naudosi:
a) suveržiant tvarsti? ...
b) surišant dvi nevienodo storumo virves? ...
c) pradedant keturkampi rišimą? ...

U. 12. 1 t. Koks medis dega gerai žalias ir sausas?

II. LITUANISTINĖ DALIS:
U. 1. Ligi 2 t. Atpažink kokiom žinomiausiom lietu

vių liaudies dainom ir jų posmam priklauso šie žodžiai:

a) ....................................................................................
Atjojančiam vartelius užkelsiu, 
Ateinančiam duris uždarysiu.

b) ....................................................................................
Štai ateina bernužėlis
Piovęs lankoj dobilėlius

U. 2. Už kiekvieną po % t. Išvardink Vilniaus miesto 
priemiesčius?
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U. 3. Ligi 2 t. Atspėk mįsles:
a) Mažutė

Blizgutė
visą svietą dengia.

b) Tupi tupikas, 
Ateina nešikas
Ir žemai nusilenkia.

U. 4. Už kiekvieną po % t. Galimai paprasčiau pieš
tuku nupiešk 4-rių būdingiausių objektų kontūrus (si
luetus), iš kurių lengvai galima atpažinti, kad esi 
Vilniuje.

U. 5. Ligi 6 t. Atidžiai perskaityk šią ištrauką:
“Jis turi būti gabus, gyvas, apsukrus ir iškalbus. Jo 

pareigos dažnai būna sunkios ir net pavojingos. Mergi
nos ji gražiai papuošia: pataiso tokią paikutę iš gražios 
nendrės gabaliuko, kokios pėdos ilgumo. Ten pririša 
mažą skambaliuką ir aplinkui apriša gražias gėleles ir 
šilkinius kaspinėlius visokių spalvų. Kai pakrutina tą 
paikutę, tai ji gražiai skamba ir blizga.

“Be to prie kairio kepurės šono jam prisega gražią 
gėlelę su rūtom, o prie kairio atlapo gražią gėlelę, tik 
su baltu šilkiniu kaspinėliu. Papuošia ir jo žirgą...”

Atsakyk:
a) kas tas asmuo, apie kurį kalbama?...
b) kokios jo pareigos?...
c) kur ir kada jis jas eina?...
U. 6. Ligi 2 t. Įrašyk trūkstamus lietuvių liaudies 

dainos žodžius:
a)......................,............................

Tai tu manęs neimsi.

Nemylėsiu ...........
b) Ėjau . dvarelį,

. . vyšnių .................
Ir ............ b.................
Vyšnių ....................

U. 7. Už kiekvieną po % t. Tūlas žmogus iškeliavo 
vieškeliu iš Kauno j Vilnių. Išvardink, kokias didesnes 
gyvenvietes (miestelius) jis pakeliui prakeliaus?

U. 8. Už kiekvieną po t. Vienu sakiniu atsakyk, 
kur randasi Lietuva (tikslus adresas). Atsakymai gali 
būti ir keli.

U. 9. Už kiekvieną po % 't. Atsakyk į šiuos klausi
mus:

a) Kokio ilgumo Nemuno upė?...
b) Kai New Yorke 12:00 vai. (pietūs), koks laikas 

Lietuvoje (pvz., Kaune)?...
c) Kiek asmenų pasirašė Lietuvos Nepriklausomy

bės atstatymo aktą?...
d) Koks gražus užrašas buvo ant Laisvės varpo, 

kurį Amerikos lietuviai dovanojo Lietuvai?...
e) Kiek raidžių turi lietuvių abėcėlė?...
f) Kaip buvo vadinami savi lėktuvai, statomi Lie

tuvos karo aviacijos dirbtuvėse?...
g) Kas yra gintaras ir kur jo randama?...
h) Koks didžiausias Nepriklausomos Lietuvos lai

kų ežeras ir kur jis yra?...

VARŽYBŲ TVARKA

1.
Varžybų uždaviniai skelbiami SKAUTŲ AIDE.
Jie sudaro dvi pratimų grupes: I skautiškąją ir 

II lituanistinę.
2.

Varžybose, laisvu noru, gali dalyvauti visi ir vi
sos SKAUTŲ AIDO skaitytojai-jos ir visi LSS na- 
riai-ės.

Varžybose dalyvaują gali spręsti visus uždavi
nius iš abiejų pratimų grupių arba tik iš kurios vie
nos, kaip dalyviai nori.

3.
Uždavinių sprendimus — atliktus darbelius rei

kia ko greičiausiai pasiųsti skyriaus vedėjui, bet ne 
vėliau kaip per 14 dienų, gavus SKAUTŲ AIDĄ su 
pratimais.

Sprendimus rašyti vienoje lapo pusėje.
4.

Sprendimai — atsakymai varžyboms bus verti
nami tik ta sąlyga, kad prie kiekvieno jų bus tiks
liai nurodytas žinių šaltinis, kuriuo pasiremiant su
rašytas atsakymas. Pvz., gali būti nurodyta: LE XI 
t. 214 psl.; Tautosakos skaitymai 62 psl.; Lėkite dai
nos 18 psl.; paaiškino draugininkas v. si. V. Taut
kus; mano tėveliai padėjo; ar p.

Prie siunčiamų sprendimų, kad ir atskirame la
pelyje, dar prirašyti:

a) sprendėjo laipsnį, vardą ir pavardę;
b) kiek metų priklauso LSS-gai;
c) vieneto ir vietovės pavadinimas ir
d) tikslus adresas.

5.
Varžybų duomenys vertinami taškais.
Uždavinį skelbiant, ten pat nurodoma kiek ar 

ligi kiek taškų už jį galima laimėti.
Tam tikrais tarpais suvedami varžybų duome

nys.
Varžybų laimėtojai skelbiami SKAUTŲ AIDE 

ir labiausiai pasižymėję gauna dar dovanėlių.

V. s. A. Matonis, 
skyriaus redaktorius.

Dėmesio:

1. Vis vien kieno pagalba, bet rašyk atsakymus ir 
bent per 14 dienų išsiųsk šio skyriaus redaktoriui.

2. Už skautiškos dalies uždavinių sprendimus gali 
gauti ligi 25 taškų; tiek pat ir už lituanistinės dalies; 
jei sprendi abiejų dalių, iš karto — gali surinkti ligi 50 
taškų.

3. Nesivaržyk susirinkti iš bet kur žinių, reikalingų 
atsakymams.
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