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Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis. Įsteigtas 1923. III. 
15 Šiauliuose, Lietuvoje. Oficialus Lietuvių Skautų Są
jungos organas. Leidžia: LSS Tarybos Pirmija. Prenu
merata: metams — $3.00, pusei metų — $2.00; paskiras 
nr. — $-.40. Vyriausias redaktorius: v.s. Antanas Saulai- 
tis, Old Colonial Road, Oakville, Conn., 06779, USA. 
Redakcinė komisija: v. s. kun. St. Yla, v. s. Aleksas Ma
tonis, s. Petras Molis, s. Ona Saulaitienė, s. Stefa Subat- 
kevičienė, v. s. Adolfas Venclauskas.

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.

Administratorius: s. L. Eimantas, 91 King Edward Ave., 
London, Ont., Canada.
Spausdina: Immaculata Press, R. F. D. 2, Putnam, Conn., 
06260. Ekspedijuojama: Iš Immaculata Press spaustuvės, 
Putnam, Conn. Prenumerata siunčiama administratqriui. 
Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai ir p. siunčiami vyr. 
redaktoriaus adresu. Rankraščiai taisomi bei trumpina
mi redakcijos nuožiūra; nenaudota medžiaga nesaugo
ma; grąžinama, jei iš anksto to pageidauta.

Koks turėtų būti SKAUTŲ AIDAS?
Metams baigiantis, tikiuos, redak

cija galės išleisti Sk. A. skaityto
jams lapeli su klausimais laikraščio 
reikalais. Bet ligi metų galo dai' 
daug mėnesių. Norėtumėm su skai
tytojais ko plačiausiai susijausti jau 
anksčiau.

Todėl, kam išeina, rašykite redak
toriui savo pastabas bei pageidavi
mus. Sk. Aidas turi išsilaikyti iš 
prenumeratos mokesčio; taigi, pa
jamos labai ribotos. Tačiau prenu
meratoriai išlaiko laikraštį, jiems 
turėtų tekti žodis pasisakyti, ko jie 
pageidauja.

Kaip matote, Sk. Aido formatas 
nepakeistas ir 1964 metams. Dažnai 
formatą keitinėti nepraktiška, ypač 
tiems, kurie renka ir įriša žurnalo 
rinkinius.

Šiek tiek pakeista rinkinio skil
čių išmieros ir rinkinio rašmens.

Labiausiai rūpi Sk. Aido turinys. 
Savaime aišku, jis turi gravituotis 
i lietuvių skautybės prasmę, tikslus, 
konkrečius uždavinius, sąlygas bei 
organizacinius ir k. reikalus.

Klaidos pataisymas
Sk. Aido pr. m. paskutiniame nr. 

buvo Įdėtas v, s. A. Venclausko eilė
raštis’ Sustokim i buri.

Paskutinėje eilutėje Įsibrovė klai
da; parašyta: Tai žygis, kančia ir 
daina; turi būti: Jai žygis, kančia ’r 
daina.

Viršelyje dail. Adolfo Valeškos 
lange paveikslas Šv. Kazimieras.

Tai svarbiausia problema redak
cinei komisijai tarti.

Turiu pabrėžti, kad, prieš kvie
čiant naująjį vyr. redaktorių, LSS 
vadovybė, ryšium su tuo, buvo nu
sistačiusi siūlyti jam ir laikraštį 
spausdinti kitoje spaustuvėje.

Taigi, Sk. Aidas tam tikra prasme 
techniškai turi kitas sąlygas. O 
iliustracijos gaminamos užbaigtinai 
atskirai. Palieka klišės ateičiai, bet 
kaštuoja pagal dydį. Svarbu, kad 
būtų gražu, bet ne mažiau svarbu, 
kad būtų ir turininga.

Koks turi būti Sk. Aidas? Kam 
jis turi būti skiriamas? Kas jo skai
tytojai? — Tai klausimai, kurie rūpi 
redakcijai.

Lietuvių skautybės įkūrėjas v. s. 
Petras Jurgėla, pasisakydamas žur
nalo pertvarkymo klausimais, re
daktoriui parašė: “Patariu: 1) su
mažinti vaikų skyrių, raginant skai
tyti “Eglutę”; 2) teikti daugiau me
džiagos sk. vadovams — vadovėms”.

Redakcija gavo ir daugiau įvairių 
minčių; tikisi jų dar daugiau gauti. 
Visas mielai svarstys, studijuos ir 
bandys laikraštį vis tobulinti.

Žurnalui labai svarbu:
a) kad būtų ko daugiausia prenu

meratorių;
b) kad jį skaitytų ir jo pagalba 

naudotųsi;
c) kad visais būdais talkintų dau

giau lėšų sukaupti ir gausiau me
džiagos pateikti žurnalui tobulėti.

Budžiu,
V. s. A. Saulaitis.

Jei daug būtų tokių, kaip čia bro
lis G. Penikas, Sk. Aidas galėtų būti
labai iliustruotas. R. Bričkaus nuotr.

Sesės ir broliai bendradarbiai bei 
korespondentai prašomi:

1. Rašyti apie įdomesnius įvy
kius, darbus bei sumanymus, kurie 
būtų verti žinoti ir kitiems.

2. Rašyti aiškiai, įdomiai, bet 
trumpai.

3. Rašyti tuoj pat po aprašyti 
norimo įvykio.

4. Kiekvienai žinutei rašyti ant
raštę, pažymėti vietą, vienetą ir pa
našiai.

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

6. Rašyti vienoje lapo pusėje ir 
jei galima mašinėle.

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
do redakcijai išsiųsti.
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SKAUTUOS ATRAMA
Lietuvoje skautu-čiu sąjūdis atsi

rėmė i visą Lietuvą, į jos gyvenimą, į visus lietuvius: viskas buvo sava, natūralu ir normalu.Svetur reikia organizuotis kiek kitaip: reikia visomis priemonėmis ir visas būdais turtintis tų dalykų, kurie būtini lietuviškajam skauta- vimui, bet kurių pakankamai nėra savaime.
Lietuviu skautijai, kad ji galėtų būti sava ir atitiktų savo pašauki

mui, reikia tinkamos atramos.
Dabartinė atrama:Išsklidę kituose kraštuose lietuviai skautai-ės turi turėti naują savo sąjūdžio ateičiai atramą. Tokia lietuvių skautijos atrama yra:1. Skautybės ideologija: tikra, pilna ir neiškraipyta. Tai būtina sąjūdžiui išlikti skautiškam.

2. Lietuviu gyvenimo uždaviniai: gerai suprastas tautinio išlikimo reikalas. Tai būtina sąjūdžiui išlikti 
lietuviškam.3. Šeima: asmens kilimo lizdas, kiekvieno namai, gyvas lietuvybės židinys. Ko glaudžiausias ryšys tarp sąjūdžio veiklos ir jo narių namų.

4: Lietuviu bendruomenė: tautos dalis su visomis savo įstaigomis, organais ir visa veikla. Sąjūdis — lietuvių bendruomenės dalis.5. Disciplinuota organizacija: su savo programomis, pastoviais organais ir priimtais veikimo metodais.
6. Organizaciniai veiksniai:
a) tvarkingai veikią vienetai, sistemingai išgyventi lietuviškajai skautybei,b) skautininkų ramovės, kūrybiškai talkinti tikslams išsiaiškinti, uždaviniams siekti, metodams įgyvendinti, nariams tobulinti, vadovams lavinti ir p.
c) rėmėju būreliai, ryšiui tarp sąjūdžio ir šeimų stiprinti, medžiaginėms sąlygoms gerinti, vietai bendruomenėje įsijausti ir k.
d) senpju skautu židiniai: nuolatiniai talkai organizuoti, darbu ir veikla paremti, pavyzdžiu ir asmens įnašu palaikyti ir t. t. A. S.

į i
i i
i i
Į VELYKOS — j

Kristaus Prisikėlimo šventė.

MALDA
Į ŠV. KAZIMIERĄ

Sv. Kazimierai, Marijos žemės globėjau, kuris him
nais šlovinai Švč. Mergelę, kuris naktimis prie bažnyčios 
durų klūpodamas šaukeisi pagalbos, kuris taip mylėjai 
skaistybę, kad visokios pasaulio garbės, visų patogumų dėl 
jos išsižadėjai. Išmelski, šv. Globėjau, ir mūsų kraštui 
skaistumo žiedų, kurie savo kvapu patrauktų mus visus 
savo keliais.

Šv. Kazimierai, niekur nenorėjęs išvykti iš savo šalies, 
o jai esant pavojuj, iš dangaus padėjęs mūsų kariuomenei, 
sugeltomis širdimis maldaujame, padėki prikelti mūsų tė
vynę kilniam gyvenimui, o mums veikiai sugrįžti į žemę, 
pašventintą kankinių krauju, nekaltomis ašaromis ir be
galiniu sielvartu. Amen.

(Iš Sibiro maldaknygės)

ŽINOME KUO NUGALĖTI
* Nevilčiai nugalėti yra viltis.
* Nuovargiui nugalėti yra poilsis.
* Neaiškumams nugalėti yra atvirumas.
* Vienišumui nugalėti yra gerieji darbai ir malda.
* Ilgesiui nugalėti yra dosni meilė aplinkai.
* Abejingumui nugalėti yra svarbiausių tikslų 

išryškinimas.
* Nepasisekimui nugalėti yra ramus apmąstymas ir 

didesnės pastangos.
* Blogai nuotaikai nugalėti yra esamų gerumų Įvertini

mas ir rankų darbai.
* Netvarkai nugalėti yra tvarka.
* Kartumui nugalėti yra humoras.
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--------  PRIE LSS VAIRO ---------
PASIKALBĖJIMAS SU NAUJUOJU PIRMININKU
— Kokia nuotaika Tamsta pra

dedi savo pareigas ir kokie 
Tamstos pareigų uždaviniai pir
miausiai siektini?

— Tarybos Pirmininko parei
gas pradedu eiti su dideliu susi
kaupimu, nes suprantu, kolą at
sakingą darbą esu apsiėmęs. Nu
matau, kad tos pareigos pareika
laus daug darbo, todėl esu pasi
ryžęs skirti Sąjungos reikalams 
visą savo atliekamą laiką. Pir
muoju mano uždaviniu buvo su
daryti pilną Pirmiją. Tolimesniu 
uždaviniu yra išlikti formalumus 
ryšium su Sąjungos legalizavimu 
ir pastangomis gauti pripažini
mą, kad Sąjunga ir jos padalini
mai būtų atleisti nuo pajamų mo
kesčio.

— Ar, broli Pirmininke, manai, 
kad naujoji LSS vadovybė laiky
sis tų pačių veikimo nusistatymų, 
kaip ligi šiol, ar yra tokių proble
mų, kurias tektų spręsti dabar ki
taip? Kokios jos?

— Šiuo metu dar negalima pa
sakyti, kokio nusistatymo laiky
sis naujoji LSS vadovybė spręs
dama tą ar kitą svarbesnį klausi
mą, nes dar neteko turėti nei Pir- 

mijos nei Tarybos posėdžių, kur 
tokie klausimai būtų paliesti. 
Pasitaiko gyvenime, kad ir tos 
pat sudėties kolektyvas, peržiū
rėjęs kurį klausimą, vėliau kitaip 
sprendžia. Tas labiau galima tuo 
atveju, kada vadovybės kolekty
vo sudėtis dalinai pasikeičia.

— Būtų įdomu skaitytojams 
perduoti, broli skautininke, Tams
tos įspūdžius iš KLSS suvažiavi
mo?

— KLSS suvažiavimas praėjo 
labai gyva nuotaika. Suvažiavi
mas ne tik išrinko Sąjungos or
ganus, bet dar visą eilę suvažia
vimo dalyvių pasisakė įvairiais 
svarbiais klausimais. Tenka ap
gailestauti, kad tai buvo kores- 
pondencinis, o ne akivaizdinis 
susirinkimas, ir todėl suvažiavi
mo dalyvių iškeltos mintys nega
lėjo būti išdiskutuotos plačiau. 
Visi suvažiavimo dalyvių pasisa
kymai ir iškelti sumanymai bus 
išstudijuoti naujos LSS vadovy
bės ir bus panaudoti kaip me
džiaga ateities darbams.

— Kokius Tamsta laikai KLSS 
keltus klausimus aktualiausiais?

Naujoji LSS Taryba savo Pir
mininku išsirinko sk. Edmundą 
Korzoną.

Sk. Aido skaitytojams perduo
damas S. Aido bendradarbio pa
sikalbėjimas su naujuoju Pirmi
ninku.

— Laikau, kad KLSS suvažia
vime buvo iškelti šie aktualiausi 
klausimai: LSS vienybės atstaty
mas ir skautiškos literatūros iš
leidimas

— Kokie artimiausi planai LSS 
veikloje ir kokių darbų Taryba jr 
Pirmija turėtų griebtis pirmiau
sia?

— Artimiausiu laiku LSS Pir
mija ir Taryba turės apsvarstyti 
KLSS suvažiavimo pareikštus pa
geidavimus ir Sąjungos vadovų 
bei Tarybos narių iškeltus klausi
mus. Manau, kad Pirmija vienu 
iš pirmaeilių darbų laikys skau
tų informacinės ir skautų vadų 
parengimo literatūros leidimą.

— Ko Tamsta, Skautininke, pa
geidauji iš vadovų?

— Skautų vadovų praeityje 
įdėtas darbas ir pasišventimas 
išugdė LSS į didelę ir stiprią or
ganizaciją. Sąjungos augimui 
ateityje užtikrinti būtina turėti 
daugiau gerai paruoštų vadovų 
— skiltininkų ir drauaininkų.

Su tradicine Ateina Naktis daina Los Angeles skautai-ės baigė Vasario 16 minėjimą, kuris įvyko vasario 23 d.
L. Kančausko nuoti’auka
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Kartais draugininkui ar drau- 
gininkei pasiūlius sueigoje pa
kalbėti kokiu nors religiniu 
klausimu, nusvyra ne viena gal
va, susiraukia ne viena kakta, ir 
galima išgirsti ar bent iš kai ku
rių akių išskaityti nepasitenkini
mą: “Nejaugi nerandame ko
kios nors linksmesnės temos?” 
Galvojama, kad, religija gali su
kelti tik liūdėsi, nes primena 
įvairius Įsakymus, draudimus, 
reikalauja atgailos, kovoja prieš 
malonumus ir linksmybes. Bet 
tai didžiausia netiesa. Juk tikrai 
jau nekartą būsi girdėjęs, kad 
Kristaus paskelbtoji religija yra 
vadinama Linksmąja Naujiena. 
Ir ne be reikalo. Nuliūdusiam 
pasauliui Kristaus mokslas at
nešė džiaugsmą, paguodą ir vil
tį.- Žmogus pamatė, kam gyvena..

Taip pat tikiu, kad geras vadovų 
susiklausymas ir mažesnis pai
symas asmeniškų ambicijų pa
dėtų išvengti mums daug nege
rovių Sąjungoje ir daugiau atve
jų padarytų vadovavimo darbą 
malonesnį.

— Kokie Tamstos linkėjimai vi
siems LSS nariams?

— Iš visos širdies linkiu vi
siems LSS nariams geros nuotai
kos ir sėkmės skautaujant.

— Ačiū, broli Pirmininke. Viso 
geriausio Tamstai ir visai Vado
vybei!

— Ačiū už linkėjimus. Malo
nėkite priimti mano ir naujosios 
LSS Vadovybės sveikinimus ir 
linkėjimus SKAUTŲ AIDUI, jo 
vyr. Redaktoriui ir bendradar
biams.

Krikščionybė jam duodą atsaky
mą Į sunkiausius, visą žmoniją 
varginančius klausimus, padeda 
pažinti tiesą, gėri ir grožį, ap
saugoja nuo klystkelių ir tiesiai 
veda prie tikslo.

Šiek tiek pastudijavę Įvairių 
tautų ir atskirų asmenų gyveni
mą, aiškiai pastebime, kad, nu
tolstant nuo tikėjimo, vis labiau 
grimstama i liūdėsi ir nusimini
mą, nes gyvenimo tikslas pasi
daro toks neaiškus, nematoma 
prasmės gyventi, dirbti, kovoti. 
0 kai žmogus vis labiau susigy
vena su tikėjimu, kai jo veikla 
remiasi Į amžinąsias tiesas, jis 
pasijunta tvirtas, pilnas energi
jos ir noro dirbti. Jo gyvenimo 
nuobodulį pakeičia džiaugsmas, 
linksmumas, pasitenkinimas.

Linksmumas yra kiekvieno ge
ro skauto žymė. Bet jei būsi nu
tolęs nuo tikėjimo, jei nematysi

SUSIORGANIZAVO
Sk. Aido pr. m. paskutiniame nr. 

buvo paskelbti LSS vadovybės rin
kimų duomens — kas kokioms pa
reigoms išrinkti.

Naujajam LSS Tarybos Pirmijos 
pirmininkui s. Ed. Korzonui pasiū
lius, korespondenciniu būdu Taryba 
Pirmijos nariais patvirtino keturis 
Tarybos narius.

Dabar Pirmija yra tokios sudėties: 
Pirmininkas — s. Ed. Korzonas. 
Vicepirmininkas — v. s.

K. Palčiauskas. 
Vicepirmininkė — v. s.

S. Gudauskienė. 
Iždininkė — s. F. Kurgonienė. 
Sekretorius — ps. K. Cijūnėlis.
K. vyr. dv. vadovas — v. s.

kun. J. Vaišnys, SJ.

LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

savo veiklos gilesnio Įprasmini
mo, gyvenimas atrodys toks tuš
čias ir nykus. Linksmumas tau 
bus labai retas svečias, tavo juo
kas dažniausiai bus tik dirbtinis. 
Retkarčiais jis prasiskverbs, lyg 
nedrąsus saulės spindulėlis pro 
tirštus debesis, bet ir vėl tuoj už 
jų pasislėps.

Pagrindinė mūsų tikėjimo žy
mė yra ne liūdesys ir atgaila, 
bet džiaugsmas. Ne gavėnia yra 
charakteringiausias liturginių 
metų laikotarpis, bet Velykos. 
Atgaila yra tik priemonė, o ne 
tikslas. Gavėnia yra skirta ne 
liūdesiui, bet rimčiai, apsigalvo
jimui, Įsigilinimui Į savo gyve
nimo tikslą. O kai apsigalvosi ir 
suprasi, kad tavo gyvenimo pra
džia ir pabaiga yra ir turi būti 
tikrojo džiaugsmo Šaltinis, tai tu 
būsi tikras skautas — visuomet 
linksmas, visuomet patenkintas, 
tavo veidą visuomet puoš nuošir
di šypsena.

V. s. Juozas Vaišnys, S. J.

LSS VADOVYBĖ
Ev. vyr. dv. vadovas —

kun. A. Trakis.
LSS vyr. sk-kė — v. s.

O. Zailskienė.
LSB vyr. sk-kas—j. s. B. Juodelis. 
ASS vadi jos pirmininkas —

s. A. Treinys.
Pirmijos pirmininko adresas: Ed. 

Korzonas, 8531 S. Kenten St., Chi
cago, Ill., USA.

Vadijoms pradėjus veikti, jau iš
leisti ir pirmieji jų biuleteniai.

Visiems naujiems vadovams ir va
dovėms SKAUTŲ AIDAS linki 
skautiško pasisekimo! O skaityto
jus ragina nuoširdžiai prisidėti, kad 
LSS gyvenimas švytėtų gera dvasia, 
smagia nuotaika ir naudingais dar
bais! A.S.
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GRĮŽIMAS

Ačiū Dievui, esu namie, ir vis
kas gerai. Ieškojau kito gyveni
mo toliau nuo namų, ir radau 
save.

Spėjau grįžti dvi dienas prieš 
Kūčias ir padėjau mamai ruoštis. 
Lauke gerokai prisnigo, bet vidu
je buvo šilta ir jauku, ir kvepėjo 
egle.

Niekuomet nebuvo tokių gražių 
Kalėdų.

Namiškiai, man taip netikėtai 
parvažiavus, nustebo, bet ir vėl 
nurimo. Patenkinti.

Tik mama, tur būt, daugiau 
spėja: ji kartais glosto mane pra
eidama, ir pagaunu jos tiriamą 
žvilgsnį ant mano veido. Tada 
noriu pribėgti prie jos ir viską iš
pasakoti, bet susilaikau. Kažkas 
viduje dar nenurimo, tartum bū
čiau smarkiai bėgusi ir uždususi. 
Gal kada nors vėliau jai viską 
papasakosiu. Sypsosimės abi.

Tuo tarpu bandysiu suvesti są
skaitą su savimi: juk iš profesijos 
esu raštininkė ir dar ne bet ko
kia!

Nežinau, kas man buvo pasida
rę pavasarį: neturėjau kantrybės 
nei su savimi, nei su kitais. Tai 
dirbdavau išsijuosusi, tartum vi
sas raštinės darbas turėjo būti 
atliktas per vieną dieną, tai ne
norėdavau rytą eiti į darbą. Pirk
davau drabužių, papuošalų, ir 
parnešusi nebenorėdavau jų dė
vėti. Niršdavau ant savęs ir kitų, 
taip, labiausiai ant kitų: ant 
bendradarbių, tėvelių, sesučių ir 
brolio. Staiga jie man visi atrodė 
įkyrūs, nuobodūs, atsilikę, sveti
mi — vienu žodžiu, nepakenčia
mi.

Tėvelis, parėjęs iš darbo, tuoj 
sėsdavo prie laikraščių. Vien ma
tyti jį paskendusį lietuviškose ži
nutėse mane be galo pykindavo. 
Atrodė toks siauras, gaištąs sto
vinčiame vandenyje, kada gyve
nimas taip veržėsi pirmyn! Bet
54 — 

labiausiai nesitverdavau pykčiu, 
kai imdavo pasakoti apie viso
kius žmones Lietuvoje, prisimin
damas didžiausias smulkmenas. 
Mama dar prisidėdavo prie jo 
pasakojimų, ir tada man jau no
rėjosi trypti kojomis arba garsiai 
sušukti: “Užteks tų kalbų! Nebe
noriu girdėti, kad ten ne taip 
rengdavosi, ne taip elgdavosi, 
kad vaisiai skaniau kvepėjo ir 
miltai gėriau kilo. Dabar kiti lai
kai, kiti reikalai. Duokite ramy
bės!"

Ir taip kiekvienas mažiausias 
dalykas mane erzino ir atrodė 
nebesvarbus arba išpūstas. 
Vaikščiojau kaip ne sava, kol 
atėjo tas lemtinas vakaras, kada 
nutariau palikti namus...

Bendradarbė mane parvežė na
mo, ir tėvelis su ja kalbėjo ang
liškai. Tuo tarpu mamytė ruošė 
kavą virtuvėjė. Ji ką tik buvo iš
kepusi pončkų, ir visur dar jomis 
kvepėjo.

Tėvelis taip keistai kietai tarė 
angliškus žodžius, ir mano drau
gė linksmai juokėsi, bet man 
kaito veidai iš gėdos. Niekuomet 
nebuvau pastebėjusi, kad jis vis 
dar taip klaidingai kalbėjo, ir 
man atrodė, kad neišlaikysiu. 
Kažkaip ūžė ausyse, ir tik lau
kiau, kada viskas pasibaigs.

Pagaliau visi išgėrėme kavos, 
ir Susan išėjo, nusinešdama mai
šelį jai labai patikusių pončkų. 
Tėvelis ją pagyrė, mamytė nu
džiugusi savo pasisekimu ėmė 
kraustyti stalą, o aš nuėjau į vir
šų, atsiguliau ant lovos, tartum 
gyvenimas būtų baigtas.

— Turiu išvažiuoti kur nors, 
turiu pradėti kitą gyvenimą be 
varžymų ir nemalonumų. Užteks 
man viso to! — kartojau sau 
daugybę kartų, tuo tarpu kai ap
maudas smaugė mane.

Tai buvo piktos ir juodos die
nos. Kai jas prisimenu, beveik 

negaliu patikėti, kad tai tikrai 
buvau aš, kuri panaudojo viso
kias gudrybes, kad tik atsipalai
davus nuo namų.

Mane išleido į Čikagą — ma
ma su ašaromis akyse, tėvelis ra
miai, nes buvo susirašęs su Do
vydaičiais ir paprašęs mane pri
glausti ir padėti man surasti dar
bą. Sesutės ir brolis nelabai jau
dinosi, nes žiūrėjo į mano žygį 
kaip į įdomią naujieną. O aš jau
čiausi laimėjusi: pagaliau pradė
siu gyventi, kaip noriu, ir būti to
kia, kaip visi.

Darbą gavau sunkvežimių 
bendrovės raštinėje priemiesčių 
kvartale ir išsinuomavau kamba
rį pas senyvą, blogai girdinčią 
prancūzę. Pradėjau naują gyve
nimą. Dirbau ilgas valandas ir 
grįždavau pavargusi, bet vis dva
sia buvo pakilusi, lyg kažko lauk
čiau, kas man atlygintų ųž tokį 
"narsų žygį".

Savaitgaliais išeidavau su nau-, 
jais draugais, daugiausiai italais. 
Maudėmės, lankėme filmus, val
gėme spaghetti ir pizzas, gėrėme 
rūgštų vyną ir klausėmės itališ
kų plokštelių.

Patiko mano šviesūs plaukai ir 
mėlynos akys — kiekvienas ma
ne sutikęs juos minėdavo. Buvau 
linksma, juokiausi, bet pagauda
vau save vaidinančią: mano šir
dies ten nebuvo, ji tik iš tolo ste
bėjo. Taip, stebėjo ir laukė.

Baisi buvo diena, kada nužudė 
prezidentą. Visi verkėme ir nega
lėjome dirbti. Parėjusi radau ma- 
dame prie televizijos, paskendu
sią ašarose. Atėjau ir aš klausy
tis naujienų.

Apie 11 vai. paskambino tėve
liai. Jie sakėsi taip nusiminę, taip 
pergyvenę, kad negalį nė kaip 
nusiraminti. Panorėję pasidalinti, 
išgirsti mano balsą.

Beveik, beveik jiems tą vakarą 
pažadėjau grįžti, bet vėl susilai
kiau. Tik murmtelėjau atsisvei
kindama:
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A. f A. sktn. Vytautas Tamulaitis
LSB Oro Skautu Skyriaus 

Vedėjui 
A. f A.

sktn. Vytautui Tamulaičiui 

tragiškai mirus, giliai liūdime 
ir likusiai šeimai reiškiame 

broliška užuojauta.

LSB Vyriausias Skautininkas 
ir Vadija

A. f A.
s. V. TAMULAIČIUI

tragiškai mirus, Sesei Daivai, 
broliui Gyčiui ir jų mamytei 
reiškiame gilia užuojautą ir 
kartu liūdime.

Los Angeles Palangos ir
Kalniškių Tuntai.

— Gal pasimatysime per Ka
lėdas.

Dienos greitai bėga, nes buvo 
pilnos pergyvenimų ir darbo. 
Žmonės pamažu aprimo, apri
mau ir aš. Pradėjau svarstyti, ar 
verta išleisti tiek daug pinigų 
lėktuvui, kad praleisčiau kelias 
dienas namie.

Penktadienį prieš trečią adven
to sekmadienį buvau kine su 
Frankie — nepatiko man tą va
karą nei filmas, nei Frankie. Ne
nusiteikusi išėjau į gatvę, savo 
draugo lydima, kai pasigirdo čia 
pat ausį veriantis automobilio 
stabdis ir kažkas suriko spiegian
čiu balsu:

— Jėzau, Marija, Jėzau, Mari
ja!

— Moteris sužeista! — pasa
kiau Frankie. — Turiu jai padėti.

— Palik tą kvailą senę ramy
bėje, — atsakė jis. — Ji pati kal
ta.

Bet aš jau nebesiklausiau: pa
silenkiau prie lietuvės ir ban
džiau ją raminti, kol atvyko grei
toji pagalba.

Naktį po to nutariau važiuoti 
namo. Verkiau ir karščiavausi ir

Š. m. vasario 13 d., neatsargaus 
jauno vairuotojo suvažinėtas, Los 
Angeles mieste, Kalifornijoje, mirė 
Lietuvių Skautų Brolijos Oro Skau
tų skyriaus įkūrėjas ir ilgametis to 
skyriaus vedėjas sktn. VYTAUTAS 
TAMULAITIS.

A. a. Vytautas buvo gimęs 1918 m. 
A. Panemunėje, kariškio šeimoje. 
Jaunas būdamas neteko tėvo, tai, 
kaip vyresnysis brolis šeimoje, užė
mė mirusio tėvo vietą, užtat ir jo 
gyvenimas niekada nebuvo rožėmis 
klotas, nes teko ir mokytis ir lygia
grečiai dirbti. Baigęs Tėvų Jėzuitų 
gimnaziją, įstojo į Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetą, kur studijavo 
inžineriją. Priklausė Korp. Plienas, 
Vyrijai. Rusų okupacija ir karas 
studijas užgniaužė. Emigracijoje at
vykęs į Kaliforniją, dar kartą buvo 
įstojęs į universitetą, bet jo, gyve
nimo siūlui nutrūkus, irgi nebete
ko užbaigti...

I Lietuvių Skautų Sąjungą a. a. 
Vytautas įstojo tremty, anglų zono
je. Gimnazijos laikais jis buvo ak
tyviai įsitraukęs i Lietuvos civilinės 
aviacijos aero klubo sklandytoju 
grupę. Lietuviškosios oreivybės idė
jai davęs pažadą, tremty sudarė pla
nus, paruošė statutą ir pagaliau, po 
didelių svarstymų ir persvarstymų, 
gavo sutikimą Brolijos ribose steig
ti atskirą oro skautų skyrių, kuriam 
iki pat mirties ir vadovavo. Už sėk
mingą vadovavimą buvo pakeltas i 
skautininko laipsnį ir apdovanotas 
“Už Nuopelnus” garbės ženklu. Taip 
pat buvo vienas iš senųjų skautu 
“Židinio” Los Angeles skyriaus kū
rėjas bei židiniečių statuto (visos 
S-gos ribose) projektuotojas.

Nesvetima a. a. Vytautui buvo ir 
kita visuomeninė veikla: nebuvo

negalėjau sulaukti pirmadienio, 
kad sutvarkyčiau reikalus darbe.

Neskambinau namo — jaučiau 
negalinti ramiai kalbėti — bet 
pasiunčiau telegramą. Brolis ma
ne pasitiko aerodrome. Grįžau 
namo.

Kada nors vėliau mamai viską 
papasakosiu. Šypsosimės abi!

P. P.

Los Angeles mieste lietuviško pa
rengimo, kuriame nematytum lėtų 
judesių, ramaus veido ir tvirto, šal
to charakterio. Jis ir šeštadieninės 
mokyklos ilgametis vedėjas, moky
tojas, atsargos karių Ramovės narys, 
ir Lietuvių Namų dalininkas ir kit. 
Skautybės šūkis — Dievui, Tėvynei 
ir Artimui — A. a. Vytautui buvo 
pasidaręs aukščiausias gyvenimo 
tikslas. Juo jis kasdieną, kas valan
dą, kas minutę ir tegyveno.

Lietuvių Skautų Brolija nustojo 
vieno iš stipriausių ąžuolų, o lietu
viškoji tremtis — kovotojo už Lie
tuvos laisvę.

A. a. sktn. V. Tamulaitis palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis Kal
varijos kapinėse vasario 17 d., kars
tą nešant židiniečiams, skautinin
kams ir skautams vyčiams. Atsisvei
kino skautų kapelionas kun. A. Va- 
liuška, Ramovėnų pirm. mjr. K. 
Liaudanskas, Brolijos Vyr. Skauti
ninko vardu — sktn. Rimt. Dabšys 
ir Pacifiko rajono vadas psktn. J. 
Pažėra.

Ilsėkis ramybėje, brangus Vytau
tai, svetingoje Kalifornijos žemelė
je! Tegul ta sauja laisvos Lietuvos 
rugių, skautiška baltoji lelija ir 
trispalvė ant Tavo užgesusios krūti
nės leidžia amžiams priminti, jog 
lietuvis laisvas gimė, laisvas ir mirs.

Senis Lapinas

— 55
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Pjtasų S&DW&Jt L
Savo sodyboje prie miško turi

me visokių keturkojų svečių: 
zuikių, voverių, skunksų, oposu
mų, baibokų, lakūnų, ir net rudą 
lapę.

Ankstyvą vasaros rytą pašoks- 
tame iš miego: vištų kieme di
džiausias triukšmas. Bėgu pažiū
rėti, kas atsitiko, ir susiduriu akis 
į akį su lape. Nė Įdek neišsigan
dusi ir, kaip atrodo, dar skaniai 
laižydamosi, lapė Kotryna apžiū
ri mane nuo galvos iki kojų. Ne
matydama nieko pavojingo ma
no rankose, nusišypso, nuleidžia 
kaltas akis ir nudūlina atgal į 
mišką.

O vištininke trūksta apie de
šimt viščiukų. Kam neklausėte 
mamų ir veržėtos lauk pro vielų 
tvorą? Dabar jau vėlu gailėtis! 
Laputei nereikėjo nei pipirų, nei 
druskos jums sudoroti.

Kiek vėliau, vištininką paver
čiame, dirbtuve. Po- ja apsigyvena 
iš eilės linksmo būdo voverytės 
(chipmunks), du skunksai ir bai- 
bokas (marmota woodchuck), 
kuriam tik rūpi tukti ir miegoti. 
Atmenu, kaip skunksai irėsi po 
šviežią, gilų sniegą — jie atrodė 
kaip du judą balti - juodi kilimė
liai — ir kai baibokas įlipo į me
dį ir vėl gražiai nulipo kaip sto
ras meškiukas.

Bet įdomiausias pergyvenimas 
buvo nuotykiai pereitą vasarą po 
mūsų miegamojo langais pieve
lėje už namo.

Lesiname paukščius žiemą ir 
vasarą įvairiausiais būdais. Ma
tėme 45 rūšis. Kadangi beveik vi
si paukščiai mėgsta trupinius, 
skardinėje statinėje laikome se
nas bulkutes, pirktas už nedide
lius pinigus kepykloje arba drau
gų dovanotas.
56 —

Birželio mėnesį kažkas ėmė 
knistis po mūsų langais, ir stati
nės dangtis nulėkė su dideliu 
triukšmu. Tamsoje tegalėjome 
įžiūrėti, kad kažkas juda ir traš
kina sausas bulkutes.

Įtarėme skunksus, bet neužilgo 
paaiškėjo, kad pievelėje vaišina
si didelis, gražus rakūnas liūd
nomis akimis.

Aišku, tuojau ištraukėme turi
mas gamtos Įmygąs, kad geriau 
susipažintume su nauju bičiuliu.

Nors rakūnai, ypač jaunikliai, 
ir panašūs į meškiukus (kai kas 
juos vadina wash-bears — 
Waschbar), jie nėra meškų gi
minės. Rakūnai tipiški Amerikos 
žvėrys, kurių tikras, nors ir toli
mas giminaitis yra Kinijos ir Ti
beto panda, atsiradęs ten kažko
kiu neišaiškintu būdu.

Rakūno ilgis maždaug 32 inčų 
nuo nosies iki uodegos galiuko. 
Jis sveria 20-25 svarus, bet pasi
taiko net 50 svarų storulių. Kai
lis šiurkštus, pilkšvas arba pilkš
vai - rusvas juodais galiukais. 
Uodega gauruota, pilksvai-balta 
juodais žiedais. Smailus snukutis 
primena lapę. Kojų pirštai ilgi, 
nagai stiprūs. Juodi plėmai ap
link akis turi baltus žiedus, todėl 
atrodo, kad žvėriukas dėvi tam
sius akinius.

Rakūnas geras plaukikas ir 
gaudo žuvis, varles, vėžius ir vėž
lius savo plonais, ilgais pirštais. 
Mėsą būtinai plauna vandenyje, 
bet tai daro, atrodo, ne švaros su
metimais, bet šiaip sau, kadangi 
jam tai patinka.

Be šių skanėstų ėda uogas, 
vaisius, kiaušinius, viščiukus, ku
kurūzus ir, kaip mes įsitikinome, 
bulkutes. Garsiai čepsėdamas ir 

linguodamas galva, rakūnas gali 
suėsti jų labai daug.

Gyvena žvėriukas urvuose ar
ba medžiuose. Medžiojamas mė
nulio šviesoje, ypač Amerikos 
pietuose, kur mielai kepamas ir 
valgomas...

Apsišvietę tuojau pastatėme du 
kibiru vandens ir turėjome malo
numą matyti, kaip rakūnas su 
bulkute nubėgo prie vandens ir 
ėmė pliaukštis vandenyje. Kar
tais jis tartum klūpėdavo prieš 
kibirą, kartais užlipdavo ant kibi
ro briaunos, laikydamasis uode
ga ir užpakalinėmis kojomis. 
Priešakinėmis kojomis jis maska
tavo bulkute vandenyje, nerū
pestingai dairydamasis į šonus.

Praėjus kuriam laikui atsirado 
antras, truputį mažesnis ir bailes
nis rakūnas. Vienas vos galėda-” 
vo sulaukti, kol sueisime į namus 
nakčiai, kitas slaminėdavo po 
krūmus — matydavome jo rau
donas, tartum žarijos, akis —■ ir 
teateidavo sutemus.

Kad galėtume ramiai miegoti, 
palikdavome statinę atdarą arba 
išmėtydavome bulkos gabalus 
pievelėje. Tačiau vieną naktį lie
pos mėnesį mane pažadino savo
tiškas mykimas. Prislinkusi prie 
atdaro lango — miegame antra-

Musu sodybą lankąs rakūnas.
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me aukšte — pamačiau tris sto
rus, judrius jauniklius ir jų tėvus. 
Visi vaišinosi, slankiojo šen ir 
ten, pliauškė kibiruose ir jautėsi 
namie.

Šeimos, atrodo, būta pavyzdin
gos: dažnai vienos motinos au
gina jauniklius, bet čia tėvas lai
kėsi su šeima. Jo apetitas visuo
met buvo geriausias. Be to rakū- 
niukas, įlindęs į statinę ir užsė
dęs bulkutes, nukentėjo ir turėjo 
išlipti: egoizmo nė rakūnai nepri
pažįsta.

Kitą kartą vienas jauniklis su
galvojo atsilikti, kai buvo duotas 
įsakymas žygiuoti namo. Vienas 
tėvų jį tuoj urgzdamas patvarkė, 
ir neklaužada sucypęs nudūlino 
paskui kitus žąsele traukiančius 
miškan. Viską matydavome 
šviesdami kišenine lempute že
myn.

Naktiniuose piknikuose pieve
lėje dalyvavo kartais visa rakū- 
nų šeima, kartais keli jos nariai. 
Nė žodeliu apie tai neužsiminda
vome kaimynams, kurie turėjo 
šautuvus ir mėgdavo šaudyti į 
bet ką, svarbu tik, kad daiktas 
būtų gyvas.'

Bet rudenį kaimynystėn staiga 
atsikraustė naujas žmogus su ra- 
kūnams medžioti šunimi, kurį 
vadino Beigeliu, atseit, Riestai
niu.

Vos tik Beigelis atsirado kaimy
nystėje, kaip jis atidūmė į mūsų 
pakalnę garsiai inkšdamas ir 
šniukštinėdamas. Tą darė dieną, 
o paskui jau naktimis, sakykime, 
nuo 11 vai. arba vidurnakčio iki 
2-3 vai. rytą.

Siausdamas aplink namus, 
Beigelis lojo kaip patrakęs ir arė

Rakunus persekiojęs šuo Riestainis.

JULIETTE GORDON - LOW (1860-1927)

Amerikos skaučių įkūrėja

Amerikos skaučių įkūrėja gimė 
1860 spalio 31 d. Savannah, 
Georgia.

Civilinio karo metu Gordonų 
šeima persikėlė į Čikagą, kur bu
vo gimusi Juliettės motina ir kur 
gyveno jos senelis Kinzie.

Senelis buvo valdžios agentas 
santykiauti su indėnais, ir mer
gaitė dažnai matydavo indėnus 
stovyklaujant jo kieme.

Grįžusi į Savannah po karo, 
Daisy, kaip ją vadino, nutarė su
organizuoti pirmąjį savo klubą. 
Kadangi klubo bandymas aprū
pinti neturtingą šeimą savo dar
bo drabužiais nepasisekė, klubo 
vardas "Helpful Hands" buvo 
juokais pakeistas į "Helpless 
Hands".

Bet Daisy išmoko daugybę ki
tokių darbų, jų tarpe piešti, kuo 
jos tėvai buvo labai patenkinti.

žemę nosimi, ieškodamas mūsų 
bulkučių mėgėjų, kurie arba spė
davo anksčiau pavakarieniauti 
arba teateidavo prieš saulei te
kant.

Du kartu — manau, kad tai 
buvo minėtas neklaužada — jau
niklis — pastebėjome rakūniuką 
katalpoje apie 15 pėdų nuo že
mės. Tupėjo prisispaudęs prie 
šakų, kabančia uodega. Beigeliui 
bėgant pirmyn ir atgal — į mišką 
ir vėl atgal į pievelę — rakūnas 
dairėsi, stebėdamas jau užkimusį 
ir uždususį priešą.

Matyt, pėdų buvo taip daug, 
kvapai buvo tokie malonūs, kad 
Beigelis nerado laiko pakelti gal
vos ir pastebėti akiniuoto daikto 
medyje prie alyvų.

Reikia manyti, kad šuo dieną 
bandė įtikinti savo poną, kad 
tikrai yra ko loti naktį, nes tas.

Ištekėjusi už anglo William 
Low, Daisy gyveno Anglijoje iki 
vyro mirties.

Po kelionės į Europą, Indiją ir 
Egiptą, ponia Low grįžo į Angliją, 
kur susipažino su lordu Baden- 
Powelliu. Pakviesta vadovauti 
keliom skaučių draugovėm, mie
lai sutiko.

1912 metais randame p. Low 
jau vėl Amerikoje, kur ji tuoj 
ėmėsi organizuoti skautes.

Tų pačių metų III. 12 d. Savan
nah buvo įkurta pirmoji Ameri
kos 18 skaučių draugovė. Vasa
rą įvyko1 stovykla. Už trejų metų 
skaučių štabas persikėlė į Wa
shington, D. C.

Nors p. Low beveik visiškai ap
kurto, ji keliavo po' visą Ameri
ką, steigdama skaučių vienetus.

Šiuo metu Šiaurės Amerikoje 
yra virš pusantro milijono skau
čių. S.S.

pasiėmęs šautuvą, apėjo apylin
kę, bet vis dėlto kailiuko dryžuo
ta uodega neparsinešė.

Vėl Beigelis lojo naktį, vėl siau
tė, bet tik sau pakenkė: pasibai
gė jo karjera. Jis kažkur išsiųstas, 
ir jo vietą užima vilkinis šuo.

Tuo tarpu ėmė šalti. Rakūnai 
vienas po kito dingo ir nuėjo 
miegoti į savo urvus arba dreves 
medžiuose.

Rakūnų amžius — jei niekas jų 
nespėja iškepti ir nenumauna jų 
gražių, tvirtų kailiukų — yra 9 — 
10 metų. Tikimės, kad mūsų ra
kūnai mus vėl kada nors atlan
kys. Pakenkti jie niekam negali, 
nes arti nėra nei kukurūzų laukų, 
nei vištininkų. Miškai tiesiasi 
daugybę mylių.

Bet jeigu jie ir neatsiras, visuo
met mielai prisiminsime pereitą 
vasarą. P.P.

— 57
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c SICKIAA/T
KASDIENINIS GERAS DARBELIS

Laisvajame pasaulyje pilna jau
nimo, atliekančio gerus darbus. 
Jo rasi vietos ligoninėje savano
riu darbininkų tarpe ir tolimuose 
kraštuose, siekiančiuose pakilti 
iš vargo ir sunkumų.

Sis jaunimas aukoja savo laiką 
ir jėgas, kovodamas už žmonių 
gerovę ir šviesesnę ateitį, nes jis 
tiki, kad tai gražu ir gerai. Jis ti
ki, kad reikia dalintis žiniomis, 
pertekliumi ir meile, kurią dar
bai geriausiai išreiškia.

Si jaunimo armija, didelės se
nesnių žmonių dalies remiama ir 
padrąsinama, stoja savo darbais 
prieš tuos skeptikus, pesimistus 
bei šiaip neprietelius, kurie tvir
tina, kad šiais laikais tedirbama 
už dolerį, kad neverta iš viso ką 
nors daryti, kad žmonės neverti 
pagalbos ir nedėkingi, kad kiek
vienas tešunta savo padaže, kad 
visvien nieko nepasieksime, ir 
kad esame pražuvę...

Skautai tiki kasdieninio gerojo 
darbelio tikslu ir prasme. Jie gal
voja, kad žmogus, gyvenąs tik 
sau, nepateisina duotos jam pro
gos šioje žemėje, kad gerieji dar
bai netik naudingi kitiems, bet 
teikia žmogui vidujinio pasiten
kinimo, laimės.

Jaunesnio amžiaus skautas pra
tinamas prie jam prieinamo ge
rojo darbelio, vyresnysis ragina
mas prisidėti dar prie didesnių 
užsimojimų be kasdieninio įnašo 
į gerųjų darbų kraitį.

Kad darbai būtų efektingi, vi
sais laikais skautai-ės mokomi 
globoti gamtą ir gyvulius, rūpin
tis mažesniais ir silpnesniaisiais, 
atlikti savo dalį namuose ir bend
ruomenėje, ir net rizikuoti gy
vybe.

Knygose ir laikraščiuose, — 
žinoma, ir kasdieniniame gyveni
me aplink mus, — užtinkame 
žmones, kurie vieni atliekia ar at
liko didelius darbus. Tas mums 
įrodo, kad kiekvienas žmogus 
svarbus, kad jis gali veikti savo 
aplinką ir palikti sektinus pėdsa
kus. Žmogus ir silpnas ir galin
gas, žiūrint kaip jis elgiasi ir kuo 
tiki.

Skautai-ės priklauso didelei šei
mai, kurioje gerasis darbelis ta

Vasario 16 d. gimnazijos jauniausios skautės su savo draugininke sese Lina.

pęs papročiu. Kad ir būdamas 
vienišas skautas toli nuo kitų tos 
didelės šeimos narių, jis visuomet 
gali atlikti savo gerąjį darbelį.

Inkilėlis paukščiui, žaislas vai
kui, veltui einamos pareigos, do
vanotas laikas ir pinigai — visa 
tai yra gerieji darbeliai, bet taip 
pat ir padrąsinimas, užuojauta, 
malonus laiškelis arba smagi šyp
sena kitam.

Maži ar dideli, be cento kišenė
je ir su sąskaita banke, skautukai 
ir skautininkai, visi pagal sąlygas 
ir sugebėjimus skleidžia gerųjų 
darbelių dvasią žmonių tarpe, 
nes ji yra skautybės dalis, visur ir 
visuomet ieškanti būdų pasireikš
ti. Skautai ir gerieji darbeliai ne
atskiriami.

58 —
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BRANGINKIME LIETUVIŲ KALBĄ
Lietuvių kalbos klausimas trem

tyje svarbus. Skautų Sąjunga, 
kaip ir kitos organizacijos, turi 
kreipti vis daugiau dėmesio į ko
vą už lietuvybę.

laimimas dažnai kalbasi ang
liškai, net studentai gerokai pa
maišo. Namuose išmoktų papras
tų žodžių neužtenka.

Viename skiltininkų sąskrydyje 
paaiškėjo, kad iš 10 palapinių, 
kuriose gulėjo 24 dalyviai, 10 
min. po tylos signalo viena pala
pinė kalbėjo lietuviškai, dvi visai 
tylėjo, o septynios angliškai.

PRIEŽASTYS:
Jų daug: mažai progos lietuviš

kai kalbėti, "virtuvinių" žodžių 
nepakanka; kartais nėra pavyz
džio vyresniųjų tarpe.

Su didele meile ir pasišventimu 
lietuviu kalba, lietuviu papročiai ir 
kilnumas per šimtmečius puoselėti 
lietuviu sodybose.

Daug jaunuolių neturi progos 
ar noro išmokti daugiau; daugu
mas neužtenkamai skaito ir rašo.

Svarbiausia, kad bendrai nėra 
pagarbos lietuvių kalbai. O tai 
kyla iš to, kad kai kuriems net 
gėda būti lietuviu svetimųjų tar
pe...

KODĖL LIETUVIŠKAI?
Lietuvių Charta labai gražiai 

išreiškia:
Lietuvių kalba lietuviui yra 

tautinė garbė.
Ji yra mūsų sava kalba. Kalba 

sena savo forma, graži, įdomi. Ji 
moksliškai svarbi.

Lietuvių kalba yra turtas, kurį 
gavome iš tėvų ir kurį "lietuvis 
perduoda ateities kartoms, kad 
amžinai gyventume". (Liet. Char
ta).

Vien to turėtų pakakti. Kiekvie
nas suaugęs lietuvis, ypač studi
javęs, turi mokėti gražiai kalbėti, 
rašyti ir skaityti. O tai neįmano
ma be pastovaus lavinimosi.

O kaip bus su išlaisvinta Lietu
va? Ar reikės gėdytis grįžti?

KOVA UŽ LIETUVIŲ KALBĄ
1. Keli sumanymai. Vieneto va

dovai ir vyresniojo amžiaus skau
tai turi pastoviai savo tarpe ir su 
jaunesniaisiais kalbėti gryna lie
tuvių kalba.

2. Kartais gerai pavartyti žody
ną, ar lietuvių kalbos Vadovą, ar 
Enciklopediją ir surasti naują žo
dį, kurį būtų galima vartoti, pvz., 
abaras — sakais aptekusi ir to
dėl nudžiūvusi pušies medžio da
lis.

3. Daug padeda skaityti: knygų 
galima rasti. Gera išmokti dau
giau eilėraščių.

4. Reikia palaikyti lietuvių 
spaudą rašiniais ir lėšomis. Jos 
užsakyti į namus ir į būklą ir 
skaityti.

5. Vadovai turi ištisai raginti 
jaunesniuosius lietuviškai kalbė

ti, duoti mažas, bet tinkamas pa
stabas; patarti, kodėl svarbu ir 
garbinga lietuviškai kalbėti.

6. Kalbos istorijos ar kiti pana
šūs pašnekesiai apie gramatiką, 
literatūrą ir kt. labai naudingi.

7. Vadovai-ės gali pasitarti su 
tėvais ir tuo būdu skautus smar
kiau paveikti. Gera ir draugų 
paprašyti padaryti pastabą tam, 
kuris visiškai netvarkingai kalba: 
abu pasitaisys.

8. Svarbu neduoti progos nelie
tuviškai kalbėti; — ir visaip veik
ti, kad prie užsiėmimų, darbelių 
ir kt. lietuviškai kalbėtumėm.

9. Prieš užsiėmimą patys vado
vai žino visus pavadinimus lietu
viškai. Jiems gera žinoti mokyk
los terminus lietuviškai, kad kal
ba būtų gryna.

10. Jeigu žymūs žmonės pareiš
kia, kad sava kalba kalbėti gar
bė, būtinai tą pranešti ir aptarti.

11. Vyresniuosius sudomins lei
dinėlis GIMTOJI KALBA, kuria
me iškeliami ir atsakomi įvairūs 
įdomūs kalbos klausimai. Kiti do
mėsis arba gali būti sudominti 
Lituanistikos Institutu, kursais 
Fordhamo universitete vasaros 
metu ir t. t.

12. Yra ir žaidimų apie lietuvių 
kalbą. Sugretinti angliškus ir lie
tuviškus žvėrių pavadinimus; su
galvoti kiek galima daugiau žo
džių, kurie prasideda raide ė ar 
ū; sugalvoti daug įvairių mažy
binių žodžių (žirgelis, juodbėrė
lis); arba žodžių, panašių į vieną 
(medis, mediena ir kt.); sugalvo
ti žodžių, kurie susideda iš 6 rai
džių; kaip kitaip vadinasi, pvz., 
stalas (skobnys); parašyti po 
vieną žodį, kuris prasideda skir
tinga abėcėlės raide; sudėti atski
ras raides į žodžius; ir kt.

A. S. jr.
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MES - DRAUGAI
Rodos, nieko nėra brangesnio, 

kaip geras draugas; nieko gra
žesnio už tikrą draugystę. Rasti 
žmogų, kuriam gali atverti širdį, 
su kuriuo gali verkti ir juoktis, 
yra nepaprasta laimė. Galima 
būti "draugišku", rodyti "drau
giškumą" visam būriui žmonių, 
bet artimai draugauti pasirenka
ma keli asmenys, nekartą, tik 
vienas, du.

Tikroji ir netikroji draugystė

Jei ieškai žmogaus draugystės 
savo egoizmui arba tuštybei pa
tenkinti; jei taikaisi pasinaudoti 
svetimu turtu, kito socialine pa
dėtimi arba įtaka visuomenėje, 
neturėtumei savęs vadinti drau
gu. Draugavimas, kuris žemina 
kilnius norus, traukia į purvą, iš
pučia savimeilę, nieko nevertas. 
Geriausiai bėgti nuo jo, nes tik
roji draugystė riša žmonių sielas, 
kelia norą suprasti, padėti, kilno
ti, aukotis. Negali draugauti arti
mai su žmogumi, kuris nevertina, 
ką brangini, negerbia, ką tiki.

Savo draugą myli, pasitiki juo, 
esi jam ištikimas ir dėkingas. 
Nebijai pasisakyti ir mielai iš

MINTYS IŠ LIETUVIŲ TAUTOSAKOS:

* Liežuvis skaudesnis už lazdą.
® Liežuvis be kaulų, bet kaulus sulaužo.
* Nekišk nosies, kur nereikia.
* Liežuvis žmogaus gydytojas ir žudytojas.
* Nekask kitam duobės, pats įkrisi.
® Ne kitą kąsk, o savo liežuvį prikąsk.
* Nelaimingas, kas gyvena tik sau.
* Blogas draugas, kurs nelaimei ištikus pranyksta.
* Draugą pažinsi druską kartu valgydamas.
® Geri draugai dalinasi ir musę per pusę.
* Zjnogų pažinsi iš jo draugų.
* Tarp butelių atsiradę draugai sudūžta.

Blogas draugas, kurs pila vandenį priešo malūnui.

klausai. Jis tavo džiaugsmas ir 
paguoda.

Ne visuomet kalbi susitikęs: 
kartais pakanka pabūti drauge, 
pažvelgti vienas į antrą, paspaus
ti ranką, paploti per petį.

Persiskyrus nesigriaužiama, 
nes tikroji draugystė, kaip ir 
žmogaus siela, nesensta, bet au
ga ir tobulėja. Iš tiesų, tikroji 
draugystė kartais iš tolo dar ryš
kesnė, dar kilnesnė.

Taigi, brangink savo draugą; 
nepalik jo lengvai, neapgalvotai, 
pasikarščiavus. Kentėk su juo ir, 
jei pasitaško, nuo jo, nes ir jis 
tiktai žmogus. Būk kantrus, prisi
mindamas savo netobulumus. 
Neišduok savo draugo ir jo pa
slapčių kitiems. Nepasiduok 
gandams apie jį. Greičiausiai ne
susipratimai paaiškės, ir drau
gystė, pergyvenusi krizę ir įgiju
si daugiau patyrimo, dar labiau 
sustiprės, pagilės. O jėi ryšiai 
nutraukti, nesijausk laisvas iš
duoti buvusį draugą, nes tuo tik
tai žeminsi save.

Turėk nuoširdaus draugo ypa
tybių ir trauksi žmones į save 
kaip stebuklingas magnetas.

Drg.

Kalniškiu tunto Dariaus-Girėno 
dr-vės Ereliu skiltis Jubiliejiniu 
metu skilčių konkurse laimėjo III- 
čiąją vietą. S. Radvenio nuotr.

DIDŽIOSIOS MINTYS:
Mažos dovanos palaiko drau

gystę. Nežinomo autoriaus
Draugas yra tavo laukas, ku

riame sėji mylėdamas ir piauni 
dėkodamas.

Skirk savo draugui kas geriau
sia tavyje. Ar tam turi draugą, 
kad ieškotumei jo draugystės 
nuobodumui pašalinti? Visuomet 
ieškok jo, kad praleistumėte va
landas pilnas gyvenimo. »

Kahlil Gibran
Tik tas neteko meno gyventi, 

kas nesugeba Įgyti naujų drau
gų. S. Weir Mitchell

Leisk draugystei palengva siek
ti aukštybių; per daug verždama
si ji labai greit gali netekti žado.

Fuller.
Draugystė didina laimę ir ma

žina skausmą, dvigubindama 
mūsų džiaugsmą ir perskirdama 
mūsų širdgėlą pusiau. Addison.

Stipriausia draugystė dažnai 
gimsta sunkiose sąlygose; juk ir 
geležis patvariausiai sulydinama 
karščiausios liepsnos. Colton.

Du žmonės negali ilgai drau
gauti, jei jie neįstengia atleisti 
vienas antro mažų trūkumų.

Bruyėre
Vienintelis būdas turėti drau

gą yra būti draugu. Emerson.
60 —
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(Tęsinys)

Tą naktį Sarvicuose temiegojo du — Herka ir Bri
kas. Du šunes savose patogiose vietose, rūmų prieme
nėse, visai nesijaudindami, kas darosi kambariuose.

Andrius Bogušas buvo pasiruošęs. Žibėjo batai ir 
pentinai, kabėjo kardas prie šono. Jam labai tiko būti 
kariu. Toks aukštas tiesus ir gražus. Didžiojoje svetai
nėje tarpe trijų veidrodžių matėsi daug šaunių Bogu- 
šų. Buvo jie visi vienodi ir gražūs. Tas seną bajorą dar 
labiau drąsino ir ryžtą kėlė. Tik Bogušienė nesutiko su 
Andriaus kai kuriais sumanymais. Tačiau Bogušas čia 
buvo kietas. Čia ne ūkio reikalai, ir nuolaidų nėra. Čia 
tėvynės laisvės klausimas.

— Mes pulsime juos iš pasalų! — šaukė bajoras, aiš
kindamas žmonai savo sumanymą, — jokio kito kelio 
neliko... Vienas Petras su savo vyrais nieko nepadarys.

— O Klemensas?... — bandė dar beviltiškai priešin
tis Bogušienė. ,

— Klemensas, kaip žinai... aš nenoriu jam šito užda
vinio pavesti... o be to, jų ten per mažai...

— Tu turėtum save saugoti, Andriau... Kas vado
vaus, jei kartais, neduok Dieve, kokia nelaimė...

—■ Ak, ką Čia kalbi!... — erzinosi vyras, — neprana
šauk. kvailysčių...

Įėjo tarnas ir pranešė, kad arkliai pabalnoti.
— Gerai, aš tuoj, — atsakė trumpai vyrui ir, pažiū

rėjęs ilgėliau į nusisukusią žmoną, pasakė:
— Po kautynių visi šį kartą Sarvicuose puotaus... 

Sudie...
— Andriau! — atsisuko bajoro žmona. Jos akys bu

vo ašarotos.
Bajoras priėjo, pabučiavo ją ir išėjo.
Su Bogušu jojo gerai ginkluoti dvidešimt penki vy

rai, paimti iš MalūntilČio, visi kaimiečiai ir stiprūs 
kaip ąžuolai.

Miškaičių giria nebuvo labai didelė, bet tanki ir gra
ži. Visi vietiniai ją puikiai pažinojo, nes ji buvo turtin
ga — čia vyrai ir moterys uogavo, grybavo, šluotoms 
kotų plovė, giles ir riešutus rinko, bajorai žiemą me
džiojo.

Jie turėjo joti dideliu lanku. Bogušas žinojo, kur 
bus sulaikytas traukinys ir maždaug apskaičiavo, kur 
galėjo būti sargybiniai sustatyti. Buvo svarbu, kad sar
gybiniai neišgirstų atjojant ir neužaliarmuotų kareivių.

Jojo raiteliai tylūs ir susikaupę. Tamsi naktis dengė 
juos labai gerai. Niekas čia nebūtų galėjęs jų matyti nė 
už šimto žingsnių. Po dviejų valandų jie pasiekė vaka
rinę pamiškę, kur turėjo laukti tolimesnių įvykių. Nu
lipę nuo arklių, minutėlę stovėjo ir klausėsi. Jokio gar

so nebuvo miške. Tik po valandėlės kažkur atsiliepė pa
budęs paukštelis. Vienas, kitas, trečias. Ėmė įsidrąsinti 
ir daugiau, o tuo tarpu pratrūko tamsa. Vyrų veidai iš
niro iš tamsos, susidarė ir arklių siluetai. Brėško. Labai 
palengva, labai atsargiai. Dangus buvo debesuotas.

— Laikykitės kautynėse kaip galėdami drauge, — 
kalbėjo Bogušas, — nesiduokit išsklaidomi, tai labai 
svarbu, kai mūsų nedaug... Bajoras vaikščiojo šen ir 
ten. Atrodė, kad jo visada aiškus šaltumas buvo kažkur 
dingęs. Bet kaimiečiai juo pasitikėjo. Jis yra vadas, jis 
žino, ką daro. Jis mokytas ir geras žmogus.

Staiga šūvis nuzvimbė mišku. Vyrai, kaip įgelti, šoko 
ant arklių. Jau prasideda, jau, jau...

Trumpai zvimbtelėjo dar du vienas paskui kitą šū
viai.

— Pirmyn! — įsakė Bogušas.
Sukilėliai įnėrė miškan. Visi garsai susimaišė: aušros 

pažadintų paukščių džiaugsmas nesiderino su klaikiais, 
piktais kareivių balsais, su šūviais ir keiksmais, su Bo- 
gušo raitelių dundėjimu tiesia iškirsta miško linija...

Petrui pasisekė labai gerai. Visi keturi sargybiniai 
buvo iš pasalų užpulti ir be garso nužudyti. Sukilėlių 
rankose jų šautuvai tuoj pat nukrypo į ešaloną. Palei
dus pirmuosius tris šūvius, buvo ženklas pradėti kauty
nes. Visi Petro vyrai šoko iš daubos ir išsiplėtę grandi
mi puolė geležinkelį. Sukandę dantis, atkišę šautuvus 
sukilėliai šlamėjo mišku. Tas viskas vyko taip greitai, 
kad rusai, pažadinti iš miego, nespėjo nė pagalvoti, kas 
čia pasidarė. Tokio pavėluoto puolimo jie visai nesiti
kėjo. Jei būtų kas buvę, galėjo įvykti, traukiniui nuo 
bėgių nuėjus. Tas netikėtumas rusus taip įpykdė, kad 
jie šoko visi kaip vienas, nelaukdami nė įsakymo gintis.

— Ura!!! — šaukė kareiviai, kildami į priešpuolį.
Klaikiai aidėjo miškas. Palei Petrą prazvimbė ruso 

šautas pirmasis šovinys, atsakydamas į tris pirmuosius. 
Nebebuvo laiko galvoti.

— Gult!... Ir šaudyt į rusus! — staiga suriko Petras, 
pats krisdamas į pirmą pasitaikiusį griovelį.

Rusai jau buvo visai arti ir atrodė, kad kautynės 
vyras prieš vyrą neišvengiamos, kai staiga iš dešinės 
prapliupo šūvių serija, ir keli rusai krito. Netekę savo 
draugų, kareiviai staiga pakeitė taktiką. Jie puolė že
mėn ir maskavos!, kur kam patogiau. Pasijuto lyg ap
supti. Bet nauji būreliai telkėsi prie traukinio, rikia
vosi su vadais ir užėmė pozicijas prie geležinkelio py
limo, labai gerai dengiančio. Pilkos rusų kareivių kepu
rės ir aštrūs durtuvai siūbavo giliame griovyje prie ge
ležinkelio.

Rodinskis su savo vyrais iš dešinės slinko artyn. Jų 
pusėje buvo labai patogus tankumynas slinkti. (B. d.)
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MŪSŲ JAUNIESIEMS
DVIRATIS

Taip pradėta...

Dviratis malonu turėti. Gerai 
prižiūrimas jis ilgai laikys. Ne
prižiūrimas jis gali būti nelaimės 
priežastimi. Todėl išmok juo rū
pintis. Negadink jo, valyk ir tepk 
jj ir, jei reikia, atiduok j dirbtu
vę taisyti. Šviesos, padangos, 
stabdys, skambutis turi būti tvar
koje.

Gavęs dvirati, tampi vairuotoju 
ir turi laikytis tų pačių taisyklių, 
kaip ir automobilio vairuotojas.

Kasmet žūna apie 500 dvirati
ninkų ir 26,000 sužeidžiami. Ne 
visuomet jie kalti — kalti ir au
tomobilistai, kurie atidaro savo 
mašinų duris nežiūrėdami, pasi
suka, nedavę ženklo arba nesusto
ja prie "stop” ženklo. Tokių vai
ruotojų reikia labai saugotis.

Bostono, Mass., skautukai mėgsta siausti, bet užtat sugeba ir ramiai klau
sytis, kai jų vadovė s. Kalvaitienė yra su jais.

KIEKVIENA JAUNESNIOJI SKAUTE 
YRA GERA PILIETE

Padėdama savo draugovei veikti, išmoksti būti gera 
krašto pilietė.

Jaunesnioji skautė atsakinga. —
Gera pilietė atsakinga.
Jaunesnioji skautė padeda sudaryti savo butelio tai

sykles ir klauso jų. —
Gera pilietė padeda kurti savo krašto įstatymus ir 

klauso jų.
Jaunesnioji skautė išklauso kitas jaunesniąsias skau

tes. —
Gera pilietė išklauso kitas pilietes.
Jaunesnioji skautė atlieka savo dalį draugovės darbe.
Gera pilietė visuomet atlieka savo darbo dalį šeimoje, 

kaimynystėje ir krašte.

Štai svarbiausios taisyklės, ku
rių dviratininkui tenka laikytis:

Važiuok su judėjimu, arti deši
niojo gatvės pakraščio. Laikykis 
susisiekimo taisyklių, ženklų ir 
signalų.

Jei važiuoji su draugais, va
žiuok žąsele, nelenktyniauk, ne
bandyk pasirodyti, nesimėtyk iš 
vieno šono j kitą.

...o taip baigta...

Pirma žiūrėk, paskui signali
zuok rankomis.

Niekuomet nevežk keleivių. 
Nesikabink į sunkvežimius.

Praleisk pėsčius ir automobi
lius.

Nesisprausk tarp automobilių 
ir sunkvežimių. Laikyk vairą 
abiem rankom. Pirkinių nelai
kyk rankose, bet priekaboje — 
krepšyje.

Nesileisk smarkiai j pakalnę. 
Nepalik dviračio ten, kur kas 
nors galėtų už jo užkliūti.

Būk mandagus. Gerbk kitų 
žmonių teises. S. Dv.
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DIENORAŠČIAI
MANO DIENORAŠTISAnt rašomojo stalo guli pilka knygutė: tai mano dienoraštis be užraktų.Ar nori, sese, pavartyti jo puslapius su manimi?Štai įlipinti iš šiaudelių padarytų kryžių pavyzdžiai. Įdomūs ir gali būti naudingi.Po to eina posakis: “Jaunimui 
reikia daugiau sektinų pavyzdžių ir 
mažiau juos kritikuojančių.”— Atmenu, sieloj omės jaunimo problemomis.Seka 15 patarimų nusiminusiam žmogui, jų tarpe:

“Išeik ir pakvėpuok grynu oru.
Kartais gera karštai išsiverkti.
Bandyk padaryti kitam gerą, 
įtampai atleisti padirbėk fiziniai.— Patarimus įrašiau sau ir paskui pasiūliau, vyresniųjų skaučių diskusijoms. Kaip gyvai visos reagavome ir kaip skaniai juokėmės iš pačių savęs!Štai už kelių puslapių balandėlių receptas, gautas iš draugės. Skaniai pavaišino, kai leidome visą popietį “nors kartą kaip reikiant išsikalbėti — sutvarkyti pasaulį!”Pavarčius kelis puslapius pabraukta raudonu: tai antrašas knygai užsakyti. Pasiųsime į vietos knygyną, vis bus vienu leidiniu daugiau apie Lietuvos problemaš.Trumpas sakinys angliškai:“I don’t let my worries worry me”.Juokingas sąskambis ir, gal, raktas i ramų miegą.Dar toliau: pasveikinti seserį vardinių proga.Vėl: Perdėjau menką dalyką. Pergyvenau tragediją, kur jos nebuvo.— Tai buvo tada, kada įvyko nesusipratimas šeimoje. Džiaugiuosi, kad pirma pradėjau derybas, ir viskas paaiškėjo.Ir taip,’ mieloji Sese, eina puslapis po puslapio linksmų ir liūdnų pastabų, praėjusių pergyvenimų, dabar jau nebe tokių aštrių. Kaip

laikas viską pakeičia! Randame ir išgirstų juokų bei gautų laiškų ištraukų.Žodžiu, dienoraštis mano gyvenimo margas atspindys. Jis atstoja kalendorių ir užrašų knygutę ir duomenų almanachą.
SESERS DIENORAŠTISAr nesusigundysi, Sese, pradėti savo dienorašti? Galiu užtikrinti, kad nesigailėsi ir, prisiminusi praeitus įvykius, net linksmai nusiteiksi.Aišku, turėdama daug širdies paslapčių ir norėdama ir jas užfiksuoti, geriau įsigyk užrakinamą knygutę, ypač jei turi smalsų brolį.Kadaise — net baisu pagalvoti, kaip seniai, rašiau kitą dienoraštį. Vietoje morzės abėcėlės, — tuo metu dar nebuvau skautė, — rašiau žydų ženklais, norėdama apsaugoti savo širdies paslaptis.Dienoraštis buvo labai kuklus, tik paprastas sąsiuvinėlis, bet koks jis buvo svarbus! Slėpiau jį vasarą nekūrenamoje krosnyje, palėpėje ir net pastogėje po šienu. Kartais net pačiai būdavo sunku atsiminti, kur jį padėjau.

Ir visas vargas kildavo iš to, kad turėjau smalsų vyresnį broli, kuris mergaičių nė kiek negerbdavo, bet džiaugdavosi galėdamas jas paerzint.Nors reikia sakyti, kad jis iš pradžių tartum visai nekreipė dėmesio į tai, kas vyko: mat, nutarė užmigdyti sesers budrumą ir iškrėsti jai gerą pokštą.Tada dar nebuvau susitikusi su tokia klasta ir patikėjau, kad dienoraščiui negręsia joks pavojus. Ė- miau mažiau saugoti savo brangenybę, kol ji, beveik visiškai prirašyta, dingo be žinios.Išieškojau visus kampus ir neramiai miegojau, kol brolis pradėjo nekalčiausiu veidu cituoti mano žodžius.Net plaukai pasišiaušė dėl tokios nelaimės, bet nieko nebegalėjau padaryti. Reikėjo kentėti ir tiek.Todėl mieloji Sese, turėdama broli, nepasitikėk juo, nors jis ir atrodytų švenčiausias: įsigyk užrakinamą dienoraštį ir nešiok raktelį su savimi. Aišku, tai svarbiausia tuo atveju, jei knygutė pilna širdies paslapčių.Gi šiaip dalykus rašinėk į ne taip baisiai saugotiną ir slėptiną užrašų knygelę. Bus labai naudinga, o vėliau — gal ir pačiai labai įdomu.
Sesė Mirga.

Skautų Aidas 1964 m. turėtų lankyti kiekvieną skautų-čių šeimą. Užsisakykite tuoj pat.

Aušros skaučių draugovės narės jaukioje Putnamo, Conn., sodyboje, kur 
dabar spausdinamas ir mūsų Skautų Aidas. — 63
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JŪROS SKAUTAVIMASSkautų įžodis ir įstatai tokie svarbūs, kad kartojame juos šioje vietoje kaipo visų mūsų skautiškųjų pastangų tikslą:
SKAUTO ĮŽODIS

Brangindamas savo garbę aš pasi
žadu visomis jėgomis stengtis tar
nauti Dievui ir Tėvynei, padėti ar
timui ir vykdyti skauto įstatus.

SKAUTU ĮSTATAI
1. Skautas tiesus ir laikosi savo 

žodžio.
2. Skautas ištikimas Dievui ir tė

vynei.
3. Skautas naudingas ir padeda 

artimiesiems.
4. Skautas draugas savo artimui 

ir brolis kitam skautui.
5. Skautas mandagus ir riteriškas.
6. Skautas gamtos draugas.
7. Skautas paklusnus savo tėvams 

ir vyresnybei.
8. Skautas linksmas, susivaldo ir 

nenustoja vilties.
9. Skautas taupus.

10. Skautas blaivus ir skaistus sa
vo mintyse, žodžiuose ir veiks
muose.Projektuodami savo skautavimo programą turime nepamiršti, kad gerų piliečių ugdymas įeina į suaugusiųjų planus. Berniukuose glūdi sugebėjimas persiimti idealais, bet jie nestoja į skautus, kad juos padarytų gerais piliečiais. Berniukas nori patenkinti savo nuotykių ir susidomėjimo troškimą, arba, dar dažniau, jis stoja i skautus, kadangi draugai yra skautai ir jis nori būti su jais. Stojęs į draugovę, berniukas nori veikti ir pergyventi, bet jis, aišku, nenori ilgų kalbų apie pilietiškumą. Kalbos jo netik nejaudina, bet paprastai jis nuobodžiauja, klausydamasis jų. Jis nori ką nors nuveikti, padaryti. Reikią tiktai duoti jam ką nors, kas jam ne

KAS YRA SKAUTYBE?tik sveika, bet ir įdomu, ir jis tai padarys. Jei per daug laiko praleidžiame kalbėdami, jis nerims vietoje ir seks mūsų pavyzdžiu: jis taip pat ims kalbėti, kas užgaus mus ir gadins mūsų nuotaiką.Berniukai gali susižavėti puikia kalba arba geru laužo pasakojimu ir nežinoti aiškiai, kas buvo sakyta.Baden-Powellio genijus suprato visa tai, ir jis nutarė, kad, jei berniukas turi turėti efektingą vadovą sveikai ir sąžiningai gyventi, tai turi būti kažkas lengvai suprantama ir lengvai atsimintina. Tuo būdu ir atsirado skautybės ugdymo pagrindai — įžodis ir įstatai.Čia vėl užsiėmimai turi užleisti vietą žodžiams, jei norime, kad įžodis ir įstatai būtų efektingi. Taikyti juos ir atlikti gerą, kasdieninį darbelį savo asmeniškame ir draugovės gyvenime gali taip įaugti j berniuko sąmonę, kad jie jam nė nejaučiant formuoja jo būdą. Jei įžodis, įstatai ir gerasis darbelis nėra draugovės gyvenimo dalis, jie per skautybę netaps berniuko asmeniško gyvenimo būdu.Gal būt, skaitydami toliau, būsite nusivylę, kad randate taip mažai techniškų smulkmenų ir taip daug apie skautiškojo ugdymo principus, taip mažai apie jūrininkystės mokslą ir taip daug apie jūros skautavimo dvasią. Galite tvirtinti, kad privesti berniuką iki to, kad jis sugebėtų atsilaikyti prieš jūros jėgą, yra jau savaime didelis darbas, ir neklystumėte. Bet dar didesnis darbas yra pridėti prie šio sumanaus baimės nugalėjimo tą būdo ypatybę, kuri išugdoma per pastangas gyventi pagal skautų įžodį ir įstatus.Būtų neteisinga neminėti šiame skyriuje to asmens, kuris yra vienintelė visos skautybės priežastis — būtent, paties berniuko. Nors mūsų principai būtų ir labai kilnūs, me

lš Tom Browne knygos 
SEA SCOUTING.todai labai logiški ir mūsų žinojimas ir organizacija labai tobuli, mes vis dėlto negalime tikėtis, kad mums seksis, jei nesusipažinome su augančiu asmeniu, kuriam visa tai skirta. Skautybė nėra sudaryta iš gatavų, vienodų šablonų, kuriuos galima išdalinti didelei miniai. Ji, galima sakyti, susideda iš atskirų pastangų, kuriomis kiekvieno berniuko nevykę ir keisti būdo kampai ir nelygumai įtaikomi nepaprastai rūpestingai į medžiagos formą.Šie dalykai keistai skamba sąjūdžio naujokui arba tiems, kurie atsimena mokyklų klases, bet ištikrų- jų tai vienas iš labiausiai patenkinamų skautų ugdymo metodo bruožų. Jis verčia mus išlaikyti vienetus neskaitlingus ir' rūpintis, kad šiuose vienetuose viešpatautų kažkas panašaus į jautrų šeimos draugiškumą.Pažinus skautą asmeniškai ir susidomėjus juo asmeniškai, kyla svarbus reikalas parinkti tinkamas skiltis ir jų vadovus. Natūralus draugų būrelis paprastai išsprendžia pirmąją problemą, ir aštrus pastabumas suras natūralų vadovą. Kai draugovė pagyvena kurį laiką ir tenka įjungti naujus berniukus, neapsieina be taktingo vadovavimo. Jei tačiau draugovė jau persiėmė skautybės dvasia, retai pasitaiko sunkumų dirbti skilčių sistema.Lygiai kaip skautas yra sąjūdžio centras, taip skilčių sistema yra lavinimo sistemos centras. Skiltis yra vienetas goriausiems nuotykiams, stovyklavimui, žaidimams ir beveik visam instruktavimui. Visi skilti - ninkai su savo vadovu ir jiems vadovaująs draugininkas sudaro draugovės vadovybę, kuri paruošia programas ir išsprendžia beveik visas smulkias draugovės administracijos problemas.Skiltis sukelia berniuko ištikimybės jausmą ir uždega jį ir duoda jam savo ruožtu progą būti vadovu. Skiltis skiriasi ir yra sėkmingesnė už mokinių klasę, nes ji yra natūralus berniukų būrys, kuris sueina savo malonumui ir nuotykiams, ir sėkminga yra toji draugovė, kuri pilnai išnaudoja šią gerą aplinkybę.
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SKAUTO VYČIO SKAUTAVIMO
PRASMĖ (Mintys velykiniam laikui)

Roland Phillips 1916 m. rašė:
"Niekas nėra perdaug svarbu, 

išskyrus tą didelę Jėgos Dvasią, 
kuri pasaulį palaiko, ir tą Meilę, 
kuri jį prižiūri ir veda. Tai yra 
Dievas, nepaprastas, rūpestingas 
skautų Draugas. Jis yra su skau
tais ir skautybė eina iš Jo. Todėl 
skautai neturi,ko bijoti. Jų yra 
tarnavimas, auka ir laimėjimas, 
ir jiems gerai dabar ir visados.

Roland Phillips žinojo tą reika
lingą dalyką, kuriuo skautybė 
tampa būdas surasti gyvenimo 
būdui — skautybės dvasinio pa
grindo supratimas ir įvertinimas.

Vyčiavimas reikalauja, kad 
skautas vytis šiuo klausimu mąs
tytų, kol jis stovi ant .tvirto pa
grindo, kad galėtų matyti, ko bus 
iš jo, kaipo skauto vyčio, reika
laujama.

Skautas vytis supranta, kad 
skauto įstatai ir įžodis nėra tik 
kredo, lyg pavyzdys, kurį turėtų 
sekti. Jie yra garbingiausiasis pa
vyzdys! Kai mūsų įkūrėjas Lor
das Baden-Powellis mums davė 
skauto įžodį,, jis ne be priežasties 
pastatė pareigą Dievui pirmoje 
vietoje.

Skautas, vytis tai pamato iš su
augusio vyro taško. Jis visada 
mato pareigą Dievui ir stengiasi 
savo gyvenime išvystyti į Kristaus 

panašias ypatybes — tikėjimą, 
tiesą, drąsą, linksmumą, nesava
naudiškumą, norą atlikti gerąjį 
darbelį, kada tik proga pasitai
ko, ir visa tai, ką reiškia brolybė 
visiems. Šios ypatybės nėra būti
nai priimtos ar išmoktos iš kitų. 
Jos natūraliai tikrame skaute atsi
randa, jeigu jis supranta to gy
venimo, kurį jis seka, pagrindus.

Geras vytis spindi skauto dva
sia. Savo asmeniniu pavyzdžiu jis 
pastato tokį krikščionio vyro pa
vyzdį, kad kiti, iš šalies žiūrėda
mi, mato, jog skautybės idealai 
yra giliai dvasiniai.

Roland Phillips apie skautybės 
dvasią rašė: "Nebent berniukai 
turi meilę Dievui širdyje — o be 
to negali būti tikro tarnavimo — 
nežinau kokiu būdu galima ber
niuką skautavime išlaikyti po to, 
kai jis sukanka 17 ar 18. Bet jei
gu skautybė jam reiškia ne plau
kimą, ar boksą, ar signalizaciją, 
ar stovyklavimą, bet geriausią 
būdą tarnauti tėvynei, tai skauty
bės dvasia seka jį visą gyvenimą, 
ir jokia nauja gyvenimo vieta, 
profesija ar amžius negali jos nu
varyti”.

Joks kandidatas netampa vy
čiu, kol neapmąstę savo principų, 
pareigos Dievui ir skauto įstatų.

Mus įkvepia Viešpaties ir dvy

likos apaštalą santykiai. Mes į 
juos žiūrime, kaip į pirmąjį vy
čių būrelį, kuriame yra visokių 
žmonių. Žvelkime į Kristų kaipo 
tobulą skautą — Jis rodė kelią, 
Jis buvo pavyzdys.

Jeigu mes šios vyčiavimo dvasi
nės jėgos nejaučiame, tai mes ne
turime nė menkiausios priežasties 
vadintis skautais vyčiais ar skau
tais.

Stengiamės įstatų ir įžodžio lai
kytis ir dažnai suklumpame, bet 
ko daugiau stengiamės, to dau
giau ugdome būdą. O tai gi yra 
skautybės svarbus tikslas.

Skauto vyčio gyvenimas pa
grįstas tvirtu tikėjimu. Skautas 
vytis žino ir supranta kasdieninės 
maldos reikšmę.

Vienas iš skautybės didžiausių 
nuopelnų yra, kad ji surinko vi
sokių tautybių ir tikybų žmones 

gyventi kartu stovykloje. Kiek
viena jamborė, skautų vyčių są
skrydis yra Dievo garbės įrody
mas.

Skautybė atliko tai, ko diplo
matai ir valstybininkai nesuge
bėjo: atnešti taiką ir sugyvenimą 
įvairių tautų asmenims. Ir skau
tybė tai atliko todėl, kad pirmoje 
vietoje reikalauja tarnybos Die
vui.

Skautas vytis, skautų sąjūdžio 
vyresniosios šakos narys, vykdo 
skauto įžodį ir įstatus, kiek tik jis 
gali — kaip vyras ir suaugęs žmo
gus. Nereikia sentimentalumo, 
bet mums reikia daug tvirto ti
kėjimo, linksmų ir plataus aki
račio krikščionių vyrų. Vyčiavi
mas gali tokių pastoviai parū
pinti.

Šia mintimi meldžiame, kad 
Dievas duotų proto, pasiryžimo 
ir būdo jėgos vykdyti skauto įžo
dį kaip skautams vyčiams dera.

Iš knygos Jack Cox, Ideas for 
Rover Scouts.
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@©®®@@ num PBiTYMtimPO ATVIRU DANGUMI
Ežerai, kalvos, miškai, lygumos, upės arba dy

kumos — visi gali būti taškai, iš kurių pradedate 
iškylauti arba stovyklauti. Ką darytumėte, kur eitu
mėte, gamta yra sukaupusi daugybę turtų jums, jei 
domitės, norite žinoti, turite vaizduotę.

Nėra stovyklavimo, nesurišto su gamta. Stovyk
lautojai susipažįsta su aplinka ir tiria, kaip ji ga
lėtų būti naudinga ir teikti jiems laimės. Atsiveria 
tartum naujas pasaulis.

Visa, ką imate į rankas, visa, kuo naudojatės 
stovykloje ar kitur, pareina iš gamtos — pieštukas, 
kuriuo rašote, popieris, ant kurio spausdintas šis 
žurnalas, kėdė, ant kurios sėdite, ir maistas, kurį 
valgote pietums.

Įsigilinę į gamtą pradedate suprasti, kaip vienas 
dalykas pareina nuo kito ir kokių nepaprastų šalti
nių esama gamtoje, ir bematant išmokstate šį tą 

apie labai svarbų dalyką, kaip išlaikyti ir apsaugoti 
gamtą.

Laikraščiai ir žurnalai visame krašte pabrėžia 
šios problemos svarbą. Tai nėra tušti žodžiai, tuš
čias susirūpinimas, nes sauvaliavimas, nerūpestin
gumas ir apsileidimas kasmet sunaikina didelius 
miškų plotus, žemės natūralų grožį ir upių skaid
rumą.

Nors ir negalite sulaikyti potvynio, žemės sly
dimo arba sustabdyti miško gaisro, YRA dalykų, 
kuriuos galite atlikti, nors ir mažu mastu, nes geras 
skautas yra gamtos sargas ir globėjas.

Jis taupo, ko randa apsčiai, imdamas tik, ko jam 
būtinai reikia, ir apsaugo, kas reta, palikdamas tą 
daiktą ar padėdamas jam augti.

Geras skautas stovyklautojas nieko be reikalo 
neužmuša, nei vabzdžio kelyje, nei stirnos miške. 
Jis nesužaloja medžių ir neišrauna gėlių. Jis žino, 
kad kiekvienas gyvas daiktas turi'vietą sau ir pa
deda išlaikyti pusiausvyrą gamtoje. G. D.TAVO GLOBAI PAVESTAS VAIKASVisvien kokio amžiaus, visi vaikai reikalingi trijų pagrindinių dalykų: 1. supratimo, 2. geros fizinės globos ir 3. apsaugos.Apsiimdama rūpintis vienu ar keliais vaikais, būk pasiruošusi suteikti šiuos tris dalykus.

LAIKYSENA
Tavo laikysena matyti iš tavo balso, veido išraiškos, žodžių ir veiksmų. Tegul vaikas pajunta, kad jį myli ir laikai ji svarbiu. Globodama kelis vaikus, rūpinkis, kad nė vienas nesijaustų pamirštas arba nuskriaustas. Skirdama dali savo dėmesio kiekvienam vaikui, palengvinsi drausmės klausimą ir sukursi laimingą atmosferą.

' Mokyklinio amžiaus vaikai veiklūs ir reikalaują. Nevienas jų smarkus ir savarankiškas ir nori, kad kiti leistų jam daryti, ką jis sumanė. Todėl reikia šventos kantrybės, energijos ir tikros meilės savo globotiniams, kad sektųsi pakreipti juos norima kryptimi be stumdy- mo. Reikia taip pat ir humoro". Aišku, reikia žinoti, kas daryti, kad apsiimtas darbas būtų saugus, įdomus ir smagus vaikams ir tau.
PASIRUOŠTIPatartina iš anksto pažinti globosimus vaikus ir stebėti, kaip jie elgiasi motinos akivaizdoje.Į darbą ateik laiku ir susipažink su savo pareigomis tą dieną.

Patartina apgalvoti, ko reikalausi iš vaikų — ar tik prastumsi laiką kaip nors, džiaugdamasi, kad vaikai nenusisuks galvų, ar ruošiesi dar daug kartų būti su tais pačiais vaikais. Tokiu atveju gera turėti savo nusistatymus televizijos, radijo muzikos, žaislų, namų darbo ir valgymo atžvilgiu.
TVARKAVaikai visuomet bando savo tėvų, mokytojų bei “angelų sargų” kantrybę. Tą gerai atsimeni iš savo gyvenimo. Todėl nusistatyk, kad laikysies kokios nors tvarkos be tos, kurios pageidauja vaikų motina, išeidama iš namų.Jei radijas ir, gal, televizija veikia kartu visą laiką, bus sunku išlaikyti savo autoritetą. Parink programą, jei išeina, tinkamą visiems žiūrėti. Gali po to aptarti su vaikais, kas buvo juokinga arba gražu. Kai reikia, be didelių kalbų, išjunk aparatą.Tokia proga bus valgant. Pasirūpink, kad vaikų rankos būtų švarios, neskubėk prie stalo. Jei vaikai pakankamai užaugę, tepadeda kloti ir nuimti stalą.Neleisk visur primėtyti žaislų. Jei taip atsitiktų, tegul vaikai padės juos į vietą prieš valgydami ar eidami gulti. Neįsakinėk, bet dirbk su jais.Stenkis pasirūpinti, kad nebūtų peštynių prausiantis prieš einant gulti. Jei kuris vaikas turi ruošti pamokas kitai dienai, geriausia pasodink jį atskirai nuo kitų, jei galima, kitame kambaryje.66 —
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ATSAKOMYBĖJokiu būdu nežiūrėk į savo darbą pro pirštus: nete- lefonuok savo draugams be labai ypatingo reikalo; ne- sivesk draugų, kurie “padėtų” globoti vaikus; nevalgyk nieko atskirai ar slaptai nuo vaikų; nebaidyk vaikų.Savaime aišku, kad turi žinoti, kaip pasiekti tėvus ar jų nurodytus kaimynus bėdos atveju, ir ko šiaip iš tavęs pageidauja. Gal, teks mažą vaiką paguldyti, gal išleisti vaikus laukan pažaisti sniege ir patikrinti, ar jie nešąla arba nesušlapę. Iš anksto įspėk, kad jie neilgam išeina, ir laikykis savo žodžio, pažiūrėjusi į laikrodi. Kartais laikas taip greitai bėga, kad nė nepajunti, kaip praeina valanda, kita, ir vaikai grįžta peršalę. Puodukas karštos sriubos žiemą visuomet tinka išgerti pabuvus lauke.Guldydama vaikus laikykis ramiai, sek motinos nurodymus. Nekreipk per daug dėmesio į vaikų surūgusią nuotaiką —■ jie nuvargę.
APSAUGA

Neišleisk mažų vaikų iš savo akiu. Tenežaidžia jie prie plytos virtuvėje, tenerauda nerūpestingai padėtų degtukų, peilių, žirklių ar kitų aštrių daiktų bei vaistų.Langai turi būti įkabinti. Puodų rankenos ant plytos turi būti nusuktos taip, kad vaikas jų nepasiektų. Atmink, kad mažas vaikas, norėdamas pamatyti, kas stovi ant stalo, bandom traukti už staltiesės ar takelio. Neleisk jam bėgti ant slidžių grindų.
Dėl visa ko būk pasiruošusi suteikti pirmąją pagal

bą ir žinok svarbius gydytojo ir ligoninės telefono nu
merius.

užsiimuKartais vaikams įdomu išgirsti ar išmokti ką nors nauja. Tuo tikslu gali turėti savo krepšelį su įdomia pasakų knyga, plastilino, spalvoti knygą bei pieštukus ir panašiai.Vaikai lengvai išmoksta lankstyti popierį, dainuoti naujas daineles ir eilėraščius, ir net vaidinti mažus dalykėlius. Pažinus juos gali iš anksto pasiruošti.Neapsiimk ’daboti vaikų, kai pati esi peršalusi ar nesveika. Nebučiuok vaikų, ypač į lūpas.
ŽAIDIMAI1) Ieškomas vieno dalyvio paslėptas daiktas. Laimėtojas gauna vaisių ar pan.2) Visi paslepia daiktą ir vienas ieško, atėjęs iš už durų. “Šilta” reiškia: esi arti to daikto; “šalta” — esi toli.

3) “Galvoju” apie kažką minkštą, baltą, ilgom ausim — kas tai yra?” ir panašūs spėjimo žaidimai.4) Pasakos, pasakos, pritaikytos vaikų amžiui. Kartais įdomu, kai vienas pradeda ir paskui visi iš eilės tęsia pasaką.
Sek SKAUTU AIDA ir jgyk vis daugiau skautiškojo 

prityrimo.

— BŪK SVEIKAS ——
KĄ SVEIKATOS PATIKRINIMAS GALI PARODYTINeturėtumei praleisti metinio sveikatos patikrinimo, kadangi jautiesi visai sveikas. Nevisuomet gali nujausti, kas negerai, o, gal, galėtumei ką nors padaryti, kad būtumei dar sveikesnis.Štai kas bus gydytojo patikrinta.1. Svoris, aukštis ir fizinis subrendimas. Jei per daug sveri arba neaugi kaip reikiant, turėtumei žinoti apie tai ir sužinoti, kas darytina.2. Dantims išlaikyti sveikiems, turi prisistatyti dantų gydytojui du kartu per metus. Sveika ir maloni žmogaus išvaizda labai pareina nuo dantų.3. Akys, ausys, nosis ir gerklė — gali nė nepastebėti, kad kas nors netvarkoje, su jais, o tuo tarpu be galo svarbu, kad jos būtų visiškai sveikos. Mažiausi trūkumai turi būti tuojau pataisyti. Metinis sveikatos patikrinimas ir šiuo atveju bus labai naudingas.4. Širdis. Jei negimei su širdies trūkumu ir niekuomet neturėjai reumato, greičiausia tavo širdis bus sveika. Tačiau ir čia svarbu patikrinti, ar gali dalyvauti labai eikvojančiose sporto rūšyse.5. Plaučiai. Rentgeno peršvietimas parodys, ar viskas gerai. Kartais miestas kviečia veltui persišviesti, pasinaudok tokia proga.7. Trūkiai ar šiaip kokie nors brendimo dalykai. Juos galima pataisyti. Neapleisk ir jų.8. Kūno laikysena ir kaulų bei sąnarių iškrypimai. Pastebėjus kokius nors trūkumus, reikia juos tuoj imtis taisyti. Kada nors pažvelk į savo laikyseną ir eiseną kritiškomis akimis: pats rasi, kad gydytojas gerai patarė tiesiau laikytis, nekrypuoti, nevilkti kojų ir nedaryti, tartum rankos būtų laikrodžio švytuoklės.9. Odos problemos. Čia švara svarbiausia, bet vis- vien gydytojas duos labai naudingų ir efektingų vaistų bei patarimų.10. Kraujo sudėtis. Negali pats spėti, ar esi maža- kraujis ar ne, iš savo veido spalvos. Tą geriau nustatys tavo gydytojas.11. Cukrus kūne. Jauni žmonės retai serga cukraus liga, bet patartina patikrinti ir šį dalyką.Taip pat svarbu, kaip nueiti patikrinti sveikatą, yra daryti, ką gydytojas patarė, ir daryti tai nedelsiant. 
Nebesirūpink.5) Kaladėlės arba butelių viršeliai mėtomi į popierių krepšį, lavinant taikliai įmesti.6) Dainos, rateliai, vaidinimėliai, eilėraščiai; “talentų” pasirodymas.7) Dienoraštis — gal ir visai paprastas sąsiuvinys — visų bendromis jėgomis rašomas ir iliustruojamas, gali likti smagus atsiminimas ateičiai.

UŽBAIGATėvams grįžus nesiskųsk prie vaikų be svarbaus, labai svarbaus, reikalo.Geriausia aptarti sunkumus su motina atskirai kita gera proga.Jei vaikai verti būti pagirti, nešykštėk gerų žodžių.
V. M.— 67
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- - NIKIAI-Ne tik gydytojai, bet ir kunigai susirūpinę mūsų kasdieninės rutinos neramumu ir įtempimu, iš kurių atsiranda visokios ligos ir fiziniai bei dvasiniai sutrikimai. Čia kalti ne vien darbo sumechanizavimas ir techniškoji mūsų laikų pažanga, bet ir faktas, kad daugelis žmonių neberanda laiko užsiimti tuo, ką jie ypatingai mėgsta. Jie neturi to, ką mes skautų kalba vadiname “nikiais”.Nikiams tūkstančiui metų, nes jie yra dalis žmogaus įgimto noro savaip reikštis ir mokytis.Mūsų tėvai ir seneliai visi turėjo nikius: sodino medžius, augino ką nors ypatinga, audė, siuvinėjo, drožė. Jie nenuobodžiaudavo dvasiniai.Šių laikų žmonės dažnai prasėdi valandų valandas prieš televizijos aparatą. Jie žiūri, bet nekuria, retai kada išmoksta ką nors vertinga. Būdami pasyvūs, jie net neprisiverčia gilintis į turinį to, kas praeina pro jų akis. Jų kūrybinės jėgos, jei taip galima išsireikšti ir daryti plačias išvadas, atrofuojasi.

Nerijos žvejų laivo stiebo viršūnė — įdomus rankdarbis.Lygiagrečiai modernus žmogus prie automobilio vairo taip skuba ir karščiuojasi, kad net atostogaudamas težiūri į kilometražą ir kelią bei jį erzinančius kitus vairuotojus. Jis neturi progos džiaugtis gamta ir naujais vaizdais ir jo nervai dar labiau įsitempia.Reikia turėti ką nors, kas išlygintų mus, kad vėl jaustumėmės pasilsėję, laimingi ir tikrai sveiki. Net ir labai mėgdami savo kasdieninį darbą, po kiek laiko jaučiame didelį norą atsinaujinti, atsigaivinti. Norime pakeisti mintis, grįžti į darbą nauja energija.Nesvarbu, ar renki pašto ženklūs, senienas, peteliškes; ar dirbi darže,

SVEIKATOS IR LAIMĖS ŠALTINISprie varstoto; ar mokaisi skambinti pianinu, tapyti: svarbu tiktai, kad mūsų užsiėmimas teiktų džiaugsmo, malonumo, atleistų mūsų vidujinį įtempimą ir atgaivintų mus. Skau- tavimui čia tenka svarbi vieta.Nikiai gali nieko nekaštuoti (visokie akmenų, kriauklių rinkiniai ir pan.) arba būti labai brangūs (paveikslų, tautodailės kolekcijos ir pan.).Kadangi noras kurti ir mokytis yra visų žmonių širdyse, nikiai tinka seniems ir jauniems, turtingiems ir neturtingiems, amatininkams ir profesionalams, sveikiems ir ligoniams.Būtų tikriausia mažiau ginčų ir skundų mūsų gyvenime, jei visi turėtume tuos gerus žaibolaidžius — nikius!Geras sumanymas būtų šeimose turėti vieną vakarą, skirtą nikiams: visi, tėvai ir vaikai, užsiimtų tuo, ką kiekvienas labiausiai mėgsta, ir tikrai būtų įvairu ir nenuobodu!Aišku, reikia atsiminti, kad kiekvienam žmogui jo nikis svarbus ir įdomus, nors jis mums ir atrodytų juokingas ir labai keistas. Todėl netiktų pašiepti mums nesuprantamu arba neprasmingu nikiu užimto žmogaus: gal ir į mus ne vienas žiūri su atlaidžia šypsena ir krato galvą, nesuprasdamas mūsų “kūrybos!”Ir niekas nežino, kas dar gali išeiti iš nikio: berniukas pradeda rinkti pašto ženklus, ir po kelerių metų jo albumas vertas daugybės dolerių! Arba žmogus dirbinėja rūsyje ir padaro naudingą išradimą; prisiminkime tik tokius žmones, kaip Galilėjų, Niutoną.Bet pirma aptarkime nikių rūšis.
NIKIU RŪŠYSNikiai nesuskaitomi. Yra tokių, kuriems tūkstančiai metų, ir kitų, atsiradusių tik vakar, šiandien! Jais užsiimama namuose ir po atviru dangumi. Kai kada reikia įtempti galvą, kitiems reikia fizinės jėgos ir ištvermės.Nikio tikslas gali būti nedidelis, arba jis gali prisidėti prie žmogaus išsilavinimo. Galima užsiimti užsi-

Sk. prof. Ig. Končius, visiems žinomas nikiu mėgėjas, laisvalaikiu drožinėja Jubiliejinėje stovykloje.
B. Kerbelienės nuotr.darius ir bendradarbiaujant su kitais.Vienodi nikiai riša žmones. Literatūros, daržininkystės, fotografų klubai dažnai yra žmonių, turinčių*, vienodus nikius, įsteigti.Bet ir šiaip nikiai gali visai nelauktai prisidėti prie to, kad mūsų draugų ratas praturtėja įdomiais ir sumaniais žmonėmis.Bendrai imant yra keturios nikiu rūšys:1— mes patys judame, kuo nors užsiimame (sportuojame, žaidžiame, skaitome, prižiūrime);2— renkame kolekcijas (senovės pinigus, paukščių plunksnas, meno vertybes);3— kuriame, gaminame ką nors (piešiame, vaidiname, statome);4— tiriame, mokomės (studijuojame naują kalbą, meną, elektroniką) .Nikiai gali turėti keletą tikslų: darydamas lietuvių sodybos modelį, berniukas gali išmokti apie lietuvių būdą ir gyvenimą; pamėgusi keramikos plyteles arba sutrupintus marmuro gabalėlius, mergaitė, iš-- studijavusi lietuvių puošiamąjį meną, gali sukurti gražių ir naudingų daiktų.€8 —
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TIKU-TAKO ir ATSAKO

PRATIMAS Nr.3

I. SKAUTIŠKOJI DALIS:
Uždavinys 1. Vertinamas ligi 3 taškų. Kas ir kur yra 

parašęs ar pasakęs:
“Jei taip pasitaikytų, kad užmirštumėte padaryti 

gera darbeli, turėtumėte kitą dieną du gerus darbelius 
padaryti. Atsiminkite, kad esate savo garbe pasižadėję 
tai daryti...”

U. 2. Ligi 2 t. Mazgų rišimas labai senas dalykas. Jau 
Homero laikais buvo žinoma Gordiano mazgo istorija. 
Trumpai atpasakok ją.

U. 3. Ligi 2 t. Gražus mūsų Nemunas... Jis apdainuo
tas ir aprašytas.

a) Atspėk, kas iš LSS narių-vadovų yra laikomas 
didžiausiu Nemuno upės žinovu ir kodėl?

b) Kokius veikalus jis yra parašęs apie Nemuną?
c) Kur jis dabar gyvena ir ką veikia?
U. 4. Ligi 2 t. Mūsų Sąjunga turi įvairių pasižymėji

mo ženklų. Nupiešk pieštuku LSS “Tėvynės Sūnaus/ 
Dukros” ženklą ir' aprašyk ženklo ir juostelės spalvas.

U. 5. Ligi 3 t. Skautai-ės jau nuo ankstyvo pavasario 
pradeda iškylauti. Išvardink ką patartina su savim tu
rėti (paimti) ruošiantis iškylom

U. 6. Ligi 2 t. Kiekvienas mūsų turi mokėti pirmąją 
pagalbą. Parašyk, ką darysi:

a) šuniui įkandus,
b) bitei įgėlus.
U. 7. 1 t. Gilwellio Parko vardą dažnai užtinkame.
a) Kas yra Gilwellio Parkas?
b) Kur jis yra?
c) Kuo jis žymus?
U. 8. Ligi 2 t. Iškyloje ar ir kitur dažnai teks naudo

tis vietoje rastu vandeniu. Kaip galima rastą vandeni 
išvalyti, t. y., padaryti ji tinkamą ir saugų gerti? Išvar
dink visus būdus.

U. 9. Ligi 2 t. Nupiešk pasaulini skautų arba skaučių 
ženklą ir paaiškink.

U. 10. Ligi 4 t. Daryti inkilus vienas iš Įdomiausių 
skautiškų darbų pavasarį.

a) Išvardink bent penkis paukščius, gyvenančius in
kiluose.

b) Nupiešk bent dviejų skirtingų inkilų brėžinius.
c) Aprašyk, kur tinkamiausia vieta inkilui iškelti.
U. 11. Ligi 2 t. Pionierijos darbuose dažnai turime 

reikalą su tvariais “rišimais”. Išvardink pagrindinius 
“rišimo” būdus ir paminėk, kur jie vartojami.

II. LITUANISTINĖ DALIS
U. 1. Ligi 7 t. Lietuvos miškuose, skynimuose ir ber

žynuose auga daug ir įvairių grybų.
Pagalvok ir atsakyk:
1. Kas laikomas grybų “karaliumi”? Nupiešk jį.

SKAUTIŠKOJO — LITUANISTINIO LAVINIMOSI 
VARŽYBOS

Skyrių redaguoja v. s. A. Matonis, 10 Edward St., 
Waterbury 8, Conn., USA.

2. Kokie grybai vadinami “šungrybiais”? Išvardink 
bent 3 iš jų.

3. Kam buvo seniau naudojami nuodingi grybai?
4. Išvardink 12 valgomų grybų.
5. Kaip žaidžiamas tautinis žaidimas “grybas”?
6. Ką reiškia žodis “grybelis”?
7. Kokios buvo profesijos p. Vincas Grybas (gimęs 

1890 m. Mažeikių apskr.)?
U. 2. Ligi 2 t. Ką reiškia šie žodžiai: 1. pavalkai, 2.

lakdyne, 3. suokimas, 4. medaims.
U. 3. 1 t. Kiek intakų turi Nemunas? Parink teisingą 

atsakymą (vieną) iš žemiau duodamų: 1. mažiau už 10,
2. lygiai 50, 3. apie 80; 4. mažiau už 100; 5. per 100.

U. 4. 1 t. Kas yra laikomas Kauno miesto įkūrėju?
U. 5. Ligi 4 t. Žemiau yra išvardintos žinomų Lietu

vos asmenų pavardės. Ties kiekviena pavarde įrašyk:
1. is kur yra kilęs (ir rask 
vo jo profesija ir 3. kuo 
mėjo:
1. Vincas Kudirka.
2. Antanas Smetona.
3. Jonas Mačiulis.
4. Mikalojus Čiurlionis.
5. Aleksandras Stulginskis.

tai žemėlapyje), 2. kokia bu- 
asmuo labiausiai pasižy-

6. Jonas Basanavičius.
7. Juozas Naujalis.
8. Antanas Baranauskas.
9. Kazys Grinius,

10. Kristijonas Donelaitis.
U. 6. Ligi 3 t. Įmink (atspėk) šias mįsles:
1. Dešimts uždirba,

Trisdešimts du pradirba.
2. Aplink taukai,

Viduryje plaukai.
3. Eina, eina keliu

Su visu savo nameliu.
U. 7. Ligi 2 t. Graži Lietuvos tautinė (trispalvė) vė

liava.
a) Kokiu būdu ir kada ji atsirado?
b) Ką reiškia jos spalvos?
U. 8. Ligi 2 t. Išvardink, kaip buvo vadinami visi 

Nepriklausomos Lietuvos laikais (1918-1940) apyvarto
je buvę pinigai (piniginiai vienetai)?

U. 9. Ligi 3 t. Vieno žymaus lietuvių rašytojo biogra
fijoje, be kitko, randame ir tokias žinias: Gimė Kretin
gos apsk. Be darbo savo profesijoje, buvo didelis liau
dies švietėjas ir blaivinimo apaštalas (skelbėjas). Iš 
liaudies kilęs, su ja daugelį metų bendravęs. Labai ge
rai pažino žmonių gyvenimą, papročius ir rūpesčius. Ra
šė ir knygas: vaikams — auklėjimo, suaugusiems — 
švietimo tikslu. Be kitų parašė ir “Vaikų knygelė”.

Pagalvok ir atsakyk:
1. Kas buvo minėtas asmuo?
2. Kokia buvo jo profesija ir kur jis dirbo (susirask 

jo darbo vietas žemėlapyje)?
3. Kokias dar svarbesnes knygas jis parašė?

PASTABOS:
1. Dalyvauk konkurse ir ragink kitus dalyvauti.
2. Dalyvavimo sąlygos š/m Sk A. Nr. 1 (23-24 pslp.)

— 69
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ATLANTO RAJONAS

Worcester, Mass.

V. 2. Maironio parke Nevėžio tun
tas ir Neringos viet. rengia didžiulį 
savo 10 metų įsisteigimo minėjimą. 
Šeštadienį 7 vai. bus iš New Yorko 
atvykstančio skautų vyčių okteto 
koncertas. Po to bus bendra vaka
rienė ir šokiai.

V. 3., sekmadieni, 9:30 Aušros 
Vartų bažnyčioje bus mišios už mi
rusius skautus, dalyvaujant visiems 
skautams, tėveliams ir svečiams. Po 
pietų 2 vai. bus iškilminga sueiga 
su programa ir 10 metų skautų-čių 
gyvavimo' Worcesteryje minėjimas. 
Visi skautai ir vadovai, o taip pat 
ir tėveliai, ypač iš Atlanto rajono, 
kviečiami atsilankyti.

VI. 27 ir 28 dienomis Maironio 
parke įvyks tradicinė Nevėžio tun
to rengiama rajono skautų sporto 
šventė. Taisyklės vienetams bus pa
siųstos greitu laiku. Visi kviečiami 
jau iš anksto tinkamai ruoštis.

Jubiliejinių metų užbaigimo pro
ga Neringos vietininkijos vietininkė 
ps. E. Gorodeckienė buvo pakelta į 
skautininkės laipsnį. Darbščiąją se
sę sveikiname ir linkime ir toliau 
gražiai dirbti.

Skautai vyčiai pradėjo šiuos me
tus dideliais užsimojimais. Kad dar
bas vyktų sėkmingiau, sekantieji 
asmenys paėmė ant savo pečių dar
bo naštą: tunto sk. vyčių skyriaus 
vedėjas — s. P. Molis, vyčių dr-vės 
•draug. — s. v. v. si. A. Glodas, Dr. 
V. Kudirkos būr. v-das — s. v. E. 
Markevičius, pav. — s. v. si. R. Mar
cinkevičius, Pulk. J. Šarausko būr. 
vadas —r s. v. v. si. V. Gedmintas, 
pav. — s. v. si. V. Baziliauskas ir 
DLK Vytauto klajūnų būr. vadas — 
s. P. Molis, pav. — s. v. si. K. Ged
mintas. P.M.

New Yorkas, N Y.

Skautams remti tėvų komitetas, 
naujai išrinktas, pareigomis pasi
skirstė tokiu būdu: pirmininkė P. 
Leveckienė, vicepirmininkas Č. A- 
šebergas, sekretorė A. Gerulaitienė, 
iždininkas V. Labutis, narė N. Va
laitienė. Posėdyje, dalyvaujant Ne
ringos tuntininkei, buvo apžvelgta 
busimieji komiteto darbai.

Neringos ir Tauro tuntai dėkingi 
buvusiam tėvų komiteto pirm. J. 
Butkui už nuoširdų skautiško jauni
mo rėmimą ir globojimą. Jo vado
vaujamas komitetas Skautų Aidui, 
persikelianČiam į JAV, paskyrė 50 
dol. paramą. Kr.

JAV VIDURIO RAJONAS

Kaziuko mugė Clevelande

III. 1. Šv. Jurgio parapijos salėje 
v. s. Iz. Jonaitienė, lydima tuntinin- 
kės s. Butkienės ir tuntininko s. Jo
kūbaičio, perkirpo ilgą, žalią kaspi
ną ir atidarė Kaziuko mugę.

Skautės reklamavo knygas, pilnas 
uniformas, jų ženklus, visokius 
rankdarbius, siuvinėtas pagalvėles, 
albumus, priejuostes, širdeles, mar
gučius, dirbtinių gėlių puokštes, 
įvairiaformius lempų gaubtus ir t.t. 
Skautai buvo turtingi savo gausiais 

Labai smarki Vanagų skiltis Elizabeth, N. J. Jub. m. skilčių varžybose jie 
laimėjo I-ąją vietą.

rankų dirbiniais: kryželiais, statu
lėlėmis ir žvakidėmis, įvairaus dy
džio lėkštėmis, dėžutėmis, pieštais 
mediniais padėklais ir dar daugybe 
kitų daiktų.

Po apžiūrėjimo, vaišių ir gausių 
pirkimų įvyko paskutinioji Kaziuko 
mugės dalis.

Pagerbti abiem tuntam nusipelnę 
p. K. Lazdinienė ir p. J. Garla. Po 
trumpų abiejų tuntininkų žodžių 
sekė skaučių ir skautų pasirodymai, 
lydimi plojimų ir dainų, kurias pra
vedė akad. Gailė Mariūnaitė.

Scenoje matėme Vorą ir musę, 
Keleivius ir šunis, Daržovių gegu
žinę, Madų parodą. Juokėmės nuo
širdžiai iš gražiai inscenizuotos “Te
kėjo saulelė”, kurią atliko vilkiukai. 
Didesnieji tunto broliai pasireiškė 
muzika, geru skaitymu ir deklama
cijomis, o svečiai amerikiečiai pa
rodė kaubojus, sugebančius įvairiai 
ir įmantriai vartoti virvę.

Pabaigai tuntininkė s. Butkienė 
perskaitė du sveikinimus: Vyriau
siajai Skautininkei, o antrą mūsų 
sergančiai v. s. Dr. Kesiūnaitei su 
skautiškais linkėjimais sveikti, stip
rėti ir vėl su mumis ir mūsų tarpe 
šypsotis.

Tegul klesti tos Kaziuko mugės 
su gražiu bendravimu; tenepristin- 
ga idėjų rengėjams ir nuoširdumo 
lankytojams. Regina N.
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KANADOS RAJONAS

St. Catherines, Ont.

Praėjusiu metu Žalgirio viet-jos 
darbu apžvalga.

Praėjusieji metai buvo gana sėk
mingi. Skautų gretos padidėjo. 
Skautai dažnai bendruomenės kvie
čiami atlikti menines programas. 
Jau keleri metai, kai pasirodo Kalė
dų eglutėje ir Motinos dienoje. 
Skaučių tautinių šokių grupė, vado
vaujama Joanos Zubrickienės, buvo 
net pakviesta pasirodyti anglų vi
suomenei. Sėkmingai šoko ir mišri 
taut, šokių grupė, Z. Jakubonio va
dovaujama.

Vietininkijai sukako 10 metų nuo 
jos įsikūrimo. 1953 m. pavasarį ps. 
O. Eižinienės buvo suorganizuota 
Welland ir Port Colborne skautų 
draugovė, o tuo metu St. Catherines 
jau vyko organizacinis skautų dar
bas, kuriam vadovavo ps. Adolfas 
Šetikas, 1953. VI. 22. Kanados raj. 
vadeiva ps. Vilimas įsteigė Niagaros 
pusiasalyje mišrią Žalgirio viet-ją. 
Pirmuoju vietininku buvo s. P. Bal
sas, paskui ps. Br. Simonaitis ir da
bar ps. M. Gverzdienė.

Skautų-čių viet-joje yra 60. Per 
tą 10 metų buvo suorganizuota daug 
iškylų, gi stovyklaujame kartu su 
Toronto ir Hamiltono skautais.

Sukaktis paminėta gana iškilmin
gai. Šventėn buvo atvykusi tuome
tinė Vyr. Sk. pavaduotoja v. s. Ko- 
datienė iš Detroito, Kanados raj. 
vadeivė s. M. Vasiliauskienė, taip 
pat nemažas būrelis skautininkių-kų 
iš Torpnto, Hamiltono ir Buffalo.

Kitas žymus įvykis mūsų v-joje 
buvo vėliavos įsigijimas. Ją padova
nojo ii’ pašventino mūsų v-jos dva
sios vadovas tėvas Barnabas Mika
lauskas, O.F.M. Vėliavos kūmais bu
vo J. Zubrickienė ir V. Bieliūnas. 
Tai buvo dviguba šventė: vėliavos 
krikštas ir jub. metų uždarymas.

Vietininkijos vadovybė, pradėda
ma II-jį dešimtmetį, nutarė dar la

biau sustiprinti skautišką veiklą. 
Šiuo metu vadovų eilės papildytos 
naujomis ir energingomis jėgomis; 
prisidėjo skl. Virginija Žemaitienė 
ir skl. Stasė Zubrickienė.

Šalia įprastinių nuolatinių skau
tiškų sueigų, užsimota suruošti tau
tinės reikšmės minėjimų, praplėsti 
taut, šokių grupes ir pasirodyti su 
programomis bendruomenių bei ki
tų organizacijų parengimuose. Jaus
dami tėvų ir rėmėjų nuoširdų pri
tarimą ir paramą mūsų darbuose, 
tikimės ateityje dar gražesnių ir na
šesnių darbo veiklos vaisių. V.

JAV. RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONAS

Los Angeles, Californija

I. 12 Dariaus ir Girėno dr-vės vy
resnieji skautai su draugininku atli
ko kelionę į San Gorgonio Wild 
Area Californijos kalnuose. Iškyla 
gerai pasisekė.

II. 12 senųjų vyčių pastangomis 
atgaivintas skautų vyčių Traidenio 
būrelis. Būrelio vadu išrinktas ps. 
Romas Venckus. Yra 10 narių. Ra
jone aktyviai dar- veikia skautų vy
čių Daumanto būrelis, s. v. v. si. 
Manfredo Prišmanto vadovaujamas.

II. 16. Los Angeles miesto rotušė
je iškilmingai buvo paskelbta Lie
tuvos Diena ir pakelta Lietuvos vė
liava. Iškilmėse dalyvavo rajono 
skautai ir skautės bei akademikai. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo šv. 

DĖMESIO! Skautai-ės, Vadovai ir Tėvai. SKAUTU AIDE nuo š. m. 
pradžios įvestas svarbus skyrius — SKAUTIŠKOJO LITUANISTINIO LA
VINIMOSI VARŽYBOS.

Norima, kad varžybose dalyvautų ir uždavinius spręstų 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 j tą reikalą ir padėti jiems vi
siems kartu ar kiekvienam paskirai susikaupti ko daugiausia reikalingų ži
nių sprendimams surašyti. Ir ta talka turėtų būti pastovi.

mišios už Lietuvą. Skautai ir skau
tės gausiai dalyvavo su vėliavomis. 
Minėjime mūsų jaunesniosios skau
tės labai gražiai prisidėjo prie me
ninės programos.

II. 23. įvyko rajono iškilminga 
sueiga. Pašventinta puiki, mėlyna 
vilkiukų Anykščių šilelio dr-vės vė
liava.

Kūmais buvo s. M. Naujokaitis ir 
v. s. V. Barmienė. Sueiga įvyko pa
rapijos salėje, gausiai dalyvavo tė
vų ir svečių.

Po rajono vadeivos žodžio sekė 
įsakymai ir įžodis. Paukštyčių įžodį 
davė 7 sesės, skaučių — 1 sesė ir 
vilkiukų — 3 broliai. Du vilkiukai 
atsisveikino ir perėjo į skautų drau
govę. I vyresniškumo laipsnius pa
kelta: si. — psl. Danguolė Razuty- 
tė, į psl. — Birutė Kazlauskaitė ir 
Ina Janušauskaitė. Iš pareigų pasi
traukė ilgametis Kalniškių tunto 
tuntininkas s. R. Dapšys, jaunesnių
jų skaučių Lakštingalų dr-vės drau
gininke s. A. Pažiūrienė ir skautų 
Dariaus ir Girėno dr-vės drauginin
kas ps. G. Radvenis. Nauju tuntinin- 
ku patvirtintas s. v. v. si. A. Kaza
kevičius ir Lakštingalų draugininke 
—- sesė R. Brazaitienė; Dariaus ir 
Girėno dr-vės draugininku •—■ laiki
nai s. v. v. si. V. Anelauskas.

Laužo programoje su dainomis ir 
pasirodymais labai gražiai pasireiš
kė mūsų paukštytės ir vilkiukai, sa
vo vaidinimais ir eilėraščiais vaiz
duodami tuos laikus, kada Lietuva 
buvo laisva. V. A.
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Skyrių tvarko ps. R. Pakalnis, 20 Oak Leaf Dr.
Waterbury 8, Conn. USA.

LSS 1963 m. jubiliejinės stovyklos proga išleistas 
trijų spalvų (geltonas, žalias ir raudonas) ženklelis — 
markutė. Išleidimo reikalais rūpinosi ps. R. Pakalnis. 
Ženklelio projektą piešė dail. K. Jatužis. Dovanai jį Vo
kietijoje atspaude vienas vokiečių skautininkas.

Jub. stovyklos atidarymo dieną buvo, v. s. A. Mato- 
nio rūpesčiu, išleisti specialūs vokai su ženkleliais, ati
tinkamais . atspaudais ir Plymouth, Mass., . pašto ant
spaudu. A. S.

Plymouth, Massachusetts Oskville, CoBn*
hrstdavof issoe

LSS 1963 m. Jubiliejinės stovyklos ženklelio - markutės pirmosios dienos vokas

LAISVĖS KOVU DAINOS. Re
daktorius Jonas Aistis. Iliustravo 
Vytautas Raulinaitis. Išleido Lietu
vos Nepriklausomybės Fondas. 1962 
m. 342 psl.

Knygos įvade rašoma:
“Žūtbūtinių kovų atvangomis, 

kraupiuose mirties šešėliuose gimė 
šios neviltingų Lietuvos laisvės ko
vų dainos. Gūdžioj prieblandoj, 
mirtinų pavojų grėsmėj jas kūrė, 
rašė, perrašinėjo ir net spausdino 
kovūnai, kurių vardų jau niekas ne
besužinos”.

Leidinyje gaidų nėra, bet kaiku- 
rių dainų melodijos žinomos, ir tos 
jau skautų-čių jautriai dainuoja
mos.

Skautai vyčiai, vyresniosios skau
tės bei akademinis jaunimas galėtų 
vis daugiau ir daugiau tų dainų iš
mokti ir vis plačiau jas įvesti į mū
sų skautiškuosius užsiėmimus.

Nežinomų melodijų dainų tekstus 
tinka deklamuoti; kai kurios labai 
patogios inscenizuoti patriotinėms 
nuotaikoms pagilinti prie laužų, va
karėliuose, minėjimuose ir net pa
prastose sueigose šių turiniui labiau 
įprasminti.

BUDĖKIME. LSS Anglijos rajono 
leidinys, skirtas LSS 1918-1963 ju
biliejiniams metams paminėti. 32 
psl. Rotatoriumi spausdintas.

Redaguoja ps. Danguolė Sadūnai- 
tė-Sealey. Iliustruoja s. J. Alkis. 
Administratorius ps. B. Zinkus.

Kruopščiai paruoštas, originaliais 
ir iš kitur paimtais rašiniais pratur
tintas, simpatiškas leidinėlis.

Tokie vietiniai skautiški leidiniai 
labai svarbūs, ir jų tvarkytojams 
linkėtina ištvermės.

Jonas Vėgėlis. VISGAILIS. 5-ių 
dalių Lietuvių tautos gyvenimo ir 
jos kovų su Lietuvos priešais poema 
apie karvedį Visgailį, gyvenusi 
1592-1684 m. 1963 m. 242 psl. Kai
na $3.00. Spaudė Immaculata Press, 
Putnam, Conn.

SKILTININKAS. 1963 m. ruduo. 
Nr. 3. Neperiodinis Laisvės Varpo 
draugovės vadovų lavinimo orga
nas, Providence, R. I. 32 psl. Reda
guoja ir leidžia sv. v. si. J. A. Stari- 
čenka. Įdėta įvairios medžiagos iš 
skautavimo programos. Ir pastangų 
daug gerai padaryti. SKILTININ
KAS turėtų, bent pasikeičiant su 
kitais leidinėliais, pasiekti daugiau 
vietovių. A. S.
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