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DARBĄ TĘSKIME!
Pasibaigė oficialiosios Skautu Ai

do 1963-64 m. prenumeratos rinkimo 
varžybos.

Ačiū visiems už didelę talką. 
Sveiki, laimėtojai! Jūsų pastangų 
pavyzdys švyti.

Tačiau Skautų Aidui dar reikia 
talkos: kiek daugiau prenumerato
rių. Greičiau užsisakę, dar galės 
gauti ir pirmuosius šių metų Sk. 
Aido numerius.

įsidėmėkime, kad dar vyksta dar 
labiau dvasinio turinio varžybos 
Skautų Aide. Tai Skautiškojo-litua- 
nistinio lavinimosi varžybos. Čia 
reikia vadovų ir tėvų pagalbos jau
nesniesiems geriau įsijausti. Padė
kite jiems.

Budžiu, v. s. A. Saulaitis

1) 1964 m. Sk. Aido garbės leidėjo 20. 
prenumerata:

(Kai mokėta 25.00 dol. ar daugiau)
3. Gauta per Aušros Vartų tuntą 21.

Chicagoje, III. Prašė pavardės
neskelbti. 22.

2). 1964 m. Sk. Aido garbės prenu
meratoriai: 23.

(Kai mokėta 10.00 dol.).
17. Kun. J. Pakalniškis, Brooklyn, 24.

N- Y- 25.
18. Romas Veitas, N. Quincy, Mass.
19. Giedrė Galinytė, Dorchester,

Mass.

IŠ SKAUTU AIDO VAJAUS
(ž. S. A. nr. 2, 26 psl.).

Vokietijos skautams, užsakė 
Venta Enginering Co. Chicago- 
je, Ill.
Vokietijos skautams, užsakė 
Kernavės tuntas Chicagoje.

M. Manomąitis, So. Boston, 
Mass.
Mrs. L. J. Končius, Waterbury, 
Conn.
Stepas Matas, Cleveland, Ohio. 

Valerijonas Šimkus, Springs, 
III.

s. L. Eimantas, 
Sk. Aido administratorius.

SKAUTU AIDO 1963-1964 metu
VIENETAI:

1) Žalgirio tuntas Bostone, ryšininkas ps. Č. KILIU
LIS, surinko taškų iki 1964. I. 1 — 233; duodama 10% 
taškų už laiką ligi 1964. I. 1. — 23; surinko taškų po 
1964. I. 1 — 177; iš viso — 433 t. Laimėjo I-mą vietą 
vienetų tarpe.

2) Šatrijos Raganos vyr. skaučių būrelis Omahoje, 
ryšininkė L. Antanėlienė, surinko taškų ligi 1964. I. 1 — 
87; duodama 10% taškų už laiką ligi 1964. I. 1 — 8; su
rinko taškų, po 1964. I. 1 — 117; viso taškų — 212. Lai
mėjo IV-tą vietą vienetų tarpe.

PAVIENIAI PLATINTOJAI:
1) S. R. Kučiauskienė iš Chicagos Aušros Vartų tun

to, surinko taškų ligi 1964. I. 1. — 278; duodama 10% t. 
už laiką ligi 1964. I. 1. — 8 t.; surinko taškų po 1964. I. 1. 
— 103; viso — 408 t. Laimėjo I-mą vietą pavienių pi. 
tarpe.

vajaus-konkurso LAIMĖTOJAI:
2) S. VI. Bacevičius iš Clevelando Pilėnų tunto. Su

rinko taškų ligi 1964. I. 1. — 87; duodama 10% taškų už 
laiką ligi 1964. L 1. — 8 t.; surinko taškų po 1964. I. 1.— 
73; viso taškų — 168. Laimėjo III-čia vietą pav. pi. tar
pe.

3) Ps. J. Toliušis iš Chicagos Lituanikos tunto. Su
rinko taškų po 1964. I. 1. — 150. Viso — 150. Laimėjo 
IV vietą pav. pi. tarpe.

4) A. Gedmintas iš Worcesterio Nevėžio tunto. Su
rinko taškų po 1964. I. 1. —139. Viso — 139. Laimėjo V 
vietą pav. pi. tarpe.

Be to, kaip žinoma, SA platinimo varžybos vyko ra
jonais.

JAV Vidurio rajonas, surinkęs daugiausia taškų — 
772, laimėjo varžybas antrus metus iš eilės. Šiam rajo
nui antrą kartą iš eilės atitenka Sk. Aido 40 metų jubi
liejinė gairelė.

(Pabaiga 132 psl.)

Viršelio viduryje Reginos Vaitkutės piešinys Motina su vaiku.
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Stovyklavimo Prasmė
Vasaros stovyklos pagrindinis 

tikslas nėra palinksminti skautus, 
bet sudaryti tam tikrą aplinką, 
programą ir vadovavimą, kuria
me stovyklautojai gali rasti tą 
lavinimą ir lavinimąsi, ir tą auk
lėjimą ir auklėj imąsi, kuris jiems 
daugiausia reikalingas.

Vasaros stovykla nėra laikas 
daryti ką stovyklautojų naudai, 
bet užsiimti su stovyklautojais; 
nepadaryti lengvo gyvenimo vie
tą, bet duoti gyvenimišką aplin
ką, kurioje reikia veikliai daly
vauti, nors ir trumpai, kartu ir 
bendrai su kitais.

Duoti progą ugdytis — tai tikra 
vasaros - stovyklos privilegija. Jie 
neauga kaipo asmenybės (tai 
skautybės tikslas), jei jie yra 
linksminami, varinėjami, jiems 
patarnaujama, ar daroma visa 
tai, ko tik jie nori.

Vaikas, atitrauktas nuo gamtos, 
dažnai neturi pasitikėjimo, tam 
tikro laisvumo ir originalumo. 
Kas mėgsta stovyklauti gamtoje, 
kirsti medi, laipioti po kalnus, 
sėdėti apie laužą — mokės užau
gęs savo užduoti atlikti su pasiti
kėjimu ir pasiryžimu.

Stovykla, iš tikrųjų, yra žmo
giško pergyvenimo turtas: gam
tos grožis ir didybė; broliškas 
jausmas ir iš to sekanti vienybė; 
tam tikras dvasinis atbudimas.

Gamta — stovyklos programos 
šaltinis.

Gamta — grožio lobis.
Gamta — Dievo gerumo pa

vyzdys.
Gamta — visų paveldėjimas.
Gamta — kiekvieno mokytoja.
Gamta — lietuvio paveldėji

mas ir gyvenimo 
būdas.

Stovykla yra nepaprasta proga 
pamatyti tuos tris ryšius, kurie 
riša žmogų su realybe:

1. Jo santyki su Dievu.
2 Jo santyki su kitu žmogumi.
3. Jo santyki su gamta.
Tai yra tikrai natūralios mora

lės pagrindas.

Lenkiame galvas prieš tave, o motina, kuri mus užau
ginai, nes tavo pavyzdys mums šviečia pasiaukojančia 
meile.

Tu buvai darbšti ir išradinga. Pirmoji kėleisi ir pasku
tinioji guleisi. Nenuilstamai tavo rankos audė margas dro
bes ir sodino linksmus darželius. Ne kartą tu beveik iš nie
ko sukurdavai šeimai gyvenimą.

Tu buvai kukli ir neieškojai teisių sau. Nereikalavai 
didelės padėkos, ir tau labiau rūpėjo gerai atlikti pareigas 
ir suprasti, kaip būti pripažinta ir suprasta.

Tu buvai vaišinga ir gailestinga: tiesei užuojautos ir 
pagalbos ranką net alkstančiam ir suvargusiam priešui.

Gerbei mokslą ir nesigailėjai didelių aukų, kad vaikai 
jį pasiektų, nors ir jautei, kad jis išves juos iš tavo namų.

Išgyvenai tautos triumfą Lietuvos Laisvės laikais ir 
tautos tragediją, jai pavergtai, tačiau nepalūžai visai ir 
nepraradai savęs: tikėjimas tave stiprino sunkiomis valan
domis ir ėmei viską gyvenime iš Dievo rankų. Net ir vieni
šoje senatvėje semiesi jėgų iš Jo.

Tavo meilę ir ištikimybę Lietuvai liudija partizanų 
kapai ir Sibiro kančios.

Kad mes nors kiek būtume panašūs į tave !...

Tautos gyvybė ir ateitis tavo rankose, jaunoji motina. 
Tu mūsų viltis.

Tavo uždavinys nelengvas, įtempimai ir spaudimai di
deli, bet žinok, kad jėgos auga su reikalu.

Būk linksma, skleisk šeimoje vidinę šilumą, gilų tikė
jimą, žmonių meilę, gyvenimo džiaugsmą.

Duok vaikų gyvenimui turinį ir tikrų vertybių. Tene- 
mato jie gyvenimo prasmės daiktuose. Atskleisk jiems ir 
gamtos grožį.

Skiepyk savo pavyzdžiu Lietuvos ir gimtosios kalbos 
meilę. Puoselėk šeimos tradicijas.

Turėk principus ir drįsk sakyti “ne”, kur reikia. Te
gul tavo meilė būna sveika vaikui.

Neperdėk ruošos namuose ir įsipareigojimų už šeimos 
ribų: turėk laiko vaikams. Atmink, kad nuo tos dienos, ka
da jie žengia pirmąjį žingsnelį, jie pradeda tolintis nuo 
tavęs. Teik laimę, ir pati būsi laiminga!

—- m
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PASIRUOŠIMAS STOVYKLAI
STOVYKLAUTI BŪTINA!

Skautybės auklėjimo uždavi
nių siekiant, būtina skautauti ir 
gamtoje, laukuose, miškuose. 
Vienas iš tokių skautavimų gam
toje yra stovyklavimas.

Būtų gera, kad kiekvieno vie
neto narys galėtų kas vasarą 
bent savaitę pagyventi skautų 
stovykloje.

Tobuliausia ir pedagoginiu po
žiūriu sėkmingiausia yra draugo
vės vieneto stovykla. R. Baden- 
Powellis sakė: "Iš skautavimo 
taško žiūrint, didelės stovyklos 
netinka". Geriausia stovykla vei
kia skilčių sistema. Bendrai apie 
gerą stovyklavimą, galima rasti 
įvairiuose leidinėliuose.

VIETA:
Tinkama skautavimo progra

mai išeiti. Sveika ir saugi aplin
ka, graži, patogi žaisti bei užsi

imti, gera pasiekti. Labai svarbu, 
kad būtų ko didžiausios lietuviš
kos atspirties aplinkoje: lietuvių 
sodybos, lietuvių parkas, lietuvių 
kokia auklėjimo įstaiga ar p. Ši
tokių reikalavimų vieta ne visuo
met bus pati patogiausia, bet už
tat ji bus vertingiausia!

Jeigu įmanoma, stovykla gali 
būti tokioje vietoje, kuri skau
tams neįprasta ir nepanaši į na
mų aplinką. Turi užtekti vietos 
įvairiems skautų užsiėmimams, 
vengti kurortų. Turėtų būti kur 
maudytis. Turi būti švaraus van
dens gerti, praustis, plauti. Žemė 
— molis netinka. Apylinkė — ge
rai, jei medžiai dengia nuo vėjo 
ir yra saulės. Kuras — užtenka
mai kūrenti, įrengimams, pionie- 
rijos darbams. Maistas — kad 
nebūtų sunku atgabenti šviežią 
maistą, pieną, kiaušinius, daržo
ves.

Vietą reikia iš anksto apžiūrė
ti, nupiešti jos žemėlapį, pagalvo
ti, kas būtų, jei smarkiai lytų (nu
tekėjimai ir kt.). Yra ir kitų svar
bių reikalavimų.

LAIKAS:
— renkamas toks, koks pato

giausias dalyviams.
DALYVIAI:

Paprastai atvirose stovyklose 
vilkiukai ir jaun. skautės nesto
vyklauja. Tik dieninėse.

Skautai ar savo keliu skautės 
stovyklauja vyresniųjų vado- 
vių-ų rūpinami. Beveik visos 
skautų ir skaučių organizacijos 
laikosi principo, kad mergaitės ir 
berniukai stovyklauja visai at
skirose stovyklose.

Skautai vyčiai, kaip taisyklė, 
nestovyklauja skautų amžiaus 
berniukų stovyklose, išskyrus at
vejus, kada jie ten yra vadovais.

Kai kurios organizacijos suda
ro sąlygas ir tėvams su likusiais 
šeimos nariais tam tikru būdu

Lietuviu skautu bei skaučių stovyklose, šalia rimtos tvarkos, turiningos programos, geros svaros, praktiš
ku įrangų, bei pavyzdingos skautiškai lietuviškos nuotaikos, dažnai dar būdinga ir Įvairūs papuošimai skautiniais 
ir tautiniais motyvais.

Paveikslėlyje matome Anglijos lietuvius skautus-es ju jubiliejinėje stovykloje 1963 m.
S. J. Alkio nuotrauka.

112 —.
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stovyklauti prie pat stovyklų, kur 
jų vaikai stovyklauja. Tėvai-mo- 
tinos dažnai talkina stovyklos 
programai ir p., bet visada reika
laujama, kad tokių šeimų "prie- 
stovyklės" laikytųsi principinių 
reikalavimų gerai stovyklauti.

PROGRAMA:
Stovyklos turinys pareina nuo 

programos, kuri sudaroma ir 
įvykdoma. Tai labai svarbus rei
kalas. Programos apimtis atre
miama Į dalyvių pajėgumą bei jų 
prityrimą. Skautavimo dalykai, 
gamtosaka, patyrimo laipsnių 
reikalavimai, specialybės ir ypač 
kruopščiai ir kompetetingai įtrau
kiami lituanistiniai reikalai. Visi 
turi būti užimti. Ir baigiant, kiek
vienas turi jaustis išmokęs bei 
patyręs daugiau ir esąs laimin
gas!

Reikia paruošti smulkią stovyk
los programą kiekvienai dienai: 
kad visi būtų užimti, net ir lyjant, 
ir darytų pažangą. Naudinga pa
sidomėti, ką nurodo kitos skautų 
sąjungos, valdžios įstaigos, sto
vyklaviečių administracijos bei 
ką iškelia prityrę stovyklautojai.

Gera susirašyti, kad ir trum
pas, savosios stovyklos taisykles 
ir jas iš anksto suinteresuotiems 
išdalinti, ypač dalyviams bei 
lankytojams.

INVENTORIUS:
1. Asmens. 2. Skilties būrelio. 3. 

Viso vieneto. Patartina iš anksto 
sutvarkyti palapines, virtuvės 
reikmenis, pionierijos įrankius, 
sanitarines priemones, lavinimo 
dalykus ir k. Tą atlieka skiltis, 
būrelis.

MAITINIMAS:
Planas pramatomas iš anksto, 

meniu pritaikomas prie dalyvių, 
verdasi patys.

Labai tinka maitinimo planus 
išdirbti, pvz., pagal kariuomenė
je, kokioje didelėje jaunimo orga
nizacijoje ar p. vartojamas sche
mas tame krašte, kur vyksta sto
vykla.

TRANSPORTAS:
Pramatyti būdus iš anksto, 

konkrečiai susiplanuoti prieš pat 
stovyklą. Svarbu, kad saugiai ir 
patogiai būtų nuvykta ir grįžta, ir 
kad tėvai galėtų apsilankyti.

VADOVYBĖ:
Dr-vės stovyklai normaliai va

dovauti turi ta pati dr-vės vadi ja. 
Jei reikia stovyklai vadovybę su
daryti, tai atlikti iš anksto, kad 
tinkamai pasiruoštų.

Joks vadovas negali vesti sto
vyklos be kitų suaugusių pagal
bos. Kiekvienas vadovas turi aiš
kias pareigas; skiltininkai atsako 
už savo skautus. Pareigos gali 
būti įvairios: ūkvedys, sanitaras, 
plaukimo vadovas, laužavedys 
ir kt.

PASIRUOŠTI REIKIA!
Vadovų pasiruošimas:

Vadovai-ės, kurios vadovauja sto
vyklai, turi turėti patyrimo. Jeigu 
vadovas visai ne, seniai ar mažai 
stovyklavęs, jis turėtų prieš sto
vyklą;

1. Skaityti ir lavintis pats, kol 
moko skilčių, būrelių vadovus.

2. Išeiti vadovų kursų ar mokyk
los stovyklavimo dalį.

3. Dalyvauti stovyklavimo kur
suose vadovams.

4. Padėti prityrusiam vadovui 
stovyklą pravesti.

Nesunku išmokti stovyklauti, bet 
šiek tiek laiko reikia. Todėl nerei
kia bijoti prisipažinti jaunesniems 
vadovams, kad per daug neišmanai, 
bet pabrėžti, kad kartu su jais la
viniesi.

Per daug iš pradžių neužsimoti ir 
dėl klaidų nenusivilti.

Stovyklautojų pasiruošimas:
Skautai-ės irgi ruošiasi stovyklai, 

ir kuo jie anksčiau pradeda, tuo ge
riau. Pirmoji pagalba, ugnies kūri
mas, kirvio ir peilio vartojimas, vi
rimas, guolis, palapinių statymas, 
švara, sveikata, asmens turtas ir t.t. 
— viską skautai turi iš anksto mo
kėti bent kaip II-ojo patyrimo laips
nio skautas. Visa tai galima atlikti 
žiemos ir pavasario mėnesiais.

TĖVAI:
Tėvai, kaip ir stovyklos daly

viai, konkrečiai informuojami iš 
anksto. Turi būti progų tėvams 
išreikšti savo pageidavimus sto
vyklos, jos tvarkos, programos, 
aprūpinimo ir p. reikalais. Taip 
pat turi būti pakankamai laiko 
tėvų pageidavimams įderinti į 
pasiruošimą stovyklai.

Tėvai prašomi vadovams-ėms 
visais būdais talkinti, ypač in
ventoriaus, transporto, lėšų ir p. 
reikalais.

Tik tėvai ir vadovai-ės ranka 
rankon eidami gali dar daug pa
daryti ir tuo būdu lietuvybės rei
kalui.

Tėvų pagalbos reikia, kad jų 
vaikai brangintų, kas lietuviška, 
ir stengtųsi lietuviškai kalbėti.

Šis pradinis lavinimas yra nepa
prastai svarbus!

Šie lavinimo dalykai turėtų būti 
išeiti savaitgalių stovyklų metu, ar
ba ir iškylose. Kaikurios sąjungos 
reikalauja, kad kiekvienas skautas 
būtų stovyklavęs bent tris savaitga
lius, o skilčių / būrelių vadovai — 
keturis.

Visas turtas turi būti išbandytas: 
palapinės pastatytos, pjūklai vartoti 
ir kt.

Svarbūs dalykai:
1. įskiepyti skautams-ėms norą 

vykti stovyklon ir jai iš anksto 
ruoštis.

2. įpratinti stovyklauti iškylau
jant ir bent po 1-2 dienas savaitga
liais dar prieš vasaros stovyklą sto
vyklaujant.

3. Iš anksto dalyviams pranešti:
a) stovyklos laiką, vietą, išvykimo 

bei grįžimo datas;
b) stovyklavimo mokesčių bei ki

tų išlaidų dydi ir mokėjimo sąlygas;
c) ką reikia pasiimti (pilnas as

mens inventoriaus sąrašas);
d) kokius reikės atlikti formalu

mus (užsiregistruoti, pristatyti svei
katos pažymėjimą, tėvų leidimą 
raštu, įmokėti mokestį ir t. t.).

Gerai suplanavus ir tinkamai pa
siruošus — stovykla bus sėkminga.

A. S. jr.

— 113
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Kun. A. Sabaliauskas laimina Clevelando Neringos tunto skautes, iš
vykstančias i LSS Jubiliejinę stovyklą 1963 m.

S. V. Bacevičiaus nuotrauka

MOTINOS MĖNUO

Visas kultūringas pasaulis pra
džioje gegužės mėnesio švenčia 
Motinos dieną. Bažnyčios liturgi
ja visą gegužės mėnesį skiria Ma
rijos, mūsų dangiškosios Moti
nos, garbei. Ypač lietuviai mėgs
ta gegužines pamaldas, nes jos 
taip artimos švelniai lietuvio sie
lai, atjaučiančiai motinos meilę.

Motina yra gyvybės pradas. 
Gal dėl to ji taip visų mylima, 
gerbiama, knygose aprašyta ir 
poezijoje apdainuota. Gyvybė — 
brangiausias kiekvieno žmogaus 
turtas. Gal būt, net vienintelis 
turtas. Atimk žmogui gyvybę — 
ir visa kita jam nustos bet kokios 
reikšmės. Kokia nauda jam tada

bus iš turėtų turtų, malonumų ir 
žemiškos garbės? Be gyvybės nė
ra gyvenimo, be gyvenimo nėra 
žmogaus. Be motinos nėra nei gy
vybės, nei žmogaus.

Viena iš daugelio ekskursijų, a. a. prof. St. Kolupailos ruoštu Lietu
vos upėmis Nepriklausomybės laikais.

Šios Vilnius — Kaunas baidarių ekskursijos dalyviai ilsisi prie Kernavės.

Kiekviena gyvybė kalbėte kal
ba apie motiną. Gyvybė yra mo
tinos sukurtas himnas pagerbti 
motinai. Pasaulyje yra įvairių gy
vybės pasireiškimų, užtat yra ir 
įvairių motinų. Savo gimdytoją 
mes vadiname motina. Motina 
vadiname ir tą, kurios dėka esa
me atgimę dangiškam gyvenimui, 
kuri mums pagimdė Išganytoją. 
Ji yra žmogiškas dvasinės žmo
gaus gyvybės pradas. Taip pat 
motina vadiname ir tą šalį, kurio
je pražydo, auga ir brendo mūsų 
gyvybė. Motina vadiname žemę, 
kuri mus nešioja ir maitina. Mo
tina yra ir Bažnyčia, dvasinio pe
no teikėja.

Gegužės mėnuo, kurs atgijusią 
gamtą papuošia gražiausiais žie-
dais, yra tinkamiausias prisiminti 
motiną, kiekvienos gyvybės pra
dą, ir ugdyti savo sieloje tikros 
gyvybės nevystančius žiedus.

V. s. Juozas Vaišnys, S. J.

114 —-
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IŠĖJO NAMO ...

Tarptautinio garso Lietuvos mokslininkas, didelis 
jaunimo draugas, entuziastingas Lietuvos vandeny tyri
nėtojas, sklandžios plunksnos žmogus, pavyzdingas šei
mos tėvas, ilgametis lietuviu skautybės sąjūdžio dalyvis 
ir Skautų Aido bendradarbis sk. prof. STEPONAS KO
LUPAILA užbaigė žemiškąją kelionę.

Velionis turi didelių nuopelnų Lietuvos mokslui. 
Savo moksliniais darbais seniai išplaukęs i didžiuosius 
tarptautinius mokslo vandenis.

Jis buvo užsidegęs skautavimo šalininkas, Įvairiais 
būdais ir įvairiais atvejais labai prisidėjęs lietuvių 
skautybės sąjūdžio labui.

Dar Nepriklausomybės laikais bendradarbiavęs 
Skautų Aide, ypač jam pateikdavęs Įdomių rašinių su 
iliustracijomis iš gražiosios Lietuuvos šalies.

Suruošęs daug baidarininkų ekskursijų Lietuvos 
upėmis. Tos jo ekskursijos daugiausia būdavo ruošiamos 
Skautų Aido vardu.

Ilgai jausime, netekę a. a. prof. S. Kolupailos.

Tebūnie jam lengva svetingoji Amerikos žemė, pri
glaudusi ji ir amžinajam poilsiui! A. S.

Gražiosios Lietuvos upės traukė keliauti jomis. A. a. prof. S. Kolupailos baidarėmis kelionės ypač buvo po
puliarios Lietuvoje Nuotraukoje matome ilgą eilę skautų, skaučių ir jų svečių iškilmingai pagerbinčių laimin
gos kelionės užbaigą. Ties viduriu, kiek baidarininkų linijos priešakyje stovi pats sėkmingos ekskursijos organi
zatorius a. a. prof. St. Kolupaila.
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----------— GIEDRĖ ------------- -----

— Ar matei šį filmą? Sako, pa
siutusiai įdomus. Net suaugę se
niai nematę tokio. Tikras gyveni
mas.

— Nemačiau, bet kažką girdė
jau.

— Eime pažiūrėti. Sudaryk 
kompaniją.

— Negaliu: vidurys savaitės. 
Mama manęs laukia.

— Pasakysi, kad buvai pas 
mane. Pamokas ruošėm. Mano 
tėvai dirba iki vakaro.

— Bet mama nekenčia tokių 
filmų.

— Dabar kiti laikai: viską rei
kia žinoti. Mes nebe vaikai: kas 
tokio pažiūrėti. Užfundysiu tau.

Laima ir Giedrė stovėjo prie ki
no vitrinų kelyje namo iš mokyk
los. Abi buvo pirmokės gimnazi
joje ir, susitikusios metų pradžio
je, tuojau susidraugavo.

Giedrė, iš prigimties nedrąsi, 
gėrėjosi Laimos linksmumu ir 
laisvumu, o Laimai patiko drau
gės patraukli išvaizda — neblo
gai pasirodyti su ja draugų tarpe.

Dar kiek paspoksojusios į artis
tų paveikslus, mergaitės įėjo į 
kiną.

Iš kitos gatvės pusės Giedrės 
motina pastebėjo jas įeinant. Pa
žiūrėjusi į kino iškabą ir pastovė
jusi valandėlę, ji nuėjo prie auto- 
buso sustojimo vietos.

— Labas, mamyte, atsiprašau, 
kad pavėlavau. Bandžiau skam
binti iš Laimos, bet niekas neat
sakė.

Kregždienė, atidariusi dukteriai 
duris, trumpai į ją dirstelėjo.

— Skambinai? Buvau mieste 
prieš išleisdama tėvelį į darbą.

— Ruošėm pamokas. Taip grei
tai laikas prabėgo. Aš pati pa
valgysiu, nesirūpink, mamyte.

Palikusi knygas ant kėdės, 
Giedrė ėmė šildyti vandenį ar
batai.

— Aš rūpinausi, vaikeli, ■— pa
sakė motina, sėsdamasi prie vir
tuvės stalo. — Taip daug atsitin
ka šiais laikais.

Giedrė vengė motinos žvilgs
nio ir darinėjo šaldytuvą.

— Be reikalo rūpiniesi: aš ne 
maža.

— Svarbiausia, kad tris kartus 
skambinau į Laimutės namus ir 
niekas neatsiliepė, — pasakė 
Kregždienė.

Giedrė sustingo vietoje.
— Tu skambinai? Ieškojai ma

nęs? — išsprūdo išgąsčio pilni 
žodžiai.

Giedrė ir draugė taikosi j kiną.
R. Vaitkutės piešinys

Kregždienė pažvelgė į dukters 
paraudusį veidą, tvirtai suspau
dė lūpas, lėtai atsikėlė ir nuėjo į 
savo miegamąjį.

Giedrė susmuko kėdėje. Ką 
motina žinojo? Kas daryti? Kad 
tik šį kartą...

Mergaitė prislinko prie kam
bario, kuriame jos motina užsi
darė, ir įtemptai klausėsi.

Ar ji galėtų verkti? Ar mama 
dėl jos galėtų verkti?

Kas daryti? Įeiti? Prisipažinti? 
Netekti pasitikėjimo?

Kas daryti?
Virtuvėje virdulys ėmė švilpti, 

ir Giedrė nuėjo jo nukelti. Po to, 
atsisėdusi prie stalo, atrėmė gal
vą į rankas.

Neužilgo miegamojo durys at
sidarė, žingsniai nuėjo į vonios 

kambarį. Pasigirdo bėgąs van
duo; tada vėl tyla.

— Matyt, plovė akis, — galvo
jo mergaitė.

Tada žingsniai pasigirdo kori
doriuje, dabar jau čia pat virtu
vėje.

Mergaitė neįstengė pakelti gal
vos: ji buvo tokia švininė, o akys 
degte degė kaktoje.

Motinos ranka perbraukė per 
dukters šviesius plaukus ir pali
ko ant jų.

Virtuvėje buvo labai tylu, nors 
dvi širdys garsiai plakė.

— Buvome kine..., — prisipaži
no mergaitė. — Atsiprašau, ma
myte, nenorėjau tavęs jaudinti.

Motinos įtempimas atsileido.
— Eikš, Giedrute, pakalbėsime 

salionėly.
Abi atsisėdo sofoje.
— Mačiau jus einančias į ki

ną, — pasakė motina. ■—■ Skam
binau į Laimos namus, norėdama 
patikrinti, ar neapsirikau.

— Kaip gerai, vaikeli, kad pa
sisakei: be pasitikėjimo nėra gy
venimo. Papasakok, kaip buvo.

Mergaitė papasakojo, o mote
ris tyliai klausėsi.

— Kol buvai maža, — pasakė 
pagaliau, — tavo rūpesčiai buvo 
vaikiški. Dabar viskas ėmė keis
tis. Susiduri su naujais žmonė
mis, daugiau girdi ir matai. Daug 
yra gero, bet ir daug pavojų. Mes 
su tėveliu negalime tavęs nuo 
visko apsaugoti: pati turi budėti. 
Pati turi skintis kelią, gražų ir 
kilnų, nors kartais ir būtų sunku.

Kregždienė atsistojo.
— Šį vakarą jau pavargome. 

Užteks, vaikeli. Manau, kad dar 
daug kartų kalbėsime, tu ir aš, 
tiesa? Ir nebus šešėlių tarp mūsų.

Giedrė nusišypsojo: ■— Ačiū, 
mamyte. Dabar man geriau.

— Ir ryt rytą būk labai gera 
tėveliui, nes tu visada buvai ir 
lieki jo Šviesi Mergaitė. Ne be 
reikalo jis tave taip vadina. Ne- 
nuvilk jo. P.P.

116 —
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(tęsinys)Petro grupė šaudė. Rusai jam atsakė padvigubintai. Susišaudymas intensyvėjo. Niekas nedrįso kilti iš vietos. Tik staiga Rodinskio vyrai išniro iš tankumyno ir puolė užsimaskavusius kareivius. Rusai, pamatę priešą iš šono durtuvų kautynėm. Bet pasikėlusius taikinius kirto Petro grupės šaudmenis. Krito vienas, kitas, trečias kareivis. Tuo tarpu Rodinskis su vyrais nėrė atgal į tankumyną. Įniršę kareiviai šaudydami vijosi Rodins- kį. Ne visi Rodinskio grupės vyrai spėjo pasislėpti.Traškėjo tankumynas. Kovon stojo vyras prieš vyrą. Į kautynių triukšmą įsimaišė sužeistųjų aikčiojimai, pavirsdami sunkiais ir ilgais vaitojimais.Pastebėję pirmosios linijos išsiblaškymą, vado įsakymu pasikėlė puoliman kai kurios kareivių grupės nuo geležinkelio. Jų puolimą bandė stabdyti Petras, bet tai buvo per sunkus uždavinys. Kiekvienas sukilėlis turėjo skaičiuoti savo šovinius, kurių buvo nedaug. Pakilusi antroji rusų banga šaudė be perstojo.Kol dar nevėlu, Petras davė įsakymą trauktis. Pro- rete ugnimi dengdamiesi, vyrai tvarkingai traukėsi. Jų tikslas buvo artėti prie skynimo, už kurio prasideda klampios pelkės. Petras žinojo, kad Rodinskis su savo vyrais per tankumyną patraukė pelkių link.
Petronėlė Orintaitė

BUDĖJIMAS
(Skiriu skautų jaunimui)

Tėvų žeme, Lietuva brangioji!
Jauną širdį, tyrą meilę Tau nešu!
Tolyje rūta žalia žaliuoji, 
Saulės spinduliu švieti iš debesų!

Mirga Nemuno dailiausia juosta, 
Auksu žėri vasarojai pagiriais, 
■Kol audroj laivai neranda uosto, 
Mūsų širdys dar nemolio nepareis.

Ilgesiu budėsime šią naktį — 
Švento pažado ugniakurai liepsnos, 
Kol pražys paparčio laimės raktai, 
Baltija — verdenė meilės nemarios!

Rusai, pajutę persvarą, smarkiai varėsi į priekį, drąsūs ir neabejingi, tartum manevruotų kareivinių rajone.Petras pamatė Rodinskį anapus skynimo, prie pelkių su savo vyrais besiruošiantį maskuotis ir pasitikti priešą. Vadai vienas kitam trumpai pamojo. Petras su savo grupe pasiliko skynimo šone, kad galėtų atidaryti ugnį tuo metu, kai rusai priartės, dar prieš pradedant šaudyti Rodinskio vyrams. Buvo galvojama, kad iš skynimo šono šaudant, rusams tebus viena galimybė traukti per aikštę.Vyrai laukė. Buvo baisu sutikti priešą tokioje nepatogioje vietoje ir mažai šaudmenų beturint. Keli vikresni susikorė į medžius ir dingo lapuočių tankmėje. Petrui šmėkštelėjo keli Miškaičių vaizdeliai — nei iš šio, nei iš to... Rodos, Aneliukė ateina per mišką, pintinėlę saldžių uogų neša. Jam neša ir šypsosi. Ateina basa ir geltonais plaukais. O ant arklio joja Regina į Ma- lūntiltį, skubiai neša žinią, kad kova laimėta. Kyla vėliavos visame krašte, ir Petras laisvojo krašto karys. Blizga jo batai ir pentinai, žėri antpečiai ir munduro sagos...— Petrai! — riktelėjo kažkas kaimynystėje, ir Petras pro lapuočių tankią uždangą pamatė artėjančių rusų grupeles — po aštuonis ar dešimt vyrų.— Ugnis! — garsiai šūktelėjo Petras, pats pirmas nutaikęs ir paleidęs laimingą šūvį.Ten rusas susvirdėjo ir krito.O atsakymas atėjo baisus. Sugulę kareiviai atidarė tokią ugnį, kokios dar nė vienas Miškaičių sukilėlis nebuvo išbandęs.— Velniava, — suniurnėjo Petras, slėpdamas galvą, virš kurios zvimbė mirtis.Tuo tarpu iš miško linijos staiga pasuko į rusus Bo- gušo raiteliai. Raitininkų valiavimai ir šaudymas išmušė viską iš tvarkos. Kareiviai, pasijutę apsupti, visiškai pasimetė. Vieni kėlėsi ir bėgo į skynimą pelkių link, kur juos pasitiko Rodinskio vyrai. Kiti stojo į kautynes vyras prieš vyrą su raiteliais, treti metę ginklus slapstėsi pakrūmiuose.Sukilėliai, išblaškę šią rusų bangą, atsigręžė į geležinkelį. Bogušo raiteliai pirmieji pasiekė tikslą ir puolė atsargines kareivių grupes prie pylimo.Balti debesys užgulė mišką. Šviesus pergalės rytas — laimėjimu džiaugėsi visi sukilėliai, pamiršę kritusius draugus ir sužeistuosius.Kruvinas Petras Bujotas gulėjo vežime akis užmerkęs... (B. d.)— 117
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KUDLIUS...

Kada jis atkeliavo medinėje dė
žėje iš Čikagos, jo kūnelis buvo 
liesas, kailiukas dar trumpas, bet 
ausys milžiniškos. Jo didelės, ru
dos akys jau tada spindėjo ta 
miela ištikimybe, kuri per beveik 
tryliką metų džiugina mūsų šir
dis. .

Laimėtas radijo programoje, jis 
buvo be galo laukiamas mūsų 
sodyboje ir registruotas valsčiu
je vardais Kudlius Goldilocks, 
nors apie antrąjį vardą ir nieko 
nežinojo.

Užaugo tikras lietuviškas šuo, 
sveikas ir linksmas, toli nuo "ci
vilizacijos", apsuptas krūmų ir 
medžių, budrus ir.sąžiningas.

Kudliaus diena prasideda 
penktą valandą rytą, kada jis iš
girsta šeimininką virtuvėje lu
pant kiaušinį. . Jis atsvyruoja prie 
savo bliūdelio pauostyti, ar ne
bus kas nors ir jam: įdėjęs minkš
tą kiaušinį. Tai vienas skaniausių 
daiktų. Po to . eina juoda, namie 
kepta duona, baltas sūris, kava 
— taip, kava: tereikia atidaryti 
kavos skardinę, ir K. jau prisi
stato. Bet kavos jis labai retai te
gauna.

: Jei pasitaiko naujas valgis, šuo 
pažiūri į žmogų ir, įsitikinęs, kad 
tas valgo, pats pradeda kramty
ti, nors tai. būtų, ir svogūnų laiš- . 
kai.

Jei virtuvėje kalakutas ruošia
mas kepti, K. nieko neįsileidžia, 
be šeimininkės,. garsiai loja ir šo
kinėja.

Be galo mėgsta barankas, jas . 
nešiojasi iš kampo į kampą,- sle
pia, būdamas lauke užkasa juo
dai dienai.

K. dalyvauja namų gyvenime: 
kalant, jis bando pačiupti vinį 
arba lentutę; siurbiant dulkes, 
prašosi nusiurbiamas; kasant 
lauke, padeda kasti; renkant ša
kas, pasiima šaką sau pagriauž
ti. Žmogui besiilsint ilgoje kėdė
je, šuo atsigula prie jo kojų ir 
garsiai knarkia.

Aišku, kartais K. apsirinka ir 
paima ką nors, ko jis neturėtų 
imti; knygą iš žemos lentynos, 
svečio skrybėlę nuo kėdės -—■ 
svečias prisipažįsta dėvėjęs savo 
skrybėlę penkioliką metų ir , mie
lai nusipirksiąs kitą — arba sau
lėgrąžų iš paukščiams skirto 
maišo.

Baramas, Kudlius tuojau gailisi: 
prisiglaudžia prie žemės ir žiūri 
į žmogų gailiomis, geromis aku
tėmis. Kas galėtų neatleisti to
kiam atgailaujančiam nusidėjė
liui?

Vargas svečio skrybėlei, kai Kudlius ją pačiumpa.

Kudlius griežtas įsibrovėliams 
— netikusiam laikraščių nešioto
jui, kuris jį erzina, vaginėjan- 
čioms voverėms ir po sodybą be
slankiojančioms kaimyninėms 
katėms. Jis narsus susidūręs akis 
į akį su riebiu, išsišiepusiu bai- 
boku, be galo susijaudinęs užti
kęs gyvatę arba vėžlį, ir pilnas 
meilės saviesiems ir jų drau
gams.

Pamatęs takeliu grįžtantį na
miškį, Kudlius sustoja kvėpavęs, 
paskui šoka prie durų, loja ir 
krapšto jas, kad greičiau atsida
rytų.

Savuosius jis pažįsta šeštu, jam 
įgimtu jausmu net po kelerių 
metų. Jo snukutis šypsosi, trumpa 
uodega vizgėte vizga. Nuostabu, 
kaip daug širdies, energijos ir in
teligencijos gali būti gauruotame 
kūnelyje.

Maudytis šuo ne visuomet 
mėgsta, bet pasiduoda neišven
giamai būtinybei.

Paskui snaudžia susuktas į pa
klodes ant šeimininkės kelių.

Bet užtat mėgsta būti fotogra
fuojamas. Pozuoja iškilmingai, iš
didžiai, kaip tinka geram, ištiki
mam namų sargui.

Dėkui tau, Kudliau, už viską!
P. P.

118 —
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SKAUTISKŲJU

AŠ PASIŽADU STENGTIS...
Visiems nepatinka tuščios, pa

sipūtusios kalbos, lengvai duoti 
ir neištesėti pažadai ir pasyvi lai
kysena. Trokštame tikrų žinių, 
nuoširdžių pastangų ir pozityvios 
laikysenos.

Kad mūsų troškimai išsipildytų, 
neužtenka kritikuoti arba atmesti 
kitų nevykusį elgesį arba tuščius 
žodžius, bet turime taisyti padėtį, 
pradėdami nuo savęs.

Geriau mažiau žadėti ir dau
giau atlikti. Pažadėjus, reikia 
nuoširdžiai stengtis ištesėti paža
dą. Skautas taip elgiasi ne vien 
todėl, kad nenori nuvilti kito žmo
gaus, bet ir todėl, kad jis gerbia 
save, iš principo.

Skautiškųjų idealų siekiama ir pavyzdingai stovyklaujant.
Ps. R. Bričkaus nuotrauka.

•#W-

Visvien, ar kalbama apie suei
gą, į kurią pažadėta nueiti, ar 
apie stovyklavietę, apsiimtą su
rasti, reikia visomis jėgomis 
stengtis laikytis duotojo žodžio.

Jei kliūtys pasirodytų per dide
lės — išsisukinėti skautui visai 
netiktų — tenka laiku pranešti 
apie pasikeitimus ir, jei reikia, 
atsiprašyti.

Vienas iš gražiausių dalykų, 
kuriuos galima pasakyti apie 
skautą, yra jei jis ką nors paža
da, gali juo pasitikėti.

Jis visuomet stengiasi padėti ir 
prisidėti. Jis tikras skautas.

Vis budžiu!
V. M.

“VISI TAIP DARO ...”

Viena priežastis, kodėl malo
nu būti skautu, yra, kad visai 
aišku, kaip reikia elgtis.

Nors kartais draugai — ne
skaniai ir sakytų: “Kas čia to
kio? Visi taip daro,” — mesk 
popierį į gatvę, išbarstyk pakep
tas bulves ar kukurūzus bei sū
rius riestainiukus autobuse, ra
šyk sienose ir suoluose, piaustyk 
medžio kamienų, mesk akmenį į 
šunį, kramtyk gumų mokykloje 
arba kalbėdamas su kitais ir 
pan. — Skautas laikosi savo: 
Jis nešiukšlina, negadina sveti
mos nuosavybės, saugo gamtų 
ir gyvius ir gerbia kitų žmogų.

Jis taip pat gerbia save: jam 
nerūpi, kad jį gali pajuokti, pa
vadinti memle arba bailiu.

Neįsileisdamas į dideles kal
bas, jis eina skautiškuoju keliu.

Didįjį skautų žaidimų jis nori 
žaisti sąžiningai, linksmai ir 
drąsiai. Todėl žodžiai: “Visi 
taip daro...” jo gerai apsvarsto- 
mi, apgalvojami.

Tuo būdu iš mažo skautuko iš
auga stiprus, tikras skautas. S.

Šioje nuotraukoje matomas dabar
tinis LSB vyr. sk-ko pavaduotojas 
sk. J. Bružinskas, kai jis 1963 m. Ju
biliejinėje stovykloje, vadovauda
mas New Yorko rajono pastovyklei 
(tarp kita ko, gerai įsirengusiai), 
padeda jaunesniajam broliui atlikti 
stovyklinės pionerijos uždavinį.

—119

11
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KAPITONO MIKO PASAKOS
Mano mieli vilkiukai, buvo lai

kas, kada aš taip pat buvau vil
kiukas. Paskui tapau skautu ir, 
pagaliau, vandens broliu.

Kartą, sėdėdamas ant ežero 
kranto, mirkiau išvargusias ko
jas ir snaudžiau saulės atokaitoje.

Varlė dainininkė

Netoli nuo manęs netikėtai su
judėjo vandens paviršius, ir j 
krantą išlipo vėžlys, didelis, lyg 
stovyklaujančio vilkiuko dubenė
lis. Visas jo kiautas buvo gražiai 
išmargintas, tik mano silpnos 
akys jau neįžiūri puikių raštų, 
kuriais gerasis Dievulis gyvulėlį 
išpuošė.

Žvėrelis, aukštai iškėlęs galvu
tę, rūpestingai apsidairė, ilgai pa
siklausė: pelkėse buvo ramu, tik 
už kupsto varlė linksmai traukė 
saulės dainą (Matote, varlės yra 
dainininkės ir geriausios choris
tės). Jos serenadai pritarė įvairių 
svirplių choras.

Įsitikinęs, kad pakrantėje sau
gu, vėžlys pradėjo bėgti. Nubė
gęs apie pėdą į krantą, užpakali

nėmis kojomis skubiai iškasė 
duobutę; po to galvotrūkčiais 
grįžo į ežerą.

Ilgai žiūronais sekiau smėlio 
duobutę, bet joje nebuvo nieko, 
kas galėtų mane sudominti. Ta
čiau, priėjęs, rūpestingai išžars- 
čiau smėlį ir radau pakastus 4 
mažiukus kiaušinėlius: vėžlys pa
liko juos saulutei jos karštais 
spinduliais išperėti.

Prabėgo eilė mano saulėje snau
džiančių dienų. Vieną ramų rytą 
sujudėjo smėlis, ir iš po jo vienas 
po kito pasirodė keturi vėžliukai. 
Nė kiek negaišdami, jie pasuko 
vandens kryptimi. Smėlio duobės 
ir kalneliai jiems buvo sunkiai 
nugalimos kliūtys: jie grūmėsi

Vėžlys bėga nuo meškėno.

su iš po kojų bėgančiu sausu 
smėliu, griuvinėjo, kėlėsi ir vėl 
veržėsi pirmyn. Apsivertus ant 
nugaros, vėl atsiversti ant kojų 
buvo tikras menas. Vėžliukai, ne
sustodami nei akimirkai, kojomis 
siekė pakabinti smėlį ir vėl atsi
versti.

AR NORI BŪTI SVEIKAS 
IR STIPRUS?

Kad būtų smagu skautau- 
ti, turi būti sveikas. Todėl 
laikykis šių paprastų tai
syklių :

1. Valyk dantis kas rytą ir 
kas vakarą. Jei reikia, eik 
pas dantų gydytoją.

2. Plauk rankas prieš val
gį ir eidamas gulti ir šiaip, 
kadi ką nors nešvaraus čiu
pinėjai. Valyk nagus.

3. Prausdamasis ir mau
dydamasis nevenk muilo.

4. Gerk daug vandens, jis 
sveikas viduriams.

5. Įsipjovęs nuplauk vietą 
muilu ir vandeniu. Uždėk 
švarų tvarstį ir prilipink.

Tavo tėvelių automobilis 
kartais nuvežamas į garažą 
patikrinti, ar viskas tvarko
je. Ir tavo sveikatą reikia 
patikrinti, nors ir atrodytu- 
mei visai sveikas. Todėl 
mielai nueik su mamyte ar
ba tėveliu pas gydytoją. Jis 
padės tau ne tik būti svei
kam, bet ir vis stipresniam.

Staiga iš tankmės išbėgo meš
kėnas, rakūnu vadinamas. Jis sku
biai metėsi prie jaunų vėžliukų. 
Dar nespėjau suprasti, kas vyks
ta, kai meškėnas, pagriebęs 
minkšto kiauto žvėrelį, metė jį 
kelis kartus į orą, kol pagaliau 
auka dingo jo alkanuose nas
ruose.

Trys kiti vėžliukai, tačiau spė
jo padidinti savo greitį ir, di
džiausia baime sprukę į vandenį, 
dingo man iš akių.

ps. Myk. Manomaitis
120 —
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VYRESNIOJI SKAUTĖ KELIAUJA

Jau išėjo iš spaudos labai svarbi 
knyga Skautybė Lietuvaitei,

Ji ko skubiausiai turėtų pasiekti 
visas skautiškas šeimas.

O kiekviena skautė turėtų tuoj 
pat pradėti jąja naudotis savo skau
tiškajam ir lietuviškajam susiprati
mui ugdyti. Kaina $2.50.

Prasideda įvairių kelionių laikas. 
Yra sesių, kurios ilgai ruošiasi ir vis
ką apgalvoja, ir tokių, kurios viską 
paskutinę minutę sumeta. Kaip ne 
kartą į iškylą ar stovyklą nuvyksta
mą be: degtukų ai- be duonos, taip ir 
keliaujant pasitaiko mokėti už ne
apsižiūrėjimą ar neorganizuotumą.

Trumpas straipsnis negali visko 
išsemti, bet tik priminti ar patarti 
šį tą keliaujančiai skautei.

• Dar prieš kelionę išsiaiškink, 
ką gauni už minimą kainą, kas tik
rai į ją įeina. Tuo išvengsi visokių 
nesusisipratimų ir nemalonių staig
menų.

• Svarbius dokumentus įdėk į 
plastikos vokelį ir nešiok ant savęs.

• Prie lagamino (čemodano) dang
čio apačios prilipink vežamųjų daik
tu sąrašą. Jį tikrink prieš vykdama 
iš vienos vietos į kitą. Kai kada teks 
palikti sekančios sustojimo vietos 
adresą.

• Turėk antrašų ir telefonų užra
šų knygutę.

• Jei reikia, imk plastikinius vie
toje stiklinių buteliukų. Sudėk at
skiras daiktų rūšis į plastikinius 
maišus. (Atmeni, kaip ieškojai dan
tims šepetuko, ir kaip, išėmus įkištą 
suknelę, iškrito batai?)

• Turėk reikalingų tepalų, mos- 
čių odai ir pan., bet niekuomet ne
vartok tirštų dažų veidui. Jaunam 
žmogui tai iš viso nereikalinga ir 
netinka, o tuo labiau skautei (kad 
ir be uniformos). Be to nekuklumas 
visuomet nemaloniai traukia žmo
nių žvilgsnius.

• Nieko, be viešbučio numatytų 
daiktų (atvirukų, reklamų ar pan.) 
neimk atminčiai: nei cukraus, nei 
rankšluosčių, nors kai kurie ir tvir
tina, kad taip esą daroma.

• Palik kambarį tvarkingą: ne
mėtyk nieko ant grindų, nevalyk 
batelių rankšluosčiu, neteršk nieko.

• Nerėkauk ir netriukšmauk, 
ypač vėlai vakare ar anksti rytą.

• Visuomet prašyk ir dėkok. Sve
timame krašte žinok bent pagrindi
nes mandagumo frazes.

• Nepradėk kalbos su: “Mes na
mie tai turime štai ką... darome štai 
kaip...” Tokių kalbų niekas nemėgs
ta. Vietoj to domėkis vietiniu gyve
nimu ir papročiais. Jei įmanoma, 
dalyvauk vietovės ruošiamuose įvy
kiuose ar pan.

• Norėdama susitikti asmeniškai 
su lankomojo krašto žmonėmis, 
kreipkis į įstaigas, kurios tuo rūpi
nasi. Visi kelionių biurai čia patars.

® Pirmomis dienomis venk labai 
aštriu valgiu.

• Iš anksto apsipažink su lanko
mu kraštu per knygas arba per žmo
nes, kurie ten jau buvo. Laikyk už
rašus.

• Tik asmeniški vaistai reikalingi. 
Paprastus gali gauti ir kitur. Gera 

Sesė Regina Vaitkutė iš Waterburio, Conn., SKAUTU AIDUI nuo pat 
š. m. pradžios talkina savo piešiniais.

Šio nr. viršelyje yra jos MOTINA SU VAIKU piešinys. Vinjetės 114,. 
118 ir 119 psl. taip pat jos.

Yra daugiau sesių, kurios galėtu panašiu būdu talkinti Sk. Aidui.

turėti dvejus akinius arba bent savo 
akinių receptą. Įsidėk mažą lempu
tę ir kelias naujas baterijas.

• Paimk savo artimųjų ir savo 
namų nuotraukų, kad, reikalui e- 
sant, galėtumei juos parodyti.

® Nors ir mėgtumei dėvėti trum
pas arba ilgas kelnes, atmink, kad 
jos toli gražu ne visur priimtos ir 
tinkamos. Į kai kurias bažnyčias už
sienyje net neįleidžiama su sukne
lėmis be rankovių (nosinaitė ir 
megstukas pravers). Niekuomet ne
pradėk naujų batų nešioti kelionėje!

• Nupirkus suveniru, patartina 
užsirašyti jų kainas arba net turėti 
jų sąskaitas. Muitinėje grįžtant pri
reiks.

• Pratęsk kelionės laiką, parsi- 
veždama užrašus, savo piešinių, 
naujų pažįstamų antrašus, nuotrau
kų, tipingų daiktelių.

Ruoškis dalintis su kitais savo- 
įspūdžiais.

O dabar — laimingos kelionės!

Sesė Mirga
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t. t. Taip pat plaukimas ir gyvybės gelbėjimas vandenyje, pratimai gaisro atvejui pasiruošti, mokėjimas kopti virve ir lopyti bei siūti drabužius”.

Iš Tom Browne knygos
SEA SCOUTING.

JŪROS SKAUTAVIMASLordas Baden-Powellis rašė kitame straipsnyje: “Kaip atsitiko, kad aš tapau j. skautu? Tai atsitiko štai kaip: buvome. penki broliai, ir mums priklausė dešimties tonų kateris. Aišku, mums atrodė, kad pasaulis nebuvo matęs puikesnio laivo už mūsų ir, teisybę pasakius, jis nebuvo blogas, nes atliko gana sunkius bandymus. Pavasarį žuvavome, vasarų plaukėme malonumui, rudenį lenktyniavome, žiemą medžiojome laukinius paukščius.Užsiimdavome kuteriu, kada tik pasitaikydavo laisva diena bet kokiu metų laiku bet kokiame Anglijos pakraštyje”.Gal būt šis paragrafas, šiek tiek pritaikytas mūsų sąlygoms, geriausias sėkmingos j. skautybės praktikos aprašymas, kokį galima rasti.Netoli ieškant tame pačiame straipsnyje užtinkame tokį pat puikų to žmogaus aprašymą, kuris buvo pirmosios j. skautų skilties įkvėpimas ir varomoji jėga — žmogaus, kurį galime ne tik pavadinti pirmuoju j. skautininku, bet kuris, beabejo, buvo pavyzdžiu B.-P. mintyse aprašant santykius tarp draugininko ir skauto, būtent “vyresnįjį brolį”.“Vyriausias brolis W., buvo jūrininkas, išmanė apie plaukiojimą laivu, ir mes kiti sėmėmės žinių iš jo. Išmokome ne tik navigacijos ir kaip valdyti laivą, bet ir kaip tvarkyti bures, dažyti laivą, plauti denį, valyti, dirbti staliaus darbus ir pan. Be to, aišku, visi turėjome mokėti virti ir plaukti”.Kai 1910 metais skautų štabas nustatė j. skautybės gaires, jis nurodė, kaip per skautų organizaciją šios rūšies tikri nuotykiai ir pergyvenimai galėtų berniukams būti plačiau prieinami, pabrėždamas skautų metodų ir būdo lavinimo principų svarbą.

Verta vėl perskaityti šiuos dalykus, nes nors ir keturiasdešimt metų praėjo, nėra nieko, ką reiktų arba išbraukti arba pridėti.“J. skautų idėja yra skelbti jūros šūkį miesto ir uostų berniukams ir duoti jiems pagrindini lavinimą, naudingą pradedant jūrininko karjerą arba tampant nagingais žmonėmis bet kokioje gyvenimo srityje.“Metodas šitoks: sudaroma draugovė iš 30-50 berniukų su skiltimis iš 8, kiekviena su savo skiltininku, panašiai kaip sudaromos visos skautų dr-vės. Jų klubas būtų koks nors senas laivas, pritaikytas būti “sargybiniu laivu” ir pritvirtintas uoste arba upėje, kur berniukai galėtų kas vakarą ir savaitgaliais rinktis.Sargybinis laivas turėtų valčių svitą. Geriausia, jei kelios valtys, būtų vienos rūšies varžyboms ir t.t., ir talpintų po vieną skiltį. Uniforma ta pati, kaip ir skautų, išskyrus jūrininkų valtukę.“Į instruktavimą įeina laivelio vadovavimas, vienam ar su įgula, vairavimas, pagrindinė navigacija pagal jūrlapį ir ženklus, bendros žinios apie kompasą, žvaigždes ir potvynį bei atoslūgį, mazgų raišio j imas ir virvių pynimas, matuoti gylį ir

Chicagos jūrų skaučių Juodkrantės tunto sesės uoliai rūpinasi savo 
paviljonu Kaziuko mugėje š. m. UI. 1.

' ' S. B. Juodelio nuotrauka.

“Būdo lavinimas ir drausmė į- prastais skautų metodais (ne vien atsilikusia rikiuotės sistema). Taip pat kitų, ne jūrininkų, laivo įgulos pareigos, kaip pvz., mechanikų, raštininkų, mašininkų, elektro-tech- nikų, stalių, kalvių, sanitarų, signalizuotojų ir t. t., kuriuos galima mokyti per įprastus specialybių patikrinimus. Pratintis galima plaukiant jūroje, upėje arba kanaluose”.“Jūros kranto apsaugos dr-vės gali būti apmokomos ir atlikti praktiką, stebėdamos ir atlikti praktiką, stebėdamos krantą ir ieškodamos per blogą orą i bėdą pakliuvusių laivų, arba priešų karo metu, ir pranešdamos apie juos savo lauko arba bevieliu telegrafu ir signalizuote. Taip pat, jei įmanoma, naudodamos rakietinį aparatą gyvybei gelbėti. Padėti saugams ir krantų apsaugai, atlaikydamos minias, paleisdamos žmonėms gelbėti valtis, teikdamos pirmąją pagalbą, gelbėdamos daiktus ir pan.”Sunku tiksliai palyginti šių dienų j. skautybę su šiuo pradiniu planu, nes bus toks pat skirtumas tarp į- vairių dr-vių metodų, kaip tarp štabo nuomonės apie lavinimo metodus 1910 metais ir dabar.
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SKAUTAI VYČIAI STOVYKLOJE
Skautai vyčiai stovyklauja at

skirai nuo skautų. Tai yra viena 
gero skautavimo pagrindinių są
lygų. Tai tvirtas stovyklinis dės
nis tiems, kurie gerai supranta 
skautybės ir auklėjimo principus.

Skautai vyčiai stovyklauja 
skautų stovyklose tik tais atve
jais, kai jie ten yra vadovai ar 
instruktoriai. Ir ten laikosi visų 
skautų stovyklų taisyklių.

Atskirai stovyklaudami, skautai 
vyčiai turi daugiau progų ir ge
resnes sąlygas tobuliau išeiti vy- 
čiavimo programas, intensyviau 
atlikti įvairius stovyklinius dar
bus, kiečiau sportuoti, sportuoti, 
individualiai daugiau atsakyti už 
savo dalį stovykliniame gyveni
me ir t. t.

Be to, skautų vyčių stovykloje 
ir teoretinė dalis išeinama su di
desniais reikalavimais. Norma
liai, juk skautai vyčiai turi būti 
pajėgesni daugiau įsisavinti duo
damos medžiagos bei žinių.

Skautai vyčiai, kurie vežasi į 
stovyklas tik siausti, negali būti 
jose laikomi. Ir. iš viso klausimas, 
kam tokie laikomi organizacijoje. 
Pakankamai sąjūdis turi auklėji
mo sunkumų ir be to elemento.

Pažymėtina, kad skautai vyčiai 
•skautų stovyklose nerūko arba 
rūko tik tam tikru laiku ir tam tik
roje vietoje. Susivaldymo reikia 
ir skautų vyčių stovyklose.

Alkoholinių gėrimų negali būti 
bet kokia forma jokioje stovyklo
je! Tai uždrausta valdžios įstaty
mais. Alkoholinių gėralų įgaben- 

tojai ar laikytojai gali būti areš
tuoti viešosios policijos ir atiduo
ti valdžios teismui.

Kas stovykloje griebiasi alaus 
ar kito alkoholinio gėrimo, tam 
skautybė yra visai svetimas rei
kalas iš esmės.

Stovyklose skautai vyčiai gali 
atlikti labai naudingų darbų. Tu
rime daugybę tokių darbų gražių; 
pavyzdžių!

Skautiškai subrendęs skautas 
vytis labai pageidaujamas parei
gūnas ir talkininkas kiekvienoje 
stovykloje.

Stovykloje skautas vytis ir pats 
turi įgyti daugiau žinių, platesnės 
patitrties ir gilesnės skautavimo 
dvasios. Visvien ar jis bus vado
vas ten ar eilinis stovyklautojas.

Dabar kelios smulkmenos.
Niekas nenori labai varžančių 

.stovyklos taisyklių. Bet prityrę 
stovyklautojai visada noriai jo
mis stovyklauja. Nors tie papro
čiai nėra skelbiami ar aptariami, 
jų laikomasi, kad būtų saugu, 
sveika ir malonu stovyklauti.

Smagu matyti gerus stovyklautojus.

Skautų Aidui reikėtų daugiau ži
nių bei korespondencijų, kaip skau- 
tauja skautai vyčiai, ką jie veikia 
iškylose, stovyklose, kelionėse; kuo 
jie praturtina savo skautavimo pri
tyrimus ir kuo pagilina savo lietu
viškąjį nusiteikimą.

Paskirstyti stovyklos darbus iš 
anksto ir stovykloje jais keistis.

Niekad nesimaudyti vienam!
Neimti nieko iš bendro turto ar 

maisto (maisto, degtukų, saldu
mynų) kitų nepasiklausus. Po ty
los gerbti kitų teisę ilsėtis.

Jei reikią ką balsavimu nutarti, 
gerbk nutarimą, ypač jei esi ma
žumoje. Bendrai laikytis skauto 
įstatų — būti naudingas, draugiš
kas, linksmas, mandagus — vi
sada.

Mandagumas yra svarbiausia 
gero stovyklavimo ypatybė: gali 
trūkti ko nors —; maisto, palapi
nių gali būti uodų, bet jei nėra 
mandagumo, tai stovykla nepa
siseks.

Mandagumo taisyklė — palikti 
stovyklavietę gražesnę, negu ras
ta: nepalikti jokių stovyklos žy
mių.

Visos išmatos turi būti pakas
tos.

Neužmiršti ir padėkoti savinin
kams, kurie leido stovyklaviete 
pasinaudoti.

Jei yra šakų ir pan. liekanų — 
išmėtyti, kad greitai supūtų; pri
pildyti visas duobes ir apkasi- 
mus, atgal padėti velėnas ir pan,; 
jei stovyklaviete bus dar naudo
tasi, sudėti stulpus, pagalius ir 
pan. į krūvą, kad būtų juos vėl- 
galima pasiimti; užgesinti visus 
laužus ir,, jei galima, užkasti pele
nus., m. -<£..............

Tada stovyklavietė nenukentės 
nuo lietaus, vėjo ir pan. Taip pat 
nesusižeis žvėriukai, pakliuvę 

-prie, sudaužytų stiklinių ar skar
dinių. Jei reikia, galima nuvaikš-- 
čiotoše vietose pasėti žolės. Jei 
Suvartotos Įritu sudėtos malkos, 
vėl sukrauti krūvą; tas pats, jei 
naudotasi- kokiu pastatu miške: 
tai mandagumo taisyklės. B.
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ALIUMININIS POPIERIUSSkilties bei šeimos iškylose arba savaitgalio stovyklose įdomu ir patogu vartoti aliumininį popierių. Jo yra įvairaus storio ir pločio, paprasto ir pamušto, ir jis tinka maistui pakuoti, išlaikyti, virti, kepti, spirginti, šildyti; vartoti vietoje lėkščių, puodukų, keptuvų, dangčių ir pan.

Mėsos, bulvių 
ir svogūnų 
skiltelės, 
sumautos ant 
iešmo, įsuktos 
i alium. popierių.Popierius nepraleidžia vandens, todėl gali juo iškloti ledais pridėtus indus, kartonus, krepšius, tačkas. Po lauželiu paklotas jis didina karštį, ir lengviau likviduoti ugnį. Paklotas po keptuvu arba puodu (arba išklojus juo), mažiau tenka plauti pavalgius.Salotis, lengvai įsukus juos į popierių ir pakračius, patogu sumaišyti.Reikalui esant vartojamas dvigubas popierius. Karštas imamas su pirštinėmis. Vieni valgiai tinka geriau ruošti ant grotelių, kiti ant žarijų arba net įkišti į žarijas. Neprityręs virėjas pažiūri laikas nuo laiko, ar valgis jau gatavas.
Taip iššutinamas 
kukurūzas.

Kiekvienas norės išbandyti savo vaizduotę ir meną, taigi čia duodame tik kelis pavyzdžius. Nekalbame nei apie gatavus padažus mėsai ir žuviai patepti arba pa- rudinti, nei apie kitas įprastas skoniui pagerinti priemones. Paliekame tuos dalykus virėjui.• Kiekvienam valgytojui verdamas atskiras, rūpestingai užlenktas vokelis tirštos, sultingos sriubos: mėsa, vanduo, daržovės, prieskoniai; arba supjaustytos dešrelės su pomidorais, svogūnais, sūriu. (Žarijose pakanka 30 min.)• Stekai ir karbonadai kepami neįsukti; viščiukai įsukami, bet paskui parudinami. Išbandyk kepti ant žarijų.
• Sveikos žuvys ar žuvų gabalai tinka įsukti ir atvirai kepti. Pareina nuo storio ir nuo rūšies.• Išėmus vidurį ir pridėjus į skylę cukraus, razinkų, cinamonų, lengvai susukti obuoliai palengva kepami ant nekarštos ugnies.

VALIO, ATOSTOGOS!
> Pastatysiu palapinę kieme.
° Mokysiuos mazgų.
* Darysiu modelius.
> Eisiu pėsčias ir sportuosiu.
° Stebėsiu gamtą.
* Išmoksiu apie žvaigždes ir debesis.
> Lankysiu muziejus ir zoologijos sodą.
° Mokysiuos fotografuoti.
* Lietingomis dienomis žiūrėsiu ir skaity

siu knygas, piešiu ir darysiu savo darbo 
albumus.

> Bandysiu daryti žaislus.
° Išmoksiu virti kelis valgius.
* Padėsiu namie.• Įsuk kiaušini į sušlapintą rankoms šluostyti po- pierį ir į aliumininį popierių ir išvirk kietai.• Perriek bulką išilgai arba riekėmis ir spirgink ant popierio.

• Kukurūzai su lukštais, bet be plaukų, pertraukiami per vandenį ir susukami į ypatingai storą arba dvigubą popierių. Tuo tarpu sviesto nededama. Versk. Ant grotelių reiks 20, ant anglių 10 min.• Kepk bulves įsuktus į popierių.Susuk perskeltą, pašlakstytą vandeniu pailgą bulku- tę su dešrele ir pašildyk. Valgytojai patys užsidės prieskonius.• Įdėk sušaldytų daržovių iš pakelio į ypatingai storą popierių; pridėk druskos, sviesto gabaliukus ir lengvai susuk. Ant grotelių užteks 10-15 min.

• Keptuve iš dvigubo aliumininio pop. paruošk laši- 
niukus su kiaušiniais arba plakta kiaušiniene. Visiemsbus skanu.Savo patyrimus atsiųsk Sk. Aidui. Dėkosime ir paskelbsime. S.124 —
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------- BUK SVEIKAS -------

Būk sveikas ir geroje fizinėje būklėje

SVEIKATOS PATIKRINIMO TIKSLAS1. Pažiūrėti, ar turi ligą, kuri tau kenkia arba kenks ateityje, arba kuria galėtumei užkrėsti kitus.2. Patikrinti, ar turi kokių nors sunkumų arba trūkumų, kuriuos galima pataisyti ir tuo pagerinti tavo sveikatą.3. Pasitarti su gydytoju rūpimais klausimais: pvz., apie miegą, sportą ir valgi, tuo siekiant didesnės laimės, sveikatos ir veiklumo.4. Įprasti patikrinti sveikatą nustatytais laikotarpiais.5. Patikrinti, ar esi skiepytas prieš visokias ligas ir epidemijas.Kadaise gydytojas, neradęs jokios ligos, sakydavo atsilankiusiam, kad jis “visai sveikas”. Šiais laikais gydytojas netik ieško ligų žmoguje, bet ir stengiasi padėti jam tapti dar sveikesniu ir stipresniu.Tikrindamas sveikatą gydytojas klausia, ne tik sako: “Leiskite man pažiūrėti į gerklę”. Jis taip pat klausia: “Kaip sekasi? Ar viskas gerai?”Jei tau kas nors rūpi, pasakyk jam apie tai, nors tau tas dalykas ir atrodytų kvailas, nesvarbus arba nepatogus minėti. Pasinaudok proga nusikratyti rūpesčiais ir visais fiziniais nesmagumais.Žmogus, kuris sielojasi dėl kokių nors reiškinių, nekartą pasidaro tikras ligonis, nes nebesidžiaugia gyvenimu, nemiega ir nevalgo kaip reikiant ir iškrinka iš sveikų vėžių.-Taigi, pasitark mokyklos, draugų ir visais jauno žmogaus reikalais su savo gydytoju. Juk nori turėti sveiką sielą sveikame kūne.Sakydami, kad galima pagerinti savo sveikatą, ištik- rųjų kalbame apie žmogaus fizinę būklę.

Sumanūs skautai 
laisvalaikiu gali 
medyje Įsirengti 
nedidelę irštvą 
ir tuo būdu 
patirti įdomiu 
nuotykiu.

Norėdamas pasiekti pirmos rūšies fizinę būklę, turi atitikti šias keturias sąlygas:1. būti fiziniai sveikas — visos kūno dalys sveikos ir gerai atlieka savo darbą;2. galėti sėkmingai dirbti—dirbti sunkiai nepervarg- damas ir po didelio įtempimo greitai atsigaudamas;3. galėti vikriai judėti — sugebėti pakankamai sumaniai dalyvauti užsiėmimuose, reikalaujančiuose jėgos ir suderintų judėsiu, kaip, plaukimas, šokimas, jėgos pratimai ir sportas;4. turi būti jausminiai tvarkoje — sugyventi su kitais žmonėmis, suprasti, kad vienas kitam turime padėti, sugebėti rūpintis savimi, be reikalo nesisieloti, šiek tiek nuvokti, kodėl kas kaip elgiasi — tu pats jų tarpe, — ir gerbti kiekvieno žmogaus asmens teises ir siekimus.Štai keturios sąlygos, kurias turi patenkinti, norėdamas būti tikrai geroje fizinėje būklėje. Ne visi galime pasiekti idealo kiekvienoje iš šių keturių sąlygų, bet visvien galime stengtis pagal savo išgales.Berniukas, netekęs rankos po susisiekimo nelaimės, negalės visur dalyvauti, bet kai kuriose srityse ir jis gali pasižymėti, ypač turime galvoje jausminę sveikatą.Brolis Kazys iš prigimimo teturi vieną sveiką kairiąją ranką. Dešiniosios tėra mažas narys iki alkūnės, bet beveik niekas apie tai nebegalvoja, nes Kazys visuomet pilnas humoro ir draugiškumo. Be to jis pus- antra ranka vikriau dirba, ką gali, už kitus. Jis laimingas supratęs, ką reiškia gera fizinė būklė jo atveju. Jo pozityvus nusiteikimas žymiai palengvina jo nepakeičiamą sunkumą ir dar laimi jam žmonių meilę ir pagarbą. Jis mažai reikalauja iš kitų, bet stengiasi visomis jėgomis prisidėti, kur reikia.
GERA KŪNO FIZINĖ BŪKLĖPrieš leisdamasis į kelionę patikrini automobilį. Mechanikas pašalina rastus trūkumus, bet kartais įspėja, kad dėl amžiaus ar kokių nors kitų priežasčių mašina negali išvystyti didesnio greičio, bet vis dėlto gali saugiai riedėti pamažu.Kartais atsitinka taip pat su žmogumi: patikrinus sveikatą paaiškėja, kad viskas gerai, bet dėl tam tikrų priežasčių negalėsi visur dalyvauti arba turėsi laikinai susilaikyti nuo ko nors. Pavyzdžiui, širdies mažas negalavimas gali būti laikinas arba nepataisomas. Gal, negalėsi dalyvauti bėgimo rungtynėse arba plaukti didelius tarpus, arba net eiti į varginančias iškylas. Bet be šių dalykų yra dar daugybė kitų, kuriuose gali pasižymėti, ne tik dalyvauti. Palikęs stovykloje, gali sutikti grįžtančius iš iškylos į kalnus skaniausiais pietumis, ir būti nepakeičiamas draugas ir skautas kitose srityse.Būdamas visiškai sveikas arba turėdamas šiek tiek saugotis, gali pradėti galvoti apie įtemptą, sėkmingą veiklą.

— 125
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Skyrių tvarko 
ps. R. Pakalnis 
20 Oak Leaf Dr. 
Waterbury 8, 
Conn. USA.

Pasikalbėjimas apie pašto ženklus
23. Nežinomi kraštaiŠiame skyrelyje norime pakalbėti apie tokius pašto ženklus, kuriuose krašto pavadinimo nėra arba jis įrašytas mums svetima ar nesuprantama kalba. Pradedantis filatelistas kartais turi didelio vargo, kol iššifruoja, kokiam kraštui priklauso jo turimas pašto ženklas. O tokių pašto ženklų yra nemaža.Pirmiausia čia turėtų priklausyti visi tie kraštai, kurie rašo ne lotynų raidėmis — rusai, žydai, arabai, kinai, japonai įvairios indų valstybėlės. Laimei, dauguma tų kraštų šalia savo įprastinės rašybos, įrašo krašto pavadinimą ir lotynų raidėmis angliškai ar prancūziškai. Pašto ženklus su rusiškais įrašais visi lengvai iššifruos, kad tai yra Rusijos .ar kitų slavų kraštų p. ženklai, pašto ženklai su graikiškais rašmenimis, aišku, bus Graikijos ar jai kada priklausiusių teritorijų p. ženklai.Tačiau nemaža yra kraštų, kurie savo pašto ženkluose niekad nerašė arba ir dabar nerašo savo krašto pavadinimo. Prie tokių “nežinomųjų” reikėtų priskirti ir Angliją, dažnai vadinamą Didžiąja Britanija. Anglija savo pašto ženkluose niekad nerašo krašto pavadinimo: tik įdeda tuolaikinio karaliaus ar karalienės atvaizdą ir kartais kokius įrašus angliškai. Atseit, iš atvaizdo kiekvienas privalo žinoti, kokio krašto pašto ženklą jis turi. Paprastai tas ir žinoma.Daug blogiau su tais kraštais, kurie savo pašto ženkluose įdeda tik paveiksliuką, skaitmenis ir vieną kitą raidą piniginio vieneto pavadi

nimui. Pvz., senoji Vengrija ir Austrija kai kuriose senosiose laidose, Šveicarija porto ženkluose, Bosnija ir Hercegovina 1879-19905 metų laidose, Kretos sala, Turkija, kai kurios indų ir arabų valstybėlės ir t.t. Tokiu atveju tenka gerokai pavartyti katalogą arba kreiptis į senesnį prityrusi filatelistą.
Ant. Bernotas

Įspėkite, kokio krašto šis pašto ženklas?(Armėnijos, 1922 m.)
tas.Visas gautas pelnas už šiuos pašto ženklus skiriamas kovai prieš jau- namecių vaikų nusikaltimus. R.P.

SKAIDRYTĖ
Rašytoja Petronėlė Orintaitė-Ja- 

nutienė, jaunimo literatūroje žinoma Balės Vaivorytės vardu, išleido vaidinimų rinkinėlį SKAIDRYTĖ.Toje knygoje yra 5 scenos vaizdeliai vaikams ir jaunimui: Skaidrytė, 
Gerieji darbeliai, Trys paveikslai, 
Kietas riešutas, Žirgonė ir Gailė. Visi tie veikalėliai persunkti gilia tėvynės meile, ilgesiu ir ryžtu.Skautiškasis jaunimas, ypač įvairių vienetų vadovai ir vadovės, turėtų Skaidrytė susidomėti besiruoš-

PANAMA

1964 vasario mėn. 7 d. Panama išleido po pusę milijono pašto ženklų, skirtų Panamos skaučių ir skautų organizacijoms pagerbti. Skautams skirta serija vaizduoja mažuoju saliutu saliutuojantį skautą. Seriją sudaro penki ženklai, visi turį tą patį paveikslą. Visų penkių pašto ženklų yra skirtingos spalvos.

Mergaitėms skirtas ženklas vaizduoja mažuoju saliutu saliutuojančią skautę. Serija taip pat turi penkis skirtingų spalvų ženklus.Kiekvienos spalvos ženklų atspausdinta po 100.000 vienetų. Visų ženklų vertė yra ta pati: vienas cen

darni įvairioms šventėms bei parengimam. Skaidrytės veikalėlius galėtų vaidinti ištisai didesni vienetai, gi laužo ar skilties švenčių progomis galėtų parengti ištraukas ar atskiras scenas. Tai labai praturtintų ir paįvairintų skautiškus pasirodymus.Tuo tikėdama, Los Angeles Skautininkų Ramovė parėmė ■ Skaidrytės išleidimą.Skaitdrytę spausdino LAIKAS, Buenos Aires — Argentinoje, kaina $2.00. V.B.
126 —
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SKAUTIŠKOJO — LITUANISTINIO LAVINIMOSI 
VARŽYBOS

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

PRATIMAS NR. 5
I. SKAUTIŠKOJI DALIS

Uždavinys 1. Vertinama ligi 2 t. Skiltis yra mažiau
sias 5-8 narių skautų-čių vienetas. Daugelis skilties 
narių eina ir tam tikras pareigas skiltyje. Išvardink, ko
kie būna pareigūnai skiltyje?

U. 2. Ligi 3 t. Skautui-ei patartina visada su savim 
turėti mažą asmeninę vaistinėlę. Pagalvok ir atsakyk:

1. Kaip tokią vaistinėlę galima pasidaryti?
2. Kokius reikalingiausius daiktus reiktų joje lai

kyti?
3. Kur šią vaistinėlę reiktų laikyti?
U. 3. Ligi 4 t. Skautybės įkūrėjas lordas R. Baden- 

Powellis buvo aplankęs Lietuvos skautus-es. Susipažink 
su šio vizito istorija ir atsakyk:

1. Kada, kuriuo laivu ir kur jis atvyko.
2. Kas atvyko drauge su juo?
3. Kur ir kuriuo būdu Lietuvos skautai-ės jį priėmė?
4. Su kuo jis matėsi ir vėliau drauge priėmė skau

tiškąjį paradą?
5. Kuo jis buvo apdovanotas ir kaip kitaip pagerbtas 

šio vizito metu?
U. 4. Ligi 5 t. Pėdsakų sekimas yra svarbus ir įdo

mus žaidimas. Atlik šiuos veiksmus:
1. Surask, ištirk ir nupiešk dviejų asmenų pėdsakus. 

Aprašyk, kuo jie skiriasi vienas nuo antro?
2. Kažin kaip atrodo šuns pėdsakai. Rask juos, nu

piešk ir aprašyk, kur ir kaip radai.
U. 5. Ligi 3 t. Įžodžio metu ant kaklaraiščio papras

tai įrišami mazgeliai. Ar žinai?
1. Kiek tokių mazgelių įrišama ir kaip jie vadinasi?
2. Kokia tų mazgelių reikšmė?
3. Kada ir kaip galima ar reikia tuos mazgelius at

rišti?
U. 6. Ligi 3 t. Nupiešk: 1. draugininko-ės pareigų 

ženklą, 2. metinę žvaigždutę, 3. sanitaro-ės specialybės 
ženklą ir 4. paaiškink, kur jie dėvimi.

U. 7. Ligi 3 t. Lietuvių skautų-čių tautinės stovyklos 
vyksta periodiniai pastoviai. Išvardink:

1. Kur ir kada jau įvyko tokios tautinės stovyklos?
2. Išvardink kiekvienos tautinės stovyklos dainos 

pirmąją eilutę.
3. Pabandyk spėti, kada turėtų įvykti sekančioji tau

tinė stovykla.
U. 8. Ligi 2 t. Lapinas Jonukas, stovykloje atbėgęs 

sakalų skiltin, sako: “Skiltininkas prašo paskolinti daik
tą, kurio vardą pamiršau. Žinau tik, kad tas daiktas 
kitą kanda, o pats rėkia”.

Sakalai sako: “Šį daiktą mes jau paskolinome ere
liams, bet mes galime tau duoti daiktą, kurio liemuo 
yra medžio, o galva geležies”.

Kokio daikto lapinai prašė ir ką sakalai jiems sutiko 
paskolinti?

II. LITUANISTINE DALIS
U. 1. Ligi 2 t. Vienos dainos žodžiai yra:
“... kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio,
Lietuvis nieko neatbos!
Kaip eglė ten prie Šešupėlio,
ir vėtroj, ir žiemą žaliuos!----------- ”

Atsakyk:
1. Koks dainos vardas ir kuriam posmui šie žodžiai 

priklauso?
2. Kas šią dainą parašė ir kas pritaikė muziką?
3. Kuo ši daina žymi?
U. 2. Ligi 5 t. Kas svarbesnio mūsų tautos istorijoje 

atsitiko: 1. 1263 metais, 2. 1410 m., 3. 1569 m., 4. 1831 m., 
5. 1861 m., 6. 1865 m. 7. 1905 m., 8. 1918 m., 9. 1923 m., 
10. 1940 m.

U. 3. Ligi 4 t. Esame girdėję apie dykumą Afrikoje 
— Sacharą — ir jos didelius smėlio plotus. Kuris mūsų 
tėviškės kampelis savo išvaizda mums kiek primena 
Sacharą? Atsakyk:

1. Kur tokia vieta yra (rask žemėlapyje) ir kaip va
dinama?

2. Kas toje vietoje gyvena, kuo ten verčiasi ir ko
kia tarme dažniausiai kalba?

3. Išvardink bent 5 tos vietos gyvenvietes ir surask 
jas.

4. Kokia liaudies pasaka plačiai pasklidusi ir apie ką?
U. 4. Ligi 4 t. Sunku įsivaizduoti Lietuvą be Nemu

no. Atskleisk gerą žemėlapį, rask Nemuną ir, sekdamas 
jo vaga žemyn, nuo Lietuvos pasienio ligi pajūrio, 
išvardink iš eilės miestus ir miestelius, kurie yra ant 
upės kranto.

U. 5. Ligi 3 t. Istorinių padavimų puslapiuose ran
dame Lizdeikos vardą. Paaiškink:

1. Kas buvo Lizdeika ir kuo vertėsi?
2. Kada, kam ir kaip jis “kažką” įdomaus išaiškino?
U. 6. Ligi 4 t. Rask duotą vietovaizdi žemėlapyje ir 

tada atspėjęs įrašyk trūkstamus teksto žodžius:
“Kur Šventoji, surinkusi vandenį iš daugybės dides

nių ir mažesnių upelių, skuba pro Dusetas, Anykščius, 
Ukmergę į žydriąją Nerį, kur prasideda ramusis Nevėžis 
ir teka Levuo, skubėdamas į Mūšą, ten gyvena —, 
šnek — — tarme.”

Kokie dar miestai priklauso šiam Lietuvos kraštui?

PASTABA:
1. Dalyvavimo sąlygos paskelbtos š. m. Sk. A. Nr. 1.
2. Sakoma dalyvių jau nemaža, bet jų reikia dar dau

giau.
3. Dar nevėlu stoti darban ir pradėti nuo pratimo^ 

Nr. 1 arba Nr. 2.
4. Ačiū tėvams ir vadovams, kurie paskatina bei pa

drąsina varžybose dalyvauti ir padeda dalyviams savo' 
žiniomis, medžiaga ir patarimais.

— 127
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JAV ATLANTO RAJONAS 
Elizabeth, N. J.

L. K. Šarūno dr-vė ir Povilo Luk
šio skautų vyčių būrelis X. 12 iškil
mingai užbaigė Jubiliejinius Metus.

Sueigoje dalyvavo skautai vyčiai, 
skautai, vilkiukai, tėvai; taip pat 
skautams remti komiteto pirminin
kas p. Mamaitis ir iždininkas p. Z. 
Baublys.

Po iškilmingosios sueigos dalies 
Vanagu skilties globėjas p. K. Kas- 
pariūnas Įteikė LSB skilčių varžy
bose laimėtą I-ją premiją Vanagų 
skilties skautams Nerijui ir Arūnui 
Jarmams, Jonui ir Antanui Kaspa- 
riūnams, Gintautui Kliučininkui, 
Algiui Meilui ir Rimui Raudžiui.

P. Henrikas Bitėnas pakalbėjo 
apie Jubiliejinių metų reikšmę ir 
LSB atliktus darbus tų metų proga 
trijuose kontinentuose.

Laužo metu padainuota labai daug 
Įvairių dainų, kurias skautai ir vil
kiukai išmoko jubiliejinių metų 
proga ir parsivežė iš Jubiliejinės 
stovyklos.

Po laužo si. Nerijus Jarmas paro
dė du spalvotus filmus: vieneto sa
vaitgalio stovykla ir 1963 m. Jubi
liejinės stovyklos uždarymas. Fil
mai p. A. Jarmo labai vykusiai su
sukti. Be tų p. Jarmas yra nufilma
vęs beveik visas naktines ir dieni
nes vieneto turėtas iškylas ir porą 
rajoninių stovyklų.

X. 27 skautams remti tėvų komi
tetas suruošė Rudens šventę. Meni
nės dalies pirmąją dalį atliko skau
tai ir skautės. Antrąją dalį atliko 
Rūtos ansamblis, muz. A. Kačanaus- 
ko vedamas.

Šv. Kalėdų gerasis darbelis atlik
tas 100%, ir išsiųsta $15.45 Vokieti
joje gyvenančių skautų veiklai pa
remti.

Išplatinta 324 kalėdinės atvirutės, 
ir pinigai Išsiųsti Jamborės Fondui.

Skautų Aido prenumeratų suma
žėjo, bet vieneto skautai S. A. gaus 

100%. (O kad taip dar parinkus bent 
kelias? Red.)

II. 16 skautai ir skautės dalyvavo 
pamaldose ir atliko meninę dalį Lie
tuvių Bendruomenės rengtame Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjime.

III. 1 Šv. Kazimiero šventė prasi
dėjo pamaldomis, skautų kapelionas 
kun. J. Pragulbickas atnašavo Šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą. Skautai 
ir skautės pamaldų metu priėmė Šv. 
Komuniją. Uniformuoti skautai N. 
Jarmas ir J. Kaspariūnas patarnavo 
Šv. Mišioms.

Prieš pamaldas buvo pašventinta 
skaučių vietininkijos naujai įgyta 
vėliava, kuri vėliau iškilmingoje su
eigoje vietininkijai buvo įteikta. 
Pašnekesį Šv. Kazimiero tema pra
vedė kapelionas kun. J. Pragulbic
kas.

Vanagų skilties skautai, instruk
toriaus p. A. Jarmo dėka, turi pa
dirbę daug gražių medžio darbelių, 
kuriuos skautai pagamino per na
gingumo ir darbelių sueigas.

VĖLIAVA GERBK! Cleveland© vytautėnai kelia trispalvę pavasario 
iškyloje. S. V. Bacevičiaus nuotrauka.

Vanagų skilties irštva yra p.p. 
Jarmų namuose; skautai renkasi 
skilties sueigoms kas antrą penkta
dienį. 7 v. vak. Ten pat skautai ren
kasi ir darbelių dirbti, tada irštva 
pavirsta dirbtuvėse: skautai plaus
to, kala, klijuoja ir t. t.

Vilkiukai sueigas taip pat turi 
kas antrą penktadienį 5 v. v. vilkiu
kų irštvoje, kuri yra p.p. Kaspariū- 
nų namuose.

Kiek metų skautai turėjo puikias 
patalpas vienetų sueigoms ir minė
jimams. Patalpas nuomavo LB apy
linkė savo vardu ir leisdavo skau
tams bei kitoms lietuviškoms orga
nizacijoms naudotis. Nuomą mokė
jo šeši mecenatai: p.p. Šlepetys, 
Švedas, Stukas, Misiūnas, Kaspariū
nas ir dr. Petrauskas; apylinkė ir 
skautų tėvų komitetas sumokėdavo, 
kiek dar trūkdavo. Šiuo metu patal
pų atsisakyta, nes niekas tų trūku
mų nepadengia, o vienetai nebeturės 
kur susirinkti. Tas labai atsilieps 
veiklai, nes už kiekvieną susirinki
mą kitur vienetai neišgalės užmo
kėti nustatyto mokesčio. V.B.
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ANGLUOS RAJONAS

Krutamą, dirbama...

I. 30 vietininkas ps. J. Maslauskas 
aplankė Nottinghamo vienetus ir 
pasitarė su vadovais ir tėvais.

II. 1 arčiau gyvenančios vadovės 
lankėsi pas sesę vadeivę s. G. Zin- 
kienę pasitarti.

II. 9 Derbyje s. B. Zinkaus pastan
gomis ryžtu ir darbu, įvyko filmos 
ir jamborės parodos vakaras. Buvo 
susitarta su ukrainiečių skautų va
dovybe bei į talką pasikviestas jam
borės dalyvis, Maironio dr-vės si. 
D. Steponėnas, padėti.

Filmo vakarą atidarė s. B. Zinkus, 
apibūdindamas lietuviškosios skau- 
tybės reprezentacinio vieneto sėk
mės ir žygius 11-joje jamborėje 
Graikijoje.

Anglų kalba žodį į visuomenę tarė 
ukrainiečių skautų vadovas Popo
vic. Mums visiems gerai žinomas 
bičiulis District Commissioner J. 
Booth apibūdino jamborės įvykių 
eigą.

Rodyta jamborės ir Anglijos ra
jono' XII-osios skautų stovyklos fil
mai.

Filmos ir parodos proga dalyvavo 
aukšti anglų skautų vadovai, pvz., 
C, Bembrose County Commissioner 
J. Booth, Derby District Commissio
ner T. Rom, Liecter Assistant ir Tow 
Comm. E. Hanson, A. D. C. P. Bur
ges ir kiti, jų tarpe vadeivė s. G. 
Zinkienė ir ukrainiečių skautų va
dovų bei skautų-čių.

Dalyvavo taip pat atstovai iš toli
mesniųjų kolonijų ir vietinių orga
nizacijų vadovybių bei visuomenės 
gražus būrys. Buvo ir Budėkime re
daktorius mokytojas V. Ignaitis iš 
Bradfordo.

II. 15 Wolverhamptone įvyko Ne
priklausomybės šventė. Saulutės 
skilties sesės, vyr. sk. psl. K. Ka
minskaitės vadovaujamos, išpildė 
programą.

II. 23, 1. BP gimtadienio proga, 
Nottinghamo Šiluvos dr-vės sesės 
ir korespon. dr-vės Žirgu skilties 
broliai buvo pakviesti pas anglų 

Į Niekas nėra per senas skaityti SKAUTU ALDĄ. !
s Ir niekad nėra per vėlu jį užsisakyti. Į

skautus Nottinghame. Mūsiškiai ten 
gražiai pasireiškė su tautiniais dra
bužiais ir tautiniais šokiais.

II. 29 Derby įvyko vyresniųjų 
skaučių ir vienetų vadovų suvažia
vimas pas sese vadeivę s. G. Zinkie- 
nę. Suvažiavime aptarta veikla ir 
nustatytos gairės bei planai ateičiai;

II. 29 Manchesteryje įvyko Vasa
rio 16-sios šventė. Živilės dr-vės se
sės ir Maironio dr-vės broliai, v. sk. 
v. si. I. Snelytei vadovaujant, reiš
kėsi programoje ir pašoko tautinių 
šokių.

II. 15 Londone D. B. L. Bendruo
menės Krašto Valdybos iniciatyva, 
šiuo metu pirmininkaujant rajono 
vadui s. J. Alkiui, įvykusioje Nepri
klausomybės šventėje paskaitą skai
tė rašytojas v. s. R. Spalis-Giedrai- 
tis. Londono jaunimas išpildė prog
ramą ir šoko tautinius šokius. Ber
niukų grupei vadovavo s. J. Alkis, 
mergaičių grupei — p. Narbutienė.

Į JAV-bes išvykusiems ps. D. Sa- 
dūnaitė-Sealey ir prof. R. Sealey 
tariame širdingą ačiū. Sesė ps. D. 
S.-S. dvejus metus pavyzdingai re
dagavo mūsų laikraštį Budėkime!

Naująjį Budėkime! redaktorių 
mokyt. V. Ignaitį sveikiname šiose 
pareigose; linkime džiaugsmo, pasi
sekimo ir ištvermės!

II. 28-29 Derbyje įvyko anglų 
skautų skiltininkų kursai; juose da
lyvavo Maironio dr-vės skautas I. 
Gugas.

III. 7 Ashbuorne įvyko vadijos 
posėdis; dalyvavo s. B. Zinkus, ps. 
J. Maslauskas ir s. v. v. si. A. Ger- 
džiūnas.

III. 14 Nottinghame įvyko bendras 
abiejų vadijų posėdis; dalyvavo s. 
G. Zinkienė, ps. J. Maslauskas, vyr. 
sk. si. E. Zaveckienė, vyr. sk. psl. 
O. Basevičiūtė ir skautų tėvų komi
teto pirmininkas J. Damoševicius.

III. 20, 21-22 įvyko skautų vyčių 
I-asis pavasarinis suvažiavimas, 
Derby, anglų skautų patalpose. Su
važiavime dalyvavo rajono vadas s. 
J. Alkis, s. B. Zinkus, ps. J. Mas
lauskas, s. v. v. si. A. Jakimavičius,

KANADOS RAJONAS

Hamilton, Ont.

Širvintos ir Nemuno tuntai Lietu
vos Nepriklausomybės šventę minė
jo skautiškoje šeimoje.

Pradėta 11 vai. Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje, su tuntų ir tauti
ne vėliavomis, dvasios vadui prel. 
dr. J. Tadarauskui atnašaujant šv. 
Mišias. Jo tai dienai pritaikytas pa
mokslas palietė lietuvių skautų s-gą 
ir jos reikšmę išeivijoje.

Po pamaldų parapijos salėje įvy
ko abiejų tuntų iškilminga sueiga, 
kurioje skautų rėmėjų d-jos pirmi
ninkas p. A. Paukštis įteikė dvasios 
vadui prel. dr. J .Tadarauskui ordi
ną, už nuopelnus skautų s-gai ir lie
tuviškajam jaunimui.

Jaunimo meninis pasirodymas šie
met buvo gražiai paruoštas, ypač 
pažymėtinas sesių širvintiečių sce
nos vaizdelis su dekoracijomis ir 
drabužiais.

Taip pat gražiai pasirodyta ir su 
tautiniais šokiais. Nemuno t-to vil
kai, vadovaujami s. A. Tumaičio, 
puikiai atliko greitosios pagalbos 
vaizdelį už baltos uždangos. Visi 
abiejų t-tų pasirodymai buvo įdo
mūs. Gale elektr. gitaros įnešė dar 
linksmesnės nuotaikos. V. P.

s .v. si. V. Verbickas, sk. vyčių 
kand. psl. D. Steponėnas, sk. vyčių 
kand. Z. Ziebelys. Suvažiavimas 
praėjo linksma nuotaika žaidžiant, 
kartojant sk. vyčių programą ir t.t. 
Dalyvavo anglų dr-vės skautinin
kas.

III-čiąją dieną atsilankė vadeivė 
s. G. Zinkienė su vilkiuku kand. V. 
Zinkumi, kuris išlaikė vilkiukų III- 
jo pat. laipsnio egz. ir pasiruošė 
duoti įžodį.

IV. 18 Manchesterio Maironio vie
netai, susitarę su klubo valdyba, pa
kvietė s. B. Zinkų su jamborės fil
mą.

Šis filmų vakaras praėjo gerai ir 
patiko tiek jaunimui, tiek visuome
nei, kurios buvo gausiai. Kartu da
lyvavo anglų skautininkų.

IV. 24 vadeivė s. G. Zinkienė ir 
v. sk. psl. O. Basevičiūtė Derbyje 
a. a. v. s. K. Vaitkevičiaus kapą pa
puošė gėlėmis. J. M.
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JAV VIDURIO RAJONOS

Chicagos skautininkių sueiga

III. 15 įvyko skautininkių sueiga; 
dalyvavo net 48 skautininkės. Šeše
tas jų buvo viešnios, atvykusios da
lyvauti Seserijos vadijos posėdyje. 
Šios ilgos kelionės nepabūgusios en
tuziastės buvo torontietės jūrų 
skaučių skyriaus vedėja ps. B. Ma
žeikienė ir Kanados rajono vadeivė 
s. M. Vasiliauskienė, clevelandietės 
— tuntininkė v. si. V. Butkienė, jū
rų skaučių vadovė ps. L. Brizgienė, 
Vadijos narės v. s. I. Jonaitienė ir 
s. A. Balašaitienė.

Sueigoje skautininkės įžodis pra
vestas pagal naująjį ceremonialą. Jį 
pravedė s. M. Joniškienė. Pradėda
ma vėliavos kotą perjuosė neseniai 
iš Lietuvos gauta tautine juosta, pa
žymėdama, kad tai simbolis, visas 
priartinąs prie tolimos Tėvynės ir 
ten likusių skautininkių; trumpai 
aptarė įžodžio prasmę bei įpareigo
jimą. Prieš vėliavą pakartojusi 
skautininkės įžodį, žaliu kaklaraiš

čiu pasipuošė vyr. skaučių skyriaus 
vedėja v. si. Dalė Koklytė. Kakla
raištį jai užrišo Vyriausioji Skauti
ninke, Tėvynės mazgelį — v. s. J. 
Augustaitytė - Vaičiūnienė, o gero
jo darbelio — viešnia s. Juzė Dauž- 
vardienė. Antrojoje įžodžio apeigų 
dalyje naujai pakeltos vyresnioji 
skautininke A. Kliorienė bei skau
tininkės M. Vasiliauskienė ir I. Kai
rytė pakartojo įžodį tradiciniu bū
du — bendrame skautininkių rate.

Pereitos Vadijos kadencijos Ga
bijos redaktorei v. s S. Statkienei 
buvo įteiktas Lelijos ordinas. Įžodį 
davusias ir apdovanotąją skautinin- 
kes pasveikino Vyriausioji Skauti
ninke ir s. J. Daužvardienė.

VS dalyvėms pristatė vos iš 
spaustuvės spėtą atgabenti knygą 
Skautybė lietuvaitei, kurią Jubilie
jinių metų proga išleido Seserijos 
vadija. Knyga vadovių buvo nepa
prastai entuziastingai sutikta; nėra 
abejonės, kad ji tapo didelis žinių 
šaltinis jaunosioms sesėms ir pagel- 
bininkė vadovėms.

Knygos išleidimui sutapus su v. s. 
Juzės Augustaitytės-Vaičiūnienės ir 
s. Juzės Daužvardienės vardinėmis, 
ta proga šias viešnias pasveikinus, 
joms buvo taip pat įteikta po knygą 
su vadijos narių parašais ir po ro
žių puokštę.

Toliau sekė v. s. Vaičiūnienės pa
šnekesys apie šių dienų skautinin
kės uždavinius.

Pašnekesys turtingas mintimis a- 
pie lietuviškąjį gyvenimą, Seserijos 
rolę jaunos lietuvaitės auklėjime 
bei vienybės svarbą — ne griaunan
čios ar pasyvios vienybės, bet kūry
bingos vienybės svarbą — šių lai
kų mūsų gyvenime ir darbuose.

Padėkojus buvusiai ilgametei Se
serijos Vyriausiajai Skautininke! už 
išsamias ir nuoširdžias mintis, buvo 
išklausytas ps. B. Mažeikienės pra
nešimas jūrų skaučių skyriaus klau
simais. Sueigos dalyvės buvo supa
žindintos su vadijos padarytais nu
tarimais plenumo posėdyje, kur ap
svarstyti jūrų skaučių reikalai.

Kanados rajono vadeivė s. Vasi-

Chicagoje š. m. UI. 1. buvo didžiulė, Kaziuko mugė. Štai kaip atrodė LITUANICOS tunto paviljonas.
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Hamiltone, Kanadoje, Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė ypatingai prasmingai paminėta.

Širvintos tunto skautės vaidino istorinę dramą.

A. Tumaičio nuotraukos

Sk. remti dr-jos pirmininkas p. A. Paukštis dideliam 
skautu rėmėjui bei jų dvasios vadui prel. Dr. J. Tada- 
rauskui Įteikia už nuopelnus ženklą.

liauskienė pranešė apie Toronto sto
vyklavietės įrengimo eigą ir kvietė 
Amerikoje gyvenančias skautes 
drauge ten stovyklauti. Chicagos 
Aušros Vartų tunto tuntininkė s. 
Bobinienė įteikė rajono vadeivei 
$50.00 auką, tunto 15 metų sukakties 
proga skiriamą Toronto stovykla
vietei Įrengti.

Sueigos oficialioji dalis baigta 
daina Lietuva brangi; po to sekė 
kavutė, v. s. O. Roznikienės rūpes
tingai paruošta. Dalyvė.

KAZIUKO MUGĖ CHICAGOJE

Mugė įvyko Jaunimo Centro pa
talpose III. 1. Per Šv. Kazimiero mi
nėjimo pamaldas Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje giedojo skautininkių kvarte
tas. Po pamaldų įspūdingame oficia
liame mugės atidaryme dalyvavo 
Lietuvos Gen. Konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, LSS Tarybos Pirmininkas, 
abu. Vyriausieji Skautininkai, Rajo
no vadovybė, visi LSS tuntai bei 
ASS skyrius Chicagoje.

Mugės atidarymą pravedė jūrų 
skaučių Juodkrantės tuntas, Zitos 
Dudėnienės vadovaujamas.

Skautėms dainuojant Baltos burės 
plazda, atidarymo apeigas atliko jū
rų skautės su brolių talka, suvaidi
nant iš Kuršių Neringos atvykusius 
Nemunu ir Nerimi į Vilnių žvejus, 
su dovanomis iš Kuršių marių. Kas
pino per kirpimu Gen. Lietuvos 
Konsului atidarius mugę, aukštuo

sius svečius salėje pasitiko tuntų 
vadovybės ir visi salėje išsirikiavę 
tuntai. Atlikus tuntų ir paviljonų 
inspekciją, salę užtvindė svečiai ir 
prasidėjo tikrieji mugės pergyveni
mai.

Akademinis Skautų Sąjūdis šiais 
metais atvyko į mugę su turtingu 
lietuviškų knygų knygynu. Kerna
vės tuntas ir šiais metais apsikrovė 
gėrybėmis; ypač gražiai atrodė pa
viljono papuošimai su lietuviškais 
priežodžiais. Per visą salės priekį 
išsiskleidęs Aušros Vartų tuntas, ne
sutalpindamas savo gėrybių ant pa
viljono stalų, išdėstė jas net sceno
je. Vyresnės skautės vos spėjo ap
tarnauti susidomėjusius lankytojus. 
Čia ypač gražios buvo lėkštės, kop
lytėlės, lietuv. vėliavos, vytys ir liet, 
lėlės. Lituanicos tuntas, virš pavil
jono pasikabinęs milžinišką balioną 
ir skrendančią Lituanicą, visus lan
kytojus traukė labai puikiais kop
lytstulpiais, kryžiais, vytimis, pa
veikslais ii- kt. Būdingai išsiskyrė 
pagaminti sidabriniai Lietuvos pini
gai, Vytauto Didžiojo medaliai ir ki
tokios brangenybės. Daiktų kiekiu, 
jų kokybe ir pajamomis Lituanicos 
tuntas, Kazio Cijūnėlio vadovauja
mas ir šiais metais pralenkė kitus 
tuntus. Dėl reorganizacijos narėmis 
neperdaug gausus jūrų skaučių 
Juodkrantės tuntas patiekė jūrinio 
pobūdžio suvenyrų, įvairius tauti
nius rankdarbius, mugės balionus ir 
“Paskendusių Lobių” laimėjimo žai
dimą. Visų paviljonų bendras vaiz

das rodė, kad šiais metais buvo dau
giau eksponatų negu pernai ar anks
tyvesniais metais.

Didelį pasisekimą mugėje turėjo 
Kernavės, Aušros Vartų ir Lituani
cos tuntų valgyklos apatinėje salėje 
su lietuviškais valgiais, gira ir mi
dumi. Visose valgyklose buvo gau
su dekoracijų liet, tautiniais ir 
skautiškais motyvais.

Kaip ir kasmet, tuntų kavinės 
varžėsi savo stiliumi ir dekoracijo
mis. Nuolatos skambėjo rago garsas 
prie Lituanicos tunto Šarūno menės, 
kurioje svečius aptarnavo Šarūno^ 
šalmais pasipuošę skautai vyčiai. 
Įdomi buvo ASS kavinė — “Inter
national Caffee”, išpuošta visų kraš
tų plakatais, įvairiausia muzika, su 
įvairių pavadinimų kava. Pirmą 
kartą Kaziuko mugėje Įrengtas Ker
navės tunto žaidimų kambarys jau
niesiems lankytojams.

Per keturias valandas ištuštėjo 
paviljonų stalai, valgyklose dingo 
cepelinai, balandėliai, kugelis, viš
čiukai, dešros ir kitos gėrybės. Ka
vinėse pranyko skanumynai ir vėly
vieji mugės lankytojai nebegavo 
kryžių ai’ lėlių, nebegavo skanių lie
tuviškų pietų. Pajamų šiais metais 
mugė turėjo daugiau negu pernai. 
Pernai buvo apskaičiuota apie 7,000 
mugės lankytojų.

Lietuvių visuomenei, kuri taip 
gausiai parėmė mūsų skautiško jau
nimo pastangas, priklauso nuoširdi 
Chicagos skaučių ir skautų padėka.

B. J.
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LSS SESERIJA:
JAV Atlanto Rajonas:

1 Elizabeth sesių viet. surinko 24t.

JAV Vidurio Rajonas:
1 Chicagos Aušros Vartų tuntas ................... 408 t.
.2 Chicagos Kernavės tuntas ........................... 125 t.
3 Omahos sesių tuntas ...................................... 212 t.
4 Clevelando sesių tuntas ................................ 27 t.

Iš viso: ............................................................... 772 t.

Kanados Rajonas:
1 Toronto sesių tuntas ......................................... 30 t.
2 Niagaros Žalgirio viet.......................................... 51 t.

Iš viso: .......................................................... 81 t.
Iš viso Seserija surinko: ................................... 877 t.

(Tęsinys iš 110 psl.)
Rajonų varžybose taip pat gražiai pasireiškė: Broli

jos JAV Atlanto rajonas surinko 724 t., JAV Vidurio ra
jono broliai — 357 t., Kanados rajono broliai — 296 t., 
kiti po mažiau.

Vienetams ir pavieniams platintojams, laimėjusiems 
kurią nors vietą, bus išmokėta 10% premijos nuo su
rinktos pinigų sumos.

Toronto Rambyno tunto III-čios vilkiukų draugovės 
visi davę j. skauto įžodį nariai užsisakė Sk. Aidą 1964 
metams. Šiai vilkiukų draugovei bus paskirta dovana — 
lietuviškos knygos.

Visiems vienetų vadovams, vajaus vykdytojams ir 
mielosioms sesėms bei broliams, SA skaitytojams ir rė
mėjams tariame gili skautiška padėka. Visi labai malo
niai kviečiami su tais pačiais gerais norais ir talka da
lyvauti ir ateinančiame 1964-65 metų SA vajuje-kon- 
kurse.

Konkurso Komisiją

SKAUTŲ AIDO 1963-1964 METŲ VAJAUS -
KONKURSO ŽINIARAŠTIS:

LSS BROLIJA:
JAV Atlanto Rajonas:

1 New Yorko Tauro tuntas surinko ............. 40 t.
2 Bostono Žalgirio tuntas ................................ 433 t.
3 Worcesterio Nevėžio tuntas .......................  142 t.
4 Hartfordo Tėviškės viet................................... 51 t.
5 Waterburio Panerių viet................................ 16 t.
6 Elizabeth Šarūno dr-vė ................................ 24 t.

Iš viso .............................................................. 706 t'
7 Bosto jūrų skautai. ........................................ 18 t.

Iš viso ................................ 724 t.

JAV Vidurio Rajonas:
1 Chicagos Lituanicos tuntas ........................ 150 t.
2 Detroito brolių tuntas .................................... 39 t.
3 Clevelando Pilėnų tuntas ............................ 168 t.

Iš viso ................................................. .  . 357 t.

Kanados Rajonas:
1 Toronto Rambyno tuntas ............................ 193 t.
2 Montrealio Gelž. Vilko t...................................... 45 t.
3 Hamiltono Nemuno tuntas ............................ 42 t.
4 Londono S. Daukanto viet...........................  16 t.

Iš viso ..................................................... 296 t.

JAV Pacifiko Rajonas: ,
1 Los Angeles Kalniškių tuntas .................. 111 t.

Anglijos lietuviai skautai:
1 Anglijos liet, skautai ................................... 42 t.
Iš viso Brolija surinko ......................................  1530 taškų

'<* V

Sk. Aido platinimo varžybos vyko rajonais.
Seserijos Vidurio rajonas, surinkęs daugiausia taškų, 

772, laimėjo varžybas antrus metus iš eilės. Šiam rajo
nui antrą kartą iš eilės atitenka jubiliejinė SA 40 metų 
gairelė.

I. Pastaba: Kai kurie vienetai atsiuntė SA prenu
meratų užsakymus pavėluotai. Pvz., iš 
New Yorko Tauro tunto gauta net 99 
taškų užsakymas.

SKAUTŲ AIDAS visus 1964 metus lankys tuos, kurie 
jj užsisakė.

Dar nevėlu ir neužsisakiusiems tuoj pat sukrusti ir

II. Pastaba: Kai kurių vietovių sesių ir brolių viene
tai S A platinimo darbą buvo pasiskirs
tę pakaitomis. Pvz., JAV — Atlanto ir 
Pacifiko rajonuose šį kartą daugumoje 
SA užsakymus rinko broliai, žinoma,

užsiprenumeruoti Sk. Aidą 1964 m. pas save ir pas seses.
SA Konkurso Komisija ir SA Administracija.
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