
Tyliai sudejavo jaunasis didvyris
Ir krito po žalia egle,
Iš tėvynės meile alsuojančios krūtinės
Tekėjo kraujas srovele.

Ilsėkis ramiai, partizane,
Žuvęs jaunose dienose, 
0 tavo skausmingą, karžygišką mirtį 
Per amžius minės Lietuva.

Užmigo jaunasis didvyris
Su viltim širdyje gražia,
Nors aš neregėsiu šviesiosios laisvės, 
Bet ją dar regės Lietuva.
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Mieli Skaitytojai!

Nuo š. m. VII. 1 ligšiolinis Sk. Ai
do administratorius s. L. Eimantas, 
jam pačiam griežtai to norint, iš pa
reigų pasitraukia. Jo labai daug pa
sidarbuota Skautų Aidui. Už tai pri
klauso didelė padėka!

Nuo to laiko Sk. Aido administra
cija perkeliama galutinai į JAV. To
dėl administracijos reikalais rašyti 
(siųsti pinigus, keisti adresus ir p.) 
šiuo adresu: Skautu Aidas, P. O. 
Box 222, Thompson, Conn., 06277, 
USA.

Budžiu, v. s. A. Saulaitis

NEW YORKAS, N. Y.

Vėl parama Skautu Aidui

Daug kur labai gražiai praėjo Ka
ziuko mugės ir visur jos paliko ge
ro pelno.

Sėkminga Kaziuko mugė III. 8 
buvo ir New Yorke. Iš tos mugės 
pajamų dalis paskirta ir Skautų Ai
dui.

Skautams remti komitetas New 
Yorke nutarė paremti pinigų labai 
reikalingą Skautų Aidą ir jam pa
skyrė 50 dol.. tuos pinigus komite
to pirmininkė p. P. Leveckienė per
siuntė Sk. Aido vadovybei.

New Yorkas ir š. m. pradžioje Sk. 
Aidą taip pat parėmė 50 dol. suma.

Norime, kad Skautų Aidas vis la
biau galėtų tobulėti. K.

ATSIUSTĄJA
p cumin d t c

VILKIUKO ŽINYNAS. Sudarė 
s. Vladas Vijeikis. Išleido LSB vil
kiukų skyrius. 1964, Chicago. 122 
psl. Knyga gausiai iliustruota, 
spausta keliomis spalvomis. Kaina 
1 dol.

Įvairūs programiniai tekstai, paį
vairinti tikrai tikrai įdomiomis 
iliustracijomis. Vadovėlis duoda pa
grindinės medžiagos visiems vilkiu
kų patyrimo laipsnių reikalavi
mams.

Yra įdėtos ir oficialios vilkiukų 
programos ir net palikta vietos. Ten 
pat ir pažymėti, atitinkamai kokio 
programos dalyko egzaminus išlai
kius.

Tokio leidinėlio seniai reikėjo, 
tokio nebuvo; dabar jis jau yra!

Tai puikus vilkiukų vadovėlis, 
kiekvieno vilkiuko tuoj pat įsigyti
nas. Jis geras talkininkas vilkiukų 
vadovams ir vilkiukų tėvams.

A.S.

K. Stasys Yla. MODERNI MER
GAITĖ. Iliustravo N. Vedegytė- 
Palubinskienė. Išleido ir spaudė

Viršelio I-ojo puslapio viduryje tragiškos raudos tekstas paimtas iš 
Jono Aisčio redaguotos knygos LAISVĖS KOVŲ DAINOS, Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo leidinio.

I---------------------------------------------------------------------
Skautininkams

Juozui ir Vincui PIEČAIČIAMS, 
ju tėveliui mirus, 

gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

v. s. Naginionis.
----------------------------------------------------------------------1

Immaculata Press, Putnam, Conn. 
1964. 290 psl. Kaina 2.50 dol.

Visi Sk. Aido skaitytojai gyveni
me ar iš raštų pažįsta v. s. kun. Sta
sį Ylą. Jo plunksna sklandžiai iš
reiškiamos visokiausios problemos 
knygose, žurnaluose, iš viso spau
doje.

Ilgametis Seserijos dvasios vadas 
visada artimas jaunimui įvairiais 
būdais. Naujasis veikalas yra rimta 
studija ir graži talka jaunuolėms bei 
motinoms.

Skautų Aido š. m. nr. 1 ir nr. 2 iš 
tos, tada dar spaustuvėje renkamos, 
knygos buvo įdėti straipsniai apie 
charakterio ugdymą.

Naujausioji v. s. S. Ylos knyga — 
MODERNI MERGAITĖ — yra ori
ginalus šedevras, kurį mielai skai
tys visos lietuvaitės. Ši knyga labai 
rekomenduotina ir skautiškojo mer
gaičių auklėjimo reikalams. A.S.
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KOVOS DVASIAPer visas tris pastarąsias Lietuvos žiaurias okupacijas lietuviai įvairiais būdais gynėsi priespaudos ir siekė laisvės. Nemaža dalis narsiausių lietuvių priešinosi ir ginklu, veikdami griežtos karinės drausmės tvarka.Susidarė savanorių organizacijos slaptos. Ir jie patys veikė slapta, miškuose, pogrindyje. Tik kada-ne-kada, kai buvo būtina, išeidavo viešumon ar viešai pasireikšdavo kautynėmis su okupantų kariniais bei policijos daliniais.Slaptai veikiąs savanoris — partizanas. Jis neturi kareivinių, jis neturi valstybės globos, jis pats ir jo draugai turi viskuo pasirūpinti: rasti pastogę, įsigyti ginklų, turėti maisto, pritekti aprangos ir bet kuriuo metu kovoti mirtiną kovą ir net žūti už tautą!Lietuviai partizanai — tautos didvyriai. Daugelis jų narsiai kovės ir žuvo. Daugelis jų skaudžiai nukentėjo. Daugelio jų net vardai nežinomi. Tačiau visų jų sukurta ir krauju patvirtinta tautos laisvės legenda gyvens, kol bus lietuvių.Partizanai, ištremtieji Sibiran, sovietų kalinamieji, komunistų persekiojami lietuviai - kankiniai.Kankinių diena — visų susikaupimas toms lietuvių aukoms pagerbti ir jų kančios dvasia pasistiprinti būsimiems gyvenimo žygiams, kuriuose dabarties ir ateities kartos turės dalyvauti.Lietuva okupuota ir lietuvių tauta už sovietų geležinės uždangos laisvės neturi.Kiekvienas lietuvis jaučia šventą pareigą veikti, kad Lietuvos laisvės saulutė greičiau patekėtų!

O KAD BŪTŲ...
Toks nuvargęs tundros berželiukas, 
Lyg turėtu širdi, viską jaustą — 
Sakeles prie mano veido, lūpą 
Lenkia, glaustos.

0 kad būtą vietoj jo berželis,
Kurs prie vartą tėviškėj žaliavo, 
O kad būtą tos šakelės žalios — 
Rankos tave!Sibiras. (Iš leidinio RŪDA ir RAUDA)MOTINOS RAUDA

(Sūnaus ir motinos auka pavergtai Lietuvai)

Stipriu balsu pasveikinai pasaulį, ir mano drebančią 
širdį pripildė neapsakomas džiaugsmas.

Parsinešiau tave svajonių skraistėje, ir dienos buvo 
saldžios, nes buvai tu.

Žengei žingsnelį ir surikai iš džiaugsmo: toks buvai 
pilnas sveikatos ir gyvybės.

Paaugai ir pareiškei norįs pats eiti, pats valgyti, pats 
veikti. Tavo kūnas valandom stiprėjo, ir akyse atsirado pil
nas ryžto žvilgsnis.

Paskui pradėjai sekti tėvą, bet vis dar laiks nuo laiko, 
ypač prieš miegą, murmtelėdavai: “Mamute, tave myliu I”

Mokykla atskleidė tau naujų nuotykių pasaulį; kalbė
jai apie draugus, mokytojus, knygas, ir tau rūpėjo priklau
syti, dalyvauti, prisidėti.

Ar atmeni, kaip nešei vėliavą mokyklos salėn? Sėdė
jau ten kairėje, prie didelių langų, ir žvilgsnio negalėjau 
atitraukti nuo tavo mielo veido, šviesaus ir rimto.

Mano sūnau, mano sūnau, toks pat šviesus ir rimtas 
buvo tavo veidas, kai baisią, juodą dieną tu išėjai į mišką.

Paėmęs ryšulį iš mano trūkčiojančių rankų, skubiai 
priglaudei mane prie savęs ir pratarei: “Mamute, tave my
liu”, kaip vaikiškais laikais.

Nors širdį vėrė aštrus skausmas, nusišypsojusi sa
kiau: “Eik sveikas. Lauksiu”.

Dabar žinau, kad jokia meilė, joks ilgesys tavęs namie 
jau nesulauks...

Tėvynę gindamas žuvai, nunešdamas šviesias svajo
nes su savim.

Ilsėkis, sūnau, ramybėje! — 135
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ŽIAURIOJOJE TREMTYJE
(Iš lietuvės pergyvenimų Sibire)
Nelauktai prasidėjo didieji 

šiaurės šalčiai.
Tundrą apdengė suledėjęs snie

gas, ir darbus reikėjo vykdyti ki
tomis priemonėmis.

Žmones sukinkė i nekaustytas 
roges. Kad jos geriau slystu, ant 
pavažų pylėme vandenį, kad ap
šaltų ledu. Roges, prikrautas ku
ro, iš tundros vilko prie rogių 
šonų ir jų priekyje įkinkytos mo
terys ir keli vyrai.

Žmonės slinko aklinai aptulo- 
tais veidais, tik apledėjusios akys 
buvo matomos. Galvą supą sku
durai nuo kvėpavimo sušaldavo į 
ragą, tuo būdu apsaugodami vei
dą nuo žiaurių vėjų.

Aprangai sunaudodavome vis
ką, ką tik turėjome: pagalvėles, 
antklodes, įvairiausius aprangos 
gabalus, vyniodami juos kitą ant 
kito. Taip apvyniodavo ir kojas, 
kad nesušaltų.

Greit išsibaigė anksčiau parū
pintos kuro atsargos. Reikėjo ieš
koti už kelių kilometrų, net kito
se salose.

* * *
Man su kita moterimi teko ga

benti septynerių metų amžiaus 
mergaitę į kambarį, kur buvo su
telkti vaikai — našlaičiai.

Ištuštėjusio j e barako kertėje, 
žvakės šviesai paryškinant aprū
kusias lentų sienas, tos šviesos 
prieblandoje tyliai nė nekrustelė
dami vienišai stovėjo keletas vai
kų — našlaičių su veidukais be 

išraiškos ir vaikiško gyvumo. O 
čia pat niūri su aprišta galva mo
teris kiek pasilenkusi maišė besi
kūrenančią krosnelę. Palikusios 
mūsų atvežtą našlaitę, skubėjome

SKAUSMAS
Dail. Petro Rimšos skulptūra (1916 m.)

iš patalpos, pavadintos “prieglau
da”, nes jau per daug baisių vaiz
dų buvome matę. Tačiau dar bai
sesnis jausmas mus apėmė, pama
čius šios “prieglaudos” vaikus — 
našlaičius.

Jei šie vargšai vaikai, išlikę gy
vi, paaugs, tai jiems įkals į gal
vas, kad jie turi garbinti savo tė
vų žudikus ir dirbti smurtininkų 
naudai.

(Iš H. Tautvaišienės knygos 
Tautų Kapinynas Sibiro 

Tundroje ).
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U ETŲ VIŲ CHARTA

(Lietuvių Chartos 15 metų sukaktis)

LIETUVIU TAUTA,

užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir nepri
klausomai gyventi savo tėvų žemėse,

vieninga valia siekia savo gyvybę, kalba, tautines bei 
valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti,

kad, sava tautinė kultūra visuotinei žmonių giminės 
pažangai bendradarbiaudama, vykdytų Visagalio valia 
ir laisvo žmogaus pašaukimą.

Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama 
ši LIETUVIU CHARTA:

1.
Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.

Niekas negali būti prievartaujamas savo ryši su tau
tine bendruomene nutraukti.

Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę.

2.
Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti 
savo tautybę.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.

Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis 
perduoda ateities kartams, kad amžinai gyventume.

3.
Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys.
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.

4.
Šeima yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.

5.
Tautinė kultūra yra kelias i tarptautini pripažinimą ir 
bendravimą.

Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra įneša sa
vaimingą indėli i visuotinius žmonių giminės laimėjimus.

Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei 
kultūrai.

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

6.
Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės or
ganizacija.

Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ug
dymo ir išlikimo būtinoji sąlyga.

Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, 
kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.

7.
Mokykla yra tautinės dvasios židinys.

Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių 
mokyklos rėmėju.

8.
Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė.

Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūrines, jaunimo, 
savišalpos, profesines ir kitas lietuvių draugijas.

9.
Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra 
testamentinis Įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos 
kartoms.

Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą lietuvišką žodį.

10.
Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja.

Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius 
papročius.

Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų 
pagarbų pasididžiavimą savo palikuoniams.

11.
Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė. 
Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.

Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp 
savęs broliai.

Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan kiek
vienas lietuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą.

12.
Lietuvio tautinės spalvos: geltona — žalia — raudona.
Lietuvio tautinė šventė — Vasario 16-ji diena.
Lietuvio šūkis: “Lietuviais esame męs gimę, lietuviais 
turime ir būt!”

13.
Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui.
Lietuvio santykius su nelietuviu nustato artimo meilė 
ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gyvybei, 
sveikatai ir turtui.

VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

Tremtyje, 1949 m. birželio 14 d.

— 137
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KLEVO SULA
Miestui pradėjus plėstis į vaka

rus, raistas buvo pradėtas užpil
ti, krūmai iškirsti ir pravesta Ro
binzono gatvė. Iš abiejų pusių 
atsirado, tartum grybai, nedideli, 
vienos šeimos nameliai, ir atsi
kraustė italai ir lietuviai, gimę 
Amerikoje ir atvykę po paskuti
niojo karo.

Atsirado darželiai ir žali kie
mai, kuriuose vaikai žiemą statė 
senius besmegenius ir sniego pi
lis, o vasarą suposi sūpuoklėse 
arba pliauškėsi plastikiniuose 
baseinuose.

Bet geriausia buvo tai, kad gat
vė nebuvo išvesta iki galo ir bai
gėsi miškelyje, kur galima buvo 
rasti verbų prie upelio pavasarį, 
juodųjų aviečių vasarą, kelmu
čių rudenį ir įvairiausių pėdsakų 
žiemą.

Robinzono gatvės vaikai žiūrė
jo į miškelį kaip į savo nuosavy
bę. Laisvu laiku jie būriais trau
kė tenai ir grįždavo purvini, bet 
laimingi.

Kairėje pusėje, trečiame name 
nuo galo stovėjo geltonas namas 
su garažu. Po langais ir abiejose 
gonkelių pusėse augo tvarkingai 
apkirptos tujos, ir prie laiškų dė
žutės galėjai rasti metalinę len
telę su užrašu: Juozas Stankus. 
Tačiau įėjęs kokį vakarą būtumei 
radęs netik namų savininką, bet 
ir jo žmoną Moniką bei tris gy
vus "robinzonus", kaip tėvas juos 
vadindavo: vienuolikos metų 
Juozuką, devynerių metų Kostu- 
ką ir šešerių mėtų Janytę, rudenį 
pradėjusią lankyti pirmąjį sky
rių.

Su trimis miegamaisiais, salio- 
nėliu ir šviesia virtuve pirmame 
aukšte, žaidimų bei užsiėmimų 
patalpa pusrūsyje, šeima pato
giai, nors kukliai, gyveno savo 
jauną, kartais triukšmingą, kar
tais labiau susikaupusį gyveni
mą.

Stankus dirbo atskaitomybės 
srityje ir tegrįždavo vakarienei. 
Jo žmona tvarkė namus ir vaikus 
ir kartais grąsindavo pasikei- 
sianti su vyru darbais, taip nusi
varydavo nuo kojų. Bet visi — 
vaikai ir tėvai — laukė šeštadie
nio pavakario, kada “Robinzono 
skiltis" ruošdavo laužus ir pikni
kus arba dirbdavo rankdarbius. 
Apie šeimos nuotykius ir pergy
venimus rašydavo "skilties" die
noraštį, iliustruodami jį piešiniais 
ir nuotraukomis.

— Spėkite, vaikai, ką mes šian
dien darysime, — pasakė Stan
kus dieną prieš Kančios sekma
dienį. — Prisiminiau, kaip mes 
tremtinių stovykloje rinkdavome 
sulą iš beržų, ją gerdavome arba 
iš jos darydavome girą.

— Mūsų miškelyje nėra beržų, 
bet sulos vistiek turėsime. Kas 
žino, kokį medį mes čia panaudo
sime?

— Žinau, tėte, — vikriai atsilie
pė Juozukas, — iš klevų. Mes mo
kykloje mokėmės apie tai, kaip 
žmonės daro klevų sirupą ir cuk
rų.

— Taip, iš klevų, ir džiaugiuo
si, kad atsiminei. Pavasariui atė
jus sula pradeda kilti medžiuose, 
atsiranda pumpurų ir lapų. Sau
lutė traukte traukia tą sulą iš me
džio šaknų. Toji jėga tokia didelė, 
kad ji galėtų pakelti skystį į be
veik mylios aukštumo medį.

— Bet tokių medžių negali bū
ti, tiesa, tėte? — paklausė Kostu- 
kas. — O gal jų buvo dinasaurų 
laikais?

Visi ėmė juoktis, ir tėvas ištrau
kė neilgą varinį vamzdelį iš kiše
nės.

— Štai išgręšime lį inčo sky
lutę 3-4 pėdų nuo žemės ir pritai
sysime butelį. Žmonės, kurie ver
da sirupą, vartoja uždengtus kibi
rus, bet mums to nereikia. Mums 
tik svarbu įsitikinti, kad sula me
džiuose jau kyla, ir paragauti jos.

Pasiėmę grąžtą, virvės gabalą 
ir švarų butelį, visa šeima iške

liavo į miškelį ir ėmė ieškoti tin
kamo klevo. Vienas siūlė vieno
kį, kitas kitokį, kol pagaliau visi 
sutiko sustoti ties klevu nedidelė
je aikštelėje kiek atokiau nuo 
tako.

Tėvas rūpestingai išgręžė sky
lę, vis taikydamas varinį vamz
delį ir rūpindamasis, kad skylutė 
nebūtų per didelė. Pagaliau 
vamzdelis gražiai laikėsi, ir prie 
medžio buvo pririštas pieno bute-

138 —
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lis, į kuri netrukus ėmė lašėti su
la.

Visi patenkinti stebėjo įdomų 
reiškinį, ir Janytė, pakišusi mažą 
pirštelį po vamzdeliu, pagavo^ la
šą, palaižė pirštą ir pranešė, kad 
"labai skanu".

Kiti nutarė palaukti iki sekma
dienio ryto ir tada kaip reikiant 
atsigerti.

— O kas bus, jei butelis pri
bėgs? — susirūpino Kostas. — 
Gaila sulos.

— Medis nelabai storas, — at
sakė tėvas. — Iš senų klevų žmo
nės gauna apie 100 lašų per mi
nutę. Čia to nebus. Ryt, poryt at- 
sigersime, paskui vėl skylutę už
taisysime, kad nebėgtų.

Sekanti ekskursija prie klevo 
buvo- sekmadienį po bažnyčios, 
kol motina baigė ruošti pietus.

Vaikai pasiėmė popierinių puo
dukų ir džiaugsmingai nužygia
vo, iš anksto^ domėdamiesi, kaip 
jiems sula patiks.

Jie rado butelį pilnutėlį, ir sulos 
užteko visiems.

— Tai tikra sveikata, — pasa
kė Juozukas. — O kas, jei mums 
pradės augti lapai ir žiedai? Ką 
manai, Janyte?

Mergaitė išsigandusi pažiūrėjo 
j tėvą.

—- Jis tik juokauja, — nurami
no tėvas. — Juk tu ne medis, tie
sa?

Vėl pritaisę butelį, visi išėjo į 
taką, kuriuo, garsiai kniaukda
ma, juos pasitiko pilka katytė.

— Kic, kic kic! — sušuko mer-

Tekinama sula.

gaitė ir pasilenkė prie žvėriuko.
— Žiūrėkit, kokia ji graži!

— Palik ją, Jane, — pamokė 
Kostas. — Ji dar panorės nueiti 
su mumis. Atmeni, kaip mane 
žiemą pasekė tas didelis šuo?

— Bet kieno ji yra? — nerimo 
mergaitė. — Gal ji niekam ne
priklauso. Ar aš negaliu jos par
sinešti, tėveli? Mes neturime ka
tytės.

— Jei būtų šuo, jis turėtų dirže
lį aplink kaklą, ir žinotumėme, 
kad jis turi namus, — atsakė tė
vas. — Kai kurie žmonės ir ka
tėms perka dirželius, bet tas ne
būtina.

— O gal kokie žmonės atvežė 
ir paleido katytę, — įsiterpė Juo
zukas. — Man pasakojo, kad yra 
žmonių, kurie išmeta savo šunis 
ir kates.

— Na, matai, sūnau, todėl ir 
nelaikome katės, — paaiškino 
tėvas. — Mūsų gatvėje šunų ir 
kačių taip daug, kad dėl jų būna 
daug nesusipratimų. Nukenčia 
nekalti gyvuliukai.

— Tai man ją paleisti? ■— su
svyravo Janytė. — Gal kas nors 
jos ieško.

— Paleisk, mažyte, ir tikėki
mės, kad katytė pati ras savo na
mus.

Į pavakarį tik Stankus su sū
numis tenuėjo1 besišnekučiuoda
mi prie klevo aikštės. Pažvelgę 
į medį, išsigandę sustojom nebu
vo nei pririšto butelio, nei varinio 
vamzdelio. Užtat saldžioji sula 
bėgo klevo liemeniu ir netoli me
džio ant žemės gulėjo stiklo šu
kės.

— Kas tą padarė? — sušuko 
Juozukas. — Viskas sugadinta! 
Kad aš pagaučiau tą...

Berniukas ėmė dairytis, tartum 
ieškodamas piktadario krūmuo
se.

— Ten, tėte, ten kažkas kaba., 
už virvės, — sušuko ne savo bal
su. — Tai Jonės katytė!

Tėvas ir jaunesnysis berniu

kas pažiūrėjo rodoma kryptimi, 
ir jau vikrios skautininko rankos 
atleido virvę, permestą per vie
ną šaką ir pririštą prie kitos.

Negyvos katės kūnas susmuko 
ant žemės; pilkąjį jos kailiuką 
teršė raudonos dėmės.

— Tėte, — pasibaisėjęs pasa
kė Kostas. — Aš nematau katy
tės uodegos... Tada ėmė garsiai 
traukti orą ir, griebdamasis už 
pilvo, pradėjo vemti.

Prišokęs, tėvas palaikė berniu
ką ir pasakė Juozui:

— Eik namo ir atnešk trumpą 
kastuvą. Daug neaiškink ir venk 
susitikti su vaikais. Turime žvė
riuką užkasti.

Juozas sukando dantis ir gumi
nėmis kojomis, nežiūrėdamas ta
ko, nuėjo namų link.

— Biaurybės! Žudikai! — virė 
jo širdyje. — Viską sugadino. Ir 
tokią gražią katytę... Paėmė mū
sų virvę... Kad žinočiau, kas...

Grįžo neužilgo su kastuvu ir ra- 
do' brolį atloštą į medį.

Paėjęs į krūmus, tėvas skubiai 
iškasė giloką duobę, į kurią nu
nešė vargšą gyvulį.

— Kad niekas neišdraskytų 
šios vietos, — pasakė jis vai
kams, —■ apdengsime duobę la
pais ir šakomis, kaip buvo.

Paskui, meiliu žvilgsniu perme
tęs savo berniukus, kurių veiduo
se matėsi gili širdgėla ir sumiši
mas, pridūrė:

— Šį kartą turėsime paslaptį, 
jūs ir aš. Janytei apie katę tuo 
tarpu nieko nesakysime. Gal ka
da nors vėliau, kai užaugs, bet 
ne dabar. Aišku, mamai viską 
papasakosime.

— Mes pamatėme, ką žiaurūs 
žmonės gali padaryti. Pažadėki
me sau niekuomet taip nesielgti, 
bet ginti silpnuosius, ypač gyvu
lėlius, ir kovoti su piktu.

Pakėlęs Kostą už rankos ir pa
mojęs Juozui su kastuvu, karčia 
širdimi pagalvojo, kad prasidėjo 
kelias iš vaikų laimingo vaikys
tės rojaus. P.P.
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LIŪDNASIS BIRŽELIS

Birželis Lietuvai yra tapęs kan
čios ir liūdesio simboliu, nes pries 
24 metus vieną birželio mėnesio 
naktį prasidėjo Lietuvos Golgota 

■— kančios kelias, kuriuo turėjo į 
Sibiro ledynus ir į mirtį nukeliau
ti tūkstančiai lietuvių.

Tu, broli ir sese, gyveni laisva
me krašte. Tau sunku įsivaizduo
ti vergiją. Tie nugirsti pasakoji
mai apie Lietuvą, apie komunistų 
persekiojimus, apie tavo brolių ir 
sesių lietuvių kančias tau atrodo 
tikra pasaka. Jeigu tau tokios pa
sakos įdomios, paprašyk, kad tė
veliai daugiau papasakotų. O jie 
tau galės papasakoti labai daug. 
Jie tau pasakys, jog tai ne pasaka, 
bet tikriausi įvykiai. Iš tų pasako
jimų tu suprasi, kiek Lietuvoje 
buvo ir tebėra kančios, bet taip 
pat matysi, kiek heroizmo, kiek 
didvyriškumo yra parodę tavo 
broliai ir sesės. Daugelis jų net 
gyvybę paaukojo, nes mylėjo sa-

Palaiminki mano mylimuosius 
ir visą mano Tautą, o ypač Tėvy
nės gynėjus, našlaičius ir visus 
kenčiančius už tiesą.

Sujunki mus visus vienybėn 
gyvu tikėjimu, nepalaužiama vil
timi ir nežinančia ribą meile.

Mūsų Tautos kankiniai, išmels- 
kite stiprybės, sumanumo ir vie
nybės mūsų Tautos darbuoto
jams, išmelskite tikrai šviesų am
žinąjį poilsį galvą paguldžiu- 
siems už savo žemę.

(Iš Sibiro maldaknygės). 

vo tėvynę. Žinok, kad už menkus 
dalykus niekas gyvybės neaukoja. 
Tėvynė nėra menkas dalykas. 
Kiekvienas garbingas ir kilnus 
žmogus ją turi mylėti.

Gerbk Lietuvą, jos didvyrius ir 
jos praeitį. Žinok, kad toji praei
tis, nors buvo sunki, bet buvo ir 
labai graži. Daug tu iš jos gali 
pasimokyti. Visi Lietuvos laisvės 
kovotojai, visi buvusieji Lietuvos 
prezidentai buvo garbingi žmo
nės, prieš kuriuos turėtų lenkti 
galvą kiekvienas taurus lietuvis. 
Jei kartais išgirsi apie kurį nors 
blogai kalbant, žinok, kad tai 
melas ir šmeižtas. Visos nelaimės 
ir diktatoriški kruvini režimai 
prasidėjo tik 1940 m. birželio 
mėnesį, kai komunistai pavergė 
ramiai gyvenančius ir niekam 
skriaudos nedarančius lietuvius.

Bet nenoriu, kad tu, visa tai 
prisiminęs, liūdėtam. Liūdesio 
neužtenka. Reikia ryžto, darbo, 

ŠILUVOS draugovės Anglijoje vėliava šventina kun. S. Matulis, MIC.
S. B. Zinkaus nuotr.

aukos. Žinau, kad tau reikia pa
siaukojimo ir vieno kito malonu
mo atsižadėjimo, kai šeštadieniais 
eini ne į žaidimų aikštę, bet į li
tuanistikos mokyklą, kai lankai 
skautų sueigas, kai turi mokytis 
lietuvių kalbos, kuri tau kartais 
atrodo sunki. Bet uoliai mokykis 
tos kalbos, nes apie jos grožį kal
ba net kitų šalių mokslininkai. 
Daug kas norėtų ją išmokti. Tau 
ją išmokti yra lengva. Tik kalbėk 
lietuviškai su savo tėveliais ir 
draugais. Pamatysi, kad ji yra ne
sunki, bet labai skambi, vaizdin
ga ir graži.

Be abejo, tu neturi niekinti nė 
svetimtaučių, nes ir jie yra tavo 
broliai, bet pirmoje vietoje ieš
kok draugų tarp savo tautiečių. 
Kai turėsi draugų, jums visiems 
bus lengviau išlikti gerais lietu
viais ir surasti naujų kelių dirbti 
Lietuvos gerovei.

V. s. Juozas Vaišnys, S. J.

140 —

8



(Tęsinys)

Malūntiltyje buvo tikras sujudimas. Atrodė, kad 
visų sutartinai numota ranka i kasdieninius darbus ir 
rūpesčius, kasdieninius pokalbius ir nepabaigiamą lau
kimą. Šioji diena nėra eilinė. Vyrų veidai buvo rimti 
ir išdidūs, kaip nukalti iš pilko granito, taip neįprasti 
paprastiems kaimo žmonėms, kurie beveik vienas kito 
nebepažinojo. Antai kokie mes esame, ką mes galime!... 
Antai, kas įvyko ir kokie mūsų narsūs vyrai!... Žinia 
apie laimėjimą ir pergalės jausmus nustelbė viską — 
net ir nemažus nuostolių skaitmenis: trys užmušti, aš- 
tuoni sužeisti, du arkliai nukauti, Jovaišos vežimas, dar 
toks naujas ir gražus, sprogusios granatos kažkur šipu
liais nuskriejo pamiškėje... Bet kas gi visa tai?... Kiek
vienas sukilėlis žinojo, kad laimėjimą užtikrino nuo 
bėgių nuverstas traukinys, užmušti ir, Dievas žino kur, 
išsklaidyti rusai, surankiotos dar neregėtos krūvos šau
tuvų, kardų, amunicijos, ištuštinti visi iki vieno vago
nai — paimta viskas, kas reikalinga kovai ir patiems 
kovotojams.

Aukštai pasikėlę pilki debesys grupavosi plačiomis 
keteromis, pridengdami karštą vasaros saulę.

Andriaus Bogušo namelis virto lauko ligonine. Su
žeistieji buvo dviem eilėm suguldyti ant grindų, pa- 
tiesus sausų, gerų šiaudų glėbius.

Regina skubėjo kaip įmanydama. Pirmą kartą tvars
tomosios medžiagos dėžė atplėšta ir panaudota.

Du iš sužeistųjų prarado kantrybę. Ėmė košti pro 
dantis orą, dejuoti, niurnėti. Reginos rankos drebėjo. 
Ji jautėsi bejėgė, negalėdama visiems iš karto padėti. 
Juk visus reikėjo perrišti, suraminti, vaistų įsiūlyti. 
Dėl to ji kiek nervinosi, ir darbas nelabai sekėsi.

Petras Bujotas gulėjo aukštielninkas, dantis sukan
dęs ir prisimerkęs. Plati žaizda kairėje rankoje prie pat 
peties labai skaudėjo, ir kraujas sunkėsi pro nešvarią 
drobę, kuria žaizda buvo draugų aprišta šį rytą kauty
nių vietoje.

— Ar labai skauda? — tartum netikėdama tuo, ką 
mato, paklausė Regina. Jai buvo labai gaila Petro, to 
šaunaus, gražaus vaikino, kuris dar taip neseniai links
mai dainavo ir juokėsi. Ar tas liejamas kraujas padės 
pasiekti tikslą? Ir ji pirmą kartą suabejojo, susvyravo, 
ir jai darėsi negera, darėsi liūdna ir sunku.

— Panele, nesirūpinkite manimi, — drąsiai atsakė 
sužeistasis, — mano žaizda skaudi, bet praeinanti... blo

giau su anais, — pajudino galvą, lyg rodydamas i savo 
draugus...

— Aš tuojau, aš skubu visiems padėti, čia tik laiki
nai... nuvešime į Sarvicus...

Aikštėje vyrai nešė karo grobį ir krovė į sandėliuką, 
pastatytą po plačiu ąžuolu šalia kelio.

— Tai davėm, tai davėm!... — kalbėjosi patenkinti 
kautynių dalyviai, pasakodami ten nebuvusiems ilgas, 
pagražintas istorijas apie rytmečio mūšį. Kas ką dabar 
būtų sakęs, nebuvėliai būtų viskuo patikėję, nes kiek
vienas matė, koks didelis turtas atsirado sandėlyje.

Kažkas liepė dešimčiai vyrų pasiruošti. Bus tuoj 
vykstama į kautynių vietą laidoti rusų, kurių esą pri
guldyta devynios galybės.

■— Ką gi aš su dešimčia vyrų padarysiu? — bandė 
priešintis Miškaičių Simas Čia pat pasimaišiusiam Ro- 
dinskiui.

— Klausyk, kas pasakyta! — riktelėjo piktai Kle
mensas ir nuėjo.

— Tai velnias, — suniurnėjo Simas, nukulniuodamas 
prie vežimo.

Šiaip jau išdidžios laikysenos Klemensas dabar buvo 
pasipūtęs kaip povas. Savimeilei patenkinti jis pasku
bėjo sau priskirti visus laimėjimo nuopelnus. Kas galė
jo šiandien sakyti, kad Klemensas Rodinskis ne didvy
ris?... Tiesa, jis kovėsi narsiai ir sumaniai, bet juk ne 
vienas. Nemažesni laimėjimo nuopelnai teko skirti ir 
Petrui. Dar didesni gal Andriui Bogušui, kurio raiteliai 
išsklaidė ir pribaigė priešą. Bet kas gi Klemensui galė
jo drausti galvoti, kad jis vienas kautynių likimą lėmė?

Ilgais žingsniais peržengęs aikštę, Klemensas susto
jo prie namuko durų. Pravėrė jas, kai Regina tvarstė 
Petro žaizdą.

— Panele Regina!... — šūktelėjo jis džaugsmingai, — 
esu nepaprastai laimingas, galėdamas vėl jus matyti ir 
pasveikinti po to lemtingo mūšio, kurio laimėjimas 
mums atvera tiesesnius ir greitesnius kelius į tikslą...

— Atleiskite, esu labai užimta... Jei norite pasikal
bėti, palaukite už durų, — suktelėjusi galvą, šaltai at
sakė mergaitė.

Klemensas nusilenkė, išėjo ir laukė Reginos. Jis gal
vojo apie Petrą. Tas kaimietis, nors buvo narsus ir ge
ras, bet jam kažkodėl nepatiko. Bet negi toks kaimo 
stuobrys galėtų turėti kokios nors įtakos išsilavinusiam 
žmogui. Ne — tai juokai. Tai nesąmonė. Regina yra ba
joraitė. (B. d.)
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vedybų. Mergaitės, duodamos 
savo ir vaikinų vardus, plukdy
davo vainikus upėje. Jeigu vai
nikai suplaukia draugėn, reiškia, 
kad tie sueis į porą. Jeigu Joninių 
naktį kas susidraugauja, tų vedy
bos beveik neišvengiamos. Rei
kia Joninių naktį, einant miegoti, 
po pagalve pasidėti rūtos šakelę. 
Tą naktį ką susapnuosi, tas bus 
tavo busimasis.

LAUŽAS STOVYKLOJE
Laužas įspūdingiausia stovyk

lavimo dalis. Tinkamai paruoštas 
ir pravestas laužas palieka sto
vyklautojoms gilų ir malonų įspū
dį. Paprastai skautės su nekant
rumu laukia laužų, tada būtų tik
ras nusivylimas, jei kuris vaka
ras praeitų be jo.

Kiekvieną vakarą nors ir trum
pas laužas turėtų užbaigti dienos 
programą, nes kylančios laužo 
kibirkštys, palydėtos dainomis, 
pašnekesiais, inscenizavimais, 
glaudžiai jungia visas seses į 
vieną darnią šeimą.

Laužų programa įvairi, iškil
minga, rimta ir žaisminga. Pa
prastai programa susideda iš dai
nų, pasakų ir legendų pasakoji
mo, pašnekesio, inscenizavimo, 
dienoraščio ir stovyklos laikraš
tėlio skaitymo, įvairių šūkių ir 
net dienos įvykių aptarimo.

JONINĖS
(šv. Jono diena — birželio 24 d.)

Vidurvasario šventė. Ji nuo se
nų senovės buvo laikoma didele 
švente. Ir jaunimas ir senimas tu
rėdavo tai dienai atitinkamus 
burtus, kuriais tikėdavo ir burda
vo tik Joninių naktį. Ūkininkai už 
tvartų durų užkišdavo šermukš
nio šakelę, nes, jų manymu, Jo
ninių naktį visi nelabieji maišosi 
tarp žmonių.

Prieš Jonines visi stengdavosi 
prisigaminti iš beržo šakų šluotų

Gerai, jei kiekvienas laužas turi 
atskirą pagrindinę mintį, kuri pa
sireiškia visoje laužo programoje. 
(Prie laužo turėtų pasirodyti 
kiekviena skiltis.).

Liepsnai gęstant, laužas baigia
mas, sustojus visoms ratu ir gie
dant tradicinę giesmę "Ateina 
naktis". Po giesmės stovyklos vir
šininkė ar laužavedė pasako la
banaktis, o stovyklautojos be 
triukšmo grįžta į palapines ir ruo
šiasi nakties poilsiui.

Ateina naktis.
Saulė jau nuslinko
Nuo kalnų,
Nuo miškų,
Nuo laukų...
Ramių sapnų.
Užmiki.
Diev's yr' čia.

(Paimta iš LSS išleistos naujos 
knygos Skautybė Lietuvaitei).

ir vantų, nes tuo metu jos gerai 
sudžiūsta kartu su lapais ir tin
kamos vartoti pirčiai bei trobai.

Tada moterys rinkdavo gydo
mų žolių pievose, nes po Joninių 
jos nustoja gydomosios galios — 
raganos žoles sugadina.

Joninių naktį daug kas maudy
davosi upėse ar tvenkiniuose, 
ypač moterys tą mėgdavo, nes ti
kėdavo, kad nuo to per visus me
tus būsiančios sveikos ir gražios. 
Vanduo niekad neturįs tiek daug 
galios, kaip Joninių naktį.

Joninių išvakarėse jaunimas 
daug burtų prasimanydavo dėl

Jaunimas Joninių naktį susi
rinkdavo' dažniausiai paupiuose, 
arklių ganyklose. Ten jie sukur
davo didelį laužą, spirgindavo 
lašinius, kepdavo bulves, šokda
vo per laužą ir dainuodavo ligi 
saulės patekėjimo. (Ir dabar Lie
tuvoje Rambyno kalne jaunimas 
renkasi Joninių naktį).

Atėjus vidurnakčiui, visi kalbė
davo apie papartį ir jo stebuklin
gąjį žiedą. Papartis žydėdavo 
vieną kartą per metus, t. y. tik 
šv. Jono naktį — 12 valandą. Kai 
papartis žydi, jo žiedą saugo įvai
rios baidyklės, piktosios dvasios 
ir kliudo jį nuskinti. Paparčio’ žie
do ieškodavo paprastai atsisky
rę, pavieniui, todėl ir drąsiausias, 
pamatęs paidyklę, išsigąsdavo ir 
pabėgdavo iš miško. Buvo tiki
ma, kas turi paparčio žiedą, tas 
viską žino, viską mato ir visų 
mintis išskaito.

Senovės žmonės įžiūrėdavo, 
kad Joninių rytą saulė esanti 
įvairių spalvų vainikais apsupta. 
Kaimo jaunimas laukdavo saulės 
patekėjimo, norėdami pamatyti 
jos vainikus.

(Iš ką tik išėjusios knygos 
SKAUTYBĖ LIETUVAITEI).

Papartis po stuobriu.
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IŠKYLAUJAME
Iškylos yra vienas iš svarbiau

sių ir įtakingiausių būdų išlaiky
ti vienybę skiltyje ir sukurti skil
ties dvasių. Kiekviena skiltis tu
rėtų nuo dabar turėti bent po vie
nų iškylų kas mėnesį, o dar geriau 

•— dažniau, bent po dvi! Draugo
vei tas pats.

Iškyloms reikia pasiruošti iš 
anksto. Nusistatyti programų, at
liktinus darbus, pasiimtinus daly
kus, tikslų maršrutų, įsigilinti į 
apsaugos reikalavimus ir t. t.

Tikslo atžvilgiu iškylos irgi yra 
įvairios: išeiti skautavimo prog
ramai, pramogai, padaryti gerų 
darbų, aplankyti istorines vietas, 
praktiniai stovyklauti, būti ko
kioje lietuviškoje vietoje ir t. t.

Iškylos gali būti paprastos, 
trumpos; visos dienos; su nakvy
ne lauke; kelių dienų; ilgesnio 
kelio, sustojant keliose vietose...

Keli konkretūs iškylų reikalai:
Vieta: miškai, miškeliai, lau

kai, kalnai, kur nėra daug žmo
nių, kur galima pažaisti, parė
kauti, užsikurti ugnį.

Laikas: dienines iškylas ga
lima pradėti, pvz., 8 vai. rytų. 
Kartais galima trumpas iškylas 
ruošti po pietų, ir t. t.

Ilgis: iš pradžių, kai iškylau
tojai neprityrę, geriau daryti 
trumpesnes----4-6 vai., o paskui
ilgyn. Bet būtinai reikia laikytis 
taisyklės: tėvai turi žinoti, kada 
vaikai grįš, ir gerai, jei tai yra 
prieš sutemstant.

Tema: kiekviena iškyla gali 
turėti tam tikrų mintį — temų, 
pvz., pionierių iškyla, gamtinin
kų iškyla, seklių iškyla ir t. t. Dar 
įdomiau, kai iškylai duodamas 
koks vardas, pvz., paklydusių ieš
kojimo iškyla (su "paklydu
siais”), kunigaikščių iškyla 

("kryžiuočių” stebėjimas), knyg
nešių iškyla (knygų gabenimas 
per "sienų”) ir kt.

Maistas: Kartais naudinga 
nusinešti gatavų maistų, ypač pra
dedantiems: sumuštinių, vaisių, 
pieno gerti ir p. Bet tai turi būti 
retas atsitikimas. Tikras iškylavi- 
mas, kai maistas gaminamas iš
kyloje. Iškyloje virimas yra pats 
įdomiausias ir maistas pats ska
niausias, nes pačių pagamintas.

R e i k m e n ė s : Iškylon daik
tus reikia imti pačius būtiniau
sius, nes viskų reikia-patiems neš
ti. Maža indų, tik būtinas prie
mones programai įvykdyti, kiek 
pirm, pagalbos reikmenių.

Kelionės: ne visada reikia 
eiti toli. Paprastai iškylėlei pa
kanka 2-3 mylių ten ir atgal. Kar
tais galima nukeliauti iš viso 12- 
15 mylių. Arčiau iškylaujant, yra 
daugiau laiko žaidimams ir ki
tiems programiniems reikalams.

T r a n s p o r t a c i j a: Jei gero 
ir saugaus kelio tiesiai į iškylos 
vietų nėra arba ta vieta yra žy
miai toliau, vykti gali tekti auto
busu, automobiliu, traukiniu ir p. 
Bet vistiek turi likti gabalas pa
tiems eiti. Kokia čia iškyla, kai 
atveža ir, kaip kokį maišų, pakra
to vietoje.

Vanduo: Gerti reikia gerų 
vandenį. Galima atsigabenti ar 
paimti iš kokio švaraus šaltinio. 
Blogiausiu atveju reikia vandenį 
dezinfekuoti HALOZONE table
tėmis ar virinti.

Ugnis: galima tik kai kur 
kurti. Kitur ji uždrausta. Vasarų 
didelis pavojus miškų uždegti. 
Reikia sužinoti, ar iškylos vietoje 
galima ugnį kurti. Tegul ji būna 
maža, toliau nuo augalų. Reikia 
turėti ir vandens ir kastuvų gesin-

P. Orintaitė

JAUNYSTĖS ŽYDĖJIMAS
Žydėk, spindėk, jauna jaunyste! 
Mes laimės ilgimės ir klystam, 
0 baimės jokios nepažįstam, 
Žydėk, žydėk, šauni jaunyste!

Dainuok, gyvuok, miela jaunyste! 
Lai rūtom kvepia mūsų dienos, 
Ir širdį gundo mėnesienos, 
0 mūsų, žygiai — tartum plienas!

Klestėk, spindėk, daili jaunyste! 
Kad saulėn kilti pasiryžtum — 
Plasnot į tolį ir — negrįžti... 
Lelijų skaidruma — jaunystė!

ti. Po iškylos reikia viskų likvi
duoti.

Nepaklysti: Miškingoje 
ar kalnuotoje vietoje lengva pa
klysti. Neatsiskirti, o jei atsiski
ria, tai dviese.

Žaidimai: Iškyla neapsiei
na be žaidimų. Salia trumpų žai
dimų, gerai žaisti plačius, sudė
tingus. Net išvykstant ar grįžtant 
galima jų žaisti — daryti akies 
nuotraukas, stebėti gamtų ir pn.

Apsirengimas: Tai gal 
svarbiausias iškylos reikalas. Dra
bužiai turi būti patogūs, lengvi, 
sausi ir neiškilmingi. Einant, vil
kėti lengviau, sustojus šilčiau ap
sivilkti. Batai turi būti geri: iš- 
dėvėti, patogūs, sausi. Kepurė vi
sada tinka.

Pinigai: Jei reikia, pasiimti 
kiek būtinai reikia. Tas pats su 
brangiais daiktais.

Užrašai labai svarbūs. Juos ne
sunku į kuprinę įdėti ar kaip nors 
kitaip nešti. Į juos galima daug 
naudingų daiktų įrašyti, pripieš
ti ir t. t. Reikia saugoti, kad nebi
jotų drėgmės, pvz. rašalas. Pieš
tukas labiausiai tinka.

Iškylauti skautiška, įdomu, 
sveika ir linksma. A. S. jr.
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Atėjo labai lauktas pavasaris, 
lėtai, su žemomis temperatūromis 
naktį ir beveik be lietaus.

Laistėme gėles, krūmus ir me
džius iš eilės, kur žarnos siekė, ir 
ne veltui: narcizai skaisčiai žydė
jo, beveik su jais hiacintai ir pas
kui žibutės: šių pasklido visai ne
lauktose vietose, kaip, pavyz
džiui, po pušimi, kur kėkštai kas
met statosi lizdą.

Žydėjo geltonosios forsitijos ir 
šalia jų vyšnios: jų būsimo der
liaus svarbiausias rinkėjas par
skrido kaip tik tuo metu. Tai mū
sų tamsiai pilkas, juoda berete 
paukštelis, kuris moka ne tik 
kniaukti katės balsu, bet ir gra
žiai čiulbėti.

Niekas negali prilygti lietui — 
ypač šiltam pavasario lietui — 
bet laistymas irgi sustiprina, pa
drąsina augti. Štai seniausias 
persikas jau atrodė vos gyvas, o, 
daug kartų laistytas, net žydėjo...

Vieni paukščiai išskrido, kiti, 
paviešėję, išsiskirstė po' krūmus 
ir miškus, o treti vėl nutarė leisti 
vasarą su mumis.

Ištikimiausia šiemet kardinolų 
porelė. Ji su mumis išbuvo per 
žiemą ir dabar vėl ruošiasi augin
ti šeimą pamiškėje.

Kardinolas vienintelis Šiaurės 
Amerikos raudonas paukštis su 
kuodu. Aplink jo raudoną, trum
pą, sėkloms aižyti pritaikytą stip
rų snapą yra juoda, daili barzda. 
Barzdelę ir kuodą turi ir patelė. 

bet šiaip ji rausvai ruda, kad per 
daug neišsiskirtų iš aplinkos.

Kardinolo toli girdima giesmė 
susideda iš aiškių, grynų švilpe
sių. Nenuostabu, kad su juo el
giamės, kaip su ypatingai mielu 
svečiu ir bandome jam atsidėko
ti jo mėgiamomis saulėgrąžų sėk
lomis, tuo paįvairindami jo įpras
tą uogų ir vabzdžių dietą.

Be to kardinolas turi dar ir kitų 
nuopelnų: jis labai geras tėvas. 
Kol patelė krauna antrąjį, o kar-

Kudasis ilgauodegis.

tais ir tretįjį lizdą, jis vienas rū
pinasi savo jaunikliais, kurie iš
rieda akli ir pliki iš melsvai bal
tų su rusvai raudonais taškais 
kiaušinių. Po 8-10 dienų jie iš
skrenda, ir vėl kardinolas imasi 
naujų pareigų.

Vienas mūsų mėgiamiausių 
paukščių yra rudas ilgauodegis: 
taip šeimoje vadiname vieną ga
biausių dainininkų (brown 
thrasher). Jo būdas smarkus, bet 
giesmė liejasi nuostabiai gražiai. 
Paukščio nugara kakavos spal
vos, krūtinėlė dryžuota, uodega 
ilga, nervingai tviksi; snapas 
riestas, ilgas ir stiprus ir gali pik
tai kirsti.

Nutūpęs medžių pačioje viršū
nėje, mūsų rudas ilgauodegis 
džiugina sodriu balsu, perkelda

mas mane į tuos laikus, kada 
Klaipėdos krašto pievose, pri- 
slinkusi, gėrėdavausi čia pat iš 
visos širdies giedančia mūsų mie
ląja lakštingala...

Tikrai nusikalsčiau nors trum
pai nepaminėjusi karetaitės, kuri 
šiemet savaitę pavėlavo grįžti į 
savo inkilus. Namelių skylutės 
per mažos storiems žvirbliams, 
todėl paukštelis žino, kad ras sa
vo butus neužimtus. Čia ne be 
priežasties vartoju daugiskaitą, 
nes karetaitė krauna keletą gūž
tų, palikdama vėliau atvykstan
čiai patelei teisę pasirinkti. O ji, 
išdykėlė, tokia romantiška, kad

Karetaitė.

kartais nutaria apsigyventi skar
dinėje, senoje skrybėlėje, tuš
čiam, išdžiūvusiam arbūze arba 
kokoso riešute.

Karetaitė barasi, čirškia, šoki
nėja, iškėlusi uodegą, skubiai 
kartoja savo trumpą, melodingą 
dainelę.

Ko reikia taip rūpintis, nervuo
tis? Taip daug darbo su lizdais, 
šeimomis, vikšrais, vorais ir 
vabzdžiais. Tiek daug darbo su 
didesniais paukščiais, kurie erzi
na ir kuriems reikia įrodyti, kad 
nebūtinai turi būti didelis, kad 
būtum ko vertas, ir kad daug 
energijos ir pasiryžimo gali slėp
tis mažame kūnelyje. P.P.
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SKAUTISKŲJU♦

A

IDCALŲ SIC IK8 AA/T

AŠ PASIŽADU
Yra žmonių, kurie nė nenori 

girdėti žodžio "tarnauti".
"Nesu joks tarnas... Tegul ne

mano, kad aš čia vargsiu... Tegul 
kiti daro, tik ne aš". Tuo tarpu tie 
patys žmonės nepagalvoja, kad 
jie jau "tarnauja", jau "vergai" 
savo "aš".

Egoistas tepripažįsta save, sa
vo norus ir reikalavimus, savo 
užgaidas ir troškimus. Visa kita 
— ir visi kiti — jam tik tiek 
turi vertės, kiek padidina to "aš" 
reikšmę ir patogumą. Neuždegsi 
jo jokia idėja jokiu bendru dar
bu, nes jam viskas neverta dė
mesio, laiko ir kišenės, ir jis vis
ką "geriau" žino ir išmano.

Skautui tenka tiktai gailėtis to-

TARNAUTI . . .
Ido asocialaus žmogaus, nes šis 
panašus į didelį, tuščią, prirūgusi 
indą. Skautas nori tarnauti: jis 
savo noru pasirenka tokį būdą 
gyventi.

Pradėdamas nuo gerojo, kas
dieninio darbelio, skautas žengia 
prie didesnių uždavinių dr-vėje ir 
visuomenėje. Jo asmenybė auga, 
akiratis plečiasi. Pagalvojęs jis 
prisimena, kad tauta prisimena 
tuos žmones su meile ir pagarba, 
kurie tarnavo Dievui arba žmo
nėms arba kilnioms idėjoms arba 
visiems trims iš karto.

Skautas mažas geros valios ra
tukas dr-vės gyvenime ir veiklo
je. Bematant jis užauga ir tampa 
stipresnė geros valios jėga žmo

nių tarpe. Tarnauti jam įprasta, 
malonu, svarbu, tik ne tarnauti 
tuščiam, išpūstam, prirūgusiam 
"aš", o skautiškiems idealams.

Būdamas realus, skautas žino, 
kad ne visi žmonės dėkingi — jis, 
tiesą pasakius, ir nelaukia am
žinos padėkos — ir kad kiekvie
nas, kuris ką nors veikia, kriti
kuojamas. Tai ypatingai ryšiai 
viešesniame gyvenime: kritikuo
jama iš noro kalbėti, iš neišma
nymo, iš pavydo, iš noro pakenk
ti ir, retkarčiais, iš nuoširdaus no
ro padėti.

Skautas išmoksta ramiai žiūrė
ti į tokį gyvenimišką reiškinį ir, 
jei išeina, panaudoja kritiką ge
ram: dar tvirčiau pasiryžta arba 
peržiūri savo veiklą ir taiso klai
das. " V. M.

SENA PATARLĖ AMŽINAI NEPASENS

* Juodoj žemėj balta duona auga.
* Kieno burna karti, tam ir medus 

nesaldus.
* Negi gegulė esi, kad savo bėdas ki

tam primestum.
* Nuo vilko bėgo, ant meškos užbėgo.
* Pasikėlė kaip erelis, nusileido kaip 

žvirblis.
* Piemuo be peilio - kaip šuo be 

uodegos.
* Rėkia, kaip ožys į turgų vedamas.
* Susikalbėjo, kaip šuo su žąsinu.
* Zuikis ir savęs bijo.
* Gudrus, kaip senas vilkas.

(Iš lietuvių tautosakos.)
Skauto įžodis IV. 23 Clevelande, Ohio.

V. Bacevičiaus nuotr.
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MUSŲ JAUNIESIEMS

KAPITONO MIKO PASAKOS
Mieli vilkiukai, jūs visi mėgs

tate būti švarūs. Žiemą maudotės 
vonioje, o vasarą einate į paplū
dimius, kur ne tik nusiplaunate, 
bet saulėje kaitinatės ir išmoksta
te plaukti.

Kriauklės.

Sėsdami į smėlį, matote šimtus 
įvairiaspalvių kriauklių (kiauku
tu, geldelių). Tai vis mirusių gy
vulėlių šarvai, kurie jūros bangų 
buvo išplauti į krantą. Vieni iš jų 
mirė vandens gelmėse, kiti gyvy
bės neteko krante.

Po kiekvienos audros, pavaikš
čioję jūros pakrantėse, rasime 
įvairių didesnių ir mažesnių 
kriauklių, kurias mes dažniausiai 
parsinešame namo. Gabūs ber
niukai iš jų daro visokias dovanė
les arba rinkinius.

Kardauodegis.

Kaip kriauklės atsiranda? Jūrų 
vandenyse gyvena bekauliai šliu
žai, kuriuos mes vadiname strai- 
gėmis arba moliuskais. Gamta jų 
kūnus apsaugoja kietu šarvu, kad 
jų nesuspaustų vandens slėgimas, 
kad nebūtų lengvai galingesnių 
sunaikinti. Straigės savo kriauk
les (kiautelius) darosi iš jūrų 
chemikalų, kuriuos jie rūpestin
gai susirenka. Vieni iš jų statosi 

lengvus namelius, kiti labai sun
kius, kad vanduo jų nepakeltų 
nuo dugno.

Kriauklių forma ir spalvos pa
reina nuo šliaužiko rūšies ar mi
tybos būdo, tačiau retas žmogus 
žino, kad jų raštas kiekvieno nuo
savas menas.

Pastebėkime, kad visi kriauklių 
nameliai statomi taip, kad ban
gos jas lengvai galėtų risti. To
kiu būdu kriauklės keliauja, ieš
kodamos sau geresnio maisto. Jū
rų vėžiai, krabai, austrės ir visa 
eilė kitų moliuškų žmonių mielai 
valgomi.

Jūroje yra daug augalų, kurių 
dauguma yra vadinama dumb
liais. Vieni dumbliai mažyčiai, ki
ti panašūs į krūmus ar medžius, 
siekiančius net 35 jardų ilgio.

Dumbliai laikosi laisvai vande
nyje arba prisikabinę prie uolų, 
sudarydami net ištisus krūmynus, 
miškus ir pievas jūros dugne.

Jūriniai augalai yra augalėdžių 
maistas ir net naudingi žmonių 
pramonei.

Sepija.

Škotai ir islandiečiai valgo 
dumblių rūšį, ir japonai jūriniuo
se daržuose veisia ypatingą 
dumblį valgiui. Yra taip pat vais
tų, gaminamų iš dumblių.

Jūros dugnas pasakiškai įdo
mus. Ten rasi jūrinių lelijų, agur

kų, žvaigždžių, koralų, dygiao- 
džių ežių, ir jie visi gyvi!

Be abejo matėte televizijoje, 
kaip jūrų narai išgyvena įvairius 

Medūza.

pavojus. Matėte, kaip jie ieško 
paslėptų lobių, paskendusių lai
vų.

Noriu jums papasakoti, kad 
kiekvienoje jūroje, kiekviename 
dumble galima rasti paslėptų lo
bių. Juo gilesni jūrų dumblai, 
tuo juose yra gražesnių paslėptų 
lobių —■’ puikių jūrų kriauklių. 
Pačios gražiausios kriauklės ran
damos biauriausiame dumblyne.

Aštuonkojis.

Straigių gaudymas pavojingas 
darbas: narui lengva nunerti į 
dumblą, bet iš jo iškilti jis neretai 
reikalingas pašalinės pagalbos. 
Dumblas turi guminių savybių, 
jo gelmėje atsiranda tuštuma, ku
ri laiko prie dugno. Dėl to visi 
kriauklių ir straigių žvejai — na
rai leidžiasi tik prisirišę prie stip
rių nailoninių lynų (jūrininkai 
niekuomet virvių nevadina virvė
mis, bet lynais!).
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Iš s. V. Vijeikio sudarytos kny
gos Vilkiuko Žinynas.

Kap. Miko pasakos
(tęsinys iš 146 psl.)

Gamta gilių dumblų kriaukles 
dažnai puošia puikiomis vaivo
rykštėmis arba laumės juostomis. 
Tai atsitinka dėl to, kad, saulei 
tekant arba leidžiantis, jos spin
duliai, atsimušę į debesų briau
nas, lūžta, radioaktyviniame 
dumble lengvai nusileidžia ant 
kriauklių paviršiaus ir įdegina 
spektro spalvas.

Tik ąžuolas išauga iš 
gilės. Tik eglė sužaliuoja 
iš kankorėžio sėklos.

Mano tėvai yra lietu
viai. Todėl ir aš esu lietu
vis.

Aš branginu lietuvių 
kalbą ir myliu savo tėvų 
žemę.

Tai yra mano prosenių 
palikimas, kurį turiu 
saugoti, kaip man pati
kėtą brangų turtą.

Toronto Šatrijos tunto jaun. skau
tė Irena Baltaduonytė, laimėjusi 
1963 m. Sk. Aido Mūsų Mažiesiems 
skyriaus varžybų premiją.PLAUSTAI.

Plaustai padaryti iš lentelių, skardinių, špūlės, 
pieno kartonėlių, drobės gabaliukų, virvių, lazdelių 
arba pieštukų.

Dalys sukaltos arba sucementuotos.

Jei reikia stiebas prikalti prie lentelės, geriau
sia prakalti vinį pro apačių lentos ir ant jos užkalti 
pagaliukų arba pieštukų.

Gražiausios spalvos yra violeti
nės, geltono, ružavos. Kiekviena 
vaivorykštės spalva turi violeti
nės spalvos atspalvį, o jos dugnas 
yra rudas.

Jaunų straigių spalvos labai 
gyvos, pasenusiųjų tamsios ir ne
gyvos.

J. ps. Myk. Manomaitis

Plaustai gražiai atrodys nudažyti įvairiomis 
spalvomis. Langus galima užpiešti vardams balti
niuose žymėti pieštukas.

Iškerpant namelį ar palapinę svarbu nepamiršti 
palikti iškištus keturkampučius prie lentos prikalti.
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Naujoji knyga
SKAUTYBĖ LIETUVAITEI 

labai reikalingas ir naudingas lei
dinys skautėms ir vadovėms.

MIELOSIOS SESES!
Atėjo atostogos, bet nebūtinai 

atsisveikinti iki stovyklos.
Štai kelios trumpos mintys, ku

rias galima pritaikyti arba net iš
plėsti. Net vieniša vyresnioji 
skautė gali atlikti tai, apie ką per 
mokslo metus buvo kalbėta arba 
svajota. Dabar atsiranda daugiau 
laiko specialiems sumanymams 
įvykdyti.

° Lankyti vietos muziejus, ga
lerijas ir botanikos sodus. Susipa
žinti su vietovės tipiškais fabri
kais, įmonėmis, užsiėmimais. Pa
matyti šių laikų ūkį.

Išmokti tikrai gražiai foto
grafuoti, pakvietus specialistą. Iš
mokti megzti arba siūti pagal nu
rodymus.

° Susipažinti su gėlininkių me
todais ir užbaigti parodėle, kurio
je kiekviena sesė dalyvautų savo 
originaliu darbu.

Džiovinti gėles ir lapus bū
simiems darbeliams. Jau dabar 
galvoti apie mugę.

° Pastovyklauti savaitgalį ko
kioje stovyklavietėje, valdžios 
parke arba šiaip lietuvių sodybo
je-

Skaityti lietuviškas knygas ir 
daryti jų santraukas. Rašyti lietu
višką dienoraštį. Mokytis austi

Sesės skautės mėgsta gražius darželius prie savo namų.
Reg. Vaitkutės piešinys.

Juozui F. Gribauskui, Šv. Antano Taupymo ir Skolinimo bendrovės ve
dėjui Ciceroję, vienam iš didžiųjų skaučiu-tu rėmėjui, Aušros Vartų tunto 
skautės A. Vaitaitytė, V. Bobinaitė ir N. Bernatavičiūtė įteikė SKAUTYBĖ
LIETUVAITEI, kuriai išleisti jis yra paaukojęs ?100.

Vyt. A. Račkausko nuotr.

juostas, dažyti margučius, pa
kvietus specialistę.

° Išmokti paruošti kelis lietu
viškus valgius ir iškepti pyragai
čių pagal lietuviškus receptus. 
Užbaigti jaukia sueiga — vaišė
mis, pakvietus instruktores.

® Kas savaitę kartą užsiimti su 
keliais lietuvių kaimynų vaikais; 
ir žaidžiant išmokyti juos daine
lių, eilėraščių arba net trumpų 
vaidinimėlių. Užbaigti linksma 
švente. Sės. Mirga

P. Orintaitė

DAINA daineleT
Vai tu, daina dainele, 
Pagundiškai šauni;
Širdyj smaragdas žalias, 
Delnai žvaigždžių pilni!

Laimužę šėmiam saujom, 
Gyvenimą ragaujam 
0 smaguri glėbiais, 
Atogurkšniais skubiais!

Jaunystė tartum rožė
Raudona kupinai, 
Gėlėm dienas užgožei, 
Nakties tu nežinai...

Dainuosim apie džiaugsmą 
Ir skainiosim rūtas, 
Balandžių meilę šauksim — 
Širdis dainom girta.

Vai tu, daina dainele, 
Pagundiškai šauni!
Į baltą paukščių kelią 
Su gervėm išeini!
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AIŠKI LAVINIMOSI PROGRAMA
Pilną skautų vyčių lavinimo 

sistemą galima rasti skautų vy
čių programoje, ir kiekvienas iš
moningas būrelis turi progos ja 
pasinaudoti išsamiai ir pilnai.

Iš to aišku, kad, tapęs skautu 
vyčiu, jaunuolis seka tam tikrą 
lavinimo programą, kuri pabrė
žia du svarbiausius skautų vyčių 
lavinimo dalykus:

1. Dėmesį kiekvieno skauto vy
čio progresyviam lavinimuisi bū
relio rėmuose šiuose dalykuose 
— pasaulio įvykiai, tautiniai ir
valstybiniai dalykai, kultūros rei
kalai, skautavimas, rankų dar
bai, nikiai ir sportas.

2. Pilna ir gerai apgalvota vy
čių programa reiškia, kad skau
tai vyčiai turi būti geri skautai.

Vyčių lavinimas turi būti prak
tiškas. Šio lavinimo savumai, 
kartu su dėmesiu idealams reiš
kia, kad skautas vytis, įro
dydamas, kad jis yra vyras fizi
niai, protiniai ir dvasiniai, iš
moksta reikalus pats apgalvoti 
ir išspręsti.

Jis išmoksta remtis savimi, pats 
atlikti darbus — tai yra, supran
ta, kad būti skautu vyčiu yra as
meninė atsakomybė.

Sunku parašyti, kokia dvasia 
persunkia būrelį visuose jp užsiė
mimuose. Bet viena yra aišku — 
kiekvienas paprastas būrelis, su
sidarąs iš eilinių skautų vyčių, 
gali numatyti ir įvykdyti tam tik
rą planą, kad būrelio nariai taptų 
tobulai išsilavinę skautai vyčiai.

KELI PRINCIPAI
(1) Gerame skautų vyčių bū

relyje nėra vietos salioniniam 
skautavimui.

(2) Visi vyčių užsiėmimai turė
tų būti pažymėti gyvenimu švie-

Gal būt bus geriausia panagrinėti, kaip pasaulis, kuriame užsiimame savo jūrų skautybe, pasikeitė nuo jos pradžios 1910 metais. Tai yra pasaulis, kuriame atsirado daugiau galimybių laisvalaikiui užpildyti, kaip kad atsirado laisvo laiko.Vis daugiau ir daugiau žmonių uždirba sugalvodami būdus mums užimti ar tai kinuose, vakarinėse mokyklose, įvairiuose klubuose ir jaunimo centruose, teikiančiuose praktiškų ir kultūrinių užsiėmimų. Vadinasi, jei skautybėje pasitenkinsime tik tuo, kad duodame progą praleisti laisvą laiką ir nesirūpinsime sudominti ir uždegti kiekvieną berniuką asmeniškai, mes nusivilsi- me, nes veltui tikėjomės sulaukti entuziazmo, kuriuo jūrų skautybė buvo pradėta. Daugiau kaip kada nors siekiąs pasisekimo vadovas turi jausti savyje ir sugebėti sukelti berniukuose entuziastingą veržimąsi išugdyti naujų sugebėjimu.Berniuko širdis nepasikeitė, ne. Berniukas vis dar tebėra pasiruošęs priimti tinkamą vadovavimą, sekti herojus ir berniukiškai prisirišti, ir 

žiame ore. Juk įkūrėjas sakė, kad 
esame "atviro oro brolija". Tą at
simename.

(3) Mes tvirtai tikime į gerą 
stovyklavimą. Mūsų stovyklavi
mo standartai negali būti per 
aukšti, juos vis reikia tobulinti.

(4) Uoli ištikimybė lietuvybei; 
branginama visa, kas lietuviška. 
Ir lietuviškieji dalykai ypatingai
ryškūs visoje lavinimosi progra
moje.

(5) Nuolat tobulėjama asme
niškai. Kiekvienas sk. vytis savo 
dvasia, nuotaika, išsilavinimu, 
prisidėjimu ir p. vis reiškiasi to
buliau. Turi būti nuolatinė pažan
ga. Pirmyn, aukštyn ir tobulyn!

jis vis dar tebeturi linksmą ir užkrečiamą humorą, kas dalinai atlygina skautų vadovui už įdedamą darbą. Bet atsitinka, kad berniukas, pamatęs, kiek yra įvairių būdų užsiimti, pasimeta ir, arba suradęs lengvą išeitį, ima tinginiauti ir nuobodžiauti, arba visiškai pasiduoda vadovų, kaip tai tėvų, mokytojų bei darbdavių, nurodomai krypčiai, po ko jis skautybėje pradeda ieškoti tik lengvai atliekamos pertraukos tarp priverstino mokslo.Čia, aišku, kraštutinumai, bet tendencijos yra tokios ir patyrimas rodo, kad yra pavojaus, jog skautų vadovas gali pradėti vien jose ieškoti savo nusivylimų skautiškame darbe priežasties.Vairuoti tikru keliu per šių dienų, berniukų laisvalaikio interesų seklius vandenis reikalauja didelio jūrų skautų vadovo išmanymo. Tačiau tai įmanoma atlikti ir, kaip bet koks sudėtingo kelio radimas, teikia didelės, nepamainomos laimės.Iš Tom Browne knygos
SEA SCOUTING.— 149
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®®®@®® non miiTYiiinuj ®®@@®®
STOVYKLINIAI PATARIMAI
Kai stovyklaujama keliese, 
šeimoje ar su vienetu.Žmonės dažnai galvoja, kad stovyklai reikia įvairių naujų drabužių. Taip toli gražu nėra: beveik visai pakanka to, ką dėvite dirbdami darže ar sėdėdami verandoje. Užtenka vienos geros eilutės arba suknelės — pasipuošti.Drabužiai turėtų būti lengvi, patogūs ir praktiški, ne taip lengvai teptis, gerai skalbtis ir nebūti tokios medžiagos, kuri greitai plyšta arba užsikabina.Vaikų drabužiai turi būti ypatingai lengvai skalbiami ir keičiami.Reikia nepamiršti, kad vaikai lengviau šąla už suaugusius ir jautresni saulės šviesai. Keli, kad ir plonesni sluoksniai, šiltesni už vieną storą ir šiltą drabužį.

Žiburys būtinas stovykloje, bet taip pat pravartu turėti mažą lemputę — žiburėlį kiekvienam stovyklautojui. Tokią lemputę galima prisegti prie naktinių drabužių arba miegamojo maišo. Jos šviesos pakanka visokiems reikalams.Patartina iš namų vežtis keletą naujų baterijų išdegusioms pakeisti, nes mažose krautuvėse pakelyje jų dažnai pritrūksta.
Muilas sušlapęs slidus ir lengvai dingsta ežere arba upelyje. Užverk gabalą ant virvės ir pakabink ant medžio šakos arba ant kaklo.Kai kurie žmonės vartoja skustis pastą vietoje muilo, nes ji ne taip lengvai išslysta iš rankų.įįj Kava, arbata, apelsinai turi stiprų kvapą, kuris persiduoda kitiems produktams. Laikyk juos atskirai arba bent rūpestingai uždarytus. Gali taip pat susukti juos į aliumininį popierių.įfc Aliumininis popierius kepant atstoja molį, bet reikia atminti, kad jis daug plonesnis, nors jo būtų ir paimta keletas sluoksnių. Šiame popieriuje susuktas daiktas gali lengvai sukepti, sudegti, jei žarijos bus per karštos. Todėl mažink karštį, uždengdamas plikas žarijas pelenais. Padėjęs kepamą daiktą ant vėsesnių žarijų, apdenk ir jį pelenais.
Ugniavietei netinka skylą akmens arba akmens iš upės dugno arba vietos, kur buvo upės dugnas. Įkaitę tokie akmens gali sprogti, sužeisti virėjus arba, kas visai tikra, išmesti ruošiamą maistą į' orą.įj? Rinkis pagalį — iešmą ten, kur nekenks medžiui ar krūmui. Švariai nupiauk, neplėšk. Turėk leidimą. Neimk malkų, sudėtų prie gyvatvorių: ne be reikalo jos ten yra.Niekuomet nelupk žievės nuo gyvų medžių: jie susirgs arba išdžius. Naudok žievę nuo sausų malkų.
Šiukšlės neturėtų sudaryti sunkumų stovykloje. Kas 

gali degti, jei reikia džiovinama ir sudeginama pavalgius. Skardinės taip pat perleidžiamos per ugnį, paskui išgriebiamos, suspaudžiamos ir užkasamos drauge su stiklais — šukėm. Bet nepamiršk nuplauti stiklų, kad miško žvėrys jų neiškastų ir nesusižeistų.įjj Geriausiai tinka metaliniai, nedūžtanti veidrodžiai. Bėdos atveju jais galima signalizuoti.įj? Iš anksto paruošk planą, kas kada bus valgoma iškyloje arba savaitgalio stovykloje. Nuo to pareis ir maisto ir reikmenų parinkimas ir parūpinimas.Stovykloje svarbu, kad būtų laiku valgoma, anksti gulama ir anksti keliama.Po pietų stovyklautojai turi vieną valandą poilsiui arba ramiems užsiėmimas. Tada jie rašo dienoraščius arba laiškus namo, klausosi pasakojimų, žaidžia ramius žaidimus, mokosi rankų darbų, kalbasi asmeniškai su vadovais arba patarėjais, ruošiasi laužams, tariasi su kitais pareigūnais.Nelaikyk maisto palapinėje, kurioje miegi.įj? Stovyklinė lova nepamainoma ten, kur netrūksta naktinių klajotojų — žvėrelių, tačiau lovoje vėsiau, kaip gulint ant žemės. Paklok po savim antklodžių arba laikraščių. Kitas būdas oro traukimui po lovą sulaikyti yra po savimi užtiesti antklodę taip, kad liestų žemę. Tokiu atveju svarbu, kad lova stovėtų tiesiu kampu į oro traukimą — skersvėjį.Pirkdamas lovą su aliumininiais rėmais patikrink, ar jie pakankamai stiprūs, kad nesusilenktų.Yra brangesnių ir daug šiltesnių lovų su dakrono in- suliacija po brezentu. Rasi ir dviejų aukštų lauko lovų.Miegamąjį maišą išvėdink ir išdžiovink po nakties. Patartina atiduoti maišą i cheminę valyklą, ne skalbti namie. Geriausia turėti išimamą pamušą: jį išplovus maišas tik kelis kartus turės būti chemiškai valytas per jo gyvavimo laiką.Jei miegamasis maišas turi flanelinį pamušą, flanelinė pižama prikibs prie jo kaip priklijuota.Paprastiems reikalams stovyklautojai labiausiai mėgsta % inčo storumo Manilos virvę. Kartais patogiau turėti 4 virves po 25 pėdas už vieną 100 pėdų virvę.

Nailoninės 3/16 inčb virvės taip pat geros. Jos lengvos, stiprios, ir drėgmė jų neveikia. Pr. Sk.150 —
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KAKLARAIŠCIAMS ŽIEDAI -------- BUK SVEIKAS

SĖKMINGA SPORTO VEIKLAStovykloje įdomu ir labai paplitęs paprotys keistis savo rankų darbeliais. Galima iš anksto pasiruošti, padarant įvairių kaklaraišciams žiedų.Čia duodama šiek tiek minčių.

Jaučio galva, pelėda, širdis, vėžlys, skrybėlė, jūros žuvytė padaryti iš tikros arba dirbtinės odos; siūlų špūlė nudailintais galais nudažyta tautinėmis spalvomis;

skrybėlės viršus ir rašalu pamarginta gyvatė padaryti iš pypkėms valyti vielos; šaudyklė medinė. Trims likusiems žiedams panaudoti karoliai, beržo žievė ir spalvotos elektros vielelės.

Patiems žiedams panaudoti lankeliai ir elastiškos gumelės.Odiniems daiktams iškerpamos dvi plokštelės (žiūr. jautis), kurios susiuvamos iš kraštų, į tarpą įkišus patį žiedo lankelį. Kas reikia, išpiešiama.Elektros vielelėmis galima išpinti (ant kieto pamušo ir be jo) įvairiausių raštų, gyvulių, gėlių ir paukščių.
Vieni gražiausių žiedų yra iš medžio. Vaizduotei čia daug progų pasireikšti.
Skautų Aidas mielai įdėtų kaklaraišciams žiedų piešinių, gautų iš skaitytojų. P.S.* * *

Norėdamas dalyvauti įtemptoje, sėkmingoje veikloje, turi rūpestingai ruoštis pagal nustatytą programą. Neabejoju, kad žinai, jog bėgikai, beisbolo žaidėjai arba geri plaukikai turi treniruotis. Jie niekuomet nepradeda mankštos, nepatikrinę sveikatos gydytojo kabinete.Pradedama pamažu, be nereikalingo pertempimo. Tuo būdu žmogus neišsieikvoja, nepraranda apetito ir nenumeta svorio. Jis miega ramiai.Reikia bent dviejų mėnesių kasdieninės mankštos, norint prisiruošti didesniems uždaviniams.Bet kam to viso reikia, jei nesi profesionalas sportininkas? O štai kam: kad galėtumei, reikalui esant, eiti pėsčias arba bėgti, pasilenkti, keičiant automobilio padangas, arba sodinant medelį.Neseniai jaunimas užsidegė atlikti 50 mylių pėsčią kelionę. Nors ir visai sveiki vyrukai, bet nepripratę eiti pėsti, turėjo grįžti, nepasiekę užsibrėžto tikslo. Kiti, dar kiek pasikamavę, nutarė, kad toks nuotykis ne šiems laikams, kada mašina gali daug greičiau ir patogiau keliauti. Pagaliau dar kiti atliko uždavinį ir grįžo sveiki ir linksmi, įsitikinę, kad toks žygis savotiškai įdomus ir prasmingas, nes išbando patvarumą ir stiprina kūno jėgas.Skautas neturėtų tapti automobilio vergu, bet džiaugtis proga paeiti pėsčias, pabėgti, padirbėti fiziniai, nors ir nebūtų stovykloje ar iškyloje. Smagu jausti, kad esi jaunas, turi stiprų kūną, gali pakelti įtempimą ir atlikti užsibrėžtą fizinį darbą.Ruošdamasis dalyvauti sporto įvykiuose, gali pats nuspręsti, ar mankšta eina pačiam į sveikatą, ar ne. Kaip jautiesi? Ar gali normaliai valgyti ir miegoti? Ar esi vos gyvas pusvalandį po mankštos? Ar svoris maždaug lieka toks pat?Jei esi vos gyvas ir jautiesi visiškai išsieikvojęs ir išmestas iŠ vėžių; jei niekas nebėra malonu, žinok, kad programa pačiam netinka: ji gali būti arba per sunki arba per lengva.Apie šį klausimą dar pakalbėsime vėliau.
Judėsiu vikrumasVisam žmogaus gyvenimui svarbu, kad jis būtų vikrus ir nenustotų to vikrumo. Todėl patartina pasirinkti kokią nors sporto šaką ir jos neapleisti. Tai galėtų būti beisbolas, tenisas, jojimas, žaidimas kėgliais, plaukimas ar pan.Iš visų šių sporto rūšių plaukimas svarbiausias. Plaukti smagu ir naudinga. Plaukti gali maži vaikai ir suaugę.Plaukimas mankština visą žmogaus kūną, jo plaučius ir širdį. Jis nekartą išgelbsti žmogaus gyvybę, ir kas galėtų būti gražesnio? — 151

19



SKAUTIŠKOJO — LITUANISTINIO LAVINIMOSI 
VARŽYBOS

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

PRATIMAS NR. 6

1. SKAUTIŠKOJ! DALIS
Uždavinys 1. Vertinamas ligi 3 taškų. Sueigos metu 

skiltininkas atmatavo 200 pėdų atstumą ir pažymėjo 
kuoliukais. Jis liepė skilties nariams kelis kartus žings
niuoti atstumą pirmyn ir atgal bei suskaičiuoti žings
nius.

Vytas suskaičiavo, kad jis ši atstumą nueina 80 
žingsnių. Pagalvok ir atsakyk:

1. Kokį pratimą skiltis turėjo ir kuriam tikslui?
2. Ką patyrė Vytas to pratimo metu?
3. Nupiešk brėžinį, kurį Vytas pasidarė sueigos pa

baigoje ir paaiškink, kam jis jį ateityje galės naudoti?
U. 2. Ligi 2 t. Skautų kaklaraištis yra ne vien uni

formos dalis, bet keliais atvejais ir labai svarbi reikme- 
nė. Paaiškink:

1. Kokiais atvejais kaklaraištis gali būti panaudotas 
ne vien kaip uniformos dalis?

2. Kiekvienu skirtingu atveju išvardink kam, kur ir 
kaip kaklaraištis gali būti panaudotas?

U. 3. Ligi 3 t. Rūpestingi skautai-tės Sk. A. ne tik 
perskaito nuo pradžios ligi galo, bet ir saugo bei metų 
gale sudaro gražius komplektus. Esant reikalui, jie vė
liau iš jų greitai suranda, ko reikia. Ar gali iš 1960 m. 
Sk. A. komplekto surasti:

1. Kuriam nr. ir apie ką skautams rašė gen. St. Raš
tikis?

2. Ar J. E. Kauno Arkivyskupas J. Skvireckas, gy
vendamas tremtyje Austrijoje, skaitė Sk. A. ir domė
josi skautų veikla? Kas ir kaip padėjo šį klausimą 
mums išspręsti?

3. Kokiose valstybėse 1960 m. vasarą viešėjo Vokie
tijos rajono mūsų skautės? Kokiam nr. aprašyta, kur ir 
kieno?

4. Kartais ir “varlės dirba virtuvėje”. Kokiu būdu 
šis faktas buvo patvirtintas Sk. A. ir kaip?

5. Kas kokiame strps. ir kokiame Sk. A. nr. 1960 m. 
taip rašė:

“Nėra jokia gėda ir joks pažeminimas gimti, gyventi 
ir vadintis lietuviu. Lietuvių tauta ir jos praeitis yra di
džiai garbinga. Tik reikia daugiau pažinti savo tautą: 
jos praeitį, dabartį, visą jos gyvenimą...”?

U. 4. Ligi 2 t. Kartą nusikaltimo vietoje buvo rastas 
nežinomo žmogaus švarkas. Tyrinėjant padidinimo stik
lu dulkes iš kišenių pasirodė, kad jos daugiausia susi
deda iš piuvenų. Taigi švarko savininkas galėjo būti 
dailidė, lentpiūvės darbininkas ar stalius. Pažiūrėjus 
dar per mikroskopą rasta, kad tarp piuvenų buvo ir 
mažyčių grūdelių sutrintų klijų.

Susekite: 1. Kokios profesijos buvo tas žmogus?
2. Kodėl?

U. 5. Ligi 3 t. Stovykloje randame įvairių medžių 
malkų: uosio, buko, ąžuolo, pušies, beržo, liepos, klevo, 
obels. Atspėk, kurio medžio malkos: 1. degs ilgiausiai,
2. sudegs greičiausiai, 3. duos didelę liepsną, 4. lengvai 
užsidegs, 5. dūmai atsiduos saldžiu kvapu, 6. labai leng
va skaldyti, 7. duos daug kaitros, 8. geriausiai tinka 
prakurom.

U. 6. Ligi 4 t. Skautai pranešimus gali perduoti ir 
Tarptautinio Kodo (taškų ir brūkšnių) pagalba. Ištirk:

1. Kieno vardu, kada ir kodėl šis perdavimo būdas 
pavadintas?

2. Kodėl šis perdavimo būdas geresnis už kitus?
3. Kokiais būdais ir kada šiuo būdu pranešimus ga

lima perduoti?
4. Kuo skiriasi, šiuo būdu perduodant, raidė “g” nuo 

raidės “w”?
U. 7. Ligi 3 t. Kokios pagrindinės gero lietuvio-ės 

skauto-ės pareigos? Išvardink bent šešias jų.
U. 8. Ligi 3 t. Kokius sutartinius ar kitus ženklus iš 

eilės panaudosi šiam pranešimui išdėlioti ant žemės.
“Šiuo keliu skubėk į stovyklą iki šulinio ir jo-<4cairė- 

je už 7 pėdų rask paslėptą laišką.”
Pranešimą pasirašo Vilniaus III-os dr-vės erelių/ge- 

gučių skilties skiltininkas-ė.

II. LITUANISTINĖ DALIS
U. 1. Ligi 4 t. Ten, į vakarus nuo didžiausios Lietu

vos upės, tęsiasi --------- kraštas. Šiaurėje labai lygus,
pietuose truputį kalvotas, ežeringas.

Šio krašto tarmė davė pagrindą mūsų literatūrinei 
kalbai. Išnagrinėk prie žemėlapio:

1. Kaip vadinasi šis kraštas ir įrašyk tekste.
2. Kodėl jis vadinamas Lietuvos aruodu?
3. Koks to krašto bendras vaizdas?
4. Kokios stambesnės gyvenvietės jam priklauso?
U. 2. Ligi 2 t. Įmink (atspėk) mįsles:
1. Už aukšto kalno dvi saulės teka.
2. Panešti — galima, suskaičiuoti — ne.
U. 3. Ligi 5 t. Seniau Lietuva garsėjo miškais (girio

mis). Daug jų iškirto įvairūs okupantai, bet dar daug jų 
ir liko. Dideli miškai yra prie Gudų, Labanoro, Užvin- 
čių, Šimonių, Biržų, Žaliosios, Smalininkų ir Kazlų Rū
dos. Bet už visus didesnė yra Rūdninkų giria. Pabandyk 
visa tai rasti žemėlapyje ir atsakyk:

1. Kokia gyvenvietė yra Rūdninkų girios viduryje ir 
iš kur gavo tą vardą?

2. Ką ten mėgdavo daryti Lietuvos kunigaikščiai ir 
didikai?

3. Kuo ši giria pasižymėjo, ypač 1831 ir 1863 m.?
4. Kokių žvėrių buvo randama girioje?
U. 4. Ligi 2 t. Kokiom liaudies dainom ir posmam 

priklauso šie žodžiai:
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Skyrių tvarko 
ps. R. Pakalnis 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury 8, 
Conn. USA.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS
24. “Topicals”Paskutiniais keliasdešimt metų išeina tiek daug pašto ženklų, kad joks filatelistas, nors ir geriausias, nebepajėgia jų visų surinkti, todėl buvo prieita idėjos nerinkti visų pašto ženklų, bet pasiskirstyti sritimis, rinkti tik tam tikros rūšies pašto ženklus, kas kam “arčiau prie širdies”. Taip ir atsirado “topicals” idėja. Šiam angliškam terminui netgi neturime tinkamo lietuviško pavadinimo: vieni siūlo vadinti rūšiniais, kiti teminiais ar tematiniais pašto ženklų rinkimo būdais.

Temų ar sričių šitaip pašto ženklus renkant yra labai daug. Paprastai pasirenkama savo gimtojo ar gyvenamojo krašto pašto ženklus, kaimyninių kraštų pašto ženklus, atskiras valstybes ai- jų grupes, salas ar kontinentus. Bet dažniausia pašto ženklus skirstoma rūšimis ir renkama tik sau patinkama viena ar kelios rūšys. Labai dažnai renkamoji sritis pasirenkama gimininga savo profesijai ar palinkimui, ir taip: gamtos mėgėjas rinks pašto ženklus su gražiais gamtos vaizdais, kalnais, upėmis, ežerais, dvasininkas rinks pašto ženklus religinėmis temomis,

inžinierius — su visokiais technikos laimėjimais, menininkas — pašto ženklus, vaizduojančius meną, dailininkus ir jų paveikslus, architektūrą, senovės meną, rašytojas — žymius rašytojus, skautas — būtinai skautiškus pašto ženklus ir t. t. Dažnai renkama tik oro pašto ženklus, Raudonojo Kryžiaus, perspausdintus p. ž. ar pan. Temų pasirinkimas begalinis.Renkantieji pašto ženklus atskiromis rūšimis yra susijungę j atskiras “topicals” draugijas ar sąjungas, kurios išleidžia specialius biuletenius apie naujai pasirodančius tos ar kitos rūšies pašto ženklus, leidžia albumus ir duoda įvairius pasiūlymus, taip, kad renkąs visada yra labai gerai informuotas, kas naujo pasirodė jo rinkimo srityj.
Ant. Bernotas1.---------------Eičiau į klėtelę, Imčiau tris skareles, Vieną tėvui, antrą, broliui, Trečią bernužėliui.2.-----------------------Palankėlėj žirgelius dabojau, Iš to kaimo mergelę mylėjau.U. 5. Ligi 3 t. Išsiaiškinęs atsakyk:1. Kur kabojo Laisvės varpas?2. Kaip atrodė Laisvės Stovyia (paminklas) Kaune ir kas ją pagamino?

3. Kas buvo žymiausias Lietuvos knygnešys?4. Koks užrašas buvo iškaltas ant akmens prie 
Nežinomojo Kareivio kapo ir ką jis reiškia?5. Kokiame dideliame lauko akmenyje Lietuvoje ir kur buvo iškaltas paminklas Dariui ir Girėnui?6. Kaip atrodo darbas vieno žinomo Lietuvos skulptoriaus, vaizduojančio Lietuvos mokyklą spaudos draudimo laikais?U. 6. Ligi 2 t. Kaip vadinasi jaunikliai (vaikai):1. karvės, 2. arklio, 3. kiaulės, 4. avies.U. 7. Ligi 3 t. Paaiškink ką reiškia šie žodžiai: 1. gira.2. gyra, 3. giria, 4. girga, 5. gina, 6. gilė, 7. gija, 8. gydo, 9. gylė, 10. gyja, 11. gyvis, 12. gižus.

Skautiškai nusiteikę CIevelando skautukai sodina 
medelius 1964 m. pavasarį. V. Bacevičiaus nuotr.

U. 8. Ligi 4 t. Lietuvoje nėra aukštų kalnų su kasyklomis, bet kad joje visai nebūtų naudingų iškasenų irgi sakyti negalima. Patyrinėk ir atsakyk:1. Kokių naudingų iškasenų Lietuva turi ir kur?2. Kam kiekviena jų naudojama?
Bendros pastabos:1. Dalyvavimo tvarka paskelbta š. m. Sk. A. nr. 1.2. Dar nėra vėlu naujai įsijungti darban ir pradėti nors ir nuo Pratimo nr. 1. — 153
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musu DIDŽIOJI SCIfPI
JAV VIDURIO RAJONO

Detroit, Mich.

Šv. Jurgio sueiga

Savo patrono šv. Jurgio šventę 
Detroito skautai atšventėme labai 
iškilmingai. IV. 18 atvažiavo iš 
Cleveland© Pilėnu tunto broliai, su 
kuriais sužaidėme draugiškas krep
šinio rungtynes. Sekmadienį visi or
ganizuotai dalyvavome šv. Antano 
bažnyčioje ir karštai meldėmės už 
mirusius brolius, tėvynės didvyrius, 
ir prašėme sau ištvermės būti ge
rais lietuviais ir skautais.

Po Mišių visi susirinkome lietu
vių namuose iškilmingai sueigai. 
Kartu dalyvavo Pilėnų tunto broliai 
su tuntininku s. Jokūbaičiu. Po įžan
ginės dalies ir raportų Gabijos tunto 
kandidatės davė įžodį. Tuo laiku 5 
vilkiukai kandidatai laukė savo ei
lės duoti savo gyvenime pirmąjį, 
tad labiausiai jaudinantį, įžodį. Kai 
jie išsirikiavę prieš Baltijos tunto 
vėliavą tarė “Aš pasižadu...”, jų bal
sai virpėjo, bet akys švietė džiaugs
mu, nes šiai dienai jie stropiai ruo
šėsi ir labai jos laukė.

Po iškilmingosios dalies sekė dai

nos ir gražus Mindaugo d-vės pasi
rodymas. Jie labai gražiai vaizdavo 
Gėrio kovą su blogiu, t. y., šv. Jur

1.

Vyriausias Lietuvių Skautu 
Sąjungos vadovas — Tary
bos pirmininkas

s. Edmundas Korzonas

A. Kezio, S. J., nuotr.

gio kovą su slibinu. Labai gražiai ir 
narsiai atrodė šv. Jurgis (Rimutis 
Gaižutis) ant savo žirgo.

Clevelande, Ohio, š. m. IV. 26 lankėsi Brolijos V. S. Nuotraukoje s. Br. Juodelį matome PILĖNO tunto skautu 
bei vadovu viduryje. V. Bacevičiaus nuotr.

154 —

22



Kai buvo išdainuotos visos dainos, 
svečiai, sesės, broliai ir tėveliai su
sėdome prie mamyčių paruoštų sta
lų ir besivaišindami aptarėme šios 
vasaros planus. Nutarėme šią vasarą 
stovyklauti su Clevelando broliais ir 
sesėmis. Aišku, stovyklos visi ne
kantriai laukiame.

Pirmoji pavasario iškyla

Baigėsi žiema, ir gražios pavasario 
dienos viliote vilioja visus i gamtą. 
Detroito Algimanto d-vė V. 24 išsi
ruošė su tėveliais i iškylą. Suvažia
vome į Rouge parką, į skautų slėnį, 
ir ten smagiai praleidome keletą 
valandų, žaidėme įvairius žaidimus, 
bėgome per kliūtis, laipiojome per 
tvoras, visi norėjome būti pirmi... 
Kada pajutome, kad labai išalkome, 
susikūrėme lauželius, kepėme deš
reles ir kitokius skanumynus ir val
gėme, lyg būtume kelias dienas ne
valgę.

Pavalgę, užgesinę lauželius ir ap
sitvarkę, vėl žaidėme ir lenktynia
vome. Kaip buvo smagu, kai po visų 
lenktynių nebuvo pralaimėjusių ir 
kiekvienas gavo dovanėlę.

Pirmąją iškylą baigėme labai iš
kilmingai — trijų kandidatų įžo
džiu. Ar salėje, ar stovykloje, ar 
miško aikštelėje, įžodis visur toks 
pat šventas ir jaudinantis. Tad ir šį 
kartą virpėjo balseliai, o atokiau 
stovėdamos kelios juodukės, nors ir 
nesuprasdamos žodžių, jautė mo
mento šventumą ir atidžiai sekė 
gražias apeigas.

Pavargę, bet gražiausių įspūdžių 
kupini, išsiskirstėme, kad netrukus 
vėl susirinktume prie liepsnojančio 
Joninių laužo.

V. si. Saulius Kaunelis

Baltijos tuntas

Baltijos tunto tuntininko pareigas 
laikinai perėmė s. Antanas Banionis.

Tunto vadija: tuntininkas s. A. 
Banionis, Mindaugo dr-vės draugi
ninkas s. A. Vaitiekaitis, Algimanto 
vilkiukų dr-vės draugininkas v. si. 
Saulius Kaunelis, tunto adjutantas 
v. si. V. Baukys, sporto reikalų va
dovas si. A. Barčas.

Tunto vienetų tėvų komitetai: Al
gimanto vilkiukų dr-vės — p. Povi
las Savickas, p. Juozas Kiaulėnas,

Detroito skautu-čiu vadovai: s. V. Jokūbaitis, s. J. Pečiūrienė, s. A.
Banionis, ps. A. Atkočaitienė, sk. Anužytė. Gaižučio nuotr.

p. Alfonsas Arlauskas, p. Stefanija 
Kaunelienė. Mindaugo skautų dr- 
vės — p. Antanas Paškus, p. Eduar
das Rėklys, p. Elzbieta Baukienė, p. 
Bronė Beržanskienė, p. Joana Kil- 
monienė.

Baltijos tunte veikia Geležinio 
Vilko skautų vyčių būrelis. Jį suda
ro 8 seni skautai vyčiai ir 5 kandi

JAV ATLANTO RAJONAS

Bostonas, Mass.

Bostono Žalgirio tuntas įsigijo 
nauja vėliavą.

Tunto naujoji vėliava buvo pa
šventinta IV. 11 iškilmingoje skau- 
tų-čių tuntų sueigoje. Vėliavos 
krikšto tėvais buvo ps. O. Mucins- 
kienė ir s. prof. Ig. Končius. Šven
tinimo apeigas atliko tunto kapelio
nas ps. Kun. J. Klimas. Vėliauvos 
projektą paruošė v. si. V. Dilba, 
juostą vėliavai nuaudė s. I. Nenor- 
tienė, o psi. V. Mikaitis išdrožė 
skautišką ženkliuką vėliavos koto 
viršūnei. Iškilmėse dalyvavo dar 
skautai iš Kennebunkporto, Maine, 
ir daug svečių.

Bostono skautai taisosi savo būkla.
Po ilgų pastangų Baltijos ir Žalgi

rio tuntams pavyko gauti būklui pa
talpas lietuvių piliečių klubo na
muose. Įrengimo darbai vyksta sėk
mingai. Būkle jau turime šilimą ir 
šviesą. Beliko tik dažymo darbai.

Iškylaujame
Atšilus orui Bostono skautai pra

deda savo iškylas. Sezoną atidarė 
skautai vyčiai V. 9, išvykdami sa
vaitgaliui į Kennebunkportą, Maine, 
o V. 17 Baltijos ir Žalgirio tuntų 
bendra iškyla pasiirstyti laiveliais. 

datai. Dauguma senųjų vyčių nėra 
aktyvūs vienetų veikloje dėl priva
čių aplinkybių.

Geležinio Vilko būrelis turi krep
šinio komandą, kuri įsigijo gražias 
uniformas parengimuose rūbines 
aptarnaujant gautomis aukomis. 
Komanda yra sužaidusi trejas drau
giškas rungtynes. A.B.

Visi skaito Skautu Aidą
Skautų Aido platinimo vajuje 

Bostono Žalgirio tuntas, tuntininko 
ps. Č. Kiliulio didelių pastangų dė
ka, laimėjo pirmąją vietą. Bostono 
Baltijos ir Žalgirio tuntų visi skau- 
tai-ės šiems metams užsisakė Sk. 
Aidą.

Išplatinta 100 egz. Mažieji Didvyriai
Bostono Žalgirio tunto pastango

mis pavyko baigti 100 egz. knygos 
Mažieji Didvyriai platinimą. Plati
nimo talkoje dalyvavo ir s. J. Bru
žinskas, s. A. Banionis, s. G. Juškė- 
nas, s. V. Jokūbaitis, ps. Paulaus
kienė, s. J. Pečiūrienė, s. Rėkus, s. 
Ir Vilkienė ir s. Eug. Vilkas. Vi
siems talkininkams nuoširdus ačiū. 
Su Anglijos rajonu už minėtas kny
geles atsiskaityta, pasiunčiant s. J. 
Alkiui 126 dol. čekį.

Skautai vyčiai aukoja Lietuviu 
Fondui

Bostono Žalgirio tunto skautų vy
čių Senųjų Lapinų būrelis įstojo na
riu į Lietuvių Fondą, paaukodamas 
100 dol. Tai bene pats pirmasis 
skautų vyčių vienetas taip gražiai 
pasireiškęs.

Būrelis praeitais metais atšventė 
savo dvylikos metų veiklos sukak
tį. Kiekvienais metais per Velykas 
Senieji Lapinai suruošia savo tradi
cinį vakarą su gera programa. Jiems
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niekad publikos netrūksta. Tokio 
vakaro pelno dalį būrelis šiais me
tais ir paskyrė Lietuvių Fondui. 
Prieš tai buvo skirta Sk. Aidui, Li- 
tuanus ir kit.

Būreli sudaro įvairius mokslus 
baigę arba bebaigiu draugai, kuriuos 
stipriai riša skautiška idėja.

Būrelis turi savo tradicijas. Ne 
visos jos skelbiamos, bet kai kurias 
galima paminėti.

Į būrelį įstoti nariu neįmanoma. 
Reikia būti pakviestam, o priėmimo 
klausimą būrelio nariai sprendžia 
savo visuotiname susirinkime. Kan
didatų į būrelį netrūksta, bet patek
ti sunku.

Būrelio vadas renkamas kiekvie
nais metais ir išrinktas gauna “val
džios” simbolį — sidabrinės lapės 
galvą, kurią užsikabina labai iškil
mingais atvejais.

Į skautų sueigas, stovyklas, suva
žiavimus senieji lapinai vyksta tik 
pilnoje skautiškoje uniformoje. Bi
jodami sumeškėti ir būdami skautiš
koje uniformoje lapinai dėvi trum
pas mėlynas kelnes, neatsižvelgda
mi nei į metų laikus, nei į aplinky
bes. Jiems nėra nieko, kas negalima 
būtų padaryti; jei būrelis nutaria 
arba vadas pageidauja — viskas pa
siekiama.

Šiais metais lapinai išleidžia savo 
sidabrinius ženklelius tiems na
riams, kurie būreliui priklausė ne 
mažiau kaip dešimt metų. Specialūs 
pažymėjimo ženklai yra skiriami ir 
ypatingai būreliui nusipelniusioms 
sesėms. Tokį ženklą gauna ta, ku
ri... išteka už lapino.

Šiuo metu būrelis yra didžiausia 
atspara tuntui. Pats tuntininkas, du 
draugininkai ir du tunto vadijos na
riai priklauso būreliui.

Lapinams vadovauja vyr. si. Ra
mūnas Kalvaitis, bebaigiąs elektro
nikos mokslus Northeastern univer
sitete.

Kai kurie jų jums jau pažįstami 
iš praeitos Jubiliejinės stovyklos.

K. N.

RAJONO STOVYKLA

Rajoninė stovykla Atžalynas įvyks 
VIII. 1 iki 9. Nek. Pr. seselių vie
nuolyno stovyklavietėje Putnam, 
Conn.

LSS rajonas ruošia savo stovyklą 
irgi ten pat ir tuo pačiu laiku.

Brolių stovyklai vadovaus ps. 
Juozas A. Starėnas, sesių — ps. Ra
mutė Lora.

Spalių mėn. ruošiamas antrasis sk. 
vyčių suvažiavimas. Jį globos Wor- 
cesterio vyčių draugovė.

Pirmasis š. m. sk. vyčių suvažia
vimas praėjo gan vykusiai ir sklan- 
džai. J. S.

Worcester, Mass.
IV. 18 s. v. v. si. K. Matonis su

kūrė skautišką šeimą su ps. Gilanda 
Bartyte iš Elizabeth, N. J.

Išlaikė vyr. skaučių egzaminus ir 
davė vyr. skaučių įžodį: Danutė 
Pauliukonytė, Jūratė Garsytė, Kris
tina Kavaliauskaitė ir Lilija Gedvi
laitė.

I jaun. skaučių patyrimo laipsnio 
egzaminus išlaikė ir perkeltos kan
didatėmis į Kanarėlių skiltį: Biru
tė Gedvilaitė ir Laima Brantaitė.

Skaute kandidate į Neringos tun
tą įstojo Ramunė Padolskytė, jau
nesnėmis skautėmis kandidatėmis 
įstojo Regina Padolskytė, Rita Pa
dolskytė, Ramunė Rozevičiūtė ir 
Dalia Vidūnaitė.

Vyr. skaučių ruošiamas dainorėlis 
jau baigiamas ir sporto šventės me
tu jį jau bus galima įsigyti.

Nevėžio tunto rengiama rajono 
skautų sporto šventė VI. 27-28 Mai
ronio parke.

Skautiškojo kampelio įrengimai 
Maironio parke jau užbaigtas. Da
bar skautai-ės turi savo pastogę, 
kur visuomet gali daryti sueigas. 
Padėka priklauso p.p. V. Gedmin- 
tui ir Šermukšniui, o taip pat ir ki
tiems, kurie daug valandų įdėjo prie 

Bostono ŽALGIRIO tunto skautu vyčiu Senųjų Lapinu būrelio keli nariai.
Ps. R. Bričkaus nuotr.

jo įrengimo. Skautiškas ačiū Mairo
nio parko vadovybei už lietuvių 
jaunimo globą.

Skautų vyčių klajūnų būrelio net . 
5 broliai šiuo metu atlieka karinę 
prievolę: s. v. v. si. K. Matonis — 
Vokietijoje, s. v. v. si. R. Zidžiūnas 
— Italijoje ir s. v. v. si. V. Gedmin- 
tas, s. v. si. A. Norkevičius, s. v. si. 
K. Gedmintas šiame krašte.

Šv. Jurgio šventės proga šie bro
liai pakelti į aukštesnį laipsnį: į pa- 
skautininkio — s. v. v. si. A. Pra
puolenis, į vyr. si. — s. v. si. R. Mar
cinkevičius ir į paskiltininko — s. 
v. E. Markevičius, J. Pipiras, D. Pa- 
jėda, R. Kildišas ir J. Šermunkšnis.

Skautiškos E. Markevičių ir A. 
Pranckevičių šeimos susilaukė pir
mojo prieauglio — busimųjų paukš
tyčių Laimutės ir Gailutės.

Clarko universitete studijuojan
čių vyr. skaučių akademikių V. Ma
tulevičiūtės, G. Česnaitės ir S. Stoš- 
kaitės pastangomis bibliotekoje bu
vo surengta lietuvių spaudos, juos^>» 
tų, medžio drožinių ir gintaro išdir
binių parodėlė.

Naujai išrinktas skautų-čių tėvų 
komitetas: J. Palubeckas — pirm., 
A. Šermukšnis — vice-pirm., M. Ži- 
džiūnienė ■— ižd., Matulevičienė — 
sekr. ir nariais — J. Pipiras. V. Ged
mintas, Vidūnienė ir Pumerienė.

Rugpiūčio 15 d. 1 vai. p.p. Mairo
nio parke įvyks Worcester io ASS 
skyriaus rengiama metinė šventė. 
Vakare bus programa lietuviu vi
suomenei, o po to seks šokiai. Aka
deminis jaunimas kviečiamas atsi
lankyti į metinę šventę. M.
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