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MUSU LIETUVA. Krašto vietovių 
istoriniai, geografiniai, etnografi
niai bruožai. I tomas. Paruošė Bro
nius Kviklys. Lietuvių Enciklopedi
jos leidykla. 1964 m. 752 psl.

Šiame tome, šalia trumpo auto
riaus įvado bei 70 psl. studijos Lie
tuvos žemė ir žmonės, yra du dideli 
aprašymų skyriai. I. Vilnija (Piet
ryčių Aukštaitija) ir II. Rytu Aukš
taitija.

Iš viso bus 3 tomai.
Išsamūs aprašymai ir gausiai ilius

truota.
Tai milžiniškas mūsų skautininko 

darbas, skirtas viename veikale su
kaupti pasirinkta tema visą Lietuvą 
su visomis jos žemėmis.

Veikalas nepaprastai didelis įna
šas į Lietuvos pažinimo studijų lite
ratūrą.

Knyga labai naudingas šaltinis 
įvairių šakų skautų-čių tautinio iš
silaikymo programomis išeiti.

Viršelio I psl. TRIMITAS STO
VYKLOJE p. B. Kerbelienės nuo
trauka iš LSS 1963 m. Jubiliejinės 
stovyklos.

O ir šeimose toks veikalas atsklei
džia gausias Lietuvos pažinimo 
versmes.

Knygą reikia stačiai grobti kaip 
didelį turtą. A.S.-

TAI SMAGU. Žaidimai vaikams. 
Vaikų laikraštėlio EGLUTĖS prie
das. Immaculata Press, Putnam, 
Conn. Eglutės fornKato 32 psl. Par
duodama po 50 et.

Vaikams parinkti galvosūkiai, 
piešinėliai, darbeliai ir p.; gausiai 
iliustruota.

Gera bet kuriam lietuviui vaikui 
dovanėlė.

TARNAUTI! Nr. 2 (balandžio) ir 
nr. 3 (birželio).

LSB JAV Atlanto rajono sk. vyčių 
informacinis lapelis. Redaguoja ir 
leidžia s. v. ps. Juozas A. Starėnas- 
StariČenka.

Kiekvienas nr. 6-ių puslapių; ša
pirografiniu būdu multiplikuotas.

ŽAIBAS. Nr. 2. 1964. VI. 15. 12 
psl. Leidžia Nevėžio tuntas Worces- 
teryje, Mass. Redakcinis kolektyvas 
si. E. Štaraitė, J. Esperaitė, s. P. 
Molis, v. si. A. Glodas ir v. si. R. 
Jakubauskas.

Rotatoriumi spausdintas, iliustruo
tas, margas ir nuosaikus vietovės 
laikraštis.

MIELI SKAITYTOJAI!

SKAUTŲ AIDO redakcinei komi
sijai nutarus, visa Sk. Aido admi
nistracija perkeliama iš Kanados į 
JAV, arčiau Sk. Aido leidimo, ir 
naujuoju Sk. Aido administratoriu
mi pakviestas p. K. ČĖSNA, Wor
cester, Mass.

Administracijos reikalais (užsisa
kyti laikrašti, siųsti pinigus, keisti 
adresus ir p.) rašyti šiuo adresu: 
SKAUTŲ AIDAS, P. O. Box 222, 
Thompson, Conn., 06277, USA.

Sveiki stovyklautojai-jos!
Budžiu,

v. s. A. Saulaitis

Pulk. įeit. Leonas Valkūnas, DI
DIS VALDOVAS ir LIETUVA. Iš
leido Šaltinis, Londonas, 1964 m., 16 
psl., kaina 1/6 šil. arba 20 centų. 
Svarstymai apie Kristų Karalių ir 
Jo ryšius su Lietuva. Įžangoje patį 
autorių apibūdina J. Kuzmickis.

Prof. Dr. Juozas Eretas. TREMTIS 
— PRAKEIKIMAS ar UŽDAVI
NYS?' 16 psl. Kaina 1/6 šil. arba 20 
et. Išleido ŠALTINIS Anglijoje.

Skautų-čių vadovai, tėvaį ir vyr. 
skautai-ės galėtų nagrinėti kaip vie
ną iš šaltinių dabartiniams veiklos 
uždaviniams giliau įsisąmoninti.
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LIEPOS 4-oji

MES SKRISIME Į LIETUVĄ
Jaunoji Lietuva!
Tavo dvasios Įkvėpti, mes stengiamės tą pasirinktą už

davinį Įvykdyti.
Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jau

noji Lietuva!
Kap. S. Darius, Leit. S. Girėnas

(Iš S. Dariaus-Girėno 1933. VII. 15-17 žygio testamento).

(Iliustracija iš s. V. Vijeikio knygos Vilkiuko Žinynas.)

JAV Nepriklausomybės šven
tė. Tokia, kaip lietuvių tautos 
Vasario 16-ji. JAV yra laisvių 
kraštas. O laisvė reiškia daug da
lykų.

Turėti turtą, nuosavybę ir siek
ti didesnio gerbūvio. Turėti savo 
namus, būti namie be svetimų 
žmonių, ramiai miegoti, būti be 
baimės, kad kas suimtų, viską 
atimtų ir ištremtų į baisias sąly
gas mirčiai.

Keliauti kur nori ir kaip nori, 
net be jokių pasų.

Dirbti pasirinktą darbą, keisti 
užsiėmimą, kur ir kaip nori mo
kytis, ką nori studijuoti.

Planuoti ateičiai ir jai laisvai 
ruoštis.

Laisvai reikšti savo nuomonę; 
pasisakyti savo susirūpinimą bet 
kuo; kritikuoti valdžią bei jos 
žmones. Siūlyti visuomenei nau
dingus projektus ir laisvai pasi
sakyti spaudoje, susirinkimuose 
ir p.

Laisvai išpažinti Dievą ir Jam 
savo tikybos būdu tarnauti.

Laisvė yra nepaprastai brangus 
dalykas.

JAV dabar yra visų tautų lais
vės sargas, didelėmis savo auko
mis padedąs kitoms tautoms lais
vę išlaikyti ar jos siekti.

Amžiams pagarsėję lakūnas kapitonas STEPONAS DARIUS ir la
kūnas STASYS GIRĖNAS tapo pasauliniais didvyriais.

ST. DARIUS — didelis patriotas lietuvis su ginklu tarnavęs Tėvy
nei Lietuvai ir gerai įpratinęs Lietuvos jaunimą sportu stiprinti savo 
jėgas tautos ir savo asmens gerovei. Turėjo gero, sąžiningo ir pati
kimo žmogaus vardą.

ST. GIRĖNAS taip pat buvo jautrios širdies lietuvis; patriotas lie
tuvis, gerai įgudęs lakūnas ir aviacijos mechanikas. Sąžiningas ir 
patikimas.

(Iš v. s. kap. Petro Jurgėlos 1933. VII. 25 nekrologinio straipsnio 
Margutyje).

Tuoj po Dariaus-Girėno žygio tragedijos 1933 m. Vengrijoje Įvykusioje 
Tarptautinėje skautu jamborėje Lietuvos skautų reprezentacinė draugovė 
savo pastovykiės centrą — vėliavų aikštę — dekoravo simboliniu sudužu
sios Lituanicos modeliu, tada labai populiariai tūkstančiu lankytoju gausiai 
stebėtu. A. Saulaičio nuotr.
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AUŠROS VARTŲ TUNTO JUBILIEJUS
1949 — 1964

LINKĖJIMAI :
AUŠROS VARTŲ TUNTUI u

Mielosios sesės skautės, vadovės ir miela tun- 
tininke sese J. Bobiniene.

Tunto 15 m. gyvavimo sukakties proga savo ir 
pirmųjų skaučių kūrėjų vardu nuoširdžiai sveiki
nu ir linkiu sėkmės ir ištvermės tolimesnėje veik
loje.

Težydi vienybė Jūsų tunte. Tegul meilė Lietu
vai kaip laužo liepsnelė dega Jūsų širdyse. O ne
palaužiama Lietuvos prisikėlimo viltis tenuveda 
Jus į Vilniaus Aušros Vartų Šventovę.

Budėkite!
sktn. Nina Grigaliūnienė-N orris, 

pirmoji Aušros Vartų tunto tuntininkė.

TUNTO PENKIOLIKA METŲ

Prasidedant didžiajai emigra
cijai iš Vokietijos tremtinių sto
vyklų į užjūrius, tuometinė vy-

Aušros Vartų tunto 
kampelis su sukaktuvi
niais simboliais 1963 m. 
Jub. stovykloje.

riausioji skautininke Juoze Au- 
gustaitytė-Vaičiūnienė savo gra
žiais aplinkraščiais ir gyvu žo
džiu ragino skaučių vadoves, 
pastoviai įsikūrus, kur tik sąly
gos leis, vėl suburti skautes į vie
netus ir tęsti skautavimą, pasu-

TŲ tuntu ir tuntininkė paskirta 
s. N. Grigaliūnienė.

Skaučių skaičius augo, taip 
pat keitėsi ir jų interesai. 1953 
m. įsisteigė jūrų skautės. 1957.

P. B. Kerbelienės nuotr.

XI. 23 L. S. Seserijos V. S. v. s. 
O. Zailskienės įsakymu jūrų 
skautės buvo išskirtos iš Aušros 
Vartų tunto ir sudarytas JUOD
KRANTĖS jūrų skaučių tuntas.

kant daugiau tautinių idealų ir 
vertybių akcentavimo keliu, kad 
mūsų jaunosios atžalos neati
trūktų nuo lietuviško kamieno.

1948. XI. 7. L. Griniaus pas
tangomis, Čikagoje buvo įsteigta 
skaučių Lapių skiltis, kuriai va
dovavo psl. Ksavera Blinstru- 
baitė.

Balandžio mėn. buvo sušaukta 
pirmoji skaučių sueiga, kurią 
vedė s. Nina Grigaliūnienė. L. S. 
Seserijos V.S. v. s. J. Vaičiūnie
nės 1949. IX. 25. įsakymu tun
tas pavadintas AUŠROS VAR-

Aušros Vartų tunto vadi jos narės: sėdi — I. Smieliauskienė ir tuntinin
kė s. J. Bobinienė; stovi — D. Balžiene, J. Mikutaitienėi R. Smolinskienė 
ir D. Eidukienė.
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V. s. Jonė Bobinienė, 
Aušros Vartų, tunto tuntininkė

1956 m. įsisteigė oro skautės, 
vadovaujamos ps. Z. Cerneckai- 
tės-Dudėnienės.

1958. IX. 1. L. S. Seserijos 
V. S. v. s. L. Čepienės įsakymu 
Marquette Parko dr-vės buvo iš
skirtos iš Aušros Vartų tunto ir 
sudarytos KERNAVĖS tuntas.

Nežiūrint išleistų spiečių, tun
tas vistiek turi gražų skaučių 
skaičių. Šiuo metu tunte yra 180 
skaučių.

Per 15 m. Aušros Vartų tuntui 
vadovavo sekančios skautinin- 
kės: Nina Grigaliūnienė, Marija 
Bareikaitė-Remienė, Zuzana Juš
kevičienė, Elena Strikienė, Flo
ra Zapkuvienė-Kurgonienė, Ha
lina Plaušinaitienė, Birutė Cap- 
likaitė-Kožicienė, Ona Zailskie- 
nė, Ona Siliūnienė, Angelė Kar- 
nienė, Sofija Stasiškienė ir Jonė 
Bobinienė.

Negalima praeiti nepaminėjus 
ir dvasios vadų — kunigų. Ka
talikų skaučių kapelionas buvo:

TOKS YRA AUŠROS VARTŲ TUNTAS

Per 15 m. Aušros Vartų tunto 
skautiškuoju keliu pražygiavo 
keli šimtai sesių, vėliava kilo 
penkiolikoje stovyklų, laužai te
bejungia skautiškąsias širdis. 
Šiuo metu Aušros Vartų Tunto 
šeima sudaro 6 draugovės ir 5 
atskiri būreliai.

Neringos skaučių dr-vė veikia 
Bridgeport© lietuvių kolonijoje. 
Draugovėje daug reikšmės skiria
ma lietuvių kalbai, literatūrai. 
Kas mėnesį vyksta tarpskiltinės 
dailiojo žodžio varžybos. Be to ši 
draugovė turi savo kanklininkes. 
Aušrelės Vaičeliūnaitės vado
vaujamas. Pereitų metų Kalėdų 
eglutės šiaudinių papuošimų kon
kurse laimėjo antrąją vietą, o 
skautininkų ramovės paskelbtose 
talentų varžybose laimėjo tris 
pirmąsias ir antrąją vietas. Di
desnė dalis Šarkų ir Žuvėdrų se
sių jau pasiruošė dalyvauti su 
AUŠRINĖS tautinių šokių grupe 
pasaulinėje parodoje New Yorke 
lietuvių dienos proga. Šiai dr-vei

kun. J. Vaišnys, S. J., kun. K. 
Ppčkvs, S. J., kun. L. Zaremba, 
S. J., kun. Raibužis, S. J. Evan- 
gelikių skaučių dvasios reikalus 
aprūpina kun. Ansas T rakis. 

Aušros Vartų tunto adjutante s. R. Kučiauskienė ir dalis tunto sesių 
jubiliejinės sueigos metu.

vadovauja s. I. Smieliauskienė, 
kuri yra Čikagos Aukštesniosios 
mokyklos Aušrinės grupės tauti
nių šokių mokytoja, knygoje 
SKAUTYBĖ LIETUVAITEI para
šiusi tautinio auklėjimo bei pa
pročių skyrių.

Brighton parko skaučių ŽEMAI
TĖS dr-vė yra seniausia A. V. 
tunte. Prieš kelerius metus dr-vės 
skautės (dabar studentės) buvo 
balsingiausios ir linksmiausios 
tunto skautės. Draugovei vado
vauja ps. R. Smolinskienė, pava
duotoja D. Gierštikienė.

ŽIBUČIŲ jaun. skaučių dr-je 
džiūgauja 30 paukštyčių. Kiekvie
ną sekmadienį ten sesės žaidimu 
pratinamos augti pavyzdingomis 
skautėmis, miela yra klausytis jų 
deklamacijų, ar stebėti įvairius 
darbelius. Dr-vei vadovauja s. 
D. Eidukienė. Ji viena iš pirmųjų 
tunto darbininkių. Pavaduotoja 
vyr. skautė A. Ramanauskienė.

Visų "geltonšlipsių" svajonė 
GABIJOS dr-vėje yra tunto vyr. 
skaučių buveinė s. Z. Černeckai- 
tės-Dudėnienės įsteigta tunto de
šimtojo jubiliejaus išvakarėse. 
Per 6 savo gyvavimo metus ši 
dr-vė mėlynuoju kaklaraiščiu pa
puošė penkias kartas. Draugovei 
vadovauja vyr. skit. I. Regienė,
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kuri priklauso K. Donelaičio litua
nistinės mokyklos tėvų komitetui.

BIRUTĖS dr-vės sesės yra juos
tų audėjos ir tunto pionierės. LSS 
45 m. jubiliejaus proga įvykusio
se sąjungos tarpskiltinėse varžy
bose šios dr-vės Skruzdžių skiltis 
laimėjo pirmąją vietą. Si dr-vė 
turi labai gražų būklą p.p. Sau
kiu namuose. Ten ant vienos sie
nos kabo pačių sesių piešiamas 
Lietuvos žemėlapis, toliau lenty
na su laužų pavyzdžiais. Kampe 
dr-vės vėliava, gairelės, kraičio 
skrynia su stovyklos reikmeni
mis. Prie kitos sienos — beržų 
kryžius tarp rugių, audiniai, lėlės, 
sk. literatūra. Dr-vei vadovauja s. 
J. Bobinienė.

BRIGHTON PARKO jaun. skau
čių dr-vė yra tunte jauniausias 
vienetas. Mažąsias paukštytes į 
šią dr-vę subūrė v. s. J. Mikutai- 
tienė. Ši dr-vė pasižymi gražiais 
rateliais ir dainomis. Jaunesnės 
sk. įžodį jau davė 9 paukštytės, 
o joms nenori pasiduoti ir stro
piai ruošiasi dar 10 kandidačių. 
Dr-vei vadovauja v. si. J. Miku- 
taitienė, pavaduotoja — v. si. D. 
Juodgudienė.

Tuntui priklauso keli toliau nuo 
Čikagos esą vienetai.

Rockfordo ŠEŠUPĖS dr-vei va
dovauja vyr. skautė L Petrulienė. 
NORTH ČIKAGOS vienetas va
dovaujamas ps. M. Butkienės. 
LEMONTO Eglučių būrelis yra 
vyr. skautės O. Šilenienės globo
je. Sesė Šilenienė keliose tunto 
stovyklose ėjo gailestingosios se
sers pareigas.

Dviejų atskirų vyr. skaučių bū
relių narės yra jau savas šeimas 
sukūrusias. Daugelis jų yra pir
mosios tunto kūrėjos. Tai tunto 
didžioji parama. Kaziuko mugės 
didieji darbai — ant jų pečių; o 
lėlės, medžio drožiniai, mezginiai 
ar juostos vis MIRGOS ir GRAŽI
NOS būrelių. Vadovės — v. si. 
L. Jankūnienė ir v. si. A. Kamins
kienė.

Tunte nuolat ruošiamos ir lavi-

Birutės draugovės Skruzdžių skiltis, LSS 45 m. jubiliejaus proga įvy
kusiose Sąjungos tarpskiltinėse varžybose laimėjusi I-aja vieta.

Vyt. A. Račkausko nuotr.

narnos vadovės. Ruošiami skilti- 
ninkių kursai. Labai gausiai bu
vo lankomi s. dr. R. J. Dainausko 
pravesti pirmosios pagalbos kur
sai. Tunto skautės padeda didžio
siose lietuvių tautinių šokių ar 
dainų šventėse bei tarptautinėse 
parodose jos girdimos per lietu
viškąsias radijo programas, 38 
tunto skautės dalyvavo Balio va
juje, o Vasario 16 gimnazijos 
skautėms kiekviena draugovė 
siunčia po SKAUTŲ AIDĄ. Tunto 
dešimtmečio proga išleista kny
ga SVETIMI MIŠKAI, kurioje duo
dama žinių apie lietuviškas sto
vyklas ir paminėtas tunto dešim
ties metų kelias. Išleista atviru
kai LIETUVIŠKOJI ČIKAGA. Už 

Neringos draugovės trys sesutės — Jūratė, Danutė ir Aušrelė Vaičeliū- 
naitės — kanklininkės.

jas gaunamas pelnas skiriamas 
spaudai ir 50.00 jau pasiųsta 
Skautų Aidui. Skautų Aido plati
nimo vajuje tuntas laimėjo dvi 
antrąsias ir dvi pirmąsias vietas.

Tuntui vadovauja s. J. Bobinie
nė. Ji yra Lietuvių Bendruomenės 
Čikagos valdybos narė, Alice 
Stephens choro pirmininkė; Navy 
Pier tarptautinėje parodoje ji du
kart vadovavo lietuvių skyriui.

Tunto adjutante ir administra
torė yra s. R. Kučiauskienė, buvu
si Omahos skaučių vietininkijos 
vietininkė, liet, choro ir tautinių 
šokių grupės narė. Aušros Vartų 
tunto 1958 m. tautinėje stovykloje 
vieneto vadovė; ji praveda tunto 
Skautų Aido platinimą.
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TUNTO 15-tj PAMINĖJUSMinėjimas pradėtas visų draugovių įžygiavimu į salę su daina ATGIMĖ TĖVYNĖ, svečiams ir tėveliams sėdint prie vaišėms paruoštų stalų. Po draugininkių raportų, pagerbus tuntininkę, atiduodama pagarba atvykusiai šion šventėn LSS vadovybei, kurią atstovavo v. s. O. 
Zailskienė, Pirmijos Pirmininkas s. 
E. Korzonas, Vidurio rajono vadas 
v. s. V Tallat-Kelpša, Vid. rajono vadeivė s. F Kurgonienė ir Aušros Vartų tunto globėja ps. J. Daužvar- 
dienė. Atsilankiusios vadovybės vardu skautės pasveikino s. E. Korzonas, po kurio žodžio vadovybei pristatomos draugininkės ir draugovės, pasveikinančios svečius savo entuziastiškais šūkiais.Po vadovybės'pasveikinimo įnešamos tautinės ir draugovių vėliavos. Abi tautinės užnešamos ant scenos. Sugiedojus Amerikos himną, šviesoms prigesus ir varpui mušant 15 kartų, pakyla jubiliejinė gairelė. Vyr. skautininke užkuria ugnį, kurio dūmams kylant aukštyn, giedamas Lietuvos himnas.Po šių įspūdingų tradicinių apeigų paskelbiami įsakymai ir vyr. skautininke prisega pažangumo ir tėvy
nės dukters ženklus apdovanotoms vadovėms.Jubiliejinės iškilmės paprastai neapsieina be dovanų, tai ir šį kartą jų nemaža susilaukta. Be tunto globėjos ps. J. Daužvardienės gausaus krepšio gėlių, Aušros Vartų tunto sesės buvo pasveikintos ir apdovanotos dar visa eile gražių ir vertingų dovanų. Pirmoji dovana — Juod
krantės jūrų skaučių tunto sesių graži austa juosta vėliavai. Kerna
vės tuntas įteikia stilizuotą žvakidę su trimis degančiomis žvakėmis, simbolizuojančios šūkį Dievui, Tė
vynei ir Artimui. Lituanicos broliai,

Štai koks AUŠROS VARTŲ tun
tas, šventęs 15-jį jubiliejų balan
džio 19.

Kiekviena sesė čia palieka sa
vo sielos trupinėlį, kiekviena va
dovė savo jaunesnei sesei nori 
perduoti viską, ką ji iš lietuviško
sios skautybė s yra gavusi. 

turėdami galvoje jau artėjantį stovyklavimo ir iškylų laikotarpį, įteikia palapinę.Po jautraus ir nuoširdaus s. O. Si- liūlienės sveikinimo, sesėms vadovėms įteikiama po rožę iš puikios skautininkių draugovės tuntui įteiktos rožių puokštės. Tai atsidėkojimas už jų neįkainuojamą ir nenutrūkstamą darbą su jaunesniomis sesėmis. Rožių puokštė įteikta tun- tininkei s. J. Bobinjenei iš tunto sesių. Dovanų teikimu ir pasibaigia pirmoji programos dalis. Draugininkės nuveda seses prie stalų, kur susėdus stebima 15 m. tunto kronika. Salėn įnešamas raguolis su 15 žvakių, kurias uždega I-ji tunto tun- tininkė s. N. Grigaliūnienė-Norris. Jos sveikinimą tuntui perskaito sesė S. Žalienė, viena iš pirmosios tunto skilties skaučių.Programai vadovaujanti tunto adjutante s. R. Kučiauskienė pristato naują tunto dvasios vadą tėvą Bore- 
vičiu, S. J., kuriam sukalbėjus maldą, pradedamos vaišės, viduryje salės vykstant trumpai programėlei— laužui. Lauželyje su dainų pyne pasirodo abi jaun. skaučių draugovės, kurios susilaukia daug šypsenų ir palankių žvilgsnių iš vadovybės ir svečių — juk tai mūsų būsimos vadovės: draugininkės, tuntininkės ir t.t. Neringos dr-vė pateikia rūpestingai paruoštą melodeklamaciją, kuriai ypatingą nuotaiką sukelia sesučių Vaičeliūnaičių gražiai išpildyta kanklių muzika.

Daug pasidarbavusios Aušros Vartų tunto sesės 1964 m. Kaziuko mu
gės atidarymo iškilmėse.

Aušros Vartų tunto sukakčių medžiagą Skautų Aidui paruošė s. 
R. Kučiauskienė, talkininkaujant s. 
A. Namikienei ir v. si. D. Juodgu- 
dienei.

Po melodeklamacijos tuntą pasveikino Žemaitės dr-vės kūmai v. s. Tallat-Kelpša ir s. M. Tumienė, įteikdama dr-vei naują juostą, nes gi per eilę metų, sveikintojų žodžiais, “krikšto marškinėliai bus susidėvėję”... Taip pat perskaitomi raštu gauti sveikinimai: iš ilgamečio dvasios vadovo v. s. J. Vaišnio, S. J., V. S. j. s. B. Juodelio, dr. S. ir dr. 
M. Budriu, Kanados rajono vadeivos v. s. V. Skrinsko, Kanados rajono vadeivės s. M. Vasiliauskienės ir buv. Pirmijos Pirmininko s. A. Dun- 
dzilos.Po linksmų kupletų minėjimo programa pasibaigė. Tuntininkė s. 
J. Bobinienė padėkoja svečiams už taip gausų atsilankymą. Visiems dainuojant Lietuva brangi nuleidžiama jubiliejinė gairelė.Pasibaigia minėjimas, pasibaigia 15 metų laikotarpis, davęs tiek gražių vaisių, tiek daug patyrimo sesėms vadovėms ir jaunoms tik orga- nizacijon įstojusioms sesėms. Bet darbas nesibaigia. Aušros Vartų tunto sesės — didelės ir mažos — sieks daugiau žinių, ruoš sueigas ir tobulinsis, kad augtų geromis skautėmis - lietuvaitėmis ir sumaniai vadovautų ateinančiai kartai.
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Kai mergaitė pasirodė, Rodinskis ištiesė jai ranką, 
tartum laukdamas kokio džiaugsmingo prasiveržimo. 
Bet mergaitė buvo šalta. Ji padavė jam ranką ir pa
klausė:

— Kaip jums sekėsi?... Buvote laimingesnis už tuos, 
kurie dabar kenčia?...

— Karo lauke ne visada muskulų jėga lemia... Gaila 
man tų bernelių, bet, sakyčiau, beveik visi per neap
dairumą pakliuvo...

— Reikėtų juos dar šiandien perkelti į Sarvicus. Du 
visiškai rimtai sužeisti.

— Kaip jūs įsakysite, ■— linktelėjo Klemensas ir tuoj 
pridūrė, — ar jūs turėtumėte man valandėlę laiko? 
— Žodį “man” aiškiai pabrėžė ir klausiamai žiūrėjo 
mergaitei į akis.

— Kuo galėčiau jums padėti? — atsakė klausdama.
— Norėjau su jumis tik pasikalbėti, eime truputį pa

sivaikščioti...
Jiedu lėtais žingsneliais ėmė judėti aikštės pakraš

čiu. Virš jų lengvai suposi lapuočių šakos, mirgėjo dre
bulės ir uosiai, kvepėjo eglės ir be paliovos čirškė iš
dykę žvirbliai.

Gražus Worcesterio, Mass., skautų-čių tautinių rank
darbių kampelis 1964 m. Kaziuko mugės metu.

S. P. Molio nuotr.

— Panele Regina, — kalbėjo Klemensas, — jums, 
tur būt, sunku įsivaizduoti kokia arši kova buvo, reikė
jo daug gudrumo, apsukrumo ir geros orientacijos, kad 
galima būtų buvę šio laimėjimo pasiekti... O vis dėlto 
ir sunkiausiuose momentuose galvojau tik apie Sarvi
cus ir apie jus... Kai būsime laisvi, kai mūsų dvaruose 
plevėsuos laisvės ir kraujo dvispalvės vėliavos, ar ir 
tada mes nieko vienas antram nereikšime?...

— Pone Klemensai, jūs labai gražiai kalbate, bet 
leiskite man jus kiek pertraukti. Man atrodo, kad jūs 
kalbate, pats nesuprasdamas ką...

— Panele Regina, jūs mane įžeidžiate... Bet ir tai 
tebūnie šiandien atleidžiama...

— Prašau nekalbėkime apie tolimesnę ateitį, žiūrė
kime, ką šiandien ir rytoj turėsime atlikti. Būkime rea
lūs, būkime daugiau praktiški, kaip tie kaimiečiai...

— Atleiskite, bet aš manau, kad niekuomet nesimo
kysiu ko nors iš kaimiečių...

— Aš žinau, kad jūs toks esate, bet nenorėkite, kad 
aš savos nuomonės neturėčiau ir nepykite, jei man kai 
kas kitaip atrodo..

— Jūs pasikeitėte po to, kai atvažiavote j Malūntiltį.
— Gal ir taip, bet jei pasikeičiau, tai tik į gera...
— Nesuprantu, ką jūs šiuo atveju skaitote geru... gal 

tai, kad kaimiečiai jūsų akyse iš karto kitokiais tapo... 
Kodėl, aš to niekada nesuprasiu, o jei ką ir numanau, 
šito negalėčiau pavadinti geru posūkiu...

— Leiskite paklausti, ką jūs numanote?
— Jau seniau ieškojau progos jums šitai pasakyti, 

panele Regina... Man atrodo, kad Malūntiltyje yra vie
nas asmuo, kuris daro tamstai įtakos ir tamstą iš pusiau
svyros tarpais išmuša...

Regina paraudo. Šitokio paaiškinimo ji nesitikėjo.
— Sakykite aiškiai, — paprašė mergaitė valdyda

mas!.
— Jūs pati gerai žinote, ir man labai gaila, kad tams

ta mano atžvilgiu tokia pasidarei, bet leiskite man tikė
tis... tuo tarpu aš tiek teprašau....

Klemensas sustojo. Stabtelėjo ir ji.
— Pone Klemensai, tamsta esi man nesuprantamas, 

kai galvą užimi lengvais egoistiniais reikalais. Jei kal
bėsime šiandien apie siekimus ir tikėj imąsi, galiu pasa
kyti, kad apie save mažiausiai galvoju. Atskiro siekimo 
šiandien neturiu. Daugiau galvokime apie didįjį užda
vinį, kurį atlikti mums liepia tėvynė... Ir prašau dau
giau su manimi šitaip nekalbėti...

— Atleiskite, bet aš turėjau jums šitai pasakyti...
(B. d.)
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fyjtUSU, S&DWOIt 1
Sodybos pietryčių pusėje, po 

plačiomis katalpomis, kad nebū
tų per karšta ir nekamuotų vėjas, 
stovi mūsų aviliai. Tai jauki vie
ta, kurioje tyliai kalbama, neda
roma staigių judėsiu ir žolė rū
pestingai išplaunama, kad bite
lėms būtų lengviau išskristi arba 
grįžus nusileisti ant prielakčio 
prieš angą, kurio dalis uždaryta 
lentelėmis — plautais.

Kiekvienas sodybos gyventojas 
turi kitokių priežasčių gerbti bi
tes: vienas visą amžių svajojo 
apie bityną, antras labai mėgsta 
medų, ypač su koriais, o trečias, 
smalsusis Kudlius, negali pa
miršti, kaip jam pauosčius gražią 
gėlytę su neregėtu, judančiu 
daiktu, baisiai suzvimbė prieš 
akis ir kažkas įkibo į nosį. Kaip 
reikėjo dumti į šalį ir cypti! Kaip 
reikėjo skubėti palįsti po sofa, 
bet ir ten aštrus skausmas nesi
liovė! Dar niekuomet pasaulis 
nebuvo matęs tokio sumišusio 
gauruoto šuns su klasiškai kum
pa nosimi. Ir dvylika arklių po to 
nebebūtų galėję nutempti vargšo 
Kudliaus prie avilių, ir bet koks 
dūzgimas jame sukelia didžiau
sią paniką.

Ir sodybos žmonėms bitelės 
kartais įgelia: jos per didelius 
karščius ir prieš lietų piktesnės, 
nemėgsta, kad stukteli į avilį, 
arba gina mirusią, kai kokią jų 
sesę užgauni, suspaudi.

Kad galėtume bites ramiai ap
žiūrėti, kopinėti, turime pritaikytą 
aprangą: plačiabrylę skrybėlę su 
sieteliu prieš veidą ir drobiniu 
audiniu kaklui pridengti. Ran
koms apmauti yra ilgos drobinės 
prištinės. Spintoje kaba keleri 
švarūs marškiniai ilgomis ranko
vėmis, nes bitės nemėgsta jokių 
nemalonių kvapų.

Reikalui esant, kelnių apačios 
užraišiojamos ant aulinių batų, 
kad bitės neįlįstų.

Deja, dar neturime dūlio, spe
cialaus skardinio dumtuvo, todėl 
pasitenkiname kibiru. Uždegame 
jame apdžiūvusias kadugių šake
les ir šiek tiek pridengiame, kad 
būtų dūmų ir bitės, manydamos, 
jog namai dega, gelbėtų medų ir 
pamirštų nelabąjį kopinėtąją.

Neturime ir žąsies sparno bi
tėms nuo korių švelniai nušluo
ti, bet teks tuo neužilgo pasirū
pinti.

8 bitės iš Cleveland© 1963 m. Ju
biliejinėje stovykloje. I eil.: D. Nas
vytytė, R. Jokubaitytė, E. Šenber- 
gaitė, E. Motiejūnaitė (bitė iš Los 
Angeles) II eil.: Ž. Neimanaitė, A. 
Liaukonytė ir J. Saikutė; žemai tu
pi — “tikroji bitė”.

P. B. Kerbelienės nuotr.

Lietuvoje žmonės be rėminių, 
moderniškų avilių turėjo tokių, 
padarytų iš ąžuolo, eglės, pušies 
arba net liepos kamienų išskobus 
vidų, užtaisius rąstų galus ir už
dėjus lentinį arba žievių stogą.

Tokius kelminius avilius žmo
nės įkeldavo neaukštai į medį, 
pastatydavo arba paguldydavo 
ant ožių arba kaladžių.

Mūsų aviliai savo darbo, tik 
įkabinami rėmai koriams pirkti. 
Jų yra vieno, dviejų ir trijų aukš
tų, pagal reikalą.

Žiemą bites apdengiame nuo 
šalčio ir paklojame po aviliais. 
Maitinti bičių dar nereikėjo: joms 
užtekdavo savo maisto.

Kaip ir senovėje Lietuvoje — 
bites galima buvo gauti dovanų 
arba paveldėti, bet retai kada 
pirkti - parduoti — mūsų bitės pa
veldėtos iš malonaus seno Ame
rikos lietuvio ir gautos dovanų iš 
draugų - bičiulių, su kuriais mus 
dabar riša dvasinė giminystė.

Gegužės mėnesį jau suleidome 
dvi naujas bičių šeimas į avilius, 
kai vėl birželyje pakibo didelis 
spiečius.

Šį kartą netikėtai pasitaikė ma
tyti, kaip jos, išsispietusios iš avi
lio, pakilo lėkti. Rodos, visas oras 
buvo pilnas skraidančių, dūz
giančių bičių, ir jų skaičius kas 
sekundę augo. Neteko spiečiaus 
nei šlakstyti vandeniu, nei smil
kyti dūmais, nei skambinti var
pu — po labai trumpo laiko jis 
susimetė berželio viršūnėje, visiš
kai jį nulenkdamas. Ten jis kabė
jo kaip didelė, ruda kekė, kol tik
rasis bitininkas jas susėmė ir su
leido į iš anksto^ paruoštą avilį.

Karalienei su didesne spiečiaus 
dalim atsidūrus savo naujoje 
"karalystėje", visos likusios bitės 
ėmė pačios kuo skubiausiai žąse
le slinkti, ne skristi, į avilį, ir be
matant viskas buvo tvarkoje.

Nakčiai atėjus, visi galėjome 
ramiai miegoti po stogu: ir bitės, 
ir bitininkai ir mūsų keturkojis 
draugas Kudlius.
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Lietuviu skautu ir skaučių stovyklos pasižymi gražiomis bei prasmin
gomis Įrangomis, religiniais, tautiniais ir visada meniskais pasinesimais su-

Nepr. Lietuvoje ir skautės būdavo, 
puikios pionierės savo stovyklose.

Štai gražiame Lietuvos pušyne 
taisyklingai pastatytas pionierinis 
bokštas, jo viršūnėje trispalvė ir da
lis bokšto statytojų.

Lietuvos skautės buvo didelės 
idealistės, uolios skautautojos ir 
darbščios mergaitės.

kurtomis.
Prie stovyklinio kryžiaus 1963 m. Jub. stovykloje ma

tome V. S. v. s. O. Zailskienę, s. F. Kurgoniene, s. S. Su- 
batkevičienę ir k. skaučių vadoves.

P. B. Kerbelienės nuotr.

Iš stovyklų parsivežame daug fotografijų, bet labai 
jdomu, kai iš jų turime ir savo pačių nusipieštų pieši
nėlių, kuriuose pavaizduotos būdingos stovyklinės įran
gos. Skautė Reg. Vaitkutė taip nusipiešė vienerius var
tus 1963 Jub. stovykloje.

Stovykloje įdomiau, kai jos gyventojų skaičių, ša
lia pačių stovyklautojų, paukščiu, žvėrelių, vabalėlių ir 
k., dar papildo ir tokie sutvėrimai, kaip šis vienoje 
Nepr. Lietuvos skautų stovyklos narys.
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MES ŽAIDŽIAME SKAUTIŠKAILordas R. Baden-Powellis skau- tybę pavadino žaidimu. Ne tiek todėl, kad skautuose daug žaidžiama, kiek tuo, kad skautaujantis jauni
mas turi gyventi pagal tam tiksras 
taisykles, pagal tam tikrus dėsnius, kaip yra kiekviename padoriame žaidime. Skautybės žaidimo prasmė yra kaip žaidžiama.Tačiau skautai žaidžia daug įvairių žaidimų. Žaidimai lavina, stiprina, grūdina, moko, miklina ir kilni- na, jei žaidžiama kaip žaisti turima.Kasdieniniems skautų žaidimams yra skautiškų žaidimo taisyklių.Žaidimus organizuoja ir praveda vadovai.

A. ŽAIDIMAMS RUOŠIANTIS:
a) Žaidimas turi dominti skautus. Viskas turi būti pritaikyta žaidėjų amžiui, jų būdui bei jų subrendimui. Žaidimo reikalavimams skautai turi būti pribrendę.
b) Saugumas. Žaidimas neturi statyti į pavojų nė žaidėjų, nė vietovės, nė priemonių. Atsargiai su ugnimi; nevartoti aštrių daiktų. Žiūrėti, kad nebūtų pavojaus susižeisti. Saugotis, kad žaidėjai nepaklystų, neiškristų ir t. t.c) Efektingumas. Žaidimas turi atitikti paskirčiai; žaidėjai įsisavinti medžiagą; išmokti ką; po žaidimo

KOKS ESI TU?
Yra žmonių, panašių į talkas: 

tik stumiami jie šį tą atlieka.
Ir tokių, kurie panašūs į baida

rę: jie turi būti iriami.
Ir tokių, panašių į aitvarus: jie 

reikalingi pririštos virvės, kad 
nenuskristų.

Panašių į kačiukus: jie labiau 
patenkinti, kai glostomi.

Panašių į futbolus: nežinia, 
kur jie dabar šoka.

Panašių į priekabas: juos rei
kia traukti.

Panašių į skelbimų šviesas: už
sidega ir užgesta.
. Ir, noriu pridėti, yra tokių, ku

rie panašūs į aukso laikrodžius: 
atviru veidu, gryno aukso, ramiai 
užsiėmę ir pilni gerų darbų.

W. S. B.

Skautybės Įkūrėjas lordas R. BA- 
DEN-POWELLIS visada skautybę 
pabrėžė kaip kilnų žaidimą ir žaidi
mus kaip kilniausius užsiėmimus.jausti pasitenkinimą ir norą daugiau žaisti.

d) Žaidėjams tinkamas žaidimas. Nepersunkus, nepersudėtingas ir neperlengvas; sukelia skilčių varžybų jausmą; pralaimėjimas neturi būti per skaudus; neperdėtas ir laimėjimo įspūdis. Vadovas turi jausti varžybinio elemento ribas.e) Kiekvienas žaidėjas dalyvauja 
ir kiekvienas turi pasireikšti. Žiūrovų nėra; kai žaidžia skiltis, žaidžia visi; tas pats ir draugovėje.

f) Žaidimui tinkama vieta. Jei vietos pasirinkti negalima, reikia pasirinkti žaidimus, tinkamus žaisti turimoje vietoje.g) Žaidimą reikia užsirašyti. Gera, kad vadovas turi žaidimus susirašęs į korteles, bet gali būti ir lapeliuose jo užrašuose; nepasitikėti savo atmintimi.h) Žaidimų šaltiniai. Kiekvienas vadovas pasidaro savo žaidimų rinkinį, šalia žaidimo knygų; turime SKAUTŲ ŽAIDIMUS, yra jų SK. BERNIUKAMS ir kitur.i) Žaidimų taikomam užsiėmimui ar sueigai reikia turėti daugiau, negu pramatoma žaisti. Kartais lieka laiko, kartais reikia pakeisti žaidimą kitu ir p.
j) Žaidimus reikia lietuvinti. Žaidimas žaidžiamas lietuvių kalba. Žaidimo turinį galima atremti į lituanistinius dalykus, pvz., istoriją ir kt.k) 

sistemą. Taškų daugiau duoti, negu nuskaityti.l) Taisyklės turi būti visiems labai aiškios ir visiems iš anksto žinomos.
Gera žaidimuose vartoti taškų žaidimą, baigiami ir visi kiti su juo

B. ŽAIDIMUS ŽAIDŽIANT:a) Žaidimo vadovas. Vadovauti gali bet kas, jei jis tai sugeba, nebūtinai pats vieneto vadovas. Jis turi gerai žinoti žaidimą ir būti tinkamai pasiruošęs.b) Priemonės. Vadovas turi švilpuką, užrašus, kreidos ir p. ir kitas specialias kiekvienam numatomam žaidimui priemones, paruoštas iš anksto. Žaidėjai turi turėti savo užrašus, pieštukus, virvutes ir p.c) Žaidimų ilgumas. Kambaryje žaidimai paprastai žaidžiami trumpiau, lauke ir ypač miške ilgesni; paprastas žaidimas turi būti trumpas, sudėtingas — ilgesnis. Svarbu, kad žaidimas nenusibostų žaidėjams.d) Žaidžia visi. Jei reikia, kam žaidimo metu išeiti “gyvybę praradus” ar p., tai tas buvimas šalia žaidimo turi būti ko trumpiausias arba turi būti sąlygos, kaip vėl į žaidimą įsijungti. Niekas iš žaidimo neišskiriamas, kad “netinka” ir p.
e) Žaidžiama intensyviai. Nedaryti pertraukų, išlaikyti gyvą tempą; kad niekam netektų nuobodžiauti ir laukti pabaigos.
f) Žaisti tinkamu laiku ir tinka

mose sąlygose.g) Sustoti, kol visiems dar įdomu žaisti.h) Taisyklės visiems aiškios dar prieš pradedant žaisti.i) Žaidimų skaičius. Ko daugiausia ir ko įvairiausių, vis naujų ir papildytų.j) Pabaigos šūkis. Žaidimas baigiamas šūkiu. Pirma sveikina pralaimėjusieji laimėtojus, laimėtojai skambiu šūkiu atsidėkoja sveikintojams. Nieko užgaulaus!
k) Žaidžiama garbingai! Kad ir svarbu laimėti, bet svarbiau garbingai žaisti: laikytis taisyklių, ir sąžiningai žaisti. Kur yra pasitikėjimas, ten turi būti jis sąžiningiausiai įgyvendintas. Jokios suktybės! Kitaip žaidimas nebeskautiškas.l) Po žaidimo jokių ginčų! Baigussusiję reikalai, ir jokiu būdų nebe- .siginčijama. Tačiau gali būti po žaidimų nagrinėjama žaidimo eiga ir p., jei žaidimas sudėtingas ir ne visi " visose dalyse buvo. A. S. jr.
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SKAUTIŠKŲJŲ
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SIC Kl ANT
PASIŽADU TARNAUTI Dievui, Tėvynei ir Artimui

Vieno dalyko žmogus tikrai 
pats negali pasirinkti — savo tė
vų! Esi laukiamas ir atsirandi 
vienokioje ar kitokioje šeimoje ir 
to negali pakeisti, už tai neatsa
kai. (Gal šie sakiniai skamba la
bai juokingai, bet jie svarbūs at
minti, kad geriau suprastume 
žmogaus gyvenimą ir nedarytu
me kitam žmogui neapgalvotų 
arba net skaudžių išvadų ar net 
priekaištų).

Tėvai mus globoja ir prižiūri ir 
stengiasi mums duoti, kas jiems 
atrodo svarbiausia ir brangiau
sia: tikėjimą, meilę tėvynei ir pa
garbą kitam žmogui. Nė nepajun
tamo, kaip persiimame ta dvasia 
ir tais papročiais, kurie viešpa
tauja mūsų tėvų namuose.

Pamažu, augdami ir mokyda
miesi, pradedame patys galvoti, 
svarstyti, rinktis. Bet grįžkime 
prie skautų.

Įstojome į skautus, gal, kadan

Sena patarlė amžinai nepasens
* Ant arklio jojo — arklio ieškojo.
* Be vanago, paukščiai pasileistų.
* Bepigu kiaulei: nei burną prausti, nei 

kojas auti, nei galvą šukuoti.
* Darbšti kaip bitė.
* Eina lyg žvaigždes skaitydamas.
* Kad nuo didumo pareitų, tai karvė zui

kį pagautų.
* Kad tu meluoji, net tavo ausys kruta.
* Myli kaip katė pelę.
* Paleidęs akmenį iš rankos, nesuturėsi.
* Ir dumia kaip ragana į Šatrijos kalną.

(Iš .lietuvių tautosakos)

gi tėveliai mus įrašė arba ragino. 
Gal mums ir šiaip patiko skau
tiškoji uniforma, vasaros stovyk
los, draugai. Lankėme sueigas ir 
įsitraukėme, kol vieną dieną 
draugams girdint pasižadėjome 
tarnauti DIEVUI, TĖVYNEI ir AR
TIMUI.

Vž pasiaukojimą artimui teikiamas 
Gyvybės Gelbėjimo Kryžius.

Norėjome būti naudingi ir jau
tėme, kad tai smagu ir gražu. Bet 
atminkite, kad dar daug smages
nis ir gražesnis yra faktas, kad 

esame reikalingi, — taip reika
lingi ir Dievui ir Tėvynei ir Arti
mui. Niekuomet nebuvome tokie 
reikalingi kaip šiais laikais.

Už žymius darbus lietuviu tautiniam 
reikalui teikiamas Tėvynės Sūnaus 
ir Tėvynės Dukters garbės ženklas.

DIEVAS trokšta, kad laisva va
lia vadovautumeis Jo įstatymais 
ir skleistumei Jo meilės dvasią; 
TĖVYNĖ — kad būtumei jos gar
bingas vaikas; ARTIMAS — kad 
palengvintume! ir praturtintume! 
jo gyvenimą.

Prašau atkreipti dėmesį į žo
džius LAISVA VALIA, nes jie la
bai svarbūs. Kas duoda įžodžiui 
gilią prasmę, kas verčia dalyvius 
jaudintis ir šluostytis akis yra, 
kad skautas įžodžiu laisva valia 
pareiškia, ką jis pasiryžo daryti 
ir kam jis pasiryžo tarnauti.

Jei Dievas mūsų Viešpats ir 
mes Jam laisva valia tarnauja
me, mielai prisiimame Jo įsaky
mus ir vadovaujamės jais, taip 
pat ieškome Jo pagalbos ir pata
rimo.

Šiais laikais, kada taip daug 
žmonių nieko nežino arba nenori 
žinoti apie Dievą, arba net atvirai 
kovoja prieš Jį, itin svarbu, kad 
būtume ištikimi ir nuoširdūs Die
vo skautai.

168 —
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SKAUTYBĖS RECEPTAS

Paimti tuziną berniukų. Nuga
benti juos į miškingą vietą. Pri
maišyti plaukimo žiupsnelį, žaidi
mų šaukštą, iškylavimo unciją ir 
truputį dainų.

Maišyti vadovu.
Gerai sumaišius padėti prie 

laužo valandai, po to uždengti 
palapine atvėsti.

Tapk skautu! B.S.A.

Ir tarnauti TĖVYNEI pasižada
me laisva valia.

Be krašte per šimtmečius gyve
nusių žmonių, Lietuvoje buvo ir 
tokių, kurie kitur gimė arba už
augo. Buvo net tokių, kurie gimė 
nelietuviškose šeimose, tačiau jie 
gyveno Lietuvoje ir laisva valia 
pasirinko tų kraštų savo tikrųja 
tėvyne, jų nuoširdžiai mylėjo ir 
jai tarnavo.

Esi šiuo metu ne Lietuvoje, gal 
ne tik neatsimeni jų matęs, bet 
negimei joje. Tačiau iš tėvelių ži
nai daug apie Lietuvų, nes jie 
nuolat apie jų kalba ir ja sielo
jasi. Pamažu, dalyvavęs tautinė
se šventėse ir prisirinkęs daugiau 
žinių apie Lietuvų, persiėmei mei
le jai ir, tapdamas skautu, net 
viešai pareiškei norįs jai tarnau
ti. Pasirinkai pats savo laisva va
lia brangių, gražia, šiuo metu la
bai skriaudžiamų ir kenčiančių, 
savo Tėvynę!

Manau, kad gerai supranti, 
kad tai nereiškia, jog turi visų Įri
ta niekinti, griauti — toli gražu, 
tapęs geru piliečiu, stengdamasis 
prisidėti prie to krašto gerovės, 
kuriame gyveni, giliau suprasi 
savo pareigas Lietuvos atžvilgiu.

Kiekvienas lietuvis laisvajame 
pasaulyje Lietuvai labai reikalin
gas, ne tik suaugę lietuviai, bet 
jauni žmonės ir vaikai.

Truputį pagalvojęs turėsi su
tikti su manimi: airiai išvykę iš 
savo gimtojo krašto, visur sakosi 
esą airiai, per Šv. Patriko dienų 
ruošia dideles eisenas, dainuoja

Vieno skauto gerasis darbelis
Vienoje Gilwellio parko Anglijoje 

aikštelėje stovi bronzinė buivolo 
statula su šitokiu įrašu: “Nežino
mam Skautui, kurio ištikimybė kas
dieniniam geram darbeliui atnešė 
Skautų Sąjūdi j Jungtines Amerikos 
Valstybes.”

Ką visa tai reiškia?

1909 metų labai ūkanotą dieną — 
Anglija garsi savo tirštu rūku — 
William D. Boyce, amerikietis kny
gų leidėjas, ieškojo vienų namų se
noje Londono miesto dalyje. Nuo 
priešpiet jau degė gatvės šviesos, o 
į pavakarį darėsi visiškai tamsu, ir 
p. Boyce dar tebeieškojo jam reika
lingo antrašo.

Staiga iš rūko prisiartino berniu
kas ir paklausė, ar jis galis būti 
naudingas. Amerikietis maloniai 
nustebo ir pasisakė ko ieškąs. Tada 
berniukas skautiškai pasaliutavo ir 
pasakė: “Eikite su manim, pone.”

P. Boyce bematant buvo nuvestas 
prie ieškomų namų. Išėmęs šilingą

savo dainas ir šoka savo šokius. 
Italai didžiuojasi savo muzikais 
ir menininkais ir giria savo ska
nius valgius. Jie siekia mokslo ir 
vieni kitiems padeda įsikurti, pra
sigyventi.

Bet airių ir italų tėvynės lais
vos, o LIETUVA PAVERGTA. Štai 
ir yra, kodėl Lietuvai kiekvienas 
vaikas svarbus.

Skautas tarnauja Lietuvai, 
stengdamasis, visvien kur jis bū
tų, garbingai atstovauti lietuvius 
ir Leituvos reikalus.

Stodamas į skautus pasižadi 
taip pat tarnauti ARTIMUI. 

iš piniginės, jis pasiūlė savo palydo
vui, kurį tas atsisakė priimti.

“Ne, ačiū, pone,” pasakė berniu
kas. “Esu skautas, ir skautai neprii
ma atlyginimo už gerus darbelius”.

“Už gerus darbelius? Skautai? — 
nustebo p. Boyce. “Kas yra tie skau
tai?”

Tada berniukas paaiškino ir nuve
dė poną į netoli esančią lordo Ba- 
den-Powellio raštinę. Pasikalbėjęs 
p. Boyce nutarė, kad ir amerikiečiai 
berniukai mielai įsijungtų į didįjį 
skautišką žaidimą.

Taip ir atsitiko, kad 1910. II. 8 d. 
Mr. Boyce ir kiti, kuriems patiko 
skautybės idėja, įsteigė Amerikos 
skautus. Nuo to laiko vasario 8 d. 
laikoma skautybės Jungtinių Ame
rikos Valstybėse gimtadieniu.

Pasaulis būtų daug geresnis ir 
įdomesnis, jei mes visi kasdien at
liktume bent vieną gerą darbelį. Ar 
tu taip pat galvoji? O.S.

Artimiausi artimi yra tėvai, bro
liai ir sesers, paskui kaimynai, 
giminės ir visi kiti žmonės. Skau
tas tarnauja ir nereikalauja, kad 
jam visuomet atlygintų arba net 
dėkotų.

Gerasis kasdieninis darbelis 
gražiausias, kai jo vykdytojas 
nieko sau nereikalauja.

Skautas negali netarnauti arti
mui, nes jis laisva valia pasiryžo 
ir pažadėjo tai daryti. Per jį, nors 
jis būtų ir jauniausias, nuostabu
sis skautų sųjūdis prisideda prie 
geresnio ir laimingesnio žmonių 
gyvenimo. V M.
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- MŪSŲ JAUNIESIEMS

KAPITONO MIKO PASAKOJIMAI

Mieli broliai, pažvelkime į dan
gę. Matote nerūpestingai slen
kančius plunksninius debesis? 
Lotyniškas jų vardas cirrocumu- 
lus, o Jūrę skautai juos vadina 
makrelėmis: mat, lengvučiai de
besėliai, lyg sudraskyto popie
riaus lapeliai, panašūs į žuvytes— 
makrėles, seklioje jūroje den
giančias jos dugną.

Ir plunksniniai debesys dangu
je ir makrėlės jūros seklumoje 
reiškia tą patį: dar keletą dienų 
bus gražaus oro, ir tuo visa gam
ta džiaugsis.

Papasakosiu, kas atsitiko šį 
ankstyvą rytą.

Nusinešęs sudedamą kėdę į eže
ro pakrantėje augančią aukštą žo
lę, atsilošiau, kad netrukdomas 
galėčiau saulės šilumoje pasnaus
ti. Gamtoje atrodė labai ramu, 
bet netrukus įsiklausiau ir išgir
dau šimtus įvairiausių balsų: 
vabzdžiai, muselės, įvairūs žiogai 
traukė savo dainas. Kiek čia buvo 
Įvairių kalbų! Kiekvienas savo 
būdu stengėsi išreikšti vasaros 
džiaugsmą. Net paukšteliai me
džiuose čiulbėjo iš visos širdies.

Staiga, lyg' peiliu nupjauta, vis
kas nutilo. Atrodė, jog net me

džių lapeliai bijojo šlamėti, kad 
nenutrauktų paslaptingos tylos.

Ir aš sulaikiau kvapą, kol po 
trumpos valandėlės vėl visas oras 
paskendo įvairių garsų chaose.

Dėl ko visi vienu kartu nutilo? 
Ar jie ką nors pavojingo buvo iš
girdę? Nemanau, nes nieko ne
buvau pastebėjęs.

Vėl įsiklausiau į garsus aplink 
mane — aukštus ir žemus, ilgus 
ir trumpus, tylius ir garsius. Tai 
vis buvo dainos dainelės, skirtos 
brangiajam Dievuliui, kuris su
teikė visiems tokią puikią vasarą, 
tokią malonią šilimą.

Ilgiau pasėdėjęs pastebėjau, 
kad laiks nuo laiko visi giesmi
ninkai nutyla ir įtemptai klauso
si. Tada gamtoje užviešpatauja 
Šventoji Tyla, akimirka, kada 
reikia pagalvoti: "Kam, žmogau, 
turi būti dėkingas už visą tą ste
buklingą gamtos grožį?”

O tu, mielas brolau, ar esi kada 
gamtoje girdėjęs Šventąją Tylą? 
Pabandyk iškylaudamas ją išgirs
ti. Tai nėra lengva, bet labai ma
lonu ir teikia gražaus skautiško 
patyrimo.

j. ps. Myk. Manomaitis

MANO TĖVIŠKĖJE

Šalia kelio kryžius, 
pakelėje uosis, 
o rugiagėlės mėlynės 
supasi rugiuose.
Bitės neša medų, 
skraido peteliškės. 
Kai kada iš beržynėlio 
išlenda ir kiškis.
Mylim mes tą kryžių, 
mylime ir uosius 
ir rugiagėles, kaip dangų, 
šnarančias rugiuose.

(Aušrelė II, 1945)

Ar nenori pasidaryti gra
žų ir patogų krepšelį iškylos 
smulkiems daiktams — 
druskai, pomidorų pada
žui, šakutėms, šaukšteliams, 
servetėlėms ir pan. — sudė
ti?

Paimk tuščią buteliukų 
kartonėlį ir aplipink jį mar
gu popierių arba papuošk 
savo piešiniais.
. ..Ir mamytei patiks toks pa
rankus daiktas, ne tik val
gant savo sodelyje, bet ir 
vykstant kitur į gegužinę? ;

170 —
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-------------------------- VAIDINAME ---------------------

Gaidelio gerasis darbelis yra gražiai giedoti

Gaidelis Kokoko labai nelai
mingas.

— Manęs niekas nemyli, — 
skundžiasi jis. — Nei Marytė, nei 
Juozelis. Jie manęs tartum nema
to ir žaidžia tiktai su Rainiu, Sar
giu ir Juodbėriu. Eisiu paklausti, 
kokius gerus darbelius jie atlie
ka, kad juos taip myli.

— Raini, kodėl Marytė tau to
kia gera? Ji tave glosto ir duoda 
tau skanaus pienelio.

— Nieko ypatingo nedarau, 
Kokoko, tik naktį peles gaudau.

— Ačiū, Raini, už atsakymą, — 
padėkojo gaidelis, — to aš daryti

kakliuką, užmerkia akis ir iš vi
sos širdies sugieda "Ka-ka-rikūl!"

Tuo metu ateina Marytė ir Juo
zelis. Jie nudžiugę sušunka:

— Ar girdėjai Kokoko balsą? 
Koks jis gražus! Tikrai niekas ne
turi tokio gero gaidelio.

— Eikš čia, Kokoko, mes tau 
duosime grūdų. Tu jau suaugai 
ir skambiai giedi: mes tavimi tu
rime daugiau rūpintis.

Šiam vaidinimėliui tereikia gai
džio, katės, šuns ir arklio galvų. Jas 
galima padaryti iš popierinių maišų 
arba sulipinti kepurytes.

Lengva pridėti dar visą eilę na
minių gyvulių ir paukščių.

Scenai tinka keli krūmai, tvore
lė, padėti daržams dirbti Įrankiai, 
šuns būda ir pan. Tinka, kas nesun
ku parūpinti. Brolis Voras

negaliu, nors ir labai stengčiausi. 
Sudieu. Eisiu pasikalbėti su Sar
giu.

— Sargi, pasakyk man teisybę: 
ką tu darai, kad Juozelis tave 
kasdien išveda pavaikščioti ir 
tau atneša skanių kaulų?

— Au, au, nieko ypatingo: tik 
naktį nemiegu ir saugau namus, 
kad visiems būtų ramu.

— Kad aš naktį labai noriu 
miego, — apgailestauja gaidelis, 
— ir saugoti namų nemoku. Ačiū, 
Sargi, eisiu pasikalbėti su Juod
bėriu.

— Matau, kad ir vaikai ir su
augę tave. Juodbėrį labai myli. 
Aš to irgi norėčiau, todėl, labai 
prašau, pasakyk man, kokius 
gerus darbus tu jiems atlieki?

— Nežinau, Kokoko, ar mane 
myli už tai, kad manim jodinėja 
ir laukus dirba, ar už tai, kad aš 
juos labai myliu. Greičiausia 
taip. Dažnai tas tave pamilsta, ką 
tu nuoširdžiai myli.

— To dar niekuomet negirdė
jau! Ačiū, Juodbėri, mylėti aš tik
rai mokėčiau.

Gaidelis Kokoko nė nepajunta, 
kaip jam darosi lengva ir links
ma. Jis pasistiepia, ištiesia savo

NEKLAUŽADA SARGIS MARGIS

Vilkiukas Jonas ii* jo keturkojis draugas Sargis Mar
gis mėgsta stovyklauti.

Jiems labai patinka žaisti miške su kitais skautais, 
maudytis ežere ir skaniai valgyti.

Bet Sargiui Margiui nepatinka rytą laiku keltis ir va
kare laiku gultis.

Rytą jis nori prieš trimitą išbėgti iš palapinės į virtu
vę, loti ir triukšmauti.

Vakare jis nori dar ilgiau bėgioti ir būti su kitais.
Todėl vilkiukas Jonas vargsta su savo draugu.

— Sargi Margi, — jis sako jam, traukdamas ji už dir
želio, — Jei tu nesilaikysi tvarkos, kitą kartą turėsi palikti 
namie.
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Naujoji knyga
SKAUTYBĖ LIETUVAITEI

labai reikalingas ir naudingas lei
dinys skautėms ir vadovėms.

SVAJONIŲ KELIAIS
Pasibaigė laužas. Pamažu grįž

tame i savo palapines. Dainos ir 
juokas tebeaidi mumyse.

O, kad laikas nebėgtų taip grei
tai! Kad būtų dar daug tokių die
nų gamtoje, tarp draugų...

Gūlamės, bet miegas dar nei
ma. Svajonės neduoda miegoti, ir 
žvilgsnis veržiasi pro atlenktas 
palapinės brezentines duris.

Vasaros žavingame danguje 
mirksi žvaigždės. Viena, dvi, trys 
didesnės, šviesesnės, ir daugybė 
mažų. Kur nors tikriausiai yra 
pats mėnulis, žibančių avelių ga
nytojas.

Mintys pakyla, ir ilgesys siekia 
dangaus, žvaigždžių, tolimų erd
vių, toli nuo viso, kas mums sun
ku ar nemalonu šioje žemėje. Ro
dos, ten, šviečiančioje žvaigždu
tėje, būtume amžinai laimingi.

Mieloji sese, juk pamirštame, 
kad jau gyvename žvaigždėje, 
žibančiame dangaus kūne.

Ši mūsų žemė, drauge su 8 pla
netomis ir daugybe mažesnių 
žvaigždžių, keliauja aplink saulę. 

Aušros Vartų Šešupės draugovė su savo vadove L Petrutiene.

172 —

Ji sukasi aplink savo ašį, keliau
ja savo orbita, ir visa saulės sis
tema veržiasi per erdves žvaigž
dės Vegos kryptimi. Taigi, ramiai 
gulėdama savo stovyklinėje lovo
je, keliauji trimis būdais neišsi
vaizduojamu greičiu.

Yra spėjama, kad žemė, kaip 
ir kitos saulės sistemos kūnai, 
yra pačios saulės dalelytės, nu
trupėjusias kažkokiu jos skilimo 
metu. Reikia tik truputį įsigilinti 
į knygas apie dangų ir žemę, ir 
negali atsistebėti išgirstais daly
kais. O kiek jų dar visai nežino
mų!

Astronautai, keliaudami apie 
žemę ir paskui grįžę į ją, pasa
koja, kad žemės rutulys be galo 
gražus iš tolo, kad aušra pasa
kiška. Ir moteris, keliavusi lėktu
vu ir paklausta, kas iš oro atrodė 
gražiausia, atsakė: "Saulėtekis li
ko visiems neužmirštamas. Net 
vyrai nesivaržė susižavėjimo aša
rų".

Keliaujame nuostabia žvaigžde 
— žeme, iš kurios kasdien matyti 
saulėtekis, tik vieną kartą. Būda
mi žvaigždės laikini gyventojai 

turėtume stengtis padaryti ją ma
lonia susitikimo vieta su kitais.

Vyresnioji skautė žino, kaip iš
tiesti ranką kitiems, kaip gerbti 
ir pripažinti kitus, kaip apsaugo
ti gamtą jai ir kitiems duotą, kaip 
siekti idealų ir nesikeičiančių ver
tybių. Ji panaudoja jai duotus ga
bumus, kad jos gyvenimas būtų 
pilnas ir laimingas.

Jai rūpi, kad ši žemė, mūsų že
mė, mūsų žvaigždė, imtų labiau 
šviesti iš vidaus.

Yra žmonių, bandančių atspėti 
savo ateitį iš žvaigždžių — o mes 
bandykime savo pastangomis 
siekti kilnesnio gyvenimo mūsų 
žvaigždėje. Sesė Mirga

GRYBAI
Brėkšta aušružėlė, 
kelkis seserėle, 
eisime grybaut, 
ūmėdėlių raut.
Kadugys siūbuoja, 
papartis žaliuoja. 
Eisime grybaut, 
voveruškų raut.
Epušėlė gaudžia 
savo dainą graudžią, 
Eisime grybaut, 
raudonikių raut.
Šlama beržynėlis, 
ūžia eglynėlis.
Eisime grybaut, 
baravykų raut.

(Aušrelė II, 1945)
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JŪROS SKAUTAVIMASKai kur jūros skautų programa pritaikoma berniukams virš penkiolikos metų, ir jie sudaro atskirą jūros skautų vyresniąją skiltį arba pervedami į vieneto atskirą vyr. jūros skautų dr-vę. Šiuo atveju įprasta skautų lavinimo programa taikoma jaunesniems berniukams. Amerikoje visa jūros skautų organizacija prieinama tiktai berniukams 
virš penkiolikos . metų, ir visa jos programa sustatyta taip, kad ji patrauktų šio amžiaus berniukus. Labiau įprasta turėti jūros skautų dr-vę, sudarytą iš berniukų tarp 11 ir 16 ar 17 metų, ir nors būtų keletą atskirų -vyr. jūros skautų skilčių, užsiimančių pažangesniu darbu ir platesnio masto nuotykiais, juos visus riša bendras susidomėjimas skautybe ant vandens bei sąjūdžio brolybę.Kad būtų lengviau patiems nutarti, kokį metodą rinktis, duodame šias santraukas:

1. JUROS SKAUTAS VIRŠ
15 METU

a) Rezervuojant jūros skautavimą vyresniesiems, patenkinamas vyresnio berniuko noras turėti ypatingų teisių ir skatina jį įaugti į didesnę atsakomybę.b) Jam duodama proga susidomėti nauju dalyku tada, kada jis pagal amžių veržiasi atsipalaiduoti nuo vaikiškų dalykų ir užsiimti tuo, kas jam atrodo labiau vyriška.c) Fiziniai tokio amžiaus berniukas labiau tinka sunkesniems nuotykiams ant vandens, ypač jei tai vyksta atviroje jūroje.
2. VISU AMŽIŲ JŪROS 

SKAUTU DR-VĖa) Jūros skautybė pakankamai įdomi, kad užimtų berniuką per visą jo gyvenimą, ir noras turėti didesnes privilegijas vyresniame amžiuje gali būti patenkintas pažangesniu instruktavimu ir nuotykin- gesnėmis kelionėmis.

Iš Tom Browne knygos 
SEA SCOUTING.b) Skautybės pagrindus nesunku įjungti į jūros skautų programą ir gali daugelyje atvejų gauti jūri- ninkišką prieskoni, kas didina realybę. Mazgai praktiškai pritaikomi laive, ir ar plaukimas nėra tik kitas pėdsakų sekimo būdas?c) Atsipalaidavimas nuo vaikiškų dalykų gali būti lygiai taip pat gerai atliktas pereinant į vyresniųjų skiltį, kaip užsiimant visiškai nauju dalyku. Anksčiau gautas lavinimas duos pasitikėjimą ir pasididžiavimą, kuriais remiantis augs nauji pergyvenimai.Kai kurie, artėdami prie vyro amžiaus, nori pasirodyti. Tas dažnai pasireiškia tuo, kad berniukas linksta atsikratyti drausmės varžtų ir sukurti nepriklausomybę per beveik tyčios apsileidimą ir suglebimą. Kai vyresniems skautams duodamos aiškios instruktorių pareigos, jų noras pasirodyti gali būti naudingai nukreiptas ir dvasios savarankiškumas, kuris iš tikrųjų yra labai vertinga ypatybė, gali būti panaudota labiau patenkinantiems ir naudin- gesniems tikslams.d) Nereikia pamiršti, kad ekonomiškiau turėti vieną uniformą dr- vėje.

Nepr. Lietuvos JŪROS SKAUTU UOSTAS SAUSUMOJE. Čia matome tikrą vandens uostą net su laiveliais 
pajūrio tunto gražaus stalo viduryje. Staltiesės ir sėdėti paklodai nupinti iš jūrinių švendrių, o ir kiti įdomūs pa
puošimai padaryti iš Lietuvos pajūrio augalų, smėlio, akmenėlių, kriauklių ir p. ir gintaro. Tai buvo Tautinėje 
stovykloje 1938 m. Kas tai matė ir prisimena? A. Saulaičio nuotr.
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KĄ DARYTI, JEI...Negali žmonėms įkalbėti stovyklauti, jei jie to nepaprastai bijo. Jie įsivaizduoja, kad teks traukti gyvates iš miegamųjų maišų, virti per lietų, gintis nuo milijono uodų ir saugoti maistą nuo meškų, Stirnių, skunksų ir kitų žvėrių.Aišku, visi šie dalykai neįvyksta kartu. Tenka sutikti alkaną žvėrį, pamatyti gyvatę arba išbūti palapinėje dėl lietaus. Daugiausia tenka vargti su uodais arba muselėmis. Bet dažnai stovyklautojai neturi jokių sunkumų.Tačiau gali atsitikti šis tas, todėl gera žinoti, kaip 

elgtis. Viena viršaus atvežta antklodė gali daug reikšti; prietaisas gyvatės įkandimui iščiulpti gali išgelbėti tą vieną stovyklautoją iš kelių milijonų, kuriam gyvatė įkirto.
LIŪTISPasiruošimas: iškask griovelį aplink palapinę; ištiesk brezentą virš virtuvės — valgomos vietos; sudėk maistą sausoje vietoje (palapinėje arba automobilyje); pasidėk prakurų, malkų, degtukus ir pan. sausoje vietoje; atsinešk lietaus drabužius ir brezentus.Jei tenka išeiti keliom valandom kitur, įnešk vėdinamus daiktus, uždenk virti daiktus vandens neperlei- džianciu brezentu.

Jei lietus netikėtai užpuolė: patalinei sušlapus važiuok namo arba persikelk į artimiausią motelį, nes išdžiovinti patalinę nepaprastai ilgai trunka.Jei patalinė ir drabužiai sausi, gali daryti štai ką:1. Užkelk brezentą virš virtuvės ir užkurk ugnį. Brezentas šlapias nuo ugnies nenukentės. Nuimk jį lietui sustojus. Valgyk palapinėje, pastogėje arba mašinoje.2. Padėk šakų ant grindų ir prieš palapinę kojoms nusišluostyti. Jei turi, uždenk lovas brezentais, kad stovyklautojai galėtų pagulėti nesutepę patalinės. Jei neturi brezentų, laikyk patalinę arba miegamuosius maišus susuktus per dieną.3. Atleisk palapinių ir pastogių virves.
4. Jei tenka miegoti lietuje, palauk ramesnio momento, paklok šakų arba rask sausiausią vietą po medžių, paklok drėgmę nepraleidžiantį paklodą, uždėk miegamąjį maišą ir iškelk brezentą (miegamieji maišai praleidžia vandenį). Brezentą būtinai iškelk, ne uždėk ant savęs ir maišo, nes miegosi gariniame komprese.

5. Lietui sustojus, gali džiovinti šlapius drabužius prie ugnies. Išpjauk maždaug 6 pėdų lazdą, vieną jos galą įbesk į žemę ir prislėk akmenimis (arba prilaikyk dviem kabliukais) taip, kad antrasis lazdos galas būtų 4-5 pėdas virš ugnies.

Užkabink šlapius drabužius ant lazdos ir kurk žemą, be liepsnos laužą, kol drabužiai išdžius.Jei sąlygos palankios, gali ištiesti virvę tarp dviejų medžių, pakabinti ant jos šlapius drabužius ir kurti žemą laužą.
6. Užsiimk palapinėje: grok dūdele, drožk, skaityk arba ilsėkis.
AUDRA SU ŽAIBAISNepripratusiam žaibai dažnai labai baisūs, bet geriausiai likti ramiam, nes, dėkui Dievui, nelaimių retai pasitaiko.Tačiau galima štai ką atlikti:1. Vengti plikų aukštumų ir vienišų medžių.2. Mašina važiuojant sutemus, sumažinti greiti: jei sustotume po apakinančio žaibo, užpakalyje važiuojąs galėtų atsitrenkti į mašiną.3. Nesustoti mašinoje šalia kelio po vienišu medžiu arba arti telefono stulpo, aukšto įtempimo elektros stulpo arba prie vielų tvoros.4. Stovykloje geriau palikti palapinėje, ne automobilyje, išskyrus palapines su aliumininėmis lazdomis.5. Ne visiems žinoma, kad galima nukentėti nuo sro

vės ant žemės. Kartais gali jausti įtempimą aplink save ant žemės, kai arti žaibuoja. Kadangi žmogus geresnis laidininkas už žemę, žaibo srovė gali pereiti per jį. Todėl patartina suglausti kojas arba tūptis suglaudus kojas, kad užimtumei kuo mažiausį plotą.Jei įmanoma, stokis ant sausos žemės. Nesėsk ir nesi- gulk ant žemės, nes gali tapti patogiu tiltu žaibo srovei pereiti.Pasislėpęs oloje nesiremk į sieną.
DAUGIAU SKAUTIŠKO PRITYRIMO 

GAUSI, 
JEI TIK SU SAVO SKAUTU AIDU 

SKAUTAUSI.
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ŽAIDIMAI
TREČIASIS, BĖK!Žaidėjai-os sustoja poromis ratu už vienas antro nugaros. Laisvasis bėga už rato ir paliečia vieną iš už draugo nugaros stovinčių. Tas gelbėdamasis bėga ir sustoja kokios nors poros priešakyje, tuo būdu priversdamas trečiąjąjį — paskutinįjį bėgti nuo gaudančio žaidėjo.Gaudymas vyksta ne kažin kur laukuose, bet netoli žaidėjų. Visiems duodama proga bėgti ir gaudyti.Neskautiška rinktis vis tuos pačius arba tyčia tęsti savo progą visokiais dirbtinais gudrumais.

PASLĖPTU DAIKTU MEDŽIOKLĖNustatytame rajone paslėpk 15-20 įvairių daiktų taip, kad jie truputį matytųsi (pvz., siūlų špulę, kojinę, muilo gabalą, dėžutę ir pan.).Duok kiekvienam skautui paslėp
tų daiktų sąrašą ir skirk 15-30 minučių ieškoti.Kol ieškoma, nesikalbama su kitais ir rasti daiktai nerodomi.Pasigirdus švilpukui, visi subėga, ir laimi, kas daugiausia daiktų surado.Daiktų skaičių galima padidinti. Galima žaisti su 2 skiltimis, kurių skiltininkams įteikiami ieškomųjų daiktų sąrašai. Varžybas laimi, kas daugiausia surado.

ŠOK PER VIRVĘSkautės sustoja ratu. Rato viduryje viena žaidėja pažemiu suka 10 pėdų virvę su gale pririštu nesunkiu maišeliu piūvenų arba kempinių.Žaidėjos rate bando peršokti per virvę, kai toji atsiranda prie jų kojų. Kieno koja užkliūna, ta turi eiti į rato vidurį ir sukti virvę.
TANKU KOVAŠis žaidimas tinka bet kokiam žaidėjų skaičiui.Žaidimo dalyviai suskirstomi poromis, iš kurių vienas tankas, o antras šoferis. Tankui užrištos akys skautišku kaklaraiščiu ir jam į rankas paduotas išilgai susuktas laikraštis. Šoferis laiko tanką vadelėmis, pririštomis už tanko rankų aukščiau alkūnių.

Žaidžiant nekalbama, tik švilpiama. Kiekvienas tankas turi žinoti savo vairuotojo švilpesį.

Patempus vadelėmis kairiąją ranką, tankas suka į kairę, dešiniąją — į dešinę. Patraukus už abiejų rankų, tankas traukiasi atgal; jei vadelės purtomos, tankas veržiasi pirmyn.Prisiartinęs su savo tanku prie kokio nors kito tanko, šoferis sušvilpia, ir tankas pradeda mosuoti laikraščiu.Jei jam pirmam pasiseka paliesti kitą tanką, pastarasis pasitraukia iš žaidimo.Laimi, kas vienas palieka “mūšio lauke”.
SURASK SAVO PORĄ10-12 skaučių išsirikiuoja priešpriešiais su maždaug 20 žingsnių tarpe.Žaidimo vadovė (arba dvi vadovės) pasako kiekvienai žaidėjai žodi į ausį, kurį ji, užmerkusi akis, turės kartoti, ieškodama draugės iš prieš ją stovinčių skaučių.Išgirdusi švilpuką, aš turės rasti 

aš, mama — mamą, varge, — vargę. Kadangi žaidėjos ieško užsimerkusios ir turi pasitikėti klausa, būna nemaža juokų.Tik susiradusios 2 draugės gali atmerkti akis ir pasitraukti iš sujudimo.Vietoje žodžių galima parinkti garsus: mū-mū, miau-miau, cyp-cyp ir pan.-------  BUK SVEIKAS -------
JAUSMINIS PASIRUOŠIMASIki šiol kalbėjome apie tarp savęs surištus tris dalykus:

fizinę sveikatą,
sėkmingą fizinę veiklą ir
judėsiu vikrumą.Dabar bandysime panagrinėti dalyką, kuris nėra tiesiogiai surištas su šiais trimis dalykais, būtent apie 

sveikus jausmus ir sveiką reagavimą į save, kitus žmones, visą aplinką ir šiaip gyvenimą.Žmogus augdamas keičiasi ir bręsta. Kas vyksta brendimo amžiuje turi nemažai įtakos į tavo asmenį ir ateitį.Pažinęs savo silpnybes, savo egoizmą, savo vaikiškumą, galėsi pamažu bandyti nugalėti juos, tobulintis.Jausminis subrendimas gali būti pasiektas, nors žmogus šiaip būtų fiziniai suvaržytas. Pavyzdžių ne

stinga, bet ryškiausių tarpe būtų tokie žmonės, kaip Hellen Keller ir k.
Hellen Keller, rašytoja, visuomenininke, buvo akla ir kurčia nuo dvejų metų amžiaus.Emanuelis Kantas, filosofas, profesorius ir universiteto rektorius, lietuvių kalbos gerbėjas, buvo labai menkos sveikatos.Dr. Vincas Kudirka, patriotas, Lietuvos himno kūrėjas, lietuvių tautos teisių gynėjas, sirgo džiova.
Dr. Jeronimas Ralys, puikus Odisėjos vertėjas, turėjo kuprą.Pranas Genys, visuomenininkas, poetas, žemaičių Alkos dr-jos ir muziejaus organizatorius, buvo dalinai paraližuotas.Gabrielė Petkevičaitė - Bitė, mokytoja, publicistė, moterų reikalų gynėja, Steigiamojo seimo atidaromojo posėdžio pirmininkė, buvo taip pat kuprota.Bet tie ir kiti jiems panašūs žmonės, turėdami dide

lių fizinių negalavimų, buvo dvasios milžinai ir atliko 
didelius istorinės vertės darbus tautai, žmonijai, kultū
rai ir p.
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SKAUTIŠKOJO — LITUANISTINIO LAVINIMOSI 
VARŽYBOS

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

PRATIMAS NR. 7

I. SKAUTIŠKOJI DALIS
Uždavinys 1. Vertinama ligi 4 t. Daugelio gyvenimas 

neatskiriamai surištas su LSS istorija. Keliais sakiniais 
aprašyk, kas buvo ir kuo minėtini šie asmens: 1. Jurgis 
Alekna, 2. Sofija Čiurlionienė, 3. Juozas Šarauskas, 4. 
Juozas Milvydas.

U. 2. Ligi 3 t. Kiekviena pažangesnė skautų-Čių skil
tis turi savo skilties dėžę. Pagalvok ir išvardink: 1. kas 
dėžėje turėtų būti sudėta, 2. kur ji turėtų būti laikoma.

U. 3. Ligi 3 t. R. Baden-Powellis mokė skautus ir 
spėti orą. Reikia atsiminti, jis sakė, kad:

1. raudona pašvaistė saulei leidžiantis reiškia ........ ;
2. raudona pašvaistė saulei tekant reiškia ................... ;
3. geltonas saulėlydis reiškia .............. ; 4. rasa ir rūkas
anksti rytą reiškia.............. ; 5. jei tolimi daiktai aiškiai
matomi, reiškia ..............

U. 4. Ligi 2 t. Skautai-ės moka eiti skauto žingsniu 
ir ji dažnai naudoja. Ar žinai, 1. ką vadiname skauto 
žingsniu? 2. kada ir kodėl jį vartojame? 3. kaip juo 
einame? 4. per kiek laiko juo nueiname vieną mylią?

U. 5. Ligi 3 t. Šv. Kazimieras yra Lietuvos skautų 
patronas.

Surask: 1. kas buvo šv. Kazimiero tėvas, 2. kiek bro
lių jis turėjo ir kas jie buvo, 3. kada jis gimė ir mirė,
4. kur buvo palaidotas, 5. koks popiežius jį paskelbė 
šventuoju.

U. 6. Ligi 3 t. Įvairių didesnių ir mažesnių nelaimių 
atvejais skautas-ė turi mokėti suteikti pirmąją pagalbą. 
Tačiau ji visados turi būti teikiama tam tikra tvarka, 
kurios būtina laikytis. Priešingai galima daugiau pa
kenkti, negu padėti. Trumpai išvardink bent 4-5 pagrin
dinius veiksmus, kurių reikia laikytis.

U. 7. Ligi 2 t. Visi mokame rišti mazgus. Tai atrodo 
lengva, bet reikia mokėti rišti taisyklingai. Ar žinai, 1. 
koks yra gerai surištas mazgas, 2. kokį mazgą laikome 
blogai surištu?

U. 8. Ligi 5 t. Palapinė yra stovykloje skauto namai. 
Joje vietos nedaug, todėl viskas turi būti gerai apgal
vota ir įrengta. Pagalvok ir trumpai atsakyk:

1. Kokia turi būti palapinė (ypač viduje)?
2. Kokie turi būti lova ir guolis?
3. Kur reikia laikyti kuprinę ir kitus daiktus?
4. Kur laikyti žibalinę ar kt. lempą?
5. Ar patartina laikyti palapinėje maistą?

II. LITUANISTINĖ DALIS
U. 1. Ligi 5 t. “Gražus šis kraštas. Turtinga jo įvykių 

istorija. Čia seniausiai apsigyveno žmonės. Čia ne vieną 
šimtmeti truko kovos su kalavijuočiais ir kryžiuočiais, 
kurie norėjo kraštą pasiglemžti. Kovų liudininkai yra

UŽDAVINIUS DAR GALIME SPRĘSTI
1. Dar yra laiko dalyvauti varžybose. Siųskite 

atsakymus pratimo nr. i ir k.
2. Numatoma, kad šių varžybų cikle bus iš vi

so 9 pratimai.
3. Po nr. 9 bus skelbiami uždavinių sprendi

mai — atsakymai.
4. Paskelbus atsakymus bus galutinai suvesti 

varžybų duomens.
5. Ligi šiol (suvedus pratimų nr. nr 1 ir 2 jau 

turimus duomenis) varžybose pirmauja
sesė Rūta V ėblaitytė,
Lazdynų Pelėdos draugovės,
Palangos V-jos Elizabethe, N. J., skautė, 

surinkusi 77I taškų. Kiti turi mažiau taškų.
Skautiškojo - Lituanistinio lavinimosi varžybų 

redaktorius varžybų reikalu gauna laiškų ir atsilie
pimų. Viename iš paskutiniųjų laiškų taip sakoma: 
”.......... Jūsų duodamų uždavinių apimtis labai pla
ti ir įdomi. Juos spręsdama ir rinkdama reikalingų 
medžiagų, esu daug ko išmokusi ir sužinojusi, ko 
pries tai nežinojau. Mano tėvynė su kiekvienu iš
spręstų uždaviniu darosi artimesnė, savesnė ir gy
vesnė mano akyse ir širdyje. Todėl nesigailiu tam 
sugaišto laiko...........”

Ar ir Tu, sese-broli, nori daugiau sužinoti apie 
savo tėvynę, bei išmokti praktiško skautavimo? Da
lyvauk varžybose — dar ne vėlu!

Vadove, skatink savo vienetų narius dalyvauti 
ir padėk jiems, kur reikia!

dideli ir maži piliakalniai. Štai Medvėgalis, gražuolė 
Šatrija, vaizdingoji Gondinga ............

Atspėk, radęs-usi žemėlapyje:
1. Kas čia per kraštas ir kur?
2. Kas yra laikoma šio krašto sostine?
3. Kokie kiti miestai?
4. Kaip šio krašto žmonės kalba (kokia tarme)?
5. Kokie svarbesni rašytojai yra kilę iš šio krašto?
U. 2. Ligi 4 t. Vienoje poemoje, be kitko, sakoma: 

“Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 
Ir, žiemos šaltos triūsus pargriaudama, juokės”.

Patyrinėk ir atsakyk:
1. Kaip ši poema vadinama ir kaip skirstoma į dalis?
2. Kas ją parašė, iš kur buvo kilęs, kur gyveno, kuo 

vertėsi?
3. Išvardink kelis svarbesniųjų šios poemos veikėjų 

vardus?
4. Kokį jubiliejų šiais metais ryšium su autorių ar 

jo veikalu minime?
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Skyrių tvarko 
ps. R. Pakalnis 
20 Oak Leaf Dr. 
Waterbury 8, 
Conn. USA. Specialus telegramoms apmokėti ženklas, išleistas ispanų pašto įstaigos Tanžere, Maroke.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS
25. “POSTAL STATIONERY”Šiuo amerikiečių filatelistų pavadinimu suprantama visa tai, ką galima gauti pirkti pašto įstaigose prie langelio, išskyrus pačius pašto ženklus, būtent: 1. įvairaus formato paprasti ir oro pašto vokai su iš anksto ant jų išspausdintais pašto ženklais, tokie vokai gali būti reguliarūs ar išleisti kokiems ypatingiems įvykiams atžymėti, taip pat naujomis vertėmis perspausdinti vokai;2. paprasti ir oro pašto atvirlaiškiai (atvirukai) su iš anksto ant jų išspausdintais pašto ženklais, paprasti arba su atsakymu (dvigubi), reguliarūs arba išleisti kokiomis ypatingomis- progomis, paprasti arba perspausdinti naujomis vertėmis ar pavadinimais; 3. aerogramos (angliškai vadinami light sheet) — plono, dažniausiai melsvo popierio lapai rašyti, nurodytose vietose sulankstomi, kad sudarytų laiško formą, su iš anksto atspausdintu pašto ženklu; 

4. banderolės spausdiniams persiųsti su iš anksto atspausdintu pašto 

ženklu (ne visuose kraštuose vartojamos).Nors tai ir nėra grynai pašto ženklai, bet kadangi visa ši “stationery” turi atspausdintus pašto ženklus, tai daugelio filatelistų mielai renkama ir sudaro atskirą rinkimo šaką, kurioje gali būti pasiekta labai gražių rezultatų. Tik tokius vokus, atvirlaiškius ar aerogramas reikia rinkti pilnus, ne vien jų iškarpas su pašto ženklu, nes vienos iškarpos neturi jokios vertės.
SUNKU: v atsiprašyti,

v pradėti iš naujo,
v prisiminti klaidą,
v pamiršti save,
v priimti patarimą,
v pirma galvoti ir paskui veikti,
v pasimokyti iš klaidų,
v duoti ką nors ir pamiršti apie tai,
v priimti užsitarnautą kaltinimą, 

bet: visuomet išsimoka tai daryti.

Prie tos rūšies reikėtų priskirti ir įvairių valdinių įstaigų vartojamus vokus be pašto ženklų, tik su iš anksto dešinėje viršuje atspausdintu tam tikru įrašu, nurodančiu, kad šitokį voką turi teisę vartoti tik kuri nors valdinė įstaiga. Taip pat čia norėčiau priskirti ir kai kuriose šalyse vartojamus telegramų blankus, vartojamus priimtinus telegramoms rašyti, su iš anksto atspausdintais ar prilipdytais specialiais telegrafo ženklais (už telegramos pristatymą).
Ant. Bernotas

U. 3. Ligi 3 t. Įmink (atspėk) mįsles:
1. Lino šerdis, taukų drabužis, sidabro galva.2. Du ratu pagiryje stovi.3. Žiemą brolis, vasarą molis.
U. 4. Ligi 3 t. Keliais sakiniais paaiškink, ką reiškia šie žodžiai, ir nupiešk pieštuku, kaip jie atrodo:1. Skudučiai. 2. Kanklės. 3. Rūpintojėlis.
U. 5. Ligi 3 t. Lietuvos paukščiai daugiausia giesmi

ninkai. Jie gieda dažniausiai melodingai įvairiais būdais.Vieni jų čiulba, o kiti .................. Išvardink, ką kitimūsų paukščiai daro.
U. 6. Ligi 3 t. Lietuvoje, Medvėgalio kalno, yra 

kūlgrinda. Išnagrinėjęs atsakyk:
1. Kas yra kūlgrinda ir kam naudojama?2. Kur ji prasideda ir baigiasi; kaip atrodo ji pati ir jos apylinkė?

3. Ar yra Lietuvoje kūlgrindų dar ir kitur?
U. 7. Ligi 4 t. Okupacijų metu lietuviai visada ir įvairiais būdais gynėsi ir siekė laisvės. Susidarydavo savanorių daliniai, kurie visaip okupantams kenkdavo. Jie veikė slapta, miškuose, pogrindyje. Viešumon išeidavo tik tada, kada tekdavo stoti kautynėsna. Tai buvo partizanai.Užbaig šias mintis (įrašyk tinkamus žodžius) apie partizanus:1. Lietuviai partizanai yra tautos ..................2. Daugelis jų ................. kovėsi ir............ ..3. Daugelio jų net vardai ... .. .............4. Jų sukurta tautos laisvės kovų legenda gyvens,kol bus...................
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masq didžioji scitni
ANGLIJOS RAJONAS

Jamborės atgarsiai Manchesteryje

IV. 18 Lietuvių Soc. Klube įvyko 
filmo ir parodos vakaras, kuriame 
plačiai susipažinta su pasaulio skau
tų 11-ąja Jambore.

Lietuviams joje atstovavo Vokie
tijos ir Anglijos vienetas. Iš Vokie
tijos: ps. V. Lenertas, v. si. B. Če- 
pulevičius, valt. A. Vitkus, vair. F. 
Stansčikas, P. Vegneris, A. Stani
kas ir S. Gujenas. Iš Anglijos: psl. 
D. Steponėnas, P. Gugas ir Z. Žebe
lys. Dar buvo vyr. skautininkas s. E. 
Vilkas ir s. B. Zinkus.

Manchesterio lietuvių visuomenė 
suprato jų misijos svarbą ir savo 
aukomis jų žygį gausiai rėmė.

Jamborės dalyviai, atsidėkodami 
už tą paramą, IV. 18 Klubo patalpo
se pateikė savo misijos darbų apys
kaitą, kurioje buvo rodomi paveiks
lai ir suruošta gausi Jamborės pa
rodėlė. Buvo perduota Jamborės 
atidarymo ir uždarymo bendroji 
giesmė.

Filmo, vaizdų ir parodėlės pasi
žiūrėti susirinko skautų-čių ir apy
linkės lietuvių būrys.

Buvo ir aukštesnių svečių: Derby 
apyl. anglų skautų vadovas J. Booth, 
Derby miesto skautų vadovo pava
duotojas T. Room ir v-jos v-kas ps. 
J. Maslauskas.

Parengimą atidarė si. D. Steponė
nas, o įvado žodį tarė s. B. Zinkus. 
Jis pabrėžė liūdną faktą, kad lietu
vių skautų grupei Jamborėje nebu
vo leista iškelti savo trispalvę šalia 
kitų tautų vėliavų prie didžiųjų 
bendros stovyklos vartų (buvo leista 
tik pastovyklėje). Tas faktas atkrei
pęs kitų tautybių skautų dėmesį, nes 
lietuvių grupė — vienetas, reikšda
mas protestą, po svetimomis vėlia
vomis bendrame parade dalyvauti 
atsisakė, be to savo pastovyklėje 
tautinę vėliavą nuleido gedulo 
ženklan pusiau stiebo. Įvairių tautų 
skautų atstovai, pastebėję nuleistą 

trispalvę pusiau stiebo, atkreipė dė
mesį daugelis pradėjo lankytis į lie
tuvių pastovyklę ir teirautis apie to 
jiems nežinomo įvykio priežastis. 
Kitos tautybės, kurios suprato ir ži
nojo įvykio reikšmę, simpatizavo 
liet, skautams. Tuo būdu iš dalies 
tas liūdnas įvykis padėjo informuo
ti kitas tautybes apie lietuvių tautos 
padėtį ir lietuvių skautų veiklą 
tremtyje. Tokiais žodžiais s. B. Zin
kus baigė atidarimo žodį.

Parodyti filmai ir parinkti vaiz
dai aiškiai atvaizdavo gyvenimą 
Jamborėje. Jamborės filmas buvo 
pagamintas anglų, todėl pilno liet, 
skautų pastovyklės gyvenimo nepa
rodė, tačiau keliuose paveiksluose 
buvo aiškiai matomi liet, pastovyk
lės vartai, plevėsuojanti trispalvė ir 
p. Dar buvo vaizdų, rodančių liet, 
skautus tautiniais drabužiais šokan
čius oželį ar užmegstančius pažintis 
su kitų tautybių skautų grupėmis.

Lietuvių skautų Jamborės veikla 
labai ryškiai matyti parodėlėje. In
formaciniame skyriuje buvo daug 
spaudos, spausdinių anglų kalba 
apie Lietuvą, jos gyvenimą ir pačius 
lietuvius skautus. Tie spausdiniai 
buvo kaip tik tam ir parengti, kad 
iš jų kitų tautų skautai susipažintų 
su mūsų krašto likimu.

Kiekvienas šio parengimo lanky
tojas galėjo susidaryti aiškų vaizdą, 
kiek daug nuveikė mūsų skautai 
Jamborėje ir bendram lietuvių tau
tos reikalui.

Be abejo, liet, skautų Jamborėje 
buvo tik dešimtukas, bet jų būta vi-

Kokio nori SKAUTŲ AIDO 1965 
metams?

Rūpestingai sek 1964 m. SK. 
AIDĄ. Žiūrėk, kas patinka, kas 
labiau patinka.

Galvok, ko dar reikėtų SK. 
AIDE.

Pamažu pasiruošk pasisakyti, 
kokio norėsi SK. AIDO 1965 me
tams.

IŠ ASS VEIKLOS
Akademinio Skautų Sąjūdžio šios 

kadencijos vadi ją sudaro: dvasios 
vadas kun. J. Kubilius, S. J., pirm. 
A. Treinys, nariai D. Bulgarauskai- 
tė, V. Pileika, A. Kubiliūtė, dr. S. 
Matas, dr. J. Gimbutas, K. Nenortas, 
V. Mikūnas, V. Germanas, A. Veng- 
rys, A. Banys ir B. Banaitytė. Vadi- 
ja yra susikoncentravusi Bostone. 
Pirmininko adresas: Apolinaras 
Treinys, 57 Vermont St., Boston 32, 
Mass.

ASS suvažiavimas liepos 4-5 
Chesterton, Ind., Jonyno vasarvie
tėje.

Akademinio skautų sąjūdžio vasa
ros stovykla bus rugpiūčio 24-30 d. 
Tuxedo, N. Y. (apie 30 mylių už 
New Yorko). Visi akademikai skau
tai kviečiami dalyvauti rugpiūčio 23 
lietuvių dienoje pasaulinėje parodo
je, o po to vykti į stovyklą. Admi
nistracinius reikalus tvarkys ASS 
New Yorko skyrius, o stovyklos 
programą ruošia ASS Worcesterio 
skyrius. K.

sur, ir kiek teko nugirsti iš dalyvių 
bei spaudos ir matyti filme, šis de
šimtukas tikrai atliko jiems patikė
tą uždavinį pilna žodžio prasme. 
Reiškiame brolišką ačiū už gražų 
lietuvių skautų ir mūsų tautos var
do reprezentavimą.

Po filmo ir paveikslų, Maironio 
dr-vės dr-ko s. v. v. si. A. Jakima
vičiaus rūpesčiu, svečiams buvo pa
ruošta vakarienė, kuriai maistą pa
gamino energinga ir nepailstanti, 
kiekviename susibūrime ateinanti į 
talką, p. A. Karnauskienė.

Vėliau du Maironio skautukai — 
kas — rinko reprezentaciniam vie
netui aukų. Surinko du svaru ir 
penkius šilingus.
si. D. Steponėnas ir psl. L. Karnaus- 

Manchesterio Liet. Soc. Klubas šį 
skautų pasirodymą visokeriopai pa
rėmė. J. M.
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JAV ATLANTO RAJONAS

Rajono abiejų šakų stovyklos, 
Atžalyno vardu, Įvyko VIII. 1-9 d.d. 
prie Putnamo, Nek. Pr. M. seserų 
kongregacijos būsimoje jaunimo 
stovyklų vietoje.

Vadovybė: viršininkai — ps. J. 
Starėnas ir ps. R. Lora, komendan
tas — ps. V. Dambrauskas, progra
mos vedėjas ir vyr. laužavedys — 
ps. V. Kidolis, ūkio vedėjas — s. v. 
K. Dūda, vilkiukų pastovyklės ve
dėjas — ps. V. Zdanys, skautų pa
stovyklės vedėjas — ps. Č. Kiliulis, 
informacijos — ryšio vedėjas — ps. 
J. Benešiūnas, virtuvės vedėjas — 
s. v. J. Šimanskis.

Mokestis: savaitė asmeniui — 22 
dol., už sekantį šeimos narį — 16 
dol.; savaitgalio — 7 dol.

Visi rajono skautai ir skautės, vil
kiukai ir paukštytės registruojasi 
pas savo vietinius vadovus ir sumo
ka 7 dol. registracini mokestį.

Atvykstant į stovyklą atsivežama 
visos nuosavos stovyklinės priemo
nės — palapinės, lovutės, patalinė, 
valgio įrankiai ir t.t.

Stovyklos viršininkai — ps. Ra
mutė Lora ir ps. Juozas A. Starėnas 
— ragina visus rajono skautus ir 
skautes kruopščiai ruoštis stovyklai.

J. S.

KANADOS RAJONAS

Kanados rajono vadovų-ių sąskry
dis — liepos 25-26 Romuvos stovyk
loje. Dalyvaus ir VS j. s. Br. Juode
lis ir seserijos atstovės. I šį sąskrydį 
kviečiame atvykti visus vadovus-es, 
tiek aktyvius, tiek pasyvius skauti- 
ninkus-es, dvasios vadovus, tėvų- 
rėmėjų komitetus. Bus bendrai nu
statytas ateinančių metų darbo pla
nas ir gairės.

Vadovų-ių stovykla — nuo liepos 
11. Į vadovų stovyklą vykti malo
niai sutiko dvasios vadovo parei
goms T. Rafaelis Šakalys, OFM. Lie
pos 18 — rugpiūčio 2 atvyksta Tė
vas s. S. Kulbis, S. J., Kanados ra
jono skautų dv. vadas. Stovyklos 
ūkio viršininku visas tris savaites 
sutiko būti Hamiltono sk. tėvų-rė- 
mėjų k-to pirm. A. Paukštys, jo pa
vaduotoju — V. Narkevičius.

Vadovų kursuose dalyvaus 22 
skautės, 13 iš Toronto, 8 iš Hamilto

no ir 1 iš St. Catherines. Kursuose 
talkins ps. R. Bagdonienė.

Stovyklauti 2 savaites iš Čikagos 
atvažiuoja 10 jūros skaučių su savo 
tuntininke s. Z. Dudėniene.

Šatrijos ir Rambyno tuntai su savo 
vėliavomis dalyvavo Prisikėlimo 
bažnyčioje birželio išvežtųjų minė
jimo pamaldose.

Kanados rajono vadeiva v. s. V. 
Skrinskas ir s. F. Mockus lankėsi 
Londone ir tarėsi su vietos skautų 
vadovais; t. p. dalyvavo liet, bažny
čios šventinimo apeigose.

LSS-gos Jamborės Fondo įgalio
tiniu Kanadai patvirtintas inž. filis
teris V. Stukas, Torontui ir apylin
kei s. V. Rušas dvejų metų kaden
cijai.

Romuvos stovykla liepos 18 — 
rugp. 2.

Tėvų-rėmėjų komiteto posėdyje 
paaiškėjo, kad per šiuos metus buvo 
padaryta sėkmingų parengimų ir 
pasiekta dideli rezultatai. Skautų- 
čių vadovai-ės bei skautai-ės nuo
širdžiai dėkingi komitetui ir linki 
sėkmės ir nenuilstamo darbo. Sp.

Toronto Šatrijos tunte įvyko pasi
keitimai: paskirta nauja tuntininke 
— psk. B. Petrušaitienė.

Kaziuko mugės Toronto ir Hamil
tono tuntuose praėjo su dideliu pa
sisekimu. Bet labiausiai pasireiškė 
Montrealio tuntas, kuris pirmą kar
tą rengė Kaziuko mugės pobūdžio 
Jurginių kermošių; šis visų skautų- 
Čių tėvų, rėmėjų ir visuomenės bu
vo sutiktas su dideliu susidomėji
mu. Pelnas skirtas savosios stovyk
lavietės įrengimams.

Romuvos stovykloje stovyklavi
mas prasideda liepos 18. Žada at
vykti daug sesių iš. Čikagos, Cleve- 
lando, Detroito ir kitų vietovių. Vi
duriniame savaitgalyje planuojamas 
J.A.V. ir Kanados skautininkių ir 
vadovių suvažiavimas.

Savaitę prieš normalų stovyklavi
mą stovykloje bus pravesti skilti- 
ninkių kursai. M. V.

Geriau, kai SKAUTU AIDUI atsiunčiama rašiniai, piešiniai, fotografi
jos ir k. ligi 10 dienos sekančio mėnesio numeriui.

JAV VIDURIO RAJONAS

Detroito ir Clevelando stovykla

Šiais metais Detroito tuntas sto
vyklaus kartu su Clevelando skau
tais. Ten pat stovyklaus ir Gabijos 
ir Neringos tuntai.

Stovyklos laikas: pradžia VII. 25, 
pabaiga VIII. 9.

Stovyklos mokestis: 2 dol. už die
ną arba už penkiolika dienų 30.00 
dol. asmeniui. Vienos šeimos 2 as
menim — 50.00 dol.; 3 asm. — 60.00; 
4 asm. — 80.00.

Stovyklos vadovai: s. V. Jokūbai
tis, s. A. Banionis, ps. Gaižutis, ps. 
S. Kaunelis.

Stovyklavietė: East Harbour State 
Park, Ohio. Pasiekiama Ohio State 
Route No 163 ir 240. Nuo Detroito- 
Toledo važiuoti keliu No 2 iki Port 
Clinton ir keliu No 163 arba Tole
do ir Ohio Turnpike iki kelio No 
53 į Port Clinton.

Detroit, Mich.

Balandžio mėn. sudaryta antroji 
tunto, arba Mindaugo dr-vės, krep
šinio komanda. Sporto vadovu pa
skirtas v. si. Algis Ratnikas. Ko
mandai nupirktos uniformos. Viso 
10 uniformų po 5.60 dol.

V. 2-3 d. Geležinio Vilko ir Min
daugo dr-vių skautai dalyvavo Cle- 
velande skautų tunto sporto šventė
je. Varžėsi: krepšinyje, tinklinyje 
ir stalo tenise. Laimėta tinklinis (ir 
gauta dovana), taip pat trečioji vie
ta stalo tenise — Algis Rėklys. Ge
ležinis Vilkas pralaimėjo vienu taš
ku prieš pilną Pilėnų tunto rinktinę 
68:69, o Mindaugo komanda prieš 
vyčius kand. pralaimėjo 35:60.

Skautai Clevelande buvo gražiai 
priimti ir globoti. Ponios Jokubai- 
tienės rūpesčiu ir iniciatyva buvo 
skautams suruošta labai kultūringas 
ir gražus linksmavakaris Čiurlionio 
Ansamblio namuose. Ten pat apžiū
rėta vykusi dail. Murino paveikslų 
paroda. Detroito tuntas širdingai dė
koja Pilėnų tuntininkui ir poniai 
Jokubaitienei už skautišką globą ir 
viešnagę. A.B.
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------------------------------ BIONIKA -----------------------------

Per paskutinius keleris metus 
buvo suformuluota ir mokslo dis- 
ciplinon įjungta nauja šaka bio
nika. Tai biologijos (mokslas 
apie gyvuosius padarus arba or
ganizmus) ir ionų (atomai ar mo
lekulės su elektriniu įlydžiu) stu
dijų junginys, kurio tikslas 1. pa
žinti ir geriau suprasti gamtos 
paslaptis; 2. iš gamtos mokytis ir 
atskleistas žinias taikyti žmogaus 
gerbūviui tobulinti.

Kadangi skautas domisi gamta 
(dar daugiau: jis gamtos drau
gas!), Skautų Aide jau keleri me
tai randame straipsnelių apie gy
vosios gamtos paslaptis, didybę, 
grožį ir žmogaus dėmesį jai. Mus 
ir šiandien stebina kai kurie 
gamtos "instrumentai" — gyvū
nų ausys, akys, uoslė ir t. t., — 
kuriems ir moderniškiausios la
boratorijos negali prilygti savo 
mikrofonais, radarais bei kitais 
įtaisais. Tad šiuo kartu meskime 
kiek platesni žvilgsnį į gamtą, 
žmogų ir bioniką!

Iš senovės laikų žmogus pradė
jo stebėti gamtą, bandydamas 
kopijuoti pagrindinius dėsnius, 
kuriais gyvūnai susiranda, mais
tą, orientuojasi tamsoje ar ginasi 
nuo priešų. Iš gyvulių žmogus 
susiprato naudoti kailius ir tuo 
būdu nešalti. Maskavimasis, 
ypač paplitęs paskutinių karų 
metu, irgi yra tik gyvulių imitaci
ja gamtos aplinkoje.

Modernieji laikai žmogų prive
dė prie įmantrių, komplikuotų 
mechanizmų, o, stebint gamtą, 
prie bandymų gamtoje pasitai
kančius organizmus imituoti sa
viesiems tikslams. Štai keli pa
vyzdžiai:

Yra žinoma, kad viena gyvačių 
rūšis galvoje turi šilumą jaučian
čias liaukas, kurios padeda jai 
susimedžioti maistą. Liaukos to
kios jautrios, kad atskiria l/10°F 
temperatūroje skirtumą. Bandy

mui du vienodi kamuoliai paka
binti ore prieš gyvatę. Vienas 
kamuolys 1/10°F šiltesnis už ant
rąjį, ir gyvatė visuomet puola jį... 
Analoginiai, žmogus yra pastatęs 
priešlėktuvinę raketą, kuri vai
ruojama šilumą jaučiančiomis 
celėmis ir Visados skrenda į karš
tą lėktuvo motorą... O pajėgę pa
sigaminti tokį jautrų termometrą, 
mes galėtume palengvinti vėžio 
ligos diagnozę, nustatyti įvairių 
nudegimų ar nušalimų smarku
mą ir tuo būdu suprastinti žmo
gaus gydymo procesą.

Šikšnosparnis įdomus gyvis, 
jau XVIII a. patraukęs mokslinin
kų dėmesį. Jis gali skristi tam
siausią naktį, per mišką ar žmo
gaus padarytas užtvaras, neatsi- 
mušdamas nei į medžius, nei į 
vielas ar stulpus. Nustatyta, kad 
apakinti šikšnosparniai sugeba 
susirasti maistą lygiai taip pat 
gerai, kaip ir matą. Tačiau už
kimšus šikšnosparnio ausis, jis 
lieka alkanas ir lengvai paklys
ta. Nustatyta, kad šikšnosparniai 
medžioja ir naviguoja vien tik 
klausydamiesi savo šūkavimo ir 
grįžtančio aido. Šie vien tik jam

SKAUTIŠKOS PATARLĖS

Išgelbėtas berniukas yra laimė
tas vyras. - '

Berniukas draugovėje vertas 
dešimties berniukų, patekusių i 
bėdų.

Lavinimo uncija atstoja gydy
mo svarą.

Prižiūrima skiltis neužverda.
Nesiųskite vyro berniuko dar

bui atlikti.
Nieko nebandydamas nieko 

nelaimėsi.
Riedanti draugovė prirenka 

daugiau berniukų. B.J. 

girdimi garsai pasako apie atstu
mus, aplink esantį maistą, kal
nus,' upes ir medžius. Ar tai ne 
pasakiška klausa?

Panašiai į šikšnosparnį elgiasi 
aklas žmogus, eidamas ir balta 
lazda kalendamas į grindinį ar 
sieną. Vargšas klausosi ir iš gar
so sprendžia apie grindinio kie
tumą, sienos atstumą ir pan. Ta
čiau šikšnosparnis toli pralenkia 
žmogų, nes gali atskirti savo bal
są iš šimtų kitų šikšnosparnių 
balsų.

Yra viena šikšnosparnių rūšis, 
kuri skraido virš vandens pavir
šiaus, "pamato" vandenyje plau
kiančią žuvį ir, ją puola, išsitrau
kia.

Delfinai, banginiai ir ruoniai 
turi puikius, paveldėtus "rada
rus". Delfinai jaučia ne tik savo 
povandeninius priešus, bet ir su
siranda povandenines uolas, at
skiria žuvų rūšis (pagrindiniam 
valgiui ir, turbūt, "užsigardžiuo- 
ti"....), jie atskiria vandens pri
piltą plastikinį krepšį, žmogaus 
ranką, ar kitą daiktą nuo tokio 
pat didumo ir formos žuvies! Ar 
nebūtų puiku įtaisyti delfinų 
klausos aparatus žvejų laivuose?

Paukščių ir vabzdžių navigaci
niai gabumai ir žvėrių miegas 
yra taip pat nepaprastai įdomios 
gamtos paslaptys. Yra gyvių, 
pradedant voverių rūšim ir bai
giant meškom, kurie pramiega 
ištisą žiemą! Miegant kūno me
tabolizmas sulėtėja, temperatūra 
ir pulsas, krinta, tad šių dienų 
chirurgai domisi, ar žiemos mie
go nebūtų galima naudoti sunkių 
širdies operacijų metu.

Bionika dar labai jaunas moks
las ir technologų bandymai imi
tuoti gyvosios gamtos ypatybes 
mechaniškais prietaisais dar nė
ra tobuli. Tačiau jau daug spėta 
patirti, ir nėra abejonių, kad šis 
mokslas ateityje duos gražių re
zultatų.

s. A. Dundzilct
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