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Skaistybė Lietuvaitei
Paruošė LSS skaučių skyriaus re

dakcinė komisija. 1963 Jubiliejiniai 
metai. Chicago. Išleido Lietuvių 
Skautų Sąjungos Skaučių Seserijos 
Vadija. 349 psl. Parduodama po 
2.50 dol. Kalbą taisė v. s. Ona Tar
vydaitė - Rozniekienė.

Turinyje: Redakcinės komisijos 
(gaila, kad komisijos narės ar nariai 
liko nepaminėti) įvadas. Vs v. s. O. 
Zailskienės žodis. Dar Lietuvos 
himnas; Lietuviais esame mes gimę; 
Marija, Marija; obalsis; įžodis; 
skaučių įstatai; geležinis įstatas.

Ir toliau 10 pagrindinių knygos 
skyrių:

I. Pasaulinės skautybės pradžia ir 
plėtimasis.

H. Lietuvos skautų sąjūdis.
III. . Skaučių ideologija.
IV. Išoriniai ženklai.
V. Praktiškasis skautavimas.

Viršelio 1 psl. STOVYKLINIU 
ĮRANGŲ PIONIERIAI 1963 m. Ju
biliejinėje stovykloje.

p. B. Kerbelienės nuotr.

VI. Gamtos pažinimas.
VII. Žvilgsnis į lietuvių tautą.
VIII. Lietuvos geografija.
IX. Lietuvos istorijos bruožai.
X. Patyrimo laipsnių ir specialy

bių programos.
Gale pridėtas knygai išleisti pini

ginėmis aukomis parėmusių sąrašas.
Naujoje skaučių knygoje yra daug 

geros, vertingos ir naudingos me
džiagos skautybei ir mūsų skaučių 
sąjūdžiui pažinti bei praktiškosioms 
lavinimo programoms eiti. Tai tam 
tikra prasme lyg kokia enciklope
dija.

SKAUTYBĖ LIETUVAITEI neat

O kaip bus su SKAUTU AIDO platinimu? — Iš skautų vyčių sąskrydžio
Derby, Anglijoje. . S. G. Zinkaus nuotr.

stos kitų svarbių bei pagrindinių 
skautybės problemas sprendžiančių 
leidinių, ypač skautybės įkūrėjo 
knygų, tačiau ji bus labai reikalin
gas ir naudingas anų papildymas.

Vyresniosios skautės galės pačios 
savarankiškai naudotis, o vadovėms 
bus lengva gausią knygos medžiagą 
palaipsniui perteikti ir jaunesnio
sioms.

Labai skatintina, kad SKAUTY
BĖ LIETUVAITEI tuoj pat pasiek
tų kiekvieną skautišką šeimą ir 
tuos, kurie domisi lietuvių jaunimo 
reikalais. A. S.
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SKAUTIŠKOJI ŠEIMA

Skautas brolis kitam skautui; 
skautė sesuo kitai skautei. Žo
džiai brolis ir sesuo reiškia pri
klausymą šeimai. Šeimos nariai 
artimiausieji iš visų kitų.

Visas skautybės sąjūdis dvasi
ne prasme suprantamas kaip di
delė šeima. Toji didelė šeima tu
ri visiems jos nariams bendrus 
idealus, bendrus siekimus, ir su
dėtingais būdais stengiamasi, kad 
didžioji šeima gyventų savo idea
lų linkui.

Kiekvienas sąjūdžio dalyvis sa
vaime dar priklauso savo prigim
tinei šeimai. Ši šeima yra pats 
svarbiausias asmens. gyvenimo 
veiksnys. Tai didžiausias asmens 
augimo, žmogaus brendimo, as
menybės ugdymo, charakterio 
formavimo ir viso žmogaus susi
darymo veiksnys.

Kai skautybės sąjūdis siekia 
prisidėti prie jaunimo ugdymo, 
savaime jis šliejasi ir prie šeimų, 
kuriose yra skautų-člų.

Sąjūdis bando šeimai padėti, 
kur ir kiek gali, bando prisidėti, 
kadypač vaiko — jaunuolio pa
sireiškimas už šeimos tokių pat 
tarpe pratęstų geras vaikų — 
jaunuolių šeimų tradicijas ii- pa
pildytų išlaukųjų užsiėmimų tu
rinį geriausia kryptimi.

Užtat sąjūdžiui labai svarbu, 
kad jis būtų arti sąjūdžio daly
vių šeimų ir kad tose šeimose 
reikštųsi skautybės dvasios at
spindys; kad ir šeimose būtų su
tartinai ir smarkiai prisidėta lie
tuvybės išlaikymo pastangoms ir 
skautiškajai nuotaikai palaikyti.

A. S.

VAIKAI GERIAUSIAI AUGA,
KAI -

1. Jie bendrauja su suaugusiais, kurie su jais smagiai 
jaučiasi ir jais beveik visuomet džiaugiasi...

2. Jiems leista suklysti, kai jie nuo to ne per daug 
nukenčia, ir gali gyventi su suaugusiais, kurie nesideda 
esą tobuli...

3. Žmonės aplink juos tiki jais ir išreiškia savo pasi
tikėjimą žodžiais ir duodama laisve.

4. Žmonės aplink juos supranta, ką jie bando atsiek
ti, palaiko juos ir prisideda prie jų pastangų...

5. Žmonės aplink juos leidžia jiems išreikšti abejo
nes, klausti klausimus ir išmėginti savo idėjas...

6. Jie supranta ribas laisvės, kuria jie gali daryti nu
tarimus, ir kai ši laisvė ribojasi ten, kur baigiasi jų suge
bėjimas prisiimti atsakomybę už veiksmus esamu laiku...

7. Žmonės aplink juos savo elgesyje su jais rodo tvir
tumą ir nuoseklumą...

8. Suaugę aplink juos elgiasi kaip suaugę ir parodo, 
koks yra subrendęs būdas elgtis...

9. Žmonės aplink juos padeda jiems laimėti, jei to
kios pagalbos reikia, bet leidžia jiems vargti, kai jie vieni 
jau netoli laimėjimo.

10. Suaugę suderina savo reikalavimus su jų sugebėji
mais ir amžiumi.

11. Žmonės supranta, kas sveika ir naudinga jiems 
augti.

12. Berniukai jaučia, kad jie labai reikalingi šeimai, 
draugams, bendruomenei, tautai.

13. Atmosfera visiems, mažiems ir dideliems, šilta ir 
draugiška.

14. Berniukai susiduria su tikrais gyvenimiškais atsi
tikimais, pilnais pergyvenimų, ir sėkmingai susidoroja su 
jais su suaugusiųjų pagalba ar be jos.

15. Jie stengiasi atlikti, ką jie gali, ir nebando mėg
džioti kitų...

16. Jie domisi atliekamu darbu. Jie domėsis, kai dar
bas turės prasmės jiems. Nesuprastas arba neįdomus dar
bas neprisideda prie lavinimo.

(Understanding Boys by C. G. Moser.) W. S. B.
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WMUSiajo-y/ipA Pėpsois LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

RELIGIJA STOVYKLOJE
Ruošiant stovyklą, iškyla ir pa

maldų klausimas. Jeigu tunto 
dvasios vadovas negali drauge su 
skautais važiuoti į stovyklą, tai 
vadovams yra galvosūkis, kaip ir 
kur skautai sekmadieniais galės 
išklausyti misiąs. Jeigu kapelio
nas ir važiuoja stovyklauti, tai vis 
tiek kartais kyla neaiškumų, ar 
misiąs turėti tik sekmadieniais, ar 
kasdien. Neaišku, ar būtų geriau, 
jeigu jose dalyvautų visi, ar tik 
tie, kurie nori. įvairiai šie klausi
mai būna sprendžiami, bet koks 
būtų geriausias sprendimas?

Iš praktikos pastebėta, kad 
tvarkingiausiai atrodo toji sto
vykla, kurioje visi, kiek yra gali
ma, vykdo tą pačią dienotvarkę. 
Bet jeigu visi iš ryto turės daly
vauti pamaldose, tai kai kam at
rodo, jog čia bus laisvės varžy
mas, prievarta... Bet ar yra lais
vės varžymas ir prievarta, jeigu 
visi skautai turi kasdien dalyvau
ti kituose skautiškuose užsiėmi
muose, žaidimuose, laužuose? Juk 
jie laisvai vyksta į stovyklą ir ži
no, kad stovykloje bus tam tikra 
dienotvarkė, kurią reikės vykdyti.

Kai kas pasako, kad jiems kaž
kaip nenatūraliai atrodo, kasdie
ninės pamaldos stovykloje. Juk 
skautai, gyvendami namie, neina 
kasdien į bažnyčią, tad dėl ko rei
kia kasdien klausyti mišių stovyk
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au meile ir skautiška nuotaika išlydimas Nepr. Lietuvos vienos pasku
tiniųjų vadų stovyklos kapelionas, išvykstąs namo stovyklai pasibaigus.

A. Saulaicio nuotr.

loje? Į šį klausimą galima atsaky
ti labai paprastai. Juk stovykloje 
yra daug ir kitų užsiėmimų, kurių 
skautai neturi, kai gyvena namie. 
Namie nėra kasdien nei vėliavos 
pakėlimo, nei skautiškų žaidimų, 
nei laužų. Stovykla yra tartum 
skautiško gyvenimo sukoncentra
vimas, kur išmokstama per dvi 
savaites gal daugiau negu namie 
per ištisus metus. Tad visai ne
nuostabu, kad stovykloje ir reli
ginis skauto gyvenimas būtų in
tensyvesnis. Be to, mišių metu 
skautas išmoksta ir įpranta giedo
ti, geriau įsigilina į mišių prasmę, 
iš arčiau gali sekti įvairias jų da
lis. Nereikia pamiršti, kad mišios 
yra mūsų religinio gyvenimo 
centras.

Kai kurios mamytės mano, kad 
jeigu jų sūnelis ar dukrelė neis į 
mišias, tai galės ilgiau pamiegoti. 
Labai klysta. Jeigu ir neis į mi
šias, vis tiek turės keltis drauge 
su kitais ir dalyvauti kokiame 
nors kitame užsiėmime. Taip pat 
praktika parodo, kad jeigu skau
tai tvarkingai kiekvieną rytą da
lyvauja pamaldose, tai paskui ir 
visa diena tvarkingiau praeina. 
Tad kasdieninės mišios tikrai nie
kam nepakenks, bet tik padės.

Jeigu stovykla tęsiasi bent 10 
dienų, tai viena diena turėtų būti 
skiriama dvasiniam susikaupimui. 
Kiekvienas laužas taip pat pa
prastai yra užbaigiamas labai 
trumpa ir jautria religine minti
mi, kad skautai būtų kilniai nu
teikiami nakties poilsiui.

Visa tai nėra koks nors "per
krovimas”, bet tik stengimasis su
daryti geresnes sąlygas, kad skau
tai tikrai pajustų, jog jie gyvena 
gražiausioje paties Dievo sukur
toje bažnyčioje — gamtoje, kur 
ir pats Dievas yra taip arti...

V. s. Juozas Vaišnys, S. J.
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MŪSŲ SKAUTAI ir
1942 metais, kai Kristupas Ko

lumbas ruošėsi iškelti koją į Ameri
kos žemyną, Vilniuje Aleksandras 
Gediminaitis, Kazimiero sūnus ir 
šv. Kazimiero, Lietuvos patrono, 
brolis buvo apšauktas Lietuvos di
džiuoju kunigaikščiu. Įžengiant jam 
į sostą, Lietuvos maršalka pasakė 
šitaip: “...Valdyk ir rėdyk Lietuvą 
ne italų, čekų, bet žemaičių papro
čiais, pagal senus Vytauto nuosta
tus...”

LIETUVOS ISTORIJA
tų kariniai laivai vaikėsi ispanų ga
leonus (karinius laivus), tai britų 
laivų stiebai daugiausiai buvo at
gabenti iš Lietuvos, kurios medis, 
didžiosios girios, buvo labai protin
gai administruojamos ir naudoja
mos.

Tokių pavyzdžių, faktų, palygini
mų galima pateikti šimtus ir tūks
tančius, nes Lietuvos istoriją turi 
labai daug gražiu, spalvingu vaizdu, 
kuriais kiekvienas lietuvis gali tik

1529 metais Aleksandro brolis 
Žigimantas, tapęs Lietuvos valdovu, 
paskelbė Lietuvos statutą, visoje 
anuometinėje Europoje pirmąjį ra
šytini įstatymų rinkinį.

100 metų prieš Amerikos atradi- 
mąVytautas Didysis buvo suverenus 
Lietuvos valdovas, valdovas valsty
bės, kuri siekė nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų.

1410 metais įvyko Žalgirio mūšis, 
kuriame lietuviai nugalėjo besiver
žiantį kryžiuočių ordiną.

1509 metais Lietuvoje buvo pra
vestas “Nekilnojamų turtų surašy
mas”, kuriuo remiantis buvo pra
vesta žemės reforma, vienintelė Eu
ropoje tais laikais.

Kai “Kapitono Blood” laikais bri- 

didžiuotis.
Kodėl apie tai kalbama SKAUTŲ 

AIDE? Ogi todėl, kad skautų šūkio 
viena sudėtinė dalis kiekvieną skau
tą įpareigoja tarnauti tėvynei, tai 
yra būti lietuviu, Lietuvos patriotu 
ir daryti viską, kad ir jo aplinkoje 
esą lietuviai būtų Lietuvos patriotai. 
Tam, visų pirma, reikalingas gilus 
lietuvybės pažinimas ir visapusiškas 
jos supratimas. Tam tikslui atsiekti 
nepakanka vien tik gerai mokėti 
savąja, kalbą ir galvoti lietuviškai, 
bet būtina pažinti ir Lietuvos pra
eiti.

Kas negerbia ir nevertina savo 
praeities, tas nevertas dabarties pa
garbos ir neturi teisių į ateitį, sako 
sena kinų išmintis.

Tauta, kuri nežino savo praeities, 
gyvena vien tik tuo tarpu gyvenan
čios kartos dabartimi. Tik pažinusi 
savo istoriją tauta (ar jos dalis) 
darosi tikrai sąmoninga. Juk lietu
vybė nėra vien tik kalba, o visuma: 
kalba, kraujas, praeities istorija, 
dvasios ryšys su tėvyne. Bet dvasios 
ryšys su tėvyne nėra vien tik žinoji
mas, kas ten vyksta, arba sieloj imą
sis josios išsilaisvinimu iš Maskvos 
vergijos. Ryšys su tėvyne yra sėmi- 
masis jėgų iš josios praeities, žino
jimas ir atminimas to, kuo toji mū
sų tėvynė šimtmečių bėgyje buvo.

Savo tautos praeities pažinimas 
būtinas, jei norima aiškiau matyti 
ateitį. Klaidingai pažinę ar supratę 
savo praeitį, rizikuojame pakliūti į 
politinius ir dvasinius klystkelius. 
O juk istorija nėra sugretinimas 
daugiau ar mažiau išaiškintų įvykių 
— tai amžių vyksmas, tai tikra 
grandinė priežasčių ir pasekmių, tad 
savo istorijai pažinti nepakanka pa
žinti vien tą ar kitą faktą.

Skautai rengiasi tapti pavyzdin
gais suaugusiais. Skautai vyčiai jau 
suaugę, dažnai vadovauja kitiems. 
Visiems būtina kuo geriausiai susi
pažinti su Lietuvos istorija ir pažin- 
dinti kitus su ja. Juo labiau gilina- 
mės i savo tautos istoriją ir nagri
nėjame ją liečiančias problemas, 
tuo Lietuva mums darosi brangesnė 
ir artimesnė. Ji to tikrai verta!

s. J. Dainauskas
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(Tęsinys)
— Grįžkime...
Apsisukę ėjo abu greitesniais žingsniais. Kalba nu

trūko. Kažkas svetimo atsistojo tąrp jų.
— Panele Regina, — staiga sulaikė Klemensas mer

gaitę.
— Jūs pykstate? — paklausė, kai ji sustojo.
— O ne, pone Klemensai, už ką galiu pykti? Prašau 

tik mane suprasti ir neteisti per greitai...
— Aš stengsiuos jus suprasti ir būti kantresniu, o 

dabar primenu, kad rytoj vakare atšvęsime pergalę 
Vybraduose...

— Ač?iū už priminimą... bet aš negalėsiu pokylyje da
lyvauti, aš liksiu Čia, nes mano pareigos tik dabar pra
sideda.

— Sužeistuosius galima išvežti į Vybradus, ten juos 
galėtumėt ir prižiūrėti.

— Nežinau, tėvelis sakė, kad jie bus patalpinti Sar- 
vicuose. Kur bus jie, būsiu ir aš. Kiekvienas atlikime 
savo pareigas ko geriausiai, o tie pergalių pokyliai, man 
atrodo, jau per dažni darosi.

— Šitaip jūs nesakykite. Kiekvienas nori džiaugtis, 
jei galima...

— Ar džiaugsmas tik pokyliais reiškiamas?
— Ak, panele Regina, jūs nekankinkite manęs, — 

šūktelėjo susinervinęs ponaitis.

— Atsiprašau, — ir ji pajudėjo vėl eiti. Jai darėsi 
visai nebesmagu. Dabar ji būtų labai laiminga, jei Kle
menso nebematytų ir nebegirdėtų šalia savęs einant.

Baltas debesėlis pridengė pasirodžiusią saulę. Ant 
aukštos smilgos galo suposi linksmas žiogas. Išgirdęs 
žingsnius, jis dideliu lanku nuskriejo ir krito tarp ra
munių. Regina žiūrėjo i pievą. Joje visas gyvenimas at
rodė linksmesnis. Gal kartais ir prasmės ten daugiau? 
Žydi žemė, ir po tais žiedais poryt atsiguls nukauti su
kilėliai. Miestelyje jiems kasa duobes. Ten laksto suši
lęs Sauginas, ten dūsauja giminės ir verkia vaikai tėve
lių... Ne — prasmė kovoti dėl tėvynės laisvės yra dide
lė. Ji gyva ir amžina. Ir koks menkas kai kuris žmogus, 
pykstąs ir liūdįs, atsidūręs siaurų jausmų pynėje, įklim
pęs egoizme, apgaubtas išdidumo ir puikybės...

— Panele Regina, — nutraukė tylą Klemensas, — 
leiskite paklausti, apie ką jūs mąstote?

— Apie žmogų, einantį siauru takeliu...
Staiga ant balto arklio šalia sandėliuko pasirodė Bo- 

gušas. Jis kažko dairėsi ir, juos pamatęs, prijojo keliais 
šuoliais.

— Klemensai, atėjo žinia, kad apylinkėje pasirodė 
kazokų būrys, greitai ruoškimės. Tuojau pergabenkime 
sužeistuosius į Servicus. Išstatyti sargybas! Tamsta pasi
liksi čia ginti Malūntilčio, jei reikės...

(B. d.)

PO DU...

Tolimoje Afrikoje gyvena 
masai čiabuvių giminių. Tai 
gražūs žmonės, mintą dau
giausia pieniškais valgiais. 
Jų gyvenime viskas pareina 
nuo lietaus: jei pievos ža
lios, karvės gerai laikosi, ir 
valgyti užtenka. Jie ypatin
gai mėgsta tirštą raugintą 
pieną — jogurtą.

Nors daugelis jų nematė 
civilizuoto gyvenimo ir, aiš
ku, nieko negirdėjo apie 
skautų organizaciją, jie vi
sur visuomet laikosi d v i e- 
se : masai vyrai niekur nei

na vieni, nieko nedaro vieni 
ir net nevalgo vieni: jie ver
čiau mirtų badu, kaip atsi
sėstų ir valgytų vieni be 
draugo.

Toks paprotys giliai įlei
dęs šaknis, nes dviese ra
miau, geriau, saugiau.

Ir skautas iškylose ir sto
vyklose niekuomet neatsi
skirta vienas nuo kitų. 0

apie tai, kad kas nors suma
nytų vienas maudytis, nėra 
net kalbos. Nors būtumei ir 
labai sumanus, narsus ir 
prityręs, nors mokėtumei ir 
puikiai plaukti, niekuomet 
neturi eiti toliau nuo kitų 
vienas arba maudytis vie
nas.

Geras skautukas net ne
valgo slaptai vienas, bet da
linasi su kitais arba valgo 
tiktai nustatytu laiku, kada 
jis žino, kad visiems jo 
draugams ir jam užteks.

Tie masai čiabuviai gana 
šaunūs, ar ne?

o. s.
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— Susitarta, broliai: kiekvienas 
stengsimės uždirbti, ir už mėne
sio pažiūrėsime, kiek pinigų yra. 
Bet nepamirškime, kad gerieji 
darbai atliekami, kaip visuomet 
— už juos nei reikalaujame, nei 
priimame pinigų.

— Ir dar vienas dalykas: ar 
sutinkate, kad viskas būtų slap
ta, kad niekas nežinotų, kam 
mums tie pinigai reikalingi? Net 
tarp savęs neminėtume šio daly
ko iki sutarto laiko. Kaip tai atro
dytų?

Skiltininkas permetė savo skau
tus akimis ir sutiko visišką prita
rimą. Už kelių minučių briedžių 
skiltis išsiskirstė, pasiryžusi tuo
jau susirasti apmokamo darbo, 
kuris nebūtų kasdieninis geras 
darbelis.

* * *
Liudui pirmam nusišypsojo lai

mė. Visa šeima nuvyko į braškių 
ūkį ir prisirinko uogų į krepšelius. 
Tuo būdu uogos buvo pigesnės ir 
galima buvo jas užšaldyti net vė
lesniam laikui.

Beskinant braškes, Liudui atėjo 
netikėta mintis: kas būtų, jei jis 
pririnktų dešimt, penkiolika krep
šelių ir bandytų pasiūlyti juos 
kaimynams? Uždirbtų apie 20 (ž 
už krepšelį. Tėveliai paskolintų 
pinigų, nuvežtų jį į ūkį, ir jis grį
žęs parduotų šviežias uogas.

Vakare Liudas jau turėjo tėvų 
sutikimą, nors jie ir kiek nustebo, 
kad sūnui taip staigiai parūpo 
uždirbti.

Kitą dieną, paliktas vienas tarp 
svetimų žmonių, skautas pririnko

dvyliką krepšelių. Tada jau pra
dėjo skaudėti nugarą, ir jis pa
skambino, kad jį parvežtų namo.

Kaimynai mielai išpirko uogas, 
ir slaptoje dėžutėje atsirado du 
doleriu ir 40 į..

Tą vakarą Liudas užmigo su 
šypsena ant lūpų ir sapnavo di
džiules braškes laukuose.

sjs Jj? JjC

Bronius taip pat netikėtai pa
slėpė gražų vokelį su dviem dole
riais savo kambaryje.

Penktadienio vakarą draugas 
paskambino ir paprašė jo jį pa
vaduoti.

— Tėveliai nutarė anksti rytą 
važiuoti į ežerą, — sakė Tomas, o 
aš pažadėjau tarnauti mišioms 9 
valandą. Žinai, bus vestuvės. Ar 
negalėtum nueiti už mane?

Bronius sutiko, nes jie nekartą 
buvo pavadavę vienas antrą per 
mokslo metus. Šeštadienį jis ir 
kitas tamiukas baigė ruoštis, kai 
pabrolys jiems įkišo po pailgą 
vokelį sakydamas:

— Čia jums: ir aš kadaise tar
navau mišioms. Užsifundykite ką 
nors.

Taip slapta pinigai ir atsirado 
Broniaus kambaryje.

— Jei kiekvienas iš skilties at
neštų po du, būtų keturiolika, — 
galvojo berniukas. — Kažin ar 
užtektų tam daiktui?

* * *
Niekas neturėjo tokio gražaus 

darželio, kaip ponia Larson. Ra

mūnas ne kartą sustodavo prie 
tvoros ir gėrėjosi jos gėlėmis.

— Kažin, ką ji daro? — klausė 
jis savęs. — Mūsų gėlės taip ne
auga, nors mamytė ir labai sten
giasi.

Kartą vėl sustojęs net pašoko, 
išgirdęs balsą ties savim anapus 
tvoros.

— Ar patinka gėlės?
— Labai patinka, — atsakė 

Ramūnas paraudęs. — Niekas 
mūsų gatvėje neturi gražesnių už 
Tamstą, p. Larson.

— Ar šitaip? — nudžiugo po
nia. ------ Aš kaip tik labai susi
rūpinusi, kad mano gėlės nenu
kentėtų, nes ruošiuosi išvykti sa
vaitei pas dukterį.

— Ar galėčiau padėti? — iš
spruko iš skauto lūpų. — Mielai 
daryčiau, ką Tamsta norėtumei.

Ponia Larson pagalvojo ir pa
klausė:

— Ar tėveliai leistų? Tu gyveni 
pilkame name balta tvora?

— Manau, kad leistų. Ar ateiti 
su mamyte?

$ $
Kas vakarą per septynias die

nas Ramūnas laistė gėles prie 
namo pritaisyta žarna ir piovė 
žolę. Jam nė į galvą neatėjo, kad 
jam galėtų užmokėti, taip jis mė
go savo darbą. Todėl nenorėjo 
priimti keturių dolerių, kuriuos p. 
Larson jam padavė grįžusi.

— Aš ne už pinigus, — mikčio
jo jis. — Man buvo labai smagu 
laistyti Tamstos gėles. Ar viskas 
gerai?
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— Negalėtų būti geriau, — at
sakė ponia. — Gėlės dar gražes
nės, o žolė puiki. Gal man vėl 
kada atėjęs padėsi? O tuo tarpu 
imk uždirbtus pinigus ir nusipirk 
ką nors vasarai.

Briedžių skiltis tą vakarą jau 
turėjo aštuonis dolerius 40 <į savo 
planams vykdyti.

* * *
Tomui laimė atėjo paštu.
— Mielasis krikštasūnį Tomai,

— skaitė jis sėdėdamas sodelyje,
— jau kuris laikas ruošiuosi tau 
parašyti ir pasakyti, kad girdė
jau gerų dalykų apie tave iš tavo 
tėvelių.

Sužinojau, kad perėjai į septin
tą skyrių vienas iš pirmųjų, lan
kei šeštadienio mokyklą ir be to 
dar mėgsti skaityti.

Kad žinotumei, jog labai esu 
patenkintas tavimi ir linkiu tau 
gero, siunčiu dovanėlę, kurią pa
naudok, kaip tinkamas.

Linkėjimų tau ir tavo tėveliams. 
Tavo krikštatėvis M. T.

$5. — Tomas padėjo skilties 
reikalams. Jie buvo uždirbti "už 
nuopelnus" — gerai atliktus 
mokslo metus.

* :S *
Jauniaus širdis buvo sunki. Šei

moje augo keturi už jį jaunesni 
vaikai, ir tėvai turėjo skaitytis su 
kiekvienu, centu. Tą Jaunius žino
jo ir gerai suprato.

Mokslo metu išnešiodamas 
laikraščius ir prisidėdamas prie 
šeimos uždarbio, jis vasarą dar 
eidavo į golfo aikštę patarnauti. 
Uždirbtus pinigus atiduodavo, 
nieko sau nepalikdamas. Buvo 
susitarta, kad prireikus smulkių 
mažmožiams, jis visuomet galėjo 
paprašyti.

Skilties sumanymas turėjo būti 
paslaptis, todėl berniukas sau 
suko galvą ir nieko negalėjo su
galvoti. Laikas bėgo, ir jis pradė
jo labai nusiminti.

Vieną dieną, kaip paprastai 
pasilenkęs prie kaimynų durų, 
kad padėjus laikraštį, Jauniaus

RAŠYTOJA, RAŠANTI IR SKAUTAMS

Nepaprastai malonu, kai į mū
sų leituviškas skautiškas gretas 
kreipia dėmesį ir skiria savo 
brangų laiką ne kasdieninės as
menybės.

Viena tokių yra rašytoja Pet-

Rašytoja PETRONĖLĖ ORINTAI- 
TĖ - JANUTIENĖ.

Poetė savo kūrybos šiais metais 
yra davusi ir Skautu Aidui.

žvilgsnis užkliuvo už kažkokio 
daikto, įkritusio į krūmo apatines 
šakas. Įkišęs ranką, jis ištraukė 
makštį su akiniais.

— Tai tikrai ne vieta jiems, — 
nusijuokė berniukas ir paspaudė 
skambutį.

Prie durų pasirodė pats namų 
savininkas. Pamatęs daiktą Jau
niaus rankoje, sušuko:

— Mano akiniai! Kur juos ra
dai? Išieškojau visus namus, nes 
be jų negaliu vairuoti.

— Jie buvo įkritę į eglę, — at
sakė Jaunius. — Dėjau laikraštį 
prie durų ir pamačiau.

— Šit kaip! Suprantu: nešiau 
du maišeliu su pirkiniais ir aki
nius: jie man, matyt, išslydo... 

ronėlė Orintaitė — Bale Vaivo- 
rytė. Jos knygos, skirtos jauni
mui, tai tikras lietuvių kalbos 
lobynas. Net jos proza rašyti 
veikalai, kaip neseniai išleistas 
Hardžio Pulkas — dainuote dai
nuoja.

Skautiškasis jaunimas turėtų 
skaityti jos knygas garsiai savo 
sueigose bei namuose.

Štai rašytojos knygos, išleistos 
tremtyje ir skirtos jaunimui: 
Šulinys sodyboje (eilėraščiai), 
Viligailė (legenda), 
Tafilė iš Kražantės (apysaka). 
Bales V aivorytės (Voveraitės) 
pseudonimu;

Kiškio lūpa,
Zirgonė ir Gailė,
Mano švilpa,
Viltrakių vaikai (premijuo
ta),
Tėviškės takais,
Hardžio pulkas,
Skaidrytė.
Šiuo metu rašytoja Petronėlė 

Orintaitė - Janutienė su savo Šei
ma gyvena Kalifornijoje, Los 
Angeles mieste. V.B.

Palauk čia minutėlę, — p. Johns
ton dingo nuo durų ir grįžo su 
doleriu rankose.

— Imk šį žaliuką, jis tau pra
vers, — pasakė jis maloniai ber
niukui. — Esu laimingas, kad aki
niai atsirado.

Taip Jaunius, kelis kartus pa
dėkojęs, parsinešė dolerį skilties 
kasai.

* * *
Jau keleri metai kaip netoli 

nuo skiltininko Petro namų veikė 
labai modernus automobiliams 
plauti garažas. Keletą kartų Pet
ras stebėjo kaip mašinos perei
davo per tikrą pirtį: jas siurbė ir 
plovė iš vidaus, muilino, skalavo 
ir džiovino, šluostė ir blizgino iš
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lauko, kol vėl grįždavo į savinin
ko rankas tartum naujai gimu
sios.

Darbą atlikdavo mašinos, prie
taisai ir keli žvalūs berniukai, 
keletą metą vyresni už Petrą.

Norėdamas kaip nors uždirbti 
skilties reikalams, jis nužygiavo 
pas garažo vedėją, prašydamas 
jam duoti darbo, nors keletą va
landų.

Gavęs atsakymą, kad laisvo 
darbo nesą, nenusiminė, bet vis 
užbėgdamas pažiūrėdavo, ar kar
tais nepasitaikys kokia nors ge
ra proga.

Ir pasisekė. Garažo vedėjas, 
jau įsidėmėjęs Petro veidą, vieną 
gražią dieną pamojo berniukui, ir 
paklausė:

— Ar vis dar nori padirbėti? 
Ką tik sužinojau, kad vienas 
mano padėjėjų negali ateiti. Bet 
tai būtų keturiom valandom, ne 
mažiau.

Bematant Petras jau stovėjo 
prie kablių traukiamos mašinos 
su skuduru ir langams plauti 
purkštuvu rankose. Įšokęs dirbo 
iš visos širdies, kad nieko kito 
nebematė, kaip tik savo darbą.

Per mažą pertrauką tuoj pra
nešė namams, kada grįšiąs, ir vėl 
dirbo. Užtat po keturių valandų 
ne tik gavo keturis dolerius, bet ir 
pažadą jam vėl kada nors duoti 
progos uždirbti.

* :S

Į sueigą Petras pakvietė dr-vės 
draugininką ir jo adjutantą. Ne

riėra aklesnio už tą, kuris 
nenori matyti, ir kurtesnio 
už tą, kuris nenori girdėti.

W. S. B.

Kątik išėjo puikus lietuviu skau
tu sąjūdžio vaizdu albumas

LAUŽAI LIEPSNOJA 
VAKARUOSE.

Išleido LSB Jamborės fondas. Kai
na 6.00 dol.

sakė tikro reikalo, tik kad labai 
būtina.

—■ Nesvarbu, kiek kas uždirbo,
— galvojo jis. — Pereisime per 
visus su veltuke, ir jie įmes, kiek 
turės. Paskui suskaičiuosime, — 
ir įkišo ranką į savo bliuzės kiše
nę patikrinti, ar tikrai nepamiršo 
pasiimti uždirbtų pinigų.

* * ❖

Visi atėjo: Liudas ir Bronius, 
Ramūnas ir Tomas, paskiltininkis 
Jaunius, skiltininkas Petras, drau
gininkas ir jo adjutantas. Skautų 
veidai žibėjo, ir jautėsi, kad vyks
ta kažkas labai smagaus.

Po sueigos atidarymo, Petras 
kreipėsi į Tomą:

— Pasakyk, broli, kodėl šian
dien susirinkome, nes tu pradžią 
geriausiai žinai.

Tomas atsiliutavo ir pradėjo:
— Prieš mokslo metų galą kartą 
kaip reikiant pažiūrėjau į Lietu
vos vėliavą mūsų bažnyčioje —■ 
kaip tik saulė švietė pro langą — 
ir pamačiau, kad ji visai nebe
graži, sena ir išblukusi.

Pažiūrėjau į Amerikos vėliavą 
prie dešiniojo altoriaus, bet toji 
atrodė gerai, spalvos dar ryškios.

— Atėjo mintis, kad reiktų pa
rūpinti naują vėliavą, ir pagal

vojau apie savo skiltį. Per sueigą 
papasakojau viską, ir broliai su
tiko atlikti gerą darbelį.

— Ačiū, Tomai, — pasakė skil
tininkas. — Visi, broli drauginin
ke, susitarėme stengtis uždirbti 
pinigų šiam projektui ir niekam 
apie tai nesakyti. Be to, gerieji 
darbeliai ir toliau turėjo būti at
likti be užmokesčio.

— Šiandien yra ta diena, kada 
kiekvienas įmes į šią veltukę, 
kiek jis turi — Tu, Broniau, apeik
— ir pažiūrėsime, kaip mums 
pasisekė.

Bronius netrukus padavė Pet
rui veltukę su pinigais, o tas 
kreipėsi į Jaunių:

■—■ Suskaičiuok, broli.
Veltukėje pasirodė esą $18.40. 

Niekas taip daug nesitikėjo, ir vi
si džiaugsmingai trynė rankas.

Staiga Liudas paklausė:
— Bet ar užteks tiek naujai vė

liavai pirkti? — ir visi nutirpo.
— Esu tikras, kad užteks, — at

siliepė draugininkas. — O gal 
dar ir liks kiek stiebui atnaujinti. 
Žodžiu, nesirūpinkite, tik svarbu 
dabar gauti klebono sutikimą.

— Tą jau turiu, —■ nusišypsojo 
Petras. — Klebonas sutinka, kad 
naujos vėliavos reikėjo, tik nie
kas to kažkaip nepastebėjo. To
dėl jis labai patenkintas, žada 
naująją vėliavą pašventinti ir — 
spėkite — pavaišinti mus. Ge
riau negali būti, ką?

— Nepykstat e, kad jam šį tą 
išplepėjau? Žinojau, kad toliau 
nenueis, o be to mūsų sueiga ne
būtų buvusi visai užbaigta.

— Nepykstame, nepykstame,
— atsiliepė skautai. — Kad tik 
viskas gerai.

Susėdę pasivaišino iš kažkur 
atsiradusiais sausainiukais ir sal
dainiais, pasipasakojo pereitų 
savaičių nuotykus ir, paspaudę 
vienas kitam kairiąją, išsiskirstė 
iki kito karto. Štai kaip Briedžių 
skiltis atrišo gerojo darbelio maz
gą- P- P-

— 189

9



ŠIS TAS APIE PALAPINE
Palapinei statyti vieta: sausa, lygi, 

užuovėjoje, saugi nuo žaibo, toli nuo 
išviečių, skruzdynų, balų (uodai!) 
Saugotis krintančių šakų.

Vengti drėgnumo, ypač drėgnos 
žemės.

Griovelius, jei juos kasti reikia, 
kasti prie pat palapinės nuolaidumo.

Palapinėje, kaip ir kuprinėje, 
kiekvienas daiktas turi savo vietą; 
net tamsoje kiekvienas daiktas turi 
būti lengviau surandamas.

Aplink nieks, nė viena šakelė, be 
reikalo nesimėto.

Einant kojomis neužkabinti vir
vių, kuriomis palapinė įtempta.

Dienos metu pakelti palapinės 
sienas. Kasdien saulėn išnešti ap- 
klodus ir paklodus ir vėdinti iki 
pavakarės, apie pavakarius.

Į palapinę neimti drėgnų drabu
žių.

Jei galima, palapinėje nelaikyti 
batų ir nešvarių baltinių.

Geriausia į palapinę visai jokių 
valgių nenešti.

Be leidimo dienos metu niekas 
nesėdi palapinėje.

Be leidimo neiti j svetimą pala
pinę.

Jei palapinė ištempta nuožulnioje 
vietoje, gulėti kojom žemyn.

Palapinės virves vakare arba ly
jant atleisti, o vėjui pučiant įtempti.

Lietui lyjant, palapinės stogo ne
judinti, nes pravarvės vanduo.

Mažoje palapinėje nedegti degtu
ko ir atviros ugnies.

Jau prieš vakarienę viską nakčiai 
paruošti (rūbus, paklodes, šviesą).

Vakare drabužius sudėti ir įdėti į 
kuprinę ar po pagalviu.

Išvykstant palapinę gerai sudėti.

Drėgnos palapinės nesudėti, arba 
bent vėl tuoj išlenkti ir išdžiovinti.

Palapinėje nedeginti žibalinio ži
burio.

Prie kiekvienos palapinės turėtų 
būti šiukšlėms maišelis.

Šviežus oras visada reikalingas — 
viena įėjimo pusė turėtų būti visa
da atdara, o naktį visai įėjimą atkel
ti, jei tik galima.

Skautų lovos turėtų būti taip su
dėtos, kad nebūtų vieno kojūgalis 
prie kito galvūgalio.

Naktį visi išėjimai turi būti at- 
kraustyti, kad, reikalui esant, visi 
galėtų greitai išeiti.

Jeigu kas yra palapinėje ar neuž
ilgo ten bus, nepaleisti uodams už
mušti dujų ar kvapų.

Nekabinti drabužių ant virvės, iš
temptos tarp palapinės kuolų.

Įrengti įrengimus kuprinėms, 
knygoms ir kt. daiktams virš žemės 
išlaikyti.

Basanavičiaus dr-vės vilkiukų skiltis užsiėmimų metu Chicagos LITU-

ATSARGIAI SU KIRVIU 
IR PEILIU

Savo aštrų kirvį nešiok ir laikyk 
makštyje. Prakuras ir nestoras mal
kas skaldyk mažu kirviu, dideles 
malkas — dideliu kirviu. Didelį, 
vienašmenį kirvį nešiok taip, kad 
ašmenys būtų atsuktos nuo kūno. 
Jei kirvis dviejų ašmenų, laikyk jį 
makštyje ir atsuk aštresniąsias aš
menis nuo savęs.

Prityrę medžkirčiai laikosi šių 
saugumo taisyklių:

1. Visi įrankiai su ašmenimis turi 
būti aštrūs.

2. Kirsti įrankiai laikomi pasto
gėje.

3. Nepaliekamas kirvis įvarytas į 
rastą.

4. Prieš kertant medį ar malkas 
patikrinama, ar rankena sausa ir 
neslidi.

5. Skaldant ar kertant didelius 
pagalius, žemesnysis jo galas paki
šamas po kitu rąstu, kad pagalys 
negalėtų šokti į orą.

6. Neskaidoma ir nekapojama ant 
plikos žemės; vartojama kaladė.

7. Visi įrankiai vartojami tik tam, 
kam jie skirti.

8. Kertama medžiai, kurie leisti 
kirsti.

9. Atsargiai, kad kirviu ar atšo
kusiu pagaliu nebūtų kas užgautas.
10. Įrankiai tvarkingai padedami į 
vietą, švariai nurenkama kirtimo 
vieta, nepaliekami jokie pėdsakai.

Sk.

Be reikalo nelenkti. Plyšius ir trū
kusias virves pataisyti.

ANICOS tunto 15 m. jubiliejinėje stovykloje Rako ūkyje.
Tėv. A. Kezio, S. J., nuotrauka.
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įsidėmėtini elgesio 
dalykai

Palik daiktus tokius, kokius juos 
radai atėjęs, arba — pataisyk juos.

Gauk leidimą eiti per privačią 
nuosavybę ar pasinaudoti kokiu 
daiktu.

Jei tenka eiti per ūkio žemę, ypač 
pievas arba javų laukus, laikykis 
takų. Jei pramintų takų nėra, eik 
apie lauką, jo eže, kraštu ar kokia 
vaga.

Obuoliai ir vaisiai soduose, daržo
vės lysvėse ir gėlės darželiuose yra 
asmens nuosavybė! Deja, pasitaiko 
žmonių, kurie galvoja, kad visa tai, 
kas auga, yra “vieša nuosavybė” ir 
neva priklauso visiems. Taip nėra!

Laikykis nustatytų ir parodytų 
kelių miške. Kitais eik, jei tikrai 
gerai juos jau žinai.

Neliesk ženklų ir rodyklių, išsky
rus, kada gali juos pataisyti taip, 
kad jie būtų patogesni kitiems ke
liautojams.

Patikrink savo užrašus apie ug
nies kūrimą, saugumą ir būk tikras, 
kad tą moki praktiškai įvykdyti.

Nedrožinėk ir neįpiaustinėk savo 
inicialų medžių žievėse, medinėse 
sienose arba tvorose.

Nelupinėk žievės nuo gyvų me
džių!

Išeidamas, savo iškylos ar stovyk
los vieta palik tokią, kokią būtum

Paveikslas, kuri padarytą žemėje, lietuvių vieneto pastovyklę lankydamas, 
skautybės įkūrėjas lordas R. Baden-Powellis pagerbė saliutu Tarptautinėje 
jamborėje 1933 m. Vengrijoje. A. Saulaičio nuotr.

norėjęs ją rasti •— švarią, nepriterš- 
tą, neprišiukšlintą, ir, žiūrėk, kad 
būtų pakankamai gerų malkų se
kantiems iškylautojams.

Gyvenk ir leisk gyventi! — neuž
mušk, nesužeisk, nekankink ir ne
vargink ar be būtino reikalo nenai
kink daiktų ar padarų, gyvenančių 
ar augančių atviroje gamtoje, miške, 
lauke ar p.

Prisidėk prie to, kad tavo kiemas 
arba stovykla taptų vieta, kur 
paukščiai, žvėreliai ir gyvūnėliai 
rastų prieglaudą, maisto ir... drau
gų!

Būk tikras iškylautojas ir stovyk
lautojas! A. S. jr.

Kada paskutinį kartą lan
kei ką nors ligoninėje?

Kada paskutinį kartą pa
tarei naujam vadovui, ne
bandydamas daryti įspū
džio, tartum viską žino
tum?

Kada paskutinį kartą sa
kei “dėkui”, nors tai nebuvo 
būtina?

Kada paskutinį kartą atli
kai gerą darbelį, nepaminė
jęs jo kitiems?

W. S. B.

Chicagos Lituanicos, Aušros Vartų ir Kernavės tuntų stovyklų bendros vėliavų nuleidimo VII. 12 apeigos. Sto
vyklautojus sveikina VS s. B. Juodelis. Tėv. A. Kezio, S. J.., nuotrauka.
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PAUKŠČIŲ PASAULIS
Ir kas per sutvėrimai yra tie 

paukščiai? Ar esame kada nors 
rimčiau pagalvoję, pabandę nu
statyti, kuo paukščiai skiriasi 
nuo kitų gyvių? Kažin...

Daugelis sutiks, kad pažvelgus 
į gyvąją gamtą, paukščiai pasi
rodo esą gražiausi tvariniai. Jie 
taip pat vieni iš gražiausius bal
sus turinčių sutvėrimų — kas jų 
per čiulbėjimas ir giedojimas!

Paukščiai, be abejo, labiausiai 
tyrinėjami ir gal būt labiausiai 
saugomi, ginami. Juk ar ne jiems 
įtaisome inkilėlius pavasarį, le
syklas žiemą; argi ne gaila ma
tant, kai katė žvirblį nešasi... Ta
čiau įdomu, kad, neskaitant žu
vų, paukščiai yra gausiausiai 
paplitę visame pasaulyje. Juos 
gali sutikti žemės ašigalių ledy
nuose, aukštuose Himalajuose, 
beribėse jūrose, tankiausiose 
džiunglėse, nykiausiose dyku
mose ir ūžiančiuose, žmonių bei 
mašinų pilnuose miestuose. Tik 
pačiam Antarktikos kontinento 
viduryje dar nebuvo pastebėta 
paukščių, nors ir toje Dievo ap
leistoje ledaunėje, dar nenusto
jamą vilties. Kai kurios paukščių 
rūšys pasiekia net žuvų karaliją, 
nardydamos vandenyje šimto su 
viršum pėdų gilumoje, beveik 
kaip povandeniniai laivai.

Bet grįžkime prie pirmojo klau
simo: kokios savybės paukščius 
"daro paukščiais"? Ar šikšno
sparnį galima laikyti paukščiu? 
Ar pingvinas, kuris plaukia, 
vaikšto, bet neskraido, gali būti 
priskiriamas prie paukščių gimi
nės?

Gerai žinoma, kad paukščiai 
labai panašūs į kai kuriuos rop
lius. Abiejų kai kurių kūno rau
menų ir kaulų išdėstymas yra 
nuostabiai vienodas. Be to rop
liai ir paukščiai deda kiaušinius, 
iš kurių išsirita jaunikliai. Ir vie
ni ir kiti išsirita su "kiaušinio dan- 

čiu" ant snapo (ar žiaunos), ku
ris, jiems prasikalus iš lukšto, ne
bereikalingas ir dingsta.

Yra paukščiai, kurie nemoka 
skraidyti, tad skridimas ar spar
nai dar nėra pakankamas pa
grindas priskirti juos paukščių 
giminei. Tačiau sustokime ties 
plunksnomis, pažvelkime į visą 
gyvūniją, atidžiai peržiūrėkime 
tuos, kuriuos esame įpratę va
dinti paukščiais, atsargumo dėlei 
dar pasiklauskime mokslininkų, 
ir galėsime pasakyti: paukščiai 
skiriasi nuo visų kitų gyvūnų tuo, 
kad jie turi plunksnas: tuo joks 
kitas sutvėrimas pasigirti negali!

Apie paukščius atspausta dau
gybė knygų, brėžinių ir nuotrau
kų. Visai neseniai Time leidykla 
išleido puikią, iliustruotą R. Tory 
Petersono knygą The Birds. Iš jos 
įvadinių puslapių ir šis straipsne
lis yra laisvu vertimu sukompo
nuotas.

Sekančiuose SKAUTŲ AIDO 
numeriuose šią temą toliau nagri
nėsime, nes paukščių savybėmis 
esame nepaprastai nustebinti ir 
sužavėti. Tuo pačiu tikimės, kad 
SKAUTŲ AIDO skaitytojai paukš

Paukščiu draugai juos pažįsta iš tipingu kiekvieno paukščio požymiu. 
Čia surašyta įvairiu pažinimo požymiu pavadinimai.

čiais susidomės, juos pažins, ar
ba bent mažų mažiausiai — ma
loniai praleis laiką prie šių pus
lapių.

Gi jeigu paukščiai Jus domina 
tiek pat kaip ir mus, tai gerai pa
sidairykime sodelyje, parke, miš
ke arba net ir miesto centre ir su
sipažinkime bent su dviem paukš
čių rūšim! Gerai?

O dabar — iki pasimatymo se
kančiame numeryje.

Vis budžiu!
Brolis Balandis, 

Columbiformes.
P. S. "Columbiformes" yra ma

no lotyniška giminės pavardė: 
taip mane mokslininkai yra pa
vadinę. Šiuo metu pasaulyje yra 
dvi mūsų pagrindinės giminės ir 
302 skirtingos šeimos — rūšys. O 
kiek kiekvienoje šeimoje yra ba
landžių — atleiskite — nežinau...

B. B.

192 —-

12



SOW i
Kokie nustabūs yra medžiai! 

Jie seniausi iš visų gyvų daiktų 
pasaulyje. Sekvojos milžiniško
sios Kalifornijos medynuose sie
kia 2,500, net 3,000 metų, jų aukš
tis ligi 340 pėdų, storis pasitaiko 
35 pėdų. Australijos eukaliptas 
užauga 100 pėdų aukščiau už Ka
lifornijos raudonmedį; Afrikos 
baobabas toks storas, kad čiabu
viai išskaptuoja jo liemenyje 
kambarį ir gyvena jame!

Kiekvienas medis, mažas ir di
delis, turi savo būdą veržtis į gy
venimą, augti ir didėti, prisitai
kyti prie aplinkos ir įsijungti į jos 
gyvenimą. Kiekvienas reikalin
gas oro, maisto, vandens ir sau
lės, prie kurios veržiasi visa savo 
prigimtimi. Visi medžiai vienu 
laiku dirba, veikia, kitu — ilsisi. 
Visi turi savo paskirtį, savo cha
rakteringus bruožus. Net tos pa
čios skirties medžiai nevienodai 
"elgiasi".

Medžiai mūsų pusės akro so
dyboje nėra nei seni, nei nepa
prastai aukšti. Kada pradėjome 
kurtis, sklypas buvo dalinai pli
kas, nes jo savininkai, norėdami 
nusikratyti aštrių juodųjų lauki
nių aviečių, nudegino ir krūmus 
ir medžius. Mūsų sodybos gyven
tojai tačiau be galo mėgsta gyvy

bės ženklus aplink save ir džiau
giasi, kai po 15 metų žmonės juos 
laiko puslaukiniais, "įlindusiais į 
krūmus".

Apsigyvenę jie tuojau pasodino 
greitai augančių baltųjų akacijų, 
plačiųjų katalpų, gluosnių svy
ruoklių, pavasarį gražiai žydin
čių ir bičių mėgiamų karklų "ka
čiukų", pora kaštanų, penkia- 
spyglių pušų ir mielą šermukšnį.

Tuo tarpu iš žemės patys ėmė 
veržtis keturių skirčių ąžuolai, 
raudonieji klevai, krūminiai ber
želiai, pilkieji riešutmedžai, uo
siai, topoliai, kadugiai ir daugy
bė nykštikrūmių, puskrūmių ir 
krūmų.

Kai medžiai užauga žmonių 
akyse, jie pasidaro ypatingai 
mieli, savi. Kartais jie net pamo
ko.

Paimkime, pavyzdžiui, pilkąjį 
riešutmedį aikštelėje už namo: 
pradžioje atrodė, kad jam ten ne 
vieta augti, bet jis, porą kartų nu
kirptas iki žemės, vis iš naujo 
veržėsi, norėjo gyventi ir augti. 
Gerbdami jo ryžtingumą ir iš
tvermę, pagaliau jį palikome: iš
augo tiesus, gražus, vienodai iš
siskleidęs, šiemet pirmą kartą au
ginąs vaisius. Sėdime jo pavėsy
je, didžiuojamės juo ir dėkojame, 
nes jis mus moko nenustoti vil
ties.

Pilkieji riešutmedžiai, randami 
Šiaurės Amerikoje, išauga iki 30 
metrų. Jų žievė pilka ryškiu raš
tu, ypač senatvėje. Riešutai pa
ilgi, smailiu galiuku; kevalų ap- 
valkai primena kempinę ir limpa. 
Kol jie minkšti, galima juos rau
ginti kaip agurkus. Vėliau keva
lai kietėja ir lengvai išlukštenami 
iš apvalkų. Riešutai saldūs, rie
būs, vaikų rudenį mielai renka
mi. Indėnai iš jų išspausdavo 
aliejaus savo apeigoms.

Pilkojo riešutmedžio mediena, 
kuri nesusimeta, nei skyla, vertin
ga įvairiems dailiesiems dirbi
niams: ne viena spinta ir lentyna, 
ne vienas bažnyčios altorius iš- 
piaustytas iš jos, o brangesni 
namai ir laivai išmušti ja, nes ji 
minkšta, lengva, gražiai raštuota 
ir labai tinka poliruoti.

Iš sulos kai kur daromas cuk
rus. Iš šaknų žievių gaminami 
vaistai. Riešutų kevalais ir švie
žia žieve Amerikos kalnų gyven
tojai mėgdavo dažyti savo namie 
austas medžiagas gelsvai ruda 
spalva.

Ar ne gerai, kad leidome savo 
narsiajam riešutmedžiui pievelė
je augti?

Mūsų žemės pakraštyje pama
žu lūžta jo prosenelis, praleidęs 
apie 70 metų ir nukentėjęs nuo 
vėjų ir ledo. Ir kam jis dar reika
lingas? Jo viršūnės dalis nukritu
si — vos laikosi įkeltas inkilas, — 
žievė raukšlėta, įskilusi. Ar ne 
laikas jį nupiauti, nuvilkti kur 
nors kitur? Kokia nauda iš tokio 
seno daikto?

Štai kokia: vasarą inkile peri 
paukščiai, žiemą prisiglaudžia 
pelėda. Geniai randa sau maisto, 
ir voverės pešasi dėl riešutų. Nu
džiūvusios šakos pačioje viršūnė
je ilsisi iš toliau atskridę paukš
čiai arba budi savieji. Ir niekuo
met, niekuomet nepamiršiu, kaip 
šį pavasarį į jį grįžo mintąs vabz
džiais ir varlėmis vanagėlis: 
džiaugsmingai klykdamas, jis 
nardė giliom bangom ore, tuo 
pranešdamas, kad viskas gerai, 
kad vėl prasidės linksmoji vasa
ra, kad jis laimingas, radęs savo 
seną, ištikimą draugą — bedžiūs- 
fantį medį.

Ar nepradedame žiūrėti į seno 
žmogaus gyvenimą ir vertę kito
kiomis akimis? P.P.
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*
♦ * SKAUTIŠKŲJŲ

IDCALŲ SKKIAA/T

KADA SKAUTAS TIKRAI TAMPA SKAUTU?
Kada jis įgyvendina tai, ką jis 

pasižadėjo...
Mums skautybė brangi ir įdo

mi, bet yra žmonių, kurie jai da
ro priekaištus, jos nemėgsta ar
ba net neapkenčia.

Priežasčių gali būti labai 
daug, išvardinkime tik kelias: 
niekuomet nesigilinę į skautybės 
esmę, jie jos nepažįsta arba klai
dingai supranta; arba dar: 
jiems pasitaikė susitikti su skau
tu ar skautais, kurie neskautiš- 
kai elgėsi.

Pagal mūsų jausmą — ir jis 
tur būt teisingas — vandens 
saugas turėtų šokti į jūrą gyvybę 
gelbėti, nors jo darbo valandos 
ir būtų pasibaigusios; policinin
kas, nors ir civiliais drabužiais 
laisvalaikiu, turėtų ginti įstaty
mus ir padėti žmonėms; dakta
ras, nors ir pavargęs ir ką tik 
grįžęs namo, turėtų, atsiradus 

SENA PATARLE AMŽINAI NEPASENS
X Nevaikščiok išsižiojęs: varna įlėks.
° Pešasi kaip kregždė su vanagu.
* Visi geri, kai miega.
X — Tinginy, te kiaušinį!

— Ar nuluptas?
— ....Ne.
— Tai mesk per tvorą!

° Pliauškia kaip pasamdytas.
* Palengva eidamas toliau nueisi.
X Sveikata už auksą brangesnė.
° Priprato kaip zuikis į kopūstus.
V Serga tinginio liga.

(Iš lietuvių tautosakos)

reikalui, tuojau vėl grįžti į dar
bą.

Tokiu pat būdu skautas visur 
ir visuomet turėtų būti skautas. 
Jeigu taip nėra, kiti tai pastebi, 
daro savo išvadas ir ne kartą 
kaltina ne tik patį skautą, bet ir 
visą sąjūdį, jo idėją ir metodus.

Norėčiau čia pakalbėti apie 
automobilius ir vairuotojus: ne 
vienas galvoja, kad važiuoti au
tomobiliu užtenka mokėti vai
ruoti, tačiau, gavus leidimą, rei
kia dar daug patyrimo ir laiko, 
kol gali save laikyti geru vai
ruotoju. Reikia būti drausmin- 
gams, protingam, pastabiam, 
budriam, ramiam, mandagiam, 
jautriam; reikia mokėti taikytis 
prie automobilio ir sąlygų — žo
džiu, dalykas nepaprastai sudė
tingas.

Taip pat skautas, davęs įžodį, 
pradeda skautiškąjį žaidimą —

Yra dviejų rūšių paiki 
žmonės.
Vieni sako: “Tai sena ir to

dėl niekam netinka.”
Kiti įrodinėja, kad visa, 

kas nauja, geriau.
w. s. B.

kaip lordas Baden-Powellis va
dino skaūtybę — ir tik įgijęs pa
tyrimo ir persiėmęs skautybės 
dvasia, jis pamažu tampa tikru 
skautu.

Jis nebegali būti neskautiškas: 
jo mazgai skautiškai surišti, jo 
papročiai skautiški, jo elgesys 
skautiškas. Skautybė tampa jo 
antra prigimtimi.

Gaila, yra žmonių, savo laiku 
užsidegusių skautiškuoju žaidi
mu ir juo vėliau nusivylusių. 
Dažnai jie nesupranta, kad klai
da nėra skautybėje, bet juose pa
čiuose: jie įsivaizdavo skaūtybę 
kitokią, kokia ji iš tikrųjų yra. 
Jie visko laukė iš kitų, kaip rei
kiant neprisidėjo, visuomet ieš
kojo tik pramogos. Jie pamiršo, 
kad ir žaidimas turi taisyklių ir 
kad reikia gerai mokėti žaisti, 
kad laimėtumei.

Skautybė taip paplitusi, kad 
sunku įsivaizduoti pasaulį be 
jos. Ir Lietuvoje ji gražiai žydė
jo, įkvėpdama didelę dalį jauni
mo.

Buvo ir tebėra tikrų skautų, 
kurie gyvena tuo, ką jie įžodžio 
dieną pažadėjo. Ar esi vienas iš 
jų? • V.M.
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MUSŲ JAUNIESIEMS
KAPITONO MIKO PASAKOJIMAI

Dangus buvo apsiniaukęs, lyg 
vanduo po indu plovimo stovyk
loje. Protarpiais matėsi šviesesni 
maži apskritimai, lyg bulvių kąs
neliai, nubyrėję ant stalo šalia 
vilkiuko lėkštės.

Uoste buvo ramu: nuobodžiai 
jūra skalavo žemės pakrantę, o su 
ja ritmingai bangavo ir visi uos
to laivai, jūreiviškai "plaukioji
mo pastatais” vadinami.

Pramatos žuvys.

Pakrantėje būrelis berniukų 
gaudė žuvis. Sėdėjau denyje, ko
jomis liesdamas vairo rankenas ir 
per žiūronus stebėjau, kaip vai
kai vienas po kito traukė plekšnes 
ir dėjo į vandens kibirus.

Kai prisiartinau, berniukai, pa
metę savo meškeres, apstojo, kad 
ir vėl papasakočiau jūrų gyvių 

paslaptis. Šypsodamasis pasėmiau 
kibirą vandens, pasvėręs rankoje 
paleidau per berniukų rankas, 
kad nuspręstų jo svorį. Po to, 
įdėjęs gyvą žuvį, vėl sau pasvė
riau ir nustebęs sušukau: "Keista

— žuvis jūrų vandenyje nieko 
nesverta”. Berniukai netikėjo, 
bet, perleidę per rankas, visi su
tiko, kad ištikrųjų gyva žuvis 
vandenyje nesveria....

Deja, vilkiukai, taip nėra. Gyva 
žuvis kibire turi savo svorį, ir vi
sas kibiras pasunkėja. Tai vyksta 
dėl to, kad veikia žemės traukos 
jėga, kuri laiko ir mūsų kojas 
prie žemės. Tačiau žuvims vande
nyje ji nėra tokia stipri. Žuvis tu
ri priešintis žemės traukos jėgai, 
kad galėtų iškilti į vandens pavir
šių. Dievulis jos viduriuose įren
gė "keliamąją mašiną” — tai oro 
pūslė, kurią be abejo esate daug 
kartų matę. Toji pūslė yra "žemės 
traukos reguliatorius” pripildytas 
ne paprastu oru, bet dujomis: 
vienos deguoniu, kitos azotu ir 
gilioje jūroje — helio dujomis.

SEKITE VADOVĄ
Skautukai sustoja už vadovo nu

garos. Tada vadovas žygiuoja, bėga, 
šokinėja, pamėgdžioja paukščius ir 
gyvulius, ir visi daro tą patį.

Vadovai keičiasi.

PILĖNU tunto jaun. skautai stovykloje su savo draugininku, s. v. Staš
kevičium. S. A. Bacevičiaus nuotr.

Jas žuvies raumenys tvarko "au
tomatiškai”: leidžiantis į dugną, 
dujos iš pūslės išleidžiamos, ky
lant jų gausėja ir taip laiko žu
vies kūną, kad visuomet turi vie
nodą žemės traukos jėgą.

Bet žuvis, iškelta į orą, automa
tiškai išjungia pūslę, ir ji nevei
kia. Todėl žuvis ant denio arba 
žemės pajėgia taip lengvai šoki
nėti — ji lengvesnė, nes dujos 
veikiai išgaruoja. Ištraukta žuvis 
iš karto mato labai stiprią šviesą 
ir nustoja regėjimo. Grąžinus žu
vį į vandenį, jai labai skauda 
akis, ir ji tik po kelių minučių 
pradeda vėl matyti. Žuvies akyra- 
tis — matomumo plotas — van
denyje labai didelis, ir ji tuo pa
čiu metu mato visomis kryptimis.

j. ps. Myk. Manomaitis
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VAIDINAME

Paukščių ir žvėrių gegužinė.

Paukščiai (varna, gegutė, vie
versėlis, gandras, lakštingala) ir 
miško žvėrys (voverė, zuikis, stir
na, ežys) sutaria ruošti gegužinę, 
kurioje visi pasilinksmintų ir ro
dytų savo gabumus.

Nuėję vienas pas kitą arba atsi
tiktinai susitikę, jie kviečia į pie
velę ir įspėja, kad meškai jokiu 
būdu niekas neprasitartų apie 
ruošiamą gegužinę.

— Meškis - peškis labai nege
ras, — sako jie vieni kitiems. — 
Jis galvoja tik apie save, nežiūri, 
kur eina savo didelėmis leteno
mis, ir mėgsta gąsdinti mažesnius 
už save. Antai zuikis taip išsigan
do meškai šokus iš už krūmo ir 
sumaurojus hū-ū-ū, kad ilgai ne
galėjo nė žodžio ištarti. Tokiai 
storžievei nėra vietos linksmoje 
gegužinėje.

Paukščiai ir žvėrys renkasi, sė
dasi ratu. Prasideda programa: 
varna kraipydamasi visaip krank
si kvar, kvar, kvar; gegutė gra
žiai kukuoja, gandras iškilmingai 
žengia ir kalena ilgu snapu, vie
versėlis ir lakštingala gieda savo 
giesmeles.

Voverė pasižymi vikrumu, ak
robatika, zuikis kraipo ausis ir 
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griaužia morką, stirna straksi, 
ežys savo snukučiu ridina obuolį.

Gandras kviečia gegužinės da
lyvius pasirodyti ir siūlo šūkius, 
pvz., kukū - gražu, stirnelė - šir
delė, lakštutė - meilutė ir pan.

Niekam nepastebint prie besi
linksminančių artinosi meška.

— O ką jūs čia darote? — su
urzgia ji. — Kas jums leido rink
tis?

Visi pašoka ir vėl sėdasi.
— Tylite, ką? Nekvietėte, o 

dabar bijote? Aš jums parodysiu! 
Gailėsitės.

Meška pradeda trypti, grūmoti, 
urgzti: — Gailėsitės! Palaukite!

Iš pradžių visi išsigandę tyli.
Paskui zuikis garsiai pasako:

— Koks tas meškis - peškis juo
kingas!

Tuoj visi pradeda kikenti ir net 
garsiai juoktis.

■— Ha, ha, ha, hi-hi-hi, ho-ho- 
ho.

— Jūs juokiatės? Juokiatės? — 
pyksta meška. — Tai žinokitės! 
Jūs man nereikalingi, visai nerei
kalingi.

Nesitverdama pykčiu, meška 
paeina į šalį ir, puldama ant že
mės, kukčioja ir kaukia:

— Aš jiems parodysiu! Hū-hū- 
hū! Niekas manęs nemyli; jie 
juokiasi iš manęs, juokiasi! Hū- 
hū!

Tyliai prislenka voverė.
— Kelkis, broli, neverk. Tu ži

nai, kodėl tavęs nekvietė: kartais 
buvai negeras, gąsdinai kitus, 
triukšmavai. Jei to nedarytum, 
tuojau tave visi pamiltų.

— O ką man dabar daryti? Pa
tark, vovere. Noriu, kad jie nebe
sijuoktų, kad pakviestų.

— Eikime tuojau. Nuvesiu. Pa
sakysiu, kad būsi draugas. Tu pa
šoksi, bet gražiai, kaip tikra meš
ka, ne pikčiurna.

Voverė vedasi mešką už ran
kos. Meška gėdisi, galva nuleista 
ant krūtinės.

— Bičiuliai, meška nori paro
dyti, kaip gražiai ji moka šokti. 
Paplokime jai į taktą.

Meška pradeda šokti, pradžio
je lėtai, liūdnai, paskui vis links
miau ir gyviau.

Pagaliau visi apsupa ją ratu, ir 
kas kaip mokėdamas smagiai šo
ka.

Kada jie sustoja, gandras su
šunka:

— Mūsų draugei meškai tris 
kart valio.

Valio, valio, valio!
Žvėrys ir paukščiai turi kepu

rytes ir, jei galima, dar ką nors, 
iš ko juos lengviau pažinti: uode
gytę, ūsus, raudonas kojines. Sce
na miškas su kelmu giedantiems 
atsistoti. Galima parinkti kitus 
paukščius ir žvėris, palikus meš
ką. Svarbu mintis.
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-ŽAIDIMAI-
MATAU KAŽKĄ...

Žaidėjai susėda, vienas ima pasa
koti: “Matau kažką netoli mūsų”. 
Žaidėjai, pakėlę rankas, klausia: 
“Ar tai didelis daiktas, gyvas, užpa
kalyje, medinis, priklauso skautui?” 
ir pan.

Kas atspėja, tas gali pasakoti apie 
kitą matytą daiktą.

NESIJUOKITE...
Skiltis susėda. Vienas skautas at

sistoja ir pasako ką nors juokinga, 
ką visi kiti turi pakartoti nesišypso- 
dami, pvz.: “Paduok pomidorų pa
dažą: noriu nusivalyti dantis... Kas 
jkišo rūgštų agurką į mano ausį? 
Ach, kad nebūčiau toks be galo gra
žus!”

Užrašoma, kiek skautų, kartodami 
sakinį, šypsojosi.

Karalius tas skilties skautas, ku
ris visus labiausiai prajuokino.

MEDŽIOKLĖ SVIEDINIU ARBA 
KEMPINE

Šis žaidimas žaidžiamas, sviediniu 
arba, jei yra mažesnių ir ne tokių 
greitų bėgikų, paprasta virtuvės 
kempine.

Visi bėga aikštėje, vienas vejasi 
ir bando pataikyti į kitą paprasta 
kempine. Jei pasiseka; jis bėga, nes 
pagautasis turi pakelti kempinę ir 
gaudyti kitus.

Jurgut, Jurgut, 
Kelk, kelk, kelk!
Kinkyk, kinkyk, kinkyk! 
Patepk, patepk, patepk! 
Važiuok, važiuok!
Cek — ček — ček — 
Na — na — na — 
Vadelėk, vadelėk! 
Paplak, paplak, paplak! 
Stabdyk, stabdyk!

Tirrr, tirrr, tirrr! 
Greičiau, greičiau! 
Na — na — na — 
Di — di — di — 
Lio — lio — lio — 
Trauk, trauk, trauk — 
Sustok, sustok!
Balnok, balnok! 
Brrrrrr, nebėėėrrr, 
Pražuuuuvo!

SARGIS MARGIS MOKA DĖKOTI

— Nėra skanesnio už stovyklinį valgį, — galvoja Sar
gis Margis, — tik sunku laukti. Tuo tarpu trauksiu malo
nius kvapus ir saugosiu ugnį; ji niekuomet neturi būti pa
likta viena.

Pagaliau bliudelis pilnas skanių pietų, ir Sargis Mar
gis viską suėda.

Pasisotinęs jis vizgina savo trumpa uodegyte, kas jo 
kalba reiškia: — Ačiū labai už viską!

— 197
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Seserijos Vadijos išleistoji knyga
SKAUTYBĖ MERGAITĖMS labai svarbus leidinys skautėms, vadovėms ir

GERA LAIKYSENAGera kūno laikysena ir mankšta pakelia mergaitės savijautą ir daro ją gražesnę. Geriau atrodyti kiekvienam žmogui turėtų rūpėti, ir jam tai pasiseks, jei įsisąmonins, kad tikras grožis eina iš vidaus.Niekas nepastebės didelės nosies, truputi per didelių ausų arba storesnių kojų, jei viso žmogaus laikysena bus darni ir maloni iš vidaus.Neseniai man atsitiko štai kas: skubiai reikėjo naujos suknios, todėl susikarščiavusi nuvykau į miesto centrą, kur nutariau pirma apžiūrėti kelių žinomų krautuvių langus, o paskui jau užeiti.Keldamasi i vienos krautuvės antrąjį aukštą, pamačiau save dideliame veidrodyje: ar tai buvau aš, tas vos besivelkąs, susmukęs žmogus? Pečiai tartum beviltiškai nuleisti, krūtinė įdubusi, rankos kaba kaip nesavo, nosis ilga dar ilgesniame be gyvumo veide!— Kas gali tikti tokiam žmogui? — šovė man per galvą. — Juk iš anksto aišku, kad bet kokia suknelė baisiai atrodys!Bet naujos suknelės tikrai reikėjo. Todėl nusileidau į kavinę ir išgėriau šalto gėrimo. Ilsėdamasi apsvarsčiau savo būklę ir nutariau pradėti iš naujo:1) pakelti galvą ir smakrą laikyti tiesiai, natūraliai;2) ištiesinti pečius;3) ramiai, giliai atsikvėpti, tartum visai nebūčiau pavargusi, ir4) iš viso pasitempti, kad visą save vėl surikiuočiau į tinkamas vietas;5) šypsotis, jei ne iš ko kito, tai iš savęs.Tai padariusi, vėl pasikėliau į antrąjį aukštą, bet jau kitas žmogus iš vidaus ir iš lauko.Eksperimentas pasisekė: grįžau namo patenkinta, nešina kartonėlį su dailia suknia...Vasara pats laikas patikrinti, ar 

mūsų kūno laikysena gera, ar mums reikia pasitempti.Pasivaikščiojimai gamtoje, mankšta gerame ore ir saulėje — ypač plaukimas ir tenisas — žaidimai ir mažiau perkrauta diena leidžia mums sutvirtėti, vystyti savo vidujinius organus ir išlyginti įtempimą, kuris taip pat pastebimas per mokslo metus.Atsijauninkime ir atsinaujinkime. Tegul visa mūsų išvaizda kvėpuoja energija ir sveikata.Tegul mūsų eisenoje atsispindi gera nuotaika. Iškėlusios galvą ir pasitempusios, ženkime lygiu, ritmingu žingsniu. Skubėdamos keis- kime greitį, ne žingsnių ilgį. Koją statykime tiesiai.Pasiėmusios kėdę, bandykime atsisėsti šitaip: svoriu remtis i kojų letenas ir, nesusilenkusios per juosmenį, ramiai leiskimės žemyn ant kėdės. Sėdėdamos lenkimės ne per juosmenį, bet iš klubų. Nenuleiski- me pečių, galvos: mažiau pavargsi- me ir dailiau atrodysime.Laiptais lipkime nelenkdamos kelių. Kelkime svorį nuo vienos kojos pirštų ant antros, tuo keldamos kūną. Nesisupkime. Jei reikia, pasimankštinkime kelis kartus, kol viskas išeis natūraliai.Lipdamos iš automobilio prislen- kame prie durų, žengiame koja, arčiausia prie durų, po to iškišame galvą ir pečius. Iškeliame antrą koją, išsilygiuojame ir — išlipta.Gera laikysena svarbi ne tik grožiui, bet ir sveikatai. Kas jaunas 

tėvams lietuviškajai skautybei suprasti bei jos programoms eiti.Gaunama:lietuvių knygynuose ir per skaučių vadoves.Kaina: 2:50 dol.įpranta gražiai laikytis, tas ir senes- niame amžiuje geriau atrodo ir geriau jaučiasi. Tiesūs raumenys laiko kaulus vietoje, neleidžia jiems susmukti arba spausti vidujinių organų. Net mūsų dugno raumenys nėra vien tam, kad ant jų sėdėtume: jų pareiga laikyti apatinę kūno dalį gražiai pakištą po viršutine. Jei klubai susmunka visas žmogus atrodo susmukęs. Natūraliai ištiesus nugarkaulį, mažiau pavargstama net ir darbe.Deja, minkštos kėdės ir sofos, ilgos valandos, praleistos prieš televiziją, automobiliai ir kiti patogumai mus lepina; linkstame sėdėti susmukusios, įprantame apsileisti (ir negražiai atrodome).Bandykime kasdien nors 15 min. užsiimti mankšta: gerokai pasirai- vykime, pašokinėkime, pasilanksty- kime — žodžiu, neleiskime sąnariams aptingti, sustingti, kūnui susmukti arba iškrypti. Pratimų rasime ir knygoje SKAUTYBĖ LIETUVAITEI.Nepasiduokime: dabokime savo kūno laikyseną, būkime budrios, kaip tikros skautės. Sesė Mirga
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Pasekime, ką veikia jūros skautaiNėra geresnio laiko pradėti šią apžvalgą, kaip pavasarį, nes tada visi labai užsiėmę valymu. Maži būreliai rimčiausiai atsidavę plauna galerą, dažo kabinas ir tikrina laivelius. Neužilgo laukiama britų valdžios laivyno karininko inspekcijos. Tai nereiškia, kad laivynas tvarko jūros skautus arba kad nutolta nuo skautų lavinimo programos, bet tai geras akstinas dirbant pasitempti. Be to laivyno vyresnieji žino, kad gerai išmankštintas jūros skautas, nors jis ir siekia būti taikingu piliečiu, labai naudingas tautos saugumui.Vyksta tvarkymas ir valymas, ir visi jaučiasi laisvai, ir dirba savo noru.
- ŽAIDIMAI »

APIE KĄ PASAKOJU?Skautukai susėda. Vienas ima pasakoti apie kokį nors daiktą, neminėdamas jo vardo.“Galvoju apie geltoną daiktą sode. Jį užuodžiu išėjęs. Reiks kada įnešti kiek ir padalinti draugams. Vieni džiaugsis, kiti ne, o aš valgysiu su agurku”. (Medus).Spėdami skautai kelia ranką, kad neišeitų ištisas riksmas. Kas atspėja, to eilė pasakoti.
BĖGIMAS APLINK RATĄSkautai sudaro ratelį, susiėmę rankomis. Vienas palieka už rato ir, bėgdamas aplink, paliečia kurį nors berniuką iš užpakalio.Paliestasis bėga kita kryptimi, bandydamas vėl atbėgti į savo vietą. Jei jis randa vietą draugo jau užimtą, jis bėga aplink.Du kartu apibėgti, kol pasirenki

Penktadienio vakarą yra sueiga, nes tada mažiau rūpi savaitgaliui užduotos pamokos ir vakarinė mokykla neveikia. Nors sueiga ir vyksta smagioje poilsio žadančioje nuo-
“auka” užtenka. Dirbtini tęsimai nusibosta.

AR BATSIUVIS NAMIE?Visi, išskyrus vieną, išsisklaido, kad ir ne per toliausiai, ir nubrėžia ratą aplink save. Tai jų namai, jų bazė.Laisvasis pribėga prie vieno ir klausia: “Ar batsiuvis namie?” Jam atsakoma: “Kaimyno namuose”.Tuo laiku vieni su kitais nuolat keičiasi namais, ir batsiuvio ieškotojas mikliai bando užimti tuščius namus.Jei jam tas pasiseka, be namų likęs žaidėjas eina batsiuvio ieškoti.Tas žaidimas ypatingai smagus, kur galima kreida apibraukti namus.
VARLIŲ KAUTYNĖSSeptyni žaidėjai sudaro ratą, 8 pėdų skersmenyje, aštuntasis stovi rato viduryje ir gali naudoti abi rankas.

Iš Tom Browne knygos 
SEA SCOUTING.

taikoje, joje daugiau drausmės ir plano.Kiekviena skiltis iš 6-8 berniukų ir jų vadovas atsako už vienos laivo dalies ir savo kabinos švarą ir tvarką, todėl pirmoji sueigos dalis pašvenčiama laivui valyti. Jo dalys vadinamos tikrais jūrininkiškais vardais ir todėl nuotaika jūrininkų- skautų.7 vai. 45 min. — skelbimų lentoje parašyta 19:45 vai. — visos draugovės skiltys išsirikiuoja denyje vėliavai kelti. Be tautinės vėliavos per kiekvieną sueigą gražiai plevėsuoja ir jūrininkiška vėliavėlė.Patikrinus sąrašus ir surinkus savaitinį mokestį (du penu), paskelbiama, kas reikia, ir skiltys išsiskirsto pirmajai sueigos daliai. Gali būti, kad skiltininkai užsiims su savo skautais, gal skautas vytis arba skautininkas painstruktuos apie pažangesnius jūrininkiškus dalykus, gal kalbės atsilankęs svečias — instruktorius.8:30 vai. daroma pertraukėlė, kurios metu krautuvėlė atdara ir berniukai gali nusipirkti puodeli arbatos ir lengvų užkandžių. Kainos pritaikytos berniukų kišenėms, bet vis- vien žymiai paremia draugovės kasą.Žaidimai, gal tarpskiltinės varžybos arba pašnekesys, teikiąs duotam instruktavimui gyvybės ir spalvos, užpildo laiką iki 9:30. Tada sueiga baigiasi vėliavų nuleidimu ir paskutiniais dienos įsakymais.Paprasta malda, paskaityta kurio nors vadovo prieš nuleidžiant vėliavą, gražiai užbaigia sueigą ir lieka paskutiniu to vakaro įspūdžiu.Stovį ratu sudeda rankas ant krūtinių ir tegali šokinėti ant vienos kojos. Jų tikslas išstumti vidurinį, kuris savo ruožtu bando išstumti juos iš rato.Žaidimas pradedamas iš naujo,, kai vidurinis išstumtas arba nieko- nelieka rate (neleidžiama atsistoti ant abiejų kojų, atleisti sukryžiuotas rankas arba išeiti iš rato).— 199-
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IIIIIIĮ PBITYBIIinf
PAJŪRY SR PRUE VANDENS

Stovyklaudamas prie jūros atsimink, kad druska kenkia aliuminijui. Patepk aliuminijaus puodus po vartojimo ir kitas aliuminines reikmenes alyva arba parafinu. Ta pati priemonė išlaikys aliumininius trauktukus (miegamajame maiše, palapinėje) minkštus, ir jie nesulips.o Sūrus oras ir vėjo pučiamas smėlis kenkia automobilio paviršiui. Todėl patartina apdengti jį brezentu arba pastatyti toliau nuo pajūrio.
* Jei automobilis įklimpsta smėlyje, iškask nuožulnumą prieš užpakalinius ratus ir apdenk jį krūmais, lentomis, maišais arba grandinėmis (visuomet vežkis kastuvą, šiurkščius bulvių maišus, pompą, net grandines). Jei ratai labai pripūsti, galima kiek oro išleisti, kad mašina lengviau išliptų. Po to padangos vėl pripučiamos. Bet tai sunkoka ir tinka tik mažai įklimpus.o Pajūryje lengva nuklysti nuo vietos, kurioje sustojai, ypač jei ji nematoma, iš jūros. Todėl patartina sustojimo vietoje palikti ženklą, kuris pakankamai išsikištų, kad galima būtų jį pastebėti.* Keliaujant ir — dar labiau — stovyklaujant, pa

jūryje kartais sunku rasti arti šviežio vandens. Patartina vežiotis 2 ar 3 galioninius butelius, kuriuos galima pripildyti gazolino stotyse.o Pajūryje kartais sunku arba visai neįmanoma rasti ar gauti malkų. Todėl dažnai tenka atsigabenti jų iš namų.* Pajūryje vėjas dažnai keičia kryptį. Todėl sunku pasitikėti vien malkų ugnimi. Praktiška turėti žibalinę krosnelę, kurią galima sukinėti pagal reikalą.
ŠALTISAnkstyvą vasarą ar rudenį pasitaiko šalnų naktį, ypač kalnuose.Įsidėk keletą atsarginių antklodžių, šiltų pamušų

Ir taip galima gintis šalčio. 

miegamiesiems maišams, šiltų mėgstu kepurių, pirštinių, vilnonių šalikų ir glėbį laikraščių. •1. Jei šalna netikėtai užkluptų, ir miegi stovyklinėje lovoje, gulkis ant žemės.2. Paklok laikraščių po miegamuoju maišu ir užsiklok laikraščiais.3. Šildyk palapinę, bet tiktai jei žinai kaip apsieiti su krosnimi arba žibintu ir pasirūpinęs oro traukimu, kad neuždustumei.4. Užkurk ugnį prieš palapinę, palikęs ją atdarą. Miegodamas atvirame ore, užtiesk brezentą už galvų.5. Venk slidžiu kelių ir pamėtyk šakų ant slidžių vietų stovyklavietėje.
6. Įnešk galinčius sušalti valgius i palapinę arba sudėk juos į dėžę (pvz., pieną, pamidorų padažą, actą ir pan.). Pr. Sk.
MIŠKU GAISRAIStovyklautojai neturėtų per daug išgąstauti dėl galimo miško gaisro. Jei yra tikro pavojaus, stovyklautojai laiku įspėjami. Jei gaisras nėra viesulo vejamas, gaisras daug lėčiau plečiasi už važiuojančią mašiną. Net greitas krūmų gaisras tesiplečia 10 mylių per valandą.Arizonoje ir Kalifornijoje stovyklavietės uždarytos per pavojingus mėnesius. Taip, tikriausiai, daroma ir kituose kraštuose.Norėdamas būti visai ramus, rinkis stovyklavietę su dviem išvažiuojamais keliais ir ne ilgame tarpeklyje tarp kalnų. Turėk kastuvą ir kelis galionus vandens prie palapinės.Stovykloje, kur yra vaikų, patį pirmąjį vakarą atliekami bandymai, kad visi būtų pasiruošę. Tamsoje lengva pasimesti ir nerasti daiktų, automobilio ir pan.Kiekvienas stovyklautojas aprūpinamas žiburiu.Aišku, gaisras gali kilti Čia pat stovykloje, jei sto

vyklautojai nebus atsargūs ir nesilaikys taisyklių.1. Perlaužk pavartotą degtuką. Nenumesk neįsitikinęs, kad jis visai užgeso. Kai kurie žmonės degtuką įkiša atgal į dėžutę arba į kišenę.2. Nelaikyk žibalo arba gazolino stikliniuose induose: jie traukia saulę ir gali sudužti. Prieš pradėdamas kurti laužą, nunešk žibalą į šalį. Garai nuodingi.3. Gesink laužą vandeniu ir žemėmis (ne durpėmis arba samanomis). Permirkyk žarijas ir pelenus, maišydamas pagaliu. Plika ranka patikrink, ar viskas gerai. Po to apdenk žeme.4. Nepalik laužo nė minutei be priežiūros: gali netekti visos savo stovyklinės aprangos ir uždegti mišką.5. Jei gaisras kiltų stovyklavietėje, tuojau pradėk gesinti. Užmesk žemių, pilk vandenį. Jei reikia, uždusink antklodėmis. Tuojau pranešk miško sargui. Užpilk kepti sodos arba žemių ant virtuvės laužo.Nepilk vandens ant žibalo arba gazolino ugnies: gesink žemėmis. Jei užsidegtų palapinė, tuojau ją nuleisk ir gesink.
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PRANEŠIMAS1. Štai jau pasirodo pratimas Nr. 8, kuris yra priešpaskutinis šiame varžybų cikle.2. Paskelbus pratimą Nr. 9 (paskutinį), SKAUTŲ AIDAS pradės skelbti uždavinių atsakymus.3. Iki to laiko, kada atsakymai bus paskelbti, dar nėra vėlu įstoti varžybosna ir dalyvauti (pradedant pirmu arba kitu norimu pratimu) bei laimėti.4. Varžybų taisyklės buvo paskelbtos š. m. SKAUTŲ AIDAS Nr. 1.
Praktiškos priemonės* Pusės inčo pločio senų vidujinių pagangų lankeliai tinka palapinei pririšti ir apsaugoti nuo stipraus vėjo, įrankiams arba kitiems daiktams tampriai laikyti krūvoje.

o Nebloga mintis pasidaryti plytelę iš 2 kavos skardinių arba 5 galionų alyvos skardinės (ant jos nesunku spirginti dešreles, bulkos riekes arba kepti blynus). Tačiau reikia iš anksto parūpinti smulkių malkų ir nepasitraukti, kad ugnis nebūtų nei per karšta, nei užgestų.Iškalamos skylės, kad oras trauktų ir kad dūmai galėtų išeiti. Vieno svaro skardinėje viršuje ir dviejų svarų skardinės dangtyje aplink išspaudžiamos skylės: tuo

būdu ne liepsna, bet karštis pereis į viršų. Abi skardinės surištos šone vielele.Durelės iškerpamos skardai kirpti žirklėmis. Pr. S.
SMARKUS VĖJASBrezentai, ištiesti kaip burės, labiausiai nukentės. Gerai pritaisytos palapinės ir užuovėjos turėtų išlaikyti stiprų vėją. Kai kurie stovyklautojai vartoja guminius lankus arba guminius kaspinus virvėms sustiprinti ir vėjui atlaikyti.Jei palapinė nepririšta (daugelis skėčio pavidalo palapinių nepritaisytos virvėmis) pririšk stiprią virvę prie pagrindinės lazdos, arba, jei palapinė tuo metu nereikalinga, nuleisk ją, kol vėjas praūš.

-------- BUK SVEIKAS --------Kad būtumei jausminiai tvarkoje, turi pažinti save ir kitus žmones. Žinau, kad tai lengva pasakyti, bet gana sunku ir sudėtinga atlikti. Todėl bus ne pro šalį šiek tiek rūpestingiau išnagrinėti šį uždavinį.Suprasti save — žinoti, kuo tikrai domiesi, kokios tavo ambicijos ir gabumai, ir kodėl vienaip ar kitaip elgiesi — labai svarbu tavo laimei. Daugelis mūsų niekuomet nežiūrime tikrenybei į akis, niekuomet nesu- stojame pasvarstyti, ką turėtume daryti, ir gyvename tartum aklai verždamiesi kažkur arba laukdami ir tikėdamiesi kažko, bandydami apgauti kitus, o ištikrųjų apgaudami tik save pačius.Be to nesistengiame suprasti kitų žmonių. Jie irgi turi jausmų, vilčių ir planų. Dažnai elgiamės labai nevykusiai su jais, norėdami arba ką nors pasiekti sau, arba stengdamiesi jiems duoti tai, ką jie, mūsų nuomone, turėtų turėti.Juo geriau suprasime save ir stengsimės suprasti kitus, tuo šis pasaulis bus geresnis. Mes visi surišti vienas su kitu. Nepaisydamas artimo ir būdamas tikru egoistu, negali būti laimingas. Tiesą pasakius, negali net išlikti gyvas. Nesunku įsitikinti, kad labai svarbu bendradarbiauti savo tarpe.Išmokęs pažinti save kaip asmenį ir gerbti ir suprasti kitų žmonių teises į atskirą asmenybę, būsi jau toli pažengęs.Kiekvienas žmogus trokšta būti mėgiamas; kiekvienas tikisi rasti pritarimą, nes jam atrodo, kad, ką jis daro, yra prasminga ir verta pagyrimo. Kiekvienas nori būti laisvas reikšti savo nuomonę ir gyventi savo gyvenimą.Daugelis mūsų siekia šių dalykų, bet pamiršta, kad ir kiti nori to paties, ir įžeidžia juos.Nori būti profesionalu sportininku ir pyksti ant tėvų, kad jie tau nepritaria, bet, išgirdęs, kad draugas svajoja apie menininko karjerą, laikai jį kvailu. Ar nėra taip? Atsimink, kad kiekvienas žmogus svarbus — ne tik tu, bet ir visi kiti.Stenkis suprasti kitus. Pradėk savo šeimoje ir plėsk ratą. Prisidėk, kur gali, nenusimink, nenuleisk rankų ir mokykis iš savo klaidų. Pamažu išmoksi elgtis bet- kokioje būklėje ir drąsiai žengsi pirmyn.Kūdikiai negali patys manytis, jiems reikalinga pagalba kiekviename žingsnyje. Bet jie užauga ir veržiasi būti savarankiški.Jų egoizmas mažėja, ir jie pradeda padėti kitiems ir dalintis su jais, ką turi.Dar kiek paūgėjęs jis vis labiau skaitosi su kitų žmonių reikalais ir jausmais. Jo asmenybė auga, ir akiratis plečiasi.
Uždėk akmenų ant brezentų ir plastikinių uždangalų svoriui padidinti; sulenk kėdes ir lovas; užgesink ugnį; apžiūrėk medžius ir sausas šakas iš vėjo pusės ir perkelk automobilį ar šiaip kokį daiktą į saugesnę vietą, jei reikėtų. — 201
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SKAUTIŠKOJO — LITUANISTINIO LAVINIMOSI
VARŽYBOS

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

PRATIMAS NR. 8.

L SKAUTIŠKOJI DALIS
Uždavinys 1. Vertinama ligi 3 taškų. Skautų litera

tūroje užtinkame Pax Hill ir Paxtu vardus. Ištirk, kas 
jie tokie buvo ir kur.

U. 2. Ligi 2 t. Kas ir kaip kas rytą prikeldavo stovyk
lautojus:

1. pirmoje skautų stovykloje Brownsea,
2. vėliau Gilwellio mokyklos lankytojus?
U. 3. Ligi 2 t. Koks pastatas stovykloje dažniausiai 

pirmiausiai įrengiamas ir paskutinis išgriaunamas?
U. 4. Ligi 2 t. Kaip reikia kepti bulves stovykloje?
U. 5. Ligi 8 t. Skautai-ės dažnai ir įvairiais būdais 

iškylauja. Ką reikia daryti:
1. norint eiti per privačią nuosavybę?
2. radus vartelius?
3. radus kokį paliktą daiktą?
4. einant per ūkininko žemę?
5. radus vaisių (ant medžių)?
6. radus kokius ženklus, rodykles?
7. radus kokį gyvą padarą?
8. apleidžiant iškylos vietą?
U. 6. Ligi 2 t. Kuo skautiškas pasisveikinimas skiria

si nuo kitų pasisveikinimų ir kodėl?
U. 7. Ligi 2 t. Kaip galima užkurti ugnį be degtukų?
U. 8. Ligi 4 t. Kaip daromos lapų arba pėdsakų 

nuospaudos?

II. LITUANISTINĖ DALIS
U. 1. Ligi 3 t. “Pasvarcyk, antela, cykiai plaukioda

ma”... kas nežino šios senos, lyriškos dainos, kurią visi 
mėgstame.

Šio krašto lietuviai vietoje t, d prieš i, y sako c, dz. 
Tuo jų kalbėjimas skiriasi nuo kitų lietuvių kalbos 
tarmių.

Atspėk:
1. Kur yra tas kraštas, kaip jis vadinasi ir rask jį 

žemėlapyje?
2. Kokios didesnės vietovietės šiam kraštui pri

klauso?
3. Koks garsus mineralinių šaltinių vandeniu ir gy

domojo purvo telkiniais kurortas randasi šiame krašte?
U. 2. Ligi 5 t. Išvardink, kokie lietuviški laikraščiai 

ar žurnalai ėjo:
1. Lietuvoje spaudos draudimo laikais;
2. po spaudos grąžinimo, bet prieš paskelbiant Ne

priklausomybę ;
3. Nepriklausomybės laikais;
4. Lietuvoje okupacijos metu (pogrindžio spauda);
5. dabar išeivijoje (už Lietuvos ribų).

U. 3. Ligi 5 t. Vienas didžiausiųjų ir žymiausiųjų 
darbų, atliktas ūkio srityje Nepriklausomos Lietuvos 
laikais, buvo žemės reforma. Ištyręs atsakyk:

1. Kodėl žemės reforma buvo reikalinga?
2. Kas ją suplanavo ir daugiausiai prisidėjo prie jos 

įvykdymo?
3. Kokie svarbesni darbai buvo pravesti žemės re

formos metu ir kaip?
U. 4. Ligi 5 t. Žemiau išvardinti sumaišyti žodžiai 

paimti iš vieno labai svarbaus valstybinio akto (doku
mento) vieno sakinio:
— su — privalo — kiek — seimas —-jos —- galutinai
— ir — santykius — galimai — kitomis — nustatyti — 
sušauktas — valstybėmis — steigiamasis — greičiau —

Reikia atlikti:
1. sudėstyti žodžius reikiama tvarka;
2. įrašyti šio akto minimo sakinio trūkstamus žo

džius (sakinio pradžioje ir gale);
3. parašyti, kokiam aktui iš viso šie žodžiai priklau

so ir kada, kur, kieno jie buvo surašyti.
U. 5. Ligi 7 t. Ištyręs-usi atsakyk į šiuos klausimus:
1. Kas buvo vadinamas žemaituku?
2. Kaip vadinasi seniausia bažnyčia Kaune, kieno ir 

kada statyta?
3. Kas ir kuo skrido 1933 m. iš New Yorko Kaunan?
4. Kokio aukštumo yra Vytauto kalnas Kaune?
5. Kas ir kada žuvo ant Alytaus tilto?

6. Kada ir kur Lietuva laimėjo Europos krepšinio 
meisterio vardą?

7. Kokiu vardu buvo didžiausias Lietuvos karo lai
vas?

Vasario 16 gimnazijos AUŠROS tunto ereliu skiltis 
su savo simboliu domisi skautiškaisiais uždaviniais.
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masei DIDŽIOJI SEKIM
ANGLIJOS RAJONAS

Šv. Jurgio šventė
Nottinghame IV. 25 skaučių Šilu

vos dr-vė, vadovaujant dr-kei si. E. 
Zaveckienės ir dr-vės adjutantės 
psl. O. Basevičiūtės, iniciatyva, ryž
tu ir darbais, suruošė šv. Jurgio 
šventės metu savo metinės veiklos 
sukakties minėjimą — iškilmingą 
skautų-čių sueigą.

Į iškilmingą sueigą atvyko skau
tai ir skautės iš Manchesterio, Wol
verhampton© ir kitų lietuviškų ko
lonijų.

Į salę iškilmingai sueigai seses iš
rikiuotas įveda sesė E. Zaveckienė, 
o brolius J. Maslauskas.

Susirikiuojame, sesės vienoje pu
sėje, broliai kitoje, o viduryje sta
las, ant kurios plevėsuoja mažos vė
liavėlės —■ trispalvė viduryje, skau
tiškos su rūtele ir lelijėle iš šalių, 
ir anglų vėliava.

Atliekami raportai, paskui j salę 
Įžengia rajono vadas s. J. Alkis, va
dovė s. G. Zinkienė, anglų skauti
ninkas J. Booth ir s. B. Zinkus.

Sueigoje dalyvauja 29 sesės ir 21 
brolis. Rajono vadas s. J. Alkis pa
sako Budėkime, darniai atsakome 
Vis budžiu. Įnešamos vėliavos; pra
nešama, kad vienai sesei ir dviem 
vilkiukam leidžiama duoti įžodį.

Trys vyresnieji broliai už nuopel
nus skautybei apdovanojami atitin
kamais ordinais, o darbščios skautės 
gauna net po keturius savo išeitųjų 
specialybių ženklus.

Prie vėliavų išrikiuotus skau- 
tus-es ir svečius sveikina rajono 
vadas s. J. Alkis ir vadovė s. G. Zin
kienė. Kviečiamas žodį tarti kun. S. 
Matulis ir BUDĖKIME redaktorius 
V. Ignaitis.

Kun. S. Matulis gražiai apibudina 
šv. Jurgio asmenybę, o p. V. Ignaitis 
kviečia jaunimą aktingai jungtis 
prie lietuviškos ir skautiškos spau
dos, Tėvų komiteto vardu kalbėjo p. 
Domaševičius.

Šios šventės proga tėvų komitetas 
įteikė Šiluvos dr-vei vėliavą, kurią 
pašventino iš Londono atvykęs kun. 
S. Matulis, MIC. Krikšto tėvais bu
vo A. Maldutis, A. Vaškauskienė, J. 
Domaševičius ir E. Radzevičienė.

Vėliavą meniškai išsiuvinėjo Ože- 
lienė ir Domaševičienė. Tai puiki 
nottinghamiečių dovana Šiluvos dr- 
vės sesėms.

Tenka pastebėti, kad šiuo metu 
Nottinghamo skautės dirba naudin
gą ir gražų darbą mūsų jaunųjų 
auklėjimo srityje. Jų pažangumą 
pilnai įvertino vyriausioji skaučių 
vadovybė, paskirdama specialų pa

žangumo žymenį, kurį sesių vadei- 
vė s. K. Zinkienė prisegė prie nau
jai pakrikštytos Šiluvos dr-vės vė
liavos. P. B. Oželienei, už gražų 
darbą ir pastangas meniškai, labai 
puikiai išsiuvinėjimą vėliavos, buvo 
įteikta gėlių puokštė ii- tartas padė
kos žodis.

Sueigą baigėm Tautos Himnu.
Sekė trumpas lauželis su daino

mis ir pasirodymais. Gražiausiai pa
sirodė Wolverhamptono Saulučių 
skilties sesės, vadovaujant vyr. sk. 
psl. K. Kaminskaitės, “Jonelis tin
ginys” neatsiliko ir Nottinghamo 
sesės su broliais ir Maironio broliai.

Vėliau buvo šokiai ir loterija. Lo
terija buvo graži ir gausi, kuo ypač 
grožėjosi trys anglų skautininkai-ės.

Linkime Šiluvos dr-vei sėkmės 
ateities darbuose.

Motinos dienos minėjimas
Nottinghamo Moterų draugija V. 

2 sukvietė mamytes garbingai pa
minėti, pagerbti, prisiminti.

Tai dienai pritaikytą paskaitą 
skaitė DELS Nottinghamo skyriaus 
pirm. K. Bivainis, o meninė dalis 
buvo paruošta sesės E. Zaveckienės 
ir brolio R. Zavecko.

Bravo, sesės ir broliai, kasmet 
ruošiate motinos dienos minėjimą; 
nepamirškite mamyčių ir toliau.

J. M.

Smarkūs Elizabeth, N. J. ŠARŪNO dr-vės skautai, gerai pasižymėję LSS jubiliejiniais metais, su savo drau
gininku v. si. Vytu Bitėnų. K. Kaspariūno nuotr.
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Elektros rangovai V. Juškevičius 
ir p. X, kuris prašo pavardės ne
skelbti, su savo darbininkais atliko 
stovyklavietės pastate elektros įren
gimus, nieko už tai nepaimdami. 
Didelę dalį reikalingos medžiagos 
yra davęs R. Geležiūnas.

Skautu darbo metai prasideda 
rugsėjo 8 Tautos šventės minėjimu.

Džiaugiamės T. Barnabo Mika
lausko, OFM, nuveiktais dideliais 
darbais. Tiek jį, tiek komitetą, tiek 
visus parapijiečius sveikiname. I 
šventę buvo nuvykę skautininkai F. 
Mockus ir V. Rusas, kurie atstova
vo visiems Kanados liet, skautams.

Romuvos įrengimui paremti auko
jo: po $10: V. Gasputis, V. Stulgys,
A. Valienė; po $5: P. Čiurlys, P. 
Gulbinskas, K. Kareckas, Leveckis,
B. Molis, P. Stauskas, L. Vyšniaus
kas. Visiems aukotojams nuoširdus 
skautiškas ačiū, o ypač vajaus pirm, 
dr. J. Yčiui, taip planingai ir 
kruopščiai tą vajų pravedusiam su 
savo bendraminčiais talkininkais.

Tautos tragedijos minėjimo dieną, VI. 14, Clevelando NERINGOS tunto 
skautės, sekdamos savo vadovę V. Butkienę, žygiuoja į katedrą pasimelsti 
už kenčiančią Lietuvą.

Ir broliai jau katedroje. S. A. Bacevičiaus nuotr.

JAV ATLANTO RAJONAS
Skautų sporto šventė

Kiekvieną pavasarį Worcesteryje 
įvyksta Atlanto rajono skautų spor
to šventė. Į ją suvažiuoja skautų 
sportininkų komandos iš Elizabetho, 
New Yorko, Bostono ir kitų vieto
vių. Šiais metais ji įvyko birželio 
28 ir 29 Maironio parke Worcester, 
Mass.

Bostono Žalgirio tunto sportinin
kų komanda šiais metais išsikovojo 
rajono dovaną — pereinamąją tau
rę — visam laikui. Bostoniečiai lai
mėjo pirmąją vietą vyrų ir jaunių 
krepšinyje. 800 m. estafetėje ir ant
rąją vietą tinklinyje.

Individualiose varžybose dalyva
vo ir pasižymėjo daug Žalgirio tun
tų skautų. 100 m. bėgimo I vietą G. 
Vaičaitis, II — V. Ivaška, III — R. 
Baika,220 m. bėgimo I vietą laimėjo 
G. Vaičaitis, II — Ambrozas ir III — 
A. Baika.

Kaip aprašyti sporto 
rungtynes?

Panašiai, kaip ir paprastą žinutę, 
tik rašantysis turėtų pats mėgti 
sportą ir mokėti jo taisykles. Sporto 
žiūrovams nepatinka, jeigu spaudo
je atsiranda klaida arba nesusipra
timas. Todėl reikia kartais ir pasi
klausti žaidėjų arba teisėjo ir suži
noti, kas Įvyko ir kaip.

Stebėdamas rungtynes, korespon
dentas gali nusirašyti ypatingus taš
kus, gerus žaidėjus, įdomią strategi
ją. Gera atsiminti: 1) vieta, 2) die
na, 3) laimėtojai, 4) pralaimėję, 5) 
taškai, 6) sporto pavadinimas, 7) 
žaidimo ar rungtynių įdomesnės 
ypatybės. Ir visa tai turėtų tilpti 
pirmoje pastraipoje (paragrafe).

Svarbu rašinėlį paduoti laiku. Ge
rai pasisiūlyti iš anksto ar paprašy
ti vieno komandos nario, kad po žai
dimo viską aprašyti. A. S. j n.

Rutulio stūmimo I vietą laimėjo 
V. Simanavičius. Šokimo į tolį I vie
tą laimėjo A. Baika, II — R. Baika. 
Plaukimo I vietą laimėjo Ambroza, 
II — V. Ivaška.

Stalo teniso I vieta teko pačiam 
tuntininkui Česlovui Kiliuliui. Šo
kimo į aukštį III vietą laimėjo A. 
Baika. Geriausio sportininko taurę 
laimėjo R. Baika. Iš viso bostonie
čiai sportininkai šioje šventėje lai
mėjo 10 taurių. K.

Žmogus, kuris nesugeba 
atlikti mažo, nereikšmingo 
darbo, negali atlikti didelio.

Negalima pretenduoti Į 
teises ir privilegijas nepri- 
siėmus įpareigojimų ir atsa
komybės.

Linkimas atidėti yra ne
veiklumo ir letargijos ženk
las.

Pompa, vieši pasirodymai 
ir propaganda turi savotiš
kas ribas skautų pasaulyje.

Skautų vadovas daro, ką 
jis sako, ir sako, ką jis turi 
galvoje.

w. s. B.
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