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MIELI SKAITYTOJAI!

Redakcijai malonu, kad SKAUTŲ 
AIDUI vis daugiau rašoma, daugiau 
siunčiama fotografijų, brėžinėlių ir 
taip toliau.

Redakcija gauna laiškų, kuriuose 
skaitytojai, bendradarbiai, vado- 
vai-vės ir k. pasisako žurnalo rei
kalais.

Visiems labai ačiū! Taip darykite 
ir toliau, kad laikraštis tobulėtų.

Gerai, kad rankraščiai atsiunčia
mi rašyti mašinėle. Bet tai nebūtina. 
Rašykite vienoje lapo pusėje, tai 
svarbu. Labai svarbu, kad rankraš
tis būtų aiškus, vardai, pavardės, 
pavadinimai, vietovės, datos h’ k. 
būtų parašyti pilnai ii- aiškiai.

Redakcija, techniškais sumeti
mais, daug rankraščių, prieš duoda
ma spaustuvei rinkti, visvien perra
šo. Mielai ir toliau perrašys, kas bus 
būtina perrašyti.

Fotografijų ateina daugiau ir įdo
mių. Bet jų visų, jau grynai dėl pi

niginių išlaidų, negalima įdėti arba 
negalima iš karto visų Įdėti.

Redakcija pradėjo rinkti fotogra
fijų archyvą. Į jį atskirai dedamos 
jau naudotos nuotraukos ir atskirai 
— nenaudotos, kurios galės būti 
naudojamos Įvairiomis progomis 
ateityje.

Labai svarbu, kad kiekviena foto
grafija turėtų parašus bent su tokio
mis įvykio žiniomis: kas, kada ir 
kur įvyko; kokie asmens ar daly
kai matomi nuotraukoje.

Jei galima, geriau kai nuotrauko
je matomi asmens yra ir parašo 
tekste išvardinti, jei grupė nėra di
delė.

. Jau einame į kalendorinių metų 
pabaigą. Laikas pradėti talką 1965 
metų Skautų Aidui rasti daugiau 
prenumeratorių. Kiekvienoje vieto
vėje yra žmonių, kurie, pasiūlyti, 
gal mielai užsisakytų Skautų Aidą 
1965 metams.

Budžiu,
v. s. A. Saulaitis.

Remia SKAUTU AIDĄ.

SKAUTŲ AIDĄ, 1964 m. vajui 
pasibaigus, dar parėmė:

1. Kun. A. Perkumas, SDB, iš Ve- 
necuelos, atsiuntė 10.— dol.

2. Buv. VS v. s. E. Vilkas, iš Chi- 
cagos, taip pat paaukojo 10.— dol.

Abu tapo SKAUTŲ AIDO 1964 m. 
garbės prenumeratoriais.

3. Rašytoja O. Balciūnienė-Aud- 
ronė, iš Newarko, N.J., užsakydama 
tris 1964 m. prenumeratas, dar pri
dėjo 1.— dol. auka.

4. Liet. Stud. Sąjungos c. v-bos 
pirmininkas Algis Zapareckas iš 
Royal Oak, Mich., mokėdamas pre
numeratą, dar 2.— dol. paaukojo.

5. Tą patį padarė ir inž. G. Čam- 
pė, iš Oakvilles, Conn.

Visiems labai ačiū!
Adm.

Viršelio 1 psl. Rikiuojamės nami
nei veiklai. Tėv. A. Kezio, S.J., nuo
trauka.
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Tėvų talka
Skautybėje tėvų, vaikų ir or

ganizacijos santykiai, paprastai, 
yra aiškūs: glaudžiai bendradar
biaujama.

Tėvai augina savo vaikus ir už 
juos atsako. Tėvai rūpinasi savo 
vaikų gerove ir juos auklėja. Tė
vai nepilnamečius savo vaikus 
leidžia priklausyti skautybės są
jūdžiui.

Tėvai turi teisę sekti savo vai
kų dalyvavimą skautuose; turi 
teisę žinoti, kas ten dedasi ir turi 
teisę prisidėti, kad tas jų vaikų 
dalyvavimas būtų sėkmingas, 
vaikų ugdymui naudingas ir vi
saip sveikas.

Atitinkami vadovai ir vadovės, 
ypač tiesiogiai dirbą su tais vai
kais, turi aiškią pareigą vaikų 
tėvus informuoti, su jais tartis, 
išklausyti jų pageidavimų ir vi
sada siekti nuoširdžiai su tėvais 
bendradarbiauti. Tai nepaprastai 
svarbu ir skautavimo pasiseki
mui.

Tėvai turi ir pareigu.
Pirmiausia — visais būdais 

prisidėti, kad jų vaikai turėtų 
sąlygas dalyvauti; kad jie iš na
mų būtų nuteikiami uoliai dėtis 
į visą, kas juos liečia skautavi- 
me; kad jie atliktų savo parei
gas, uždavinius ir p. sąžiningai; 
kad jie, iš namų palaikomi, ir 
dvasia skautėtų, tobulėtų ir būtų 
užsidegę.

Tėvų pareiga, ypač dabartinė
mis mūsų skautavimo sąlygomis, 
prisidėti medžiaginiai, kad lietu
viškoji skautybė galėtų tobulai 
reikštis, stiprėti ir augti.

Ne tik iš skautybės pusės labai 
svarbu, kad tėvai sąžiningai pri
sidėtų prie jų vaikų skautavimo 
lietuvių sk. organizacijoje, bet 
taip pat nepaprastai reikšminga 
ir lietuvybės išlaikymo požiūriu!

Po stovyklų persitvarkant dau
giau patalpinei veiklai pasidaro 
dabar būtina, kad tėvai ir sk. są
jūdžio vadovai-vės vietose ypa
tingai glaudžiai, nuoširdžiai ir 
veikliai bendradarbiautu.

Vadovai — vadovės kvieskite, 
tėvai — prisidėkite! A.S.

TIKROSIOS SKAUTYBĖS KLAUSIMAIS

Ar skautybė pasenusi?
Šiais laikais labai įprasta 

kritikuoti Baden - Powellio 
raštus ir tvirtinti, kad jie 
pasenę ir, kai kuriais atve
jais, net juokingi. Pastebi
me, kad šitokia kritika, 
nors ji ir nekiltų iš blogos 
valios, ateina iš suaugusių
jų, kurie per dažnai pamirš
ta, kad svarbiausi Baden- 
Powellio iškelti principai 
tebegalioji šiais laikais, ir 
vienas svarbiausiųjų jo 
principų yra, kad skautybė 
skirta berniukams.

Kaip dažnai administraci
niai kivirčai neleidžia ber
niukams pasireikšti? Ar 
mums prestižas per daug 
rūpi? Ar darydami planus 
pamirštame vadovautis tuo, 
kas būtų naudinga berniu
kams? Pastebėta — ir čia 
nemaža teisybės — kad bu
telis dažniausiai užsikemša 
jo viršuje — kakle.

Vis viena, kas pradėjo są
jūdį, Baden-Powellis ar pa
tys berniukai, nėra abejo
nės, kad berniukai jį vien
balsiai išrinko vadu. Kaip 
tokį gerbkime jį šiandieną 
ir atminkime, kad jo vienin
telis rūpestis buvo sukurti 
kuo geriausią skautybę vi
siems berniukams.

Laisvo laiko praleidimas.
Šiais laikais labai plačiai 

pabrėžiama, kad svarbu tin
kamai praleisti laisvą laiką. 
Poilsis gali būti skirstomas 

Šie Tarptautinio Skautų Biuro direktoriaus ir žinomo skautybės auto
riteto gen. D. C. Spry žodžiai paimti iš žurnalo WORLD SCOUTING. Red.

į dvi rūši: neveiklūs ir veik
lūs užsiėmimai.

Skautybė yra veiklus lai
ko praleidimas. Berniukas 
dalyvauja aktyviai. Jis mo
kosi veikdamas, ne stebėda
mas.

Pasyviai leisti laiką yra 
lankyti filmus, sporto įvy
kius arba spoksoti į kitus 
dalykus, kuriuose jam te
tenka stebėtojo vaidmuo.

Ar pakankamai rūpina
mės, kad berniukai turėtų 
progų aktyviai pasireikšti, 
leisdami laisvą laiką?

Berniuko išsipildžiusi 
svajonė

Yra sakyta, kad skautybė 
yra išsipildžiusi berniuko 
svajonė. Vadovaujant prity- 
rusiems vadovams tai įma
noma įvykdyti.

Skautybė tikrai teikia 
berniukui draugystę ir nau
jus interesus. Mieste gyve
nąs berniukas išmoksta šį 
tą apie gamtos pasaulį, apie 
kurį jis šiaip, gal, mažai te
žinotų. Provincijoje gyve
nančiam berniukui teikia
mas žvilgsnis į platųjį, su
dėtingą pasaulį. Tuo būdu 
jis pasijunta didelės bend
ruomenės dalimi.

Skautų bendruomenė duo
da elgesio nuostatus, taip 
vertingus jaunuomenei. Tai 
kažkas, už ko ji gali laikytis 
ir pagal ką ji gali gyventi.

Nemaža suaugusiųjų šiais 
ieškojimo laikais džiaugtųsi 
radę tokį dalyką sau.

— 231

3



vy/wusioja-^pQ Pėds/ikais
LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

RELIGINIS UGDYMAS IR

Skautybės ideologija remiasi 
trimis pagrindiniais poliais: tar
nyba Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Kuriam nors iš tų trijų polių su
silpnėjus ar sugriuvus, grius ir vi
sa skautybės sistema. Nors dar 
būtų mėginama dėvėti skautišką 
unijormą ir laikytis kai kurių 
skautų papročių, bet tai bus ne 
skautavimas, o tik jo karikatūra.

Kartais tenka išgirsti vieną ki
tą samprotaujant, kad šiose ap
linkybėse, kai Lietuva yra paverg
ta, pirmoje vietoje skautai turėtų 
statyti tarnybą Tėvynei. Tačiau 
reikia žinoti, kad visi trys skautų 
ideologijos pagrindiniai princi
pai vienas su kitu rišasi ir visi trys 
yra vienodai svarbūs. Apie jokias 
pirmesnes ar paskesnes vietas čia 
negali būti kalbos. Jeigu pradėsi 
rūpintis tik Tėvynės meile, užmir

ks tai galėčiau būti aš?
Mūsų sąjūdis kartais pa

gamina savotiškų skautų 
vadovų — jų pasitaiko net 
aukštose pareigose — kurie 
įtikino save, kad jie neklai
dingi.

Tai be galo pavojinga.
Labai mažai žmonių pa

saulyje ir tikrai nesutikau 
jų nė vieno tarp skautų — 
kurie būtų tokie gabūs, kad 
nieko negalėtų išmokti iš 
patyrimo.

Vienas iš bruožų, kuriuos 
turėtume stengtis išvystyti 
savyje, yra sugebėjimas ne 
tik klausytis, ką kiti sako, 
bet ir sutikti su mintimi, 
kad galėtų būti jų teisybė.

w. S. B.

DVASIOS
VADOVAI

LSS vyr. dvasios vadovas v. s. kun. J. Vaišnys, S.J., 
Amerikos lietuviu gyvenime labai ryškus kultūrininkas 
ir visuomenės veikėjas prel. Pr. Juras ir skautu kapelio
nas s. St. Kulbis, S.J., 1963 m. Jubiliejinėje stovykloje.

B. Kerbelienės nuotr.

šęs kitus du principus, tai ir toji 
Tėvynės meilė nebus tikra, netu
rės tvirto pagrindo, bet bus tik 
tušti žodžiai ir nesveikas šoviniz
mas.

Neneigiame, kad privačiame 
gyvenime yra labai religingų 
skautų, bet vis dėlto turime pri
pažinti, kad skautiškoje veikloje 
ir skautiškose sueigose tarnyba 
Dievui kartais būna pamiršta. 
Net ir tų pavyzdinių sueigų sche
mose, kurios kartais spausdina
mos skautiškoje spaudoje, yra 
kalbama apie skautiškąją techni
ką, apie lituanistinius dalykus, 
apie dainas ir žaidimus, bet apie 
religiją arba visai neužsimenama, 
arba pasitenkinama priminus, 
kad kartais sueiga galėtų būti 
pradedama malda.

Niekas nesako, kad tai būtų 
daroma iš blogos valios ar iš nu
sistatymo prieš religiją. Dažniau
siai vadovai mano, kad skautai 
pakankamai religinių žinių gau
na mokykloje, o jeigu tas žinias 
ir reikėtų papildyti, tai čia jau 
grynai dvasios vadovo reikalas. 

Bet nereikia pamiršti, kad už visą 
draugovės ar skilties veiklą, tad 
ir už religinę veiklą, yra atsakin
gi draugininkai ir skiltininkai. 
Jie turi rūpintis, kad dvasios va
dovas skautams paaiškintų paty
rimo laipsnių religinę programą, 
kad jiems kartais pravestų įvai
rius religinius — moralinius pa
šnekesius ar susikaupimo dienas.

Skauto religinis gyvenimas daž
nai labai glaudžiai rišasi su visu 
jo elgesiu. Religija labai daug pa
deda žmogaus asmenybės ugdy
mui, sustiprina jo pareigos jaus
mą, duoda tvirtą tėvynės ir arti
mo meilės pagrindą. Tad skautų 
vadovai turėtų stengtis glaudžiau 
bendradarbiauti su dvasios vado
vais, dažniau juos kviesti į suei
gas, ir tada tikrai įsitikins, kad 
dvasios vadovų pagalba jiems yra 
labai svari ir svarbi.

O ir dvasios vadovai, daugiau 
bendraudami su skautais, labiau 
juos pažins, labiau pamils skauty- 
bę ir daugiau prisidės prie jos ug
dymo.

V. s. Juozas Vaišnys, S. J.
232 —

4



ISTORINIAI ŠALTINIAI

Krašto bei tautos praeitis pažįs
tama iš literatūros, senų kronikų, 
dokumentų, pastatų, archeologi
nių iškasenų. Senovės lietuviai, 
genialūs karo, administracijos ir 
valstybės organizacijos srityje, 
nuolat turėjo kovoti su iš visų pu
sių puolančiais priešais ir todėl 
maža laiko tegalėjo skirti bet ko
kiems dokumentams sudaryti, ra
šyti.

Priešų puolimai, Maskvos oku
pacija, Lietuvos valstybinius do
kumentus daugiausiai sunaikino, 
gi likučius išgrobstė svetimieji. 
Tad apie mūsų praeitį duomenų 
tenka semtis iš svetimųjų pa
skelbtų dokumentų, kronikų, ap
rašymų, ar net istorijos vadovė
lių.

Rusai, vokiečiai, o ypač lenkai 
Lietuvos istorijos klausimais pa
rašė tūkstančius net ir labai rim
tų veikalų; deja, jie panašūs į me
daus statinę, į kurią nelabasis
įdrėbė šaukštą deguto, nes yra 
iškraipytų ir net suklastotų istori
nių faktų. Todėl nepaprastai 
svarbu, kur tik įmanu, valyti mū
sų istorijos šaltinius.

Los Angeles 
skautu stovykloje 
lapinai Ed. Bla
žys, D. Blažys, R. 
Žukas ir Vyt. Sa- 
frenčikas ruošiasi 
lituanistiniu da
lyku egzami
nams.

A. Šeško nuotr.

Mūsų istorikų grupė rankioja 
Lietuvos praeitį liečiančius doku
mentus Vatikane, bet tai dar ma

ža. Neabejotinai jų yra dar daug 
ir Švedijoje, kur jie pateko švedų 
karo metu iš išgabento Vilniaus 
pilies karališkojo knygyno, buv. 
Prūsijos archyvuose. Pragoję, Bu

dapešte, Venecijoje ir Bari, iš kur 
buvo kilusi Lietuvos karalienė 
Bona; taip pat Turkijos archyvuo
se, nekalbant jau apie dokumen
tus Maskvoje bei Varšuvoje.

Gyvu pavyzdžiu, kodėl mums 
svarbu nenuilstamai tirinėti Lie
tuvos praeitį, galėtų būti ginčas: 
ar Lietuva buvo karalystė? Nea

bejoju; Mindaugas, Gediminas, 
Algirdas, Kęstutis, net Jogaila bei 
Švitrigaila, kryžiuočių ordino ir 
popiežių dokumentuose tituluoja
mi karaliais, gi Lietuva vadina
ma karalyste. Tik lenkų grafui 
Račynskiui 1845 m. išleidus Lie
tuvą liečiantį leidinį, Lietuvos 
valdovai pradėti tituluoti kuni
gaikščiais. Kodėl tai padaryta? 
Kad būtų sumažinta Lietuvos 
reikšmė anais laikais.

Panašių dalykų yra ir kitose 
kronikose, todėl prie svetimųjų 
skelbiamų žinių apie Lietuvą rei
kia nepaprastai atsargiai prieiti.

Būtų nepaprastai malonu, jei iš 
skautų tarpo atsirastų istoriją stu
dijuojančių ir pasiryžusių Lietu
vos klausimus nagrinėti ir iškelti.

S. J. Damauskas
— 233
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PLANUOKIME!Kiekvienai grupei, kuri siekia tam tikrų tikslų, kuri nori ką ypatingo atlikti, reikia planuoti veiklą iš anksto.Skautų pasaulyje yra sąjungos, Brolijos, rajonų, tuntų, vienetų, skilčių - būrelių ir atskirų skautų darbo planai planeliai.Gera programa, ar tai metams ar vienos sueigos, remiasi narių susidomėjimu jos turiniu, įvairiais dalykais ir metodais, prasideda ir baigiasi laiku; programą sustiprina geri instruktoriai, tvarkingos ir pilnos žinios, draugystė ir bendradarbiavimas; daug padeda įvairūs užsiėmimai — rankdarbiai, žaidimai; programa numatyta pagal narių fizinius reikalavimus; ji tokia, kad kiekvienas savo gyvenimą kuo nors praturtina.Svarbu, kad iš anksto numatyti visi mechaniški dalykai (pvz., kėdės, šviesa, laikas, kelionė); numatyti instruktoriai, pasitarimai, įvertinimai; gera programa nesibaigia užsiėmimo gale, bet tampa naujų užsimojimų šaltiniu.Geras veiklos planas turi tris dalykus: aiškius tikslus (pvz., išlaikyti II pat. laipsnį), žmones (ko jie nori, kuo domisi), ir pačią programą:Narius paruošti pranešimu ir užsiėmimo tonu; juos sudominti naujomis mintimis, svarbiais klausimais; pastiprinti—kiekvieną įtrauk-
Svarbu, kad suaugęs neat

sistotų tokioje skautybės 
scenos vietoje, kur jis užsto
tų skautus ir žiūrovai jų be
veik nematytų.

Labai lengva ir labai vilio
ja perdėti savo rolę iki tokio 
laipsnio, kad berniukai tam
pa tiktai vaizdo dalis arba 
scenos nuosavybė.

Jei suaugę laikysis šone 
arba už scenos, rampos švie
sos lengviau ras berniukus.

Ar jaučiate lempas kaiti
nančias jūsų kelius?

W. S. B. 

ti, paaiškinti tikslus ir užsiėmimo reikšmę; įvertinti veiklą — išaiškinti išmoktus dalykus, patyrimą, narius įtraukti į darbo tęsimą, suprasti sekantį žingsnį.
Kaip sudaryti veiklos planą1. Išvardinti visus siekimus - tikslus, pvz., išmokti virti, turėti daugiau lituanistinių žinių, surinkti pinigų, surasti naujų narių, išmokti apie kitų šalių skautus ir paskleisti žinių apie save.2. Siekimus paskirstyti:a. asmeniniai siekimai, pvz., išmokti morzę.b. vieneto - skilties siekimai, pvz. surasti būklą, sėkmingai stovyk- .lauti.c. visos sąjungos siekimai, pvz., pastiprinti skautišką spaudą.3. Tuos siekimus padalinti dalimis ir nustatyti pagrindines mintis metams, mėnesiais ar pn.4. Nustatyti dalykų eilę; surišti vieną su kitu.5. Išspręsti metodo klausimą: iškylos, sueigos, pašnekesiai, parodėlės, religiniai užsiėmimai, filmas, ekskursija, paskaita, darbeliai, dainos...6. Išrinkti ir paruošti instruktorius, jų padėjėjus ir kt.7. Kiekvieną užsiėmimą iš anksto aptarti, repetuoti (vieneto sueigos žaidimus, pašnekesius, pasirodymus)'.8. Sušaukti skautus į užsiėmimus — paskambinti, raštu pranešti, plakatą iškabinti.9. Numatyti užsiėmimo pasekmes, pvz., po pašnekesio apie liaudies meną gal kitame užsiėmime padaryti darbelį.10. Programą gerai įvertinti. Ar buvo iš jos naudos, ar skautai patenkinti, ar turime irštvą ir kt.?

O jeigu ištinka nelaimė?Programa tvarkingai paruošta, o staiga kas nors atsitinka — neateina instruktorius, pradeda lyti ar pn.a. Nepulk panikon, o minutę pagalvok, ką daryti.b. Gal patys skautai gali pasiūlyti, ką daryti.

Šiaudinis padėjėjas

Kažin kiek Įvyksta sueigų, 
kuriose atliekamas šiaudi
nio padėjėjo aktas?

Tas šiaudinis padėjėjas 
yra vyrukas, kurį pasisekė 
įtraukti į savo draugovę ir 
kuris niekuomet negauna 
progos pasireikšti.

Ar ne visi mes matėme jį 
stovintį būklo kampe, ne
drįstantį sėstis, nesupažin
dintų su tuo, kas daroma, ir 
nesuprantantį, kam jis iš vi
so reikalingas.

Jei turi tokį šiaudinį padė
jėją savo vienete, prašau 
duoti jam darbo ir progą la
vintis bei įgyti patyrimo, 
kaip vadovauti berniukams 
ir įkvėpti juos.

Jis neturi kito būdo moky
tis. W. S. B.c. Atsimink, kad kiti gali padėti: vietoj instruktoriaus pamokyti ar panašiai.d. Remkis skautų norais — gal patys norės kalbėtis, žaisti ar pn.Bet geriausia iš anksto numatyti, kad nebūtų nieko netikėto.1. Patikrink vietą iš anksto. Pasakojimų neužtenka.2. Iš anksto numatyk užtenkamai laiko, pvz., susirinkti. Ar tikrai 5 min. užteks pranešimams?3. Kas nors kitas turi programą iš anksto smulkiai pažinti, kad galėtų padėti ar bent patarti.4. Numatyk netikėtumus, pvz., kas bus, jei greit sutems, arba lis, arba vietoj 20 ateis 7, arba jei niekas nebus eilėraščio ar dainos išmokęs?5. Svarbiausia, žinok, koks užsiėmimo tikslas. Kodėl išėjome į šią iškylą, arba kam surengti šie kursai? Tai padeda nelaimėje greitai apsispręsti.Šios bendros pastabos bet kokiam planui, ar tai vieno užsiėmimo ar visų metų parodo, ką reikia daryti. Dabar reikia pažvelgti į skautų vieneto darbo planelį ir pamatyti, kaip tai pritaikoma skautams, a. S. jn.234 —
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(Tęsinys)

Andrius Bogušas sėdėja savo namelyje ir galvojo 
apie Sarvicus. Vieną kartą bajoro žmona turėjo nusi
leisti ir paklusti, paruošdama ir užleisdama du kamba
rius sužeistiesiems suguldyti. Po šio laimėjimo bajoras 
gana smagiai jautėsi, bet i Sarvicus vykti šiandien jis 
vis dėlto nenorėjo. Susitikti su žmona po tokių karštų 
kalbų jam rodėsi būtų nenaudinga. Ar Regina pakan
kamai stipri, kad išlaikytų viena su sužeistaisiais? Ne, 
jis to nežino. Reikėtų gauti dar porą mergaičių, kad pa
dėtų jai. Bet visa tai jis sutvarkys po mūšio...

Už Bolugovo dvaro vėjinio malūno sparnų pasirodė 
didelė geltona saulė. Kaip auksinė karūna ji spindėjo 
virš seno akmeninio malūno, į kurį krypo visų sargybi
nių akys. Klemensas purtė galvą, galvodamas apie savo 
likimą. Jis tik dabar aiškiai pamatė, kad atsidūręs pa
čioje pavojingiausioje rolėje, bet jis vylėsi būti kokiu 
nors būdu nesunkiai sužeistas ir patekti į Reginos glo
bą Sarvicuose. Šiuo metu jis to vieno tetroško, labiau 
gal negu paties laimėjimo, dėl kurio jis sau vienas dau
giau abejojo, negu tie murmos kaimiečiai.

— Ponas!.. Ponas! Tenai! — kažkas staiga sušuko, 
nutraukdamas Klemenso svajones.

Rodinskis dėbtelėjo ištiestos sukilėlio rankos krypti
mi ir aiškiausiai pamatė, apie ką Bogušas tik pasakojo 
— didelis gal kokio šimto kazokų būrys tankia žingine 
jojo miestelio link.

Pasiuntęs pranešimą Bogušui apie pasirodžiusį prie
šą, Klemensas įsakė atidengti ugnį. Kaip ir buvo tikėta
si, kazokai išgirdę šūvius, išsiskleidė ir puolė mišką. 
Lenkti kardai blizgėjo, švytriavo saulėje. Laukinis riks
mas ir kanopų dundėjimas artėjo sekundėmis.

Klemenso grupė dingo miške ir pasislėpė avietyne. 
Priešais buvo klampi bala, labai gera užtvara nuo rai
telių.

Kazokai, įjoję į mišką, jokio pasipriešinimo nesuti
ko. Iš abiejų avietyno pusių dundėjo tankus eglynas. 
Kazokai jojo ir jojo vis gilyn ir gilyn į mišką. Braškėjo 
odiniai balnai, prunkštė įkaitę arkliai. Dešimtukas glū
dėjo prie žemės be kvapo. Menkiausias neapdairumas 
galėjo visus pražudyti. Reikėjo valdyti įtemptus nervus 
ir išlaukti iki galo, kurio atrodė nebebus, nes kazokai 
vis jojo ir jojo.

Ar atsilaikys Bogušas? Klemensas sudrebėjo pama
nęs, kad viskas žūtų, jei kova nebūtų laimėta. Tai pas
kutinė diena visiems, neišskiriant nė jo paties.

Už nuleistų eglių užtvarų Bogušas laukė su savo 
vyrais. Kai skynime pasirodė pirmieji kazokai ir, paste

bėję namelį, nujojo prie jo, sukilėliai glūdėjo, laukda
mi įsakymo, su kuriuo Bogušas neskubėjo. Prijoję prie 
namelio kazokai, nulipo nuo arklių ir bandė įeiti į vidų. 
Pavyko jiems, tik duris išlaužus. Tuo tarpu kazokų jau 
buvo pilnas skynimas. Jie tarėsi kuria kryptimi reikėtų 
joti, bet dar kažko delsė. Pagaliau, matyt, nutarė pa
siųsti žvalgus, nes aštuoni raiteliai skirtingomis kryp
timis dingo miško tankmėje. Bogušas dar laukė. Vis dar 
jojo naujų kazokų į skynimą.

Smalos ir šiaudų deglai buvo paruošti uždegti visose 
šešiose užtvarose aplink visą skynimą. Ginkluoti mė
tyklėmis vyrai buvo susikorę aukštuose medžiuose ir 
laukė įsakymo prapliupti aštriais akmenimis.

Pro užtvaros šakas išlindo Bogušo šautuvo vamzdis. 
Pykštelėjo šūvis, vienas kazokų susmuko savo balne ir 
pasviręs žnegtelėjo žemėn...

Užvirė baisi kova. Tratėjo miškas, žvengė išsigandę 
arkliai, žvangėjo kardai. Kazokai įnirtę puolėsi į visas 
puses ir kapojo, kas pakliuvo. Tačiau jų narsumą staiga 
pristabdė blikstelėjusi iš visų pusių ugnis. Deglai buvo 
sumesti į sausus šiaudus ir eglišakius. Jie vienu ypu iš
lėkė ilgais ugnies liežuviais, užkabinančiais medžių ša
kas, ir netrukus aplink skynimą susidarė neperžengia
mas ugnies žiedas, pro kurio nežymius tarpus veržėsi 
priešas, kaip pamišęs. Besiveržiančius kazokus taikliai 
šaudė sukilėliai arba guldė akminims iš mėtyklių. Kas 
paspruko, pateko belaukiančiam Klemenso dešimtukui.

Klemenso Rodinskio svajonė neišsipildė. Jis nebu
vo lengvai sužeistas ir nepateko į Sarvicus pas Reginą. 
Klemensas Rodinskis buvo peršautas į koją. Kai jis 
bandė slėptis nuo besitraukiančių į pamiškę išsprukusių 
kazokų, vieno pastebėtas buvo šautas antrą kartą į krū
tinę...

Klemensas krito. Prijojęs kazokas dar jį pervėrė 
kardu. Žiaurusis raitelis tuoj pat pakliuvo po kaimiečio 
dalgiu, kurį jis turėjo įsikėlęs į medį. Kai kazokas jojo 
pro šalį, dalgio smaigalys perpiovė jam gerklę, ir jis kri
to po savo arkliu.

Iš degančio miško paskubomis traukėsi Bogušo vy
rai Sarvicų kryptimi. Jų nebebuvo daug. Gyvi likę ka
zokai nujojo į Bolugovo dvarą.

Baisioji Malūntilčio kova pasibaigė. Žuvo nenuma
tytai daug vyrų, bet buvo išgelbėtos sodybos ir mies
telis.

Kai Bogušas su savo vyrais pasiekė Sarvicus, jų pa
sitikti išbėgo Regina.

— Turėjome daug nuostolių, — tarė bajoras, — aš 
nežinau, ar dar kas iš Malūntilčio besugrįš... Malūntlltis 
dega... (B. d.)

— 235
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RAMIOJO VANDENYNO RAJONO STOVYKLA
Cleveland National Forest, California

PIRMYN i
Birželio 27 Los Angeles skautai, 

vieni autobusu, kiti mašinomis, 
pradėjo savo 200 mylių kelionę 
stovyklom Visi su užsidegimu 
akyse sekė prabėgančias Ramio
jo Vandenyno pakrantes ir paga
liau, saulei jau negailestingai 
kepinant, pasiekė San Diego did
miestį.

Truputį užkandę ir pamiklinę 
kojas, keliavome toliau, nes dar 
liko 80 mylių iki stovyklos.

Už valandos įvažiavome į 
Cleveland National Forest. Šalia 
kelio meška ragino atsargiai elg
tis su ugnimi. Vaizdai visiems 
buvo nauji, todėl žiūrėjome į vi
sas puses ir nė nepastebėjome, 
kaip užvažiavome į 6000 pėdų 
aukštį. Tik staiga pamatėme sto
vyklos ženklus — Gedimino stul
pus ir rodykles — ir tada žinojo
me, kad stovykla čia pat.

Kada išlipome iš automobilių, 
buvo dar karščiau, kaip rytą, bet, 
pamiršę nuovargį ir karštį, tuo
jau puolėme statyti palapines, 
kurias dalino keli skautai vyčiai 
ir stovyklos viršininkas brolis 
Algis Kasakevičius.

Užtat skautų palapinės pirmos 
išdygo, bet kada ruošėmės šiek 
tiek pečiais paremti medžius, pa
matėme, kad sesėms reikia pa
galbos. Taip ir liejome prakaitą 
jų gerovei, o vilkiukams padėjo 
skautai vyčiai.

Vakare brolis Erdvilas Janulai-

STOVYKLĄ
tis suskirstė stovyklautojus į skil
tis ir nurodė jiems jų palapines. 
Šeimininkė p. Kančiauskienė ir 
ūkio vedėjas brolis Prišmantas 
paruošė vakarienę, o seselė Lai
ma Stančikaitė puikiai vadovavo 
laužui.

Stovyklai nutilus, vadovybė 
dar ilgai tarėsi ir ruošė planus.

Kitą rytą vėliavą pakėlėme 8 
vai. Komendantas Vytas Radve- 
nis sušaukė visus švilpuku, R. V. 
Rajono vadas S. Pažėra palinkė
jo visiems skautiškai, naudingai 
ir linksmai praleisti laiką.

Trispalvei plevėsuojant tarp 
galiūnų pušų, išvažiavome į baž
nyčią.

Grįžę švarinome ir puošėme 
rajoną. Paskelbėme konkursą, 
kuris lietė lietuvių kalbą, švarą, 
elgesį ir t. t.

Prie sesių pastovy klės vartų Ramiojo Vandenyno rajono stovykloje su
sirūpinę tariasi v. s. V. Barmienė ir s. V. Sviderskas. Alb. Šeško nuotr.

Po savaitės paaiškėjo, kad iš 
240 taškų, kuriuos būtų galima 
buvę laimėti, Lokių skiltis surin
ko 164. Šiai skilčiai vadovavo 
brolis Kęstas Nefas. Lapinų skil
čiai, surinkusiai 163 taškų, teko 
antroji vieta — jai skiltininkavo 
brolis Jonas Skyrius — ir Lūšių 
skiltis, kurios skiltininkas buvo 
Vytautas Radvenis, surinko 159 
taškus.

Važiuodavom maudytis į ba
seiną. Mokėmės pirmosios pa
galbos ir buvome sesės sanitarės 
rūpestingai apžiūrimi.

Antrą dieną kandidatai pradė
jo ruoštis egzaminams; kiti ruo
šėsi aukštesniems laipsniams. 
Užsiėmę porą valandų, eidavo
me į išdžiūvusio ežero dugną pa
žaisti.

Iškylaudami apkeliavome di
delius plotus, sekėme ženklus, 
bandydami juos gerai įsidėmėti.

Taip puikiai, skautiškai prabė
go ta trumpa savaitė. Paskutinį 
šeštadienį 6 broliai, 1 sesė ir 
paukštytės — atleiskite, nespė
jau jų suskaičiuoti — davė įžodį. 
Vakare, iškilmingai išsirikiavę 
prie vėliavų, girdėjome įsaky
mus, padėkas bei linkėjimus. Iš
siskirstėme įgiję patyrimo ir di
desnį pasitikėjimą savim. Tikėki
mės, kad tapsime dar vieninges
ni ir susibūrę, žengsime dar di
desnio skautiškumo keliu.

Erdvilas Janulaitis

236 —
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ATSIMINIMAI IS AUŠROS VARTŲ TUNTO STOVYKLOS ramėlę ir — “Miegoki ramiai Tu, 
Partizane...”Čikagos Aušros Vartų tunto stovykla įvyko Custer, Mich., Rako stovyklavietėje liepos 4—18 d. ir pavadinta Romuvos vardu. Stovyklai vadovavo s. R. Kučienė.Minint Kr. Donelaičio metus, stovykla buvo suskirstyta į dvi pasto- vykles: skaučių — Tolminkiemio dr-vę ir jaun. sk. — Lazdynėlių dr- vę. Draugininkėmis kviestos v. s. J. Bobinienė ir vyr. sklt. J. Miku- taitienė. Be minėtųjų stovyklos vadovybę sudarė: tėvas s. v. A. Kezys, S. J., sklt. E. Šiurnaitė, v. sk. D. Gierštikienė, ps. R. Smolinskienė, vyr. sklt. A. Ramanauskienė, s. B. Kožicienė, vyr. sklt. L. Jankūnienė, v. sk. O. Šilėnienė, vyr. skit. V. Bo- binaitė ir p. Pračkailienė.Kad darbas stovykloje būtų prasmingesnis ir patirti įspūdžiai ilgiau išliktų sesių atmintyje, kiekvienai dienai, šalia tiesioginio skautavimo, skirtos dienos temos. Dienų tema pravedami pašnekesiai, dainos, žaidimai ir laužai.Per kelias dienas iškilo stovykliniai vartai, prie jų Aušros Vartų tunto seklyčia, iškastas ir papuoštas stalas. Įrengtas Romuvos aukuras, prie kurio kas rytą ir vakarą buvo pakelta Jubiliejinė ir antrą kartą laimėta SKAUTŲ AIDO konkursinė gairelė, skambant Romuvos dainai.Apie stovyklos dienas tešneka stovyklinio dienoraščio ištraukos:.... nors ir krapnojo, bet nė viena sesė neliko palapinėje, kai švilpu

kas sušaukė Romuvietes į dr. A. Kisieliaus (Ohio) pašnekesį apie pirmąją pagalbą. Pasidarė ypatingai įdomu, ir savanorėms nebuvo galo, kai daktaras paėmė kelias mažas seses ir pademonstravo dirbtinį kvėpavimą gelbint skenduolį ir sudėjo “lūžusią kojytę”.Po pietų stovyklos gailestingoji sesuo O. Šilėnienė pravedė praktiškąją pirmosios pagalbos dalį. O žaidimų įdomumas! Grupėmis iš stovyklos ribų išėjusios skautės sekė kelio ženklus, ieškojo laiškelių su nurodymais, kur paslėpti “ligoniai”, “vaistai”.Vienoms pasisekė “ligonį” laimingai pargabenti stovyklon ir jį čia perduoti daktaro globai. Kitų nešamas “ligonis” šiek tiek dar daugiau nukentėjo, nes iškrito iš paskubom surištų neštuvų.
“Veltui lauks motulė prie klevo 
vartelių,
Trys sūnūs negrįš atgalios...Prisiminus Partizanų dieną, širdis suplaka smarkiau. Vadovės supažindina su partizanų kilme, jų darbais, žiauriu kankinimu.Tamsu... Nuo kalno leidžiasi šimtas žvakučių. Priekyje su degėlais pasitinka broliai, ir tylumoje einame prie šlamančio ąžuolo pavėsyje sukasto partizanų kapo.Sesės prieina prie kapo, priklaupusios padeda žvakutes ir grįžta savo vieton. Tėvas A. Kezys, S. J., primena žuvusį partizaną, sukalba maldą, skautai atlieka trumpą prog

Uždegamas Romuvos stovyklos aukuras, giedama stovyklinė daina, prieš vėliavą išsirikiuoja penkios jaun. skautės kandidatės įžodžiui. Tai įspūdinga diena — Aušros Vartų tunto 15 m. Jubiliejaus užbaigimas. Išgirstame apie savo tunto įsikūrimą ir jo 15 m. veiklą. Sužinome apie garsiuosius Aušros Vartus Vilniuje, kurių vardu pavadintas mūsų tuntas.Dalyvaujame skilčių varžybose. Reikia beveik tobulai mokėti kelionės ženklus, morzę, švilpesius, pio- nierija ir t. t. Laimi Gabijos skaučių ir Ramunių jaun. sk. skiltys. Skiltininkės apvainikuojamos ąžuolo vainikais ir apdovanojamos skilčių dovanomis.Vakare šauklys sukviečia Šilainės seses ir Lituanikos stovyklos brolius į jubiliejaus uždarymą.Sesė Regina paaiškina, kodėl stovykla pasirinko Romuvos vardą, ir linki sesėms visuomet likti ištikimomis lietuviškumo vaidilutėmis, savo širdyse kūrenti ir niekada neleisti užgęsti tautiškumo ugnelei — taip pat, kaip kad senovėje ją saugojo ir savo gyvybe gynė mūsų seserys šventose romuvose...Kai viskas paruošta kelionei į.namus, paskutinį kartą išsirikiuojame Romuvoje išklausyti įsakymų. Aidi pamėgta stovyklinė daina. Po to atsisveikindamos spaudžiame rankas, žadėdamos čia vėl susitikti ateinančiais metais. — Sesė Romuvietė

Chicagos Aušros Vartų tunto š. m. ROMUVOS stovyklos vaizdai: (kairėje) skilčių varžybas laimėjusios sesės 
—A. Sabataitė, J. Baukytė, A. Šataitė ir R. Šilėnaitė; už jų vadovė s. R. Kučienė. (Dešinėje) ROMUVOS stovyklos 
vadija — (I eil.) s. J. Mikutaitienė, s. R. Kučienė, v. s. J. Bobinienė; (Ii eil.) A. Ramanauskienė, D. Gierštikienė, 
V. Bobinaitė, R. Smolinskienė ir L. Jankūnienė. A. Kezio, S. J., nuotr.
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LAUŽAI DEGA ATŽALYNE
Autobusas sunkiai rieda smė

lėtu keleliu. Priglaudę nosis prie 
langų ieškome stovyklos ženklų.

— Trispalvė! Trispalvė! — stai
giai sušunka viena iš mūsų.

Sukame į kairę ir traukiame 
tiesiai į miškus, kol prieš mūsų 
akis iškyla daržinė, o prie jos 
krūvos lagaminų, gausybė maši
nų ir daug jaunų veidų.

Jaučiausi pavargusi, bet laimin
ga, pasiekusi stovyklą. Tada bu
vau kupina ryžto ir gerų norų, o 
dabar turiu daug nepamirštamų 
atsiminimų.

Šeštadienis, rugp. 1. Apsitvar
kiusios žygiuojame nuo kalno į 
pirmąjį laužą. Palapinės pastaty
tos, kas reikia, paruošta. Galime 
džiaugtis savo darbu ir dainuoti 
"Lauželis lauželis..."

Sekmadienis. Mišių klausome 
lauke, šalia obelaičių. Iškilmin
gas stovyklos atidarymas...

Pradeda lyti. Palapinė kiaura. 
Susėdame ratu ir bandome rišti 
mazgus. Nuo pakabintų lietpal
čių varva vanduo, bet nuotaika 
vistiek gera, skautiška.

Švilpukas nutraukia kalbas. 
Pranešimas: bus laužas! Tad mo
komės dainų, kol laikas mauti iš 
brezentinių pastogių.

Pirmadienis. Visa skiltis budė
jo. Trys sesės nešė vandenį, plo
vė indus, skuto bulves, o kitos 
statė kryžių, surinko akmenis au
kurui įrengti. Pavargome.

Vakare komendante veda prie 
kryžiaus. Ant aukuro žiba žva
kelė. Adjutante skaito maldą. 
Paskutiniams giesmės žodžiams 
nutilus, ramiai slenkame į pala
pines. Naktis šalta.

Antradienis. Šios dienos tema: 
"Skautė draugė artimui ir sesuo 
kitai skautei". Kiekviena gauna
me nepažįstamą sesę, su kuria 
praleidžiame visą dieną.

Mokomės Morzės abėcėlės ir 
siunčiame įvairius pranešimus 
vėliavėlėmis.

Popiet vykstame į Putnamą. 
Seselių sodyba. Mindaugo pilis 
ir k. daro didelį įspūdį.

Trečiadienis. Šiandien vado
vaujamės principu "Skautė gam
tos draugė". Brolis instruktorius 
aiškina apie gyvulių ir augalų 
gyvenimą. Mokomės, dainuoja
me, žaidžiame ir juokiamės.

Popiet konkursas: kas pirmas 
sukurs lauželį ir perdegins iš
temptą virvę, pirmas keps kuku
rūzus.

Skubame išvalyti vietą lauže
liui, prisirinkti malkų. Paskubom 
sulipdome piramidę, prikemšam 
šakelių, lapų ir susijaudinusios 
uždegame. Ir yra ko jaudintis, 
nes teturime tris degtukus...

Virvė bematant krinta. Valio, 
laimėjome!

Ketvirtadienis. Bandome gyven
ti visą dieną artimo meilės dva-

ATŽALYNE pasidairius: 1. Vyr. skautės praveda vėliavos pakėlimą; (iš kairės) Gražina Fidlerytė, Jūratė
Vakarietytė, Danutė Kronkaitytė, Jūratė Vėblaitytė irBirutė Šimkutė. 2. Skaučių pastovyklėje kryžius, vėliavų
stiebas ir aukuras. 3. Elizabetho sesių rajono vaizdą pagražina' musmėrės ir baravykai. 4. Netikėkite, jei kas sako, 
kad pašnekesiai stovykloje nemėgiami..., tik pažiūrėkite j mūsų nuotaikas pašnekesiu metu ATŽALYNE!

J. Veblaitytės nuotr.
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PO STOVYKLOS NUOTYKIŲ
Pradėjus rinktis į sueigas kuk

iuose, gražių progų pasitaiko pa
sakoti. Kiekvienas turės atsimini
mų iš stovyklų —- ir iš viso, vasa
ros. Atsiminimų bus juokingų ir 
rimtų, apie nuotykius ir pergyve
nimus, apie matytas vietas ir su
tiktus žmones.

Iš anksto susitarus, jei tai atro
dytų geriau, vienas ar du skau
tai galėtų, namie pasiruošę, pa
sakoti. Reikia manyti, kad sava
norių netruks, nes įspūdžių bega
lės.

Po pasakojimo tinka dainelė ar
ba šūkis. Gal net verta užrašyti 
vieną kitą dalykėlį į dienoraštį ir 
ii iliustruoti.

KNYGYNĖLIS
Pamažu pereinama prie 5-7 mi- 

nnčių sueigoje, skiriamų pasako
jimams.

šia, nes "Skautė naudinga ir pa
deda artimiesiems". Mokomės 
pirmosios pagalbos.

Vėliavą nuleidžiant mus svei
kina rajono vadeivė sesė Trei- 
nienė.

Penktadienis. Turime 7 naujas 
vyresniąsias skautes: jos saulei 
tekant davė įžodį. Dabar jos va
dovaus visai darbo dienai ir ko
kius pokštus jos mums iškirs, dar 
nežinia.

Pakeliame vėliavą ir klauso
mės kapeliono s. kun. Kulbio pa
skaitos.

Kadangi "Skautė ištikima Die
vui ir Tėvynei", klausomės pasa
kojimų apie Vilnių ir žiūrime pa
veikslus.

Šeštadienis. Ruošiamės kelio
nei namo. Trečią valandą nulei- 
džiame vėliavas pastovyklėse. 
Skautės duoda įžodžius. Po to ei
na visos stovyklos uždarymas, 
laimėjusių skilčių paskelbimai, 
dovanų įteikimai. Paskutinį kar
tą nūleidžiame trispalvę. Stovyk
la baigta. J.V.

Tegul niekas nebando įtikinti, 
kad šiais laikais skautai nemėgs
ta skaityti arba klausyti pasako
jant, kad visi tik sėdi, kojas at
kišę, prieš televiziją, perleidžia 
daugybę paveikslų pro akis ir už 
minutės nė neatsimena, ką matė. 
Daugybė berniukų ir mergaičių 
mėgsta skaityti ir klausytis įdo
mių pasakojimų. Tik pasidomėki
te ir įsitikinsite.

Būkle pamažu sudaromas kny
gynėlis skautiškų ir lietuviškų lei
dinių, pirktų dr-vės lėšomis ir do
vanotų tėvų ir draugų (gal, net 
leidyklos ir knygynai vietovėse 
dovanotų vieną kitą, jei juos kas 
prašytų. Gal verta pamėginti?)

Lentynas galėtų puošti tarp ki
tų leidinių Skautybė berniukams, 
Skautybė lietuvaitei, Skautų žai
dimai ir dainorėliai, Skautai ir pa
saulėžiūra, skaučių patyrimo 
programų sąsiuvinėliai, eilėraš
čių, pasakų, mįslių ir kitų tauto
sakos dalykų knygos; lituanisti
niai vadovėliai, kurių turime la
bai gražių, liet, audinių ir papuo
šimų leidinių, kad būtų lengva 
susirasti raštų įvairiems darbe
liams; pačių sulipinti raštų ir pa
veikslų, iškirptų iš spaudos, albu
mai ir, aišku, SKAUTŲ AIDAS.

Knygos ir leidiniai numeruoja
mi ir surašomi į kartotekas (pa
togu įsigyti knygyninko specia
lybė!)

KĄ IR KAIP PASAKOTI?
Medžiaga renkama pritaikyta 

brolių arba sesių amžiui. Kad žo

dynas gausėtų, žinios augtų ir 
klausytojai įsisąmonintų skautiš
kus idealus ir darbus, pasakoji
mai įderinami į einamą progra
mą, metų laiką arba šventę.

Pasakoti nėra sunku. Palankiu 
momentu, visiems susėdus ratu 
arba pusračiu, žodžiu, taip, kad 
niekas neblaškytų, pradėk. Na
mie įsigilinęs ir galvoje susidaręs 
planą, bandyk laisvai kalbėti. Jei 
atrodytų, kad svarbiausi vardai 
arba žodžiai gali būti kuriam 
nors klausytojui nežinomi, paaiš
kink pradžioje arba trumpai pa
sakojimo viduryje (gali ir iš
traukti iliustraciją!) Tada niekas 
nepagalvos, kad pelėda yra pelė 
arba kukurūzas berniuko vardas!

Rinkis įdomų, neilgą, ne per 
komplikuotą dalyką, kad nebūtų 
per daug asmenų, pašalinių įvy
kių. Nepamiršk, ką nori išvesti, 
įrodyti, aprašyti. Jei juokinga, 
bandyk pats pirmas nesijuokti: 
palauk kitų.

Kalbėk aiškiai, keisk toną svar
biai vietai pabrėžti arba pasikal
bėjimams iškelti. Keisk taip pat ir 
veido išreišką. Jei reikia, prisi- 
gūžk arba atsistok; vartok jude
sius.

Jei svarbu perduoti rašytojo žo
džius, juos arba labai gerai iš
mok arba skaityk iš knygos.

Nepasakok nei per lėtai, nei per 
greitai. Svarbiausia, nenusimink, 
jei pradžioje tartum nesiseks: pa
mažu įprasi ir pamėgsi pasakoti 
(gal net įgysi specialybę!)

Smagu retkarčiais pakviesti 
vieną tėvų ar šiaip įdomų žmogų 
pasakoti — ne prakalbai sakyti! 
— per sueigą. Gal žodžiams ilius
truoti ir atsiras spalvotų paveiks- 
ių-

Į sueigas renkamės skautauti— 
ne daužytis ir be prasmės siausti. 
Pasimiklinus rankų darbais, pa
žaidė ir padainavę, mielai išklau
some įdomų pasakojimą, kurio 
mintys mus lydi kelyje iš sueigos 
į namus. S. Sk.

— 239
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^Jtasu swm £
Jau spalio mėnuo. Ruduo, gra

žus ruduo.
Sodyba buvo paskendusi žalu

me, dabar spalvos keičiasi. Me
džių tankumas retėja, darosi per
matomas, ir žvilgsnis krypsta į 
tolimesnes vietas.

Kairėje išsikišęs “Ararato" kal
nas — ne vienas mūsų jaunų 
draugų patikėjo, kad ten po tva
no sustojo Nojaus arka. Priešais 
— upės slėnis, ir už jo apaugę 
akmenynai, didelės uolos, kurių 
spalva kinta pagal metų laikus.

Dešinėje, tolumoje, miestas su 
triukšmu ir šviesomis vakarais. 
Už namo siauras, status takelis, 
kuris riša su kaimynais ir likusiu 
pasauliu.

Ruduo. Rytai jau tamsūs, ir kai 
vėliau išeini, randi smilgas nu
linkusias nuo sunkių rasos lašų. 
Voratinkliai driekiasi prie šulinio 
ir avilių ir nejučiom išsprunka: 
"bobų vasara!"

Kartais taip stipriai kvepia la
pais ir grybais, kad pradedi ne
rimti: kur nors turi jų būti, — ten.

PASAKYKI, RUDENĖLI,
Ko pas mus tu atėjai, 
Kam, nelauktasis sveteli, 
Mielą girią sudraskei?

Kam tu, piktas rudenėli, 
Išvaikei tuos paukštelius 
Ir nulaužei baltą gėlę;
Nudraskei jos žiedelius?!

Pasakyki, rudenėli,
Ko tu piktas, toks rūstus?
Kam tu leidi vėjužėliui 
Kad taip dūktų, kad taip pūstų?

240 —- 

o gal, ten, tolėliau, nes iš kur 
šiaip eitų tas kvapas?

Kai dienos be galo ramios ir šil
tos, ima savotiškas noras pasi
džiaugti tuo, kas liko iš gražios 
vasaros. Atsisėdi prie pilkojo rie
šutmedžio be darbo, net be kny
gos, ir svajoji.

Tai vienur, tai kitur pamažu 
krinta lapas; suklykia kėkštas. 
Paukščių nedaug, nes keičiasi: 
vieni išskrido arba ruošiasi iš
skristi, kiti dar neatvyko žiemai.

V. Būdavaitė

(Šalt. 1931)

Štai atstraksi zuikis — jų per 
vasarą matydavome du besiga
nant dobilėliuose kieme — at
straksi, pastebi žmogų, sustings
ta vietoje, įsitikina, kad nėra ko 
bijoti, ir nubėga savo keliais.

Laikas atidaryti atsiminimų 
skrynią ir į ją įdėti įgytus vasa
ros turtus: susitikimus su drau
gais, gražius vaizdus ir patyri
mus. Žiemą bus malonu juos iš
imti, pavartyti, jais pagyventi.

Naktys dažnai gražios, dangus 
aiškus. Kartą, prieš keletą metų, 
išgirdau paklydusias laukines žą
sis gagenant vidunakčio tyloje. 
Taigi keliuosi iš guolio ir tyliai 
prieinu prie lango: ar neprivilio
siu jas savo ilgesiu, kad mintys 
su sparnuotomis keleivėmis ga
lėtų lengviau skristi į tolimą pa
saulį: Kanadą, Pietų Ameriką, 
Europą, Australiją...

Bet žąsys nepasirodo. Tik 
žvaigždės mielai šviečia, mirksi.

Štai šiaurės žvaigždė Grigo ra
tuose, štai šaulio žvaigždynas ir 
paukščių takas su savo ūkais ir 
keturiais šimtais žvaigždžių spie
čių. Kaip gerai, kad dangaus 
skliautas visiems bendras! Malo
nu jį stebėti, ir staiga grįžta į at
mintį pamiršto autoriaus žodžiai: 
Kada nors, anapus žvaigždžių, 
tavo nerimas ir ilgesys nutils. 
Kuo nusidėjai ir ką tu pakėlei, 
ten nuostabiausiu būdu išsiriš.

P.P.
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* SKAUTIŠKŲJŲ

M IDCALŲ
S

SIC KIAA/T

Ar turiu būti savo brolio-skauto, 
savo sesers-skautės sargu?

Norint, galima bet ką paneigti, 
pajuokti, nustumti į šalį. Gali
ma sakyti: tai gražiai skamba, 
bet neįvykdoma, pasenę, nerea
lu, naivu, arba: “Jie vieną sako, 
kitą daro...” “Argi jie laikosi to, 
ką skelbia?”

— Pažinau skautą, kuris... 
(ir čia eina visa eilė nedory
bių) .

— Kartą mačiau skautę... (ir 
vėl, kaip karolėliai ant virvutės, 
veriami tos sesės trūkumai, klai
dos, neskautiškumai).

Sunku rasti žmogų be trūku
mų, klaidų, ir skautai-ės yra 
žmonės... Bet patyrinėkime dva
sią: kada ji skautiška? Ar sten- 
giamasi žiūrėti į kitus, o ypač į 
tos pačios sąjungos narius, kaip 
i brolius ir seses? Z

Jauna vadovė tvarko paukšty
čių stovyklėlę. Jos žingsnis leng
vas, šypsena smagi: jai kiekvie
na skaučiukė yra jaunesnė se
suo. Jei paklaustum, ar nėra iš
dykusių, išlepintų, nepakenčia
mų mergaičių jos globotinių tar
pe, ji, gal, sutiks, kad yra, bet 
tuojau pridės, kad padykusioji 
turi ir mielų ypatybių, išlepinto
ji nepripratinta namie prie tvar
kos, nepakenčiamoji bando į sa
ve atkreipti dėmesio ir ieško 
meilės.

Vadovė — ją galėjai rasti lais-

vojoje Lietuvoje, ir ją matei šios 
vasaros stovykloje toli nuo Tė
vynės — būdama vyresnioji se
suo, ieško, kuo galėtų kiekvie
nai mažai sesutei padėti, ir kas 
galėtų jos šeimynėlę apjungti.

Skautų vyčių būrelis išleidžia 
du narius į kariuomenę ir jiems 
reguliariai rašo. Per šventes 
siunčiami paketėliai.

Kiti vyčiai susidėję apmoka 
draugo kursus ir apie tai neskel
bia, nes jiems rūpi brolio savi
jauta.

*
Viktoras nebesilanko sueigose. 

Draugininkas jį susiranda ir 
jam paaiškėja, kad skautas pra
dėjęs įsivelti į pavojingas drau
gystes.

Vyresnysis brolis nepaleidžia 
jaunesniojo, nenumoja ranka, 
bet pakartotinai lankosi, traukia 
jį į save, į skautų tarpą. Pavo
jingas momentas praeina, Vik
toras susitvarko. Apie visa tai 
težino jis ir jo draugininkas.

Taip, gražus žodis Budžiu turi 
daug reikšmių. Viena jų tikrai 
yra: budžiu savo brolio, savo se
sės sargyboje. V.M.

Chicagos skaučių Aušros Vartų tunto ROMUVOS stovykloje Tolmin
kiemio draugovė su stovyklos vadija. A. Kezio, S. J., nuotr.

— 241
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= MŪSŲ JAUNIESIEMS P. Steponavičius
RUDENĖLIS JAU ČIA PAT

VASARAI PRAĖJUS

Vilkiukas Jonas turi nuotraukų iš praėjusios va
saros. Jų turi ir jo draugai vilkiukai.

1 vienų sueigą visi atsineša įdomiausias nuotrau
kas ir parenka jų būrelio albumui.

Visiems patinka Jono nuotraukos su Sargiu Mar
giu ir net katinu Murza.

Vėjas purto berželius, 
Jų lapeliai gelsvi tad, 
Žmonės sėja rugelius, 
Rudenėlis jau čia pat.
Patekėjus saulužėlė
Eina žemyn jau kaip mat, 
Liūdi visa gamtužėlė, 
Rudenėlis jau čia pat.

(Šaltinėlis, 1931)

** ŽAIDIMAI **

Kartą labai anksti rytą jie visi trys stebėjo didelę, 
gražią saulę tekant, o kitą kartą Jonas ir jo šunelis 
lankėsi ūkyje ir šėrė Širmį. Mat, abu gyvulių ir gam
tos draugai.

Šios fotografijos, šalia kitų, puoš albumą būkle. 
Apie tai laimingas Jonas, grįžęs namo, papasakos 
savo draugams Sargiui Margiui ir Murzai, nes be jų 
nebūtų buvę taip įdomu.

Trys ar keturi skautukai pasitrau
kia nuo kitų ir aptaria, ką jie rodys 
judesiais, pvz., žuvaus, lups ir val
gys obuolį, pieš paveikslą.

Grįžę pas kitus, sako: “Buvome iš
vykę toli, toli, ir grįžtame namo.”

Kiti klausia: “Ką išmokote sve
tur?”

Skautai vaizduoja sutartą veiks
mą mimika ir judesiais, kol jį at
spėja.

Žaidimų vedėjas tada parenka kitą 
grupelę, kad visi galėtų parodyti sa
vo sumanumą.

Kartais vadovas ir dar vienas 
skautas spėja. Atspėję pašoksta ir 
pagauna kuriuos nors “vaidintojų”, 
kurie užima spėjančių vietas.

BALIONAS ARBA PLUNKSNA 
ORE

Dalyvauja 2 būreliai. Kiekvienam 
duodama proga išlaikyti pripūstą 
balioną ore, sakykime, pusę minu
tės. Tokių progų yra 3 ar 5. Laimi 
tas būrelis, kuris daugiau kartų už 
kitą būrelį išlaiko balioną ore nuo 
švilpuko iki švilpuko. Balionas*' iš
metamas rankomis.

Abu būreliai gali pūsti plunksną 
į orą vienu laiku. Laimi, kam 
plunksna ilgiausiai išsilaiko ore. 
Rankomis plunksnos liesti negalima.

Galima abu žaidimu pakeisti tuo 
būdu, kad balionas turi būti nu
stumtas arba plunksna nupūsta tam 
tikrą pėdų tarpą.

242 —
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IŠ MUSU STOVYKLŲ
Matome nuotraukų iš stovyklų ir skaitome jų apra

šymus.
Mažutė jaun. skautė Irutė Šatkauskaitė iš Water- 

burio, Conn., vietininkijos, pati aprašyti dar nemokėda
ma, atsiuntė savaitgalio stovyklos savo piešinį (deši
nėje).

Kitas piešinys, gal kiek didesnės skautės, gautas iš 
ATŽALYNO stovyklos (apačioje).

ATŽALYNO stovyklos prie Putnamo skaučių pašto -

Clevelando jaun. skautai savaitgalio stovykloje ska
niai pusryčiauja prie tvarkingo stalo.

S. V. Bacevičiaus nuotr.

Waterburio jaun. skaučių stovyklėlės vaizdas.
vvklės vaizdelis.

« * *

AI. Kuzmickis
PAUKŠTELIUI

Ko nuliūdai, paukštužėli, 
Ir negiedi taip linksmai? 
Tupi ant plikos šakelės, 
Ir dairaisi taip liūdnai?

Gal tau gaila tų lapelių, 
Kur paslėpdavai save? 
Gal tau šalta, vargdienėli? 
Badas kankina tave?

Pasakyki, paukštužėli, 
Ko negiedi tu visai?
Tupi ant plikos šakelės, 
Ir dairaisi taip liūdnai?

(Šaltinėlis, 1931)
Aušros Vartų tunto ROMUVOS stovykloje jaun. skaučių Lazdynėlių 

draugovė. A. Kezio, S. J., nuotr.
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BARBĖ DEVYNDARBĖ
Leiskite man, mielosios sesės, 

pristatyti jums savo bičiulę Bar
bę. Tiesa, ji kiek pavėlavo į su
eigą ir nesuspėjo išimti rolikų iš 
plaukų, bet, matote, ji labai už
imta. Net šį vakarą ji negalės pa
silikti iki sueigos galo, nes turi 
dar eiti kitur: kine prancūziškas 
filmas, ir ji iš principo niekuomet 
nepraleidžia prancūziškų filmų!

Klausiate, ar Barbė nupiešė 
skelbimą, kaip buvo žadėjusi. 
Geriau būtų buvę net neužsimin
ti apie tai, nes šią savaitę tikrai

** ŽAIDIMAI **
KOKS, KUR, KODĖL...

Skautės be vienos, kurios paeina į 
šalį, susėda ir parenka žodį dviem ir 
trims prasmėm, pvz., žiedas, lapas, 
varpas (ir Varpas), liemuo, plunks
na ir pan.

Spėjėja klausia žaidėjų iš eilės: 
“Koks tau tas daiktas patinka? (Ža
lias, žvilgąs). Kur jis tau patinka? 
(Krautuvės lange, darželyje). Ko
dėl jis tau patinka? (Puošia, gaivi
na).”

Kiekviena žaidėja, atsakydama, 
laikosi pasirinktos žodžio prasmės.

Spėti naująjį žodį išeina ta sesė, 
prie kurios daiktas atspėtas.

ATSPĖK DAINĄ
Skautės be vienos, kuri paeina į 

šalį ir užsidengia ausis, susėda ir 
renkasi žinomą dainą. Kiekviena 
žaidėja iš eilės gauna po žodį (arba, 
sudėtingiau, ne iš eilės) ir dainuo
ja tą žodį pagal kitos dainos gaidą.

Spėjėja įsiklauso ir bando atspėti 
dainą. Atspėjusi pasako, koks žodis 
jai labiausiai krito į ausis. Tada 
skautė, kuri dainavo tą žodį, išeina 
iš rato spėti.

Dainos renkamos iš visiems žino
mų.

nebuvo kada tuo užsiimti: pirma
dienis iškrito, nes Barbė turėjo 
ilsėtis po sekmadienio. Vos, vos 
išsėdėjo mokykloje, ir tai žiovu
lys baisiai piovė.

Antradienio vakarą turėjo būti 
muzikos pamoka, ir Barbė išsi
juosusi skambino pianinu. Norė
jo paruošti tą baisų dalykėlį, kur 
mokytoja vis kabinasi prie takto 
— viens ir du ir trys ir, net šiur
pas krato pagalvojus — bet nie
ko gero neišėjo, taigi paskambi
no ir pranešė negalinti nuvykti į 
pamoką dėl galvos skausmo. Bū
tų buvę nemandagu pasakyti, 
kad dėl neparuoštos pamokos: 
taip geriau ir, mokytoja mažiau 
jaudinsis.

Trečiadienį — tiesa, kas buvo 
trečiadienį? Dabar atmenu: tai 
buvo nelemtas vakaras, kada 
pridegė kvailos bulvės ir reikėjo 
tvarkyti virtuvę.

Grįžusi iš mokyklos Barbė rado 
mamos raščiuką su prašymu iš
virti tėvui bulvių vakarienei. Mė
sa paruošta ir palikta orkaitėje. 
Yra pomidorų.

Kas nemokės išvirti bulvių? 
Lengvas dalykas: nulupti, nu
plauti, vandens, druskos — na, 
ir viskas! Būtų puikiai išėję, jei 
ne tas telefonas: paskambino 
Lilka, Barbės geriausia draugė, 
ir ėmė pasakoti tokius įdomius 
dalykus! Ir visą tai jai slaptai 
pranešė toji Gina, kuri atrodo, 
tartum nemokėtų skaičiuoti iki 
penkių!

Į galą pasikalbėjimo kažkuo 
ėmė kvepėti: ne tai dujų kvapas, 
ne tai kvapas, panašus į tą sto
vykloje, kada išvirto puodas į 
ugnį.

Staiga Barbė kažkaip prisimi-
nė bulves. Kas buvo toliau, ne
verta minėti.

Taip ir atėjo ketvirtadienis, o 
čia jau pats laikas baigti skai
tyti knygą, nes pirmadienį rei
kia paduoti jos turinį ir t.t. Kas 
mėnesį Miss Smith užduoda to
kį darbą, kas Barbę tiesiog pa
plauna. Gerai, jei gali rasti kur 
nors trumpą turinį ir jį kiek per
dirbti, bet tai nevisuomet pasise
ka. Turi skaityti ir tiek!

Bet ketvirtadienį skaityti nete
ko: kažkur ta knyga buvo din
gusi, nors plyšk! Tik vakare, atsi
gulusi miegoti, Barbė pajuto kaž
ką kietą po šonu. Kaip ji anks
čiau neatsiminė, kad pirmadienį 
bandė skaityti lovoje prieš už
migdama!

— Ar galėtumei, Barbe, nu
piešti...

Kodėl trukdai, sese drauginin
ke, juk Barbė žiūrinėja atsineštą 
naujausių šukuosenų žurnalėlį! 
Reikia žinoti, kas pasaulyje da
rosi, o ypač, kai draugininke kal
ba, nėra ko klausyti, veltui leisti 
laiką. Ir taip jau vėlu, neužilgo 
reikės skubėti į kiną.

Gaila, kad nebegalėsite arčiau 
susipažinti su mano bičiule. Ji 
jau žiūri į laikrodėlį, pagyvėja, 
atsistoja. Tada, grakščiai pamo
jusi kitoms skautėms ir pasakiu
si "Bai, bai", Barbė Devyndarbė 
skuba kitur.

Ar kas nors lengviau atsiduso 
ir sumurmėjo: "Gero vėjo!" Ne, 
tur būt apsirikau. Drg.
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NWSWWTM
JŪROS SKAUTAVIMASPanaši savaitinė sueiga sudaro beveik kiekvienos draugovės po stogu vykstančios lavinimo programos pagrindą. Prie to, aišku, tektų pridėti progas atskiroms skilčių sueigoms ir, gal, nedidelių grupių specialybių paruošimams. Tačiau skautybė pagrista užsiėmimais po atviru dangumi, kas ypatingai taikoma jūros skautavimui. Jūros skautų dr-vė, kuri visuomet sueina būkle, nors ji būtų ir gerai paruošta ir jūrininkiš-Zmogus, kuriam nieko nėra pasaulyje, didesnio už jį patį, gyvena tikrai labai mažame pasaulyje. w. s. b. 

ka savo atmosfera, visvien panaši i laivą, pastoviai pririštą uoste: jis niekuomet nepatenka į naujus uostus ir retai pergyvena tikrus nuotykius.Būklas arba laivas iš tikrųjų turi būti niekas kita, kaip tik vieta, iš kurios vykstama j įvairias vietas, ii kur suplanuojami įvairūs užsiėmimai, pvz., lauko žaidimai, ekspedicijos į krantą ar plaukiojimo mankšta. Šie dalykai turi būti bent tiek pat dažni, kaip sueigos būkle.Nors ir daugelis ypatingų įvykių per metus, kaip, pvz., parodėlės, regatos, dr-vių tarpusavi lankymai, jūros skautų sąskrydžiai, parodėlės, pasirodymai bei tėvų vakarai, bus aptariami tolimesniuose šios knygos skyriuose, jie minimi taip pat

Iš Tom Browne knygos 
SEA SCOUTING.

ir šioje vietoje, nes norima pabrėžti, kad svarbu išmintingai paskleisti ypatingus įvykius per visus metus. Visuomet turėtų būti kas nors “netoli už kampo”, kad susidomėjimas būtų gyvas ir būtų daroma pažanga. Tuo nenoroma sukelti minčių, tartum metai turėtų būti nepertraukiama eilė pasirodymų: turi būti palikta pakankamai laiko tikrai pasilsėti ir smagiai praleisti laiką.Tiesą pasakius, sėkmingiausias metinis planas yra toks, kuris ima jūrą pavyzdžiu ir yra eilė judančių susidomėjimo ir entuziazmo bangų, kurių viršūnėmis plaukdama, draugovė galėtų nusiirti į tolimiausius tikslus.
SKAUTU AIDUI 1965 metams 

reikia daugiau prenumeratorių, kad 
žurnalas galėtų labiau tobulėti.

Padėk tai pasiekti.

Ir LSS Tar. Pirmijos Pirmininkas kadaise buvo mažas skautas. Čia Telšių skautų-čių nuotrauka iš 1922 ar 
1923 metų; joje (antr. eil. iš dešinės) matome ir s. Ed. Korzoną. Fotografiją atsiuntė pirmoje eilėje viduryje sė
dįs St. Auderis, dabar iš Vak. Vokietijos. Ar pažįstate kas daugiau asmenų toje nuotraukoje?
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STOVYKLINIAI PATARIMAI

PAJŪRYJEStovime pajūryje ir jaučiame kažkokią paslaptingą trauką: veržiamės į tolį ir į tamsių gelmių paslaptingą gyvenimą.Bangos ateina ir nueina, nešdamos su savimi jūros gyvybės ir mirties liudininkų, kurių dalį — įvairiausių rūšių kriauklių — išmeta mums pasižiūrėti.Tik Baltijos jūroje randamas tikras gintaras. Po audros galėjai jo pats rasti krante, jei pasisekdavo. Kituose pajūriuose gintaro nėra, bet randama daugybė kriauklių, kurių esama tokių gražių, spalvingų ir įvairių, kad sunku tikėti savo akimis. Conus gloriamaria, kurios yra tik 23 pasaulio kolekcijose — paskutinioji buvo rasta gyva Filipinuose prieš 100 metų — būtų verta tūkstančius dolerių, jei būtina minėti piniginę vertę.Neįsivaizduojamos jūros gelmės ir jų amžinoji tamsa mūsų dar mažai ištirtos, bet kai laikai trapią, nepaprastai spalvingą arba savotiškos formos kriauklę delne, jautiesi arti pačių Kūrėjo gyvybę teikiančių šaltinių.
Kaip valyti parsivežtas kriaukles.Kas gali pabūti pajūryje ir nerinkti kriauklių? Jų yra taip daug ir tokių gražių, kad negali atsistebėti ir atsidžiaugti.Parsivežame jų, padedame kur nors, ir dažnai tuo viskas baigiasi. Jei jūros kvapas bute nemalonus, kriauklių dėžutė arba maišelis net atsiduria šiukšlėse.Kad kriauklės mums namie ilgai dar primintų gražias dienas pajūryje, išvalykime jas ir panaudokime kolekcijoms arba įvairiems darbeliams. Yra gabių žmonių, kurie moka daryti žavingus gėlių paveikslus iš mažyčių geldelių, kurias nudažo įvairiomis spalvomis. Tai nėra vien “dulkėms rinkti” daiktai, bet meniški vaizduotės pasireiškimai.O kiek yra dėžučių, piniginių ir įvairių kitų įdomių ■daiktų, padarytų iš kriauklių!Norint išvalyti kriaukles, reikia mažomis krūvomis virti 5 minutes. Atsargiai įdėk į nedidelį puodelį su šiltu vandeniu ir pamažu užvirink. Pavirinus kriaukles 5 min., duok joms ramiai atvėsti.Jei reikia, išvalyk kriauklės vidų lenkta sagyte arba vielele. Geldeles džiovink kniūpščias.Aplipusias žolėmis arba koralais kriaukles nuvalyk šiurkščiu šepetėliu ir muilinu vandeniu, arba pamirkyk blukinti chlorino vandenyje. Paskui nuskalauk, išdžiovink ir teptuku aptepk kūdikiams vartojama alyva.Ruošdamas kolekciją, bandyk sužinoti kriauklės vardą ir pažymėk, kur ir kada ji rasta.Kriauklėms atsargiai paimti geriausiai tinka mažos žnyplelės — pincetas. Pr. Sk.

ĮSIGYKITE SPECIALYBIŲSpecialybė — skauto ar vilkiuko pažangumo žymė. Skiltis, kurios skautai visai neturi specialybių arba turi tik po vieną — dykaduonių skiltis.Vienetas, kuriame nesirūpinama, kad kiekvienas Iskautas kas mėnesį ar du įgytų bent po specialybę — atsilikęs ir nuobodus vienetas.
1. Specialybių tikslas —skautams lavintis tam tikroje srityje, pasidaryti tam tikro dalyko žinovais, gilinti pat. išeitus dalykus.
2. Specialybių rūšys —būdo ir proto lavinimo (artistas, gyvulių draugas, signalizuotojas), rankų darbo — (raštininkas, virėjas, drožinėtojas), mankštos ir sveikatos (dviratininkas, iškylautojas), tarnavimas kitiems (pirmosios pagalbos teikėjas, ugniagesys), religinės (ministrantas, evangelistas), lituanistinės (tautosakininkas, kanklininkas) ir t.t.

3. Specialybės ir patyrimo laipsniai.Daug specialybių reikalavimų labai panašūs į patyrimo laipsnių dalykus. Todėl galima abu kartu laikyti, išmokus tik vieną dalyką. Kur specialybė reikalauja daugiau, vienete - skiltyje galima išeiti dalyką giliau, negu pat. laip. Niekas nuo to nenukentės, o priešingai, daug lengviau įsigyti specialybių.
4. Specialybės parinkimas.Kiekvienas skautas - vilkiukas mėgsta ką nors ypatingo ir skirtingo: pašto ženklus, gamtą, plaukti, pirmąją pagalbą, stovyklas ir pn. Tai jau pradžia.

V. s. V. Statkus tiltus tebestato. Jis buvo geras pio- 
nerijos instruktorius Nepr. Lietuvos laikais stovyklose, 
toks pat paliko ir čia. Chicagos Lituanicos tunto stovyk
loje jauniems stovyklautojams padeda raizgyti virves 
tiltui statyti. A. Kezio, S. J., nuotr.
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Štai jau. ir gatavas ilgas virvinis tiltas Lituanicos 
tunto stovykloje. Ar drįstum juo kopti?

A. Kezio, S. J., nuotr.Grupė skautų (skiltis ar vienetas) gali išrinkti vieną ar kelias panašias specialybes, pvz., stovyklautojo, pionieriaus, iškylautojo ir virėjo. Jei koks skautas vienas nori įgyti specialybę, tegul išsirenka.Specialybė turėtų atitikti metų laikui, pvz., plaukimo vasarą, čiuožimo — žiemą. Metų bėgyje įsigyti ne tik vienos kategorijos, bet įvairių rūšių specialybių — religinių, tarnavimo kitiems, rankų darbo, būdo lavinimo ir k.
5. Specialybių reikalavimų paskirstymas.Parinkus specialybę ar kelias, dalykus sudėti užsiėmimais: iškyloms, stovykloms, sueigoms ir ypatingiems užsiėmimams, namų darbo ir kt., kad per tam tikrą laiką skautai galėtų išmokti (ir gerai išmokti) reikalavimus.

6. Instruktavimas.Daug specialybių dalykų reikia pačiam skautui - vilkiukui atlikti — nupiešti, surasti, parašyti; jam tik reikia patarti ar parodyti, kaip. Pirmiausia, vieneto vadovas ir jo padėjėjai gali instruktuoti, tada skiltininkai, paskiltininkai ir kiti reikalą žiną skautai.Būtina kreiptis i kitus skautų vadovus, ypatingai į skautų tėvus ar pažįstamus (mokytojus, menininkus, daktarus, buvusius lakūnus ir pn.).Suderinti dalykus su instruktoriais ir paruošti užsiėmimų, dalykų ir instruktorių lenteles visam mėnesiui ar keliems.
7. Mokymasis.Skautai - vilkiukai būtinai turi viską išmokti gerai, sąžiningai prieš tai, kai reikės egzaminuotis ar gauti pa-

— BŪK SVEIKAS —
Deja, yra žmonių, kurie čia sustoja. Jie niekuomet, nesubręsta pakankamai, kad galėtų perdėtai nesijaudinti ir būti laimingi, nors ir sutiktų sunkumų žmonėse ir gyvenime.Gyvenimas yra labai sudėtingas. Kaip gerai, kad skautybė padeda mums ruoštis šiam dideliam žaidimui. Nesame laivai be burių ir vairo: turime ir priemones ir tikslą. Tik reikia pasinaudoti tuo, ką turime, ir įdėti save.Svarbiausias žmoguje yra jo būdas. Gera sveikata nepaprastai vertinga, bet geros ypatybės dar vertingesnės. Sąžiningumas, darbštumas, pasiaukojimo dvasia ir tolerancija nėra pasenusios dorybės. Lavink jas ir, duodamas gerą pavyzdį, padėk kitiems jas įgyti.Laikykis gyvenimo taisyklių, valdyk savo jausmus, didink savo išsilavinimą, gyvenk sveikai, ir būsi laimingas. Būdamas skautu esi geram kelyje.Tad budėk! Sv. Sk.

rašus. Kiekvienas turi turėti reikalavimus, egzaminų lapą, kad viską laiku atliktų.
8. Pasiruošimas egzaminuotis.Skautas - vilkiukas surenka atliktus darbelius, liūdimus ar pažymėjimus (pvz., kad dalyvavo stovykloje, pravedė laužą ir pn.), pakartoja reikalavimus, paruošia egzaminų lapą.
9. Pasiruošimas egzaminuoti.Egzaminuoją turi dalyką mokėti patys ir žiūrėti, kad skautas - vilkiukas taip pat mokėtų, o ne ji praleisti iš gailesčio, lengvabūdiškumo ar pn. Pasiruošti ir šį tą pasakyti, pamokyti, papildyti, paaiškinti, kad egzaminus laikąs nemanytų, kad ši specialybė arba jos reikalavimai yra viso žinojimo ar mokymo viršūnė. Būtinai gražiai paskatinti ar pasiūlyti sekančią panašią ar surištą specialybę laikyti.

10. Egzaminai.Egzaminuoti ne viską kartu, o po punktą ar kelis — stovykloje, sueigose ir atskirai. Tegul tarp išmokimo ir egzaminų praeina bent savaitė, kad skautas turėtų progos pakartoti, geriau išmokti.Neruošti formalių apklausinėjimų, nebent dalykas to reikalauja: trumpai, aiškiai po sueigų, per iškylas ar pn. patikrinti ir pasirašyti.
Kelios pastabos:Kiekvienas turėtų išlaikyti įvairių specialybių rūšių, ne tik vienos (pvz., gamtos draugo, gamtininko, paukščių stebėtojo). Prieš tapdamas skautu, vilkiukas teįgyja dailininko, gamt. draugo, pirm. pag. teikėjo, siuvėjo, stovyklautojo, tautosakininko ir žaidėjo spec.; ir t.t. O skautas, norėdamas tapti sk. vyčiu, turi taip pat susikrauti gerą specialybių kraitį. A. S. jn.
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TIKU-TAKO ir ATSAKO

ATSAKYMAI i KLAUSIMUS PRATIMO 
nr. 1

I. SKAUTIŠKOJI DALIS
U. 1. Lordas Baden Powellis prieš mirti paskutinia

me testamente.
U. 2. Kiplingo knygos “Kimas” herojus buvo Kimas, 

airių pulko Indijoje viršilos sūnus. Užaugęs jis pasižy
mėjo gabumu žvalgyti.

U. 3. Viktoras Kamantauskas, 1934.
U. 4. Trys surišti lelijos lapeliai su skydeliu ir už

rašu Budėk apačioje ir Vyties Kryžiumi vidurinio la
pelio viršuje. Lapeliai primena Dievui, Tėvynei ir Arti
mui, surišimas skautų vienybę ir Budėk — nuolatinį 
pasiruošimą. Vyties kryžius parodo lietuviškai tautinį 
charakterį.

U. 5. a. 50 yardų; b. 400 yardų.
U. 6. Aš nuėjau namo.
U. 7. Ji pakeliama iki viršaus ir nuleidžiama iki pu

siau stiebo.
U. 8. Tur būt nebus berniuko, kuris nenorėtų kokiu 

nors būdu savo tėvynei padėti!
U. 9. Aštrų, švarų, sausą.
U. 10. a. plaktuką, b. grąžtą, c. reples.
U. 11. a. gerąjį, b. audėjų, c. piemenų.
U. 12. uosis; smalinga pušis.

II. LITUANISTINĖ DALIS
U. 1. a. Tykiai, tykiai Nemunėlis teka — 4. ir 10. pos

mai.. b. Tykus buvo vakarėlis — 3. posmas.
U. 2. Antakalnis, Užupis (Belmontas), Markučiai, 

Vilkpėdė, Vingis, Žvėrynas.
U. 3. a. adata, b. šulinys.
U. 4. Gedimino pilies bokštas, Aušros Vartąi, Kated

ra, Trys kryžiai.
U. 5. Kvieslys; ketvirtadienį prieš vestuves ir per 

pačias vestuves, kada jis sukviečia žmones ir paskui 
padeda marčiai dalinti dovanas kviestiems svečiams.

U. 6. a. Tu turtingas, o aš vargšė,
Tai tu manęs neimsi.
Tu negražus, o aš graži,
Nemylėsiu aš tavęs.

b. Ėjau per dvarelį,
Pro vyšnių sodelį, 
Ir sutikau bernužėlį 
Vyšnelių sodely.

U. 7. Pažaislis — Rumšiškės -— Žiežmariai — Vievis.
U. 8. Lietuva yra Europoje prie Baltijos jūros; Lietu

va — gintaro kraštas, ten kur Nemunas banguoja ir pan.
U. 9. a. 937 km., b. — 7 vai. vakarą, c. 20 asm. d. O 

skambink per amžius vaikams Lietuvos, tas laisvės ne
vertas, kas negina jos; e. 33; f. ANBO; g. medžio sakų 
rūšis suakmenėjusi; Baltijos pajūryje, bet ir žemėje, 
h. Naručių ežeras (su Vilniaus kraštu), Dusios ežeras 
(be jo).
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SKAUTIŠKOJO — LITUANISTINIO LAVINIMOSI 
VARŽYBOS

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

nr. 2
I. SKAUTIŠKOJI DALIS

U. 1. Pirmieji skauto žingsneliai, Piliečių auklėjimo 
mokykla — skautybė, Lietuvos ateitis, Skautystė, Skau
tų tarnavimas Tėvynei, Skautų Vadovas.

U. 2. gimė 1857. II. 22, Londone, arti Hyde Park. b. 
1912. X. 30 vedė Olave St. Clair Soames; c. automobilį 
iš skautų penų rinkliavos; d. Peter, Heather, Betty; e. 
mirė 1941. I. 8 Nyeri, Kenijoje, Afrikoje.

U. 3. a. Šiaurė žemėlapyje turi atitikti šiaurę vieto
vėje; b. visi ženklai žemėlapyje atitiks ženklus vieto
vėje.

U. 4. Skautas yra gamtos draugas, turi saugoti gy
vius, o ne kankinti juos.

U. 5. Šypsosi ir švilpia.
U. 6. Piemenų arba prisirišimo mazgą.
U. 7. Maždaug 4 morkos, arba 4 obuoliai, arba 7 po

midorai.
U. 8. Nieko, išskiriant padėką.
U. 9. Atgal turi žygiuoti 320° kampu. Krypčiai atgal 

rasti reikia: 1. prie duotos krypties pridėti 180<> (pusę 
apskritimo), jei kryptis buvo mažesnė už 1800; 2. atim
ti 180°, jei kryptis buvo didesnė už 180°.

U. 10. Aukščiui matuoti yra keli nesudėtingi būdai.
U. 11. a. šakelių ir žolės lizde, b. žemėje iškastam 

urve, c. medyje padarytoje oloje, uoksoje, d. iš purvo 
padarytame lizde, e. mediniuose inkiluose, f. medinia
me avilyje.

U. 12. Sofija Jadvyga Senevičiūtė - Petrulienė ir 
Marija Krygerytė - Skardžiuvienė; b. M. Krygerytė, c. 
Birutės dr-vė.

II. LITUANISTINĖ DALIS
U. 1. a. Piliakalniai ypatingos formos kalnai, iš da

lies supilti ir aplyginti aukštų slėnio šlaitų iškišuliai, 
su pripiltu viršuje kupstu. Tarnavo kaip gynimosi ir 
sargybos vietos. Panemunėje jie sudaro ištisą grandinę: 
nuo kiekvieno viršūnės matyti du kaimyniniai; b. Mer
kinės, Alytupio, Rumbonių, Punios, Margirio, Vytauto, 
Palekonių, Jiesios, Pyplių, Jundos, Palemono, Gedimi
no, Norkūnų ir Tusainių.

U. 2. a. rato dalis, jungianti ratlankį su stiebule, b. 
apsiniaukęs, niūrus, piktas, c. vei-petuota gilumo, upės 
srovė, sriaunuma, d. kankorėžis.

U. 3. Šventaragio slėniu.
U. 4. Tai garsios Nemuno rėvos žemiau Rumšiškių. 

Rėva yra vieta, kur vaga akmenuota ir srovė smarki. 
Tos vietos nelengvos sieliams praeiti ir šie dažnai Čia 
suduždavo. Žmonės davė joms vardus ir sukūrė apie jas 
daug legendų.

U. 5. Kalnas dar vadinamas Kryžių kalnu. Didieji 
kryžiai, kurių labai daug, apkabinėti mažais kryželiais.

U. 6. Šuoliais lekiąs šarvuotas raitelis ant balto žirgo.
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Skyrių tvarko ps. R. Pakalnis, 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury, Conn., 06708, USA

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS
27. Pusiau perkirpti pašto ženklai

Ką turime galvoj sakydami “pu
siau perkirpti” pašto ženklai? Nėra 
tai tokie pašto ženklai, kurie, beat- 
plėšiant laišką per neatsargumą, ne
apsižiūrėjimą ar skubėjimą, perker- 
pami ar perplėšiami pusiau ar nu
kerpama bei nuplėšiama pašto ženk
lo dalis. Nebus “perkirpti pusiau” 
ir tada, kai nuimdami pašto ženklus 
nuo voko ar jo gabalo, beskubėdami 
nukirpsime ir dalį pašto ženklo. Ši
taip sužalotų pašto ženklų visai ne
reikia rinkti ir maišyti su gerais: 
juos reikia numesti šalin.

Tačiau “pusiau perkirpti” pašto 
ženklai bus geri ir vertingi tada, kai 
jie tokiame stovyje yra išleidžiami 
kurio nors krašto pašto valdybos, 
taigi — oficialiai. Taip išleistų paš
to ženklų nėra daug, bet visgi pasi
taiko.

Bene pirmoji “pusiau perkirptus” 
pašto ženklus išleido Kanada 1870 
m.: pritrūkus apyvartoje pusės cen
to pašto ženklų, buvo paimti 1 cen
to pašto ženklai su karalienės Vik
torijos atvaizdu ir perkerpami įžam
biai, tokiu būdu gaunant dvi pusi 1 
cento pašto ženklo. Panašiai buvo 
padaryta ir su 2 centų pašto ženk
lais — gaunant du pašto ženklus po 
1 centą. Be to, tie patys dviejų cen
tų pašto ženklai buvo perkirpinėja- 
mi ir statmenai, taip pat gaunant du 
naujus pašto ženklus po 1 centą. 
Tačiau taip perkirptus pašto ženklus

FIDŽI
Fidži skautai įsikūrė trumpai prieš 

I pasaulinį karą — 1914 m. Šiandien 
skautų yra apie 7000.

50 metų skautybės jubiliejaus pro
ga, Fidži skautų organizacija suruo- 

reikia rinkti su visu voku ir ant
spauduotus ano meto antspaudais, 
kitaip jie neturi vertės, nes betkas 
gali paimti senus pašto ženklus, per
kirpti pusiau ir sakyti, kad tai tik
rieji. Perkirptieji pašto ženklai ant 
vokų yra labai brangūs.

Be to, Kanada 1899 m. išleido ir 
kitaip “pusiau perkirptų” pašto 
ženklų: buvo paimti apyvartoje esą 
3 c. p. ženklai ir statmenai taip per
kirpti, kad gautųsi dvi nelygios pu
sės — trečdalis ir du trečdaliai paš
to ženklo. Trečdalis buvo perspaus
dintas skaitline 1, o du trečdaliai 
skaitline 2 ir vartojami kaip atskiri 
pašto ženklai.

Čia dedame Gvatemalos įžambiai 
perkirptą 2 centavų pašto ženklą, 
išleistą 1941 m. Tačiau šis ženklas 
ne žirklėmis kirptas, bet perforuo
tas. Ant. Bernotas 

šė Tautinę stovyklą netoli Suva vie
tovės. Stovykloje dalyvavo virš 1000 
skautų bei vadovų. Svečių buvo virš 
200 skautų, atstovavusių savo orga
nizacijas iš Australijos, Naujosios 
Zelandijos, Naujosios Gvinėjos, 
Naujųjų Hebridų, Tongos, Vakarų 
Samoos, Gilberto ir Ellicės salų.

Šiai reikšmingai Fidži skautų 
šventei atžymėti, Fidži paštų valdy
ba išleido 2 ženklus. Ženklų vertė — 
3 d. (mokestis už siunčiamus laiškus 
į užsienį) ir 1 — (oro pašto mokes
tis laiškams į Australiją).

Abu ženklu atspausti foto graviū
ros būdu, Harrison & Sons Co. 3 d. 
vertės ženklas yra keturių spalvų: 
raudona, mėlyna, žalia ir metalinės 
aukso spalvos. Piešinyje oficialus 
stovyklos ženklas.

1/— vertės ženklas vaizduoja tris 
skautus, kurie atstovauja tris pa
grindines Fidži salų rases: fidžie- 
čius, panašius į Afrikos negrus, 
žmones, kilusius iš britų Indijos, ir 
europiečius. Fidži skautas išsiskiria 
iš kitų dviejų skautų savo origina
lumu, nes vietoje oficialių unifor
minių trumpų kelnaičių dėvi taip 
vadinamą “šulu” — sijoną. Šis ženk
las yra violetinės spalvos.

Fidži salos yra Ramiajame vande
nyne. Jų yra 250, bet tik 80 apgy
vendintos. Didžiausios yra Viti Levu 
ir Vanua Levu.

Skrendant iš Sidnėjaus Australi
joje, sustojama Fidži salose. R.P.

U. 7. a. Livonijos Magistrui Andriui iš Štirlando. 
Priešai buvo mane apsupę Vorutos pilyje, bet jos paimti 
neįstengė. Norėčiau apsikrikštyti. Laukiu atvykstant 
pasitarti. Mindaugas, b. Siuntė DLK Mindaugas iš Vo
rutos pilies Aukštaičiuose, c. Livonijos ordino magis
trui.

U. 8. Šančiai, Žaliakalnis, Vilijampolė, Aleksotas, 
Freda, A. Panemunė.

U. 9. Dėdė Pranys — Pranas Mašiotas — Ir aš ma
žas buvau. Mūs mažiesiems; Dobilas — kun. J. Lindė — 

Blūdas; A. Vienuolis — A. Žukauskas — Prieš dieną, 
Kryžkelės; Aišbė — A. KrisČiukaitis — Kas teisybė, tai 
ne melas; Žemaitė — Julija Benesevičiūtė — Žyman
tienė — Parduotoji Laimė; Putinas — V. Mykolaitis — 
Valdovo sūnūs; Lazdynų Pelėda — Ivanauskaitė - Pši
biliauskienė — Našlaitė, Motulė paviliojo.

U. 10. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Kybartai, Šiau
liai, Marijampolė, Ukmergė, Telšiai, Tauragė, Kretinga, 
Rokiškis, Raseiniai, Vilkaviškis, Alytus, Utena, Kėdai
niai, Panevėžys, Biržai, Mažeikiai, Radviliškis.

— 249
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masu didžioji sukri
Tautinio auklėjimo komisija.

LSS Tarybos Pirmijos pavedimu 
Montrealyje sudaryta patyrimo 
laipsnių programos ir tautinio auk
lėjimo komisija, i kurią įeina: v. s. 
Juozas Vaišnys, S. J. (pirm.), s. Ire
na Lukoševičienė, ps. Ilona Gražy
tė, ps. Ina KliČienė, ps. Jūratė Cip- 
lijauskaitė — Tanner, ir s. Juozas 
Piečaitis.

Komisijos tikslas — peržiūrėti pa
tyrimo laipsnių programas, jas pri
taikyti pasikeitusioms gyvenimo ap
linkybėms ir sumoderninti, kad bū
tų naudingesnės, įdomesnės ir pa
trauklesnės dabartiniam jaunimui. 
J programas bus įtrauktas ir tauti
nis auklėjimas.

Komisija labai prašo visus skau
tininkus ir vadovus jai padėti savo 
patarimais, sugestijomis ir kitokia 
talka. Rašyti šiuo adresu: J. Vaiš
nys, S. J., 1465 De Seve, Montreal 
20, Que., Canada.

KANADOS RAJONAS
MONTREALIO SKAUTU VEIKLA

Spaudoje labai retai tegalima ką 
nors užtikti apie Montrealio skau
tus. Ar tai yra kuklumo, ar apsilei
dimo, ar separatizmo pasekmė, čia 
šio klausimo nekelsime. Vis dėlto 
reikia pripažinti, kad Montrealio 
skautai veikia ir, kas svarbiausia, 
nori veikti. Gal čia jaunimas dar 
nėra tiek paveiktas vietinės aplin
kos, kaip kitur. Jis daugiau bet kuo 
domisi ir nori ko nors pasiekti bei 
išmokti, tik reikia tų, kurie jį mo
kytų, skatintų ir jam vadovautų. 
Na, bet, tur būt, nėra nė vienos vie
tovės mūsų Sąjungoje, kur nebūtų 
aktuali vadovų problema.

Montrealyje yra įsigalėjusių ir kai 
kurių skirtingų papročių. Pavyz
džiui, vyriausieji stovyklos vadovai 

nevadinami viršininkais, bet ko
mendantais, o komendantų pareigas 
eina adjutantai. Taip pat kai vilkiu
kas ar paukštytė yra perkeliami į 
skautų ar skaučių draugoves, arba 
kai skautas ar skautė yra perkelia
mi į vyresniųjų skaučių ar vyčių 
kandidatų būrelius, tai jiems viešai 
nurišami kaklaraiščiai, kurių jie 
prie uniformos nedėvi visą kandida
tavimo laikotarpį. Nors panašių da
lykų teko pastebėti ir kitur, bet tai 
yra be jokio rimto pagrindo kaž
kieno įvestas paprotys, kurį reikia 
naikinti. Bet kuriai skautų šakai 
priklausąs ir kartą įžodį davęs 
skautas turi teisę ir pareigą dėvėti 
pilną uniformą, kurios svarbi dalis 
yra ir atitinkamas kaklaraištis. Šis 
kaklaraištis turi būti dėvimas tol, 
kol bus pakeistas kitu, duodant ati
tinkamą įžodį. Raudonas ar gelto
nas kaklaraištis yra taip pat gražus 
ir garbingas, kaip ir žydras, violeti
nis ar žalias.

Montrealyje veikia du tuntai: Ge
ležinio Vilko ir Neringos. Kiekvie
no tunto sąrašuose yra, berods, apie 
70 narių. Paskutiniu metu tuntų 
veikla (ypač Neringos) yra žymiai 
pagyvėjusi. Praėjusį pavasarį buvo 
pirmą kartą suruošta Kaziuko mu
gė (čia taip pat skirtingai pavadin
ta “Jurginių kermošium”), kuri bu
vo tikra staigmena ir skautams, ir 
visuomenei, nes pavyko žymiai ge
riau negu buvo tikėtasi. Buvo gauta 
apie pusantro tūkstančio dolerių pa
jamų, už kurias tuntai įsigijo pa
kankamą skaičių patogių palapinių.

Šią vasarą nuo rugpiūcio 1 iki 16 
d. abudu tuntai stovyklavo nuosa
voje stovyklavietėje, Šv. Lauryno 
kalnuose, apie 100 mylių nuo Mon
trealio. Pradžia buvo sunki, nes į tą 
mišką dar nuo indėnų laikų gal ne
daug kas tebuvo įžengęs, bet dabar 
jau jo nepažintum: atsirado keliai 
ir takai, išvalytos aikštės ir vietos 

palapinėms. Stovyklavietė yra prie 
Silver ežero, kuriam šis vardas tik
rai tinka, nes vanduo yra ryškus ir 
tyras kaip sidabras.

Nors stovyklos metu beveik visą 
laiką buvo didelis šaltis, bet jaunat
viška skautų šilima viską nugalėjo, 
ir nė vienas stovyklautojas nesusir
go. Buvo daug dirbta, dainuota, 
daug ko išmokta. Kitais metais, be 
abejo, jau bus lengviau, ypač jei tė
vai su skautų vadovais bendradar
biaus ir drauge dirbs auklėjimo dar
bą, teikdami kartais ir materialinę 
paramą.

Stovyklavo virš 60 skautų ir skau
čių. Stovyklai vadovavo s. Irena 
Lukoševičienė, vyr. sklt. Aušra Lu- 
koševičiūtė, S. Geležiūnas ir kiti 
dar visai jauni vadovai. Dvasios va
dovu buvo v. s. Juozas Vaišnys, S.J. 
Labai punktualiai, tvarkingai ir 
skaniai stovyklautojus maitino po
nios Zūbienė ir Kerbelienė. Stovyk
lą ruošiant, daug širdies ir energi
jos įdėjo p. Pr. Rudinskas.

Kaip praėjusios šv. Jurgio šventės 
proga salė paraudonavo nuo 17 
paukštyčių naujų kaklaraiščių, taip 
stovyklos uždarymo iškilmės pamė
lynavo nuo 12 vyresniųjų skaučių 
naujų kaklaraiščių. Reikia tikėtis, 
kad šios naujos vyresniosios skau
tės, kaip 12 apaštalų, įrodys savo 
skautišką subrendimą ir sėkmingai 
vadovaus jaunesniosioms sesėms, 
išvesdamos Neringos tuntą į pirmas 
eiles Skaučių Seserijoje. Nuo mer
gaičių, be abejo, neatsiliks nė ber
niukai, kurie jau kuria ateities pla
nus. Nutarta ateinančiais metais 
bent kartą į mėnesį ruošti vadovų 
lavinimosi bei pasitobulinimo suei
gas — užsiėmimus, kad būtų proga 
nuolat tobulėti ir įgyti vis naujų ži
nių. Tai bus nuolatiniai vadovų 
kursai. Montrealio skautai yra im
lūs skautiškoms žinioms, tik reikia, 
kad kas nors jiems jų duotų.

250 —
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ANGLIJOS RAJONAS
Gegužės 30 Drum Hill — Derby, 

anglų stovyklavietėje suruoštoje 
Drumbecue, lietuvių skautai iškėlė 
savo trispalvę šalia angliškų vė
liavų.

Prie lietuviškų vartų budėjo skau
tukai ir kvietė pasigrožėti lietuviš
ka paroda bei tautodaile.

Be daugybės kitų svečių paroda 
lankė Mr. G. Brown, kuriam jaun. 
sesė D. Domaševičiūtė įteikė albu
mą apie Lietuvą.

Nottinghamo ir Manchesterio 
dr-vių skautai-ės pašoko keletą 
tautinių šokių, kuo angliškoji vi
suomenė ir gražus būrelis lietuvių 
iš įvairių kolonijų gėrėjosi.

D. B. L. Bendruomenės Krašto 
Valdyba, kurios pirmininkas šiuo 
metu yra s. J. Alkis, parėmė paro
dą 10 sv. ir eksponatais.

VI. 7. vadeivė s. G. Zinkienė lan
kė Živilės dr-vę Manchesteryje ir 
aptarė dr-vės ateities gaires su va
dovėmis.

VI. 13. Živilės ir Maironio dr-vių 
skautai-ės dalyvavo su vėliavomis 
eisenoje i kapines ir minėjime, ku
riuos suruošė Manchesterio Kor. 
Komitetas išvežtiesiems paminėti.

VI. 13-14 įvyko skautiškas pasita
rimas Manchesteryje, kuriame lan
kėsi vietininkas.

VI. 21 Derby posėdžiavo seserija 
ir brolija. Buvo aptarti vasaros sto
vyklos reikalai ir pasiskirstyta pa
reigomis.

VI. 27 į Manchesterio liet, klubą 
suplaukė gražus visuomenės būre
lis ir rajono skautų vadovų bei 
skautų-čių Živilės ir Maironio drau
govių metinę šventę paminėti.

Gražus oras, didelė puiki klubo 
aikštelė, plati, įdomi programa vi
sus labai maloniai nuteikė.

Rudens iškyloje.

Sukaktis pradėta iškilminga suei
ga, kurioje dalyvavo 24 broliai ir 
28 sesės. Vietininkas ps. J. Maslaus- 
kas paprašė rajono vadą s. J. Alkį 
tarti žodį ir pravesti sueigą. Tada 
s. J. Alkis pakvietė rašytoją v. s. R. 
Spalį — Giedraitį prie trispalvės ir 
įteikė jam LSS Piranijos skirtąjį 
Padėkos su rėmėjo kaspinu ordiną 
už išleistą savo trilogijos didelį įna
šą lietuvių literatūrai.

Kokio nori
SKAUTU AIDO

1965 metais?
Rašyk jo redakcijai savo 

pageidavimus.
SKAUTU AIDA skaityk ir duok 

kitiems jį paskaityti.

V. s.. R. Spaliui - Giedraičiui gra
žiai padėkojus už ordiną, kalbėjo 
dar BUDĖKIME redaktorius V. 
Ignaitis, organizacijų vardu — 
DBLS Manchesterio sk. pirm. V. 
Kupstys, Manchesterio klubo vice- 
pirm. K. Požėra ir skautų tėvų ko
miteto pirmininkas S. Karnauskas.

Pasakytų kalbų vedamoji mintis 
buvo, kad, lietuvišką jaunimą auk
lėdami, skautų vadovai atlieka la
bai svarbų darbą lietuvybei bei jau
nimui. Šiam darbui palinkėta kuo 
geriausių rezultatų.

S. J. Alkiui visiems priminus apie 
vasaros stovyklą — tai jau bus pen
kioliktoji Anglijos rajone — sueiga 
buvo baigta himnu. Po to ėjo lau
žas, kurį uždegė klubo pirm. V. 
Kupstys ir pravedė pasivaduodami 
s. J. Alkis h- s. B. Zinkus. Jaunimas 
dainavo, deklemavo, šoko tautinius 
šokius. Pasirodymuose pasireiškė 
sesutės Požeraitės, Irena ir Antanas 
Jakubaičiai, B. Petrauskaitė, L. 
Karnauskas, Z. Žiebelys, D. Stepo-, 
nėnas ir kt. A. Karnauskienė ir J. 
Verbickas suvaidino Darbo ministe
riją, o V. ir J. Verbickai pavaizda
vo sceną Pas kirpėją.

Laužui gęstant, I. Jakubaitytė pa
skaitė maldą; tuo baigėsi oficialioji 
šventės dalis.

P. A. Petrauskienė ir p. A. Kar
nauskienė buvo paruošusios vaka
rienę visiems šventės dalyviams. Po 
vakarienės visi linksminosi.

VII. 11. seserijos vadeivė s. G. 
Zinkienė aplankė Wolverghamptono 
Saulučių skilties seses, kurioms va-

Dar aidas iš Lituanicos tunto 
stovyklos

“Romai, Romai, lipk iš medžio; 
stovykla jau pasibaigė...” S. R. RA
ČIŪNAS, uolus LITUANICOS tunto 
15 metu jubiliejinės stovyklos ūkio 
vadovas, reikalui esant, įkopdavo ir 
i aukštus medžius, kai kitiems tas 
nebūdavo lengva...

A. Kezio, SJ, nuotr.

dovauja vyr. sk. si. K. Kaminskaitė. 
Bendrame ratelyje, kartu su tėve
liais, vadovėmis ir skautėmis, buvo 
aptarti vieneto darbai, gairės atei
čiai ir vasaros stovyklos reikalai.

VII. 11 vietininkijos v-kas lankėsi 
Stoke-on-Trent, kur tarėsi su tė
vais ir visuomene. Pasitarimuose 
dalyvavo taip pat s. v. v. si. A. Ja
kimavičius iš Manchesterio.

VIII. 1-8 d. Lietuvių sodyboje įvy
ko 15-ji Anglijos rajono vasaros sto
vykla. J. M.
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NEPAPRASTAS SKAUTIŠKŲ VAIZDŲ ALBUMAS
Ilgai laukėme lietuvių skautų 

gyvenimo nuotraukų knygos, ku
rioje būtų mūsų veiklos, rūpesčių 
ir džiaugsmų nuotrupų iš viso pa
saulio. Ir štai pasirodo LSB Jam- 
borės Fondo skyriaus išleistas 
albumas LAUŽAI LIEPSNOJA 
VAKARUOS. Ne tik susilaukėme 
knygos, bet ir tos puikiai paruoš
tos ir meniškai atspaustos.

Šis albumas gali būti kiekvie
noje šeimoje, kurioje yra skautų 
ir skaučių, nes jame gali rasti 
jei ne savo, tai nors pažįstamų ar 
draugų veidus — iš stovyklų, 
mugių ir p.

Tinka ir dovanoti kitiems, skau
tų rėmėjams ir draugams, nes al
bumo fotografijos ir aiškūs para
šai labai vykusia santvarka vaiz
duoja lietuvių skautų praėjusių 
15 metų veiklą. Matomas ir skau- 
to-ės kelias nuo vilkiuko ir paukš
tytės ligi pat vyriausiųjų vadovų.

Nors albumo parašai lietuvių 
kalba, fotografijos taip gražiai 
parinktos ir paskirstytos, kad ga
lima dovanoti kitų šalių skau
tams ir lietuvių skautų nelietu
viams draugams: skautiškų užsi
ėmimų, šypsenų, laužų kalba yra 
tarptautinė.

V. s. kum Stasys Yla ir s. Rima 
Bružinskienė paruošė įvadą visai 
Įmygai, jos septyniems skyriams 
ir parašus atskiruose puslapiuo
se bei iliustracijoms. Gražiai su
vokta ir maloniai išreikšta skau
tybės tikslas, savybės, nueitas 
kelias. Kiekviename puslapyje 
jaučiamas ne tik žvilgsnis atgal, 
bet ir mintis pirmyn, į ateitį. Jau 
pats albumo pavadinimas, paim
tas iš v. s. V. Bražėno IV Tautinės 
Stovyklos dainos, rodo išeivijoje 
kurtus laužus, stovyklas, bet taip 
pat kreipia ir į viltingą ateitį.

Įrašyta ir ištraukų iš Baden- 
Powellio ir kitų raštų.

Įvairūs skautybės veidai iš
reikšti septyniais skyriais.

Įvadą visai knygai ir ką tik už
degto laužo fotografiją seka pir
moji dalis: Vadovai žvelgia pir
myn, su beveik 30 nuotraukų iš 
skautų-čių esamų ir buvusių va
dovų — nuo sueigų, viešų pra
kalbų, paradų, ligi jaukaus įžo

džio ar smagaus pokalbio, tai po 
vieną vadovą, tai po kelis.

Toliau pats skautybės tikslas— 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, — iš
reikštas skyreliu Brangindamas 
savo garbę. Skautų vaidmuo lie
tuvių ir plačiojoje visuomenėje 
randamas Visuomenės tarpe, kur 
matomos mugės, vaidinimai, mi
nėjimai, demonstracijos. Seka 
keli jau daugiau apie pačius 
skautus — akademikų ir vadovų 
Susimąstymas ir svarstymai — 
rimti veidai žvelgia į skautybę.

Skautui pati smagiausia dalis 
turi net šimtą iliustracijų — Atvi
roj padangėj — nuo sunkios kup
rinės kalnan į stovyklą ligi besi
merkiančių akių, laukiančių ke
lionės namo. Tame tarpe matyti 
IV Tantinės Stovyklos, 1963 m. 
Jubiliejinės stovyklos ir kitų sto
vyklų nuotraukos, vaizduojan
čios skautų įrangos darbus, pio- 
nieriją, lietuviškus įrengimus ir 
papuošimus, žygius ir iškylas, 
pamaldas po atviru dangumi, už
siėmimus, stovyklavietes, jūros

* * ŽAIDIMAI * *

NUODINGA GYVATĖ

Šešių pėdų virvė (su pritaisyta 
popierine gyvatės galva, jei galima) 
numetama ant žemės. Žaidėjai su
stoja ratu aplink virvę ir susiima 
rankomis. Tikslas yra, neatleidus 
rankų, traukti stumti kitą, kad tas 
užmintų ant gyvatės. Tada jis pasi
traukia iš žaidimo, ir kiti vėl suda
ro ratą, kol telieka du.

Susiėmę rankomis, jie išsprendžia, 
kas čempionas.

ŠĮ rašinį SK. AIDUI atsiuntė 
asmuo, savo skautiškąją trem
ties kelionę pradėjęs Laužams 
liepsnojant vakaruose... Red.

skautų veiklos, lietuviškų dainų 
ir šokių popietes ir t.t..

Skautybė tarptautinis sąjūdis, 
ir yra skyrius apie santykius su 
kitų tautų skautais: Svetimieji 
vardai ir veidai, kuriame 
matomi lietuvių skautų draugai.

Paskutinioji dalis, Mažieji bro
liai, išreiškia knygos mintį ir tiks
lą: iš praeities, vyresniųjų nueito 
kelio, skintis pirmyn. Pasidžiaug
ti beveik dviem šimtais nuotrau
kų, kurios mintyse sukelia dar 
šimtus daugiau panašiai pergy
ventų dalykų. Seka trijų puslapių 
Žymesniųjų lietuvių skautų įvy
kių santrauka, nuo 1918 m. ligi 
1963 m.

LAUŽAI LIEPSNOJA VAKA
RUOS kiekvienam skautui ir 
skautei yra tikrai nepaprastai 
įdomus ir vertingas rinkinys. Ga
lima ir matyti fotografijose ir 
jausti, kokia lietuvių skautybė 
įdomi, įvairi, plati ir — sėkminga.

PIEMUO, VILKAS IR AVYS

Piemuo stovi vienoje lauko pusė
je, avelės kitoje. Tarp jų, šone, sto
vi vilkas.

Piemuo sako: “Mielosios avelės, 
grįžkite namo”.

Avelės skundžiasi: “Negalime!”
Piemuo: “Kodėl?”
Avelės: “Vilkas stovi už tvoros!”
P.: “Ką jis daro?”
A.: “Rodo savo aštrius dantis ir 

laižosi!”
P.: “Nebijokite jo, avelės. Bėkite!”
Tada avelės pradeda bėgti pas 

piemenį, o vilkas jas gaudo. Ką pa
liečia, tas pagautas ir tampa vilku.

Piemuo pereina i kitą pusę ir vėl 
kviečia savo aveles grįžti namo.

Vilkas avelių nedrasko ir netem
pia, tik sulaiko: to užtenka. Avelės, 
nors ir norėtų būti vilku, tyčia jam 
nepasiduoda, nes tada neįdomu.

Kartais žaidžiama taip, kad vilkas 
visas aveles turi išgaudyti (pagautos 
jos išeina iš žaidimo) ir narsiausias 
tas, kas ilgiausiai išsilaiko nepa
gautas.
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