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Mieli Skaitytojai!
Šis Skautų Aido numeris yra pas

kutinis 1964 metais. 12-os numerių 
rinkinys atiduotas į skaitytojų ran
kas.

Laikraščio perkėlimas į kitą vie
tą, naujos jo vadovybės organizavi
mas ir k. panašūs reikalai užėmė 
nemažą jo tvarkytojų dėmesio, pas
tangų ir laiko dali.

Naujoji redakcija pradėjo veikti 
tuoj po NM. Ir vasario mėn., gavusi 
paskutinį pr. metų numerį, pradėjo 
žurnalą leisti naujoje vietoje. Skai
tytojams parodžius kantrybės ir 
bendradarbiams ypač pasispaudus, 
Skautų Aidas įėjo į sklandžią leidi
mo vagą.

Svarbiausias mūsų rūpestis — 
žurnalo turinys.

Redakcija įvairiais būdais sten
gėsi ir stengiasi patirti skaitytojų 
pageidavimus, kokio jie nori laik
raščio ir ko jie nori Skautų Aide. 
Ir tomis patirtimis remdamasi, re
dakcija rikiavo ir rikiuoja Sk. Aido 
turinį.

Išleidžiant paskutinįjį š. m. nume
rį, norisi padėkoti visiems artimiau-

Lietuva — gražus kraštas.
Viršelio I psl. nuotrauka: žiema 
Lietuvoje.

| Lietuvių Skautų Sąjungos
t Vadovybė.
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siems redakcijos bendradarbiams, 
taip pat bendradarbiams, korespon
dentams bei iliustratoriams net iš 
tolimiausiųjų vietų.

Didelė padėka priklauso seserų 
spaustuvės vadovybei, kad ji ligi 
šiol (bent 10 nr.) skolon spausdino 
laikraštį, apmokėjo klišių gaminimo 
sąskaitas ir skolino pinigus apmo
kėti pašto išlaidoms, kai Sk. Aido 
pinigai tebebuvo Kanadoje.

Vaikų žurnalo Eglutės leidykla 
mielai skolino klišes Sk. Aidui ilius
truoti. Tą pati darė ii- žurnalo 
Žvaigždės redaktorius. Ačiū jiems; 
tas gerokai sumažino Sk. Aido ilius
travimo išlaidas.
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Nuo Naujų Metų rikiuosimės iš 
naujo. Daug kas priklausys nuo to, 
kiek Skautų Aidas 1965 metais tu
rės prenumeratorių; kiek bus lėšų. 
Todėl dideliais pažadais nepradeda
me. Darysime, ką. galėsime.

Labai ačiū visiems už bendradar
biavimą, talką ir paramą! To labai 
prašome ir 1965 metams.

Dabar prisidėkite, kad būtų su
rinkta galimai daugiau Skautų Ai
dui prenumeratų!

Linksmų Švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų!

Budžiu,
v. s. A. Saulaitis.
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Metus užbaigiant
Vėl pragyvenome ištisus metus 

ir laimingai artėjame į jų pabai
gą-

Ką šie metai davė Lietuvai ir 
mūsų tautai, ką jie davė mūsų 
bendruomenei, kokie jie buvo 
mūsų skautiškajam sąjūdžiui ir 
kokius juos užbaigiame mes 
kiekvienas brolis skautas ir kiek
viena sesė skautė?

Lietuva tebėra okupuota. Ir lie
tuvių tauta, drauge su kitomis 
pavergtomis tautomis, laisvės ne
atgavo. Kas padaryta ir kuo mes 
prisidėjome, kad Laisvės aušra 
greičiau išauštu?

Lietuvių Bendruomenė, lietu
vių visuma laisvajame pasaulyje, 
gyvena lietuvybės išlaikymo gy
venimą. Daug kas padaryta ir vis 
daugiau padaroma, kad lietuvybė 
nenyktų, bet stiprėtų, gyvėtų ir 
turtėtų. Ar visa, kuo galima, pri
sidėjome prie bendrųjų lietuvy
bės išlaikymo pastangų?

Skautybės sąjūdis visame pa
saulyje didėja, auga, stiprėja ir 
tobulėja. Ir mūsasis galėtų labiau 
augti, daugiau didėti ir geriau 
tobulėti. Kas padaryta, kad mū
soji organizacija būtų sėkminges
nė, kad ji būtų gražesnė ir kad ji 
veiktų įtakingiau? Kaip ir kuo 
prie to- prisidėjome kiekvienas- 
kiekviena?

Pagaliau viso ko pagrindas yra 
asmuo; asmuo pats sau, savo šei
moje, savo aplinkoje, savo orga
nizacijoje, savo bendruomenėje 
ir savo tautoje. Nuo kiekvieno 
asmens šiek tiek pareina ir šių 
pastarųjų likimas.

Ką įgijome skautaudami, kiek 
dvasia pakilom, kiek būdą pasi- 
tobulinom, kiek paūgėjom asme
nybe?

Skautavimas turi tiek prasmės, 
kiek jis geryn įtakoja kiekvieną 
jo dalyvį.

Jei esame kiek tobulesni dabar, 
negu buvome 1964 metus pradė
dami, galime ramiai juos už
baigti. Jei nesijaučiame patobu- 
lėję, nuo Naujųjų Metų turime 
pradėti iš naujo ir padvigubinto
mis pastangomis. A. S.

MES ATEINAM KEISTI GYVENIMĄ...
Laukiant šviesių Kalėdų

Visi laukiame Kalėdų. Turime Įvairių motyvų laukti. Svarbiausia, 
bus atostogos ir nebus pamokų. Bus atmaina, geros nuotaikos — daug 
sveikinimų, dovanų, muzikos ir blizgesio. Kaip galima nelaukti Ka
lėdų?

Panašiai buvo laukiamas pirmas Kristaus atėjimas. Tikėta, jog jis 
bus galingas: ateis gelbėti tautos, išvaduos iš romėnų vergijos. Bus 
didelė atmaina, daug džiaugsmo...

Kristus buvo gimęs ir subrendęs, bet dar nepasirodęs viešumoj. 
Visi laukė, kada gi jis pasirodys.

Pirmiausia pasirodė Jonas, atėjęs iš tyrų. Kai kas manė, jog jis 
yra Kristus. Minios ėjo jo pamatyti, išgirsti, ką jis žada. Pamatė ne
įprastą Jono išvaizdą. Veidas buvo parudęs nuo tyrų smėlio ir vėjo, 
balsas stiprus, žvilgsnis veriantis. Tas vyras turėjo kažkokios jėgos.

Keistai skambėjo Jono žodžiai: darykite atgailą, nes medis, kuris 
neduoda vaisiaus, bus iškirstas! Išlyginkite gyvenimo kreives. Užpil
kite daubas, nusausinkite balas, kad neklimptumėte patys ir kitų ne
klampintumėte! Kas tariasi iškilęs kaip kalnas, tenukasa, tenulygina 
savo puikybę, nes Dievas ateis gelbėti ne išpuikusiųjų, o nuolankiųjų. 

Jonas kalbėjo apie perversmą ir atmainą — ne išorinę, o vidinę. 
Jis reikalavo dovanų ir aukų, kurios perkamos ne pinigu.

Jonas staiga dingo iš minios akių. Atsidūrė kalėjime — ne už po
litini perversmą, o už moralinį. Jis reikalavo, kad ir karalius pakeis
tų savo gyvenimą, nepiktintų savo pavaldinių...

Kai Jono lūpos buvo užčiauptos, prabilo pasirodęs Kristus. Pra
bilo jis pirmiausia apie Joną. Jonas buvęs daugiau negu pranašas. 
Jis nebuvęs kaip nendrė, kuri siūbuoja ir lenkiasi prieš vėją...

Pranašai skelbė Kristaus atėjimą, o Jonas ruošė jam kelius. Pra
našai kalbėjo, o Jonas veikė. Lengviau skelbti, negu veikti...

Jonas ruošė minias ir rinktinius vyrus, kurių dalis vėliau tapo 
Kristaus apaštalais ir mokiniais. Jonas veikė trumpai, gal apie porą 
metų, bet jo veiklos pavyzdys liko šimtmečiams.

Dievas veikia per žmones. Daugiau jis veikia per žmones, negu 
pats tiesiogiai. Kristus tik trejus metus pašventė tiesioginiam ir asme
niškam veikimui. Ligi Kristaus veikė 17 pranašų, kurie ruošė kelią iš 
tolo. Jono ruoša buvo artimiausia. Kristus pats paruošė dvyliką apaš
talų ir 70 mokinių, kurie tęsė jo darbą toliau.

Gyvenimas yra platus ir Dievo keliai šakojasi per šimtme
čius. Visokių reikia talkininkų. Jie veikia šeimose, mokyklose, orga
nizacijose, visuomenėje. Visur galima įdiegti gerą sėklą arba Sulai
kyti blogą. Visi bendraujame su žmonėmis, su savo amžiaus ir padė
ties draugais. Girdime kalbas, matome elgesį. Nepritariame tam, kas 
bloga, bet tylime.

Mes turime daug progų veikti. Galime būti kaip Jonas, tik reikia 
drąsos! Argi mes esame nendrės, kurios linksta prieš vėją? Tvirtas ir 
aiškus mūsų elgesys įkvėpia kitus. Mūsų geras darbas pats veikia ir 
ruošia kelią geresniam pasauliui.

Galvokim apie Kalėdų dovanas, kurios yra brangesnės už pirki
nius. Nebesame vaikai, kuriuos žavėtų tik žaislai ir blizgesys. Mes 
ateiname keisti gyvenimą, jį reformuoti iš vidaus... Kitaip Kalėdos 
neturėtų prasmės. V. s. kun. STASYS YLA
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PAKELEIVINGIEJI (KALĖDINIS VAIZDELIS) Sesė Nijolė

Veikėjai:
Šv. Juozapas,
Marija,
Užeigų šeimininkai: I, II, III.

Gyvajam paveiksle:
tie patys,
visa paukštyčių dr-vė su žvakė
mis,
deklamatorė.

I
Prieš scenos uždangą išeina šv. 

Juozapas, vesdamas Mariją už ran
kos. Jie abu labai nuvargę. Šv. Juo
zapas ramsčiuojasi lazda, Marija 
nešasi ryšulėlį.

Šv. Juozapas atsisuka į publiką ir 
prisistato:

ŠV. JUOZAPAS:
Esu Juozapas, o čia Marija.
Mums kelionėj snigo, lijo.
Ir pavargom, ir sušalom, 
Ačiū Dievui, kelio galas. 
Štai Betliejus pagaliau: 
Pailsėsime tuojau!

MARIJA:
Juozapai, aš pavargau...

JUOZAPAS (paima iš jos ryšulė
lį ir sako paguosdamas):
Tuoj sustosim. Bus geriau.
Ir pabelstai i duris,
Gal kas nors atidarys!

(Beldžia prie užeigos durų. Iš už 
uždangos galvą iškiša Šeiminin
kas I).

ŠEIM. I (labai piktai):
Kas čia trankosi lazda?

JUOZAPAS:
Ar pabelsti nevalia?
Esu Juozapas, o čia Marija.
Mus kelionėje sulijo.
Jau visai tamsi naktis, 
Norime sumerkt akis.

ŠEIM. I (paniekinančiai):
Ha! Nakvynės? Pervėlai!
Pilnos lovos, kambariai.
Elgetoms tokiems, kaip tu, 
Aš nekloju patalu!

JUOZAPAS (nuolankiai) :•
Mums nereikia prašmatniai, 
Kur didžiuliai kambariai.
Gal ant laiptu kur kamputį —
Tik šią naktį mums prabūti...

ŠEIM. I (piktai užtraukia užuo
laidą) :,
Pasakiau, kad neturiu!
Man pilni namai žmonių!

O ant laiptu ! Juokdarys!
Aš ten lakinu šunis!

Juozapas ir Marija nusiminę pa
stovi, paskui vėl eina tolyn.

MARIJA:
Juozapai, aš pavargau!

JUOZAPAS (raminančiai):
Tuoj sustosim. Bus geriau.
Ir pabelstai į duris, 
Gal kas nors atidarys.

(Beldžia vėl).
Iš už uždangos galvą iškiša Šeimi

ninkas II.
ŠEIM. II (labai piktai):

O ko reikia? Pasakyk!
JUOZAPAS (nuolankiai, manda

giai) :
Labas vakaras. Nepyk!
Esu Juozapas, o čia Marija.
Mus kelionėje sulijo.
Jau visai tamsi naktis,
Norime sumerkt akis...

ŠEIM. II:
Nėra vietos! Jau seniai
Pilnos lovos, kambariai.
Eikit sau, kol kojos neš — 
Netrukdykite manęs!

(Piktai užtraukia uždangą).
Juozapas ir Marija nusiminę eina 

tolyn.
MARIJA:

Juozapai, aš pavargau...
JUOZAPAS:

Tuoj sustosim. Bus geriau.
Ir pabelstai i duris,
Gal kas nors atidarys!

(Beldžia).
Iš už uždangos galvą iškiša Šeimi

ninkas III.
ŠEIM. III (piktai):

Ko jums reikia taip vėlai?
JUOZAPAS:

Mes atvykom neseniai—
Esu Juozapas, o čia Marija.
Mus kelionėje sulijo.
Jau visai tamsi naktis.
Norime sumerkt akis.

ŠEIM. III (piktai):
Tai nakvynės! Pervėlai!
Miega Cezario kariai.
Užėmė visus namus,
Pelei vietos čia nebus.

JUOZAPAS:
Gal kur kieme? Paprastai?

ŠEIM. III:
Pririšti ju ten arkliai.

Ir nebūk toks įkyrus — 
Nešdinkis greit pro vartus!

(Piktai užtraukia uždangą).
Juozapas ir Marija nebežino, kur 

eiti. Stovi nuleidę galvas. Staiga vi
si trys šeimininkai iškiša galvas ir 
sušunka:

VISI ŠEIM. (piktai ir varančiai): 
Ko čia stovit? Nėra vietos!

JUOZAPAS IR MARIJA (į publi
ką):
Kokios širdys žmonių kietos!
Eikime už miesto sieną, 
Gal sutiksime bent vieną 
Piemenėlį prie bandos, 
Kurs prie laužo vietą duos.

(Abu eina tolyn).
MARIJA (sustoja; į publiką kal

ba sudėtomis rankomis, aukštyn 
akys)., 
Dievo nuostabi naktis!
Aiški šviečia pilnatis.
Tuščias kelias, lyguma...

JUOZAPAS (pamato angą ir stai
giai sako):
Va, Marija! Štai anga!
Į tvartelį uoloje.
Pernakvosime jame.

MARIJA (dėkingai, pamaldžiai): 
Ačiū Dievui! Pagaliau 
Radome nakvynę jau!
Šienas — minkšti patalai — 
Laimink, Dieve, mus čionai...

Abu išeina už uždangos.
II

Po minutės scena atsidengia. Gy
vasis paveikslas:

Prakartėlė. Sėdi Marija su Kūdi
kiu ant rankų. Šv. Juozapas klūpo. 
Aplink piemenys su lazdomis.

DEKLAMATORĖ: (kalėdinis vai
kiškas eilėraštis).

Baigiant eilėraštį pasigirsta Svei
kas, Jėzau. Išeina visa draugovė iš 
abiejų scenos pusių. Rankose dega 
žvakės. Apeina aplink prakartėlę 
giedodamos.

Uždanga.

280 —
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TREMTINIŲ KRISTUS

KALĖDOS IR MES
Labai seniai virš Betliejaus pa

sirodė žvaigždė pranešdama už
gimimą. Tas gimtadienis triukš
mingai švenčiamas ir šiandien, 
nežiūrint, kad baigiasi antras 
tūkstantis metų. Tai džiaugsmin
ga ir pati triukšmingiausia šven
tė Siaurės Amerikoje. Jau visą 
gruodžio mėnesj, ūžesio pilnose 
gatvėse, skamba kalėdinės melo
dijos, o žmonės skuba, bėga, lyg 
nenorėdami atsilikti nuo raketų. 
Kiek margumo! Atrodo, kad vi
sas miestas virtęs "karuselių” 
parku.

Sustokime ir pagalvokime: ar 
visa tai, ką akys mato, sudaro 
švenčių prasmę? Ar pro mirgėji
mą įvairiausių reklamų sugeba
me įžiūrėti kuklų žvakės spindu
lį? Ar per didmiesčio triukšmą ir 
džetų ūžimą išgirsime Anos Ša
lies varpo dūžius? Ar paspėsime 
pajusti kieno atžalos esame?

Tad neapsvaikime "karuselių” 
sukutyje! Švenčių nuotaikas ban-

Benamiai mes. Ir Tu benamis, Kristau, 
Mūs žemėn pakeleiviu atėjai.
Ir sveikino Tave džiaugsmingai angelai 
Ne aukso rūmuose, bet gyvulių tvartely.

Tu toks mažutis, toks bejėgis prakartėlėj, 
O atėjai pasauli išganyti.
Ak leiski, Viešpatie, Tavęs prašyti:
Sutrumpink mūsų tautai kryžiaus kelią!

Mums duok jėgų pakelti mūsų kančią 
Taip pat kantriai, kaip savąją pakėlei Tu. 
Ir leisk Laisvoj Tėvynėj susirinkt kartu 
Mums, išblaškytiems po pasaulį šaltą...

Būk sveikas, Jėzau, mūs širdžių valdove,
Būk sveikas, Viešpatie dangaus, žemynų, vandenų 
Šį vakarą benamiai, čia suėję, ir vėjų!
Mes sveikinam Tave, benami Kristau...

Adolfas Venclauskas

dykime kurti skautiškų idėjų rė
muose.

Skautybė nelyginant veidrodis, 
į kurį žiūrėdami džiaugiamės, iš
gyvename, susimąstome, kuria
me... Tad pažvelkime į tą veidro
dį visu rūpestingumu, lyg ieško- 
tumėm išviršinio grožio, ir pa
matysime, kad Kalėdos apima vi
są skautiškosios ideologijos deri
nį. Jis gimė toli nuo savųjų na
mų — įpildamas ir į mūsų širdis 
meilę ir ilgesį savai žemei. Skurdi 
pastogė — tvartelis, ar neprime
na pareigos artimui?

Neužtenka vien galvoti ar gra
žiai pakalbėti, turime judėti, ką 
nors daryti praktiškai. Tad pasi- 
ryžkime per šias Kalėdas įpras
minti mūsų šūkį. Ar prie bendro 
Kūčių stalo, ar atskirai vienetų 
sueigose, ar šeimose turėtų būti 
atkurti lietuviški papročiai, ku
rių šiam laikotarpiui turime aps
čiai. Argi ne mūsų pareiga sau

goti šią tautos relikviją? Kol mū
sų lūpose skambės lietuviška 
giesmė ar daina, kol mums bus 
brangu ir nepakeičiama visa tai, 
kas lietuviška, — tol mūsų tauta 
bus gyva!

Nepamirškime taip pat, kad ne 
visiems šventės neša dovanas ir 
džiaugsmą. Vienišų ir nelaimin
gų yra daug ir visur — tik apsi
dairyti reikia: Vokietijoje, Len
kijoje, Sibire, Pietų Amerikoje 
našlaičiai ir mūsų pačių tarpe. 
Seneliai prieglaudose — kokie jie 
vieniši! Reikia tik truputį noro ir 
pareigos jausmo, kad į nelaimin
gas ir vienišas širdis įžiebtume 
nors trumputį laimės pajautimo. 
Kalėdų gerasis darbelis lai būna 
skirtingas, tegul būna mažas 
spindulėlis atviros širdies. Tegul 
mūsų šventės praeina skautiškos 
pareigos supratimo dvasia!

S. s. Subatkevičienė
— 281
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PIRMOJI KALĖDŲ EGLUTĖ

Nežinau, ką jūs girdėjote apie 
tai, kaip atsirado pirmoji Kalėdų 
eglutė.

Štai ką aš žinau iš savo se
nelės.

Gyveno kartą neturtingas 
medžkirtis trobelėje prie miško. 
Turėjo gerą, ramią žmoną ir be 
galo mylimą dukrelę Anelę. Žie
mą vasarą dirbo miške, kirsda
mas medžius, skaldydamas mal
kas ir kraudamas jas Į gražias 
krūvas. Už tai girininkas jam at
lygindavo, bet uždarbis buvo 
menkas, nes kiek vienas žmo
gus, nors jis būtų ir labai darbš
tus, gali padaryti?

Žmona vasarą eidavo dirbti pas 
ūkininkus. Tada dukrelę imdavo 
su savim arba Anelė lydėdavo 
tėvą.

Būti su tėvu miške mergaitei 
labai patikdavo. Dar maža būda
ma ji jau atpažindavo grybus ir 
uogas ir žinojo medžių, paukš
čių ir žvėrių vardus.

Žiemą Anelė palikdavo namie 
su motina, nes neturėjo pakanka
mai šiltų drabužėlių ilgai išbūti 
šaltyje.

Kartą buvo tokia šalta žiema, 
ir tėvas vėl išėjo į mišką dirbti, 
pažadėjęs anksčiau grįžti, kaip 
paprastai. Mat, buvo Kūčių die-
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na, ir kas tada nenori būti namie 
su savo šeima?

Anelė, tėveliui išėjus, padėjo 
mamai tvarkytis troboje ir ruošti 
kuklias Kūčias. Paklojo stalą, pa
ruošė tėčiui persiauti ir persi
rengti grįžus ir pati ėmė rūpintis, 
kaip švariau ir dailiau atrodyti, 
kai pastebėjo, kad lauke ėmė 
smarkiai snigti.

— Žiūrėk, mamyte, — sušuko 
ji. — Sninga. Gerai, kad tėvelis 
tuojau grįš.

Moteris sustojo dirbusi ir irgi 
pažvelgė pro langą.

— Tai netikėtai! — pasakė ji.
— Ir dar tokiais ubago kąsniais. 
Tėvelis grįš dar anksčiau, kaip 
žadėjo.

Bet laikas ėjo, ir Anelė veltui 
akutes pražiūrėjo: lauke tik sni
go ir snigo, ir tėvelio nesimatė.
— Ar jam būtų kas atsitikę? — 
galvojo ir žmona ir duktė.

Pradžioje kalbėjo, svarstė, ban
dė spėti, paskui nutilo ir tik žiū
rėjo ir klausėsi.

Jau ėmė temti, kai Anelė pra
šneko suspaustu balseliu:

— Mamyte, pastatykime žva
kę ant lango: gal, tėvelis pama
tys ir greičiau pareis.

Taip ir padarė: pastatė žvakę 
ant palangės ir tyliai meldėsi, 
kad Dievulis padėtų tėvui grįžti 
namo.

n* n* n*

Medžkirtis jau ruošėsi baigti 
darbą tai dienai, kai ėmė snigti. 
Jis neatsiminė kada nors matęs 
tokias dideles snaiges. Visas 
oras buvo pilnas jų.

— Užteks, — sumurmėjo žmo

gus. — Nieko tokio, jei grįšiu dar 
anksčiau — juk Kūčios.

Ėmė eiti namų link, bet pats 
negalėjo suprasti, kaip vėl atsi
rado toje pačioje vietoje.

— Kas čia dabar? — nustebo 
jis. — Dar to nebuvo, kad neraš- 
čiau kelio namo.

Vėl, klampodamas per sniegą, 
pasuko namų kryptim, ir vėl at
sidūrė ten, kur buvęs. O tuo tar
pu ėmė temti.

— Tai būtų gražu, jei savo miš
ke paklysčiau, — pagalvojo 
medžkirtis. — Namie manęs tik
riausiai jau laukia. Manau, kad 
Aneliukė jau stovi prie lango 
prispaudusi noselę.

Pažvelgė pirmyn ir nustebo: 
nedidelėje eglutėje kažkas švie
tė.

— Žvakės miške? Taip bent iš 
tolo atrodo, — sumurmėjo jis. — 
Eisiu arčiau pažiūrėti.

Priėjo, ir švieselės užgeso. Bet 
ten toliau buvo kita nedidelė eg
lutė su žvakutėm.

Be galo nustebęs medžkirtis 
prisiartino prie to medelio. Vėl 
šviesos dingo, bet netoli buvo ki
ta, trečia eglutė, šviečianti priete
moj.

Tartum kažkokios jėgos stu
miamas, vyras nubrido iki tos 
eglaitės ir tada pamatė savo na
melių pavidalą su šviesele lan
ge.

Dideliais žingsniais džiaugs
mingai nuėjo ir pabeldė į priean
gio duris. Abi, žmona ir duktė, 
puolė jam atidaryti, apkabino, 
traukė į šiltą trobą.

— Kur taip ilgai buvai? — 
klausė Anelė. — Mes su mamyte
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SKILTIES TRADICIJOSSkilties tradicija vadiname visa tai, kas tą skiltį atskiria nuo visu kitu ir kas yra skilčiai sava, kas jai yra garbės ir skilties istorijos reikalas. Skilties tradicijos padeda kiekvienai skilčiai sudaryti skilties dvasia.Skilties dvasia susideda iš daugelio dalykų. Tarp jų — skilties pasirinktas vardas; skilties gyvio tyrinėjimas ir ypatybės (pvz., stumbrų — ištvermė, lokių — stovyklavimas ir kt.); skilties ženklas (prie uniformos ir ant skilties turto); skilties knygutės, dienoraščiai, rinkiniai; skautų parašai; skilties gairelė, laimėtos vėliavėlės, kaspinai; skilties gyvio balsas, skilties koks ypatingas šūkis; skilties daina; irštva ar būkle kampelis; ypatingos apeigos sueigą pradedant ar užbaigiant; ypatingas geras elgesys stovykloje, mėgimas iškylauti, maudytis ir kt.; lietuviškumas sueigose, grynos kalbos vartojimas ir pn.Daug skilčių jau turi savo tradicijų. Bet vis jų gali atsirasti daugiau. Tradicijos žinomos ne visų, bet yra ir “slaptų”, įsisenėjusių tradicijų.Kaikurie iš kiekvienos iškylos ar stovyklos parsiveža kokį medžio galą ar akmenį atminčiai ir pasideda savo irštvoje. Taip ir prasideda skil
jau labai rūpinomės. Kai ėmė 
temti, pastatėme žvakę į langą, 
kad lengviau rastum namus. Ir 
meldėmės.

— Mane stebuklingos šviese
lės parvedė, — atsakė tėvas. — 
Be jų kažin ar būčiau sveikas 
parėjęs.

ties “istoringi rinkiniai”. Kiti gal renka įvairius kaulus ar kriaukles. Galima ir vesti įvairių lapų ar žiedų rinkinėlį, kurį skiltis ištisus metus pildytų vis naujai rastais įdomiais dalykais.Galima vis tą pačią dieną, pvz., sekmadienį tarp Kalėdų ir Naujų Metų eiti iškylon. Arba sužinoti, kada skiltis įkurta, ir kasmet švęsti skilties “gimimo dieną”.Gal užsiėmimą baigia skilties šūkiu ar malda; gal kasmet nuvyksta į kokį muziejų ar meno įstaigą, istorinę vietą.Tokios tradicijos sustiprina pačią skiltį, duoda jai vienybės, kuri pamažu pašalina savanaudiškumą, o priverčia berniuką galvoti ne apie save, o apie kitus ir savo skiltį.O vieneto užsiėmimuose tokia skiltis ypač gerai pasirodys ir noriai varžysis su kitomis skiltimis;
Ir papasakojo, ką patyrė miš

ke. Žmona ir dukrelė verkė iš 
džiaugsmo ir dėkojo Dievui.

Kitą rytą medžkirtis nuėjo čia 
pat ir, nukirtęs, parnešė nedidelę 
eglutę. Pastatė ant stalo ir pri
taisė prie jos žvakę.

— Dabar kasmet Kalėdų išva
karėse turėsime eglutę su žvakė
mis. Jų pirksime keletą — pasa
kė šeimai. — Dėkosime Dievui 
už tai, kad parodė man kelią na
mo.

Taip ir atsirado pirmoji eglutė. 
Jos žalumas reiškia pastovumą 
ir viltį, o žvakių šviesa — maldą 
ir meilę. Uždegta Kūčių vakarą 
ji primena Dievo malonę žmogui, 
kurį per Kristų veda iš tamsos, 
iš paklydimo į šviesą namo.

Eglutės Sesuo 

jai netruks užsidegimo žaisti sudėtingus žaidimus gamtoje, ruoštis parodėlei, tvarkingai stovyklauti.Skiltis gali rikiuotėje stovėti ne pagal ūgį, o pagal išbūtą laiką toje skiltyje; ar pagal laipsnį; čia kiekvienos skilties reikalas.Kokia skiltis sumanys parašyti savo skilties konstituciją, kurioje bus skautų pareigos, teisės, balsavimo taisyklės, pabaudos už neskau- tišką elgesį, skilties tradicijos, įvairūs kiti dalykai. Svarbu pažymėti kaikuriuos dalykus iš Lietuvių Chartos, pvz., “Arų skilties kalba yra lietuvių kalba”. Ir kt.Laužus skiltis gali ypatingai pravesti, vis ta pačia tradicija. Gali turėti tam tikrus būdus minėti svar

bias lietuvių ir skautų sukaktis ir p. Skautų lazdos gali būti ypatingai papuoštos ar išpjautos.Ypač svarbus skilties dienoraštis. Jis gali būti vedamas vieno ar visų skautų. Ten surašyti svarbūs įvykiai, įpiešti įvairūs piešiniai, įlipin- tos fotografijos, aprašyti skiltyje seniai buvę skautai ir vadovai. Joje tilptų įvairūs skautų nuotykiai, jau seniai iš skilties išėjusių pastabos, atsiminimai; įdomių žmonių parašai.Bet kiekvienas vadovas turi žiūrėti, kad tradicijos visada būtų skauto įstatų dvasioje ir nenusižengtų prieš jokias skautavimo taisykles.Senam skautui skilties tradicijas prisiminti vienas malonumas.
A. S. jn.

Kiek jau jūsų skiltis surinko 1965 
m. prenumeratų SKAUTU AIDUI?

Vajus prasidėjo lapkr. 15 d.
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VyAMusiojoy^pQ Pčdsaka/s

Ramybė geros valios žmonėms!
Kiekvienas vakaras apgaubia 

žemę paslaptinga rimtimi. Bet 
gal nuostabiausias yra tas vaka
ras, kai aplink Kūčių stalą susė
dusios Šeimos, laužydamos plotke- 
lę, surimtėja, susikaupia ir susi
mąsto... Žmogus pasijunta stovįs 
pries didelę paslaptį, kai Dievas 
tampa žmogumi, kai dangus pa
siekia žemę, kai įžeistasis ateina 
kentėti ir mirti už įžeidėją, kai 
antgamtinę' laimę praradusiajam 
vėl suspindi linksmas atgimimo 
rytas, kai jo likimas jau nėra tik 
mirtis ir kapas, bet amžinojo gy
venimo vartai tuoj vėl atsivers. 
Tikrai’ nuostabi toji Betliejaus 
paslaptis: dievybė čia jungiasi su 
žmogybe, džiaugsmas maišosi su 
melancholija, ilgas, bet viltingas, 
šviesos laukimas pagaliau vaini
kuojamas pasiaukojančios meilės.

Toji pasiaukojančioji Meilė, 
atėjusi į žemę, pasakė: "Aš atė
jau ugnies siųsti į žemę ir ko gi 
norėčiau, jei ne kad kūrentųsi” 

(Luk. 12, 49). Jis atėjo atnešti 
šviečiančios ir šildančios ugnies į 
pasaulį, kuriam trūko šviesos, ši
limos ir meilės. Jis pats buvo toji 
išganingoji ugnis, apšvietusi ir 
sušildžiusi tamsoje paskendusį ir 
žiemos ledu apdengtą pasaulį. Jis 
apšvietė ir sušildė tamsoje besi
blaškančias ir dvasinį šaltį ken
čiančias žmonių širdis, įžiebda
mas jose tikrosios meilės ugnį. Ir 
mūsų laikams trūksta tos dieviš
kosios ugnies, kuri, tartum kietus 
plieno gabalus, sutirpdytų sule
dėjusias brolių ir sesių širdis, su
liedama jas į harmoningą vieny
bę ir į karštą brolišką vienas kito 
meilę.

Pirmąją Kalėdų naktį virš pra- 
kartėlės pasirodęs angelas paskel
bė pasauliui didžią tiesą, kad ra
mybė yra galima tik geros valios 
žmonėms. Ramybės negali būti 
be geros valios. Bloga valia 
griauna ramybę. Jei nebūtų pa
saulyje blogos valios, nebūtų jo-

LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

kių nesantaikų nei karų, visur 
viešpatautų toji prakartėlės dva
sia, kuri jungia ir atskirus žmo
nes, ir ištisas tautas, ir skirtingas 
rases. Jeigu visi žmonės būtų ge
ros valios, nebūtų jokių priešų — 
visi būtų broliai ir draugai.

Apsidairę aplinkui, matome 
nemaža blogos valios. Bet nema
žiau jos gal pamatytume ir tada, 
kai nukreiptume žvilgsnį į save.

Ne kiekvienam aišku, kas yra 
toji bloga valia, ne kiekvienas 
supranta, kas iš tikrųjų yra gera 
valia. Tur būt, nebus apsirikta, 
jei pasakysime, kad bloga valia 
yra neapykanta, o gera valia — 
artimo meilė. Jeigu žmogus visa
dos į kitą žiūrės kaip į Dievo kū
rinį ir savo brolį, tai jis visuomet 
stengsis kitą pateisinti, o ne pa
smerkti. Jis stengsis jį mylėti, ne
žiūrint jo silpnybių ir klaidų. 
Kiekvieną žmogų mylėti ir gerb
ti nėra jau taip lengva. Tam rei
kia geros valios. Tad Kalėdų pro
ga ir linkėkime visiems tos geros 
valios, bet, kas svarbiausia, jos 
linkėkime patys sau.

v. s. Juozas Vaišnys, S. J.
LSS dvasios vadovas

KALĖDŲ MALDA
Suledėjusiomis lūpomis, 
ašarotomis akimis, 
nevilties iškankinti 
puolame prie Tavo prakartėlės, 
Šventasis Kūdikėli!

Priimki mūsų prašymus, 
maldas, 
priimki mūsų ilgesį, 
pasiryžimus, 
priimki karžygių aukas, 
priimki mūsų mylimųjų ašaras, 
maldas, skausmu persunktus rūpesčius; 
išlaikyki mus visus
gražiai ateičiai.

Suteiki dangaus laimę 
svečioj šaly 
iš vargo ir bado įnirusiems. 
Dėl Tavo Švč. Motinos 
ir visų šventųjų nuopelnų, 
pasigailėki mano mylimųjų 
ir mūsų Tautos.
Sutrinta širdimi maldauju, 
sutrumpink 
mūsų bandymo dienas. 
Jei reikia aukos, 
imki ją iš manęs, 
tik duoki man 
kankinių drąsos ir ištvermės. 
Amen.

(Sibiro maldaknygė)
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(Tęsinys)
Tą vakarą Andrius Bogušas Sarvicuose, susišaukęs 

grupių vadus ir miestelio pareigūnus, dėstė savo nau
jus planus. Sudegus Malūntilčiui, reikėjo tuc tuojau ieš
koti kitos panašios vietos sukilėliams telktis, ginklų at
sargas laikyti ir štabui įsikurti. Bajoras siūlė Miškaičių 
girią, kad ir ne tokią saugia, ir didelę, bet vistiek tin
kamiausią apylinkėje. Tarpais ir čia pat esąs kaimas ga
lėtų glausti ar slėpti sukilėlius. Šita prielaida kažkaip 
nepatiko seniui Sauginui ir jis tarė:

— Kaimas tai kaimas, bet kai jau pradės bobos su 
vyrais maišytis, tai jums ir bus po sukilimo...

Tarp durų stovėjo Regina ir šypsojosi. Kai senis 
Sauginas ją pamatė, net už lūpų susigriebė, tartum no
rėdamas sulaikyti plūstančius žodžius. Jis grįžtelėjo jos 
pusėn ir pridėjo:

— Dovanokite, panelyte, aš tamstos nemačiau...
— Vyrai, —■ tarė pagaliau bajoras, — mums belieka 

tik Miškaičiai...
Visi plojo. Sauginas taip pat.
Kai Sarvicuose, ateities planus aptarę, visi ruošėsi 

skirstytis poilsio, Vybradų ponas su Jurgiu stovėjo di
džiulėje stiklinėje verandoje, kuri buvo apšviesta tik iš 
kambario pro duris sklindančios silpnos šviesos.

— Dabar!... — šūktelėjo susijaudinęs ponas.
— Eik!... —■ kiek patylėjęs paliepė berniukui.
Jurgis lipo verandos laipteliais žemyn.
— Aš lauksiu čia! — pasivijo Jurgį Rodinskio balsas.
Jurgis bėgo ir dingo tarp parko medžių.
— Bolugovas... Bolugovas... — kvatojosi aidas už 

tvenkinio...
Jurgis jautėsi laimingas, galėjęs išsprukti iš šio dva

ro. Kaip jis atliks savo uždavinį, visai nė negalvojo. 
Viskas jam dabar atrodė suprantama ir aišku. Vieno 
dalyko jis suprasti šį vakarą negalėjo — tai pono Ro
dinskio baisių akių...

Vidurnakčio tamsa, gerai jau nuo kūdikystės žinomi 
pakrūmiai, grioviai ir slėneliai dengė bėglį, ir kazokas 
sargybinis prie didžiųjų dvaro vartų stovėjo kaip aklas, 
kai Jurgis gal apie dvidešimt žingsnių nuo jo peršoko 
aukštą mūrinę dvaro tvorą ir dingo tankiame sode.

Rūmuose jau buvo visai tamsu ir tylu. Pirmasis mie
gas saldžiausias. Tai žinojo ir Jurgis. Vieno, ko jis bi
jojo, tai kaktomis susimušti su kokiu naktibalda. Jei to 
neįvyks, kol jis slinks sodu, jis uždavinį bus atlikęs. 
Ne — nieko neįvyko. Sodas šnarėjo plačialapiais, kve
pėjo medumi.

Jurgis įsliuogė į seną plačiašakę liepą, kuri savo žie
dus barstė rūmų palangėse ir dideliame, pastato kam
pą supančiame balkone. Gerai įsižiūrėjęs, berniukas 
matė duris — plačias suveriamas ir baltas, rodos, pra
veriamas į balkoną, o gal jau ir pravertas...

Nusileisti į balkoną liepos šakomis Jurgiui padėjo 
vėjas. Vienas šlamesys dengė kitą, ir Jurgis tupėjo bal
kono kampe už pravirų durų. Ten, už jų Bolugovas pir
mąjį sapną sapnuoja. — Bolugovas... Bolugovas... — 
dūzgė Jurgio ausyse klaikus pono Rodinskio šauksmas. 
Kad tik greičiau viską atlikus!... Kad tik greičiau...

Staigiu judesiu jis išsitraukė iš kišenės bonkutę ži
balo, aplaistė smalinį deglą ir, išlinkęs į kambarį, stai
ga atšoko, kai didelis vilkinis šuo, iš miego pabudęs, 
šoko iš savo guolio, pakeldamas tokį triukšmą, kad ro
dėsi viskam ateina galas. Tuo tarpu žibtelėjęs deglas 
krito į Bolugovo lovą, o likęs bonkoje žibalas nusekė 
paskui.

Jurgis pliumptelėjo nuo balkono į minkštą gėlynėlį 
ir pasileido bėgti...

Jis bėgo nuo šviesos, bėgo nuo liepsnų, kurios plė
tėsi ir skandino viską savyje...

Jis bėgo nuo pakelto sąmyšio ir triukšmo, nuo užsi
degusio ruso ir kaukiančio šuns. Jis bėgo nuo laukinių 
kazokų ir jų paleistų šunų. Jis bėgo kaip pamišęs, veja
mas klaikaus Rodinskio kvatojimo...

Jis bėgo nuo šiurpios tikrovės, kuri jo amžiui buvo 
per daug baisi. Gera draugams, pasilikusiems Miškai- 
čiuose, ramiai miegantiems kvepiančiame šiene... Bet 
jis norėjo eiti su vyrais, jis norėjo vyru būti, o tėtis 
slaptai merkė ir didžiavosi juo, kai motutė braukė aša
ras... Jis — vyras... Jurgis Sauginas, Miškaičių vyras... 
Bet jei kas jį tokį išsigandusį dabar pamatytų? Vyrams 
būtų gėda į jį pažiūrėti... Dieve, pasigailėk...

Jis bėgo ir bėgo... (B. d.)

Siekiama, kad SKAUTŲ AIDĄ gautų visi Lietuvių Skautų Sąjungos nariai ir narės, visos skautų-čių 
šeimos, skautų-čių rėmėjai, jaunimas ir visi, kuriems rūpi jaunimas.

Visi LSS nariai ir narės prašomi rasti progų savo bičiuliams, pažįstamiems ir kitiems geros valios 
lietuviams pasiūlyti SKAUTŲ AIDĄ būtinai užsisakyti 1965 metams sau ar dovanomis ir kitiems.

SKAUTŲ AIDAS turi išsilaikyti iš prenumeratų mokesčių. Todėl labai svarbu, kad prenumeratorių 
būtų vis daugiau ir daugiau, tada juk ir žurnalas galės vis labiau tobulėti.

s. Ed. Korzonas, LSS Tarybos Pirmininkas
— 285
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Gruodžio mėnuo gana šaltas 
sodyboje. Anksti temsta, ir vėjas 
smarkiai pučia kalne.

Ne visuomet prisninga, nors ir 
gerokai šaltų. Tačiau prisnigus 
sniegas ilgai laikosi ir darosi pa
našus į savotišką žemėlapį: čia 
zuikio bėgta, čia slinkta kaimynų 
katino, ten paukščių šokinėta, 
lesta.

Kartais tik siauras takelis tarp 
aukštų sniego krūvų jungia su 
likusiu pasauliu. Viską nušviečia 
labai laukiamos Kalėdų šventės.

Mėnesio viduryje į visas puses 
pradeda sklisti paketėliai, korte
lės ir laiškeliai, kartais su plot- 
kelių gabalėliais, tuo dalinantis 
Kalėdų palaima.

Nuo aukšto nuimami eglutės 
papuošalai — dalis jų kadaise 
pačių vaikų daryta — ir prakar- 
tėlės dalys. Štai šv. Juozapas pla
čiu apsiaustu ir piemens lazda, 
klūpanti Marija ir Kūdikėlis 
ėdžiuose. Visi po karo Vokeitijo- 
je įgyti, rankų darbo, iš molio.

Štai keramikos stirna ir jos du 
stirniukai žaliomis, žibančiomis 
akimis. Jie gulės šiauduose prie 
angos.

Čia taip pat pušies dideli žie
vės gabiai, parsinešti prieš daug 
metų iš miško; iš jų statysime pa
stogę, priglaudžiančią Šventąją 
Šeimą.

Šiuo baigiama MUSU SODYBOJE 
skyriaus rašinių serija.

Dabar kiekvienas skaitytojas te
gul atsigręžia į savo sodybą: kiek 
jis ten ras įdomių dalykų, grožio, 
įvairumo ir patrauklumo!

Jei kuris kada ką iš savo sodybos 
parašys SKAUTŲ AIDUI, skaitysi
me su dideliu dėmesiu. Red.

Nuo tamsios žievių spalvos 
gražiai atsimuš mažoji koplytėlė, 
kadaise dovanota mergaitei.

Iš šono pastatysime lietuvišką 
kryžių, bet taip, kad laimingoji 
Motina jo jokiu būdu dar nema
tytų. Pro prakartėlės plyšius ver
šis paslėpta elektros šviesa, kad 
šiaip tamsiame kambaryje gali
ma būtų vis iš naujo susikaupti 
mintimis.

Pamažu bus ruošiamasi Kū- 
čioms. Kviečiai gaunami ūkinin
kų sandėlyje, sližikai užsakomi 

lietuviškoje kepykloje. Juos val
gysime su miešimu, padarytu iš 
medaus ir pabaltintu sutrintomis 
aguonomis.

Valgių nebus dvylika, bet są
raše yra spanguolės, barščiai su 
grybais, grybai, silkės, žuvelės, 
kopūstai, bulvės, džiovintų vaisių 
kompotas. Nebus nei avižinio ki
sieliaus, nei miežinės grucės.

Su pagarba žiūrėsime į mažy
čius aguonų grūdus: viskas pra
sideda iš tokių mažų dalykų! 
Vaisiai, grybai ir medus primins 
gamtos dovanas žmogui.

Padengsime stalą austa staltie
se, palašus po ja keletą saujų 
šieno: mūsų Viešpats gulėjo ant 
šiaudų ėdžiose. Padėsime kryželį, 
prie jo plotkelę, nors ir ne tą, ku
ria gavome iš Lietuvos su įkepta 
rūtos šakele. Plotkelė mums pri
mins pirmųjų amžių krikščionių 
palaimintą duoną, valgytą per 
agapę, vigilijai pasibaigus. Gra
žus, išsilaikęs lietuviuose papro
tys, perkels mus į tikrą Kalėdų 
prasmę. Skaitysime evangeliją, 
jei nutarsime dviese laikytis tos 

šeimos tradicijos, mat, šiemet 
svečių nenumatyta.

Lentynoje prieš langą stovės 
artimųjų nuotraukos, kad nebūtų 
ilgu.

Pasistiprinsime, sėdėsime prie 
eglutės šviesos, žiūrėsime korte
les, skaitysime laiškelius, dalin
simės atsiminimais.

Į Bernelių mišias negalėsime 
nuvykti, bet Kalėdų ryto lauksi
me džiaugsmingai. Linkėsime pa
žįstamiems ir draugams linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų Me
tų! P. P.

286 —
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PAUKŠČIŲ PASAULIS

3.Kalbėdami apie paukščių keliones j šiltuosius kraštus, negalime nesistebėti, kokiu būdu tie padarai randa kelią, žino, kur skristi, ir dar gali sugrįžti j tas pačias gyvenvietes. Mat, lengva pasakyti, kad gandras nuskrenda 8,000 mylių. Tačiau, nežinodamas kelio, broliuk, pabandyk pats bent vieną ar dvi mylias pėkš- tute nukeliauti, nesvarbu kur — ar mieste, ar miške! Žinosi tada, kuo Dievas vardu, sako senas priežodis.Bet grįžkim prie to rūpimo klausimo: kokiu būdu paukščiai navi- guoja, t. y., žino, kuria kryptimi skristi savo ilgų, metinių kelionių metu?Yra pagrindo manyti, kad kai kurie vandens paukščiai, pvz., laukinės žąsys, “mintinai išmoksta” savo skridimo kelius iš vyresniųjų. Žąsys visada skrenda didelėmis virtinėmis senių prižiūrimos ir nei virš žemės, nei virš vandens nesiriboja viena tiesia skridimo kryptimi. Kaip kitaip galime paaiškinti baltojo gand
ro keliones? Vis laikydamasis netoli, bet vengdamas jūros, baltasis gandras suka iš Europos į Afriką per Gibraltarą arba Mažąją Aziją. Vėliau jis grįžta vidurio Afrikon tolimesnei kelionei į pietus.Arba dar įdomiau: ar esate girdėję apie taip vadinamą Roso žąsų rūšį, kurios skrisdamos Šiaurės Amerikos lygumomis į pietus, pasiekia Great Falls apylinkes Montanoje, čia suka vakaruosna ir visados toj pačioj vietoj perskrenda kalnus? Fantastiška ar ne?Skristi per žemynus yra vienas dalykas, tačiau kaip atrodo visas reikalas, kai tenka nugalėti vandenyną? Kas. veda ilgauodeges Naujosios Zelandijos papūgas per 4,000 Ramiojo Vandenyno mylių į jų pamėgtas salas? Paukščiai juk neturi sekstanto, kompaso; vandenyje nėra lengvai pastebimų kelio ženklų, o dar siaučia vėjai ir audros. Ir daugelis paukščių skrenda pavieniu, be vyresniųjų kelrodžių, jau pirmąjį savo gyvenimo rudenį.Atsakymas greičiausiai glūdi paukščių instinkte, tam vidiniam

Rašo Brolis Balandis — 
Columbiformesjausme, kuris “traukia į namus”. Tas jausmas veda paukščius per ilgiausias keliones, jis dingsta tik pasiekus tikslą.Instinktui ištirti buvo daryta daug bandymų: pvz., paukštis nuvežamas naujon vieton, pažymimas žiedeliu ant kojos ir paleidžiamas. Tada sekama, ar sugrįš į savo ankščiau gyventą vietą, kur buvo pagautas. Tokie bandymai daug kartų apvylė, tačiau gauta ir įspūdingų duomenų. Daugelis žieduotų paukščių dingo be žinios. Tačiau viena kregždutė grįžo 155 mylias per 4 valandas; albatrosas padarė 3,200 mylių per 10 dienų ir grįžo namo. Yra ir daug kitų stebinančių pavyzdžių.Įvairiais bandymais buvo nustatyta, kad paukščiams negalima "apsukti galvos”, sumaišyti jų nuovokos, kur namai. Pvz., du paukščiai buvo vežti traukiniu virš 90 mylių. Jų narvelis, pastatytas ant patefono aparato, per kelionę apsisuko virš 5,000, tačiau, paleisti, paukščiai tiesiai parskrido namo...Šalia instinkto yra dar ir navigacijos klausimas. Ne gana kurioj nors vietoj “nerimti”, norėti skristi namo: reikia žinoti kur, kurioj pusėj tie namai yra. Ir tai ypač svarbu skrendant naktį arba per vandenyną.

Vokiečių mokslininkas Krameris yra nustatęs, kad saulėtą dieną paukščiai naviguoja saulės spindulių padedami. Specialiai pastatytam šešių langų šiltnamy jis patyrė, kad tam tikrais rudens ir pavasario laikotarpiais, kai laisvieji skrajūnai atlikdavo savo metines keliones, jo stebėti paukščiai tupėdavo atsisukę arba į šiaurės rytus, arba į pietvakarius. Veidrodžiais “pasukus” saulės šviesą iš kitos krypties, paukščiai tuoj pat persiorientuodavo, lyg bandydami išlaikyti savo pirmykštę kelionės kryptį. Toks bandymas rodo, kad paukščiai gali tiksliai jausti dienos laiką ir kompensuoti saulės judėjimą dangaus skliautu, o taip pat ir spindulių krypties padedami nustatyti savo skridimo kryptį.Kitas vokiečių mokslininkas Sau- eris pastatė stiklu dengtą narvelį, kuriame naktį išnešdavo paukščius stebėjimams. Jis nustatė, kad žvaigždėtomis naktimis paukščiai susilygiuodavo lyg ir viena skridimo kryptimi, gi debesuotomis naktimis atrodydavo sumišę, pasimetę ir be tvarkos.Į daugelį klausimų šioje navigacijos mįslėje dar nėra atsakyta, daug dalykų dar tebeglūdi paslaptyje. Gi čia suminėti pavyzdžiai tik padidina mūsų žingeidumą vis daugiau žinoti, geriau pažinti paukščių ir visos kitos gamtos pasaulį. Budėkime!

Geras stovyklautojas 
stebi ir paukščius.

Tėv. A. Kezio, S. J.nuotr.
— 287
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mo ir susiklausymo skautiškuose 
darbuose, kad Pasaulio Kūrėjo 
gamtos prieglobstyje tikrai galėtų 
džiaugtis, žaisti ir pasisemti prak
tiškų žinių ateičiai.

Ką jie linkėjo, tas įvyko: visą sa
vaitę skautai-ės stovyklavo be galo 
įdomiai ir gražiai, kasdien pagal 
įvairią programą. Čia nemažai nu
sipelnė ir stovyklos rėmėjai.

Vėl įvyko trumpas, bet gražus 
laužas, kuriuo visi džiaugėsi.

ANGLUOS RAJONAS
XV-oji VASAROS STOVYKLA

Nuo pat įsikūrimo Anglijos rajo
nas vasaros metu stovyklaudavo, 
pirma įvairiose stovyklavietėse, 
paskui Lietuvių Sodyboje Headly 
Park.

RugpiūČio 1 d. susirinko 62 skau- 
tai-ės ir jaunimo į sodybą pasto- 
vyklauti. Pionieriai iš Londono at
vyko anksčiau, kad padėtų rajono 
vadui atlikti paruošiamuosius dar
bus. Tai buvo trys broliai Kacinai, 
Senkus, Parulis ir Lagunavičius iš 
Londono ir Zaveckas bei Bacevičius 
iš Nottinghamo.

Atvykę šeštadienį stovyklautojai 
jau rado palapines pastatytas, duo
bes iškastas, virtuvę paruoštą ir sta
lą papuoštą. Kai atvyko Mancheste- 
rio, Stoke-on-Trent ir Wolverg- 
hamptono skautai, kurių autobusas 
pakelyje sugedo, trispalvė jau ple
vėsavo. Stovyklos viršininkui s. J. 
Alkiui suskirsčius skautus skiltimis 
ir nurodžius joms palapines, pirmą 
kartą šią vasarą sodybos miškelyje 
nuaidėjo vakarinė malda ir himno 
žodžiai Lietuva, Tėvyne mūsų.

Kadangi visi buvo gerokai pavar
gę, susipažinimo laužas buvo trum- 

vadas s. J. Alkis atidarė stovyklą. 
Jo pavaduotojas ir TAUKUOTO 
PUODO redaktorius buvo s. v. v. si. 
R. Valteris, pastovyklės adjutantas 
s. v. si. R. Zaveckas, transporto ve
dėjas R. Bacevičius ir pirmosios pa
galbos teikėjas s. v. v. si. R. Valte
ris.

Skaučių ŽIVILĖS pastovyklės 
viršininkė buvo v. sk. vyr. si. E. 
Zaveckienė, jos pavaduotoja v. sk. 
vyr. si. G. Valterytė ir adjutante v. 
sk. si. O. Baseviciūtė. Maitinimo 
reikalais rūpinosi ps. J. Maslauskas 
ir s. v. v. si. A. Jakimavičius.

Perskaitė atsiųstus stovyklai svei
kinimus iš L.S.B. VSP — s. J. Bru
žinsko, vadeivės s. G. Zinkienės ir 
brolio Zinkaus (kurie leido atosto
gas Vokietijoje), bei BUDĖKIME 
red. V. Ignaičio ir iš Kenijos s. v. v. 
si. J. Zavecko.

Kalbėjo D. B. L. S. pirmininkas 
J. Vilįcinskas ir kun. P. Urbaitis, 
SDB, kuris pasiliko stovykloje ir vi
są savaitę dirbo su skautais.

Prelegentai savo kalbose palinkė
jo stovyklai gražaus oro, pasiseki-

Stovyklos metu įvyko sporto ir 
plaukimo rungtynės, pakartoti pa
tyrimo laipsniai, pravesti dienos ir 
nakties žaidimai ir atlikti specialy
bių egzaminai.

Gražiausi užsiėmimai vyko su ma
žiausiais, kuriems ir M. Gorodec- 
kaitė, studijuojanti Oxfordo un-te, 
paskyrė nemažai dėmesio.

Stovykloje buvo raginama gražiai 
kalbėti lietuviškai, laikytis tvarkos 
ir drausmės.

Premija už lietuvių kalbą atiteko 
ŽIVILĖS pastovyklės sesei N. Gur- 
kauskaitęi ir VILNIAUS pastovyk
lės broliui G. Kukanauskui.

Per stovyklos uždarymą sporto 
laimėtojai gavo premijas. Šeši nauji 
kandidatai davė įžodį. Broliai G. 
Kukanauskas, J. Dėmenis, R. Na- 
majuška, J. Balčiūnas ir S. Kacinas 
davė skautų, o A. Dankis vilkiuko 
įžodį.

Įvyko paskutinis laužas. Visiems 
buvo gaila skirtis su sodyba ir drau
gais. Bet diena merkėsi, ir artėjo 
naktis...

Kitą dieną jau teko skubiai pa
kuotis ir tvarkyti stovyklavietę. Su
sėdę į mašinas, skautai-ės šaukė: 
“Sudie, sudie, iki pasimatymo!”

J. M.

pas, bet vykęs, nes skautai jau na
mie buvo ruošęsi.

Sekmadienį didelis būrys svečių 
— jų tarpe buvo net penki dvasiš
kiai — ir tėvų su skautais išklausė 
mišias, kurias atnašavo malonus 
svečias iš Škotijos, prel. J. Gutaus
kas.

Visiems svečiams sodyba labai 
patiko. Taip pat buvo malonu su
tikti nemaža pažįstamų ir draugų.

Po pietų VILNIAUS pastovyklės 
ir visos stovyklos viršininkas rajono Mūsų broliai ir sesės prie stovyklos stalo. S. J. Alkio nuotr.
288 —
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Pasibaigė gražiosios stovyklos. Nuleidome 
jų vėliavas. Tebeaidi jų nuotaikos. Griebia
mos naujų užsiėmimų. Pagarba. Susikaupi
mas. Ir tvirtas ryžtas eiti tikruoju skauty- 
bės keliu ir tarnauti Dievui, Tėvynei ir Ar
timui.

Tėv. A. KEZIO, S. J. nuotr.
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* SKAUTIŠKŲJŲ

X IDCALŲ SICKIAA/T

ŠVYTĖTI

Švytėti reiškia blizgėti, spindė
ti, šviesti — šiuo atveju, šviesti 
iš vidaus.

* * *

Tą savaitę buvome pakviestos 
į užbaigtuves, kaimyninės sto
vyklos paskutinį laužą. Prašė 
ateiti pusvalandį anksčiau, kad 
galėtume nors trumpai pereiti 
per palapinių kaimelį, susipa
žinti su tvarka ir skautėmis.

Prie vartų mus pasitiko malo
naus balso ir judesių stovyklos 
viršininkė ir jos adjutante. Tuo
jau užsimezgė gyva kalba, ir pa
sijutome nuoširdžiai laukiamos 
ir savos.

Parodė mums palapines ir net 
jų vidų. Krito į akis nepaprasta 
tvarka ir tikslingumas. Apžiūrė
jome virtuvę ir valgyklą po bre
zentais. Visur susitikome su 
įvairaus amžiaus skautėmis, 
džiaugsmingai susijaudinusio
mis prieš laužą.

Pasigirdus švilpukui, skautės 
iš visur ėmė žygiuoti Į didžiulę 
palapinę, kurios viduryje buvo 
sukrautas laužas.

Netrukus prasidėjo programa: 
buvo uždegtas laužas, suskam
bėjo nepaprastai sutartinai at
liktos dainos, linksmi šūkiai — 
raketos. Buvo padalintos dova
nėlės už sportą ir rankdarbius, 
ir kai prieš pabaigą suskambėjo 
dainos žodžiai: “Pakilk, o lieps

na, prie tavo žėrinčios šviesos 
parodyk mums grožį, svajones 
ir džiaugsmą”, mes viešnios ne
galėjome sulaikyti ašarų: mat, 
visos skautės ir jų vadovės, iš
skyrus adjutantę, buvo aklos!

Daug metų prabėgo po to va
karo Anglijoje, bet įspūdis tebė
ra gyvas. Skautiškoji dvasia, ku
ri švytėjo iš visos stovyklos, gi
liai palietė mūsų širdis ir pavei
kė mūsų gyvenimą.

Susirinkę aplink Prakartėlę, 
ko trokštame mes, labai gerai 
matą skautai ir skautės? Kad 
mūsų širdys prisipildytų šviesos 
ir šilimos, kad užsidegtume gro
žio ir skaistaus džiaugsmo troš
kimais, ir kad mūsų svajonės 
tarnaujant Dievui, Tėvynei ir 
Artimui realizuotųsi kasdieni
niame gyvenime.

Nėra tinkamesnio laiko už Ka
lėdas prisisemti naujų dvasios 
jėgų, tikėjimo ir vilties. Tada nė 
nepajusime, kaip savaime imsi
me švytėti ir spindėti iš vidaus.

O. S.

AR MATAI SKIRTUMĄ?
Minia :
atsitiktinai subėgę žmo

nės, dažnai be jokio viduji
nio ryšio.

Banda:
susirinkę rėksniai ir peš

tukai, kurių vienintelis no
ras yra kenkti.

Gauja:
berniukai su “vadu” prie

šakyje, kurie paprastai iš
siskirsto ar iškrinka, kai 
tas jų “vadas” dingsta.

Būrys:
berniukų ratelis, kuris no

ri, bet dar nesugeba bendrai 
veikti.

Skiltis :
visi nariai bendrai veikia. 

Kiekvienas turi savo užda
vinį ir stengiasi jį atlikti. 
Vieni kitais pasitiki. Tai 
yra skautiškoji skilčių siste
ma.

Ir nuo tavęs pareina, ar 
tavo skiltis taps, yra ir liks 
tikrai skautiška. 1- k.

290 —
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Leonardas Žitkevičius
KALĖDOS

Kalėdos it žiedas pražysta
Ir meilę gyvenimui lemia.
Ir laimina Kūdikis Kristus
Mūs brangią ir mylimą žemę.
Kalėdos. Žvaigždė sidabrinė,
Į širdį skaisčiai nusileidus.
Džiaugsmu suliepsnoja krūtinė, 
Ir spindi pavasariu veidas.
Pakluonėj klevai ir berželiai, 
Eglaitėmis kloniai nusėti. 
Kalėdos. 0 kaip man berželių, 
0 kaip man klevų nemylėti!

O kaip mums netrokšti, tėvyne, 
Tau laisvės skaisčios ir didybės! 
Kalėdos. Žvaigždė sidabrinė 
Ir džiaugsmas krūtinėj sužibęs.

(Iš knygos Tarp tūkstančio žvaigždelių)

SKAUTAS AR PUSIAU SKAUTAS?
“Pusiau” perskaityta kny

ga, “pusiau” žiūrėtas fil
mas, “pusiau” laimėtas žai
dimas, “pusė” draugo — ne
didelis malonumas.

Mes daugiau linkę “pu
siau” atlikti darbus, kaip 
kad Įsivaizduojame.

Žiūrime televiziją ir skai
tome knygą — abu dalyku 
atliekame “pusiau”. Klau
somės muzikos ir kalbamės 
— abu “pusiau”. “Pusiau” 
ruošiame pamokas, “pu
siau” galvojame apie ką ki
tą. Pusiau miegame.

Esame “pusiau” narsūs, 
“pusiau” užsigrūdinę, “pu
siau” subrendę, “pusiau” 
skautai, “pusiau” kas kita.

Gyvename gyvenimą “pu
siau”. Nesiryžtame kokiam 
nors uždaviniui visai atsidė
ti, visai susikaupti.

Skautaujame tik ten ir tol, 
kol neužeina kitas noras: 
gal nebesilaikyti Įstatų, gal 
pripažinti tik automobilį ir 
restoraną. Nesu nei prieš 

SENA PATARLĖ AMŽINAI NEPASENS
* Akių pasiklausk - nosis parodys.
o Apie didelius dalykus tyliai kalbama.
* Ateik laukiamas, išeik mylimas.
o Blogį tik geru nugalėsi.
* Darbai daugiau pasako negu žodžiai.
o Daugiau gauni, daugiau ir duok.
* Dievas padeda tam, kas padeda kitam.
o Dirbantis suklysta, nedirbantis paklysta.
* Dovana ir kietą širdį suminkština.
o Genys margas, pasaulis dar margesnis.

(Iš lietuvių tautosakos)

automobilius, nei prieš res
toranus. Kiekvienas savo 
vietoj, bet skautui jie antra
eiliai.

Mūsų tikslas būti skau
tais, ne “pusiau” skautais.

Mums rūpi visas skauty- 
bės išgyvenimas, ne burbu
las, tuščias vaidinimas.

Pusiau skautai — pusiau 
liurbiai?

Ne, tai ne mums.
J. L.
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■■■ MŪSŲ JAUNIESIEMS A. Venclauskas

Dainelė apie kiškelį
SENIS BESMEGENIS

Vilkiukas Jonas kasdien eina į mokyklą, o jo drau
gas Sargis Margis jo ištikimai namie laukia. Koks 
šunelis laimingas, kai juodu išbėga į kiemą pa
lakstyti.

Jau gerokai šalta. Dažnai pučia šiaurės vėjas, ir 
vieną dieną staiga ima snigti.

Ne kelios, ne šimtas, ne tūkstantis, bet tūkstan
čių tūkstančiai snaigių dengia žemę stora, balta ant
klode. Kas bus? Kas rūpinsis paukšteliais?

Kai paleido iš mokyklos, 
Bėgo skautas į stovyklą. 
Pakeliui sutiko kiškį — 
Išsigando jisai biškį.

- Mudu su Sargiu jumis pasirūpinsim, - ramina 
Jonas žvirblelius. - Bet dabar Monikėlė ir aš pasta
tysime storą Senį Besmegenį prie tvoros, juodom 
akim, mamos sena skrybėlė ir šiltu, raudonu šaliku.

Sargis Margis sniego ritinti negali, bet laiko vel
tui neleidžia: štai jis snukutyje atneša gražiausią 
morką Besmegenio nosiai padaryti.

Tai bus kas pažiūrėti!

Bet paskui drąsos įgavo:
Ir kiškeliui pamojavo:
— Eikš, zuikuti, nepabėki, 
Skautu tu pasitikėki.

Kiškis buvo toks jaunutis, 
Toks švelnutis, toks mažutis.
Atliuoksėjo pas skautuką:
Gal kopūsto duos lapuką.

Skautas kiškį tuoj pagavo 
Ir toliau linksmai žingsniavo.
Į stovyklą kai atvyko 
Visi skautai juos sutiko.

Džiaugias, stebisi skautukai:
— Kur gavai tu tą kiškiuką?
Tik atbėgusi virėja
Taip kalbėti tuoj pradėjo:

SARGIS MARGIS
linki laimingu Naujųjų Metų ir pa
taria užsisakyti SKAUTU AIDĄ 
1965 metams.

292 —
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GYVULIAI, ŽVĖRYS BEI PAUKŠČIAI MAITINASI

(Iš lietuvių gamtosakos')

Žinome, kad žmonės valgo, gy
vuliai ėda, paukščiai lesa. Bet 
yra dar daug kitų žodžių, kuriais 
galima nusakyti gyvulių bei 
paukščių maitinimasis.

ŠUO: ‘
šniukštinėja — uosto, ieškoda

mas maisto ar suradęs jį;
tratina — triuškina kaulą ar 

kietą plutą;
graužia — nuėda nuo kaulo 

kremzles.

KATĖ: KIAULĖ:
triauškia — ėda pelę ar duonos 

plutą;
prausiasi — paėdusi apvalo 

snukutį ir priekinę kojytę.

Sako: Šitokio žvėriuko 
Mums virtuvėje dar trūko. 
Jį iškepsim, išdarysim 
Ir paskui skaniai surysim. —

Skautas šitaip kai išgirdo, 
Ant virėjos net įširdo. 
Tuoj ant žemės kiškį stato, 
Sako; "Bėk, kur akys mato”.

Kiškis uodega pamojo 
(Taip skautukui padėkojo) 
Ir nudūmė į miškelį.
Tuo ir baigta mūs dainelė.

ARKLYS:
grumsnoja — neskubėdamas 

ėda žolę ar sausą pašarą;
žieževoja — ėda avižas (grū

dus) arba pelus;
maukia — godžiai geria van

denį.
KARVĖ:
glemžia — godžiai ėda didelę 

žolę ar pašarą (šieną, šiaudus);
šliurpia — nenorom geria van

denį ar pamazgas;
atrajoja — atrydama smulkina 

dantimis anksčiau suėstą maistą.

knisa — rausia žemę, ieškoda
ma maisto; verčia tirštą, nepatin
kantį jovalą;

tapnoja — godžiai ėda jovalą, 
kratydama ausis;

čiulpia — geria skysčius iš jo
valo;

ryja — godžiai ėda bet kokį 
tirštą maistą.
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AVIS:
skabo — ėda pasirinkdama žo

lę:
grumsnoja — ramiai ėda šieną.
OŽKA:
skabo — skainioja stambias 

žoles ir lapus;
graužia — ėda medžio žievę ar 

šakniavaisius.
VIŠTA:
kapnoja — lėtai renka grūdus 

ar trupinius;
knaibo — lesa, snapu iškirsda- 

ma gabaliukus iš bulvės, duonos 
ar kito kokio maisto stambesnio 
gabalo.

ŽĄSIS:
gnaibo — skainioja žolę;
pešioja — skina pasirinkdama 

žoles arba renka varpas iš javų 
gubos ar kūgio;

aižo — lukštena grūdus iš var
pų ar ankščių.

ANTIS:
ryja — lesa tirštą paruoštą 

maistą;
turškia — per snapą praleisda

ma vandenį, ieško jame maistin
gų tirščių.

Sužymėtieji žodžiai dažnai var
tojami ir žmonių valgy senai api
būdinti. Ir žmogus gali knisti 
maistą lėkštėje, ryti skubėdamas, 
graužti skanų kaulą arba mauk
ti dideliais gurkšniais. Šie žodžiai 
ne perdaug malonūs ausiai, bet 
labai aiškiai nusako veiksmą.

G. Dr.
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KORTELĖS VIETAI PAŽYMĖTI
Draugės ateis į svečius, mamy

tės pakviestos į draugovės arba
tėlę: reikia kortelių vietoms pa
žymėti, Kiekvienas jausis labiau 
laukiamas, stalas iškilmingiau 
atrodys.

Pereitą kartą, kai lankėsi kitos 
draugovės sesės, turėjome di
džiulį krepšį su įvairiomis daržo
vėmis. Milda specialistė: jos ran
kose paprasčiausias svogūnas, 
kiekviena kopūstų galva, sudėta 
su kitomis daržovėmis, gražiai 
puošia stalą. Be to ji dar parodė 
mums, kaip galima padaryti lai
vus (geltono sūrio riekė — bu

AŠ JAU SKAUTĖ
Sesės, broliai, aš jau skautė! 
Su raudonu šlipseliu - 
Visiems, kam tik reiks, padėsiu, 
Savo geru darbeliu.
Ir Dievuliui aš tarnausiu, 
Ir tėvynei mylimai.
Stovyklausiu, iškylausiu... 
Miškai bus mano namai:
0 kai didelė užaugsiu 
Stengsiuos dirbti Lietuvai. 
Gera dukra noriu tapti - 
Tėvų žemei mylimai!

K. Kodatienė

rės), žuvis, raketas, automobilius 
ir slibinus iš šviežių agurkų (te
reikia keletą ridikėlių, morkos, 
alyvų, salierą, dantims krapštu
kų, spalvoto arba sidabrinio po
pieriaus) .

Rudenį smagu naudoti lapus, 
sėklas ir smilgas visokiems dar
beliams. Todėl paskelbėme, kad 
kiekviena skautų padarytų 2-3 
korteles vietai žymėti, tačiau nu
statėme kortelių didumą, kad jos 
būtų vienodos.

Sausos sėklos ir sėklelės, ankš

kietėlius. Obuolių, pipirų, arbūzų 
sėklelės labai gerai tinka, ir ga
lima jas nudažyti arba purkšti 
dažais — auksas dailiai atrodo.

Visi su SKAUTU AIDU!
Baigiasi 1964 metai; tuo pačiu 

baigiasi ir SKAUTŲ AIDO 1964 me
tų prenumeratos.

Jau pats laikas SKAUTŲ AIDĄ 
užsisakyti 1965 metams.

Visi, gauną žurnalą 1964 metais, 
kviečiami savo prenumeratas gali
mai greičiau atnaujinti 1965 me
tams. Laiku atnaujinę, žurnalą gaus 
be pertraukos.

Prenumeratas atnaujinti galima 
per skautų bei skaučių vienetus, per 
paskirus SKAUTŲ AIDO prenume
ratų rinkėjus ar tiesiog adminis
tracijoje.

Vienetai ir platintojai - platinto
jos dar dalyvauja tradicinėse 
SKAUTŲ AIDO vajaus varžybose; 
todėl užsisakant per juos, padeda
ma jiems sėkmingiau dalyvauti va
juje.

Vadovai ir vadovės prašomi or
ganizuoti vajų savo vietose.

O visus ir visas visaip talkinti, 
kad vajus būtų sėkmingas.

tys ir smilgos sudaro atvaizduo
tas, miniatiūrines gėlytes ir bu-

Balti klijai bukletėliams prili
pinti nepalieka jokių dėmių.

Laiku išdžiovinus įvairių sama
nėlių — jų pavidalai labai gražūs 
— galima panaudoti jas korte
lėms papuošti arba didesniems 
raštams vainikais iš samanėlių 
pagražinti.

Negaliu sulaukti sueigos, kada 
sunešime padarytas korteles ir 
pamatysime, kas ką sugalvojo. 
Jau žinau, ką aš darysiu!

Sesė Mirga
294 —
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AULINIAI BATAI IR DVI POROS KOJINIŲ
Iškylos kelia nuotaiką, taip sau 

vaikščioti vargina. Iškylaujant 
visas liūnas stiprėja, kojos savai
me žengia. Vaikščiojant be tikslo 
— slaminėjant — apima snaudu
lys.

Iškylos gamtoje išveda iš mies
to triukšmo ir dūmų į geresnį orą. 
Bet įvyksta dar daugiau.

VIRŠININKAS
AR VADOVAS?

Viršininkas įsakinėja sa
vo vyrams; vadovas juos la
vina.

Viršininkas remiasi savo 
autoritetu; vadovas remiasi 
gera valia.

Viršininkas sukelia bai
mės; vadovas sukelia entu
ziazmą.

Viršininkas sako “aš”; va
dovas sako “mes”.

Viršininkas sako “ateikite 
laiku”; vadovas ateina lai
ku.

Jei kas nors sugedo arba 
nepasisekė, viršininkas su
randa kaltininką; vadovas 
pataiso, kas sugedo ar ne
pasisekė.

Viršininkas žino, kaip kas 
daroma; vadovas moko, 
kaip ką daryti.

Viršininkas sako “eik”; 
vadovas sako “eikime”.

H. G. S. (W. S.)

Iškylautojas susipažįsta su 
gamtos stebuklais, kurių netrūks
ta net ant pilkos miško žemės.

Tiesa, naujokas iš pradžių ma
žai tematys, bet ilgainiui jo akys 
darosi akylesnės. Botanikos, orni
tologijos, biologijos ir geologijos 
pasauliai atsiveria prieš jį. Iki 
tol tepažinęs žmonių pasaulį ap
link save, jis pradeda jaustis 
esąs taip pat ir dalis kito pasau
lio, be galo gražios ir slėpiningos 
gamtos. Tuo pačiu iškylautojo 
akiratis platėja, ir jis pradeda 
jaustis atsakingas už gamtos glo
bą ir gerbūvį.

Netik kūnas, kurio sąnariai be
sėdint arba persitempiant išėjo iš 
sveikos harmonijos, pamažu atsi
stato, bet ir dvasia atsigauna.

Rūpesčiai ir suerzinimai nu
slenka nuo galvos ir širdies ir ne
beatrodo tokie jau svarbūs. "Ne
išrišamos" problemos staiga aiš
kėja, pasitraukus iš gyvenimo 
painiavų ir komplikacijų į gaivi
nančią gamtą. Ir šiai pusiausvy
rai įgyti tereikia aulinių batų ir 
dviejų porų kojinių!
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1965 M. SKAUTU AIDO:
a) metinė prenumerata — $ 3.00.
b) garbės prenumerata — $10.00.
c) garbės leidėjo pren. — $25.00. 

Katrą pasirinkai?

Niekas dar nesidžiaugė iškyla, 
kas prisitrynė pūsles ant kojų. 
Teisybę pasakius, tai vienas iš 
aršiausių skausmų, nes jis perei
na diegliais per visą kūną. Gal 
dantų skausmas galėtų jam pri
lygti.

Galėsi vaikščioti taip toli ir 
greitai, kaip laikas ir energija 
leis, jei avėsi tinkamais auli
niais batais ir dviem porom koji
nių. Bovelninė pora turi eiti pir
ma, ant jos maunamos vilnonės 
kojinės. Bet koks trynimas vyks 
tarp abiejų medžiagų, ir išvengsi 
bėdos.

Žinoma, batai irgi svarbūs. Per 
trumpi stabdo kraujo apytaką 
pirštuose, juos skauda ir šąla 
(žiemą). Per daug suveržti arba 
per laisvi kulnyje batai taip pat 
nepatogūs.

Patartina išmėginti batus trum
poje iškyloje, jei reikia, įdėti pa
kėlimus per letenos išlenkimą, ir 
tik tada išžygiuoti ilgesniam lai
kui.

Laimingai grįžus, malonūs ir 
naudingi iškylos liudininkai auli
niai batai (ir, jei nori, kojinės) 
apžiūrimi, išdžiovinami, ištepami 
ir padedami garbingoje vietoje 
iki kitos progos.

Kas matė, kad tokios nedidelės 
aprangos užtektų tokiems dide
liems malonumams patirti!

Pr. Išk.
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Jau minėjome, kad jūros skau
tų pažanga neturėtų panašėti į 
vienodai besitęsiančią atšlaitę, 
bet kad ji būtų įdomi, gyva ir pa
siektų gražių viršūnių. Šios vir
šūnės yra ypatingos progos, ku
rios pasitaiko per metus. Kai ku
rios iš jų, pvz., draugovių ir kitos 
sukaktys, tėvų vakarai, stovyk
los, kelionės laivu, pasilinksmi
nimai ir ypatingi geri darbeliai 
ir namų pobūdžio įvykiai. Tuo 
tarpu kiti, — sportas, regatos, 
ypatingi lauko žaidimai bei jam- 
borės — įtraukia grupę kaip vie
netą bendradarbiauti su kitais, 
platesnėje organizacijoje.

Didelė šių įvykių vertė yra, kad 
sukeliamas stiprus susidomėji
mas ir noras stengtis. Taip pat 
yra proga parodyti ir pavyzdžiu 
ir pamokymu, kaip galima nuga
lėti kliūtis ir atsiekti tai, kas šiaip 
atrodo neįmanoma.

Kadangi atžymėti vieneto įvy
kius daug smagiau, kai planai ir 
vykdymas pačių narių darbas, 
nebandysime duoti paruoštų pa
vyzdžių, bet tiktai patieksime 
minčių. Šias mintis galite arba 
įtraukti į planavimą, arba išvys
tyti savo vaizduote.

Ką veikiate per dr-vės įsikūri
mo dieną? Nieko tokio, jei neat
simenate tikslios datos: parinkite 
dieną ir gaukite vadijos pripaži
nimą jai. Labai tiktų kokia nors 
diena prieš Velykas, kada perei
tos vasaros stovyklos atsimini
mai išblėsę ir dar nedaromi pla
nai kitai vasarai.

Jūsų programos tema galėtų 
būti atsiminimų ir pranašysčių 
mišinys. Jei esate turtingi ir turi
te prožektorių, galėtumėte paro
dyti pereitų metų stovyklos vaiz

dų, juos tinkamai paaiškindami. 
Galėtumėte surinkti dr-vės foto
grafų labiausiai vykusias nuo
traukas ir arba iškabinti jas ku
riam laikui sienose, parodyti jas 
per epidiaskopą, arba varžybų 
būdu išrinkti jiems tinkamiausius 
pavadinimus.

Neturėdami nuotraukų, galėtu
mėte pavesti kelioms grupėms 
atvaizduoti jiems labiausiai at
mintinį stovyklos įvykį. Net ir to
kiu atveju, jei visos skiltys pa
rinktų tą patį įvykį, jų atvaizda
vimo būdas būtų ne toks pat.

Pranašavimai galėtų liesti bū
simus nuotykius ir būti įvairių 
silpnybių draugiškos karikatū
ros. Arba kiekviena skiltis galė
tų gauti piešinį ar lapelį, apra
šantį stovyklavietes, kurių geras 
puses arba trūkumus jai tektų iš
kelti. Keletas gyvesnių žaidimų 
ir, aišku, vaišės pripildytų liku
sią vakaro dalį.

Iš Tom Browne knygos
SEA SCOUTING.

Tėvų vakaras yra gera proga 
parodyti skautų užsiėmimų pa
vyzdžius ir leisti tėvams išsiaiš
kinti jiems ir mums rūpimais 
klausimais. Tuo būdu savybės 
sueiga išplečiama į tikrą šeimy
ninę sueigą, bet jos apimtis pla
tesnė.

Galite turėti paprastą dr-vės 
sueigą su tėvais kaip žiūrovais. 
Tada vienas ar keli skautai, iš 
anksto pasiruošę, aiškina, kas 
vyksta. Arba tėvai gali bendra
darbiauti ir net varžytis su savo 
sūnumis. Ceremonijų turėtų būti 
tik tiek, kiek reikalauja penktasis 
įstatas: vienas skautas sveikintų 
svečius ir antras parodytų jiems, 
kur pakabinti apsiaustus ir pan. 
Aišku, vadovas neturėtų būti 
taip užsiėmęs programa, kad at
rodytų, jog jis ignoruoja atvyku
sius. Turėtų būti šiek tiek laiko 
vadovui ramiai pasikalbėti su 
tėvais ir tėvams susipažinti. Tam 
tiktų vaišių laikas arba tas tar
pas, kada padėjėjas arba skilti- 
ninkai užima skautus keliais žai
dimais.

NAUJAN GYVENIMAM
Audros kyla 
ir eina per arimus. 
Retkarčiais kiek prityla 
Ir vėl rauna medžius.

Užgesus siautimui 
vėl bus ramu.
Ruoškimės naujam gyvenimui 
purenti apleistus dirvonus.

Ar yra kada girdėta,
Kad piktžoles sėjęs, seikėtų kviečius?
Tad ženkime sparčiau mūs kraštan 

mylėtan,
vydami nekviestus svečius.
Čikaga 1964 Vytautas Jiesia

296 —
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MANDAGUMAS
L

Mandagumas prasideda šei
moje ir širdyje. Jo pagrin
das jautrumas ir pagarba ki
tiems; jo šakos sugyvenimas su 
kitais, gražus elgesys, savigarba; 
jo vaisiai taika ir draugų būrys.

"Dėkui, prašau; mielai pada
rysiu; ar ko nors reikia? Kuo ga
liu padėti? Ar netrukdysiu? Pa
silsėk: aš atliksiu", — yra žo
džiai, charakteringi geros šeimos 
auklėjimo atmosferai.

"Eik sau! Ko reikia? Pasikark! 
Tylėk! Ko kiši nosį? Taip tau pa
tiktų! Žinokis, man nerūpi! Tar
tum tau vienai galvą skaudėtų; 
nėra čia ko! Kas čia per ėdalas? 
Mano reikalas, kur einu ir kada 
grįšiu!..." ir daugybė panašių po
sakių byloja apie pagrindinio 
mandagumo stoką namuose. Dar 
pridėkime čiulpiančią gumą bur
ną, atkištas kojas; rankas, įkiš
tas į kišenes; besidraikančius 
plaukus ir durų trenksmą, ir gau
sime ne šeimos, bet besistumdan
čių žmonių grupę, nors ir ta pa
čia pavarde besivadinančią, ir 
gyvenančią ne namuose, bet gat
vėje — viešbutyje, kur kiekvie
nas elgiasi kaip tinkamas ir išei
na bei ateina, kada tinkamas.

Tiesa, kiekvienas kraštas turi 
savo papročių bei etiketo taisyk
lių. Svečiai visuomet stengiasi 
susipažinti su nauju gyvenimu ir 
žmonių laikysena. Kiekvienas 
nori būti malonus ir neatsilikti, 
todėl jis stebi ir skaito atitinkamą 
literatūrą. Bet nors ir perskaitytu

1965 m. SKAUTŲ AIDO vajus
I tą smagią talką, kaip ir ligi šiol, kviečiami visi LSS nariai — skautai, 

skautės, vadovai, vadovės, rėmėjai ir k.
Vajaus laikotarpis: nuo 1964 lapkričio 15 d. ligi kovo 15 d.
SKAUTU AIDO 1965 metų vajaus varžybų duomenis galutinai suve

dami Seserijos ir Brolijos rajonais.
Prenumeratų rinkimo vaisiai varžybose apskaičiuojami taškais:
a) apmokėta metinė prenumerata — 3 taškai,
b) apmokėta garbės metinė prenumerata — 10 taškų,
c) apmokėta garbės leidėjo met. prenumer. — 25 taškai. 
Užskaitomos tik pilnai ir laiku apmokėtos prenumeratos.

me visas gero elgesio ir etiketo 
taisykles, būtinai prieitume prie 
visur bendros nuomonės, kad 
mandagumas yra viso žmogaus 
laikysena, kylanti iš jautrios, 
kuklios ir, pridėkime, linksmos 
širdies.

Labai klysta tas, kuris tiki, kad 
mandagumas šiais laikais atgy
venęs, nereikalingas, nerealus, 
tik išviršinis, tartum uždėta poli
tūra; kad šiuo metu laimi stor
žieviškumas, egoizmas, alkūnių 
teisė, mokslas be auklėjimo.

Taip tik atrodo labai paviršuti
niškai galvojant ir stebint. Tuo 
tarpu gera žinoti ir įsitikinti, kad 
mandagumas tebėra gyvas tarp 
žmonių ir jų vertinamas.

Skautai ir skautės, kurių viena 
jų kilnių svajonių yra būti man
dagiais, ypatingai domisi šiuo 
klausimu. Todėl ir nagrinėsime 
šiame skyrelyje, kaip geriau pa
siekti savo išsvajotą mandagu
mo idealą.

Kai atrodys, kad klausimas 
pakankamai išnagrinėtas ir su
prastas, eisime prie kitų mums 
rūpmų saviauklos klausimų.

II.
Tarp kitų šie papročiai nėra 

pasenę:
1.
Jaunas vyras visuomet atsisto

ja svetimai moteriai ar mergaitei 
įėjus į kambarį. Jai atsisėdus, ga
li sėstis; jai atsistojus, vėl atsi
stoja.

Mergaitė stojasi senam vyrui 
ar senesnei moteriai įėjus. Šios 

dvi taisyklės negalioja, kai daug 
žmonių ateina ir išena.

Jaunimas nesirango ant minkš
tų kėdžių ar sofų, ypač svečiams 
atėjus.

Jaunas vyras atsistoja ir vy
resniam vyrui įėjus. Jis nesiver
žia pirmas per duris ir nevadina 
vyresnių žmonių vardais, jei tie 
patys nėra jam to siūlę.

Jokiu būdu nesigirk savo "nu
galėjimais" ir neapkalbinėk mo
terų, visvien kokio jos amžiaus 
būtų, su draugais.

Jei jaunas žmogus galvoja, kad 
neverta domėtis mandagumu 
kasdieniniuose dalykuose, jis 
yra, trumpai kalbant, paikas. Vi
sas gyvenimas priešakyje, ir ge
ras auklėjimas brangus kraitis.

Domėkis žmonėmis. Nevartok 
įvardžio "aš" per dažnai. Kalbėk 
įdomesniom temom, vengdamas 
asmeninių klausimų. Suklydęs 
atsiprašyk. Būk nuolaidus, venk 
aštrios kritikos ir gandų, nes gali 
įskaudinti. Negadink nuotaikos 
surūgimu. Pralaimėjęs nepyk. 
Nepertrauk kito; nesitikėk, kad, 
pakėlęs balsą, įtikinsi.

Gatvėje ar viešoje vietoje, ne
klyk, netrukdyk praeivių; neda
ryk garsių pastabų. Kine gerbk 
save ir kitus.

Nepadorus juokas nėra juokin
gas.

Įterpti "pagražinimai" nekaip 
atestuoja kalbėtoją ir vargina ki
tus.

2.
Valgyti reikia, nors pats val

gymas iš viso nėra labai pa
trauklus žiūrovui.

Todėl stengiamės atkreipti kuo 
mažiausia dėmesio į save. Nesi- 
skėtojame, nerodome godumo, 
nekritikuojame valgių (visa tai 
galioja ir namie!!), nekalbame 
pilna burna; jei kalbame, ven
giame pykčio, nemalonių temų.

Juk gera nuotaika geriausias, 
kad ir kukliausių valgių priesko
nis.

Pakviesti į svečius vaišėms ne
vėluojame.
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JUSLIŲ LAVINIMAS
SKILTYJE IR DRAUGOVĖJEŠtai keletas minčių, kaip lavinti jusles skiltyse arba draugovėse, ir po to rasi visą eilę įvairių Kimo žaidimų, kurių tikslas taip pat yra išmokti koncentruotis ir lavintis.

Skiltis išbando savo nosis.Skautai užsiriša akis ir įtraukia jiems po nosimi pakišamų daiktų kvapą (šieno, gėlių, odinio diržo, dažų, jodo ir pan.). Kas geriausiai surašo užuostus daiktus, laimi.
Kur eini?Pažymėk vietą, kurioje stovi dešinioji koja. Užsirišk akis. Paeik šešis žingsnius pirmyn, o po to 8 į dešinę ar kairę 90° kampu. Iš ten 10 žingsnių turėtų nuvesti tave į pradžioje pažymėtą vietą.
Girdžiu atslenkant.Užrištomis akimis skautas stovi viduryje kambario. Jo draugai pamažu tyliai artinasi iš įvairių vietų. Išgirdęs garsą, skautas rodo ta kryptimi, ir, jei jis neapsiriko, žaidėjas pasitraukia. Tas, kuriam pasiseka paliesti skautą nepastebėtam, užima jo vietą.Žaidimo vedėjas rūpinasi, kad nebūtų nereikalingų nesusipratimų.
Sudedame po 2.Kiekvienas žaidėjas gauna dėžutę su įvairiais daiktais. Kiekvienos rūšies įdėta po 2. Skautai bando užrištomis akimis sudėti daiktus po porą prieš save. Aišku, mikliausias laimi.

Sekite mane.Žaidimų vedėjas (kairiąja ranka) ima piešti nesudėtingą paveikslą ir kviečia visus daryti tą patį. Būna juokų, kai atsiranda piešiančių dešiniąja ranka.
Svečias sueigoje.“Netikėtai” užklysta svečias, savotiškai apsirengęs ir keisto elgesio. Už kelių minučių “svečias” išeina, ir skautai, kiekvienas sau, bando aprašyti arba nupiešti matytą žmogų. “Svečias” tada vėl gali būti pakviestas ir apžiūrėtas, kad paaiškėtų, kas viską geriausiai atsiminė.
Kas aš esu?Skautas pasirenka amatą ir pasakoja jį draugams, kurie bando atspėti, kuo jis užsiima.
Vaidenasi!Kambario kampas užkabintas antklode, už kurios kažkas vyksta (skaičiuojami pinigai, uždegamas degtukas, įkalama vinis, plaunamos rankos, šokinėjama ir pan.). Skautai bando atspėti garsus ir užrašo, ką jie girdėjo. Laimi geriausiai atspėjęs.Tokie ir panašūs žaidimai paprastai visiems įdomūs ir padeda skautams koncentruotis ir daryti išvadas, kas jiems visuomet bus naudinga.Kimo žaidimai priklauso prie minėtų skautiškų užsiėmimų. Pr. Sk.Ar vaikščiojai basas per rasą?Ar pažįsti jūros kvapą?Ar įsižiūrėjai į žvaigždes?Ar jautei jauno gyvulio švelnumą?

** ŽAIDIMAI **
RIDIKAS RAUNAMASVienas stipriausių skautukų sėdasi ant žemės, kojas ištiesdamas į priekį. Tarp jo kojų tokiu pat būdu sėdasi antras ir kiti mažesnieji. Vienas, lazdele pasiramsčiuodamas, ateina prie paskutinio, mažiausiojo, ir, palietęs jį lazdele, klausia: “Kur ponas?” — “Gale”. Taip, paeiliui klausdamas, jis prieina prie paskutinio, kuris užklaustas atsako: “Aš pats ponas kapitonas, mano pati Rožė, sūnus Sakalėlis, duktė Aguonėlė”. Tada atėjęs sako: “Kad aš ėjau per žalią girelę, sutikau margą šunelį, man pakando kojelę... Ar negaučiau Rimo ridiko pasirauti vaistams?” Šis atsako: “Rauk, rauk, tiktai lapų nenutrauk!”

Tada skautas su lazda pasiramsčiuodamas grįžta prie pirmojo eilėje sėdinčio žaidėjo, paduoda jam vieną savo lazdelės galą ir stengiasi jį atkelti nuo žemės. Visi kiti žaidė
jai, rankomis po pažastimis apglėbę vienas kitą, stengiasi išsilaikyti, nepajudėti: “Ridiką” išrovus, žaidėjai keičiasi, ir žaidimas pradedamas iš pradžių.
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= NIKIAI-
MEDŽIO RINKINIAIYra žmonių — tikiuosi, ne skautų tarpe! — kurie neatskiria vieno medžio nuo kito. Tik pamatę obuolį medyje, jie tiki, kad stovi prieš obelaitę, bet mažai trūksta, kad, pastebėję tyčia prie pušies pritaisytą obuolį, jie tvirtintų, jog čia irgi esama obelaitės!Medžių pareiga teikti pavėsį, duoti vaisių arba, gal, duoti progą pa- laipioti, galvoja kiti. Jei kuris medis “užstoja kelią” arba drįsta išsikišti, jie kuo greičiausiai pasirūpina, kad jis būtų nukirstas arba bent jo šakos aplaužytos.

Medžių rinkinys.Skautas žiūri į medžius kitomis akimis: net iš sudžiūvusios šakos ir numestos kaladėlės jis sužino įdomių dalykų: kur medienos šerdis ir 
metinių rievių pavasarių ir rudens 
sluoksniai; kiek medžiui metų, kokia medienos spalva, koks raštas, kietumas, svoris; ar ji skyla ar neskyla. Kietumas išilgine kryptimi dažnai kitoks, kaip skersinio piūvio; 
žievė savotiška, skiriasi spalva, storumu, lygumu, šiurkštumu.Kiekviename krašte daugybė medžių. Visi žinome iš pasakojimų, paveikslų ir net dainų, kad Lietuvoje ypatingai mėgiami buvo ąžuolai, beržai, pušys, eglės, klevai, drebulės, uosiai, šermukšniai, gluosniai...Šiaurės Amerikoje . yra 850 rūšių medžių, taigi tiems, kurie joje gyvena, nėra galo studijoms.Medžių rinkiniui sudaryti reikia nedaug: 1. pjūklo ir 2. veržiklio, 3. permatomo šelako, 4. smulkaus stiklinio popieriaus, 5. mažo šepetuko, 6. balto popieriaus lapo, 7. celefano arba plastikinio popieriaus ir 8. keletą sagučių.

SVEIKATOS IR LAIMĖS ŠALTINIS

KUR RINKTI:Nepiauk gyvo medžio: žieve apsaugo medį nuo užkrėtimų, kaip oda mus kad apsaugo. Kiekviena, nors ir menkiausia, žaizdelė gali pražudyti visą medį.Nesunku pasirinkti pavyzdžius nuo nulūžusių arba nukirstų medžių. Kartais daržininkai arba miškininkai — žodžiu, žinovai — apkerpa arba nukerta medį arba medžiai šalinami statybų bei vedamų kelių plotuose. Tokiose vietose geriausia apsirūpinti medžiaga rinkiniams.
KAIP RINKTI:Ieškok šakų ant žemės, kad jos būtų bent 2 inčų skersmenyje. Piūklu nupiauk tiesų gabalą maždaug 10 inčų ilgio, gera žieve, jei galima. Po to užsirašyk, kokio medžio dalį turi: kokio medis pavidalo, kokie jo lapai ir vaisiai, jei jų yra.Jei parsineštas gabalas dar kiek žalias, palaikyk jį šiltoje vietoje, kol išdžius. Žalia šaka kartais teiš- džiūsta per kelias savaites(Nepadaryk, kaip aš kadaise: įnešiau į butą ne visai išdžiūvusį pa- pėdgrybį savo kolekcijai, ir po kiek laiko išsirito šimtai vabalėlių, kurie ėmė visur skristi ir lįsti, kad net baisu pasidarė!)

Taip išpiauti medžio gabalą
rinkiniui.

KAIP PARUOŠTI RINKINĮ:Įdėk 10 inčų šaką ar kaladėlę gulščiai į veržiklį. Patartina prieš tai įsukti ją į medžiagos gabalą, kad žievė nenusidraskytų, ypač jei mediena minkšta.Po to atlik 5 veiksmus:

Štai ir stalinis kalendorius.1. Įveržęs kaladėlę išilgai, kuo tiesiausiai nupiauk vieną jos galą; paskui, atmatavęs 7 inčus, nupiauk toje vietoje antrą galą.2. Dabar įveržk kaladę į veržiklį stačiai ir piauk per vidurį 3 Va inčų žemyn (tai bus iki kaladėlės pusės.3. Palikęs kaladėlę stačią, iš lauko piauk iki tos vietos, kur jau buvo iš viršaus įpjauta. Išimk išpiovą iš gauto kampo.4. Dabar, 45° kampu, nupiauk kaladėlės viršutinį galą gulščiai.5. Išimk kaladėlę ir, pagal medienos raštą, nulygink visas nuplautas vietas stikliniu popieriumi. Tai lengviausia padaryti, jei apsuki stiklinį popierį apie lentelę: lengviau laikyti ir sklandžiau dirbti.
KAIP PATEPTI ŠELAKU:Lengvai pažymėk pieštuku liniją išilgai per nuplautų vietų vidurį. Vieną pusę palik natūralią, kitą nedideliu teptuku aptepk šelaku. Tuo būdu bus aiškiai matoma, kaip mediena atrodo natūrali ir kaip apdirbta.

EKSPONATU PAVADINIMAI:Prie kiekvienos kaladėlės pritaisyk kortelę su pavadinimu ir, jei nori, kitomis smulkmenomis. Geriausiai tinka į celofaną arba plastikinį popierių įsuktos 1x3 inčų kortelės:
KUR LAIKYTI KOLEKCIJA:Gražiausia sustatyti ją ant lentos arba tiesiog lentynoje, kad visi galėtų pasidžiaugti ir pasimokyti.Negalėtų būti įdomesnės vietos už būklą, bet ir šiaip bet kokiame kambaryje būtų kuo pasididžiuoti.Tokie daiktai labai tinka ir dovanoti kam kokių ar p. proga. švenčių, sukakčių

S. Miškininkas
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tiku - tako atsako
ATSAKYMAI J KLAUSIMUS 

Nr. 5
I. SKAUTIŠKOJI DALIS

U. 1. Kiekvienas narys turi savo pareigas, pvz.: skil- 
tininkas, paskiltininkis, iždininkas, ūkvedys, daininin
kas, iškylų vedėjas, užrašų vedėjas, pasakotojas ir pan.

U. 2. 1. reikia gauti tinkamo dydžio dėžutę, pvz., nuo 
tabokos, ir jon susidėti, kas reikia; 2. muilo, tvarstį, 
marlės, vatos, dezinfekcijos skiedinio ar jodo, 
amonijako, Calamine lotion, vandeniui valyti tablečių, 
žirklutes, adatų, segtukų; 3. prie diržo pasikabinus, ar
ba kuprinėje; namie — gerai pasiekiamoje vietoje.

U. 3. 1. 1933 m., S. S. Calgeric laivu atvyko Klaipė- 
don; 2. kartu atvyko Lady O. Baden-Powell su šeima ir 
apie 650 Anglijos skautų vadovų-ių ekskursija; 3. priė
mė specialiai surengtame sąskridyje - stovykloje Pa
langos pušyne; 4. su Lietuvos Prezidentu ir Skautų Še
fu Antanu Smetona. 5. buvo apdovanotas įvairiomis 
(ypač gintaro) dovanomis ir viena Palangos miestelio 
gatvė buvo pavadinta B. P. vardu.

U. 4. Atidžiai ištyrus paaiškėja, kad kiekvieno as
mens pėdsakai yra kiek skirtingi įvairiais savo mažmo
žiais. Todėl pėdsakus reikia mokėti sekti ir atskirti.

U. 5. 1. du: tėvynės ilgesio ir gerojo darbelio; 2. tė
vynės ilgesio — primena Lietuvos okupavimą; gerojo 
darbelio — skautas-ė turi kasdieną atlikti nors ir ma
žą gerąjį darbelį; 3. tėvynės ilgesio mazgelis tebus at
rištas laisvojoje Lietuvoje; gerąjį mazgelį reikia atrišti 
kasdien vakare, prisiminus, kokį darbelį esi padaręs.

U. 6. 1. mėlyna skautams ir žalia skautėms švilpuko 
virvutė dėvima po apikakle. Švilpukas įdedamas į kai
riąją palaidinės kišenę; 2. nešiojamas virš kairiosios ki
šenės; 3. nešiojami ant dešinės rankovės, tarp alkūnės 
ir peties.

U. 7. 1. I-ji Kaune, A. Panemunėje, 1928 m.; II-ji A. 
Panemunėje ir Petrašūnuose (skaučių) 1938 m. III-ji 
Bavarijos Alpėse (Isar Horne) ir Vokietijos šiaurėje 
prie Baltijos (Timmendorfer Strand) 1948 m. IV-ji prie 
Detroito, Mich., U.S.A., 1958 m. 2. I — oficialios dainos 
nebuvo, II — Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes, III — 
Juokiasi saulė ir džiūgauja girios, IV — Laužai liepsno
ja Vakaruos. 3. V-ji Tautinė stovykla turėtų įvykti 
1968 m.

U. 8. Lapinai prašė piūklo; Sakalai paskolino kirvį.

II. LITUANISTINĖ DALIS
U. 1. 1. Lietuviais esame mes gimę — 2-am posmui;

2. dainą parašė dr. Sauerveinas, muziką S. Šimkus; 3. 
dabar laikoma lyg antruoju himnu.

U. 2. 1. Mindaugo nužudymas, 2. Žalgirio kautynės,
3. Liublino unija, 4. lietuviai sukilo prieš rusus, 5. Lie-

SKAUTIŠKOJO — LITUANISTINIO LAVINIMOSI 
VARŽYBOS

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

tuvoje panaikinta baudžiava, 6. spaudos uždraudimas, 
7. Vilniaus Didysis Seimas, 8. atgauta Lietuvos nepri
klausomybė, 9. Klaipėdos atvadavimas, 10. Sovietų Ru
sija užėmė Lietuvą.

U. 3. Neringa ar Kuršių kopos — Lietuvos pajūryje, 
pusiasalyje nuo Klaipėdos iki Kranzo; 2. žvejai, verčia
si žvejyba ir turi pajamų iš vasarotojų; kalba kuršiškai; 
3. Smiltinė, Juodkrantė, Pervalka, Preila ir Nida. 4. 
pasaka apie karalaitę Neringą.

U. 4. Miesteliai: Druskininkai, Merkinė, Alytus, Bal
bieriškis, Prienai, Birštonas, Darsūniškės, Zapyškis, 
Vilkija, Seredžius, Veliuona, Jurbarkas, Smalininkai, 
Trapėnai, Ragainė. Miestai: Gardinas, Kaunas, Tilžė.

U. 5. Lizdeika buvo lietuvių krivių - krivaitis, vy
riausias žinys ir Gedimino šventyklos kunigas; 2. pagar
sėjo išaiškinęs sapną apie vilką DLK Gediminui (XIV 
amž.), kuris medžiojo Šventaragės atšlaitėje ir sustojo 
poilsiui. Vėliau toje vietoje buvo įkurtas Vilnius.

U. 6. 1. ten gyvena lietuviai, kalbą rytų aukštaičių 
tarme, 2. Panevėžys, Utena, Pasvalys, Biržai, Širvintai, 
Zarasai, Rokiškis, Ramygala, Šeduva, Likėnų kurortas.

Nr 6
I. SKAUTIŠKOJI DALIS

U. 1. 1. Skiltis turėjo topografijos pratimų, kurių 
tikslas buvo sudaryti žingsnio mastelį. 2. Vytas patyrė, 
kad jo žingsnis lygus 2,5 pėdom. 3. Vyto sudarytas žings
nio mastelis jo galės būti panaudotas akies nuotraukoms 
daryti.

U. 2. 1. Signalizavimui arba pirmajai pagalbai; 2.

L. K. Šarūno dr-vės Elizabeth, N. J., Vanagu skiltis, 
skiltininko N. Jarmo vedama, 1963 m. Jubiliejinėje Sto
vykloje. Priešakyje N. Jarmas, prie vėliavos R. Raudys, 
J. Kaspariūnas, su gairele A. Jarmas, G. Kliuoinikas, r. 
Ą. Kaspariūnas. Susirūpinęs skiltininkas, kad trūksta 
skauto A. Meilaus. Vanagų padarytas liteuviškosios so
dybos modelis atiduotas į ALKos muziejų Putname, 
Conn. K. Kaspariūno nuotr.
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Skyrių tvarko ps. R. Pakalnis, 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury, Conn., 06708, USA

PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS
29. Filatelisto reikmenys.II.5. Pašto ženklams prilipinti po

pieriukai (angį, hinges), parduodami popierio krautuvėse pokeliais po 1000 ir pan. Jų viena pusė nutepta klijais, blizga. Padaryti iš stipraus, permatomo popierio. Esti didesnio ir mažesnio formato, kartais jau perlenkti pusiau. Kadangi jų formatas paprastai perdidelis, patartina pusiau perkirpti. Yra nuteptų paprastais klijais ar vadinamų “lengvai nulupamų” (angį, peelable), nuteptų skystais klijais, kurie greit ir 

lengvai nuo popierio nulupami ir nesudrasko popierio bei negadina pašto ženklo klijų. Tokį popierėlį reikia perlenkti pusiau, jo vieną pusę padrėkinti ir prilipdyti atvirkščioje pašto ženklo pusėje visai viršuje, kitą padrėkintą pusę lipdyti į albumą. Niekada nelipdykite į albumą savo turimus pašto ženklus su vad. “Scotch tape” ar su pašto ženklų lapo pakraščiais. Taip prilipintus pašto ženklus nebegalima nuimti, jie sugadina popietį arba klijus, ir kartais gana vertingus pašto ženklus paverčia niekais.

Prieš keletą metų Vokeitijoje buvo garsinami popieriukai, klijuoti labai lipniais klijais, permatomi, gražiai atrodą, kurie, tačiau, prilipdyti sugadino pašto ženklus, palikdami juose riebias dėmes.6. Perforacijai nustatyti mastelis (angį, perforation gauge), gaunamas popierio krautuvėse ar firmose, pardavinėjančiose pašto ženklus. Būna padaryti iš storo popierio ar metaliniai. Ant jų yra išspausdintos įvairios perforacijos rūšys: uždėjus pašto ženklą galima nustatyti, kokia perforacija.Yra ir daugiau filatelistų vartojamų reikmenų: nevartotiems p. ženklams sukišti knygos (angį, stock book), permatomi įvairaus dydžio vokeliai, talkas p. ženklams pabarstyti, kad nesukibtų, įvairūs pieštukai ir rašalai, plastikiniai lapai ir vokai, tarplapiai ir kt.
Ant. BernotasVietoje gairelės arba kaip trikampė skarelė žaizdoms aprišti, ar rankai parišti.

U. 3. 1. Sk. A. nr. 12 rašė “Skautai ir kariai Nepriklausomoje Lietuvoje” tema. 2. Taip. Sk. A. nr. 1-2 buvo įdėta arkivyskupo sekretoriaus rašto nuotrauka. 3. Anglijoje ir Luxemburge. Rajono vadeivė aprašė tai Sk. A. nr. 10 viršelio vidaus pusėje. 4. Žiūr. nuotrauką Sk. A. nr. 9, pusi. 9. 5. Alfa Sušinskas, Lietuviškoji garbė, strps. Sk. A. nr. 7-8, psl. 2.
U. 4. 1. Stalius, 2. Vartojo klijus, kurių nevartoja dailidė arba lentpiūvės darbininkas.
U. 5. 1. ąžuolas, 2. pušis, 3. bukas, 4. beržas, 5. obelė, 6. uosis, 7. liepa, klevas. 8. pušis — sako B.-P. Sk. Ber

niukams knygoje.
U. 6. 1. 1832 m. įžymaus amerikiečio Samuel Morse vardu. 2. Nes turi daugiau įvairių būdų preduoti. 3. Dieną — vėliava, veidrodžiais, dūmais; naktį — ei. baterija, žibintu liepsna; bet kada — švilpuku, bubnu, bu- zeriu, blinkeriu, telegrafu, radijo ir kt. būdais. 4. Raidė g yra du brūkšniai ir taškas, w yra taškas ir du brūkšniai.
U. 7. Būti geru savo konfesijos nariu; būti ištikimam kenčiančiai Motinai Lietuvai; tarnauti artimui (padėti kitiems); šeimoje būti paklusniu, taupiu, pareigingu, doru, susivaldančiu; išlaikyti sveiką kūną, skaisčią sielą, akylą protą; būti naudingu mūsų bendruomenės nariu.
U. 8. Pranešimas išdėstomas, pasinaudojant bendrais sutartiniais ženklais.

II. LITUANISTINĖ DALIS
U. 1. 1. Sūduva ar Suvalkija. 2. Žemė labai derlinga. 3. Daug didelių ūkių, banguoja platūs javų laukai, 

žaliuoja cukrinių runkelių sklypai, tankiai gyvenamas. 4. Šakiai, Vilkaviškis, Marijampolė, Kybartai.
U. 2. 1. akys, 2. plaukai.
U. 3. 1. Rūdninkų gyvenvietė; vardą gavo nuo rūdos lydytojų ir kalvių, ten gyvenusiųjų. 2. Kunigaikščiai ir didikai ten ruošdavo dideles medžiokles. 3. Čia rado prieglobstį sukilėliai, kovojusieji su carizmu. 4. Stumbrų, taurų, meškų, briedžių, šernų, lūšių, ūdrų, stirnų, vilkų, lapių, bebrų.
U. 4. Saulelė raudona — IV posmas. 2. Šią naktelę miego nemiegojau — II posmas.
U. 5. 1. Karo muziejaus (vėliau Vyt. Didžiojo) bokšte Kaune. 2. Ant aukštos papėdės jauna, sparnuota moteris laiko iškėlusi vėliavą; pagamino skulpt. Juozas Zikaras. 3. Jurgis Bielinis. 4. “Rede quod debes” reiškia “Atiduok, ką privalai”. 5. Puntuke, prie Anykščių. 6. Moteris verpia, o šalia jos sėdi berniukas su knyga ant kelių ir skaito; gaminta skulpt. Petro Rimšos.
U. 6. 1. veršiukas. 2. kumeliukas. 3. paršiukas. 4. ėriukas.
U. 7. 1. naminis gėralas. 2. gyrimasis. 3. miškas. 4. čirškia. 5. saugoja. 6. ąžuolo vaisius. 7. metmenų siūlas. 8. stengiasi sergančiam padėti. 9. gelmė. 10. sveiksta. 11. gyvas padaras. 12. aitrus, surūgęs.
U. 8. Durpės — kurui — beveik visame krašte. Gipsas — cementui, statybai, sieros rūgščiai — Biržų, Pasvalio rajone. Kalkės — degintam kalkėm — prie Kupiškio, Žagarės, Akmenės. Kreida — cementui — prie Jurbarko, Skirsnemunės. Molis — plytom, Čerpėm, vamzdžiams — Jurbarkas, Kaunas, Varėna, Eišiškės. Druska — valg. druskai — prie Kybartu. Mineralinis vanduo — gydymui — Birštonas, Druskininkai. — 301
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1 *moša didžioji siKP. i
SKAUTŲ AIDAS tiems, 

kurie jo negautų.
SKAUTŲ AIDO 1964 m. garbės 

prenumeratorių (10.— dol.), garbės 
leidėju (25.—dol.) ir k. (3.—dol.) 
apmokėtos prenumeratos buvo siun
čiamos:

Į Vak. Vokietija:
Dr. J. Maliska Montrealyje Br. 

Čepulevičiui Memmingene; Jonas 
Adomonis Bostone K. Diksaičiui 
Bonnoje; V. Kamantas Willow- 
wicke K. Kulikauskienei Augsbur
ge; Kun. J. Vaišnys, S.J. Montrea
lyje T. Povilą vičiui Munchene.

Virg. Šičiūnienė Omahoje M. 
Auderytei Diepholze; L. Antanelie- 
nė Omahoje Onai Butkutei Mem
mingene; J. Česna Omahoje P. Bir- 
monui Hamburge; A. Neliubavičius 
Omahoje J. Černiui Bingene; St. 
Pangonis Omahoje P. Cibaciui Bad 
Godesberge.

Petras Peldžius Bostone H. Juo
zaičiui Bamberge; B. ir K. Šakeniai 
Dorchesteryje V. Lenertui Heidel
berge; G. Stepulionis Bostone K. 
Masiliūnui Z. Lebenstedte; P. Pel
džius Bostone M. Sprogiui Schwe- 
tzingebe; H. Stepaitis Toronte J. 
Marciukaičiui; Br. Dainys Omahoje 
J. Kajučiui Munchen - Gau tinge.

J. Urbanavičius Omahoje D. Kal
vaičiui Hagene; E. Jonušienė Oma
hoje A. Nomeikai Kl. Blutene; A. 
Galeckas Omahoje M' Budriūnui 
Memmingene; St. Banilis Omahoje 
J. Laukaičiui Munchene; Ir. Lilei
kienė Omahoje E. Keleriui Bre
mene.

Z. Lasaitytė Omahoje A. Šalčiui 
Bad Zwischennahne; Romuvos vie- 
tininkija Omahoje kun. Šarkai 
Hamburge ir Z. Balandžiui Munste- 
ryje; Neries tuntas Omahoje Vyt. 
Rudžiui Osnabrucke; Pr. Šimkus 
Bostone A. Dūdai Krefelde; Nerin
gos skaučių tuntas Worcesteryje A. 
Rugeniūtei Munchene.

LAUŽAI LIEPSNOJA VAKARUOS
Lietuviškos skautybės 45 m. su

kakties progai skirtas skautiškų 
vaizdų albumas jau užbaigtas ir bai
giamas siuntinėti garbės ir papras
tiems prenumeratoriams.

LSB Jamborės Fondo skyrius šia
me skautiškų vaizdų albume norė
jo arčiau supažindinti lietuvių vi
suomenę su lietuviškos skautybės 
darbais. Į jį sudėtos nuotraukos iš 
įvairių vietovių ir kraštų vaizduoja 
skautišką gyvenimą po visus pasau
lio kraštus išsisklaidžiusių skautų. 
Paskutinio dešimtmečio nuotraukos 
vaizduoja įvairius skautiško gyveni
mo momentus, bnedrus visoms vie
tovėms, ir jos sugrupuotos i įvairius 
skyrius: Vadovai žvelgia pirmyn. 
Brangindamas savo garbę. Visuo
menės tarpe. Susimastymas ir svars
tymai. Atviroj padangėj. Svetimi 
vardai ir veidai. Mažieji broliai.

Albumas susideda iš 116 puslapių. 
Jį redagavo s. J. Bružinskas. Lau
žymą ir meninęę priežiūrą atliko V. 
Valaitis. Žodinę dalį paruošė v. s.

A. Želvys Bostone, Aušros Vartų 
tuntas, V. Mališauskaitė Bostone, 
Jelionis ir Vengrys Chicagoje, Ker
navės tuntas Chicagoje (4 pr.), Ne
ries tuntas Omahoje, Šatrijos Raga
nos v. sk. būrelis Omahoje (2 pr.), 
E. Jonušienė Omahoje, Neringos sk. 
draugovė Chicagoje, Neringos sk. 
tuntas Clevelande per H. Motgabie- 
nę 16 Vasario Gimn. skautėms.

V. Bruzgys Dorchesteryje, Ap. ♦ 
Rudauskas Bostone, Pr. Lembertas 
Bostone, A. Gudaitis Bostone, P. 
Adamonis Montrealyje, A' Kaušpė
das Hamiltone, Jurgis Jurėnas Bos
tone, A. Kriščiūnas Bostone, A. 
Bričkus Bostone, Ip. Jokšas Brigh- 
tone, C. Kiliulis Dorchesteryje, A. 
Vegelis Worcesteryje (2 pr.), P. 
Molis Shrewsbury j e, Nevėžio tun- 

(Tęsinys 304 psl.) 

kun. St. Yla ir s. R. Bružinskienė. 
Techniškasis redaktorius fil. G. Pe- 
nikas.

Nuoširdžiai dėkoju redakcijai, fo
tografams, garbės ir paprastiems 
prenumeratoriams, be kurių pagal
bos šis skautiškų vaizdų albumas 
nebūtų išleistas. Ypatingas ačiū 
mano nuoširdžiam talkininkui LSB 
JFS iždininkui ps. A. Karaliūnui.

Tikiu, kad šis skautiškų vaizdų 
albumas bus mielas turėti savo na
muose ne tiktai buvusiems ir esan
tiems skautams ir vadovams, bet ir 
visiems lietuviams. Kviečiu jį įsi
gyti ir tuo pačiu paremti Jamborės 
Fondą ir ateities skautiškus žygius.

Albumą galima įsigyti pas s. P. 
Molį, 72 Topsfield Circle, Shrews
bury, Mass., ps. A. Karaliūną, 3317 
W. 70th Pl., Chicago 29, Ill., pas 
JFS įgaliotinius ir skautų vienetų 
vadovus. Jo kaina $6.00.

s. Petras Molis,
LSB Jamborės Fondo Skyriaus 

Vedėjas

JAV VIDURIO RAJONAS.

DETROIT, MICHIGAN

Rugsėjo 27 d. Detroito skautams 
dėl blogo oro nepavyko iškylauti į 
gražų Rouge parką, bet jie nenusi
minė. Susirinkę Lietuvių Namuose, 
Mindaugo ir Algirdo dr-vės turėjo 
sueigą, kurią pravedė s. Algirdas 
Vaitiekaitis. Jis ragino susirinku
sius brolius būti punktualiais, sąži
ningai atlikti pavestas pareigas ir 
ruoštis specialybėms.

Broliai, kurie vasarą davė įžadį, 
buvo paskirstyti tarp skilčių. Po to 
žaidėme. V. si. Saulius Kaunelis, v. 
si. Aras Vaitiekaitis ir v. si. Alg. 
Ratnikas.

Robt. Selenis

302 —
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IŠKYLAUJAME PLUOŠTAS SUMANYMŲ vilkiukų vadovams
Kennebunkport, Maine. Vos pra

sidėjus naujiesiems mokslo metams 
šv. Antano gimnazijoje, iš visų or
ganizacijų pirmieji sukruto skautai.

Sušaukėme sueigą, į kurią suėjo 
net 32 mokiniai. Matėsi daug naujų 
veidų, kurie įsijungė į gimnazijoje 
veikiančią Mindaugo dr-vę.

Sueigoje dalyvavo svečias iš Mon- 
trealio, s. kun. S. Kulbis, S. J. Ir šie
met mūsų dr-vę globojąs kun. Vyt. 
Bitinas.

Pirmoje sueigoje nutarėme su
ruošti iškylą į gražiąsias Kenne- 
bunko apylinkes.

Spalių 4 d., išklausę šv. Mišias, 
tuoj ruošėmės iškylauti. 9 vai. jau 
buvome už West Kennebunko, prie 
radaro stoties. Atvažiavę mašinomis, 
dar turėjome nužygiuoti apie pus
antros mylios iki Alewife ežerėlio. 
Čia, gražioje rudens gamtoje, įsi- 
ruošėme stovyklą.

Už gero pusvalandžio susilaukėme 
mielų svečių: netikėtai atsilankė 
Atlanto rajono vadeiva s. J. Raškys, 
lydimas skautininkų Pileikos, Alek
sandravičiaus ir Šimanskio.

Vadeiva pakalbėjo apie skautybę, 
pereitais metais gimnazijoje gražiai 
veikusį vyčių būrelį ir pagaliau 
kiekvienai skilčiai pavedė atlikti 
uždavinį: per 2 valandas pastatyti 
skautišką stalą, lapinę ir ištiesti vir
vinį tiltą.

Uždavinį sėkmingai įvykdę, val
gėme pietus, kurių metu atvyko 
dr-vės globėjas kun. Vyt. Bitinas.

Po trumpo poilsio, išleidus mielus 
svečius, dr-kas Gintautas Miceika 
paaiškino ir parodė kaip sukrauti 
laužą. Patikrinus kiekvieno sukrau
tą laužą, pavakarieniavome, suardė- 
me tiltą, nugriovėme stalą, bet pa
likome lapinę: gal grįšime kada 
nors, ir ji bus naudinga.

Apvalę rajoną, 5 vai. grįžome į 
gim-ją. Šį kartą niekas mašinomis 
nevežė, bet linksmai žygiuodami at
likome apie 12 mylių kelionę.

Leonas Klimaitis,
Vanagų skilties skiltininkas.

1. Skautukų kaklaraiščiai turėtų 
būti pažymėti jų vardais. Prieš žai
dimus, ypač labai judrius, skautai 
nusiima kaklaraiščius ir, tvarkingai 
sulankstę — galima susitarti kaip — 
padeda vienoje vietoje.

Patartina turėti keletą kaklaraiš
čių didumo skareles, kad ir ne rau
donos spalvos, žaidimams, kaip, 
pvz., akims užrišti, kojoms ar ran
koms surišti ir pan.

2. Dideli specialybių ženklai būk
le patrauks berniukų dėmesį. Juos 
nukabinus, kitoje pusėje randami 
reikalavimai. Ženklai gali būti pieš
ti ant kartono, medžio, plastikos. 
Vaizduotei plačiausia dirva.

3. Nors berniukai ir žino ii' kal
ba apie bacilas, jie jomis paprastai 
netiki. Nebloga turėti didelius ne
švarumuose randamų bacilų pa
veikslus. Gal net pasisektų gauti 
užkrėstų dantų paveikslus iš dantų 
gydytojo, kas galėtų paveikti ber
niukus valyti dantis.

4. Pasikalbėjimas apie būdus nu
statyti laiką, kokie žinomi iš žmoni
jos istorijos, gali pagyvinti laikro
džiui pažinti skirtą sueigą. Turį ran
kinius laikrodžius išmoksta juos 
prižiūrėti, kiti, gal, demonstruoja, 
ar jie sugeba pastatyti žadintuvą. 
Ta proga pabrėžiamas ir punktua
lumas.

5. Retai kada visi sueigos daly
viai atvyksta vienu laiko. Patartina 
užimti tuos, kurie atvyksta pirmieji. 
Nuo to labai pareina visa sueigos 
nuotaika.

Tegul atvykusieji tvarko būklą, 
piešia, kartoja mazgus ir pan. Tą 
progą vadovui taip pat patogu pa
kalbėti su vienu kitu asmeniškai ir 
pasidomėti jo gyvenimu.

6. Patogu turėti dėžutę kortelių 
arba net savo skilties pieštas korte
les arba laiškams popierių specia
liems įvykiams. Vilkiukui susirgus, 
visas būrelis mielai pasirašys ir pa
siųs ligoniui kortelę.

7. Net 5 — 25 centų sueigos pro
ga mokesčio iš kiekvieno skauto la
bai padeda visam būreliui. Visuo
met atsiranda reikalų ir sumanymų, 
kuriems tie pinigai labai praverčia.

Įmesti savo mokestį į savo darbo 
taupomąją kasą įdomiau, kaip sau
sai paduoti jį prie stalo.

8. Jei įmanoma, vilkiukai laiko 
porą guminių batelių būkle, kuriais 
apsiauna atėję.

9. Modeliuoti vaškas plaukia. 
Kiekvienas būrelis padaro gėlių, 
varlių, žuvų ir pan. ir įdeda juos į 
bliūdą arba stiklinį indą. Parenka
mi ir pagiriami gražiausi ar įdo
miausi darbai.

Kad vanduo neišsipiltų per viršų, 
indai pripiliami tiktai iki pusės.

10. Berniukai mėgsta tikrus atsi
tikimus. Jų galima rasti laikraščiuo
se. Berniukus ypatingai domina 
narsumas, miklumas, budrumas ir 
pan. ne tik žmonių, bet ir gyvulių. 
Iškirpus žinutes galima jas, tinka
mu laiku pasiruošus, išplėsti į trum
pus pasakojimus.

Gražų tos rūšies pasakojimų gali
ma rasti ir iš gyvenimo laisvojoje 
Lietuvoje.

11. Kiekvienam patiks jo siluetas. 
Padėk dviračio lempą arba didelę 
kitą lempą tvirtai ant stalo, taip kad 
jos šviesoje atsistojusio skautuko 
veido siluetas atsimuštų sienoje. 
Pakišus kad ir rudą pakuoti popie
rių, būrelio menininkas galės apves
ti kontūrus. Gautieji siluetai gali 
puošti būklą, būti vartojami Kimo 
žaidimui arba atiduoti berniukams 
nusinešti namo.

12. Vadovas vaidina, tartum jis 
nieko nežinotų apie skautus. Būre
lis jam aiškina, jį moko. Tuo būdu 
matyti, kokių žinių būreliui dar 
trūksta.

Galima pakviesti žmogų iš šalies, 
kuris ateitų į sueigą ir norėtų iš
girsti apie vilkiukus. Aišku, jo klau
simai turėtų derintis su programa.

Visi LSS nariai ir narės prašomi rasti progų savo bičiuliams, pažįstamiems ir kitiems geros valios 
lietuviams pasiūlyti SKAUTŲ AIDĄ būtinai užsisakyti 1365 metams sau ar dovanomis ir kitiems.
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LSS TREČIO PATYRIMO 
LAIPSNIO SKAUTAS.

Paruošė s. V. Statkus ir s. VI. Vi
leikis. Bendradarbiai: ps. dr. S. 
Budrys, ps. V. Petrauskas, ps. J. 
Prapuolenis. Savo įsisteigimo 15 
metų sukaktį minėdamas išleido LI- 
TUANICOS tuntas Chikagoje. 1964 
m. 72 psl. Kaina nepažymėta, par
duodama po 50 et.

Gausiai iliustruotas leidinėlis įdo
mus, skaitymai trumpi; duoda tau
tosakos pavyzdžių, taip pat eilėraš
čių.

Knygutė gera pradžia tokios rū
šies skautiška.! ai literatūrai.

Tokie leidiniai visada turėtų rasti 
vietos kiekvieno skauto knygų len
tynėlėje. A.S.

TARNAUTI! Nr. 4. 1964 rugpjū
tis. J. S. V. Atlanto rajono skautų 
vyčių skyriaus informacinis lapelis. 
5 psl. Leidžia A. R. vadija; redaguo
ja ps. J. A. Starėnas.

ATŽALĖLĖS. Nr. 2. JAV Atlan
to rajono 1964 m. Atžalyno stovyk
los laikraštis. Išleido stovyklos va
dovybė. 14 psl.

Leidinėlis iliustruotas brėžinė- 
liais, įdomus; ramios stovyklinės 
nuotaikos atspindys. A.S.

(Atkelta iš 302 psl.)
tas Worcesteryje (2 pr.), Pilėnų 
tuntas Clevelande, Skautininkų 
dr-vė Clevelande, Neringos tuntas 
Clevelande, J. Kibirkštis Montrea- 
lyje, Senųjų Lapinų sk. v. būrelis 
Bostone per T. Gailių 16 Vasario 
Gimn. skautams.

I ITALIJĄ:

O. Iešmantas Clevelande, R. Zors- 
ka Clevelande, Žibučių II dr-vė 

Chicagoje, G. Barauskas Bostone, 
Petras Molis Shrewsburyje, Aušros 
Vartų tuntas Chicagoje, K. Šalna 
Toronte — Saleziečių gimnazijai.

Skautų Rėmėjų Būrelis Londone 
Kanadoje (2 pr.) — Saleziečių gim
nazijos ateitininkams.

Sk. A. Administracija.

AUSTRALIJOS PĖDSAKAIS
Kai periodinis leidinys persirita 

per penkias dešimtis numerių, skai
tytojus tikrai džiugina leidėjų bei 
redaktorių ištvermė. Susidaro ver
tingas leidinio komplektas, kurio 
puslapius malonu versti.

Australijoje leidžiamą PĖDSEKĮ 
visuomet mielai skaičiau ir gyriau 
savo prieteliams broliams ir sesėms. 
Bet dabar, man atrodo, jau atėjo 
laikas jį aprašyti SKAUTŲ AIDE, 
kad visi apie jį žinotų.

PĖDSEKIS yra rotatorium spaus
dintas, spalvoto, kiek kietesnio, jau 
spaustuvėje spausdinto, viršelio, 24 
puslapių Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos Rajono skautų-čių laik
raštis. Aiškiai matosi, kad leidėjai 
skaitosi su pinigais, tačiau nesigaili 
triūso. Vinjetės skoningos, ryškios, 
jų gana daug. Yra ir kitų iliustraci
jų ir net karikatūrų. Lietuviško 
raidyno žneklai ranka įrašyti, klai
dos — retas svečias.

O turinys? Mačiau ne vieną PĖD
SEKIO numerį, kurio straipsnius 
būtų labai naudinga buvę perspaus
dinti kituose skautiškuose leidi
niuose.

Iš vieno numerio negali susidary
ti nuomonės apie visą laikraštį. 
Daug ko randi kituose numeriuose: 
taip pamainomis pasirodo skyreliai 
jaunesniosioms skautėms, skautėms, 
vadovams, jūrų skautams, vyčiams 
ir pan. Nesuminėsi visų straipsnių, 
tilpusių 80 numerių su viršum.

Per vėlai pradėjau skaityti PĖD-

Administracija praneša
* Inž. A. Cibas Bostone, Mass., 

per s. S. Subatkevičienę paaukojo 1 
prenumeratą, 3.—■ dol., Sk. Aidą 
siųsti į Vokietiją.

* Sk. Vyt. Kašniūnas Chicagoje, ■ 
III., mokėdamas '1964 m. Sk. Aido 
pren. mokestį, sumokėjo už 1965 ir 
1966 m. ir dar 1 dol. paaukojo.

* Papildant 64 metų S. A. vajaus 
rezultatų žiniaraštį, paskelbtą S. A. 
š. m. 5 nr., pranešama, kad Hamil
tono, Ont., Kanados tuntų daviniai 
ten buvo nurodyti bendrai, t. y. se
sių ir brolių platinimo taškai buvo 
parodyti kartu.

Tatai patikslinama, sesių tuntui 
prašant.

Tenka apgailestauti, kad sesių 
tuntas žiniaraštyje nebuvo pami
nėtas.

S. A. Adm.

SEKI, kad galėčiau, išvardinti jo 
iniciatorius ir redakcijos bei admi
nistracijos bendradarbius, kurių, 
be abejo, buvo daug. Jiems priklau
so didelė padėka, su linkėjimais ar
timoj ateity PĖDSEKĮ perkelti į 
spaustuvę ir padaryti dar gražesnį.

Lygiagretis linkėjimas ar jau re
komendacija eitų ir vyresnio am
žiaus skaitytojams Amerikos konti
nente: užsiprenumeruokite PĖDSE
KĮ, ten rasite daug vertingos me
džiagos. Pasiųskite oro paštu laiš
kelį administratoriui A. Alčiauskui, 
la Oxford St., Lidcombe, N.S.W., 
Australia. Prenumerata tik trys do
leriai. Nesigailėsite ir brolius Aus
tralijoje paremsite.

s. A. Dundzila.

SKAUTŲ AIDO redakcija 1964 m.
PĖDSEKIO negauna. Red.

PLHTTNK 5KRITPK
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