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Mieii Skaitytojai!
Sveiki, laimingai pradėję 1965 me

tus!
Ir Skautų Aido redakcija, admi

nistracija bei bendradarbiai kimba 
i 1965 metų darbus.

Sutelkime visas jėgas SKAUTŲ 
AIDĄ išlaikyti, jį tobulinti, pada
ryti laukiamą ir mielai priimkime.

Dabar vyksta SKAUTŲ AIDO 
1965 m. prenumeratų rinkimo va
jus. Čia reikia visų talkos. Reikia 
prenumeratų, o su jomis ateina ir 
medžiaginis laidas žurnalui laikytis.

SKAUTŲ AIDO prenumerata me
tams 3 dol. Už tai gaunamas žurna
las ištisus metus.

Yra dar garbės prenumerata — 10 
dol. — ir garbės leidėjo prenume
rata — 25 dol.

Iš pastarųjų dviejų prenumeratų 
mokesčių SKAUTŲ AIDAS siunti
nėjamas tiems lietuviams skautams 
ir skautėms i tokius kraštus, i ku
riuos kitų lėšų nėra SA siųsti ir kur 
anie žurnalo branginto j ai jo negau
tų.

Prenumeratos mokesčius galima 
įmokėti per vietos skautus-es vajaus 
metu arba tiesiog SA administraci
joje.

Ačiū už visokią paramą Skautų 
Aidui!

Budžiu,
vs. A. Saulaitis.

JAUNESNIOSIOS SKAUTĖS 
VADOVEI

Naujas skaučių leidinys. Paruošė 
s. A. Namikienė. Išleido LSS Skau
čių Seserijos vadija. 1964 m. 36 psl. 
ir viršelis. Knygos SKAUTYBĖ 
LIETUVAITEI formatas.

Konkreti medžiaga su tekstais bei 
iliustracijomis jaun. skaučių vado
vėms. Ypač ryšku lituanistiniai da
lykai lavinti mergaites pavieniu ir 
labiausiai — sueigose.

Kai kurie knygutės dalykai leng
vai pritaikomi ir berniukų suei
goms.

Miela knygutė į skautiškąją bib
liotekėlę kiekvienuose skautų-čių 
šeimos namuose. A.S.

BUDĖKIME! LSS Anglijos rajono 
leidinys. 1964 postovyklinis nr. Vi
dutinio formato 30 psl. ir viršelis. 
Multiplikuotas rotatoriumi.

Miela pavartyti ir susipažinti, ką 
veikia mūsų broliai ir sesės Angli
joje.

Ištvermės jiems!

MAGYAR CSERKESZ. Vengrų 
skautų laikraštėlis. 1964 spalio m. 
nr. Mažo formato 24 psl. Rašytas 
mašinėle ir spaustas ofsetu.

KNYGŲ LENTYNA. Trimėnesinis 
Lietuvių Bibliografinės Tarnybos 
biuletenis. 1964 sausis - kovas. Nr. 
1 (134). 32 psl. ir viršelis. Mašinėle 
rašytas ir ViVi spaustuvėje spaus
dintas ofsetu. Metams kaštuoja 
$2.50.

Redaguoja (ir administruoja) mjr. 
A. Ružancovas, 1132 N. Walnut St., 
Danville, Ill. 61833.

Šį nr. išleido s. V. Vijeikis (bra
vo!)

Lietuvių spaudos mėgėjai turėtų 
šį žurnalą užsisakyti. Gautų mūsų 
visos spaudos turinio vaizdą ir pa
laikytų laikraštį, kad šis gyvuotų ir 
toliau tarnautų bibliografijos rei
kalams.

KNYGŲ LENTYNA laikosi nenu
ilstamojo jo redaktoriaus dideliu 
darbu, atsidavimu ir auka.

Visi skautų-čių leidiniai turėtų 
būti leidėjų siunčiami KL redakto
riui, kad jie patektų į bibliografi
ją. A.S.

TARNAUTI! Nr. 5. 1964 spalis. 
JAV Atlanto rajono skautų vyčių 
skyriaus informacinis lapelis. Lei
džia AR vadija, redaguoja ps. J. A. 
Starėnas. 7 psl.

Ir šių metų SKAUTŲ AIDUI vir
šelį nupiešė dail. K. Jatužis iš Wa
terbury, Conn.
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SKAUTAVIMAS
Skautės ir skautai, sakoma, 

skautauja.
— Skautauja!
Tai labai daug ir labai platu. 

Skautauti — reiškia gyventi pa
gal skauto ir skautės įstatus, reiš
kia vykdyti įžodi, reiškia tobulė
ti, reiškia užsiimti įvairiais prog
raminiais dalykais, reiškia daly
vauti lietuviu bendruomenėje, 
reiškia — 

daryti ką, 
veikti ką, 
atlikti ką ir 
už vis labiausiai: 
reiškia tobulėti ir 
veikiant žiūrėti pirmyn.
Konkrečiai tektų mintimis su

tikti, kad reikia daugiau išmokti 
skautiniu ir tautiniu dalykų, rei
kia labiau į juos įsigilinti ir įsi
jausti, reikia daugiau įgyti pa
tirties.

Skautavimas yra vyksmas. 
Skautavimas ryškus tik veiks
mais, darbais, užsiėmimais, nuo
latinėmis pastangomis ir neper
traukiamu džiaugsmu atlikti ką 
gera, padėti kitiems, tarnauti są
jūdžio siekiamam idealui ir nuo
lat tobulėti.

Jei kiekvienas jauniausias 1965 
m. išeis bent vieno patyrimo 
laipsnio programą ar savo patir
tį papildys viena kita specialybe, 
bus šio to ir konkrečiai pasiekęs.

Jei kiekvienas skauto-ės am
žiaus narys pasieks tą savo srity
je, bus taip pat ką atlikęs.

Jei kiekvienas sk. vytis ir vyr. 
skautė neatsiliks nuo jaunesnių
jų brolių sesių, vėl bus žingsnis 
pirmyn.

Vadovai vadovės visada turi 
dvigubą uždavinį: 1. patys tobu
lintis ir 2. kitiems padėti to siek
ti. Jiems reikia ypač didelių pa
stangų, nes nuo jų daug kas pa
reina.

Jiems į pagalbą turėtų ateiti 
tėvai, rėmėjai ir ypač skautu-čiu 
šeimos.

Lietuvių skautybės gyvendini
mas reikalauja visų pastangų, vi
sų dalies ir visų įnašo. A. S.

S---------------------------------------------------(į

Į 1965 METUS!

(LSS Tarybos Pirmijos Pirmininko žodis)

Užbaigus senus metus ir pradedant naujus yra Įpras
ta apsvarstyti ir nutarti, kurie didesni darbai ateinančių 
metų bėgyje turi būti padaryti.

Ta proga yra peržvelgiama, kas buvo atlikta pereitais 
metais ir dažnai įsitikinama, kad didelė dalis užsimotų 
darbų neatlikta ar atlikta tik dalinai. Kur yra to priežas
tis ? Ar mūsų pasirinkti darbai yra mums persunkus ir to
dėl nepajėgiame jų atlikti, ar mums trūksta tvirtesnio pa
siryžimo sąžiningai atlikti tai, ką esame pasižadėję.

Nėra abejonių, kad kiekvienas skautas ir kiekviena 
skautė atsimename mūsų duotą įžodį — stengtis tarnauti 
Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti skautų-čių 
įstatus, — ir kad kiekvienas žinome, ką turime atiduoti 
Dievui, kokios mūsų pareigos Tėvynei Lietuvai ir savo 
gimtam kraštui, ką turime padaryti savo artimui ir visuo
menei, kokios mūsų pareigos tėvams, kokios mūsų parei
gos mokykloje, darbe, mūsų Sąjungoje.

Kaip matome, mūsų duoti pasižadėjimai ir įsipareigo
jimai yra platūs ir nemaži. Tačiau, kiekvienas pagal savo 
sugebėjimus gali atlikti didžiausius darbus visose paminė
tose srityse.

Jei savo įsipareigojimų neatliekame, tai dažniausiai 
dėl mūsų pačių kaltės, kad primirštame Geležinį Skautų 
Įstatą — sąžiningai atlikti visas savo pareigas.

Pradėdami naujus metus turime dar vieną gerą pro
gą pasiryžti ne tik atlikti vieną ar kitą didesnį darbą, bet 
taip pat tvirtai nusistatyti sąžiningai atlikti visas savo pa
reigas. _____ Sk. E. Korzonas

I LIETUVC."
i NA C! ONA L — 3
į M. MAŽV,. .
Į BIBLICTr
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LINKĖJIMŲ MIELAJAM KLAIPĖDOS

(Sausio 15 proga)

KRAŠTUI!

Laimė, kad minčių, atsiminimų ir meilės nei lai
kas, nei atstumai, nei geležinės uždangos negali 
sulaikyti! Tereikia užsimerkti, ir prieš akis kyla gra
žieji Klaipėdos krašto vaizdai. Atsiminimai užlieja 
širdį, ir sustoji ties labiausiai neužmirštamais per
gyvenimais. Jų trumpas aprašymas tebūna linkėji
mai ir padėka už praeityje suteiktą. džiaugsmą.

Po šaltos žiemos ledai Nemune pajudėjo. Pilkas, 
sūkuriais besiveržiąs vanduo užpylė plačias pie
vas, nešdamas milžiniškas lytis, išplėštus krūmus 
ir medžius.

Stoviu geležinkelio tilte, kurį pasiekiau eidamas 
pylimu. Kokia vandens jėga! Atrodo, ji niekuomet 
nesumažės, terios, draskys, kapos. Ką tik čiuožėme 
kelis kilometrus Nemuno į stiklą sušalusiu pavir
šium, o kas dabar? Sunku tikėti, kad už kelių mė
nesių pievos vėl sužaliuos puikiausiu kilimu ir lakš
tutė suoks pakrantės krūmuose.

Žolė sieks juosmenį, ir ji bus triskart plaunama. 
Gražūs panemunės pieno ūkiai maitins žmones.

Bet šiuo tarpu baisu: antai kelios stirnos stovi 
nedideliame pakilime, ir vandens plotas tarp jų ir 
kranto vis didėja. Ką jos darys? Ar lauks, kol siau- 
čią verpetai jas nuneš?

Prie Imanto sujudimas. Vyrai šoka į atsivežtą 
valtį ir išplaukia. Jie supa stirnų salą, kad vargšės 
nesimestų į priešingą pusę. Valtis stabteli — sunku 
tokiam potvyny — kažkas šoka į salą, baido stir
nas, kad bristų į pamiškę.

Jos žiūri, apsisuka, brenda — vanduo iki pilvų 
— vėl brenda, išlipa. Kaip gerai! Smagu, kad jos 
gyvos ir kad yra žmoniškų žmonių.

& ❖
Visai atšyla, ir žmogus neberimsta kambaryje.
Susitariu su draugu eiti į iškylą mažais keliais 

Rambyno link, nes ten mudu labai traukia. Terei
kia kelių sumuštinių ir termoso: gamtoje taip ska
nu valgyti.

Dangus mėlynas, saulė skaisti, žalumas švie
žiausias. Kojoms ir širdžiai taip lengva žygiuoti.
4 —

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos herbai išreiškia visos 
Lietuvos vienybę. Nuotrauka iš Neprikl. Lietuvos laiku 
skautų-čiu šventės gyvojo paveikslo.

A. Saulaičio nuotr.

Pusiaukelyje į Rambyną sodybėlė senų medžių 
pavėsyje.

— Sustok: kas toj pievoj? Ar tai gandrų sueiga?
— Iš tiesų! Nemačiau tiek gandrų vienoj vietoj! 

Ar iš čia pasklinda po kraštą ar randa ką nors ypa
tingo?

Žiūrime ir jaučiame, kad tokie vaizdai retai kar
tojasi.

*
Užlipę į Rambyno aukščiausią aikštelę, prieina

me prie tvorelės.
— Kaip tie geltonieji, krūmai kvepia! Tikri mig

dolai! O ten jau Ragainės pievos, tolėliau Tilžė. 
Kiek praeities! Gražu!

Nedrįsdami šį kartą užsukti į Bitėnus, neužilgo 
keliaujame vėl namų link.

Turime kelias dienas išsvajotų atostogų. Persi
keltame į Juodkrantę ir keliaujame Pervalkos kryp
timi. Kuprinės lengvos: spiritinė plytelė, spirito, 
puodas sriubai virti dviem žmonėm,' keptuvėlė, pei
liai, šaukštai, šakutės, duonos, lašinių, kiaušinių 
skardinėje — na, ir naktiniai drabužiai — tai vis
kas. Vienintelis rūpestis, kad nespėjau nusipirkti 
aulinių batų: kad tik netektų gailėtis!

Giliai kvėpuodami pušų kvepiančiu oru, žygiuo
jame. Stebime Neringos gamtą, kalbame apie jū
rą, šilus ir smėlį. Domimės, ar teks pamatyti brie
dį, ir ar vanduo marėse bus šiltas.
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ŽIŪRĖK PLAČIU ŽVILGSNIU

Yra du būdu lipti i kalną.
V ienas žmogus nenuilstamai 

kopia aukštyn, sekdamas kitu 
paliktą taką arba vadovaudama
sis kelionių vadovu.

Jo žvilgsnis visą laiką nu
kreiptas į taką, kad šio nepra
rastų, ir jo vienintelis rūpestis 
yra, kad jam pasisektų pasiekti 
viršūnę.

Kitam kopėjui taip pat rūpi 
pasiekti viršūnę, bet jis žiūri 
platesniu, žvilgsniu. Jis žvelgia 
pirmyn ir aukščiau ir pastebi, 
kur ankstyvesnis takas, nukentė
jęs nuo vandens ir oro sąlygų, 
galėtų dabar būti pataisytas, ir 
keleivis pagal tai pritaiko ar 
keičia savo krypti.

Prie progos jis sustoja apsi
žvalgyti ir pamato puikų vaiz
dą, kuris kiekviename žingsny
je atsiskleidžia prieš ji. Jo nuo
taika tuo būdu pakyla, jo užda

vinys atrodo lengvesnis, ir jam 
drąsiau tęsti žygį.

Kopėjas taip pat pažiūri atgal 
ir pastebi, kad aukštumos kalno 
papėdėje, per kurias jis sunkiai 
veržėsi, dabar tėra panašios į 
kurmių kupstus. Dabar jis jau 
tokioje iškilioje vietoje, iš kurios 
jis gali padrąsinančiai moti ir 
rodyti kryptį kitiems, kurie mu
šasi per pradinę kelionės į kalną 
dalį.

Jis tęsia savo žygį smagiai pa
kelta dvasia, o ne griežtu, vargi
nančiu užsispyrimu, kokį rodė 
pirmasis kopėjas.

Savo darbą — bet kokį darbą 
gyvenime — dirbdami, turėtu

me žiūrėti pirmyn, gerokai pir
myn, kupini aukštų siekimų ir 
vilties.

Turėtume žvalgytis, pilni 
džiaugsmo ir gerų norų; turėtu
me žvelgti atgal su dėkingumu 
už tai, kas pasisekė atlikti, ir ta
da iš naujo veržtis pirmyn į 
aukščiausią tikslą atgaivinta jė
ga, naudingomis pastangomis ir 
platesniu žvilgsniu, nepamiršda
mi savo kelyje ištiesti pagalbos 
ranką kitiems.

Bet kai žiūrėsite — žiūrėkite 
plačiu žvilgsniu. Net tuomet, kai 
jums atrodys, kad jau žiūrite 
plačiai — žiūrėkite dar plates
niu žvilgsniu. B-P.

Sustojame pavalgyti. Taip tylu, viskas taip per
sunkta saule, kad eilėraščio žodžiai veržiasi iš lūpų:

Čionai atkeliavęs, sustoji apsvaigęs:
Platybė vandens ir baltieji kalnai. 
Pirkelės žvejų ir valtelės jų laigios.
Pasaulį tu naują staiga pažinai.
Ant kopų sustoji apsvaigęs...

Dainuoja čia smėlio keliaujančios bangos.
Ta muzika užburia, lieka širdy...
Tu, rodos, net viską užmiršt pasirengęs:
Vien jūrą ir vėją, ir dainą girdi.
Dainuoja keliaujančios bangos...

. Artėjame prie Bastikio trobos. Šlubuoju, nes ne
apsiėjo be pūslių. Vaikai pažiūri į mane, pastebi 
vilnones kojinaites ir šaukia:

— Vinš ar vilnėnam zekėm! — vilnonėm koji
naitėm. Prie nedidelės rūkyklos stovi statinė, pilna 
besiraivančių ungurių. Nedidelis berniukas laiko 
gyva ungurį abiem tvirtom rankutėm ir bando nu
laižyti užbarstytą ant jo druską.

Juokdamiesi įeiname į žvejų namus: Visur šva
ru, tvarkinga. Seklyčioje gražūs indai lentynoje, 
rankšluostinė išpjaustinėta.

Malonūs šeimininkai mus priima, nuveda į švie
sų svečiams kambarį, žada tuojau pat išvirti ungu
rio sriubos su bulvėm ir rabarbarų kisieliaus su 
džiovintam slyvom.

Kitą vakarą, saulei besileidžiant, pamatome pir
mąjį briedį.

Čia pat šalia mūsų sutraška krūmuose, ir į aikš
telę išeina briedžių karalius milžiniškais ragais — 
karalius, kadangi mums pasirodė, kadangi išpildė 
svajonę, kadangi be jo dienos Neringoj nebūtų bu
vusios pilnos.

❖ ❖
Nežinojome tą laimingą vasarą, kad greitai ne

beteks grįžti. Karas išbloškė į tolimus kraštus, ir 
tuo tarpu beliko brangių atsiminimų ir dėkinga 
meilė Klaipėdos kraštui ir jos žmonėms už jūrių- 
marių. Tegul Aukščiausias juos saugo!

Kl. Lietuvis
— 5
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PETRIUKAS PAVERGTOJE LIETUVOJE
.. Adolfas Venclauskas

Ištraukos iš apysakos TARP GALINIŲ IR PURIENŲ rankraščio.

Vieta neleidžia Skautų Aido skaitytojams perduoti visos apy
sakos TARP GALINIŲ IR PURIENŲ, kuri išleista sudarys išti
są knygą. Tačiau apysakos ištraukos apie skautiškos prigim
ties Petriuką skaitytojams tinkamai pristatys tą naujųjų laikų 
Algimantą pasigėrėti. Red.Veiksmas vyksta Lietuvoje po Antrojo pasaulinio karo, dar Stalino laikais, kai Lietuvos partizanai paskutinėmis jėgomis kovojo su raudonuoju okupantu. Veikėjai: 12 metų mokinys Petriukas (ištraukos ir liečia jo nuotykius), mokytoja Aldona Petkutė, ūkininkas Didžiulis su žmona, ūkininkas ir slaptas partizanas Sereika ir jo žmona, kompartijos sekretorius Striukas, mokyklos vedėjas Cviekus, mokytojas Kuraitis, siuvėja Magdė, partizanų būrio vadas Vanagas, milicijos viršininkas Balandis, apskrities milicijos vadas majoras Govorovas, vokietis Hansas ir kt.IMilicijos viršininkas Balandis su kompartijos sekretorium Striuku rengiasi užklupti pas ūkininką. Didžiulį partizaną, apie kurio buvimą pranešė siuvėja Magdė. Balandis išvyko kiek anksčiau ir kitu keliu, o tuo tarpu Striukas

Liepęs milicininkui paimti suvy
niotus šautuvus ir, pridėjus savąjį, 
nunešti juos prie kalvės, pats išėjo į 
gatvę ir aplinkiniu keliu nuėjo taip 
pat kalvės link. Taip visai ekspedi
cijai išsisklaidžius, niekam nekilo 
įtarimo, kad čia kur nors rengia
masi.

Niekam, išskyrus dvylikos metu 
Petriuką. Šis guvus berniukas, be
bėgdamas iš mokyklos namo didžio
sios pertraukos metu, pastebėjo iš 
tolo atvažiuojantį automobili. Auto
mobilis miestelyje buvo retenybė, 
neskaitant kompartijos sekretoriaus 
automobilio, kurio judėjimas reiškė, 
kad visagalis kompartijos sekreto
rius kur nors išvyksta, ar iš kur par- 
vyksta ir galbūt vežasi su savim pa
gautą auką. Dažnai šita “mašinka”, 
kaip ji populiariai buvo vadinama, 
tarnavo ir atskiriems suimtiesiems 
nuvežti j kalėjimą. Nevienas to 
valsčiaus gyventojas jo buvo “pavė
žintas”, kaip apibudindavo pats 
Striukas suimtuju nuvežimą. Dėl to 
žmonės ir bijojo jos ir su nerimu se
kė jos judėjimą. HaMokytojas Kuraitis, ruošdamasis Pirmosios gegužės šventei, paprašo šeimininkę atsiųsti pas jį savo sūnų Petriuką.

Sudomino jos atvykimas ir Pet
riuką. Tad, neužbėgęs net į namus, 
įsmuko i prieinanti prie gatvės dar
žą ir pradėjo jame krapštinėtis, daž
nai žvilgčiodamas į gatvę. Daržą jis 
mėgdavo: parengdavo dirvą pavasa
rio sėjai, padėdavo motinai sodinti 
daržoves, vėliau jas laistydavo ir 
prižiūrėdavo kaip jos auga. Tas dar
žininkystės pamėgimas atsirado jam 
neseniai. Daržas buvo pakilesnėj 
vietoj, ir iš jo galima buvo aiškiai 
matyti miestelio aikštę su į ją įsilie
jančia pagrindine gatve, ir prie jų 
esančias įstaigas, ir į jas atsilankan- 
kančius žmones. Nežinia, ar Petriu
ką labiau viliojo pats darbas darže, 
ar noras pasigrožėti miestelio vaiz
du ir stebėti jo gyvenimo sruveni
mą.

Matė Petriukas grįžusią “mašin
ka” vyresnybę, matė į partijos būs
tinę įeinančią Magdę, greitai į mili
cijos įstaigą žygiuojantį komparti
jos sekretorių ir netrukus išvažiuo
jantį su milicininku milicijos virši
ninką Balandį. Daugiau matyti ne
galėjo, nes turėjo grįžti į mokyklą.

Netrukus, pasibarškinęs i duris, 
iėjo Petriukas.

įėjęs į kambarį, sandariai uždarė 
duris ir priėjo prie Kuraičio visai 
arti, linksmai besišypsančiomis aki
mis klausdamas, ko iš jo norima. Jis 
atrodė pasiruošęs vykdyti kiekvieną 
jo įsakymą. Kuraitis taip pat links
mai pažiūrėjo i berniuką ir paten
kintas nusišypsojo, kaip šypsosi tė

vas, didžiuodamasis savo labiausiai 
mylimu sūnumi. Buvo jaučiama, 
kad juos rišo artimesni, negu mo
kytojo ir mokinio, ryšiai.

Mokytojas Kuraitis buvo apylin
kėje žinomas bolševikų pataikūnas; 
bičiuliavosi su jų pareigūnais, kal
bėjo per įvairias iškilmes bolševi
kines prakalbas, suaugusių kursuo
se laikė paskaitas naujosios santvar
kos klausimais, rengė vaidinimus 
su bolševikinio turinio veikalais; 
kalbėjo, kad jis net buvo padavęs 
prašymą priimti į komunistų partiją 
ir dabar esą laikomas kandidatu. Ir 
štai su šiuo komunistu Petriukas 
staiga susidraugavo! Tiesa, taip, kad 
apie tai žinojo vos keli asmenys.

O tas įvyko šitaip.
Prieš dvejetą metų, neseniai po to, 

kai rusų komunistų armija antrą 
kartą užėmė Lietuvą, vieną naktį 
pasibeldė į namo duris pikti balsai,
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reikalaudami jas tuojau atidaryti. 
Pabudęs iš miego Petriukas išsigan
do, kai pamatė įėjusius du unifor
muotus vyrus ir du civilius. Jie rei
kalavo iš Petriuko brolio, buvusio 
šauliu būrio vado, ginklo, iškratė ju 
butą ir, nežiūrėdami į tai, kad nie
ko nerado, broli suėmė. Nepadėjo 
nei motinos ašaros, nei maldavimai, 
nei paties brolio protestai. Prieš iš
vedamas brolis stipriai apkabino 
Petriuką, ir pabučiavo. Petriukas 
verkė ir nenorėjo atsiplėšti nuo bro
lio, kuri labai mylėjo. Nuo to laiko 
brolis dingo, kaip i vandeni kritęs. 
Motinai prasidėjo sunkiosios dienos, 
nes sūnus buvo pagrindinis šeimos 
išlaikytojas. Jos vyras buvo miręs 
karo metu.

Nuo tos baisios nakties Petriukas 
pradėjo neapkęsti komunistu. Kla
sėje pasidarė nedrausmingas, ypač 
Cviekaus ir Kuraičio pamokose. Ne
vengdavo susipešti su komunistuo
jančiais mokyklos draugais, dėlto 
nekartą teko nukentėti ir nuo mo
kyklos Vedėja Cviekaus ir nuo mo
kytojo Kuraičio. Bet jis buvo atkak
lus, ir bausmės mažai ką tegelbėjo. 
Jei klasėje, pasodintas i pirmą suo
lą, kad būtu visada mokytojo akyse, 
kiek apsitvarkė, tai pertrauku metu 
ar kur niekam nematant nepatinka
mus draugus apkuldavo iš visos šir
dies.

Netrukus sugalvojo naują, planin- 
gesnį kovos būdą': įsitaisė timpą, 
kurią vaikai iš rusiško vadino “ra- 
gatkė”, ir vakarais, o pasitaikius ge
rai progai ir dieną, taikydavo iš
mušti valdiškos įstaigos langą, arba 
iš gerai parinktos vietos, iš kurios 
lengvai ir nepastebėtam galima bū
tų esant reikalui pasprukti, paleis
davo akmenuką kuriam nors komu
nistų pareigūnui. Nukentėjusieji 
pradėjo skustis mokyklos vedėjui, 
kad jis sudraustu nusikaltėli ar nu
sikaltėlius, kurie galėjo būti tik mo
kyklos mokiniai. Bet nei Cviekaus 
grąsinimai, nei padarytos pas moki
nius kratos rezultatų nedavė. Pet
riukas buvo tiek gudrus, kad timpos 
ne tik nenešiojo i mokyklą, bet ir 
draugams ja nesigyrė.

Vieną-kartą Petriukas pastebėjo 
prie kompartijos namų grupę žmo
nių, kurioje buvo ir keli rusų uni

formomis apsirengę pareigūnai, o 
civiliu tarpe buvo Striukas ir Ku
raitis. Petriukas tyčia praėjo arti jų, 
kad išgirstu apie ką jie kalba. Ir 
kaip tik išgirdo, kai Kuraitis pasa
kė kažinkokį prokomunistini sakinį. 
Petriukas iš pasipiktinimo net pa
raudo ir nutarė Kuraičiui atkeršyti.

Tos pat dienos vakarą atsargiai 
prisėlino prie savo daržo tvoros ir, 
įtempęs timpą, paleido akmenį tie
siai i Kuraičio langą. Stiklas trakš
telėjo ir pasipuošė kreivais spindu
liais. Petriukas taip buvo patenkin
tas savo keršto aktu, kad nepajėgė 
pakankamai greitai atsiplėšti nuo 
nusikaltimo vietos ir išnykti, bet 
kelias sekundes gėrėjosi sudaužto 
stiklo vaizdu ir pavykusio keršto 
jausmu patenkintas šypsojosi.

To pakako, kad Kuraitis, kuris 
kaip tik tuo metu buvo savo kam
baryje, jį pastebėtų. Bet jis neišbė
go laukan ir Besibarė. Tik kai Pet
riukas, tartum nieku nedėtas, ramiai 
grįžo į savo namą, Kuraitis jo laukė 
prie durų ir, maloniai pasisveikinęs, 
pakvietė jį pas save i kambarį.

Kalbėjo jie ilgai ir tyliai. Iš kam
bario Petriukas išėjo sujaudintas. 
Sugrįžus į kambarį, kuriame jis gy
veno drauge su savo motina, pasta
roji pradėjo jį barti už tai, kad taip 
ilgai užtruko pas Kuraiti ir klausė, 
ką jis ten darė pas tą bolševikų ber
ną. Petriukas reikšmingai pažiūrėjo 
į motiną, priėjo artyn ir tyliai pa
sakė:

— Mama, aš tau pasakysiu didelę 
paslaptį, tik prisiek, kad niekam ne
pasakysi — niekam, niekam!

Motina nustebo.
— Ir kokias gi čia paslaptis turi? 

Ar tik ne bolševikas pasidarei? Eik 
jau greičiau gulti.

— Ne, mama, tikrai sakau. Aš tau 
turiu pasakyti, bet tu turi prisiekti, 
kad niekam nepasakysi. Persižeg
nok, mama, ir pasakyk, kad niekam 
neišduosi to, ką aš tau pasakysiu.

Vaiko veidas žibėjo tokiu džiaugs
mu, jo balse buvo tiek ekspresijos, 
kad motina turėjo pasižadėti:

— Niekam neišduosiu, kaip Die
vas mus mato!

Tada Petriukas, žiūrėdamas tie
siai j motinos veidą, tyliai ir kartu 
iškilmingai pasakė:

— Mama, mokytojas Kuraitis ne- 
komunistas. Jis lietuvis. Jis tik ty
čia taip daro, bet jam taip reikia. 
Daugiau aš nieko negaliu pasakyti. 
Tikrai taip. Tik niekam neprasitark 
apie tai, mama.

Kitą dieną prie pusryčiu motiną 
tiriamu žvilgsniu žiūrėjo i Kuraitį, 
kuris pagaliau tai pastebėjęs, nusi
šypsojo ir pasakė:

— Jūsų Petriukas tikrai puikus 
berniukas. Ar jūs nepyksite, jei jis 
kartais užeis pas mane?

Motina suprato, ir jos akys leng
vai aprasojo. Kuraitis taip pat su
prato jos tylų atsakymą, stipriai pa
spaudė jos ranką ir, nieko daugiau 
nepasakęs, apsisuko ir greitais 
žingsniais nuėjo į mokyklą.

O Petriukas dabar visiškai pasi
keitė. Klasėje pasidarė drausmingas 
ir su vaikais nebesipešė; priešingai, 
net su pionieriais, jei ir nepradėjo 
draugauti, tai bent draugiškai pasi
kalbėdavo. Padarė pažangą ir moks
le; nors ir anksčiau nebuvo paskuti
nysis, dabar tapo vienas pirmųjų 
mokinių klasėje. Šį Petriuko pasi
keitimą greitai visi pastebėjo ir lai
kė tai ir visai ne be pagrindo, moky
tojo Kuraičio nuopelnu. Tik niekas 
negalėjo suprasti, kokiu būdu jis to 
pasiekė. Pranyko ir nusiskundimai 
dėl timpos, kuri nuo to laiko buvo 
visiškai užmesta.

Pats berniukas tartum staiga pa
augo, pasidarė labiau savim pasiti
kįs, oresnis, nes pasijuto svarbiu, at
sakingu asmeniu, su uždėta, kad ir 
aprėžta, atsakomybe ir pareigomis. 
Iš tikrųjų jis tapo narys vieno iš 
slaptų lietuvių pogrindžio ratelių, į 
kurį jį įtraukė mokytojas Kuraitis, 
einąs informatoriaus pareigas prie 
partizanų kuopos štabo. Petriukas 
tapo ryšininku su ryšio tašku, ku
riuo buvo ūkininkas Sereika, gyve
nąs netoli slaptos partizanų stovyk
los. Petriukui teko jau kelis kartus 
pas jį pabėgėti su įvairiais, kartais 
jam pačiam visai nesuprantamais, 
pranešimais, ir ne tik pas Sereiką, 
bet ir kitur.

Ir dabar, pakviestas pas Kuraiti, 
jis laukė uždavinio, kurį buvo pasi
ruošęs vykdyti su dideliu malonu
mu, gailėdamasis, kad jų taip retai 
gauna. (B. d.)
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

MIELASIS BROLI IR BRANGIOJI SESE,

Metų pradžioje naudinga pa
žvelgti į save, į savo gyvenimo 
kelią, kuris vienu žingsniu ir vėl 
labiau prisiartino prie tikslo. 
Taip, žmogaus gyvenimas yra ke
lias. Kelias į laimę. Laimei žmo
gus yra skirtas, laimės jis visomis 
savo prigimties jėgomis ir siekia. 
Žmogaus siekiama laimė gali bū
ti arba laikina arba amžina. Tik 
amžinoji laimė yra tikra, tik ji 
žmogų gali pilnai patenkinti ir 
nuraminti jo prigimties troškimą. 
Jeigu laimė nesitęsia amžinai, bet 
vos tik vieną kitą akimirką, ji yra 
tik grynai įsivaizduota laimė, tik 
laimės chimera. Tikroji laimė ga
li būti jau ir šioje žemėje, jeigu 
ji nėra amžinos laimės kliūtis, bet 
įvadas į ją. Kartais žmogus, siek
damas laimės, paklysta. Is tiesaus, 
tikrosios laimės apšviesto kelio 
jis pasuka į kreivus šunkelius, pa
matęs ten blykčiojant vieną kitą 
pelkių žiburėlį. Jeigu jis ir pasie
kia tą žiburėlį — apsivilia, nes jis 
greit užgęsta. Bet dažniausiai to 
žiburėlio žmogus visai nepasie
kia, nes įklimpsta klaidžiose pel
kėse.

Sis pavojus labiausiai gresia 
jaunimui, kuris dar netoli gyveni
mo keliu yra nužygiavęs, kuris 
yra pilnas noro viską pamatyti, 
ištirti, išmėginti, kuris niekad nė
ra patenkintas tuo, ką turi, bet 
nuolat siekia ir trokšta to, kas yra 
toliau, ko jis dar nepasiekė ir ne
įsigijo. Jį labiau vilioja kreivi 
šunkeliai negu tiesūs keliai. Jo 
akiai daug malonesni atrodo tie 
blykčioją, apgaulingi pelkių ži
burėliai negu pastovi saulės švie
sa.

Prieš jaunimo akis dar tęsiasi 
ilgas, ilgas kelias. Jo gyvenimas 
— ateitis. Jis pats kuria ateitį ir 
laimę sau, savo šeimai ir savo tau

tai. Visų viltimi žėrinčios akys 
yra atkreiptos į jį, žygiuojantį gy
venimo keliu. Bet kiekvieno šir
dis dreba, kad. tik jis nepasuktų 
tuo keliu, kuris kiekvieną paklai
dina klampiose pelkėse. Nėra 
baisesnio ir liūdnesnio vaizdo už 
pelkėse nugrimzdusį jaunuolį, 
kurs nepavijo viliojančio ir vis 
tolstančio apgaulingo žiburėlio...

Kartais, kai jau perdaug toli 
nueinama pelkėtu šunkeliu, yra 
sunku grįžti atgal. Bet jaunimui 
nieko nėra negalima, nes dar il
gas gyvenimo kelias tęsiasi prieš 
jo akis. Norint pasukti atgal į tie
sų kelią, reikia suprasti pagrindi
nę priežastį, nuvedusią tais krei
vais ir pelkėtais takais. Priežas
čių gali būti daug ir įvairių, bet

KONKURSAS APSE JAUNIMĄ IR TĖVUS
Jaunimui 13-19 metai yra perėji

mo tiltas iš vaikystės i suaugusio 
dienas. Tai kritiškas laikas ne vien 
bręstančiam jaunuoliui, bet ir juo 
besirūpinantiems tėvams. Jausdami 
šios problemos svarbą, “Laiškų Lie
tuviams” žurnalo vardu skelbiame 
rašinio konkursą, tema SANTYKIAI 
TARP TĖVŲ IR BRĘSTANČIO 
JAUNIMO, kurie galėtų būti svars
tomi įvairiose tarp savęs besirišan- 
čiose srityse: pedagoginėj, sociali
nėj, pasaulėžiūrinėj, tautinėj, dori
nėj, religinėj ir kt.

Rašinys (straipsnis, beletristinis 
vaizdelis ar pan.) turi būti ne ilges
nis kaip 3000 žodžių, pasirašytas sla
pyvardžiu ir išsiųstas kartu su at-

Trys dvasios vadovai. V. s. kun. J. Vaišnys, S.J., 
svečias kunigas iš Afrikos ir s. kun. S. Kulbis, S.J.

pati pagrindinė ir didžiausia daž
niausiai bus ta pati — tuščia širdis. Mat, žmogaus širdis taip jau 
yra sutvarkyta, kad tuščia niekad 
negali- būti: arba joje viešpataus 
gėris ir grožis arba biaurus šiukš
lynas.

Pastebint, kad širdyje jau blės
ta gėris ir grožis, reikia vėl jį 
kurstyti ir iš naujo įžiebti. Reikia 
vėl tuščią širdį pripildyti tuo, kas 
gera, gražu ir kilnu. Šias verty
bes gali žmogui duoti tik religija 
— nuoširdus santykis su Tuo, 
kurs atėjo į žemę atnešti ugnies, 
kurs atėjo išgelbėti žmonijos iš 
klampių pelkių ir nurodyti tikro
sios laimės kelio.v. s. Juozas Vaišnys, S. J.LSS dvasios vadovas
skirame vokelyje užrašyta tikrąja 
autoriaus pavarde bei adresu “Laiš
kų Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 
56th St., Chicago, III. 60636. U.S.A., 
nevėliau 1965 m. vasario 10 d. At
siųsti rašiniai tampa žurnalo nuosa
vybe ir gali būti jame spausdinami. 
Skiriamos trys premijos: I — 70 
dol., II — 40 dol. ir III — 30 dol.

Norėdami, kad ir jaunimas pasi
sakytų, skelbiame konkursą ta pa
čia tema jaunimui, ne vyresniam 
20 metų amžiaus, skirdami dvi pre
mijas: I — 30 dol. ir II — 20 dol. 
(rašiniai turi būti pažymėti “jauni
mo konkursui”).

“Laiškų Lietuviams” redakcija

8 —

8



(Tęsinys)
Staiga švystelėjo saulė. Viena. Dvi... Krūtinėje darė

si šilta, o žemė kvepėjo...
Negi jis namie? Šiene?... Bet kodėl tas skausmas 

toks aštrus?...
.. Viešpatie mieliausias!.. Kažkas rusiškai rėkia .. .
Jurgis praplėšė sunkias sutinusias ir pamėlynavu

sias akis. Piktas ir geltonas kazoko veidas užstojo ryt
mečio dangų.

— Sakysi ar ne!? — riktelėjo vėl rusas.
Jurgis atgavo sąmonę, atsipeikėjo. Sukando dantis 

ir nežymiai dairėsi. Vietos pažįstamos, daug kartų lan
kytos. Kodėl jie čia jį atsitempė?..

— Sakysi ar ne?... Matai virvę ir tą šaką?... Skai
čiuoju iki dešimties... Vienas, du, trys...

Subarškėjo kito kazoko pentinai. Jurgis žiūrėjo Į 
atėjusio didelius batus.

■— Klausyk, tu žioplas parše, — kreipėsi atėjęs, nu
traukdamas ano skaičiavimą, — mes žinome, kad tu ne 
savo noru ta. baisią niekšybę padarei ir nužudei nekaltą 
žmogų, sudeginai namus... Nieko mes iš tavęs nenori
me, tik pasakyk, kas tau liepė taip daryti... Nebemuši- 
me ir... paleisime... Būk gi protingas pagaliau. Nesi jau 
toks geltonsnapis... A? ...Kaip?...

Paraudusios Jurgio akys ašarojo. Deginąs skausmas 
čaižė visą kūną, ir jis nebejuto vietos, kuri šiuo metu 
neskaudėtų. Baimė, kad gali tekti dar daugiau kentėti 
ar net čia pat mirti, kalbėte kalbėjo apie reikalą išsi
gelbėti. Juk tereikia pasakyti, kad senis Rodinskis jam 
liepė tai padaryti, ir viskas pasibaigtų. Jis eitų vėl sau 
namo į Miškaicius, kur jo laukia mamytė...

Žiopčiodamas Jurgis spaudė apatinę lūpą iki krau
jo dantimis. Jam rodėsi, kad tai buvo vienintelis būdas 
pasipriešinti kalbančiai baimei.

— Tai, tu vis man dar tylėsi, a? — ir smogė kazo
kas aštriu batu i nuogą blauzdą...

Jurgis susirietė. Jo akyse vėl darėsi tamsu. Ką su 
juo dabar jie bedarytų, jam būtų visiškai tas pats...

Jurgis nebegirdėjo, kai iš tankumyno Igno grupė 
paleido taiklių šūvių salvę į kazokus. Jis nė nematė, 
kai jį spardęs rusas susvirdėjo ir krito šalia jo kruvinu 
veidu į tankią ir aukštą žolę...

Staiga užklupti kazokai nebedrįso priešintis. Jie 
šoko ant arklių ir pasileido į pamiškę. Galingas valia
vimas aidėjo mišku, kai sukilėliai vijosi bėgantį priešą.

Iš Miškaičių girios išsprukę, kazokai metėsi atgal į 
Bolugovo dvarą. Tai buvo dabar vienintelė ir patiki
miausia vieta mažam kazokų likučiui. Visa kita — jie 
gerai žinojo — buvo jau Miškaičių sukilėlių rankose. 

Bet šį rytą ir Bolugovo dvaras kitaip atrodė. Smilko ir 
aplink save karčių degėsių kvapą skleidė didieji dva
ro rūmai. Pats ponas Bolugovas, dvariškių dar spėtas 
nutempti, baisiose apdegėlio kančiose gulėjo ūkvedžio 
kambaryje, beviltiškai laukdamas pirmosios pagalbos... 
Niekas netikėjo, kad pasiuntinys lekia gydytojo. Kiek
vienas galvojo apie savąją gyvybę ir savąjį likimą.

Kai kazokų tardytojų ir ekzekutorių būrelis par
lėkė iš Miškaičių girios, Bolugovas jau buvo miręs. Vi
siems aiškėjo nenumatytai liūdna padėtis. Nuomonių 
skirtumų nebebuvo. Kiekvienas buvo įsitikinęs, kad tik 
stipresni kariuomenės daliniai šioje apylinkėje galėsią 
atstatyti tvarką ir ramybę. Pats dvaras ir miręs jo šei
mininkas šiuo metu visiems rodėsi tik paprasta eiline 
smulkmena, dėl kurios perdaug nebuvo laiko nei jau
dintis, nei kalbėti. Tik viena ponia Bolugovienė rėkė, 
kad ji norėjusi kartu su vyru mirti... Rėkė ir rėkė, ne
begalėdama sustoti ir nusiraminti. Ji šaukė, kad pati 
viena išžudysianti visus niekšus sukilėlius, kad ji ei
sianti į pragarą, bet keršysianti visą savo gyvenimą ir 
visiems lietuviams...

Andrius Bogušas vaikštinėjo susinervinęs iš kampo 
į kampą svetainėje, kai Sauginas stovėjo susitraukęs 
kambario kampe ir nejudėjo, tartum akmeninis.

— Tokioje padėtyje Jurgis nebetinka jokiam užda
viniui ir geriausia būtų, jei tu jį parvežtum namo, — 
kalbėjo bajoras...

— Pailsėtų, atsigautų, o gal ir sustiprėtų... — pri
dėjo kiek patylėjęs...

Sauginas sujudėjo.
— Ne, šito niekada nebus, — tvirtai ištarė senis, — 

ar tamsta nori šitokį vaiką grąžinti motinai?...
Bajoras prikando lūpą. Teisybę senis sako. Negražu 

ir gėda.
— Kaip tu nori, — tarė Bogušas pagaliau, — mano 

pareiga buvo tau šitai tik pasiūlyti, tau, kaip tėvui...
Tuo tarpu į svetainę įėjo senasis Rodinskis. Šypso

damasis ir kažkuo labai patenkintas, jis atkišo šeimi
ninkui ranką:

— Sveikutis, pone Andriau, žinai, sapnavau šią
nakt, amžiną atilsį, Klemensėlį... Rodos, jis joja ant 
juodo žirgo, o už jo, kiek akys užmato didelė lenkų ka
riuomenė, pone mielas, net graudu darosi...

— Užjaučiu tave, prieteliau, ■—■ atsakė šaltai bajo
ras, — bet žinai sentimentams dabar perdaug laiko ne
turime ir dovanok, jei kartais pasirodau nedraugišku, — 
bajoras žvilgtelėjo į Sauginą, — čia būdamas, drauguži, 
negali nepažiūrėti į tėvą, kurio sūnus atliko tai, ko tu 
norėjai... (B. d.)

— 9
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ATSISTATYDINIMO RASTAS

Baigęs rašyti atsistatydinimo 
raštą tuntininkui, skautas vytis 
Juozas Bareika susimąsto.

Ne, nėra prasmės tęsti. Praėjo 
pusmetis ir nieko gero nepada
ryta.

— Kažin, kas kaltas, — galvo
ja jis, — ar aš, ar vaikai, ar skau- 
tybė? Greičiausia aš.

— Nereikėjo apsiimti, — byli
nėjasi toliau. — Juk viskas pasi
keitė. Turėjau žinoti. Pasakojo, 
kad vaikai nepažįsta drausmės, 
kad tėvai žiūri pro pirštus, o aš 
vis galvojau: vaikai lieka vaikai. 
Ir mes buvome ne angelai. Rei
kia mokėti prieiti. Ir priėjau, tik 
ne prie vaikų, o liepto galą.

— Kažin, ar vaikai ką sakys? 
— tęsia draugininkas savo juo
das mintis. — Vytas toks juokin
gas: iškrės kokį pokštą ir žiūri ne
kalčiausiom akim. Algiui tik pa
duok sviedinį, ir jis prilimpa prie 
jo. Bet nėra prasmės: tegul kitas 
bando savo laimę. Kankina tokie 
menki rezultatai. Dar ši sueiga, 
ir užteks!

Palikęs atsistatydinimo raštą 
ant stalo, skautas vytis užsivelka 
uniformą. Kas būtų patikėjęs, 
kad jo draugininkavimas taip 
greit pasibaigs!

— Ką darysi! — atsidūsta jis ir 
išeina į paskutinę sueigą.

* * *
Vilkiukai tebėra lituanistinėse 

pamokose, kai draugininkas nu
sileidžia į mokyklos rūsį. Jis at
rakina spintą, išima vėliavą ir 
draugovės Įmygąs.

Įrašęs sueigos planą, permeta 
būrelių sąrašus akimis. Geltonas, 
žalias, raudonas — vaikų pasi
rinktos spalvos, mūsų trispalvė.

— Kas iš to! — vėl atsidūsta 
nusiminęs vadovas. — Nėra 
prasmės: nieko nepadarau...

Pasigirsta skambutis, ir moki
niai išsiveržia iš klasių. Triukš
mingai stumdydamiesi ant laip
tų, vilkiukai sueina į rūsį.

Dviejų berniukų trūksta. Iš kal
bų neaišku, ar jie patys nuėjo na
mo, ar tėvai jų atvažiavo, bet 
kažkas garsiai surinka nelietu
viškai.

— Ot laimingi!
Žaliojo būrelio vadas pamiršo 

atnešti pažadėtuosius kaspinė
lius, reiškia, reiks pakeisti žaidi
mą. Mikas vėl be uniformos, jau 
ne pirmą kartą.

Pagaliau visi išsirikiuoja ir su- 
rimtėję pagerbia vėliavą. Karto
jami įstatai: vilkiukas klauso sa
vo vado, vilkiukas stengiasi būti 
geras.

Prasideda žaidimai. Bebėgda
mas Jonukas netyčia užgauna 
draugą, kuris uždengia akį 
abiem rankom, bet paaiškėja, 
kad viskas gerai. Ačiū Dievui!

Išimamos virvės, rišami maz
gai. Būreliai varžosi, kyla ginčas, 
draugininkas turi įsikišti. Vaikai 
supančioja vieną savo ir vieną 
draugo koją. Prasideda šokinėji
mas, kažkas nuvirsta. Triukšmas 
ir juokas drebina langus ir lem
pas.

MŪSŲ PAPROČIAI
Kodėl skautai sveikinasi kairiąja ranka?

Kadaise Ašanti vadas Af
rikoje kovojo prieš britų 
karininką Baden-Powellį.

Štai ką žinome iš Ašanti 
vado anūko: kai jo senelis 
turėjo pasiduoti Baden-Po- 
welliui, pastarasis ištiesė 
dešinę ranką draugiškumo 
ženklan.

Bet Ašanti vadas būtinai 
panorėjo paspausti B.-P. 
kairiąją sakydamas, jog tai 
tinka narsiausiųjų narsiau
siems.

Darydami tai, jie rodo pa
sitikėjimą vienas antru, nes 
turi padėti skydą, didžiau-

Padedamos virvės ir uždainuo
jama. Per žygio dainą marširuo
jama, pamėgdžiojant varles, 
gandrus, paukščius, zuikius. Vi
sas rūsys juda, banguoja. Bet jau 
laikas baigti.

Vėliava grįžta į spintą, vilkiu
kai dingsta, draugininkas tvarko 
užrašus ir ruošiasi eiti namo. Jo 
galva tiršta nuo triukšmo ir įtem
pimo.

Kieme du vilkiukai ritasi ant 
žemės. Pamatę išeinantį vadovą, 
jie paleidžia vienas antrą ir pri
bėga.

— Mums netoli iki namų, — sa
ko abu iš karto. — Norėjome pa
klausti, broli draugininke, ar ne
galima būtų turėti ilgesnes suei
gas. Valandos per mažai: kai tik
rai linksma, visuomet reikia eiti 
namo.

* * *
Atsistatydinimo raštas neišsiųs

tas guli popieriaus krepšyje: 
skautas vytis Juozas Bareika nu
tarė dar kurį laiką bandyti savo 
laimę su šių laikų vilkiukais.

Sk. V.

šią savo gynimosi priemonę, 
Į šalį.

Kurdamas skautų sąjūdį 
pagal tolerancijos ir teisin
go žaidimo principus, lor
das Baden-Powellis nutarė, 
kad sąjūdžio nariai sveikin- 
sis kairiąja, ne tradicine de
šiniąja, ranka.

B.-P. dešiniosios rankos 
paspaudimas reiškė drau
giškumą. Kairiosios pa
spaudimas jam atrodė dar 
kilnesnis: jame atsispindi 
žmonių nusiteikimas pasiti
kėti vienas kitu.

(Be to, ar kairioji nėra ar
čiau širdies?)

10 —
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SKAUTIŠKŲJŲ IDEALŲ SIEKIANT

NEJUOKINGI JUOKAI

Visi mėgstame sąmojų, 
humorą, ir visi sutinkame, 
kad juoktis ne tik sveika, 
bet tikras vaistas. Linksmas 
žmogus visur laukiamas; 
sakoma, kad net pats Die
vas jį myli. Ko daugiau be
reikia ?

Yra, tačiau, juokų, kurie 
nejuokingi. Jie nieko bend
ro neturi su gera nuotaika, 
sveiku, aštriu sąmojumi ar
ba linksmumu, kurį visi 
mėgsta.

Nejuokingi juokai yra ne
vykę, dviprasmiški anekdo
tai, negražūs, dažnai mela
gingi gandai, nešvarūs, ne
padorūs pasakojimai, skau
dūs kitiems pasirodymai.

Kadaise nejuokingi juokai 
buvo mėgiami kai kurių vy
rų kompanijoje, ir tai ne vi
sų vyrų. Šiais laikais, deja, 
net jaunimas, dėkui Dievui; 
ne visas jaunimas, mėgsta 

juokų, knygų, filmų. Jo sa
vigarba neleidžia jam teršti 
savo lūpų ir širdies purvu. 
Jam nesudaro jokio malo
numo juoktis iš kitų, kada 
tas juokas įskaudina juos. 
Tas ypatingai liečia mer
gaites: kaip jos galėtų būti 
tokios nemoteriškos, kad 
klausytų arba pasakotų ne
švarius juokus? Kadaise 
akiplėšai vyrukui buvo dro
žiama per veidą, šiais lai
kais mergaitės dažnai ne tik 
klausosi nevykusių pasako
jimų, bet pritariančiai juo
kiasi.

Niekuomet nebuvo ir nie
kuomet nebus aplinkybių — 
laiko, vietos ar draugystės 
— kurios pateisintų nešva
rius juokus. Papročiai kei
čiasi, bet padorumo taisyk
lės palieka tos pačios.

Šis aptarimas atrodo labai 
tikslus: Nejuokingas juo
kas skelbia žmogaus igno- 
ranciją, parodo padorumo 

švankiais paveikslais, ku
riais sunku nusikratyti.

Nejuokingi juokai papik
tina jautresnius žmones, 
kuriems rūpi sveiki ir šva
rūs gyvenimo dalykai; py
kina tuos, kurie mėgsta 
juoktis, bet neapkenčia pur
vo.

Nejuokinki juokai netin
ka skautų gyvenime. Jie ne
tinka nei skautiškuose lei
dinėliuose, nei laužų ar pra
mogų programose.

Skaudžiai pasijuokti iš ki
to, iškelti abejotinos vertės 
įvykius ir juos skleisti nėra 
skautiška.

Juoktis su kuo nors, pui
ku. Juoktis iš ko nors ne
gražu. Tai daro snobas: jam 
nerūpi, ai’ kitas jaučiasi 
įgeltas ar jo garbė nuplėšia
ma.

Net juoko tonas gali įžeis
ti. Šypsena gali būti skaudi 
kitam, jei ją lydi pajuokian
tis žvilgsnis.

Kalba mus išduoda. Ko 
širdis pilna, tą lūpos skelbia.

Žiūrėkime rimtai į dešim
tąjį įstatą, kuris pritaikytas 
visoms skautybės šakoms 
šitaip skamba:

nejuokingus juokus.
Kultūringas ir išauklėtas 

žmogus vengia nešvarių

trūkumą, iškelia jo sielos 
apverktiną būklę, teršia 
klausytojų vaizduotę ne-

Skautai blaivūs ir skais
tūs savo mintyse, žodžiuose 
ir veiksmuose. V'. M.

. Lietuvių skautybės sąjūdžio dalyviai Anglijoje labai uoliai skautauja ir gražiai atstovauja lietuvius. Nuo
traukoje Nottingham© skaučių ŠILUVOS draugovė. s. Alkio nuotr.
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MŪSŲ JAUNIESIEMS

PADEDAME ALKANIEMS

Badauti labai sunku: galvutė sukasi, vi
durius graužia, darosi silpna ir galvoji:

— Valgyt! Valgyt! Kur man rasti ką 
nors valgyt?”

Geri žmonės atjaučia alkanuosius visa
me pasaulyje ir bando jiems padėti. Jie taip 
pat atjaučia ir paukščius bei žvėrelius, ku
rie negali nubėgti pas mamytę ir pasakyti:

— Noriu valgyti: ką man duosi?
Jie negali atidaryti šaldytuvo ir pasiim

ti skaniausių daiktų, kaip mes kad dažnai 
darome, įbėgę iš kiemo ar grįžę iš mokyk
los.

Todėl nepamirštame savo plunksnuotų 
ir keturkojų draugų.

Jei tik kaip nors galime, išnešame jiems 
sėklų ir trupinių bei juodos duonos, kurią , 
net zuikučiai mielai graužia.

Nieko nėra malonesnio, kaip matyti al
kanus skaniai maitinantis.

o. s.

Gera paukščiams ir miško žvėreliams 
šiltu laiku, bet, žiemai atėjus, jiems neleng
va rasti maisto.

Užsisakykime SKAUTŲ AIDĄ
1965 metams.

V. Nemunėlis

AŠ LIETUVIS

Aš esu lietuvis tikras, 
aš lietuvis tikras būsiu. 
Vilnius sostinė tikroji, 
Lietuva tėvynė mūsų.

Aš lietuviškai kalbėsiu 
ir užaugęs ir pasenęs, - 
aš lietuvis būsiu vyras, 
aš lietuvis būsiu senis.

(Aušrelė II, 1938)

VAIDINAME su kaukėmis

Įdomu, vaidinti su savo kaukėmis. Saulutė ir arklio galva laikosi ant 
vaidintojo pečiu; jis žiūri pro akiu skylutes apatinėje kaukiu dalyje.

12 —
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ŽIEMA MIŠKE V. Griciūtė

ŽIEMA:
Šokit, snaigės linksmai, 
Denkit žemę baltai...
Aš einu per laukus 
Pas mažuosius vaikus.

(Nueina)
ŽVIRBLIS:

Kas čia bus, oi kas čia bus? 
Sniegas apdengė laukus.

VOVERĖ:
Aš žiemužės nebijau, 
Riešutu prisirinkau, 
Namas mano sandarus, 
Šaltis neprieis šiaurus.

KIŠKIS:
Aš, kai šaltis čiups mane, 
Išsimaudysiu sniege, 
Šokinėsiu, kol pailsiu, 
Bet užtat gerai sušilsiu.

ŽVIRBLIS:
Bet tyliau, tyliau, draugai.
Kalbasi čia pat vaikai.

VOVERĖ:
Ką jie neša? Cit! Tyliau.

KIŠKIS:
Bėkim, liskim kuo giliau, 
Gal jie spąstus mums statys? 
Slėpkimės! Nepamatys...

(Slepiasi. Įeina jaun. skautės)

V. Nemunėlis

TINGINIO PANTIS

Buvau aš sveikas, 
buvau linksmutis, 
kai mano draugės 
buvo knygutės.

Skaičiau kas dieną, 
kasdien gudrėjau, 
bet vieną kartą 
aš patingėjau.

Ai, kokią baisią 
gavau aš ligą 
kada iš rankų 
padėjau knygą!

DALIA:
Vakar čia mačiau žvirbliuką, 
Susitraukusi mažiuką...

LAIMUTĖ:
Na, statykim lesyklėlę!

Be darbo vaikštau 
kampan iš kampo... 
Be darbo sėdžiu — 
žiovulys tampo.

Baigiu surūgti, 
baigiu pasenti.
Visi vadina:
— Tinginio panti!

Mamytė pyksta, 
tėvelis baras, 
visiems aš kliūva, 
visiems negeras.

Knygelės, knygos, 
vėl būkit draugės, 
te mama myli, 
te tėtis džiaugias.

(Aušrelė II, 1938)

JŪRATĖ:
Pabarstykim trupinėliu.

(Padėjusios kopūstus, morkas, 
pabarsčiusios trupinių sesės 
išeina)

KIŠKIS:
(lįsdamas iš krūmo) 

Ką jie ten pastatė?
VOVERĖ:

Iš toli nematau...
ŽVIRBLIS:

Ar jie mūsų nematė?
KIŠKIS:

Neikite arčiau!
(Ateina lapė)
KIŠKIS:

Oi lapute, būk gera, 
Pažiūrėk, kas ten yra.

LAPĖ:
(prislinkusi prie lesyklos)

Ko jūs bijot? Lesyklėlė — 
Ir grūdu, ir trupinėliu.
Ko gi rodai veidą rūstų.
Tau padėta čia kopūstų,
Dar ir morkų. Po galu,
Net pluoštelis dobilų.

VISI:
Na, dabar tai kelsim puotą.
Galim šokti ir dainuoti.
Kur yra gerų draugu, 
Ten ir žiemą bus smagu. 
(Iš naujausios knygutės 
Jaunesniosios Skautės Vadovei)
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Visi LSS nariai ir narės prašomi 
rasti progų savo bičiuliams, pažįsta
miems ir kitiems geros valios lietu
viams pasiūlyti SKAUTU AIDĄ bū
tinai užsisakyti 1965 metams sau ar 
dovanomis ir kitiems.

IŠ SESERIJOS SUVAŽIAVIMO DETROITELietuvių Skaučių Seserijos Suvažiavimas, įvykęs 1964 — Donelaičio metų — rugsėjo 19 ir 20 d.d. Cleve- lande, Šv. Jurgio parapijos salėje, išklausęs tautinio auklėjimo klausimu s. A. Augustinavičienės paskaitos, po diskusijų nutarė:
K. Jakubėnas

SESYTEI

Tu, sesyte, 
netingėk 
ir skaityti 
man padėk!

Raidės juodos.
Kaip gražu!
Aš skaitysiu 
pamažu.

Akys bėga 
man risčia, 
nes dainelės 
puikios čia.

Skambios giriom 
ir laukam.
Tinka seniam 
ir vaikam.

Kad mokėčiau 
mintinai, 
jas dainuočiau 
amžinai. (Čyru-Vyru 1936)

1. Ištikimybė savo tautai ir savo kilmei yra būtina pilnutinės asmenybės dalis. Skautybė, siekdama išauklėti tokią asmenybę, negali atsisakyti tautinio idealizmo.2. Lietuvių Skaučių Seserijos tautinis charakteris yra vienintelis pagrindas jai egzistuoti šalia kitų skautų organizacijų už Lietuvos ribų. Mūsų organizacija turi būti lietuviška skautybės ugdytoja.3. Šalia pareigos tam kraštui, kuriame gyvename ir kurio pilnateisiais piliečiais pasidarėme, turime jausti pareigą nenustoti tikrųjų savo kultūrinės ir dvasinės egzistencijos šaknų, tęsdamos lietuviškos kultūros tradicijas, išlaikydamos savo kalbą, raštą, dainą ir meną.4. Kiekvienos tautos ateitis, kiekvienos egzistencijos viltis kaupiasi į ateinančią priaugančią kartą. Tenepalūžta mūsų organizacijos moralinė jėga, kad kartais nebepajėgtume arba sustingtume nešti atskirą lietuviško auklėjimo naštą, nepasiduotume paprastesniam gyvenimui, atsisakiusios mums likimo ranka skirto dualizmo — tarp krašto, kuriame gyvename, kurio gėrybėmis ir laisve naudojamės, kuriame gimsta ir auga mūsų jauniausioji karta, ir tos tolimos žemdirbių ir dainininkų šalies, iš kurios atsine- šėme jautrią, poetišką sielą, svajingą ir stipriai individualistini charakterį ir stiprų, mūsų tautai taip charakteringą visuomeninį - socialinį instinktą.5. Visos vienbalsiai pritariame tęsti ir stiprinti lietuvišką tautinį auklėjimo elementą lietuvių skaučių seserijos veikloje. Su Dievo pagalba ir meile mūsų tautos atžalynui nepaaukosime tautinio idealizmo idėjos dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.6. Šį nutarimą skelbsime visų sesių, skaučių tėvelių ir visuomenės tarpe, ieškodamos moralinės paramos, pritarimo ir jėgų mūsų ne taip jau lengvam darbui tęsti, tvirtai pasižadėdamos pasirinkti idealizmo kelią, vedanti i galutinį Lietuvos išlaisvinimą.

Siekiama, kad SKAUTU AIDĄ 
gautų visi Lietuvių Skautų Sąjun
gos nariai ir narės, visos skautų-čių 
šeimos, skautų-čių rėmėjai, jauni
mas ir visi, kuriems rūpi jaunimas.

Via susikūrė aukščiau minimi Seserijos suvažiavimo Detroite nutari
mai. Kalba s. A. Augustinavičienė, už vadovybės stalo sėdi VS v. s. O. Zails- 
kienė, jos pavaduotoja s. Jonikienė, s. F. Kurgonienė ir k.

s. A. Bacevičiaus nuotr.14 —
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SKAUTAI 
wč7a i

SKAUTU AIDO:
a) metinė prenumerata
b) garbės prenumerata
c) garbės leidėjo pren. 

Kurią pasirenki?

— S 3.00
— $10.00
— $25.00

VEIKLOS REIKALAI

Gerai lietuvių sk. vyčių veiklai 
būtini trys pagrindiniai dalykai:

1. skautavimas,
2. lietuvybė,
3. tarnavimas.
Projektuojant vieneto veiklą 

bei programas, reikia vienodai 
pramatyti vietos visiems trims 
dalykams.

PROGRAMŲ SUDARYMAS:
Susidarytina konkreti progra

ma, kas, kada, kaip bus veikia
ma ir kieno bus vadovaujama.

Prisimintina, jog svarbu, ne tik 
kas programoje įrašoma, bet 
taip pat labai svarbu, kaip 
įvykdoma.

Gera veiklos programa yra to
kia, kuri:

a) tobulai perteikia vyčiavimo 
principus;

b) pastoviai stiprina būrelį, 
draugovę;

c) giliau sudomina narius ir 
patraukia juos.

DAR KELI DALYKAI:
Suprantama, kad veiklos prog

rama turi pasižymėti tokiais sa
vumais, kurie laiduotų jos pasise
kimą.

Laikoma, kad programa tokius 
savumus turi, kai ji:

a) įvairi, kiekvieną kartą turin
ti ką nauja, iš daugiau dalykų ir 
taip toliau.

b) Pramato, kad nariai daly
vauja aktingai, kad visiems yra 
kas veikti ir kad kiekvienas turi 
dalį atsakomybės.

c) Turi naujų progų ir yra kaip 
jomis pasinaudoti.

d) Turi tikslą; beprasmių daly
kų ir tuščių dalykų neverta nė 
įtraukti; viskas turi vesti į tobu
lesnio skauto vyčio idealą.

e) Teikia džiaugsmo dalyviams 
ir visai aplinkai; kai visi gali pa

sigėrėti darbais, pasidžiaugti vai
siais, matyti pažangą ir prasmę.

f) Surišta su įžodžio principais; 
kas daroma, tai visada daroma 
skauto įžodžio prasme, kas yra 
pagrindinis dalykas kiekvienoje 
bet kurio skautų vyčių būrelio, 
vieneto veikloje.

IŠ KO PAŽINSI SKAUTU VADOVĄ?
Jis —
Planuoja iš anksto:
Jis numato programą, kuri įtvir

tintų jo berniukuose gero būdo, at
sakingo piliečio ir skautiško vado
vavimo idealą.

Dosnus:
Vadovas mielai pašvenčia laiko, 

minčių ir energijos, stengdamasis 
padėti berniukams pasiekti patyri
mo laipsnius ir įgyti žymenis bei 
specialybes.

Rūpestingas:
Jam rūpi, kad jo programa lavin

tų berniukų protą ir kūną, is neat
lieka darbų už berniukus, bet moko 
juos, kaip patiems atlikti darbus.

Pamiršta save:
Vadovas naudojasi savo padėtimi, 

kad įgytų berniukų pasitikėjimą, 
bet jokiu būdu ne tam, kad iškeltų 
savo asmenį. Jis moko berniukus 
vadovauti ir tada pats pasitraukia į 
užkulisį.

* * *

Kai aš buvau keturiolikos 
metų berniukas, mano tėvas 
buvo toks ignorantas, kad 
vos galėjau pakęsti jį na
muose. Bet kai man suėjo 
dvidešimt vieneri metai, la
bai nustebau, kiek jis išmo
ko per septyneris metus.

Mark Twain, W.S.B.

VENGTI KRAŠTUTINUMŲ!
Sk. v. sueigos dažnai pralei

džiamos tik kalbant. Šalia kalbė
jimo reikia judėjimo, reikia veiks
mų, reikia darbų.

Kalbėjimai geri, kai jie turinin
gi ir veda į tikslą; bet jei taip nė
ra, pasidaro iš tuščio į tuščią pils
tymas.

Programa turi būti konkreti. B.

Tolerantiškas:
Jis žiūri į berniukus kaip į žmo

nes, kuriems galima padėti tapti vy
rais, ir nedaro jokių skirtumų tarp 
jų.

Kuklus:
Jis Dievo sekėjas ir veda Dievo 

link; niekuomet nelaiko savęs viską 
žinančiu ir išmanančiu.

Smagiai nusiteikęs:
Jis jaunas širdyje. Su juo malonu 

būti. Jis padaro skautybę žaidimu, 
tuo būdu berniukai gali džiaugtis 
augimo metais.

Atleidžia:
Berniukų buvusios klaidos už

mirštos; jų dabarties klaidos tar
nauja tam, kad galima būtų parody
ti jiems geresnį būdą gyventi.

įkvepia:
Vadovas toks žmogus, kokiu jo 

berniukai norėtų būti užaugę.
Veiklus:
Jo draugovė nėra vien mokinių 

klasė. Instruktavimas tiktai ruošia 
darbus, užsiėmimus. Jo berniukai 
iškylauja ir stovyklauja, išbandy- 
dami žinias ir nagingumą ir siekda
mi geriausios sveikatos.

Darbštus ir budrus:
Vadovas gilinasi į skautų literatū

rą ir tariasi su kitais vadovais, norė
damas, kad jo berniukai kuo dau
giausiai pasinaudotų skautybę. Jis 
visomis jėgomis stengiasi paveikti 
savo jaunus draugus, kad jie savo 
ruožtu stengtųsi visomis jėgomis at
likti savo uždavinius. Sktn.
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VIEŠI PASIRODYMAI

Iki šiol kalbėjome apie tėvų at
silankymą į jūrų skautų iškilmes 
arba šventę būkle.

Tėvai buvo maloniai sutikti, su
pažindinti su buklu ir su vakaro 
programa.

Vėliava buvo įnešta, pagerbta, 
išsirikiavę skautai apžiūrėti, trū
kumai paaiškinti, tvarkingumas 
pagirtas.

Po to ėjo žaidimas, kuriame bū
relis skautų, prieš tai išėjęs iš 
kambario (ar salės), bando at
spėti, apie ką vadovo su tėvais 
buvo kalbėta. Aišku, renkama 
jūrininkiška tema.

Po to buvo demonstruotos ke
lios naudingos kilpos arba keli 
prisirišimai.

Buvo kuklios vaišės ir po to 
žaidimas, kuriame tėvai galėjo 
•dalyvauti.

Po to trumpa ceremonija už
baigė sueigą. Tėvams padėkota 
ir išsiskirstyta.

Visa tai vyko tuo metu, kada 
lauke ką nors pravesti buvo ne
galima.

Jei, tačiau, siekiama supažin
dinti platesnę visuomenę ir užsi
tikrinti jos paramos, įvykiai turi 
turėti gerą pramogą, būti gerai 
išreklamuoti ir turi būti pasirū
pinta, kad atsilankę jaustųsi pa
togiai.

Norėdami patraukti žmones tu
rite apsvarstyti, ką jie norės ma
tyti ir ką norėsite parodyti. Tuo 
būdu prieisite prie geriausio kom
promiso ir išvengsite blogo sko
nio arba nuobodžios, nors ir gero
mis intencijomis grįstos propa
gandos.

Taip pat turėkite galvoje, kad 
gera pakviesti žinomą žmogų, 
kuris atidarytų iškilmes. Tuo bū
du galite taktiškai prieiti prie ver
tingų pažinčių ir tikėtis didesnės 
viešos paramos.

Būdami išmintingi, nebandysi
te viską patys organizuoti ir ruoš
ti. Rėmėjų komitetas tikriausia 
aktyviai prisidės prie šitokio da
lyko ir savo tarpe pasiskirstys 
pareigomis rūpintis reklama, bi
lietais, automobiliais, vaišėmis, 
ypatingų svečių priėmimu ir pan.

VAIKAI YRA TAM, KAD
(Mintimis su tėvais)

Pasodini medį, laistai ir prižiū
ri jį. Rūpiniesi, kad jis turėtų erd
vės, saulės ir maisto. Karpai ne
reikalingas šakas, pririši lieme
nį, jei reikia, ir žinai, ko tikėtis: 
iš obelės bus obuolių, iš kriaušės 
— kriaušių.

Kas bus iš tavo vaiko, nevisuo- 
met gali atspėti, bet labai daug 
pareina nuo namų ir jų dvasios, 
koks jis bus.

Kol kūdikis mažas, jam skiria
mas visas dėmesys. Niekas nėra 
per sunitu, kad tik jis būtų svei
kas, linksmas ir laimingas. 
Džiaugsmo kupinos dienos: tai 
vaikas juokingai pakalbėjo, tai 
parodė sumanumo, tai padarė ką 
nors naudinga.

Kodėl, kai vaikai paauga, ma
žiau bėra džiaugsmo? Ar tikrai 
jau "taip yra! Nieko nepadarysi: 
tokie laikai!"

Visko gali būti, bet žiūrėkime 
paprasčiau, be modemiškų psi
chologinių gudrybių, ar nėra vis

Iš Tom Browne knygos 
SEA SCOUTING.

Jūs ir kiti skautų vadovai atsaky
site už programą, repeticijas ir 
rūpinsitės visais kitais dalykais, 
surištais su varžybomis.

Programoje bus gerai paruoš
tas ceremonialas, juokinga dalis, 
jūrų skautų programiniai pasiro
dymai bei įvairios varžybos.

Viskas bus suderinta su vieta, 
laivais ir esamomis vandens ga
limybėmis. Turėsite galvoje, ko
kį esate pasiekę standartą ir ko
kius skautai turi gabumus. Bet jei 
jūsų planai gerai sugalvoti ir iki 
smulkmenų apgalvoti, nustebsite 
patyrę, ką repeticijos ir tikras už
sidegimas gali padaryti iš būre
lio vyrukų.

JAIS DŽIAUGTUMĖMĖS
dėlto būdų džiaugsmui tėvų ir 
vaikų santykiuose išlaikyti?

Jei tikrai iš širdies to norėsime, 
būdų atsiras kiekvienuose na
muose, kad ir, pavyzdžiui, pa
klausus savęs tolaus ir panašius 
kasdieniškus klausimus:

Ar mūsų namai uostas, į kurį 
visi — ir vaikai ir tėvai — mielai 
grįžta, pabuvę su kitais? Ar tuo
se namuose geras pavyzdys, 
meilė ir paprastas jaukumas 
svarbesni už amžinas lenktynes 
su nežinia kuo, už gražius baldus 
ir visokius nebūtinus patogumus?

Ar yra tvarka, kad visi būtų 
laiku sveikai pavalgę, nors kar
tą per dieną pabendravę prie 
stalo? Ar visi, ypač jaunimas, iš
miegojęs?

Kur diena tęsiasi iki vėlybos 
nakties ir naktis iki vėlybo ryto, 
negali būti nei tvarkos, nei svei
ko poilsio, nei džiaugsmo.

Neišmiegoję vaikai atbunka, 
erzlūs, lengviau suserga, blogiau 
mokosi. Jiems sunku, ir su jais 
sunku gyventi.

16 —
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SKAUTŲ AKADEMIKŲ SUKAKTIS
Prieš 40 metų, 1924 metų spalio 

16 dienų Lietuvos Universitete 
jaunų studentų būrelis susibūrė 
į pirmą Lietuvoje, o kartu ir iš vi
so pasaulyje, universitetinį skau
tų vienetą. Tai buvo Studentų 
Skautų Draugovė, kurią sudarė 
skautai, norėję skautauti jau ir 
suaugę būdami. Narių skaičiui iš
augus ir organizacijai sustiprė
jus, Studentų Skautų Draugovė 
persiorganizavo į du savarankius 
vienetus: studentų skautų korpo
raciją "Vytis" ir Vytauto Didžio
jo Universiteto Studenčių Skau
čių Draugovę. Tiedvi organizaci
jos laisvoje Lietuvoje labai gra
žiai klestėjo, augo savo narių 
skaičiumi ir nuveikiamais dar
bais, uoliai talkino skautų-čių

Ar yra šeimos tradicijų, netikė
tų švenčių? Ar sekmadienis ir 
maistu, ir drabužiu, ir nuotaika, 
skiriasi nuo paprastų dienų?

Ar kiekvienas žmogus namuo
se turi savo nors ir kukliausią 
kampelį, kuris tikrai jo? Ar pa
mokoms ruošti tėra virtuvės sta
las?

Ar vaikai mato tėvus skaitant, 
ne tik laikraštį, bet ir knygą? Ar 
tėvai žino, kokie dalykai mokyk
loje iš kokių knygų dėstomi?

Glaudūs, nuoširdūs ryšiai tarp 
tėvų ir vaikų, dažni pasikalbėji
mai įvairiausiomis temomis tei
kia džiaugsmo. Taip yra, kai vai
kas mažas, taip galėtų likti, kai 
jis bręsta, auga.

Tenka budėti, tenka domėtis 
vaikais ir turėti jiems laiko, tenka 
būti griežtam, bet viso to pagrin
de ir fone vaikas jaus meilę.

Kas iš vaiko bus? Nebe taip 
svarbu, kai rūpi, KOKS JIS BUS.

Užaugęs namuose, kur viešpa
tavo nuoširdumas, paprastumas, 
sąžiningumas, darbštumas ir 
linksmumas, jis niekur neturėtų 
pražūti.

(Iš užrašų) 

vienetams, ypač Kaune, ir centri
niams skautų vadovybės orga
nams. Pavyzdžiui, skautų vadovų 
rengimo darbas, II Tautinės Sto
vyklos pravedimas didele dalimi 
rėmėsi studentų-čių skautų darbu 
ir talka. Jie organizuodavo kelio
nes baidarėmis Lietuvos upėmis 
ir ežerais.

Lietuvą užplūdę priešai, kartu 
su visa Lietuvos Skautų Sąjunga, 
užgniaužė ir studentų skautų 
veiklą. Tačiau jie nepasidavė ir 
veikė slapta. Daug jų įsijungė į 
slaptą Lietuvos laisvinimo kovą 
ir padarė daug žalos Lietuvos 
priešams, o daug kuo pasitarna
vo savo tautiečiams lietuviams. 
Daug jų toje kovoje nukentėjo ar 
net žuvo.

Emigracijoje, pradžioje Vakarų 
Europoje, o vėliau ir užjūrio kraš
tuose, atgijo ir studentų skautų 
organizacija. 1947 metais jie įstei
gė juos jungiančią organizaciją 
— Akademinį Skautų Sąjūdį 
(ASS). Labai išaugęs ir sustiprė
jęs, ASS prieš porą metų buvo iš
skirtas iš Brolijos ir Seserijos ir 
tapo trečiąja LSS šaka, lygia 
Brolijai ir Seserijai.

Tačiau tai nei kiek nepakeitė 
skautų akademikų darbo LS Są
jungoje. Labai daugelyje vietų, 
labai daugelyje vienetų, skautai 
akademikai dirba Brolijos ir Se
serijos vienetams vadovaudami, 
juos remdami, jiems vienaip ar 
kitaip talkindami. Labai daug 
aukštųjų skautų ir skaučių vado-

Šimtą metų nuo dabar ne
bus svarbu, kiek pinigų tu
rėjote banke, kokios rūšies 
namuose gyvenote, ar kokiu 
automobiliu važiavote. Bet 
pasaulis gali būti kitoks, ka
dangi jūs buvote svarbūs 
vieno berniuko gyvenime.

w. s.

* * *
Skautybės principai suda

ro pagrindą, pagal kurį ber
niukai lavinami demokra
tiškai gyventi.
Tai įrodo faktai, kad skau- 

tybė laikosi pripažintų stan
dartų, kas teisinga ir netei
singa; tiki į dalinimosi pa
tyrimais ir veikla, ir pripa
žįsta žmonių moralinį tar
pusavį priklausomumą.

Lavinimo sistema teikia 
jaunimui progą išreikšti sa
vo norą augti bendruome
niniai, protiniai ir morali
niai.

vų atsakingiausiose ir sunkiau
siose pareigose yra skautai aka
demikai. Vargu ar yra pasaulyje 
kuri Įrita skautų organizacija, tu
rinti savo vadovų tarpe tiek daug 
vadovų su aukštuoju mokslu.

Čikagos skautai akademikai 
savo sąjūdžio 40 metų sukaktį 
atšventė lapkričio pradžioje. ASS 
kapelionas kun. J. Kubilius, S. J. 
atlaikė jiems iškilmingas šv. Mi
šias su reikšmingu pamokslu. Po 
Mišių skautai akademikai uždėjo 
vainiką ant Laisvės Kovų pa
minklo, pagerbdami visus Lietu
vos laisvės kovotojus ir prisimin
dami tose kovose žuvusius savo 
narius. Šv. Kazimiero kapinėse 
buvo padėta gėlių ant ten palai
dotų garbės nario prof. S. Kolu
pailos ir filisterio K. Kasponio ka
pų. Vakare įvykusios sueigos me
tu visa eilė narių buvo pakelti 
senjorais ir tikrosiomis narėmis, 
o studijas baigę — filisteriais. Iš
kilmingo minėjimo — akademi
jos metu buvo prisiminta ASS 
praeitis, apžvelgta dabartinė pa
dėtis ir išklausyta daug sveikini
mų. Po minėjimo buvo graži, pa
čių skautų akademikų ir jų bičiu
lių atlikta meninė programa ir 
vaišės.

fil. V. Statkus
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rimupiiityiiiuiij
PASIDARYKIME “SLIBINĄ” MOKOMĖS MAZGU“Kopėčioms” daryti imame 2 vieno inčo pločio popieriaus juosteles (a ir b), kurių vieną galą smailiai nukerpame. Jos gali būti įvairių spalvų.Juosteles sudedame bukais galais ir sulipiname, kaip matyti pavyzdyje 1. Paskui b lenkiame žemyn, a lenkiame į dešinę, b per jį į viršų ir a per jį į kairę. Taip vienodai paeiliui lenkdami a ir b vieną ant antro, gausime laiptelius. Sulipinę smailiuosius galiukus, laiptelius galime drąsiai ištempti.Iš tokių laiptelių galima daryti vi

.J. sĮt sis

B.-P. sakė:
— Mes vadiname juos 

įstatais, ne taisyklėmis. Ar 
svarbu, kaip kas pavadin
ta? Taip, man skirtumas at
rodo labai didelis. “Taisyk
lės” yra kažkas, kad varžy
tų ir būtų primesta, “įsta
tai”, tačiau, yra ko laikotės, 
dalyvaudami skautiškaja
me žaidime. 

sokius darbelius, jų tarpe slibiną, kokį matote nupieštą.Slibinui reikia dviejų laiptelių — siauresnių ir platesnių, kuriuos sulipiname, kad uodegos galas būtų plonesnis.Galvai 6X5 inčų keturkampį perlenkiame taip, kad a gultų ant c ir b ant d. Tada užlenkiame į viršų kampučius, kaip pvz., 5, ir nulenkiame gautą kraštą cd į vieną ir kraštą ab į kitą pusę. Gautąją “kepurę” sugnybiame pusiau, įlipiname raudoną liežuvį, užlipiname akį ir turime slibino galvą, prie kurios prilipiname jo kūną. R. V.

* * *
Jei jūsų veidas nori šyp

sotis, leiskite jam tai dary
ti; jei jis nenori šypsotis, 
priverskite ji tai daryti.

B.-P.
* * *

Matyk blogiausius daly
kus, bet žiūrėk į geriausius. 
Tą gali daryti, nors ir negy
ventum ei kvailių rojuje.

B.-P.

Rodos, visi lengvai išmokstame rišti piemenų mazgą. Jis paprastas, bet labai naudingas ir labai daug kur vartojamas.Brėžinyje jis vartojamas pririši
mo reikalams.

Nr. 1 rodo, kaip dalimis mazgas užveriamas ant stiebo.Nr. 3 rodo, kaip papildomu mazgu SD trumpasis virvės galas sulaiko, kad pririšimas neišsileistų.Nr. nr. 4- 7 rodoma, kaip surišamas piemenų mazgas ir visas iš karto užmaunamas ant stiebo.Nr. nr. 8-10 rodo, kaip užrišti mazgą apie stiebą, kai negalima užmauti.
Laiškams dėti rėmeliai:

Lengva iš medžio išsipiaustinėti lietuviško stiliaus laiškadėtė ant stalo. Pabandyk!18 —
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Šis balandis neša foto negatyvus 
lengvame vamzdelyje.

Paskutiniuose SKAUTŲ AIDO 
numeriuose daug buvo rašyta 
apie paukščių skraidymus į šil
tuosius kraštus. Šį kartą noriu pa
rašyti apie savąją giminę, balan
džius, nes vienoj skraidymo sri- 
tyj mes esame labai gerai žino
mi, sakyčiau, net garsūs. Tad su 
rimtu, nepaprastu, tačiau užtar
nautu pasididžiavimu kviečiu 
skaityti straipsnį apie balandžių 
paštą.

Jau senovėje žmonės atkreipė 
dėmesį į balandžių sugebėjimą

** ŽAIDIMAI ♦*
Piešimo kimas.

Vadovas kreida nupiešia nuo 10- 
20 paprastų daiktų lentoje arba (po
pieriuje) ant grindų, vis ištrinda- 
mas seną piešini prieš pradėdamas 
naują. Stebėtojai skautai nupiešia 
tiek daiktų, kiek gali atsiminti.

Plaktuko ir vinies varžybos.

Kiekvienas žaidėjas turi vini, pir
masis voroje turi ir plaktuką. Nu
bėgęs prie toliau padėtos lentos, jis 
turi įkalti vinį, grįžti ir perduoti 
plaktuką sekančiam žaidėjui.

Daiktai ne vietoje.

Keli daiktai padedami ten, kur jie 
jokiu būdu nepriklauso. Žaidėjai, 
suradę juos, atneša vadovui.

PAUKŠČIŲ PASAULIS
Rašo Brolis Balandis — Columbiformes

orientuotis erdvėje ir iš toliau ras
ti kelią į savo nuolatinę vietą. Šia 
balandžių savybe pasinaudoda
vo rytų valdovai. Graikijoje ba
landžių paštas buvo žinomas 330 
metų prieš Kristaus gimimą. Ba
landžių paštu naudojosi ir romė
nai. XII - XIII amžiuje saracėnai 
buvo įtaisę daug balandžių pašto 
linijų.

Net ir naujesniais laikais, XVIII 
ir XIX amžiuje, dar prieš telegra
fo išradimą, balandžių paštu nau
dojosi įvairios prekybos ir bankų 
įmonės. 1849 metais garsioji Reu- 
terio žinių agentūra įsitaisė ba
landžių paštą ir tuo būdu 8 va
landomis sutrumpino laiką, rei
kalingą žinioms persiųsti tarp 
Berlyno ir Briuselio.

Balandžių paštu imtasi naudotis 
ir karo metu. 1870 m. vokiečiams 
apsupus Paryžių, vienintelį susi
siekimą su miestu palaikė balan
džiai. Iš 300 prancūzų turimų ba
landžių tik 70 išliko ir pasiekė 
savo tikslą, nes kitus sumedžiojo 
miestą apsupusieji vokiečiai. Bet 
ir tie 70 balandžių sunešiojo virš

Paslėptas pašto ženklas.

Pranešta, kad kambaryje paslėp
tas pašto ženklas. Kas jį suranda, 
praneša apie tai vadovui ir tyliai 
atsisėda.

Pagauk mane.

Žaidėjų grupė padalinama per pu
sę. Vieni išsirikiuoja viename kam
bario gale, kiti kitame ir atsisuka 
veidu į sieną.

Žaidėjai prislenka prie atsisuku
sių, ir kiekvienas paliečia atitinka
mą jam draugą. Tai padaręs, jis bė
ga atgal, kur stovėjęs, o paliestasis 
draugas bando jį pagauti. Už kiek
vieną pagautą žaidėją skiriamas 
taškas.

Žaidėjų grupės tada keičiasi vie
tomis. Laimi, aišku, kas turi dau
giausia taškų.

100,000 pranešimų! Tad tokie 
duomenys laiduoja, kad balan
džių paštas savo laiku atliko la
bai svarbų vaidmenį ir buvo ga
na patikimas.

Siunčiant pranešimus per ba
landžius, jie yra įdedami į leng
vus vamzdelius ir pririšami prie 
balandžio kojos arba prie uode
gos plunksnos koto. Savaime su
prantama, kad daug svorio ba
landis negali panešti.

Pašto balandžiai išsiskiria įgim
tu instinktu, nepaprastai stipriai 
jį traukiančiu namo. Skrenda iki 
60 mylių per valandą greičiu. Ge
rai išmokytas balandis gedi su
grįžti savo balandynan kad ir iš 
1,000 mylių.

Pašto tarnybai balandžiai ge
riausiai tinka, turėdami nuo vie- 
nerių iki 10 metų amžiaus, tačiau 
pradedami dresiruoti daug anks
čiau — 3 ar 4 mėnesių. Dresūra 
užgrūdina balandį fiziškai ir to
bulina jo pojūtį visada skristi na
mo.

Dresiruojamas balandis specia
lioje dėžėje išvežamas iš balan- 
dyno ir paleidžiamas laisvai 
skristi atgal. Pradžioje leidžiama 
skristi vieną mylią ar mažiau, ta
čiau palaipsniui atstumas didina
mas. Per kokią 20 pratimų dviejų 
mėnesių laikotarpyje balandis 
jau be klaidos grįžta iš 70-80 my
lių atstumo.

Įdomu, ar ne? O dabar iki kito 
karto. Spaudžiu kairę ir plasnoju 
namo. Budėkime!

Brolis Balandis.
P. S. Medžiagą šiam straips

niui beveik ištisai paėmiau iš 
lietuvių enciklopedijos II-jo tomo. 
Žinai, broli ir sese, toji enciklope
dija yra puiki Įmyga — kiek ten 
visokių žinių...

Paimk kada vieną kitą tomą ir 
pavartyk, pasiskaityk: labai įdo
mu! B.B.

— 19
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO
LAVINIMOSI PRATIMAI

Nr. 1.
I. Skautiškoji dalis.

Klausimas 1. Vertinama ligi 10 taškų. Daugelis mū
sų skaitė B.-P. biografiją. Ar turi ryškų jo asmens vaiz
dą? a) kaip B.-P. atrodė? b) kokie buvo charakterin
giausi jo būdo bruožai?

Kl. 2. Ligi 2 t. Kas jie tokie ir kur randasi “Our 
Chalet” ir “Our Cabana”?

Kl. 3. Ligi 3 t. Atidarius skautų būkle rastą dėžutę, 
joje užtikta 12 įvairių daiktų (žiūr. brėžinį), a) kokie 
daiktai rasti ir b) koks jų tikslas?

Kl. 4. Ligi 5 t. Žiemos iškylose ir stovyklose svarbu 
tinkamai apsirengti, a) kaip išlaikoma kūno šilima? b) 
kokius reikia dėvėti drabužius?

Kl. 5. Ligi 5 t. Skautai-ės yra gamtos draugai-ės. 
Taigi jie rūpinasi ir paukščiais, vasarą gamindami inki
lus, žiemą įrengdami lesyklas, a) kam lesyklos reikalin
gos? b) kur jas geriausiai padėti? c) kokio maisto ge
riausia lesyklon berti? d) nupiešk lesyklos savo pro
jektą.

II. Lituanistinė dalis

Kl. 1. Ligi 5 t. 1923. I. 9-15 dienomis Europoje įvy
ko nedidelis sukilimas. Vieno krašto plotas po to galėjo 
vėl susijungti su savo tėvyne, a) kokiam krašte buvo 
sukilimas? b) kas jam vadovavo? c) iš kieno valdžios 
kraštas buvo išvaduotas ir kam grąžintas?

Kl. 2. Ligi 8 t.------------buvo gimęs 1858. XII. 31,
Paežeriuose, Vilkaviškio apskr. Gydė kitus, bet pats 
buvo silpnos sveikatos. Visuomenininkas ir veikėjas, 
savo kūryba ir rašiniais žadino mūsų tautos dvasią. Ru
sų valdžios labai buvo persekiojamas, bet niekad neri
mo. Ilgai skambino varpu------- .a) kas jis buvo? b) ko
kią žinomą giesmę, ar dainą parašė? c) kokiu varpu

Skyrių redaguoja v. s. A. Matonis, 10 Edward St., 
Waterbury, Conn., 06708, USA.

ŽODIS 1965 METUS PRADEDANT
1964 m. Skautiškojo - Lituanistinio Lavinimosi 

varžybos pasibaigė ir dabar tebeskelbiami jų už
davinių sprendimai.

Nuo 1965 m. pradžios šiame skyriuje bus 
SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO LAVINIMOSI 
pratimų su įvairiais klausimais.

Skautiškojo ugdymosi reikalui būtų svarbu, 
kad kiekvienas Skautų Aido skaitytojas šio sky
riaus klausimus pasistengtų atsakyti. Tegu ir tik 
sau.

Įdomu, kas gali į šio nr. klausimus tuoj pat at
sakyti?

Pabandykite!
Jei reikia pagalbos atsakymams, teikitės jos: 

mama, tėvelis, vadovas-vė, senelė ar senelis, kai
mynas, draugas ar kas kitas, o ir knygos. Lietuvių 
Enciklopedija, Skautų Aidas ir kiti leidiniai visada 
gali padėti. Siekite jų pagalbos.

Kai pasiseka klausimus atsakyti, tuoj atsaky
mus surašykite ir siųskite šio skyriaus redaktoriui, 
kuris registruoja visus atsiųstus atsakymus ir vė
liau paskelbs, kas kiek jau turi taškų.

Sk. Aida 1964 m. nr. 1, 23-24 psl., buvo nuro
dymai kaip patogiau atlikti tuos dalykus.

Kiekvienas ir kiekviena kviečiami Mausimus 
atsakyti.

Sėkmės!
Redakcija.

skambino ir kieno žinomus atsiminimus parašė? d) ko
kius žodžius, iš kur ir kada valdžios buvo liepta “nu
kalti” (panaikinti) po jo mirties?

Kl. 3. Ligi 5 t. Tik ką praėjo Kalėdos, būdingos lie
tuvių papročiais. Tų švenčių visi laukia, ypač jaunimas. 
Ar žinai, a) kas buvo Kalėda, ką veikdavo ir koks “var- 
masas” jį lydėdavo? b) kokias kalėdines giesmes lietu
viai giedodavo? c) kiek dienų švęsdavo? d) kas buvo 
vadinama “tarpušvenciu” ir “šventvakariais”?

Kl. 4. Ligi 3 t. Įrašyk šios liaudies dainos pirmųjų 
dviejų eilučių žodžius ir pasakyk jos vardą:

Vieną tėvui, vieną broliui,
Ii- šelmiui berneliui.
Kl. 5. Ligi 4 t. a) Kas buvo kunigaikštienė Birutė? 

b) kur yra Šatrijos kalnas? c) kas buvo Povilas Lukšys? 
d) kaip atrodė Šiaulių miesto herbas? e) kaip vadinosi 
universitetai Kaune ir Vilniuje? f) kokia upė teka “už 
Raseinių”?

Visi su SKAUTŲ AIDU!

20 —
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Skyrių tvarko ps. R. Pakalnis, 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury, Conn., 06708, USA

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS
30. AlbumaiAlbumas yra įrišta knyga iš storų lapų kam nors sudėti ar įklijuoti: pašto ženklams, fotografijoms, atvirukams ir pan. Albumai būna įrišti arba atskirais lapais, užmaunami ant tam tikrų žiedų. Tuo atveju atskirai perkama viršelius su pritaisytais žiedais, ir atskirai lapus. Krautuvėse pardavinėjami jau gatavai atspausdinti pašto ženklams rinkti albumai su iš. anksto nurodytomis ženklams vietomis: tereikia gauti patį pašto ženklą ir jį nurodytoje vietoje įklijuoti. Tokių albumų yra didesnių ir mažesnių.Suprantama, kad dėl labai didelio pašto ženklus išleidžiančių kraštų gausumo, tokiame albume kiekvienam kraštui paprastai tegalima pa

skirti ne daugiau, kaip po vieną lapą, o neretai į lapą sutelpa net ir keli kraštai, todėl albumų leidėjai tegali duoti kiekvienam kraštui tik po kelis ar keliolika rinktinių pašto ženklų pavyzdžių.Jei rinkėjas turi daugiau pašto ženklų, negu albume nurodyta vietų, turi manytis jis pats: arba į albumą dėti pridėtinius lapus, arba įsitaisyti kitokį albumą. Pradedančiam filatelistui, daugiausia pradžios mokyklos mokiniui, tokio albumo kurį laiką pilnai pakanka, bet vėliau jis turi įsigyti pilnesnį, geresnį albumą. Pradžiai net ir paprasto sąsiuvinio pakanka. Daug kas esame pradėję rinkti pašto ženklus, klijuodami juos į sąsiuvinius.Bet pažengęs filatelistas turi įsigyti gerus, patogius ir patvarius al-

Iliustracijos prie 29 ir 30 pasikalbėjimų apie pašto ženklus.bumus. Paprastai atskirai perkama viršeliai su lapams užmauti žiedais, ir atskirai patys lapai. Tokius albumus ir lapus galima gauti specialiai juos gaminančiose firmose. Labai būna iš storo glancuoto kartono ir Švarūs arba specialiai atspausdinti, baltos, juodos ar ir kitokių spalvų.Yra lapų, kuriuose atspausdintas krašto pavadinimas, įvairios vinjetės ir pagražinimai, bei nurodytos ženklams vietos. Yra specialiai išleidžiamų lapų dėl “topicals”. Bet geriausia imti baltus ar juodus lapus, ant kurių tėra išspausdintas tik linijų tinklas, kaip aritmetikos sąsiuviniuose: tokiuose lapuose rinkėjas savo pašto ženklus gali sulipdyti, kaip jam patinka. Ant. Bernotas

ATSAKYMAI j KLAUSIMUS 
PRATIMAS NR. 7

L Skautiškoji dalis.
U. 1. 1. Jurgis Alekna — daktaras, vyr. sktn., Lietuvos Skautams Remti D-jos pirmin. ir Pirmasis Lietuvos Skautų S-gos Šefas; 2. Sofija Čiurlionienė — rašytoja, kultūrininkė, vyr. sktn., pirmoji (1930-1935 m.) Seserijos vadė; 3. Juozas Šarauskas — karininkas, vyr. sktn., ilgametis Brolijos Vadas, bolševikų suimtas, kalintas ir 

1941 m. nužudytas, varomas Rusijon (prie Červenės). 4. 
Juozas Milvydas — inž., sktn., Korp! Vytis filisteris, žuvo kaip Lietuvos laisvės kovotojas — partizanas kautynėse su bolševikais Kauno apylinkėse 1941 m-

U. 2. 1. pieštukų, popieriaus, kreidų, pirm, pagalbos vaistinėlė, virvių ir virvelių, sviedinys, žaidimo priemonės, signal, vėliavėlės, lempučių, degtukų, žvakių, kompasas, žemėlapiai, svarbūs adresai, telef. numerių sąrašas, dainorėlis, įvairios skaut. knygos, skilties gairelė, albumas, Sk. A. rinkinys. 2. būklo kampe arba pas kurį skirties skautą.
U. 3. 1. bus giedra. 2. lietų. 3. vėją. 4. giedra. 5. kad bus, ar būta lietaus.
U. 4. 1. vadiname tam tikrą eismą, kurį atlikdamas skautas tarpais eina, tarpais bėga; 2. juo, kiekvienam 

nepavargus, galima greičiau nueiti atstumą, negu paprastai einant; 3. einama ir bėgama periodais, pvz. po 15 žingsnių; 4. įpratus eiti ritmiškai, mylia nueinama maždaug per 12 min.
U. 5. 1. Kazimieras, Jogailos sūnus; 2. Vladislovas — Vengrijos ir Čekijos karalius; Albertas, Aleksandras ir Zigimantas — valdė vienas po kito Lenkiją ir Lietuvą; Fridrikas — Krokuvos vyskupas; 3. gimė 1458 m., mirė 1484 m. kovo 4 d.; 4. Vilniaus katedroje, šv. Kazimiero koplyčioje; 5. Leonas X.
U. 6. Ligonį paguldyti (nesodinti, palikti vietoje); bandyti greitai nustatyti, kas atsitiko; jei nekvepuoja, bandyti gaivinti, atsegti - atleisti, kur veržia; pakviesti daktarą (jei reikia ir kunigą).
U. 7. 1. kada esi tikras, kad ir smarkiai traukiant mazgas laikys, bet kurį bus lengva vėliau atrišti; 2. kuris, vos patraukus, išyra, arba taip smarkiai užsiveržia, kad jo negalima atrišti.
U. 8. 1. švari, smagi, tvarkinga, jei reikia, apkasta, išvėdinta; 2. sudedama lovelė arba šakų-šiaudų guolis ant drėgmės nepraleidžiančios medžiagos; miegamas maišas ar kelios antklodės, gerai išvėdintos ir išdžiovintos. 3. pakabinti lovos gale, ar padėti po lova ant pagaliukų keturkampio; smulkius daiktus — ant lentynėlės ar staliuko; 4. nelaikyti palapinėje, o tik lauke (nes nuo dujų naktį galva svaigsta); 5. nepatartina, nes atsiranda skruzdžių, ateina šeškai ir pan. — 21
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--- NIKIAI- SVEIKATOS IR LAIMĖS ŠALTINIS

1. MES JUDAMEŠiai nikių grupei priklauso įvairūs žaidimai, sportas, šokiai, daržininkystė, fotografija, mėgėjų radijo stotys ir pan. Dalis šių nikių nieko nekaštuoja arba labai mažai, bet kita dalis, pvz., skraidymas, laivininkystė, medžioklė — įkandama tik labiau pasiturintiems žmonėms.Primityviškiausiais laikais žmonės jau mėgo bandyti savo jėgą ir ištvermę. Tą darome ir šiandien.Tenisas, beisbolas, futbolas, krepšinis, čiuožimas, slidinėjimas labai populiarūs sportai. Nebūtina tapti ekspertu, bet sportuojant savijauta gera, ir grynas oras sveikas.Mums skautams labai mielas iš- kylavimas ir stovyklavimas. Negalime beveik įsivaizduoti sėkmingos skautybės be jų.Yra žmonių, mėgstančių šachmatus, skaityti, pasakoti, dainuoti, šokti tautinius šokius. Tai darydami jie ilsisi dvasiniai ir atitraukia savo dėmesį nuo juos varginančių dalykų.Augindami mėgiamus gyvuliukus, žmonės laimi dvejopai: jie dirba ir ilsisi. Šunes, katės, kanarkos, žuvy

Štai kokiu nagingu žmonių esama. P. Jonas Kaseliūnas tolimojoje Co- 
lumbijoje savo rankdarbiais išreiškia skautiškąjį nagingumą ir palaiko lie
tuviškąją dvasią.

tės arba kiti visai paprasti gyvūnėliai įdomūs laikyti. Kad jie būtų tinkamai prižiūrėti, reikia įsigilinti į jų prigimtį ir reikalavimus. Kartais žmonės, auginą šunis ar arklius, pavyzdžiui, turi ir medžiaginio pelno. 2. RENKAME KOLEKCIJASInstinktyviai, norėdamas ką nors turėti savo, žmogus pradeda rinkti kolekcijas. Kolekcijos gali neturėti piniginės vertės, bet teikti didelį malonumą, tačiau esama ir labai brangių, patalpintų muziejuose, kad tūkstančiai žmonių galėtų jomis džiaugtis.Renkant ką nors, neturi būti daroma žalos ar nusikaltimo: netinka “rinkti” daiktų iš restoranų, motelių, ir netinka, pavyzdžiui, plėšti paukščių lizdus, renkant nors ir labai įdomius kiaušinius: yra faktas, kad kaikurios paukščių rūšys kolek- cijonierių beveik išnaikintos.Žmonės užsiima ta pačia kolekcija visą gyvenimą arba trumpą laiką. Kartais jie mainosi eksponatais su kitais, tuo įgydami draugų — idėjos brolių.

Jaunimas mėgsta rinkti vabzdžius ir peteliškes, parašus, akmenis, lėles, kiaukutus, kartais retesnes knygas, žemėlapius. Moterų tarpe mėgiami senoviniai baldai, ko vyrai dažnai negali suprasti, stikliniai indai, sidabras, varis. Senovinių daiktų prekyba labai paplitusi, ir nikis nekartą tampa pelningu užsiėmimu.
3. KURIAME, GAMINAME 

KĄ NORSŽmonės, dirbą protini darbą, mėgsta laisvu laiku dirbti rankomis, ir kuria daiktus iš medžio, molio, odos, drobės, plastikos, stiklo, linoleumo, muilo, cemento, vaško, metalo ar pan. Sustatomi visokie modeliai, rišamos knygos, daromi baldai, audžiama, pinama.Žmonės nebūtinai tampa garsiais tapytojais, skulptoriais, rašytojais, muzikais, aktoriais, bet vienas kitas, kartais visai netikėtai, pastebi turįs tikrų gabumų. Moterys mėgsta užsiimti virimu, siuvimu, dekoravimu ir pasiekia didelio tobulumo.Negalima nepaminėti, kad mėgėjų detektoriai yra išgelbėję žmones, patekusius j nelaimę.
4. TIRIAME, MOKOMĖSUžsiimant nikiais beveik visuomet reikia žinių ir studijų, pavyzdžiui, mokantis kalbų, statybos, elektronikos, . meno. Rasite inžinierius laisvu laiku studijuojančius astronomiją, gydytojus — tapybą, ir pan., arba žmones, pradedančius mokytis ko nors, kad pakeistų savo kasdieninį darbą, tapę ekspertais.22 —
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masti didžioji suiroi
Lietuvos skautybės Įkūrėjas v. s. kpt. Petras Jurgėla Įvairių organizacijų ir skautų-čių New Yorke lapkričio 

7 buvo pagerbtas specialiame parengime ir buvo labai gausiai sveikintas iš įvairių vietų ir įvairių žmonių, ku
rie nuoširdžiai pabrėžė, sukaktuvininko nuopelnus. Ii- Sk. Aidas buvo pasiuntęs savo sveikinimus. O apie iškilmes 
daugiau bus kitame nr.

JAV ATLANTO RAJONAS
NEW YORK, N. Y.

Lapkr. 14 Tauro tuntą vizitavo 
rajono vadeiva s. J. Raškys. Tunto 
sueigoje, kurioje dalyvavo per 60 
skautų, pasigesta s. vyčių. Vadei
vos atsilankymas ir sueigoje nuo
taikingas pašnekesys newyorkiecius 
pradžiugino ir paskatino tolimes
niam darbui.

Tos pačios dienos vakarą skautų 
tėvų komitetas, kuriam vadovauja 
P. Leveckienė, surengė gražų ir tur
tingą rudens balių apylinkės lietu
viams. Programa įvairi. Meninėje 
dalyje dalyvavo sol. I. Stankūnaitė 
ir jos tėvelis komp. Stankūnas. Sve
čius stebino turtingos vaišės ir 
puošni salės aplinka. Salė buvo pri
pildyta. Buvo pagerbtas ir apdova
notas S. S-gos įkūrėjas v. s. Petras 
Jurgėla. Po programos vyko loteri
ja ir šokiai.

Lapkr. 14 New Yorke buvo suva
žiavę Atlanto rajono vietovių atsto
vai svarstyti stovyklavietės pirkimo 
klausimus.

■ Lapkr. 21 akademikai skautai su
rengė linksmą vakarą, kurį prave
dė satyrinis Chicagos teatras “Ant
rasis kaimas”. Programa patraukė 
daug publikos. Pelnas skirtas kul
tūros namų statybai.

Lapkr. 22 Apreiškimo p-jos salėje 
Lietuvos skautų įkūrimui paminėti 
Kariuomenės šventės proga buvo 
Neringos ir Tauro tuntų sueiga, ku
rios metu po iškilmingos dalies Bro
lijos dvasios vadas s. kun. J. Pa
kalniškis papasakojo įspūdžius iš 
ilgos kelionės po Europos kraštus ir 
parodė spalvuotą filmą. Pasiilgti 
Europos vaizdai visiems patiko.

A. S.

ANGLIJOS RAJONAS
Rugsėjo 27 d. Stoke-on-Trent, s. 

B. Zinkaus pastangomis ir ryžtu, 
padedant I. Surblienei ir pritariant 
Štoko visuomenei, įsteigtas vilkiu
kų būrelis ir sudarytas skautų tėvų 
komitetas.

Vilkiukų naująjį vienetą sudaro 
šie vilkiukai: V. Surblys, V. Zinkus, 
P. Budrevicius, vilkiukų kandida
tai R. Andruškevičius, J. Kalusevi- 
čius, P. Podžiūnas, G. Andruškevi
čius ir G. Surblys. Šiam vienetui 
vadovauja s. B. Zinkus.

Skautų tėvų komitetą sudaro pir
mininkas V. Andruškevičius, kasi
ninkas J. Vencaitis, sekretorė S.. 
Podžiunienė.

Naujajam vienetui, vadovams ir 
rėmėjams linkime kuo gražiausios 
sėkmės dirbant šį kilnų ir reikšmin
gą darbą vienete ir lietuviškosios 
skautybės labui.

X. 5 vietininkijos vietininkas lan
kėsi Manchesteryje, kur tarėsi su 
Maironio dr-vės vadovais bei skau
tų tėvais skautiškos veiklos reikalu.

X. 10 Wolverghamptone, Saulu
čių vieneto, vyr. sk. si. K. Kamins
kaitei vadovaujant, įvyko vieneto 
iškilminga sueiga, kurioje Saulučių 
vienetui buvo įteikta pažangumo 
gairelė.

Wolverghamptono D.B.L.S. sky
riaus pir-kas D. Narbutas tarė ati

SKAUTU AIDO 1965 metu pren. rinkimo vajus nuo pr. m. lapkr. 15 
ligi š. m. kovo 15.

Visi, gauną žurnalą 1964 metais, kviečiami savo prenumeratas galimai 
greičiau atnaujinti 1965 metams. Laiku atnaujinę, žurnalą gaus be pertrau
kos. Prenumeratas atnaujinti ar naujai užsisakyti galima per skautų bei 
čių vienetus, per paskirus SKAUTŲ AIDO prenumeratų rinkėjus ar tiesiog 
administraci j o j e.

Vienetai ir platintojai - platintojos dar dalyvauja tradicinėse SKAUTŲ 
AIDO vajaus varžybose; todėl užsisakant per juos, padedama jiems sėk
mingiau dalyvauti vajuje.

darymo žodį į skautus ir visuomenę. 
Po jo dar kalbėjo rajono vadas s. 
J. Alkis ir vadeivė s. G. Zinkienė, 
kuri įteikė Saulučių vienetui Saulu
tės gairelę už antrąją pažangumo 
vietą.

Po to Saulučių skautės pasirodė 
su vaidinimėliu “Sibiro maldakny
gė”, ir Nottinghamo Šiluvos dr-vės 
sesės pašoko keletą tautinių šokių.

Po p. Kaminskienės užbaigimo žo
džio, svečiai ir skautai buvo pavai
šinti skaniais sumuštiniais ir ka
vute.

X. 24 Stoke-on-Trent įvyko šokių 
vakaras naujai susikūrusiam vilkiu
kų vienetui paremti. Buvo dainelių, 
eilėraščių bei deklamacijų. Teko įsi
tikinti, kad ir mažiukai pipiriukai- 
vaikučiai, pilni entuziazmo ir gerų 
norų, gali ir sugeba atlikti gražią 
lietuvišką programą. Po programos 
visi artistai buvo skaniai pavaišinti.

Vakaro nuotaika buvo smagi, o 
ypač tėvai buvo patenkinti. Daug 
susidomėjimo sukėlė torto varžyti
nės: pradinė torto kaina buvo 5 ši
lingai, o varžybų laimėtojas sumo
kėjo 45 šilingus.

Garbė ir padėka priklauso vy
riausiajai organizatorei I. Surblie
nei, J. Masteikai už penkių svarų 
auką, o O. Vencaitienei, S. Kalase- 
vičienei, J. Budrevič'ienei ir J. Tra- 
peckui už vertingus fantus loterijai.

J. M.
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JAV RAMIOJO V. RAJONAS

LOS ANGELES, CALIF.

L. A. Skautų Židinys lapkr. 15 tu
rėjo rudens iškylą kalnuose. Ru
dens vėjams lankstant pusnuogių 
medžių šakas bei žiemos seneliui sė
jant lengvutes sniegules, židiniečiai 
su gražiu būreliu krykštaujančio at
žalyno leido dieną kalnuose.

Nuobodžiauti nereikėjo. Šilimai ir 
energijai sviedinys išjudino ir įkai
tino visus. Po to atžalynas metėsi į 
aukštumas, tyrinėdamas pražydu
sius kaktusus bei bandydamas rasti 
ledo aikštelėse. Ne vienas įsitikino, 
kad ledas slidus ir trauks jėga že
myn didesnė, negu ant žemės.

Lauželis sukvietė visus kepti deš
reles. Linguojančios aukštos pušys 
klausėsi skrendančios dainos garsų.

Kupini įspūdžių, visi vakarop lei
dosi iš kalnų žemyn, kur nesimato 
nei slidaus ledo, nei skraidančių 
snaigių. J.P.

KANADOS RAJONAS
Toronto Rambyno tunto skautai 

vyčiai spalio 30 skautų būkle be ei
namųjų reikalų nagrinėjo vyčiavi- 
mo būdus ir priemones esamose są
lygose.

Mindaugo dr-vė praveda skautiš
ko pažangumo konkursą. Taškai 
skiriami už sueigų lankymą, patyri
mo laipsnius, nagingumą ir pan. 
Dr-vei vadovauja ps. E. Kazakevi
čius, ps. A. Baziliauskas ir sk. v. si. 
A. Valiūnas.

Skautai akademikai valdybon iš
rinko G. Rinkūnaitę, D. Tamuliony- 
tę, D. Jurkšaitytę, J. Karką ir G. 
Skrinską.

Lapkričio 15 po pietų įvyko Šatri
jos unto sueiga, kurioje tunt. ps. S. 
Zubrickaitė trumpai apibudino Lie
tuvos kariuomenę; buvo pagerbti 
tylos minute žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Įžodį davė jaun. skautės J. 
Galionaitė, D. Imbrasaitė, J. Regi- 
naitė ir D. Sinkevičiūtė. Kanados 
rajono vadeivė kalbėjo tema “Skau
tė sesuo kitai skautei”.

Tėvų rėmėjų kom. pirm. J. Ado
mavičius įteikė dovaną Rūtos ir 
Tulpės dr-vėms, laimėjusioms kon
kursą bazaro, sėkmingai įvykusiam 
XI. 7 d., rinkime. Laužui vadovavo 
J. Batūraitė.

Dainos skaučių dr-vę iš ps. D. 
Skrinskaitės perėmė v. sk. G. La
pienė, ir vyr. skaučių Vaidilutės 
dr-vę perėmė v. sk. D. Mockutė.

Gerasis Kalėdų darbelis. Skautų 
brolijos kolektyvinis gerasis darbe
lis turėjo būti įvykdytas iki XII. 15

SKAUTU AIDO prenumeratų rinkimo varžybos
1. Prenumeratorių sąrašai reguliariai (bent kas dvi savaiti) siunčiami 

SKAUTŲ AIDO administracijai.
2. Prenumeratorių sąraše rašoma aiškiai: prenumeratoriaus vardas, 

pavardė ir tvarkingai tikslus adresas.
3. Antrasis sąrašo egzempliorius pasiliekamas.

SKAUTYBĖS SKYRIUS ALKOS MUZIEJUJE
Prieš daug metų prel. P. Juras 

suorganizavo lietuvių archyvą AL
KĄ, kuris ilgai neturėjo savo tikros 
pastogės. Kurį laiką jis buvo pri
glaustas Brocktone, Mass.

1964 m. archyvo įsteigėjas kitame 
lietuvybės židinyje, Nek. Pr. M. se
serų kongregacijos sodyboje Put- 
name, Conn., pastatė specialų mū
rinį pastatą ir čia visam laikui per
kėlė ALKĄ, kurią ateityje globos ir 
saugos ta kongregacija.

Prieš maždaug 8-9 metus Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos Pirmi j a 
nutarė jos turimus archyvinius po
pierius padėti į ALKĄ. Tuo laiku 
dalis LSS dokumentų ir buvo per
duota tam archyvui, tada Brocktone.

ALKA Putname praplėsta; dabar 
ten yra archyvas, muziejus ir kny
gynas.

Šioje vietoje ir skautybės skyrius 
turi geras sąlygas.

Archyviniams popieriams, doku
mentams, spausdiniams ir p., Pirmi- 
jai pr. metų pradžioje prisidėjus, 
paskirtos dvi metalinės spintos, į 
kurias sudėti seniau Pirmi jos per
duoti dokumentai; dedamas Skautų 
Aido archyvas ir numatoma sudėti 
visus kitus archyvinius dalykus, ku
riuos čia atsiunčia ar atsiųs vienetai, 
vadovai-ės ir paskiri asmens.

Muziejaus dalin jau padėtas Eliza- 
betho vanagų skilties pagamintas ir 
premijuotas lietuviškos sodybos mo
delis.

Į biblioteką, šalia jau esančių kny
gų, savo leidinių atsiuntė ir Seseri
jos vadi j a.

d. Nedirbantieji dovanojo 10, dir
bantieji 25 centus, kurie turėjo bū
ti nusiųsti Vokietijoje veikiantiems 
lietuviams skautams. Dr-vės ir skil
tys ruošėsi atlikti kolektyvinius 
darbus vietoje. Jie žadėjo nepamirš
ti pirmiausia tėvelių, brolių, drau
gų. K. L.

Labai svarbu išsaugoti skautybės 
gyvavimo požymius ateičiai. Todėl 
pasinaudotina kiekviena vieta ir 
kiekviena proga.

Būtų gera, kad visi skautiškieji 
leidiniai bent po 1 egz. susirinktų ir 
čia.

O ir visur išmėtyti ir nyksta sąjū
džio popieriai, bylos, dokumentai, 
fotografijos ir t. t. čia gali rasti tik
rą ir saugų prieglobstį.

Ir ypač paskirų asmenų turimieji 
skautybės dalykai, (net ir labiau as
meniški dalykai), jų ligi šiol bran
ginami ir saugomi, galėtų rūpestin
gai būti priglausti čia.

Perdaug ligi šiol sunyko ir išsimė
tė mūsų skautybės sąjūdžio gyvavi
mo ir veiklos pasigėrėtinų liudiji
mų.

Skautybės skyriumi ALKOJE tuo 
tarpu rūpinasi Skautų Aido redak
cija.

Archyvo - muziejaus - bibliotekos 
adresas:

ALKA,
R. F. D. 2,
Putnam, Conn., 06260.

Čia minime skautybės skyriaus 
reikalus. ALKA priglaudžia ir kitus 
Lietuvos ir lietuvių tokio pobūdžio 
dalykus. Tais reikalais, ypač, jei bū
tų didesnio mąsto dalykai, derėtų 
iš anksto susisiekti su pačiu ALKOS 
tvarkytoju prel. P. Juru.

A. Saulaitis.

SKAUTU AIDUI 1965 metams 
reikia daugiau prenumeratorių, kad 
žurnalas galėtų labiau tobulėti.

Padėk tai pasiekti.
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