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** ŽAIDIMAS **
Žiedas ant virvės.

Žaidėjai sustoja ratu ir laiko vir
vę su užmautu žiedu. Virvė taip su
rišta ratu, kad žiedas neužsikabina 
už mazgo. Žaidėjas rato viduryje 
bando pagauti žiedą kieno nors ran
koje tuo momentu. Pagautasis eina 
į ratą.

Aklųjįj ratas.
Dr-vė išsirikiuoja. Kiek toliau 

kreida pažymimas ratas. Skautai tu
ri nueiti į ratą užsimerkę.

Galima padaryti ratą kiekvienai 
skilčiai ir žiūrėti, kuri pirma nueis 
Į savo ratą.

KNYGŲ LENTYNA. 1964. Nr. 2. 
Red. mjr. A. Ružančovas.

KLINTENIEŠI. Pasakojimai trem
ties jaunimui. Parašė Klėtnieku 
Valdis. 1963. Pasakojimai iš skautiš
kojo pasipriešinimo sovietų okupa
cijai Latvijoje. 245 psl. Latviškai 
galį suprasti, pradėję negalėtų su
stoti neužbaigę skaityti.

LAIŠKAI LIETUVIAMS. Tėvų 
jėzuitų leidžiamas religinės ir tauti
nės kultūros mėnesinis žurnalas.
1965. Sausis. Red. kun. K. Trima
kas, SJ.

Geru šuneliu lenktynės.
Žaidėjai, sustoję grupėmis, vienas 

po kito bando nueiti iki nurodytos 
vietos su gabalėliu cukraus ant no
sies. Jei cukrus nukrenta, žaidėjas 
turi pradėti iš pradžios. Pasiekęs 
tikslą, jis suvalgo cukraus gabalėlį. 
Tuo pačiu momentu sekantis žaidė
jas pradeda savo žygį.

Laimi labiausiai išsimiklinę “šu
neliai”.

Laikrodžio tiksėjimas.
Garsiai tiksįs laikrodis padedamas 

tokioje vietoje, kur jį galima palies
ti. Skiltis įeina aprištomis akimis. 
Kiekvienas, kuriam pasiseka palies
ti laikrodį, tyliai nusiriša raištį 
(kaklaraištį) nuo akių.

Admirolo žemėlapis.
Uosto planas nupieštas ant rudo 

vynioti popieriaus. Mėlyni apskriti
mai žymi minas, raudoni įsistiprini- 
mus ir t. t.

Admirolas sėdi viduryje kamba
rio ir studijuoja žemėlapį. Tuo tar
pu skautai — šnipai — apsuka jį 
tris kartus ratu ir bando įsistebėti 
plano smulkmenas. Visi turi judėti, 
negali nė minutei sustoti. Apėjęs 
admirolą trečiąjį kartą, kiekvienas 
“šnipas” nubėga į savo kampą ir 
bando nupiešti, ką jis matė.

Tiksliausias planas laimi.

50 —-

2



H-------------------------------------------------- H

IŠTIKIMAI

Skautiškasis ugdymas Įtakingai 
pasiseka, kai —
• aiškiai pripažįstamas skauty- 

bės sąjūdžio tikslas,
• tvirtai išlaikomi siekimo 

principai,
• mokomai naudojami sąjūdžio 

metodai,
• sumaniai pasirenkamos ' tiks

lingos priemonės,
• uoliai imama atitinkama ugdy

mo bei lavinimo medžiaga ir
• įdedama daug nuoširdžios 

meilės.
Skautybė yra labai Įdomi, bet 

ir aiški. Tik vykdą ar vadovaują 
turi žiūrėti atviromis akimis ir 
sąžiningai prisidėti. Kitaip gali 
būti lengva paklysti, pasimesti ir 
net ugdymo reikalui pakenkti.

Visaip svarbiausia asmuo! įsta
tais ir įžodžiu grindžiami kiek
vieno - kiekvienos asmeniniai 
veiksmai ir visa elgsena sąjūdyje. 
Niekam nėra išimties, ir tokios 
išimties negali būti, jei kalbame 
apie tikrąją skautybę.

Vyresnieji bei vadovai-vadovės 
turi visomis aplinkybėmis švytė
ti geru pavyzdžiu. Pasilikdami 
sąjūdyje, kito pasirinkimo netu
ri.

Sąjūdyje asmens ugdymas pa
gal skautybės idealus yra pats 
svarbiausias reikalas. Visi veiks
mai, darbai, užsiėmimai, veikla 
ir p. turi nusitiesti tik ta krypti
mi.

Didžiausias tautinis darbas, ku
rį galime dabar atlikti, gali būti 
tik tas, kuriuo prisidedame jau
nąją lietuvių kartą ugdyti ištiki
mą lietuviškosios skautybės idea
lams ir žėrinčią šviesiomis asme
nybėmis.

Skautybės sąjūdis geras talki
ninkas, skautavimas — gera prie
monė, o dabartis — gera proga 
prisidėti. A. S.

e---------------------------------------------------a

MATERIALINIS IR DVASINIS STANDARTAS
(Mintimis su tėvais)

Abu tėvai dirba, senelė šeimininkauja. Namai nauji, baldai nauji: 
reikia išlaikyti standartą.

Net penkerių mėty jauniausias, mokyklos nelankąs vaikas nekal
ba lietuviškai.

Nėra kaip nuolat aukoti lietuviškoms rinkliavoms: per sunkiai 
pinigai uždirbti, o be to gyvenimas brangus. Reikia galvoti apie se
natvę ir išlaikyti standartą.

Kokį standartą — materialinį ar dvasinį?
Materialinėms gėrybėms nėra galo: kieno nors standartas visuo

met bus aukštesnis, kas nors gražiau, ištaigingiau gyvens. Kieno nors 
kilimai bus brangesni, paveikslai geresni originalai, papuošimai įdo
mesni ranku darbai.

Kieno nors automobilis bus geresnės firmos, kieno nors namai 
moderniškesni. Kol nepamatai aukštesnio standarto, savo butas dar 
nieko sau, pakenčiamas, bet kai pareini iš prašmatnesnių namų, nuo
taika sugenda. Nerimsti, nemiegi. Norisi daugiau, kita ko.

Vaikydamiesi aukštesnio ir vis aukštesnio standarto, pakliūvame 
į nuosavas pinkles. Nebesame laisvi viduje: esame standartui išlaikyti; 
širdis pilna netikrumo, baimės, ką kiti sakys. Rūpesčiai, kaip paten
kinti perdėtus ir nuolat didėjančius standarto reikalavimus. Net vai
kams tenka antroji vieta. Jiems nėra laiko, nėra kaip atsidėti tikram 
jų asmenybės ugdymui.

Be materialinio yra dar kitas standartas: tai namų, seimos dvasi
nis lygis. Tai neapčiuopiamas, bet vos per slenkstį peržengus jaučia
mas nusiteikimas.

Saikūs patogumai; pusiausvyra, išlaikoma šeimoje, nuo besiver
žiančių į ją nesveikų, neigiamų, neprotingų ir nepageidaujamų įtakų; 
ramus įvykių ir pasaulio įvertinimas; džiaugsmingas dėkingumas už 
tai, kas turima; kito gerbimas, sugyvenimas savo tarpe — tai šeimos, 
namų klimatas, svarbesnis už aukštą materialinį standartą.

Kas viduje laisvas nuo materialinių lenktynių, kurių tikslas ne 
tik nepasiekiamas, bet labai miglotas, įgyja nemažai pavydėtinos ra
mybės. Ramiu žvilgsniu gali pasakyti: — Vaikai, tai per brangu. To 
mums dabar nereikia — yra svarbesnių dalykų.

Arba: — Kas būtų, vaikai, jei drauge taupytume šiam svarbiam 
reikalui: kelionei, siuntiniui, fondui? Įsivaizduokite, kaip būtų sma
gu, jei prisidėtumėte!

Vaikai, laikui atėjus, palieka tėvų namus. Jie išsineša švaros, tvar
kos supratimą; nejučiom jie stato savo ateitį ant dvasinio standarto, 
kokiu persiėmė gyvendami su tėvais, broliais ir seserimis.

Koks dvasinis standartas mūsų namuose: apleistas, pakenčiamas 
ar nuolat siekiąs tobulėti?

Skautų Aidą 1965 metams užsisakyti pasiūlykime neaktyviems skau- 
tininkams-ėms, buv. vadovams ir vadovėms, skautų-čių tėvams, visiems rė
mėjams, visuomenės veikėjams, gydytojams, inžinieriams ir p., kurie do
misi lietuvių gyvenimu ir jaunimo reikalais.

Paskubėkite tai padaryti ligi vajaus pabaigos!
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

ŠV. KAZIMIERAS - PAVYZDYS
ŠIANDIENINIAM MŪSŲ GYVENIMUI

Kazimieras šventuoju negimė, 
o tapo. Jo vaikystė buvo panaši Į 
kitų jo brolių gyvenimą. Jis troš
ko ir žemiškos garbės, stengda
masis užimti Vengrijos sostą. Ta
čiau, šiam žygiui nepasisekus, jis 
susimąsto. Tas nepasisekimas ji 
subrandina. Jis pamato žemiškos 
garbės nepastovumą ir ryžtasi 
ieškoti nenykstančios garbės. Jo 
gyvenime išryškėja aukštesnysis
žmogiškos prigimties pradas, 
kurs kalba apie žmogaus gyveni
mo prasmę ir duoda aiškius atsa
kymus į kančios, džiaugsmo, blo
gio ir gėrio problemas. Net ir la
bai šventumui nepalankioje ap
linkoje gyvendamas, jis tai aplin
kai nepasiduoda, neplaukia pa
sroviui, netampa aplinkos vergu, 
bet jos viešpačiu.

Tai yra, tur būt, pats ryškiau
sias jo gyvenimo bruožas, kuriuo 

New Yorko akademikų skautų gerasis darbelis. Jų atstovai Įteikia 
tėvų pranciškonų statysimo lietuvių kultūros židinio New Yorke statybos 
fondui 1,000 dol. auką iš ASS New Yorko skyriaus. Tai pirmoji tokia dide
lė organizacijų auka šių namų statybai. Fotografijoje VI. Bileris, J. Klei- 
zaitė, A. Senkutė, pranciškonas tėv. P. Baniūnas, S. Navasaitis, R. Legec- 
kis ir A. Šileikytė. R. Kisieliaus nuotr.

Ps. Jonas Paroms, 
LITUANICOS tun
to Vinco Krėvės 
dr-vės darbinin
kas, pjausto lietu
viškus k r y ž i u s 
Chicagos skautų- 
čių Kaziuko mugei. 
Kun. A. Kezio, SJ, 
nuotr.

mums dabartiniu metu reikėtų 
susidomėti. Ir mes nuolat girdi
me dejuojant, kad gyvename ne
paprastai blogoje aplinkoje. Tai 
aplinkai suverčiame visą kaltę, 
jeigu mus vis labiau užvaldo pa
viršutiniškumas ir beverčių že
miškų malonumų ieškojimas bei 
apatija kiekvienam rimtesniam 
darbui. Gal augalas nepalankioje 
dirvoje neaugs, bet nudžius. Ta-

čiau žmogus visoje žemės gyvū
nijoje, tur būt, pirmauja prisitai
kymo galia. Jis nesušąla šiaurės 
poliuje ir nesutirpsta pusiaujo 
kraštuose. Juk jis turi protą, kurs 
padeda prisitaikyti prie sąlygų ir 
keisti gyvenimo būdą, pasikeitus 
aplinkai.

Tad ir dabar, kai tenka augti 
tokioje nepalankioje dirvoje, nie
ko daugiau nereikia kaip tik var
toti savo žmogišką protą ir valią, 
kad šis gyvenimas mums nebūtų 
pražūtis, bet palaima. Jeigu šv. 
Kazimieras karališkojo dvaro iš
tižime parodė geležinę valią, siek
damas pastovių vertybių, tai ir 
šio amžiaus ir šių kraštų dides
niame ar mažesniame nutolime 
nuo tikrų vertybių ir tikrų idea
lų mes galime viešpatauti savo 
ryžtu ir valia. Jokia aplinka nėra 
tokia stipri, kad galėtų visiškai 
pavergti žmogaus dvasią, bet 
žmogaus dvasia yra pakankamai 
stipri pavergti aplinką!

v. s. Juozas Vaisnys, S. J.
LSS dvasios vadovas
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KOKIOS REŠKIA DISCIPLINOS?

Kas tėvams daryti, kai 
vaikas delsia ir ožiuojasi dėl 
paprasčiausių kasdieninių
dalykų ?

Kiekvienam sunku pakel
ti, kai vaikas vos juda reng
damasis, valgydamas vaka
rienę ir eidamas gulti; kai 
jis nuolat erzina mažesniuo
sius brolius ir seseris ir ne
paiso pačių būtiniausių pra
šymų ar reikalavimų.

Ar tėvai turėtų bausti vai
ką, bandyti jį papirkti, gra
sinti, barti... ar geriau vaiką 
palikti ramybėje ir tikėtis, 
kad jis “visa tai išaugs?”

Tai sunkūs klausimai, ir 
tėvai dažnai nežino, kokį 
būdą rinktis. Jie negali pa
siryžti, ką nors daryti, ir 
reikalai blogėja.

Kiekvienam vaikui reikia 
priežiūros ir krypties. Jis 
turi žinoti, kad namuose 
yra kas nors, kas juos tvar
ko, kad gyvenimas eitų 
sklandžiai. Jis nori, kad jam 
padėtų būti “geram”.

Susikaupę pašnekesiui, kuri pjraveda ps. A. Baziliauskas Toronto 
KAMBYNO tunto K. Mindaugo diraugovėje. E. Kazakevičiaus nuotr.

širdyje nenori, kad jam bū
tų leista visai išeiti iš ribų.

Šiais laikais mokoma daug 
ateizmo ir dar daugiau gy
venama priešingai tikybos 
dvasiai.

Tikyba būtina laimei. Teo
logija nevisuomet patrau
kia jaunus žmones, bet 
gamtos grožis ir įvairumas 
teikia naują taką, kuriuo 
eidamas ne vienas jaunuolis 
ras savo bažnyčią.

Pagarba Dievo kūrybai 
pasaulyje, susipažinus su jo 
stebuklais ir grožiu, apsau-

VIENIŠA SKAUTĖ

Nevisur lietuviai išeiviai 
gyvena didelėmis grupėmis. 
Pasitaiko ir tokių vietų, kur 
tėra viena šeima, dvi, ir iki 
artimiausio lietuvių centro 
labai toli.

Ar vienišai mergaitei įma
noma skautauti? Be skil
ties, be sueigų? 

go nuo ateizmo ir nereligin- 
gumo. Žmogaus kūno ana
tomija paprastu būdu moko 
apie kai kuriuos prigimties 
stebuklus.

Galima studijuoti be galo 
mažųjų molekulių ir atomų 
stebuklus ir tęsti savo stu
dijas iki erdvės beribės.

Gyvulių pasaulio protas 
prašokamas siela, sąžine ir 
meile žmoguje.

Gyvybė, meilė ir laimė ei
na iš Dievo ir, sujungęs 
šiuos tris dalykus, žmogus 
gali atlikti savo pareigą 
Dievui tarnaudamas.

B.-P.

Jau turime įvairios skau
tiškos literatūros; yra skau
čių, kurios mielai susiraši
nėtų su vieniša drauge.

Vieniša mergaitė gali 
ruoštis pagal patyrimo 
laipsnių ir specialybių prog
ramas. Ji gali vesti užrašus, 
daryti santraukas, rašyti 
dienoraščius, ruošti įvairius 
rinkinius, užsiimti rankų 
darbais, kasdien stengtis at
likti gerą darbelį.

Skautybė vienišai mergai
tei gali būti tikra palaima ir 
malonumas, ypač jei namiš
kiai irgi įsitraukia.

Skautų Aidas nepamiršta 
vienišų skautų ir skaučių ir 
visaip bando juos padrąsin
ti ir sudominti.

O jei kas nors iš jo jaunų
jų skaitytojų dar nėra są
jūdžio nariai, jis stengiasi 
jiems parodyti, kad verta 
lavintis ir plėsti savo akira
tį, verta skautauti.
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PETRIUKAS PAVERGTOJE LIETUVOJE
..— Adolfas Venclauskas

Ištraukos iš apysakos TARP GALINIŲ IR PURIENŲ rankraščio.
(Tęsinys)

— Matote, vaikai, ši banditą — 
liaudies priešą? — kalbėjo Cviekus. 
— Jis gavo užtarnautą bausmę. Jūs, 
vaikai, augate laimingoje komuniz
mo epochoje, kada atsirado galimy
bė visiems būti laimingais. Tik rei
kia išnaikinti visus liaudies priešus, 
kaip štai šitokį. Jūs iž mažens turite 
išmokti su jais kovoti ir ju neapkęs
ti. Sakykite, ar neapkenčiat šitų 
liaudies priešu?

— Neapkenčiami — garsiai sušu
ko vienas berniukas, pasirišęs rau
doną pionieriaus kaklaraišti. Kiti 
vaikai tylėjo, bet pajutę nukreiptą i 
juos rūstu mokytojo žvilgsni, tyles
niu balsu pritarė:

— Neapkenčiam...
— Parodykit, kad tikrai neapken

čiat — spjaukit i jį! — parodė pirštu 
Cviekus i gulinti partizaną.

Vaikai klausiamai pažiūrėjo i sa
vo mokyklos vedėją.

— Na, spjaukit į tą banditą! — 
auklėjo toliau Cviekus savo moki
nius.

Du vaikai nedrąsiai padarė žings
nį artyn prie gulinčiojo ir, žvairiai 
žiūrėdami i mokytoją, spjovė. Bet 
nedrąsiai, po savo kojomis. Vienam 
seilės pateko ant jo paties barzdos ir 
pakibo.

Suaugusieji prapliupo juoku. Tuo 
tarpu tretysis vaikas, tai matyda
mas, sušuko:

— Aš nespjausiu! Ant negyvo ne
galima spjauti!

Ir kartu su keliais kitais pabėgo.
Abu spjovusieji, išgirdę tuos drau

go žodžius, pasijuto labai nesmagiai. 
Vienas paraudo, kaip antrojo kak
laraištis, ir nebežinojo, kaip iš čia 
kuogreičiausiai pasišalinti. Valandė
lę pastovėjo, jautė, kaip karštis py
lė jam i veidus ir jam atrodė, kad 
visi tik žiūri i ji ir juokiasi iš jo 
kvailumo. Norėtų prasmegti i žemę, 
pabėgti, bet kojos atrodė lyg jaugu
sios i žemę. Akyse pasirodė ašaros. 
Pravirkęs pasijuto lengviau. Kojos 
atsipalaidavo nuo žemės, ir vaikas 
pamažu pradėjo trauktis. Kadangi 

niekas nebekreipė į ji dėmesio ir 
nebandė jo sulaikyti, tad juo labiau 
tolo nuo tos baisios vietos, juo grei- 
tėjo jo žingsniai, kol jis visai pra
nyko už gatvės kampo.

Antrasis berniukas pasiliko ir, 
Cviekaus pagirtas, stovėjo vietoje, 
neapsispręsdamas ką toliau daryti. 
Mielai pasišalintų ir jis, bet bijojo 
būti mokytojo papeiktas.

— O tu, Petriuk? — kreipėsi 
Cviekus i berniuką, kuris stovėjo, 
sukišęs rankas i kišenes, ir atidžiai 
stebėjo įvykius. — Spjauk ir tu!

— Yra čia ko! — pašaipiai atsakė 
berniukas. — Aš su liaudies priešais 
neturiu jokių reikalų. — Ir vaidin
damas herojų, lėtais žingsniais nuė
jo tolyn.

Sereika stovėjo atsirėmęs i savo 
vežimą ir nuobodžiaudamas laukė, 
kada pasibaigs repeticija. Aplinkui 
nieko nebuvo. Pagaliau pasirodė 
Petriukas ir, priėjęs prie Sereikos, 
pradėjo greitai pasakoti, ką buvo

VII
Milicijos viršininko tarnautojas Hansas slaptai sužino, kad šią naktį 

i valsčių atvyksta rusų kariuomenė vykdyti areštus ir sunaikinti lietuvių 
partizanus, kurie gegužės 1-os išvakarėse buvo užpuolę miestelį. Šias ži
nias Hansas praneša mokytojui Kuraičiui.

Išėjus Hansui, Kuraitis pasišaukė 
Petriuką, kuris laimei buvo namie.
— Petriuk, jau pavalgei?

— Jau.
Tuoj bėk pas Sereiką ir pranešk: 

“Atskrenda dideli vėjai. Naktį ap- 
snigs visą apylinkę. Paukščiukai tu
rėtų išskristi iš lizdų.” Pakartok!

Petriukas pakartojo.
— Suskaityk, kiek žodžių.
Petriukas, lenkdamas pirštą ties 

kiekvienu žodžiu, pakartojo.
— Na, kiek?
— Trylika.
— Teisinga. Tik nesupainiok. Ir 

be to pasakyk, kad mokytojas Cvie
kus paskirtas laikinai kompartijos 
sekretorium. Tai ir viskas.

— Gerai. Pasakysiu.
— Skubėk. Reikalas labai rimtas. 

matęs ir girdėjęs turgavietėje. Da
bar jis nebuvo toks abejingas, kaip 
stengėsi atrodyti būdamas tenai. Jis 
kalbėjo susijaudinęs ir pasipiktinęs.

Sereikos veidu perbėgo tamsus 
šešėlis. Tarp akių esančios dvi sta
čios raukšlės pagilėjo. Išklausęs ber
niuko pasakojimą, nieko nepasakė, 
tik uždėjo ranką ant peties ir pa
spaudė. Po valandėlės tarė:

— Perduosiu. Gali bėgti.
Petriukas jau buvo beeinąs, bet 

staiga prisiminė:
— Dėde, aš žinau, kas išdavė!
Sereika įdėmiai pažvelgė i ber

niuką.
— Gi siuvėja Magdė! Aš ją ma

čiau kaip ji ėjo i kompartiją ir kaip 
išėjo. Ir tuoj po to Striukas nuėjo i 
miliciją, o milicija tuoj išvažiavo 
savo arkliu. — Ir vaikas papasako
jo viską, ką buvo matęs bebūdamas 
darže.

— Aišku, Petriuk. Ir tai perduosiu.
Petriukas nubėgo i mokyklą, o 

Sereika liko vienas, susimąstęs.

Kai grįši, tuoj man pranešk, kada 
perdavei žodžius.

— Pranešiu.
Kuraitis šyptelėjo ir ištiesė ber

niukui ranką.
— Dieve padėk. Būk atsargus, 

ypač grįždamas. Vakare gali susi
durti su kareiviais.

Petriukas smalsiai pažiūrėjo į Ku
raitį. Čia darosi kažkas įdomaus!

— Nebijau. Sudiev, ponas moky
tojau.

— Sakiau tau, nevadink manęs 
ponu. Ir kai esame tik dviese, va
dink mane draugu. Nes mes juk esa
me tikri draugai, ar ne tiesa?

— Gerai, draugas mokytojau.
Ir greit apsisukęs, išėjo pro duris. 

Užbėgo i savo kambarį ir pasakė 
motinai, kad išeina ilgesniam laikui.

54 —
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(Tęsinys)
Sauginas dar daugiau susijaudino. Jis tik nusisuko, 

nenorėdamas pasirodyti esąs ašarojantis boba, ir truk
čiodamas tarė:

— Aš geriau einu... pasakysiu Petrui, kad ruoštųsi...
— Aš tuoj pats josiu į girią, sakyk vyrams, kad nie

ko nelauktų ir pradėtų darbus, — pasakė bajoras išei
nančiam vyrui, ir, kai šis jau buvo už durų, pridėjo:

— Po šio nesusipratimo galima laukti nemalonių 
staigmenų mums labai nepatogiu metu... Juk tamsta ži
nai, — kreipėsi į Rodinskį, — kad laukiame didelės 
ginklų siuntos iš užsienio. Laukiame kiekvieną dieną. 
O kas bus, jei rusai atsiųs čia daugiau savo kariuome
nės? Ar tamsta pagalvoji, kuo viskas gali užsibaigti?.. 
Mūsų apylinkė iki šiolei buvo jiems tik ramus užkam
pis. Mes kovojome, kad laimėtume laiko... Dabar ta 
prakeikta Bolugovo mirtis gali būti aliarmuojančiu 
ženklu visiems optimistiškai nusiteikusiems genero
lams, kurie sukilimą vadina karštagalvių bajorų vaikiš
ku žaidimu, nevertu rimtesnio armijos dėmesio...

— Pone Andriau, — raminosi Rodinskis, — o ką pats 
būtum galėjęs daryti mano vietoje? Jei tamstos Regina 
būtų dabar mano Klemenso vietoje, a?... Lengva tau 
šnekėti, kol tėvo širdis sveika... Ne, ne, aš turiu teisę 
pasirinkti kovos ir keršto priemones tokias, kokios pa
tenkina mane...

— Netiesa, — ginčijo Bogušas, — yra bendra kova, 
ir priemonės negali būti kiekvieno kovotojo privati ini

ciatyva. Aš manau, kad tamstai tai turėtų būti nesun
kiai suprantama...

-— Aš jaučiuosi savo atlikęs... — murmtelėjo nepa
tenkintas Rodinskis.

— Tamsta klysti, bičiuli! — šūktelėjo susinervinęs 
bajoras, — tamsta pernelyg paviršutiniškai j viską pa
žiūri, aš nebesuprantu tamstos...

Įėjusi Regina iššaukė tėvą, ir Rodinskis, vienas likęs, 
vaikštinėjo niūrus ir nesavas. Kas galėjo žinoti, ką tas 
senis iš tikrųjų galvoja? Kerštas pavyko. Jis jį atgaivi
no ir sustiprino. Antraip jis būtų miręs anksčiau, negu 
jo širdis būtų sustojusi plakti.

Miškaičių girioje rytojaus dieną Bogušas buvo ne
smagus. Jam vis rodėsi, kad tas senis Rodinskis per 
kvailas didžiajam uždaviniui suprasti. Jis jo niekaip 
negalėjo įtikinti, kad asmeninis kerštas bei kovos tiks
lai ir reikalai yra du skirtingi dalykai. Taip jiedu vakar 
besiginčydami ir išsiskyrė.

Vado liūdnumą atsvėrė pakilusi valstiečių nuotaika, 
sulaukus sveikstančio Petro. Kai žaizda rodė stiprų gy- 
jimo progresą, niekas Petro jau negalėjo nulaikyti lovo
je. Neklausė nė Reginos patarimų. Dar labiau jį jaudi
no paskutinieji įvykiai. Labiausiai jam rūpėjo pamatyti 
Jurgį ir jį nuraminti, o, be to, įspėti visus plepiuosius 
sukilėlius, kad gandai nenueitų į Miškaič'ius apie Jur
giuko kančias. Jis gerai žinojo, ką galėtų Sauginienė 
padaryti, sužinojus visą tiesą. (B. d.)

— Tai kurgi rengiesi? — nustebo
motina.

— Einu pas Sereiką, — tyliai at
sakė berniukas. Mokytojas siunčia 
svarbiu reikalu.

— Tik neužtruk, vaikeli. Gal už
kandžio įdėti?

— Nereikia, ką tik pavalgiau. O 
tu, mama, nesirūpink, jei kartais ir 

>•. užtrukčiau.
Tai pasakęs, išmovė pro duris.
Tuo tarpu Kuraitis, pasiėmė laz

delę ir išėjo pasivaikščioti pušyn- 
kalnio link.

Diena buvo šilta. Ant dangaus tik 
retkarčiais praslinkdavo lengvutis 
debesėlis. Perėjęs miesteli, Petriu
kas ėmė spartinti žingsnius. Vieške
liu eiti buvo smagiau, negu mieste
lio grindiniu. Jis pradėjo mintinai 

kartoti sakinius, kuriuos liepė per
duoti Kuraitis.

— Atskrenda dideli vėjai. Nakti 
bus sniego visoje apylinkėje... Ne, 
ne taip. Antrame sakinyje turi būti 
keturi žodžiai, o pas mane išėjo pen
ki.

Petriukas sustojo ir stengėsi pri
siminti.

— Atskrenda dideli vėjai. Nakti 
bus... Ne. Aha! Nakti apsnigs visą 
apylinkę. Paukščiukai... O kad tave 
kalakutas! Ką su tais paukščiukais 
daryti? A, jie turi taip pat skristi: 
paukščiukai turėtu išskristi iš lizdu. 
Bet trūksta vieno žodžio. Pala, pala, 
tuojau... Žinau, tuojau. Paukščiukai 
turėtu tuojau išskristi iš lizdu. O, 
dabar tvarkoj. Visi trylika žodžiu.

(B. d.)
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nom I'liiniiiniif
LAUŽAINiekuo, rodos, iškylautojai arba stovyklautojai labiau nesidžiaugia, kaip laužu — žėrinčiu vakare po dienos užsiėmimų ir įspūdžių ir greitų, karštu vandeniui užvirinti.Lordas Baden - Powellis žiūrėjo į tai, kas dabar vadinama programiniu laužu, kaip į vieną iš daugelio skautybės metodo priemonių: susirinkus aplink kuklų lauželi, kuris neužtemdo žvaigždžių žibėjimo, bet sutraukia skautus i jaukų, šiltą ratelį, aptariami praeitos ir ateinančios dienos darbai, padainuojama, klausomasi laužo pasakojimo ir tyliai nueinama gulti į palapines.Nors laikui bėgant laužų programos labai išplėstos, pagrindinė mintis lieka ta patūprograminis laužas nėra koncertas laukuose arba klasė po atviru dangum, bet lavinimosi priemonė, turinti savo filosofiją. Tai lavinimosi ne stebėti, piešti, dainuoti, vaidinti, bet smagiai praleisti laiką, džiaugtis gyvenimu, linksmintis savo jėgomis.Ateinama į programinį laužą ne ieškant pramogos, panašios į tą, kurią mums teikia filmai, televizija, bet pasiruošus dalyvauti, prisidėti, kurti nepamainomus atsiminimus sau ir kitiems dalyviams.Programiniai laužai iš dalyvių nereikalauja tobulybės. Tiesa, išlaikomas padorumas, drausmė ir tvarka, kaip visuose skautiškuose užsiėmimuose, ir tuo būdu išvengiama painiavos, blogo skonio. Bet svarbiausia as

mens išgyvenimas.Berniukas arba mergaitė atsistoja savo draugų akivaizdoje ir, sakykime, deklamuoja. Ne taip svarbu, kad jų eilėraštis visiems patiktų, kaip svarbus faktas, kad berniukas arba mergaitė prisidėjo ir įgijo atsiminimą apie tai. Juk visos skautybės didžiausias tikslas yra ne būti gudriam, veikliam arba prisikrauti įvairių žinių, 
bet patirti laimę, papildyti savo asmenybę ir praturtinti savo gyvenimą neegoistiniu būdu.Bet apie tai daugiau ateityje: šio straipsnio pagrindinis tikslas yra aptarti bet kokį laužą, visvien, ar skirtą virti, ar laikui smagiai išgyventi.Aplink laužą renkasi iškylautojai ir stovyklautojai, tyrinėtojai ir medžiotojai, rinkdavosi ir Lietuvos pie-. menėliai, naktigoniai, draugiškos talkos darbininkai. Kas yra buvęs sušalęs ir išalkęs arba turėjęs budėti per naktį, žino, kaip smagu sėdėti prie šildančios ugnies, atleisti įtempimą, atsigauti ir užvalgyti karšto maisto arba ir klausytis įvairių pasakojimų.Gal nekiekvienas skautas moka virti daug įvairių valgių ant laužo po atviru dangum, bet kiekvienas turi 
mokėti užkurti laužą, jį palaikyti, suvaldyti ir gesinti. Tai tikras menas! Prityrusi akis tuojau mato, ar skautas išmano apie šį meną, ar tik šiaip sau graibosi be pageidaujamų rezultatų.

Kurti laužą yra didelė atsakomybė. Ugnis nėra žais

las. Jos niekuomet negalima palikti vienos, neprižiūrimos.Visi laužai pradedami pradiniu lauželiu, kuris po to pagal reikalą išvystomas i pageidaujamą laužų rūšį.Iškilmingi programiniai laužai iš karto sukraunami visi, kad kuo mažiausia juos reikėtų tvarkyti, kurstyti.Šiaip laužai kuriami vandeniui užvirinti, maistui ruošti, žvėrims atbaidyti, šiukšlėms sudeginti, šildytis, Slapiems daiktams džiovinti ir pan.
GERAS LAUŽAS:1) kuriamas saugioje vietoje, kad galima būtų liepsną suvaldyti, ir tik turint aiškų leidimą. Čia pat parūpinama vandens arba smėlio laužui gesinti;2) kuriamas tik tokio didumo, koks būtinas numatomam reikalui;

3) prižiūrimas ir visą laiką saugomas; naktį tam skiriama sargyba;
4) gesinamas, kai nebereikalingas;5) ugniavietė sutvarkoma be pėdsako, jei nebuvo specialios laužams skirtos vietos;6) galimas išlaikyti net lietuje, vėjuje;
7) niekuomet, išskyrus tikrus bėdos atvejus, neku

riamas vieno žmogaus;8) kuriamas atsargiai prikišus degtuką ypatingu būdu.
KUR KURTI LAUŽĄ, jei tam nėra skirta ypatingos vietos, kaip, pvz., parkuose (juose dažnai teleidžiama vartoti pirktos anglys) ar šiaip viešose stovyklavietėse?
Laužas kuriamas:1) smėly, ant plikos žemės, ant akmenų (neskylančių, kad neišvirstų puodas arba neįvyktų nelaimės);2) išvalius dešimties pėdų ratą (312 cm.) (arba pagal vietinius nurodymus) nuo žolės, lapų, šakelių;3) kur galima įtarti esant durpynui, ugniavietė visuomet išklojama akmenimis;
4) laužai be numatytose pastoviose ar laikinose ugniavietėse kuriami taip pat iškastuose grioviuose, duobėse, ant žalių pagalių, tarp plytų, neskylančių akmenų, ant pionieriškai pastatyto stalo, molio plytelėse arba skardinėse;5) vėjas turi pūsti iš laužo priešakio, kur įkišamas degtukas,6) kadangi liepsnai reikia oro, gera pakišti iš priešakio žalesnį pagalį, kurį pajudinus ar pakėlus leidžiama Įsiveržti orui.7) Laužui neužsidegus iš karto ar bematant užgesus, viskas paliekama, kaip buvę, tik pakišama daugiau prakurų. Vystant pradinį lauželį į pageidaujamą dydį, pagaliukai ir pagaliai dedami taip, kad jie kuo daugiausia liestų vienas kitą;8) Niekuomet laužai nėra kuriami atlošti į medžiusar po medžiais arba arti jų, nes galėtų kenkti pačiam medžiui, jo šakoms ar šaknims. O.S.56 —-
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Negyvo beržo tošis. įvairių medžiu sausos žievės, 
skiedros, atplaišos, sausi lapai ir p. (31 Sudžiūvę gėlių, 

iu ir p. stiebeliai. Sausos medžių bei krū- 
(8) Atldrožtas sausas pagalys.

“ijl Laužui kurti paruošiama vieta. / (Ty Vt 1 
‘r Jei yra velėna, reikia ją at- / I
■j sargiai nuimti ir atokiau padėti, [f \

Svarbiausia: liep3nal

didelių žoli 
mų šakelės. f

Mažam lauželiui gali 
užtekti velėną į šonus 
išversti nors ir tokiu 
budu

I

w
Mielas 

lauželis

Laužas gerai prakurlamas 
tinkami 
į kuriamąją

jei 
prakurai ir vėjas pučia 

laužo vietą.

Iškyloje ir stovykloje prakurai 
ir kuras dedami pagal stambumą: 
vienoje vietoje smulkiausieji, ki
toje stambesni. Ir viskas laikoma 
sausai, jei galima, po kokiu nors 
stogu.

/' VĖJAS

Prakurų nedėti tiesiog ant 
žemės, bet pirma paraidyti 
trumpus pagaliukus.

įsmeigti pagalį 
įžambiai ir apačioje 
dėti prakurus laužui.

Toks laužas dega gerai, bet trumpai.

///.

Taip raidyti greit 
degantį laužą.

Pradedant krauti laužą, gera padaryti pakeltą jo apačią 
nors ir tokiu būdu: pagaliukas padedamas ant dviejų akmenų 
ir tada laužas raidomas su prakurais ant to pagaliuko.

— 57
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ĮŽODŽIO DIENA

Nors ir gali būti praėję 
daug laiko ir daugybė įvy
kių pripildę gyvenimą, tau, 
tur būt, kaip ir man, įžodžio 
diena liko neužmirštama.

Nežinau, ar davei įžodį 
skilties ratelyje ar draugo
vės sueigoje, o gal iškilmin
goje salėje ar stovykloje 
miške, kaip man kad atsiti
ko.

Atsimenu: judėjau tarp 
kitų, bet jų tikrai nemačiau, 
nes tą dieną gyvenau savo 
pasaulyje.

Niekuomet laužai nebuvo 
tokie mieli, kaip laužas po 
įžodžio: sėdėjau, dabar jau 
tikras skautas, ir žiūrėjau į 
liepsną.

— Taip, brangindamas sa
vo garbę, tarnausiu Dievui, 
Tėvynei ir artimui; taip, 

kasdien vykdysiu gerą dar
belį, — kartojau širdyje.

Visai rimtai to troškau ir 
žinau, kad ir tu savo įžodžio 
dieną buvai kupinas gerų 
norų ir pasitikėjimo savimi. 
Atrodė savaime aišku ir ne 
taip jau sunku būti tie
sus, naudingas, draugiškas, 
mandagus, paklusnus, links
mas, susivaldąs, taupus...

Jautei naują pasitikėjimą 
savimi. Galvojai, kad niekur 
nepaklystum, nebijotum pa
vojų, mokėtum manytis bet 
kokiose sąlygose. Juk tapai 
tikru skautu! Su kaklaraiš
čiu, mazgeliu, ženkleliu!

Tikėjai, kad visuomet mie
lai padėsi artimui, tvarstysi 
sužeistuosius, gelbėsi skęs
tančius, užjausi nuskriaus
tuosius. Įžodžio dieną gera
sis darbelis buvo tapęs sa

vaime aiškia kasdieninio 
gyvenimo ir galvojimo dali
mi.

Praėjo nemaža metų.
Žvelgdami atgal turime 

prisipažinti, kad nevisuo- 
met buvome skautiški, nevi- 
suomet jau taip noriai šoko
me padėti, nevisuomet bu
vome linksmi, nenustoję ti
kėti ir tikėtis.

Bet įžodžio dienos įspūdis, 
pasiryžimas, pareikštas prie 
vėliavos ir draugų, paliko 
savo gilius pėdsakus mūsų 
gyvenime. Uždegta skautiš
koji ugnelė teberusena gi
liai širdyje.

Per jaunųjų savo brolių 
įžodį vėl matome savo iškil
mingiausią skautybės gyve
nime dieną, kada ryžomės 
vykdyti kilnų idealą — tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Ar
timui.

BALTIJOS ir ŽALGIRIO tumių 15 metų sukakčių minėjimo sueiga Bostone, Mass. S. Č. Kiliulio nuotr.

— 59
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SKA VTAI 
wČ/Ai

40 METŲRyžtamasi Lietuvos skautų vyčių pradžią paminėti šiais metais.Dabar sunkų nustatyti, kada iš skautų amžiaus išaugą ir jau išaugę jaunuoliai pradėjo burtis i kokius vyresniųjų vienetus Lietuvoje.1924 m. J. Kazakevičius buvo subūręs tokį būreli Kaune.1923-24 m. laikotarpiu Šiauliuose, atskirai nuo veikusių moksleivių skautų draugovių, buvo susidaręs stambus vienetas (30-50 asm.) iš vyrų ir paaugusių jaunuolių, pasiryžusių skautauti vyresniųjų metodu. Jų ryškesniu vadovu buvo tarnautojas A. Kastanauskas.
GARBĖ IR ATSAKOMYBĖ

(Iš pašnekesio vadovams)Apsiimdami vadovauti vienetui nesuteikiame skautų sąjūdžiui malonės, bet mus ištinka didelė garbė. Turėti kviečiančių jų pasitikėjimą ir progą lavinti bei Įtakoti jaunimą skautiškojo sąjūdžio rėmuose, yra 
garbė ir laimė.Skautybė nėra kažkoks paprastas, neištirtas kaprizas arba bandymas, bet Įsitvirtinusi, vertinga jaunimui ugdyti priemonė.Jei mūsų skautai geresni žmonės, kadangi skautauja; jei jie vėliau gyvenime prisidės, kad pasaulis būtų geresnis, vadovai gali džiaugtis. Sąžiningai ėję savo pareigas, jie pasiekė neįkainojamų rezultatų.Žiūrėdami į prisiimtą darbą kaip į nepaprastą garbę, naujieji vadovai nesikratys reikalavimų per trumpą laiką rūpestingai įsigilinti į skauty- bės ideologiją ir įsigyti praktiškų žinių, kokių laukiama iš jų. Jiems darosi neįmanoma apsimesti mokant ir žinant bei vaidinti žmogų, pasiruošusį atlikti svarbų uždavinį, kai taip nėra. Jie stengsis pasidaryti specialistais.Siūlymas dirbti su skautais reiškia dalintis su kitais vadovais dide

Maždaug tuo pačiu laiku Šiauliuose suaugusiems gimnazijoje, kurią lankė tarnautojai, valdininkai, kariškiai, darbininkai ir jau dirbą jaunuoliai, išėję iš gimnazistų amžiaus, buvo suorganizuota didelė tų vyrų draugovė.Ir Įsikūrusi Kęstučio dr-vė miesto skautams, turėjo vyresniųjų būrelį, veikianti paaugusių skautų metodu.Tokių reiškinių buvo ir kitose vietovėse.Tai vis skautų vyčių tipo skau- tautojai.Tiksliau pažymėtas faktas, kad 1925 m. kovo m. Panevėžyje vienos 
le garbe. Sutinkama ne todėl, kad kažkas maldavo, vertė, bet kad prašomasis jautėsi pageidaujamas.Būtų nepaprastai rizikinga vadovauti jaunimui neturint net mažiausio supratimo apie skautybės tikslus ir standartus. Tik pasišventimas drauge su praktiškomis žiniomis duoda drąsos apsiimti vadovo pareigas. Tuo ir prieiname prie vado
vu atsakomybės.Vadovas įtakoja jam pavestų jaunuolių galvojimą. Skautai būna su juo net keleris metus, kol patys įpranta daryti išvadas, savarankiškai galvoti. Tačiau kartais berniukai išslysta vadovui iš rankų per patį pavojingiausią jų vystymosi laikotarpį. Ar galėtų būti, kad jie pajuto, jog vadovas nesugeba arba nevertas vadovauti?Sunku išlaikyti pagarbos jausmą, jei vadovas rengsis arba elgsis netvarkingai, jei jo galvojimas miglotas, idėjos neaiškios, jei jis nesusivaldo ar nesuvaldo sueigų, neaiškiai pasisako arba vengia nagrinėti moralinius klausimus.Ar vadovas stovi teisingumo pusėje? Ar jis nuoširdžiai domisi šių dienų jaunimą liečiančiais klausimais? Ar berniukai randa ieškomų 

dr-vės skiltininkai sudarė būrelį, vėliau išryškėjusi rovėrių vardu. Jų vadovu buvo pasirinktas geriau angliškai įkertąs V. Einoris, greičiausiai, po 1924 m. lietuvių dalyvavimo tarpt, jamborėje Danijoje, sugriebęs kokios literatūros apie roverius. Būrelis išleido kelius mašinėle rašyto ir šapirografu spausdinto laikraštėlio Roveris numerius. Tas būrelis viena ar kita forma pasilaikė ilgai.Minėdami maždaug 40 metų Lietuvos skautų vyčių sukaktis, ne tik pagerbsime tuos, kurie tada ieškojo, bandė, kūrė ir dirbo, bet giliau įsijausime ir į pačią skautų vyčių skautavimo šakos prigimtį, prasmę, paskirtį, uždavinius bei veikimą.Ir, kas svarbiausia, gal iš naujo susirikiuosime, tobuliau susigrupuosime, aiškiau ir ryškiau pasuksime tikrųjų vyčiavimo uždavinių linkui.Sk. Aidas skirs daugiau dėmesio šiais metais ir sk. vyčių klausimams. Redakcija kviečia pasisakyti visus, kas nori, šiais reikalais.
V. s. A. Saulaitis

atsakymų skautuose ar turi jų ieškoti kitur?Lengva užsiimti vien praktiškais skautavimo dalykais, paradais, pasirodymais ir pamiršti, kad visa tai tik kelias į tikslą. Jei nebus aiškaus vadovo nusistatymo, elgesio ir galvojimo įtakos, berniukai apsieis be jo.Tuo nenorima sakytį, kad laikas turi būti leidžiamas vien nagrinėjant gilias moralės problemas. Tik
rasis būdas žaisti skautiškąjį žaidi
mą yra aiškiai apibūdintas. Vadovai jį žino ir taiko. Bet, būdami suaugę, jie negali ignoruoti pagrindinių skautiškojo auklėjimo dalykų, būtent, išauginti gerus piliečius, lavinant berniukų būdą ir prisidedant prie jų fizinio, protinio ir dvasinio augimo, prie asmenybės ugdymo.Dalyvauti šitokiuose užsimojimuose tikrai didelė garbė. Bet dalyvauti 
reikia visa širdimi, kad jaunimas 
nenusiviltu. Sk.

Visi su SKAUTŲ AIDU!
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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.

RŪTA VEBLAITYTĖ

gimusi 1950. V. 12 Elizabeth, N. J.
Mokėsi vietos šv. Petro ir Povilo 

lietuvių parapijos mokykloje ir ją 
baigė 1964 m. II-ja mokine. Kartu 
lankė šeštadieninę mokykla, bei Ra- 
jauskaitės - Šušienės fortepiono stu
diją. Aktyvi New Jersey lietuvių 
bendruomenės tautinių šokių grupės 
Baltija dalyvė.

Dabar lanko Benedictine Academy 
High School. Gyvena su tėveliais 
640 Court St., Elizabeth, N. J. Turi 
dvi sesutes Jūratę ir Audrutę.

I LSS įstojo 1958 m. Buvo paukš
tytė, o dabar yra II patyrimo laips
nio skautė ir priklauso Palangos 
vietininkijos Lazdynų Pelėdos dr- 
vės Pelėdų skilčiai.

1961 m. laimėjo I-ją vietą rajono 
paukštyčių medžių pažinimo kon
kurse; 1963 m. Jubiliejinėje sto
vykloje laimėjo II vietą asmeninėse 
varžybose.

Jos draugininke yra vyr. skautė 
Birutė Lanytė ir vietininkė ps. Ra
mutė Barty tė-Lorą.

Cicero, 1965 m. sausio mėn. 18 d.
SKAUTŲ AIDO 1964 m. Varžybų Komisijai.

Skaučių Seserijos Vūdija., šio mėn. 12 d. savo posėdyje susipa
žinusi su Jūsų prisiųstais skautės Rūtos V e b la i t y t ė s darbais, 
buvo maloniai nustebinta jos darbštumu, ištvermingumu ir sumanu
mu užsibrėžtą tikslą, atsiekti.

Šią progą Seserijos Vadiįa sveikina darbščiąją sesę Rūtą Veb
laitytę ir dėkoja SKAUTŲ AIDO Redakcijai už Įvedimą skautiško 
ir lituanistinio lavinimo varžybų skyriaus. Taip pat dėkojame Eliza- 
betho vietininkijos vietininkei ps. Ramutei Lorai ir Rūtelės tėve
liams ponams Veblaičiams, kurių pagalba, sesė Rūtelė Įgijo daug 
skautiškų žinių ir dar geriau pažino mūsų brangiąją Lietuvą.

Varžybų Komisijai taip pat priklauso mūsų visų padėka už su
gebėjimą taip sudominti jaunimą. Linkime nepailsti ir ši gražų dar
bą tęsti ir ateityje.

SKAUTŲ AIDAS su visais savo Įvairumais tebūnie labiausiai 
visų mūsų laukiamas svečias. Budėkime

v. s. — O. Zailskienė
Vyriausiu Skautininke.

AKTAS
Sk. A. 1964 metų skautiškojo — 

lituanistinio lavinimosi varžybų 
komisijos aktas:

Komisija, susipažinusi su visa 
gauta medžiaga varžybų reikalu, 
vienbalsiai nutarė šių varžybų 
laimėtoja paskelbti

sesę Hutą Veblaitytę, 
Elizabeth, N. J., kurios visi devy
ni patiekti pratimai buvo atlikti 
nuostabiai rūpestingai, kruopš
čiai ir pavyzdingai.

Sesė R. Veblaitytė iš galimų 
438 į taškų surinko 375 taškus.

Kitų dalyvių darbai buvo ne
paprastai skirtingi ir tik atskirais 
pratimais, todėl juos sugrupuoti

Sesė R. Veblaitytė 
apdovanota

Vyriausioji Skautininke Vasario 
16 proga darbščiąją ir Skautų Aido 
skautiškojo - lituanistinio lavinimo
si varžybose pasižymėjusią

sesę Rūtą Veblaitytę 
apdovanojo PAŽANGUMO žyme
niu. Sveikinam!

ar kitaip suskirstyti šiuo laiko
tarpiu buvo neįmanoma. Tačiau 
ir jų visų gražios pastangos užsi
tarnauja bendros padėkos.

Varžybų komisija:
v. s. A. Matonis,
s. P. Molis,
s. O. Saulaitienė.

Vadovai, vadovės, tėvai ir vyresnieji padėkite musų skautams ir skautėms tobulėti ir lavintis. Sk. Aide yra 
specialus skyrius SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO LAVINIMOSI PRATIMAI, skirtas tam tobulėjimui ska
tinti bei stiprinti. Žiūrėkite, kad ko daugiausia ta proga pasinaudotų!
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įsikabinkite Į mano uodegą 
savo uodegytėm. Čiupy! Ot 
taip! Pasiruošta? Pirmyn į 
žygį. Baladai - baladai!

UODEGŲ
• Ar žinote, mieli broliai ir 
sesės, kad uodegos gali būti 
sūpuoklės, musmušiai, pa
rašiutai, lazdos, muftos, kė
dės, barometrai, signalai, 
šokti į tolį arba prisirišti 
priemonės, kabliai kopti į 
medžius ir telefono stul
pus?

Yra net tokių uodegų, ku
rios muša taktą arba dings
ta stebuklingu būdu.

Sunku patikėti? Pažiūrė
kime.

*
Bumpt-pabumpt! Taukšt- 

pataukšt! Štai atšuoliuoja 
Australijos kengūra. Jos 
uodega jai padeda pasispir
ti. Bet dabar ji ir jos jaunik
lis sterblėje nori pasilsėti, ir 
stabt! — uodega tampa kė
de.

*
Bruzdu, bruzdu! Trakšt, 

trakšt! Bebras stato pilį. 
Matai brangiakailio žvėre
lio uodegą? Ji plati ir plokš
čia. Tupėdamas bebras ja 
remiasi.

Bet kas ten? Klausykis! 
Pavojus! Pliaukš, pliaukš! 
suduoda bebro uodega per 
vandenį.

— Bėkite, broliai! Pa- 
šmurkšt į vandenį slėptis!

*
Ką čia daro akiniuotas 

meškėnas? Plekšt, plekšt —

PASAKA
plauna pagautą varlę upe
lyje.

Paėdęs kopt, kopt! įlipa į 
lizdą medy. Įsisupęs į ilgą, 
dryžuotą uodegą, jis miega 
šiltai kaip muftoje.

Oposumas kaba nuo šakos 
ilga, tvirta, beplaukė uode
ga.

— Matote, vaikučiai, kaip 
sūpuosi. Bim-bam! Bim- 
bam!

— O dabar paiškylaukime. 
Užšokę man ant nugaros,

Koks dailus katinėlis: juo
das, baltas, puošnia uodega.

Op! uodega pasikelia. 
Varge tu mano! Sustok, ne
prieik: tai ne katinėlis, bet 
skunksas. Bėk kiek kojos 
neša, kad purkšt, purkšti... 
nenukentėtum.
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MCWYKIME< y

Karpyti lengva, Įdomu ir malonui 
Reikia: žirklių, pieštuko, liniuotės, pof 

ir, jei norima sulipinti, dar klijų. Popierius ga 
Ii būti Įvairių spalvų ir geriau, jei storesnis. 
Popierius sukarpomas kampuotai: keturkampiais, 
rlkampiais bei rombais. Iškarpos gali būti Įvai- 
aus didumo; tai padeda sudėstyti daugiau figūrų.

ĮSID&MČTINI PIEŠINIUKAI DEŠINOJE:

Dabar aukščiau minėtas 
iškarpas dėstyti pagal 
piešinlukus dešinėje, 
kad išeitų tokios • dides
nės figūros:

Jei jau gerai išeina čia duoti pa
vyzdžiai, pabandykite dėstyti kito
kių figūrų; susiraskite patys temų, 
pavyzdžių ir modelių. Tai Įdomu!

Kam pasiseks ką gerai padaryti, ro
dykite kitiems, nuneškite Į sueigą. 0 
įdomesnius pavyzdžius atsiųskite SKAU 
TŲ AIDUI, redakcija Įdės*

16



Skautuose visada įdomu ir linksma. S. Č. Kiliulio nuotr.

DU POKŠTAI
Ar gali išimti ir suvalgyti 

duonos gabalą, padėtą po 
kepure, nepaliesdamas ke
purės ?

Pranešk savo draugams, 
kad esi pasiruošęs tai pada
ryti.

Padėk duonos riekę ant 
stalo ir uždenk kepure. Ta
da palįsk po stalu ir nuduok 
garsiai čepsėdamas, - kad 
valgai duoną.

Pabaigęs išlįsk iš po stalo 
ir pranešk draugams, kad 
jau baigei. Savaime aišku, 
jie pakels kepurę pasižiū
rėti, ar duona dar yra.

To tau tereikia: ramiai 
pasiimk duoną ir suvalgyk 
ją-

Tokiu būdu nepalietęs ke
purės išsiimsi duoną.

?
Ar gali parašyti paprastu 

pieštuku bet kokią spalvą?
Paimk paprastą pieštuką, 

apvyniok jį įvairių spalvų

Skubėk užsisakyti 
SKAUTU AIDĄ 1965 metams. 

Tik 3.— dtfl.

popieriumi arba nudažyk jį 
įvairiom spalvom.

Pranešk draugams, kad 
tavo pieštukas rašys bet ko
kią spalvą, kokią jie norės.

Vienas iš jų pasakys spal
vą, pvz., raudoną.

Išmesk pieštuką kelis kar
tus į orą, sumurmėk keletą 
magiškų žodžių ir, pamažu 
pasiėmęs lapą popieriaus, 
užrašyk: Raudona.

s. M. V as.

ŠTAI KĄ GALIMA PADARYTI
IŠ GEOMETRINIŲ FIGŪRŲ!
Skilties sueigai paruošk įvairių 

spalvų storesnio popieriaus ap
skritimus, ovalus, taisyklingus ir 
pailgus keturkampius, trikam
pius, rombus, šešiakampius, kaip 
matai pavyzdyje. Juo daugiau jų 
.bus, tuo geriau.

Duok kiekvienam arba dviem 
vienos spalvos iškarpų (kitą kar
tą galėsi maišyti spalvas) ir pa
siūlyk iš jų padaryti žmones, gy
vulius, pastatus, gėles, raides ar
ba betką Įritą, ką sugalvos.

Kad uždavinys būtų sunkesnis, 
kada nors duok tik 16, kiekvienos 
rūšies po 2. Taip pat susitark, ar 
figūros gali užeiti ant viena kitos 
ar ne.

Kad popierėliai neslystų, ge-

Juozas Mikuckis

Anksti grįžęs, paukštužėli
Anksti grįžęs, paukštužėli,
Kur tu prisiglausi?
Dar skynimai nesužėlę,
Kur tu lizdą krausies?
Artinas audrų nedarnūs
Bildesiai iš tolo,
Rytą kluoniuos žėri šarmos 
Ant jaunų atolų ...
Dar sukaustę laiko gruodai
Želmenų kilimą.
Ir pirmieji pasirodę
Lapai kristi ima.
Ak, skynimai nesužėlę,
Tolin įsiklausę...
Anksti grįžęs, paukštužėli,
Kur tu prisiglausi?

(Lietuvių poezijos antologija) 

riausia turėti flanelės gabalų, 
gal laikraščio puslapio didumo, 
padėti po apačia.

Per varžybas laimėję savo ori
ginalumu galėtų sulipinti ir išsta
tyti savo darbą.

Galima iškirpti figūras ir iš vel
tinės medžiagos (fetro), kurių 
gabalai darbeliams už nedidelius 
pinigus parduodami medžiagų 
krautuvėse arba kitų krautuvių 
nikių skyriuose. (žiūr. 64 psl.)
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

NK. 3.

I. SKAUTIŠKOJI DALIS.

Kl. 1. Vertinama ligi 8 taškų. Kovo mėnesį minime 
LIETUVOS SKAUTŲ GLOBĖJO dieną. Ai- žinome: a. 
kas jis buvo, kur gyveno, b. kuo labiausiai pasižymėjo 
(būdo savumai), c. kada mirė ir kur buvo palaidotas; 
kur jo palaikai yra dabar?

Kl. 2. Ligi 3 t. Skautai-ės dažnai dainuoja:

Ten kai mes laisvais keliais žygiuosim,
Mus lydės paukšteliai ir daina,

Atspėk: a. kas tai per daina, b. kas parašė jai žodžius 
ir kas pritaikė muziką?

Kl. 3. Ligi 5 t. Skautiškoje kalboje dažnai girdime 
kalbant apie įvairius “nikius”; a. ką tas žodis (nikiai) 
reiškia, b. kodėl nikiai laikomi sveikatos ir laimės šal
tiniu, c. kuriame 1964 m. Sk. A. numeryje plačiai buvo 
apie tai rašyta (Sk. A. nr. ir psl.)?

Kl. 4. Ligi 4 t. Skautai-ės kreipia dėmesio į mankštą 
ir kartais naudojasi rikiuote; a. kam mankšta reikalin
ga ir kada bei kaip patartina užsiimti, b. kam reikalin
ga rikiuotė ir kur ji vartojama?

Kl. 5. Ligi 5 t. PASAULIO ŠALIS lengva rasti saulu
tei šviečiant. Kokiais būdais galima rasti pasaulio kryp
tis nesaulėtą ir lietingą dieną?

Ir mes ruošiamės atsakinėti įvairius lituanistinius ir 
skautiškus klausimus. S. S. Subatkevičienė Bostone-pa
deda jauniesiems skautų skaitykloje.

S. Č. Kiliulio nuotr.

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

PASTABOS: 1. ar esate jau bandę išspręsti š. m. 
pratimus nr. nr. 1 ir 2? Jei ne — tam jau pats laikas; 
raginkite ir kitus; 2. išsprendė nors ir dalinai, bandyki
te savo žinias palyginti su kitų žiniomis ir siųskite savo 
atsakymus. 3. atsakymų tvarkos reikalu žiūr. Sk. A. 
1964 m. nr. 1.

II. LITUANISTINĖ DALIS.

Kl. 1. Ligi 7 t. Žemiau išvardinti senovės LIETUVOS 
VALDOVAI: Kęstutis, Traidenis, Zigmantas I, Mindau
gas, Vytautas, Švitrigaila, Zigmantas Augustas, Jogaila, 
Vytenis, Aleksandras, Algirdas, Gediminas, Kazimieras, 
Zigmantas II, Jaunutis. Surašyk juos chronologine jų 
viešpatavimo eile.

Kl. 2. Ligi 6 t. GANDRAS “didžiausias” mūsų krašto 
paukštis. Jis žmonių, ypač ūkininkų, labai mėgiamas,
a. kur jis gyvena (turi lizdą), b. kodėl jis laikomas 
“šeimos nariu”? c. kur praleidžia žiemą, d. kuo minta, 
e. kaip miega, f. kaip “pranašauja” orą?

Kl. 3. Ligi 3 t. Surask Lietuvos žemėlapyje šias vie
toves: Raseiniai — Kėdainiai ■— Kaunas — Šakiai. Su
junk jas pieštuku ir parašyk, kokia geometrinė figūra 
susidaro tuo būdu.

Kl. 4. Ligi 6 t. Mūsų tėvynėje apstu LIETUVIŠKŲ 
KRYŽIŲ, a. kas jie yra ir kieno buvo statomi, b. kur 
buvo statomi ir kodėl, c. kas bandė uždrausti juos sta
tyti ir kokios buvo to pasekmės?

Kl. 5. Ligi 3 t. ĮMINK (atspėk) mįsles:
a. Dešimts uždirba, trisdešimts du pradirba.
b. Dieną pilni, naktį tušti.
c. Be akių, be ausų — aklus vedžioja.

Atlanto rajono vadei'vė s. Irena Treinienė XII. 12 
Elizabethe, N. J., uždeda kaklaraištį skautei Aldonai 
Meilutei, ką tik davusiai įžodį.
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VILNIAUS VERBOS
Atsimenate Vilniaus verbas? Ko

kios jos būdavo gražios, spalvingos! 
Padarytos iš katpėdėlių ar kitų 
sausažiedžių, iš smilgų, dažytų ar 
natūralios spalvos motiejukų, ir iš
pintos juostų raštais — grėbliukais, 
lelijėlėmis, dobilėliais, eglutėmis — 
jos dailiai puošdavo Velykų stalą 
Lietuvoje ir derinosi su gražiųjų 
margučių spalvomis.

Bet galima ir dabar pasidaryti 
Vilniaus verbų.

Kas apie tai anksčiau pagalvojo, 
geru laiku prisirinko sausažiedžių 
augalų, kurie ir išdžiovinti nevysta 
ir išlaiko savo spalvą, javinių auga
lų, Įvairių samanų, driekanų ir kitų 
panašių miško augaliukų. Jei reikia, 
jiems dažyti, naudojami valgiams 
dažyti dažai.

Kas neturi savo atsargos, gali nu 
sipirkti įvairių spalvų mažyčių gė

lelių gėlininkų krautuvėse arba ur
mo sandėliuose. Ten pat galima 
gauti ir smilgų.

Kaip pinti verbas.
Medžiaga:
1) maždaug 2 pėdų pieštuko sto

rio ar kiek storesnis pagalėlis — ly
gi medžio šaka.

2) sausutės gėlytės ir smilgos,
3) siūlai kojinėms adyti.
Prieš pradedant pinti, reikia smul

kias gėlytes nukirpti trumpiau — 
maždaug 2Į4 ar 3 inčų ilgio — ir, 
surišus kiekvieną rūšį į atskirus 
pundelius, 5 minutėm sumerkti žie
delius į drungną vandenį. Nuo drėg
mės žiedeliai susičiaupia, nebebyra 
ir nelūžta. Pasidaro lengviau dirbti, 
ir vėliau verba išeina pilnesnė.

Kuokštelį smilgų pritvirtinti prie 
pat verbos viršūnės ir keletą kartų

/av/av/a
apvynioti siūlais. Dabar jau pradėti 
dėlioti gėlytes pagal raštą, iš karto 
dedant tos pačios spalvos po 3-5 
žiedelius viename pundelyje ir vis 
kelis kartus apvynioti kojinių siū
lais.

Šitaip dirbdami apie verbos kotą, 
po truputį slenkame žemyn ir išpi- 
name raštą. Raštas gali eiti horizon
taliai, vertikaliai, įstrižai kaip sukta 
virvė, arba tiesiog išpinami juostų 
raštai net 3-4 spalvom.

Galima net pačioje verboje įmai
šyti smilgų galiukus.

Ar dabar nepamėgintum papuošti 
Velykų stalą savo darbo Vilniaus 
verbomis?

Pagal
s. E. Gimbutienę

ir s. Iną Nenortienę.

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

Pratimas Nr. 8

L Skautiškoji dalis
U. 6. Skautai-ės sveikinasi kairiąja ranka. Šią tra

diciją pradėjo B.-P. pagal Afrikos legendą: dvi negrų 
tautelės ilgai kovojo tarp savęs; kai susitaikė, ištiesė 
vieni kitiems kaires, tuo rodydami pasitikėjimą.

U. 7. Šiais būdais: 1. trintimi (trinant medžio gaba
liukus); 2. kalant kibirkštis ir naudojant labai sausą 
prakurą; 3. saulės šviesa ir padidinamuoju stiklu.

U. 8. Lapų — ant plono molio sluoksnio uždedamas 
lapas kniūpščias ir gerai įspaudžiamas roliku ar bute
liu. Toliau lapas nuimamas ir aplink jo formą padaro
ma molio sienelė. Forman pilamas skystas gipsas. Su- 
kietėjus, molis nuimamas, ir nuospauda gali būti pei
liu pataisoma ir nudažoma. Pėdsaku — daroma tiesiai 
žemėje. Radus gerą pėdsaką, aplink padaroma iš žemės 
sienelė. Formon pilamas gipso skiedinys. Sukietėjus, 
žemė nuplaunama vandeniu.

II. Lituanistinė dalis
U. 1. 1. Lietuvos rytuose ir pietuose — Dzūkija. 2. 

Lazdijai, Alytus, Trakai, Vilnius, Švenčionys, Varėna, 
Verkiai. 3. Druskininku kurortas.

U. 2. 1. Aušra, Garsas, Apžvalga, Varpas, Šviesa, Tė
vynės Balsas. 2. Lietuvių Laikraštis, Vilniaus Žinios, 
Lietuvos Bitininkas, Lietuvos Žinios, Viltis; žurnalai ■— 

Draugija, Vaivorykštė. 3. Lietuvos Aidas, Liet. Žinios, 
Rytas, Darbininkų Balsas, Šiaulių Naujienos, Panevėžio 
Balsas; žurnalai —■ Naujoji Romuva, Karys, Židinys, 
Skautų Aidas. 4. Į Laisvę, Laisvės Kovotojas, Nepriklau
soma Lietuva ir kt. 5. Draugas, Dirva, Naujienos, Dar
bininkas ir kt.; žurnalai — Aidai, Sk. Aidas, Laiškai 
Lietuviams, Karys, Mūsų Vytis ir kt.

U. 3. 1. Lietuvoje iš seniau buvo daug didelių dvarų, 
kuriuos valdė dvarininkai, bajorai ir rusų valdininkai. 
Tuo tarpu daug ūkininkų gyveno skurdžiai, kiti visai 
žemės neturėjo. 2. prel. Mykolas Krupavičius, tada že
mės ūkio ministeris, ir J. Aleksa. 3. Seimo įstatymu dva
rams buvo palikta po 80 hektarų žemės, o visa kita pa
dalinta bežemiams, mažažemiams ūkininkams ir sava
noriams kariams. Miškai paimti valstybės globon.

U. 4. 1. “...........ir jos santykius su kitomis valstybė
mis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau su
šauktas steigiamasis seimas...........”; 2. Drauge Lietuvos
Taryba pareiškia, kad Lietuvos Valstybės pamatus .... 
ir- .... demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrink
tas. 3. Lietuvos Tarybos surašytam 1918. 2. 16, Vilniuje, 
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo aKtui (nutari
mui).

U. 5. 1. Lietuviškos veislės arkliai, pasižymėję savo 
ištvermingumu; 2. Vytauto bažnyčia, pastatyta Vytauto 
Didžiojo 1400 m.; 3. Skrido Stepas Darius ir Stasys Gi
rėnas lėktuvu Lituanica; 4. 73 metrai nuo jūros pavir
šiaus; 5. pirmasis Lietuvos karininkas Antanas Juoza
pavičius, 1919 m. kovoje prieš bolševikus; 6. 1937 m. 
Rygoje; pakartojo 1939 m. Kaune; 7. Prezidento Sme
tonos vardu.
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flMisa didžioji im i
ANGLIJOS RAJONAS

1964. XII. 12 j suvažiavimą Der
byje atvyko ir posėdyje dalyvavo: 
s. J. Alkis, s. G. Zinkienė, s. B. Zin- 
kus, ps. J. Maslauskas, vyr. sk. vyr. 
si. G. Valterytė, vyr. sk. vyr. si. E. 
Zaveckienė, vyr. sk. vyr. si. I. Sne- 
lytė, vyr. sk. si. O. Basevičiūtė, s. v. 
v. si. R. Valteris, s. v. v. si. A. Jaki
mavičius, s. v. v. si. J. Zaveckas, s. 
v. si. V. Verbickas, Budėkime redak. 
p. V. Ignaitis, p. K. Bivainis, p. J. 
Domaševičius, p. I. Verbickas, p. J. 
Galbogis, p. I. Surblienė ir p. A. 
Surblys.

Posėdžio salė buvo papuošta tri
spalve, anglų ir draugovių vėliavo
mis. S. B. Zinkus, pasveikinęs daly
vius, pakvietė s. J. Alkį pirminin
kauti ir vyr. sk. vyr. si. G. Valterytę 
sekretoriauti.

Rajono vadas s. J. Alkis pranešė, 
jog skautavimas einąs vis sunkyn, 
nors skautybė esanti vienas gražiau
sių jaunimo sąjūdžių. Šių dienų lie
tuvių skautavimas turi didelės tau
tinės reikšmės, todėl tėvai ir jau
nieji vadovai turėtų jį visomis jė
gomis remti ir palaikyti, kad jau
nesnioji karta ugdytųsi skautiškai.

Po pasisakymų ir diskusijų prieita 
bendros nuomonės, kad skautavimas 
tęstųsi toliau. Pasižadėta remti ir 
bendradarbiauti.

Tarptautinio skyriaus vedėjas s. 
Br. Zinkus pranešė, kad anglų skau
tų vadovybė ruošia Chatsworth 
Park Derbyshire! Tarptautinę sto
vyklą — Jamboree VII. 31—VII. 7, 
į kurią kviečiami lietuviai skautai. 
Nutarta siųsti 12 skautų ir 2 vadovu. 
Šį reprezentacinį vienetą sudarys

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

Kurią pasirenki?

— $ 3.00
— §10.00
— §25.00

Anglijos ir Vokietijos skautai. Pa
ruošiamuosius darbus atlieka s. Br. 
Zinkus.

Rajono vasaros stovykla įvyks 
anglų skautų stovyklavietėje Drum 
Hill, Little Eaton, nuo VIII. 7 — 14.

Po susirinkimo, visų diskusijų ir 
nutarimų įvyko iškilminga skautų- 
Čių sueiga, kurioje dalyvavo visi su
sirinkimo dalyviai, Stoke-on-Trent 
vilkiukai, Nottinghamo ŠILUVOS 
dr-vės sesės, anglų skautininkai J. 
Booth, District Commissioner, J. 
Bellew, Deputy Camp Chief of the 
Derbyshire Scouters Training Team, 
kun. A. P. Betts, Vicar of St. Augus
tine’s, J. Lees, Assistant County 
Commissioner, Leicestershire, T. 
Roome, Assistant Town Comm. Der
by, R. Adamson, Group Scoutmaster 
Derby, C. Newton, Group Scout
master Derby 20th St. Augustine’s, 
ir kiti.

Po maldos ir kitų apeigų rajono 
vadas s. J. Alkis, pasveikinęs suei
gos dalyvius, pakvietė p. J. Booth 
kalbėti. Sąkydamas, kad jam jau ne 
pirmą kartą tenka dalyvauti lietu
vių skautų iškilmingose sueigose, 
anglų vadovas šį kartą ypatingai 
džiaugėsi, nes du lietuviai vadovai 
atlikę teoretinį ii' praktišką Gilwel- 
lio kursą. Pakvietęs s. B. Zinkų ir 
ps. J. Maslauską prie vėliavų, jis 
jiems uždėjo Gilwellio kaklaraištį, 
kuriuos p. J. Bellew užrišo, įteikda
mas ir pažymėjimus.

Rajono vadas s. J. Alkis pakvietė 
s. v. v. si. J. Zavecką, tarnaujantį 
britų kariuomenėje ir grįžusį į Ang
liją iš Kenijos, prie vėliavos ir pri
segė jam Jubiliejinėje stovykloje 
gautą Tėvynės Sūnaus žymenį.

Po sveikinimų ir žodžio i anglus 
skautininkus buvo pertraukėlė ir po 
to kavutė.

Anglijos rajono ir Gilwellio Par
ko filmais, kuriais jaunieji skautu
kai ypatingai domėjosi, užsibaigė 
turininga ir graži sueiga. J. M.

A. a. Antanui Fidleriui mirus, 
jo dukrai psl. Gražinai, 

jo žmonai ir sūnui 
gilią užuojautą reiškia 

Palangos vietininkijos 
skautės

Elizabeth, N.J.

VOKIETIJA
Kęstučio dr-vė Memmingene stato 

lietuvišką kryžių.

Mieli Broliai-Sesės,

Kreipiamės į Jus vienu labai 
svarbiu reikalu, prašydami aukų. 
Memmingeno Kęstučio dr-vė, P.L.B. 
Memmingeno apylinkės valdybai 
leidžiant ir pritariant, stato lietu
višką kryžių. Šis kryžius stovės 
baltų tautų gyvenvietėje Memmin
gene, prie pat pagrindinio kelio i 
Bavarijos sostinę Miuncheną.

Esame jau gavę leidimą iš miesto 
burmistro, o taip pat žemės sklypą 
iš Kempteno miesto valdžios šiam 
reikalui. Planai taip pat jau paruoš
ti. Turime jau ir finansų, tačiau jų 
dar vis maža, kad galutinai galėtu
me pradėti realizuoti šį šaunų mū
sų sumanymą.

Vieni pastatyti šį gražų religini, 
tautinį, kultūrini Lietuvai paminklą 
esame per silpni. Todėl kreipiamės 
i Jus, mieli Broliai-Sėsės, supraski
te mus ir paremkite nors ir ma
žiausia auka. Tikėkite, ji mums bus 
didelė. Suvięnytom jėgom pastaty
sime Vokietijoje gražų paminklą sa
vo tautai. u • •

Malonėkite siųsti Jūsų auką adre
su: Bayerische Staatsbank, Mem
mingen, 894 Memmingen, Konto nr. 
1071 A Lit. K., W. Germany.

V. skl. Br. Čepulevičius.
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Chicagos vyresniųjų skaučių sueigos dalyvės su viešniomis. I eil. iš k. į d. — Miegos būrelio vadovė Rūta 
Jautokienė, Sofija Kunsmanienė, vyr. skaučių vadeivė Dalė Lukienė, VS v. s. Ona Zailskienė, AUŠROS VAR
TŲ t. tuntininkė v. s. Jonė Bobinienė, Larisa Jankūnienė, Jonė Mozeliauskienė ir Regina Vaitkevičienė; II eil. 
iš d. i k. — Janina Mikutaitienė, Saulė Šatienė, Albina Ramanauskienė, Rita Fabijonienė, kun. Gražinos būrelio 
vadovė Danutė Balčienė, Stasė Damijonaitienė, Aldona Kaminskienė, Julija Janonienė, Marytė Žygienė, Valė 
Kliknienė ir Bronė Veitienė. Vyt. A. Račkausko nuotr.

JAV VIDURIO RAJONAS

CHICAGA, ILL.

Kunigaikštienės Gražinos vyr. 
skaučių būrelis.

Pirmoji sueiga po Naujųjų Metų 
įvyko I. 13. Susirinkusios sesės da
linosi pošventiniais įspūdžiais ir au
dė naujus veiklos planus.

Būrelio vadovė pasveikino visas 
su šventintos plotkelės dalele ir pa
kvietė į darbą Kaziuko Mugei. Ne
pamiršta ir skautiškoji idėja, suau
kota garbės prenumerata SKAUTŲ 
AIDUI bei užsisakyta pačioms. Žur
nalas skaitomas ir vertinamas tei
giamai.

Prie kavos puoduko išdiskutuota 
rankdarbiai ir jų atlikimas. Kiek
viena sesė iškaišo ir aprengia po dvi 
tautines lėles. Mezgamos ir kaišo
mos tautiniais raštais paduškaitės, 
audžiamos juostelės. Marginamos 
medinės lėkštės ir daroma daug 
įvairiausių rankdarbių.

Šiais metais KUN. GRAŽINOS 
būrelis pakviestas įrengti valgyklą 
ir jai vadovauti. Sesės parodo didelį 
nuoširdumą ir idėjų gausumą val
gyklai jaukiai ir patraukliai įrengti.

Skautė naudinga ir padeda arti
mui — suaukota vartotų, bet gerų 

rūbų ir išsiųstas siuntinys vargingai 
šeimai į Suvalkų kraštą.

Turėsime keletą paskaitėlių su 
prelegentais ir be jų. O orui esant 
šaltam, einame čiuožti ir rogutėmis 
slidinėti su visomis šeimomis.

Valandėlę praleidusios skautiškoje 
seseriškoje dvasioje, skirstėmės 
vykdyti darbų.

Sekanti sueiga įvyks II. 3 d. su s. 
Statkienės paskaitėle apie Kaziuko 
širdį. Mugė įvyks III. 7 d.

SI. I). Balo.

DETROITAS, MICII.

Kalėdinė gerojo darbelio sueiga.

I. 3 Lietuvių Namuose MINDAU
GO dr-vė suruošė Kalėdų eglutę ir 
gerojo darbelio sueigą. Atsilankė 
daug svečių ir tėvelių. Scenoje vai
dinome Kalėdų šventėms pritaikytą 
vaidinimą “Pakeleivingieji”, kurį 
režisavo sk. Balys Steponis. Vaidino 
skautai Rūta Kaunelytė, Kęstutis 
Barčas, Robertas Selenis, Vladas 
Strakšys, Edmundas Narbutas ir kt. 
Vaidinimo giesmėms vadovavo Al
gis Ratnikas ii' pianinu akompanavo 
Vida Bliūdžiūtė.

Po to buvo sueiga su raportais ir 
įsakymais, o kai kurie skautai gavo 
specialybių pažymėjimus. Arūnui 

Vaitekaičiui tuntininkas s. Antanas 
Banionis prisegė Vyčio ženklelį. 
Arūnas yra įsigijęs net 27 įvairias 
specialybes.

Buvo ir užkandžiai, kuriuos su
ruošė MINDAUGO dr-vės skautų 
mamytės; jos pavaišino visus skau
tus ir svečius. Užkandžių metu bu
vo pagerbtas Mindaugo dr-vės drau
gininkas s. Algirdas Vaitiekaitis. 
Tėvelių vardu jam dovaną įteikė ir 
pasveikino St. Kaunelienė. Taip pat 
jį sveikino ir tuntininkas s. A. Ba
nionis ir bendruomenės pirmininkas 
s. V. Pauža.

Salėje turėjome ir “šaltą laužą”, 
prie kurio žaidėme ir dainavome. 
Laužavedys buvo Vytas Rėklys. 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS skau
tams remti laužo metu surinkta 35 
doleriai.

Vakaras pasibaigė lietuviškais šo
kiais ir žaidimais (rateliais), ku
riuose dalyvavo visi tėveliai, svečiai 
ir skautai. Mindaugo dr-vės skautų 
orkestrui vadovavo ir pianinu 
akomponavo s. A. Vaitiekaitis; mu
zikantai buvo Antanas Paškus, Kęs
tutis Karvelis, Algis Ratnikas, Kęs
tutis Narbutas, Jonas Beržanskis, 
Edmundas Narbutas ir Vytenis Rat
nikas. Robertas Selenis.
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JAV ATLANTO RAJONAS
BOSTON, MASS.

Žalgirio ir Baltijos tuntai savo ra
movėje Lietuvių Piliečių Draugijos 
namuose atidarė lietuviškos spaudos 
knygynėlį skautiškam jaunimui 
naudotis. Knygynėliui vadovauja 
Algis Adomkaitis. Bostono lietuviai 
nuoširdžiai prašomi padovanoti 
knygynėliui lietuviškų knygų, žur
nalų ar užprenumeruoti kurį nors 
lietuvišką laikraštį.

Šia proga skautai prašo jų būklui 
padovanoti seną, bet vartoti dar 
tinkamą pianiną. Norintieji paauko
ti pianiną prašomi pranešti apie tai 
skautų tuntininkui s. Č. Kiliuliui, 
51 Torrey St., Dorchester, Mass. 
Tel. 282-8797 arba skautų kapelionui 
s. kun. Jonui Klimui. Pianino perve
žimu pasirūpins patys skautai.

K.

PROVIDENCE, R. I.

Laisvės Varpo dr-vės dr-kui ps. J. 
Starėnui dėl laiko stokos atsisakius 
iš pareigų, dr-vę perėmė sk. v. Sta
sys Rastonis. Jam talkininkauja sk. 
v. Jonas Šipaila.

Šešupės dr-vei vis nenuilstamai 
vadovauja I. Paulauskienė. Vyres
nės skautės per sueigas turėjo namų 
ruošos kursus, kuriuos pravedė O. 
Šakalienė.

Skautu tėvų komiteto pirmininku 
vėl išrinktas p. L. Kukanauza. Ko
mitetas XI. 28 suruošė vakarą, ku
riame į Providence atsikėlusi poetė 
Aldona Baužinskaitė-Kairienė pa
skaitė savo eilėraščių. Be to ps. Juo
zas Starėnas gražiai padainavo kele-

Vasario 16 gimnazijos 
jaun. skautė padeda 
tvarkyti būkią po su
eigos.
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KANADOS RAJONAS
TORONTO, ONT.

X. 28 po ilgesnės pertraukos buvo 
sušaukta skautininku ir skautinin- 
kiu ramovės bendron sueigon, ku
rioje kalbėjo v. s. Č. Senkevičius, 
bandydamas vesti paralelę tarp 
skautininko ir mokytojo, kaip dvie
jų skirtingais metodais dirbančių 
jaunimo auklėtojų. Po pašnekesio 
sekė diskusijos. Išrinktos naujos 
abiejų ramovių valdybos. Skauti
ninkų — v. s. Č. Senkevičius ir s. 
F. Mockus; skautininkių ps. A. Va- 
ladkienė ir ps. R. Žilinskienė-Bleiz- 
gytė.

Lapkričio mėn. skautu vyčiu dr-vė 
padidėjo 9 naujais kandidatais, atė
jusiais iš Karaliaus MINDAUGO 
dr-vės. Kandidatų pervesdinimo ce
remonijos atliktos bendroje skautų 
ir skautų vyčių dr-vių sueigoje. 
Bendrąją sueigą pravedė RAMBY- 
NO tunto skautų vyčių skyriaus ve
dėjas v. s. Č. Senkevičius. Sueigoje 
dalyvavo RAMBYNO tunto tunti- 
ninkas s. K. Batūra, buv. Brolijos 
VS v. s. Stp. Kairys ir kiti tunto va
dovai.

XI. 18 skautų-Čių tėvu-rėmėjų 
komitetas suruošė puikų bazarą — 
vakarą, davusį gražaus pelno ir šu

tą dainų ir sk. v. Stasys Rastenis 
paskambino Chopino kūrinius. Va
karo programą pravedė sk. v. Jonas 
Šipaila.

Po programos kun. kleb. V. Mar- 
tinkui buvo įteikta knyga, dėkojant 
už visokeriopą paramą ir globą, ir 
medaliai p. M. Saulėnienei ir p. L. 
Kukanauzai. Lk. 

traukusį daug bičiulių ir svečių šau
niam pasilinksminimui Prisikėlimo 
parapijos salėje. ŠATRIJOS ir 
RAMBYNO tuntai su savo didžiai
siais ir mažaisiais širdingai dėkoja 
šio vakaro rengėjams ir visiems tal
kininkams.

XII. 27 mažuosius aplankė labai 
širdingas ir šnekus Kalėdų senelis 
Prisikėlimo parapijos salėje. O ne 
vien jo suvažiavo pasižiūrėti gausy
bė tėvų, svečių ir draugų. Čia, mat, 
scenoje pasirodė visos abiejų tuntų 
draugovės, reprezentuodamos atski
ras tautybes ir rases, suėjusias pasi
džiaugti Kristaus gimimu. Matėme 
negrų, indėnų, arabų ir baisiųjų vi
kingų. Visas tas milžiniškas mažųjų 
grupes kantriai mokė keletą savai
čių jūr. s. B. Mažeikienė, v. s. Stp. 
Kairys ir s. K. Batūra. Nei Kalėdų 
senelis, nei labai gausi Toronto pub
lika tokio pasirodymo dar nebuvo 
matę. Pranešime, kai jis bus karto
jamas, jei sesės ir broliai iš tolimų
jų vietovių norėtų tai pamatyti.

I. 3. s. K. Batūros namuose įvyko 
skautininku vyrų ramovės sueiga, 
kurios metu įžodį davė ps. Apolina
ras Gotceitas ir ps. fil. Valentinas 
Šernas. Sueigą ir įžodi pravedė ra
movės pirm. v. s. Č. Senkevičius. Po 
sueigos svarstytas ROMUVOS sto
vyklavietės statuto projektas ir pa
sivaišinta kavute ir skanumynais.

Labai pakilia nuotaika praėjo 
skautų-čių tėvų rėmėjų komiteto 
suruoštas pasilinksminimas I. 9 Pri
sikėlimo parapijos salėje. Šio suė
jimo pradžioje vyko solistų V. Že- 
melytės ir V. Verikaičio koncertas, 
akompanuojant muz. D. Skrinskai- 
tei.

I. 17 skautų-Čių tėvų-rėmėjų me
tiniame susirinkime išrinktas nauja
sis komitetas pasiskirstė pareigomis 
taip: B. Saplys — pirm., p. Sapočki- 
nas — pavad., M. Yčas — ižd. ir V. 
Yčienė — sekr. Naujasis komitetas 
pirmuoju savo uždaviniu laiko pa
statyti ROMUVOS stovyklavietėje 
dar vieną namuką.

RAMBYNO tunte įsisteigė ORO 
SKAUTAI. Vadovauja ps. G. Sta- 
nionis ir ps. J. Karasiejus. Vyksta 
reguliarios sueigos, kuriose prade
damas eiti modeliavimo kursas.

Rambynietis
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KOČIOS LOS ANGELES SKAUČIŲ 
TUNTELos Angeles skaučių tunto vadovybė, pasinaudodama Čikagos skaučių KERNAVĖS tunto patirtimi, nutarė suruošti Kūčias ir šiame rajone. Jos įvyko gruodžio mėn. 20 d. 5 vai. vakarą Tautinių Namų salėje, kuri buvo gražiai papuošta ir sudarė kalėdinę nuotaiką. Stalai buvo apkrauti įvairiais Kūčių valgiais ir papuošti įspūdingomis originaliomis žvakidėmis — pušų šakelės ir skujos — kankorėžiai.Visi tėveliai, skautės, jų svečiai ir artimieji buvo paprašyti susėsti prie stalų, ir s. J. Koklienė pradėjo Kūčių vakarą šiais žodžiais:

— Kasmet mes su ypatingu dėmesiu švenčiame 
Kūčias, nes tai giliai nusistovėjusi krikščioniškoji 
lietuviškoji tradicija. Vyresnieji žino ir jaučia šios 
tradicijos prasmę, o jaunesniesiems jau tenka aiš
kinti.

Mūsų tautos Kūčių apeigose įsidėmėtini simbo
liai ir vyksmai.

Simbolius sudaro stalas, šienas, plotkelės ir val
giai. Vyksmai — malda, plotkelės laužymas, gies
mės ir spėjimai — būrimai.

Kūčios gali prasidėti tik vakare, žvaigždėms dan
guje pasirodžius.

Tad ši vakarą mes visi mintimis grįžkime į Tėvy
nę Lietuvą ir pažiūrėkime, kas joje yra. Kraštas sve
timųjų valdomas, o tauta išgyvena sunkius laikus. 
Jaunimas mokomas atsisakyti tautiškų principų ir 
papročių, kad rusiškas komunistinis imperializmas 
galėtų lengviau nutautinti ir sunaikinti mūsų tautos 
kamieną. Tačiau lietuvis nelinkęs greit pasiduoti 
prievartai ir neteisybei. Jis stengiasi, kad ir labai 
sunkiose sąlygose ir aplinkybėse, palaikyti gražius 
tautos papročius, tradicijas ir švęsti tautos bei baž
nyčios šventes nors ir uždarame šeimos rate.

Skaučių tuntas nori vieną iš gražiausių tautos 
tradicijų, Kūčias, jums priminti ir perduoti jaunimui. 
Esame susėdę prie vieno skaučių šeimos stalo, kurs 
mus saisto atleisti vieni kitiems, kas per metus yra 
įvykę, kad pasijustume esą lyg tikros sesės, broliai 
ir tėveliai.

Po kelių minučių pradėsime Kūčias. Salė paskęs 
tamsoje. Tai reiškia, kad mūsų tauta yra pavergta. 
Tačiau ji nenustoja vilties, nes mūsų jaunimas, kad 
ir išblaškytas įvairiuosekraštuose, ryžtasi jos lais
vės kovai ir grįžti į Lietuvą, jai atstatyti.

Visų prašau didelės tylos ir dėmesio. Seks tėvy
nei prisiminti vaizdelis.Salė aptemo. Liko tik prožektoriaus apšviesta, tautiniais žaisliukais papuošta eglutė ir praKartėlė. Pasigirdo kalėdinė muzika: “Tyliąją naktį balsas sugaudė”.Iš skaučių būklo išėjo tautiniais rūbais apsirengusi skautė I. Janušauskaitė, nešina degančią žvakę. Priartėjo prie stalo, ant kurio buvo lietuviški kryžiai, geleži

nio vilko ir partizanų figūros, didelė pušies žievė - žvakidė su 7 vietomis žvakėms įstatyti ir pušų šakos. Muzikai aptilus,, lietuvaitė prabilo:
Kur tu, sesuo, kur jūs draugai, likimo
Į vakarus ar šalta šiaurę nunešti?
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?

Ir atminty atgis bernelių šventos Mišios,
Ir, kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus,
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus,
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.

Ateik, sesuo, ir jūs draugai, likimo
Bangos į nežinią bedugnę nunešti,
Netilkite varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Ir bėkite pavasariu žiemos takai balti...Baigusi deklamuoti mergaitė uždegė žvakidėje esančią raudoną žvakę. Tuo laiku iš tamsos išėjo 6 jaun. skautės — atstovės iš įvairių kraštų — išgirdusios lietuvaitės šauksmą, iš tamsos išėjo nešinos žvakes ir, priar- tėjusios prie lietuvaitės, sustojo iš abiejų pusių.Jaun. skautė iš AMERIKOS — I. Tamošiūnaitė:

Iš Amerikos laisvos padangės
Mintimis skubu namo
Aplankyt tėvų gimtinę brangią...
O gimtinėje — rūstus ruduo.Baigusi šiuos žodžius, ji uždegė savo žvakę nuo lietuvaitės rankose esančios žvakės ir atsistojo į savo vietą. Tą pačią uždegimo ceremoniją atliko ir visos kitos jaun. skautės.Jaun. skautė iš KANADOS — I. Bužėnaitė:

Iš Kanados begalinių plotų
Mintimis į Lietuvą skrendu,
Aplankyti miškų jos augalotų.
Iškirsti miškai... ir man graudu...Jaun. skautė iš VOKIETIJOS — V. Kevalaitytė:

Iš Vokietijos — Lietuva netoli,
Aplankyti tačiau negaliu:
Užtverta, atskirta, nebyli
Merdi mūsų tauta po ledu...Jaun. skautė iš ANGLIJOS — V. Irlikaitė:

Aš iš Anglijos bėgu, skubu:
Pasiilgau namų šilumos.
Mano tėvų pramintu taku
Šiandien veržiasi šaltis žiemos...Jaun. skautė iš AUSTRALIJOS — A. Kliorikaitytė

Neš mane Australijos įkaitęs vėjas
Paplaukyti Nemuno vilnim,
Nors, į uždangą plieninę sutrupėjęs,
Lietuvą pasieks mano mintim... — 71

23



Jaun. skautė iš PIETŲ AMERIKOS — D. Raubertaitė:
Pietų Amerikoj tave sapnuoju,
Tėvų žemele Lietuva!
Apie tave dainas dainuoju,
Nes tu širdy manoj — gyva!

Lietuvaitė:
Žibėk, žėrėk, tėvų sodybos žiburėli,
Prieš amžius uždegtas savajam židiny!
Tavo kaitros jos pasisemt atėjo,
Žėrėk, liepsnok jų jaunoje širdy!

Jaun. skautė iš AMERIKOS:
Tėvų ugnie, karšta ir gyvastinga
Džiaugsme švietei mums ir varge.
Amerikos lietuviams te nestinga
Drąsos išsaugoti tave!

Jaun. skautė iš KANADOS:
Tamsios mūsų naktys, ilgos mūsų dienos,
Šviesk Kanados broliui, šviesus žibury,
Kad viltis, kaip skaisčios tėviškės purienos, 
Niekad nenuvystų jo kantrioj širdy!

Jaun. skautė iš VOKIETIJOS:
Esi, ugnele, tu auksinėj varpoj kviečio,
Tu žėri saulėj tėviškės manos,
Kuri ir Vokietijos sesėms šviečia
Vaivorykštėmis ilgesio spalvos...

Jaun. skautė iš ANGLIJOS:
Malda — varge, viltis — skausme,
Kaip džiaugsmo ašara šviesi.
Aš Anglijon nešu tave —
Mūs židiniuose tu. degsi!

Jaun. skautė iš AUSTRALUOS:
I Australijos karštą padangę
Grįžtu aš nešina tavimi,
Kad primintumei Lietuvą brangią
Ir uždegtum gyva viltimi!

Jaun. skautė iš PIETŲ AMERIKOS:
Te neužgęsta ugnelė,
Mums švietusi per šimtmečių audras!
Pietų Amerikos lietuviai
Ją degančią namo parneš!

Lietuvaitė:
Begalinis Viešpaties pasaulis:
Žemė, žvaigždės ir dausų keliai,
Šiapus ir anapus saulės
Šviečia vien tik Jojo spinduliai.

Begalinė upė Dievo laiko;
Be pradžios, be galo, be krantų,
Jo ranka jos amžių srovę laiko,
Ir Jo rankoj esam aš ir tu...

Lietuvaitė, jaun. skaučių lydima, atėjo prie pagrin
dinio Kūčių stalo ir pastatė žvakę prie esančios tuščios 
vietos. Tada jaun. skautės uždegė ant stalų kitas esan
čias žvakes ir, grįžusios prie pirmutinio stalo, įstatė at
sineštas iš įvairių kraštų žvakes. Tai simbolinis susijun
gimas su Lietuvoje degančia lietuvybės ugnele. (B. d.)

| 1965 m. JĮ

♦ SKAUTU AIDO RĖMĖJAI <►
£ (ligi sausio 31 d.) JĮ

A. Sk. Aido garbės leidėjo prenumerata ($25.00):
1. AUŠROS VARTŲ tuntas Chicago, Ill.

B. Sk. Aido garbės prenumeratos ($10.00):
1. s. Česlovas Kiliulis Dorchester, Mass.
2. s. Gerhardas Juškėnas, Cleveland, Ohio
3. s. Vladas Bacevičius Cleveland, Ohio
4. p. Zigmantas Jankus Cleveland, Ohio
5. ps. Romas Bričkus Cambridge, Mass.
6. p. Antanas Andriulionis So. Boston, Mass.
7. s. Kostas Nenortas Dorchester, Mass.
8. s. Apolinaras Treinys West Roxbury, Mass.
9. Venta Eng. Co. (savin, A. Vengris ir A. Jelionis)

Chicago, Illinois
10. Dr. Leonas Seibutis Chicago, Ill.
11. KERNAVĖS skaučių tuntas Chicago, III.
12. s. Vladas Vijeikis Chicago, Ill.
13. AUŠROS VARTŲ t. Mirgos būrelis Chicago, Ill.
14. Vida ir Joliata Kriaučeliūnaitės Palos Park, Ill.
15. p. Irena Regienė Oak Lawn, Ill.
16. p. Marytė Pertikaitė Cicero, Ill.
17. AUŠR. VARTŲ t. k. Gražinos būrelis Chicago, Ill.
18. p. M. Paseckienė Chicago, Ill.
19. p. Audronė Giedraitis Chicago, Ill.
20. AUŠROS VARTŲ tuntas Chicago, III.
21. s. kun. Dr. V. Cukuras Putnam, Conn.
22. s. Petras Molis Shrewsbury, Mass.
23. v. sk. si. Dalia Palubeckaitė Northboro, Mass.
24. v. sk. si. Violeta Matulevičiūtė Worcester, Mass.

C. I užjūrius Sk. Aidą 1965 metams užsakė:

1. s. V. Kamantas Willowick, Ohio.
2. p. A. Baliūnas Cleveland, Ohio.
3. PILĖNŲ tuntas Cleveland, Ohio.
4. sk. Vytas Bitėnas (2 egz.) Elizabeth, N. J.
5. s. Č. Kiliulis Dorchester, Mass.
6. AUŠROS VARTŲ t. Žemaitės dr-vė Chicago, UI.
7. AUŠROS VARTŲ t. Neringos dr-ve Chicago, Ill.
8. AUŠROS VARTŲ t. Žibučių dr-vė Chicago, Ill.
9. AUŠROS VARTŲ t. Birutės dr-vė Chicago, Ill.

10. AUŠROS VARTŲ t. Žibučių dr-vė Chicago, Ill.
11. p. Jankauskienė Toronte, kaip Kalėdų dovaną,

D. Barzdžiūtei.
12. NERINGOS tuntas (2 egz. į Vok.) Worcester, Mass.
13. NEVĖŽIO tuntas (2 egz. į Vok.) Worcester, Mass.
14. p.p. Birutė ir Kliaudas Šakeniai Dorchester, Mass.
15. p. Leonas Rudziūnas (skautai Vok.) West Roxbury, 

Mass.

D. Prie pren. mokesčio dar aukojo:

1. v. s. prof. J. Kuprionis ($2.00) Ruston, La.
2. s. Vyt. Kasniūnas ($1.00) Chicago, Ill.

Visiems labai ačiū!
Skautų Aido administracija.
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