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MIELI SKAITYTOJAI!

III. 15 1965 m. SA vajaus pabaiga. 
Administratorius prašo visus pla
tintojus tvarkingai atsiskaityti nu
statyta tvarka.

Ligi šiol Sk. Aidas siuntinėjamas 
ii" visiems 1964 m. prenumerato
riams. Mielieji skaitytojai, kurie, 
dar nesumokėję 1965 m. prenumera
tos mokesčio, nori ir toliau gauti 
žurnalą, prašomi tai pranešti SA ad
ministratoriui.

Sk. Aidą galima bet kada užsisa
kyti, tačiau gali pritrūkti anksčiau 
išleistų numerių. Todėl patariama 
nevilkinti.

Sk. Aide įvyko kai kurių pakiti
mų. Pradėjome vartoti brangesnį

Virš. I psl. GEROJO DARBELIO
MAZGELIS. G. Peniko nuotr. 

popierių. Daugiau dedama iliustra
cijų skautamokslio reikalu. Dedami 
labiau koncentruoti rašiniai. Yra 
rašinių tėvams ir vadovams skauta- 
vimo bei auklėjimo klausimais.

Gauname redakcijoje ir adminis
tracijoje skaitytojų pasisakymų. La
bai ačiū! Skaitome, gilinamės ir 
bandome tęsėti bendrajam lietuvių 
skautybės reikalui. Visais turinio 
reikalais rašykite redakcijai, o ad
ministracijai siųskite daugiau pini
gų: tada žurnalas vis sparčiau tobu
lės.

Sk. Aidas skaitytojus pasiekia lai
ku. Redakcija medžiagą spaustuvei 
atiduoda maždaug taip: gegužės nu
meriui — kovo pabaigoje, birželio 
num. — balandžio pabaigoje ir t. t. 
Dar už kokių 10 d. gali pridėti trum
pus dalykėlius laužant.

Jaučiame, kad Skautų Aidas turi 
daug bičiulių. Bet jų nėra perdaug.

Ačiū visiems už talką!
Budžiu,

v. s. A. Saulaitis.

Ar jau įsigijai albumą LAUŽAI LIEPSNOJA VAKARUOS?
$6.— JAV ir Kanadoje; kitur $5.— Jį užsisakyti:

a) s. P. Molis, 72 Topsfield Circle, Shrewsbury, Mass.
b) ps. A. Karaliūnas, 3717 W. 70th Pl., Chicago 29, Ill.
ir c) JFS Įgaliotiniai bei vienetų vadovai.

Norima pirkti stovyklavietę 
JAV Atlanto rajone

JAV Atlanto rajono tėvų-rėmėjų 
komitetų atstovai bei skautų vado
vai užsimojo įgyti stovyklavietę. 
Tam reikalui sudarytas komitetas, 
paskelbtas aukų vajus, ruošiami pla
nai ir t. t.
Komitetas tuo reikalu jau seniau 

laikraščiuose paskelbė atsišaukimą.
Aukas stovyklavietės reikalams 

prašoma siųsti: komiteto iždininkui: 
Liutaveras Siemaška, 84-44 148th 
St. Jamaica, N. Y. 11435.

Brolijos vadi j a organizuoja 
archyvą

Brolijos KRIVŪLĖJE, 1964 m. nr. 
4, paskelbta informacija Brolijos 
archyvo reikalu.

To archyvo vedėju yra s. J. Dai- 
nauskas, 4439 So. Talman Ave., Chi
cago, Ill. 60632, USA.

Tuo reikalu pranešimų buvo ir vi
suomeniniuose laikraščiuose. Visi 
vadovai prašomi talkinti.
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E------------------------------------------------- □

Gerasis darbelis
Skautas ir skautė turi atlikti 

gerąjį darbeli.
Toks gerasis darbelis yra dar

bas, paslauga, patarnavimas, ko
kia pagalba, prisidėjimas ir pan.

Gerojo darbelio požymiai:
* atliekamas kiekvieno skau- 

taujančio asmens, be amžiaus, 
padėties, pareigų ir kitokių skir
tumų,

* atliekamas intencija padėti 
kam nors, kieno kito labui,

* atliekamas be naudos atlikė
jui, nesitikint jokio atlyginimo ir 
nepriimant tokio,

* atliekamas tyliai, nesigiriant, 
nesireklamuojant, stačiai iš 
“skautiškos pareigos”,

* atliekamas kasdien.
Gerasis darbelis nėra kokia sa

vo pareigų, tarnybos ar p. dalis, 
jis yra visai atskiras dalykas.

Pasaulyje yra labai daug gerų 
žmonių; yra daug gerų žmonių, 
kurie daro gera, padeda kitiems, 
rūpinasi kitais arba iš tikro, gy
vena kitiems. '

Skautybės sąjūdis telkia visus 
skautaujančius tapti tokiais, būti 
tokiais ir išlikti tokiais.

Gerasis darbelis yra skautiško
sios sąžinės pareiga. Kas neatliko 
gerojo darbelio šiandien, rytoj 
turi atlikti du — tai gerųjų skau- 
tų-čių gyvenimo papročių taisyk
lė, kurios laikosi visi sąžiningi 
skautautoj ai-j os.

Gerasis darbelis yra vienas iš 
tų reiškinių, kuris tikrą skautą 
atskiria nuo ne skauto. Ir jis yra 
skautiškojo solidarumo ženklas 
skautų brolijoje ir skaučių sese
rijoje ir bendras viso pasaulio 
skautybės sąjūdyje.

A. S.

VELYKOS—

KRISTAUS PRISIKĖLIMO
ŠVENTE

Balandžio 23 —

Skautų Patrono šv. Jurgio diena

ŠVENČIŲ DIENOS DVASIA

Nors gyventi būtų ir be galo sunku, gali savo naštą 
gerokai palengvinti, prisiimdamas gyvenimą tokį, koks jis 
yra.

Ar esi kada žiūrėjęs į iškastą šulinį ir matęs jame at- 
sispindint dangaus žvaigždes? Taip ir savo tamsiuose ne- 
sisekimuose ir sunkumuose bandyk įžiūrėti atsispindint 
vilties kibirkštis.

Sunkumai yra principų bandymai. Dažnai jų reikia, 
kad mums patiems paaiškėtų, kokiais principais gyvena
me. Sunkumai supažindina mus su mumis pačiais. Tai sau.

Dabar kitiems. Kol gyvi skriauda ir neteisingumas, 
pasaulis reikalingas riterių.

Yra trys būdai gyvenimo negerovėms pakelti: abejin
gumas, filosofija ir tikyba. Pastarasis būdas efektingiau
sias.

Pareigingumas idealams. Pareigos jausmas teikia 
drąsos.

Drąsą turėtų lydėti išmanymas, išmintis ir meilė.
Save išlaikyti yra pirmasis prigimties įstatymas; save 

paaukoti — aukščiausias meilės įstatymas.
Girtina mokėti kalbas, nusimanyti moksle. Dar labiau 

girtina mokėti save valdyti, būti dėkingam, duosniam, 
žmoniškam, teisingam ir atlaidžiam. O dar labiau girtina 
sekti Didžiojo Riterio pėdomis.

Su šiuo SA nr. mieliesiems skaitytojams siunčiama vokas ir 1965 m. 
prenumeratai užsakyti lapelis. Kas Skautų Aido prenumeratos neatnaujino 
ar SA neužsakė kitiems per vietos skautus-es ar iš viso, prašomas tai pada
ryti dabar.

Nepalikite be Skautų Aido 1965 metais!
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

“SUSKAUT8NTA” LITURGIJA
Viena esminių skautybės žymių 

yra veikla, aktyvumas. Skautas 
gyvenime neturi būti pasyvus. 
Reikia, kad jis į gyvenimą įsi
jungtų, jame aktyviai dalyvautų, 
padėdamas artimui ir stengda
masis sau bei kitiems gyvenimą 
d.aryti gražesnį ir patrauklesnį.

Dabar jau įvesta ir į mišių au
ką gimtoji kalba. Kunigas, kur 

PRISIKĖLES KRISTUS. Skulptoriaus Petro Aleksos bareljefas tėvų jėzuitų 
koplyčioje Chicagoje. Žvaigždės klišė.

yra galima, atnašauja mišių au
ką, atsisukęs į žmones. Visi žmo
nės atsakinėja, drauge meldžiasi, 
drauge gieda'. Skautai tikrai turė
tų džiaugtis, kad dabar gali ir jie 
veikti, aktyviau įsijungti į bažny
tines apeigas. Pirmiausia jie turė
tų išmokti visas drauge kalbamas 
maldas ir giedamas giesmes. Kai 
kurie mūsų tautiečiai yra neran

gūs, kai kurie tyčia nenori įsi
jungti į bendrą auką, nes mano, 
kad mišios yra jų asmeninis daly
kas, o ne bendruomenės auka. 
Skautiškasis jaunimas čia galėtų 
būti pavyzdžiu ir savo aktyviu 
dalyvavimu patraukti kitus prie 
didesnio aktyvumo.

Kai kur jau teko matyti, kad 
skautų pamaldose kuris nors ge
riau mokąs lietuviškai skaityti 
skautas skaito lekciją. Kitur du 
skautai ar dvi skautės prieš auko
jimą iškilmingai įžygiuoja bažny
čios viduriu, atnešdami ostijų ir 
vyno mišių aukai. Yra tikrai pras
minga ir gražu, kad savo mišiose 
jie patys atneša duoną ir vyną, 
kuri tuoj taps Kristaus kūnu ir 
krauju, kurį visi drauge su kuni
gu paaukos Dangiškajam Tėvui, 
norėdami Jį pagarbinti, Jam pa
dėkoti, atsiprašyti už neištikimu
mus ir paprašyti malonių savo ir 
kitų gyvenimui.

Taip pat būtų labai gražu, kad 
skautai, jei gali, mišių metu pri
imtų komuniją. Pirmaisiais am
žiais visi dalyviai priimdavo ko
muniją, nes tai yra esminė mišių 
aukos dalis. Jau būtų laikas nusi
kratyti nepagrįsta baime, kad, ne
atlikus išpažinties, jokiu būdu ne
galima eiti komunijos. Jei tavo 
sąžinė rami, jei nesijauti sunkiai 
nusidėjęs, tai gali visuomet eiti 
komunijos. Valgio ir gėrimo pro
blemos dabar taip pat jau nėra, 
nes tereikia susilaikyti nuo val
gio ir gėrimo tik vieną valandą 
prieš komuniją.

Tad tikimės, kad liturginės re
formos labiau suartins žmones su 
bažnytinėmis apeigomis ir su Die
vu. O skautams įžodžio metu pri
žadėta tarnyba Dievui bus aiškes
nė ir prasmingesnė.

v. s. Juozas Vaišnys, S. J.
LSS dvasios vadovas
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-------------- SESĖ DANA NEPRITARIA... ==

Gražų pavasario šeštadienį Da
na ir Audra nuvažiavo į miesto 
centrą pavaikščioti po krautuves.

Buvo linksma žiūrėti Į naujas 
madas languose, dailius kostiu
mėlius, gėlėtas skrybėles, pritai
kytas pinigines ir batelius. Bet 
geriausiai — Audra turėjo apie 
dešimt dolerių, tik nežinojo, ar jai 
nusipirkti bliūzelę ar naujų plokš
telių.

Taip mergaitės ir užėjo į didelę 
drabužių krautuvę, kur Audra 
prisirinko bliūzelių ir suknelių 
matuotis.

— Tu vilkstes ir sukneles? — 
nustebo Dana, nuėjusi su drauge 
į kabiną.

— O kodėl ne? — atsakė Aud
ra. — Turim laiko. Tegul ta kvai
la moteris mano, kad pirksiu.

— Ar ji tau nepatinka? — pa
klausė Dana. — Ji man atrodo vi
sai maloni. Turi būti nelengva vi
siems įtikti.

— O kas man rūpi! — atšovė 
draugė. — Tegul vargsta: tam ją 
laiko. O dabar žiūrėk: seniai no
rėjau pasimatuoti tokį fasoną. 
Ankštoka per liemenį, bet nieko.

Audra ėmė, įtraukusi kvapą, 
jėga tempti trauktuką suknelės 
šone. Tas neišlaikė, ir siūlė įply- 
šo.

— Audrute, — sušnibždėjo Da
na, — įplėšei suknelę!

— O kas kaltas! — atkirto drau
gė, — nestipriai įsiuvo. Netokia 
aš meška, kad neįtilpčiau, tik 
darbas blogas. Meskime, motuo
sius kitą.

Nė vienas drabužis Audrai ne
patiko, o be to ji rimtai nė negal
vojo pirkti. Tačiau pardavėjai

atėjus paklausti, ar ką nors išsi
rinko, Audra paprašė palaikyti 
jai geltoną bliūzelę iki antradie
nio. Net davė vardą — tik ne sa
vo. — Tegul lauks tos Carol 
Smith! Nė nemanau užeiti. Pirk
siu plokštelių, — pareiškė Audra, 
išėjusi su drauge į gatvę.

Dana jautėsi nepaprastai ne
smagiai. Jai toks elgesys buvo 
svetimas, ir ji gėdijosi savo drau
gės nesąžiningumu. Todėl nu
džiugo, kad nebeeis į drabužių 
krautuves, o pirks plokštelių.

Įėjo į ilgą, siaurą parduotuvę, 
kur lentynos nuo grindų iki lubų 
buvo prikrautos muzikos albu
mų. Nemaža pirkėjų žiūrinėjo už
rašus, kalbėjosi su pardavėjais 
arba stovėjo prie kasos.

Kol Dana žavėjosi naujausiomis 
muzikalinio filmo plokštelėmis ir 
juokėsi iš storulio, linksmo trimi
tininko, Audra priėjo prie parda
vėjo ir paprašė parodyti jai pas- 
kutinias mažas šokių plokšteles. 
Žiūrinėjo, vartė ir pasirinko dvi. 
Apmokėjusi patraukė draugę už 
alkūnės sakydama:

— Eikim, jau turiu.
— Ar jau? — paklausė Dana.

— O ką pirkai?
— Pamatysi, — atsakė Audra 

paslaptinga šypsena. — Užeiki
me į tą kavinę — parodysiu.

Užsakiusi karšto šokolado, Aud
ra atviniojo pirkinį.

— Matai: pirkau dvi, o turiu 
tris, tai pasisekė!

— Davė veltui! — pasidomėjo 
Dana.

— Ne, apsižioplino ir įdėjo.
— Tu pastebėjai?
— Aišku, pastebėjau!
— Kaip galėjai...
— O ką, kvaila būsiu? Jo Įdar

da, ne mano. Niekas nežino.
Dana paraudo, patylėjo. Paskui 

suspaudė lūpas ir pažiūrėjo drau
gei tiesiai į akis.

— Žinai, Audrute, — pasakė, 
— aš jau nieko nesakiau drabu
žių krautuvėje, nors man ir labai 
nepatiko. Buvo gėda, o dabar 
baisu! Kaip gali sakyti, niekas 
nežino! Juk tu žinai! Ar galėtum, 
parnešusi plokštelę namo, ją gro
ti, džiaugtis. Aš negalėčiau.

— Prašau, — tęsė maldaujan
čiai, — grįžkime į krautuvę. Man 
niekuomet nebebūtų smagu su 
tavim, jei to nepadarytumėme... 
Eikim tuojau!

— Tai jautri, pamanyk! — at
sakė draugė. — Tur būt tavo 
skautės tau neleidžia pasinaudo
ti...

— Jei jau nori žinoti, tai taip, 
nors ir nebūdama skautė nenorė
čiau nieko svetimo, — aiškino 
Dana. — Dabar nenusiraminsiu, 
kol įstosi į mūsų draugovę. Se
niai reikėjo: pamatytum kaip įdo
mu. Ir į gyvenimą ir žmones žiū
ri kitomis akimis.

— O dabar eikime, prašau. Ne
noriu nė to šokolado.

Audra lėtai suviniojo plokšte
les.

— Apie tavo draugovę vėl pa
galvosiu. Gal ir verta įsirašyti, — 
pasakė lygiu balsu, tartum nieko 
nebūtų įvykę. — Nebloga esi 
draugė. P.P.
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PETRIUKAS PAVERGTOJE LIETUVOJE -z-.  =
—J ... . ......... "• Adolfas Venclauskas

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

Berniukas dar kartą pakartojo. 
Sakiniai išėjo sklandžiai. Tada jis 
vėl pradėjo žingsniuoti vieškeliu, 
protarpiais kartodamas sakinius.

Netrukus pavijo iš mokyklos grįž
tanti tos pačios klasės mokini An
driuką.

— Ė, kur eini? — paklausė šis, kai 
juodu susilygino.

— Einu i kaimą, pas tetą.
— I kokį kaimą? Toli?

— O, toli, toliau, negu tau.
— Na tai eisime drauge.
Petriukas mielai norėtu atsipalai

duoti nuo draugo. Jis gi eina su 
svarbiu uždaviniu ir nėra kada dai
rytis i šalis.

— Man reikia skubėti, — atsakė.
— Iki vakaro turiu grįžti namo. — 
Ir jis pagreitino žingsnius.

Bet Andriukas neatsiliko ir žings
niavo kartu. Buvo labiau socialus ir 
mėgo draugystę.

— O rytoj vėl Cviekaus pamoku 
nebus! — patenkintas pradėjo po
kalbį Andriukas.

— Taigi, jis dabar didelis virši
ninkas.

— Tai gerai. Kad dar Kuraitį ko
kiu viršininku padarytu, būtu dar 
geriau: tik pusę pamoku beturėtu
me.

— Jei pamoku nemėgsti, tai ko
dėl taip vėlai grįžti iš mokyklos? 
Gal miestelyje buvai?

— Ne mokykloje, pionierių suei
goj.

— Ar buvo ir Cviekus?
— Ne. Buvo Mikaitė, žinai, ta kir

pėja, komjaunuolė. Ji pranešė, kad 
keturi geriausi pionieriai galės šią 
vasara važiuoti į Palangą, į kurortą. 
Tai aš ir važiuosiu. O tu negalėsi 
važiuoti.

— Kad norėčiau, tai ir važiuočiau,
— užginčijo Petriukas.

— Va, ir nevažiuosi, nes tu ne 
pionierius. O kodėl tu ne pionie
rius?

— Nenoriu. Laiko nėra, reikia 
mokytis.

— Tai tu buožė, va, kas tu!
— Tu pats buožė! Mano mama tu

ri tik namuką ir sklypą, o tavo tė
vai — ir namus, ir žemės, ir gyvuliu.

— Mes mažai turime žemės, tik 
aštuonis hektarus. Bet mes eisime į 
kolchozą.

— Tik ar tavo tėvas norės eiti Į 
kolchozą?

— Va, ir norės! Nes kolchozas yra 
tobuliausia ūkininkavimo forma, — 
atsakė Andriukas ne kartą girdėtais 
paskaitų ii' prakalbu žodžiais. — O 
tu neturi žemės, tai ir kolchoze ne
galėsi būti.

— Aš ir nenoriu. Aš baigsiu 
mokslą ir būsiu inžinierius!

Andriukas net išsižiojo iš nuste
bimo, išgirdęs tokius aukštus Pet
riuko polėkius. Šie žodžiai jį ne tik 
nustebino, bet ir užimponavo. Taip 
aukštai iškilti jis pats nemanė. Bet 
kad nenusileisti draugui, atsakė:

— O aš būsiu kolchozo pirminin
kas, arba sekretorius.

— Kad būtum sekretorius, turi 
mokėti gerai rašyti. O kaip tu ra
šai? Kiek klaidų padarei diktante?

— Tai kas? Dar yra laiko, išmok
siu.

Užuomina apie rašybos klaidas 
Andriukui nepatiko ir kiek apgadi
no nuotaiką. Petriukas rašė gerai, 
tai Andriukas žinojo, bet jam pa
čiam klaidos lindo į sąsiuvini, kaip 
musės į puodą. Iš tikrųjų, gal iš jo ir 
bus inžinierius. Pagarba ir pavydas 
kartu mišo jo sąmonėje, ir jis jau 
buvo patenkintas, kad priėjo prie 
kaimo kelio, kuris, tartum upės in
takas, įsiliejo į vieškelį.

— Man reikia čia sukti, — pareiš
kė Andriukas. — Keliauk sveikas, 
inžinieriau.

— Keliauk sveiks, kolchozo pir
mininke. Žinai, kolchozo pirminin
ku geriau būti, negu sekretorium: 
mažiau reikia rašyti, o tik vaikščioti 
po laukus ir kitiems įsakinėti.

Šie paskutiniai žodžiai pagerino 
Andriuko nuotaiką ir jis šypsoda
masis pasuko kaimo keliu, jau tvir
tai apsisprendęs būti kolchozo pir
mininku. Petriukas ta pačia krypti
mi tebematavo kojomis vieškelį.

Saulė vis sviro i vakarus, malo
niai šildydama berniuką iš šono. 
Nuo greito ėjimo jis sušilo, bet ke
lionės tikslas vis artėjo, ir jis pama
tė pagaliau Sereikos sodybą. Įėjus į 
kiemą, pradėjo loti šuo. Jis buvo 
pririštas ant ilgos ištiestos vielos ir 
galėjo ilgoka kelią pabėgioti po kie
mą ten ir atgal. Petriukas jau buvo 
čia nekartą buvęs, ir Margis jam 
buvo pažįstamas. Po kelių vampte- 
lėjimų šuo pažino berniuką ir pra
dėjo vizginti uodega ir gerintis.

Petriukas paglostė šunį ir įėjo į 
trobą, kur rado betriūsiančią apie 
krosnį Sereikienę.

— Labas vakaras, tetule, — pa
sveikino įėjęs ir ištiesė Sereikienei 
ranką. — Ar dėdė namie?

— Labas vakaras, Petriuk. Dėdės 
nėra, kažkur išėjęs. O ką, ar reikalą 
turi?

— Turiu. Tik jam pasakyti.
— Kad aš nežinau, kur jis išėjo. 

Bene jis pasakys tau. Palauk, gal 
apie vakarą sugrįš.

— Kad negalima, tetule, reikia 
greitai jam pasakyti. Vakare gali 
būti jau vėlu.

Sereikienė susirūpino. Nusišluos
tė priejuoste rankas ir paliko stovė
ti viduryje aslos.

— Aš nebežinau, ką čia daryti. 
Jei bent nubėk pas Šimkaitį, gal ten 
rasi. Daugiau aš nieko neišmanau. 
Jei man pasakysi, tai aš tik tėvui 
grįžus galėsiu perduoti.

— O kur tas Šimkaitis?
Tai čia apie kilometrą kelio bus. 

Aš galiu parodyti. Ar eisi?
— Parodyk, tetule, aš turiu eiti.

— Palauk, pasilsėk. Juk pavargai, 
kol iš miestelio atbėgai.

— Nėra kada, turiu skubėti.
Sereikienė išėjo su Petriuku į kie

mą, išvedė pro vartus ir parodė ta
ką.

— Eik šiuo taku, kol išeisi į ke
liuką. Juo paėjęs, prieisi sodybą, bet 
geriau pro ją neik, geriau, kad tavęs 
ten nematytų, o apsuk ją iš dešinės 
krūmokšniais. Paskui, kai apeisi ap
link, išeisi tiesiai į kelią, jis mat ten

78 —

6



(Tęsinys)
Miškaičių girioje virė darbas, kaip kadaise Malūn- 

tiltyje. Visko čia reikėjo, tik gal ne tiek daug, kai čia 
pat kaimas pašonėje. Girioje tebuvo dirbami gynimosi 
sutvirtinimai, statomos kliūtys, maskuojamos vietos gy
nimosi pozicijoms ir sargyboms. Sandėliukų statyti da
bar nebereikėjo, nes Miškaičių sodybose vietos viskam 
užteko. Šia vieta ne visi buvo patenkinti. Kai kurie 
Miškaičių vyrai džiaugėsi, galėdami būti kaip namie ir 
mergelėms dažniau pamoti. Kiti priešinosi tokiam su
artėjimui, sakydami, kad vyrams nedera dabar maišy
tis su bobomis. Ašokliu vyrams buvo beveik tas pats, 
nors ne vienas iš jų, kur buvęs, kur nebuvęs, žvelgdavo 
i Miškaičių kiemus, kur triūsė šmaikščios raudonskruos
tės. Labiausiai gal buvo nepatenkintas Sauginas. Čia pat 
galėjo maišytis ta motina ir paskui kiekvieną sekioda
ma verkšlenti. Ne tokio paskatinimo sukilėliams reikia. 
Bet pats Sauginas buvo ramus. Jis viršaitis ir jo vieta 
miestelyje. Miestelin po visų kautynių grįžo ir Petras 
su Ignu, parsivesdami savo smarkiai praretėjusias gru
pes.

Petras vaikščiojo alksnyne, ieškodamas pamesto pei
lio. Rodos pro čia ėjęs Aneliukės aplankyti. Kiaura ki
šenė, ir kažkur geras peilis dingo, kaip vandenin. O be 
peilio, kaip be rankų. Tikra velniava... Iš kur gi dabar 
kitą tokį gausi? Ir šen, ir ten — peilio kaip nebūta.

— Atrodo, būsi ką pametęs, — staiga išgirdo už sa
vęs pažįstamą balseli. Atsisuko — Regina. Stovėjo prieš 
jį ir kaip visuomet šypsojosi. O akys švietė... Petras bi
jojo tos šviesos. Bet jos žiūrėjo pro alksnių šakas į jį — 
susirūpinusi dėl peilio, besikeikiantį ir besiel vartau j an
tį...

•— Pamečiau peilį, — atšovė vyras šaltai.

— Padėti ieškoti?
— Nemanau, kad panelytei pasisektų po to, kai aš 

jau visa valanda Čia duoduosi...
— Kartais, Petrai, moteriškos akys pastabesnės...
Ak, vėl tos akys! Kodėl apie tai šneka. Sarvicuose 

buvo ne kitaip. Čia vėl tas pats. Miela bajoraitė, bet kas 
iš to jam. Aneliukės akys mėlynos kaip dangus. Viso
kių būna akių, ir kas iš to po galais. O peilio nėra, ir 
tiek.

Petras trypė vietoje, nuleidęs galvą, kaip pririštas 
arklys ir nieko nebesakė. Gražus lenktinis peilis dabar 
jam buvo viskas. Jei nesuras — baigta. O surasti taip 
nesisekė. Gal kažkur jis jį palikęs, o čia ieško visai be 
reikalo.

■— Einu, panelyte, atgal į kaimą... gal pakeliui pame
čiau, — murmėdamas Petras traukėsi iš tankumyno.

— Neapsimoka dėl peilio, — ramino mergaitė susi
nervinusį vyrą, — aš padovanosiu tau kitą, gražesnį, 
Varšuvoje pirktą...

Petras sustojo susidomėjęs. Negi tai galėtų būti tie
sa? Ta bajoraitė iš tikrųjų gera.

— Eime iš Čia, — pridėjo mergaitė, ragindama ir 
žiūrėdama į nustebusį vyrą.

— Eime, — kartojo ji, —■ tavęs ten miestelyje vyrai 
laukia, tu ten labiausiai reikalingas... važiuoju aš ten, 
nuvešiu... eime...

Petras pakluso. Jiedu išlindo iš tankumyno ir nu
lingavo prie dviviečio vežimuko.

Kai jie susėdo, Petras šūktelėjo:
— Panelyte, tik ne per kaimą... Važiuokime Ašokliu 

keliu...
— Ilgiau pasivažinėsime, — paerzino Petrą bajoraitė 

ir pavarė tripinėjantį širmį. (B. d.)

sukasi, tada antra sodyba ir bus se
nio Š linkaičio.

— Ačiū, tetule, sudiev.
Petriukas vikriai nuskubėjo taku 

ir jau už pusvalandžio atsidūrė ties 
kiemo vartais, už kuriu smarkiai 
pradėjo loti šuo, pasirengęs ji pulti, 
jei tik pamėgintu įeiti į kiemą. Pet
riukas pradėjo dairytis lazdos, kad 
galėtu atsiginti nuo šunies, kuris lo
jo piktai ir nepaliaujamai. Bet tuo 
metu atsidarė trobos durys, ir jose 
pasirodė aukštas gana jaunas vyras, 
kuris Petriukui atrodė matytas, bet 
iš karto negalėjo atsiminti kur.

— Eik šen, vaikeli. Ar ne pas Se
reiką buvai? — paklausė vyriškis.

— Taip, aš jo ieškau, — atsakė 
Petriukas nudžiugęs.

— Na, eik vidun. Nutilk! — suba
rė šunį ir įleido berniuką į trobą, 
kurioje jis pamatė besėdinti Serei
ką.

— Dėde! — sušuko Petriukas. — 
O vis tik jus suradau!

— Tai ką pasakysi? Turbūt kokiu 
žinių turi?

Petriukas susvyravo, kaip jam da
bar pasielgti. Prie pašalinio žmo
gaus jis nenorėjo nieko sakyti.

— Aš turiu su jumis pakalbėti, — 
pasakė.

— Sakyk, sakyk. Šis žmogus gali 
girdėti viską, ką ir aš. Koks reika
las?

Berniukas išsitiesė ir, tartum dek
lamuodamas scenoje, iškilmingai, 
kiek susijaudinęs, pasakė:

— Atskrenda dideli vėjai. Naktį 
apsnigs visą apylinkę. Paukščiukai 
turėtu tuojau išskristi iš lizdų.

Kalbėdamas jis lankstė pirštus ir, 
kai paskutinis žodis sutapo su ket
virtuoju, patenkintas atsiduso.

(B. d.)
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■■■ GILWELLIO PARKAS IR KURSAI ■■■ 
Tarptautinis skautybės centras

Tarp klevų, liepų ir bukų Eppin- 
go miško pakraštyje, tačiau tik pu
sę valandos traukiniu nuo Londono, 
yra Gilwellio parkas, i kurį keliau
ja skautybės sąjūdžio nariai iš visų 
pasaulio kraštų.

Gilwellis su aštuoniolikto- šimtme
čio rūmais ir 92 akrais žemės, pirk
tas p. Dubois Maclaren, rytų Londo
no skautų tuntininko, ir padovano
tas skautų sąjungai, yra ne tik Di
džiosios Britanijos ir jos žemių, bet 
ir viso pasaulio skautybės centras. 
Gilwellyje renkasi įvairiausių tau
tybių vyrai ir berniukai vadovų 
kursams; Čia jie įpranta gražiai 
bendrauti ir suprasti vieni kitus, 
nagrinėja skautiškojo darbo kelyje 
sutiktus sunkumus, dalinasi patyri
mais ir semiasi jėgų bei žinių toli
mesniam darbui.

Gilwellis yra pirmasis skautų va
dovams lavinti centras.

Anksti 1919 m. pavasarį p. Macla
ren pasisakė vyriausiam skautų še
fui Baden-Powelliui pirksiąs sto
vyklavietę rytų Londono skautams, 
jei tokia atsirastų. B.-P. atsakė, kad 
jis be stovyklavietės norėtų turėti 
lavinimo centrą skautų vadovams.

Tą pačią savaitę skiltis iš Stepney 
“rado” parką su senu, jau septyne- 
ris metus negyvenamu pastatu. B.-P. 
tuojau nuvyko vietos apžiūrėti ir 
pranešė, kad kaip tik tokios vietos 
reikėję.

Nuosavybė buvo įgyta ir namai 
tuojau pradėti taisyti. Tuo tarpu 
daugybė skautų leido savaitgalius 
parke valydami jį.

Gilwellio parko atidarymas įvyko 
1919 m. liepos mėnesi, ir tų pačių 
metų rugsėjo mėn. jau įvyko pir
mieji skautų vadų kursai. Pirmuo
siuose kursuose visi nariai buvo bri
tai, bet neužilgo centras tapo tarp
tautiniu. Gilwellyje yra knyga su 
vi'sų kursų lankytojų nuotraukomis 
nuo pirmosios iki šios dienos.

Du mediniai karoliai.
Šimtai skautų ir vilkiukų vadovų 

ir vadovių iš virš 60 kraštų lankė 
Gilwellio kursus. Kiti kraštai taip 
pat įsteigė savo lavinimo centrus 
pagal Gilwellio pavyzdį, ir Gilcrafto 

garsūs lavinimo leidiniai turi Gil
wellio ženklą — kirvį rąste — vir
šelyje.

Gilwellio kursai turi tris dalis: 
pirmoji — teoretinė — atliekama 
namie, atsakant į korespondentinius 
klausimus; antroji atliekama Gil
wellio parke; trečioji — vėl namie, 
kada kandidatas Gilwellio ženklui 
keturis mėnesius -dirba su skautais 
ir yra tuntininko stebimas.

Sėkmingai užbaigę kursus gauna 
labai vertinamą ir branginamą 
Gilwellio ženklą (Wood Badge), t. y. 
du mediniai karoliai, dėvimi ant 
šikšnelės aplink kaklą. Jie panašūs 
į dinizuluso papuošalą, kuris pate
ko B.-P. į rankas 1888 m. Afrikoje. 
Esmėje tie karoliai be vertės — du 
medžio gabaliuku batų raiščių gale 
— bet vis dėlto jaunųjų ir senųjų 
skautų gerbiami ir su pateisinamu 
pasididžiavimu dėvimi visame pa
saulyje.

Gyvenimas Gilwellio stovykloje.
Skautų vadovas, baigęs Gilwellio 

kursus, automatiškai tampa pirmojo 
Gilwellio skautų grupės narys. Ši 
grupė dabar turi tūkstančius narių. 
Rugsėjis yra mėnuo, kada buvę Gil
wellyje susitinka parke.

LIETUVIAI GILWELLIO KURSŲ DALYVIAI
Lietuvių skautybės sąjūdžio va

dovai visada domėjos tobulesniais 
vadovavimo metodais. Buvo daroma 
ir konkrečių žygių to tobulumo 
siekti. Buvo organizuojami įvairūs 
kursai, stovyklos, sąskrydžiai, užsi
ėmimai ir p. vadovams lavinti bei 
tobulinti. Buvo dalyvaujama ir kitų 
kraštų vadovų lavinimo įstaigose. 
Labai domimasi ir Gilwelliu.

Sk. Aido redakcijoje yra tokių ne 
visai pilnų žinių, kokie vadovai da
lyvavo Gilwellio kursuose.

Šveicarijoje — s. V. Čečeta; Pran
cūzijoje — s. B. Mantvila.

Anglijoje (prieš karą) — v. s. K. 
Palčiauska's, s. K. Dineika, V. Ka
mantauskas, v. s. Saulaitis ir dar at
skirai sk. vyčių vadovų k. — ps. A. 
Končius.

Gilwellio kursai tarptautiniai ir 
demokratiški. Kandidatai suskirsto
mi į skiltis, ir dažnai skiltys susida
ro iš įvairiausių tautybių skautų va
dovų.

Skiltys žaidžia, varžosi ir gyvena 
kaip paprastos skiltys. Jos pačios 
manosi, ir kiekvienas iš eilės atlie
ka stovyklines pareigas, rūpinasi 
malkom, neša vandenį ir verda 
draugams.

Be skautų, skautų vyčių ir vilkiu
kų kursų vasarą, Gilwellio parkas 
turi specialistų kursus žiemą, ir ja
me, aišku, stovyklauja skautai iš vi
sur.

B.-P. dvasią.
Rąstų trobos, pavėsinga paskaitų 

aikštė su patogiai išskaptuotais rąs
tais ir atsilošimais sėdėti po ąžuolu, 
pastogė laužams, talpinanti 800, yra 
dalis Gilwellio įrengimų. Kiti liu
dija centro tarptautinį charakterį ir 
pagarbą, kuri jam jaučiama visame 
pasaulyje. Klevai išaugę iš kanadiš- 
kų sėklų, drožiniai iš Australijos ir 
žalvario buivolas ant rąsto vakarų 
aikštėje, Amerikos skautų dovana.

Kada B.-P. buvo pasiūlytas lordo 
titulas, jis labai reikšmingai pasirin
ko Gilwellio vardą: Gilwellis ryš
kiausiai atstovauja jo dvasiai — 
dvasiai laimės, tolerancijos ir drau
giškumo.

Latvijoje — v. s. S. Kairys, v. s. 
V. Čepas, v. s. V. Kizlaitis, v. s. V. 
Statkus, v. s. P. Neniškis, s. A. Zau- 
ka ir k.

Po karo:
Vokietijoje — s. R. Šilbajoris, s. 

kun. L. Musteikis, s. P. Pakalniškis, 
v. s. Jurkšas; skautų vyčių k. — v. s. 
B. Dainutis ir v. s. A. Saulaitis; jaun. 
skautų k. — v. s. A. Saulaitis.

Anglijoje — s. J. Alkis, s. J. Bru
žinskas, ps. J. Maslauskas, s. B. Zin- 
kus.

Kanadoje — v. s. V. Skrinskas, v. 
s. Banionis.

JAV — v. s. Banionis, s. B. Juo
delis, s. A. Banys.

Sąrašas, žinoma, nepilnas.
Šiemet tuos kursus baigė s. B. 

Juodelis, s. B. Zinkus ir ps. J. Mas
lauskas, tai jiems pagerbti ir deda
ma informacija apie Gilwellj.
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■ĮlIŪVEI

GILWELLIO PARKO vaizdai. Aukštai: vieni iš
deš.: Gllwelllodaugelio stovyklos vartų

simbolis. Deš.: dideli medžiai ir rąstų na- | 
mėlis. Deš.: apleista '"kiaulidė'į kurioje 1919 J 
pirmą kartą Gilwellyje nakvojo skautų skiltis! 
Apač.: centrinis G. pastatas ir įstaigos. 
Deš.: gražus buklo pastatas su praėjimu. Že- 
mai: Gllwelllo kursų užsiėmimas lavinimo alk-ę 
štėje; toliau matomos skilčių palapinės. Žera. 
gllwellininku ženklai - kaklaraištis, kakl. 
žiedas ir ’’kauliukai" su pasaitėliu.
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PIONIERIŠKI SURIŠIMAI
Pirmiausia išmok gerai rišti šiuos tris:

PIEMENŲ MAZGAS: TIKRASIS MAZGAS-.

Šie trys visada 
labai reikalingi 
įvairiems skautiš
kosios pionierijos 
surišimams namie 
ir ypač Stovykloje

R£STO KILPA!

Surišimų virvių storumas
Jei stulpo storumas 1 pėda, imk 1 inčo storumo vir

vę; į pėdos storumo pagaliui taikyk į inčo storumo vir
vę. Vadinasi, kiek stulpas pėdų storumo, tiek virvė inčų 
storumo.

Kiek virvės reikia?
Išmatuok pagalio storuma, indais ir padaugink inčų 

skaičių 6 pėdom, pvz., pagalio storumas 4 indai, vadina
si pagaliams surišti virvių reiks 4X6 pėdas, tai yra 24 
pėdų.

IŠILGINIAI SURIŠIMAI:

Lengva surišti du ar 
tris pagalius šiuo 
badu; ant vieno už
rišamas piemenų maz
gas, abu pagaliai 
kelius kartus gra
žiai virve apvynio
jami, 1 ar 2 kartu

STATUSIS KRYŽMINIS SURIŠIMAS:

Sudėk abu pagalius stačiai kryžmu.

apvyniojlmai suveržiami tarp pa
galių ta pačia virve ir užri
šamas piemenų mazgas. 3 pagalius 
vynioti pynimo būdu,Ir suveržti 
ir u žbaigtl piemenų mazgu.

ĮŽAMBUSIS KRYŽMINIS SURIŠIMAS:

lT(

Įžambiai sudėtus pagalius perrišk rąsto 
kilpa. Kelius kartus apsuk ir veržk 'ta 
pačia kryptimi. Vėl kelius kartus virve 
apsuk pagalių sankryžą kitu tarpu.

Pradėk piemenų mazgu. Trumpąjį virvės 
galą apsuk apie ilgąjį

H.

veržk, 
suri- 
ir ge-

Tada virvę 2-3 kartus apsuk 
tarp pagalių. Gerai suveržk 
piemenų mazgu; kad stipriau 
pridėk piemenų mazgo 1-2 puskilpes dau
giau.

Stačiais posūkiais virvę suk apie paga
lius iš lauko pusės ir vis gerai 
Po kelių apsukimu virvę suk apie 
Šimą tarp pagalių, kelius kartus 
rai veržk

5?

Užbaik piemenų mazgu

. Tų
les :

per surišimą 
ir užbaik 
jis laikytų

. surišimų mokindamasis, gali vartoti lazde- 
ir plonas virvutes. Bandyk daug kartų. Tai 

labai pravers stovykloje, kur galėsi puikiai 
pasireikšti skautiškuoju sumanumu!

82
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'O»t£lEmT
O. B. Audronė

SKAUTUKAI PAVASARĮ
Pavasaris, pavasaris 
Atbėga per laukus, 
Pabudina miškus žalius, 
Paukštytes ir vilkus.
Pavasaris, pavasaris 
Kačiukuose verbų, 
Su Vilniumi - Kazimieru 
Užaugti mums svarbu.
Dainuojame, rikiuoja
mės
Ir skautai ir vilkai;
O Lietuvą žieduotąją 
Širdyj savoj laikai.
Užaugsime dainuodami 
Lietuviškas dainas: 
Ir broliai mes 
Ir seserys - 
Lietuviai esam mes.

TYLA IR VIENUMA
— Valio! Bus savaitė atostogų, 

ir nereikės mokytis. — Ką man 
dabar daryti?

— Tiek prisnigo, kad negali
ma eiti iš namų. O čia dar televi
zija sugedo. Ką man daryti?

— Dėl slogos liepė sėdėti na
mie. Ką man daryti? Mirštu iš 
nuobodumo.

Daug žmonių negali būti vie
ni namie, jiems be galo neramu, 
nejauku, nuobodu, net baisu. Kai 
televizija veikia, geriau, nors nie
kas jos nežiūri — bent yra triukš
mo.

Kai yra laisvo laiko, reikia kaž
kur eiti, bėgti iš namų, ieškoti 
kompanijos ir triukšmo. Nėra 
kas veikti vienam; nėra kur dė
tis vienam; nėra kuo užsiimti vie
nam.

Vargšai žmonės, kuriems sveti
mi susikaupimas ir tyla: jie neži
no, kaip malonu įsiknisti j įdo
mią knygą, daryti mėgiamus ran
kų darbus, mąstyti, svajoti, para
šyti eilėraštį.

Nuolat ieškodami, kas juos 
blaškytų, veiktų iš lauko, links
mintų, jie nemoka tyliai klausy
tis, stebėti.

Nors skautai ir mėgsta būti bū
ryje, jie nesijaučia nuskriausti ir 
nepasimeta, kai tenka pabūti vie
niems.

Tiek yra darbų, planų, užsiėmi
mų, pasiruošimų! Tiek svajonių 
apie aukštesnius laipsnius. Gera 
turėti laisvo laiko sau. Gera pa
tvarkyti savo kambarį, savo laiš
kus, savo mintis.

Gera kartais pagyventi tylumo
je ir vienumoje. Šv. Kazimieras 
mėgo tokias progas ir ieškojo jų.

S. V.

Skautauti — reiškia vis kuo geru užsiimti. S. Ap. Šenbergienė Clevelande lavina savo jaun. skaučių draugo
vės maža.sias sesutes' užsiimti darbeliais. Kaip įdomu ką nors padaryti savo rankomis. S. V. Bacevičiaus nuotr.
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Svarbus svečias sutinkamas ne 
tiek formaliai, kiek maloniu man
dagumu. Skautai tylėdami atlieka 
savo pareigas, bet vengia dirbtinu
mo. Ir vadovas skiria daugiau dė
mesio svečiui, kaip savo skautų 
veiksmams ir programos tikslumui.

Iš kitos pusės, visa turi būti tikrai 
rūpestingai paruošta ir išbandyta. 
Jei yra laivų, jie turi žibėte žibėti, 
tačiau tik ne šlapiais dažais! Nekar
tą užsidegama atšviežinti viską pas
kutinę minutę, kas baigiasi katas
trofa.

Jei kviestos ir ponios, turi būti, 
kas jas iš skautų sutinka. Turi būti 
parūpinta apsčiai vietos svečiams ir 
viešnioms susėsti.

Jei svečias laiveliu atgabenamas 
i jūrų skautų laivą, vadovas jį su
tinka išlipantį į laivą. Su juo dar 
keli skautai. Kiti savo vietose, savo 
pareigose ir tik saliutuoja trumpai, 
išgirdę vadovo švilpuką. Ženklas 
“laisvai” juos grąžina vėl prie už
siėmimų. Toks svečio sutikimas jū- 
rininkiškesnis už išrikiuotas gretas.

Kur daugiau laivelių ir pakanka
mas skaičius skautų, laiveliai gali

Iš Tom Browne knygos 
SEA SCOUTING.

Ir vėl bus stovyklaujama! Prie geros stovyklos būtinų dalykų priklau
so taip pat skautiškos įrangos ir lietuviškais motyvais papuošimai. Čia ma
tome Lietuvos vyčio ornamentą lietuvių stovykloje 1933 m. Tarptautinėje 
Jamborėje Vengrijoje. A. Saulaičio nuotr.

sveikinti praplaukiantį svečią ir 
paskui atlikti visokius pratimus 
vandenyje, kaip, pvz., rikiuotis įvai
riomis formacijomis.

Jei dalis programos vyksta ant 
vandens, veiksmai turi būti aiškūs. 
Jie gali būti ir juokingi, vaizduoti 

visokias situacijas, būti spalvingi 
ir įdomūs. Žodžiai tokiam pasirody
mui nelabai tinka, nes niekas jų ne
gali girdėti.

Taisyklingos lenktynės, “mūšiai” 
tarp laivelių įgulų, plaukimo var
žybos, gyvybės gelbėjimas, signali-

JAV skautų savaitės II. 7 — 14 proga skautų vienetai dekoravo įvairias 
vitrinas, norėdami informuoti, kuo skautai užsiima. PILĖNŲ tuntas Cleve- 
lande, Ohio, taip pat vieną langą išpuošė savo laimėjimų pažymėjimais, 
gautais veikiant amerikiečių tarpe. S. V. Bacevičiaus nuotr.

zacija pagal muziką, buriavimas ga
lėtų sudaryti kitas programos dalis.

Laimėjimų įteikimas ir trumpa 
ceremonija galėtų užbaigti dieną. 
Si trumpa ceremonija turėtų baig
tis keliais padėkos žodžiais sve
čiams, kurie po to išlydimi taip pat 
rūpestingai, kaip kad buvo sutikti.

Uniformos visuomet svarbios, bet 
ypatingai viešuose įvykiuose. Tvar
kingas vienodumas visuomet pa
traukia žiūrovo akį. Bet tereikia 
vieno apsileidusio, įtartinos švaros 
skauto, kad svečiai jaustųsi nenorį 
nieko bendro turėti su daiktu, vadi
namu jūrų skautybe.

Iš viso reikia visuomet atsiminti, 
kad tą minutę, kai išeiname iš savo 
būklo arba namų, jau viešai pasiro
dome. Pagal tai turėtume rikiuoti 
savo lygį.

84 —
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DŽENTELMENAS
Kas būdinga džentelmenui?
Mes žinome, kad galima gra

žiai elgtis ir nebūti džentelmenu. 
Taip pat aišku, kad džentelmenas 
negali negražiai elgtis.

Žmogus gali turėti visokių ga
bumų, mokėti gerai kalbėti , ir vi
suomet rasti įdomių temų. Jo min
tys gali būti originalios, ir jis ga
li mokėti rasti išeitį iš visokių sun
kumų, bet jei jis stokoja gero el
gesio, paveržia žodį sau, būda
mas būryje, pertraukia kito kal
bą, užgauna nejautrumu ir pan., 
— toks nėra džentelmenas.

Teisybė, daugelis mūsų kartais 
pamirštame gerai elgtis, apsilei- 
džiame. Tai nėra vien jausmo da
lykas: gražus elgesys yra asmens 
ypatybė, kuri traukia kaip mag
netas.

Džentelmeniškumo reikia krau
tuvėje, kalbant telefonu, darbo
vietėje, namuose, kiekviename

KO ATEITIS IŠ MŪSŲ TIKISI?
(Iš vadovu pašnekesio)

Ateitis tikisi: 1) kad savo gautus 
gabumus naudosime geram, 2) kad 
būsime a. narsūs, b. kūrybinbi ir c. 
žmoniški.

Turime daugiau gabumų, kaip kad 
patys galvojame, tik reikia jiems 
duoti progos pasireikšti.

Kai tik pradedi išsivaiz
duoti, kad tavo dorybės to
dėl svarbios, kadangi jos ta
vo, tampi savo tuštybės be
laisviu: visur bematai nuo
dėmes ir ydas kitų žmonių 
veiksmuose.

Thomas Merton, W.S.B.

SKA VTAl
vyčiai

būryje, kiekvienoje bendruome
nėje.

Nors būtume ir atbukę, įnirtę 
ar pilni pavydo ir keršto, visvien 
širdyje gėrimės maloniais, pagar
biais, ramiais, nuoširdžiai kuk
liais ir kantriais žmonėmis.

Jei esame jiems nemalonūs, tai 
dažniausiai dėl to, kad jaučiamės 
neverti jų gerumo. Storžievišku
mu bandome užmaskuoti save 
arba įsivaizduojame kelią savo 
vertę, užgaudami ir niekindami 
juos.

Džentelmenas pasitinka mus su 
šypsena. Jis atsiprašo, kai gal
voja ką įžeidęs. Jis visuomet iš
klauso skundą. Jis gerbia kito 
žmogaus nuosavybę ir saugo bei 
gina ją. Jis stebina ramia kant
rybe.

Džentelmeniškumas mažai kaš
tuoja, bet jis vis dėlto nepamai
noma vertybė.

Skautas vytis siekia būti tikras 
džentelmenas. Sk. V.

Skautybės programa su patyrimo 
laipsniais, specialybėmis ir praktiš
kais jų pritaikymais labai palanki 
šiems gabumams išryškinti, tik rei
kia pasinaudoti proga.

Jaunas, įpratęs viskuo domėtis, 
viską stebėti ir nepraleisti progos 
daryti gera, žmogus savaime eina 
pradėtu keliu.. Kad ir dirbdamas 
profesini darbą, jis niekuomet ne
tampa siauru, bet nuolat stengiasi 
papildyti savo žinias ir vis giliau 
ugdyti asmenybę.

Išgirdę žodi “narsus”, beveik au
tomatiškai galvojame apie karį, ri
terį. Rodos, tas būdvardis negali bū
ti mums taikomas, nes nesame nei 
kariai, nei viduramžių riteriai. Bet 
iš tikrųjų narsumas reikalingas kas
dieniniame gyvenime: pasipriešinti 
tingėjimui, blogai įtakai, ištverti

Skubėk užsisakyti 
SKAUTU AIDĄ 1965 metams. 

Tik 3.— dol.

į-
Būtų labai tylu gamtoje, 

jei tik tie paukščiai giedotų, 
kurie turi gražiausius bal
sus.

Reikia išmokti stebėti, rei
kia išmokti atsiminti, bet, 
svarbiausia, reikia išmokti 
galvoti.

sunkumuose, neprarasti vilties juo
dose valandose, klausyti sąžinės bal
so, rizikuoti gyvybe už kitą — 
narsu!

Kaip paprastas lietuvis ūkininkas 
be daugybės ūkio mašinų, ištaigin
gų namų ir patogumų, anksti kelda
masis, sunkiai dirbdamas ir kovoda
mas su oro nepastovumais, galėjo 
būti laimingas? Ar jis tenkinosi 
kukliu gyvenimu, nes tik tiek teiš
manė arba buvo ištižęs? Toli gražu: 
jis turėjo didelį pasitenkinimą, ku
ris kilo iš jo veiklos. Pasėta sėkla 
augo ir davė vaisių, prižiūrėtas gy
vulys bujojo ir palaikė gyvybę, už 
sunkiai uždirbtus pinigus į mokyk
lą išleistas vaikas siekė mokslo.Jis 
kūrė ir tikėjo, kad ir jo pastangų 
reikia geresniam jo krašto rytojui.

Kūrybingumas yra tartum sparnai, 
kuriais pakylame virš kasdienišku
mo.

Skautybė skatina kūrybingumą, 
leidžia vadovams ir jų skautams jį 
parodyti, išmėginti.

Kaip keista sakyti, kad žmonės 
gali būti nežmoniški!

Žiaurumas, kerštas, pavydas, kito 
žmogaus stumdymas, žeminimas, ig
noravimas, negerbimas; gamtos te- 
riojimas, naikinimas — visa tai 
nežmoniška, neverta žmogaus. O jei 
neverta žmogaus, tai ir neverta 
skauto.

Tai brolio vadovo rūpesčiai ir 
pastangos suprasti skautybę ir jos 
prasme siekti ugdyti save ir savo 
skautus ir, prasmingai skautaujant, 
ruoštis ateičiai. Sk.

— 85
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VIDUTĖ EINA MAMYTĖS IR SENELES PĖDOMIS rankšluostines Kaziuko mugėje, kad ji nebespėjo nusipirkti. Gal šiemet pasiseks, o jei ne, tai užsisakys ir pakabins senelės drobini rankšluostį, kad visi jį galėtų matyti.Mamytė mėgsta siūti ir siuvinėti, ir todėl Vidutė taip pat panoro pamiklinti savo pirštus. Prieš Kalėdas ji pradėjo mokytis įvairių dygsnių, o dabar jau išsiuvinėjo nedidelę staltiesėlę. Net jos brolis Vincukas jai pavydėjo. Bet užtat jis nepaprastai geras mazgų rišėjas: jo kambaryje iškeltos vėliavos, kurias jis gali, patraukęs tinkamas virves, iškelti ir nuleisti. Be to jis pats nusimez- gė krepšiniui tinklą.Vidutės senelė mokėdavo nepaprastai gražiai austi. Mamytė pasakojo, kad jai nereikėdavo žiūrėti į audžiamo rašto pavyzdį: ji jį turėdavo atmintyje ir niekuomet neapsirikdavo.Komodos viršutiniame stalčiuje mamytės miegamajame guli ilgas drobinis rankšluostis. Tai senelės darbas, ir visi namuose tą rank

Clevelande vis užsiima ir dirbama. NERINGOS t. tuntininkė ps. V. Butkienė jaun. skautes moko rankdarbių. S. V. Bacevičiaus nuotr.

šluostį labai brangina. Vidutei mielai leista kartais ištraukti stalčių ir pažiūrėti į senelės darbą: jis gražus iš abiejų pusių, nėra blogosios pusės. Ir kas nuostabu: kas vienoje pusėje balta, tas antroje pilka ir atbulai.Kada nors mamytė užsakys rankšluostinę — pernai žmonės taip greit išpirko išmargintas, išpiaustinėtas
Čia duodame dygsnių, kuriuos Vidutė jau gerai moka, pavyzdžius. Jų vardai tokie gražūs: eglutės, pynutės, žvaigždutės, kryžiukai.Kada nors Vidutė mokės išsiuvinėti tautinius raštus ir, gal būt, austi juostas. Bet tada ji jau bus skautė geltonu kaklaraiščiu.Sesė Gražina

86 —
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MOKĖK RANKDARBIUS IR jų PAVADINIMUS
Daugelis sesių skaučių moka 
siuvinėti. Tai puiku! Turėtų 
išmokti ir visos. Bet reikia 
mokėti ir lietuviškuosius to 
siuvinėjimo pavadinimus.

10-11,
apa-
6.

imaaį <. kilpiniai dygsniai; 8
10 ir 11. kryžminiai dygsniai;

8.

Įvairių dygsnių pavadinimai: 1. viršutiniai; 2 
tiniai; oTmašlnin1all 4. "pynutė; 5. eglutė; 
paprastasis atsiųlėjimas; 7-1 
ir 9. žvaigždutės; lu ir ii. uryzmiuiax >
12. paprastasis ir dvigubasis kryželiai. Juk labai 
lengva tuos vardus

iWKXXX^

m

Rankinis 
plūkiąs.

atsiminti! Dabar žiūrėk toliau:

“šlapinės kuoliukai Krepšys, 
pintinė.

Tvoklelė
Madinis plaktukas 
palapinės kuoliukams 
kalinėti.

vežimėlis, vlenratė

a/ virvutės dygsniai, tiesus; b/ stiebiniai dygsniai; o/ 
virvutės dygsniai, įstriži; d/ pilnasis karpytaraštis siu
vinėjimas; e/ pilnasis iškilusis siuvinėjimas; f/ papras
tas pilnasis siuvinėjimas; g/ karpytlnis /"rišelje"/ siu
vinėjimas su voratllnkiais /jungiamaisiais skersinėllais/; 
tie skersinėllai apvyti, perpinti arba kilpiniai; h/ dau- 
spalvis pilnasis siuvinėjimas. Tuo tarpu sesėms užteks.

Dabar kai kurie NAUDINGI ĮRANKIAI visiems:

Plaktukas.
Grėblys, Šluota ir kibiras

Tai vis labai naudingi įrankiai namuose ir ypač stovykloje!

- 87
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KELIONĖS ŽENKLAI
Skautai-ės turi daug įvairių sutartinių ženklų ke
liui rodyti;, iš tolo susižinoti, žiniai perduoti... 
KELIONES ŽENKLŲ yra bendrų, visiems vienodų, bet jų 
yra ir ypatingų, tik kai kuriems reikalams naudoja
mų, pačių skilčių-būrelių sugalvotų ir p. Čia matome 
tokių ypatingų. Jų yra ir gali būti dar daugiau.
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Stirna ganosi su stirniu- 
kais. Gana tamsu, bet moti
nos uodegos apačia balta ir 
aiškiai matoma.

UODEGŲ PASAKA
Margis nelaimingas. Jo 

uodega įsprausta tarp koje
lių. Ar jis nusikaltęs, išsi
gandęs ar serga? Turėtum 
matyti, kaip linksmai jo uo
dega vi'zga, kai viskas tvar-

Margio uodegytė baro
metras, rodąs šunelio nusi
teikimą ir savijautą.

*

Per kelią perbėgo driežas. 
Kur jis dingo? Antai, šildo
si saulėje. Pagausiu jį ir ap
žiūrėsiu.

— Eikš, drieželi. Patinki 
man. Nebijok, nenuskriau
siu.

Pūkš! uodegos galas pa
liko mano rankoje. Kas da
bar bus?

Laimė, neužilgo drieželiui 
užaugs kitas uodegos galiu-

Irdamasis uodega buožun- 
galvis plaukia prūde. Jis tu
ri dvi aki, burną ir didelį 
pilvą, bet labiausiai pasižy
mi uodega.

Vieną gražią dieną prade
da augti keturios buožun- 
galvio kojos, bet uodega vis 
dar ilga.

Kas tada atsitinka: ar 
uodega nulūžta, kaip drie- 
želio? Ne, ji pradeda mažė
ti, mažėti, kol visai išnyks
ta. Iš buožungalvio išaugo 
varlė.

— Kva-kva-kva, — sukur
kia varlė, ir jai atsako ki
tos varlės prūde. Koks kon
certas !

*

Aligatorius šliaužia, šliau
žia, šlep, šlep, šlep! Saugo
kis, beždžionėle, ar nematai 
priešo godžių akių?

Pykšt! Pakšt! Suduos tau 
tvirta uodega. Nesuspėsi 
nė riktelėti ai-ai-ai! ir 
šmurkšt! kramst! dingsi 
aligatoriaus nasruose.

Žybt, žybt staigiai sujuda 
stirnos uodega.

Bėkite paskui mane, — 
sako signalas. — Pavojus! 
Strikt-strakt!

Katė judina uodegą, ka
čiukas ją stebi. Čiupt! Ka
čiukas šoka ir pagauna mo
tinos uodegą.

— Murr-murr! — giria 
katė. — Greit išmoksi gau
dyti peles!

Žvali voverytė tupi sniege, 
bet ji nesušals: ji papučia 
savo minkštą uodegą pluc- 
pluc-pluc ir ja užsidengia iš 
vėjo pusės.

Miegodama ji taip pat įsi- 
kuisia į gauruotą uodegytę, 
kad nosiai būtų šilta. Pff, 
pff! saldžiai kvėpuoja už
migusi.

Bet uodega voverei taip 
pat padeda išlaikyti pusiau
svyrą, kai ji priešakinėm 
kojelėm laiko skanų riešutą. 
Kremšt, kremšt, triokš!

Yra ir skrendančių vove
rių. Op-ce, skrist per orą! 
Uodega parašiutas, todėl 
voverė bamt! neatsimuš, 
bet saugiai persikels, kur 
jai reikia.

Sesė Aldona
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SKAUTIŠKIEJI LAUŽAI

Kuo kurti laužą? Kokią medžiagą 
vartoti?1) Prakurai — tai degtuko storumo neilgi pagaliukai, žabai, kankorėžiai, skiedros; jei galima, spygliuočių atitašyti prakurams pagaliai, krūmų šakelių galai, plonos žievės, žolių susukti žiupsneliai; didžiausioje bėdoje, paukščių seni lizdai, pūkai juose, pūkuotos augalų sėklos; kai kurių paukščių ir žvėrių mėšlas.Popieriaus tikras skautas vengia. Lapai ir palaidos žolės per greit išdega; be to vėjas juos lengvai nupučia kitur, kur gali sukelti gaisrą.2) Žabus, nykščio storumo, pieštuko ilgumo pagaliukus. Sukapotus didesnius pagalius.3) Malkas — storesnį pagaliai pagal reikalą. Kur nėra malkų, jų neatsivežta arba taisyklės neleidžia vartoti, pirktos anglys.Šakelė sausa, jei jį laužoma traška. Medžių apatinės šakelės paprastai sausos, net ir lyjant arba šąlant. Ant žemės gulėjusios sakelės paprastai drėgnos. Žabai, pagaliai, kurie trupa, paprastai supuvę, duos dūmų, ne karščio. Kartais supuvusio medžio viduje dar randama tinkamos laužui medžiagos; kartais pasiseka išrinkti bent kietesnes šakas.Suskaldyti pagaliai viduje sausesni, kaip iš lauko. Aukštesnėse vietose augą medžiai sausesni, už lomoje augančius. Žiemą medžiai sausesni, kaip vasarą, nes syvai suėjo į šaknis žemėje.Pagalėliai, kurie linksta, ne lūžta, dar žali ir tetinka įmesti Į karštą ugnį.

Minkštu medžiu malkos — pušų, kedrų, tam tikros beržų rūšies, epušių ir k., kurie greitai auga —- tinka laužui užkurti arba greitai, karštai liepsnai. Jos bematant sudega, nepalieka gerų žarijų, turi būti nuolat papildomos. Prie upių arba vandeningų vietų dažniausiai randami greitai augą, minkšti medžiai.Kietos malkos -— ąžuolų, klevų, eukaliptų, uosių ir k. ■— lėtai, ilgai dega ir palieka gerų žarijų.Pažinti medžių rūšis, kam jos tinka, kokios jų ypatybės, yra savaime mokslas ir reikalauja patyrimo. Bet skautai gali nors truputį žinoti ir nusimanyti apie šiuos įdomius dalykus. Verta, pvz., pasverti rankoje tokio pat didumo minkšto ir kieto medžio gabalą: svoris žymiai skirsis. Aišku, abu pagaliai turi būti vienodai išdžiūvę, nes šlapias medis visuomet sunkesnis. Yra malkų, kurios trumpai dega, spraksi, gali uždegti palapines, mišką. Yra tokių, kurios duoda dūmų, suodžių, viską tepa. Programiniuose laužuose tai ypatingai nemalonu.Prakurų, storesnių pagaliukų ir malkų krūvos sukraunamos malkidėje kiekviena rūšis atskirai, ir, jei galima, uždengiamos plastika arba brezentu, ypač naktį arba per lietų.

Ta atsarga laikoma nei per toli nuo laužo — kad dirbant nereiktų vaikščiojant gaišti — nei per arti, kad nesipainiotų po kojomis ar neužsidegtų nuo kokios nors kibirkšties, ir jokiu būdu ne toje laužo pusėje, į kurią vėjas dažniausiai pučia.Jei yra drėgnų malkų, kurias reikėtų išdžiovinti, jos tuo tikslu padedamos arčiau laužo džiūti.Negalima be savininko leidimo imti malkų iš rastų sukrautų malkų krūvų. Taip pat negalima traukti mietų iš tvorų, išskyrus, aišku, tikrus bėdos atvejus. Atmink taip pat, kad gyvatės mėgsta laikytis senų malkų krūvose, o tropikuose bei pietinėse JAV valstybėse ir net šiaurinėje Naujosios Anglijos dalyse pasitaiko ir juodoji našlė — bene nuodingiausias pasaulyje voras. Pavojingoji patelė maždaug 1% cm. ilgio, juodos spalvos, su raudona dėme pilvelio apačioje. (Nenuostabu, kad skautams patariama pasikloti sėdint ar gulant ant žemės.)Jei taisyklės reikalauja vartoti pirktas anglis, pradėk kurti laužą % valandos prieš tai, kaip norėsi virti, kad anglys įkaistų. Nevartok chemikalų arba skystų prakurų, nes tai pavojinga.Užgesintos vandeniu anglys išdžiūsta ir vėl tinka vartoti.
KAIP KURTI LAUŽĄ?1. Su draugu paruošk ugniavietę leistoje vietoje. Jei reikia, išklok ugniavietę akmenimis arba paklok kelis storesnius žalius pagalius. Tas tinka ir žiemą, kada tirps- tąs sniegas gali užgesinti liepsną.2. Turėk paruoštų gerą saują prakurų (arba porą surištų žiupsnių), keletą saujų ilgesnių plonų pagaliukų ir kokių dar pradžiai reikia malkų, kad neturėtum pasitraukti į šalį arba palikti laužą be priežiūros. Jei kitiems pavesta rūpintis malkomis, gali jų mažiau prisinešti.3. Atsiklaupk prieš būsimą lauželį, atsukęs nugarą į vėją. Sudaryk trikampį iš pagalių.4. Į trikampio vidurį įkišk prakurus taip, kad iš ap'a- Čios prieitų oro. Centro apačioje palik vietą degtukui įkišti. Atmink: liepsnai reikia oro. Tik tas prakuras užsidegs, kuriuos liepsna sieks.5. Popierinius degtukus nešiokis įsuktus į aliumininį popierių arba plastiką, nes jie gali sudrėgti. Tai atsitinka net kišenėje nuo kūno prakaito. Medinius degtukus laikyk neperšlampamam inde arba dėžutėje. Prisek prie kišenės arba bent užsek kišenę, kad degtukai neiškristų.Iškylaudamas iš stovyklos, turėk degtukų su savimi: rimtam reikalui iškilus, palikti daiktuose arba palapinėje degtukai nepadės.Klūpėdamas prieš prakurus, uždek degtuką galvute žemyn. Jei reikia, apgaubk liepsnelę delnais, kad įsidegtų, neužgestų. Tada pakišk po prakurais, kur palikai tarpą liepsnai įsižiebti.
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Jei žiebi degtuką stovėdamas, atsuk veidą į vėją. Apgaubk degtuką delnais.Prakurams įsižiebus, gali švelniai pūsti. Degtukui užgesus, vartok jį prakurams. Niekuomet nenumesk degtuko kur nors. Medinį perlaužk per pusę kiekvienu kitu atveju; geriausia sudegink lauželyje.6. Prakurams užsidegus ir liepsnai plečiantis, atsargiai pridėk daugiau prakurų, kad gerai degtų.7. Dabar pridėk didesnių pagaliukų, vieną po kito, ten kur liepsna geriausiai dega. Palaipsniui dėk didesnius ir storesnius pagalius.Atmink: krauk laužą palaipsniui; tegul pagaliai kuo daugiausiai liečia vienas kitą.8. Pakišk pagalio galą po laužu, kad galėtumei pakelti jį ir įleisti daugiau oro.
9. Išvystyk lauželį pagal reikalą. Iškilmingi progra

miniai laužai sukraunami iš anksto.Svarbiausios laužų rūšys: kūginis, piramidinis, 
žvaigždinis, atšvaistinis, kastinis laužas.Kai reikia greitos, karštos liepsnos, koncentruotos viršuje, pvz., vandeniui pakabintam Katile užvirti, krauk kūgini laužą.

Piramidinis laužas ilgai degs ir duos žarijų. Apatiniai rąstai storiausi, į piramidės viršų jie eina plonyn.Krosnyse duonai kepti Lietuvoje buvo raidomas piramidinis laužas. Žarijos prikaitindavo krosnį, paskui kačėrga buvo išrausiamos į priešakį, ir duona ant ližės buvo įstumiama į krosnį.
Žvaigždinis laužas ilgai dega ir nereikalingas didelės priežiūros: vežimo rato stipinų būdu sudėti pagaliai vis labiau iš galų stumiami ant vienas kito į ugnį centre. Mėsos šutiniui šis laužas labai tinka. Jis taip pat kuriamas naktį sargybos priežiūroje. Net gulėdamas žmogus gali kurstyti šį laužą, ypač jei pagalys ties juo ilgesnis už kitus ir patogus iš tolo pastumti.Kad laužas visai lėtai žėrėtų, galima žarijas dengti pelenų sluoksniu.Uodams baidyti, indėnai žvaigždinio laužo viduryje užkraudavo šlapių arba žalių lapų — net karvių mėšlo — kad būtų dūmų.
Atšvaistiniai laužai kraunami atrėmus juos į uolas arba rąstų įstrižinę sienelę. Ugnis pastovi, karšta, todėl mėgiama virti arba šildyti, net ir žiemą be ir su palapine.Teoretiniai apatinis sienelės rąstas, pamažu degdamas, turėtų pariedėti į laužą; po jo kiti rąstai turėtų daryti tą patį. Bet, jei tai pasiseka, tikrai galima džiaugtis

Išilginis laužas, daugiau šviesos skleidžiąs į šonus.

NEPALIK BE SKAUTŲ AIDO 1965 M.!

ir girtis. Žinoma, daug pareina nuo sienelės tinkamo įstrižumo ir vėjo stiprumo.Nenorint, kad sienelė per greit degtų, tarpai tarp rąstų ir mietų apačios aplipinamos, prikišamos šlapios žemės.
Programinių, iš anksto sukrautų laužų apačioje turi būti geras pradinis lauželis, daug prakurų ir nedidelių, sausų pagalėlių (pakišti popieriaus neskautiška!).Vieta degtukui įkišti turi būti gera. Juo mažiau degtukų norima vartoti, tuo daugiau turi būti prakurų.Įdomiausias programinis laužas — piramidinis su dviem kūginiais viršuje dviem svarbiem žmonėm uždegti —- labai iškilmingas, jei tuojau užsidega ir niekam nereikia drebėti.Tarp piramidinio laužo rąstų turi būti oro tarpai — po jais yra prakurų — ir siekti į kūgių apačias, kur uždegami pradiniai lauželiai.Tokio arba paprasto piramidinio laužo turėtų užtekti visam vakarui. Jo nereikėtų kurstyti.Renkant rąstus programiniam laužui, reikia pasirūpinti, kad jie nespraksėtų ir nebertų kibirkščių arba suodžių ant susirinkusių.

Dėmesio:1. Vienas nekurk laužo, išskyrus bėdos atvejus.2. Niekuomet nežaisk ugnim; saugok degtukus, kad nepakliūtų į neatsakingas rankas.3. Išvalyk laužavietę.4. Jei nėra akmenų ar rąstų laužui apdėti, iškask griovį arba duobę. Tą daryk visuomet, stipriam vėjui pučiant.5. Iškastą žemę, arba veją, dėk vienoje vietoje, kad galėtum užlyginti laužavietę.6. Kurk nedidelius laužus.7. Nepalik ugnies vienos.8. Iš anksto parūpink vandens arba smėlio gesinti.
Kaip gesinti laužą:a) jei gali, duok jam išdegti;b) pražarstyk žarijas, čia pat išvartyk likusius ne- duogalius;c) apšlakstyk laužą vandeniu (arba uzbarstyk smėlio ar žemių) ir maišyk; vėl šlakstyk, kol nebėra gyvos žarijos;d) patikrink, ar gali ranką uždėti laužo vietoje;e) uždenk akmenimis ar žemėmis ir dar kartą patikrink prieš nueidamas sau.Užtenka girdėti apie baisius miškų gaisrus — nė nereikia jų arti matyti arba pergyventi — kad žinotum, kiek žalos daroma gamtai ir gyvūnijai, kiek sudega turto ir gyvybės.Skautams šie dalykai ypatingai rūpi, nes jie netik mėgsta gamtą, bet ją gina, saugo, išlaiko, palaiko. Jokiu būdu jie nepamiršta atsargumo taisyklių ir aiškina jas kitiems. O. S.
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Nr. 4.
I. Skautiškoji dalis

KI. 1. Vertinama ligi 5 taškų. Šv. Jurgis yra Pasau
lio Skautu Globėjas. Esame apie jį skaitę nemažai pa
davimų. 1. Kieno globėjas jis dar laikomas? 2. koks pa
davimas apie jį plačiausiai žinomas? 3. Kas yra “Jurgi- 
nės”? 4. kokio augalo vardas (lietuviškai) rišasi su jo 
vardu ir kaip jis atrodo?

KI. 2. Ligi 4 t. Kokius mazgus ar kilpas panaudosi: 
1. virvės galams surišti, 2. nutrūkusiam meškerės siūlui 
surišti, 3. palapinei įtempti ir prie kuolelių pritvirtinti,
4. dviem nevienodo storio virvėm surišti; 5. gelbstint 
žmogų ledui įlūžus; 6. dviem vienodo storio virvėm su
rišti, 7. virvei sutrumpinti, 8. nusileidžiant iš medžio.

Kl. 3. Ligi 6 t. Morzės abėcėlė skautams-ėms labai 
reikalinga. Įsidėmint kai kurių raidžių ženklų panašumą 
ar priešingumą (pvz., A ir N), galima greičiau pramok
ti abėcėlę. Kiek tokių kombinacijų tarp raidžių gali ras
ti Morzės abėcėlėje? Išvardink jas.

Kl. 4. Ligi 4 t. Skautų-čių sueigos mūsų daromos 
dažniausiai patalpose. Ar galima sueigas daryti lauke? 
O taip! 1. Kodėl skautams sueigos lauke net daugiau 
patinka? 2. kuo šios sueigos skiriasi nuo iškylų? 3. kas 
jų metu veikiama?

Kl. 5. Ligi 6 t. Mažiems vaikams viskas skanu, ir jie 
viską ima burnon ir-------------praryja. Neįtikėtina, bet
jie gali praryti žibalo, terpentino, visokius nuodus, įvai
rius vaistus, amonijos, valymo miltelių ir pan. Ką veik
si panašaus įvykio akyvaizdoje?

II. Lituanistinė dalis
Kl. 1. Ligi 5 t.------- — gimęs 1874 m., buvo susipra

tęs moksleivis ir studentas, Vilniuje buvo vienas iš Lie
tuvių Konferencijos organizatorių, vėliau dirbo Lietu
vių Taryboje, Nepriklausomoje Lietuvoje kelis kartus 
ėjo atsakingas pareigas valdžioje.

Labai vertino skautybę, rėmė ir domėjosi jos veik
la, ir kurį laiką buvo aukštas skautų pareigūnas. Buvo 
susitikęs ir su Baden-Powelliu. Skautus mokė būti ge
rais lietuviais, branginti visa, kas lietuviška, kalbėti 
taisyklinga lietuvių kalba, domėtis tautos praeitim, jos 
kultūra. Mirė svetur... Kas jis? Kokias ir kur pareigas 
ėjo (bendrai ir skautų sąjungoje)?

Kl. 2. Ligi 6 t. Vienas iš seniausių Lietuvos muziejų 
buvo Žemaitijoje. Prie jo durų buvo toks užrašas: “Čion 
kitą kart pagonys plovė ožkas, o dabar gyvena Dionizas 
Poška.” 1. Kur tas muziejus buvo, kaip vadinosi ir kie
no įkurtas? 2. kaip jis atrodė iš lauko? 3. kas jame bu
vo rodoma?

Kl. 3. Ligi 4 4. Lietuvių tautosaka turtinga patarlė
mis, priežodžiais ir minklėmis (mįslėmis). Pasakyk, ko
kiai rūšiai (iš minėtų) žemiau išvardintos priklauso;

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. išsprendę 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.

kur reikia, atspėk, ką jos reiškia: 1. Kas atbulas dirb
damas sau duoną uždirba? 2. Baubia kaip meška. 3. Kar
tais kiaušinis ir vištą pamoko. 4. Kitam pavydėsi, pats 
neturėsi. 5. Kas juodas nedažytas? 6. Kas daug giriasi, 
tas mažai dirba.

Kl. 4. Ligi 5 t. Lietuvos istorijos lapuose randame 
minint šių moterų vardus: Ona, Živilė, Birutė, Morta, 
Gražina, Jadvyga. Kas jos buvo?

KI. 5. Ligi 5 t. Kada ir kaip atsirado lietuviškas 
litas? Iš kur atsirado tas vardas? Ką turėjome Lietuvoje 
prieš įvedant litus?

Atsakymai į klausimus
Pratimas Nr. 9.

I. SKAUTIŠKOJI DALIS

U. 1. 1. Mafekingas — mažas miestelis Pietų Afriko
je; 2. miestelį puolė priešas ir gyventojams reikėjo gin
tis; 3. esant mažam gynėjų skaičiui, buvo sudarytas 
berniukų kadetų korpusas, kuriam vadovavo berniukas 
vardu Goodyear; 4. buvo atvaizduotas dviračiu važiuo
jąs kadetas —• pasiuntinys.

U. 2. 1. Lietuvos skautai — 1924. 6. 1 Tarpt. Skautų 
Biure; Lietuvos skautės — 1928 m. Tarpt. Skaučių Biu
re; 2. Il-je Pasaul. Jamboree — Copenhagoje, 1924 m.; 
3. nuo 1925 metų; 4. Calgaric — Klaipėda, 1933. 8. 17;
5. apie 22.000 aktyvių narių.

U. 3. Ligonį guldyti pavėsin. Jei be sąmonės, galvą 
pasukti į šoną. Atleisti rūbus, ant galvos dėti šaltus 
kompresus. Duoti gerti šalto vandens su druska. Laiky
tis ramiai. Jei greit neatsigauna — šauKti gydytoją. 2. 
Paprastai nejaučia skausmo. Dažniausiai nušąla galū
nes. Pabąla, vėliau pamėlynuoja. Netrinti galūnių, nes 
gali nulūžti. Uždėti vazelino, storai vatos ir aprišti. Jo
kiu būdu nenešti į šiltą kambarį. Duoti šilto gėrimo. 3. 
Tuojau numauti batą ir koją stipriai sutvarstyti elasti
niu tvarsčiu. Ant jo dėti šaltus kompresus ar ledų. 
Skausmams praėjus tinka šiltos vonios. Jei netikra, 
kad išnarinta, gabenti pas gydytoją.

U. 4. Svarbiausia nepamesti galvos, nesikarščiuoti. 
Atsisėsti ir ramiai pagalvoti: ar žinau, iš kur einu, ko
kia kryptimi, ar yra apylinkėse pažįstamos vietos, ką 
dariau klaidingai, ar esu į vakarus, ar į šiaurę nuo no
rimos vietos? Pergalvojus reikia nužiūrėti tiesia linija 
priekyje savęs bent du daiktu ir pradėti eiti. Pasiekus 
pirmą, surasti priekyje antrą ir pagal jį nužiūrėti prie
kyje dar vieną objektą ir t. t. Taip žygiuojant nėra pa
vojaus suktis ratu ir galima pasiekti kurią pažįstamą
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Skyriij tvarko ps. R. Pakalnis, 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury, Conn., 06708, USA

PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS
32. Vartoti ar nevartoti?Vienas mūsų skaitytojas būtinai norėjo žinoti, kokius pašto ženklus jis turi rinkti: vartotus ar nevartotus? I tai' turėtume atsakyti, kad čia jokios griežtos taisyklės nėra: kiekvienas renka tai, kas jam patinka arba ką gauna. Nevartotų pašto ženklų rinkinys atrodo švarutėlis, miela tokį paimti ir pažiūrėti. Bet, kaip nevienas žinomas filatelistas yra išsireiškęs, šitoks rinkinys tai lyg ką tik gimęs kūdikis ir dar be vardo. Tik ant pašto ženklų uždėti antspaudai rodo, kad šitokie ženkliukai nebėra jau tik spalvoti popieriukai, o tam tikros vertybės, attikusios savo paskirtį ir turinčios “gimimo metriką”. Tik, kaip jau čia buvo sakyta, renkant vartotus pašto

Klišė Nr. 32 ---------------------------- .Klasiškai gražaus pašto ženklo pavyzdys: rugiapiūtė Vengrijoje.ženklus, reikia stengtis rinkti tokius, kurie turi gražius ir neužteptus antspaudus, su pilnu pavadinimu, apvalius.Be to, čia jau lyg ir taisyklė, toje pačioje serijoje reikia stengtis nemaišyti vartotų ir nevartotų ženklų. 

Jei tokią maišytą seriją turite — prie pirmos geros progos stenkitės ją suvienodinti: palikite joje arba visus vartotus, ar nevartotus p. ženklus. Daug kas renka ir dvigubas serijas: vieną seriją vartotų, kitą tą pačią nevartotų p. ženklų. Pvz., labai gražu turėti tokias dvi Lietuvos p. ženklų serijas: vieną nevartotą, kitą vartotą, sakysim, kad ir su tokiais miestų pavadinimais, kaip Vilnius, Kaunas, Telšiai, Kupiškis, Kudirkos Naumiestis.Kas dėl kainų, tai ir čia nėra bendros taisyklės. Paprastai, naujai išleisti nevartoti pašto ženklai yra brangesni už tokius pat vartotus. Daugelis kiek anksčiau išleistų pašto ženklų turi tas pačias arba nežymiai skirtingas kainas — vartoti ir nevartoti. Senienos ir retenybės paprastai vertingesni vartoti, nes nevartotus galima padirbti. Aukštų verčių pašto ženklai paprastai daug brangesni nevartoti, nes vartotų tokių mažai pasitaiko. Bet būna atvejų, kad ir nevartoti aukštų verčių p. ženklai esti pigūs, o tokie pat vartoti — brangūs, pvz., vokiečių infliacijos laikų p. ženklai.
Ant. Bernotasvietą. Jei nieko prisiminti negali, geriau palikti vietoje ir laukti, kol būsi kitų surastas.

U. 5. Atviroje aikštelėje nubrėžti apskritimą ir jo centre įsmeigti lazdą, kurios aukštis lygus apskritimo spinduliui. Rytą, lazdos šešėliui pasiekus apskritimo lanką, įkalti kuoliuką. Toliau šešėlis trumpės ir vidudienį bus trumpiausias, o vėliau vėl ilgės. Kai vakarą vėl pasieks lanką, paženklinti kuoliuku. Sujungus kuoliukus tiesia linija, reikia ją padalinti pusiau. Kryptis lazda ir vidurys linijos — tiesiai rodys šiaurę.
U. 6. 1. pradėti kalti iš vėjo pusės taip, kad įtempta virvė būtų tiesiai žemyn pagal palapinės siūlę; kalti su mažu palinkimu laukan; 2. sukalti kelis kuoliukus — eile, arba įkasti ilgesnį kuolą, arba ant įtampos prie kuoliuko padėti akmenį ar rąstelį; 3. piemenų mazgu arba slankiojančia (prisirišimo) kilpa; 4. dieną įtempti lygiai, kad palapinė turėtų lygią formą, tvirtai laikytųsi; naktį ir lietuje — atleisti laisvai, nes nuo drėgmės virvės susitraukia ir gali ištraukti kuoliukus arba sudraskyti palapinės brezentą; 5. dieną plačiai atidaromas įėjimas ir sienelės pakeliamos — išvėdinti; naktį — sienelės nuleidžiamos; įėjime paliekamas tarpas orui įeiti.
U. 7. Reikia surasti Didž. Grigo Ratu (Ursa Major) žvaigždyną. Mintyje per paskutines dvi žvaigždes išvesti tiesią liniją — rasi Šiaurės (Polaris) žvaigždę. Tikroji šiaurės kryptis bus tiesiai žemyn nuo jos, horizonte.

D. LITUANISTINĖ DALIS
U. 1. 1. Sanskrito kalba — Indijoje; 2. prūsų, žemaičių, aukštaičių, suvalkiečių ir daug kitų patarmių ir šnektų; 3. aukštaičių vakariečių.
U. 2. Liaudies pasakojimai (pasakos, padavimai); 

pusiau eiliuota liaudies kūryba (patarlės, priežodžiai, mįslės); papročiai; eiliuota liaudies kūryba (dainos, giesmės); liaudies tikėjimai (burtai, mitologija) ir 
liaudies vaidyba ir šokiai.

U. 3. 1. aukštaičiai; sūduviai; 2. Kaunas, Jonava, 
Šiauliai, Kėdainiai, Joniškis, Radviliškis. 3. Šiauliai — Saulės mūšis — manoma, įvykęs netoli Šiaulių.

U. 4. 1. vienkiemis, kaimas, dvaras, palivarkas, bažnytkaimis, miestelis, miestas; 2. gyvenamas namas, tvartas, klojimas, daržinė, svirnas, pirtis, kt. ūkio trobesiai.
U. 5. 1. poema, parašyta 1858 m. Anykščiuose, Antano. Baranausko, tada dar Varnių seminarijos klieriko, vėliau ■—• vyskupo, ir pavadinta Anykščių Šileliu. 2. A. B. per vieną pamoką seminarijoje, išgirdęs prof. A. Gabševičiaus pasityčiojimą iš lietuvių kalbos, esą ji netinkanti kilnioms mintims ar poezijai reikšti, susijaudino ir tol nenurimo, kol parašė šią poemą.
DAUGIAU SKAUTIŠKO PRITYRIMO GAUSI, 

JEI TIK SU SAVO SKAUTU AIDU SKAUTAUSI.
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A JWiUW.; ŪMU* * 
SIKISCI didžioji schd.i

KANADOS RAJONAS

Hamilton, Ont.

Apžvelgiant Hamiltono skautiško
jo gyvenimo gaires, tenka pasi
džiaugti ŠIRVINTOS ir NEMUNO 
tuntų Nepriklausomybės šventės 
minėjimais, kuriuos vadovai jau ke
linti metai praveda jaunimo tarpe.

Šiemet minėjimas įvyko II. 7. Jis 
prasidėjo pamaldomis Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Atnašaujant 
mišias dideliam skautų bičiuliui 
prel. dr. J. Tadarauskui, bažnyčia 
pasipuošė tautine ir tuntų vėliavo
mis, dalyvaujant gražiam skaičiui 
uniformuoto jaunimo.

Popiet, per abiejų tuntų iškilmin
ga. sueigą, dalyvavo prel. J. Tada- 
rauskas — būdamas dvasios vadu, 
jis tarė jaunimui nuoširdų žodi — 
rėmėjų v-bos nariai, tėvas J. Kul- 
bis ir daugelis skautiškųjų idėjų 
gerbėjų. Per iškilmingąją sueigos 
dalį. L. Verbickaitė skaitė ŠIRVIN
TOS t-to ir V. Verbickas NEMUNO 
t-to įsakymus. Skautų rėmėjų val
dybos pirmininkas p. D. Stukas, ta
ręs žodį, įteikė Širvintos tuntui 
drauge su t-to globėja sese A. Vili
miene konkursinę dovaną. Nemuno 

t-to padaliniams dovanas įteikė vil
kiukų vadas A. Tumaitis. Po to Šir
vintos t. t-kė sesė Gutauskienė pa
dėkojo visiems už bendradarbiavi
mą, bet apgailestavo, kad paukšty
čių skaičius nepakankamai auga. 
Tačiau vilkiukų vadovas, džiaugda
masis savo berniukų drausmingumu 
ir pavyzdingumu, skautukų skaičiu
mi nenusiskundė.

Meninėje dalyje pasigėrėtinai pa
sirodė sesės širvintietės, paruošusios 
gražų vaizdelį iš Lietuvos gyvenimo 
keturių etapų: nepriklausomos Lie
tuvos, pirmosios bolševikų okupaci
jos, hitlerinės svastikos ir antrosios 
bolševikų okupacijos. Visi etapai 
parodyti, Lietuvos žemėlapį apden
giant atatinkama dekoracija ir pa
lydint pritaikyta daina.

Toliau pasirodė vilkai, tautiniai 
šokiai, deklamacijos ir t. t. Kadan
gi sesė L. Verbickaitė ne tik prave
dė šią programą, bet ir šiaip daug 
laiko skiria jaunimui, Jamborės 
Fondo įgaliotinis Hamiltone jai 
įteikė albumą Laužai liepsnoja va
karuos.

1965 metais skautų rėmėjų valdy
ba su p. D. Stuku priešaky numato 
dar daugiau tobulinti Romuvos sto
vyklavietę. Per p. Stuką veltui gau
ta medžiaga bus panaudota pastatė
liui statyti, o pigiau gautas elektri
nis tankas šildys vandenį. Prie šių 
metų 1000.— dolerių numatytos są
matos, tikimės, visi prisidės, kam 
rūpi lietuviška veikla. V. P.

JAV ATLANTO RAJONAS

BOSTONO ŽINIOS

Skautu knygynėlis. Bostono BAL
TIJOS ir ŽALGIRIO tuntai naujai 
įruoštame būkle So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos namo ketvir
tajame aukšte įsteigė knygynėlį — 
skaityklą. I. 22. buvo iškilmingas 
knygynėlio atidarymas. Susirinko 
nemaža skautų-čių. Laikas buvo 
įdomiai ir maloniai praleistas. Vyr. 
skautės visus pavaišino jų pačių 
keptais pyragaičiais ir kava.

Knygynėlis bus atidarytas penkta
dienio vakarais nuo 7 iki 9 vai. Jo 
vadovais yra v. s. v. si. Gloria Raz- 
vadauskaitė ir s. v. v. si. Algis 
Adomkaitis.

Bostono Žalgirio tunto vilkiukai 
pasveikino savo draugininkę ps. P. 
Kalvaitienę gimtadienio proga ir 
įteikė jai gėlių.

Baltijos ir Žalgirio tuntų vėliavos 
dalyvavo iškilmingame Vasario 16 
d. minėjime bažnyčioje ir salėje.

Washington© dienos proga Massa
chusetts valstijos gubernatorius pri
ima įvairių organizacijų atstovus. 
Šiais metais gubernatoriaus priėmi
me dalyvavo Baltijos ir Žalgirio 
skautų-čių skiltys pilnai uniformuo
tos.

Žalgiriečiai buvo paminėti ir ame
rikiečių spaudoje, pabrėžiant jų uni
formų tvarkingumą. K. N.
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KŪČIOS LOS ANGELES SKAUČIŲ 
TUNTE

Po to s. J. Koklienė tęsė toliau.

— Gal būt jau esate pastebėję, kad prie stalo 
viena vieta tuščia. Tokių tuščių vietų prie Kūčių sta
lo yra daugelyje mūsų šeimų. Ji yra ir mūsų skau
tiškoje šeimoje. Ši vieta skirta sesei skautei — lietu
vaitei, esančiai Lietuvoje ir Sibire. Kviečiu tuntinin- 
kę padėti plotkelę į jos lėkštę.

Pasigirdo muzikos ir giesmės žodžiai: “Vežė mane iš 
namų, iš brangiųjų giminių, verkė tėvas, motulė ir bro
lelis, sesulė.”

Baigus šiai liūdnai giesmei s. A. Pažiūrienė prabilo:

— Tik neseniai buvau pas motina, šildžiaus ran
kas ugniakure namų; svirplys nedrąsiai čirpė, dru
gelis sukos palubėj, prie žibalinės lempos buvo taip 
šviesu...

Kodėl jūs išvedėt mane iš ten?...
Eina metai neramaus laukimo —
Niekas nepalaužė, ir niekas nepalauš.
O nelaimė liks tik atminimas,
Ir skaistesnis tautai rytmetis išauš...

Bet vieną vakarą sugrisiu vėl namo.
Bus skaidri, šalta žiemos naktis,
Švies didžiulės žvaigždės tylumoj,
Ir beržai stovės šalikelėm baltom...

Ši liūdna nuotaika visiems priminė buvusius klai
kius laikus ir besitęsiančią tėvynėje netikrovę. Tada pa
kvietė tarti žodi, sukalbėti maldą ir pradėti laužti plot- 
keles skaučių dvasios vadovą kun. A. Valiušką. Jis savo 
prasmingoje kalboje pasidžiaugė skaučių gražia inicia
tyva surengti Kūčias. Jos ateityje turėtų būti irgi ruo
šiamos ir tapti lyg tradicija. Paminėjo, kad šios Kūčios 
jo gyvenime pačios gražiausios ir padariusios gilų {spū
dį. Susijaudino beveik iki ašarų. Čia tiek daug Dievo 
gamtos gėrybių: pušų šakos, skujos, eglės. Visa tai mus 
priartina prie Dievo ir skautavimo.

Sukalbėjo maldą ir, paėmęs plotkelę, priėjo prie tun- 
tininkės — Kūčių šeimininkės — ir padėkojo už ryžtą 
ir atsidavimą skautėms.

Po to buvo dalinamasi plotkelėmis atskirai prie sta
lų su arčiau sėdinčiais. O valgiai buvo skanūs ir įvairūs.

Kūčioms įpusėjus, s. Koklienė prie mikrofono vėl 
prabilo:

— Atrodo, kad jau Kūčių valgymas eina prie pa
baigos, todėl norime jums priminti, kas sekdavo 
po to.

Kūčias pavalgę, visi mėgina sužinoti savo ateitį. 
Tur būt nė vienų švenčių proga taip daug nebūna
ma, kaip Kūčių vakarą. Traukia iš po staltiesės šie
ną: kas ištraukia ilgesnį šiaudelį, tas ilgai gyvena. 
Sutirpdytas vaškas liejamas į šaltą vandenį, ir iš 
susidariusių figūrų spėjama žmogaus ateitis. Spė
jimus ir burtus daro mergaitės, dažniausiai norėda

mos sužinoti apie savo vedybas. Po vakarienės, iš
nešusias laukan šiukšles, jos klausosi: kuriame 
krašte šunes loja, iš ten bus piršliai. Išbėga basos 
laukan, pasigriebia kaimyno malkų ir, atsinešusias 
į vidų, skaito: jei porinis skaičius — šiemet ištekėsi, 
jei neporinis — dar kitų metų reiks palaukti, [neša 
į vidų gaidį, kiekviena papila jam grūdų po saujelę 
ir žiūri: kurios grūdus sules, ta pirma ištekės. Vai
kinai taip pat nori sužinoti savo ateitį ir buria, iš ku
rios pusės mylimoji atkeliaus, ar ji bus graži, ar ge
ra žmona bei šeimininkė ir t. t.

Vyresnieji žmonės spėdavo apie derlių ir orą. 
Ūkininkams geras ženklas, jeigu Kūčių dieną snin
ga, nes tai reiškia, kad bus geras derlius. Po vaka
rienės šeimininkas paima šieną nuo stalo ir, nune
šęs į tvartą, padalina gyvuliams, kiekvienam po 
pluoštelį.

Buvo tikima, kad Kūčių naktį gyvuliai kalba 
žmogaus balsu. Tada ir vanduo pasidarąs saldus 
ir virstąs vynu, bet tai trunka tik vieną sekundę. 
Kūčių dieną negalima svetimam ką nors paskolinti, 
nes su tuo daiktu kartu atiduosi ir savo laimę.

Po to skautės D. Razutytė ir B. Kazlauskaitė paskai
tė įvairiausių kitokių būrimų iš mūsų įvairios ir turtin
gos tautosakos. Visi susidomėję klausėsi ir dažnai lydė
jo skaitymą gyvu juoku ir plojimais.

Sekė patarlių skaitymas, o jų buvo tiek daug.
Tada prie mikrofono buvo pakviesta tuntininkė s.

A. Pažiūrienė. Ji pažymėjo:

■— Šios pirmos skaučių tunto šeimos Kūčios ar
tėja į pabaigą. Labai gaila, bet jau po keliolikos 
minučių skirsimės i namus su šventiška nuotaika, 
kad po keturių dienų gims Kūdikėlis, mūsų ir viso 
pasaulio Išganytojas, nešąs visiems meilės ir ra
mybės.

Jei šios Kūčios sužadino jūsų širdyse malonų pri
siminimą iš tų šventų Kūčių, kai gyvenome laisvo
joje Lietuvoje, mes vadovės džiaugsimės.

Labai ačiū sesėms ir tėveliams, kad teigiamai 
įvertinote šį mūsų pirmą bandymą ir maloniai su
tikote pagaminti tiek daug ir skanių valgių.

Ačiū tautiniams namams už leidimą naudotis 
patalpomis nemokamai. Tai nuolatinis jų nuoširdu
mas.

Skaučių tunto vadovių vardu sveikinu visus, lin
kėdama linksmų ir gražių šv. Kalėdų, o taip pat lai
mingų Naujųjų Metų.

Šios Kūčios buvo baigtos sustojus į ratą ir sugiedo
jus Leiskit į Tėvynę ir Ateina naktis.

Sesė.
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PAUKŠČIU PASAULIS

Šį kartą pakalbėkime apie 
paukščių akis bei regėjimą. Ma
tydami aukštai skriejantį vana
gą, jau turėjote ir patys pagalvo
ti, kad vanagai turi geras akis ■— 
kitaip nematytų, kas žemėje, žo
lėje dedasi, bėgioja.

Panašioj padėty randasi ir 
kregždės bei vikrūs vabalų gau
dytojai, kurie greitai, vikriais po
sūkiais skraido ir medžiojasi 
maistą. Tuo tarpu žmogus, kad ir 
žemai lėktuvu skrisdamas, var
giai teįžiūri smulkmenas žemėje, 
o vasarą mums visiems gana 
dažnai koks vabalėlis, muselė 
įskrenda į akį — nepamatom e jo 
atskrendančio ir nespėjame užsi
merkti.

Mokslininkų nuomone, paukš
čių regėjimas pranašesnis už 
žmogaus regėjimą: vanago akys 
net aštuonis kartus geriau mato 
už mūsų akis!!

Ir kad paukščiai gali aiškiai 
matyti daiktus ‘iš labai toli, dar 
ne viskas: dar nuostabiau, kad 
jie beveik tuo pačiu metu gali 
atskirti mažiausias smulkmenas 
snapo atstūmė. Tuo būdu koks 
nors mažas paukštelis, visą laiką 
bėsįsaugodamąs priešo, "budė
damas" .gali čia pat lesti net,ir 
mažiausius vabzdžių kiaušinė
lius! . ....

Vartodami jau technišką termi
nologiją labai' nesukiysime- saky
dami; kad paukščiai'.savo akyse' 
turi tobulus teleskopų (—toli’ 
esantiems daiktams . stebėti). ir 
padidinamųjų stiklų įtaisus. .Dar 
daugiau: daugelis paukščių ap
dovanoti dar kitu dalyku: atskiru

Rašo Biolis Balandis 
Columbiformes

vienos akies arba abiejų akių 
žiūrėjimu į tą patį daiktą. Reiškia, 
jie gali "žvairuoti" ir tuo būdu 
stebėti du daiktus iš karto arba 
abiem akim stebėti tą patį daik
tą, kaip žmogus kad daro.

Visai panašiai į žmogaus ana
tomiją, tik pelėdų akys sudėtos 
kaktos priekyje, žvilgsniui į prie
kį. Kituose paukščiuose akys 
maždaug žmogaus ausų vietoje. 
Jomis paukščiai gali matyti į 
priekį, į šonus ir kartais net atgal. 
Pavyzdžiui, genys, kalendamas 
medį, puikiausiai mato, kas de
dasi už jo nugaros, ir jo jau leng
vai nepasitversi už sprando. Ta
čiau pelėda, kuri gali žiūrėti tik

į priekį, žaibo greitumu pasuka 
kaklą beveik 360 laipsnių lanku 
ir tuo būdu pamato, kas aplink 
ją vyksta. Pelėdos kaklo judesys 
toks greitas, kad senovėje žmo
nės buvo įsitikinę, jog paukštis 
gali apsukti galvą kelis kartus 
ar net visai sau sprandą nusukti.

Proporcingai imant, paukščių 
akys kaušo guoliuose labai dide
lės; kartais net didesnės už jų 
smegenis. Afrikoje gyvenančio 
stručio (strauso) akies obuolio 
skersmuo siekia apie 2 inčus, tai
gi yra teniso sviedinuko didumo! 
Nenuostabu, kad paukštis mato 
-net keletą mylių į tolį.

'Įsidėmėtina, kad paukščių akys 
turi tris poras vokų: viršutinius, 
apatinius ir vidurinius — mirk
ei ojamąsias plėveles, kurių , užda
vinys yra valyti, vilgyti akies pa-

COLUMBIFORMES yra bendrai 
mokslininkų vartojamas balan
džių giminės pavadinimas. Šiuo 
metu pasaulyje skaičiuojamos 
dvi pagrindinės balandžių šei
mos ir virš 300 įvairių rūšių.

virsiu. Šiaip paukščių akys pa
prastai miegui merkiasi iš apa
čios į viršų; išimtį sudaro stručiai, 
papūgos, pelėdos ir kai kurie ki
ti paukščiai, bet vis dėlto pelė
dos miegodamos pritraukia ir 
apatinius vokus. Jos ir vieninte
lės, turinčios gerai išsivysčiusias 
blakstienas. Ar nenuostabu?

Vis budžiu!

Brolis Balandis Columbiformes

** ŽAIDIMAI**
Plūduriuojąs laivas.

Du žaidėjai sėdi plūduriuojančia
me laive (kėdėje), trečias numeta 
jiems virvę ir nueina sau. Žaidėjai 
turi stengtis pririšti virvę prie kė
dės prieš tai, kaip trečiasis pasiekia 
nustatytą vietą.

Atstumas ir nueinančio greitis pa
reina-nuo virvės ilgio ir rišėjų mik
lumo. •

Kėdė ant kėdės.

Dr-vė sustoja . skiltimis. . Prieš 
‘ kiekvieną skiltį pastatomos 2 kėdės, 
. viena šalia antros. Po duotojo ženk
lo pirmasis skautas užkelia kairiąją 
kėdę, apvertęs ją, ant dešinės. Se
kantis nukelia kėdę. Treciasis ją vėl 
užkelia.

Laimi vikriausia skiltis.
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