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AR. SKAITAI?
Minint birželio įvykius Lietuvoje 

ir ryžtantis dar didesnėmis pastan
gomis padėti tautos laisvės kovai, 
labai svarbu tikrai pažinti visus da
lykus, kurie svarbūs tai kovai. Pa
žinti ir okupaciją Lietuvoje, lietu
vių rūpesčius, ištremtųjų likimą 
ir p.

Skautų Aide tęsiniais spausdina
mas rašinys PETRIUKAS PAVERG
TOJE LIETUVOJE tinka pažinti 
pirmuosius okupacijos pergyveni
mus.

MIELI SKAITYTOJAI’
Sveiki, stovyklautojai ir stovyk

lautojos!
Bandykime gerai stovyklauti ir iš 

stovyklų grįžti tobulesni, lietuviš- 
kesni ir skautiškesni.

Stovyklos tėra dalis, nors svarbi, 
bet maža viso didelio skautiškojo 
gyvenimo dalis. Skautavimas apima 
ištisus metus.

Po gerų stovyklų, bus miela vėl 
namuose užsiimti gerais tautiniais 
ir skautiškais darbais.

Turime ir naujieną. Sk. Aido re
dakcija užsikrovė dar vieną naštą: 
leisti vadovams ir vadovėms priedą. 
Pirmijai nutarus ir jai finansuojant, 
leidinėlis SKAUTYBĖ 1965 metais 
pasieks visus Sk. Aido skaitytojus, 

kaip nemokamas SA priedas. Tiki
mės, kad šiais metais jo bus 3 nume
riai.

Tomis naujomis pastangomis no
rima tuo būdu patalkinti mūsų sąjū
džiui tobuliau skautauti, pirmiau
sia, kiek galima, padedant vado
vams ir vadovėms.

Sėkmingai stovyklauti visoms ir 
visiems!

Budžiu, v. s> A. Saulaitis

1965 m. SKAUTU AIDO bus 
10 numerių

LSS Tarybos Pirmija, š. m. V. 25 
posėdyje svarsčiusi Sk. Aido pinigi
nius reikalus, priimdama dėmesin, 
kad 12-os nr.nr. leidimas sudaro di
desnių nuostolių, nutarė, jog 1965 
m. Sk. Aido būtų išleidžiama 10 nu
merių.

Svarbus Administracijos pranešimas
Skautu Aido 1965 m. skaitytojų šeima padidėjo. Ačiū už talką!
Ligi šiol Sk. Aidas buvo siuntinėjamas visiems 1964 m. jo prenumerato

riams. 2 asmens buvo prašę nebesiuntinėti. Kitiems, nenorint padaryti 
skriaudos, buvo duota proga laikui bėgant pratęsti prenumeratą ir 1965 m.

Sk. Aido vajaus metu, per platintojus ar tiesiog, daugelis atnaujino sa
vo prenumeratas ir 1965 metams.

Sk. Aido nr. 6 yra paskutinis, kuris dar siunčiamas prenumeratos ne- 
pratęsusiems. Kas nebegali 1965 m. prenumeratos atnaujinti, gal gali atsi
lyginti už pusmeti (2.— dol.) už gautus nr.nr. arba juos grąžinti adminis
tracijai. Kviečiame visus pasilikti su Skautų Aidu.

Sk. Aido Administracija

Redakcija, kiek sulaikiusi pa
ruošto nr. 6 išleidimą, turimą žur
nalo medžiagą pertvarkė, kiek ga
lėjo, ir bando prisitaikyti prie nau
jos tvarkos.

Stengiamasi paštų administracijo
je pakeisti leidimą, vietoje 12 nr. nr., 
siuntinėti 10 nr. nr. 1965 m.

Kitas Sk. Aido nr. bus pažymėtas 
rugsėjo mėn. data.

Sk. Aido prenumeratos mokestis 
(3.— dol.) nepadengia visų žurnalo 
leidimo išlaidų. Aukų, paramos iš 
sėkmingų Kaziuko mugių ir p. gau
nama nepakankamai išleisti 12-ai 
numerių. Lieka viena išeitis: leisti 
mažiau numerių.

Skautų Aidas yra visų reikalas. 
Įdėkime kiek rūpesčio jam visose 
vietose, jis galės geriau tobulėti ir 
dažniau lankyti. Red. ir Aim.
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STOVYKLAUJANT

Stovyklavimas yra svarbus 
skautiškojo ir tautinio ugdymo 
veiksnys. Skautybės jam skiria
ma labai daug dėmesio ir rūpes
tingai stengiamasi stovyklavimo 
lygį vis kelti, kad būtų tobuliau 
pasitarnauta auklėjimui.

Skautų ir skauč'ių stovyklos tu
ri būti geros ir tobulos. Daugeliu 
atvejų jos tokios ir yra. Bet yra 
nemaža dalykų, kurie ir mūsų 
stovyklose galėtų būti tobulesni.

Pirmiausia, negalima nepriimti 
dėmesin, kad stovykla yra auklė
jimo ir ugdymo reikalas. Tai yra 
pagrindinis kiekvienos skautų 
vardu vykstančios stovyklos 
bruožas.

Auklėjimas ir ugdymas remia
si lietuvybe ir skautybe. Tai bū
dingi elementai stovyklos turi
niui, tvarkai, nuotaikai, formoms.

Prie geros ir sėkmingos sto
vyklos priskiriami dar ir kiti 
reikalavimai:

Iš anksto rūpestingai pasiruo- 
šiama. Laikas, vieta, dalyvavimo 
sąlygos, vadovybė, programa, ap
rūpinimas, tvarka, transportas ir 
p. — pranešami iš anksto visiems.

Išplanuota ligi smulkmenų. Vi
sas pasiruošimo laikotarpis, vyki
mas, stovyklos susitvarkymas, 
programa, organizacija, ūkis ir k. 
pravedama labai planingai.

Be turinio nėra tikros stovyk
los. Labai svarbu turiningi užsiė
mimai, sveikos pramogos, geri 
žaidimai, tvarkingi laužai, pras- 

• mingos apeigos ir p. — būtini da
lykai geroje stovykloje.

Visi užimti ir visi prisideda. 
Skautiškoje stovykloje nėra dy
kinėjančių, nežinančių ką veikti 
ar veikti nenorinčiu. Klaidinga 
manyti, kad dykinėjimas kam 
nors išeina į sveikatą.

Broliška ir seseriška nuotaika. 
Požymis, kuris padeda sukurti 
visiems mielą nusiteikimą.

Stovyklos turi vykti tikra 
skautybės dvasia ir miela lietu
viška nuotaika.

Prie to gali visi prisidėti.
A. S.

0-------------------------------------------------- S

25-ri KOVOS METAI UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Plačiuos laukuos, kalneliuos kryžių, 
Golgotos naštą vilkdama,
Ir vėl, ir vėl pakilti ryžos
Gyvybės žygiui Lietuva! . . .

(Iš Laisvės Kovų Dainų rinkinio)

1940 birželio 15 d. sovietai okupavo Lietuvą. 1941 birželio 
13 - 14 d.d. sovietų pradėti didieji lietuvių trėmimai i Sibirą. Ligi 
tol sovietų vykdyti lietuvių suėmimai, kalinimai, kankinimai bei 
žudymai paversti skaudžiu tautos genocidu.

1941 birželio 22 d., vokiečių - sovietų karo pradžioje, įvyko 
lietuvių sukilimas prieš okupantus, sukilėlių paskelbta laisvos Lie
tuvos vyriausybė; kova ir kitais būdais stengtasi atsikratyti okupaci
jos, vėl gyventi laisvos tautos gyvenimą; kova ir pastangos reikala
vo aukų, ir tų aukų lietuviai turėjo daug.

Už kiek laiko, užėjus naciškai vokiečių administracijai, lais
vos Lietuvos išsilaikymas ilgesniam laikui vėl buvo sutrugdytas ir 
prasidėjo vadinamoji rudoji Lietuvos okupacija, kurią 1944 m., 
vokiečiams pralaimint karą, pakeitė antroji raudonoji sovietų oku
pacija, ligi šiol tebelaikanti Lietuvą okupuotą ir lietuvių tautą pa
vergtą.

Laisvė yra didžiausias žmogaus gėris. Nepriklausomybė yra 
didžiausias tautos gėris. Ir nėra tiems dalykams pakaito. Laisvė yra 
laisvė.

Laisvės siekia visi. Visos sąmoningos tautos siekia nepriklau
somai tvarkytis. Išdygo daug naujų valstybių Afrikoje ir Azijoje. 
Jų, aišku, bus dar daugiau.

Tačiau nė vienas sovietų okupuotas kraštas laisvės dar neatga
vo. Sovietų, raudonųjų kinų ir kitų komunistinių režimų teritorijose 
yra daug tautų, kurios, afrikiečių pavyzdžiu, turėtų būti laisvos ir 
tvarkytis nepriklausomomis valstybėmis.

Istorinė raida reikalaus, kad laisvės idėja pralaužtų visas už
dangas ir, pagaliau, visi žmonės taptų laisvi ir visos tautos nepri
klausomos.

Lietuva, Latvija, Estija bei kitos sovietų dabar valdomos vals
tybės nebus paskutinės, kurios giedos laisvės himnus ir kurs savo 
nepriklausomą gyvenimą.

Visi lietuviai trokšta Lietuvai laisvės. Daugelis savanorių, par
tizanų, karių, sukilėlių, tremtinių ir kitų garbingų Lietuvos vyrų bei 
moterų paaukojo net gyvybes už Lietuvos laisvę. Jų auka šventa. Ir 
ji nebus veltui.

Yra daug būdų, daug priemonių ir daug dalykų, kuriais gali
ma prisidėti lietuviu tautos laisvės aušrai greičiau aušti.

B. G.
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PETRIUKAS PAVERGTOJE LIETUVOJE =
zzzzzzzzzzzzz=zzzzz2z=zz^==::^^z^z=ziz Adolfas Venclauskas 
Ištraukos iš apysakos TARP GALINIŲ IR PURIENŲ rankraščio.

(Tęsinys)

Kareiviai tuo pasitenkino ir nebe
kreipė i ji dėmesio, bet i miesteli 
eiti neleido, nes visvien kiti sulai
kysią.

— Pernakvok pas mus, — pasiūlė 
šeimininkė. — Kur čia naktį besi- 
bastysi!

Petriukas atsiduso ir galvojo, kaip 
jam iš čia ištrūkti. Tuo tarpu iš lau
ko pravėrė duris jaunas kareivis ir 
garsiai sušuko:

— Einam, draugai. Leitenantas 
grižo. Važiuojam toliau.

Kareiviai skubiai atsistojo ir, at
sisveikinę su šeimininkais, išsigrūdo - 
pro duris.

Petriukui to tik tereikėjo. Karei
viams išėjus, jis tuoj paklausė:

— Kur čia arčiausia išlįsti i mies
teli ne vieškeliu?

— Einam, parodysiu, — atsakė 
šeimininkas ir išsivedė berniuką į 
kiemą.

Lauke jau buvo sutemę. Ant vieš
kelio urzgė sunkvežimiu motorai. 
Šeimininkas pavedėjo berniuką už 
sodybos ir parodė:

— Matai ten mišką? Tai Eglyn- 
kalnis.

— A, žinau, — apsidžiaugė ber
niukas. — Esu ten porą kartu bu
vęs. Ten labai daug zuikio kopūstu 
— skanūs.

— Na tai va. Tik galbūt miškas 
bus kareiviu apstatytas. Jie mat 
rengiasi partizanus gaudyti. Jei pra
smuktum pro juos — gerai. O aplink 
bus toli — miškas labai nusitęsia i 
kairę, o dešinėj prieina prie vieš
kelio. Ten greičiausiai stovi rusu 
sargybiniai.

— Aš eisiu tiesiai per mišką.
— Tik būk atsargus. Iš šios pusės 

atrodo, kad nieko nėra, jei bent ši
tie bus nuvažiavę. Turi paskubėti.

Tuo tarpu j kiemą išėjo šeiminin
kė.

— Ką jūs ten darote? Eikite j tro
bą, — paragino.

— Aš, tetulyt, turiu eiti, — atsilie
pė berniukas.

— Na, ar jau leisi vaiką naktį, 
kad visur pilna kareiviu? Dar, ne
duok Dieve, kokia nelaimė gali at
sitikti. Tegul pernakvos pas mus.

— Negaliu, tetul, negaliu: mama 
laukia, — gynėsi šis vėl. — Turiu 
būtinai eiti.

— Jei berniukas sako, kad būtinai 
reikia eiti, tegul eina. Netrukdyki
me, — užstojo šeimininkas. — Su
diev, berniuk, Dieve padėk laimin
gai grįžti! — Ir apsisukęs nuėjo na
mo, kad neduotu galimybės žmonai 
toliau atkalbinėti.

Likęs vienas, berniukas tuoj pa
sileido tolumoje juodojančio miško 
kryptimi. Pradžioje dar girdėjo be
sikalbančius šeimininkus, bet greit 
ju kalba išsisklaidė tamsoje. Jis li
ko visai vienas. Juo artėjo prie miš
ko, juo darėsi neramesnis. Jau iš 
šios dienos patyrimo žinojo, kad 
prie miško kaip tik gali užtikti be
stovinti kareivi, o nakties metu tai 
atrodė labiau pavojinga, nei dieną.

Naktis apgobė žemę visu savo 
puikumu. Paukščiai nustojo čiulbėti 
ir lengvutis vėjelis, kuris retkarčiais 
paglostydavo berniuko veidą, nuri
mo. Miškas artėjo ir augo, tartum 
baisusis pasakos milžinas.

Priėjęs arčiau prie miško, Petriu
kas sustojo, pasiklausė, ar negirdė
ti kokio judėjimo. Iš vieškelio pusės 
slinko sunkvežimiu ūžesys, tai stip- 
rėdamas, tai vėl pritildamas. Bet 
pryšaky buvo visiškai tylu. Išplėtęs 
akis, berniukas stengėsi prasi

skverbti žvilgsniu pro tamsą, kad 
pamatytu, ar neužstoja kas kelio. 
Tarp plačiašakiu eglių dangaus fo
ne galėjo išskirti pavieniu pušų vir
šūnes, bet apačioje buvo baugiai 
tamsu. Štai jau viena kita pušaitė, 
tartum sargybinis, budėjo prie Įėji
mo į mišką. Šone pasigirdo, lyg kaž
kas prakalbėjo rusiškai ir nutilo, 
įtempęs dėmesį, pastovėjo valandė
lę ir pirštų galais įsmuko i juodo 
miško gelmę.

Tylu...
Berniukas, aukštai keldamas ba

sas kojas, atsargiai pirštu galais lei
do jas žemėn ir, ją palietęs, dar pa
braukydavo i šalis, kad nepasitaiky
tu šakelė, kuri užmynus galėtu 
trakštelėti. Pataikęs ant vienišai 
stovinčios pušies, prisiglaudė ir 
klausės.

Tylu. Ak, kaip baisiai tylu!
Kad jie vėl prakalbėtu, ar šiaip 

koki garsą sukeltu, tai bent žinotum, 
kur jie yra! O ta širdis lyg tyčia taip 
garsiai plaka, jog darosi baisu, kad 
kas neišgirstu. Atsargiai atsistūmė 
nuo pušies ir vėl pradėjo kilnoti ko
jas, kaip garnys. Kūno raumenys 
taip itempti, kad judesiai pasidarė 
tikslūs, kaip mechanizmo. Tik pro 
praviras ir džiūstančias lūpas kvė
pavimas trumpas ir greitas, kad ten
ka sustoti ir atsikvėpti giliau. Ir šir
dis plaka, dunda ir drumščia šiurpią 
nakties tylą. Dar keletą žingsnių 
nužengta. Laimingai!

Staiga berniukas sustoja. Pryša-
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Petras neprisimena, kad jam kada nors gyvenime 
būtų buvę taip sunku, kaip šiandien. Jis sėdėjo su savo 
grupės vyrais po obelimi, pasislėpęs nuo kaitros, kuri 
slėgė visą miesteli savo akinančiu mirguliavimu.

— Na, ko toks kaip žemę pardavęs? — burbtelėjo 
vienas Miškaičių vyras Petrui.

Negi jis galėtų tai pasakyti savo vyrams? Negi jis 
sakytų jiems tai, ką vakar Regina kalbėjo? Ne, tai ne
tiesa. Iš kur ji žino, kad viskas pralaimėta? Ji pati kaž
ką prasimanė. Ji pati į Varšuvą nori važiuoti. Ji pasi
davė savo motinos įkalbinėjimams. Ir kas nežino tos se
nos dvarininkės. Jis juk daug patyrė Sarvicuose sirgda
mas. Kito kelio nebėra — tik tolintis nuo Reginos ir 
Sarvicų.

Bet tuo pačiu metu ūžtelėjo prieš akis Varšuva. Di
delis ir gražus miestas, kaip dėdės Anupro pasakose. Jis 
švariais drabužiais nešioja, auliniai batai blizga ir laz
delė po pažastimi. Apkarpyti ūsai ir trumpa barzdelė. 
Baltos rankos ir balti rankogaliai, o auksinis laikrodis 
nuo kišenės iki kišenės per visą liemenę nusitiesęs, vi
sai kaip vaistininko... O, Viešpatie, kelionėje jis būtų 
Klemensas Rodinskis!... Jis turėtų to žuvusio ponaičio 
popierius... Kas tą sugalvojo, turėjo turėti galvą. Tai 
jau negali būti Reginos sumanyta...

■— Ar neišsimiegojai? — pridėjo kitas.

— Kas gi tau išsimiegos Miškaičiuose? Bene ten mie
goti buvo nuėjęs... — replikavo trečias.

— Nieko, vyrai, — pagaliau atsiliepė Petras, — Jur
gis vis stovi akyse, — melavo.

— Ką čia apie Jurgį. Kvailas buvo, tai ir įkišo nosį 
kur nereikia. Velnias ten jį nešė į tą Bolugovo dvarą...

— Senis Rodinskis pakvaišo... siųsti vaiką į kazokų 
knibždynę...

— Jei taip jau visų pradėsim klausyti, tai tuoj pasi- 
kabinsim ant sausų šakų...

Petras pasikėlė. Vyrų pastabos jam buvo perdaug 
karčios. Jos buvo lietus į patvinusią upę.

Jis eisiąs pas kleboną, turįs reikalų, o, be to, norįs 
pasikalbėti ir su Sauginu apie rugiapiūtę. Vienos bobos 
su vaikais vistiek vasarojaus nenuims.

Vyrai žiūrėjo į nueinantį Petrą, kuris atrodė pavar
gęs. O žingsniai patvirtino sukilėlių pasikuždėjimus, 
kad Petrui kažkas pasidarė.

Senis Sauginas nebespėjo. Kai jis nušoko nuo arklio 
ir pravėrė Sarvicų rūmų duris, Jurgelis jau buvo miręs.

Tėvas neišlaikė. Jis pravirko balsu. Paėmė ant ran
kų savo mirusį sūnelį ir stovėjo apsipylęs ašaromis, nie
kam netardamas nė žodžio.

Tamsaus kambarėlio kampuose išsigandę stovėjo 
klebonas, Regina ir Andrius Bogušas. Visi tartum lau
kė, kas dabar bus su tuo Sauginu. Sarvicai buvo vis
kam pasiruošę, kai reikėjo pranešti šią liūdną žinią.

(Bus daugiau)

kyje, kiek dešiniau, kažkas juoduo
ja. Ne medis. Ir ne krūmas. Lyg bū
tų žmogus. Berniukas stengiasi pri
slopinti kvėpavimą ir klausosi. Au
sys taip įtemptos, kad jaučia, kaip 
sustingo ausų grybeliai, sukietėję, 
kaip plienas.

Juodas daiktas nejuda. Išplėtęs, 
kiek galėdamas, akis berniukas žiū
ri į daiktą. Ak, kad jis pagaliau pa
judėtų! Bet šis vis nejuda. O gal tai 
ne žmogus? Juk kitaip jis girdėtu 
jo širdies plakimą ir pastebėtu.

Daiktas nejuda. Berniukas ryžtasi 
eiti į paslaptingąjį daiktą. įtemptai 
žiūrėdamas į jį, pakėlė sulenktą ko
ją ir, stengdamasis akimis perskros
ti skirianti jį nuo daikto tamsos ruo
žą, leidžia koją žemyn.

Ir staiga — tartum armotos šūvis 
apkurtino berniuko ausis. Po koja 
triokštelėjo sausa šakelė. Bet tokiu 
baisiu triukšmu, net kraujas sustin
go gislose. Berniukas suakmenėjo 
vietoje. Tik širdis taip smarkiai 
trankosi, lyg tyčia savo garsu norė
tų išduoti priešui.

Berniukas stovi. Tyla. Juodas 
daiktas nejuda.

Per galvą blykstelėjo mintis, nuo 
kurios netaisyklingai tvakstelėjo 
širdis. Krūtinėje iš kažkur pradėjo 
kilti šilta banga. Ji lipo iki pat 
gerklės, o su ja ir kraujo srovė, ku
ri atrodė kažkur- dingusi, tryško vir
šun, šildė krūtinę, ir plačiai išsilie
jo po veidą.

— Tyla, tyla! — jau ne bauginan
čiai, bet viltingai skambėjo berniu
ko ausyse, garsiai skverbėsi į sąmo
nę ir išsisklaidė po visą kūną. Rau
menys pradėjo atsipalaidoti nuo 
įtempimo, berniukas giliai atsikvė
pė ir nusišypsojo.

Plačiai ir džiaugsmingai.
Ir kartu su kraujo pulsavimu pro 

besišypsančias lūpas išskrido baimė.

Dabar jį pagavo drąsa. Jis pradė
jo žingsniuoti tiesiai į juodąjį daik
tą. Ir kai jį pasiekė, pažino, kad tai 
buvo vėsulo nulaužtos pušies stuob- 
ris. Petriukas pažino jį ir nudžiugo, 
lyg gerą pažįstamą sutikęs. Net ran
komis palietė.

(Bus daugiau)

— 125

5



Vyriausiojo VADO Pėdsakais
LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

NAUJA LITURGIJA STOVYKLOJE
Artėjant vasaros stovykloms, 

būtų gera pagalvoti ir apie skau
tų religinių praktikų reformas, 
gyvenant po atviru dangumi. 
Dievo sukurtoje bažnyčioje — 
gamtoje gražiai suorganizuotos 
liturginės apeigos gali būti dar 
įspūdingesnės. Stovyklų vadovai 
jau iš anksto turėtų pasitarti su 
savo dvasios vadovais, kas būtų 
galima šioje srityje padaryti ir 
kaip paįvairinti religinį gyveni
mą stovykloje.

Mišioms altorių jau reikia, be 
abejo, paruošti taip, kad kunigas 
atnašautų mišių auką, žiūrėdamas 
į mišių dalyvius, kurie turėtų ak
tyviai toje aukoje dalyvauti. Tam 
tikslui reikia pasirūpinti pakan
kamą skaičių lapelių, kuriuose 
būtų reikalingi atsakymai ir mal
dos lietuviškai. Tokių lapelių jau 
mes turime atspausdintų. Geriau 
skaitąs ir gerą balsą turįs skautas 
mišių metu gali skaityti lekciją ir 
kitas pasauliečiams leistas skaity
ti maldas. Prieš aukojimą skautai 
ar skautės turėtų iškilmingai at
nešti prie altoriaus ostijas ir vy
ną. Kad viskas sklandžiai eitų, 
prieš tai patartina su skautais tu
rėti repeticiją.

Jeigu stovykloje kiekvieną die
ną nėra mišių, tai būtų gera ry
tais arba vakarais suorganizuoti

N\s>\ kartais bijome ko 
nors ir bandome pabėgti. 
Bėgdami dažnai didiname 
išgąstį; tačiau,-kai nustoja
me bėgę, apsisukam ir nar
siai pažiūrime mus perse
kiojančiai baimei į akis, ji 
susmunka ir dingsta. 

kokias nors kitas apeigas, kurias 
galima atlikti ir be kunigo, pvz.. 
gegužines pamaldas (nors ir ne 
gegužės mėnesį būtų stovyklauja
ma ), Sv. Rašto skaitymą, mirusių
jų skautų paminėjimą ir kt. Dėl 
visų šių apeigų pravedimo būtų 
gera prieš stovyklą pasitarti su 
dvasios vadovu. Mes, lietuviai, 
turime daug gražių religinių pa
pročių, tad stovykla būtų labai 
gera proga su jais labiau susipa
žinti.

Dvasios vadovų reguliamine 
yra sakoma, kad jeigu stovyklau
jama bent dešimt dienų, tai viena 
diena turėtų būti skiriama religi
niam susikaupimui. Tokius susi
kaupimus praveda dvasios vado
vai, bet galėtų talkininkauti ir ki
ti skautų vadovai. Tik reikėtų ir 
tuose susikaupimuose šiek tiek 
naujumo, kad nebūtų šabloniška. 
Dabar jau net uždarose kelių die
nų rekolekcijose pradedama vis 
labiau praktikuoti diskusijos ir 

„ Naujojoje Montrealio stovyklavietėje: ps. j Kibirkštis, s. t Lukoševi
čienė ir v. s. J. Vaišnys, SJ.

pasikalbėjimai. Dvasiniuose susi
kaupimuose tyla vaidina didelį 
vaidmenį, bet reikia ir aktyvumo. 
Jeigu tik pasyviai klausysi, ką su
sikaupimo ar rekolekcijų vado
vas kalba, o pats neturėsi progos 
kai kurių klausimų išsiaiškinti ir 
pasidalinti su kitais mintimis, tai 
bus gana didelė spraga.

Ypač reikėtų labai pabrėžti 
skautų pareigą rūpintis ne tik sa
vo dvasine pažanga, bet šioje sri
tyje padėti ir kitiems. Kiekvienas 
žmogus turi būti apaštalas, tuo 
labiau skautas, kurio įžodyje ir 
ideologijoje labai pabrėžiama tar
nyba artimui. Toji tarnyba turi 
būti ne tik. fizinė, bet ir dvasinė. 
Ir mūsų jaunimas, gyvendamas 
Amerikos ir Kanados kraštuose, 
jau yra užsikrėtęs kai kuriomis 
šių kraštiį ligomis. Ypač klastin
gos ir artimo meilei priešingos li
gos yra; "1 don’t care” ir "not my 
business”. Atrodo, kad tai būtų 
modernios "ligos”, bet tokia liga 
jau sirgo ir Kainas, savo brolio 
Abelio žudikas, kai Dievui atsa
kė, jog jis nesąs savo brolio sar
gas...

v. s. Juozas Vaišnys, S. J.
LSS dvasios vadovas.
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LEPŠIS IR VYTAS STOVYKLOJE
Lepšis važiuoja Į stovyklą tin

gėti, išdykauti. Tik uniforma pa
rodo, kad jis skautas, nes jis ne
moka nei mazgų rišti, nei bulvių 
nuskusti, nei žaidimų žaisti, nei 
dainų dainuoti.

Lepšis atsiveža maišą saldainių 
ir kitų skanumynų, kuriuos laiko 
palapinėje ir slaptai bet kada val
go. Todėl jis niekuomet nėra tik
rai alkanas, ir jam neskanu, kas 
stovykloje verdama. Jis net ne
valgo duonos plutelių, tartum jo 
dantys dar nebūtų išdygę.

Brolis Lepšis taip stovyklauja

Stovyklinė lova > Lepšiui per 
kieta, vanduo praustis per šlapias 
ir per šaltas. Net lietaus lašas 
ant nosies jį taip išgąsdina, kad 
jis tuojau slepiasi po stogu.

Lepšis visur šiukšlina ir nežiū
ri. kur koją deda. Visur jis neša
si mažą radiją su savim — ne
nuostabu, kad paukšteliai jam 
nečiulba ir miško žvėreliai bėga 
nuo jo.

Per laužą Lepšis nieko nebijo: 
jis visą laiką plepa su draugais, 
ir kartais jam net pasiseka taip 
staigiai įdurti pirštu į draugo 
šoną, kad tas pašoksta. Tada 
Lepšiui nepaprastai linksma, bet 
kitų palinksminti jis nesugeba, 
nes nieko įdomaus nemoka. Jis 
tik narsus, kur nereikia.

Vargas visiems su Lepšiu, gė
da jam ir jo draugams.

* * *
Kas tu esi, broli, Lepšis ar Vy

tas? Sudribėlis, ištižėlis ar skau
tas ?

Vytas jau kelis mėnesius ruo
šiasi stovyklom Jo daiktai sužy
mėti, egzaminai Į aukštesnį laips
nį išlaikyti. Jis nori skautiškai 
stovyklauti.

Ir skautas Vytas stovykloje

vargas su tokiais.

Mazgai rišti jam vienas malo
numas, jis mėgsta žaidimus, ypač 
varžybas, ir jis moka pūsti dūde
lę — net prie laužo galėtų padū
duoti.

Vytas vežasi kelis kaklaraiš-
čio žiedus, kuriuos jis pats pada
rė, ir ruošiasi pasikeisti jais su
draugais stovyklai atminti.

Stovykloje Vytas tiesiog nega
li sulaukti švilpuko valgyti, nes 
gerokai palakstęs labai išalksta.

teršia ir neskriaudžia. Tiesą pa
sakius, visi broliai stovykloje jo 
draugai ir jį mielai prisimins sto
vyklai pasibaigus. P. P.

Vos sutemus ir tokiam broliui Lepšiui palikus netvarkingą stovykla
viete, tuoj ten pradeda siausti visokie žvėreliai, ieškodami maisto liekanų...

Stovykloje, paprastai, vis pasitai
ko tokių, kaip brolis Lepšis: jie nie
ko nemoka ir nieko nežino; jų daik
tai netvarkingi; patys apsileidę; tik

Jam viskas skanu. Skilties išky
loje jam pasiseka visiems iškepti 
kiaušinienę.

Skruzdės, skunksai ir meškėnai 
jo palapinėje nesilanko, nes joje 
nėra valgomų daiktų.

Vandenyje Vytas linksmas 
kaip banginis, kuris prunkščia 
per nosį. Po laužo Vytas užmie
ga, vos padėjęs galvą ant kieto
ko pagalvio.

Vytas mėgsta gamtą, jos ne
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STOVYKLA - NUOLATINĖ KŪRYBA

Kiek ilgai trunka "pastatyti 

stovyklą? Kiek reikia laiko sto

vyklai įrengti.

— O, mes tą padarome greitai. 
Kas čia: pastatei palapines, su
dėjai guolius, sukamšei daiktus 
ir ... ir "pastatyta ir įrengta".

Gal ir taip kai kam, bet geram 
stovyklautojui stovyklai įrengti 
reikia labai daug laiko, daug 
dienų, daug laisvalaikių, daug 
smulkių momentų.

Geri stovyklautojai vis tobuli
na, ką buvo įrengę, ieško naujų 
dalykų; įvairina; papildo, ir vis 
prideda ir prideda.

Geri stovyklautojai stovyklą 
stato ligi paskutinės dienos, kada 
ją jau reikia griauti.

Ir su stovyklavimu taip yra, 
kaip su žinojimu: kas mažai žino, 
tas mano jau viską žinąs; kas 
dar geltonsnapis stovyklautojas, 
nors ir daug vasarų pradūlinėjęs 
stovyklose, jam eina greit — po 
pradžios nebežino, kas toliau.

Stovyklinės įrangos, patalėliai, 
įvairūs įrankiai, baldeliai, viso
kios pasigamintos priemonės ir 
t. t. — neužbaigiami darbai per 
visą stovyklos laiką.

O kur gi programos dalykai; 
kur užsiėmimai; kur laužai ir t.t. 
— jų turinin visada yra kas nau
ja įnešti, kas patobulinti, kas ki
taip išreikšti.

Pasižvalgykime mūsų stovyk
loje, kas nauja šiandien, kas bus 
dar naujesnio rytoj, poryt...

A. S.

* *

Siaučia vėjas, vėjas, vėjas.
Gęsta ugnys pūtime.
Ir virėjai ir virėjos 
Skundžias vėju ir žeme.
Saitas puodas, šaltos krosnys 
Lenktyniauja su gamta, 
Ūkvedžiai mūs labai duosnūs — 
Kiekviena diena šventa.
Tai valio, valio stovykla
Ir virtuvė ir vadai —
Neliūdėkim, jeigu lieka 
Netesėti pažadai!...
O. B. Audronė (Atžalėlės, 1964)
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STOVYKLOJE

prausykla.

Iškylo j e 
patogi

K'
Suolas

>C£-A/Zr5 J
57W>7fZ./t

Paprastas suolas
Kėdė

Kėdė pavėsyje. Žvakidė; ypač tinka 
Iškilmėms ir būkle.

keliems sėdėti. Suoliukas 
su minkšta atrama.

Vieno 
asmens

f* Gali būti skilties stalas 
’f jei didelis. Arba suolas

♦ net > indauja,Skilties 
3u lauželiu-

Altorius 
stovykloje

-129

Sumanaus 
iškylinė

skauto 
virtuvėlė

"z/t/y /

Virtuvėlė kelionėje.
Skautiškųjų lazdų 
gublnis virtuvėlei

Prausykla prie 
upės ar ežero

Greitas virimo būdas: 
puodelis, kuolelis, šaka ir akmuo

MH

£
p « to
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Atmink, kad ’’ 
tavo šešėlis 
gali išduoti..

SELINIMAS GAMTOJE
Dažnai žmonės perdaug triukšmingi. Ypač mies
tiečiai gamtoje. Užtat jie nieko nemato: visa 

kas gyva gamtoje bėga nuo jų, bijo jų 
Skautai ir skautės pratinasi gamtoje 
elgtis ramiai, stebėti, sekti 
sėlinti, vis daugiau išmokti 
Tokiems reikalams yra daug 

geru patarimų. Ypač reikia 
didelio dėmesio savo elgesiui 
eisenai, judesiams ir p.laikykis prie aplinkos

Miške selink stačias.

Kai eini, kelk kojas aukštai, kad nepa- 
spirtum akmenėlių ir nešlamėtų paliesta 
žolė, f

kaip ruonis: alkūnėmis

Žengdamas per žolę, ir lapus, pirma 
priliesk kulnis, paskui pirštus, 
tik atsargiai ir lengvai.

Akmeningoje vietoje pirma dėti 
.j, paskui nuleisti kulnis

Reikia ir gerų batų, 
kad kojoms būtų patogu

trauk visą savo kūną; laikykis 
ir ant kojų pirštų

Selinimas yra 
tikrai skautiškas 
užsiėmimas gamto
je, ypač iškylose 
ir stovyklose.

To meno reikia 
žaidimuose, gamto- 
sakos užsiėmimuose 
ir 1.1. i,,

Pakiliau, kaip katė, ropomis 
Taip greičiau.

pirštus

Visom keturiom šliaužti 
prigulus

AM U

Baublys 
taikyti

0 kur žolė aukštesnė, gali 
rėplioti keliais ir rankomis

žvėrys ir gyvuliai ge- 
moka puikiai p —. riau girdi ir užuodžia 
prie aplinkos, - paVėjule

B-P juokias iš tokio selintojo

Kur žolė žema, šliaužk prisi-\ 
spaudęs prie žemės

Venk atsimušti siluetu prieš 
dangų ar šviesų fonų,

130-

Katė 
sėlina 

atsargiai, 
bet budriai.
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Mažųjų laužų garbei
Laužas yra bendravimas, ne pasi

rodymas, ir jo tikslas užimti, įkvėp
ti. Tas labiausiai sekasi įgyvendinti, 
kai dalyvių nedaug, sakykim, drau
govė.

Pats laužas turėtų būti nedidelis, 
kad matytųsi gamta aplinkui ir 
žvaigždės danguje. Laužo vedėjas 
turėtų būti jautrus ir sumanus. Be 
minios ir artistų, jo vienintelis už
davinys yra kurti nuotaiką. Bet yra 
vakaro programa, planas, ir laužo 
vedėjas juos iš anksto rūpestingai 
apgalvojo ir paruošė. Bendrauda
mas su skautais per dieną, jis stebė
jo ir klausėsi, ir dabar vakare jo už
davinys viską užbaigti, išlyginti, ap
jungti.

Yra dainų ir minčių ir laužo pasa
kojimas. Viskas vyksta savybėje: 
galima net visai nutilti, ilgai, ilgai 
žiūrėti į ugnį ir galvoti. Galima 
klausytis nakties garsų arba vieni
šo, tolimo balso. Nuotaika yra vis
kas.

Į laužą skautai ateina jau sute
mus, ne dieną. Ateina su skilčių gai
relėm, iškilmingai. Dainuoja melo
dingai — te niekas nešaukia.

Skelbiami keli laimėjimai, bet ne 
per daug. Laimėję pagiriami, bet 
ne per daug.

Jauku ir miela prie draugovės savybės laužo.

Pasitaiko ir visiems netikėtų, at
mintinų momentų, tokių, kurie pa
gilina gėrio, grožio ir teisybės paži
nimą.

Vesk, nevaryk berniuko i laužą. 
Tepasilsi jis po ilgos dienos draugu 
tarpe ir tenueina nuo laužo svajonių 
draugystėje. Gal jis pajus norą, ky
lantį iš giliausios širdies, būti kil
niu. Gal jis ims suprasti, kam žmo
gus atsiranda pasaulyje ir kokia gy
venimo gili prasmė. S.B.

Svarus, stiprus, vikrus ir 
linksmas skautas visų mė
giamas.

Paprastas, nuoširdus, ne- 
išpūstas elgesys visus pa
traukia.

Apsileidęs, ilgaliežuvis tin
ginys yra didžiausia stovyk
los nelaimė.

Kai pasakotojo eilė ateina, visi dai' 
arčiau susėda, kad geriau girdėtų. 
Prieš galą ir vadovas prabyla, skau
tiškai, broliškai.

NAKTIS ANT ŽEMĖS NUSILEIDO
Naktis ant žemės nusileido, 
Aplink malonu ir tamsu!
Nerodo mėnuo gelsvo veido 
Iš po juodųjų debesų.
Tvirtai užmigo miškas žalias, 
Suvystytas atadrėkęs kelias, 
Visur ramybė ir tyla.
Gamtos netrukdo niekas miego — 
Taip lengva, lengva ir gerai... 
Dienos nelaimės jau nubėgo, 
Jas pakeitė nakties sapnai.
Juozas Mikuckis (Poezijos antologijoj

Savasis skautų vyčių lauželis stovykloje.(g. 1891)
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SKAUTAI O 
vyčiai T

v. s. J. Kuprionis

SKAUTU VYČIŲ ORGANIZACIJOS PRADŽIA

I-ji Kęstučio skautų draugovė 
Panevėžy 1922-23 metais išaugo 
iki 120 narių. Ji buvo suskirstyta 
ne tik į skiltis, bet ir į tris būrius. 
Susidarė vyresniųjų klasių gru
pė. Draugovės sueigose jie nebe
norėjo žaisti ar dalyvauti mazgų 
rišimo konkursuose su jaunes
niais skautukais. Iškilo reikalas 
ieškoti kas jiems veikti. Susėsti 
ir filosofuoti sueigose, kaip daro 
kitos org-jos, na, tai nėra ko būti 
skautu, nes kitos org-jos mokėjo 
geriau tokio pobūdžio susirinki
mus organizuoti.

Šiai vyresniųjų skautų grupei 
bandėme pavesti lyg ir instrukto
rių pareigas: padėti jaunesniųjų 
skiltims jų sueigose, organizuoti 
draugovės sportą, vakarų rengi
mą ir pan. Iš dalies tas planas 
pavyko, bet ne visai. Buvo nema
žas nubyrėjimas: nebematydami 
didesnio intereso vyresnieji pa
mažu iš draugovės pasitraukda
vo.
“PIRATAI ARBA KELIAU

TOJAI — PABALDOS”

Taip aukščiau minėtos draugo
vės veiklai besivystant, iš kur tai 
sužinojom, kad Anglijoj skautų 
org-ja turi vyresniųjų skautų 
grupes, kurie vadinasi “rover”. 
Lietuviškai tai reiškia keliautoją, 
piratą, pabaldą. Tačiau jokios li
teratūros ne tik apie “roverius”, 
bet net ir apie skautus tada netu
rėjom. Apsilankant Kaune, ar po
rą kartų, aptarėm tą reikalą su s. 
V. Čečeta. Jis buvo labai gabus 
vyrukas ir jau gimnazijoj būda
mas šiek tiek graibė angliškai. 
Bet apie “roverius” ir jis jokios 
literatūros neturėjo.

1923 m. rudenį buvo suorgani
zuotas Panevėžio skautų tuntas. 
Šias eilutes rašančiam teko imtis 
vadovauti naujam tuntui, o Kęs
tučio draugovės vadovavimą per
duoti s. Pauliui Šležui (garbingos 
atminties istorikui, miręs). Vy
resniųjų skautų būrelis, vadovau
jamas Vytauto Einorio, kiti na
riai buvo J. Merkys, berods, E. 
Zabarauskas ir dar keli, būdami 
vienos klasės su naujuoju draugi
ninku nelabai su juo sugyveno ir 
paprašė manęs, kaip tuntininko, 
priimti jų būrelį prie tunto kaip 
atskirą grupę.

Draugovė buvo stipri ir šio bū
relio atsiskyrimas nesudarė jai 
jokio nuostolio, tad būrelis buvo 
patvirtintas kaipo atskira vyres
nių skautų grupė prie tunto šta
bo. Pradėjus šiam būreliui veikti 
savarankiškai, prasidėjo intensy
vus ieškojimas ir svarstymas vei
kimo plano ir vyresniam amžiui 
pritaikomos skauto formos. Bū
relio nariai save vadindavo “ro- 
veriais”. Tačiau to žodžio pras
mės niekas tada nežinojom. Jei 
būtumėm žinoję, kad tai reiškia 
keliautoją, pabaldą, piratą, tai, 
žinoma, niekas būtų to pavadini
mo nei nebandęs vartoti.

Kaip tuntininkas nueidavau į 
šio būrelio sueigas. Žaidimų jie 
mažai tenaudojo, nebent jau ko
kius labiau sudėtingesnius, ruoš
davosi specialybėms, o daugiau
sia praversdavo nagrinėdami for
mas bei planus, kokie geriau tik
tų vyresnių skautų veiklai. Kartu 
studijavo anglų kalbą, ir gauda
mi kokį žurnalą ar leidinėlį apie 
skautus anglų kalba, tai eilutes 
pirštais ištrindavo, kol jas “išstu

dijuodavo”. Gavę iš kur vardus, 
užmezgė ryšius su pavieniais ki
tų tuntų skautais, pav., šiaulie
čiais, marijampoliečiais. Atrodo, 
kad ir kituose tuntuose šioji pro
blema. t. y., surasti “darbo” ir 
palaikyti skautuose vyresniojo 
amžiaus, ar teisingiau vyresnių 
klasių moksleivius, buvo aktuali. 
Būrelio narių pažintis su kitų 
vietovių vyresniais skautais plė
tėsi ir kai buvo, berods, 1924 ar 
1925 metais visuotinas Lietuvos 
Skautų Asociacijos (taip ji tada 
vadinosi) suvažiavimas Kaune, 
tai būsimos skautų vyčių šakos 
pionieriai jau turėjo savo atskirą 
pasitarimą ir padėjo šios naujos 
skautų org-jos šakos pagrindus.

NORĖJO BŪTI RITERIAIS, 
O NE PIRATAIS. ■

Kada šios šakos skautai pasiva
dino skautais vyčiais (riteriais), 
neturiu davinių. Tik gerai žinau, 
kad ir “skauto” pavadinimas tu
rėjo didelių sunkumų, kol var
gais negalais prigijo. Kaip žino
me, tai grynai angliškas ir labai 
specialus anglų kariuomenės da
linių pavadinimas, kad sunku net 
jį išversti lietuviškai. Šitoks sve
timas vardas ir pačią organizaci
ją ano meto visuomenės akyse 
darė nepopuliarią. Sakysim, Pa
nevėžy skautus daug kas vadin
davo “skiautais”.

Kai kūrėsi pirmieji skautai Vil
niuje 1918 m., jie norėjo pasiva
dinti Vyčiais. Draugininkas Pet
ras Jurgelevičius (Jurgėla), kai
po gimęs Amerikoj, buvo susipa
žinęs su Amerikos lietuvių Vyčių 
org-ja ir šiai pirmajai Lietuvoje 
skautų draugovei buvo įvedęs 
vartoti Vyčių himną. Giedoti jo 
nemokėjom, nes, rodos, nei gaidų 
neturėta, bet kaip šiandie pame
nu mums tada jauniems skautu
kams heroizmą keliančius dekla
muojamo himno žodžius.

Jei Vyčių pavadinimu nebūtų 
buvę Amerikos lietuvių vyčių 
org-jos, nėra nei mažiausios abe-
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Visa, ką viešai atliekame, yra savotiškas skautiškojo lygio parodymas; tuo patraukiame arba atstumiame viešąją nuomonę apie skau- tavimą kaipo tokį ir ypač apie mūsų vienetą. Daugelis viešų parengimų bus ruošiamas kokiam nors fondui sudaryti; ilgainiui tik tuomet seksis, jei už pinigus teiksite tikrą vertybę.Jei apie šventę po atviru dangum, vaidinimą, mugę ar loteriją publikos sakoma, kad jie “neblogi, turint galvoj, kad skautų ruošti”, tai laikasjonės, kad lietuvių skautų org-ja būtų iš pat pradžių pasivadinusi vyčių org-ja. Skauto pavadinimas lietuvių jaunimui nebuvo prie širdies dar ir dėlto, kad kaimyninės tautos šiai org-jai turėjo savo prasmingus pavadinimus: lenkai vadinosi “harcež”, (riteriais), vokiečiai “pfadfinder” (tako sekėjas). .Tuo labiau mūsų jaunimui buvo neprimitinas “roverio” pavadinimas. Amerikiečiai šio tipo skautus vadina gana prasmingu pavadinimu — “explorer” (tyrinėtojas). Kadangi skauto pavadinimas pamažu jau buvo prigijęs, tai mūsų vyresnieji skautai pasirinko bent sudėtinį — skautas 
vytis — vardų, kad tuo būtų išskirti nuo čia Amerikoj esamų Vyčių org-jos pavadinimo. O studentai skautai pasivadino tie
siai — Korp. Vytis.

SKAUTŲ VYČIŲ VAIDMUO.Vyresniųjų skautų, kaip, pvz., skautų vyčių, studentų skautų buvimas bendrai liet, skautų org-jai suteikia daugiau orumo, lyg ir savotiško brandumo: reiš

patikrinti ir iš naujo pervertinti savo darbus. Tas pats būtina daryti, jei beieškant naujų būdų sudaryti lėšų — dirbti pasiuntiniais ypatingais atsitikimais, lydėti pagalbos reikalingus, taisyti žaislus ar pan.— girdimas toks komentaras.Visos viešos pastangos turi būti aiškus ir geras skautybės skelbimas. Galima sukurti atmosferą, išstatant gerai išlaikytas reikmenes, laivelius, modelius arba keletą irklų ir gelbėjimo ratą prie įėjimo į šventę; galima įtraukti trumpą jūrininkiškoskia lietuvių skautai nėra vien mažųjų org-ja. Lietuvoje vyresnio amžiaus skautų veikimui sudarė nemažą konkurencijų kitos ideologinės org-jos. Bet ypatingai laimingai susiklostė ir skautų org-jos vaidmuo ypatingai iškilo atsidūrus mums išeivijoje. Čia ir skauto pavadinimas geriausiai tinka. Būdama patriotinė lietuviška org-ja, bet turėdama tarptautinės- skautų org-jos vardą, ji ir kituose kraštuose veikdama geriau prisiderina ir mažiau kam (vietiniams) teužkliūna.Būnant išeivijoj, skautams vyčiams atsidaro ypatingai plati veikimo dirva. Ir jų rankos čia taip labai reikalingos. Ypatingai svarbios jų veiklai yra dvi sritys:1. organizuoti ir stiprinti jaunesniųjų skautukų būrius ir tuo būdu gelbėti juos nuo pražuvimo lietuvių tautai, ir2. talkininkauti vyresniesiems Tėvų Krašto vadovavimo darbe.Šis reikalas šiandien yra taip aktualus, kad vargiai kada lietuvių tauta taip buvo reikalinga jaunųjų riteriško pasišventimo, kaip dabar.

Iš Tom Browne knygos 
SEA SCOUTING.

mankštos demonstraciją, bet jei neparodysime malonaus susirūpinimo publikos patogumu ir gera nuotaika, ji bus tik kantri, bet ne užsidegusi.Vienos ligoninės parengime jūrų skautai, kurie blogam ore ištikimai pardavinėjo programas atsilankantiems, padarė didesnį įspūdį, kaip kita jų grupė, kuri gražiai pasirodė viduje ir paskui burnojo nesusilaukusi nei to dėmesio, nei vaišių, kurių ji tikėjosi.Šis pavyzdys tenebūna klaidingai suprastas: gerai paruoštas pasirodymas visuomet vertingas. Malonu, kad skautų pasirodymų kokybė bendrai imant žymiai pagerėjo; tai puiki ugdymo priemonė.Ne tiek žvaigždžių pasirodymai, kiek bendros pastangos yra geriausios skautiškos programos bruožas. Panaudojami suderinti judesiai, grupavimas, dainavimas publikos dėmesiui ir susidomėjimui laimėti. Žinoma, įtraukiami ir individualūs talentai, bet žiūrovams, nors jie ir stengsis paslėpti savo jausmus, greit nusibosta stebėti du ar tris, kurie įsivaizduoja esą geri vaidintojai.Iš kitos pusės pasirodymo rengėjas su gera idėja ir tinkamu užsidegimu gali ir iš kuklesnės medžiagos sukurti tokį dalyką, kuris nustebins ir sužavės žiūrovus. Tik turi užtekti tikros skautiškos dvasios atkakliai repetuoti prieš šventę.Viešuose pasirodymuose, kaip ir pačioje skautų šeimoje, tik tikroji dvasia užtikrina pasisekimą.
Įpratę meluoti lengvai pa

kliūna į savo pinkles ir ne
bėra laisvi santykiuose su 
kitais žmonėmis.

Humoras nepaprastai 
svarbi ir vertinga žmogaus 
ypatybė. JĮ galima palyginti 
su mielėm tešloje, alyva ma
šinoje, maloniu prieskoniu 
kasdieniniame gyvenime.
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SKAUTŲ AIDAS
savokaitytojams broliams, sesėms 
ir vems bičiuliams linki smagios 
ir statiškai praleidžiamos vasaros!

Li malonaus pasimatymo rugsė
jo mesi!

Clevelando skautai ir skautės Vasario 16 iškilmėse.
S. V. Bacevičiaus nuotr.

PASAULIO LIETUVIŲ JAINIMO 1966 M.
KONGRESO RSKALU

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kagreso Komitetas, susi
rinkęs pirmojo posėdžio 1965 kovi27 dieną Jaunimo Cen
tre, Chicagoje, JAV, apsvarstęs 1156 — Jaunimo — Metų 
prasmę ir Kongreso tikslus bei udavinius, pradėdamas 
savo darbą, kreipiasi :

į laisvojo pasaulio lietuvių jakimą, kviesdamas jį sa
vo jaunatvės idealizmu bei entuzizmu tiesti kelius tarpu
savio bendravimui bei bendradai'iavimui plėsti, išeivijos 
lietuvių tautinei gyvybei ugdyti - Lietuvos laisvės kovai 
laimėti,

į laisvojo pasaulio lietuvių btdruomenes, organizaci-' 
jas, spaudą ir radijo valandėles,’ašydamas jaunimui dė-

Italijoję, saleziečiu mokslo ištaigoje, lie
tuviai jaunuoliai ne tik smarkiai sportuoja, 
bet taip pat uoliai ir skauiauja. Čia ju bū
relis su kun. Mečiu.

Zigmas Žebelys parašė smulkiau apie ju 
veiklą,; žiūr. 148 psl.

V. s. Antanas Krausas, buvęs Skautu Aido 
redaktorius, dabar gyvenas tolimojoje Aus
tralijoje, ka tik atšventė savo amžiaus 60 
metu sukaktis.

Ilgiausiu metu!

Derby mieste, Anglijoje, š. m. IV. 3-4 d.d. ivyko regioninė skautu vadovu ir skaučių vadovių konferencija, kurioje dvavo ir lietuviu skautu bei skaučių vado- 
vu-viu atstovai. Didžiausias dalykas — toje konferencijoje atsilankė ir Pasaulio Skaučių Šefė lady BADEN-POWELL, su kr. pasimatė, pasikalbėjo ir puiku vaizdu albu
mą Įteikė mūsų atstovai-vės. Nuotraukoje matomi I-osios eilės viduryje Skaučių Šefę ir tuoj už jos yra keturi lietuviai (žiūviršelio 1 psl.).

Chicagos AUŠROS VARTŲ tunto vadovės: v. s. J. Bobinienė, ps. S. 
Kunstmanienė ir k. grožisi puikiais tunto skaučių rankdarbiais.

J. Gierštiko nuotr.
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MŪSU------JAUNIESIEMS
K. Jakubėnas

GANDRAS

Gandrai Jonai,

UODEGŲ PASAKA
Barškatai, barškatai! 

Barškuolė: ji ruošiasi kirs
ti.

Bėk, zuikeli, bėk! Gelbėk 
kailį. Girdėjai gyvatės uo
degą barškant. Bėk, kur 
akys mato!

Žiūriu ir negaliu atsi
džiaugti.

Styp, styp, paraduoja 
paukštis išdidžiai, nes nie
kas neturi * margesnės 
plunksnų vėduoklės.

Juodbėris ganosi pievoje. 
Jis grumsnoja žolę. Šilta, 
gražu, tik tos sparvos be 
gailesio puola.

Šmykšt, šmukšt palengva 
maskatuoja arklio uodega, 
jo musmušis .

ga, ga, ga. 
Trumpa tavo 
uodega.
Kur lekioji, 
kur skraidai? 
Kam tu varles 
išbaidai?
Kam tu varles 
išbaidai, 
kam tu pievą 
išbraidai?

(Čyru-Vyru, 1936)

Kokios gražios plunksnos! 
Išskėstos jos panašios į pa
sakišką vėduoklę. Tai povas 
rodo jam duotą grožybę.

ĄŽUOLAS
Auga ąžuolas ir bujoja, 
Auga ilgus jis metus, 
Šakas stipriu ir lapoja, 
Ir didžiuojas prieš kitus. 
Šaknis leidžia jis į žemę, 
Vis tolyn, tolyn, tolyn; 
Savo ūgiu dangų remia - 
Auga stipras vis aukštyn. 
Taip ir tu, lietuvi, auki, 
Dirbti niekad nenustok! 
Meile krašto pats ta deki 
Ir tarp lietuvių nešiok!

(Iš elementoriaus)

-A. Laukys
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GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ TIKRINIAI VARDAI 
(Iš lietuvių gamtosakos)Šalia bendrinių pavadinimų visi suaugę naminiai gyvuliai turi ir tikrinius vardus. Jais i gyvulius kreipiamasi darbo ar liuobos metu, jais pranešinėja apie gyvulio sveikatos būklę bei kitus reikalus.Tikriniai vardai dažniausiai būdavo nustatomi pagal gyvulio plaukų spalvą, rečiau — pagal kitas ypatingas išorės žymes, pvz., ragus, kūno formas.

ARKLIAI:
Bėris, Bėrė — tamsiai ruda.
Darašius, Darašė — šviesiai ruda su baltos priemaišų.

Keršis, Kerše — tamsus liemuo, baltos šlaunys.
Laukis, Laukė — tamsus liemuo, balta galva.
Margis, Margė — tamsios ir baltos spalvos lopai.
Palšis, Palšė — pilka, tarsi išblukusi.
Pelėkis, Peleke — tamsiai pilka.
Žalis, Žalė — ruda.
Žalmargis, Žalmargė — balti lopai

Vilkas — tamsiai pilkas, stambaus sudėjimo.Vižlą — neaukštas, ilgomis, nutepusiomis ausimis.
KATĖS:

rudame fone.
KIAULĖS:Atžagaris, Atžagarė —- šviesūs, į galvos pusę pavirtę nugaros šeriai.

Balčius, Balčė — balta.
Juodis, Juodė — grynai juoda.
Juodbėris, Juodbėre —■ juoda su rudos atspalviu.
Kaštanas, Kaštane — kaštano spalva.
Palšis, Palšė — pilkšva, neryški.
Sartis, Sarte — šviesiai ruda.
Širvis, Širve — balta su tamsios priemaišų.
Šyvis, Šyvė — grynai balta.

KARVĖS:
Dvylis, Dvylė — tamsiai ruda.
Juodis, Juodė — ištisai juoda. 
Juodmargis, Juodmargė — juodi ir balti lopai.

Degli (u) s, Deglė -— ištisai juoda.
Keršis, Kerše — juodas liemuo, šviesios šlaunys.

ŠUNES:
Kudlius — ilgais, susivėlusiais plaukais, dažniausiai tamsios spalvos.
Margis •— tamsios ir baltos spalvos lopais.
Meškis — tamsiai rudo gauruoto kailio.
Murza — tamsaus, lyg ir murzino snukio.
Rudis — rudais neilgais plaukais.Sargis —■ jautrus, sargus, bet kurios spalvos.

Murka — ramaus būdo, murksanti namie.
Murza — tamsaus, lyg ir murzino snukio.
Rainis, Rainė — pilkos spalvos su tamsiais dryžiais.

AVYS ir OŽKOS dažniausiai vardų neturi, nes jų amžius neilgas. Jei turi, tai dažniausiai pagal išorės žymę, pvz., Baltoji, Juodoji, Kreivara- 
gė, Senė, Šlubė.Naminių paukščių vardai taip pat duodami pagal išorę: Baltoji, Juo
doji, Kanapėtoji, Kreivasnapė, Kuo
duotoji, Papūtžandė ir pan.

LOKYS IR ŽMOGUS
Pasakėčia

Daug vasarų drąsus lokys ir atsargus 
žmogus,

lyg du geri kaimynai susidėję, 
bites liepyne kopinėjo.
Ten liepos buvo našios
ir vasarėlės gražios, 

tai to saldaus
ir kvepiančio medaus 

apsčiai derėjo.
0 ir bitelės netingėjo, 

turbūt ir to medaus nepavydėjo, 
tiktai bičiuliai nevienaip jo siekė. 
Aure žmogus be vargo ėmė savo kiekį, 

ogi lokys tik spės pradėti, 
jau gauna bėgti.

Taip vieną kartą jis, kai jį užpuolė bitės, 
iš liepos išsiritęs,

pamatė žmogų netoliese.
Priėjęs leteną jam tiesia

ir sako: “Štai bičiuliai mudu jau seni, 
nors tu už miško gyveni,

o aš miške...
Jau kas per priežastis tokia, 
kad bitės nieko tau nedaro, 
o man tuojau užduoda garo?

Na ką tu padarai,
kad tau taip sekasi gerai?”
Žmogus jam sako: “Tu stiprus, 

o aš kantrus.
Tu medų savo letena griebi, 

kiek įžiebi, 
aš gražumu 
ranka imu.

Bitelės jautrūs padarai: 
joms ne vistiek, ką jų gūžtelėje darai”.

A. Giedrius
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NIJOLĖ BIJO
Nijolė šeštajame mokyklos sky

riuje. Ji gerai mokosi, skambina 
pianinu, gražiai siuvinėja ir ypač 
mėgsta dainuoti. Jai patinka 
skautės ir sueigos ir visokios 
šventės ir Kaziuko' mugės, bet ji 
bijo net ir pagalvoti apie stovyk
lą-

Išvažiuoti iš namų... be mamy
tės? Gyventi miške... būti su sve
timais?... Ne, negalima... baisu.

Mat, mielosios sesės, dalykas 
toks, kad Nijolė labai bijo... Visą 
dieną ji linksma, užsiėmus, judri, 
bet kai vakaras ateina ir lauke 
darosi tamsu, ji pradeda bijoti, 
ypač kai pamato ką nors baisaus 
televizijoje, kaip, pvz., šaudymus, 
plėšimus. Tada ji kartais bijo at
sisukti net ir kambaryje: visur, 
jai atrodo, pilna baidyklių, blogų 
žmonių.

O čia laikas gultis.
Kol elektra aiškiai šviečia, Ni

jolė nusirengia, greitai pažvelgu
si po lova, į spintą. Paskui jau, 
nors ir dega mažytė švieselė ko
ridoriuje, mergaitei darosi baisu.

Ji vartosi ir klausosi ir nerimsta. 
Mamytė turi sėdėti prie jos, o kar
tais užtenka ir jaunesniojo bro
liuko, kuris kažkodėl nebijo.

Ir nors Nijolė žino, kad ji namie 
ir tėveliai čia pat ir Dievulis vi
sur, jai kas vakarą vis iš naujo 
baisu.

STOVYKLAUTI
O ką bekalbėti apie gyvenimą 

stovykloje! Geriau nė neužsimin
ti. Kaip ji gyvens su svetimais? 
Kaip ji miegos palapinėje tamsią 
naktį miške? Ji mirs iš baimės...

Mieloji Nijole, tėveliai, žadėda
mi tau leisti važiuoti į stovyklą, 
linki tau gera. Jie tave labai myli 
ir tau dažnai rašys, net žada ta
ve atlankyti.

Jie nori, kad išmoktum manytis 
po atviru dangum, taikytis prie 
įvairaus oro ir, kas smagiausia už 
viską, įgytumei daugybę drau
gių.

Vadovės žino, kaip pirmametės 
stovyklautojos jaučiasi. Jos vis
kuo rūpinasi: net, skaučiukėms 
sumigus, pereina per palapines 
ir patikrina, ar mergaitės užsiklo
jusios, ar joms šilta. Vadovių pa
lapinės čia pat, už kelių žingsnių.

Žinai, Nijole, kai mes stovyklo
je einame gulti, daug kas miške 
pabunda. Tai daugiausia alkani 
žvėreliai, kurie ieškosi maisto, iš
eina pabėgioti arba lankosi pas 
vieni kitus — eina į svečius. Jie 
tyliai juda, bet kartais išgirstame 
jų žingsnelius. Yra ir naktinių 
paukščių ir tokių, kurie cypsi 
miegodami lizde. Jei mergaitės 
protingos, joms leidžiama turėti 
žiburį — batareiką pasišviesti, 
bet yra mergaičių, kurios nuolat 

žaidžia savo žiburiu, ir tos viską 
gadina.

Kartais medžio šakelė arba 
ąžuolo gilė naktį nukrenta ant 
palapinės. Kartais ima lyti, pra
džioje dideliais lašais, paskui 
smarkiai, ir pabundi nuo triukš
mo. Tada neliesk palapinės sienų 
rankom, kad nepralytų. Gulėk 
ramiai, klausykis ir, dar šilčiau 
įsisukus, vėl užmik.

Kartais naktį pakyla vėjas, tas 
neramus keleivis, smarkuolis. 
Medžiai ima šlamėti, šakos trin
tis viena į kitą. Ū-ū... — dainuoja 
vėjas ir, atlankęs stovyklą, skuba 
toliau.

Kartais, labai retai, išgirsti žmo
nes kalbant, tyliai, pašnibždom. 
Tai vadovės, išėjusios įsitikinti, 
kad visur viskas gerai, arba, gal, 
stovyklos sargyba.

Tikiuosi, Nijole, kad ateis lai
kas, kada būsi didesnė ir tau leis 
kelias valandas pasaugoti sto
vyklą su sargyba.

Šiltai apsirengsi, paimsi žiburį 
— dėl visa ko, jo greičiausia ne
reiks — ir budėsi.

Jei tai bus gražią, žvaigždėtą 
naktį, negalėsi atsidžiaugti dan
gaus grožiu. Gal net pamatysi 
žvaigždę krintant. Bus tikra šven
tė.

Malonus nakties vėjelis glostys 
tavo veidą, ir laimingas jausmas, 
jog tu budi, kad visos kitos ra
miai miegotų, užlies tavo širdį.

Kai sutraškės krūmuose arba 
pelėda' ūks, nebebijosi: jau būsi 
pažinusi gamtos gyvenimą miške 
naktį.

Pamažu pavargsi ir, įslinkusi į 
palapinę, tyliai atsigulsi.

Stovyklai pasibaigus grįši na
mo sustiprėjusi, labiau prityrusi 
skautė ir nustosi visko bijojusi. 
Mamytę dar labiau mylėsi ir ge
riau mokėsi užsiimti, neatsukusi 
televizijos, kur ypač vakarais bū
na baisių, nesmagių programų.

O dabar, Nijole, iki pasimaty
mo stovykloje!

Sesė Stovyklautoja
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Jų turime A-L. Viename kieme gal ir per 
daug. Užtektų vieno kito.

Žaisti gali keliese. Lavintis gerai ir 
paskirai po vieną ar p,

A: užmesti grandį ant kuolelių. B: Pa
kabinta sviediniu numušti sustatytus 
stulpelius. C; Pro abiem galais kiaurą 
statlnėlę nuo linijos pramesti sviedinį.

Dį Pro vamzdį pramesti. E; Ping-pongo 
muštuku suduoti, kad virvutė apsivyniotų 
apie stiebelį. F: Čia jau daugiau įtaisy 
mų sviedinėliui mesti. G: Loveliu aukštyn 
užritinti sviedinėlį, kad įkristų į indą.

H: Iš tolo sviedinį įmesti į krapšį.
I: Pramesti sv. pro vartelius. J: Sv. 

įmesti į vilko nasrus. K: pataikyti sv. 
į 4-rlas skylutes paeiliui. L: praritin- 
tl sv. pro įvairaus didumo vartus.

140-
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ŽMOGAUS ATGAIVINIMAS 
PER BURNĄSenovėje vartotas būdas gaivinti nustojusius kvėpuoti visokio amžiaus žmones, pučiant į jų burną, medicinos 1959 vėl pripažintas ir Raudonojo Kryžiaus skatinamas vartoti. Kasmet nemaža gyvybių išgelbėta tuo būdu. Žmonės buvo nustoję kvėpuoti elektros smūgio ištikti, skęsdami arba prisikvėpavę dūmų ar dujų.Šio būdo žmogui gelbėti nėra reikalo demonstruoti per sueigas, nes jis nereikalauja įgudimo. Tik reikia gerai atsiminti patarimus.Štai penkios iliustracijos.

1. Jei reikia, išvalyk nukentėjusio Durną pirštu. Paguldyk ji aukštielninką, veidu tiesiai į viršų. Prisi- gūžk klūpėdamas, kad susilygintumei su gulinčiu. Pastumk galvą taip, kad smakras būtų iškeltas.2. Įkišęs savo nykštį, pražiodyk nukentėjusi. Tuo būdu prispausi liežuvį iš gerklės ir atidarysi kelią orui veržtis.

3. Užspausk gulinčio nosį kita ranka, kad oras, įpūstas į burną, nesiveržtų lauk per ją.4. -5. Giliai atsikvėpk, plačiai išsižiok ir prispausk burną ant gulinčiojo burnos ir savo nykščio. Pūsk į vidų, kol matysi, kad jo krūtinė kilnojasi. Atitrauk burną ir atsisukęs įtrauk orą. Pūsk vėl į gulinčio burną suaugusiam 12-15 kartų, vaikui švelniai 20 kartų per minutę.Jei nykštis per didelis įkišti į vaiko burną, abiem rankom tvirtai iš lauko spausdamas žandus pražiodyk vaiką. Savo burną uždėk ant vaiko burnos ir nosies.Jei oras nesiventiliuoja, nenustok vilties. Patikrink, ar viską teisingai atlikai: ar burnos vidus švarus, ar galva iškelta. Pakreipk žmogų ant šono, suduok per tarppetę.Bandyk nepavargdamas, kol nukentėjęs visai atsigaus arba gydytojas atvyks.Gerasis mazgas: kilpai užbaigti, ryšuliui surišti ir galvą nuo saulės apsaugant kaklaraiščio galams sumegzti.Humoras padeda mums matyti dalykus tikroje perspektyvoje, neišpūsti menkniekių ir ramiau priimti sunkumus. Stovyklinės žvakidės iš skardiniu dėžučių. Kur galima, vartotinos sto
vykloje, o paskui parsivežamos namo atminčiai laikyti būkle ar savo kam
baryje. — 141
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Nr. 6

I. Skautiškoji dalis

KI. X. Vertinama ligi 6 taškų. Kasmet vasario 22 yra 
ypač' skaučių, o daugelyje vietų ir skautų, minima. Kas 
tai per diena, kada atsirado, kaip ir kur minima?

Kl. 2. Ligi 5 t. Kiekviena skiltis sukuria ir vėliau 
naudoja savo tradicijas. Kokios tradicijos skiltyje gali 
būti ir kaip naudojamos?

Kl. 3. Ligi 4 t. Amerikoje yra paplitę keli nuodingi 
augalai. Iš ju ypač nuodingasis vijoklis (poison ivy), 
randamas beveik visur. Kaip nuo jo apsisaugoti ir ką 
daryti užsikrėtus?

Kl. 4. Ligi 5 t. Iškyloje, ar stovykloje, turi 2 antklo
des. Paaiškink, kaip geriausiai pasiruoši miegui (kaip 
1~ a naudosi antklodes).

Kl. 5. Ligi 5 t. Pagalvok ir galimai trumpiau atsa
kyk šiuos klausimus: 1. Kokiame skautų-čių įstate įsa
koma ko nors nedaryti? 2. Ar skiltis visad turi turėti 8 
narius? 3. Ar skilties gairelė yra Lietuvos trispalvės 
spalvų? 4. Kokiu būdu skautams-ėms pranešama apie 
netikėtą sueigą? 5. Ar abu mazgeliu kaklaryšyje skau- 
Las-ė kasdien vakare atriša?

II. Lituanistinė dalis

Kl. 1. Ligi 6 t. Apie birželio mėn. įvykius Nepriklau
somos Lietuvos istorijoje visad bus rašoma ir skaitoma 
liūdesio suspausta širdimi. Kas, kada ir kaip Lietuvoje 
įvyko birželio mėn.?

Kl. 2. Ligi 5 t. Vieversys visados buvo mūsų artojo 
(žemdirbio) geriausias draugas. Kaip jis dai' kitaip va
dinamas? Kada jis grįžta iš šiltųjų kraštų? Kodėl arto
jai jį laiko savo draugu? Kur jis susisuka lizdą? Kuo 
minta?

Kl. 3. Ligi 3 t. Iš Šiaulių į Biržus galima nuvažiuoti 
siauruoju geležinkeliu. Pro kurias didesnes vietoves tu
rime pravažiuoti?

Kl. 4. Ligi 7 t. Kokioje pasakoje, kas kam ir kada 
taip sakė:

“Kad tu pavirstom į drebulėlę,
Kad tu drebėtum dieną naktelę,
Kad tau išpraustų lietus burnelę, 
Kad iššukuotų vėjas galvelę------------ ”

Kl. 5. Ligi 4 t. Pabandyk išvardinti Nepriklausomos 
Lietuvos kaimynus ir bent apytikrį sienų ilgumą su jais. 
Pieštuku nupiešk krašto kontūrus ir atatinkamoje vie
toje paženklink atsakymus.

REMKIME SKAUTU AIDĄ,
KAD GALĖTU IŠEITI REGULIARIAI.

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

Atsakymai. Nr. 2
II. Lituanistinė dalis.

Kl. 1. a. Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo Ak
tas, b. Lietuvos Tarybos 20 narių — Vilniuje, c. alfabe
tine tvarka.

Kl. 2. a. paskutinė prieš gavėnią su mėsa valgoma 
diena, b. todėl, kad gavėnios metu mėsiški ir net pieniš
ki valgiai nebuvo duodami; c. pasivažinėjimas rogėmis 
su žvangučiais; persirengdavo margais drabužiais, užsi
dėdavo kaukes; vežiodavo įvairias baidykles ir pan., 
d. kova tarp Lašininio ir Kanapinio. Laimėdavo kana
pinis.

Kl. 3. a. Kiek panaši į žvirblį, tik uodega ir sparnai 
ilgesni. Pilkos spalvos, b. tankiuose lapuotuose miškuo
se prie upių ir ežerų, arba senuose soduose, prie tvenki
nių. c. sliekais, vabzdžiais, skruzdžių perais, uogomis; 
d. gieda (suokia) patinas, kai patelė peri vaikus (gegu
žės mėn.), ypač po saulėlydžio ir prieš auštant.

Kl. 4. Visi išvardinti miesteliai guli prie Nemuno 
Didžiosios kilpos.

Kl. 5. Tai padavimas apie jūros karalienę Jūratę, pa
milusią jauną žveją Kastytį ir todėl Perkūno nutrenkta. 
Jos sudaužytų Baltijos dugne rūmų likučiai išplaunami 
krantan gintaru. Audrai pakilus girdimas prikalto prie 
uolos Kastyčio dejavimas. Padavimą pirmiausiai aprašė 
Liudv. Adomas Jucevičius. Maironis vėliau parašė J. ir 
K. baladę. Buvo sukurtas baletas ir net ištisa drama. 
Dailėje atvaizduota grafikoje ir skulptūroje. Du Lietu
vos prekybos laivai buvo pavadinti jų vardais.

Nr. 3.
I. Skautiškoji dalis.

Kl. 1. a). Šv. Kazimieras buvo Kazimiero Jogailaičio 
sūnus, daugiausia gyveno Vilniuje. Tėvas ruošė jį būti 
karaliumi, bet jis anksti pasitraukė iš politikos ii' atsi
davė maldai; b), labai gabus, didelis asketas, pasižymė
jo maldingumu ir skaistybe, lankydavo ir šelpė vargšus, 
c), mirė 1484 m. kovo 4 d. ir palaidotas Vilniaus kated
roje; komunistams katedrą uždarius, dabar jo palaikai 
perkelti į šv. Petro ir Povilo bažnyčią.

Kl. 2. a). “Dievui, Tau, Tėvynei ir Žmonijai”; b), 
žodžius parašė v. s. V. Bražėnas, muziką pritaikė v. s. 
S. Kairys.

Kl. 3. a), nikiais vadinami kiekviena mėgiamiausi 
užsiėmimai, atliekami laisvalaikiu; b), jie padeda laiki
nai pamiršti nuolatinį darbą, įtempimą, kasdieninę ru
tiną ir leidžia atsinaujinti — atsigaivinti, kad po to vėl 
galima būtų grįžti darban pilna energija; c), buvo ra
šyta 1964 m. Sk. A. 3 nr., 68 psl.

Kl. 4. a), mankšta reikalinga kūno raumenims stip
rinti bei lankstumui ir grakštumui lavinti. Užsiimti pa
tartina kasdien bent 5 min., pasirenkant kelis tinkamus 
pratimus ir laikas nuo laiko juos keičiant kitais; b).

142 —
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Skyrių tvarko ps. R. Pakalnis, 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury, Conn., 06708, USA

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS
33. Keletas patarimų pradedantiems

SHARJAH ženklai:

2.Vandenyje sudėti pašto ženklai paprastai per keletą minučių atkrinta nuo popierio. Dar galima vandeni pamaišyti, kad klijai galutinai nusiplautų. Dabartinių laikų klijai yra nestiprūs ir paprastai greit nusiplauna. Bėdos turėsite, jei gausite nenuplautų senų laikų pašto ženklų, pvz., senosios Austrijos ar Rusijos (kartais netgi Sovietų Sąjungos): šitie klijai, dažniausiai gyvulinės

Klišė Nr. 33b ...................................Paštoženklas, primenąs Amerikos atradimo laikus — Kristupo Kolumbo laivynas (Argentina, 1892 m.).

kilmės, labai sunkiai nusiplauna, kartais, išlaikyti vandenyje net po kelias valandas, sunkiai nuimami nuo popierio. Paprastai jų visada šiek tiek palieka ant pašto ženklo. Jei klijai nevisai nuplauti — pašto ženklas raitosi ir netinka prie albumo lapo. Kartais ir pašto įstaigos išleidžia pašto ženklų lapus be klijų: tuomet pati įstaiga arba piliečiai, nusipirkę tokius pašto ženklus, užtepa ant jų klijų, kokius turi po ranka. Ir tokie klijai nevisada lengvai nuplaunami.Atmirkusius pašto ženklus reikia išgriebti iš vandens ir sudėti ant kokio nors sugeriamojo popierio lapo išdžiūti. Tam reikalui pilnai tinka bet koks baltas tualetinis popie- ris (galima vartoti ir vadinamus “napkins” lapukus). Tik nereikia laukti, kol ant sugeriamojo popierio sudėti pašto ženklai visai išdžius: visai išdžiūvę ženklai susiraito, negražiai atrodo ir netinka prie albu-

Maža SHARJAH valstybėlė prie Persijos pajūrio išleido 5 pašto ženklų seriją ir neperforuotą suvenyrinį lapą to krašto skautėms pagerbti.Piešinyje vaizduojama žygiuojančios skautės.Ženklų skaičius nedidelis ir kaina aukštoka.mo lapų. Dar kiek drėgnus pašto ženklus reikia sudėti į kokią nors storesnę, jūsų nevartojamą knygą, išdžiūti ir išsigulėti, ir palikti juos knygoje kelioms dienoms. Knygoje bebūdami pašto ženklai galutinai išdžius ir puikiai išsilygins. Knygą geriausia turėti storesnio popierio lapais: tokie geriau sugeria drėgmę. Iš knygos išimtus išsilyginusius pašto ženklus jau galite naudoti kaip tinkami: lipdyti juos į albumą, sudėti į vokelius ar knygą pasilai- kymui arba keistis su draugais.
Ant. Bernotas

rikiuotė palaiko tvarką, drausmę, padaro dalyvius judresniais ir gražios eisenos. Vartojama, kai reikia vienetus (skiltis, draugovės) kilnoti vietoje arba iš vietos į vietą.
Kl. 5. Iš kompaso arba gamtos pagalba. Kompaso 'magnetinės rodyklės vienas (juodas) galas, vistiek, kaip jį sukinėsi, visada nukryps šiaurės kryptimi. Gamtoje medžiai, akmenys, uolos visad apsamanoja iš šiaurės (nesaulėtos) pusės. Paskirų medžių šakos būna retesnės šiaurinėje pusėje.

H. Lituanistinė dalis
KI. 1. Mindaugas, Traidenis, Vytenis, Gediminas, Jau

nutis, ■ Algirdas ir Kęstutis, Jogaila, Vytautas, Švitrigai
la, Zigmantas I, Kazimieras, Aleksandras, Zigmantas H, 
Zigmantas Augustas.

KL 2. a), ant ūkio trobesių arba aukštų medžių netoli ūkių. Lizdui žmonės užkelia medines akėčias arba vežimo ratus; b), nes pavasarį grįžta vėl į savo seną 

lizdą ir peri vaikus; e). Pietų Afrikoje; d), varlėm, lauko pelėm, žalčiais, gyvatėmis, vabzdžiais ir kirmėlėm; e), stovėdamas ant vienos kojos; f), jei vakarais ilgai klegena snapu — bus giedra; jei tyliai ir ramiai stovi — bus lietus.Kl. 3. Sujungus tiesiom linijom, gausime keturkampį (beveik rombo pavidalu).Kl. 4. a), ornamentuoti mediniai kryžiai, statomi žmonių, ypač ūkininkų, o Nepriklausomybės laikais net ir organizacijų; b), ypač gausu jų buvo kapinėse, tačiau statomi buvo visur: prie namų (ūkių), kryžkelių, tiltų, laukuose, pamiškėse ir net miškų gilumoje. Statomi buvo įvairiom intencijom: įnirusiems atminti, nelaimės vietoje, padėkos ženklan, prašant Dievo malonių ir pan.; c), jie turėjo didelę religinę ir net tautinę reikšmę, todėl rusų gubernatorius Muravjovas, valdęs Lietuvą po 1863 m. sukilimo, uždraudė 1864 in. kryžius statyti nešventintose vietose. Žmonės, pajutę kryžiams pavojų, pradėjo juos statyti slapčia, naktimis, arba papirkdavo rusų policiją.
Kl. 5. a), rankos ir dantys; b), batai; c), lazda.— 143

22



AUSTRALIJOS RAJONAS
1965. JII. 28 Įvyko pirmoji, naujai 

persitvarkiusios skautų d-vės suei
ga Lidcombe. Sueigą pravedė dr-kas 
ps. A. Alciauskas, padedamas pava
duotojo, v. si. V. Čižausko.

D-vės skautai suskirstyti i 3 skil
tis. Neužilgo d-vės vadijos posėdy
je bus parinktas d-vei vardas.

Jaun. skautų d-vė ir toliau vadin
sis Žalgirio vardu.

Tuo pat metu vyko ir Živilės 
d-vės jaun. skaučių sueiga, vad. v. 
si. R. Zinkutės ir p-lės L. Apinytės. 
Būrelių vardai Kregždės, Pempės ir 
Šarkos. Kiekvienas būrelis turėjo 
aprašyti praėjusią sueigą ar iškylą 
ir perduoti rašinėlį Pėdsakiui.

Sueigoje dalyvavo 24 jaun. skau
tės.

IV. 4 Žalgirio d-vės vilkiukai tu
rėjo savo antrąją sueigą Wyatt 
Parke, Lidcombe. Be nuolatinių va
dovų ps. V. Šalkūno ir v. si. H. An
tanaičio su vilkiukais dirbs dvi 
skautės: p-lė V. Bitinaitė ir skautė 
V. Deikutė.

IV. 11 visos tunto d-vės turėjo su
eigas.

Po pamaldų ps. A. Alciauskas ir 
K. Narbutas nuvežė skautus i Ingle- 
burną. Ten jie žaidė, dainavo ir 
mokėsi skautiškos programos daly
kų.

D-vei parinktas D. L. K. Gedimi
ną vardas.

Žalgirio d-vės sueigą pravedė 
dr-kas v. si. H. Antanaitis. Jam pa
dėjo sesės Bitinaitė ir Deikutė. Ši 
sueiga vyko prie parapijos mokyk
los Lidcombe. Tartasi dalyvauti 
Motinos Dienos programoje.

Živilės d-vės jaun. skaučių sueiga 
vyko Lidcombe. Ją pravedė dr-kė 
ps. D. Skorulienė.

Živilės d-vės skautės ir kandida
tės savo sueigą turėjo IV. 16 Bank- 
stowno Lietuvių Namuose. Tuose 
pačiuose namuose vyko taut, šokių 
repeticijos Motinos Dienai.

Atsikūrė vyčių būrelis
IV. 24 Ingleburno AUŠROS sto

vyklavietėje susirinko būrelis Syd
nejaus vyčių ir atkūrė Geležinio 
Vilko būrelį. Vadu išrinktas ps. A. 
Alciauskas. Jo pavaduotojas ir bū
relio iždininkas yra v. si. T. J. Rot- 
cas.

Būrelio ateities veikla grindžia
ma griežtos drausmės principu, sa
vęs tobulinimu ir tarnyba, kuri la
biausiai reikšis darbu tunte. Kad 
šiam darbui geriau pasiruoštų, bū
relis, kuriam priklauso 8 skautai 
vyčiai, pasiryžęs išeiti Ąžuolo vado
vų mokyklą.

Po sueigos s. v. kand. K. Narbutas 
davė vyčio įžodį. Jį priėmė rajono 
vyčių dalies vedėjas s. v. v. si. R. 
Cibas.

Šiuo metu tuntas turi virš 100 na
rių.

IV. 25 Aušros stovyklavietėje Ing- 
leburne įvyko tunto sueiga ir tėvų 
gegužinė. Minėtini ypač margučių 
parodėlė ir laužas, kurį pravedė v. 
si. R. Cibas.

IV. 13-21 misijas Sydnejaus lietu
viams pravedė tėvas J. Borisevi- 
Čius, S. J., kuris yra Čikagos skau
čių Aušros tunto kapelionas. Trum
pai susitikęs su Sydnejaus skautų 
Aušros tunto vadijos nariais, tėvas 
Borisevicius palinkėjo skautams 
augti skaičiumi ir stiprėti lietuviš
ka dvasia.

Rajono vadovų suvažiavime pa
tiektais daviniais praeitų metų gale 
Australijoje veikusiuose 5 tuntuose 
ir 1 vietininkijoje buvo 204 skautai 
ir 251 skautė.

Šie skaičiai metų pradžioje, atro
do, gerokai pasikeitė, nes keliuose 
vienetuose atsirado gražaus prieaug
lio.

AASE plaukimo karnavalas
III. 7 Bankstowne įvyko egzilų 

skautų plaukimo karnavalas. Skau-

Br augiajam
Tėveliui ir Seneliui 

mirus,
sesei ps. Birutei Vindašienei 

ir mūsų skilties
sesei Gražinai Vindašiūtei 

reiškiame giliausią užuojautą

Kernavės tunto 
kun. Gražinos dr-vės
NEUŽMIRŠTUOLIŲ skiltis.

čių varžybose lietuvaitės laimėjo 
daugiausia — 88 taškus, skautai ma
žiausiai —■ 40 taškų.

Skiltininkų kursai
Gegužės mėn. mokyklų atostogų 

metu tunte pravesti skiltininkų kur
sai. Kursų vadas s. B. Žalys.

Aušros tunto sueiga Sydnejuje
47-ją Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo sukaktį paminėti vasa
rio 21 įvyko sueiga.

Jaun. skautė kand. Violeta Mak
svyty tė davė įžodį. Gerojo darbelio 
mazgą užrišo mamytė, o Tėvynės il
gesio — rajono vado pavaduotojas 
s. B. Žalys.

Lauželį nuotaikingai pravedė v. 
si. R. Cibas, o žaidimus — ps. D. 
Skorulienė ir ps. A. Alciauskas.

Sueigoje dalyvavo 51 skautas, 
naujai įstojo 8 kandidatai-ės.

A.P.

JAV ATLANTO RAJONAS
ASS.

Skautų akademikų Worcesterio 
skyriaus valdybą sudaro A. Glodas, 
V. Gedmintas, G. Čėsnaitė, V. Bazi- 
liauskas ir S. Stoškaitė. ASD valdy
ba — V. Matulevičiūtė, S. Stoškutė 
ir G. Čėsnaitė; Korp. Vytis valdyba 
— V. Baziliauskas, D. Glodas ir A. 
Glodas, filisterių v-ba — P. Molis, 
V. Mantautas ir R. Molienė.
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Ps. A. Prapuolenis.

Buv. Nevėžio tunto tuntininkas 
ps. A. Prapuolenis šiuo metu įeina 
į Rajono vadiją kaip sporto vedėjas 
ir bando pagyvinti sportinę veikla, 
skautų tarpe.

Nauji nariai.
Nevėžio tuntas padidėjo: i vilkiu

kų dr-vę kandidatais įstojo Vytas 
Zenkus, Virgilijus Scigla, Robertas 
Steinys, Vytas Svikla, Juozas Bran
tas, Saulius Brantas, Algis Šarkaus- 
kas, Algis Abramavičius, Robertas 
Naikelis; j skautų dr-vę kandidatu 
Vytenis Gorodeckas ir iš vilkiukų 
dr-vės perkeltas Algirdas Zenkus; į 
vyčių dr-vę kand. Vytas Abromavi
čius. Naujiems broliams linkime 
gražaus skautavimo.

Motinos dienos ir šv Jurgio 
minėjimas New Yorke

V. 8 skaučių Neringos ir skautų 
Tauro tuntai minėjo Motinos dieną 
ir savo globėją šv. Jurgį.

Rytą tuntai su vėliavomis dalyva
vo šv. Mišiose Apreiškimo bažnyčio
je. Mišias atnašavo kun. kleb. N. 
Pakalnis, pamokslą pasakė kun. A. 
Račkauskas.

Po to įvyko iškilminga sueiga sa
lėje. Vyr. sk. Irena Jankauskienė 
buvo pakelta į paskiltininkės laips
nį, Kęstutis Katinas davė jaun. 
skauto įžodį.

Antrojo^ patyrimo laipsnį gavo: 
Violeta Alilionytė, Lina Čerkeliū- 
naitė, Eugenija Garunkštytė, Kristi
na Garunkštytė, Jolanta Jonynaitė, 
Aldona Kiduolytė, Rūta Noreikaitė, 
Ramunė Siemaškaitė.

Plaukimo specialybę gavo Euge
nija Garunkštytė, Kristina Garunkš
tytė, Marytė Matulaitytė, Gražina 
Semaškaitė ir Joana Strazdytė.

Jaun. skautai Tadas Osmolskis ir 
Andrius Osmolskis gavo antrojo pa
tyrimo laipsnius.

Įsakymuose buvo paskelbta, kad 
V. 5 Violeta Jankauskaitė, Monika 
Macezinskaitė ir Birutė Sodaitytė 
davė vyr. skaučių įžodžius.

P. Čerkeliūnienė labai gražiai ir 
vaizdžiai kalbėjo, apie motinas. Po 
to dalyvaujančias sueigoje motinas 
apdovanojo gėlėmis.

Tauro tunto tun-kas s. Samušis 
įdomiai pakalbėjo apie šv. Jurgį.

Skautams remti komitetas, vado
vaujamas pir-kės P. Leveckienės, 
pavaišino sueigos dalyvius.

Per meninę sueigos dalį sk. Kris
tina Garunkštytė ir Gražina Semaš
kaitė padainavo savo sukurtus kup
letus apie stovyklą. Jaun. sk. kand. 
Justas Vilgalys padeklamavo eilė
raštį apie pavasarį, o jaun. skautas 
Arūnas Jankauskas Brazdžionio 
Šiaurės Pašvaistę.

Gražiai paminėta diena paliko 
malonių atsiminimų. D. A.

Židinys
V. 18 vyr. skautės D. Surdėnienės 

iniciatyva, jos namuose buvo su
šaukta aktyviai nedalyvaujančių 
skautiškoje veikloje vyr. skaučių 
sueiga. Šioje sueigoje buvo įsteigtas 
VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ ŽIDINYS.

ŽIDINIUI vadovauti sutiko ps. L. 
Milukienė, jos pavaduotoja — vyr. 
sk. si. D. Surdėnienė, iždininkė — 
ps. A. Katinienė, korespondentė — 
vyr. sk. psl. B. Kidolienė. Ateityje 
numatoma sušaukti sueigas kas du 
mėnesiai. Tikimasi šį naują skau
tišką vienetą praplėsti, jame pasvei
kinti visas New York’o apylinkėse 
gyvenančias seses. B. K.

KANADOS RAJONAS

Hamilton, Ont.
Skautu talka Romuvai

Kad gražioji Romuvos stovykla
vietė atitiktų valdžios reikalavi
mams ir joje būtų išlaikytas lietu
viškas vaizdas, jau įdėta daug pini
gų bei geraširdžių tautiečių asme
niško darbo ir laiko. Didžioji išlai
dų dalis padengta lietuvių aukomis. 
Didelis darbas jau atliktas, kuo ga
lima tikrai džiaugtis. Savo stovyk
lavietėje jaunimas netik įgis prak
tiškų skautiškų žinių, bet ir pasi
sems tautinės dvasios.

Nors lietuviškoji visuomenė sto
vyklavietės idėjos iniciatorius vis
kuo palaikė ir rėmė ir jau daug at
siekta, bet stovyklavietė dar teks 
didinti ir tobulinti, kas pareikalaus 
daugiau pastangų.

Tai žinodami Hamiltono Širvintos 
ir Nemuno tuntai ateina rėmėjų val
dybai į pagalbą: širvintieciai pasky
rė 75 dol. iš Kaziuko mugės pelno 
vandens šildymo tankui pirkti, o 

Nemuno t-to vilkiukai po mugės 
įteikė rėmėjų valdybai 30 dol. Tai 
džiugu ir sveikintina.

Rėmėjų v-ba su p. D. Stuku prieš
akyje šiemet ruošiasi pastatyti sto
vykloje pastatėlį. Be to jau įgyti 
vandens tankas ir palapinės.

Montrealis
Kovo 6-7 Kaziuko Mugė

Po praeitais metais gerai pasise
kusio Jurginių kermošiaus, šiais me
tais suruošta Kaziuko mugė. Mugė 
prasidėjo iškilminga sueiga, kurios 
metu įžodžius davė: jaun. skautės — 
K. Bendziūtė, D. Beniušytė, R. Ku- 
biliūtė, D. Styraitė; skautės — R. 
Staškevičiūtė, V. Kizerskytė; vil
kiukai — H. Blauzdžiūnas, G. Bu- 
nys, D. Makauskas, A. Bunys, A. La
pinas, R. Zabieliauskas; skautai — 
V. Minelga, D. Selenis. Tunto adju
tantas S. Geležiūnas pakeltas į v. si. 
laipsnį, D. Zubaitė — skiltininkės, 
S. Kuncevič'iūtė ir D. Seidytė į psl. 
laipsnius.

Sueigos metu ps. J. Kibirkštis 
perdavė s. J. Piecaičiui tuntininko 
pareigas.

Kaziuko mugę atidarė buvusieji 
pirmieji Montrealio skautų-čių tun- 
tininkai s. I. Lukoševičienė ir v. s. 
S. Naginionis. Jaunųjų dailininkų 
darbų parodą apibudino ir atidarė 
p. M. Jonynienė. Trumpai, bet pa
drąsinančiai kalbėjo Mugės garbės 
globėjai Tėv. Kom. pirm. L. Giri
nis ir stovyklavietės vyr. organiza
torius - pirmininkas p. P. Rudins- 
kas.

Po iškilmingosios dalies prasidė
jo prekyba, kuri nenutrūkstamai 
tęsėsi dvi dienas. Tėvai ir svečiai 
buvo nustebinti gražiais ekspona
tais, nuo kurių lūžo skautų-čių sta
lai. Praeitų metų patirtis šiais me
tais daug prisidėjo prie daiktų ko
kybės, ypač tai buvo galima paste
bėti sesių skaučių skyriuje. Be įvai
rios prekybos ir laimės ratų, dar 
buvo galima užeiti į lėlių teatrą ar 
kiną, kur buvo rodomi praeitų metų 
stovyklos filmai. O restorane, ku
riam vadovavo mūsų energingasis 
Tėvų Komitetas, visi buvo skaniai 
pavaišinti lietuvišku kugeliu, deš
romis, kopūstais ir visokiais saldu
mynais. Mugė praėjo su pasigėrėti
nu pasisekimu.
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JAV VIDURIO RAJONAS

Vilnius Jaunimo Centre

(Vaizdai iš Kaziuko mugės 
Chicago j e).

Garsioji Chicagos lietuviškos 
skautijos Kaziuko mugė šiais me
tais sutraukė daugiau lankytojų, 
kaip kada nors anksčiau. Visokie 
drožiniai, piešiniai, audiniai, siuvi
nėjimai bei kiti rankų darbai liudi
jo apie skautišką sielą ir lietuviš
ką širdį. Ne be reikalo skautiškasis 
jaunimas, rėmėjų bei tėvelių pade
damas, dirbo išsijuosęs.

Mugę atidarė Lietuvos generalinis 
konsulas dr. P. Daužvardis, dalyvau
jant viešnioms iš lenkių, šveicarių 
ir amerikiečių skaučių vadovybės, 
LSS vadovybei bei gausiam lanky
tojų būriui.

Didžioji Jaunimo Centro salė ap
juosta puošniais paviljonais, deko
ruotais ne tik tautiniais piešiniais, 
bet net pastatais. Akį maloniai pa
traukia LITUANICOS tunto pasta
tyta lietuviška veranda. Paviljono 
lentynos linksta nuo koplytstulpių, 
kryžių, smūtkelių ir kitų medžio 
dirbinių, ypač iš garsiosios tuntinin- 
ko ps. Kazio Cijūnėlio dirbtuvės rū
syje.

Oro skautai aptarnauja loteriją, 
kurioje kas antras bilietas laimi, ir 
naujosios jūrų skautu Delfinų val
ties vadas J. Šalčiūnas griausmingu 
balsu kviečia paremti laivo pirkimą.

Kernavės skaučių tuntas su savo 
gėrybėmis užėmė sceną. Mugės me
tu ten pasirodo ir tautiniu šokių 
grupė. Didelės loterijos bilietai, pui
kios lėkštės, lempos, lėlės, Vilniaus 
verbos pirkėjų mielai perkamos. 
Siūlomi net iš šiaudelių padaryti 
tautiniai Kalėdų eglučių papuoša
lai, nes tik 293 dienos belikusios iki 
Kalėdų!

Didysis AUŠROS VARTŲ skaučių 
tuntas savo gėrybes išdėstęs per il
gas trijų aukštų lentynas ir daugybę 
stalų. Iš tolo šviečia tautinės lėlės, 
pagalvėliai, juostos, medžio droži
niai ir puikios Vilniaus verbos. Virš 
visako stovi didžiuliai vartai su 
margaspalvėmis tulpėmis.

Nuo didžiulės palmės su beždžio
nėlėmis ir papūgomis, su tinkluose 
pagauta didžiule lydeka su Juod

krante ant nugaros, salės šonu tie
siasi jūros skaučių JUODKRANTĖS 
tunto paviljonas. Lentynose klum
pės, šaukštai, paveikslai, keramika, 
pagalvėlės ir papuošalai iš jūrų aug
menijos bei gyvūnijos. Riestainiai 
ir medauninkai visus viliote vilioja.

Ką veiks jūrų skautės su mugės 
“grobiu”? Nagi pirks laivus, kels 
bures, Michigano ežerą iš gelmių 
pajudins. Nebūtų nuostabu, jei, ma
tant sesėse jureivėse tiek daug en
tuziazmo ir pažįstant jų nepailstan
čią tuntininkę s. Zitą Dudėnienę, se
kančią vasarą du tuzinu jau paau
gusių jūrų skaučių su naujais pasta
tais raižančias Michigano bangas.

Akademikai skautai bando nu
konkuruoti visus Chicagos lietuvių 
knygynus. Jų paviljone stalai ap
krauti naujais ir senais leidiniais, 
jų tarpe naujoji prof. I. Končiaus 
knyga apie kryžius. Čia pat žmonės 
aukoja ir Lituanus žurnalui.

Salės gale įsitvirtinęs dr. St. Bie- 
žis su savo štabu ir Chicagos SKAU
TAMS REMTI DRAUGIJOS loteri
ja. Televizijos, radijo aparatai lau
kia savo laimėtojų, kurie paaiškėja 
prieš mugės pabaigą.

Žemutinėje salėje mamos ir vy
resniosios skautės neša dešras, ba
landėlius, cepelinus ir kitokių kuli
narijos gėrybių į mugės lankytojų 
stalus.

Koridoriaus gale oro skautai de
monstruoja Ranger VII filmų vaiz
dus ir siūlo pirktis sklypą Mėnu
lyje.

Skautai vyčiai papuošę kavinę ir 
patys vaizduoja tiroliečius. Jiems 
nepasiduoda KERNAVĖS ir AUŠ
ROS VARTŲ tuntų kavinės su viso
kiais skanumynais. Čia pat ŽALČIO 
KARALYSTĖS salė su įvairiais žai
dimais mažiesiems.

Antrame Jaunimo Centro aukšte 
įruošta oro skautų modelių paroda. 
Šalia jos KERNAVĖS Kuoro kavi
nė, kurią aptarnauja net jaun. skau
tės. Visa Chicaga su savo virš 500 
asmenų skautiškąja šeima, tėvais ir 
rėmėjais prisideda prie mugės. Ne
galima neminėti mugės energingo 
komendanto ps. inž. J. Ivanausko ir 
jo pavaduotojo ps. J. Paronio ir jų 
darbo komandų, kurie po triukš
mingos mugės grąžina Jaunimo 
Centre tvarką. B. Banga.

Clevelandas
Gražiai pavyko Pilėnu tunto suei

ga Vasario 16-tos proga šv. Jurgio 
parapijos salėje. Atsilankė gen. kon
sulas iš Čikagos dr. P. Daudžvardis, 
VLIKo atstovas p. J. Daugėla, L. B. 
I-os apyl. pirmininkas p. F. Eidi- 
mantas ir būrys svečių ir tėvelių.

Sueiga pradėta Lietuvos himnu 
ir malda, kurią sukalbėjo tunto ka
pelionas kun. P. Dzegoraitis.

Skauto įžodį davė karaliaus Min
daugo dr-vės kandidatai; Petras 
Mėkėša, Vidas Klimaitis, Arūnas 
Čiuberskis, Algis Skrinska, Ramū
nas Švarcas ir Gediminas Puško- 
rius.

Jaun. skauto įžodį davė DLK 
Kęstučio dr-vės kandidatai: Vikto
ras Majorovas, Darius Pažemis, Al
gis Staškūnas, Romas Strimaitis ir 
Alfredas Žilius.

Tuntininkas s. V. Jokūbaitis užri
šo kaklaraiščius, dr.P. Daudžvardis 
prisegė skautų ženklelius, vadovai ir 
tėveliai užrišo Tėvynės ilgesio ir ge
rojo darbelio mazgelius, LSB apdo
vanojo tunto kapelioną kun. P. Dze- 
goraitį ordinu. Už Nuopelnus su rė
mėjo kaspinu ir Pilėnų tunto vadi- 
jos narį si. V. Staškevičių — Vėlia
vos žymeniu.

Už drausmingumą, skautišką pa
žangą ir gerą pareigų atlikimą ka
raliaus Mindaugo dr-vės drauginin
kas si. Rimtautas Lipnevičius ir 
DLK Kęstučio dr-vės draugininkas 
s. v. si. Algirdas Majorovas pakelti 
į vyr. skiltininko laipsnius.

Paskiltininkiai Kęstutis Civinskas, 
Vytenis Gatautis ir Jonas Grigaliū
nas pakelti į skiltininko laipsnį. 
Skautai Algis Karsokas, Ramutis 
Kaminskas, Kęstutis Sušinskas, 
Kąstytis Giedraitis, Edvardas Staš
kevičius, Valentinas Pažemis, Gin
taras Mockus, Algis Nasvytis ir Al
gis Matulevičius pakelti į paskilti- 
ninkius.

Po iškilmingos sueigos sekė s. V. 
Civinsko' pašnekesys ir trumpa me
ninė dalis. Po to visi rimtai ir ge
rai nusitekę grižo namo. A.M.

Kai jau SKAUTAS, tai skautas 
kasdien ir visomis aplinkybėmis!

Sąjūdžio veikimas remiasi tikrais 
skautais.
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JAV RAM. VANDENYNO 
RAJONAS

Los Angeles skaučių Palangos 
tuntas.

Vasario 20 sueigoje minėjo Vasa
rio 16. Dalyvavo virš 70 skaučių, 6 
draugininkės, dvasios vadas kun. A. 
Valiuška, skautininkų ramovės se
niūnė ps. A. Činikienė ir tuntinin- 
kė s. A. Pažiūrienė. Sueigos komen
dante ps. I. Stadalninkaitė, visad 
maloniai besišypsanti paskutinio se
mestro chemijos studentė. Išsirikia
vusios apie 80 skaučių ir vadovių 
prie tautiniais motyvais papuošto 
stalo sudarė gražų vaizdą.

Tuntininkė su tuntu pasisveikino 
tai dienai nauju šūkiu:

Sesės, kovoje už Lietuvos Nepri
klausomybę, budėkit!
Skautės atsakė:
Mane pašaukė žemėje gimti 
Mano protėviu kraujo jėga. 
Ir nieks nepajėgs man užginti 
Tau budėt, o Tėvyne miela. 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

paskelbimo 47 m. sukakties proga 
tuntininkė prašė visas seses susi
mąstyti ir pasiryžti. Esame lietuvai
tės — pavergtos ir kenčiančios tau
tos dukros, tad ryžkimės savo mo
tinos Tėvynės neužmiršti ir neap
leisti. Pasekime vienos sesės vado
vės mintis: ■

Norėčiau aš pasiekti kalną Gedi
mino,
Paliesti akmenį pilies senos, 
Matyti vėliavą — 
Laisvosios Lietuvos.

Ir jei manęs paklaustu drąsūs sar
gybiniai pilies,
Ką aš čionai dariau, 
Sakyčiau jiems ir dvasiai Gedi
mino, 
Dievui, Tėvynei ir Artimui mūsų 

šūkis buvo,
Per savo mažą darbą 
Aš čia dažnai lankiaus.

Ir jei mane praleistų gynėjai tos 
pilies,
Tada tikrai žinočiau, 
Kad ir aš — .
Tėvynei ką nors daviau!

Į vyr. laipsnius pakeltos: į v. si. 
— Ramulė Brazaitienė, Nijolė Gri
nienė, Aldona Palukaitienė. Į si. — 
Vita Kevalaitienė ir Daiva Tamu- 
laitytė. Į psl. — Irena Šepetytė.

Tuntininkė dar viešai padėkojo 
sesei ps. Danutei Janutienei už la
bai nuoširdų ir rūpestingą vyr. 
skautėms vadovavimą.

Tunto vadija pasirinko tunto šū
ki: Viena už visas ir visos už vieną 
jaunesniu sesių labui.

Gruodžio 13 įsteigtas vyr. skaučių 
būrelis veiks prie vyr. skaučių Šat
rijos Raganos dr-vės. Jo vadovė 
Violeta Gedgaudienė.

Nuo gruodžio 15 v. si. Giedra Fle- 
džinskaitė, jai pačiai prašant, atleis
ta iš adjutantės pareigų. Nauja ad
jutante paskirta si. Daiva Šimonytė.

Naujai atvykusi sesė G. Dam
brauskaitė Įsijungė į vyr. skaučių 
dr-vę.

Žodį tarė skaučių dvasios vado
vas kun. A. Valiuška, kurs pažymė
jo, kad jam visad malonu dalyvauti 
skaučių sueigose, parengimuose, nes 
jos prasmingos ir gražios. Savo žo
dį baigė, kviesdamas skautes nepa
miršti savo kalbos ir ugdyti meilę 
savo tautai ir tėvynei.

Skautės gausiu plojimu išreiškė 
sutikimą ir pritarimą savo miela
jam dvasios vadovui.

Tylos minute buvo pagerbti visi 
mūsų broliai ir sesės, žuvę dėl Lie
tuvos, ir taip pat išklausytas 1918 
m. Lietuvos Nepriklausomybės Ak
tas, kuri paskaitė skautė Danutė 
Barauskaitė a. a. prof. M. Biržiškos 
anūkė.

Sekė vaišės. Visoms skanu ir jau
ku. Ypatingai skanus s. J. Koklienės 
iškeptas trispalvis pyragas: geltonas, 
žalias ir raudonas.

Pasiruošimas laužui, kurį įspūdin
gai suprojektavo fil. inž. A. Kazake
vičius. Jis taip pat pritarė akordijo- 
nu, kad dainos skambėtų garsiau ir 
linksmiau. Laužui vadovavo s. J. 
Koklienė, kuri “uždegti” pakvietė 
kun. A. Valiušką ir s. A. Pažiūrienę. 
Suskambėjo daina Lauželis, lauželis, 
po to Lietuva brangi. Tada v. si. N. 
Grinienė tarė šiai dienai skirtą žodį:

Kiekviena tauta turi savo Nepri
klausomybės šventę. Tai yra 
džiaugsminga šventė, pilna pasidi-

VASARA — pats geriausias laikas 
išmokti daug praktiškų skautavimo 
dalykų ir turėti tikrų skautiškosios 
dvasios nuotykių gamtoje.

džiavimu ir iškilmių. Tai lyg tautos 
gimimo diena, kada kiekvienas 
stengiasi kuo įžymiau ir gražiau tą 
diena atžymėti ir atšvęsti.

Lietuvių tautos Nepriklausomy
bės šventė yra Vasario 16, kada po 
ilgu nelaisvės metų Vilniuje 1918. 
Vasario 16 Lietuvos Taryba paskel
bė pasauliui Nepriklausomybės Ak
tą, kuriuo Lietuva tampa laisva, ne
priklausoma nuo kitų ir pati savęs 
valdovė.

Tai buvo džiaugsmo diena, nes gi 
daug vargų buvo pakelta, daug sun
kumų nugalėta, daug aukų padėta ir 
daug kraujo pralieta to tikslo besie
kiant.

Laisva Lietuva, laisva lietuviu 
tauta atgijo, atsigavo ir pradėjo bu
joti.

Deja, neilgai tas džiaugsmas tęsė
si, nes ir vėl Lietuva svetimųjų pa
minta, o mes — jos vaikai — po pa
sauli išblaškyti, kaip benamiai naš
laičiai.

Vasario 16 yra mums daugiau, ne
gu diena kalendoriuje. Tau simbo
lis mūsų didingos istorijos: garbin
ga praeitis, egzistencinė dabartis ir 
vilčių kupina ateitis. Kaip seniau 
lietuviai nenurimo ir tikėjo lietuviš
kąja ateitimi, taip mes neturime nu
siminti ar nustoti vilties: mūsų Tė
vynė pavergta laikinai.

Tad tegul nebūna Vasario 16 vien
kartinis įvykis metuose: nešiokime 
savyje visuomet dalį tos Vasario 16. 
Nebūtumėm vertos lietuvaitės var
do, jei bent valandėlei užmirštu- 
mėm, kas mes esame ir ko iš mūsų 
laukia ir tikisi pavergtieji mūsų 
broliai ir sesės Lietuvoje.

Sujunkime rankas, sukaupkime 
mintis ir iš visos širdies pasiųskime 
savo viltis ir maldas Aukščiausia
jam, kad ir vėl Gedimino kalne tri
spalvė laisvai plevėsuotų.

Nors ir nedaug mūsų yra, bet gi 
ne skaičiuose stiprybė. Ir kol yra 
bent keletas mūsų, kurios eis lietu
višku keliu, tęsdamos lietuvių tau
tos gražias ir garbingas tradicijas, 
vieningai ir kantriai keldamos Lie
tuvos vardą — Lietuva nežus!”

Buvo sušuktas kombinuotas ačiū, 
ačiū, ačiū.

Dar sudainavus keletą dainų ir 
pasakius eilėraščius, laužas baigtas 
Leiskit į Tėvynę ir Ateina naktis.

Brolis.
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IŠ ITALIJOS
Instituto Salesiano Lituano, Cas- 

telnuovo Don Bosco, Asti, Italija.
Castelnuovo lietuvių skautų var

du, dėkodamas už siunčiamą Sk. Ai
dą, rašo Zigmas Žebelys:

IV. 13 į svečius atvyko jaunuolių 
iš Belgijos, Austrijos ir Prancūzijos. 
Jie lankė vietas, kur Domininkas 
Savio gimė ir mirė.

Prancūzai pakvietė mus lietuvius 
dalyvauti jų šventėje, Kolėje Don 
Bosco ir vaišino mus. Po šv. Mišių 
su gražiu pamokslu įvyko futbolo 
rungtynės tarp italų ir prancūzų už 
Domininko Savijaus taurę (1:1); o 
po to šokome Mikitą ir Kepurinę. 
Prancūzams šokiai labai patiko ir 
jie norėjo, kad mes daugiau pašok
tume, bet buvo jau vakarienės lai
kas.

8 vai. mes visi nuvykome į kun. 
Bosco oratoriją Torine. Ten buvo 
didelis ir gražus teatras lauke ir 
prancūzų vyskupas davė mums Do

mininko Savijaus taurę paaiškinda
mas, kad, pirmiausia, jos niekas ne
laimėjo, antra — kadangi gražiai 
pašokom, trečia — kad ruošėmės 
futbolo rungtynėms ir negalėjome 
žaisti.

IV. 14 mūsų lietuvių šokėjų gru
pė vėl turėjo grįžti į tą pačią mo
kyklą, kur šokome Šustą, Mikitą, 
Kepurinę ir Kalveli. Kun. Mečys 
mums grojo. Jis taip pat paaiškino 
žiūrovams, ką tie šokiai reiškia ir 
kokie sunkumai. Mums baigus šokti, 
visi prancūzai taip smarkiai pradė
jo ploti, kad turėjome dar kartą iš
eiti į sceną ir pasirodyti.

IV. 15 prasidėjo Velykų atostogos. 
Mes didieji pėsti nuėjome į kaime
lį ką nors nusipirkti. Ten susitiko
me su dviem kunigais ir dviem po
nais, atvykusiais iš Kalifornijos. Jie 
matė mus šokant Torine ir labai iš
gyrė mus.

Čia Italijoje mes darome visa, ką 
tik galime, kad niekas negalvotų, 
jog lietuviai neegzistuoja. Stengia-

Los Angeles
Gegužės 16 skautai-ės gražiai pa

gerbė savo dvasios vadovą kun. A. 
Valiušką, švenčiantį 25 kunigystės 
metus. Su vėliavomis dalyvavę pa
maldose, jie gražiai išpuoštoje per
pildytoje salėje padovanojo jam 
knygą Laužams liepsnojant vaka
ruos ir tautinę vėliavėlę su liet, raš
tų juostele.

Pobūvio vadovas buvo s. R. Dab- 
šys, sveikinimo kalbą pasakė s. J. 
Pažėra ir meninę pobūvio dalį pra
vedė ps. I. Stadalninkaitė.

Pianu skambino sk. Jūratė Pažė
raitė, vilk. A. Aras; paukšt, melo
deklamacija ir smuiku sk. Drauge
lis akomp. Draugelytei.

Gražus būrys skautų-čių padavi
nėjo prie stalų. Anulis

mės daryti ką galime, kad būtų ga
lima sugrįžti į savo brangiąją tėvy
nę Lietuvą.

Budėk!
Zigmas Žebelys
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| 1965 m.
f SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
♦

(žiūr. Sk. A. nr. 3)
A. Vienkartinė parama:

1. New Yorko skautų-čių rėmėjų valdyba —
2. Waterburio, Conn., Moterų klubas —
3. Palangos viet. Elizabeth, N. J.,

po Kaziuko mugės —

C. Sk. Aido garbės prenumeratos ($10.—)
1. Dr. A. P. Dailydė, Belleville, Ont., Canada.
2. v. s. Petras Jurgėla, Uniondale, L. I., N. Y.
3. s. kun. Jonas Pakalniškis, Brooklyn, N. Y.
4. p. R. Minkūnas, Cleveland, Ohio.
5. p. Stepas Matas, Cleveland, Ohio.

. 6. Baltijos tuntas, So. Boston, Mass.
7. Žalgirio tuntas, So. Boston, Mass.
8. Inž. Bronius Galinis, Dorchester, Mass.
9. Kernavės tunto Živilės d-vė, Chicago, Ill.

10. Tėv. Bernardas Mikalauskas, O.F.M.,
St. Catherines, Ont., Canada.

11. Jonas Adamonis, So. Boston, Mass.
12. p. Juozas Rasys, Cambridge, Mass.
13. s. Edv. Korzonas, Chicago, Ill.
14. Dr. F. V. Kaunas, Cicero, Ill.
15. p. Algis Shukis, Flushing, N. Y.
16. p. M. Paseckienė, Chicago, Ill.

D. I užjūrius Sk. Aidą 1965 metams užsakė:
1. p. R. Zorska, Cleveland, Ohio — į Italiją

2. Neringos Tuntas, Cleveland, Ohio — į Italiją

3. Dr. Genė Stapulionienė, Dorchester, Mass. — į Vo
kietiją

4. p. Vida Malinauskaitė, Dorchester, Mass. — į Vo
kietiją

5. p. J. Kibirkštis, Montreal, Canada — į Vokietiją
6. p. Ipolitas Jokštas, Brighton, Mass. — į Vokietiją
7. p. Gintautas Barkauskas, So. Boston, Mass. —

į Italiją
8. p. Antanas Vileniškis, Dorchester, Mass. — 

j Vokietiją
9. p. Jonas Ramonas, So. Boston, Mass. — į Vokietiją

10. Geležinio Vilko tuntas, Montreal, Canada ■—
į Vokietiją

11. Dr. J. Basanavičiaus d-vė, Montreal, Canada —
Į Vokietiją

12. p. Antanas Bričkus, So. Boston, Mass. — į Vokietiją
13. Baltijos tunto Birutės d-vė, Boston, Mass. — 

į Vokietiją

E. Prie pren. mokesčio dar aukojo:

1. p. Ignas Daukus, Chicago, Ill. — $2.—
ir dar, kaip dovaną, užsakė Sk. A. į Australiją G. 
Reisgytei

2. p. Prušinskaitė, Los Angeles, Calif. — $1.—
3. p. Julius Spakevičius, Dorchester, Mass. — $1.50

4. v. s. K. Palč'iauskas, Cicero, III. — $2.—
5. p. Antanina ir Juozas Gyliai, Waterbury, Ct. — $2.—■
6. p. Algis Zaparackas, Royal Oak, Mich. — $2.—

Labai ačiū visiems!
K. Čėsna,

Skautų Aido Administratorius.
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