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MIELI SKAITYTOJAI!
Redakcija, bendradarbių uoliai 

padedama, bandė laikraštį vis tobu
linti ir įvairinti. Dėta daugiau ilius
tracijų. Pirmijai prisidėjus, pradėtas 
leisti priedas SKAUTYBĖ.

Metus baigiant tenka maloni pa
reiga padėkoti visiems ir visoms, 
kas tik prisidėjo Sk. Aidą leisti, to
bulinti bei platinti.

Žiūrime pirmyn. Norime SK. AI
DĄ tobulinti, SKAUTYBĘ vis gi
linti.

Pirmiausia, ir tai tuoj: būtinas 
medžiaginis pagrindas — lėšos, kad 
žurnalas išsilaikytų.

Paskui: reikia, kad būtų nuotrau
kų, iliustracijų, kūrybos, rašinių, 
kronikos ir p.

Ir: būtina, kad laikraštis pasiektų 
visus mūsų skautiškojo sąjūdžio na
rius ir tuos, kurie domisi lietuviš
kąja skautybe.

Redakcija rūpestingai domisi ir 
skaitytojų pageidavimais; dažniau 
pasisakykite.

Dar kartą ačiū!
Laimingų 1966 metų visiems... ir 

SKAUTŲ AIDUI!
Budžiu,

v. s. A. Saulaitis.

Viršelio 1 psl.:
KŪČIŲ VAKARĄ.
Ps. A. Kezio, SJ, ntr.

ĮŽYMIEJI sk. aido 
PLATINTOJAI

Sk. Aido nr. 9, 207 psl., paskelbti 
Sk. Aido 1965 m. vajaus laimėtojai: 
rajonai, vienetai ir paskiri asmens.

Ten laimingieji ir gal didieji.
Bet labai nuoširdžių platintojų ir 

Sk. Aido 1965 m. prenumeratų rin
kėjų buvo ir daug daugiau.

Pažymėtini:
Lituanicos t. Chicagoje (s. J. To

liušis); sesė Zita Lesaitytė Omahoje;
Tauro t. New Yorke (s. A. Samu

sis);
Nevėžio t. (br. V. Baziliauskas);
Birutės dr-vė Calif, (sės. Jūratė 

Koklienė);
Širvintas t. Hamiltone (br. A. Pa- 

šilys);
Žalgirio viet. St. Catharines (br. 

Adolfas Šetikas);
Neringos t. Kanadoje (sės. A. Lu- 

koševičiūtė);
Geležinio Vilko t. Kanadoje (br.

J. Kibirkštis);

SIUNČIAMA:
Su šiuo Skautų Aido numeriu visiems jo gavėjams siunčiama:
— šauklys Sk. Aido 1966 m. prenumeratos reikalais;
— Sk. Aido 1966 m. užsakymo lapelis ir

■— vokas užsisakyti Sk. Aidą ir Skautybę.
PASINAUDOKITE JAIS TUOJ PAT!

DLK Vytauto dr. Brocktone, Mass, 
(ps. Jonas Monkus);

Šatrijos t. Toronte (sės. M. Sta- 
nionienė);

sesė Dana Zubaitė Montrealyje;
LK Šarūno dr. Elizabethe, NJ, (br. 

V. Bitėnas);
Šatrijos viet. Hartforde, Conn., 

(sės. M. Aleksandravičienė);
Palangos viet. Elizabethe, NJ, (ps. 

Ramutė Lora);
sės. Albina Atkočaitienė Dearborn, 

Mich.;
Dainavos dr. Kanadoje (sės. Žibu

tė Gvildytė).
Ir daugelis kitų, mažiau surinku

sių.
Čia minimi tik tie, kurie dalyvavo 

varžybose: prenumeratas surinko ir 
už jas atsiskaitė vajaus metu.

Labai ačiū jiems ir visiems!
Kviečiame juos ir kitus smarkiai 

pasireikšti 1966 metų Sk. Aido pre
numeratų rinkimo vajuje 65. XI. 15 
ligi 66. III. 1.

K. Čėsna,
S. A. administratorius.

S. A. administracija.
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ŠV. KALĖDOS -
KRISTAUS GIMIMO 

ŠVENTĖ.

0-------------------------------------------------------- 0

Į JAUNIMO METUS

Tuoj prasidės nauji — 1966 — 
metai, kuriuos lietuvių bendruo
menė pasiryžo pavadinti JAUNI
MO METAIS, tuo ypatingai no
rėdama pabrėžti mūsų lietuvių 
jaunimo reikšmę lietuvių tautai.

Jaunimo metai, deja, tegalės 
liesti tik išeivijos jaunimą. Bet jis 
turi ir savo ypatingų dalyku, ku
rie kaip tik išryškintini tais 1966 
metais.

Lietuvių skautybės sąjūdis jau 
maždaug 47 metai yra jaunimui 
skirtas ir yra jaunimo sąjūdis. 
Per tą ilgą metų tarpą yra išvary
ta gili vaga jaunimo ugdyme, ir 
to ugdymo vaisiai visos tautos 
gyvenime labai ryškūs.

Ir išsklidus po platųjį pasauli, 
lietuviškosios skautybės atžalos 
gražiai žaliuoja lietuvybės labui. 
Tai džiugu.

Bet ir mūsų sąjūdis, drauge su 
visu lietuvių jaunimu ir jo reika
lais besirūpinančiais veiksniais, 
dar gali pats pasitobulinti, ki
tiems padėti ir, drauge su kitais, 
pasiryžti dar daug gera padaryti 
mūsų tautai ir mūsų tėvynei.

Savybėje tenka giliau ugdytis, 
tobuliau tvarkytis, planingiau 
veikti ir energingiau reikštis.

Jautriau įsisamoninti kitų at
žvilgiu; arčiau pažinti kitus, no
riau sutarti su kitais ir uoliau 
bendradarbiauti visame lietuvy
bės fronte.

Sąmoningai semiantis stiprybės 
iš praeities, sąžiningai laikytis sa
vosios tautos dvasios ir prasmin
gai žvelgti i ateitį.

Jaunimo metai yra proga. Jie 
yra konkretus uždavinys. Jie yra 
žygis. Jie bus jėga, kai vieningai 
bursimės ir kūrybingai reikšimės 
visomis lietuvybės spalvomis.

Jie liks laidas ateitin, jei gy
vendinsime, ką skelbsime.

Tai — laimingų tų JAUNIMO 
METŲ visiems! A.S.

S--------------------------------------------------------- EI
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t VADOVYBĖ. t
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KALĖDOS Kalėdos it žiedas pražįsta 
Ir meilę gyvenimui lemia. 
Ir laimina Kūdikis Kristus 
Mūs brangią ir mylimą žemę.

Kalėdos, žvaigždė sidabrinė,
Į širdį skaisčiai nusileidus,
Džiaugsmu suliepsnoja krūtinė,
Ir spindi pavasariu veidas.

Pakluonėj klevai ir berželiai, 
Eglaitėmis kloniai nusėti.
Kalėdos. O kaip man berželių, 
0 kaip man klevų nemylėti!

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

Leonardas Žitkevičius

Didžiosios šventės rytą. Ps. D. Peniko ntr.
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Sesė Nijolė

SU KALĖDŲ ŽVAIGŽDE
Kur žengiu tik — ten vis triokšt!
Lūžta šakos ir ledai...
Aš per storas, kaip matai!

(Kalėdinis vaizdelis)

I VEIKSMAS

Prieš uždangą išeina nykštukas 
Storulis. Jis nešasi kėdutę, plaktu
ką ir porą batų. Statydamas kėdutę, 
jis nusilenkia publikai ir sako:

STORULIS: Labas vakaras, mieli 
sveteliai! Esu nykštukas Storulis, 
miško batsiuvys. Siuvu ir taisau ba
tus milžinams, laumėms ir vove
rėms. Na, kai kada ir žmonėms, jei 
gražiai paprašo. (Sėdasi ir ima kal
ti bato padą, dainuodamas arba sa
kydamas) :

Tak-tak-tak per visą dieną
Po vinuką vis po vieną.
Batas didelis, kaip laivas,
Batas riestas, batas šleivas...
Aš visus pasiūt galiu —
Nėr kitu tokiu dailiu!
(Laiko batą prieš save ir grožisi. 

Staiga pamato ateinanti nykštuką 
Bumbulį).

STORULIS: Štai ateina mano bro
lis Bumbulis. Jis ant kepurės turi 
bumbulą, nes yra labai išmintingas 
ir visada galvoja gilias mintis! 
Sveiks, Bumbulį!

(Bumbulis ateina susimąstęs, ran
kas ant nugaros sunėręs. Praeina 
pro Storulį nepastebėjęs, tik paskui 
atsisuka ir taria):

BUMBULIS: A! Storulis. Sveikas,

STORULIS: (dar kala padą) Ot ir 
baigiau! Kai pasišneku su savo iš
mintingu broliu, tuoj sparčiau dar
bas eina. Iki pasimatymo, mielieji! 
(Susirenka įrankius ir išeina į kitą 
pusę scenos).

II VEIKSMAS
Miškas. Nykštukų trobelė tarp 

medžių. Prieš ją, šoka kiškiai ir dai
nuoja:
VISI KIŠKIAI:

Tu eglele, tu žalia,
Mes po tavo šakele
Šoksim, žaisim ir dainuosim,
Šaltą žiemą peržiemosim!
(,Į priekį atšokinėja kiškis Liuokt 

ir prisistato):
LIUOKT:
Esu Liuokt aš vikrus,
Šokinėju per žabus.
Šokinėju per pusnis, 
Manęs niekas nepavys!
(Jį seka kiškis Strykt. Prisistato):
STRYKT:
O aš Strykt esu kiškelis, 
Šokinėju, kaip genelis. 
Švelni mano uodegytė, 
Tik nedaug jos tematyti!
(Jį seka kiškis Keberiokšt. Prisi

stato) :
KEBERIOKŠT:
Esu kiškis Keberiokšt,

VISI KIŠKIAI: (Vėl sustoja i ra
tą ir šoka “Tu, eglele”... Jiems be
šokant, iš trobelės išbėga Bumbulis 
ir pradeda bartis).

BUMBULIS: Ar jūs nutilsit! At
veria burnas, lyg sūrmaišius, negali 
žmogus nei didžiu minčių mąstyti. 
Šalin, lėptaausiai!

(Išsigandę kiškiai bėga į visas pu
ses. Tuo tarpu iš trobelės išeina Sto
rulis ir šaukia) į

STORULIS: Ei, kiškeliai! Sugriž- 
kit! (į Bumbulį) Nebark jų, broli. 
Matai, kad bijo. Geriau paklausk, 
gal jie žino, kas ta keistoji žvaigždė?

(Kiškiai nedrąsiai artinasi).
BUMBULIS: Paklaust jų?... Kiš

kių kvailučių?... To neleidžia mano 
išmintis! Paslaptis aš pats išmąstau. 
O tu, jei nori, plepėk su jais, vis- 
tiek gudresnis nebūsi! (Numoja ran
ka, atsisėda nuošaliai ir mąsto),

STORULIS: Kiškeliai, ar jūs ži
not, kas toji didelė žvaigždė, kurį 
kiekvieną naktį mums į girią švie
čia ir kažkur eiti kviečia?

VISI KIŠKIAI: Mes ją matėm! Ir 
girdėjom iš vėjo, kad tai Kalėdų 
Žvaigždė, kuri visus pas Kūdikį Ka
ralių veda...

STORULIS: (nudžiugęs) Kalėdų 
Žvaigždė! Pas Kūdikį Karalių! 
(i Bumbulį) Bumbulį, ar girdėjai? 
Bumbulį!

sveikas!
STORULIS: Kokią mintį dabar 

galvoji, kad taip susimąstęs?
BUMBULIS: Galvoju apie keistą 

didžiulę žvaigždę, kuri kasnakt i 
mano kambarėli šviečia ir mane 
kažkur eiti kviečia. Ar tu ją paste
bėjai, Storuli?

STORULIS: Žinoma! Keista, keis
ta žvaigždė... Vakarais žiūri ir man 
į akis, bet ką sako — nesuprantu...

BUMBULIS: (išdidžiai) Ne tau, 
brolau, suprasti. Tu tik padus kali. 
Žvaigždės mintį — tik man išskai
tyti. Aš filosofas!

STORULIS: (publikai) Girdėjot? 
Ar ne garbė man prasčiokui tokį 
brolį turėti?

(Tuo tarpu Bumbulis pamažu, gi
liai susimąstęs, eina i užkulisi).

228 —
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BUMBULIS: (piktai) limta... 
Netrukdyk galvoti!

STORULIS: Kiškeliai, sakykit, ar 
Kalėdų Žvaigždė ir mus pas Ji nu
ves?

VISI KIŠKIAI: (trauko pečiais) 
Kažin? Reikėtų snaigių paklausti.

KIŠKIS LIUOKT: (rodo) Va, štai 
atskrenda viena. Paklauskim!

(Į scena. Įbėga I snaigė. Ji bėginė
ja, sukasi, šoka).

KIŠKIS STRYKT: Snaigele, 
skrisk čia!

KIŠKIS KEBERIOKŠT: Mes no
rim su tavim pakalbėti!

I SNAIGĖ: (pribėga artyn) La
bas, kiškiai! Labas, Storuli! O ką 
pasakysit?

STORULIS: Snaigele, kaip tu ma
nai, ar Kalėdų Žvaigždė mus nuves 
pas Kūdiki Karalių?

I SNAIGĖ: Aš nežinau, bet grei
čiausiai žino mano sesės. Palaukit, 
aš jas pasikviesiu. (Bėginėja po sce
ną, moja ir šaukia):

Sesės snaigės, skubėkit,
Ant vėjo sparnų čia atlėkit!
(Į sceną įbėga būrys snaigių).
VISOS SNAIGĖS: Mes čia, mes 

čia'
I SNAIGĖ: Sesės, sakykit, ar mus 

visus Kalėdų Žvaigždė pas Kūdiki 
Karalių nuves?

VISOS SNAIGĖS: Nežinom. Bet 
galim pačios Žvaigždės paklausti.

STORULIS IR KIŠKIAI: (ploja) 
Puiki mintis! Puiki mintis!

(Tuo tarpu atsistoja Bumbulis, 
pasiglosto barzdą ir iškilmingai ta
ria) :,

BUMBULIS: Jau žinau. Jau iš- 
mąsčiau! Aš jos pačios paklausiu.

STORULIS: (atsisuka į Bumbulį) 
Kokios jos?

BUMBULIS: Žvaigždės, kvailuti. 
Pačios Žvaigždės paklausiu, kas ji 
ir kur mane keliauti kviečia.

STORULIS: Bet, Bumbulį, mes gi 
jau žinom, kad ji yra Kalėdų 
Žvaigždė ir visus pas Kūdiki Kara
lių veda. Apie tai ką tik kalbėjome.

BUMBULIS: (labai įsižeidęs) Jūs 
žinot? Jūs kalbėjot? (į publiką) Ma
no brolis kvailutis? Kiškiai lėpta- 

ausiai? Snaigės lengvapėdės? Jie ži
no tai, ką mano šviesi galva nespė
jo išmąstyti? Kokia likimo ironija!... 
(Sėdasi vėl piktas ir nuliūdęs).

(Tuo tarpu snaigės ima judėti, 
kilti).

I SNAIGĖ: (rodo) Žiūrėkit! Jau 
patekėjo didžioji žvaigždė!

VISI (sužiuro): O! Kokia ji gra
ži, kokia šviesi!

(Į sceną pamažu, iškilmingai įei
na Kalėdų Žvaigždė. Visi stovi nu
tilę, sužavėti).

K. ŽVAIGŽDĖ: (eina aplink, ro
do tolyn ir moja sekti).

STORULIS: (niuksi Bumbuliui į 
pašonę) Klausk, klausk. Dabar ge
riausia proga. Tau išminčiui su ja 
kalbėti dera.

BUMBULIS: (piktai ir bailiai) 
Klausk pats, jei tau viskas neaišku.

(Tuo tarpu K. Žvaigždei nusilen
kia kiškiai ir snaigės).

KIŠKIAI IR SNAIGĖS: Gražioji 
Kalėdų Žvaigžde, pasakyk, ar mus 
nuvesi pas Kūdikį Karalių?

K. ŽVAIGŽDĖ: (iškilmingai, bet 
švelniai) O taip! Taip! Tik eikim 
skubėkim. Visi geros valios! Visi ge
ros širdies! (eina pirmyn ir moja 
sekti).
- SNAIGĖS: (seka K. Žvaigždę, ir 
moja kiškiams) Kiškeliai, eime!

KIŠKIAI: (pašoka linksmi, seka 
snaiges ir moja nykštukams) Storu
li, Bumbulį! Eime!

(K. Žvaigždė, snaigės ir kiškiai 
pamažu pranyksta užkulisy. Sceno
je pasilieka tik abu nykštukai, ku
rie kalbasi):

STORULIS: O ką gi mes pakvie- 
sim i šią kelionę?

BUMBULIS: Girdėjai, ką sakė K. 
Žvaigždė — visus geros valios. (į 
publiką) Kažin, ar man vestis tą 
kvailutį Storulį?

STORULIS: (džiugiai) Ir geros 
širdies! (į publiką) Žinot, Bumbulis 
tikrai gali eiti. Jis toks išmintingas. 
O aš kaip nors jam iš paskos... Gal 
nesupyks Karalius...

BUMBULIS: Umh... tai apie ką 
čia mes kalbėjom?

STORULIS: Apie kelionę pas Kū
dikį Karalių, Bumbuli! Ir ką mudu 
galim dar pakviesti!

BUMBULIS: Nesirūpink. Aš galiu 
vienas visus atstovauti.

STORULIS: Bet, Bumbuli, ar ne
manai, kad reikėtų pakviesti tas 
mažas mergytes, kurios pamiškėj 
gyvena, raudonus kaklaryšius nešio
ja ir vadinasi paukštytės?

BUMBULIS: Ar jos geros?
STORULIS: Jos skautės! O be to, 

neklausinėk tiek daug apie kitus. 
Tu kartais būni ne visai mandagus...

BUMBULIS: (įsižeidęs) Palik
man spręsti apie save. Skautės, sa
kai? Kas jos tokios?

STORULIS: Tai mergaitės, kurios 
stengiasi kasdien būti geresnės.

BUMBULIS: (nustebęs) Vaje! Ir 
joms pavyksta? Juk tai sunkus dar
bas?

STORULIS: O, aš tikiu. Kūdikis 
Karalius jų tikrai laukia.

BUMBULIS: (sujunda) Tai ko čia 
stovim? Greičiau pasivykim Žvaigž
dę ir skubėkim pas paukštytes.

STORULIS: Pakvieskim jas pas 
Kūdiki Karalių! (abu skubiai išei
na).

III VEIKSMAS
Uždangai pakilus, matome paukš

tyčių sueigą. Draugininke skaito pa
saką, skautės sėdi aplink. Už durų 
girdisi beldimas.

I SESĖ: Sesės! Ar girdėjot?
VISOS: Ką?
I SESĖ: Kažkas beldžiasi.
DRAUGININKE: Aš pažiūrėsiu, 

(eina prie durų) Kas ten?
BALSAI IŠ UŽ SCENOS: Pake

leivingi!
DRAUGININKE: Prašau vidun 

pailsėti! (atidaro duris).
(Pro duris įeina: K. Žvaigždė, ap

link ją skraido snaigės, šokinėja 
kiškiai, seka, už parankių susikibę, 
nykštukai).

VISOS SKAUTĖS: (atsistoja nu
stebusios) Vaje!

DRAUGININKE: Sesės, žiūrėkit, 
kokių svečių susilaukėm! (į svečius) 
Prašau tolyn. Prašau susipažinti, 
(rankos mostu pristato seses) Čia 
(drg. vardas) paukštyčių draugovė!

SKAUTĖS: Sveiki atvykę!

—- 229
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DRAUGININKE: (rodo) Sesės, 
čia net pati Kalėdų Žvaigždė! (skau
tės jai lenkiasi)

SKAUTĖS: Sveika, gražioji
žvaigžde!

DRAUGININKE: (rodo Į kiškius) 
O šiuos svetelius jūs visos pažįstat! 
(Paukštytės ir kiškiai sveikinasi)

DRAUGININKE: O čia girios 
nykštukai!

BUMBULIS: (šnabžda drg. į au
si).

DRAUGININKE: Šitas yra Bum
bulis. Bumbulis filosofas. Tai reiš
kia labai išmintingas!

BUMBULIS: (lenkiasi).
SKAUTĖS: (nustebusios) O! La

bas, ponas filosofe!
STORULIS: (šnabžda i drg. ausi).
DRAUGININKE: Šitas yra Storu

lis Batsiuvys. Labai geras batsiuvys!
SKAUTĖS: Labas, Storuli! Koks 

tu storulis! (Storulis joms lenkiasi).
DRAUGININKE: O čia ir snaigės 

šokėjos.
SKAUTĖS: Snaigelės, pašokit. 

Prašom, prašom! (visos sėdasi. Snai
gės tariasi tarp savęs. Tuo tarpu 
drg. sodina svečius).

DRAUGININKE: Kalėdų Žvaigž
de, leisk snaigėms pašokti.

K. ŽVAIGŽDĖ: (linkteli galva).
(Snaigių šokis).
(Šokiui pasibaigus, visi ploja. 

Skautės šaukia:)
SKAUTĖS: Gražu, puiku, žavin

ga!
K. ŽVAIGŽDĖ: O dabar laikas 

pasakyt, kodėl čia atėjom. Girdėjo
me, kad esate mergaitės, kurios kas
diena stengiasi būt geresnės? Taip?

SKAUTĖS: Taip!
I SKAUTĖ: Bet nevisada pavyks

ta...
K. ŽVAIGŽDĖ: Būt gerai — tik

rai sunku! Bet pastangos ir norai 
taip pat svarbu. Todėl kviečiu visas 

sekt mane. Nuvesiu pas Kūdiki Ka
ralių.

SNAIGĖS: Jis jūsų laukia!
KIŠKIAI: Jūsų jaunų širdelių!
NYKŠTUKAI: Jūsų gerų darbe

liu!
SKAUTĖS: (pašoka, subruzda) 

Eikim! Eikim! (rikiuojasi po dvi)
DRAUGININKE: (į žvaigždę)

Mes dėkingos, Kalėdų Žvaigžde, už 
ši nepaprastą kvietimą. (į skautes) 
Sesės, ruoškitės i gražiąją kelionę!

(Visi ir visos subruzda, degasi 
žvakutes, rikiuojasi eiti. Baigus 
ruoštis, K. Žvaigždė taria:)

K. ŽVAIGŽDĖ: Dabar, paskui 
mane! Aš žinau kelią į Prakartėlę!

(Visi, išskyrus snaiges, nešini žva
kutėmis ją seka: snaigės, kiškiai, 
nykštukai, skautės. Giedodami “Gul 
šiandieną” pamažu apeina aplink 
sceną ir pradingsta užkulisy).

UŽDANGA
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MŪSŲ ŽMONĖS O. B. Audronė

Abiejų mokinukų Kalėdų pla
nai nebuvo ružavi. Kažkodėl nu
tarę pasilikti mieste per atosto
gas, jie išlydėjo savo du draugu 
iš gretimo kambarėlio, ir dabar 
jautėsi be galo vieniši.

Kambarys, ir šiaip neprašmat- 
nus, atrodė dar nykesnis ir šal
tesnis. Malkų glėbys prieš gele
žinę krosnelę buvo skirtas Kūčių 
vakarui, — Kūčių vakarui prie 
arbatos ir duonos. Kas dar užsili
ko senoje spintelėje po langu tu
rėjo pakakti per visas atostogas.

Šeimininkė, išnuomavusi ber
niukams kambarius, buvo neblo
ga, bet pati nedaug turėjo. Išvir
dama, savo jauniems gyvento
jams pietus iš atgabentų iš kai
mo produktų, ji pati misdavo. Ne
didelė nuoma pridurdavo vieną 
kitą litą prie jos kuklios sąmatos. 
Berniukai visa tai gerai žinojo ir 
iš jos nesitikėjo daugiau, kaip ji 
kad galėjo duoti.

Atsisėdę ant lovų krašto, vieni
ši draugai tylėjo, kiekvienas sek
damas savo liūdnas mintis: Ka
lėdos, štai ir Kalėdos!

Staiga pasigirdo triukšmas 
prieš namelį. Kažkas įėjo į prie
angį, trypė kojomis, pasibeldė į 

virtuvės duris ir įsiveržė į berniu
kų kambarėlį.

— Vaka, vaka, ką čia darote? 
■— šaukė neaukšto ūgio, dideliais 
ūsais barzdotas žemaitis. — Ge
rai, kad sužinojau apie jus. Grei
čiau, ruoškitės: važiuojame pas 
mus. Kas matė, kad du tokie vy
rai liktų be Kūčių.

— Taip, taip, jau važiuojam. 
Arkliai nerimsta.

Ant greitųjų pačiupę kepures ir 
apsiaustus, berniukai vos spėjo 
pratarti žodį, kaip jau atsidūrė 
rogėse, įsukti į šiltą kelioninę ant
klodę.

Linksmasis vežėjas buvo ber
niukams gerai žinomas veterina
rijos gydytojas, jų mokyklos 
draugų tėvas. Nesunku buvo at
spėti, kas jam pašnibždėjo apie 
mieste pasilikusius mokinius.

Rogės dailiai slydo per sniegą, 
kvapas stulpais veržėsi iš sarčių 
nasrų. Buvo taip panašu į pasa
ką, kad darėsi baugu, ar nedings 
viskas taip pat ūmai, kaip atsi
rado.

Ūkis buvo nemažas, trobesiai 
erdvūs. Svetainė ir valgomasis 
šviesūs, paprastais, bet patogiais 
baldais.

ŽIEMĄ

Palapinės snaudžia, 
Palapinės miega 
Ir šilai žalieji 
Susilaukę sniego.

Tik nemiega Justas, 
Tik nemiega Rytis, 
Nes didžiajai šventei 
Reikia jiems taisytis.

Uniformą velkas, 
Ženklelius kabina 
Ir gražioj rikiuotėj 
Koja kojon mina.

Įžodį kartoja, 
Užriša mazgelį 
Ir geri jie žada 
Būti, kiek tik gali.

Kada berniukai įėjo į namus, 
juos pasitiko visa šeima. Net šei
mininkė, besitriūsianti virtuvėje, 
rado laiko nuoširdžiai pasveikin
ti jaunuosius svečius. Kvepėjo vi
sokiais gerais valgiais, ruošia
mais Kūčių stalui.

Valgomojo kambario sienas 
puošė ne paveikslai, kaip būtu
me linkę spėti, bet žemėlapiai. 
Brangindamas atsitikimus, kada 
visa šeima sėdėdavo už stalo, 
šeimininkas pasakodavo savo 
vaikams apie pasaulį, tą didelį, 
margą pasaulį už Lietuvos rube- 
žių. Kartais pakildamas iš savo 
kėdės, kad galėtų geriau paro
dyti kalbamą kraštą ar vietą, tė
vas vėl grįždavo prie stalo ir tęs
davo pasakojimus.

Per Kūčias užteko kalbų be geo
grafijos ir istorijos žinių: buvo 
skanių valgių ir juoko ir gero, 
nuoširdaus bendravimo.

Ir kai atėjo laikas gultis, du 
mokinukai iš miesto pirmi užmi
go. P. P.
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
JAUNIMO METŲ ANGOJ

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba paskelbė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Metus, kurie 
pradėti spalio () d. Jaunimo kon
gresu Toronte. Tuo žygiu siekia
ma sutelkti visą dėmesį į jaunąją 
kartą bei jos problemas. Kviečia
ma talkon organizacijos, parapi
jos, spauda, radijo valandėlės ir 
paskiri asmenys. Be kitų kilnių 
užmojų, norima "uždegti jauni
mo dvasią naujiems darbams, po
lėkiams ir pasiryžimams”.

Iki šiol buvo įprasta metus 
skirti garsiems įvykiams bei gar
bingiems asmenims. Jaunimo 
Metai yra naujas, dalykas, bet ne
sąs daug sviesiu vilčių, jeigu vi
sos svarbiosios problemos bus tin
kamai gvildomos ir jeigu jauni
mo dvasią pasiseks uždegti kil
niems pasiryžimams.

Neabejotinai viena iš pačių 
svarbiausių šio meto lietuvių jau
nimo problemų- yra abejingumas 

dvasiniam luomui. Tai ne vien 
bažnytinė, bet ir tautinė proble
ma, kol mūsų kultūra sruvens 
krikščioniška tėkme. Problema 
skaudi ir neišgvildenta, apglė
bianti visą dabartį bei ateitį. Su 
ja stačiai veidu į veidą susižvelg- 
ti daug kas nėra net pasirengęs. 
Liūdna tikrovė, jog Lietuvoje vy
resnieji dvasininkai sensta, o jau
nimui draudžiama juos pavaduo
ti, dar nėra visiems akivaizdi. 
Taip pat tremty, besigėrint dva
siškių atliekamu kultūriniu bei 
tautiniu darbu, plačiau nesirūpi
nama, kas juos ateityje pakeis. 
Gal kiek daugiau sielojamasi, kad 
lietuvių bažnytinė nuosavybė ku
rią dieną nepereitų į kitataučių 
rankas. Jeigu padėtis nesikeis, 
ateities Lietuva be kunigų ir vie
nuolių yra labai konkreti galimy
bė. Panaši nedalia gresia ir trem
čiai su lietuvių bažnytinėmis ins
titucijomis.

Tremties jaunimo abejingumas 
dvasiniam luomui šiuo metu gal 
yra pasiekęs pačią viršūnę. Lietu
vių vyrų bei moterų vienuolijos 
prieauglio atžvilgiu atsidūrė pai
nioj kryžkelėj. Klierikų stoką 
yra pajutusi ir popiežiškoji Šv. 
Kazimiero kolegija Romoje. Mū
sų jaunimo atsiribojimas nuo 
dvasinio kelio yra nelauktas ir 
stačiai nesuprantamas. Aukštąjį 
mokslą siekiančių lietuvių vyrų ir 
mergaičių skaičius tremtyje atro
do pats aukščiausias. Mūsų jauni
mo, susitelkusio daugiausia į atei
tininkų bei skautų organizacijas, 
religinė praktika yra pavyzdinga. 
Kovos su religija mūsuose bemaž 
nepastebima. Šeimos, iš kurių gi
mė dabartinė karta, daugumoje 
tebesilaiko tradicinės dorovės. O 
tačiau šiandien graudžiai tenka 
apgailestauti mūsų jaunimo atsi
tolinimą nuo aukštųjų krikščio
niško gyvenimo idealų, kuriuos 
mes buvom pratę įžvelgti kuni
gystėje ir vienuolystėje.

Ilgiau delsti nebegalima. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Metų

Pirmosios pamaldos LSS vadovų-vadovių TĖVIŠKĖS stovykloje Kanadoje. Šv. Mišias atnašavo pranciško
nas tėvas Paulius, OFM, iš Toronto. Stovyklautojai ir stovyklautojos gražiai giedojo ir rūpestingai dalyvavo 
bendruomeninėse pamaldose.
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proga tenka atvirai klausti: kur 
slypi šios mūsų -jaunimo religinės 
krizės šaknys? Ar svetimoj aplin
koje, ar mumyse pačiuose? Prob
lemų ryškinti turėtų visi: ir jau
nimas ir senimas. Visuose suva
žiavimuose, ypač jaunimo kon
grese Čikagoje birželio 30, pašau
kimų problemai reikėtų skirti žy
mių vietų. Taip pat ir visoje mū
sų spaudoje, kuri religijų laiko 
kultūros dalim. Jaunimo metais 
vyresnieji turi sudaryti sąlygas 
bei nuotaikas jaunųjų dvasiai už
degti. Tuo tikslu būtų naudingas 
specialus kultūrinių ir religinių 
organizacijų vadų suvažiavimas. 
Dvasininkai, be abejo, atskirai 
svarstys, kaip Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Metus palenkti pašauki
mų problemai. Jų giliai gvildė 
jau šių metųKunigų Vienybės su
važiavimas Čikagoj. Jaunimo me
tų proga savo patirtį pašaukimų 
atžvilgiu galėtų atskleisti lietuvių 
vienuolijos ir auklėjimo įstaigos, 
kaip Šv. Antano, Vasario 16, ma
rijonų, saleziečių, kazimieriečių, 
pranciškiečių gimnazijos, šešta
dieninės bei pradinės mūsų mo
kyklos.

Pagaliau į pašaukimų proble
mos gvildymų privalo įsijungti ir 
pats jaunimas. Jis taip sielojasi 
lietuvių kultūros ateitim, ruošia 
kongresus, protesto demonstraci
jas — mes turime pagrindo lauk
ti iš jo tinkamo dėmesio ir grynai 
dvasinei sričiai. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo metais pašaukimų prob
lema privalo būti namiškė jų 
spaudoje, susirinkimuose, ideolo
giniuose kursuose, vasaros sto
vyklose. Didžiai įdomu būtų iš
girsti mūsų jaunimo net anketi
nius pasisakymus, kodėl jie tolsta 
nuo kunigystės ir vienuolystės 
idealo? Kokios yra priežastys? 
Kokios priemonės čia labiausiai 
galėtų padėti?

OBUOLIAI PALAIKO VANAGŲ SKILTI

— Žinai ką, broli skiltininke,
— kalbėjo Rimas telefonu, — 
mūsų kaimynai turi sodą, bet 
nieko nedaro su obuoliais. Pasi
ima, kiek jiems reikia, duoda 
draugams, ir tai viskas. Kas nu
krenta, jie sugrėbsto ir užkasa, 
kad nepūtų ir neatsirastų musių.

— Ale tai iš tikrųjų... gaila,
— atsiliepė Mindaugas, — ką 
sugalvojai?

— Sugalvojau, kad galėtume 
parduoti pažįstamiems obuolių 
ir uždirbti pinigų savo skilties 
darbams.

— Turi galvą, brolau, — nu
džiugo skiltininkas. — Po sto
vyklos tikrai nubiednėjom. 0 ką 
kaimynai sakytų?

— Jau kalbėjau, — pranešė 
Rimas. — Sutinka. Turime pra
nešti, kada ateisime obuolių 
skinti, ir viskas. Net turi nema
žai krepšių, paskolins.

— Puiku, ilgai nelaukim. Ar 
jau pagalvojai, kam pasiūlyti?

Pateikti šias mintis, be kitų 
motyvų, skatino ir asmeninė pa
tirtis, vadovaujant religinei bend
ruomenei, kuri iki šiol jaučiasi 
per mažai teparemia jaunimo. 
Lietuvių pranciškonų veikla šau
kiasi naujų darbininkų pakaitos. 
Bet ši veikla yra tik detalė mūsų 
plačiame krikščioniškos buities 
paveiksle. Naujų darbininkų pa
kaitos šaukiasi Lietuva ir kitos 
religinės institucijos. Noriu tikė
ti, jog tasai' šauksmas Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Metais palies 
visų širdis.

T. Leonardas Andriekus, O.F.M.
Pranciškonų provinciolas.

— klausė Mindaugas. — Tikrai 
niekas neatsisakytų.

— Galvojau, broli skiltininke, 
kad pirma turėtume pasiūlyti 
savo, o paskui visos dr-vės skau
tų tėvams. Nežinau, kiek krep
šių pririnktume, — atsiliepė Ri
mas. — Bet mano tėvelis mus 
mielai pavežtų, kur reikia.

Sekantį penktadienio vakarą 
Vanagų skiltis dėjo obuolių der
lių į krepšius, skirstė jį pagal 
vaisių dydį ir gerumą ir nega
lėjo atsidžiaugti. Net pavargo, 
bet visvien ėmėsi tvarkyti viską 
aplinkui, sumesti pūvančius 
obuolius į krūvą, grėbstyti nu
kritusius lapus ir šakeles. Jiems 
padėjo Rimo tėvas.

Sunešė krepšius į rūsį kitai 
dienai ir jau ruošėsi važiuoti 
namo, kai šeimininkai išėjo su 
kukurūzais ir dešrelėm ir dide
liu ąsočiu pieno. To niekas ne
sitikėjo, ir buvo baisiai skanu.

— Kada nors atsilyginsime 
jiems, — šnibždėjo Mindaugas 
Rimui į ausį, — papuošime du
ris Kalėdoms ar... gal pjausime 
žolę kitą vasarą, ką?

— Būtinai, — laimingas atsi
liepė Rimas, — kas galėtų už
miršti tokią obuolių dieną?

A. N.

SKAUTŲ AIDO ir SKAUTYBĖS

a) metinė prenumerata — $ 4.00.
b) garbės prenumerata — $10.00.
c) garbės leidėjo pren. — $25.00.

TIKROS SESĖS SKAUTĖS
ir

TIKRI BROLIAI SKAUTAI 
skaito

SKAUTŲ AIDĄ.
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TARPTAUTINĖ STOVYKLA RAMBOREE
1965. VII. 31-VIII. 7.

Penktadienį, liepos 30, su 
dviem broliais iš Vokietijos nu
vykome į Chatswort parką Der
byshire, kur vyko Ramboree.

Užsiregistravome ir gavome 
savo reprezentaciniam vienetui 
vietą stovyklauti.

Šeštadienį po pusryčių pakyla 
vartai, papuošti Vytimi ir užra
šu LIETUVA. Rūpintojėlis pa
kyla ant kryžiaus, iškeliame savo 
stovykloje trispalvę: lietuviška 
dvasia nusileidžia į mūsų mažą 
stovyklos rajoną.

Stovykla aptveriama bambuko 
tvora, įrengiama parodėlė su lie
tuviškais drožiniais, audiniais, 
gintaro dirbiniais, skautiška lite
ratūra, skautiškais ženklais, vie
netų vėliavomis, nuotraukomis, 
propagandine spauda, lankytojų 
knyga ir t. t.

Ketvirtą valandą po pietų va
dovai šaukiami į vyriausią būsti
nę — oficialus Ramboree atida
rymas.

Su anglų himnu pakyla anglų 
vėliava. Kitų tautybių skautai 
budi prie aikštėje įrengtų didžių 
stiebų; kartu ir mūsų reprezen
tantas brolis E. Dresleris budi 
prie stiebo, po kuriuo matome 
užrašą — FREE LITHUANIA.

Pasigirsta trimitas, ir pakyla 
24 tautybių vėliavos, jų tarpe 
mūsų trispalvė. Ak, koks mielas 
jausmas suspaudžia lietuvišką 
širdį!

Reikia pažymėti, kad musų tri-

spalvė iškilo pirmą kartą tarp ki
tų pasaulio skautų tautų vėliavų 
prie didžiojo stiebo.

Mūsų reprezentacinis viene
tas susidėjo iš vienuolikos skau
tų. Ramboree iš viso stovyklavo 
3200 skautų.

Reprezentacinis vienetas jautė
si atliekąs savo skautišką misiją 
kitataučių tarpe ir pasiryžo tri
spalvę parnešti į tėvų laisvą že
mę — Lietuvą.

Sekm. VIII. 1 Vyriausias ang
lų vadovas Sir Charles Maclean, 
lankydamas tautybių stovyklė
les, aplankė mus, grožėjosi paro
dėle ir kiekvienam paspaudė ran-
ką. Vokietijos ir kitų kraštų.

Mūsų broliai iš Anglijos ir Vokietijos tarptautinėje RAMBOREE Ang
lijoje. Mūsiškių stovyklos vartai su Vytimi ir Lietuvos Trispalve. Lietuviai
ten labai gražiai ir skautiškai pasireiškė. Valio!

Vėliau susilaukiame svečių iš 
įvairių vietovių. Lankosi mūsų 
dvasios vadas kun. V. Kamaitis, 
Lietuvos pasiuntinybę Anglijoje 
atstovaująs Dr. S. Kuzminskas, 
D. B. L. Sąjungą atstovaująs 
p. Mašalaitis. Kun. V. Kamaitį 
pristatome anglų kunigui, kuris 
laukė atvykstančio katalikų vys
kupo iš Nottinghamo.

Vėliau skautai iškilmingai pra
žygiuoja į bendras pamaldas ir 
bendrą pašnekesį.

Po bendrų pamaldų pertrauka. 
Mūsų stovyklą ir parodą fotogra
fuoja ir filmuoja. Įteikiame lan
kytojams informacinės literatū
ros apie Lietuvą ir lietuvius 
skautus tremtyje anglų kalba.

Vakarą — 7 vai. — Nottingha
mo vyskupas atnašauja šv. mi
šias; joms patarnauja kun. V. 
Kamaitis, anglų kunigas, juodas 
skautukas ir mūsų reprezentan
tas G. Kukanauskas.

Oras nepaprastai gražus. Ang
lai sako, kad jį atvežė stovyklos 
dalyviai iš Maroko, Libijos, Ita
lijos, Tuniso, Amerikos, Kana
dos, Australijos, Japonijos, Nor
vegijos, Švedijos, Danijos, Olan
dijos, Prancūzijos, Šveicarijos,
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Savo geros veiklos nuotraukų 
^^&>&*i***» siųskite Skautų Aldui I

subuvime Clevelande. Dešinėje jiems 
savo įspūdžius iš kelionės Europoje 
pasakoja Sk. Aldo bendradarbis s. V. Bacevičius

/£Nl$ b£SMfS£NIS

Clevelando LAIMUTĖS ir BIRUTES draugovių skautės 
su savo vadovėmis s. A. Šenberglene ir s. Kavaliūnlene

po sueigos

Los 
metų 
skautų ir skaučių židi
nys. Skaitytojai ras 
savo bičiulių iš senes
nių laikų.

1 Širdingi linkėjimai

Angeles jau 10 
veikia vyresniųjų

veikliam židiniui I
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(STOVYKLOS) (iš 234 psl.) ,

VIII. 2 kiekvienos tautybės du 
atstovai kviečiami pas Devon- 
shirės kunigaikščius, lietuvius 
atstovauja s. Br. Zinkus ir ps. J. 
Maslauskas. Jie Įteikė kunigaikš
tienei lietuvių skautų ir skaučių 
vardu adresų su tautine juosta, 
papuošta seserijos ir brolijos 
skautiškais ženklais.

VIII. 3 vaišiname kviestus 
aukštus skautininkus pareigūnus 
lietuviškai paruoštu maistu.

Vakarų vyksta įspūdingiausias 
bendras laužas. Su dideliu triukš
mu į erdvę pakyla raketos. Tau
tybių skautams tenka pasireikšti 
prie laužo. Mes pasirodome su 
dainomis.

VIII. 4. Mus lanko viešnia iš 
tolimos Amerikos p. V. Duobai
tė, sesės L. Driukmaraitė ir L. 
Bajerytė iš Vokietijos, vadeivė 
s. G. Zinkienė, V-ės pavaduotoja 
ps. G. Valterytė su sesute. Lan
kosi ir Ramboree viršininkas, 
kuriam įteikiam mažų drožinio 
dovanėlę.

VIII. 5 visa stovykla vyksta į 
garsiųjų Bakewell žemės ūkio 
parodų. Pro didžiausias minias 
pražygiuoja kolona skautų su sa
vo vėliavomis, tarp visų ir mūsų 
trispalvė.

VIII. 6. Paskutiniame lauže 
mūsų mažiausias brolis A. Na- 
vackas priima RAMBOREE 
SKYDĄ su skautiškais ženklais,, 
kurį mums dovanoja Ramboree 
vadovybė už tautos ir skautybės 
reprezentavimų.

VIII. 7. Skubame namo, nes 
mūsų dar laukia tradicinė rajono 
stovykla Drum .Hill.

Išvykstame laimingi, kad galė
jome gražiai atstovauti lietuvius

GILWELLIO SUSITIKIMAS
Kiekvienais metais Gilwellio Parke Londone, Anglijoje, suvažiuo

ja tūkstančiai gilvelistų Į savaitgalio suvažiavimą su pritaikyta pro
grama bei užsiėmimais. Atvyksta net invalidai skautininkai kėdėse 
ar pritaikytose mašinose.

Lauže šeštadienį šiemet dalyvavo net 2,700 narių. Tai įspūdinga.
Įspūdinga buvo ir susikaupimo valandėlė sekmadienį, kurioje 

pirmą kartą dalyvavo ir katalikai.
Po giesmių ir maldų žodį tarė pasaulio skautų šefas Sir McLean, 

Lady Baden-Powell ir vyriausias Gilwellio šefas Thurman.
Išgirdęs, kad Sir McLean ruošiasi vykti į Meksiką, kur būsią 

sprendžiami viso pasaulio skautiški reikalai, dėjau pastangas su juo 
asmeniškai sueiti ir prašyti iškelti egzilų skautų reikalą konferenci
joje, ypač mūsų lietuvių skautų. Proga pasitaikė, kai Lady Baden- 
Powell mane atpažino ir pristatė Sir McLean. Žinoma, nesivaržiau ir 
pareiškiau savo prašymą pripažinti egzilus skautus pilnateisiais na
riais pasaulio skautų šeimoje.

Šitą nugirdusi, Lady Baden-Powell mano prašymui pritarė ir tvir
tino, kad pažįstanti lietuvių skautų veiklą gerai ir kad esame to verti. 
Ji pabrėžė, kad jis būtinai iškeltų šį klausimą konferencijoje.

Šefas pažadėjo savo man duoto žodžio nepamiršti.
Pirmą kartą dalyvavau tokiame gilwelistu susibūrime. Seni vil

kai tvirtino, kad po ilgo laiko buvo girdimas Lietuvos vardas. Šešta
dienį prie laužo buvo iššaukiamos visos valstybės, kurių skautinin
kai dalyvauja suvažiavime. Iššauktos valstybės skautininkai atsistoja.

Tarp kitų įvykių verta paminėti katalikų koplyčios šventinimas 
ir lankymąsi Baden-Powellio namuose Londone.

Baden-Powellio namai milžiniškas, modernios statybos pastatas 
Baden-Powell garbei. Ten gali lankytis ir už prieinamą kainą pernak
voti visi pasaulio skautai.

Yra gražus B.-P. muziejus, biblioteka, suvenyrų krautuvė, paveiks
lų galerija ir kitos įdomybės. Galima įruoštu telefonu klausytis B.-P. 
kalbų keliom kalbom.

Patariu visiems, progai pasitaikius, aplankyti B.-P. namus Lon
done.

s. B. Zinkus

ir pasakoti kitiems apie Lietuvos 
kančias ir jos lūkesčius.

L. S. B. reprezentacinį vienetų 
Ramboree sudarė; s. Br. Zinkus, 
vadovas; v. si. A. Jakimavičius, 
si. D. Steponėnas, psl. A. Jaku-

baitis, psl. G. Kukanauskas, A. 
Navackas, V. Surblys, P. Budre- 
vičius ir ps. J. Maslauskas iš 
Anglijos; M. Dresleris ir E. 
Dresleris iš Vokietijos.

s. v. psl. G. Kukanauskas

PLRTINK — SKRI TUK P
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NIKA IR RAMONAS atsimins kitus per Kalėdas

— Man patinka, mamyte, 
kad ūkininkai Lietuvoje ne
pamiršdavo gyvulių per Kū
čias, — pastebėjo Ramūnas, 
įsiklausęs į motinos pasako
jimą.

— Ir aš norėčiau juos šer
ti tą vakarą, kadangi jie bu
vo tokie geri Betliejaus 
tvartelyje. Tik gaila: netu
rime nei asilų, nei arklių, 
nei karvių, nei avelių...

— Taip, neturime, — atsa
kė motina, — bet ar negalė
tume padaryti ką nors pa
našaus?

— O ką? — susidomėjo 
Niką.

— Galėtume ypatingai 
skaniai pavaišinti mūsų kie
me besilankančius paukš
čius. O gal dar ir kokia vo
verė užklystų.

— O ką jiems duotume? — 
paklausė Ramūnas.

— Be duonos trupinių pa
rūpintume saulėgrąžų ir ki
tų smulkesnių sėklų, lajaus, 

Simetriški 
karpymai iš 
popierio.

Pabandyk!
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o voverei riešutų, kad ne
skriaustų paukščių, — pa
siūlė motina.

— Pridėtume daug, kad 
visiems užtektų, — nudžiu

STOVYKLOS SUVENYRAS
— Žiūrėk, mamyte, ką 

parsivežiau iš stovyklos, — 
sakė Vytenis, statydamas 
molinį daiktą ant virtuvės 
stalo.

— O, voverytė su didžiuliu 
riešutu! Kas tau davė? — 
paklausė motina.

— Niekas nedavė: aš pats 
padariau!

— Bet, Vyteni, tai gražu!
— sušuko motina. — Ir kaip 
tu padarei? Kas padėjo?

— Iš tikrųjų niekas nepa
dėjo. Rytą ėjome kankorė
žių ir pagaliukų rankų dar
beliams rinkti, ir pamačiau 
voverę su riešutu. Man bri

go Niką. — Kalėdų atviru
kuose dažnai matyti paukš
čiai prie prakartėlės.

— Taip, Niką, — nusišyp
sojo mama. — Bet pats 
svarbiausias dalykas atsi
minti, kad, būdami laimingi, 
at j austume kitus; būdami 
sotūs, dalintumėmės su ki
tais — paukščiais, gyvuliais 
ir, svarbiausia, žmonėmis. 
Tą ypatingai turime daryti, 
būdami skautės ir skautai.

vo įdomu ir žiūrėjau, kaip 
ji vargsta, — aiškino ber
niukas. Paskui ten buvo 
molio; paėmiau gabalą ir 
ėmiau lipdyti... Tas molis 
buvo ne miške, o tokioje pa
stogėje, kur visi darė dar
belius. Ir išėjo voverė.

— Ji man vis labiau patin
ka, — gyrė motina. — Ar 
dar ką bandei nulipdyti?

Voverėlė.
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SUPUOKLĖLĖS
Supuoklėlės ūčia, ūčia,
Man į veidą vėjas pučia, 
Draiko plaukus ant galvos.

Garbanos po orą skraido,
Akys džiaugsmo žaibus svaido, 
Kas smagiau dar išgalvos?...

Dar paspausiu ir pritūpsiu,
Skardžiai per laukus sušuksiu —
Ei valio, valio, valio!

Aukščiau medžių aš iškilsiu, 
Paukščių balseliu prabilsiu 
Viršūnėlėje žalioj.

Tai vėl leisiuos lig pat žemės,
Nuo viršugalvio žolelės
Brauksiu rasą kojele.

Barkūnėlis pasikraipo,
Ramunėlė nusišaipo
Ir linguoja galvele.

Ak, kad visad taip siūbuočiau,
Aš pasaulį išbučiuočiau
Su laiminga širdele.

Kad užsnūsti, nepabusti,
Nereikėtų nusiskųsti
Sunkia tremties dalele.

Ūčia ūčia, supuoklėlės,
Mano dvasią jūs pakėlėt
Virš visų vargų.

Pasisupsiu dar taip šonu,
Kad būt visiškai malonu, 
Lyg ant Baltijos bangų.

J. Gražulienė

Snaigės šoka, vėjas groja, 
saulė šypsosi toli,

daina mūsų roges lydi, 
niekis, kad mes dar maži!

(Šaltinėlis, 1934)

— Išdalinau kitiems, — 
atsakė Vytenis. — Žinai, 
prašė, tai kam neduoti? 
Parsivežiau tik voverę. Ar 
norėtum, kad tau padova
nočiau?

— Ar tau negaila ? — susi
rūpino mama. — Turi tik 
vieną...

— Kas tokio! Kai tik turė
siu pinigų, nusipirksiu mo
lio ir padarysiu daugybę 

daiktų. Čia tik pradžia! — 
paskelbė Vytenis. — Tu ne
žinai, kaip įdomu dirbti ran
komis.

— Tikrai nenustebsiu, jei 
tau seksis, — pritarė moti
na. — Juk tavo senelis pui
kiai mokėdavo drožti. Ar aš 
tau nepasakojau? Atsime
ni? Tavo voverytė man pri
minė jo medžio drožinius.

Didelis ačiū tau: tavo suve
nyras man labai brangus. 
Lauksime daugiau panašių 
darbų. S.

Sveikas ir geras paprotys: po kiek
vieno valgymo nusivalyti dantis.
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SKAUTŲ AIDO:

a) metinė prenumerata — $ 4.00.
b) garbės prenumerata — $10.00.
c) garbės leidėjo pren. — $25.00. 
Kurią pasirenki 1966 metams?

GYVENK ĮDOMIAI

Ne tiek svarbu, kad Lilija nė 
kiek nepanaši Į grakščią gėlę — 
jos Į akį krentanti svorį greičiau
sia galima sumažinti sportuojant 
ir valgant visko po mažiau — bet 
daug svarbiau, kad jos veidas 
tragiškai abejingas, be gyvos ki
birkštėlės akyse, be mielos šyp
senos.

Pažiūrėjus į Liliją pagalvotum, 
kad nėra nuobodesnio daikto, 
kaip gyventi, pajudėti, veikti. O 
tuo tarpu ji tokia jauna, ir kas
dien taip daug įdomaus vyksta 
aplink ją, tik mergaitė to nema
to. Jai niekas neįdomu, jai nuo
bodu ir, aišku, ji nuobodi.

Čia pat sportas, muzika, kny
gos, šokiai, menas, įvairūs užsiė
mimai, skautės — kaip malonus 
desertas per pietus jie įvairina, 
puošia, džiugina. Juk jau iš pat 
ryto ne taip sunku prakrapštyti 
akis ir išsiristi iš lovos, kai turi 
ką nors nauja, įdomaus galvoje. 
Ir grįžus iš mokyklos vakaras ne 
toks beviltiškai pilkas, kai ruo
šiesi prisėsti prie geros knygos, 
pamėgto rankų darbo. Tik pa
busk, Lilija, mesk saldainius ir 
gailėjusis savęs: junkis į gyveni
mą, prisidėk, ženk pirmyn, tapk 
geros, judrios grupės nare.

Niekas nepasikeičia per parą ir 
netampa tuojau žavinga, įdomi 
asmenybė, bet pamažu, dažnai 
drauge su nereikalingais svarais, 
krinta vienas lukštas po kito — 
sunki eisena, susmukusi laiky
sena, žvilgsnio pilkumas — ir pa
sirodo patrauklesnis ir laiminges
nis žmogus.

Susidomėjusi veiklesniu gyve
nimu ir kitais žmonėmis, rasi 

sau vietą bendruomenėje, skau
tuose, šeimoje ir tapsi naudinga.

Gal, Lilija, nevaidinsi pačios 
svarbiausios rolės statomam vei
kale, gal nenustebinsi muziki
niais solo pasirodymais, bet su
prasi, kad svarbu ir malonu pri
klausyti grupei, kuri, sudėjus vi
sų dalyvių pastangas į krūvą, ga
li labai daug atlikti.

Vis iš naujo mėgink.
Reta mergaitė geniali: papras

tai reikia labai stengtis, kad kas 
nors sektųsi.

Nesiseka rašyti trumpų temų, 
negali susikaupti, rasti gerą pra
džią savo rašiniui, įdomų dėsty
mą ir vykusį galą. Viskas palai
da, per ilga, be formos. Todėl ir 
nekenti tokių darbų.

Bet ar tikrai stengiesi? Prisipa
žink! Gal išeitų geriau, jei iš 
anksto susidėtumei mintis, pada
rytum planą, parašytum kartą, 
išravėtum nereikalingus arba be
prasmius posakius ir perrašytum 
temą dar kartą ir, pataisius, dar

PASIKALBĖJIMAI SU SESĖM SKAUTĖM
Kaip tapti puikiu žmogum ir puikia skaute

Tik prisimink, kaip nesmagu 
būti su kuo nors, kas nuolat kal
ba apie savo išvaizdą arba skun
džiasi ja, dejuoja dėl užduotų na
mų darbų arba perdėtai rūpinasi 
savo populiarumu. Rūgšti nuotai
ka slegia ir nemaloniai užkrečia, 
todėl gera būti su žmogum, ku
ris pasitiki savim be tuščio įsi
vaizdavimo: neturėdamas nuolat 
knistis savo asmeniškuose reika
luose, jis gali galvoti apie kitus 
ir domėtis, kuo jis galėtų būti 
naudingas.

kartą, kol pagaliau pasisektų at
likti gerą darbą.

Arba skautuose: beveik neži
nai, kodėl įstojai, greičiausia kas 
nors tave įspraudė į sesių eiles. 
Bet nuo dienos, kada pradedi 
tikrai dalyvauti, prisidėti, skau- 
tybė įgyja prasmės.

Skautiškoji susidomėjimo dva
sia.

Stasės kambaryje stovi nedide
lis mikroskopas, kuriuo ji tiria 
vandens lašus iš žolėmis apaugu
sio prūdo. Juzė bando naujus re
ceptus, Marytė nori pasisiūti suk
nelę ; Rasa domisi, kaip įvairiau 
nupiešti skelbimus. Bronė studi
juoja lietuvių ir kitų tautų kalė
dinius papročius.

Po kiek laiko mergaitės gal būt 
darys ką kitą,, bet žinios ir paty
rimas liks. Joms bus įdomu gy
venti. ir jos pačios, vispusiškai 
lavindamosios, darysis įdomios.

Jei prisidės! prie jų, taip pat 
įdomiai gyvensi.

Sesė Giedrė

Malonu turėti draugų, dar ma
loniau būti drauge.

Mes laimingos, kai namiškiai 
ir draugai mus mėgsta, mumis 
domisi ir džiaugiasi bei gėrisi 
mumis, kai kas nors pasiseka at
likti. Taip pat smagu būti pa
kviestai į svečius arba sugebėti 
nustebinti kitus savo gabumais. 
Bet mūsų asmenybė tobulesnė, 
kai džiaugiamės pakvietusias ką 
nors į svečius, gėrimės kitų pasi
sekimais ir gabumais arba di
džiuojamės savo tėvų darbais.
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SAVARANKIŠKUMAS

Paaugusi nori būti savarankiš
kesnė, "laisvesnė" šeimoje, bet, 
mieloji sese, nepamiršk, kad 
ranka į ranką su didesne laisve 
eina didesnė atsakomybė. O kaip 
atsakingai elgtis, tenka kiekvie
nam žmogui išmokti.

Paimk kelis atvejus pavyzdžiui: 
tėveliai skiria tau daugiau kišen
pinigių ir leidžia pirktis kai ku
riuos drabužius: tenka išmokti 
rinktis, kas gerai atrodo ir gerai 
dėvisi.

Arba tėveliai leidžia tau pačiai 
nutarti, kada ruošti pamokas: 
tu atsakai už tai, kad jos būtų 
tikrai gerai paruoštos. Tau lei
džiama svečiuotis arba nueiti į 
kiną, bet tu pati turi pasirūpinti, 
kad mokslas nenukentėtų.

Jei išsikovojai vėlesnę valandą 
gultis, turi visvien sekti, ar ne- 
pervargsti vakare ir ar nesi su
snūdusi kitą rytą. Jei taip, turi 
grįžti prie senos tvarkos, nes mo
kykla už viską svarbesnė.

TU SKAUTĖ

Dalyvaudama skaučių sąjūdy
je turi puikią progą ugdytis: su
tinki daug naujų žmonių, susipa
žįsti su jų problemomis, įdomiai 
leidi laiką ir išmoksti prisidėti 
gera nuotaika ir savo gabumais. 
Šoki, dainuoji, deklamuoji, vai
dini, kuri savo rankų darbus. Gal 
net randi tokių gabumų, kurių nė 
nežinojai turinti. Atsiranda naujų 
minčių, užsidegi gražiom svajo
nėm, pagilini gamtos pažinimą ir 
vis labiau stengiesi atsidėkoti 
Tam, Kuris tau viską davė.

Širdyje pasižadėjusi laikytis 
gerų principų, lengviau rinksiesi 
tuos dalykus gyvenime, kurie 
tikrai svarbūs. Gyvenimo tikslas 
ir prasmė vis labiau aiškės.

Galėtum kasdien atlikti, kas 
būtina —■ keltis, eiti į mokyklą, 
susitikti su draugėm, ruošti pa
mokas, klausytis muzikos arba

VYRESNIOSIOS SKAUTĖS - geros valios 

ir gerųjų darbelių junginys

Po ilgų metų Jonas užsuko į 
mūsų namus. Iš gabaus jaunuo
lio išaugęs į aukštus mokslus 
baigusį vyrą, jis ruošėsi mokyti 
kitus ir būti jų patarėju.

Nuo bėgimo iš Lietuvos laikų 
gyvenęs be tėvų globos, Jonas 
naudojosi įvairiomis stipendijo
mis. Be mokslo jis ypatingai do
mėjosi vargstančiais ir nuo kelio 
nuklydusiais, kaip, tiesą pasa
kius, visi šių laikų sąmoningi, 
padorūs žmonės.

Bet tragiška buvo, kad Jonas 
prarado tikėjimą ir net pasidarė 
savotiškas jo priešas. Jam atrodė, 
kad sunki pasaulio, o ypač mili
jonų besikankinančių būklė aiš
kiai įrodo Dievo nebuvimą.

Tartum užsidėjęs juodus aki
nius, Jonas viską matė tiktai juo
doj spalvoj: net gėrį pašaipos 
vertą, iškreiptą.

Kuo Jonas žadėjo mažinti nelai
mę pasaulyje, praskaidrinti jo 
matomą tamsą? Tuo tarpu netu
rėjo apčiuopiamų planų, išskyrus 
paakinti jaunimą ir nustatyti jį 
prieš visus jo pasaulio negeru
mus, kitais žodžiais, sėti jį patį 
kankinantį nesibaigiantį blašky
mąsi, piktą įniršimą ir nepasiten
kinimą.

Apie gerus darbus nebuvo už
siminta.

Mielosios Sesės, Vyresniosios 
Skautės! Nematyti pasaulio var- 

žiūrėti televizijos programų ir eiti 
gulti, — bet tavo gyvenimui kaž
ko stokotų, jei nedalyvautum 
jaunimo grupėse, sueigose, susi
būrimuose, bendruose tautiniuo
se darbuose.

Gyvenimas nebūtų tas pats, 
jei nebūtum įstojusi į skautes, 
sutinki?

> Sesė Laima 

gų ir sunkumų reikštų būti aklai. 
Nenorėti prisidėti, kad vargai ir 
sunkumai sumažėtų, reikštų be
galinį egoizmą, nusidėjimą arti
mo atžvilgiu.

Ypač dabar, kada esame persi- 
ėmusios Kalėdų nuotaika, klau
siame savęs: kuo galiu prisidėti 
prie to, kad pasaulyje būtų ge
riau? Kokį mažytį šiaudelį galė
čiau atnešti į Prakartėlę, kad joje 
būtų minkščiau?

Yra galiūnų, atliekančių dide
lius darbus. Mums tenka maži, 
geri darbeliai.

Sudėti į krūvą ir surišti meile, 
maži darbeliai sudaro didesnį 
gėrį ir prisideda prie bendros ge
rovės.

Yra vargstančių tautiečių lais
vame pasaulyje ir už geležinės 
užuolaidos. Gal pasiųsti siuntinį 
nežinomiems, sužinoję, kad jie 
pagalbos ypatingai reikalingi?

Galime skleisti gerą žodį, nuo
širdžiai užjausti, tikrai domėtis 
kitais. Nepuldamas į beviltišku
mą, galime remti geras pastan
gas, prisidėti prie neapmokamus 
darbus atliekančių šiame krašte, 
kurių tiek daug, kad jų nesuskai
čiuosi.

Visa šeima galime kas mėnesį 
sutaupyti $1.— Care siuntiniams 
į labiausiai skurstančius kraštus; 
galime "įsūnyti" vaiką iš Korėjos, 
Burmos ir p. už $5.— per mėnesį.

Jau turime tolimuose kraštuose 
besidarbuojančio jaunimo. Juo 
be galo didžiuojamės, nes negali
me jų žygio kitaip suprasti, kaip 
noru dalintis — žiniomis, gyveni
mu, meile. Jų stumiamoji jėga 
yra geroji valia.

Kokį vaidmenį atlieka geroji 
valia mūsų gyvenime?

Linksmų šv. Kalėdų, Sesės!
O. S.
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ffltisri didžioji seniu
JAV RAM. VANDENYNO 

RAJONAS
Los Angeles skautiškasis jaunimas 

prie a. a. prof. Mykolo Biržiškos ka
po.

Spalio 31, 2:30 po pietų kelios 
atstovės-ai iš kiekvieno vieneto, 
pradedant paukštytėmis ir baigiant 
akademikais, susirinko prie a. a. 
prof. M. Biržiškos kapo.

Skaučių t-kė s. A. Pažiūrienė ir 
naujasis skautų t-kas ps. J. Navic
kas uždėjo ant jo kapo gėlių puokš
tę. Tada t-kė tarė kelis žodžius: 
Aš norėčiau prikelti nors vieną 

senelį
Iš kapų milžinu
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą 

žodeli
Iš senųjų laikų!

Taip dainavo mūsų tautos dainius 
Maironis - Mačiulis, norėdamas pri
kelti anų laikų lietuvių tautą iš tau
tiško apsnūdimo. Tauta išgirdo mil
žinų dvasių šauksmą, atbudo ir sto
jo Lietuvos Nepriklausomybės ko
von.

Tu, a. a. mielas profesoriau My
kole, ryžaisi 1918. II. 16 pasirašyti 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, 
kuris buvo mūsų atbundančiai tau
tai kelrodis ir tikslas.

Tu esi tas milžinas, kurs gyvenai 
mūsų tarpe, mylėjai mus ir stengei
si perduoti savo begalinę meilę Tė
vynei.

Tu džiaugeisi mūsų gražiuoju 
skautišku ryžtu ir verkei, matyda
mas mus klystančius ir tolstančius 
nuo tautos tikslo.

Mes jaučiame mūsų žuvusių did
vyrių partizanų šauksmą:

“Sesės ir broliai lietuviai, kur jūs 
bebūtumėte, nepaklyskite ir neap- 
snūskite, bet tęskite mūsų pradėta 
kovą už laisvę, kad Lietuva vėl tap
tų laisva ir nepriklausoma”.

Todėl, mielas seneli Mykolai, mes 
atėjome prie Tavo kapo pareikšti 

Tau pagarbą, kad Tu iki paskutinės 
gyvenimo sekundės dirbai mūsų 
Tautos prisikėlimui. Tavo ši nenu
ilstanti dvasia testiprina mus mūsų 
skautiškame, lietuviškame žingsny
je, kad būtume verti Lietuvos duk
romis ir sūnumis.

Mes prašysime Aukščiausiojo Tau 
atleidimo ir atlyginimo.

Ilsėkis ramybėje, mielas mūsų 
Tautos Veterane. —

Po šių žodžių fil. s. V. Pažiūra su
kalbėjo Viešpaties Angelą, visiems 
pritariant.

Su paskutiniais “Teilsisi ramybė
je” ir “Amen” žodžiais, visi tyliai 
mintimis atsisveikino su mieluoju 
savo seneliu, kurs dar taip neseniai 
gyveno mūsų tarpe. Sesė.

AUSTRALIJOS RAJONAS
Džiugo tuntas — Melbournas

Skautininkių įžodis įvyko VII. 9 
ps. A. Pociaus namuose per Ramovės 
sueigą. Jį pravedė ps. J. Makulis. 
įžodį davė į paskautininkės laipsni 
pakeltosios kandidatės Jūratė Ten- 
derienė, Audronė Paragytė ir Biru
tė Adomavičienė. Žodį tarė s. Jonė 
Žitkevičienė.

Naujai Ramovės kadencijai per
rinktas pirm. ps. A. Pocius, sekr. iš
rinkta s. J. Žitkevičienė.

Ponia Rūta Pocienė pavaišino vi
sus skaniais užkandžiais bei kavute.

VIII. 7 Melbourne vyr. skautės 
davė įžodį, kurį pravedė sesės Rasa 
Žižytė ii' s. D. Čižauskienė. Be įžodį 
duodančių — Snieguolės Dagytės, 
Jūratės Bladzevičiūtės, Zitos Gry
baitės, Rūtos Kemešytės, Rasos Sa- 
ženytės, Emilijos Vaičiulytės (mel-

Tikros sesės skautės 
ir 

tikri broliai skautai 
skaito 

SKAUTU AIDĄ. 

burniškių) ir Aldonos Andrikonytės 
bei Vidos Vaičekauskaitės (iš Gee- 
longo), sueigoje dalyvavo Danutė 
Jokubauskaitė, Genė Gabaitė, Da
nutė Vingrytė ir Rūta Žiedaitė.

VII. 31 Kensingtono parapijos na
muose įvyko Margio dr-vės skautų 
sueiga.

Šatrijos tuntas — Geelong

Joninių metu Šatrijos t. suruošė 
sueigą, kurią pravedė adjutantas v. 
si. V. Mačiulis. T-kas s. A. Karpavi
čius pakvietė v. si. F. Jarinkevičių 
kalbėti apie Skautybę.
Po to, vienas po kito, vadovai pra
vedė žaidimus bei daineles.

Sueigoje dalyvavo būrys tėvų ir 
bičiulių, kuo Geelongo Apyl. pirm, 
dr. S. Skapinskas užbaigiamojoje 
kalboje pasidžiaugė.

Sueiga užbaigta Ateina naktis 
giesme.

Penkiolikmečio stovykla Geelonge

15-kos metų gyvavimo sukakčiai 
atžymėti 1966 m. pirmomis dienomis 
ruošiama didesnio masto stovykla. 
Laukiama daug svečių.

Melbourno Džiugo t-tas visas da
lyvaus.

Entuziazmas didelis. Į talką sto
vyklai skuba ne tik lietuviai, bet ir 
bičiuliai australai.
VIII. 7 trys šatrijietės pasipuošė mė
lynais kaklaraiščiais.

VII. 31 Geelongo stovyklos reika
lams buvo suruoštas gražus balius, 
davęs apie £70 pelno.

Aušros tuntas — Sydney

VII. 19 p. Kiverių namuose Cabra- 
mottoje įvyko Skautų Tėvų ir Rė
mėjų k-to posėdis^, kuriame aptarta 
tolimesnė k-to veikla.

Nutarta imtis iniciatyvos nupirkti 
lietuvišku šriftu rašomąją mašinėlę 
Pėdsekiui.

Komitetą sudaro: pirm. St. San- 
kauskas, p. M. Apinienė, p. E. Kive-
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO
LAVINIMOSI PRATIMAI

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

Atsakymai Nr. 7

I. Skautiškoji dalis.
KI. 1. 1. B.-P. tėvas buvo dvasiškis ir gamtos mokslų 

profesorius, motina įiuvo dailininkė. Šeima buvo didelė, 
tėvas anksti mirė. Motina mokė vaikus pažinti gamtą, 
skaityti knygas ir ugdyti charakterį; 2. tyrinėjo apy
linkę, susipažino su augalų ir gyvulių gyvenimu, moks
le labai nepasižymėjo, bet turėjo gabumus vaidinti, dai
nuoti, piešti; mėgo sportą; buvo tvarkingas ir draugiš
kas; vasarą su broliais vykdavo į vandens keliones ir 
stovyklaudavo. 3. B.-P. laikė egzaminus į Oxfordo uni
versitetą, bet nebuvo priimtas. Tada pripuolamai nuė
jo i karinę mokyklą ir ten labai gerai išlaikė egzami
nus.

Kl. 2. Skaityk kiekvieną antrą raidę. Rasi, kad buvo 
pranešama. Geriamas vanduo.

Kl. 3. 1. Išvėdinti savo patalinę, 2. nusiplauti ran
kas, 3. tinkamai užgesinti, 4. atleisti palapinės virves 
(atotampas), 5. nieko nepalikti.

Kl. 4. 1. Ornitologas, 2. kiaušinių neišima visai, bet 
atsargiai stebi, kas lizde darosi, 3. ypač iš balso ir skrai
dymo būdo, 4. jei stebėtojas paliečia lizdą rankomis, al
ką nors jam padaro (perkelia, drasko ir pan.), 5. stebi
ma, kuo minta, kur suka lizdą, kaip atrodo kiaušiniai, 
kada išskrenda ar palieka žiemai ir pan.

Kl. 5. 1. Vėliavos stiebas, kryžius, altorius, skelbimų 
lenta, pašto dėžutė, stalas, laužavietė, virtuvės įrengi
mai, takai, vartai ir tvorelė, įvairūs papuošimai ir t.t.; 
2. panaudojama visa medžiaga, kuri randama aplink 
stovyklą, pvz., įvairių rūšių ir spalvų samanos, akmenu
kai, žvyras, smėlis, plytos, eglių ir pušų skujos, sraigių 

geldelės ir kt.; 3. stovyklos viršininkas, komendantas, 
adjutantas; ūkio, programos, sporto vadovai; laužave- 
dys, sanitaras, draugininkai. Be to būna dvasios vado
vas, o kartais ir gydytojas.

II. Lituanistinė dalis
Kl. 1. 1. Šešiaviečiu lėktuvu Lituanica (Bellanca mo

delis CH-300 Pacemaker, serijos N 137) iš New Yorko 
išskrido 1933. VII. 15. 6 vai. 24 min. į Kauną; 2. per
skrido 6411 km. (arba 3984 mylių) per 37 vai. 11 min,; 
3. Vyčio kryžiaus ordinu; 4. žuvo audros metu naktį į 
VII. 17 miške ties Soldinu, Vokietijoje; lakūnų kūnai 
palaidoti Kauno kapinėse; 5. žinomiausio akmens Pun
tuko gale, skulptorius B. Pundzius iškalė lakūnų ba
reljefus ir jų testamento dalį.

Kl. 2. 1. Turtingo bajoro Vidmanto dukters Birutės, 
kuri buvo vaidilutė; 2. didž. Lietuvos kunigaikštis Kęs
tutis pamatęs pamilo Birutę ir, slapčia ją atsigabenęs į 
Trakus, vedė; 3. Birutės kalnas; 4. Palangos parke, gra
fo Tiškevičiaus rūmai; 5. kaip viena geriausių Baltijos 
vasarviečių.

Kl. 3. 1. Čia duota trumpa ištrauka iš partizanų 
veiksmų, kurie, miškuose ar kitur pasislėpę, priešinosi 
net ginklu užpuolikams, atmokėdami bolševikams už 
lietuviams daromas skriaudas; 2. išvardinti asmens bu
vo tikri lietuvių partizanai, pasivadinę slaptavardžiais.

Kl. 4. 1. Atrodo, kad Jonukas buvo tautinių šokių 
šventėje; 2. be išvardintų tautinių šokių, jis dar galė
jo matyti ir kitus šokius, pvz., Šustą, Kepurinę, Kalveli, 
Kubilą ir kt.

Kl. 5. 1 — c, 2 — a, 3 — b, 4 — a, 5 — b, 6 — c, 
7 — a, 8 — a, 9 — c, 10 — c.

rienė, A. Šliogeris ir St. Šatkauskas.
Rugpiūčio mėnesi įvyko Živilės 

dr-vės, Bankstowne, jaun. skaučių 
sueiga Lidcombe, Žalgirio d-vės su
eiga Wyatt parke, Gedimino d-vės 
skautų sueiga, Živilės d-vės skau
čių sueiga ir sk. vyčių Geležinio 
Vilko būrelio sueiga.

Rugp. mėnesį taip pat Lidcombe 
buvo sušauktas buv. skaučių pasita
rimas.

DABAR PATS SVARBIAUSIAS organizacinis darbas:

Visiems sutartinai pravesti SKAUTŲ AIDO, tuo pačiu ir SKAUTYBĖS, 
prenumeratų rinkimo vajų 1966 metams.

Vietovėse neturi likti nė vieno asmens, kuriam nebūtų pasiūlyta užsi
sakyti 1966 metams SKAUTŲ AIDĄ ir SKAUTYBĘ! Abu drauge 4.— dol.

Kartą skautė — visuomet skautė, 
paskelbė L. Žalienė ir 12 buv. skau
čių, kurių vaikai jaun. skautų-čių 
dr-vėse.

Nutarta prisidėti prie Liepsnojan
čios Lelijos židinio ir padėti t-tui.

Pasitarime dalyvavo ir tunto 
Skaučių sk. vedėja ps. E. Laurinai
tienė.

AASE (Australian Association of 
Scouts in Exile) rengtame Tarptau

tiniame baliuje Lidcombe VIII. 14 
mūsų skautėms buvo įteikta AASE 
pereinamoji taurė, kaip 1965 m. 
Plaukimo Karnavalo nugalėtojoms.

Ten pat baliaus programoje gra
žiai pasirodė jaunasis akordeonistas 
jaun. skautas Edas Šutka.

IX. 26 AASE ruošiama Sporto 
Olimpiada.

Sydnejaus Senųjų Skautų Lieps
nojančios Lelijos Židinio sueiga įvy
ko VIII. 22. Ją pravedė tėvūnas ps. 
V. Deikus. Diskutuotas straipsnis iš 
Mūsų Vyčio ir iškelta daug gražių 
minčių.

Į židinį įstojo visa eilė naujų na
rių. Sueigoje buvo 19 asmenų.

A.P.
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PAUKŠČIŲ LESINIMAS ŽIEMĄIštiesiau ranką, pilną saulėgrąžų sėklų, ir nejudėdamas ramiu balsu šnekinau zylelę:— Nebijok! Juk pažįsti mane. Nutūpk ant mano rankos, nors kartą.Gyvos, tamsios paukštelio akutės sekė mane nuo šakos už kelių pėdų, tartum reikėtų išspręsti labai svarbų klausimą: rizikuoti ar nerizikuoti?Suplasnojo sparneliais, priskrido, beveik nutūpė, bet vėl grižo į medį.Vis iš naujo viliojamas, paukštelis purptelėjo ir — kaip malonu! — tiek įsikabino į vieno mano rankos piršto galą, kiek reikėjo, kad pačiuptų sėklą snapeliu.Po pirmo pasisekusio bandymo zylelei buvo drąsiau, ypač anksti rytą, kada po ilgos nakties skilvelis ištuštėjęs. Tartum peteliškė, paukštelis atskrisdavo ant rankos ir džiaugsmingai nusinešdavo skanų grobį.Kad paukščiai lankytųsi aplink namus ir pritrauktų kitus, kartais tik praskrendančius, reikia pastangų.Kartais pradžioje teatsiranda paprasti ubągiukai — žvirbliai, kurie vasarą nei čiulba, nei ypatingai nusipelno rinkdami kenksmingus vabzdžius, bet jie patraukia kitus, rečiau pasitaikančius paukščius.

Paukščiams reikia 1. pastogės, 2. maisto ir 3. vandens.Tinkamas maistas atvilios šiek tiek paukščių, bet parūpink jiems dar pastogių (namelių, krūmų, medžių) ir 
vandens, ir jų pamažu lankysis daugybė! Labai karštose vietovėse užtenka parūpinti vandens, kad paukščiai burtųsi prie namų.Žiemą paukščiai turi rasti užuovėją nuo sniego, vėjo ir šalčio. Tą jiems teikia tam tikri krūmai, tuo tikslu suneštos šakų krūvos, geriausia prie šalutinių pastatų pietų pusėje prikaltos lentynėlės arba paukščių namelio pavidalo tupyklos, prikalamos prie sienos arba medžių. Tačiau visada reikia parinkti tokią vietą, kur katės negalėtų užpulti prisiglaudusių nakvotojų.

PAUKŠČIU LESINIMASLesinti paukščius ne tik malonu, kadangi esame jų draugai, bet ir todėl, kad galime juos stebėti, pažinti ir, norėdami, piešti arba fotografuoti. Nė nereikia žinoti jų vardų, bet pamažu savaime darosi įdomu atskirti rūšis, jų savumus ir pomėgius ir išmokti jų vardus.Žvirbliukai, špokai, mėlynieji kėkštai (bluejays) ir zylelės beveik visiems žinomi, bet ir jų tarpe yra visokių individualistų — bailių, drąsuolių, peštukų, smalsuolių, snaudalių, egoistų, smaližių — kaip ir žmonių tarpe. Ir, kaip ir žmonės, jie atsiliepia į malonų ir jautrų su jais elgesį.
LESINIMAS TIK ŽIEMĄNorint lesinti tik žiemą, mūsų pasaulio dalyje reikia pradėti spalio mėnesį ir nenutraukti iki 1-2 savaičių po 

paskutinio sniego, kas būtų maždaug balandžio mėnesio pradžioje arba gale. Jei nesi tikras, kad galėsi lesinti tiek mėnesių, geriau nepradėti. Paukščiai ir žiemą turi savo teritorijas, kuriose laikosi ir ieško maisto. Per vėlai pradėjus lesinti, mažiau vilties susilaukti daug sparnuočių.Per anksti nutraukus lesinimą, paukščių gyvybė pavojuje, nes jie įpratinti būti lesinami.Kas išgali ir nori stebėti ir džiaugtis paukščiais per visus metus, lesina juos be pertraukos.
LESYKLOSGali lesinti ant žemės, bet turi prieš tai nušluoti sniegą, kad lesalas nesusimaišytų su sniegu ir tuojau nesušaltų. Be to ir paukščių kojoms šilčiau. Tačiau toks lesinimas kartais patraukia kates ir šunis, kas, aišku, nepageidauj ama.Geriau pradėti lesinti ant stalo iš % inčo storio lentų, pastatyto toli nuo vietos, iš kurios voverė arba katė galėtų užšokti.Juo stalas didesnis, juo jis labiau patiks svečiams, kurie kartais nemėgsta lesti būryje arba nemoka lesti nesipešdami.

Stalo aukštis turėtų būti maždaug 4% pėdų nuo žemės. Stalui palaikyti stulpas, įkastas 24—30 inč'ų į žemę, galėtų būti 2”x4” arba 4”x4”, gaunamas statybinės medžiagos sandėliuose. Žinoma, galima, taip pat panaudoti šiaip stulpeli — nukirsto medžio liemenį, tik kiekvienu atveju patartina jį manketu (žiūr. iliustr.) apsaugoti nuo voverių ir kačių, bandančių užlipti ant stalo nuo žemės.Jei įmanoma, geriausia vieta tokiai — bet kokiai — lesyklai yra aikštelėje pietų pusėje, kur šilčiau ir 10— 20 pėdų nuo krūmų arba sumestos šakų krūvos, į kurią paukščiai galėtų sprukti nuo vanago ar p.Jei nori, kad lesalas nebyrėtų ant žemės, prikalk 2” kraščiuką, bet tada arba palik kampučius atvirus arba, dar geriau, išgręžk apie tuziną 1” skylučių, kad lietaus arba tirpstančio sniego vanduo per jas nubėgtų.Nieko tokio, jei išbyrės ir kelios sėklelės: žvalios paukščių akutės jas bematant suras!Nors atviroje lesykloje lesalas apsninga ir aplyja, ji pradedančiam lesinti tinkamiausia: lesalas iš tolo matomas, ir paukščiai greičiausiai renkasi.Palūkėjęs gali ant lesyklos uždėti dailų stogą, kad atrodytų kaip trobelė.
KUO LESINTI PAUKŠČIUSPaukščiams, kaip ir žmonėms, reikia vitaminų, proteinų (baltymų), riebalų, angliavandenilių (karbohi- dratų) ir mineralų. Kadangi jie neturi dantų, reikia dar pridėti žvirgždelių (sumaltų kriauklių ir p.) maistui skilvyje sumalti.* Kukurūzai — skaldyti arba sutrupinti — teikia vi-250 —
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taminą A ir angliavandenili; sėmenys, sora tikroji, sėklos, grūdeliai ir kviečiai teikia angliavandenilį ir energiją gaminančių vitaminų, krakmolą;* riešutų sviestas, riešutai ir kanapių sėklos teikia baltymus;* saulėgrąžų sėklos teikia ypatingai daug baltymų;* lajus (atstoja vabalus, vikšrus), riešutų sviestas, — iš viso riešutai — teikia riebalų;* balta duona ir riešutų sviestas duoda druskos;* žvirgždeliai ir kiaušinių kevalai duoda kalcijumo ir fosforo (šiurkštus jūros smėlis arba sumaltos austrių geldelės padeda virškinti);* vaisiai duoda angliavandenilių, riebalų ir vitaminų.Baltoji duona neturi aukštos maitinimo vertės, bet paukščiai ją mėgsta, gal ypatingai dėl esančios joje druskos. Be to, ji iš tolo matoma ir vilioja. Juodi ilgauodegiai (grackles) ją merkia vandenyje ir pasigardžiuodami ryja. Ir kiti paukščiai, jų tarpe kardinolai ir rau- dongurklės, ją mėgsta, ypač sutrupintą į piršto galo didumo gabalėlius.Raudongurklės (robins) ypatingai mėgsta sutrupintas pačirškintas baltos duonos riekeles. Kartais jos mėgsta ir ledus, kaip, pvz., sužeista ir žmonių auginama raudongurklė, kurią aprašo vienoje knygoje.

Bostono skautai oboliauja rajono stovyklavietės fondui padidinti. s. č. Kiliulio ntr.

Kokio norime SKAUTU AIDO 1966 m.?

1966 m. SKAUTU AIDO turėtų išeiti 10 numerių. Jo 
priedo SKAUTYBĖS — 4 numeriai.

SKAUTU AIDAS skiriamas visiems ir visoms. 
SKAUTYBĖ, pirmiausia, skiriama vadovams ir vado
vėms bei tėvams.

Siekiama, kad SKAUTU AIDAS būtų įdomus, nau
dingas, gražus ir kad jis tvirtai laikytųsi skautybės prin
cipų ir ištikimai eitų lietuvybės keliu.

Siūlykite, kas ir kaip būtų geriau to tikslo siekti.
Rašykite redakcijai, ko norite SKAUTU AIDE.

Red.

Vieną kartą juokais pavaišintas ledais, paukštelis tapo smaližium: pajutęs, kad valgomi ledai, jis rėkte rėkė, reikalaudamas savo dalies. Gavęs nors kiek, jis sužavėtas užsimerkdavo, nors šaltis ji ir vertė nusipurtyti. Prarijęs kiek tilpo snape, jis tuojau vėl žiojosi naujam daviniui.Laimė, kad ne visi paukščiai turi toki savotišką skonį, nes pirkti jiems ledus būtų kaip ir per brangu!Saulėgrąžos įvairių paukščių labai mėgiamos. Jos brangesnės už maišytas sėklas, bet užtat patraukia retesnių paukščių. Bet ir įprastuose sėklų mišiniuose, gaunamuose krautuvėse, 15-25% saulėgrąžų, ko užtenka.
VANDUOVanduo žiemą taip pat reikalingas. Patogiausia pastatyti indelį karšto vandens pro langą į prie jo pritaisytą lesyklą. Paukščiai ne tik atsigers, bet ir bris i vandenį, norėdami sušildyti kojas.

Kaip apsisaugoti nuo balandžiuKad balandžiai negalėtų skriausti mažų paukštelių, patartina gulšciai prikalti prie atdarų lesyklos dalių 14” storio lazdeles. Tarp lazdelių palikti 11/2” tarpus mažiems paukščiukams pralįsti. Kadangi jie gali įkliūti ir susižeisti, vielos tinklas šiam reikalui netinka.
ŠVARA LESYKLOJEKad neįsimestų grybų ir paukščiai neužsikrėstų, lesyklos tenka valyti ir net dezinfekuoti (lyžolių).

Nuostabu, kad, pvz., zylės, nesveriančios nė uncijos, gali išlikti gyvos per didelius speigus, bet, kaip motorui reikia alyvos, taip joms reikia turėti pakankamai maisto. Gerai užlesusios vakare prieš nueinant tūpti ir radusios tinkamą vietą pernakvoti, jos gali mus vis iš naujo džiuginti.Panašiai yra ii- su kitais paukščiais. Sumažėjus normaliems maisto šaltiniams (javų laukams, ūkiams ir p.) ir nakvynėms vietoms (ūkio trobesiai, seni, drevėti medžiai), žmogus gali daug kuo padėti.Įtraukus visą šeimą, šis dalykas duos nelaukto, gražaus pelno. Sės. Sk.
— 251
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PETRIUKAS PAVERGTOJE LIETUVOJE =
...............  Adolfas Venclauskas
Ištraukos iš apysakos TARP GALINIŲ IR PURIENŲ rankraščio. (Tęsinys)

Bet aplinkui berniuką buvo tylu. 
Jis atsispyrė nuo sienos ir vienu 
šuoliu perbėgo gatvę. Sėlindamas 
patvoriais, pasiekė savo namą. Ty
liai atidarė duris — jos buvo neuž
rakintos — ir įėjo j savo kambarį.

— Petriuk, tu? — išgirdo tylu, 
susirūpinusi motinos balsą.

— Mama! — puolė Petriukas mo
tinai i glėbį.

Motina, stovėdama aslos vidury
je, apkabino vaiką ir glaudė prie sa
vęs. Nors jau buvo vėlyba naktis, ji 
buvo nenusirengusi ir matomai dar 
neatsigulusi.

— Vaikeli mano, aš taip buvau 
susirūpinusi. Kur taip užtrukai? Ar 
kas blogo neatsitiko?

— Nieko, mama, nieko. Paskui 
viską papasakosiu. Bet dabar aš tu
riu tuojau eiti pas mokytoją.

— Kur tu, vaikeli? Mokytojo nėra 
namie.

— Kaip ne namie? — susirūpino 
berniukas. — Aš turiu jam tuojau 
pranešti. Kurgi jis?

— Nežinau, vaikeli, kur jį naktį 
besurasi? Dievas žino, kas čia dabar 
darosi! Eik gulti.

— Negalių, mama, negaliu! Turiu 
surasti mokytoją.

— Ak tu sviete mano! negalima iš 
namu išeiti. Milicija gaudo. Eik gul
ti.

— Gerai, mama, bet aš turiu būti
nai pamatyti mokytoją! Aš tuojau, 
mama. — Ir, staiga ištrūkęs iš moti
nos glėbio, išmovė pro duris. Pribė
go prie mokytojo kambario durų ir 
garsiai pabarškino, bet i jo beldimą 
niekas neatsakė.

Tada jis išbėgo i gatvę. Apsižiū
rėjęs, kad nieko arti nėra, pradėjo 
bėgti patvoriais ir nudūmė į mokyk
lą. Apsidairė ir laiptais pakilo į prie 
mokyklos durų. Paspaudė durų ran
keną, bet durys neatsidarė. Nubėgo 
laipteliais žemyn ir, apėjęs už na
mo kampo, priėjo prie lango į mo
kytoju kambarį ir tyliai dukart 
belstelėjo į lango rėmą.

Po valandėlės langas truputį pra
sivėrė, ir iš jo išlindo mokytojo Ku
raičio galva.

— A, tai tu, Petriuk, — nudžiugo 
jis, pažinęs vaiką. — Eik pro duris, 
aš atrakinsiu. i

Kai Petriukas priėjo prie durų, 
jos jau buvo atrakintos, ir berniu
kas įsmuko į vidų. Čia jo laukė Ku
raitis, kuris, jam įėjus, užrakino du
ris.

— Paukščiukai bus iš lizdu išskri- 
dę, vanagas dėkoja už pranešimą, — 
tyliai prašnabždėjo Petriukas.

SKAUTŲ AIDO 1966 metų pren. rinkimo vajus nuo lapkr. 15 ligi kovo 1.
Visi, gauną žurnalą 1965 metais, kviečiami savo prenumeratas galimai 

greičiau atnaujinti 1966 metams. Laiku atnaujinę, žurnalą gaus -be pertrau
kos. Prenumeratas atnaujinti ar naujai užsisakyti galima per skautų bei 
skaučių vienetus, per paskirus SKAUTŲ AIDO prenumeratų rinkėjus ar 
tiesiog administracijoje.

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

Petriuko Pavergtoje Lietuvoje 
patriotinių nuotykių aprašymas 
Skautų Aide baigiasi. Skaitytojai 
Petriuką dabar pažįsta gerai ir juo 
gėrisi.

Tokių Petriuku Lietuvoje visais 
laikais buvo daug. Jų, aišku, yra ir 
dabar ir jų bus ateityje.

Aprašymas tinka ir pašnekesiams, 
kai klausytojai nėra dar skaitę visų 
tęsinių.

Redakcija labai dėkinga autoriui, 
v. s. A, Venclauskui, leidusiam iš di
delės ir labai vertingos apysakos 
Skautų Aide spausdinti jos ištrau
kas apie Petriuką.

Tačiau tenka gailėtis,-'kad Skautų 
Aidas negalėjo aprėpt.i įdėti viso kū
rinio.

Būtų labai gera, jei. kas galėtų vi
są TARP GALINIŲ IR PURIENŲ 
apysaką išleisti atskiru veikalu. Tai 
labai verta.

Kuraitis paspaudė berniukui ran
ką ir buvo benorįs jį apkabinti, bet 
Petriukas pasviro, jo keliai sulinko, 
ir jis susmųk^Žint žemės. Mokytojas 
jį pakėlė, ąnt-ranku ir, net neužra
kinęs mokyklos durų, greitais žings
niais nunešė vaiką i motinos namus.

Petriukas buvo apalpęs.
Kai Kuraičio ir motinos pastan

gomis berniukas atgavo sąmonę ir 
buvo paguldytas į lovą, blyškioje 
žibalinės lempos šviesoje jo veidas 
buvo išbalęs. Akys blizgėjo, greit 
pradėjo kilti karštis.

Kitą dieną pašauktas gydytojas 
nustatė plaučių uždegimą. Petriukas 
kliedėjo, kalbėjo apie paukščiukus, 
apie kareivius ir partizanus...
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