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SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS IR VISOMS
SKAUTU AIDO 1966 metu prenu

meratų rinkimo vajus ir to vajaus 
varžybos baigiasi š. m. kovo 1 d.

SKAUTU AIDA 1966 metams ga
lima užsisakyti bet kada, tačiau vė
liau užsisakiusieji gali nebegauti 
pirmųjų žurnalo numerių.

Vajaus varžyboms užskaitomi visi 
vajaus laikotarpiu S. A. administra
cijai atsiųsti ir apmokėti prenume
ratų užsakymai.

Visi prenumeratų rinkėjai ir rin
kėjos prašomi atsiskaityti tvarkin
gai, laiku ir pagal vajaus bei varžy
bų nuostatus, skelbtus pr. metų 
ŠAUTŲ AIDE (nr. 9, psl. 224), KRI
VŪLĖJE bei k. ir dar atskirai iš
siuntinėtus vienetams, vadovams - 
vadovėms bei prenumeratoriams.

1965 m. prenumeratoriams, ligi 
šiol dar nepratęsusiems prenumera
tos 1966 metams, siunčiamas ir šis 
SK. AIDO nr. ir dar bus siunčiamas

IR PRIE VĖLIAVOS ŠVENTOS 
AIDI PAŽADAS ŠIRDŽIŲ — 
VISAGALIO IR TAUTOS 
KELIĄ GRĮSIME. — BUDŽIU!

Detroito Gabijos tunto jaun. skau
tės: Virginija Pranėnaitė, Daina As- 
tašaitytė, Rita Matvekaitė, Giedrė 
Sirutytė. A. Plečkaičio ntr.

SK. AIDO nr. 3 ir SKAUTYBĖS 
nr. 2.

Po to laikraščiai galės būti siun
tinėjami tik prenumeratas pratęsu- 
siems. Administracija pinigiškai ne
pajėgia toliau siuntinėti neužsisa
kiusiems.

Todėl skubėkite sutvarkyti šį rei
kalą.

Maloniai kviečiame visus tapti ir 
būti SKAUTŲ AIDO ir SKAUTY
BĖS 1966 m. skaitytojais!

Prieš vajaus pabaigą ypatingai 
tenka dėkoti prenumeratų rinkėjams 
ir rinkėjoms, nes jų dėka mūsų laik
raščiai pasiekia vis daugiau skaity
tojų.

Nepaprasta padėka priklauso gar
bės leidėjo prenumeratoriams 
($25.00), garbės prenumeratoriams 
($10.00) ir aukotojams, kurių geru
mo pagalba ne tik gali SKAUTŲ 
AIDAS tobulėti, bet jis gali pasiekti 
jo labai laukiančius skaitytojus Vak. 
Vokietijoje, Italijoje, Pietų Ameri
koje ir k., iš kur, dėl vietinių sąly
gų, laikraščių iš Amerikos lietuviai 
negali užsisakyti.

Šios pagalbos šiais metais reikia 
daugiau.

Labai ačiū visiems ir visoms!

K. Čėsna,
SKAUTŲ AIDO Administratorius.

Mieli Skaitytojai!
Redakcijai rūpi žurnalą tobulinti, 

Įvairinti ir siekti, kad jis vis uoliau 
tarnautų sąjūdžio siekimams.

Visą laiką susilaukiama ir viso
kios paramos, pagalbos, pritarimo, 
skatinimo. Ateina rašinių, korespon
dencijų, iliustracijų, kūrybos bei 
patarimų.

Numerio turinys sudedamas bent 
iš 25-35 bendradarbių talkos; jų da
lis su kiekvienu nr. keičiasi ir pasi
pildo.

Skautų Aidas yra per mažas, kad 
galėtų visiems pridėti visa ko. Bet 
bandoma įvairinti, derintis ir, kiek 
vieta leidžia, daugiau dėti visokios 
medžiagos.

Labai ačiū bendradarbėms ir ben
dradarbiams visame laisvajame pa
saulyje!

Skautų Aidas vasaros metu ir 
švenčių progomis gauna įvairių 
sveikinimų. Paprastai jų, nors labai 
mielų ir vertų, laikraštyje nemini
me. Tačiau šio lietuviams brangaus 
mėnesio proga, Vasario 16 gimnazi
jos skaučių laiškas vertas ypatingo 
dėmesio, ir jis įdėtas psl. 35.

Budžiu,
v. s. A. Saulaitis.
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VASARIO 16-oji:
• Nepriklausomos Lietuvos atstatymo sukaktis, 

kai Lietuvos Tarybos 1918 vasario 16 Vilniuje buvo 
paskelbtas aktas.

• Ji yra Lietuvos Nepriklausomybės ir lietuvių tau
tos laisvės simbolis, kuris, lyg kelrodžio žvaigždė, 
šviečia visai Lietuvos ir lietuvių tautos išlaisvinimo 
kovai.

Visi švenčiame VASARIO 16-ąją ir 
visi siekiame Lietuvai laisvės!

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

TAUTOS LAISVĖS GARSAIS

Neseniai Chicagoje didžioji 
mūsų skautiškoji šeima minėjo 
v. s. Juozės VAIČIŪNIENĖS 70 
metų amžiaus sukaktį.

Skautų Aidas, drauge su visais 
savo skaitytojais ir skaitytojomis, 
didžiosios tautinės šventės metu 
— vasario mėnesį — nori pridėti 
savo skautiškuosius linkėjimus 
lietuvių tremties savosios skau- 
tybės ideologei.

Sukaktuvininkė savo prigimti
mi yra pedagogė, mokytoja, jau
nimo ugdytoja.

Ji įžymi rašytojo žodžio meni
ninkė, rašytoja, poetė. Jos kūry
bos posmai puošia daugel leidi
nių, o jos poezijos rinkiniai mieli 
lietuviu rašyto žodžio branginto- 
jų namuose.

Lietuviškosios dvasios ugdyto
ja, lietuviškojo charakterio for
muotoja, skautiškųjų idealų skel
bėja ir tremtiniškųjų uždavinių 
kėlėja — v. s. J. Vaičiūnienė, ne
paprasto idealizmo liudytoja, bu
vo viena iš pirmųjų ir ryškiau
siųjų tautos laisvės šūkių kūrėja, 
tremtiniškosios lietuvių skauty- 
bės uždavinių dėstytoja ir atitin
kamų konkrečių programų reda
guoto j a.

Gilus jos ir kaip buv. vyriau
sios skautininkės pastangų aidas 
tebėra ryškus mūsų sąjūdyje.

Sveikinant Sukaktuvininke, lin
kėtina ne tik Jai dar daug laimės, 
bet taip pat ir mūsų sąjūdžio da
lyviams ir dalyvėms, ypač vyres
niesiems, giliau pajusti Jos pa
teiktus dvasinius lobynus! A.S.

o-----------------------------------—ra

V a s a r i o 22-o j i :

— Skautybės Įkūrėjo lordo R. Baden-Powellio ir 
Pasaulio Skaučių Šefės lady Baden-Powell gimimo diena.
— Tarptautinė skaučių Mąstymo diena.
— Skaučių šventė.c.

AUKITE GALINGI
Aukite galingi, kuo stipriausiai susipynę 
Rankomis, širdim ir nepalenkiama mintim, 
Kaip ereliai, saugantys budriai nakvynę, — 
Jei budėjote džiaugsmingai laisvės jauną rytą, 
Dar stropiau budėkite giliausiomis naktim!

Kaip ilga, žaibais kryžiuojantis, tamsa bebūtų, 
Nesuspės pralenkt užgrūdintųjų ištvermės, 
Užslopint lelijų kvapo ir žalumo rūtų,
Paklaidint namolei skubančio drąsaus keleivio, 
Sustabdyti žemės gyslų trykštančios versmės.

Kelias kietas tirpdančios grandis ugnies kūrėjų, 
Amžiais nešusių didingą žodį Lietuvos.
Plazda vėliavos plačiau tarp prieštaringų vėjų — 
Nuo aušros lig vakaro pavėsio vis kartokit 
Mūsų žemės gyvą laisvės balsą — nuolatos.
Jeigu kelrodė žvaigždė akiraty aptemtų, 
Klauskitės Rūpintojėlio, kur link žengt tada...
Kad sausumoje ir jūros kryžkelius jis lemtų, 
Neatimtų dešinės ir žvilgsnio nenukreiptų — 
Melskite vieningo ryžto ta pačia malda.

V. s. J. A. Vaičiūnienė
Autorė šį kūrinį parašė LSS 45 metų sukakčių Jubiliejinei Stovyklai 

1963 m. pasveikinti.

— 27
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DUOTASIS ŽODIS
Kiekvieną kartą, kai tekdavo 

važiuoti pro šalį, Nata pažiūrėda
vo Į didelius, mūrinius pastatus 
ir pagalvodavo:

— Ligoninė! Kažin, kas ten da
rosi? Kaip ligoniai jaučiasi?

Ir jai darydavosi kažkaip be 
galo gaila visų sergančių ir ken
čiančių pasaulyje. Mergaitė nė 
nepagalvodavo, kad ir jai galėtų 
tekti atsigulti į ligoninę. Tai įvy
ko labai staigiai.

Nukritusi aukštielninka. Nata 
nebegalėjo atsistoti, taip skaudė
jo nugarą. Tėveliai turėjo pa
kviesti greitosios pagalbos auto
mobilį, ir mergaitė atsidūrė dide
liame, mūriniame pastate, kurį 
iki tol tepažinojo iš lauko.

Pirmosios dienos ligoninėje pra
ėjo kaip migloje, tik visą laiką 
skaudėjo nugarą. Kartą Nata net 
pagalvojo, kad gal niekuomet 
negalės vaikščioti. Tai buvo bai
siausia!

Bet pamažu darėsi geriau, ryš
kėjo seselių veidai, paskui atsi
lanką tėveliai ir pagaliau kiti 
vaikai ligoniai toje pačioje salėje.

Ir kokių ligašiukų ten nebuvo: 
kantrių ir triukšmingų, nuolat ver
kiančių ir linksmų, lūžusiom ko
jom ir rankom, aprištom galvom 
po automobilių nelaimių — viso
kių visokiausių, jaunesnių ir se
nesnių už Natą.

Visi vaikai turėjo savo rūpes
čius, savo geras ir blogas valan
das; iš pat ryto visi be galo laukė 
giminių ir draugų atsilankant. 
Apie tai tik ir kalbėdavo. Sunku 
būdavo žiūrėti į tuos, ypač iš to
limesnių vietų atvykusius, kurie 
retai kada turėdavo svečių.

— Kai pasveiksiu, lankysiu vai

kus ligoninėje, — sakydavo Nata 
sau. — Dievuli, kad tik pasveik
čiau!

Nata pasveiko, bet savaičių, 
praleistų ligoninėje, nepamiršo. 
Laisvais savaitgaliais, per didžią
sias šventes ir vasaros atostogas 
galėdavai ją sutikti ligoninės vai
kų skyriuje. Balta suknele, švie
siais plaukais ir pilnomis gerumo 
akimis ji guodė, tvarkė, rūpinosi. 
Išmoko perkloti lovas, prausti ir 
maitinti vaikus, kurie jos laukte 
laukė. Ypatingo dėmesio skirda
vo vienišiems ligoniams, rodyda
vo jiems paveikslus, pasakodavo 
pasakas ir žaisdavo su jais.

Nemaža praėjo metų. Ligoninė 
ir seselės pasidarė tartum antrie
ji Natos namai. Mergaitė visuo
met galvodavo apie tai, kaip ji 
galėtų vaikus ligonius geriau už
imti, jiems padėti ir suteikti 
džiaugsmo.

Vėl kada užėjusi, Nata rado lū
žusia ranka berniuką, labai vie
nišą ir išsigandusį. Iš aštuonių 
vaikų šeimos provincijoje, jis 
jautėsi kaip paukštis, išmestas iš 
lizdo. Lankyti jo tėvai dėl atstumo 
ir daugelio darbų negalėjo, o čia 
kaip tyčia artėjo jo gimtadienis!

Nesunku įsivaizduoti, kiek kar
čių ašarėlių Juozukas nurijo pa
galvojęs apie namus. Tada, vėl 
labai geru laiku, užėjo Nata, su
žinojo apie berniuko širdgėlą ir 
pasišventė jam. Pažadėjo jo gim
tadienio jokiu būdu nepamiršti ir 
drauge su juo švęsti.

Būtų buvę gerai, bet pasitaikė 
taip, kad tą pačią dieną, kada 
Nata turėjo lankyti Juozuką, jau
nuomenė ruošė programėlę su 
šokiais. Žadėjo būti linksma bro

lių ir sesių tarpe su svečiais iš ki
tų vietovių.

Pasvarsčiusi savo problemą. 
Nata nutarė pasiųsti Juozukui do
vanų su laiškeliu ir nueiti į šo
kius. Gavęs dovanas, aprims, 
galvojo. Pagaliau ne taip dažnai 
pasitaiko toks įdomus pasilinks
minimas, ir ji gali sau leisti ne
nueiti į ligoninę.

Taip ir padarė: iš anksto pasi
rūpino Juozuko dovanomis, o po 
to jau ruošėsi šokiams, teletona- 
vo, tarėsi, puošėsi.

Per programą Nata sėdėjo su 
draugėm ir plojo iš visų jėgų. Tik 
nei iš šio, nei iš to, jai šovė į gal
vą:

— Juozuko gimtadienis? Kažin, 
kaip jis jaučiasi?

Ir jau neberado ramybės. Min
tis apie vienišą berniuką ir jam 
duotą pažadą jos nebepaleido. 
Pagaliau, radusi tinkamą mo
mentą, Nata išslinko iš salės, su
laukė autobuso ir už pusvalan
džio jau buvo ligoninėje.

Nepakeitusi savo puošnios suk
nelės, ji atėjo į vaikų skyrių, prie 
Juozuko lovos. Vienu žvilgsniu ji 
pamatė savo neišvyniotas dova
nas su kortele ant kėdės ir sese-

28 —
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JAUNIMO METAI
Turime imtis darbo ir atsakomy

bės, kad šie metai tikrai būtu jauni
mo veiklos metai.

Jaunimo kongresas turi tapti išei
vijos lietuviu jaunimo manifestacija 
ir ateities veiklos gairių nustatymas.

Visas dėmesys, visi didesni ir ma
žesni 1366 metu įvykiai turi krypti 
i jaunimą, i jaunimo organizacijas 
ir jaunimo veiklą.

Laisvės kovos tesimas yra jauni
mo pareiga.

*
Visi keliai ves i tas vietas, kur pir

mą kartą įvyks ilgai planuota ir sva
jota bendra studentu stovykla.

Šios stovyklos pasisekimas pri
klausys nuo mūsų visu.

❖
Mes, jaunieji, parodysim visuome

nei, kad sugebame suvažiuoti i vie
ną vietą, praleisti dienas kartu, kai

lių dovanotą pyragą su žvaku
tėm ant staliuko. O lovoje, visas 
žibėdamas džiaugsmu, sėdėjo 
Juozukas ir šaukė:

— Aš žinojau, aš žinojau, kad 
ateisi: juk pažadėjai! Nieks nebe
tikėjo, bet aš žinojau. O dabar 
švęskime!

Vos sulaikydama ašaras, Nata 
sveikino berniuką, uždegė žvaku
tes, kurias jis užpūtė vienu pūste
lėjimu, kad jo didžiausi norai iš
sipildytų. Tada, nepastebimai 
paslėpusi kortelę, padėjo išvy
nioti dovanas.

Bematant pasklido saldainiai, 
pyrago gabalėliai po kambarį, 
nes taip Juozukas norėjo. Taip vi
suomet būdavo jo didelėje šei
moje namie.

Į pasilinksminimą Nata nebe
grįžo: pabuvusi su laimingu Juo
zuku, tiesiai nuvažiavo namo.

Sakysite, keista mergaitė, tie
sa? Ne tokia, kaip paprastai pa
sitaiko. "Laikosi savo žodžio" jai 
nebuvo tik taip sau įstatas, bet 
gyvenimiškas įsipareigojimas.

Mat, Nata buvo skautė.

bėtis jaunimo temomis, pastebėti 
ideologinių mūsų organizacijų pliu
sus ir pasimokyti, ką kuri mūsų or
ganizacija turi gera.

Stovykloje turėsime svečių iš kitų 
kraštu. Juos šiltai priimkime.

Po kongreso Dainavos stovykloje 
vyks studijų savaitė kitų kraštų jau
nimui.

Taip pat stengsimės sudaryti sąly
gas jam paviešėti lietuvių šeimose 
JAV ir Kanadoje.

Jaunimo metai yra mūsų metai.
Tad stenkimės juos tinkamai at

žymėti.
Algis Zaparackas.

(Paimta iš Pasaulio Lietuvio)

Uolūs skautiškojo gyvenimo dalyviai tariasi JAUNIMO KONGRESO 
reikalais. Iš kairės: Filisterių skautų sąjungos CV pirmininkas ir PLB Jau
nimo metų talkos komisijos narys dr. Stepas Matas, PLB Valdybos vicepir
mininkas Vytautas Kamantas ir Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso komi
teto pirmininkas Algis Zaparackas. V. Pliodžinsko ntr.

MUSU JĖGOS, MUSU ŽINIOS

LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI!

(1966 Jaunimo metų šūkis)

NEAPSILEISKIME!
Naudingi žodžiai iš gražios lietuvių 

kalbos:

Brolaitis, brolėnas — brolio sūnus; 

brolaitė, brolėčia — brolio duktė; 

broliavaikis, brolvaikis — brolio 
vaikas;

brolienė — brolio žmona;

dėdė — tėvo ar motinos brolis;

dėdienė — dėdės žmona;

dukterėčia — brolio ar sesers duktė; 

seserėčia — sesers duktė;

anūkė — sūnaus ar dukters duktė; 

dukraitė — dukters duktė; anūkė;

dukterėnas, vaikaitis, anūkas — 
dukters ar sūnaus sūnus, vaikas.

dvynys, dvynukas — gimęs kartu su 
kitu;

gimtadienis — gimimo diena;

gimtuvės — gimimo diena; gimta
dienio šventė, iškilmė, puota ta 
proga.

(Gimtoji Kalba, 1965)

— 29
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KAS RASĄ NEŠA ANT SAVO RAGŲ?

Šis rašinys skiriamas ELNIŲ skiltims; jis taip 
ELNIAI pat naudingas BRIEDŽIŲ, STIRNŲ ir k. skiltims.

Red.

Elniai yra atrajotoji! šeimos žvė
rys, daugiausia šakotais ragais. El
nių porūšių labai daug, jų tarpe 
šiaurės elniai, stirnos, briedžiai, da
nieliai. Pastarieji trys užtinkami ir 
Lietuvoje.

Elnių kojos turi keturis pirštus, 
bet šoniniai menkai išlavėję ir iškel
ti aukštyn.

Kam yra tekę matyti elnią, ypač 
natūralioje aplinkoje — gamtoje — 
neužmirš jo grakštaus, laibo kūno, 
stipraus, gražaus kaklo su į prieša
kį susmailėjusia galva ir didelėmis, 
budriomis akimis.

Išskyrus šiaurės (arba eskimų) 
elnią, ragus turi tik patinai. Ragai 
auga iš kaktos kaulo ir susideda iš 
kaulo audinio. Pradžioje ragai ap
traukti oda su. plaukais, o odoje 
daugybė kraujo indų. Ragams išau
gus, kraujo indai sunyksta, oda nu- 
džiūsta, ima luptis, ir pagaliau visai 
nukrenta, kai žvėris trinasi ragais j 
medį. Tada ragai yra sausi kauliniai 
daiktai.

Tik apatinė ragų dalis, sudaranti 
lyg jo pamatą, rožiastiebj, visuomet 
aptraukta oda, panašia į nusilupu
sią ragų odą.

Elnių ragai daugiausia šakoti; jie 
išauga iš jaunojo elnio vienšakio 
fvienastypio) rago be rožės.

Yra elnių pastoviais vienšakiais 
arba dvišakiais ragais, kitų šakų 
skaičius didesnis. Dar kitos rūšys 
(pvz. briedžiai, danieliai) turi men
tės pavidalu išplėstus (mentėtuo- 
sius) ragus.

Įprasta galvoti, kad iš ragų šakų 
skaičiaus galima atspėti elnio am
žių, bet tai nevisai tikra, nes skai
čius pareina ir’ nuo gero ar blogo 
maisto ir bendros sveikatos būklės.

Iškasenos įrodė, kad elniai pra
džioje buvę beragiai; po jų ėjusi rū
šis mažais šakotais ragais ir net to
kia, turėjusi didesnius ragus už tu
rimus bet kokios šiais laikais gyve
nančios elnių rūšies.

Senesniu elnių ragai eina mažyn, 
šakų skaičius ir rožė mažėja.

Daug elnių kasmet numeta ragus 
ir jų vietoje užsiaugina naujus. Ro- 
žiastiebyje atsiranda tuštumos, ku
rių vietoje ragai pamažu nutrūksta. 
Aplink žaizdą susidaro odos žiedas 
ir vėl apsitraukia oda. Europinio el
nio ragai po trijų mėnesių visai su
augę.

Išskyrus pusiau prijaukintą šiau
rės elnią (kuriuo pagrįstas eskimų 
ir p. gyvenimas —juo važiuoja, joja; 
jį melžia, mėsą valgo, iš ragų ir kau
lų daro įrankius, iš odos elnenos — 
drabužius. Jis plačiai išskečiamais 
pirštais, kurių ketvirtasis liečia že
mę, plačiomis nagomis, kad būtų 
lengviau vaikščioti sniego paviršiu
mi), elniai neturi arba turi maža po- 
vilnio ir keičia plaukus pavasari ir 
rudeni. Vasarą plauko spalva ryš
kesnė, o žiemą neryški.

Pirmą gyvenimo vasarą jaunikliai 
margi, tik vėliau darosi vieno plau
ko

Elniai randami visuose klimatuose 
lygumose ir kalnuose, miškuose, ste
pėse ir pelkėse. Jie paprastai gyve
na būriais, bet seni patinai mėgsta 
laikytis atskirai.

Balta arba bent šviesi užpakalinės 
šlaunies dalis, vadinama veidrodžiu, 
sudaro tartum vėliavą, kuria elniai 
seka vienas kitą tankumyne.

Elniai minta žolėmis, žiedais, la
pais, spygliais, jaunom šakutėm, ja
vais, vaisiais, samanom, kerpėm, 
medžių žievėm, grybais. Jie mėgsta 
druską ir reikalauja daug vandens.

Jauniklių būna 1-2, rečiau 3. Elnė 
rūpestinga motina.

Lietuvoje randamas žaliasis elnias, 
dideliais ragais, kurie savo viršuti
nėje dalyje sudaro keletą iš vienos 
vietos augančių atžalų, vadinamų 
vainiku. Nenuostabu, kad, būdami 
tokie gražūs, jo ragai labai vertina
mi.

BRIEDŽIAI (Klaipėdos krašte 
juos vadina elniais, o elnius — brie
džiais) priklauso didžiausių elnių 
genties rūšiai. Jie tokie būdingi ir

Jo vardas: Taurusis Elnias.
Tai Lietuvos girių papuošalas.

įdomūs bei brangūs lietuvių širdžiai, 
kad juos aptarsime kitą kartą atski
rai.

Lietuvoje taip pat užtinkamas 
danielis arba danielius, už stirną ne
ką didesnis, bet mažesnis už elnią, 
turi laibus, ilgus, laisvame gale iš
plėstus mentės pavidalu ragus.

Danieliai dirbtinai įvesti Lietuvos 
miškuose: jie paplito iš parko Žaga
rėje.

Paprastai danieliai pilkšvai rudos 
spalvos, tamsia juosta išilgai nuga
ros ir eile pailgų šviesių dėmių šo
nuose. Kūno apačia balsva. Veršiu
kų būna vienas ar du.

STIRNOS priklauso tikrųjų elnių 
pošeimiui. Patinai (stirninai) ra
guoti, patelės beragės, tačiau patinų 
ragai neišaugina daugiau kaip 5 ša
kas. Lietuvoje stirnų 1940 m. su
skaičiuota 35.930.

Apie briedžius, elnius, stumbrus, 
taurus, šernus, lokius ir kitus žvėris 
skaitome senovės medžioklių apra
šymuose. Lietuvoje buvo medžioja
ma ne vien pramogai ir kailių eks
portui, bet žvėriena buvo ir sūdoma 
į kubilus arba rūkoma ir siunčiama 
į pilis, ypač prieš kovas su priešu, 
pvz.: prieš Žalgirio mūšį (1410).

Rūdninkų girioje L. L. K. Kazi
mieras medžiojo su sūnumi Kazi
mieru, dabar šv. Kazimieru (1475) 
pramogai, dėl mėsos ir kailių, ku-
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riuos dovanodavo dvariškiams bei 
nusipelniusiems pareigūnams.

Taip pat girdime apie žvėrynus 
senovės Lietuvoje: Vytautas Didysis 
(1414) turėjo žvėryną Traku pilyje, 
kuriame laikė stumbrų, laukinių 
arklių, briedžių, elnių, šernų, lokių. 
Tas žvėrynas išsilaikė iki XVII a.

Buvo žvėrynas Rūdninkų girioje 
XV a. viduryje ir Augustavo girioje, 
aukšta tvora aptveriant miško plo
tą ir i jį suvarant žvėris.

XVII a. didikai Radvilai prie Lie
tuvos Brastos laikė žvėryną su 600 
danielių.

Prie pat Vilniaus irgi buvęs žvė
rynas.

XVI a. Lietuvoje susirūpinta ne
tvarkinga žvėrių medžiokle ii’ nai
kinimu. Nustatytas laikas ir vietos 
medžioti. Atsirado girininkų ir se
kėjų.

Šiais laikais beveik visuose kraš
tuose stengiamasi apsaugoti ir išlai
kyti žvėris. Įstatymais tvarkoma 
medžioklė, skiriami natūralūs rezer
vatai, parūpinama maisto bėdos at
veju, sodinami miškai ir šiaip parū
pinamos palankios sąlygos žvėrims 
augti.

Mes skautai ir skautės savaime 
žvėrių, paukščių — iš viso, gamtos 
— globėjai. Persekioti, skriausti ar
ba net sauvališkai žudyti mums vi
sai neįsivaizduojama.

Mes gamtos draugai!

PRO SKAUTIŠKUOSIUS AKINIUS
Artezinis šulinys sugedo ir teko 

kviesti meistrą.
Ponas Lynch atvyko, dešimties 

matų anūko lydimas. Žvalių akių 
raudonskruostis berniukas, ma
tyt, ne pirmą kartą lydėjo senelį, 
nes žinojo, kaip jam patarnauti.

Šulinys netrukus buvo pataisy
tas. Sumokėjau meistrui ir pada
viau Kennedy pusdolerį jo padė
jėjui.

Berniukas delsė imti blizgantį 
pinigą ir paraudęs žiūrėjo į sene
lį, tartum klausdamas, ką daryti.

Ponas Lynch padrąsinančiai 
nusišypsojo. Tada, gražiai dėko
damas, berniukas priėmė jam 
siūlomą atlyginimą.

Abiem išvykus dar ilgokai pa
stovėjau prieš duris, svajodama 
apie laikus Lietuvoje, kada santy
kiai tarp senos ir visai jaunos

IŠ TAUTOSAKOS:

* Liekna, grakšti kaip stirna.
* Geriau žvirblis rankoje, kaip 

briedis (elnias) girioje.
* Gražumu glostomam ragai dygs

ta.
* Kas pyksta, tam ragai dygsta 

(mat, ir velnias turi ragus!) 

kartos dažnai buvo pagrįsti tokia 
pat meile ir pagarba.

Neilgai teko laukti, kad įsitikin
čiau, kad ir šiais laikais ta pras
me neviskas yra žuvę.

Sesė Lėlė pasakojo apie savo 
tris sūnelius. Didysis jau pradžios 
mokykloj, antrasis daržely, o tre
čiasis dar po motinos sparnu.

Ir štai rytą, kada dar ne jo lai
kas keltis, mažiausias sūnelis nu
bėga prie salionėlio lango.

— Kam lipi iš lovos? — pasido
mi motina. — Ką darai prie lan
ge?

— Senelis sakė, kad pašvies į 
langą. Tada aš jam pasakysiu 
labas rytas! — atsako mažasis.

Ir taip, pasakojo sesė Lėlė, vy
ko kiekvieną savaitės dieną: se
nelis, gyvenąs gretimuose na
muose, eidamas darban pašvies- 
davo į langą, o anūkas jam pa
modavo. Toks buvo tarp jų suta
rimas, ir to jie laikėsi.

Pamojęs ir sušukęs "labas ry
tas", berniukas vėl grįždavo į lo
vą.

Dėkui Dievui, meilė ir pagarba 
tarp senelių ir mažų lietuviukų te
bėra gyva! P. P.

Chicagos LITUANICOS tunto jūrų skautų Kunig. Algimanto laivas I. 16 minėjo savo gyvavimo vienerių metų 
sukaktis. Sėdi: A. Siliūnas, V. Siliūnas, R. Adomaitis, M. Siliūnas, K. Kazėnas, K. Adomaitis, D. Ramonas. Stovi: 
P. Skvirblys, G. Čepėnas, B. Mažeika, A. Jonušas, R. Vidžiūnas, A. Regis, B. Skvirblys, A. Brinką. Dešinėje —• 
laivo vadas v. v. J. Šalčiūnas.
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NUOTYKIAI SU ŽEMĖLAPIU 
IR KOMPASU

2. Kas darytina, kai turi vien žemėlapį.
Kas yra žemėlapis?Žemėlapis yra vietovės nuotrauka popieriuje su reikalingomis detalėmis, paženklintomis sutartiniais ženklais.Kam teko kada nors pakilti j orą ir stebėti vietovę iš viršaus, tas žino, koks tai puikus reginys. Upės, plentai, takai, namai ir kiti daiktai atrodo juostų, linijų, keturkampių pavidalo. Tiesa, viskas iš oro atrodo kiek kitaip, kaip buvo įprasta matyti žemės paviršiuje, bet greit išmoksti atpažinti daiktus.Jei galėtume tada padaryti foto nuotrauką ir ją išaiškinti, tai ir gautume fotografinį žemėlapį, tik su galybe nereikalingų detalių. Žemėlapių gamintojai, be kitų būdų, kartais žemėlapį ir taip gamina. Ima vietovės foto nuotrauką ir ją tikrina lauke apėjimu. Kai kurias nereikalingas detales jie visai išleidžia, kitas — pažymi sutartiniais ženklais; kai kurias vietas nudažo spalvomis ir taip gauna žemėlapį.

Kokie žemėlapiai būna?Atsižvelgiant i paskirtį jų būna įvairių: kelių, gyvenviečių, naviga
cinių (jūros keliams) ir kt. Daugiausiai naudojami topografiniai žemė
lapiai, kuriuose be vietovės vaizdo su visomis smulkmenomis yra žinių ir apie paviršiaus nelygumus.

Kur žemėlapį galima gauti?Įsigyti žemėlapį labai lengva. Kas iš JAV ar Kanadoje gyvenančių norėtų įsigyti kurios nors vietovės topografini žemėlapį, jei tik žino tų žemėlapių nr. nr., turi rašyti šiuo adresu: Distribution Section, U. S. Geological Survey, Washington 25, D. C. ir pridėti 30 et. už kiekvieną lapą, bei nurodyti, kokio mastelio žemėlapiai pageidaujami. Kas žemėlapio numerio nežino, tas prieš tai turi paprašyti Topographic Map Index Circular of xxx State, ten pat, nemokamai.

Žemėlapio mastelisVisi žemėlapiai braižyti pagal tam tikrą mastelį. Mastelis yra proporcija — santykis — tarp atstumo žemėlapyje ir tikro atstumo lauke, arba kitaip — yra skaičius, kuriuo atstumas lauke yra sumažintas, kad jį galėtų atžymėti žemėlapyje. Tai pažymima, pvz., taip: 1:24.000, arba panašiai ir reiškia, kad 1 žemėlapio colis atitinka 24.000 colių (arba 2.000 pėdų) lauke.Patogumui masteliai parenkami taip, kad būtų lengviau skaičiuoti atstumus. Sakysime JAV dažnai vartojami šie masteliai: 1:24.000 (1 colyje apytikriai 2.000 pėdų); 1:62.500 (1 colyje apyt. 1 mylia) ir 1:250.000 (1 colyje apyt. 4 mylios).Juo mastelio trupmena didesnė, tuo didesnės ir ryškesnės žemėlapio detalės. Bet, antra vertus, juo trupmena didesnė, tuo mažesni žemės plotą galime atvaizduoti tokio pat dydžio popieriuje.Atrodo, kad skautams, bent pradžioje, patogiausia vartoti 1:24.000 arma 1:25.000 mastelio žemėlapio.
Ką gi žemėlapis nusako?Svarbiausia šiuos 5 dalykus:1. bendrą vietos apibrėžimą,2. vietos detales,3. kryptį,4. atstumus ir5. reikalingus paženklinimus.Trumpai aptarkime kiekvieną.

1. Vietos apibrėžimasdaugiausia randamas už žemėlapio nuotraukos ribų. Vietovės vardą randame viršuje; šonuose yra kaimyninių žemėlapių, arba žymesnių jų detalių vardai.Žinome, kad žemėlapyje vaizduojamas žemės plotas yra kažkur žemės paviršiuje, bet kur? Šį reikalą aptaria skaičiai, padėti rėmelių šonuose bei vertikalės ir horizontalės (stačios ir gulsčios) linijos, einančios per žemėlapį. Skaičiai ir linijos padeda surasti ieškomą vietovę žemėlapyje.

Vertikalės linijos vadinamos meri
diano linijom ir jų skaičiai rodo nuotolius laipsniais nuo Greenwich© meridiano Anglijoje; horizontalės vadinamos paralelėm linijom, ir skaičiai rodo nuotolį nuo pusiaujo (ekvatoriaus).Žemėlapio apačioje dar nurodoma, kuriuo būdu jis gamintas ir kada, kas svarbu nustatant galimus vietovės detalių pasikeitimus. Be šių randama dar ir kitų pažymėjimų.

2. Vietos detalėsSkirtingiems daiktams žemėlapyje parodyti daugiausiai! vartojami 
sutartiniai ženklai. Tai tartum žemėlapio alfabetas. Daugelis ženklų panašūs į tikrus daiktus, kiti yra vien sutarti. Svarbesni ženklai visad tie patys, antraeiliai ir smulkūs kartais įvairiuose žemėlapiuose kiek skiriasi, ir todėl jų lentelės su paaiškinimais dažnai duodamos žemėlapio krašte (paraštėje). Kad galėtume žemėlapį lengviau skaityti, turime išmokti bent pagrindinius ženklus gerai atskirti.Pravartu gal paminėti, kad sutartiniai ženklai paprastai žymimi taip:* žmonių pagaminti daiktai, pvz., 
keliai, pastatai: juoda spalva ar linijom;

* vandens plotai (ežerai, upės): mėlyna spalva ar linijomis;
* augmenijos plotai (miškai, parkai, sodai): žalia spalva;
* paviršiaus nelygumai (aukštumos, daubos): rudos spalvos linijomis;
® labai svarbūs keliai (plentai): kartais žymimi raudonomis linijomis.Žemės paviršiaus nelygumus vaizduojančios linijos paprastai vadinamos kontūro linijomis. Kontūro linija yra įsivaizduojamoji linija žemės paviršiuje, kurios visi taškai yra tame pat aukštyje nuo žemės paviršiaus. Šalia kontūro linijų, kai kur yra skaičiai, kurie parodo tikrus aukščius nuo jūros paviršiaus. Paminėtina, kad intervalai (tarpai) tarp kontūro linijų dažniausiai žymimi kas 10 pėdų. Tačiau kartais gali būti ir kitokie, pvz., 5 arba 20 pėdų, todėl ir tai kiekvienam žemėlapyje yra pažymėta.

V. s. A. Matonis32 —
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VILNIUS
LIETUVOS SOSTINĖ

Jis stovi toje vietoje, kur Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
\Gediminas medžioklėje sapnavęs apie geležini vilką.

Krivių Krivaitis paaiškinęs, kad toje vietoje turįs būti pa
statytas miestas, kuris būtų galingas kaip staugiantis vilkas.

Gediminas 1323 m. taip ir padarė. Nuo to laiko'visi didieji 
Į kunigaikščiai iš čia valdė Lietuvą.

LIETUVOS VYTIS LIETUVOS HIMNAS

Lietuva, tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žemė, 
iš praeities Tavo sūnūs 
te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina 
vien takais dorybės, 
tegul dirba Tavo naudai 
ir žmonių gerybei.

Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus prašalina, 
ir šviesa ir tiesa 
mūs žingsnius telydi.

Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis, 

Vilniaus miesto įkūrėjas.

VILNIAUS pilies bokštas

Vilnius yra didžiausias Lietuvos miestas.
Lietuvos herbas: vytis, karys - raitelis,
Lietuvos vėliava trijų spalvų: raudona, žalia ir geltona.

Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse, 
vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi.

36-

Aukštutines 
pilies planas:

Žinome, kad lietuvių protėviai Pabaltijyje jau gyveno 2000 
m. prieš Kristų.

Senovėje Lietuvos valstybė apėmė didesnius žemės plotus 
kaip dabar, o vėliau, priešams spaudžiant, mažėjo.

Lietuva nedidelis kraštas, bet ji didesnė už Daniją, Belgija 
Šveicariją ir daugelį kitų kraštų.

Lietuvių kalba viena iš seniausių. Ji graži ir turtinga. Lie
tuviai ja didžiuojasi, o svetimtaučiai gėrisi.

Lietuviai sena, įdomi, kūrybinga, darbšti ir garbinga tauta.

&/ įvažiavimasj 
b/ rūmai >

u i;
pietinis pilies bokštas; 

d/ vakarinis bokštas, dabar 
jau atnaujintas.

Piešinyje kairėje:
1. Aukštutinė pilis.
2. Didžiųjų kunigaikščių 

rūmai.
3. Pilies bažnyčia.

Taip atrodė lietuvis karys
D.L.K. Gedimino 
laikais.

Senovės lietuvių 
karių ginklai: _

VASARIO 16
Vasario 16-oji didelė visų lietuvių šventė.

14 - 15 amžiuje Lietuvos žemės ėjo nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų. Ji buvo galinga valstybė, bet turėjo ir daug prie- 

Lietuviai brangina visa, kas lietuviška. šų. Ypač sunkūs buvo priespaudos laikai, kada carinė Rusija
buvo pavergusi kraštą.

Tačiau išaušo laisvės diena, ir 1918 vasario 16 d. Lietu 
vos Taryba Vilniuje paskelbė Lietuvą vėl Nepriklausom? 
valstybe.

22 metus Lietuva džiaugėsi laisve, augo ir klestėjo.

Dabar ji vėl rusų pavergta, bet mes Lietuvos ir jos žmo
nių nepamirštame ir Vasario 16 d. ypatingai pasižadame ko
voti už jų išsilaisvinimą. ________________________
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JAU KALĖDOS, deklamuoja 
Vita Kvedaraitė, Elizabeth.® 
N.J. Kalėdinė programa bu
vo įdomi ir įvairi®

Bostono broliai skautai ir sesės skautės 
prie lietuviškojo Kačių stalo.

s. I® Nenortienės ntr&

38-

/Aukštai/ Cleveland© Živilės dr-vės sesės 
vaidina gyvąjį paveikslą Betliejus® K. Jan
kutė, Le Vaidenytė, L® Snarskytė, h.» Juode- 
kytė, J. Kaulas, K, Butkutė ir R® Pliodzins 
kaitė.

/'Vidu®/ Kalėdų senelis Cleveland® dalina, 
dovanas Eglutės programos dalyviams. SI. V. 
Staškevičius buvo dosnus.

s. V. Bacevičiaus ntr.

Bostone buvo speciali Kūčių ir Kalėdų 
programa, kurioje dalyvavo ir skautės 
iš Putnamo su savo vadovėmis vienuolė
mis. Iš kairės matomos seselė M. Jur
gita, drg. Gatavackaitė, seselė M. Ig- 
nė, v.sk. Kivėnaitė, ps. Kalvaitienė, 
a® S. Subatienė ir (k.
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KKitos sesutės 
^įsižiebia savo 
kalėdines žvakutes

Elizabetho, NJ, 
sesės vaidino ps 
LING£J£ EGLAITg. Lapė

rS e s ė
V. Ruibytė
Uždega Kalėdų 

ugnelę.

PALANGOS vletininkijos 
. Kalvaitienės STEBUK- 

Lanytė.

Jaun. skautukės^
Kliknaitė ii* Barškėtytė

IMgĮftfe. deki amu o j a. jį

Chicagos KERNAVĖS 
tunto Kūčios

-39
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vėiniMAI KVARTETAS. Tikslas;. pažinti lite- 
t==^Į=ratūrąs tautosaką,““istoriją, geografiją ir 

1.1. Lavina 'budrumą. Tinka visiems.
Žaisti gali vaikai, paaugliai, tėvai ir k. Žaidžia 
4, 5 ar daugiau; žaidėjų skaičius pareina nuo kor
telių skaičiaus.

čia iliustracijomis parodyta dviejų rūšių korte
lės: autoriai /ir jų kūriniai/ ir tautosaka.

Vienoje kortelėje rašomi 4 dalykai ir padaroma 4 
kortelės. I-oje kor
telėje dalykai rašomi 
tokia eile: 1, 2. 3 
ir 4. II-oje: 2, 1, 
3 ir .4; III-oje: 3, 
1, 2 ir 4; IV-oje: 4, 
1, 2 ir 3. Tokios 4 
kortelės sudaro kvar
tetą.

Pvz., paruošta 10 
autorių, viso 40 kor
telių. Žaidžia 5 asm.

lykai, pavadinimai, įvairios 
taisyklės; mazgai su piešinė
liais bei vardais, istorija, 
ženklai, pioneri^os dalykai

po 8 korteles.

Varžomasi surinkti ko didžiausią kvartetų skaičių.
Vienas žaidėjų pradeda. Jis, žinodamas savo korte

les, klausia kurį kitą žaidėju, pvz.: Ar turi MAIRO
NIO 4 - Jūratė ir Kąstytls? Jei paklaustasis turi, t 
tą kortelę atiduoda klausėjui. Klausėjas tol klausi
nėja kitus, kol gauna neigiamą atsakymą. Tada klau
sinėja turėjęs neigiamai atsakyti, kol jis gauna nei
giamą atsakymą. Ir t.t®

Žaidėjas, surinkęs visą kvartetą, jį padeda ant 
stalo ir ten palieka; šalia savęs.

Baigiama žaisti, kai jau surinkti visi kvartetai.
Laimi - daugiausia taartetų surinkęs žaidėjas

u_/S mx/ irU/rv

z Mzt4zd4z~

Kortelių dydis: 3x4 
colių. Visos vienodo 
dydžio.
Geriau koks kietesnis 

popierius; jei netinka
mas rašyti, užrašus li
pinti ant jo.

Piešinėliai paįvairi- 
na ir geriau idalykas 
lieka atmintyje.

Temos įvairiausios i
Labai isvarbu litua

nistiniai dalykai.
Tautosaka ir k.
Vardai, pavardės, vie 

tų, upių ir k. pavadini 
mai Ir t.t.

Mažesniems žaisti - 
temos lengvesnės, vy
resniems - sudėtinges
nės.

Korteles padaryti gali vyr. skaučių būreliai, mo
tinų suėjimų rateliai, skautininkai-ės, skautai vy
čiai, lituanistinių mokyklų mokytojai ir t.t.
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VASARIO 16
Kiemėnų šeima sėdėjo prie 

vakarienės: mamytė, tėtis, 
Viktoras ir Ilmutė.

Ką tik mamytė paminėjo 
atėjusią sąskaitą už namų 
draudimą, kai tėtis paklau
sė:

— O kiek, Lenute, šiemet 
duosime per Vasario 16-ją?

Mamytė ne tuoj atsakė, ir 
Viktoras paklausė:

— O kodėl duodame pinigų 
per Vasario 16-ąją?

— Todėl, — atsakė tėtis, 
— kad norime padėti Lietu
vos reikalams. 1918. II. 16 
Lietuva tapo vėl nepriklau
soma, mes joje gyvenome 
maži būdami, bet dabar Lie
tuva rusų pavergta, mūsų 
broliai lietuviai nelaisvi.

— Man pikta ant tų rusų, 
kad jiems neužtenka savo

Jaunesniosios skautės 
SVEIKINIMAS

Kaziuko Mugės lankytojams:

Adatėles pasiėmę
Siuvinėjom takelius,
Mes skubėjom, nes žinojom, 
Kad Kaziuko Mugė bus.
Na, dabar visi jau mato. 
Kiek čia daug gražių daiktų, 
Ir takelių ir lėlyčių 
Ir išmargintų lėkščių.
Apžiūrėkit ir nupirkit,
Tas į naudą bus visų:
Jūs turėsit gražų daiktą. 
Mes turėsim pinigų.

R. L. 

žemės, — pareiškė Viktoras.
— Neužtenka, — pasakė 

tėtis, — jei jie galėtų, jie vi
są pasauli pavergtų sau. Ko
munizmas viską atima iš 
žmonių, net brangiausią jų 
turtą — laisvę.

— Kodėl ten negali taip 
būti, kaip čia? — paklausė 
Ilmutė.

— Čia, Ilmutė, demokrati
ja, žmonėms duodama lais
vė rinktis, ką jie nori, jei tik 
kito neskriaudžia. Žmonės 
Lietuvoje skriaudžiami, to
dėl mums visiems už juos 
labai skaudu.

— Ar visuomet taip liks? 
— išsigando Viktoras.

— Apsaugok Viešpatie, — 
įsiterpė motina. — Taip am
žinai neliks! Tik mes neži
nome, kada ir kaip viskas 
pasikeis. Tuo tarpu darome, 
ką galime. Atmenate žygį į 
Jungtines Tautas? Tai buvo 
vienas būdas pasakyti, kad 
budime ir reikalaujame Lie
tuvai laisvės. Vasario 16-ąją

Jonas Minelga

VASARIO 16-oji

Saulė kėlės, —
Vėliavėlės
Plazda jau su vėjeliu.
Kelkim Vytį —
Tegu švyti
Žengiant mums tėvų keliu!

Ėjo broliai
Savanoriai
Gint nuo priešų Lietuvos.
Daug jų krito,
Kol nušvito
Laisvės rytas po kovos.

O Tėvyne
Gintarine,
Žeme protėvių senų,
Tau mes augsim —
Žygin trauksim
Iš už marių mėlynų.

(Eglutė, 1963)

sudedame pinigų Lietuvos 
reikalui, nes ir pinigai pa
deda: jie irgi pasako, kad 
mums Lietuvos laisvė labai 
rūpi.

— Ar palauksite truputį?
— paklausė Viktoras atsi
stodamas nuo stalo. — Eikš, 
Ilmutė, noriu su tavim pasi
tarti.

Vaikai dingo berniuko 
kambaryje, o tėvai susido
mėję laukė.

Už valandėlės abu grįžo.
— Čia mano du doleriai, — 

pasakė Viktoras gražiu už
sidegimu.

— Ir čia mano vienas, — 
pridėjo įima. Mudu irgi no
rime, kad Lietuva vėl būtų 
laisva.

— 41
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Mil

SUGYVENIMAS
Gyvenimas nestovi vietoje, pa

mažu keitiesi ir tu.
Prieš kurį laiką viską priimda

vo! iš mamytės rankų ir nedaug 
dėmesio kreipdavai į tai, kaip ir 
iš kur kas atsirasdavo. Bet dabar 
jau daugiau galvoji ir daraisi sa
varankiškesnė.

Bandai tvarkyti gaunamus ki
šenpinigius arba net šiek tiek pri
sidurti dirbdama kitiems. Pati 
renkiesi drabužius, tvarkai savo 
plaukus. Pasikvietusi svečių, pati 
sugalvoji, kaip juos užimti, kuo 
juos vaišinti. Bet visuomet malo
nu žinoti, kad tėveliai rūpinasi 
viskuo, kas būtina: maistu, dra
bužiais, pastoge ir sveikata.

Esi dar paauglė, todėl tavo 
nuotaika nepastovi ir elgesys ne
išlygintas. Vieną minutę elgiesi 
kaip subrendęs žmogus, kitą ap
sipili graudžiom ašarom dėl Įsi
vaizduotos skriaudos. Čia esi 
linksma, paslanki, meili; čia niū
ri, užsidariusi, vaikštai, tartum 
musmirių užėdusi.

Kadangi taip yra, tavo tėve
liams dažnai labai sunku tave su
prasti. Nežinodami, kaip reaguosi 
į jų žodžius, jie kartais pasielgia 
tau nesuprantamu ar keistu būdu.

Gali susidaryti tartum užburtas 
nesusipratimų ratas, į kurį tėve
liai ir tu įsisukat. Bet nėra ko per 
daug nusiminti: yra būdų rasti 
išeitį. Net pati gali daug padaryti, 
kad tėveliai tave geriau suprastų.

Ugdaisi plėsdama akiratį ir 
mokydamasi sugyventi su kitais, 
kad išvengtume! ginčų, taptumei 
malonesnė, ir skirtumai išsispręs
tų visiems priimtinu būdu.

Pirmiausia sugyventi su kitais 
pratiniesi namie.

Kiekviena mergaitė turi šiokių 
tokių problemų su tėvais, bet tos

SU TĖVELIAIS
problemos dažnai ne per sunkiau
siai išsprendžiamos. Tačiau kol 
jos yra, visi labai jaudinasi, per
gyvena.

Viena mergaitė dejuoja, kad 
jos tėvai per daug kišasi į jos rei
kalus; kita skundžiasi, kad tėvai 
nuolat barasi. Nežinau, kokia ta
vo problema, bet manau, kad 
gali ją žymiai sumažinti arba net 
išspręsti, jei bandysi suprasti sa
ve ir tėvelius ir padėsi jiems tave 
suprasti.

Gal negrįžai žadėtu laiku, ir 
mamytė todėl nebenori tavęs iš
leisti su draugėm? Gal pažymiai 
ne per geriausi, ir tėvelis todėl 
nuolat barasi? Jei jautiesi tikrai 
nekalta, pagalvok, ar tėveliai ne
turi kokių nors ypatingų rūpesčių, 
dėl kurių jie nervinasi. Pagaliau 
paklausk tėvelių protingu, neįžei
džiančiu būdu, kas pačiai rūpi, ir 
išdiskutuok viską.

Atsitinka, kad žmonės gyvena 
po vienu stogu ir vieni kitų tikrai 
nepažįsta. Vieni kitus savaip įsi
vaizduoja, savaip nuspalvina jų 
elgesį ir žodžius, savotiškai užsi
daro vieni kitiems ir net stengiasi 
kartumu "atsilyginti" už kažko
kias Įsivaizduotas skriaudas.

Tokia būklė visiems nesmagi. 
Tačiau gera valia ir nuoširdžiai 
pasikalbėjus namų sunki at
mosfera gali prasiblaivinti ir tar- 
pusavė meilė dar labiau sužydėti.

Kadaise santykiaudavai tiktai 
su tėveliais, broliais bei seserimis 
ir su žaidimo draugais. Dabar jau 
susitinki su visa eile kitų žmonių: 
bendraklasiais, kunigu, mokyto
jais, laikinais darbdaviais, skau
čių draugove ir kitais. Kartais tik
rai sunku suderinti savo veiklą 
namuose ir už namų; reikia de
rintis prie tėvelių ir prie kitų.

Negali spėti nuplauti indų, nes 
pažadėjai eiti ruošti pamokas su 
drauge. Paaiškink mamytei: ji 
supras.

Esi svečiuose, ir tėvelis sutartu 
laiku atvyko tavęs parvežti. Eik 
su juo nebumbėdama ir nerūk. 
Jei jis atvyko kiek anksčiau su
tarto laiko arba įpusėjęs žaidi
mas tuoj baigsis, paprašyk tėve
lio palaukti. Sunku įsivaizduoti, 
kad jis nesutiktų.

Kartais tau ir tavo tėveliams 
priešingi dalykai atrodo svarbūs. 
Ateina tėvelių nustatytas laikas 
gultis; tu norėtum žiūrėti žinomos 
filmas televizijoje. Retkarčiais 
tikriausia pasisektų įtikinti tėve
lius, kad verta leisti tau pavaka
roti.

Taip labai esi užimta veikla už 
namų, kad mamytė jaučiasi už
miršta ir perkrauta namų dar
bais. Palik kada nors namie spe
cialiai tam, kad dirbtum su ma
myte, arba išeik su ja į miestą ar 
į kiną. Ji pajus tavo meilę, ir abi 
būsite laimingos.

Tau atrodo, kad tėvai gali da
ryti, ką jie nori, ir lengvai pa
miršti, kad jie taip pat žmonės ir 
kaipo tokie turi savo problemų.

Visų pirma tėvai atsako už šei
mą ir turi sugyventi savo tarpe. 
Tėvelis turi uždirbti pragyveni
mą ir skaitytis su savo viršinin
kais; mamytė turi šeimininkauti 
ir atlikti savo pareigas bendruo
menėje.

Būdami žmonės, tėveliai be 
įvairių gabumų turi ir trūkumų. 
Jie negali visko išmanyti, viską 
žinoti, suprasti. Jie nėra visais at
žvilgiais tobuli ir negali būti. Bet 
jie nepamainomi tavo gyvenime. 
Ar iškeistumei juos į. kurios nors 
draugės tėvelius? Tikrai nema
nau.

Apgalvok visus šiuos reikalus 
ir pamatysi, kad bus lengviau su
prasti tėvelius ir prisiimti jų nu
rodymus. Mat, nėra artimesnių 
žmonių tavo gyvenime.

42 —
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

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

Nr. 2.
I. Skautiškoji dalis.

Klausimas 1. Vertinama ligi 8 taškų. Grįžkime į 
Pasaulio Skautų įkūrėjo tėvų šeimą ir patyrinėję raski
me: a. kas buvo jo tėvas; b. kas buvo jo motina; c. ka
da ir kur B-P gimė ir d. kaip “trumpai” jis buvo vadi
namas šeimoje?

Kl. 2. Ligi 4 t. Visi pažįstame Didžiųjų Grįžulo (Gri
go) Ratų žvaigždyną (Big Dipper). Pagalvojęs pasakyk:
a. iš kiek ryškių žvaigždžių šis žvaigždynas susideda;
b. kokią figūrą jis sudaro; c. ką galima nustatyti pagal 
šių žvaigždžių padėtį?

Kl. 3. Ligi 6 t. Vienas skautas taip rašė savo tėvui: 
“... mano kišenpinigiai yra 40 et. ... dabar būdamas 
skautu turiu pirkti baklagę, maišelį, antklodę, žiburį, 
brezentą —■ daiktus, kurių užteks ilgiems metams ir ku
riuos visuomet galėsiu vartoti... todėl įteikiu prašymą 
pakelti mano kišenpinigius 30 centų, kad galėčiau nu
sipirkti skautiškus daiktus”. Prisimink: a. kas tuos žo
džius rašė ir kada; b. kur neseniai apie tai visi-os turė
jome progos skaityti.

Kl. 4. Ligi 4 t. Pasirinkdami savo vienetams vardus, 
LSS skautai-ės, jau tradiciniai, dažniausiai elgiasi ši
taip:

a. skiltims duoda .................................................................
b. draugovėms duoda .........................................................
c. tuntams, vietin. duoda .....................................................
Įrašyk, kokius vardus duoda.
Kl. 5. Ligi 3 t. LSS garbės ženklų tarpe du ordinai 

skiriami skautų rėmėjams. Ar žinai: a. kokie tai ordinai 
ir b. kaip juos galima atskirti nuo tokių pat ordinų, ski
riamų LSS nariams?

II. Lituanistinė dalis.
Kl. 1. Ligi 8 t. Vienoje biografijoje skaitome: “-------

buvo kilęs iš Šiluvos vis., Raseinių apskr.----------- iš
valstiečių tėvų------- - —■ rašė jau spaudos draudimo lai
kotarpyje ------------raštai pasižymėjo ypač tautiniais sie
kimais ------------ ilgokai dirbo Kaune------------- pasiskoli
nęs pinigų, nupirko Kaune senus namus, bet juose pats 
mažai gyveno------------ mirė 1932 m. Kaune------------- jo
antkapyje yra jo paties pasirinktas įrašas: “kaip man 
gaila to balto senelio”. Patyrinėjęs atsakyk: a. kas jis 
buvo; b. kieno statytus namus pirko; c. kas juose buvo 
įrengta jam mirus; d. iš kur paimtas antkapio įrašas?

Kl. 2. Ligi 6 t. Senovėje Lietuvos kaime galėdavai 
užtikti keistą pastatą. Jis buvo didelis, dažnai maždaug 
trijų aukštų; stovėjo kartais prie upės ar ežero, kartais 
atviram lauke.

Viršutiniame aukšte buvo pilami ....................................
viduriniame sukosi ..............................................................
apatiniame byrėjo ..............................................................

Atsakymai. Nr. 1.
I. Skautiškoji dalis.

Kl. 1. a. šiuo metu yra beveik 9 milijonai narių, dau
giau kaip 70 valstybėse, b. duotas įžodis ir skautų įsta
tai; c. brolis.

Kl. 2. a. pririšimo; b. tikrąjį; c. piemenų (nes jį ten- 
ką naudoti kiekvieną rišimą pradedant ir baigiant).

Kl. 3. Turi turėti žinių (ir patyrimo): 1. kaip paruoš
ti vietą ugniai sukurti; 2. kokio kuro parinkti ir kaip jį 
sukrauti; 3. kaip gamintis valgį; 4. kaip po valgio paša
linti liekanas, užgesinti ugnį ir išvalyti vietą.

Kl. 4. Žodžiai R. Baden-Powellio, parašyti 1865. II. 
26, kai jis pats surašė sau taisykles: “Įstatai man, kai aš 
užaugsiu”. Tuo metu jis buvo 8 metų amžiaus.

Kl. 5. a. Nušalimai dažnai skausmo nesukelia. Nuša
lusios vietos pirma pabąla, sustingsta, paskui net pamė
lynuoja. b. jokiu būdu nušalusių galūnių netrinti, nes 
gali nulūžti. Nenešti iš karto į šiltą kambarį ar prie ug
nies. Reikia švelniai uždengti vilnoniais rūbais. Dides
niam nušalimui esant, gerai uždėti vazelino, storai va
tos ir tada lengvai aprišti. Duoti šilto gėrimo. Aplinkos 
temperatūrą keisti tik palaipsniui.

Ūkininkai mėgdavo šį pastatą ir mielai lankydavo. 
Pagalvok: a. kas tai buvo per pastatas; b. įrašyk trūks
tamus žodžius; c. kodėl jis kartais stovėjo prie upės, 
kartais lauke; d. ką ten veikdavo ūkininkai?

Kl. 3. Ligi 4 t. Ką reiškia (bent apytikriai) kiekvie
na šių žodžių eilė:

a. Sniege, Ginda, Vilda, Nautė, Jaunė;
b. Svyris, Ugarys, Asveja, Biesartis, Ilgis;
c. Ariogala, Giedraičiai, Kernavė, Palemonas, Puša

lotas.
Ką galėsi, susirask žemėlapyje ir įsidėmėk jų vietas.

Kl. 4. Ligi 3 t. 1919-1920 m. jauna Lietuvos kariuo
menė, partizanų padedama, turėjo kariauti prieš bolše
vikus, bermontininkus ir lenkus. Įvyko daug kautynių, 
bet kiekvienas priešų ypač skaudžiai buvo sumušti: a. 
bolševikai ties..................................; b. bermontininkai ties
....................... , c. lenkai ties................................... Įrašyk, 
kur tai įvyko.

Kl. 5. Ligi 4 t. Kas Lietuvoje buvo šitaip vadinama: 
a. Litas; b. Baltoji Gulbė (pastatas); c. Knygnešys; d. 
Maistas.

Skubėkime užsisakyti SKAUTU AIDĄ 1966 metams! 
Tuoj užsisakę dar galės gauti ir pirmuosius šių metų nu
merius; vėliau jų gali pristigti.
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PĖDSAKŲ SEKĖJAIKas gyvena miškuose? Kas paupyse, prie ežerų, dykumų smėlyje? Kieno tie pėdsakai purve arba sniege? Kas čia griaužė medžio žievę ir nukando atžalas, tartum jos būtų įstrižai nuplautos kišeniniu peileliu?

Laukiniai žvėrys stengiasi išvengti susitikimų su 
žmogumi. Nemaža jų tik anktį teišeina iš savo urvų. Kartais matome jų akių blizgesį pamiškėje, kai automobilio lempos juos apšviečia. Bet dieną apie jų buvimą teliudija pėdsakai — sniege, smėlyje, minkštoje žemėje. Šie pėdsakai pasakoja, kas vyko, ir kaip žvėris gyvena.

Žvėrys seka vienas kitą ne matomais pėdsakais, bet 
kvapais, kuriuos jų labai jautrios uoslės užuodžia. Jie giliai įkiša nosį į pėdsaką žemėje, kad pagautų tikrą ieškomą kvapą. Jie net uosto medžius ir krūmus, kurie bėgančio buvo paliesti.Kiek juoko iš šuns, kuris, beuostydamas supainiotus zuikio pėdsakus ir sekdamas jais, nemato paties zuikio, sustojusio apsidairyti ne taip jau toli nuo jo! Tik tokiu būdu zuikis ir nusineša sveiką kailį.Ir žmonių nosys nevienodai jautrios: netik laukinių žmonių, bet ir moderniškų miestų gyventojų gabumas “jausti” nosimi labai skiriasi.Bet žvėrių pėdsakams pažinti mums reikia netik 
nosies, bet ir akių bei ausų. Gal niekuomet nesusilyginsime su indėnų, eskimų arba miškų gyventojų sugebėjimu pažinti pėdsakus, bet visvien sekti juos labai įdomu. Kartą pradėjus, negalima sustoti. Kur eini, vis pastebi kieno nors paliktus ženklus. Pasidarai pėdsakų sekėju. Kaip akimis sekei laukinių žąsų skridimą danguje, taip dabar seksi pėdsakus žemėje, sniege, kol pažinsi, kas tuos pėdsakus paliko ir kas tenai vyko.

Žvėrys ir paukščiai apie savo buvimą ir gyvenimą 
praneša įvairiais būdais. Randame pėdsakus žemėje, dantų ir nagų įbrėžimus medžiuose, plaukų, lizdų, urvų, tunelių, gubriukų, apverstų stuobrių ir kelmų, išmintų takų, išsiveržusios sulos ir nutrintų vietų medžiuose, uodegų pėdsakų, išgriaužtų ir išskabtuotų skylių, plunksnų, išmatų, kurios skiriasi spalva, kietumu, forma, sudėtimi, ir girdime daugybę garsų.(Pėdsakus palieka net ir oras: čia siautė stiprus vėjas, čia medžiai sulinkę pavėjui, čia trenkė žaibas!)

Ir augalo lapas palieka savo pėdsakus.

Suprasti pėdsakus nėra lengva. Kaip didmiesčio detektyvas vis susitinka su kuo nors nauju, taip ir skautas — pėdsekys turi būti labai akylas ir judraus proto, kad išsiaiškintų, ką mato ar girdi.To paties žvėries pėdsakai purve gali labai skirtis nuo jo pėdsakų dulkėse arba sniege. Kartais tos pačios žvėrių šeimos pėdsakai skiriasi pagal jų amžių ar lytį, gyvenimo sąlygas arba žemės paviršių. Saulės apšviesti pėdsakai sniege išsiplečia, iškrypsta. Kartais matyti tik dalis pėdsako, trūksta pirštų, kitų dalių. Retas pėdsakas visiškai atitinka piešinį, rastą knygoje. Didelė laimė rasti idealų pėdsaką.Reikia atminti, kad to paties žvėries priešakinių kojų pėdsakai skiriasi nuo užpakalinių. Svarbu, ar žvėris slinko, bėgo, skubėjo, šokinėjo.
Skautas, kuris domisi pėdsakais, su savimi nešasi pieštuką, popieriaus — geriausia, bloknotą — susuktą metrą arba jardą ir net gipso.

“Ar tai mano pėdsakai?”...Galima nupiešti rastą pėdsaką natūraliu didumu arba, jei tai neįmanoma, bent išmatuoti jį ir užsirašyti skaičius prie piešinio. Ten pat pažymima data ir vieta bei gamtos sąlygos. Galima išsiversti pieštuko ilgumu, pažymint jame inčus arba centimetrus.
Norint pėdsako atspaudą parsinešti namo, geriausia 

vartoti gipsą. Gipso miltelių įpilama į skardinę ir pripilama kiek vandens, tuo būdu taupiau: jei mišinys per tirštas, galima dar pripilti lašelį. Bet čia, kaip visur, padeda patyrimas. Tirštas mišinys per greitai stingsta, per skystas taip pat netinka. Verta išbandyti tokį būdą: skystoką mišinį skardinėje ranka tabaluoti, kol atrodys, kad skiedinys darosi tirštesnis, tingiau šlakstosi. Tada atsargiai pilti jį į pėdsaką iš neaukštai žemėje. Leisti stingti 10—15 minučių. Atsargiai išplauti aplink peiliu ii- gerokai po pėdsaku žemėje. Nuplauti atspaudą vandeniu ir senu dantims šepetėliu. Jei nėra vandens, nušluostyti žemes ir nuplauti vėliau.
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VARDAS
Per dykumą gyvenimo plačiausią 
Praeis ir žmonės, ir vardai — 
Tu, sese, jų neatsiminsi niekada... 
Tik vieną vardą, vieną ir gražiausią 
Nešiok širdy paslėpusi giliai: 
Tas vardas — Lietuva.

Alvydas Tautkus

Didžiųjų Lietuvos miestų 
ženklai - herbai

Waterburio, Conn., BALTIJOS dr-vės vyr. skaučių 
Dubysos būrelio kalėdinės XII. 29 sueigos dalyvės su 
vadovėmis. Sueigoje pašnekesį pravedė v. s. O. Saulai- 
tienė. Nuotraukoje: (žemai) I. Bradūnaitė, būrelio va
dovė ps. E. Jasiulevičienė, M. Matonytė; (kairėje stovi) 
M. Žukienė, G. Melninkaitė, A. Paliulienė, S. Vaitkutė; 
(dešinėje) E. Melninkaitytė, A. Mažulaitytė, Š. Petruš
kevičienė ir v. s. O. Saulaitienė. Nuotraukoje trūksta 
būr. vadovės pavaduotojos L. Bražėnaitės ir S. Lenktai- 
tytės.

Kai kas pataria įpilti šiek tiek acto į gipso mišinį, 
kad jis taip greit nekietėtų.

Per kietas arba per vėlai skiedžiamas gipsas leng
vai nusitrina ir nusibrūžuoja.

Norint padaryti 2 ar 4 atspaudus, kad matytųsi, ko
kie tarpai tarp pėdsakų arba kaip buvo judėta, galima 
įpilti gipso i pėdsakus ir surišti juos gipso takeliu. Ne
bloga mintis įmesti keletą pagalėlių arba vielelės į at
spaudus, kad jie būtų tvirtesni.

Nepritekus gipso galima jo įpilti ploną sluoksnį, po 
to įmesti šakelių, akmenėlių arba smėlio, ir vėl užpilti 
gipso.

Kad atspaudas būtų gražesnis, pilnesnis, daug kas 
apdeda pėdsaką tvorele — kartonu, skardos gabaliuku. 
Jei pėdsakas nuožulnioje vietoje, būtina jį aptverti bent 
toje vietoje, kur gipsas galėtų nutekėti.

SKAUTŲ AIDO ir kartu SKAUTYBĖS 1966 metų 
prenumeratų rinkimo vajus baigiasi š. m. kovo mėn. 1 d. 
Skubiai į talką visi!

Kai kurie žmonės mieliau nešasi žvakių arba para, 
fino vietoje gipso. Jei pėdsakai dideli, sunku turėti pa
kankamai ištirpyto parafino pilti iš karto. Parafinas, ne
vienodai atšaldamas, pakeičia pėdsako formą. Tačiau 
mažiems atspaudams galima net lašinti degančią žva
kę į pėdsaką.

Atspaudams daryti taip pat tinka gelsvai rudi mil
teliai, perkami geležies krautuvėse arba lentpiūvėse. 
Sumaišyti su vandeniu jie paprastai vartojami plyšiams 
ir skylėms cemente bei štukatūroje užtaisyti.

Mažiems atspaudams daryti geriausia vartoti gryną 
mišinį, dideliems galima miltelius sumaišyti su 25% — 
50% smėlio arba žemės. Reikia ilgai leisti atspaudams 
džiūti.

Žinant, kur žvėrys ar paukščiai renkasi, galima iš 
anksto išlyginti žemės plotelį, kad jų pėdos aiškiau įsi
spaustų.

Žiemą pradėta pėdsakai purkšti vandeniu, kad ant 
jų užsidėtų plonas ledo sluoksnelis, ir gipsas maišomas 
su vandeniu ir ledu, kad jis būtų šaltas ir netirpdytų 
pėdsako.

Pr. Sk.

LR
NA .
M f.
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ANGLIJOS RAJONAS
X. 30 Stoke-on-Trent skautai iš

kilminga sueiga atžymėjo skautiš
kųjų metų užbaigą ir įsikūrimo me
tines.

Susirinko Štoko vienetas su vado
vu s. B. Zinkum, vietininku ps. J. 
Maslausku, jo pavaduotoju s. v. v. 
si. A. Gerdžiūnu, sese K. Šnelyte ir 
B. Radzevičiūte, tėvais ir svečiais.

Už pavyzdingą skautišką veiklą 
per metus vienetui atitenka perei
namoji taurė metams. Šią taurę s. 
B. Zinkus atvežė iš Jamborės Grai
kijoje.

Taurę priima vieneto pavyzdin
giausias vilkiukas G. Surblys.

Ramboree stovykloje lietuviu re
prezentacinio vieneto gautas skydas 
tenka Manchesterio Maironio d-vės 
vienetui.

Tarptautinės stovyklos reprezen
tantai ir skautų vadija, atsidėkoda
mi už visokeriopą darbą ir globą, 
vadeivei s. G. Zinkienei Įteikė do
vanėlę — skydą su išdrožtu Klaipė
dos vaizdu.

Vieneto vilkiukams įsegamos me
tinės žvaigždutės.

JAV VIDURIO RAJONAS
Cleveland© NERINGOS skaučių 

tunto 15 metų sukaktis.
1965. XII. 5 neringietės šventė di

deles iškilmes, kurios prasidėjo šv. 
Mišiomis šv. Jurgio bažnyčioje. Kun. 
Žemaitis ir kun. P. Patlaba nuošir
džiai sveikino tuntą. Labai maloniai 
nuteikė Vyr. Skautininkės O. Zails- 
kienės atvykimas.

Iškilmės tęsėsi popiet parapijos 
salėje. Čia susirinko visas skaučių 
tuntas, nemažas būrys skautų, daug 
tėvelių ir svečių.

Ps. M. Švarcienė priėmė išsirikia
vusio tunto raportą ir pakvietė va
dovybę: Vyr. Skautininkę Oną Za- 
ilskienę, Neringos tunto t-kę v. s. M.

Tėvų komiteto iždininkas p. Vin- 
caitis praneša apie pajamas ir išlai
das. Likutis ižde bus panaudotas 
vienetui paruošti.

Rodomi tarptautinės stovyklos pa
veikslai, įvyksta trumpas lauželis, 
pravedama loterija, jaunimas vaiši
namas.

P. K. Bivainis paskiria filmuoti 
aparatui įsigyti tris svarus.

XI. 13 Drum Hill, Derbyshire, s. 
B. Zinkus ir ps. J. Maslauskas daly
vauja lauže anglų skautų stovykla
vietėje pritaikyta programa. Užsi
brėžta ten stovyklauti ateityje.

XI. 27 Derby įvyksta skautiškų 
filmų vakaras, į kurį atsilanko vi
suomenė ir svečiai anglų vadovai J. 
Booth, T. Room, J. Bellew ir kiti.

Ta proga s. B. Zinkus praneša, 
kad sekantieji bus jaunimo metai. 
Į jaunimo kongresą Čikagoje vyks
ta Anglijos rajono atstovė ps. G. 
Valterytė; tam reikės lėšų. Čia pat 
vilkiukas V. Zinkus gražiai pasisu
ka tarp vakaro dalyvių ir surenka 
£4 ir septyniolika šilingų šiai kelio
nei.

J. M.

Barniškaitę ir Pilėnų t-ką V. Staš
kevičių.

Vyr. skautininkei buvo pristatyti 
visi vienetai ir jų vadovės. Vienetai 
sutiko viešnią savo šūkiais.

S. B. Rėkaus tvarkoma muzika už
grojo iškilmingą maršą, buvo įneš
tos Neringos ir Pilėnų tuntų vėlia
vos. Visus maloniai paveikė, kad 
Neringos vėliavininkės apėjo visą 
ratą su vėliava, sveikindamos susi
rinkusius.

Po himno visi trumpai atsistojo ir 
pagerbė mirusias clevelandietes v. s. 
dr. Domutę Kėsiūnaitę, vyr. sklt. 
Dorą Gudėnienę, vieną iš pirmųjų 
skaučių Lietuvoje Clevelande žuvu
sią Mariją Skardžiuvienę ir visas 
kitas mirusias skautes.

Šis SKAUTU AIDO nr. dar siun
čiamas ir visiems SK. AIDO 1965 m. 
prenumeratoriams, kurie maloniai 
kviečiami savo prenumeratą atnau
jinti ir 1966 metams, kad žurnalą 
gautu be pertraukos ir visus jo nu
merius. Adm.

Įsakymus perskaičius sekė įžo
džiai. Jaun. skautės įžodį davė K. 
Pranckutė ir D. Palubinskaitė, skau
tės — Rita Staškevičiūtė, skautinin
kės — ps. Aldona Kavaliūnienė. 
Skautininkės įžodį pakartoti visos 
skautininkės ir skautininkai buvo 
pakviesti bendran ratan. Vyr. Skau
tininke sakė žodžius, ir visi juos 
kartojo, atnaujindami savo pažadus.

Sugiedojus Lietuva brangi, buvo 
pasveikintos visos, davusios įžodį.

Pakeltosios į aukštesnius laipsnius 
buvo apdovanotos gėlėmis.

Į vyr. skl. laipsnius buvo pakeltos: 
Milda Jokubaitytė, Jūra Balašaity- 
tė, Aurelija Mačytė. Į skiltininkės: 
R. Butkutė, R. Jokubaitytė, D. Ka
valiūnaitė, B. Mekešaitė, M. Gruz- 
dytė, R. Karsokaitė. Į paskiltinin- 
kės: E. Žygaitė, D. Gaižutytė, V. 
Mekėšaitė, E. Giedraitytė, L. Vasi
liauskaitė, A. Kavaliūnaitė, R. Me
kėšaitė, A. Narušaitė, J. Petraitytė. 
Skautė L. Snarskytė įgijo antrąjį 
patyrimo laipsnį.

Po įžodžiu, pakėlimų ir sveikini
mų buvo išneštos vėliavos, ir tada 
sekė Vyr. Skautininkės žodis.

Vyr. Skautininke sveikino tuntą 
ir linkėjo išlaikyti lietuvaičių skau
čių principus, vieningai dirbti, ben
dradarbiauti su broliais ir tunto tė
veliais. Vyresnėm linkėjo kurti tik 
lietuviškas šeimas ir jose išlaikyti 
lietuviškos šeimos šilumą, mylėti 
visą, kas dora.

Tuntą taip pat sveikino L. B. 
Clevelando 1-os Apylinkės pirm. F. 
Eidimtas ir Pilėnų t-kas V. Staške
vičius.
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Po pertraukos sekė programa, ku
rią gražiai pravedė ps. R. Nasvytytė. 
Pirmoji pasirodė V. Nasvytytė, pa
sakydama šventei pritaikytą eilė
raštį. Tuntas, švęsdamas 15 metų su
kakti, pristatė save keliomis kuklio
mis ištraukomis iš savo gyvenimo.

Jaun. sk. Laimutės d-vė, vadovau
jama ps. A. Kavaliūnienės, vertė 
knygos lapus atgal, parodydama 
tuntą pirmaisiais metais: skautės 
jaunos, viskas dar organizavimosi 
stadijoje, tačiau daug entuziazmo, 
daug energijos ir dar daugiau gra
žiausių norų keliauti pirmyn ir kop
ti aukštyn.

Prabėgus 5 metams, tuntas paaugo 
skaičiumi, skautės — skautiška dva
sia. Organizacinis gyvenimas nesto
vėjo vietoje: tuntas ruošė sueigas, 
iškylas, stovyklavo, mokėsi dainų ir 
rankdarbių. Jaun. sk. Birutės d-vė, 
v. s. A. Šenbergienės vadovaujama, 
atliko šį laikotarpį.

Nepastebėtas atkeliavo dešimtme
tis. Skautės išaugo, rado naujų dar
bų, naujų kelių skautauti. Lietuvai
tė skautė parodė susidomėjimo ir 
noro ne tik pažinti lietuviškus pa
pročius per savo laipsnių programas, 
bet palaikyti tradicijas ir savoje ap
linkoje. Jau tuo laiku gražiu papro
čiu tapo skaučių rengiama Kaziuko 
mugė. Živilės d-vė, ps. I. Giedraitie
nės globojama, pasirodė darbingo
mis skautėmis.

Ir taip priartėjo 15-os metų su
kaktuvės. Visų skaučių širdyse atgi
jo daug gražių prisiminimų. Kiek 
daug talkos ir pagalbos patyrė tun
tas ir jo vadovės iš draugų — tėvų 
— bičiulių! Džiaugdamosios savo 
švente, skautės giliu dėkingumu pri
siminė visus. Žiūrėdamos ateitin, vi
sos, iškėlusios savo gražius ženkle
lius, kartojo, kad ir kregždutės ir 
rūtelės Lietuvai Tėvynei.

Visa ši programa, kuriai daug tal
kino v. s. I. Jonaitienė, labai gražiai 
pavyko.

T-kė apdovanojo vadoves ir tunto 
talkininkes savo “asmeniškais ordi
nais” — gėlėmis ir padėkojo Vyr. 
Skautininkei už atvykimą. Čia dar 
kun. P. Patlaba pasveikino tuntą.

T-kės pakviesta, Vyr. Skautinin
ke uždegė žvakutes ant sukaktuvinio 
pyrago,, kuo ir prasidėjo jaukios 
bendros vaišės.

JAV ATLANTO RAJONAS

Skautiškosios Kūčios New Yorke

1965. XII. 19. New Yorko Neringos 
tunto sesės, padedamos Tauro tunto 
brolių, Apreiškimo parapijos salėje 
paruošė bendras skautiškas Kūčias.

Salės viduryje visus žavėjo didžiu
lė eglė, papuošta sesių rankomis pa
darytais šiaudinukais ir kitais lietu
viško pobūdžio papuošimais, prie 
kurių paruošimo dirbo ir pačios jau
niausios ligi pačių vyriausių skautės. 
Stalai, apkrauti tradiciniais lietuviš
kais Kūčių valgiais, pagamintais 
ŽIDINIO vyr. skaučių rankomis ir 
lėšomis, traukė visų akis į save.

Kūčiose skaitlingai dalyvavo abu 
tuntai su savo vadovais ir tėveliais. 
Tradicinę šeimos galvos vietą užė
mė LSB Dvasios Vadovas s. kun. J. 
Pakalniškis, sukalbėjo maldą ir savo 
trumpu žodžiu paaiškino religinę 
lietuviškų Kūčių prasmę. Maloniai 
suskambėjo kalėdinės giesmės, ir vi-

Vaišėmis ypatingai rūpinosi tunt. 
pav. ps. N. Kersnauskaitė, o salėje 
daug dirbo ponios: Stuogienė, Proč- 
kienė, Matulevičienė ir Gaižutienė.

Ilgiausių metų Neringos skaučių 
tuntui! Sese Mirga

*
Cleveland© Neringos skaučių tun

tas labai džiaugiasi gavęs būklą iš 
lietuviškojo banko (Superior 
Savings) 13523 Euclid Ave., kam
barys 290.

*
Cleveland© Neringos tuntas auko

jo $50.00 jaunimo žygiui į Jungtines 
Tautas paremti.

S. S. Radzevičiūtė dviem skautėm iš 
Neringos tunto apmokėjo visas iš
laidas į New Yorką. Tunto vadovy
bė dėkoja skautininkei, padėjusiai 
tunto atstovėms dalyvauti jaunimo 
žygyje XI. 13, kovojant už Lietuvos 
laisvę. Sesė Mirga

TIKROS SESĖS SKAUTĖS 
ir

TIKRI BROLIAI SKAUTAI 
skaito 

SKAUTŲ AIDĄ.

SKAUTŲ AIDO ir SKAUTYBĖS, 
abiejų kartu,

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

si pajuto savo širdyse tikrą lietuviš
ką, kalėdinę nuotaiką, ypač tuomet, 
kai akt. Vitalis Žukauskas, paauko
damas savo taip brangų laiką, vaiz
džiai ir nuotaikingai papasakojo 
apie lietuviškus Kūčių ir Kalėdų 
papročius. Už tai jam, bent simbo
liškai atsidėkodami, sesės ir broliai 
įteikė kuklią dovanėlę — medžio 
drožinį.

Jaun. skautės ir vilkiukai, vado
vaujami vyr. sk. D. Kezytės, pašoko 
porą tautinių šokių, o Seserijos Vy
riausios Skautininkės Onos Zailskie- 
nės sveikinimą perskaitė skautė Al
dona Kidolytė. Dar kiek pažaidę ir 
padainavę, visi išsiskirstė pakilia ir 
šventiška nuotaika į namus, širdyse 
nešdamiesi mintį ir kitais metais su
sitikti dar iškilmingesnėse Kūčiose.

Džiugu buvo matyti drauge dir
bant ne tik vadovus, kaip visuomet, 
bet ir pačias jauniausias vyr. skau
tes šalia savo vyresniųjų sesių bei 
visuomet padėti pasiruošusių mamy
čių, o TAURO tunto Šarūno ir Gele
žinio Vilko draugovių broliai pasirū
pino, kad Apreiškimo salė atrodytų 
taip, lyg kad nieko nebūtų ten bu
vę. B. K.

1965. X. 24 d. New Britain, Conn., 
įvykusiame skautų vadovų ir tėvų 
komitetų atstovų suvažiavime New 
Yorko NERINGOS tunto tuntininkė 
ps. Danutė Siemaškienė buvo pakel
ta į skautininkės laipsnį, tuntinin- 
kės pavaduotoja v. si. Irena Vilga- 
lienė į paskautininkės laipsnį. Svei
kiname!

*

1965. XI. 10 Great Neck, L. I., miš
kelyje, įvykusioje vyr. skaučių ir 
vyr. skaučių kandidačių iškyloje, 
šešios kandidatės davė vyr. skautės 
įžodį. Seses įžodžiui paruošė vyr. sk. 
psl. B. Kidolienė. Naująsias vyr. 
skautes: Audronę Skobeikaitę, Ireną 
Galinytę, Viliją Skeivytę, Liūtą Kiz- 
lauskaitę, Danutę Kezytę ir Silviją 
Ūselytę sveikiname ir linkime atei-
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tyje sėkmės ir nenuilstamai darbuo
tis skautiškoje veikloje.

*

New Yorko vyr. skaučių ŽIDINYS 
XII. 5 d. turėjo tikrai Įdomią sueigą 
dailininko V. Igno namuose. P. Ig
nas papasakojo apie moderniojo me
no pradžią, moderniojo meno daili
ninkus ir jų techniką, rodė ekrane 
ir aiškino jų kūrinių reprodukcijas.

ŽIDINYS rimtai ruošiasi ateinan
čiai Kaziuko mugei, kurion žada ne 
tik sunešti savo jau seniai daromus 
lietuviškus rankdarbius, bet ir nu
matyta leisti loterijon televizijos 
aparatas, nupirktas Židinio lėšomis. 
Loterijos pelnas skiriamas Atlanto 
rajono stovyklavietės fondui.

Taip pat židinietės sueigos metu 
sudėjo piniginę auką BALF-ui kaipo 
kalėdini gerąjį darbelį. Ateinančių 
metų pradžioje ŽIDINYS praves 
rūbų rinkliavą BALF-ui, bandyda
mos bent tuo padėti vargau pateku
siems mūsų broliams ir sesėms.

B. K.

KŪČIOS BOSTONE
Skautai, skautės, tėveliai ir sve

čiai rinkosi bendrom Kūčiom prie 
eglišakėmis papuoštų baltutėlių sta
lų su tradiciniais Kūčių valgiais.

Jaunesniosios skautės, vilkiukai ir 
mažesnieji už juos patys pirmieji su
rado vietas prie stalo ir savo tyliu 
susikaupimu ir kantrumu nustebino 
šį vakarą visus.

Prieš uždegant žvakes, s. S. Suba- 
tienė pravedė susikaupimo valandė
lę.

Aldona Dabrilaitė perskaitė vaiz
delį apie LIETUVOS EGLUTĘ, ku
ri nenorėjo būti papuošta — gražiai 
atrodyti. Eglutė vis verkė ir ilgėjosi 
toli išklydusių Lietuvos vaikų, no
rėjo sparnų, kad galėtų juos aplan
kyti. Ir štai, stebuklingąją naktį, eg
lutė pajuto, kad išsiskėtė jos šake
lės, o ji skrenda per marias. Tarp 
fabrikų, tarp daugybės namų klai
džiojo ir ieškojo savųjų; juos atpa
žino iš skambiosios lietuviškos gies
mės.

Programos vadovė kvietė visus 
jungtis, mintimis skristi aplink pa
saulį ir surasti savuosius.

/ Vį

Tuščia kėdė prie Kūčių stalo pri
minė negrįžusį. L. Baltušytė per
skaitė eilėraštį: Manęs nebus tenai, 
o vadovė, patvirtindama jos mintį, 
tęsė: “Gal ši tuščia vieta skirta žu
vusiam už tėvyne partizanui, gal Si
biro taigų priglaustam benamiui, o 
gal tremtiniui, kuris kaip pašautas 
paukštis tebesiblaško po pasaulį”.

Vilija Leščinskaitė, pasipuošusi 
tautiniais rūbais, eilėraščiu kvietė 
visas seseris ir likimo draugus. Ne
reikėjo aiškinti, kas ji: lino akys, 
gelsvos ilgos kasos, aiški lietuvių 
kalba tvirtino, kad Čia Lietuvos dva
sia, nešanti amžinąją ugni. Įsižiebti 
tos ugnies artinosi būrelis skaučių. 
O kai jų rankose žvakės sužibo, vi
sos kartu prabilo: Žibėk, žėrėk, tė
vu sodybos žiburėli...

Po to skautės nešė visiems amži
nosios ugnies, uždegdamos žvakes 
ant Kūčių stalo.

Dvasios vadovui perskaičius evan
geliją ir maldą, prasidėjo plotkelių 
laužymas ir vakarienė.

Po vakarienės visus žavėjo Put- 
namo skaučių paruoštas montažas, 
kuri vedė sės. Jurgita (M. Saulaity- 
tė). Jos žodžius lydėjo giesmės: gir
dėjome tylų angelų chorą, matėme 
virš Betliejaus nepaprastą žvaigždę, 
jautėme stebuklo galybę.

Sės. Igne (G. Marijošiūtė) įnešė 
gyvumo, parodydama lietuviškus 
papročius — vaško liejimą, šieno 
traukimą — ir pagaliau sujungė vi
sus i bendrą giesmę.

Svečiu tarpe buvo dr. Šeris, skau
tų geradaris, kuris savo žemės plo
tus bei miškus leidžia naudoti lietu
viams skautams, kad šie pagyventų 
gamtoje. Jis ragino kirsti medžius, 
statytis ir viską patvirtino oficialiu 
dokumentu.

Dr. Šeris savanoriu išvyksta į 
Vietnamą. Tuntininkai s. I. Nenor- 
tienė ir s. č. Kiliulis daktarui įteikė 
prof. Končiaus koplytėlę, linkėdami 
laimingai sugrįžti.

Visi išsiskirstė, lietuviškų Kūčių 
nuotaikos lydimi. Dalyvis

Tikros sesės skautės 
ir 

tikri broliai skautai 
skaito 
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kaspiniukais pakabinti prie durų ir 
langų, visur žvakutės, žibančios 
snaigės ir spalvoti žaisliukai — taip 
Aušros draugovės skautės buvo pa- 
puošusios Putnamo mergaičių ben
drabutį kalėdinių švenčių proga.

Didžiojoje salėje iškilmingai sto
vėjo eglutė — lietuviškai išpuošta 
šiaudiniais žaisliukais ir grandinė
lėmis, o ant staliuko •— prakartėlė, 
laimėjusi skilčių pravestas prakar
tėlių darymo varžybas.

Sesės veikė ne tik bendrabutyje, 
bet, padariusios kalėdines korteles 
ir sveikinimus, aplankė senelių na
mus ir ten linksmai praleido valan
dėlę.

Be to, buvo išvykusios į Bostoną 
ir, drauge su seselėmis, išpildė Kū
čių programą.

Prieš išsiskirstant praleisti šven
tes su šeimomis, aušrietės turėjo ka
lėdinį laužą. Čia buvo skaitytos ati
tinkamos ištraukos iš Skautų Aido ir 
pristatyti atskirų skilčių pasirody
mai. Labai įdomiai buvo pravesti ir 
paaiškinti senieji lietuvių kūčių pa
pročiai. Paskutiniai kalėdinių gies
mių žodžiai baigėsi, lauželis užgeso, 
o sesės skautės ramia nuotaika iš
siskirstė.

Vasario 20 d. Aušros draugovė 
ruošia Skautų — Jaunimo Dieną. Iš
kilmės prasidės mišiomis ir Aušros 
draugovės vėliavos šventinimu. Po 
pietų bus iškilminga sueiga ir meni
nė dalis, kurioje dalyvaus atskiros 
vietovės. Vakare bus ruošiami šo
kiai ir vaišės. Putnamo Aušros drau
govė nuoširdžiai kviečia visus skau
tus ir skautes dalyvauti. Ramutė

WATERBURY, CONN.

Padeda užsisakyti Skautų Aidą
Ir šiemet skautų tėvų-rėmėjų bū

relis sumoka pusę Skautų Aido pre
numeratos mokesčio skautams ir 
skautėms, kurie užsisako LSS žur
nalą 1966 metams.

Užsisakąs duoda $2.00, kitus du 
prideda rėmėjų būrelis ir užsako 
laikraštį.

Tą patogiai galima atlikti per 
SPAUDOS knygyną Waterburyje.

Pr. Kr.
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