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1966 M. SKAUTŲ AIDO RĖMĖJAI
A. Sk. Aido garbės leidėjo prenumerata ($25.00):

1. Aušros Vartų tuntas Chicago j e.
2. Aušros Vartų tuntas Chicagoje.

20. VENTA Engineering Co. (sav. A. Vengris ir
A. Jelionis), Chicago, Ill.

21. v. s. Petras Jurgėla, Uniodale, N. Y.
22. p. J. Bernotas, Nashua, N. H.
23. s. Mykolas Manomaitis, So. Boston, Mass.

B. Sk. Aido garbės prenumerata ($10.00):
1. s. Vladas Bacevičius, Cleveland, Ohio.
2. s. Gerardas Juškėnas, Cleveland, Ohio
3. v. s. kun. Dr. V. Cukuras, Putname, Conn.
4. p. L. Matulevičienė, Worcester, Mass.
5. p. Danutė Marcinkevičiūtė, Worcester, Mass.
6. p. Jonas Palubeckas, Northboro, Mass.
7. s. Petras Molis, Shrewsbury, Mass.
8. s. Česlovas Kiliulis, Dorchester, Mass.
9. p. Antanas Andriulionis, So. Boston, Mass.

10. p. Genovaitė Kaufmanienė, Chicago, Ill.
11. LSS Seserijos Vadija, Chicago, Ill.
12. Aušros Vartų t. kun. Gražinos v. skč. dr.
13. Dr. F. V. Kaunas, Chicago, Ill.
14. v. s. Sofija Statkienė, Chicago, Ill.
15. s. Vladas Vijeikis, Chicago, Ill.
16. Aušros Vartų t. Mirgos v. skč. būrelis.
17. Sesutės Vida ir Jolita Kriaučeliūnaitės, Chicago, Ill.
18. Vilkiukas Rimas Nenortas, Dorchester, Mass.
19. Kernavės skaučių tuntas, Chicago, Ill.

Viršelio 1 psl.: Iš Aušros stovyklos Australijoje. 
1966 m.

Jaunesniųjų skaučių ŠARKŲ būrelis: Regina Lau
kaitytė, Aldona Sankauskaitė, Vijolytė Maksvytytė ir 
Rūta Bačiulytė.

A. Bačiulio ntr.

C. Apsimokėdami pren. mokesti, Skautų Aidą užsakė 
dar kitiems:

1. p. Natalija Raubienė, Oakville, Conn., 2 asm.
2. p. Zigmantas Jankus, Cleveland, Ohio, 4 asm.
3. v. s. J. Vaišnys, SJ, Chicago, Ill.
4. p. A. Baliūnas, Cleveland, Ohio.
5. p. R. Minkūnas, Cleveland, Ohio.
6. p. Alfredas Bielskis, Cleveland, Ohio.
7. p. V. Sipelis, Montreal, Kanadoje.
8. p. J. Kibirkštis, Montreal, Kanadoje.
9. Kun. Vytautas Bitinas, Middletown, Conn.

10. Aušros Vartų t. Neringos dr-vė, Chicago, Ill.
11. Aušros Vartų t. Žemaitės dr-vė, Chicago, Ill.
12. p. Romas Zorska, Cleveland Ohio.
13. Skaučių Neringos tuntas, Worcester, Mass.
14. Skautų Nevėžio tuntas, Worcester, Mass.
15. Sk. Akademikų skyrius, Worcester, Mass.
16. ps. Romas Bričkus, Dorchester, Mass.

D. Prie pren. mokesčio dar aukojo:
1. Montrealio skautininkų ramovė •—• $10.00
2. p. L. Kirkilis, Toronto, Kanadoje — $5.00
3. s. Aldona Labuckaitė, Dorchester, Mass. — $4.00
4. p. Kęstutis Bileris, Valley St., NY. — $3.00

(bus daugiau)
Labai ačiū!

K. Čėsna,
Administratorius.
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KOVO MĖNESĮ

Kovo 4 d. — mūsų skautų ir 
skaučių Globėjo Šv. Kazimiero 
šventė; tikra viso mūsų sąjūdžio 
šventė.

Visais laikais Lietuvoje lietu
vio šventojo diena prasmingai 
švenčiama. Nepriklausomoje Lie
tuvoje UI. 4 — ir valstybinė 
šventė. O jaunimas, ir ypatingai 
skautai ir skautės, ta. dieną steng
davosi atžymėti pamaldomis, su
eigomis, akademijomis, parodo
mis ir p.

Ir laisvajame pasaulyje lietu
viai Šv. Kazimiero vardą mini su 
didele meile ir pagarba. Daug ge
rų įstaigų, organizacijų ir k. vadi
nama Jo vardu. Skautai-ės, kurie 
Jį laiko savo dangiškuoju Globė
ju, ir kitas jaunimas teberodo di
delio uolumo sekti Jo pavyzdį, 
įsisavinti Jo gyvenimo kilnumą ir 
prisiimti kitus Jo idealus.

Šv. Kazimieras labai įdomus, 
patrauklus ir ryškus pavyzdys 
jaunimui.

*
Lietuvių Bendruomenė, smaigs

tydama gaires lietuvybės išlaiky
mo baruose, kovo mėnesį yra pa
skelbusi ir spaudos mėnesiu.

Spauda labai svarbus veiksnys 
asmens, organizacijos ir visos 
bendruomenės gyvenime. Spauda 
— knygos, žurnalai, laikraščiai ir 
kiti spaudiniai — tapo neatski
riama mūsų gyvenimo dalimi.

Spaudos mėnesio prasmė būtų 
—— didesnis dėmesys lietu
vių spaudai. Kad jos būtų aps
čiai, kad ji vis galėtų tobulėti, 
kad ji pasiektų kiekvieną lietuvį, 
kad visa tai būtų lietuvybės la
bui.

Kuo galime, prisidėkime!
A. S.

s---------------------------- -4
Kovo 4 d. —

Šv. KAZIMIERO,

Lietuv. Skautu Patrono šventė.

O. B. Audronė

ŠV. KAZIMIERAS

Kazimieras - tai brolis mano 
Ir karalaitis Lietuvos.
Seniai, seniai jisai gyveno, 
Tenai, kur Vilnius ant kalvos.

Mylėjo Dievą ir Tėvynę, 
Laimėti vedė mūs pulkus - 
Nuo priešo Lietuvą apgynė, 
Kaip Vytis nuostabus, puikus.

Maldoj užmigę žydi pėdos
Prie Katedros ramių skliautų -
Verbomis slėniai, aikštės rėdos - 
Kaziuko laukiu aš
Ir lauki tu.

Ir Lietuva Kaziuko ilgis, 
Rankas pavasariui ištiesdama - 
Praeina žiemos, naktys ilgos - 
Kazimierai,
Pavasario taip laukia Lietuva.

Toronto, Kanadoje, skaučių draugovė atliko labai jautrią ir gražią de
klamacijų bei dainų pynę šventėje. St. Dabkaus ntr.
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
SU MEILE SIEKIAMA IDEALŲ

Skautai yra žinomi savo parei
gingumu ir jie supranta, kas yra

Skautų obalsis yra: Dievui, Tė
vynei ir artimui. Ir jeigu mes nie
ko kito nežinotumėm apie skau
tus, iš jų obalsio mes lengvai at- 
spėtumėm jų ideologijų, jų sieki
mus bei tikslus.

Dievui, Tėvynei ir artimui — 
reiškia, kad skautai išpažįsta Die
vų, kad jie yra ištikimi savo kraš
tui ir kad jie yra pasiruošę padėti 
savo artimui.

Tačiau dažnai ir gražūs šūkiai 
yra panaudojami tokiems tiks
lams, kurie neatatiko jų pirmosios 
minties. Todėl ne tiek obalsiai ir 
šūkiai tikrai išreiškia veikimo, ar 
organizacijos pobūdį, kiek jų vei
kimo būdas. Ir todėl mums yra 
svarbiau ne pats jaktas, kad mes 
išpažįstame Dievų, bet kaip mes 
Jį išpažįstame. Ir ne tai, kad mes 
ištikimi Tėvynei, bet kaip mes tų 
ištikimumų parodome. Tų patį 
galime sakyti apie tarnavimų ir 
padėjimų artimui — kaip mes jam 
padedam. Čia kaip tik būna atsi
žvelgiama į tų pagrindinį elemen
tų santykyje žmogaus su žmogu
mi — kaip padėjome, t. y. kokiu 
tikslu ir kokioje dvasioje.

Tautų apaštalas šv. Povilas laiš
ke korintiečiams yra parašęs žo
džius, kurie mums labai padeda 
suprasti žmogaus veikimo ir jo 
santykiavimo su Dievu ir žmogu
mi būdų. Tie žodžiai yra apie mei
lę. "Jei aš kalbėčiau žmonių ir an
gelų kalbomis, bet neturėčiau 
meilės, aš būčiau kaip žvangus 
varis ar skambus kimbolas. Jei aš 
turėčiau tikėjimų, . . . bet neturė
čiau meilės, aš esu niekas. Jei išda
linčiau visų savo turtų, . . . bet ne
turėčiau meilės, nieko man nepa
deda.”

pareiga. Tačiau pareiga, kuri nei
na iš meilės, yra baudžiava. Jei 
mes tikime į Dievų, bet jo nemy
lime ir nesilaikome jo valios, toks 
tikėjimas yra tuščias ir bevertis. 
Jei mes kalbame apie Tėvynę, bet 
nemokame dėl jos dirbti ir auko
tis, argi mes galime sakyti, kad 
mes jų mylime? Jei mes darome 
artimui gerų, jo nemylėdami ir 
nepagerbdami, ar mes tuo pačiu 
jo nenuvertiname ir nepažemina
me?

Jaunimas greitai užsidega idea
lais. Savo užsidegirnų ir entuziaz
mu dažnai peržengia protingumo 
ir lygsvaros ribas. Užsidegimas ir 
entuziazmas yra būtinas, be jo pa
saulis būtų labai niūri vieta. Ta
čiau, taip pat, yra reikalinga lyg
svara, balansas. Be jo žmonių pa
saulis pavirsta į chaosų.

Skautiškasis obalsis — Dievui, 

(Iš Kun. V. Zakaro pamokslo, 
pasakyto skaučių šventėje Putlia
me, Conn., vasario 20 d.)

Tėvynei ir artimui — pats savyje 
reiškia idėjų ir veikimo išbalansa
vimų. Viena dalis negali būti at
skirta nuo kitos. Jei mylėtumėm 
Tėvynę, bet užmirštumėm Dievų, 
mūsų meilė galėtų pavirsti į šovi
nizmų, nes galėtumėm pamiršti, 
kad visos tautos yra Dievo pa
šauktos ir Dievui atsakingos. Jei 
mylėtumėm ir gerų darytumėm 
artimui, bet užmirštumėm Tėvy
nę, tuo parodytume, kad nesu
prantame žmogaus, kuris nėra nu
meris, bet išaugęs iš savo žemės ir 
suaugęs su savo kraštu, kalba ir 
papročiais. Jei mylėtumėm arti
mų, bet užmirštume Dievų — my
lėtumėm tik dalį žmogaus, ne vi
sų žmogų, nes žmogus, nemirtin
gumu pažymėtas, yra per platus, 
kad jį vien žmogiška pagelba ir 
pastangomis pripildytume ir pa
tenkintume.

Tie trys elementai yra neatski
riami. Ir jų jungtis yra tikra mei
lė.

Gilwellio parke katalikų koplyčia, vieno anglų skautų vadovo pastaty
ta iš per karą sugriautos Walthamo bažnyčios griuvėsių, paimtų tą bažnyčią 
atstatant. Nuotrauką atsiuntė s. B. Zinkus, iš Anglijos.
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STUMBRAI
Lietuvoje seniau gyveno stumbrai, 

stambūs laukiniai galvijai, riestais 
ragais, trumpom, laibom kojom, di
dele plačiakakte galva, plačia krūti
ne ir durpinės spalvos garbanotu 
plauku. Galima sakyti, kad jie bu
vo Amerikos bizonų pusbroliai, nes 
labai panašėjo i juos.

Kad stumbrų Lietuvoje buvo 
daug, žinome iš rastų jų kaulų bei 
kaukolių iškasenų, senovės raštų bei 
užsilikusių vardų, pvz. Stumbrinė, 
ežeras Zarasų apskrityje ir Stum- 
briškis, Biržų apskrityje, Žaliosios 
girios pakraštyje. Yra žinoma, kad 
1863-1864 metų sukilėlių keli būriai 
slapstėsi Žalioje girioje ir maitinosi 
stumbriena.

Jau viduriniame akmens amžiuje, 
kada žmonės tebebuvo medžiotojai, 
žvejai ir augalinio maisto rinkėjai, 
stumbrai buvo medžiojami lankais 
su medinėmis titnaginiais arba 
kauliniais antgaliais strėlėmis iš to
lo, arba kauliniais galais ietimis bei 
kauliniais durklais iš arti. Jie taip 
pat buvo gaudomi duobėse, iškastose 
jų takų vietose ir apdėtose žagarais.

Didžiuliai stumbrai buvo apie 15 
pėdų ilgio, 6 Va pėdų aukščio, svėrė 
iki 800 svarų. Jų uoslė ir klausa bu
vo geros, tačiau regėjimas menko
kas. Pažiūrėjus jie atrodo griozdiš
ki, nerangūs su savo už užpakalį 
stambesne priešakine dalimi, bet iš 
tikrųjų jie buvo gana vikrūs, visuo
met bėgdavo risčia arba šiuoliuoda- 
mi greitai. Būdami atrajotojai, jie 
mito lapais, atžalomis bei minkšta 
žole. Jų balsas buvo gilus baubimas. 
Kasmet dažniausiai vesdavo po vie
ną jauniklį, tiktai labai retai du.

Stumbrų kailiais žmonės užsiklo
davo ir užsimesdavo juos, kaip ir 
meškų kailius, per pečius šilumai. 
Ragai buvo vartojami midui gerti 
bei karių galvos apdarams puošti. 
Stumbro ragą net pritaisydavo prie 
kario diržo garsui sustiprinti, žo
džiu, garsintuvo vietoje.

Medžioklių aprašymuose dažnai 
mini stumbrus. D. L. K. Vytautas 
(1429), Augustas (1752), ir kt. ruo
šė dideles stumbrų medžiokles. Bet 
tai buvo jau Baltvyžio girioje (žmo
nės, gyvenę toje girioje, ligi pasta

rųjų laikų tebevilkėjo pilkomis ru
dinėmis ir tebeavėjo vyžomis).

Karai, ypač su ordinu, ir medžiok
lės buvo taip sumažinę stumbrų 
skaičių, kad net 1559 m. buvo ban
dyta juos apsaugoti baruose, t. y. 
dalinai aptvertose miškų dalyse. Bet

PRO SKAUTIŠKUOSIUS AKINIUS
Mūsų didžiosios lietuvių šeimos 

jaunesnieji nariai kartais nuosta
biai ryškėja savo nusistatymais ir 
siekiais.

Kada sąlygos palankios pato
giai gyventi, kurtis ir galvoti tik
tai apie savo ateities gerbūvi — 
mokslas atsiektas, geras darbas 
gautas — išgirsti nuomonę, pa
junti pasišventimą, kurie verčia 
mus iš širdies nusilenkti.

Greitkelyje per nelaimingą at
sitikimą žūva energingas, mėgia
mas jaunimo vadovas. Žinia per
bėga per laikraščius, draugų ei
les. Supurto, priverčia susimąs
tyti.

Susitinka du žuvusiojo vienme
čiai ir kalbasi. Užbaigdamas po
kalbi, vienas sako:

— Žinai, skubėkime padaryti 
ką nors gera lietuvybei, kol dar 
esame gyvi!

Juk galėjo sakyti:
— Gyvenkime, linksminkimės, 

naudokimės gyvenimu, kol dar 
gyvi, — bet pasakė ką kitą, kas 
žiba kaip deimantas Jaunimo 
Metų fone.

n*
Ir kitas jaunas vyras, baigęs 

ilgas studijas, vyksta į karo lau

Šis rašinėlis STUMBRU skiltims 
pagerbti.

pamažu stumbrai suėjo į Baltvyžio 
girią (taip pat vadinama Bieloviežo 
giria), nes ten sąlygos buvo ypatin
gai palankios: smėlėtos, vidutinio 
sausumo aukštumos arba gero juod
žemio žemumos su mišriu — lapuo
čių ir spygliuočių mišku ir trąšia, 
saldžiąja miško žole, maistinga vi
siems žolėdžiams gyvuliams.

Kada Traku pilyje (1414) įtaisė 
žvėryną, jame buvo ir stumbrų.

Per paskutiniuosius pasaulinius 
karus stumbrus Baltvyžio girioje 
beveik visiškai išnaikino. Jų ten 
buvo nugabenta iš zoologijos sodų 
ir pasakojama, kad skačius didėjąs.

ką. Galėtų išvengti, užsiimti prak
tika, gyventi darbo vaisiais.

Bet jaunas lietuvis žino, kad ko
va su komunizmu svarbiausia už 
visa, jei norime, kad laisvoji pa
saulio dalis liktų laisva ir pa
vergtieji ilgainiui išsivaduotų. 
Todėl — ir todėl, kad jis pabėgu
sių nuo komunizmo sūnus —■ jau
nas vyras išskrenda žibančiom 
akim.

Žiba ir jo tėvų akys, nors širdys 
skausmingai suspaustos.

Koks neapsakomai brangus įvy
kis ir čia Jaunimo Metų fone!

P.P.
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EUKALIPTŲ PAVĖSYJE AUSTRALIJOJE

(AUŠROS IX-je stovykloje 
pasidairius...)

Tuntininko įprašytas painstrukto- 
riauti apie šį bei apie tą broliams 
skautams, vieną gražų rytą pasukau 
ir aš Sydnėjaus AUŠROS tunto sto
vyklos, pavadintos AUŠROS IX-ja 
vardu, link. Ir šiemet stovyklaujama 
nuosavoje stovyklavietėje, Ingle- 
burne, N.S.W., apie 20 mylių nuo 
Sydnėjaus.

Netruko įsikurti: adjutantui nuro
džius “butą”, pasiklojau lovą ir iš
pakavau iš savo vytiškos kuprinės 
šiek tiek būtiniausių reikmenų. At
rodo, ilgai neužtrukau, bet per tą 
laiką stovykla spėjo ir atsikelti ir 
rytinę gimnastiką padaryti ir nusi
prausti, uniformas užsidėti, ir, štai, 
8:30 vai. rytą, jau švilpukas, šaukiąs 
į vėliavų pakėlimą.

Čia, pirmą sykį, pamatau ir visą 
stovyklą, atžygiavusią, vedant sto
vyklos adjutantui ps. T. Rotcui, 
miško keliuku vėliavų aikštėn. Šie
met, palyginti, labai daug pačių jau
niausiųjų, raudonšlipsių. Tarp kit
ko — sesės gerokai viršyja brolius. 
Girdžiu, kaip raportuojama, kad sto
vykloje šiandien esą 52 skautai-tės.

Stovyklos gyvenimą, be adjutanto, 
tvarko dar ir budintis skiltininkas 
ar skiltininkė, skiriami pusdienio 
tarnybai (vėliau vienas jų ir mane, 
belaukiantį pietų, pavarė iš eilės ap
dulkėjusių indų praplauti!). Jis čia, 
aikštėje, priima skilčių raportus, o 
nesant adjutanto, atlieka ir visą ki
tą jo darbą.

Skambant himnui į viršų, jaunu
čių vėliavininkių keliamos, pakyla 
tautinė ir Australijos vėliavos, su- 
plazdendamos lengvame ryto vėjuje.

Po poros įsakymų, trumpas stovyk
los viršininko, ps. J. Zinkaus žodis į 
jaunąją stovyklos įgulą ir ji, skiltis 
po skilties, dingsta miško kelio po
sūkyje. Stovykloje prasidėjo dar 
viena diena.

* :Į: *

Nestovyklavusiam, o tik trumpai 
pasisvečiavusiam stovykloje, sunku 
suprasti, ko tie skautai ir vadovai 
taip skuba, taip skundžiasi, kad lai
ko permažai, kad stovykla pertrum- 
pa. Bet pabūk dieną kitą stovykloje 
įsijungdamas pilnateisiu jos nariu ir 
tada pamatysi, koks svarbus darbas 
čia dirbamas, koks jis įvairus ir ša
kotas ir kodėl stovyklinės dienos 
tokios trumpos.

Štai šioje stovykloje veikia skil- 
tininkų kursai (tiesa, pradėti jau 
prieš pusmeti, bet Čia geriausia pro
ga atlikti praktinius darbus), su ku
riais dirba visa eilė instruktorių: J. 
Laurinaitis, ps. A. Dudaitis, ps. V. 
Deikus, ps. J. Zinkus, s. B. Žalys ir 
kt. Jie taip pat instruktuoja, pade
dant s. v. v. si. M. Rudžiui, J. Sa
dauskui, V. Čižauskui, E. Šliogerie
nei, ir kitus stovyklautojus.

Skaučių pastovyklė, vadovaujama 
sesės v. s. v. si. R. Zinkutės ir adj. 
pi. L. Apinytės, ruošiasi jaun. skau- 
čių-tų patyrimo laipsniams, o kiek 
įvairių specialybių! . . . Atrodo, kad 
aušriečių toks jau paprotys, kad be 
specialybės grįžti namo tai lyg ir 
gėda... O norint jų įsigyti, tenka pa
sitempti!

Skaučių skiltys, kurių gera dalis 
yra skiltininkų kursų dalyvės, irgi 
smarkiai ruošiasi įvairiems egzami
nams.

Mažoji skautų pastovyklė, vad. s. 
v. v. si. V. Čižausko, iš pradžių lyg 
ir nepataikė ritmingai įsijungti į 
stovyklos tvarką, bet kiek vėliau ir 
čia buvo daug prakaituota patyrimo 
laipsnių ir specialybių reikalais. Gi 
Lokių skiltis, vad. sk. R. Badausko, 
taip pat išleido 3 numerius sienlaik
raščio Stovykla Iliustracijoje, kėlusi 
gyvą stovyklautojų dėmesį.

Užsiėmimai, paįvairinami žaidi
mais, vyko priešpiet ii' po pietų, grį
žus iš maudyklės upėje.

* *
Ir linksmiausiam skautui, esant 

stovykloje blogam maistui, po kiek 
laiko pristinga ūpo švilpiniuoti... Bet 
šioje stovykloje maistas buvo tiesiog 
karališkas! Na, ir “kirto” broliai, ir 
sesės neatsiliko, ir visi gyrė brolį vi
rėją s. v. A. Laukaitį, o kai virėjas 
buvo giriamas, smarkiau stukseno 
širdys ir kelių brolių ir sesių krūti
nėse, virtuvėje atlikusių virėjo spe
cialybės reikalaujamą praktiką. Ži
nia, koks meistras, toks ir gizelis...

* * *
Gaila, bet laužai ir šiemet buvo 

imitaciniai —■ ugnis kurti dėl dide
lių sausrų buvo uždrausta. Bet ir be 
laužo liepsnų aušrokai, po dienos 
darbų, mokėjo gerai padainuoti, pa
pokštauti ir raketas bei šūkius pa
leisti.

Kas aušriečius pažįsta, tas žino, 
kad jie be spaudos, tai nė šnipšt!... 
Tad be “iliustruoto žurnalo”, kabi
namo prie storiausio stovyklavietės 
eukalipto, čia dar ėjo kasdieninis 
laužo laikraštis Žiežirbos — kurį su
maniai tvarkė sesės R. Zinkutė ir L. 
Apinytė; jis sudarė lyg ir kulmina
cini laužo programos punktą: juk 
kas nenorės apie save užgirsti spau
doje (išskyrus brolį Flyną!).

Laužus daugiausia pravedė sesė R. 
Zinkutė, talkinama visos eilės bro
lių ir sesių, pradedant pačiais jau
niausiais (“I ką jaunas įprasi...”).

1966. I. 9. — sekmadienis. Po pie
tų pradeda rinktis svečiai — tėve
liai, rėmėjai ir bičiuliai. 4 vai. popiet 
Dvasios Vadovas ps. kun. P. Butkus 
atlaiko šv. Mišias. Stovyklos koply
čioje, vartais papuoštoje miško aikš
telėje, kurios gale pamūrytas alto
rius ir pastatytas kryžius — pilna
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ĮSPŪDŽIAI IŠ l-OSIOS 1966 METŲ STOVYKLOS

IX-toje Sydnėjaus (Australijoje) 
AUŠROS skautų tunto stovykloje 
jaun. skautėms ir vilkiukams buvo 
duotos dvi pasirinktinos temos para
šyti: Pirmoji diena stovykloje arba 
Ką mes darome stovykloje. Čia pa
tiekiami keletas jų darbų.

Stovyklautojų tarpe buvo ir šešia
mečių jaunesniųjų skaučių ir vilkiu
kų; jie nuo rašymo buvo atleisti, 
iki išmoks rašyti.

« * *
Mes žaidžiame daug žaidimų. Žai

džiame trečias bėga, mama su paukš
čiukais, medžiotojas ir paukštukai 
ir sviediniu. Mes einame į upę, val
gom, miegam ir dainuojame.

Rūta Bačiulytė, 7 metų.

Briedžių skiltis nepatenkinta sto
vykla, nes yra per daug žaidimų ir 
neužtektinai darbo.

Mums labai nepatinka žaisti su 
mergaitėmis. Mes norėtumėm dirb
ti su kirvuku ir kastuvu. Mes labai 
norėtumėm eiti pasivaikščioti į 
mišką kiekvieną dieną.

Povilas Janavičius, 11 metų 

uniformuotų sesių ir brolių, pilna 
svečių. Išklausomas gražus Dvasios 
Vadovo pamokslas. Skamba giesmės, 
daug einančių prie šv. Komunijos.

Po pamaldų — vėliavų aikštėje, 
paskutinis vėliavų nuleidimas, ofi
cialus stovyklos uždarymas. Ilgos 
įsakymų virtinės: stovyklautojai įsi
gijo 36 skautų-čių specialybes, 23 — 
jaun. skautų ir 17 — jaun. skaučių 
specialybes ir ženklus, 5 skautės iš
laikė į II pat. laipsnį ir 4 kandidatai 
davė jaun. skauto-tės įžodį. Nuošir
džiai skautų-Čių rėmėjai p. E. Šlio
gerienei įteiktas LSS Už Nuopelnus 
ordinas, o veikliai jaun. vadovei pi. 
L. Apinytei ■— Pažangumo žymuo. 
Skiltininkų kursus užbaigė 11 sesių 
ir brolių.

* * *

Ach, daug, labai daug dar būtų ga
lima papasakoti apie šią stovyklą, 
bet negi viską gali išpasakoti?... Tai 
lengvai galės suprasti tie, kurie sto
vyklavo. Kiti?... Jie nors žinos, kad 
tokia stovykla buvo...

s. B. Žalys

Broliai mums pastatė palapines, o 
mes turėjom kasti griovelius aplink 
jas. Buvo labai karšta diena, ir mes 
negalėjom dirbti.

Po pietų mes ėjom maudytis, ir 
buvo vėsu. Plynas (taip vadinamas 
virėjas) iškepė valgyti dešrelių. Vė
liau padarėm papuošimus apie pala
pines.

Mes turėjom laužą, ir buvo daug 
pasirodymų. Mes turim viską gražiai 
aprašyti.

Aldona Sankauskaitė, 9 metų.

Kaip tik atvažiavau į stovyklą, 
skubėjau susitvarkyti palapinėje.

Kitą dieną aš ėjau į upę maudy
tis. Parėjusios dar maudėmės po du
šais. Mes žaidžiame daug žaidimų ir 
pykiname Fiyną.

Valgom pietus, vakarienę ir visuo
met turime laužą. Kartais einame 
sargybą, ir naktį būna šalta.

Ramutė Maksvytytė, lO'Zj m.

Kai aš atvažiavau i stovyklą, bu
vo labai karšta. Pirmiausia aš ėjau 
pažiūrėti mūsų palapinės, o mama 
padėjo man atnešti lovą.

Pabaigęs tvarkyti savo lovą ir če
modaną, aš atsiguliau.

Po kokios valandos atvažiavo 
Markus Kaminskas. Aš jam padėjau 
sutvarkyti jo lovą. Tada buvo švil
pukas valgyti.

Dvi valandos praėjo, ir tada bro
lis Zinkus (stov. viršininkas) sakė, 
kad mes galime eiti maudytis.

Greitai pasiruošėm. Tada mes 
ėjom ir ėjom ir labai pavargom, bet 
greitai pamatėm upę kiek toliau.

Kaip mes priėjom upę, aš įšokau 
į vandenį. Vanduo buvo šiltas ir bu
vo labai gerai, užtat kad diena bu
vo karšta.

Metinė Skautų Aido prenumerata:
garbės leidėjo — $25.00
garbės — $10.00
paprastoji — $ 4.00

Kaip mes ėjom atgal, buvo dar 
sunkiau, nes reikėjo lipti Į dideli 
kalną.

Kai mes sugrįžom, aš pavalgiau 
ir atsiguliau i lovą.

Adis Karpavičius, 11 metų.

Kaip mes atsikėlėm iš ryto ir pa
valgėme pusryčius, mama pažiūrėjo, 
ar viskas supakuota. Už pusės va
landos atvažiavo ponas Algis mus 
paimti.

Kaip mes atvažiavom i stovyklą, 
palapinės jau buvo pastatytos, ir aš 
pradėjau atpakuoti savo daiktus. 
Vakare turėjome laužą, ir po to mes 
ėjom miegoti.

Antrą dieną mes atsikėlėm ir da
rėm mankštą. Po to mes ėjom val
gyti pusryčius. Pavalgiusios sukal
bėjome maldą ir išplovėm indus. 
Viena valanda praėjo, ir brolis Zin
kus pasakė, kad mes galim eiti mau
dytis. Visi greit pasiruošė, ir mes 
leidomės kelionėn.

Iš pradžių ėjom gerai, bet vėliau 
priėjom labai statų kalną. Mes visi 
nuėję tiesiai bėgom į vandeni, nes 
buvo labai karšta.

Visi taškėsi ir buvo patenkinti, 
iki sesė Ramunė (vadovė, prižiūrė
jusi besimaudančius) sušvilpė ir tu
rėjom eiti atgal i stovyklą.

Grįžome ketvirtą valandą ir tuoj 
turėjome pavakarius.

Regina Laukaitytė, 11 metų.

* «

IX-toji Aušros tunto stovykla pra
sidėjo 1965. XII. 30 ir baigėsi 1966. 
I. 9. Stovyklauta tunto stovyklavie
tėje Ingleburn, 30 mylių nuo Syd
nėjaus.

Stovyklavo: 10 vadovų, 14 skau
čių, 12 skautų, 14 jaun. skaučių, 11 
vilkiukų, viso 61.

ps. J. Zinkus.

Skubėkime užsisakyti SKAUTU 
AIDA 1966 metams!

Tuoj užsisakę dar galės gauti ir 
pirmuosius šių metų numerius; vė
liau jų gali pristigti.

ADMINISTRATORIUS:
Kazys Čėsna
58 Providence St.
Worcester, Mass. 01604, USA
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NUOTYKIAI SU ŽEMĖLAPIU 
IR KOMPASU

2. Kas darytina, kai turi vien žemėlapį.

3. KRYPTIS.Tik pažvelgus į žemėlapi galime tuojau matyti kryptį, kurioje vienas daiktas guli nuo kito. Tokia kryptis tačiau neturi jokio pastovumo (nėra su kuo nors pastoviu surišta). Panašių krypčių gali būti daug. Viena iš jų, kuri riša daiktą su šiaure yra pastovi ir vadinasi pagrindinė, arba 
šiaurės kryptimi. Jei norėtumėm žemėlapyje rasti tikrąją kryptį tarp dviejų taškų, ryšyje su pagrindine (šiaurės) kryptimi, turėtumėm aiškiai žinoti, kur toji šiaurė yra žemėlapyje.Kai padedam prieš save žemėlapi taip, kad lapo pavadinimas yra viršuje ir daugumas užrašų eina iš kairės į dešinę, tada šiaurė visados yra žemėlapyje viršuje, pietūs — apačioje ir t. t. Matome, kad pagrindinė (šiaurės) kryptis yra lygiagreti žemėlapio meridiano linijom. Dabar jau galime visad rasti tikrą daikto krypti. Pvz., esame taške A ir norime rasti tikrą kryptį i tašką B ryšium su pagrindine kryptimi.Darome taip: per tašką A išvedam pagrindinę liniją (lygiagrečiai su bet kuria meridiano linija). Toliau tašką A sujungiam su B kita linija ir gautą kampą matuojame laikrodžio kryptimi. Šis kampas dažnai vadinamas azimutu ir rodo tikrąją kryptį.Kampui matuoti galime vartoti 
matlanki, arba, jo neturint, apytikriai matuoti, iš popieriaus išpjautą apskritimą su bent 16-os pasaulio 
šalių krypčių padalinimais.

4. ATSTUMAI.Kiekviename žemėlapyje yra nubrėžtos mastelių skalės, arba duoti bent jų skaičiai. Jie padeda matuoti atstumus. Pvz., jei žemėlapis yra 1:24.000, tai 1-me žemėlapio colyje apyt. yra 2.000 pėdų lauke. Paimkime popieriaus juostelę ir, padėję tarp 2-jų daiktų, atžymėkime atstumą. Išmatuokime ši atstumą liniuo

te ir gautą colių skaičių padauginkime iš 2.000. Gausime tikrą atstumą tarp daiktų lauke.Kitas būdas yra išmatuotą popieriuje atstumą uždėti ant mastelio skalės ir perskaityti tikrą atstumą pėdomis.
5. VIETOVIŲ DETALIU 

PAŽENKLINIMASSmulkios vietovės ir svarbesnės daiktų detalės, pvz., upės, ežerai ir
KELIONĖ PAGAL ŽEMĖLAPI

Sekantis mūsų uždavinys būtų 
keliauti pagal žemėlapį. Tam pa
sirinkome pageidaujamą maršru
tą.

Pirma pabandykime visą kelią 
gerai įsižiūrėti žemėlapyje ir su
sirasti išeities tašką (A). Po to ei
kime laukan ir surastame savo 
žygio išeities tašką (A) vietoje. 
Dabar galime keliauti. Bet kuria 
kryptimi? Kad ją rastumėm, turi
me orientuoti žemėlapį. Žemėla
piui orientuoti reikia jį pasukti 
taip, kad žemėlapio šiaurė atitek
tų vietovės šiaurės krypčiai, arba 
taip, kad kiekvienas daiktas ir jo 
kryptis žemėlapyje sutaptų su 
daiktų padėtim ir kryptimis lau
ke.

Tai atlikus, bus aišku, kur žy
giuoti toliau.

Gali atsitikti, kad, sakysime, iki 
sekančio punkto ar posūkio rei
kia, pvz., eiti 800 pėdų. Kaip šį 
atstumą rasti lauke? Čia galės 
jums padėti jūsų dvigubo žings
nio mastelis.

Dar prieš žygį turime rasti savo 
žingsnių dydį. Tam paprastai at
matuoja 200 pėdų bet kuriame 
kelyje, paženklina, ir šį atstumą 
pereina ten ir atgal, skaičiuojant 
dvigubus (poromis) žingsnius. 

p., žemėlapyje paženklinamos vaizdais. Kartais, skaitant žemėlapį, tenka nurodyti artimiausią randamą vardą (pavadinimą), pvz.: kryžkelė iy2 colio į pietų vakarus nuo raidės L Lakewood Hill pavadinime. Kad rastume šią kryžkelę turime:a) , rasti Lakewood Hill vardą.b) , nuo raidės L, kaip iš išeiginio taško, rasti pietų vakarų krypti.c) , išvesti pagal ją ploną liniją ird) , joje atidėti IVz colio atstumą.Gautame taške, arba labai netoliese, turi būti ieškomoji kryžkelė.Šitaip jau žemėlapį bendrai pažinę ir kiek su juo pasipraktikavę, galėsime jį laisvai skaityti.

Padalinę 400 pėdų iš gauto skai
čiaus, gauname savo dvigubo 
žingsnio vidutinį dydį, kuris pa
prastai būna netoli 5 pėdų. Tai 
žinant, jau bus lengva atmatuoti 
žygio metu 800 pėdų atstumą ir 
tame rajone ieškoti savo sekančio 
(B) taško.

Turint ilgesnes distancijas, gali
ma bandyti matuoti atstumus pa
gal laiką, einant ar bėgant.

Žygio metu visad reikia atsimin
ti, kad lauke gali rasti ir žemėla
pyje nepaženklintų daiktų arba 
pakeistą kelio kryptį. Juo senes
nis žemėlapis, tuo daugiau rasi
me tokių atvejų. Taigi, įsidėmėki
me žemėlapio pagaminimo datą 
ir nesistebėkime, radę ką nors 
naują.

Sekančiame sustojimo taške (B) 
sustotame, vėl orientuokime že
mėlapį ir, gerai įsižiūrėję naująją 
kryptį į tašką (C), žygiuokime to
liau, kol pasieksime maršruto 
galą.

Pradžioje viskas gal ir atrodys 
kiek komplikuotai, bet po kelių 
bandymų keliauti seksis kuo ge
riausiai. Sėkmės!

V. s. A. Matonis
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Šešupės ir Žalgirio draugovių Sydnė 
juje skautai, skautės bei sk» vyčiai 
svečiuose pas s, Br. Žalį.

Vyt. Šalkūno ntrs.

aus skautų ir
Australijos rajono stovyklos ženklas

skaučių AUŠROS 
tunto vilkiukams ženklelius prisega 
s. Dr. Aleksas Mauragis; dešinėje - 
tuntininkas ps. I. Zlnkus.
Kas dar turi skautų dainų tekstus 

iš Lietuvos, ten Jaučių himne mini
mas Mauroragas yra tas pats s. Mau
ragis, šną skautiškų pravardę už uo
lumą skiltyje gavęs 1926 m. Santek- 
ių stovykloje prie Viekšnių.

/Kairėje žemai/ Rookfordo skautės 
švenčių proga dovanėlę įteikia savo 
mielai vądovei. sk. Regina Skaršins- 
kaltė, v.sk. Danutė Belklenė ir sk. 
Rūta Pociūtė.

Chicagos LITUANICOS tunto jūrų skautų Kng.Algimanto
laivo j.sk. B. Mažeikai, davusiam įžodį, kaklaraištį už
riša VS j.s. B. Juodelis; greta stovi įžodį davę j.sk. 
A. Brinką ir A. Jonušas.,

9
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I PASAULIO " LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESAS

Bisžaioso-UErosjd.
CHICAGO] E1966

£ MŪSŲ JĖGOS. MŪSŲ ŽINIOSi 
J laisvai Lietuvai tėvynei!
PLJK plakatas o Paruošė dali T, Valius. Iš

leido Kanados Jaunimo Metų Komitetas® Plakatas 
paskleistas po visas lietuvių kolonijas visame 
laisvajame pasaulyje.

PLJ Kongreses stovykloje ir k. 
dalyvaus jaunimo iš įvairių kraš-
tų laisvajame pasaulyje.

Jų tarp® bus skautų ir skaučių.
Jau žinome, kad iš Anglijos de

leguojama ps. Gajutė Valterytė.
Skautų Aide bus jos pasisakymas, 

jos viltys susitikti su lietuvių 
jaunimu iš kitur.

PLJK finansų komisija, kuri praveda 
aukų vajų kovo mėnesį. Jie turi su
rinkti pakankamai pinigų kongresui, 
jaunimo stovyklai ir k. darbams pa
rengti.
Iš kairės- pirm. Vyt. Kamantas, 

ižd. Birutė Juodikienė, kun. J. Gri
gonis, vicepirm. Milda Lenkauskienė, 
sekr. Andrius Senbergas, vicepirm. 
Jūra Galliušytė, Algis Garlauskas.

J. Garlos ntr.

Algis Z a p & r & c k a s.
Pasaulio’ TIštuvių Jaunimo- Kbngr®- 
so Pirmininką® ir uolu® LSS narys.

Prieš PLJ Kongresą, birželio 25- 
-30 d.d,, Dainavos stovyklavietėje, 
Michigan© valstybėje, įvyks didelė 
Jaunimo s t o v y k 1 a,ku- 
rloje dalyvaus rnasų jaunimas iš į- 
vairių organizacijų ir be jų.

Tai pirmas toks šios rūšies su
tartinis darbas, kaip ir viso musų 
jaunimo kongresas.

Jaunimo stovyklai vadovauti iš
rinktas s. Antanas Saulaitis, SJ.
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ŽEMĖLAPIO SKAITYMAS
TAIP ŽEMĖLAPYJE VAIZDUOJAMI ŽEMĖS PAVIR

ŠIAUS NELYGUMAI:

Vifršuje: Taip atrodo vietovė perspektyvoje

Apačioj®: Tas pats vietovės vaizdas, nu
žymėtas kontūro linijomis žemėlapyje.

Nusistatykime savo žingsnių didumą;

Iš anksto kelyje išmatuoti, pvz., 
200 pėdų tarpą ir atžymėti. Daug kar
tų eiti pirmyn ir atgal ir vis skai
čiuoti kiek žingsnių nueinama. Gerai 
Išsimiklinus eiti vienodais žingsniais, 
nueiti ten ir atgal ir 400 pėdų pada
linti iš nueitų dvigubų žinksnių skai
čiaus, tada išeis 2-jų žingsnių ilgis.

Stovykloje ar prie užsiėmimų vietos 
mieste visadaturi būti išmatuotas keliu
kas, takelis, aikštės pakraštys ar p., 
kur kiekvienas bet kada gali pratintis 
žingsniuoti ir savo žingsnių dydį matuot

KAIP ORIENTUOTI ŽEMĖLAPĮ VIETOVĖJE?

, Neteisinga: Kelio kryptis lauke ir žemė
lapyje nesutampa; koplytėlė ne toje kalio 
pusėje ir p. Žemėlapis blogai padėtas

64-

Teisinga: Kelio kryptis lauke ir žemėla
pyje sutampa; koplytėlė žemėlapyje tinka
moj® vietofea Žemėlapis gerai nustatytas.
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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?

GYVENIMAS TARP

— Kaip sekasi šeimai? — klau
siu geros pažįstamos. — Ar visi 
vaikai sveiki?

— Pešasi, vadinasi, sveiki, — 
atsako humoro gaidele balsas.

Pešiesi ir tu su savo broliais ir 
seserimis, bet ar negalima būtų 
ką nors padaryti, kad peštynės 
rečiau Įvyktų?

Juk visi širdyje mylitės, šoksta- 
te piestu, kai svetimas kurį nors 
iš jūsų įskaudina. Tai kodėl neiš
siaiškinti, nebandyti gražiau su
gyventi?

Kadangi tu labai myli savuo
sius, smarkiai atsiliepi į jų žo
džius ir veiksmus. Kai jie tau ma
lonūs, esi laiminga, kai jie tave 
erzina, siauti.

Jaunesnioji sesutė neatsiklau
sus paima tavo daiktą (gal tu, už
sivilkus naująjį megztuką gražiai 
atrodai, ir ji nori būti tokia pat 
graži!), ir tu be galo pyksti, jau
tiesi asmeniškai įžeista.

Vyresnioji sesuo neįsileidžia ta
vęs į savo kompaniją, ir vėl jau
tiesi įžeista.

Pabandyk išsiaiškinti: maži vai
kai turi išmokti prašyti, ko jiems 
reikia ar ko jie nori. Turėk kantry
bės su jais. O už tave vyresnė se
suo nori kokiu nors būdu parody
ti ir išbandyti savo trokštamą su
brendimą namie, nors, sutinku su 
tavim, nevisai vykusiu būdu. Mat, 
už namų jos dar nepripažįsta su
brendusia. Todėl, žinodama, kad 
ir ji turi savo problemų, palik ją

SESE,
nepalik be SKAUTŲ AIDO 

1966 metais!

BROLIŲ IR SESERŲ

ramybėje. Būk tikra: nepraeis nė 
dienos, ir tavo mažoji sesutė tau 
kuo nors parodys savo meilę, o 
didžioji bus reikalinga tavo pa
galbos. Viskas bus užmiršta.

Nemanau, kad pradedi ginčytis 
su savo broliais ir seserimis, ka
dangi jiems pavydi ko nors — 
gabumų, ar išvaizdos, ar draugų. 
Visi turi kokių nors gabumų, tik 
reikia juos išryškinti; visi turi sa
vo gerų pusių. Juk tikrai būtų 
nuobodu, jei visi vienos šeimos 
vaikai vienodai atrodytų ir turė
tų vienodus gabumus ir asmeny
bes. Tačiau visiems duota proga 
išsiugdyti ir išsilavinti, tik reikia 
pasinaudoti ta proga.

Taigi juokinga pavydėti kitam 
ko nors.

Maži vaikai laikomi namie, 
kiek paūgėję pradeda eiti mokyk
lon, bet vis dar laikosi arti namų. 
Maždaug dvylikos metų jie kar
tais savarankiškai nuvyksta į 
knygyną, krautuves, bažnyčią, 
žaidimų aikštę. Tuo metu, drauge 
su didesniu savarankiškumu už 

ŠVARA IŠ LAUKO IR IŠ VIDAUS

Lengva būti švariai iš lauko: tereikia muilo, vandens, 
šepečio ar skudurėlio ir stiprių rankų.

Sunkiau būti švariai iš vidaus.
Švarus daiktas blizga, žvilga, žiba.
Brangus akmuo blizga, kai jame nėra dėmių ar plyšių.
Stiklas žiba, kai nėra apneštas nešvarumų.
Mintys ir žodžiai žvilga, kildami iš grynos širdies.
Darbai žiba, jei nepadaro nei tavęs, nei kitų nelaimin

gais.
Būti skaisčiai mintyse, žodžiuose ir veiksmuose, reiš

kia žibėti ir spindėti švara iš vidaus!

namų, jų pareigos namie padau
gėja: kai mažyčiai krykštauja 
kieme su draugais, tau gal tenka 
padėti mamytei. Esi naudinga, 
gerai atlieki pavestus darbus ir 
įgyji vis didesnį tėvelių pasitikė
jimą. Tėvų meilę vaikai turi iš pat 
pirmos savo gyvenimo dienos, 
bet jų pasitikėjimą reikia užsitar
nauti.

Prieš skųsdamasi tėveliams sa
vo broliais ir seserimis, pagalvok, 
kokia tavo nepasitenkinimo tik
roji priežastis. Jei pati nerandi 
būdų sugyventi, tarkis su mamy
te ar tėveliu ar su abiem, kai kitų 
nėra arti, kad jie nesijaustų vis 
skundžiami.

Reikalaudama iš kiekvieno sa
vo šeimos nario pagal jo amžių 
dėmesio savo norams, skaitykis 
su jų norais. Piktai nestumdyk 
mažesniųjų, bet linksmai pamo
kyk. Nepavydėk vyresniesiems, 
bet tvarkyk savo reikalus ir 
džiaukis savo amžiaus gerumais.

Svarbiausia, atmink: kad esi 
skautė, turi visur būti jaučiama, 
o labiausiai namie. O.S.

— 65
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MŪSų ------JAUNIESIEMS

PELYTĖ

Tik išleidusi kaimynus, pamo
sikavusi jiems ranka, tyliai įėjau 
j jų priestatą pažiūrėti, kuo aš tu
rėsiu rūpintis ateinančias tris die
nas.

Priestate, savo narvelyje, gu
lėjo susirietusi balta, raudonomis 
akimis pelytė.

Dieve, Tu mano! Net tris die
nas aš ją turėsiu prižiūrėti. Kaip 
jai paduoti maistą, ir ką daryti, 
kad ji neišbėgtų?

MŪSŲ RANKDARBĖLIS:

Iš apipintos vielelės, iš plastikinės juostelės ar iš kokios stangrios kitos medžiagėlės galima susukti visokių dalykėlių.

Vakare nuovargis mane paska
tino j lovą. Kritau ir užmigau.

Pamiegojusi kelias valandas, 
nubudau ir atsiminiau, kad vaka
re nepadaviau maisto pelytei.

Negaliu užmigti: akyse stovi 
alkana, raudonakc pelė. Nuovar
gis neatleidžia, bet neužmiegu. 
Susiieškau apsiaustą ir, tyliai at
sikėlusi, leidžiuos j kaimynų skly
pą. Truputį apima baimė, juk ap
link visi miega, taip tylu.

Prie priestato niekaip negaliu 
surasti rakto : tik po kelių minu
čių ieškojimo pastebiu, kad jį tu
riu savo rankoje.

Įeinu. Priestate tamsu. Viena
me kampe girdisi kažkoks neaiš
kus garsas. C) gal vaiduoklis?

Šiurpas nueina per visą kūną. 
Drebančiomis rankomis surandu 
pelytės indus, juos pripildau 
maistu ir vandeniu ir dedu į nar
velį. Tik brakšt! Suskauda pirštą !

Noriu šaukti, kad visas pasaulis 
girdėtų, kad ta baisi pelė man 
įkando.

Dar smarkiau plakančia širdi
mi bėgau namo, net ir durų neuž
rakinau. O aplink taip tamsu.

Kitą rytą, tik atsikėlusi, įsidrą
sinau grįžti ir pažiūrėti, ar viskas 
tvarkoje. Tik kažin ar vaiduoklis 
nepasirodys ?

Priestate nieko kito neradau, 
tik dar tebemiegančią pelytę. Kai 
jai pakeičiau maisto indus, ji pa
budo ir pradėjo žaisti. Įbėgo į 
narvelyje įtaisytą sukimosi ratą 
ir taip smarkiai ir ilgai bėgo, kad

O. B. Audronė

INKILĖLIS

Buvo skautas, buvo geras - 
Namelius padarė — 
Inkilėlis buvo žalias — 
Kaip eglelės žalios.

Supa vėjas inkilėli — 
Pasupa varnėną — 
Neįlysit, baltos snaigės, 
Naktį — anei dieną.

Kai saulutė išmiegojus 
Debesis nuplėšia — 
Inkilėliai užgiedojo 
Medelių pavėsy.

aš stebėjaus, iš kur ji turi tiek 
ištvermės.

Toliau, ji pradėjo tvarkyti sa
vo guolį, kuris buvo iš popieriaus 
gabalų suneštas į vieną narvelio 
kampą. Jai guolis nepatiko, ir ji 
pertvarkė tuos popierėlius, ku
riuos aš buvau jai įdėjusi.

Per tas tris dienas pelytė man 
sugadino visus nervus; niekaip 
jai neįtiksi: padėk maisto, ji ap
verčia indą, išpila vandenį: įtiesi 
jos narvelyje švarų popieriaus 
lapą, ji jį sukandžioja mažais ga
baliukais, ir atrodo vėl nešvarus 
narvelis. Kai ją kalbinu, ji įlekia 
į sukimosi ratą ir bėgdama jį su
ka. Manimi visai nesidomi.

Džiaugiausi, kai grįžo savinin
kai ir perėmė tą nenuoramą žvė
relį, dėl kurio turėjau rūpesčio ir 
baimės.

Rasa Zinkutė.
(12 metų). Australija

66 —•
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SUSITIKIMAS VIDURNAKTI

Nuo to laiko, kai tėvelis 
pradėjo dirbti popietinėje 
pamainoje, Algis jo beveik 
nebematydavo. Rytą prieš 
mokyklą tėvelis tebemiego
davo, o po mokyklos jau bū
davo išėjęs į darbą. Liko tik
tai šeštadienio vakaras ir 
sekmadienis, o tie taip greit 
prabėgdavo!

Algis pradėjo labai ilgėtis 
savo tėvelio. Tiesa, mamytė 
buvo labai gera, vakarais ji 
turėjo daugiau laiko, bet, — 
tėvelis yra tėvelis! Kas to 
nežino!

Parbėgi, būdavo, iš mokyk
los, išsitrauki lapą, kuriame 
mokytoja parašė didžiulę A, 
ir parodai tėveliui. Tas pa
ims, pavartys, pasigrožės ir 
paplos sūnui per nugarą.

— Ar mamytė jau matė? 
— paklaus. Mudu visada pa-

Algis pradėjo labai ilgėtis savo 
tėvelio.

sikalbame apie tai, kad sma
gu turėti tokį gerą mokinį 
savo šeimoje.

Arba susės abu žaisti, 
piešti, ir mama atneš ką 
nors skanaus — vaisių, ledų 
— ir širdyje taip gera. O da
bar viskas kitaip: kažkaip 
graudu, neramu. Ir mama 
netokia linksma. Tėvelio 
daiktų visur pilna, bet jo pa
ties nėra!

Ypač sunku darosi einant 
gulti. Mama užeina į kam
barį, pažiūri, ar viskas tvar
koj nakčiai; paskui Algis 
guli savo didelėje lovoje ir 
galvoja, galvoja...

— Kažin ką tėvelis dabar 
daro? Ar jam neina mie
gas? Ar jam neilgu naktį?

Taip besvajojant akys pa
mažu ima merktis, mintys 
ima pintis, ir miegas nusilei
džia į neramią berniuko šir
dį.

Bet vieną naktį jis staigiai 
pabunda: namuose ramu, 
tik kažkas rakina duris, už
dega šviesą, įeina į virtuvę: 
tėvelis grįžo! Grįžo iš dar
bo : ką jis dabar darys — eis 
gultis, valgys? Atrodo, triū
sias!.

Algis atsisėda lovoje ir 
klausosi; ne, jis jau įsistojęs 
į šliures, velkasi chalatą, ty
liai išslenka iš kambario ir 
pakely į šviesą, besiveržian

čią pro virtuvės pridarytas 
duris. Žiūri: tėvelis sėdi 
prie stalo ir skaito laikraštį.

— Labar vakaras, tėveli, 
— sako Algis pašnibždom, 
ir jo gerklėje kažkaip ankš
ta.

— Algi, tu ? — nustemba 
tėvelis. — Nemiegi? Sušalsi, 
vaikeli.

— Nešalta, tėveli, — atsa
ko berniukas. — Pabūsiu su 
tavim, gerai?

Tėvelis paima savo švar
ką, kuris dar kvepia žiemos 
oru, ir įsuka sūnų kėdėje.

— Išgersim ką nors karš
ta, — sako, — ir pakalbė
sim.

Jie abu siurbčioja aviečių 
arbatą ir tyliai šnekasi — 
apie mokyklą, mamytę, apie 
tai, kad tėvelis kada nors 
nuveš Algį į savo darbovie
tę ir parodys jam, kur ir ką 
jis dirba.

Paskui abu nutyla, nes da
rosi labai vėlu — jau po vi
durnakčio elektriniame laik
rodyje sienoj.

Kaip kadaise, kada Algis 
buvo mažas, tėvelis jį su vi
su švarku nuneša ir padeda 
ant lovos. Berniukas palen
da po antklode, tėvelis jį ap
kamšo ir šnibžda:

— Saldžių sapnų, sūnau. 
Ačiū, kad atsikėlei.

— Saldžių sapnų! — šnibž
da ir Algis. — Ačiū už viską.

— 67
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Nr. 3
I. Skautiškoji dalis

Kl. 1. Vertinama ligi 4 taškų. Gyvačių bijo kiekvie
nas. Bet ar žinai: 1. ar visos gyvatės kanda (kerta), ka
da ir kodėl, ar visos nuodingos; 2. ar galima atskirti 
nuodingos ir nenuodingos gyvatės įkandimą vien pa
žvelgus į žaizdą; 3. kaip nuo gyvačių geriausiai apsi
saugoti.

Kl. 2. Ligi 8 t. Laikas nuo laiko valstybėse ir organi
zacijose daromi surašymai. JAV ir Kanadoje kasmet 
pravedamas paukščių surašymas. Patyrinėjęs atsakyk:
a. kas šiam surašymui vadovauja ir duoda nurodymus;
b. kaip jis vadinamas ir kada toks surašymas vyksta;
c. kaip ir kieno jis pravedamas atskirose vietose; d. 
kiek maždaug paukščių rūšių buvo nustatyta 1964 m. 
surašyme; e. ar galėtumei, jei norėtum, šiais metais da
lyvauti paukščius surašant, ir kaip.

Kl. 3. Ligi 6 t. Kol dar vakarai ilgi ir tamsūs, pravar
tu daugiau pažinti žvaigždes. Pasek ir išsiaiškinęs pasa
kyk: a. kodėl mums pravartu daugiau susipažinti su 
žvaigždėmis bendrai; b. ar vienodai žvaigždės matomos: 
tik ką saulei nusileidus, mėnesienoje ar tamsią naktį;
c. kaip vadiname ryškiausią mažųjų Grjžulio ratų 
žvaigždyno žvaigždę ir kur ji randama pačiame žvaigž
dyne?

Kl. 4. Ligi 4 t. Artėjant pavasariui laikas pradėti rū
pintis inkilais paukščiams. Prisiminkime: a. kokių pa
grindinių 2-jų rūšių inkilai dažniausiai būna; b. iš ko
kios bendrai medžiagos jie gali būti daromi; c. kokį in
kilą paukščiai greičiau panaudos: labai gražiai išmar
gintą arba paprastą, bet gerai jiems pritaikytų išmierų;
d. kaip tankiai inkilai reiktų išdėstyti, pvz., vieno akro 
plote?

Kl. 5. Ligi 3 t. Šalia morzės signalizacijos skautai-ės 
naudoja ir semaforų signalizacijos būdą. Išsiaiškink: a. 
kada ir kaip ši signalizacijos sistema atsirado; b. kur ir 
kada šiuo būdu buvo pasiųstas pirmas oficialus praneši
mas.

II. Lituanistinė dalis
Kl. 1. Ligi 4 t. Poetai ne kartą yra savo kūriniuose 

minėję atskirų Lietuvos pilių groži ir garsą. Kas, kokiuo
se eilėraščiuose ir apie kurią pilį šiaip prabilo:

a.--------------------------
Norėtum brangią išvysti pilį,
kur garsūs amžiai užmigę tyli,

b.--------------------------
Pilie! Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!

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

Sesės Vadovės laiškas
Viena sesė tuntininkė taip rašo SK. AIDO skautiškų

jų ir lituanistinių pratimų redaktoriui:
“------------pratimų medžiaga vis nauja ir įdomi. Dau

gelis nekantriai laukia naujų numerių. Bet į darbą sesės 
įsitraukia ne visos, o tai būtų be galo naudinga.

Pasitarusi su savo vadovėmis, įsivedžiau nauja tvar
ką. Gavusios naują SK. A. numeri ir maždaug po 10-12 
dienų, artimiausioje vienetų sueigos programoje palie
kame maždaug 30-40 min. naujam pratimui nagrinėti.

Sesės atsineša SK. A. ir būna jau pačios kiek pasiruo
šusios atsakyti. Nagrinėjimo diskusijos būna tikrai įdo
mios. Pabaigoje teisingiausių sprendimų ieškome kolek
tyviai. Po to laukiame Jūsų atsakymų sekančiame SK. 
A. ir palyginame su savo atsakymais.

Atrodo nauda neabejotina, be to sesės laukia šių dis
kusijų, ir net vadovės, kurios dažnai turi padėti sesėms 
priimti teisingiausią atsakymą, būna sudomintos------- ”.

Puiku, sese skautininke! Ir didelis Jums dėkui!
Siūlau ir kitoms-iems vadovams-ėms atkreipti dė

mesį į šį naudingą ir gražų sumanymą ir išbandyti jį sa
vo vienetuose.

Būčiau dėkingas, jei gautais rezultatais ir pastabo
mis pasidalintumėte ir su manim.

Budžiu!
Jūsų „ „ , . x .Pr. Redaktorius.

Kl. 2. Ligi 6 t. Kuri rami Lietuvos upė yra apie 215 
km ilgumo, prasideda netoli Troškūnų ir teka, be kitų 
vietovių, pro Raguvą, Berčiūnus, Surviliškį ir Babtus? 
Netoli — ------------ji įteka į-------------------- . Įrašyk trūks
tamus žodžius, atspėjęs upės pavadinimą.

Kl. 3. Ligi 5 t. Kas, kur ir kodėl Lietuvoje buvo va
dinamas “ožkų pečium”?

Kl. 4. Ligi 6 t. Varna, greta žvirblio, vienas žino
miausių Lietuvoje paukščių. Ar žinai: a. kokia varna 
Lietuvoje gyvena — pilkoji ar juodoji; b. kuo varna 
pasižymi bendrai; c. ką ji ypatingai mielai pasivagia; 
d. ar varna Lietuvoje mėgstama ir kodėl.

Kl. 5. Ligi 4 t. Įrašyk trūkstamus patarlių žodžius:
a. Devyni amatai, dešimtas-----------------.
b. Ką pasėjai, tą ir —-------------- .
c. Negirk dienos be---------------- .
d. Bijo kaip velnias---------------- .
e. Baltos rankos, juoda--------- —- —.

Atsakymai. Nr. 1.
ii. Lituanistinė dalis.

Kl. 1. 1, Du plentai: išilgai miestą skrodė senas plen
tas, kitados jungęs Petrapilį ir Varšuvą. Nuo miesto vi
durio atsišakoja kitas plentas, vedąs į Vilkaviški ir Ky
bartus; 2. geležinkelis jungė Kazlų - Rūdą su Šeštokais 
bei Alytum; 3. Šešupė.

68 —
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PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS33. KELETAS PATARIMU 
PRADEDANTIEMS5.Kalbant toliau apie pašto ženklus, parduodamus pokeliuose, ypatingai verta atkreipti dėmėsi į vadinamus “misijų pokelius”. Šitie “pokeliai” paprastai būna vieno, dviejų ar net ir daugiau svarų svorio ir juose p. ženklai būna supilti į medžiaginius maišelius, viršuje gražiai užtaisytus. “Misijų” pokeliuose pašto ženklus paprastai rasite vieno kurio krašto, bet kartais būna pokelių, sudėtų ir iš kelių kraštų. Misijų maišeliuose p. ženklai paprastai yra nenuplauti, tai yra ant popierio gabaliukų, pašto perlaidų atkarpų, pakvitavimų ir pan., taip, kaip jie surenkami ir supakuojami. Maišelyje paprastai rasite daug vienos rūšies pašto ženklų, dažniausia pigių ir kasdien užtinkamų, bet neretai pasitaiko ir brangių, ir net gana retų p. ženklų. Tačiau kartu rasite ir daug visokio šlamšto: sugadintų, suplėšytų, įkirptų, suteptų, suglamžytų p. ženklų, arba ir visai ne p. ženklų, pvz., žyminių ženklų, ir įvairių ženkliukų, klijuojamų ant laiškų švenčių metu. Tokiame maišelyje būna nuo dviejų iki 500 p. ženklų. Bet tokį maišelį nusipirkę jūs visuomet turėsite daug malonaus darbo ir poilsio, kol ženklus nuplausite, juos suskirstysite, patikrinsite, ar juos turite, ar dar ne ir kol suklijuosite į albumus.

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

Klišė Nr. 33e.Brazilija — vienas iš misijų kraštų. Ženkle parodyti misionierius, užkariautojas ir indėnas (1954).“Misijų pūkeliais” jie vadinami todėl, kad surenkami ir sudaromi misijų kraštuose, daugiausia kunigų ir vienuolių, pvz., kur nors Pietų. Amerikoje ar Afrikoje. Paprastai vienuoliai ar vienuolės paprašo mokyklų vaikus, kad visus namuose ant laiškų gaunamus pašto ženklus nenumestų, bet iškirptų ar išplėštų iš vokų ir suneštų į mokyklą. Kartais jie vaikštinėja po Įvairias įstaigas, bankus ar Įmones, gaunančias didelį kiekį laiškų ir užprašinėja pašto ženklus nenumesti, bet surinkti ir jiems įteikti. Taip surinktus pašto ženklus perduoda savo viršininkams, kurie turi ryšį su pašto ženklų prekybininkais: šie supakuoja ženklus maišeliais ir siunčia į užsienius. Gautus pinigus už par-

ST. VINCENT

Vakarų Indijoje, anglų globoje esanti St. Vincent sala, minėdama savo skautų 50 metų auksinį jubiliejų, išleido 4 skautiškus pašto ženklus.1 c. vertės — žalios ir rudos spalvos,4 c. vertės — mėlynos, rudos ir violetinės spalvos,20 c. vertės — auksinės ir tamsiai violetinės spalvos,50 c. vertės — raudonos ir žalios spalvos.Visi pašto ženklai turi vandens ženklą C A. Visi ženklai vertikalinės formos. Visų ženklų yra tas pats paveikslas: centre — skautų lelija ir dešiniame kampe Anglijos karalienės galva. Išleidimo data: 1964 m. lapkričio mėn. 15 d.St. Vincent, išleisdama šiuos pašto ženklus, apsilenkė su tarptautinio pašto taisyklėmis: šių ženklų vertė parašyta žodžiais, bet ne skaičiais. Aišku, jie savo filatelinės vertės nenustoja, tačiau įvairenybių ieškantiems filatelistams tai yra naujas priedas rinkiniams papildyti. R.P.duotus p. ženklus vienuoliai ar kunigai panaudoja misijų reikalams tuose kraštuose. Bet yra tekę matyti “misijų pokelių”, sudarytų ir ne misijų kraštuose, pvz., Kanadoje.
Ant. Bernotas

Kl. 2. Lietuvos Karalius Mindaugas; Didieji Lietuvos 
kunigaikščiai.

Kl. 3. a. vyrų ir moterų drabužio dalis, vartojama susijuosti, prisijuosti, ar po kaklu pasirišti; b. gyvulių būrys, kuris laikosi drauge; vieno kaimo arba didelio ūkio gyvulių banda, prižiūrima vieno piemens (kerdžiaus); c. iš medžio atskelti ploni, ilgi šipuliai (skalos). Seniai kaimuose buvo vartojamos troboms apšviesti.

Kl. 4. priekyje — “Karžygiams”; iš kairės — “Širvintos Giedraičiai 1920”; užpakalyje — “Panevėžys Dauguva Radviliškis 1919”; iš dešinės — “Klaipėda 1923”.Kl. 5. įrankis žemei arti. Buvo daromas iš pasmailintos lentos, su ienomis arkliui ar jaučiui įkinkyti. Pasmailinti galai būdavo apkaustomi geležim. Jį dar vadindavo žambiu, žuobriu, žagre, o Maž. Lietuvoje ir sta- gutu. Vėliau, patobulintas ir gaminamas iš geležies, vadindavosi plūgu.
— 69
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VASARIO 16 ĮSPŪDŽIAI
(įvairių skautų bei skaučių pasisakymai)

Jie kūrė ir išgyveno lietuviškumą:

* Mūsų lituanistinės mokyklos 
mokiniai mokėsi eilėraščiu minėji
mui ir surinko $3.72 Lietuvos lais
vinimo reikalams.

Kas, kad Petras užstrigo viduryje 
savo eilėraščio: jis iš visos širdies 
stengėsi prisidėti.

* Tėvelis ir mamytė siuvo nauja 
vietininkijos vėliavą, nes senoji bu
vo nebe žalia, o ruda.

Tėvelis kirpo raides ir pagražini
mus iš geltonos gelumbės, o mamy
tė juos prisiuvo prie žalios medžia
gos. Buvo daug darbo, ir mudu su. 
Jane galvojome, kad tėveliai nesu
spės visko užbaigti.

Bet viskas labai gerai išėjo: vė
liava buvo labai graži, ir visi ja gy
rė.

Paskui tėvelis nešė mūsų naująja 
vėliavą i iškilmingas šv. Mišias, ir aš 
žygiavau jos kairėje. Dešinėje buvo 
Jonukas.

Prieš pat pamaldas priėjome prie 
groteliu, ir kunigas pašventino vė
liavą.

Tikrai buvo labai džiugu.

* Pirma kartą skauto uniforma 
tarnavau per Sumą mūsų bažnyčioje. 
Su manim tarnavo Tomas, mano 
draugas.

Man buvo gražu žiūrėti j visas vė
liavas, išrikiuotas prieš altorių.

Vieni vėliavnešiai ir jų palydovai 
buvo uniformuoti, kiti tautiniais 
drabužiais. Juos visus pažįstu.

* Kai pamačiau poną Juozą, ne
šanti didžiulę Trispalvę, tikrai susi
jaudinau: jis neseniai atsigavo nuo 
sunkios ligos, ir jam taip ilgai sto
vėti turėjo būti sunku.

Bet žinojau, kad p. Juozas visuo
met buvo narsus ir labai myli Lietu

vą: jis tikriausiai norėjo Jai pa
reikšti savo meilę.

Aš p. Juozu gėrėjausi.

* Nežinau, kaip atsitiko, kad Kazį 
ir mane parinko Aukai prie alto
riaus nešti. Abu buvome tautiniais 
rūbais.

Taip jaudinausi, eidama viduri
niu taku, kad bijojau, jog žmonės iš
girs mano širdį plakant.

* Mūsų buvo pirmas pasirodymas 
iškilmingame minėjime.

Šokome Gyvatarą ir Malūną; sce
noje buvo ankšta, todėl darėsi dar 
smagiau, nes kartais atrodė, kad bū
tinai susidursime.

Bet mūsų ir vien berniukų šokiai 
gerai pavyko, ir salėje labai plojo.

* Mielai palydėjau abu Himnu 
pianinu, bet labiausiai mėgstu akom
panuoti tėvelį, kai jis dainuoja liau
dies dainas.

Ir šį kartą jo balsas gražiai skam
bėjo šventiškai nusitekusioje, pa
puoštoje salėje.

Kai jam plojo, jis mane paėmė už 
rankos ir patraukė šalia savęs.

* Rytą sakiau eilėraštį per radijo 
programą, bet per minėjimą buvo 
įdomiau, nes salėje sėdėjo daugybė 
žmonių.

Ramutė ir aš pasidalinome eilėraš
tį per pusę, bet aš rankoje laikiau 
vėliavėlę ir ja mosikavau. Dabar 
visi žino, kad Lietuva tikrai vėl bus 
laisva.

Paskui mudvi su Ramute vėl ėjo
me į sceną su dovanomis šventės 
kalbėtojams. Vienas jų, toks labai 
aukštas ir žilas, mudvi pabučiavo, 
o žmonės plojo.

* Nors ir labai lijo važiuojant na
mo iš minėjimo, mes visai nekrei- 
pėm į tai dėmesio.

JAV ATLANTO RAJONAS

Nupirkta rajono stovyklavietė

Rajono stovyklavietei pirkti komi
tetas š. m. II. 12 Connecticute nupir
ko 90 akrų ąžuolyno rajono stovyk
lavietei įrengti.

Dabar visi į talką: dėti pinigus 
skoloms išmokėti, darbais prisidėti 
stovyklavietę įrengti ir po to ten 
skautiškai stovyklauti. K.

JAV VIDURIO RAJONAS

Algimanto laivas atšventė metines.

Chicagos LITUANICOS tunto jūrų 
skautų Kng. Algimanto laivas iškil
minga sueiga I. 16 d. paminėjo 1 me
tų veiklos sukaktį ir Klaipėdos at
vadavimo (1923. I. 15) dieną.

J. b. v. v. J. Salčiūnui vadovau
jant, pirmųjų penkių jūrų skautų 
grupė išaugo i penkolikos narių vie
netą. Vasaros metu 13 laivo narių 
stovyklavo tunto 2 savaičių stovyk
loje ir, j. b. v. R. Kunstmanui vado
vaujant, atliko plaukimo, irklavimo 
ir buriavimo pratimus su tunto būr- 
laiviu Vėtra.

Vasaros metu buvo suruoštos dvi 
iškylos i Michigano ežero uostus. 
Per mokslo metus vienetas turi kas 
sekmadienį sueigas, eina patyrimo 
laipsnių programas, žaidžia ir daro 
modelius.

Metinės šventės proga 6 jūrų skau
tams, išlaikiusiems egzaminus, buvo 
pripažintas antrasis patyrimo laips
nis, o trys, A. Jonušas, B. Mažeika ir 
A. Brinką, davė įžodį. Jiems kakla
raiščius užrišo V. S. j. s. Br. Juode-

Mamytė greitai paruošė valgyti, 
o mes klojome stalą.

Atsinešėm ir Geležinį Vilką su 
Trispalve nuo televizijos salionėly- 
je, ir mus pagyrė.

Apie viską pakalbėjome ir užbai
gėme Vasario 16 šventę. P.P.
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lis. Gerojo darbelio ir Tėvynės maz
gelius užrišo tuntininkas ps. M. Ja
kaitis ir LSB jūrų skautų skyriaus 
vedėjo pavaduotojas j. b. ps. V. Ru- 
pinskas.

Abu pareigūnai tarė laivui sveiki
nimo žodi su paskatinančiais linkėji
mais.

Apie Klaipėdos svarbumą Lietuvai 
bei lietuviams jūrų skautams kalbė
jo j. s. Br. Juodelis, kartu sveikin
damas laivą metinių proga ir naujai 
davusius Įžodį.

Šventėje dalyvavo ir dalis Prezi
dento Smetonos jūrų budžių įgulos 
narių bei kitų tunto vienetų atsto
vai. K.N.

ANGLIJOS RAJONAS
Manchesteris. I. 8 koordinacinio 

komiteto iniciatyva suruošta Kalė
dų eglutė, į kurią susirinko apylin
kėje esą vaikučiai su tėveliais ir 
svečiais.

Po klubo pirmininko p. V. Kupsto 
žodžio ėjo meninė dalis ir deklama
cijos, mokyklos vaikučių meistriš
kai atliktos. Programą paruošė 
savaitgalinės mokyklos mokytojas 
ps. D. Damauskas.

Deklamavo mokyklos vaikučiai ir 
skautukai-ės: A. Motuzas, Aleksas 
Navackas, Antanas Navackas, Irena 
Navackaitė, K. ir V. Pažėraitės, A. 
Mažeika, Pr. ir R. Bernatavičiai. Po 
to, N. Kutkutei pritariant pianinu, 
K. ir V. Pažėraitės, N. Kutkutė ir V. 
Barauskaitė pagiedojo.

Programa baigta mįslių spėjimu.

Atspėjusiam buvo duodama dovana. 
Vėliau ir Kalėdų senelis (A. Kuz
mickas) visoje švenčių didybėje, su 
maišu ant pečių, apdovanojo vaiku
čius dovanėlėmis. Po to p. Bernata
vičiai maloniai pavaišino juos arba
ta ir sumuštiniais.

Neatsiliko ir tėveliai su svečiais, 
savo programa ir daina paįvairinda
mi pobūvį.

Stoke-on-Trent. I. 15 štoke ukrai
niečių klube, skyriaus valdybos nu
tarimu ir finansine parama, vaiku
čiams suruošta eglutė, o kartu, pro
gramai paįvairinti, parodyti skautiš
ki filmai iš Ramboree’s ir vasaros 
skautų stovyklos. Juos aiškino ps. J. 
Maslauskas.

Po to pobūvio organizatorė I. 
Surblienė pavaišino vaikučius saldu
mynais ir užkandžiais.

Rajono skautų vadovybė yra pa
skyrusi skautų atstove ps. Gajutę 
Valterytę vykti į jaunimo kongresą

Nauji vadovių biuleteniai
Sesės vadovės ir skautininkės ga

vo Seserijos Vadijos leidžiamą, 4 
kartus per metus, GABIJA su įvai
riomis informacijomis Seserijos rei
kalais.

V. Sk-kės XII. 15 bendraštis nr. 
4(6) ragina remti Skautų Aidą.

Brolijos KRIVŪLĖ taip pat pasie
kia vadovus. Nr. 4 plačiai pamini ir 
Skautu Aido reikalus.

Abiejų Vadijų biuleteniai turėtų 
būti vienetuose vadovu-vių rūpes
tingai studijuojami.

Amerikoje. Skautų komiteto pirm. 
B. Puodžiūnienės ir P. Vencaičio 
maloniai paraginti, vakaro dalyviai 
gausiai parėmė atstovės kelionę.

LSS Anglijos rajono leidžiamas 
skautų leidinys Budėkime prieš Ve
lykas išleidžia Nr. 50, yra leidžia
mas jau 15 metų. Atseit, Budėkime, 
švenčia dvigubą jubiliejų. K.

KANADOS RAJONAS

Kur mažiesiems smagu būna

Kasmetinės Kalėdų eglutės, ruo
šiamos vaikams mokyklų ir organi
zacijų, sutraukia mažųjų būrius pa
sidžiaugti didele ir prasminga krikš
čionijos švente.

Šiais metais Toronto ŠATRIJOS ir 
RAMBYNO tuntai savąją tradicinę 
Kalėdų eglutę turėjo sausio 2 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje su įvairia 
ir gerai paruošta programa.

Scenoje pasirodė visos šaltos ir 
draugovės savo atskirais ai- jungti
niais vaizdeliais. Viso to pasižiūrėti 
buvo suvažiavę pilna didžiulė salė 
tėvelių ir svečių.

Smagioji metinė šventė baigta 
skanumynų išdalinimu ir trumpu 
pasi vaišinimu.

Didžios padėkos nusipelnė draugi
ninkai ir draugininkės, kurie pasie
kė tokiu gražių rezultatų. Jų veiklu
mu dirbant su mažaisiais viskas re
miasi. Linkime jiems nepavargti ir 
būti laimingais, vedant savo globo
tinius lietuvišku skautiškuoju keliu.

Rambynietis

Tolimosios Australijos vaizdelis: sesės skautės ir broliai skautai, dalyvavę Aušros tunto IX-ojoje stovykloje 
(1965. XII. 30 — 1966. I. 9) prie Sydnėjaus. A. Bačiulio ntr.
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SAVOTIŠKI PAŽINIMO ŽENKLAS 
IR PĖDSAKAIPaukščių ir žvėrių pėdsakų sekėjai vadovaujasi ženklais, paliktais purve, smėly, dulkėse, sniege, žolėje; jie stebi migius, urvus, lizdus, klausosi balsų ir studijuoja savotiškus pasireiškimus. Galima praleisti visą gyvenimą gilinantis i gamtos aplink mus įdomybes; mūsų laikraštis nori atidaryti mažą langelį į paukščių ir žvėrių gyvenimą. Pamažu pradedi suprasti, kad ir tos pačios rūšies paukštis arba žvėris turi savo charakteringus bruožus, nekalbant apie kūno stiprumą, dydį, raštų įvairumą ir įgytus papročius.Paimkime, pavyzdžiui, žebenkščių (weasel) šeimą, kuriai be kitų priklauso kiaunė (marten), sabalas (marles americana zibellina), šermuonėlis (ermine), audinė arba undinė, švitras (mink), skunksas (skunk), barsukas arba opšrus (badger), ūdra (otter), jūros ūdra (sea otter), šeškas (polecat, fitchew, foumart), fišeris (fisher) ir kiti.

ŽVĖRIŲ ODA turi stebėtnai skirtingas funkcijas: ji išaugina paukščių plunksnas, žinduolių plaukus, spyglius, šarvus.
ŽEBENKŠČIŲ šeima, kuri randama visur, išskyrus Naująją Gvinėją ir Australijos sritis, pagarsėjusi savo gražiais kailiais, vikrumu, gyvybingumu ir sugebėjimu prisitaikyti. Vieni tos šeimos nariai pamėgo vandenį 

(ūdra, audinė), kiti plačiąją jūrą (jūros ūdra), fisheris ir kiaunė mėgsta spygliuočius, opšrus knisasi į žemę, 
žebenkštis lipa i medžius — tiesą pasakius, ji visur kiša 
savo smailią nosį. Eskimų, t. y., arktikos sričių šeškas (wolverine) pats klastingiausias, stipriausias ir žiauriausias žebenkštinių žvėrių narys. Jo kailis neapšarmo- ja, nesušąla, nesivelia, todėl eskimai jį vartoja savo gaubtams ir rankovių galams.

Upių ūdra linksmai čiuožia nuo kalnelio.Žebenkščių šeima taip pat moka vesti cheminį karą. Labiausiai čia pasižymi skunksas, bet ir kiti jos šeimos nariai sugeba gaminti nemalonų kvapą. Kaip ten būtų, reikia pripažinti, kad žiurkės, pelės ir visokie kiti griaužikai beabejo užvaldytų žemę, jei žebenkštiniai žvėrys nekovotų su jais. Kovoja narsiai, iki mirties. Puola daug didesnius už save, net žmogų. Vištininkuo- se žebenkštys sukelia audrą: palieka dviejų dantų ženklus ir, išgėrus karštą kraują, palieka savo aukas.

Visi šie žvėreliai palieka panašius pėdsakus, kurių tarpe yra labai Įdomių. Žebenkštis mėgsta pasinerti į purų sniegą, kaip į vandenį. Už kelių pėdų vėl išneria ir kartais dingsta dailioje, apskritoje skylėje, kad kitur vėl išlįstų. Ji taip pat pašoka 6-8 pėdas į viršų, šermuo
nėlis 13-40 inčų. Kai paukščiai vasarą kelia triukšmą, nes įpratę įtarti varną, vanagą, katę arba pelėdą drums- čiant jų ramybę, tuo tarpu nusikaltėlė gali būti že
benkštis.

Šermuonėlis mėgsta čiuožti ant pilvo nuo sniego kalvos arba net lygumos. Jis įlenda į apskritą skylę sniege prie upės ir į oro skylę upės lede ir ieško maisto po vandeniu. Kartais sudrumsčia vandenį ir palieka maisto liekanų.

Šermuonėlis nardo minkštoje sniego pusnyje.

Kiaunė taip pat mėgsta palįsti po sniegu, bet nečiuo- žia. Jos kojų apačios žiemą labiau plaukuotos kaip vasarą, todėl pėdsakai skiriasi. Ji slepia maisto atsargas ir bėdoje cypia, šnypščia, urzgia.Žaismingiausia yra ūdra. Ji vikri, puiki žvejotoja — pagauna net 20 svarų žuvį — greitesnė už žebenkštį ir kiaunę, lengvai iriasi per sniegą ir mėgsta sportą, ypač žiemą.Kartais net kėlios ūdros nutaria linksmintis drauge, ir viena po kitos šliaužia nuo apsnigtos kalvos. Aukštyn į kalną pėsčiom, žemyn ant pilvo, vėl aukštyn ir taip toliau, kol laikas, skirtas sportui, baigtas, ir visos dingsta vandenyje po ledu. Priešakinės kojos priglaustos prie šonų, užpakalinės ištiestos užpakalyje, kai šliaužiama. Čiuožyklos plotis iki 2 pėdų, ilgis net 20-25 pėdos. Šliaužiama net lygioje vietoje 15-18 mylių greičiu per valandą, o vasarą žemė ištepama šlapiu kūnu ir taip pat linksminamasi. Slidinėjama ir ant ledo visai skautiškai — bėgant, čiuožiant, bėgant, čiuožiant.
Bebrai taip pat palieka plačius takus sniege, bet arčiau pažiūrėjus pastebimi jų užpakalinių plėvėtų kojų pėdsakai.

Bebro kojų ir uodegos pėdsakai.

Ūdros irgi mėgsta voliotis žolėje, taškytis vandenyje ir leisti greitai srovei jas nešti grynai malonumui.
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