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1966 M. SKAUTŲ AIDO RĖMĖJAI:
(Žiūr. Sk. Aido nr. 3, 50 psl.)

D. Prie pren. mokesčio dar aukojo:

5. p. Natalija Raubienė, Oakville, Conn. — $3.00
6. v. s. E. Reikenis, Hamilton, Kanadoje — $2.00
7. p. S. J. Karka, Montreal, Kanadoje — $2.00
8. v. s. J. Kuprionis, Ruston, La. •— $1.00
9 v. s. K. Palčiauskas, Cicero, III. — $1.00

10. Dr. J. Yčas, Toronto, Kanadoje — $1.00
11. p. R. S. Vizgirdas, Californijoje — $1.00
12. p. Kazys Seliokas, Waterbury, Conn. —■ $1.00
13. p. Paulius Vitkus, Chicago, Ill. — $1.00
14 p. Marija Vasienė, Philadelphija, Pa. — $1.00
15. p. Antanas Stapulionis, Dorchester, Mass. — $1.00
16. p. Ant. Supronas, Montreal, Kanadoje — $1.00
17. p. Algis Zaparackas, Royal Oak, Mich. — $1.00
18. p. Gražina Prušinskaitė, Los Angeles, Calif. — $1.00
19. p. Rūta Pociūtė, Rockford, Ill. — $1.00
20. p. E. Abelkienė, Chicago, Ill. — $1.00

Vienkartinė parama Sk. Aidui:
Palangos vietininkija Elizabethe, N.J., po Kaziuko 

mugės (per viet. ps. Ramutę Lorą) paskyrė 50.—dol.
Didelis mažos vietovės pavyzdys kitiems.
Labai, labai ačiū.

K. Čėsna,
Administratorius.

Viršelio 1 psl.: Kaziuko mugėje. Jaunesniųjų skaučių 
Pušelės dr-vės stalas New Yorke. R. Kisieliaus ntr. Sv. Jurgis dobia smaką. Iš lietuvių tautodailės.
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VELYKOS - KOVA SU SLIBINU
KRISTAUS PRISIKĖLIMO Švento Jurgio, pasaulio skautų globėjo legendarinė kova su sli- 

šventė. binu neužsibaigė jam tą slibiną nudurus. Ta kova tęsiasi kartu su šv. 
Jurgio parodyto riteriškumo pavyzdžio tęstinumu, kuriuo yra parem

PAMIRŠOME...

Pamiršome... Skautų Aida...
— Kaip tai? — Atsako i pa

geidavimus; parašo, ko norime; 
ateina reguliariai, kas mėnesi, ir 
laiku.

Bet pamiršome!...
Buvo labai gražių kalėdinių 

parengimų; buvo įspūdingų II. 16 
minėjimų; buvo daug ir labai pa
vykusių Kaziuko mugių; labai 
rūpinomės stovyklavietėmis; bu
vo visokių kitokių dalykų, ku
riuos atlikome visa širdimi.

Bet tuo pačiu metu, va, ir 
Skautų Aido vajus. O jo beveik 
daug kur ir nė nepastebėjome...

— Ar visi senieji prenumera
toriai atnaujino savo prenume
ratas?

— Ar ieškota ir kiek surasta 
naujų skaitytojų?

— Ar skirta piniginės paramos 
Sk. Aidui išlaikyti?

— Ar pasirūpinta, kad ir 1966 
metais Sk. Aidas galėtų taip pat 
reguliariai išeiti ir vis tobulėti?

Dar yra daug vadų ir vadovių, 
skautininkų-ių ir skautų-čių, ku
rie gali savo sąjūdžio spaudos or
ganui labai padėti. Ir tuoj. Jų 
talkos kaip tik reikia!

Balandžio m. numeris yra pas
kutinis, kuris siunčiamas prenu
meratos dar neatnaujinusiems. 
Daugiau siuntinėti nėra pinigų. 
Prisidėkime visi!

Gerą garbės pareigą Sk. Aidui 
atlikime balandžio mėnesi.

Ačiū visiems ir visoms!
Administracija

tas skautų organizacijos siekimas išugdyti berniuko sieloje meilę gė
riui, globą silpnesniam ir pasipriešinimą blogiui. Skautiškai ideolo
gijai priešingi polinkiai ar su skauto siekimais nesuderinamos žmo
gaus silpnybės yra tie slibinai ar slibinėliai, su kuriais skautams ir 
ypač vadovams reikia nuolatos kovoti.

Švento Jurgio slibinas buvo aiškiai matomas ir jo gyvenamasis 
urvas riteriui buvo žinomas. Mūsų lietuviško - skautiško gyvenimo sli
binėliai ne visada yra matomi ir kartais ne tik skautui, bet ir vadovui 
neaišku, kur yra skauto ar viso vieneto veiklos nepasisekimo priežas
tys, arba čia simboliškai vadinami urvai, kuriuose slibinai gyvena. 
Tad pirmiausia reikalinga slibinus atpažinti ir surasti.

Lietuvio skauto simbolinis slibinas turi daugybę pavidalų ir jo 
forma keičiasi pagal mūsų gyvenimo aplinkybes. Jei vakar slibinas 
reiškėsi skauto apsileidimu, išdykumu, tėvų neklausymu, tai šiandie
ną tas slibinas veržiasi į skauto dvasią, gundydamas nesimokyti lietu
vių kalbos, gundydamas pamiršti lietuvio kilmę. Grupė slibinėlių 
laukia skauto gatvėje, jį ragindami mesti mokyklos knygas į patvorį 
ir ištisas dienas praleisti žaidimų aikštėje. Dideli, materializmo plunks
nomis apsikaišioję slibinai seka iš užpakalio ir skautų vadovą, juok
damiesi iš jo idealizmo, gundydami mesti nelengvą, altruizmo reika
laujanti vadovavimo darbą, mesti visą lietuvišką - skautišką veiklą. 
Dideli pragmatiškos filosofijos ir kietos praktinės egzistencijos slibinai 
pastoja kelią ne vienam mūsų skautų vadovui, norinčiam atiduoti sa
vo buities dalį lietuviškos skautybės skleidimui mūsų jaunimo tarpe.

(Pabaiga 77 psl.)

Jaunesniųjų skaučių Pušelės draugovės New Yorke vėliavos Įgijimo 
aktas, kurį pasirašo Atlanto rajono vadeivė s. I. Treinienė.

R. Kisieliaus ntr.
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
MIRTIS JAU NUGALĖTA

Mirties šešėlis nuolat slankioja 
visoje gamtoje ir žmonių tarpe. 
Gamtos pasikeitimas vyksta nu
statytais dėsniais. Rudenį šalna 
pakanda žaliuojančių medžių la
pus, žydinčios gėlės praranda sa
vo grožį. Atėjusi žiema surakina 
žemės paviršių, ir gamtos grožis 
tartum išnyksta.

Bet ateina pavasaris ir viskas 
atbunda. Aalumu nusitvieskia že
mės paviršius, gėlės pradeda 
traukti akis savo žiedais, gyvybė 
vėl pradeda reikštis Kūrėjo nu
statyta tvarka. Žiemos atneštos 
mirties tartum nebelieka, nes 
gamtos dėsniai veikia, gaivinda
mi gyvybę žemėje.

Ne taip yra su žmogumi. Kai 
žmogus miršta, jis jau daugiau ne
begrįžta, — jis iškeliauja amžiny
bėn gyventi laimingu gyvenimu 
su savo Kūrėju arba netenka jo 
amžinai. Neviltis slėgė ilgus am
žius žmoniją, kol Kristus mirties 
pergalėjimu neužtikrino žmogui 
gyvenimo kelio į laimingą amži
nybę. Kristus, prisikeldamas iš 
mirusiųjų, savo dieviška galia 
mirtį padarė tik perėjimu į kitą 
gyvenimą, tik vieno gyvenimo pa
keitimu kitu, daug geresniu.

Velykos — tai didžioji šventė, 
primenanti Kristaus prisikėlimą. 
Kai Pasaulio Išganytojas buvo 
prikaltas ant kryžiaus ir mirė 
žmogaus mirtimi, atrodė, kad 
mirtis buvo laimėjusi. Bet tai bu
vo tik laikina pergalė, kuri sukė
lė liūdesį Kristaus mokiniams ir 
džiaugsmą jo priešams. Tas pasi
keitė visiškai priešingai, kai Kris
tus parodė, kad jis yra gamtos 
dėsnių Kūrėjas ir visos tvarinijos 
Viešpats.

Angelas, sutikęs prie Kristaus 
kapo moteris, kurios ieškojo jo 
kūno, ištarė: "Kam ieškote gyvo
jo tarp mirusiųjų? Jo nėra čia; jis 
prisikėlė” (Lk. 2Ą, y6). Dievas, 
nors ir buvo tapęs žmogumi, ne
gyvena tarp mirusiųjų. Jo negali
ma ieškoti ten, kur gyvybė užsi
baigė. Jis prisikėlė ir pasirodė 
apaštalams, kurie, kaip išgąsdin
tos avys, buvo išsiskirstę ir drebė
jo iš baimės. O jie kaip tik turėjo 
žinoti, kad jų Mokytojas yra gy
vybės davėjas visai gamtai, taip': 
tą gyvybę galėjo grąžinti savo kū
nui. Ir jis susigrąžino gyvybę sau, 
nugalėdamas mirtį ir pasirodyda
mas savo mokiniams. Apaštalai 
nebūtų atidavę savo gyvybių, 
skelbdami Kristaus mokslą, jeigu 
jie nebūtų gavę stiprybės iš Prisi
kėlusio Kristaus.

Krikščionybė yra gyvasis Kris
tus. Kristus ir krikščionybė nuo
lat keliasi naujam gyvenimui, 
nuolat nugali savo persekiotojus 
ir mirtį nešančius priešus. Prieš 

KRETINGOS tunto skiltininkų kursų dalyviai su vadovais. Viduryje 
sėdi (iš k.-d.): gimnazijos skautų globėjas tėvas Augustinas, OFM, instruk
torius s. A. Saulaitis, SJ, s. St. Subatienė, tuntininkas ps. M. Subatis.

Kristų pralaimėjo anų laikų žydai 
ir romėnai, pasmerkę jį mirčiai, 
prieš jo mokslą pralaimi visais 
amžiais tie, kurie užmiršta, kad 
Dievas yra nenugalimas. Kristus 
tapo žmogumi, kad žmogui už
tikrintų amžiną gyvenimą, jis ne
nustojo būti Dievu ir tada, kai at
rodė pralaimėjęs. Krikščionis taip 
pat yra nenugalimas, kai jis eina 
kartu su Prisikėlusiu Kristumi, 
nes jis atsiremia dieviška Kristaus 
jėga ir jo pergale prieš mirties še
šėlius.

Kristaus prisikėlimu mirtis jau 
yra nugalėta. Kas tiki į jį, tas gy
vens amžinai, nes remiasi ne savo 
žmogiškomis jėgomis, kurios iš
senka, bet dieviška tvarka, kuria 
savo prisikėlimu Kristus atstatė, 
kad amžinybė kiekvienam būtų 
lengvai pasiekiama. Su Prisikėlu
siu Kristumi mes laimime prieš 
blogį, nuodėmės atneštą šion že
mėn, su juo mes laimėsime ir per
galę prieš mirtį, kuri bus tik perė
jimo į Kristaus viešpatystę vartai. 
Su juo laimės ir tautos, kurios 
šiandien kenčia, persekiojimus, 
nes tiesa ir meilė visuomet laimi 
kartu su savo Kūrėju — Kristumi.

ps. Pr. Garšva
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ĮŽYMIEJI MŪSŲ SĄJŪDŽIO VADOVAI - SUKAKTUVININKAI:

V. s. Stepas Kairys. Vaičiūnienė

Lietuvių skautybės sąjūdis turi 
daug įžymių žmonių, Įdomių asme
nybių, brangių lietuvių ir atsidavu
sių lietuvių skautijos labui.

Štai, pasitaikė daug sukakčių. 
Norėtųsi juos visus prisiminti, pa
minėti, pagerbti. Visų negalime nė 
surinkti, nė atrinkti. Yra mielų 
bendradarbių, kurie kiek patalkina.

KOVA SU SLIBINU (Pabaiga iš 75 psL)
Kova su slibinais iš mūsų reikalauja budrumo, riteriškos skauto 

dvasios ir ištvermės. Budrumas mums nurodys, kur yra slibinų ar sli- 
binėlių urvai, kur tie slibinai mūsų laukia. Riteriška dvasia, kuria yra 
paremtas visas skautiškosios ideologijos vykdymas, sukels mums 
ryžtą kovoti, nežiūrint kiek sunki ta kova bebūtų. Šv. Jurgis čia skau
tui iškyla kaip drąsos pavyzdys. Tais laikais juk buvo daug riterių, ta
čiau jiems neužteko drąsos stoti prieš slibiną. Šv. Jurgio apsisprendi
mas kovoti, nežinant ar laimėsi, yra paimtas pagrindu skautybės teo
rijoje ir praktikoje. Drąsa ir paties apsisprendimas siekti yra būtini 
bruožai geram skautui, suprantančiam įsipareigojimų sunkumą, su
prantančiam skautybės tikslų kilnumą ir didingumą.

Apsisprendimas kovoti, naikinti pikta pasaulyje, pirmiausia pa
čiam savyje, — jau yra nemažas laimėjimas prieš slibinus. Tačiau 
pilnam kovos laimėjimui yra reikalinga ištvermė. Prie apsisprendimo 
prijungta ištvermė, nuolat išbandoma ir nuolat auginama, užtikrina 
kovos laimėjimą. Šios ištvermės ir skautiškos dvasios grūdinimas 
skautų organizacijoje vyksta kas dieną, nuolatos kovojant su slibi
nais namuose, aplinkoje, sueigoje, iškyloje ir pačiam savyje. Šios ko
vos prasmingumas įprasmina ir mūsų skautišką veiklą.

j. s. Bronius Juodelis

Čia matome tris įžymius LSS vado
vus.

V. s. St. Kairys, skautas nuo pat 
vaikystės; juo buvo pradžios mo
kykloje, gimnazijoje, universitete ir 
juo paliko ligi šiam laikui. Ėjo įvai
rias pareigas, buvo ir vyriausiuoju 
skautininku emigracijos laiku. Re
dagavo ir Skautų Aidą Kanadoje.

S. kun. Ansas Trakis.

Rašė, kūrė tautinių stovyklų dai
noms muziką ir t. t. Š. m. III. 2 su
kako 50 metų amžiaus.

V. s. Juoze Augustaitytė - Vai
čiūnienė, 70 metų sukakusi pr. m. 
VII. 28, bet mūsų visų sukrusta mi
nėti tik šią žiemą, įžymi pedagogė, 
gilių principų jaunimo ugdytoja, 
rašytoja, poetė ir mūsosios skauty
bės ideologe. Lietuvių skautijai pri
klauso jau nuo 1925 metų. Visais 
laikais svarbi vadovė, tuntininkė, 
tarybos narė, tremtyje vyriausioji 
skautininke ir t. t. Josios sukaktys 
išėjo į plačiuosius visos lietuvių 
bendruomenės vandenis, nes jos kū
rybos, veiklos ir minties srovės lie
čia visus lietuvius.

S. kun. Ansas Trakis, evangelikų 
skautų-čių vyriausias dvasios vado
vas ir bent 15 metų LSS Tarybos 
Pirmijos narys, taip pat visiems ir 
visoms mūsų sąjūdyje gerai žino
mas ir mielas vadovas. Domėdama
sis visa mūsų skautija, sukaktuvi
ninkas jaučias ypatingai įpareigo
tas rūpintis mūsų sąjūdžio narių se
sių skaučių ir brolių skautų evange
likų dvasiniais reikalais. Jo darbas 
itin sunkus, nes daugelis jo globoti
niu labai išsklaidyti po tolimiausias 
vietoves ir labai mažais būreliais, 
bet kun. A. Trakis visais būdais 
stengiasi jiems padėti ir prie bendro 
lietuvių skautų-čių ugdymo giliai 
prisidėti. Kun. A. Trakis kunigys
tės 25 metų sukaktis minėjo VII. 28.

Ilgiausių metų visiems!
— 77
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VINCAS KRYŽKELĖJE
Vincas įsispaudė Į kampą ir už

merkė akis. Galvodami, kad jis 
užsnūdo, Paulius prie vairo ir jų 
motina priešakiniame suole ėmė 
tyliau kalbėtis ir pagaliau nutilo.

Bet Vincas ir šiaip nieko nebū
tų girdėjęs, nes visos jo mintys 
buvo ten, iš kur važiavo: jis vėl 
matė salę, perpildytą žmonių, 
kalbančių įvairiausiomis kalbo
mis, ir laukiančių tarptautinio fes
tivalio dainų ir šokių grupių pasi
rodymo. Jis vėl klausėsi orkestro, 
pradedančio programą, ir kalbė
tojų sveikinimų, ir buvo stebėto
ju, kaip ir visi kiti žmonės toje di
delėje minioje, kol staiga tapo da
lyviu: į sceną išėjo lietuvių šokė
jų grupė, ir Vincas susižavėjo, 
įsimylėjo, juokėsi ir plojo ir net 
jautė ašaras degant akyse. Jis ži
nojo, kad jo pusseserė buvo šokė
jų tarpe, bet jis neįsivaizdavo, 
kad galėtų būti taip gražu: spal
vingi ilgi rūbai sukosi netikėtu 
lengvumu, ilgos kasos švaistėsi 
ore; linksmi, paraudę mergaičių 
veidai gražiai linktelėjo ir vėl 
pakeldavo žvilgsnį, tartum šokti 
sudėtingą tautinį šokį būtų tas 
pats, kaip žuvims plaukti vande
nyje.

Berniukai varžėsi miklumu, 
keisdami vietas, nerdami, links
mai sutrypdami kojomis, ir vėl 
išdidžiai sukdami mergaites ratu.

Kadaise Vincas buvo matęs šo
kant lietuviškus šokius, bet tada 
jis dar buvo mažesnis ir išslinko 
iš salės, ieškodamas dešrelių ir 
vaisvandenio bufete rūsy. Bet da
bar jis buvo gimnazistas, matė 
viską kitokiomis akimis, ir nega
lėjo atsižiūrėti.

Į sceną išėjo vien mergaitės, ir 
jų rūbai vėl mirguliavo vaivo

rykštės spalvomis. Baltom, plo
nom skarelėm jos mosikavo žiū
rovams ir viena kitai, keitėsi vie
tomis, plasnojo, lėtėjo, atsisveiki
no, dingo.

Žmonės vėl plojo, ilgai ir gar
siai, bet Vincui atrodė, kad buvo 
šokta tik jam vienam.

Visa likusioji programos dalis 
nesumažino jo susižavėjimo lie
tuviškais šokiais. Ir dabar, kelyje 
į namus, jis ėmė svajoti apie tuos 
laikus, kada jis priklausys tai šo
kėjų grupei. Kad tokie laikai tik
rai ateitų, jis pasiryžo tuoj pat 
pasirūpinti.

Kai Vincas atsikėlė kitą rytą, 
kad padėtų dėdei tvarte, senelė 
jį jau pasitiko kieme. Vis dar 
aukšta, nors ir palinkusi nuo am
žiaus naštos, senelė atrodė sku

Prieš 32 metus: vyr. skaučių GRAŽINOS dr-vės narės, 1934 m. davusios 
vyr. skaučių įžodį Panevėžio Skaistakalnyje. Iš k.-d.: ?, Žusinaitė, s. Žu- 
kaitė-Švarienė (viešnia iš Kauno), Varnaitė, Bronė Dičiutė-Variakojienė. 
II eil.: tuntininkė s. L. Matonienė, Ona Kazokaitė-Eižinienė, a. a. v. s. Dr. 
D. Kesiūnaitė (viešnia iš Kauno, pravedusi įžodį), Vanda Januševičiūtė- 
Bagdonienė, Monika Juozaitienė. III eil.: Čaplinskaitė, Plungienė, Valė 
Makauskaitė (draugininke), Marė Kiaunytė, Stasė Snarskaitė-Rinkevičie- 
nė, •? ir ?. .Nuotrauką atsiuntė s. B. Variakojienė.

banti kažkur, bet anūkas žinojo, 
kad tokia buvo jos eisena. Ji vi
suomet ką nors veikė, kartais 
dirbo kelis darbus iš karto. Net 
kalbėdama rožančių ji žiemą siū
davo, megzdavo, vasarą rinkda
vo uogas, ruošdavo maistą, tvar
kydavo ramunėles, mairūnus, 
liepžiedžius, mėtas, braškių la
pus, nes ūkininkės savigarba ne
leisdavo jai tokių vaistažolių arba 
prieskonių pirkti krautuvėje. Tėvų 
vos dviejų metų atvežta į Ameri
ką, ji buvo tokia lietuviška, jog 
sunku buvo tikėti, kad ji niekuo
met nematė Lietuvos.

Dirbdami fabrikuose ir laikyda
mi gyventojus, tokius pat atei
vius, kaip ir jie, Andriukaičiai su
sitaupė pinigų ir nusipirko ūkį 
netoli miesto. Užvedė sodą, dide
lius daržus, pradėjo auginti 
paukščius, įsitaisė karvių.
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Visa tai Vincas žinojo iš savo 
senelės Griškienės, kuri, tėvams 
mirus, ir perėmė ūkį, ir kurios na
muose jos dukters šeima, išsky
rus keleris metus mieste, užaugo 
ir tebegyveno.

Daržai ir sodas buvo senelės, 
bet žymiai padidėjęs pieno ūkis 
perėjo sūnui, kuris pasistatė atski
rą gyvenamą namą.

Pauliui ir Vincui einant į mo
kyklą paaiškėjo, kad pirmasis 
Svajoja apie inžineriją, antrasis 
gi apie nieką kita, kaip išeiti ūkio 
mokyklą ir verstis ūkiu. Gal to
dėl santykiai tarp senelės ir Vin
co ir buvo tokie artimi, kad ji jau
tė jame savo asmens dalį.

Ir šį gražų vasaros rytą Griš- 
kienė šiltai nusišypsojo anūkui ir, 
bėgdama pro šalį, šūktelėjo:

— Ateik, pabaigęs darbą: lauk
siu su pusryčiais.

Taip visuomet būdavo tomis 
dienomis, kada Vincas dirbo prie 
karvių, ir jis tos progos nepraleis
davo. Jam senelės valgiai vis dar 
buvo skaniausi, ir jis mielai klau
sydavo jos pasakojimų apie kas
dieninius reikalus. Mažas būda
mas puikiai kalbėjo lietuviškai; 
paskui pradėjo maišyti su anglų 
kalba, ir dabar jau retai ja besi
naudojo, dėl ko senelė ne kartą 
nusiskųsdavo.

Būtų gal visai nebepaisęs, jei 
ne giminės, atsiradę mieste po 
karo. Visi pagyvėjo, o ilgainiui 
santykiai nusistovėjo, ir giminės 
susieidavo per didžiąsias metų 
bei šeimynines šventes.

Sjt

Šį kartą nereikėjo nei kvietimų, 
nei didžiųjų progų, kad Vincas 
atsirastų pas gimines iš Europos, 
pasikalbėtų apie festivalio įspū
džius ir pareikštų norą dalyvauti 
tautinių šokių grupėje.

Nuo tos dienos viskas ėjo grei
tu tempu: repeticija sekė repetici
ją; buvo smagios arbatėlės nau
jųjų draugų namuose; pasirody-

NUOTYKIAI SU ŽEMĖLAPIU 
IR KOMPASU

PRAKTIKOS DARBAI SU ŽEMĖLAPIU
Pirmiausia įsigyk, geriausiai savo 

gyvenamos vietos, žemėlapi. Taip 
pat, turėk liniuotę, pieštuką, matlan- 
ki ir popieriaus juostelę.

Bandyk atlikti tokius uždavinius:
1. Susipažink su žemėlapiu ben

drai ir gerai įsižiūrėk visus užrašus, 
suženklintus aplink rėmelius.

2. Išmok atskirti pagrindinius 
sutartinius ženklus ir bandyk juos 
rasti žemėlapyje.

3. Gerai Įsižiūrėk savo žemėlapio 
kurį nors nedideli kamputi. Uždenk 
žemėlapį ir, paėmęs popieriaus lapą, 
bandyk jį atmintinai nubrėžti. Pa
lygink su tikru žemėlapiu.

4. Paklausk savęs kelių dalykų, 
pvz.:

a. žygiuoji keliu nuo A į šiaurę li
gi tilto. Kelias eina aukštyn, lygu
ma ar žemyn?

b. N upelis teka nuo žemėlapio 
viršaus žemyn, arba atvirkščiai?

mai vietos lietuvių parengime ir 
amerikiečių jaunimo tarpe.

Giliausią įspūdį paliko lapkri
čio 13-os jaunimo žygis į Jungti
nes tautas. Dar didesnė salė, kaip 
tarptautiniame festivalyje, pilna 
žmonių; orkestras ir kalbėtojai ir 
spalvinga programa pačios salės 
viduryje. Bet šį kartą Vincas ne
buvo žiūrovų tarpe: jis varžėsi su 
Įeitais savo lietuvių šokių grupės 
berniukais miklumu, keitėsi su 
jais vietomis, nėrė, linksmai su
trypdamas koja, ir vėl išdidžiai 
suko savo šokėją ratu. Ir darė 
visą tai, lyg žuvis, plaukianti van
denyje.

Po to žygiavo eisenoje ir nejau
tė nei alkio, nei troškulio, nei nuo
vargio: su visais kitais jautėsi 
reikalaująs Lietuvai laisvės, ir ry
žosi gerai išmokti lietuvių kalbą.

Jam šmėkštelėjo mintis: "Kažin 
ką senelė sakys", ir jis nusišyp
sojo.

c. iš taško C žygiuoji 400 pėdų ta
ku. Ar takas eina staigiai aukštyn ir 
pasikelia per šį atstumą 100 pėdų, 
ar eina pamažu ir pakyla tik 40 pė
dų?

d. P upelio srovė srauni ar lėta?
e. stovi ant aukštumos 400, maž

daug pusę mylios į šiaurę nuo kapų. 
Ar iš ten matysi visą R pelkę, S 
aukštumą ir p.?

5. Paženklink žemėlapyje 5-6 aiš
kius daiktus (taškus) ir matlankiu 
bandyk surasti azimutus iš vienos 
vietos i kitą.

6. Bandyk surasti tikrus nuotolius, 
pvz.:

a. nuo kapų vartų iki bažnyčios;
b. nuo tiltuko iki aukštumos 400;
c. nuo miestelio R kraštutinio na

mo iki geležinkelio pervažos ir p.
7. Surask stovėjimo tašką, pav.:
a. 2” Į pietus nuo R raidės Record 

Brook užraše;
b. 1%” i šiaurės vakarus nuo H — 

Hill.
c. %” į pietų rytus nuo raidės N 

■— Putnam ir p.
8. Išėjęs i lauką bandyk rasti iš 

anksto žemėlapyje paženklintą išei
ties tašką K ir ten orientuok žemė
lapį.

9. Numatęs trumpą maršrutą, ban
dyk jį apeiti.

Panašių uždavinių sprendimas la
bai palengvins greičiau išmokti 
skaityti žemėlapį ir vėliau sėkmin
giau juo naudotis.

Šiuos uždavinius gali spręsti vie
nas arba drauge su kitais broliais- 
sesėmis.

V. s. A. Matonis

SKAUTŲ AIDUI

reikia daugiau
1966 m. prenumeratorių.

Tikrai pratęsk savo prenumeratą 
ir

Skautu Aidą užsakyk dar kam nors!
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Paprastas kambarys. Neužtiestas 
stalas, vaikai laukia motinos parei
nant iš miesto. Maždaug 5-7 vaikai. 
Arba vien mergaitės, arba ir berniu
kai.

VAIKAI (Visi kalba kartu): Mes 
visi broliukai ir sesutės — vienos 
motinos vaikai; atsikėlėm anksti ry
tą pasveikint ir įteikti dovanėles jai.

VYR. BERNIUKAS: Motinos die
na šiandieną, kuo pradžiuginsim mes 
ją? Kuo pradžiuginsim mamytę, mūs 
taip baisiai mylimą?

MAŽA MERGYTĖ. Duosim, ką 
tiktai mes turim: lėlytę, katytę, gal 
arkliuką ar lėlytės mažąjį namuką...

BERNIUKAS: Čia yra dailus meš
kiukas, kurs ant vienos kojos sukas. 
Ji mamytei dovanosiu; pirma ją aš 
pabučiuosiu, o paskui meškiuką duo
siu.

MERGAITĖ: Aš turiu kelias lėly
tes, bet jos visos be nosytės! Kas da
ryt? Kaip nosytes pataisyt?

VYR. MERGAITĖ: Mūs mamytė 
sutvarkys ir nosytes sutaisys.

MAŽAS BERNIUKAS: Mano veži
mėlis — tikras gražumėlis. Greit 
mamytę aš paimsiu, vežimėlin įso
dinsiu, pavežiosiu po kiemuti, links
ma jai turėtu būti!

VYR. MERGAITĖ: Viskas, atrodo, 
labai gerai, bet manau, kad to bus 
per mažai. Turim savo meilę jai pa
rodyt ir pasveikinti gražiai. Išbu
čiuoti jos rankeles, atidengi savo 
širdeles! Turim viską pasakyti. Gal, 
nematant mamai, sudaužėm bliūdu- 
ką; gal netyčia nuskriaudėm Rainiu- 
ką? Viską turim apmąstyti ir mamy
tei pasakyti.

MAŽ. BERNIUKAS: Tikrai, išger
damas pieniuką, kartą nuskriaudžiau 
Rainiuką! Mamytė Rainiui liepė 
duot, o aš, vos tik puoduką nutvė
riau, nė nepamačiau, kaip visą pie
niuką išgėriau...

s. Bronė Variakojienė

MOTINOS DIENA
Vieno veiksmo vaizdelis vaikams.

VYR. MERGAITĖ: Na matai, koks 
negeras tu buvai! Būtinai pasitaisyk 
ir daugiau taip nedaryk.

KITA MERGAITĖ: O dabar ma
mytei dovanas paruoškim, dailiai 
kambarį papuoškim; viską vieton 
tuoj sudėkim ir ramiai sau pasėdė
kim. Bus mamytei staigmena.

Visi neša savo dovanas, dengia 
stalą, stato gėles ir, kiek galima, 
puošia kambarį. Susitvarkę visi su
sėdę ar sustoję laukia motinos.

Įeina motina, nešasi duonos, pieno 
ir dar ko nors. Nustebusi žiūri į vai
kus.

MOTINA: Taip anksti jūs atsikė- 
lėt? Ir mažiukus man prikėlėt?

VISI: Nepyk, prašome, mama: 
šiandien Motinos diena!

PETRELIS: Leisk pasveikinti, ma
myte, išbučiuoti rankeles, palinkėti 
daug sveikatos ir tau duoti dovanas.

MAŽA MERGAITĖ (paduoda mo
tinai mažutį vainikėlį): Štai, mamy
te, tau gėlytės iš tavo mažosios mer
gytės. Pati daržely priskyniau, vai
nikėlį tau nupyniau.

MOTINA (bučiuoja mergytę ir už
deda jai vainikėlį ant galvutės): 
Vainikėlį tau uždėsiu, tave dar la
biau mylėsiu, nes visad esi gera.

MERGAITĖ: Nieko nėra mums 
brangesnio už tave, mamyte! Atsikė
lus iš pat ryto švieti mums tartum 
saulytė!

BERNIUKAS: Kaip tave mes my
lim, pasakyt yra sunku, bet įrodyt 
savo meilę būtų mums visiems sma
gu!

MERGAITĖ: Tu naktimis nemie
gojai, kuomet sirgom mes; prie lop
šelio vis dūmojai, niūniavai dainas.

BERNIUKAS: Savo pasakom gra
žiausiom užmigdydavai tu mus, ir, 
tuojau saldžiai užmigę, viską matėm 
per sapnus.

MERGAITĖ: O, mamyte! Su ta
vim kartu, esame visi laimingi.

BERNIUKAS: Bet yra daug moti
nu pasauly, netekusių savo vaikų. 
Iškeliavus jiems svetur, jos daugiau 
nematė jų!

MERGAITĖ: Vargšė motina sena! 
Kiek ji iškentėjo! Kiek karčiųjų aša
rų ji gyvenime išliejo!

KITA MERGAITĖ: Tokią motiną 
prisiminę, džiaugiamės, kad tu šian
dieną tikrai gali būt linksma. Tu 
matai visus vaikus; visi stengsis būt 
paguoda per ilgus tavo gyvenimo 
metus!

BERNIUKAS: Ir eilėraščius už- 
bagę, duosim tau dovanėles.

JAUNIAUSIOJI MERGYTĖ: Aš, 
maža tavo dukrytė, duodu savo my
limą lėlytę. Savo brangiajai mamy
tei jos negaila. Tik atleiski man, ma
myte, jos nulūžusi nosytė.

MAMA: Ačiū tau, mano mažyte! 
Ją gražiai aš sutvarkysiu ir nosytę 
prilipdysiu.

BERNIUKAS: Aš turiu čia veži
mėlį. Sėsk, mamyte! Pavežiosiu aš 
tave. Dar gali paimt ant kelių mūsų 
Vilija mažą.

MAMA: Tavo vežimėlis bus per 
mažas mums abiem. Ten geriau mes 
dovanas sudėsim ir tada pasikalbė
sim.

MERGAITĖ: Štai, mamyte, duodu 
tau savo katytę! Ja mylėjau, glamo
nėjau, bet tau duoti negailėjau.

MAMA: Priimu tavo katytę. Kuo
met jos tu pasiilgsi ir turėt norėsi, 
tuomet vėl iš manęs pasiimt galėsi.

Motina kreipiasi į visus vaikus.

MAMA: Sugraudinot jūs mane, 
mano mylimi vaikai. Negailėjot nie
ko savo atiduoti, tad noriu aš Die
vui padėkoti už visus savo vaikus, 
sveikus, dorus ir gerus!

Motina glaudžia vaikus prie sa
vęs. Jie sustoja ir sėdasi arti jos.

Viskas užbaigiama daina apie mo
tiną.
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®ti

Scenoje vaidinant,gera tinkamai nu
grimuoti vaidintojus, kad kiekvienas 
jų būtų skirtingas ir būdingas

pasiLabai paprastas būdas kaukes 
daryti stovykloje iš ten pat esan-

Vaidinantį 
Jurgį, galima į* 
ir taip apreng
ti

!• 0 vaidinant prie laužo, užtenka ir 
labai paprastai padarytų kaukių: po- 

^v*pierius, kiek anglies ar dažų, žolių 
skautiškojo sumanumo ir ...vaidink!

VILKAS, PELĖDA ir LAPĖ: 
Vilko kaukę sunerti siūleilu,

Lapės taip pat

O pelėdos galima ir lipinti.6103 medžiagos.

Baisiausio 
slibino 
galva.

Čia kaukė su 
kitokiais prie 
dais

Trys 
nosys;

Čia milžiniškas slibinas, labai tinkamas vaidinti 
erdvioje vietoje, stovykloje ir p» Lengva jį pada
ryti Ir stovykloje. Jo galva atskirai parodyta kai
rėje pusėje

tpMj

ilgam laikui;

&

Reikia pagrindinės da
lies: iš medžiagos iš
kirpto pagrindo ir pri
kirpto pagrindo ir pri
siūtų suspaudžiamų segių

Kairėje: pilna kaukė

82-
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K'W

Metams:

Čia Chicagos vaizdai

labai gerai pasisek^mugė

Kisieliaus ntrso ntrs

aušros vartų TUNTAS

/Aukštai/: jū**ų skautai, AUšnOS VARTŲ skaučių 
tuntas, LITUANICOS skautų tuntas. /Žemai/: JUODKRAN 
TĘS tunto jurų skautės.

'/Kairėje/: Lietuvos gen. 
konsulas Dr. P. Daužvardis, 
atidaręs mugę, ją lanko, ly
dimas v.s. E. Korzono, s.N. 
Užubalienės, v.s. 0. Zails- 
kienės, j.s. B. Juodelio, s. 
I. Vilkienės, s. A. Luneckie 
nės, s, R, Kučienės ir k.

LITUANICOS tunto v.s. Liudas Ramanauskas 
pasiruošė didžiajai darbymetei.

Pirmūnas v.s. Petras Jurgėla, atidaręs Kaziuko mugę New Yorke 
karštais žodžiais sveikina skautes, skautus ir svečius, o klau
sytojų buvo labai gausu. Ir New Yorke

| NEW YORKE:
■ Pašventinta jaun. 
H skaučių PUŠELES dr

I vės vėliava. Apei
ki gas atlieka s. kun 
J J. Paųalnlskis.Ku- 
J mąi p.! Aldona Geru 
įU laitignė ir p. Čes 
t lovas “Ašebergas. 
J Naudąją vėliavą 
B tuntininkė s. D. 
į Siemaškienė Įteikė 
Jidr-kel ps. G. Noa-
■ 'kaitei.
Vėliavą pagamino si. 
>. Kidollenė.

H KAZIUKO MUGĖS VISUR LABAI GERAI PASISEKĖ 
r Jos įvyko Chicagoje, Bostone, New Yorke, Los 
Angeles, Elizabeth®, Toronte, Cleveland®, Detroi 
te, Waterburyj e ir k. Buvo pridaryta daug daiktų 
pąruošta įvairių vaišių, pravesta visokių progra 
mųi sulaukta daug svečių ir sukaupta lėšų.

Labai svarbu lėšos ir kiti
m medžiaginiai dalykai, bet s ĮĮ.-Įyy Jį

už viską svarbiau 
dvasia, skaut iškurnąs, Wjr ^r**^IS*

P skaučių ir skautų
T tobulėjimas, dides-
Es nis skaut ė j imas!

-85
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K AKLA RAIŠČIO ŽIEDAI

II

■fatembį

savo kokiųSugalvok ir 
kaklaraiščiui žiedų!
Puiki dovana

IV

88-

Tf kio 
d id u.mo.

SKAUTIŠKIEJI
AITVARAI

Šis žiedas yr& vie
nas Įdomiausių! Sek 
brėžinėliuose pata
rimus ir lengvai nu
pins! tikrą žiedą.

Vartoti vieną virvės gabalą, 1/8 ar 3/16 
storumo. Geriausia medvilninė. Padarius 
gera patepti šelaku ar kokiu kitu pra
ina t o irtu laku. Tvirčiau ir švariau

išII. Kita gera atmintis 
stovyklos. Susirask lentutę, 
medžio atplaišų, tvirtą žie
vę ar p.;pradurk 4 skylutes; 
surišk kokį mazgelį, kilputę 
palikęs antrojoje pusėje; 
ga lūs praverk

III. čia aštuoniukės maz
gas. Lengva padaryti

IV.- kelių mazgų 
junginys

ii r.

AITVARU pasidaryti lai
tai lengva. Du sausi pa
galiukai. Nešlampantis 
popierius. Ilga vir
vutė. Kiek klijiĮ 
Uodega 4 pėdų. 
Jos lengvos ''plun
ksnos8’ 4x5 colių_ 
HgąjĄ virvutę pri
rišti prie kilpos, 
kurios abu galai pra
verti ir pririšti prit 
išilginio pagaliuko. 
Gerai Įsižiūrėk brėži- 
nėlius1
Ir gero vė jo !
Neužkliūk užž elektros 

ar telefono laidų.

- W>-
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KVIEČIAME PAVIEŠĖTI MŪSŲ NAMUOSE

Šiais Jaunimo metais labiau, 
kaip kada nors, gali susilaukti 
šitokio kvietimo iš giminių, drau
gų ar net visiškai nepažįstamų 
žmonių.

Kvietimas gali ateiti iš arti ir iš 
toli; jis gali būti dienai, keliom 
dienom, keliom savaitėm. Pažiū
rėk, ar galėsi pritaikyti vieną ki
tą čia duodamų minčių savo vieš
nagei.

a) I rašytą kvietimą atsakyk 
raštu. Padėkok ir aiškiai pranešk, 
kur, kada ir kaip atvyksi.

b) Pasisiūlyk iš stoties paimti 
taksį, jei tavo šeimininkams dėl 
kokių nors priežasčių nepatogu 
tave pasitikti. Kaip būtų, atvyki
mo diena ir valanda turi būti aiš
kios.

c) Nusipirk bilietą į abu galu, 
kad grįžtant nereiktų karščiuotis. 
Jei netektų pasinaudoti antruoju 
bilietu, pvz., kas nors pavežtų au
tomobiliu, visuomet gali atgauti 
pinigus iš kelionių įstaigos.

d) Laiške šeimininkei pasitei
rauk, ar turėtum pasiimti kokių 
nors ypatingų drabužių, pvz., iš
eiginių, sportiškų, šiltų. Paklausk 
taip pat, ar būtų patogu, jei atlan
kytume!, pvz., senus pažįstamus 
tam pačiam mieste, nueitumei į 
muziejų, apie kurį seniai svajoji 
ir pn.

e) Neapsikrauk nereikalingais 
daiktais, bet ir nepamiršk būti
niausių, pvz., savo šukų, dantims 
šepetėlio, lietaus palto.

f) Jei nesi dažna viešnia ir pa
togu, atsivežk mažą dovanėlę šei
mininkei. Užtenka nebrangaus 
daikto: dėžutės skanių sausainių 
ar saldainių, žaislo, pritaikyto 
šeimininkės vaikui, įdomios kny
gos; tuo rodai nuoširdumą ir iš 
anksto sukuri malonią nuotaiką. 
Bet gali pasiųsti dovanėlę ir grį
žusi namo.

Kiekvienu atveju nepamiršk pa
dėkoti laiškeliu, nors jau ir būtum 
atsisveikindama dėkojusi žodžiu. 
Tai daryk ilgai negaišusi. Šeimi
ninkei bus malonu išgirsti, ką 
ypatingai atsimeni, kuo ypatin
gai džiaugeisi.

VIEŠNIA SVETIMUOSE 
NAMUOSE

Atvykusi į svečius keliom die
nom kad ir savo draugės lankyti, 
nepamiršk, kad jos tėvai yra na
mų šeimininkai. Būk maloni ne tik 
jiems, bet ir visiem kitiem, kurie 
gyvena po jų stogu arba ateina 
jų lankyti.

Būk taip pat mandagi jų kaimy
nams, bent nusišypsok susidur
dama su jais.

Bandyk prisitaikyti prie namų 
tvarkos ir dienotvarkės: kelk ir 
gulk su visais, nevėluok.

Norėdama vėliau keltis, už
trukti mieste, kuo nors ramiai už
siimti savo kambaryje, pasakyk 
apie tai savo šeimininkei žodžiu 
arba telefonu (iš miesto). Niekuo
met nebūk tarsi pagalys, įkištas į 
sklandžiai riedančius namų ratus.

Nekiršink savo draugės, pasa
kodama apie visokias "laisves", 
kuriomis naudojies savo namuo
se, ir nesiūlyk tų laisvių kalbėda
ma su jos tėvais.

"Mūsų namuose, mūsų mieste 
mes taip ir taip darome" dažnai 
nesmagiai nuteikia šeimininkus, 
ypač jei tai tyčia sakoma jų na
mų kritikai užmaskuoti.

Nesiveržk iš svetingų namų ir 
netempk savo draugės su savim. 
Būdama mieste neprisipirk viso
kių valgių ar skanumynų, kuriuos 
numatai sudoroti (gal net slaptai) 
savo kambaryje. Ar tikrai esi to
kia alkana?

Jei draugė turi kur nors išeiti, 
ramiai pasilik su jos motina ar 
šeima namuose.

Telefonu naudokis šeimininkės 
leidimu. Į užmiestį telefonuok 
taip, kad, sužinojusi užmokestį iš 
telefonistės, galėtumei čia pat at
silyginti šeimininkams.

Nebūk nei viesulas, nei žemės 
drebėjimas svetimuose namuose. 
Palik savo kambarį ir vonios 
kambarį tvarkingus. Nemėtyk sa
vo daiktų; nepamiršk visko susi
dėti išvažiuodama.

Būk atsargi su daiktais, kurie 
palieka žymes ant išblizgintų bal
dų.

Negulinėk valandomis ant lo
vos, ypač su bateliais: pasitaiko 
ir tokių dalykų!

Negrok muzikos neatsiklausus; 
niekuomet neįkyrėk. Nepripurkšk 
kambario visokių kvapų.

Siūlyk šeimininkei savo pagal
bą namuose. Jei pagalba priima
ma, prisidėk iš širdies; jei atsako
ma — nusiramink.

Visada būk paprasta ir nuošir
di, dėkinga. Jei ko trūksta, papra
šyk. Jei siūloma pasirinkti valgį, 
atsakyk aiškiai. Šiaip valgyk, kas 
yra: truputis kad ir nežinomo val
gio nenunuodys. Jei dėl sveika
tos negali kai ko valgyti, iš anks
to įspėk šeimininkę privačiai.

Nuo svaigiųjų gėrimų atsisa
kyk!

Ką nors sugadinusi ar sudau
žiusi, pasisakyk, atsiprašyk ir ne
beminėk to dalyko, kad nuotaika 
nesunkėtų.

— 89
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Klausimas Nr. 4

I. Skautiškoji dalis
Klausimas 1. Vertinama iki 8 taškų. Balandžio 23 

minime šv. Jurgi. Ištirkime: a. kur ir kada jis gyveno; 
b. kas jį kankinęs patyręs, kad jis esąs krikščionis; c. 
kieno globėju jis laikomas skautuose.

Kl. 2. Ligi 4 t. Kai kada, lietui jau nutolstant nuo 
mūsų, pasirodo saulutė. Tada danguje dažnai mato
me ----------------- . Patyrinėjęs įrašyk trūkstamą žodį ir
kartu: a. kur tada būna saulė; b. kodėl toks reiškinys iš 
viso gaunasi; c. kaip dar kitaip jis vadinasi?

Kl. 3. Ligi 3 t. Kiekvienas-a mūsų turi mokėti, rei
kalui esant, nusikirsti bent ploną medi. Kaip tai daro
ma?

Kl. 4. Ligi 5 t. Dienos laikotarpiams matuoti varto
jam laikrodžius. Dabar vartojami daugiausiai mechani
niai laikrodžiai. Tačiau senovėje buvo ypač vartojami 
kitų 3 rūšių laikrodžiai (arba būdai laikui matuoti). 
Kokie jie buvo?

Kl. 5. Ligi 5 t. Iš Lietuvoje sutinkamų, seniausiomis 
laikytinos lankstytinės, žagotinės, žagarinės, statininės, 
baslinės, kartinės, įžambinės, vertinės, įspaudinės, taip 
pat visos iš lauko akmenų sukrautos------------ .—. Apie
ką čia eina kalba? Įrašykime trūkstamą žodį.

II. Lituanistinė dalis
Kl. 1. Ligi 6 t. Mūsų žymus rašytojas------- — — pa

rašė puikų apsakymą Rimai ir Nerimai. Susiradęs per
skaityk. ir rask: a. kas buvo Rimas su Nerimu; b. kuris 
iš jų buvo liesas ir kuris storas; c. kas tarp šių dviejų 
šeimų pasidarė; d. koks įvykis vėl visą padėtį atstatė?

Kl. 2. Ligi 5 t. Pelėda, nuo seniai, yra laikoma išmin
ties simboliu. Jų nemaža yra Lietuvoje. Ar žinai: a. ko
dėl ji laikoma išminties simboliu; b. ką ji veikia dieną 
ir naktį; c. ar Lietuvos žmonės ją mėgsta ir kodėl; d. 
kaip ji gyvena ir kur susikrauna lizdus; e. kokios pelė
dų rūšys daugiausiai žinomos Lietuvoje?

Kl. 3. Ligi 3 t. Lietuvos istorinėse kronikose randame 
pasigėrėtiną aprašymą apie Margirį. Ištirk: a. kas jis 
buvo; b. kuo ypač pagarsėjo; c. kada ir kurioje vietoje?

Kl. 4. Ligi 3 t. Lietuvos tautinė vėliava yra geltona - 
žalia - raudona. Sužinok, kokių spalvų buvo vėliavos: 
a. Mažosios Lietuvos, b. JAV lietuvių; c. Rusijos lietu
vių (I pasaul. karo metu).

Kl. 5. Ligi 8 t. Esame Lankeliškių — Keturvalakių — 
Gižu — Paežerių bažnytkaimių keturkampyje. Rask 
juos Lietuvos žemėlapyje ir nustatyk: a. kokiame Nepr. 
Lietuvos apskrityje esame; b. koks aukščiausias kalnas 
tame apskrityje ir kaip vadinasi; c. koks geležinkelis 
eina per apskriti, iš kur ir į kur?

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

Atsakymai Nr. 2
I. Skautiškoji dalis

KI. 1. a. Pasaulio Skautų įkūrėjo tėvas buvo angliko
nų dvasininkas ir Oxfordo universiteto profesorius 
Baden Powell; b. motina buvo admirolo William Smyth 
duktė, dailininkė Henrietta Grace Smyth; c. jis gimė 
1857. II. 2’2, 6 Stanhope St. (dabar 11 Stanhope Ter.), 
Paddington, London; d. buvo vadinamas Ste; tai buvo 
sutrumpinta forma jo antrojo vardo, kurį jis gavo iš sa
vo krikšto tėvo.

Kl. 2. a. susideda iš 7 ryškių žvaigždžių; ratų ir ro
diklio arba samčio ir koto figūrą; c. galima nustatyti 
nakties laiką.

Kl. 3. a. taip rašė savo tėvui John F. Kennedy, būda
mas 12 metų; b. Sk. A. 1965, p. 208.

Kl. 4. a. Lietuvos gyvių, paukščių ir augalų vardai; 
b. žymių Lietuvos vyrų ir moterų vardai; c. Lietuvos is
torinių ir geografinių vietovių, daiktų ar įvykių vardai.

Kl. 5. Už Nuopelnus rėmėjams ir Padėkos rėmėjams;
b. atskirti galima iš ordino kaspino: rėmėjams skiriamų, 
ordinų kaspinas turi tris vertikales juosteles; LSS na
riams — dvi. Ordinų ženklai tie patys.

II. Lituanistinė dalis
Kl. 1. a. prelatas Jonas Maironis-Mačiulis, vienas di

džiausių Lietuvos poetų; b. namai statyti D. L. Kuni
gaikštijos kanclerio Kristupo Paco XVII a. pabaigoje;
c. nuo 1936 m. ten Įrengtas Maironio vardo literatūros' 
muziejus; d. įrašas paimtas iš jo paties parašytos poemos 
Raseinių Magdė.

Kl. 2. a. malūnas, b. grūdai, girnos, miltai; c. vande
niniai ir vėjiniai; d. atveždavo grūdus sumalti.

Kl. 3. a. lietuvių moterų tautiniai vardai; b. Lietuvos 
ežerų vardai; c. Lietuvos miestelių vardai.

Kl. 4. a. ties Kėdainiais; b. ties Radviliškiu; c. ties 
Širvintais ir Giedraičiais.

Kl. 5. a. Lietuvos valiutos piniginis vienetas; b. Kau
no miesto rotušė; asmuo, kuris spaudos draudimo metu 
(1865) slapta gabendavo lietuviškas knygas; d. didžiau
sias mėsos produktų fabrikas (įmonė) Kaune.

Nr. 3.
L Skautiškoji dalis.

Kl. 1. a. taip; dažniausiai kerta išgąsdintos ar ant jų 
užmynus; ne visos; b. galima; nenuodingos gyvatės 
įkandimas palieka U raidės pavidalo dantų ženklą, nuo
dingos — šalia šio ženklo dar du pailgu ženklu nuo 
nuodų geluonių; vieta tuoj sutinsta; c. einant miškan ar 
aukšta žole būti apsiavus stipriais batais, dėvėti storas 
kojines ir sekti, kur einama. Pastebėjus gyvatę, jos ne
gąsdinti, nemušti.

90 —

17



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

PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS
33. Keletas patarimų pradedan

tiems. 6.Kitas įdomus būdas rinkti pašto ženklus yra vadinamieji “išsirinkimo sąsiuviniai” (angį, approvals). Kas tokių “approvals” turi, paprastai skelbiasi filatelinėje spaudoje. Vieni reikalauja iš nepažįstamų kli- jentų užstato, kiti — ne. Jums tereikia parašyti tokiam prekybininkui, kad norite gauti jo “approvals”, ir jie tuoj jums prisius. Praktikoje paprastai daroma taip: jūs gaunate tokį “approvals”, išsirenkate iš jo jums reikiamus pašto ženklus, patį sąsiuvinį grąžinate siuntėjui, kartu pridėdami sumą už išsirinktus p. ženklus pinigais arba čekį. Bet būkite sąžiningi: visuomet grąžinkite gautus išsirinkimo sąsiuvinius savininkui (paprastai duodamas dviejų savaičių terminas), niekuomet nesistenkite nusukti, visuomet sąžiningai atsiskaitykite. “Approvals” siuntėjai paprastai su pirmu jums pasiųstu siuntiniu prisiunčia ir for-

Klišė Nr. 33fIšsirinkimo sąsiuvinyje rastas senas pašto ženklas (Haiti, 1904 m.) 
muliarą, ant kurio turite pasirašyti ir pasižadėti sąžiningai atsiskaityti.“Approvals” sąsiuvinių būna įvairaus dydžio ir storio, žiūrint koks prekybininkas ar firma juos paruošė. Pašto ženklai paprastai būna suklijuoti su popieriukais ant atskirų lapų serijomis (kartais ir nepilnomis) ir visuomet viršuje pažymėta, kiek ta serija ar pilnas ženklų lapas kainuoja. O kartais lapuose būna suklijuota įvairių įvairiausių p. ženklų ir iš įvairių kraštų, kurie ta-

Ar pažįsti šį ženklelį?

čiau įvertinti ta pačia kaina, sakysime, kiekvienas po 5 centus. Jums tereikia išsirinkti reikiamus p. ženklus išplėšiant juos iš lapų, o vėliau suskaičiuoti, už kiek paėmėte ir atsiskaityti. Vertingesni rinkiniai paprastai atsiunčiami apdrausti (insured). Tokiu pat būdu juos turite grąžinti ir siuntėjui. “Approvals” nevisuomet būna išsirinkimo sąsiuviniuose: kartais prekybininkai pasiūlomus p. ženklus sukiša į permatomo popierio vokelius, ant kiekvieno pažymėdami jų kainą, arba sukiša juos į tam tikras korteles su kišenėmis.Iš pasirinkimo sąsiuvinių p. ženklus yra gera rinkti tuo, kad visuomet galite pasirinkti tai, ko jums trūksta: ar pilnas serijas, ai’ pavienius ženklus.
Ant. Bernotas

Kl. 2. a. National Audubon Society, bendradarbiaudama su US Fish and Wildlife Service; b. vadinamas 
kalėdinių paukščių surašymu ir pravedamas XII. 21 — I. 2 laikotarpyje, 24 valandų periode (per parą). Dieną parenka vietovės; c. praveda savanoriai, paaukodami tam bent 20 - 24 savo laiko valandas. Nurodymus gauna ir davinius grąžina vietovių surašymo vadovams. 1964 m. surašyme dalyvavo virš 12.000 žmonių iš 700 vietovių;d. 1964 m. buvo surašyta 532 skirtingų paukščių rūšių;e. taip ir labai būsi laukiamas-a. Tuo reikalu reikia iš anksto susirišti su savo vietovės paukščių surašymo vykdytoju ir iš anksto pramokti pažinti ir atskirti savo apylinkių paukščių rūšis.

Kl. 3. a. jos padeda nustatyti laiką, kryptį ir bendrai palengvina orientuotis lauke; b. tik ką saulei nusileidus ar mėnesienoje matosi tik labai aiškios ir skaisčios 
žvaigždės. Tai patogiausias laikas “naujoko” stebėjimams. Tamsią naktį gali matyti daugiau ir mažesnių žvaigždžių, rasti likusius žvaigždynus ir pan.; c. ryš

kiausia yra Šiaurės (Polaris) žvaigždė, ir ji yra žvaigždyno uodegoje.
Kl. 4. a. skobtiniai ir lentiniai; b. dažniausiai naudojama: rąstelių gabalai, medžio žievė, šiaudai ar žolė, įvairios lentelės, šakų gabalai; c. inkilai, kurie mums gražūs, nebūtinai patinka paukščiams. Jiems svarbu, kad viskas būtų jiems pritaikyta (tinkamų išmierų); d. ne daugiau 3-4 inkilų. Daugumas paukščių nustato savo šeimų teritorijas ir veja iš jų kitus paukščius arba išsikelia patys.
Kl. 5. a. Dar XVIII šimtmety trys prancūzai broliai Chappe, būdami dar mokykloje. Vienas jų buvo mokykloje maždaug mylią nuo kitų brolių ir norėjo su jais palaikyti ryšį. Pirmas jo aparatas buvo stiebas su pririšta laisvai judančia alkūne, kurios padėtį galima buvo keisti nuo žemės; b. vyriausybė susidomėjo šiuo būdu, patobulino ir 1794 m. pirmas pranešimas buvo pasiųstas iš Quesnoy į Paryžių. — 91
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Prisidėkime pagerbti žuvusius
Šią vasarą sukaks 25 metai, kai kankinio mirtimi 

žuvo Lietuvos Skautu Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v. s. pik. JUOZAS ŠARAUSKAS.

Yra sumanymas Ji ir, kiek galima, kitus skautus ir 
skautes, žuvusius už Lietuvos laisvę Lietuvoje, Sibire 
ar kitur tremtyje, paminėti Skautu Aido birželio mėn. 
numeryje.

Redakcija mielai laukia tam minėjimui tinkamii pa
sisakymu. Iš asmenų, kurie pažino v. s. J. Šarauską ar 
kitus kovos didvyrius. Tiktu ir nuotraukos. Pasisakymai 
turi būti trumpi.

Tas Sk. Aido nr. galėtų būti padidintas, jei atsirastu 
lėšų. To nr. puslapis kaštuos maždaug 20.—dol. Medžia
gą reikia gauti balandžio mėnesi.

Ačiū už talką! Red.

KAZIUKO MUGĖ
NEW YORKE

II. 27 d. NERINGOS ir TAURO 
tuntai iškilmingai atšventė Lietuvos 
skautų globėjo Šv. Kazimiero šven
tę, kuri prasidėjo 11 vai. mišiomis 
Viešpaties Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje Maspeth, N. Y., skaitlin
gai dalyvaujant abiejų tuntų sesėms 
ir broliams.

12 vai. parapijos salėje įvyko iš
kilminga tuntų sueiga, kurios metu 
buvo pašventinta jaun. skaučių PU
ŠELĖS draugovės vėliava, paga
minta vyr. sk. si. B. Kidolienės. Vė
liavos šventinimo apeigas atliko s. 
kun. J. Pakalniškis, krikšto tėvais 
buvo Aldona Gerulaitienė ir Česlo
vas Ašebergas. Vėliavą draugininkei 
ps. G. Noakaitei įteikė tuntininkė s. 
D. Siemaškienė.

Šv. Kazimiero proga įžodžius davė: 
v. si. Aldona Katinienė (skautininkų 
įžodį pravedė s. B. Šimanskienė). 
Naujoji paskautininkė aktyviai dir
ba vyr. skaučių ŽIDINYJE ir jaun. 
skaučių draugovėje.

D. L. K. Birutės draugovės skautės 
kandidatės: Dalia Bagdžiūnaitė, Al
dona Butkutė, Ligi j a Erciūtė, Rasa 
Milukaitė ir Laima Surdėnaitė davė 
skautės įžodį, o PUŠELĖS draugo
vės kandidatės: Raminta Blažaitytė, 
Audronė Bichnevičiūtė ir Vilija Ka- 
tinaitė — jaun. skautės įžodį. Biru

tės d-vės skautės: Violeta Aliliony- 
tė, Eugenija Garunkštytė, Danutė 
Leveckytė, Aldona Samušytė ir Vir
ginija Šeibytė, išlaikę I-o patyrimo 
egzaminus, buvo perkeltos vyr. sk. 
kandidatėmis į vyr. sk. Aušros drau
govę. Jų vieton iš jaun. skaučių atė
jo: Ligija Birutytė, Rūta Gerulaity- 
tė, Audronė Staknytė ir Ramutė Žu
kaitė.

Neatsiliko ir broliai. Šarūno ir Ge
ležinio Vilko draugovių skautai kan
didatai: Rimantas Birutis, Raimon
das Baliūnas, Juozas Dičpinigaitis, 
Tomas Dičpinigaitis, Vytautas Geru
laitis, Kęstutis Katinas, Algis Kuli
kauskas, Arvydas Liobis, Matas Mi
lukas, Algis Ošlapas, Algis Powell, 
Povilas Pocius, Algimantas Povi- 
lauskas, Saulius Skeivys, Sigitas 
Veršelis ir Arnoldas Vileniškis davė 
skauto įžodį. Aukštesnius patyrimo 
laipsnius įsigijo: I-mo patyrimo — 
Povilas Osmolskis, Antanas Miklas 
ir Vytautas Strazdis. Il-ro patyrimo 
— Algis Butkus, Algis Bandžiukas, 
Algis Kidolis, Rimas Rauba, Vytau
tas Rauba, Robertas Šilbajoris ir 
Saulius Siemaška.

Šventės proga į vyresniškumo 
laipsnius pakelti: į skiltininkės 
laipsni vyr. sk. psl. Irena Jankaus
kienė, vyr. sk. psl. Violeta Jankaus
kaitė ir vyr. sk. psl. Birutė Kidolie- 
nė. Danutė Kezytė ir Audronė Sko- 
beikaitė — į paskiltininkės laipsnį. 
Broliai: tunto adjutantas s. v. si. 
Tomas Sperauskas — į vyr. skilti- 

ninko laipsnį, s. v. kand. psl. Gied
rius Klivečka — į skiltininko laips
nį ir Vytautas Strazdis ir Robertas 
Šilbajoris — į paskiltininkio laipsnį.

Be gausaus būrio tėvelių ii- rėmė
jų sueigoje dalyvavo: konsulas A. 
Simutis, pirmūnas v. s. P. Jurgėla, 
VS pavaduotojas s. J. Bružinskas, 
LSB dvasios vadas s. kun. J. Pakal
niškis, LSS-jos Atlanto rajono va- 
deivė s. I. Treinienė, LSB Atlanto 
rajono vadeiva s. J. Raškys, Rajono 
jaun. skaučių skyriaus vedėja s. B. 
Šimanskienė, vilkiukų skyriaus ve
dėjas ps. V. Trečiokas, Neringos 
tunto globėja v. s. V. Čečetienė ir 
skautininkai svečiai ps. A. Čekienė, 
s. R. Bružinskienė, ps. R. Lora, taip 
pat visi New Yorko tuntų skautinin- 
kai-vadovai.

Sueigą sveikino v. s. P. Jurgela, 
s. J. Bružinskas ir abudu vadeivos. 
Sueigą vedė Neringos ir Tauro tun
tų tuntininkai s. D. Siemaškienė ir 
s. A. Samušis.

Po sueigos didelis skautų bičiulis 
ir salės šeimininkas prelatas Jonas 
Balkūnas, perkirpdamas kaspiną, 
atidarė tradicinę Kaziuko mugę. 
Pilni gėrybių veikė net keturi pa
viljonai: N. Y. Pušelės d-vės, DLK 
Birutės d-vės, Tauro tunto, Elizabe- 
tho Šarūno d-vės. Taip pat veikė 
Aušros d-vės kavinė ir N. Y. Tėvų 
Komiteto bufetas bei lietuviškų au
dinių ir gintaro išdirbinių, taip pat 
skautiškos spaudos ir reikmenų 
kioskai.
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Mugės svečiai greit ištuštino visus, 
paviljonus. Mamytės smarkiai dar
bavosi bufete, vyr. skautės savo ka
vinėje. Apsipirkus ir pasistiprinus 
sekė N. Y. Vyr. Skaučių ŽIDINIO ir 
Tėvų Komiteto loterijos. Židiniečių 
leistą TV aparatą laimėjęs dr. A. 
Snieška paaukojo Atlanto rajono 
stovyklavietei $150.00, Elizabeth 
skautai savo paviljono pelną ir židi- 
nietės loterijos pelną, tuo padidin
dami stovyklavietės iždą $393.00. 
Vien pinigu visko neatsieksi, todėl 
s. J. Raškys kvietė visus brolius dar
bo talkon, padėti įsirengti stovykla
vietę.

Toliau sekė nuotaikingas Mugės 
užbaigimo laužas, kurį pravedė vieš
nia iš Watertown, Conn., vyr. sk. v. 
si. Livija Bražėnaitė.

Pirmosioms dainoms nuskambėjus, 
N. Y. jaun. skautės suvaidino Meš
kiuką Rudnosiuką, skautai insceni
zavo trumpą vaizdelį Gerasis Darbe
lis. Sesė laužvedė padainavo keletą 
dainų, ir galop sekė skaučių d-vės 
dainų ir poezijos pynė. Laikas grei
tai prabėgo, ir teko užbaigti laužas 
paskutine daina.

Per greit pasibaigė mugė, per greit 
nuskambėjo dainos ir teko visiems 
skirstytis, išsinešant ne tik malonių 
įspūdžių, bet ir gražių skautų ranko
mis padarytų lietuviškų drožinių, 
audinių, tautinių lėlių ir kitokių 
rankdarbių, o skautai sutvarkę salę 
ir, dar net nespėję pailsėti, vėl pra
dėjo galvoti, kaip kitais metais su
rengti dar geresnę Kaziuko Mugę.

B. K.

KANADOS RAJONAS

Vasario 16 Hamiltone

Minint Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę, vasario 13 Hamiltone 
įvyko iškilminga ŠIRVINTOS ir NE
MUNO tuntų sueiga.

Iškilmingąją dalį gražiai pravedė 
br. V. Verbickas. Įžodį davusius pa
sveikino br. Žolpys iš Toronto. Svei
kinimai buvo taip pat gauti iš Ka
nados rajono vadei vės ir rajono va
do.

Po sueigos buvo trumpa progra
mėlė. Visų pirma sesė Aldona pa
skaitė savo minčių apie Vasario 16, 

paskui buvo montažas ir laužas su 
dainomis ir lituanistinis konkursas, 
kuris apėmė Lietuvos senovės isto
riją, krašto pažinimą, lietuvių lite
ratūrą ir nepriklausomybės laikų 
istoriją.

Konkursas ypatingai pasisekė br. 
Breichmano dėka, surinkusį ir pa
ruošusi visą medžiagą bei pravedu- 
sį patį konkursą. Į teisėjų komisiją 
pakviesti ponios Antanaitienė ir 
Breichmanienė ir ponai J. Mikšys, 
Pašilys, Paukštys.

Mergaičių vienete buvo sesės K. 
Pareštytė, A. Sakalaitė, B. Stukaitė 
ir R. Volungytė. Berniukų vienetą 
sudarė broliai M. Grinius, A. Joni
kas, J. Sakalauskas ir V. Stukas.

Aišku, varžybos buvo įtemptos ir 
visi stengėsi kiek galėdami. Pirmoji 
premija ($25.—) buvo paskirta B. 
Stukaitei; antroji ($10.—•) V. Stu- 
kui; trečioji ($5.—) R. Volungytei; 
ketvirtoji ir penktoji (knygos) A. 
Sakalaitei ir M. Griniui.

Už Nepriklausomos Lietuvos isto
rijos pažinimą buvo p. Bulkės skir
ta A. Smetonos biografija, dėl kurios 
susivaržė sesė R. Volungytė ir bro
lis M. Grinius, surinkdami po 50 taš
kų. Burtų keliu ši premija atiteko 
broliui M. Griniui.

Pereinamąją taurę laimėjo mer
gaičių vienetas, surinkęs daugiausia 
taškų.

Konkursas baigėsi geroje nuotai
koje. Teisėjai ir publika įsitikino, 
kad jaunoji karta nevengia jėgų 
Lietuvai pažinti.

vyr. sk. A. Volungytė

Toronto, Ont.

Vasario 16 minėjimas ir bendra 
ŠATRIJOS ir RAMBYNO tuntų su
eiga įvyko vasario 6 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje.

Po maldos Rambyno tunto tunt. s. 
K. Batūra pabrėžė Lietuvos kūrėjų 
— savanorių pavyzdį šių laikų lie
tuviams. Salėje esantiems kūrėjams 
savanoriams S. Asevičiui, J. Matu
lioniui ir V. Kazlauskui skautės pri
segė savo pačių austas trispalves 
juosteles. Tokia pat juostele ir gėlė
mis buvo apdovanota Mažosios Lie
tuvos patriarcho Martyno Jankaus 
duktė Elzė Jankutė.

ŠATRIJOS tunto įsakymu į vyres
niškumo laipsnius pakeltos: i psl. —• 
G. Sinkevičiūtė, B. Paliulytė; į sl.-v. 
sk. J. Čeponkutė; į v. sl.-v. sk. D. 
Tamulionytė ir v. sk. A. Jankaitie- 
nė; į vair. — M. Butėnaitė ir G. Pa- 
cevičiūtė; į valt. Z. Žolpytė; į vyr. 
valt. — A. Biškienė.

RAMBYNO tunte pakelti šie skau
tai: į psl. — M. Rusinas ir sk. v. E. 
Ramanauskas; į si. — sk. v. B. Če- 
ponkus; į vair. — E. Birgiolas ir A. 
Bacevičius. Be to visa eilė skaučių 
buvo išvardinta įsigijusi specialy
bes.

Buvusiems RAMBYNO tunto va- 
dovams-ėms, pasitraukusiems iš pa
reigų — v. s. V. Skrinskui, ps. P. 
Saplienei, v. si. V. Stukienei ir s. J. 
Dambarui — įteikti specialiai paga
minti skydeliai su atitinkamais įra
šais. S. Br. Žolpiui buvo prisegtas 
ordinas Už Nuopelnus, kuriuo jis 
apdovanotas XI. 1 proga.

Oficialioji dalis baigta Kanados 
rajono vadeivės ir vadeivos sveiki
nimais, Tautos himnu ir vėliavų iš
nešimu. Sueigą pravedė ps. J. Kara- 
siejus.

Prasidėjo antroji minėjimo dalis. 
V. si. G. Rinkūnaitė kalbėjo šventės 
temomis. Jos pašnekesys buvo trum
pas, taiklus jaunimui ir įdomus.

V. sk. Z. Stanč'ikaitės skoningai 
išdekoruotoje scenoje tėveliai ir 
svečiai turėjo progos pasigėrėti ps. 
D. Skrinskaitės paruošta dainų ir 
deklamacijų pyne. Mažasis dekla
matorius Tarvydas ir be mikrofono 
įstengė pasiekti pačias paskutinią
sias salės eiles, o jūros skautės ir 
skautai, paruošti V. Balsienės, pa
baigai pašoko Malūną.

ŠATRIJOS tunto tunt. v. si. L. 
Gvildienės suorganizuotomis vaišė
mis buvo baigtas Nepriklausomybės 
atkūrimo šventės minėjimas.

II. 5 Toronto Skautų Tėvų-Rėmė- 
jų komiteto suruoštas sol. P. Bičkie- 
nės koncertas praėjo su dideliu pa
sisekimu.

Po koncerto vyko smagus pobūvis.

Šiems metams komitetui vadovau
ja K. Rusinas, jį pavaduoja A. Vasi
liauskas,

Rambynietis
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Kaziuko mugė ChicagojePernai man laiškas atėjo, kuris šitaip skambėjo: “Miela sese, kviečiam Jus prie bendrų Kaziuko mugės darbų. Mes iš anksto jau dirbti pradedam ir Kaziuko mugę suruošti padedam. Jei, sese, prie mūsų prisidės!, tai šalia mūs jaunų ir pati atjaunėsi. Metų skaičių nežiūrim mes ir visi lygiai buriamės Į skautiškas eiles. Tad prašom paskubėti — savo rankom ir patarimais mums padėti”.Labai nudžiugau, kai toki kvietimą gavau. Sesės taip gražiai mane kviečia, o be to ir mane Kaziuko mugė liečia: kad ir pasenau, bet vis dar skautams priklausau, tad pralinksmėjau ir į talką paskubėjau.Ir taip prie ruošiamų darbų puolė skautai ir skautukai, paukštytės ir vilkiukai. Puolė vadai ir jų padėjėjai, skautų tėvai ir rėmėjai. Visiems darbo atsirado: visi dirba, skuba, bėga ir, kaip visada buvo, savo darbo rankas siūlo.Niekas nesnaudžia: sesės gražias suknias lėlėm audžia; pagalves siuvinėja; staltiesėles mereškuoja ir apie Kaziuko mugę diskutuoja.Broliai medžius plausto, dažo, lipdo, drožinėja, kryželius ir tvoreles dirbinėja.Ir taip dienos, savaitės ir keli mėnesiai praėjo, bet mugės darbininkai vis dar dirbo ir paruoštus darbus į dėžes dėjo, kurių skaičius kas dieną vis daugėjo.Kai jau paskirta diena priartėjo, prie Jaunimo Centro ilga vilkstinė skautų traukti pradėjo: buvo pėsčių ir motorizuotų, didelių, mažų, sunkius maišus velkančių. Užsispyrę velka viską pro centro duris, kad kuo skubiau į vietą nugabentų, prekes išdėtų ir ant stalų gražiai sudėtų.Pradėjus gi darbą, jau niekas nieko neboja ir Jaunimo Centrą verčia aukštyn kojom: stumdo stalus ir kėdes, iškrausto dėžes ir dėželes; rengiamos seklyčios, laimės ratai, šuliniai ir... batai. Batus reikia gerai stora guma pakalti, kad nuo lakstymo padai neprakiurtų ir Jaunimo Centro grindų nepradurtų...Kiekvienas tuntas užima sau skirtą kampą ir laimingas tas, kas savininku scenos tampa: scena — pats vidurys, ir tuntą, kuris savo stalus 

tenai pastato, visi įėję pirmiausia pamato.Kaziuko dieną, kai jau viskas sutvarkyta, viskas atlikta, kas buvo numatyta, koridoriuje švilpukas nuaidėjo, ir vyresnieji skautus rikiuoti pradėjo: špalieriais sustatė ir prie salės durų sargybą pastatė, kad niekas negalėtų į salę zuikiu Įbėgti ir kur nors pasislėpti, nes ko gero įbėgęs zuikis per smarkiai pajudės ir nuo stalų prekės byrėti pradės, o tuo tarpu garbingi svečiai salėje atsiras ir tokią netvarką ras!...Bet viskas laimingai išėjo: sargyba prie durų gerai budėjo: zuikių neįsileido, juosta perkirpta, svečiai į salę įėjo, kur juos skautai savo kalbom pamylėjo, ir Kaziuko mugė prasidėjo...Kiek buvo svečių — sunku pasakyti, tą turėjo kiekvienas atėjęs pats pamatyti. Aš tik mačiau, kad dėl vietos stokos tiek žmonės susispaudę kentėjo, kad kiti vos kvapą atgauti galėjo. Skautai gi stengėsi aptarnauti svečius ir rodė jiems įvairiomis prekėmis apkrautus stalus.Ir kiek čia visko buvo! Kiek daug kryžių ir kryželių; išmargintų lėkščių ir gražių tvorelių! Staltiesėlių po lėkštėm padėti, kurių kampai spalvuotais raštais iškaišioti — gėlėti... Įvairiaspalviai žiursteliai rankom siuvinėti, o pagalvėlių gražumu negalima buvo atsigėrėti.Širdžių margų — spalvotų, visokiais raštais išvedžiotų... Tartum gėlės, stovi išrikiuotos, tautiniais rūbais apvilktos lėlės! O pajacų gražumėlis! Juokias jų akys, šypsos jų lūpos, į juos bežiūrint kyla ir ūpas! Puola tuoj visi prie jų ir nelieka nei pajacų, nei lėlių...Vos akimirką tetrūko — prekių mugėje pritrūko... Dairos žmonės, vaikštinėja, vieni kitų klausinėja: “Kur gi mugės prekės tos? Nesimato nė vienos! Jei dar būtų jų daugiau, mes išpirktumėm tuojau!...”Geraširdžiai tai padarė, visas prekes nuo stalų nuvalė ir nesigaili visai, kad pranyko jųjų pinigai. Savo duosnumu parėmė skautų pastangas gražias ir praturtino ištuštėjusias tuntų kasas.Dabar galės tuntai atsigauti ir bus lengviau jiems stovyklauti! Tą kiekvienas gerai supranta ir tiesia skau

tams duosnią ranką, kad ir nereikalingas jiems daiktas šiandieną, bet tuo jie parems stovykloje skautą kiekvieną.Už tai dėkingi skautai ir skautukai, dideli ir mažiukai, siūlo savo prekes, barankas ir širdeles po salę nešioja ir kiekvienam gražiai dėkoja.Nors prekių mugėje neliko, bet žmonėms čia būti labai patiko, tad traukė dar tenai, iš kur sklido gardūs kvapai... Ten jau skautės prie stalų išrikiuotos, tvarkingai uniformuotos, laukė tiktai, kada pasirodys svečiai; kada galės juos visus gražiai prie stalų susodinti, kava ir tortais pavaišinti.Mamos, tetos ir močiutės viską paruošė anksčiau, kad jų mylimos skautukės pavaišintų atsilankiusius svečius greičiau.Virtuvė knibždėte knibžda... Kiek čia matosi virėjų ir joms duotų padėjėjų!... Ant stalų guli valgių įvairių: virtinėliai, balandėliai; dešros ir kopūstai; kugelis ir cepelinai, matėsi net blynai...Visko neįmanoma nei surušiuot, nei suskaičiuot, bet visą tai tikėjos mamos išparduot. Ir taip ir buvo: visko greit pritrūko, ir visi, kurie ateiti pavėlavo, valgyt nebegavo!...O kiek čia puodų ir puodeliu! Kiek čia lėkščių, šaukštų ir bliūdelių! Kas virtuvėj tiktai buvo, viskas susimaišė ir kartais mamos ne savo puodo kopūstus pamaišė... Tai kas, kad svetimas puodas pamaišytas arba vienas, kitas bliūdelis sudaužytas?! Juk visos skuba, bėga, griūva, deda lėkštes kur pakliūva: nėr kada i tai žiūrėti, svarbu svečius greitai aptarnauti ir pamylėti.Mažiukai bijo į virtuvę savo nosytes kišti, nes kartais močiutė per greitumą gali vietoj dešrų po pečium pakišti... Tad, kad sau nepakenktų, skuba virtuvę aplenkti: bėga į užkandinę užimti vietą pirmutine, nes, kas pavėluoja, į namus alkanas važiuoja.Bendrai paėmus Kaziuko mugė didelį pasisekimą turėjo; visi lietuviai duosniai prisidėjo. Tėveliai gi ir malonumo gavo, nes mugėje pamatė vaikus savo, aptarnavusius visus atsilankiusius svečius.s. Bronė Variakojienė
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JAV ATLANTO RAJONAS

Kretingos tuntas — šv. Antano 
gimnazija

Šv. Antano gim-jos skautų viene
tas bene pats skaitlingiausias Atlan
to pakraštyje. Šiemet jam priklauso 
72 berniukai.

Šis gražus būrys, susidedąs iš 
dviejų dr-vių ir jūros skautų laivo, 
sudaro KRETINGOS tuntą. Darbo 
sąlygos dėkingos, o tėvai pranciško
nai mielai globoja ir pritaria nau
dingiems sumanymams.

Vasario 26-27 d. Kretingos tunte 
prasidėjo skiltininkų kursai, kuriuo
se dalyvauja 39 įvairių šakų skau
tai. Tikslas — paruošti vadovus.

Numatyta 12 tokių paruošiamųjų 
sueigų. Viskas atliekama praktiškai, 
be paskaitų. Klausytojų ir stebėtojų 
nėra — visi dirba.

Pirmąsias sueigas pravedė s. A. 
Saulaitis. Pradžia entuziastiška. Rei
kia tikėtis, kad ir sekančios sueigos 
praeis darbinga nuotaika. Jas pra
vesti pasižadėjo: Atlanto rajono va
deiva s. J. Raškys, s. A. Saulaitis, 
ps. V. Zdanys, j. s. I. Petniūnas, s. 
V. Pileika, s. S. Subatienė, kun. V. 
Bitinas, ps. J. Starėnas ir s. v. G. 
Janula.

Jaunimo metų ir kursų baigimo 
proga IV. 16-17 d. Kretingos tun
tas ruošia Skautoramą, į kurią kvie
čia Atlanto rajono skautes ir skau
tus. Kvietimai ir smulkios informa
cijos bus išsiuntinėtos vienetų vado
vams.

Tėvas Augustinas, OFM rūpestin
gai globoja šv. Antano gim-jos 
skautus, ypač nuoširdžiai padeda 
kursų metu.

Už tvarką ir drausmę atsakingi 
patys mokiniai: V. Vasiliauskas (t-to 
adj.) ir dr-kai K. Domkus ir A. Su- 
batis. S.S.

Į jaunimo kongresą ir kitus su jaunimo 
metais surištus įvykius į JAV atkeliaus lietu
vių jaunimo iš daugelio kraštų visuose žemy
nuose.

Anksčiau patyrus, kad iš Anglijos atvyks 
uoli skautė ir gera vadovė ps. Gajutė Valte
rytė, redakcija paprašė ją pasisakyti tos lie
tuviškosios kelionės klausimais.

Štai ir jos pačios žodžiai:

Ps. G. Valterytė

Žinoma, labai džiaugiuos, kad turiu 
puikią progą nuvažiuot ir dalyvaut tokia
me nepaprastame suvažiavime. Reikia 
tikėtis, kad tai bus pradžia pastovaus vi
so pasaulio visų srovių lietuviško jauni
mo bendradarbiavimo ateityje.

Važiuoju Amerikon pamatyti, kaip 
žmonės ten gyvena. Ypatingai man bus 
įdomu susitikt ir susipažint su daug lie
tuvių. Čia Anglijoj labai retai būna pro
ga susitikt lietuvių, nes gyvenam toli vie
nas nuo kito. Tiek, kiek susipažinau, tai 
buvo vien per skautiškas stovyklas, per 
skautų ir ateitininkų organizaciją, per
lietuvių suvažiavimą Vokietijoj. Sunku įsivaizduot vietą, kur vien lie
tuviškai kalbama — kur net krautuvės ir gatvės lietuviškos. Tokios 
progos, susitikt viso pasaulio lietuvių jaunimo atstovus, gali niekad 
ateity nebepasikartot.

Įdomu patirti, kaip kiti sugyvena, organizuojasi ir kaip dirba. 
Anglijos skautams ypatingai svarbu, kad parsivežčiau naujų idėjų 
kaip tvarkytis.

Iš to, ką pasakiau, gal bus aišku, kad važiuoju vispusiškai pa
simokyt.

Po kongreso tikiuosi gaut kokį nors darbą biochemijos srityje 
(jau būsiu baigus universitetą). Manau, man būtų gera praktika ir gal 
padėtų pasirinkt, ką dirbsiu, grįžus Anglijon.

Noriu kuo daugiau Amerikos pamatyti. Galbūt 3 mėn. net neuž
teks viskam, ką noriu daryt ir matyt.

Geriausios sėkmės kongreso ir stovyklų organizavime!
Budžiu!

ps. Gajutė Valterytė

JAUNIMO METAIS įvyks:

II. 27. Vyr. skaučių Aušros dr-vės 
draugininkei vyr. sk. si. Vidai Solo- 
monaitei atsisakius iš draugininkės 
pareigų, draugovę permė vyr. sk. 
psl. Audronė Skobeikaitė. Sesei 
Audronei linkime sėkmės naujose 
pareigose. B. K.

1. VI. 19-25 d.d. Dainavos stovyklavietėje Speciali STUDIJŲ SAVAI
TĖ iš kitur atvykusiems su kviestais JAV ir Kanados jaunimo atstovais. Da
lyvaus apie 100-150 asm.

2. VI. 25-30 toje pačioje vietoje bendra JAUNIMO STOVYKLA. Da
lyvaus apie 500 asm.

3. VI. 30-VII. 3 Chicagoje PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KON
GRESAS.

Visiems lietuviams rūpi, kad visa tai gerai pasisektų. Pasiseks, jei visi 
tinkamai prisidėsime!
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Saulutė pradėjo labiau šil
dyti, kviesdama į gamtą.

Su tėveliais važiuoji į viso
kius parkus, prie ežerų ir 
upių. Pradedi iškylauti su 
savo būreliu ar skiltimi, 
žaisti lauke, viską aplink 
stebėti, kurti lauželius val
giui išsivirti. Smagu vėl su
laukti gražaus pavasario.

Bet ar laukams, ežerams 
ir miškams smagu vėl su
laukti tavęs?

Miškai nėra vien krūvos 
medžių ir krūmų; laukai nė

ra vien žemė, žolė, akmens; 
ežerai nėra vien daug van
dens mums maudytis: jie vi
si ne tik mums naudingi, ap
rūpindami mus maistu ir 
medžiaga namams ir lai
vams statyti, bet jie yra taip 
pat žvėrių, paukščių, žuvų 
ir visokios kitokios gyvybės 
namai.

Žemėje, urvuose, tarp ak
menų, kalnuose, krūmuose 
ir medžiuose prisiglaudžia 
jie, džiaugiasi gyvenimu ir 
kovoja už jį, augina šeimas, 
ieško maisto, oro, saulės.

ALp(LKA)3083
1966, Nr.4

Net n 
ko no:

Gamtoje globok gyvius ir 
augalus. Neteršk žemės ir 
vandens. Ženk atsargiai.

Giliai trauk gryną orą į 
plaučius. Stebėk ir klausy
kis ! Negąsdink žvėrelių, ne
baidyk paukščių: palik tran
zistorinį radiją namie ir 
leisk jiems tau pačiulbėti.

Po valgio ar žaidimo viską 
sutvarkyk: šiukšlės arba net 
skardinės ir šukės miške be 
galo negražiai atrodo ir gali 
sužeisti jo keturkojus gy
ventojus.

Ar atminsi visus šiuos da
lykus?

Manau, kad taip, juk visi 
esame gamtos draugai, tie
sa?

30.741 5 6
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