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PARĖMĖ SKAUTU AIDĄ

Los Angeles Akademinio Skautų 
sąjūdžio skyrius, parsikvietęs Ant
rojo Kaimo vaidintojų trupę iš Chi- 
cagos, parengimo gautą pelną pa
skirstė labai svarbiems reikalams, 
kurių tarpe ir Skautų Aidui net 
70.— dol.I

S. V. Pažiūra, atsiuntęs tuos pini
gus, paprašė apmokėti 10 Sk. Aido 
prenumeratų į Vokietiją ir į Pietų 
Ameriką, o likusius 30.— dol. palik
ti auka Sk. Aidui.

Labai, labai ačiū!
Administratorius.

ADMINISTRACIJOS 
PRANEŠIMAS

Šio Sk. Aido numerio nebesiun- 
čiama tiems, kurie 1966 m. prenu
meratos dar nepratęsė.

Prašome skubiai pranešti adminis
tracijai, kas iš jų nori Sk. Aidą ir 
toliau gauti.

Kviečiame visus ir visas būti su 
Skautų Aidu. Adm.

Viršelio 1 psl.: Iškyloje. Pr. m. va- 
dovų-vių TĖVIŠKĖS stovyklos Lo
kių skiltis atlieka 24 vai. iškylos 
žygi.

Skaučių darbelių sueiga. Toronto ŠATRIJOS tunto jaun. skaučių Rūtos 
ir Tulpės dr-vių skautukės užsiėmimo metu. Viduryje dr-kė ps. M. Stanio- 
nienė, aplink — G. Draudvilaitė, I. Zaleskytė, S. Valiūnaitė, E. Kobelskytė, 
A. Birštonaitė ir k. S .Dapkaus ntr.

LITUANUS VAJUS
Jau vienuolika metų kai LITUANUS skelbia ir kelia Lietuvos reikalus 

svetimtaučių tarpe. Visur LITUANUS yra gražiai užsirekomendavęs ir pa
žįstamas.

Naudodamiesi PLB paskelbtomis spaudos mėnesio veiklos gairėmis — 
skatinti žurnalų prenumeratą, knygų skaitymą ir paramą spaudai bei kelti 
jaunimo spaudą — su jaunatvišku nuoširdumu ir didele viltim kreipiamės 
į Jus. Vajaus tikslas yra surinkti 12,000.00 dolerių, tuo užtikrinant sekančių 
metų leidimą. Taip pat prašome atnaujinti prenumeratas ir pasiųsti galimų 
naujų skaitytojų pavardes.

(Iš LITUANUS VAJAUS CENTRINIO KOMITETO atsišaukimo).
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MOTINAI
Motinos Dienos proga Lietuvių 

Skaučių Seserijos vardu nuošir
džiai sveikinu visas skaučių ir 
skautų motinas, motinas Seseri
jos nares, vienetų vadoves ir pa
reigūnes. Aktyviai dirbančioms 
sesėms priklauso ypatinga pa
garba, nes jos yra dvigubos mo
tinos — ugdytojos savųjų ir joms 
patikėtų vaikų.

Linkiu visoms motinoms geros 
sveikatos, ištvermės, pasisekimo 
ir Motinos Dienos džiaugsmingo
mis nuotaikomis gyventi visose 
savo ateities dienose.

Kiekvienam vaikui sava moti
na yra brangiausias ir artimiau

sias asmuo, nes ji yra jo motina. 
Paskutinis kad ir atšiauriausio 
vaiko atodūsis — Mama...

Nuo motinų lietuviško nusitei
kimo ir pasišventimo priklauso 
mūsų tautos išlikimas ir paverg
toje Tėvynėje ir išeivijoje. Motinų 
galioje — išugdymas taurių ir 
atsparių lietuvių dukrų ir sūnų, 
būsimų motinų ir šeimų galvų.

Dauguma lietuvių motinų savo 
pašaukimo pareigas atlieka pa
sigėrėtinai. Jų užtarnautas pasi
didžiavimas — iškilusis mūsų 
jaunimo elitas, kuris Įgyja kas 
kart vis daugiau drąsos planuoti 
ir gyvendinti vis didesnius ir 

svarbesnius užsimojimus. Ypatin
gai mus džiugina jo gražūs po
lėkiai šiais Jaunimo metais.

Už tai tas jaunimas ir lietuviš
kai nusiteikusi visuomenė šia 
proga toms pasišventusioms mo
tinoms dėkoja, lenkia joms gal
vas, surengdami motinų garbei 
akademijas, minėjimus, joms 
skirtose pamaldose aukodami už 
jas savo nuoširdžias maldas. 
Joms pasveikinti renkami švel
niausi ir gražiausi žodžiai, įtei
kiamos gėlės ir dovanos. Tesitę- 
sia šis jai skiriamas dėmesys ir 
jai pašaukimo pareigas kuo ge
riau atlikti teikiama nuoširdi pa
galba ne vien Motinos Dieną, 
bet diena iš dienos, ypatingai 
jai sunkiomis valandomis. Visų 
šventa pareiga pasistengti, kad 
šia švente pagrįstai galėtų 
džiaugtis visos lietuvės motinos.

Lietuvės motinos pašaukimo 
pareiga bus tinkamai atliekama, 
jei jos vaikai namuose ir savųjų 
tarpe kalbės mūsų prosenių kal
ba, gyvens lietuviškomis tradici
jomis, jei bus kasdien pratinami 
skaityti ir rašyti lietuviškai, jei 
dalyvaus su visa šeima lietuviš
kose pamaldose, jei lankys litua
nistines mokyklas, bus įpratinti 
dalyvauti lietuvių kultūriniame 
gyvenime, mylėti lietuviškąją 
knygą ir laikraštį ir jaus gar
bę vadintis lietuviais.

Budėkime.
v. s. O. Zailskienė

O, mylima motina, laime, širdin atsigręžus, 
Kaip žvaigždės vis spindi, taip tu amžinai vis ta pati! 
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražūs. 
Tik tavo mums meilė, kaip jūra, gili ir plati!

Petras Vaičiūnas

LI Ti i?Š 
N.-j O” NE 
A •• . f DO
P 1OTEKA

Išmokei tu mane dėlioti šventą kryžių
Ir palydėjai iš margų laukų.
Dabar, kai spūsteri čia juodos valandos sugrįžę, 
O, motin! be Tavęs sunku, sunku.

K. Inčiūra
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NEAPSILEISKIME!

Ar skiriasi žodis šeima nuo žo
džio šeimyna? O taip. Ką sako 
žodynai:

Šeima — žmonių grupė, sujung
ta kraujo, vedybų ar įsūnijimo bei 
Įdukrinimo ryšiais. Tėvas šeimos 
galva.

Šeimyna — visi namų žmonės, 
savi ir svetimi. Kūčiose dalyvau
ja visa šeimyna.

Giminė — žmonės, turi ben
drus, netolimus protėvius. Į šias 
sukaktis sukvietėme visą savo gi
minę, ir mūsų giminė tikrai di
delė!

Žmonių giminė — žmonių pa
dermė.

Giminaitis-ė — tos pačios gimi
nės žmogus. Suvažiavo tolimi ir 
artimi giminaičiai.

Giminiuotis — laikyti giminys
tę, bičiuliauti, draugauti. Deja, 
neilgai teko giminiuotis.

Giminystė — buvimas gimine. 
Tiesą pasakius, giminystė tarp 
mūsų menka.

* * *

Mūsų tautosakoje daugybė pa
tarlių, priežodžių ir posakių, ku
riuose atsispindi žmonių išmintis 
ir patyrimas. Pasinaudokime ke
liais apie šeimos narius:

JAUNIMO METAI

MUSU JĖGOS, MŪSŲ ŽINIOS 

LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI!

(1966 Jaunimo metų šūkis)

JAUNIMO METAIS įvyks:

1. VI. 19-25 d.d. Dainavos stovyklavietėje Speciali STUDIJŲ SAVAI
TĖ iš kitur atvykusioms 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.

4. VII. 3 Chicagoje JAV ir Kanados lietuvių IH-oji DAINŲ ŠVENTĖ. 
Programoje dalyvaus daug chorų su dideliu skaičiumi dainininkų ir klau
sytojų bus keli tūkstančiai.

Jaunimo kongreso dalyviai Dainų šventėje taip pat dalyvaus organi
zuotai.

Tai labai dideli ir lietuvybei svarbūs įvykiai.

* Savi vaikai — su sparnais, 
svetimi — su ragais.

* Sveiki vaikai — geri laikai.
* Tarp dviejų auklių — vaikas 

be galvos.
* Tėvas muša vaiką mylėda

mas, o svetimi nekęsdami.
* Ir dėdė negiminė, kai jį bėda 

užklumpa.
* Gerbk senelį, nes ir pats pa

sensi.

* Tėvų neklausysi, ašaras 
braukysi.

* Tėvų palaima nei ugnyje ne
dega, nei vandenyje neskęsta.

* Guldo galvą, kaip motina už 
savo vaiką.

* Lepinamam vaikui ragai 
dygsta.

* Daug vargo su vaikais, dar 
daugiau be vaikų.

* Blogai, kada verkia tėvai, o 
juokiasi vaikai.

Toronto jūrų skautų ir skaučių tautinių šokiu grupė: (iš k.-d.) v. si. M. Yčas, L. Yčaitė, J. Gorys, S. Augaity- 
tė, Alg. Pacevičius, D. Kazlauskaitė, A. Biškevičius, v. si. P. Regina. H eil.: V. Yčaitė, E. Birgiolas, M. Butėnaitė, 
M. Misevičius, L. Reginaitė, E. Pakštas, D. Balsytė, J. Šileika, Z. Rukšaitė, J. Lasys. Tarvydo ntr.
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Worcesterio, Mass, šventės metu sveikinimo

JAV ATLANTO RAJONE;

Stalo teniso turnyre Bostone I vietą 
laimėjo psl. Algis Valančiūnas, įveikęs 
psi. Vytautą Adomkaįtį; IlI-čioji vieta 
atiteko sk. Mariui Žiaugrai.

žodį taria tuntlnįnkas s. Petras Molis.

Samušlo ntr

Naujojoje rajono stovyklavietėje po 
pirmųjų darbų užkandžiauja vadovai Iš 
Hartfordo, New iorko ir Bostono.
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BP""™ Roll I Į uirnmjr hil hWmrH BmO ini irwrwwi
Mūsų jėgos, mūsų žinios 
laisvai Lietuvai Tėvynei!

Tai šūkis — negalėtų būti kil
nesnio — kuris kviečia ir traukia 
lietuviškąjį jaunimą iš viso lais
vojo pasaulio į kongresą JAV.

Tai šūkis, kurio atgarsis jaučia
mas ir čia JAV didžiuliuose mies
tuose ir provincijos miesteliuose.

Jaunimas juda — džiaugsmin
gai, užsidegęs, pilnas svajonių ir 
vilčių. Su juo juda ir tėvai bei vi
si kiti susipratę lietuviai.

Broliai skautai ir sesės skautės 
už jūrių marių irgi jau dedasi la
gaminus: didysis įvykis čia pat!

Nuoširdžios rankos tiesiasi 
jiems sutikti, bet, mielosios skau
tiškos šeimos, teranda jie Jūsų 
namuose ir skautiškumo!

Ką jaunimas patirs, tą jis išsi
veš, atsimins, brangins, perduos 
kitiems.

Ar tai bus: "Ten nieko naujo... 
Ten pešasi, kritikuoja vienas ki
tą; ten viskuo nepatenkinti; ten 
namuose susirinkę tik sėdi prie 
stikliuko", ar: "Ten pilna inicia
tyvos, daug padaryta ir siekiama 
dar toliau; ten visi įsitraukę dir
ba lietuvybei; o kaip jie domisi 
tuo, ką mes pasakojom! Tikros 
skautiškos šeimos!"

Kiekvienas, kiekviena iš mūsų 
t "prisideda asmeniškai prie to, 
kad jaunimas grįžta į jo gyvena
mus kraštus sustiprėjusią dvasia 
ir gera žinia tiems, kurie būtų no
rėję, bet negalėjo dalyvauti Jau
nimo Metų Didžiajame Sąskry
dyje.

Budžiu!
v. s. O. Saulaitienė

GRAŽIOJOJE GAMTOJE
Kaip paukščiai pavasarį grįžta į jiems įprastas vietas, taip skau

tai ir skautės, orams sušilus, traukia į miškus ir laukus, kol pagaliau 
susirenka į stovyklas.

Stovyklavimas turėtų būti visiška permaina nuo gyvenimo mies
te — tiksliau pasakius, neturėtume miesto vežtis į stovyklas. Bet ar
gi tai gali atsitikti ? Žinoma, ir dar kaip!

Galima beveik nepajudėjus išsėdėti vienoje vietoje ir nė nepa
justi, kad esi gamtoje. Galima kalbėti miestietiškas kalbas, kelti mies
tietišką triukšmą; valgyti prašmatnius valgius ir ieškoti miestietiškų 
patogumų — žodžiu, pražiopsoti visą, ką gyvenimas gamtoje galėtų 
duoti šalia užsiėmimų stovykloje.

Kas, mieloji vadove, mielasis vadove, tai galėtų būti?
Tas, kas sugeba girdėti negirdimus ir matyti nematomus daly

kus, pajunta, kad gamta dangaus perpildyta ir kiekvienas krūmas 
liepsnoja Dievu.

Jaunas žmogus, atsiradęs stovykloje, kartais pirmą kartą artimai 
susiduria su gamta ir jos reiškiniais. Kokia puiki proga vadovui pa
akinti jį, supažindinti jį, kad liktų kas nors visam amžiui.

Įlipkite į kalną — nedidelė grupelė — gal anksti rytą, gal skais
čią dieną — pasidairykite: koks vaizdas, kokie toliai, atspalviai! O 
gal net saulei tekant: nemanėme, kad galėtų būti taip gražu!

Atsisėskite atsilošę į medį: kaip malonu nugarai. Medis toks 
tvirtas, draugiškas, raminantis. Arba atsigulkite po medžiu ir žiūrė
kite į jo vainiką: koks įdomus šakų ir lapų susipynęs raštas; pro juos 
matyti dangus ir besiveržią saulės spinduliai.

Sustok ties uola: kiek spalvų, įvairių samanų; gal yra vandens 
gyslų arba medelis, išaugęs plyšyje ir besikabinantis į gyvenimą.

Prie prūdo, prie upelio — kiek gyvybės, kiek judrumo; atsigulus 
kniūpsčia — žolelių įvairumas, vabzdžių, ypač skruzdžių, darbštu
mas : pabandyk pagalėliu užstatyti kelią ir pamatysi, kad skruzdės 
nepasiduos, ieškos kito būdo pasprukti, veršis, kovos. Ar tu irgi toks 
pasiryžęs, kai tenka susidurti su netikėta kliūtimi?

Gal ta proga galėsi įpinti vieną kitą gerą mintį apie gyvenimą, 
apie laimę, kuri lydi gerą ir naudingą gyvenimą. Veltui žmogus jos 
vaikosi triukšmuose, išsiblaškyme.

Pažinęs gamtą iš arti, žmogus žengia atsargiau, daugiau linkęs 
globoti, kaip ardyti savo ranka. Storžieviškumas, egoizmas mažėja.

Mažėja taip pat nereikalingos baimės, lieka sveikas atsargumas: 
kiekviena muselė, kiekvienas vabzdys bei žvėrelis pradžioje atrodė 
nedraugiškas, pavojingas; gal net kildavo noras sunaikinti tą nežino
mų ypatybių priešą, ypač jei jo būta gyvatės, dantuoto arba naguoto 
žvėrelio. Bet daugiau sužinojus, artimai stebėjus, pamažu imi stebė
tis gamtos tvarka ir tikslingumu ir surandi sau vietą, neardant ir ne
skriaudžiant aplinkos.
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Maloni šeimininkė
Pakvietei viešnią keliom die

nom arba net ilgesniam laikui ir 
staiga pagalvoji: ar sugebėsiu ją 
užimti? Kaip jai atrodys mūsų 
šeima, mūsų namai? Taip norė
čiau būti maloni šeimininkė!

Nurimk ir susidaryk planelį, 
jei to dar nepadarei. Savo kvieti
me gal jau minėjai šį tą — kur 
galėtumėte dalyvauti, ką matyti 
ir pn. — ir dabar apsvarstyk, kas 
liečia grynai tave.

Susitvarkyk kambaryje namuo
se. bet nepervark: nusidirbusiai 
šeimininkei niekas nebėra malo
nu. Ypač niekuomet neminėk 
viešniai, kiek įvairių sunkių dar
bų atlikai jos laukdama.

Viešniai atvykus, parodyk jai 
kambarį ir supažindink ją šią ar
ba kitą patogią progą su namų 
dienotvarke, kad jai nereiktų be 
reikalo nervintis, spėjinėti, kada 
keltis ir pn.

Kad ir turėsite bendrų planu, 
bet suskirstyti kiekvieną jos vi
zito minutę būtų per daug. Leisk 
jai pareikšti savo nuomonę ir no
rus, palik laisvo laiko paplepėti, 
pasėdėti drauge arba jai vienai 
kur nors išvykti, pabūti savo 
kambaryje, pasilsėti.

Viešnia nenorės būti tampoma, 
bet pasidžiaugti mažom atosto
gom nuo įprastos rutinos savo 
namuose.

Jei kas nors, nežinodamas, kad 
turi svečių, tave kviestų į kiną 
ar pn., paaiškink, kad mielai pri
imtum kvietimą kitą kartą. Jei 
kvietėjas-a kviestų ir viešnią, ta
da jau kas kita, jei ji, aišku, ne
sipriešintų eiti drauge. Nedejuok, 
jei tektų praleisti progą išeiti; 
verčiau pagalvok, ar negali pa

kviesti kvietėją j savo namus — 
ir gal dar kelias drauges.

Kad viešnia paklos savo lovą 
ir padės tvarkyti kambarį, kuria
me ji miegojo, šiais laikais priim
ta. Nesipriešink. Ir šiaip nesikra- 
tyk jos pagalbos mažuose dar
buose, jei atrodo, kad tai jai ma
lonu. Nesvarbu, kad ji ką nors 
ne ten padės, kur įprasta, arba ką 
nors savaip darys — menka ne
laimė.

Jei jos pagalbos nereikia, pasa
kyk, pvz.: “Mudvi su mama ap
sidirbsime, bet gal norėsi pabūti 
ir paplepėti su mumis?”

Jokiu būdu nelauk arba nerei- 
kalauk iš mamytės, kad ji viską 
atliktų namuose, kol turi viešnią. 
Nors mamytė ir namų šeiminin
kė, tai nereiškia, kad ji turi dvi
gubai daugiau dirbti, o tu tik 
linksmos programos vedėja. 
Daugiau darbo reikalauja dau
giau rankų.

Akademinis Skautų Sąjūdis išleidžia skautiškųjų dainų plokštelę. Čia 
matome mieląsias Chicagos skautininkes, plokštelėn dainas įdainavusias: 
(sėdi iš k. - d.) Vanda Aleknavičienė, grupės vadovė Bronė Variakojienė, 
Anatolija Kliorienė, Malvina Jonikienė, Flora Kurgonienė. (Stovi) Regina 
Smolinskienė, Dana Gerštikienė, Janina Mikutaitienė, Stasė Domijonai- 
tienė, Birutė Vindašienė ir Irena Kirkuvienė.

MŪSŲ ŽMONĖS SAKO:
* Ne kiekvienas svečias, 

kas viešnagėn atvažiuoja.
* Į svečius ateik prašo

mas, išeik nevaromas.
* Svečias į namus — Die

vas į namus.
* Svečias valgį pagardi

na.
* Liūdnas svečias, kurs 

vaišinamas visko atsisako.

Jei viešnia atrodo per daug 
baili arba kukli, ypač prie stalo, 
jai to nuolat neprikaišiok: ban
dyk sudaryti tokią nuotaiką, kad 
jos įtempimas atsileistų.

Nekrauk maisto į jos lėkštę, 
ypač per prievartą. Siūlyk vi
siems ir jai pakartoti. Jei jai pa
sitaikytų ką nors išpilti, ramiai 
sutvarkyk viską ir nuramink ją 
keliais maloniais žodžiais.

Išleisk ją taip pat rūpestingai, 
kaip sutikai, gal net prašydama, 
kad paskambintų, kai pasieks na
mus.

Tebūna viešnagė malonus lai
kas visiems ir jos galas gražus!
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Chisagos skaučių KERNAVĖS tuntas Kaziuko mugėje; 1, 2 ir 3 pasiruošimo darbų vaizdai; 2, 6 ir 11 — įvai
rūs eksponatai; 5 ir 9 — laukiama svečių; 7 — jau ir iždininkės pranešimas; 8 — tunto valgykloje; 10 — kavi
nėje. Viskas gerai pasisekė!
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Skautų šūkiai prie laužo
Sūkiai skautų sueigose ir laužuose panašūs į jaustukus bei skiriamuosius ženklus (skirtukus) rašomoje kalboje arba j intonaciją gyvojoje kalboje.Jie taškai, šauktukai, klaustukai, net daugtaškiai, dvitaškiai, brūkšniai.Jie iškelia, pabrėžia, padrąsina, pasisako, klausia, daro išvadą trumpai arba žodingai.Žodžiu, net ir jauniausias ir nedrąsiausias sueigos arba laužo dalyvis, siūlydamas šūki arba prisidėdamas prie šūkių savo balsu, jaučiasi įtrauktas į bendrą vyksmą ir reiškiąs savo nuomonę ir jausmus.
Linksmi, humoristiniai šūkiai pri

klauso prie labiausiai mėgiamų; 
PIKTAI PAJUOKIANČIU NĖRA.Gyvas, aiškus šūkis gaivina, gerai nuteikia; netvarkingas, bliaunantis riksmas vargina ausį. Jaunatviškas entuziazmas ryškiai skiriasi nuo rėkimo, visiškai neskautiško.Jaustukams ir skirtukams iliustruoti štai keli pavyzdžiai:

Oi, oi, brolau
Bus tau!*
Ai, ai, ai,
Kaip gražiai!
Mėgstame visus tris,
Petrą, Joną ir Algi!
čia (tik paklausykit)
Stovyklos gudruoliai!*
Čia ne šarkos:
Čia lakštingalos!*
Brolis Vir-ši-nin-kas,
Valio, valio!

Graži naktis ...
Gražus laužas . ..

*
Pokšt, triokšt, kibiriokšt!

Skautai mes,
Broliai mes, 
Valio, valio, valio!Kiek šūkių įtraukti į programą? Kiek jų ant greitųjų tarp dalyvių organizuoti? Ne per daug, nes tada jie nublanksta arba skandina. 2, 3, 4 (2 po 2) tikrai užtenka, nors daug pareina nuo skautų ir nuo progos.

ŠUKIAMS TARP KITU 
PRIKLAUSO:1. Tradiciniai visų skautų, tunto, dr-vės arba skilčių šūkiai; jie turėtų būti aiškiai tariami.2. Garsiniai arba atbulai sustatyti šūkiai, be ypatingos reikšmės:

Ra, ra, ra, bum!
Per-var, per-gas, per-bro, 
per-liui, per-Ri, per-mui!3. Šūkiai be žodžių, kada garsas daromas rankomis, mušant kumščiu į krūtinę ir pn.4. Šūkiai surišti su veiksmais.

5. Šūkiai, kuriuose dalyvauja 2 ar 
daugiau grupės:

A-a-a — Čiū-ū-ū!
Laužas — laužas; ugnelė — ugne

lė; dainos — dainos!!Kiekvienas skautas gali sugalvoti šūkių ir juos rinkti; vadovai turėtų bandyti atsiminti jų bent keletą ypatingom progom ir naudoti kaip žiupsneli druskos.
Prie šūkių priglausime: taip pat ir grynai triukšmus, daromus maudant, plojant, švilpiant (nešvilpiam, tačiau, savo susižavėjimui išreiktši: tą daryti skautai palieka kitiems triukšmo mėgėjams!)Kartais po ypatingai gero dalykėlio prie laužo dalyviams siūloma paploti pagyrimą, suduodant dešiniąja ranka per ištiestą kairiąją. Skaičiuojame:
(1 — 2 — 3 — 4) (1 — 2)
(1 — 2 — 3 — 4) (1 — 2)
(1 — 2 — 3 — 4) (pertrauka) 
( 1 ) (Ši kartą labai stipriai).Vaizduojamas lietus plojimu: pradedama ploti prieš save vos girdimai, švelniai. Pamažu rankos kyla aukščiau, ir plojimas garsėja, kol pagaliau rankos smarkiai ploja virš galvos. Po to rankos pradeda nusileisti, plojimas švelnėja, kol pagaliau visai nutyla.Tokių garsinių efektų galima sugalvoti (ir parepetuoti) daugiau. Ypač jauniausi mūsų broliai ir sesės entuziastingai dalyvauja.Žinoma, neapsieina vien plojimu: prisideda dar garsai ššš, zzz, č-č-č-č ir pn., ir vaizduotėje šlama vėjas, bitė zirzė, važiuoja traukinys.
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SKA VTAl 
VYČIAI

Stovi ant tvirtų kojų.
Šiltam orui atėjus, vis dažniau 

užsiimame lauke, iškylaujame ir 
gal net praleidžiame savaitgalį 
stovykloje. Kad visa tai gerai 
sektųsi, svarbu stovėti ant tvirtų 
kojų.

Kai skauda kojas, skausmas 
eina per visą kūną. Galima saky
ti, kad tai panašu į geliantį dan
tį, kada irgi nerandame sau vie
tos. Dantims gali būti pakaitalas, 
tačiau kojoms pakaitalo nėra.

Kojų priežiūra svarbi ne tik 
skautui-ei, bet ir kiekvienam 
žmogui, ypač dar augančiam ir 
bręstančiam. Apsileidimas gali 
atsiliepti visam gyvenimui. To
dėl vadovas turi į šį dalyką at
kreipti ypatingą dėmesį.

Ne kartą kampe murksąs jau
nas žmogus todėl nedalyvauja 
žaidimuose, net nenori pajudėti, 
kadangi jis avi netinkamais ba
tais arba jo kojos apleistos.

Augančiam žmogui reikia %" 
arba %" ilgesnių batų už koją. 
Be to tie patys batai netinka vi
sur dėvėti, pvz., guminiai kalio
šai dėvimi tik tokiais atvejais, 
kai svarbu išsaugoti sausas ko
jas. Jie netinka laivu plaukti arba 
šiaip dėvėti.

Teniso bateliai irgi nevisur tin
ka; jie geri sportui, žaidimams, 
laively, šiaip sau vaikštinėti sto
vykloje. Šiaip skautas dėvi odi
nius pusbačius, geriausia varsto
mus; gal dailesnius išeiginius, 
tvirtesnius ir nesiaurom nosim iš- 
kylinius ir stovyklinius. Ilgesniai 
iškylai arba pėsčiai kelionei ge
riausi nei per dideli, nei per ma
ži, su keliom porom kojinių dėvi
mi auliniai batai. Varstant neį
veržiama per daug. Kilpa daro
ma dviguba.

Tik tinkamas apavas ir protin
ga kojų priežiūra gali apsaugoti 
nuo nuospaudų, nagų uždegimų 
ir Įaugimų bei pūslių.

Viešose, ypač drėgnose vieto
se nepatartina vaikščioti basam, 
nes galima užsikrėsti keliom li
gom, nuo kurių ilgokai trunka iš
sigydyti. Atsiranda pūslelių, ar
ba kojos paraudonuoja, oda 
trūksta tarp pirštų arba ima žvy- 
nėti. Visos šios bėdos gali mus 
apnikti atskirai arba iš karto. 
Laimė, šiais laikais jau yra gerų 
vaistų, bet reikia eiti pas gydy
toją.

Dar reikėtų paminėti kitos rū
šies užkrėtimą, kuris patenka į 
odą per įskilimus arba įdrėski
mus. Tai savotiškas grybas — 
bacilas, kuris greitai plečiasi ir 
panašus į nuospaudą. Laikydami 
jį tokiu, žmones dažnai per vėlai 
susirūpina. Ir čia būtina ieškoti 
gydytojo patarimo.

Sakoma, kad iškylos bendrai ir 
batai turėtų būti seni draugai. 
Neprotinga išsiruošti kelionėn 
naujais, nepadėvėtais batais. 
Niekas neturi spausti, varžyti 
pirštus, bet koja taip pat neturi 
slidinėti. Minkšta oda geriausia; 
kulnys turėtų būti žemi ir platūs. 
Teniso bateliai visiškai netinka, 
nes pritrina kojas.

Kojinės (neadytos) turi būti nei 
per ilgos — jos raukšlėsis ir er
zins, nei per trumpos — varžys 
pirštus. Kelios poros geresnės už 
vieną; vilnonės kojinės geresnės 
už bovelnines žiemą ir vasarą, 
gal viena pora plonesnė, kita 
storesnė.

Pasitaikys iškylautojų, kurie 
tvirtins, kad jų kojos nejautrios. 
Gal taip ir yra, bet pakanka vie
nos mažytės pūslelės, kad visų 
nuotaika būtų sugadinta. Ir pa

galiau, kas nori judėti vėžlio 
žingsniu dėl vieno šlubuojančio 
žmogelio, kuris galvojo, kad jis 
gudresnis už kitus?

Jei iškylaujama smėlėtu pajū
riu ar šiaip vieta, kur smėlis ga
lėtų patekti į batus, patartina ap
rišti kelnių apačias, geriausia 
įkištas į batus, ir batų viršutinį 
kraštą plona medžiaga, nevar
žančią žingsnio ir nestabdančią 
kraujo apytakos, pvz., marle 
žaizdoms rišti.

Iškylauti reikia įprasti. Žmo
gus, kuris retai kada eina pės
čias ir dar rečiau eina pėsčias 
pasivaikščioti ilgesnį laiką, gali 
suklupti nekalčiausioje iškyloje. 
Tikėkimės, kad skautuose ne
daug tokių vargšų!

Kojos dažnai plaunamos, vasa
rą būtinai bent kartą per dieną. 
Jos laikomos sausos ir, jei reikia, 
pudruojamos talko pudra. Nagai 
nukerpami tiesiai, kad jų kam
pučiai neįsispaustų arba nejaug
tų.

Jei kojos kelyje ima tinti, reikia 
atleisti varsčius truputį, kad koja 
atsigautų, tačiau nepatartina nu
siauti, nes gali atsitikti, kad jos 
nebeįkiši!

Po iškylos batai nuvalomi ir iš
tepami batų tepalu.

Talko pudra, įbarstyta į koji
nes, padeda išlaikyti kojas sau
sas. Atsiradus jautriai vietelei ar
ba mažai trynei, tuojau užlipink 
limpančiu tvarstomu kaspinėliu.

Atsiradus pūslei, jei galima, 
nusiplauk koją vandeniu ir mui
lu. Paskui dezinfekuok adatą ir 
atsargiai perdurk pūslės apatinį 
kraštelį. Pamažu iš viršaus į apa
čią išspausk vandenį, jei pūslėj 
jo yra. Po to uždėk švarų tvarstį 
ir švarias kojines. Dar geriau, jei 
keičiami ir batai.

Jei nereiktų tęsti žygio, būtų 
geriausia palikti pūslę ramybėje, 
nes oda apsaugo nuo užkrėtimų. 
Jei pūslė savaime sprogusi, vis
kas nuvaloma ir uždedamas 
tvarstis.

— 109

13



Mamytė myli mane,
ir aš myliu mamytę

Mano mamytė mane labai 
myli. Ji skalbia ir glaisto 
mano drabužius; ji skaniai 
verda ir kepa ir dažnai vai
šina mano draugus.

Mamytė veža mane į mu
zikos pamokas ir sueigas. 
Šią žiemą labai peršalau ir 
turėjau gulėti lovoje: ma
mytė mane slaugė ir žaidė 
su manim.

Taip, mamytė mane labai 
myli, ir aš ją taip pat labai 
myliu.

Iš ko mamytė jaučia ir ži
no, kad aš ją labai myliu? 
Ką aš jai gera darau?

Ar stengiuosi gerai moky
tis?

Ar padedu namuose ?

Jaunieji rašytojai
Š. m. vasario 26 d. ŠEŠUPĖS ir 

ŽALGIRIO d-vių jaunesnieji skau
tai lankėsi Sidnėjaus zoologijos so
de, o sekančioje sueigoje (III. 20) 
padavė šiuos aprašymus.

*
Šeštadieni su mūsų draugove va

žiavau į zoologijos sodą. Mačiau 
kiški, dramblį, kupranugarį, liūtą, 
baltų katinų, kingkongą (gorila), 
meškų, ožką, delfinus, krokodilus 
ir tigrus.

Pavaikščioję mes ėjom valgyt ir, 
kaip tik atsisėdom, atskrido viena 
bitė ir skraidė virš mūsų gėrimų.

Laura Karpavičiūtė, 9 metų.

Ar nemėtau savo daiktų 
po visus kambarius?

Ar dėkoju mamytei už jos 
rūpestį ir meilę?

Ar aš jai tikrai manda
gus?

Mamyte, matau, kad turiu 
Tau būti geresnis.

Šią Motinos dieną pasiža
du stengtis Tave labiau my
lėti žodžiu ir darbais. Pa
matysi, kad tikrai taip bus!

Man labai patiko kingkonkas (go
rila). Kaip tik mes įėjom, aš ji la
biausiai norėjau matyti. Taip pat 
patiko meškos ir drambliai. Ten bu
vo ir kiškis.

Zoologijos sode valgėm pietus ir 
truputi davėm gyvuliams.

Plaukdama laivu mačiau dideli 
tiltą.

Audronė Kasperaitytė, 8 metu

Mes atsikėlėm anksti ir vėliau va
žiavom traukiniu i zoologijos sodą.

Mes ten matėm visokių gyvulių: 
spalvotu paukščių, labai daug bež
džionių, didelių gyvačių, dramblių 
ir daug kitų.

Atėjo dvylikta valanda, ir visi no
rėjo valgyti. Ramunė ir visi skau
tai atsisėdo po medžiu, nes buvo la
bai šilta. Paskui visi žaidė ir visur 
bėginėjo.

Mes pamatėm karuselę, ir visi bė
gom pirkti bilietų.

Kokia penktą valandą visi susi
rinko prie Ramunės, ir laivu parva
žiavom j Circular Quay, o iš čia 
traukiniais išvažinėjom namo.

Namuose visi, tur būt, pasakė tė
veliams, ką matė.

Regina Laukaitytė, 11 metu

Būdama zoologijos sode mačiau 
daug gyvuliu.

Mes važiavom traukiniu, laivu ir 
autobusu; važiavo berniukai ir mer
gaitės.

Valgėme pietus ir žiūrėjome i gy
vulius.

Su mumis važiavo Liuda, Ramu
nė ir Henrikas.

Aldona Sankauskaitė, 9*4 metų.

Pirmas dalykas, kuris man pati
ko, buvo kingkongas. Jis nieko ne
darė.

Ten buvo daug beždžionių. Aš 
joms įmečiau bananą. Viena pagrie
bė bananą, ji nulupo ir suvalgė.

Liūtai neatrodė labai patenkinti.
Buvo labai gražių paukščiu. 

Paukščių narvelis buvo pilnas krū
mu, ir mes jų beveik negalėjom ma
tyti.

Povilas Janavičius, 11 metu.

Iškyloje dalyvavo 5 metų Kalniu
kas Antanaitis, pats dar nemoka ge
rai rašyti, bet “sekretoriui” šitaip 
nadiktavo:

Aš mačiau gorilą, mešką, aviną, 
žirafą, beždžiones ir dramblį.

s. J. Zinkus.
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Nr. 5.
I. Skautiškoji dalis

Klausimas 1. Vertinama ligi 10 taškų. Pirmoji skau
tų stovykla, paties Įkūrėjo vadovaujama, įvyko 1907 metais. Pravartu apie ją kiek galima daugiau patirti ir žinoti. Bandykime rasti bent trumpų žinių: a. kada, kur ji įvyko, kiek buvo dalyvių ir kaip paskirstyti; b. kokią uniformą dėvėjo; c. kokia buvo dienotvarkė ir kas buvo daroma; d. kaip tėvai atsiliepė stovyklai pasibaigus?

Kl. 2. Ligi 3 t. Skautai-ės turi patogią ir gražią uni
formą, kurią su pasididžiavimu dėvi. Būna atsitikimų, kada uniformos dėvėti neleidžiama. Išvardink tokius atvejus.

II. Lituanistinė dalis
Kl. 1. Ligi 5 t. Šie metai yra 1966-ji------------metai.Pagalvėj ęs-usi įrašyk 3 trūkstamus žodžius ir kartu atsakyk: a. kodėl šie metai mums svarbūs ir kuo, b. kokiais būdais kiekvienas-a gali prisidėti prie jų pravedi- mo, ir c. koks šių metų šūkis?
Kl. 2. Ligi 7 t. Vilniaus Aušros Vartų su Marijos stebuklingu paveikslu visados buvo vienas reikšmingiausių religinių, istorinių ir kultūrinių Lietuvos paminklų. Susirask: a. kokiais dar kitais vardais vartai seniau vadinosi; b. kokių įpročių žmonės laikėsi, eidami pro vartus; c. kokia tų vartų padėtis buvo senovėje ir d. kiek maždaug laiko Marijos paveikslas jau garbinamas kaipo stebuklingas?
Kl. 3. Ligi 3 t. Vienas Lietuvoje gerai žinomas ir mėgiamas paukštelis yra lyg pavasario skelbėjas ir sveikintojas savo būdingu balsu “gyvi, gyvi”. Ant galvos turi gražių plunksnelių kuoduką, kurį gali priglausti, ar pastatyti. Minta mažais gyviais, vabzdžiais ir gyvena pelkėse. Deda margus kiaušinius. Peri dirvų ar pelkių duobutėse, susikrovęs paprastą lizdą. Kas jis yra?

Atsakymai Nr. 3.

II. Lituanistinė dalis
Kl. 1. a. Maironis, “Vilnius prieš aušrą, apie Vilniaus pilį; b. Maironis, “Trakų pilis”, apie Trakų pilį.
Kl. 2. Nevėžis, netoli Raudondvario įteka į Nemuną.
Kl. 3. Aukštame šlaite, dešiniojo Verksnės upelio krante, netoli žiočių (prie Birštono), kietan kranto moliu buvo įstrigęs didelis uolos gabalas, žmonių vadinamas ožkų pečium. Seni gyventojai prisimena, kad čia buvę dideli miškai, kuriuose buvę daug stirnų, žmonių vadinamų ožkomis. Nemaža buvo ir vilkų. Vilkai atsivydavę ožkas ir šios siauručiuku takeliu subėgdavo ant uolos. Jei vilkai drįsdavo tuo takeliu užslinkti ant uolos, ožkos savo ragais nutėkšdavo juos į Verksnės upę. Niekieno nevaikomos ožkos mėgdavo čia šildytis saulėje.

Skyrių redaguoja v. s. A, Matonis, 10 Edward St.,Waterbury, Conn., 06708, USA.Taip vieta ir buvo praminta ožkų pečium. Ta uola 1940 m. nugriuvo į upę.
Kl. 4. a. daugiausia pilkoji; b. gudri, judri, drąsi ir net akiplėša; c. sumaniai vagia iš lizdų kiaušinius; d. nėra mėgiama, nes vagia jaunus viščiukus ir žąsiukus.
Kl. 5. a. badas, b. piausi, c. vakaro, d. kryžiaus, e. duona.

N r. 4.
I. Skautiškoji dalis

Kl. 1. a. III-jo šimtm. gale po Kr. Mažosios Azijos saloje, kur dabar vidurinė Turkija; b. imperatorius Dioklecijonas; c. pasaulio skautų globėju, o Lietuvos skautai jį laiko antruoju savo globėju.
Kl. 2. Vaivorykštė; be to: a. žiūrint į vakarus, saulė yra užpakalyje; b. saulės spinduliai susiduria su lietaus lašais, kurios lyg mažos prizmės skaldo šviesą į jos sudėtines spalvas; c. tas reiškinys dar vadinamas lau

mės juosta.
Kl. 3. Pirma iškertamas gabalas medžio arti kamieno apačios, iš tos pusės, į kurią norime, kad medis griūtų. Paskui iš priešingos pusės kertame kelis cm. (ar incus) virš pirmo kirčio, kol medis išvirsta.
Kl. 4. Saulės, vandens ir smėlio laikrodžiai (arba būdai laikui matuoti).
Kl. 5. Kalba eina apie tvoras. Trūkstamas žodis 

tvoros.

II. Lituanistinė dalisKl. 1. a. Rimas ir Nerimas buvo aukštaičių sodžiaus ūkininkai; b. Nerimas buvo liesas, Rimas — storokas; c. šeimos tapo priešų stovyklomis; d. bendra nelaimė, abiem, šeimom netekus fronte po sūnų, šeimos vėl susitaikė.
Kl. 2. a. dėl savo didelės galvos ir akių dieną tūno tankumynėse arba tamsiose vietose; temstant skrenda medžioti; c. žmonės, matydami pelėdą tik prietemoje ir girdėdami jos ūbaujantį balsą, laiko ją nelaimės skelbėja, nors ji yra naudinga, naikindama kenksmingus gyvius —■ peles, žiurkes ir kt.; d. gyvena poromis; lizdų nekrauna ir naudojasi kitų paliktais, arba deda kiaušinius tiesiai ant žemės; e. balinė, baltoji ir dažniausiai naminė, be to apuokas, kuris priklauso pelė

dų šeimai.
Kl. 3. a. lietuvių kunigaikštis; b. negalėdamas atsiginti, kryžiuočių apsuptas, drauge su visa įgula ryžosi verčiau nusižudyti, kaip pasiduoti; c. Pilėnų pilyje, 1336 metais.
Kl. 4. a. žalia - balta - raudona; b. balta — mėlyna (daugiausia iki 1910), be to: žalia - balta - raudona; 

geltona - žalia - raudona; mėlyna - žalia - raudona; c. žalia - balta - raudona.
Kl. 5. a. Vilkaviškio apskrityje; b. Pavištaičių kal

nas, 287 m. aukščio; c. iš Eitkūnų, pro Kybartus ir Kazlų Rūdą į Kauną. — 111
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PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS
33. Keletas patarimų 

pradedantiems
7.

Nors jau esame šiek tiek kalbėję 
api auiai išleidžiamų pašto ženk
lų Įsigijimą, bet šioje vietoje bus 
ne prošalį dar kiek pakalbėti. Be 
“approvals”, kuriuos firmos ar at
skiri filatelistai siuntinėja savo kli- 
jentams ir kuriuose paprastai gali
ma rasti tik seniau išleistus p. ženk
lus, tos pačios firmos ir filatelistai 
dažniausiai aprūpina norinčiuosius 
ir naujai išleidžiamais p. ženklais. 
Jie "aprastai turi ryši su pašto 
Ženklų importininkais, urmininkais, 
kurie iš užsienių pašto ženklus gau
na dideliais kiekiais. Pas urminin
kus jie užsako pašto ženklus daž
niausia ištisais lapais, juos suplėšo, 
sudėsto i pokelius, ir paskui siunti
nėja savo klijentams, žinoma, “už 
darbą” pasilikdami sau kiek ir už
darbio, nes kitaip negalima. Yra 
firmų, kurios už darbą paima tik 
kelis centus, apskaičiavus užsienio 
valiutą vietine, bet yra ir tokių, ku
rie ir gerokai nuplėšia. Žinoma, ur
mininkai savo keliu pelno irgi gau
na. Bet jie neša ir didelę riziką: už
sakydami iš užsienių, jie jiems turi 
tuoj sumokėti grynais, o paskui ne
žino. ar gautus pašto- ženklus galės 
išparduoti viduje, ar jų dalis ir pa
liks gulėti neparduoti.

Firmų ar paskirų filatelistų adre
su0. kurie platina naujai išleidžia
mus patšo ženklus “approvals” pa
grindu, jūs visuomet rasite filateli- 
nėje spaudoje. Jums tereikės tokiai 
firmai parašyti, kad norite turėti jų 
siuntinėjamus “approvals”, ir jie 
jums tuoj atsius visą paketą. Jums 
tereikės išsirinkti iš siuntinio nori
mas serijas, o likusius su pinigais 
grąžinsite. Po to jie savo “appro
vals” jums jau siuntinės be atskiro 
prašymo. Dar geriau bus, jei jūs 
renkate atskirų kraštų pašto ženk-

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

Orientalinio pašto ženklo pavyzdys 
— muzulmonų mečetė Konstantino
polyje, Turkijoje (perspausdinimas 
Cilicijos provincijai, 1919 m.).

lūs, ar “topicals”, kad nurodysite, 
kokius “approvals” jums siuntinėtų. 
Arba pridėsite sąrašą tokių naujai 
išleidžiamų p. ženklų, kuriuos nori
te įsigyti. Tuomet atpuls nepaimtų 
p. ženklu grąžinimas. Paprastai to
kios firmos užstato nereikalauja 
(kartais, jei klijentas nežinomas, 
gali ir pareikalauti, bet paskui at
skaito iš paimtos sumos).

Ant. Bernotas

AMERIKIEČIŲ SKAUTAI 
INDONEZIJOS, JAPONIJOS 

PAŠTO ŽENKLUOSE
Tikriausiai jie yra vieninteliai 

amerikiečių berniukai skautai, ku
rių nuotraukos yra matomos užsie
nio pašto ženkluose. Septynių ame
rikiečių berniukų skautų nuotrau
kos yra randamos 1955 m. birželio 
mėn. 27 d. Indonezijos išleistų pašto 
ženkluose ir 1949 m. rugsėjo mėn. 
22 d. Japonijos išleisto pašto ženkle. 

Tiems ženklams projektai yra paim
ti iš knygos “Scout Field Book” — 
1948 m.

Japonijos pašto ženklas “pasisko
lino” iš minimos knygos 54 pusla
pio topografijos nuotrauką. Panai
kinęs atsiklaupusį skautuką, pridė
jęs palapines ir užtušavęs gabalą 
matomo lauko, paliko stovintį ber
niuką su lazda. Tačiau tikroji sto
vinčio berniuko, pasirėmusio ant 
lazdos, pozicija ir kaklaraištis, už
kritęs ant kairės rankos, ir visa jo 
proporcija atitenka ne kam kitam, 
kaip skautui George Russell iš I- 
mos Mendham, N. J. draugovės.

Indonezijos penkių ženklų serija, 
keturių ženklų paveikslais paėmė 
nuotraukas iš tos pačios knygos, ta
čiau skirtingų berniukų:

35 sen plus 15 s. Signalizuojąs 
skautas (puslapis 78). Įrodyta, kad 
tai nuotrauka skauto Charles Moeri 
iš Mendhen, N. J.

50 s. plus 25 s. Skautai prie laužo. 
Paveikslas padarytas iš dviejų skir
tingų nuotraukų, (puslapis 123) Du 
skautai iš kairės pusės (vardai neži
nomi) ir skautas iš dešinės pusės 
Donald Day (puslapis 165) taip pat 
iš Mendham, N. J.

75 s. plus 25 s. Skautas pieno bu
teliu girdo jauną stirniuką. Paimta 
iš nuotraukos, darytos Paul Parker, 
New York. Skauto vardas nežino
mas. Dailininkas, paruošęs šiam 
pašto ženklui projektą, sukeitė po
zicijas iš kairės į dešinę, retušuoda
mas medžius.

Vieno rupiah plus 50 s. Saliutuo
jąs skautas yra niekas kitas, kaip 
Robert Douglas, taip pat iš Mend
ham, N .J. Čia dailininkas taip pat 
užtušavo užnugarį.

William Hillcourt, kuris yra auto
rius šios knygos (Scout Field Book) 
ir kuris šiandien yra aukštas ame-

nukelta į 117 psl.
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Clevelande šventės programa buvo labai įdomi.’ jn.sirc. v. Nasvytytė sesių dovanėlę 
įteikia NERINGOS t. tuntinlnkei v.s. M.
Barniškaitei, šalia ps. G. Kavaliūnienė

si. A. Šenbergas su 
savo skautukais uoliai ruošėsi gra
žiai dekoruoti Kaziuko mugės vietą. Čia ir iškilmės. PILĖNŲ t. tuntininkas si. V. 

Staškevičius, v.s. M. Barniškaitė, ps. N.
Kersnauskienė ir mugę atidaręs s. V. Kamantas.

Viena dr-vė atidundėjo su visais ratais... Virtuvėje: ps. A. Muliolienė, M. Jokūbai -

-113
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raugei

ŠATRIJOS
Rūtos ir 
Tulpės j 
dr-vės t 

ruošės.

TORO N

Būrelių globėja L. Paoevičiutė, jn<,sks Jo Galionaitė, 
D. Imbrazaitė, V. Btripinytė. /Žemiau/L. Rusinaltė, A.
Stukaitė, Sa Kazilevičiutė, S. Valiūnaitė, 
I. Zaleskytė.

S. Dapkaus 
ntrs.

/Kairėje/ 
V. Barauskai' 
V. Adomonytė 
S. Levickait i 
TULPĖS dr.dr 
Z. Stančikai

G. Draudvilaitė
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fliasti didžioji seniui
AUSTRALIJOS RAJONAS

Aušros tuntas Sydnėjuj
Š. m. III. 6 Sydnėjuj įvykusioje 

Kaziuko mugėje skautai, skautės 
pardavinėjo savo rankdarbius, o vy
čiai palapinėje buvo įruošę virtuvę, 
iš kurios pardavinėjo dešreles su 
šutintais kopūstais. Visas gautas 
pelnas perduotas Centriniam Jauni
mo Kongreso komitetui Australi
joje.

Iš Australijos į Jaunimo Kongre
są Čikagoje vyksta šie aktyvūs 
skautai:

Aušros tunto Sydnėjuje:
v. si. Romualdas Cibas — tunto 

adjutantas.
v. si. Ramunė Zinkutė — jaun. 

skaučių Šešupės dr-vės dr-kė.
Džiugo tunto Melbourne:
Martynas Didžys — tunt. pava

duotojas, Ieva Didžytė — buv. Pėd
sekio skaučių skyriaus redaktorė, 
ps. Algis Kazlauskas — ėjęs įvairias 
aukštas pareigas tunte, Balys Stan
kevičius — jūr. skautų vad., Dana 
Vingrytė — jaun. skaučių dr-kė, 
Zdanavičius, Rūta Žiedaitė — vyr. 
skaučių vadovė.

Vilniaus tunto Adelaide:
Daina Maželytė — vyr. skautė, 

Vytautas Straukas — skautas vytis.
Be to dar iš Australijos vyksta 

eilė buvusių skautų, kurie šiuo me
tu dalyvauja studentų ir kitų orga
nizacijų veikloje. F.

atkelta iš 112 psl.
rikiečių skautų pareigūnas, padarė 
tuo reikalu pranešimą, patvirtinda
mas, kad jis pats asmeniškai visas 
tas nuotraukas padarė su savo skau
tais iš Mendham, N. J. išskyrus vie
ną 75 s. plus 25 s. vertės.

Netikėta garbė tenka tiems ber
niukams, nes be valstybės preziden
to niekas daugiau iš Amerikos pi
liečių nėra buvęs kitų valstybių 
pašto ženklų paveiksluose. R.P.

MUGĖS TRIMITAMS NUTILUS 
(Raportažas iš Čikagos skautų šventės)

Kruopščiai ruoštoji Čikagos skau
tų Kaziuko mugė, įvykusi kovo 6 d., 
jau toli praeities vieškelyje. Nutilęs 
lankytojų klegesys, išgaravę lietu
viškų valgyklų kvapai, bet malonus 
prisiminimas tebedirgina širdį, ir jis 
lydės mus dar ilgai...

Nepaprasto būta kermošiaus, nes 
vos mūsų mielam konsului perkirpus 
Aušros Vartų sesių ištemptą juostą, 
tūkstantinė tautiečių minia sugužėjo 
Jaunimo Centro salėsna ir trejetui 
valandų apgulė tuntų prekystalius, 
svečiavosi kavinėse ir vaišinosi val
gyklose. O pramogų šioje šventėje, 
kaip anais senais laikais Vilniuje. 
Tuntų lentynos kviečia pasigrožėti 
ir įsigyti koplytėlių, kryžių, tautinių 
lėlių, Vilniaus verbų, degintų lėkš
čių, — kur viską ir besuminėsi!

Saldžiabalsės kernąvietės vilioja 
svečius savo loterijon, o joms nepa
siduoda jūreivių laimės ratas, nepa
ilstančio brolio Šalčiūno lūpomis 
kviečiąs paremti lietuvišką laivyną. 
Mindaugiečių tvarkomoje jūrų bu
džių “šaudykloje” poška korkiniai 
šautuvai, laimės šulinio kambaryje 
skardena vaikų juokas, Lituanicos 
kavinės “laužo” atošvaistose plaukia 
tylūs pašnekesiai... Akademikų ker
tėje rimtis — stalai nuguldyti lietu
viška knyga. Čia ir praeivių veidai 
dvelkia rimtimi, nusišypsančia kart
kartėmis iš kavinių atplaukiančiai 
muzikos melodijai.

Braunuosi pro siūbuojančią minią, 
sveikinu mielus veidus ir stebiuosi, 
ar čia mugė, ar koks sąjungos suva
žiavimas. Visa valdžia suplaukus 
šiandien ton pastogėn: antai, Tary
bos Pirmininkas, iškėlęs “prekę”, 
plaukia sale, Seserijos VyrSkauti
ninke bando laimę loterijoje, o bro
lių vyriausia “galva” js B. Juodelis 

valgykloje vaišina svečius amerikie
čius. Ir nepaprastus svečius: A. Bar
ber, Čikagos rajono skautų vyr. šta
bo narį ir J. Englam, jo pavaduoto
ją; jų “galioje” 65 tūkst. Čikagos 
amerikiečių skautų! O kur beišvar- 
dinsi kitus: pusė Tarybos sugužėjus, 
Brolijos - Seserijos vadijos, — bro
leli mielas, trijų jaučio skūrų neuž
tektų surašyti!

Net tolimasis Torontas susigundė: 
penkiolika sesių-brolių atplasnojo 
pasižiūrėti mūsų mugės. Jų tarpe ra
jono vadas vs Skrinskas ir Šatrijos 
tunt. Gvildienė. Garbė mums ir va
lio Toronto entuziastams!

Tokia buvo mūsų mugė: patraukli 
ir prasminga. Sesės ir broliai dirbo 
visą žiemą, išmokdami naujų daly
kų, tobulėdami nagingume, plėsda
mi lietuviškos tautodailės žinyną ir 
įsisąmonindami bendro darbo pras
mę. Gi lietuviškoji visuomenė, gau
siai atsilankiusi ir parėmusi mūsų 
žiemos triūsą, išreiškė savo šilčiau
sią pritarimą gražiam skautų organi
zacijos darbui. BROLIS ZŪ—

SKAUTININKIU SUEIGA

II. 20 skautininkių dr-vė Chika- 
goje savo sueigoje minėjo Vasario 
16-ją ir vasario 22 dieną, s. Bronė 
Variakojienė paskaitė savo kūrinėlį, 
skirtą Vasario 16-jai. Vyriausioji 
skautininke paskaitė laišką iš tėvy- 
nėję likusiųjų sesių. Pasižymėju
sioms skautininkėms V. S. įteikė 
garbės ženklus, savo pavaduotojai s. 
Malvinai Jonikienei — Lelijos ordi
ną, ps. Dalei Lukienei — ordiną Už 
Nuopelnus ir ps. Birutei Bulotaitei 
— Tėvynės Dukros žyminį.

Sueiga buvo labai jauki ir miela, 
nors mūsų buvo ir nedaug.

: .-.-. Dalyvė
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Toronto RAMBVNO tunto vadija. (Iš k.-d., I eil.) ps. A. Valiūnas, vi. J. Lasys ir s. E. Kazakevičius. (II eil.) 
s. VI. Rusas, v. s. Č. Senkevičius, v. s. St. Kairys, tuntininkas s. K. Batūra, v. s. V. Skrinskas, s. J. Danbaras. (III 
eil.) ps. P. Butėnas, s. L. Kalinauskas, v. vi. A. Empakeris, ps. B. Zolpys, ps. G. Stanionis, ps. B. Poška ir ps. A. 
Gotceitas. Tarvydo ntr.

KANADOS RAJONAS
Kaziuko mugė Hamiltone

Kovo 6 d. Hamiltone Įvyko meti
nė Kaziuko mugė gražiai dekoruo
toje, erdvioje Jaunimo Centro sa
lėje.

Mugė prasidėjo 9 vai. rytą ir tę
sėsi ligi 2 vai. popiet. Jos metu da
lyviai buvo pavaišinti vėdarais, gi
ra, dešromis su kopūstais. Saldu

Vienuolės — skautės. Nek. Pr. M. Marijos seserų kongregacijoje Put- 
name, Conn., yra seserų vienuolių, prieš Įstojant buvusių skaučių. Daugelis 
jų ir dabar tebepalaiko gyvus ryšius su skaučių veikla. Per Šv. Kazimiero 
šventę vyr. skautė Gražina Savickaitė iš Chicagos įstojo į tą vienuolyną. 
Nuotraukoje matomos seselės skautės: v. sk. sės. M. Judita (Birutė Zabitai- 
tė iš Brooklyno, N. Y.), ps. sės. M. Igne (Gražina Marijošiūtė iš New Bri
tain, Conn.), v. sk. sės. M. Jurgita (Marija Saulaitytė iš Waterburio, Conn.), 
skautė novicija Elena Vaičekauskaitė (iš Australijos), v. sk. postulantė Ire
na Gampaitė (iš Toronto) ir v. sk. postulantė Gražina Savickaitė. Tai tik 
dalis skaučių vienuolių.

mynų mėgėjai galėjo pasirinkti 
Įvairių kepinių — tortų, pyragaičių 
ir “baravykų”. Visą laiką grojo 
graži muzika.

Visi skautai, skautės, vadovai ir 
vadovės jau nuo spalio mėnesio ruo
šėsi mugei. Entuziazmas buvo ypa
tingai didelis mūsų mažųjų tarpe. 
Skaučių stalai buvo puikiai papuoš
ti tautiniais motyvais. Įvairenybėms 
nebuvo galo: ten buvo paukšteliai 

narveliuose, peteliškės, buvo de
monstruojami puodams šveistukai; 
dainorėliai, drožiniai ir rankdar
biai. Jaun. skautės taip pat atsidėju- 
sios darbavosi ir paruošė rankdar
bių.

Skautų kampelyje veikė du žaidi
mai, o vilkiukai su pasisekimu par
davinėjo įdomias lėkštes, padarytas 
iš šipuliukų.

Visi stengėsi kuo daugiausiai pri
sidėti prie mugės. Už stropumą ir 
darbštumą geriausiai pasiruošusi 
skiltis laimėjo dovaną. Už geriau
sius lietuviškais motyvais rankdar
bius buvo skiriamos premijos.

Po mugės visi tie “pipiriukai” ir 
didesnieji grįžo namo pavargę, bet 
patenkinti turgum, kuris tikrai pri
minė Vilniaus tradicinę Kaziuko 
mugę. Nors verbų šį sykį mažai te
simatė, visus domino vidury salės 
stovįs vežimas su barankom Ir sal
dainiais.

Be abejo šių metų Kaziuko mugė 
ypatingai gerai pasisekė. Nebuvo 
minutės, kad salė būtų buvusi tuš
čia. Ji buvo pilna susidomėjusių 
tautiečių; turėjome ir svečių iš To
ronto.

Praėjo ši mugė, su ja rūpesčiai, 
bet jie vėl atsinaujins po vasa
ros stovyklų, kada vėl visi energin
gai imsis darbo, kad ateinanti Ka
ziuko mugė būtų dar sėkmingesnė 
ir įdomesnė. vyr sk a. Volungytė
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KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.

Toronto mugės darosi vis Įdomes
nės ir turtingesnės. Šiųmetinė mu
gė įvyko II. 27 Prisikėlimo parapi
jos didžioje salėje ir kavinėje. Ją 
atidarė Kanados rajono vadeivė ir 
vadeiva.

Palyginti labai greitu laiku drau
govių paviljonų stalai tuštėjo. Buvo 
viskas perkama, viskuo domimasi. 
Dr-vės papildė ir vėl savo tuštėjan
čius iždus.

Mugėje buvo platinama Skautų 
Aidas ir renkamos prenumeratos 
Eglutei.

Romuvos stovyklavietės valdyba 
pastūmėjo stovyklavietės inkorpo
ravimo reikalus.

Kovo 13 d. stovyklavietės įteisini
mo klausimais besidomintiems tė
vams ir rėmėjams buvo suruošta 
jauki kavutė šv. Jono Krikštytojo 
parapijos salėje. Buvo rodomi filmai 
iš 1965 m. vasaros stovyklos ir pa
diskutuoti pradiniai stovyklavietės 
statuto klausimai.

Teisiniuose reikaluose mielai pa
deda adv. Gerardas Balčiūnas. Ro
muvos stovyklavietės valdybai va
dovauja energingas fil. dr. Jonas 
Yčas. Rambynietis.

JAV VIDURIO RAJONAS
CLEVELANDAŠ

PILĖNŲ tunto tuntininkas V. A. 
Staškevičius, perėmęs tuntą 1965 
lapkričio 21 d., perorganizavo tuntą 
ir sudarė naują tunto vadiją: tunti- 
ninko pavaduotojas ps. K. Gaižutis, 
adjutantas v. si. M. Leknickas, dva
sios vadas kun. K. Žemaitis, iždo 
sekretorius v. s. G. Juškėnas, lavini
mo dalies vad. v. s. P. Karalius, 
spaudos ir informacijos — s. V. Ba

cevičius, sporto vad. v. si. L. Mels- 
bakas, D. L. K. Vytauto d-vės draug. 
si. J. Pažemis, L. K. Mindaugo d-vės 
draug. si. A. Šenbergas, D.L.K. Kęs
tučio d-vės draug. v. si. V. Gatautis 
(laikinai einąs pareigas), vėliavi
ninkas K. Giedraitis ir atstovas prie 
BSA s. V. Jokūbaitis.

Žiemos stovykloje, kuri vyko 
gruodžio mėn. 11-19 d.d. Chagrin 
BSA stovyklavietėje, dalyvavo 18 
skautų. Stovyklai vadovavo si. J. 
Pažemis. Atlikta įvairūs skautiški 
užsiėmimai ir taip pat 8 mylių žy
gis. Sausio 8 Čiurlionio namuose 
įvyko tunto sueiga, kur drauginin
kai supažindino savo skautukus su 
numatyta metų programa. Sueigos 
pabaigoje uždegtas laužas (improvi
zuota).

D.L.K. Vytauto d-vė, vadovauja
ma si. J. Pažemio, turėjo iškylą prie 
Grand River, Madison, Ohio.

Sausio 23 d. L.K. Mindaugo d-vė 
su draug. si. A. Šenbergu iškylavo 
Chagrin Memorial Parke. Ši iškyla 
buvo skirta pasivažinėti rogutėmis. 
Vasario 11 L.K. Mindaugo d-vės 
skautai turėjo progos nuvažiuoti į 
NASA ir pamatyti filmą apie Gemi
ni 6 ir Gemini 7 kelionę erdvėje.

Žiemos stovyklai ir visoms išky
loms talkininkavo skautų-skaučių 
tėvų komiteto nariai p. p. A. Karso- 
kas, L. Staškūnas ir VI. Dautas. D. 
L. K. Vytauto d-vė dėkinga dr. A. 
Nasvyčiui ir poniai už leidimą nau
dotis jų namais dr-vės sueigai.

Jaun. skautų-vilkiukų draugovėje 
veikia trys būreliai, prie kurių pri
skirti trys skautai: Kastytis Giedrai
tis, Gediminas Puškorius ir Romas 
Vasiliauskas — būrelių vadovai. 
Būrelių globėjos A. Giedraitienė, M. 
Puškorienė ir O. Vasiliauskienė pri
žiūri, kad būrelių sueigos vyktų re
guliariai ir sklandžiai.

K. D.

JAV ATLANTO RAJONAS
BOSTONAS, MASS.

Skautai pas gubernatorių
Washingtono gimimo dienos pro

ga priėmime pas Massachusetts gu
bernatorių John A. Volpe dalyvavo 
15 lietuvių skautų iš Bostono ir 
Worcesterio. ŽALGIRIO tunto 
skautai gubernatoriui įteikė knygą 
Laužai Liepsnoja Vakaruos. Iš gu
bernatoriaus gautas padėkos laiškas.

Naujas Tėvų Komitetas
Naujai išrinktam Bostono skautų 

Tėvų komitetui pirmininkauti suti
ko inž. Jonas Čereška, Komiteto na
riais yra: Teresė Leveckienė, Stasys 
Kalvaitis, Antanina Starinskienė ir 
Pranas Šimkus. Revizijos komiisja 
liko ta pati, būtent: N. Adomkaitis, 
inž. A. Lapšys ir F. Karosienė. Sto
vyklos reikalais ir toliau sutiko rū
pintis inž. Vyt. Eikinas ir Gedimi
nas Ambraziejus.

Bostonas pralaimėjo
Kovo mėnesio viduryje Kenne- 

bunke įvykusiose krepšinio rungty
nėse ŽALGIRIO tunto komanda 
pralaimėjo prieš Kennebunko gim
nazijos skautų rinktinę 97:95 taškų 
santykiu. Bet žada Atlanto rajono 
skautų sporto šventėje Worcestery 
atsigriebti.

Stovyklavietės darbai
Skautų stovyklavietei įruošti dar

bai jau pradėti. Iš Bostono darbams, 
vadovaujami tuntininko s. Č. Kiliu
lio, buvo nuvykę: ps. Vyt. Damb
rauskas, psl. A. Baika, psl. Vyt. 
Ivaška ir psl. A. Paukštys.

Gerasis darbelis
Vokietijoje esančių skautų veiklai 

remti ŽALGIRIO tunto skautai su
aukojo ir pasiuntė 30 dolerių.

s. K. Nenortas.

DAINOS APIE LINKSMĄ PAVASARI
Parlekia iš pietų linksmos blezdingos, 
Po visas pastoges lenda kreždingos;
Zylelės čipčioja, startelės čikščioja, — 
Regėdamas anas, vypčioja katinas, 
Norėdamas prie savęs prigauti 
Ir joms visas plunksnas nurauti.

(Nežinomo autoriaus, 1820 m.)

Varlės vandeny tutnoja balsu, 
Draugėje tardamos lengvu alasu, 
O kartais kvarkia savo jomarke;
Greitai jos nustos, kad gandras užstos 
Ant jų, tenai vaikščiodamas, 
Savo snapu jas rankiodamas.
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Kaziuko mugė Waterburyje įvyko 
III. 27, sutraukdama daugybę vieti
nių žmonių ir iš plačios apylinkės.

11:30 vai. skautai su vėliavomis 
dalyvavo šv. Mišiose, kurias atnaša
vo skautų kapelionas kun. P. Sabu
tis. Pamokslą pasakė kun. L. Kve- 
das, ragindamas neužmiršti lietuvių 
kalbos. Lekciją skaitė ps. R. Pakal
nis. Šv. Mišių auką nešė skautė Bi
rutė Žukaitė ir skautas Edvardas 
Velička.

Sv. Mišių pabaigoje buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Iš bažnyčios visi gausiai rinkosi i 
mokyklos salę skaniems pietums.

2 vai. iškilminga sueiga pradėta 
vėliavų įnešimu ir Lietuvos himnu.

Jaunesniųjų skaučių įžodi davė 
Žibutė Brazdžionytė, vilkiukų — 
Algis Jesiulevičius ir Kastytis Vait
kus.

Po to įvyko maloni staigmena, 
kai skautininkų-kių rate ps. Audro
nė Pakštienė davė skautininkės įžo
dį.

Sveikinimo žodį tarti buvo pa
kviestas v. s. A. Saulaitis. Po to 
jaunoji skautininke A. Pakštienė 
trumpai padėkojo. Apeigas pravedė 
s. B. Šimanskienė.

Kaziuko mugės atidarymo iškil
mėse raikštį perkirpti ir įžangos žo
di tarti buvo pakviestas svečias, Vy
riausio Skautininko Pavaduotojas s. 
Juozas Bružinskas.

Pabaigai buvo sugiedota Marija, 
Marija.

Po to visi apžiūrėjo gausius skau
čių rankdarbius, kurių daugelis sve
čių ir įsigijo.

vyr. sk. A. Paliulienė

Tą pačią dieną oficialiai paskelb
ta, kad: į I pat. laipsnį išlaikė — Al
dona Uogintaitė; į II pat. laipsnį — 
Irena Šatkauskaitė, Irena Krisiūnai- 
tė, Aldona Stuopelytė; į III pat. 
laipsnį — Žibutė Brazdžionytė.

Tautinį ženklą gavo: Irena Šat
kauskaitė, Irena Krisiūnaitė, Aldo
na Stuopelytė; Religinį ženklą — 
Irena Krisiūnaitė; Žaidėjos ženklą 
— Irena Šatkauskaitė, Irena Kri
siūnaitė, Janina Jankauskaitė, Žai- 
drė Petruškevičiūtė, Žibutė Braz
džionytė, Vida Juodytė, Aldona
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Kovo 27 d. Živilės ir Gedimino d-vių skautai-ės turėjo įdomią iš
kylą Picnic Pointe (Sydney, Australija) prie Georges upės. Iškylą 
gražiai pravedė draugininkai ps. D. Skorulienė ir psl. K. Narbutas.

Skautai ir skautės burtų keliu buvo padalinti į dvi grupes, vieną 
pavadinant (ir paženklinant) Žebromis, antrąją Rožėmis. Tarp šių gru
pių buvo pravesti įvairūs kelionėje ir aikštėje žaidimai. Prieš išva
žiuojant namo dar kiekviena grupė turėjo per 15 min. aprašyti šią iš
kylą. Duodame jų rašinius:

Šiandien, 66. III. 21. mes važiavom i Picnic Pointą prie Georges 
upės. Atvažiavę i Picnic Pointą. pirmiausia pavalgėme pietus, o pas
kui žaidėme įvairius skautiškus žaidimus. Skautės ir skautai buvo su
skirstyti i dvi grupes. Tos grupės buvo pavadintos ŽEBROMIS ir RO
ŽĖMIS. Žebros visus žaidimus pralaimėjo, mat, buvo kuklesni ir leido
me Rožėms pasireikšti. Sesė Skorulienė pravedė tuos žaidimus, o po 
jų dar dainavome daugel dainų. Dainuotos dainos buvo Atskrend sa
kalėlis; Aš pasėjau kanapėlę; Vai kur buvai, bobut mano; ir kt. Už
baigėme, sugiedodami Ateina naktis.

Broliai grįžo prie mašinų pirmieji, todėl dar buvo laiko užeiti į pie
no barą. Atėjo ir skautės. Parašę apie šią iškylą, tuoj pat važiuosime 
namo.

ŽEBROS: Ričardas Bukis, Irena Biretaitė, Julija Bogušaitė, Kajus 
Kazokas, Lėta Nakutytė, Liudas Paltanavičius ir Danutė 
Šliogerytė.

Varžybos prasidėjo tuoj po pietų. Prie mūsų IPEC sunkvežimio 
(skautų transporto mašina) turėjome surišti nusakytus mazgus. Po to 
bėgame į kitą stotį. Ten gavome morze rašytus laiškus, kur buvo nu
rodyta teisėjam atnešti 9 daiktus. Mes pabaigę greiai bėgame į kitą 
stotį, kur radome Kęstą "nutrenktą" elektros. Turėjome jį gelbėti. At
likę uždavinį bėgame į Lambeth Parką. Pakeliui dar turėjome surasti 
Ugnę. Ji vaizdavo "varlę", ir mes ją suradome.

Kada kita skiltis atėjo į Lambeth Parką ir mes visi žaidėme. Bu
vo gan įvairių žaidimų. Brolis Zinkus mus čia nufotogralavo.

Mes laimėjom visus žaidimus ir išėjom iškylos laimėtojais. Jau 
vėl esame prie IPEC (International Parcel Express Co.) sunkvežimio 
ir laukiame, kada važiuosime namo.

ROŽĖS: Algis Sankauskas, Zita Belkutė, Jonas Biretas, Česius Ka
počius, Ugnė Kazokaitė, Rasa Zinkutė ir Eglė Žižytė.

(Iškyla pradėta po pamaldų 12:30 vai.; iš Picnic Point išvažiavo na
mo 5:00 vai. p.p). T „

Uogintaitė, Ramutė Kemėžaitė, Ro
ma Paliulytė, Aldona Stuopelytė, 
Diana Dumčiūtė, Rasa Pakalnytė.

Žibučių skilties skautės Birutė 
Žukaitė ir Irena Šiugždaitė pakeltos 
į paskiltininkės laipsnį. K.

3D.7H. 57
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