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Dar nevėlu
SKAUTŲ AIDĄ 

užsisakyti 1967 metams! 
BET TUOJ!

RAŠYKITE
Skautu Aidui 

iš savo skilties, būrelio, draugovės 
ar tunto veiklos.

Rašykite tai, ką norėtumėte per
duoti S A skaitytojams.

Siųskite nuotraukų bei kitų ilius
tracijų.

Kokio norime SKAUTŲ AIDO 
1967 m.?

1967 m. SKAUTŲ AIDO turėtų 
išeiti 10 numerių. Jo priedo SKAU- 
TYBĖS — 4 numeriai.

SKAUTŲ AIDAS skiriamas vi
siems ir visoms. SKAUTYBĖ, pir
miausia, skiriama vadovams ir va
dovėms bei tėvams.

Siekiama, kad SKAUTŲ AIDAS 
būtų įdomus, naudingas, gražus ir 
kad jis tvirtai laikytųsi skautybės 
principų ir ištikimai eitų lietuvybės 
keliu.

Siūlykite, kas ir kaip būtų ge
riau to tikslo siekti.

Rašykite redakcijai, ko labiausiai 
norite SKAUTŲ AIDE.

LITUANISTINIAI PRATIMAI v. s. A. Matonis

Laisvalaikiui praleisti
Laisvalaiki praleidžiame nevie

nodai: vieni bando nieko neda
ryti, kiti — vienaip ar kitaip pa
silinksminti. Dar kiti mėgsta ir šį 
laiką sunaudoti kam nors nau
dingam: patyrinėti, paieškoti, 
paklausinėti. Šiai mėgėjų grupei 
ir ateiname talkon.

Pradedant šiuo numeriu bus de
dami lituanistiniai uždaviniai, 
kuriems išspręsti kaip tik ir rei
kės skautiškojo įgudimo, sugebė
jimo ir nuovokos, kas ir kaip pa
daryti. ,

Bus įdomu, o kartu ir naudinga, 
nes gilintis lituanistikon ir patirti 
apie jos "deimančiukus" niekad 
nebus per daug. Tad geros sėk
mės!

P.S. Broliai skiltininkai pasi
stengs, kad jų skautai susidomėtų 
šia medžiaga ir pramoktų ieškoti, 
tyrinėti. Tam turės apie mėnesį lai
ko. Bus ir laimėtojų. O atsakymus 
rasite kitame Sk. Aido numeryje. 
Juos palyginti su skautų atsakymais 
bus tikrai visiems įdomu.

(Uždaviniai)
Nr. 1.

Uždavinys 1. Seniausias ir be
ne storiausias medis Lietuvoje 
buvo vadinamas Stelmužės... Iš
tirk: a. kur jis augo? b. kokios rū
šies buvo ir kaip atrodė? c. ko
kio senumo buvo?

Užd. 2. Kokia apskritis Nepri
klausomoje Lietuvoje gyventojų 
skaičiumi (193& m.) buvo ma
žiausia ir kokia didžiausia? Iš
tirk ir surask jas Lietuvos žemė
lapyje.

Užd. 3. Kokiu bendru vardu 
Lietuvos partizanai dažniausiai 
buvo vadinami?

Užd. 4. Vienas lietuvių rašyto
jas yra parašęs jaunimui pasa
kojimą "Ir aš mažas buvau".

Susiradęs perskaityk (ar bent 
pasiklausyk) pasakojimo. Be to 
ištirk: a. kas tas rašytojas buvo, 
b. kur gyveno (rask žemėlapyje) 
ir c. kokiu slapyvardžiu mėgo 
pasirašyti ypač jaunimo literatū
roje.
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UŽSIDEGIMAS

GYVENTI IR VEIKTI

Ar yra tekę girdėti, kad kam 
nors gyventi nuobodu, kad visi 
žmonės nuobodūs, kad nuobodu 
klausytis kitų kalbų, nuobodu gi
lintis į ką nors?

Nuoboduliu skundžiasi ne vien 
visko pertekę arba "viską matę" 
apyseni žmonės, bet ir jauni
mas! Pamanytum, kad nieko ne
bėra įdomaus, gražaus arba ži
notino, kas būtų verta jų dėme
sio, laiko bei pastangų!...

Jaunystėje entuziastingai rea
gavę į naujus daiktus ir reiški
nius, žmonės kartais pradeda 
įsikalbėti, kad rodyti entuziazmą 
yra nepatogu, vaikiška arba net 
juokinga. Tuo pačiu juose pri
gęsta kažkas, kas teikė džiaugs
mo ir varomos jėgos kasdieni
niame gyvenime.

Į entuziazmo vietą pradeda 
slinkti šaltumas, perdėtas kritiš
kumas, nepasitenkinimas ir net 
cinizmas. Dvasios pakilimas už
smaugiamas, gyvybinga ugnelė 
užgesinama.

* *

Vadovas į sueigą atsineša vir
vių ir virvučių, ir ne vienas skau
tas širdy atsidūsta:

— Vėl tie mazgai! Kam jų rei
kia, ypač šiais laikais!...

Bet šį kartą mazgai gyvi, nes 
kas juos demonstruoja ne tik 
moka juos rišti ir pritaikyti, bet 
užsidegęs pionerija. Jo rankose 
atgyja pereitos stovyklos darbai, 
ir visiems darosi nekantru lauk
ti sekančios progos atlikti pione- 
rijos uždavinius.

Vadovo užsidegimas persida
vė skautams.

Džiaugsmingai gyveną vis ban
do ką nors naują išmokti, suži
noti, nes jie pripažįsta, kad dar 
daug yra įdomaus ir nežinomo.

Entuziastingas vadovas, nuvy
kęs į svetimą stovyklą, ieško nau
jų dalykų, domisi nauju priėmi
mu prie skautavimo, bando įsi
gilinti į vietos problemas ir jas 
suprasti.

"Viską žinąs", kurio niekas ne
begali nustebinti, kuris mastas 
sau, temato trūkumus, smerkia 
visas kitų pastangas ir nesklei
džia skautiško nusiteikimo.

O skautiškas nusiteikimas en
tuziastingas.

Akys, ausys, rankos, kojos, ku
rios tarnauja žmogui orientuotis, 
dirbti, judėti, turi dar ir kitą pa
skirtį — teikti džiaugsmo.

Džiaugsmingai kalbame apie 
matytus kelionėje vaizdus, nors 
važiavome darbo reikalais; entu
ziastingai prisimename muziką, 
nors ji mums nedavė praktiškos 
naudos; entuziastingai prisideda
me prie skautiškojo sąjūdžio, 
nors tenka skirti jam nemaža 
laisvo laiko ir jėgų.

— Ar nenusibosta su tais vil
kiukais? — teiraujasi žmonės. — 
Šių laikų vaikai tokie neišauklė
ti, įkyrūs. Rodos, būtų gaila lai
ko...

Nenusibosta vadovui, nes jį 
darbas su skautais traukia ir už
sidegimas skautiškomis idėjomis 
jį palaiko. Jis atsisako daug ko 

kito, nes dega noru prisidėti. Jo 
tikslas aiškus. Be tikslo vargu ar 
rasi pastovaus džiaugsmo.

*

Dirbtinas entuziazmas supliuš
ko, nes jis tėra priemonė pa
traukti dėmesį į save. Tikras en
tuziazmas glūdi pačiame žmogu
je, jį neša ir veržiasi iš jo kalbos 
ir darbų.

Tačiau beveik kiekviename gy
venime pasitaiko laikas, kada 
tikslas susvyruoja ir entuziazmas 
priblėsta. Gyventi, rodos, nebe
miela.

Tai atsitinka dėl įvairių prie
žasčių, gal būt, dėl kokio nors 
staigaus pergyvenimo arba nu
sivylimo, dėl nesveikatos arba 
kasdieninio gyvenimo trynimo- 
si. Ima pagunda viską mesti, pa
siduoti nusiminimui. "Skautas 
linksmas ir nenustoja vilties" ta
da skamba lyg tuščiai, pašie
piančiai.

Ir vis dėlto tai yra momentas, 
kada svarbu laikytis ir nepa
skęsti neviltyje. Tenka ryžtis tęs
ti naujomis aplinkybėmis.

Kaip iš po sunkios ligos gyvy
binė žmogaus jėga vėl pradeda 
atgyti ir ieškoti kelių reikštis ir 
veikti.

Žmogus išgelbėtas: jis drįsta 
nugalėti jį užgriuvusius vargus 
arba nutaria prisiimti įvykusią 
permainą. Radęs tikslą gyventi, 
jis vėl stoja į eiles, labiau su
brendęs ir sutvirtėjęs savyje.

Realybė jį pamokė, bet jo en
tuziazmo gyventi nepalaužė.
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kiliuli
KAS TIE SKAUTU ĮSTATAI? ŽODŽIAI

Žmonės, kurie nepažįsta 
skautybės, kartais galvoja, 
kad ji neturi ideologijos. 
Jiems atrodo, kad skautai 
paraduoja uniformuoti, sto
vyklauja, dainuoja prie lau
žo, riša mazgelius ir tik 
tiek.

Žinoma, skautai mėgsta 
tvarkingai atrodyti, užsiim
ti sveikoje ir gražioje gam
toje, mokytis praktiškų da
lykų, bet tai tik dalis to, kuo 
jie domisi.

Kita dalis išreikšta skau
tų šūkiu Dievui, Tėvynei ir 
Artimui ir dešimčia įstatų: 
juose suglausta skautybės 
sąjūdžio ideologija.

Labai svarbu, kad mes ne 
tik mokėtume savo įstatus 
mintinai, bet suprastume, 
ką jie pasako. Dar svar
biau, kad būtume tokie, ko
kius įstatai aprašo.

Lordas Baden-Powellis, 
pasaulio skautybės įkūrė
jas, dar labai jaunas būda
mas, surašė popieriaus lape, 
koks jis norėtų būti. Jis tą 
padarė, kad jam pačiam bū

Šių dienų sudėtingas ir moksliniai pažangus pasaulis labiau kaip kada 
nors reikalingas skautybės, o skautybė vyrų, kurie žiūrėtų plačiu žvilgsniu.

tų aišku, ir jis nuolat prisi
mintų, ko jis siekia.

Tai lengva suprasti, nes ir 
mes kartais surašome, ką 
norėtume atlikti per savai
tę, per mėnesį ar panašiai, 
arba ką norėtume mieste 
nupirkti, kad nieko nepa- 
mirštume.

Tokiu būdu atsirado skau
tų įstatai. Duodami įžodį 
pažadame stengtis būti tei
singi ir sąžiningi, ištikimi 
Dievui ir Tėvynei; naudin
gi, broliški, mandagūs; pa
klusnūs tėvams ir skautų 
vyresnybei; būti linksmi, 
taupūs, blaivūs, skaistūs; 
be to susivaldyti, nenustoti 
vilties ir būti gamtos drau
gai.

Tai gražus, bet gana ilgas 
sąrašas, todėl ir bandysime 
kiekvieną dalyką išsiaiškin
ti atskirai.

Iš mūsų kiti spręs apie vi
sus skautus; be to patys no
rime kuo daugiausiai iš
mokti ir nuveikti.

Todėl ir yra taip svarbu 
vis iš naujo pagalvoti apie 
tai, ką įstatai pasako.

Žodžiai gali būti svarbūs ir ga
lingi. Jie gali pamokyti, bet ir 
klaidinti; iškelti į padanges, bet 
ir pražudyti. Žodžiai skriaudžia, 
žodžiai ir glaudžia, todėl atsar
giai su žodžiais!

Malonūs žodžiai palaima tam, 
kas juos sako, ir tam, kas juos 
girdi. Ypač kai pritrūksta drąsos, 
kasdieninė našta darosi per sun
ki arba gelia širdį, malonūs arti
mųjų, draugų arba bendradarbių 
žodžiai veikia kaip stebuklinga 
jėga ir vaistai.

Geras žodis retai kada dingsta 
be pėdsako, tuo tarpu piktas žo
dis aštresnis už peilį, skaudesnis 
už žaizdą. Jo neištrinsi iš atmin
ties, nors už jį ir būtų atleista: 
randas lieka.

Žodis ne žvirblis, pasakęs nebe- 
sugausi. Žvirbliu išlėkęs, jis jau
čiu. pargrįžta.

Dažnai žodžiai, stovį ant liežu
vio galo, turėtų ten ir palikti. Ta
čiau esama ir žmonių, kurie ver
čiau liežuvį nusikąstų, kaip kad 
pasakytų gerą žodį. Jie pamiršta, 
kad geras žodis nieko nekaštuo
ja ir jį pasakyti taip pat lengva, 
ne, daug lengviau, kaip pasakyti 
aštrų žodį. Jo vertė dvejopa: ja
me atsispindi sakytojo kilnumas 
ir glūdi būsimas gerumas, kurį 
jis sukelia.

Žodis atsidūsta ir dainuoja, ai
manuoja ir šypsosi. Jis stato ir 
griauna, skandina tamsoje ir 
skaisčiai nušviečia.

Ką daro mūsų žodžiai? P.P.
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais

PASISEKIMO

Kartą stovykloje išgirdau mer
gaites kalbant, kad berniukas X. 
Y. yra pavergęs jų visų širdis. 
Tas berniukas iš išvaizdos atrodė 
toks kaip ir kiti, todėl buvo įdo
mu sužinoti, kuo jis tas mergai
tes taip sužavėjo. Vieną kitą pa
klausiau, ir iš visu gavau tą patį 
atsakymą — dėl to, kad jis visuo
met yra labai mandagus. Taip, 
mandagumas yra pasisekimo 
priežastis. Gali tu būti gražus 
kaip Apolonas, gali būti puikiai 
nuaugęs kaip graiką atletas, bet 
jeigu būsi nemandagus, tai ne tik 
mergaitės, bet ir kiti berniukai 
nuo tavęs šalinsis, tavęs nemegs.

Jaunimui labai nepatinka, kai 
vyresnieji nuolat kalba, kad ją 
laikais kitaip buvę, kad dabar 
jaunimas yra kitoks, kad pirmiau 
buvę geriau, o dabar blogiau. 
Klaidą ir blogybių buvo ir bus 
visais laikais, bet, laikams kei
čiantis, keičiasi ir tos blogybės — 
vienų vietą užima kitos. Tad, be 
abejo, ir dabartinis mūsų jauni
mas kai kuriais atžvilgiais gal 
yra geresnis negu buvo pirmiau, 
bet kai kuriais atžvilgiais jis yra 
ir blogesnis. Vis dėlto yra jokio 
įrodymo nereikalaująs faktas, 
kad dabartinis mūsų jaunimas, 
ypač Amerikoje, nepasižymi rei
kiamu mandagumu. Užtenka tik 
pavaikščioti gatvėmis, pasižval
gyti salėse bei parengimuose, ir 
pilnai tuo įsitikinsi.

Lietuvoje jaunimas visuomet 
sveikindavo vyresniuosius. Skau
tai net gatvėje saliutuodavo, su
tikę vyresnįjį arba kitą skautą. O 
dabar atrodo, kad skautiškas sa
liutas yra rezervuotas tik rapor-

PASLAPTIS

tams stovyklų ar sueigų metu. 
Jeigu dabar kartais ir nepatogu 
būtų gatvėje saliutuoti, tai būti
nai reikėtų sveikintis kitokiu 
įprastu būdu: pakelti kepurę, nu
lenkti galvą ar pasakyti labą die
ną. Bet kiek kartų teko matyti 
jaunuolius, kurie, sutikę vyresnį
jį ar mokytoją, visiškai į jį nepa
žvelgia, bet praeina pro šalį, žiū
rėdami kažkur į tolį ar į kitą pu
sę. Taip dažnai pasielgia ne tik 
berniukai, bet ir mergaitės.

Kalbant apie mergaites, reikia 
pastebėti, kad jos nežinia iš kur 
pradeda įsigyti arba jau yra įsigi
jusias labai keistų papročių ir sa
vo elgesyje su kitais vadovaujasi 
keista galvosena. Kadangi visuo
se kultūringuose kraštuose mote
rys yra gerbiamos ir joms duoda
ma pirmenybė, kadangi vyrai pir
mieji nusilenkia moterims, tai 
dabar šią moterų privilegiją jau 
pradeda pabrėžti net ir pradžios 
mokyklos mergaitės, manydamos, 

LSS vyriausias dvasios vadovas v. s. kun. J. Vaišnys, S. J., VS s. M. 
Jonikienė, dešinėje — v. s. V. Statkus. “Žvaigždės” klišė.

kad jos neturi pareigos sveikinti 
mokytojų ir vyresniųjų, bet jie 
turi sveikinti jas. Kai kurie sako, 
kad šioje srityje mūsų lietuvaitės 
blogiau elgiasi už amerikietes, 
nes amerikietės yra nuoširdesnės, 
paprastesnės ir mandagesnės, o 
lietuvaitės atrodo išdidesnės ir 
labiau įsivaizduojančios. Nesiim
sime diskutuoti, kiek čia yra tie
sos, bet reikia tik. tiek pasakyti, 
kad įsivaizdavimas ir išdidumas 
iš kiekvienos moters atima jos 
simpatiškumą ir moteriškumą.

Mieli broliai ir sesės, jūs, jau 
į trečiąjį patyrimo laipsnį ruoš
damiesi, mokėtės skautų įstatus ir 
kartojote, kad skautas yra man
dagus ir riteriškas, kad skautė 
yra mandagi ir kukli, bet pažvel
kite šiek tiek į savo elgesį ir į sa
vo sąžinę. Pažiūrėkite, ar tikrai 
gyvenime vykdote šio įstato rei
kalavimus. O tai yra labai svar
bu — nuo to priklausys jūsų pasi
sekimas ir laimė.

v. s. Juozas Vaišnys, S.J. 
LSS dvasios vadovas
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GINTARAS

Mes visos džiaugiamės, kai 
gauname gintaro dovanų arba 
mums pasiseka jo įsigyti. Ir iš 
tikrųjų jo yra labai gražaus ir 
įdomaus: karoliai nepaprastai 
puošia ir tautinį kostiumą ir šiaip 
išeiginį drabužį, o dirbinys sve
čių kambaryje patraukia visų 
dėmesį.

Lietuvių tautosakoje ir daino
se minimas gintaras, jo spalva, 
permatomumas; Maironio "Jūra
tė ir Kastytis" visiems žinoma 
poema.

Gintaras kažkaip savas, malo
nus čiupinėti, paslaptingas, nes 
atsiradęs iš jūros gelmių, Balti
jos jūros gelmių.

Bet dažnai mūsų žinios apie 
gintarą čia ir baigiasi, arba ne
daug daugiau apie jį begalime 
papasakoti, kai kitataučiai pra
deda teirautis apie jį.

Išgirsti, pavyzdžiui, kad ir ki
tur esama gintaro — Rumunijoje, 
Burmoje, Sicilijoje — ir mums 
parodomi iš Indijos gauti, iš
pjaustinėti tamsiai raudoni karo
liai.

Nebežinome, ką sakyti, jei ne
same susipažinusios su tuo klau
simu.

Mūsų gintaras yra organinės 
laimės mineralas. Jis randamas 
jūros dugne, taip vadinamosiose 
mėlynžemio sluoksniuose ir įvai
riose vietose pačios Lietuvos ir 
jos kaimyniniuose kraštuose.

Gintaro svoris artimas van
dens lyginamajam svoriui, todėl 
audros išplauna jį į krantą. Tie 
gabalai dažniausiai nedideli.

Gintaras taip pat kasamas ma
šinomis. Jo spalva nevienoda — 
nuo geltonos iki raudonos spal
vos, bet randama taip pat balto, 
dramblio kaulo, net žalsvos, mė
lynos spalvos su atšešėliais, be 
to jis skaidrus, dalinai skaidrus 
arba ir nepermatomas. Be to jis 
trapus ir trinamas elektrinasi; tos

Įdomus Lietuvos gintaro gabalas su viduje išlikusiu vabalu.

ypatybės kitur randami gintarai 
ir pogintariai — rumanitas, bur- 
mitas, simetitas — neturi. Pasau
lyje yra 20 fosilinių sakų rūšių, 
įvairiais vardais vadinamų ir pa
našių į gintarą. Tačiau daugelis 
jų kietesni — lengviau apdirba
mi, ne taip trupa — ir neturi gin
tarinės rūgšties.

Lietuvos gintaras atrodo senes
nis už kitas rūšis, tai dalinai pa
aiškina jo ypatingas savybes.

Prieš gal net 35-40 milijonų me
tų iš gintarmedžių — spygliuo
čių ir lapuočių — dėl mažiausio 
sužalojimo varvėjo sakų. Tie sa
kai, ant medžių liemenų, jų tar- 
pušakėse, plyšiuose bei drevėse 
sukietėdavo. Nemažai sakų taip 
pat nuvarvėdavo ant žemės, kur 
juos padengė ir slėgė žemės 
sluoksniai. Ten gintaro gausiai 
randama.

Jūros keitė savo vietą, užlieda
mos didžiulius plotus ir vėl nu
slūgdamas. Užlietą gintarą ban
gos ir smėlys šlifavo, keitė. Dau
giausia gintaro randama Sambi- 
jos pusiausalyje Mažojoje Lietu
voje; mažais kiekiais jo yra Lukš
to ežere, Nemuno krantuose ties 
Pažaisliu, Kernave, ir kitose vie
tose.

Sakai tekėjo, ir į juos įklimp- 
davo įvairių vabzdžių — rasta 
92 rūšių skruzdžių, įvairių muse

lių, vorų, peteliškių. Sakai taip 
pat užkonservavo savyje augalų 
dalių bei jų sėklų, medžių šake
lių, spyglių bei vandens lašų ir 
oro pūslelių. Visa tai nepapras
tai įdomu, nes aiškiai įrodo, ko
kių šiaurės Europoje būta auga
lijos ir gyvūnijos, pvz. buvo 
skruzdėlių, dabar randamų Cei- 
lone, driežų, panašių į Pietų Af
rikoje gyvenančius, ten augo 
palmių, palmečių, alyvmedžių, 
laurų, sandalmedžių, magnolijų
— žodžiu, klimatas buvo kitoks 
prieš milijonus metų.

Kai kurių vabzdžių, rastų gin
tare, niekur pasaulyje nebėra. 
Matome, kad gintaras pasitar
nauja mokslui. Juo domisi ar
cheologai, gamtininkai, istorikai, 
etnografai, fizikai, chemikai ir kt.

Yra padirbtų inkliuzų, tai yra 
gintaro su užkonservuotais daik
tais, bet juos galima atskirti.

Sambijos gintaras buvęs žino
mas prieš 2000 metų. Jis minimas 
romėnų veikaluose. Iš mėlynųjų 
žemių iškasamas, jis geriausios 
rūšies —- pinus succinifera kil
mės.

Gintaro įsigyti atvykdavo pirk
lių ir pasiutinių iš tolimų kraštų
— egiptiečių, romėnų, graikų, 
asiriečių, finikiečių. Jie keliavo 
prekybiniais — "gintaro" — ke-
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(Pašnekesiai vyresniesiems) s. A. G. Giedraitis

KRISTIJONAS DONELAITIS - LIETUVIS IR KUNIGAS
DONELAITIS IR VALDŽIATūlas skaitytojas ar kritikas, pereidamas Donelaičio poemą, pasigenda atviro autoriaus pasisakymo prieš ponus ir valdžią.Tiesa, Donelaitis nekursto vargo žmones prieš valdžią ir jos favorizuojamus ponus. Kai toks Lauras, “vėžlybus žodžius pasakydamas”, pasakoja kitiems, koks “nevidons baisus” ponas Kasparas, tai seniūnas Pričkus ji nutildo:

... saugokis Kasparą kibint.
Ir tylėk, kad dumčius jo muša tau per ausį.
Dumplės yr naudingas daikts į kaminą pūsti, 
Bet prieš vėjus pūst dar jos niekados nederėjo 
Ir debesių gTeitų žingsnius stabdyt negalėjo...Prisiminkime to krašto žiląją praeitį. Senieji prūsai karišką galią turėdami neatsilaikė prieš jungtinę kryžiuočių galybę ir žuvo arba nuleido rankas. O ką galėjo XVIII-jo amžiaus baudžiauninkai prieš stiprią Vokiečių valstybę?... Jie iš tikro tebuvo tiktai — kaip tos dumplės prieš vėjus...Donelaitis, sąmoningas lietuvis ir kunigas, kitaip švietė baudžiauninką lietuvį. Antai toks senas Lauras, “ant kumpos lazdos pasirėmęs”, pasakoja būrams apie besibaigiantį pavasarį ir primena, kad

Kožnas viens žmogus užgimdamas pumpurui lygus.

Mes (taip pons, kaip būrs) lopšy verkšlendami bėdžiai 
Amžio būsiančio tik blogą pumpurą rodom.O kitoje vietoje jau minėtasis Seimas smarkaujantį poną amtsrotą šitokiais žodžiais patylomis palydi:
Tu, savavalninke didpilvi, Vis pasišiaušęs
Ir, nei žaibas koks žaibuodamas, gandini būrą.
Ar tu ne taipjau, kaip bėdžius toks, prasidėjai?...Ir dar daugely vietų Donelaitis griežtai pabrėžia ponų valdonų neteisybes ir visu žmonių lygybę. Ar tai nėra vargdienių žmonių Švietimas ir tylus kurstymas už savo tautą ir savo žemę?... O sovietinės literatūros kritikas V. Kirpotinas (L. Gineitis, Kristijonas Donelaitis ir jo epocha, 260 psl.) pastebi, kad “pats Donelaitis nedaro jokių maištingų išvadų, bet jo poemoje glūdi galimybė tokias išvadas padaryti”.Donelaitis apie maištą tikriausiai negalvojo, bet kad 

švietė savo tautiečius ir nuoširdžiai žadino tautinę jų sąmonę bei susipratimą, tai aišku. Net ir gamtos aprašymai persunkti lietuviškos buities dvasia. Negana mums čia laiko prie to sustoti.
LIETUVIŠKAI DVASIŠKI NUSITEIKIMAIDonelaičio poema baigiama “Žiemos rūpesčiais”. Daug ir čia pasakyta apie baudžiauninkų vargą ir rūpesčius, kurių netrūksta visais metų laikais. O neatsitiktinai poetui išsiveržia ir šie žodžiai:

Ak, kur dingot, ak jūs, jaunos mūsų dienelės!
Rudenis ir žiema grožybes jūsų sudarkė,
O mums, diedams, jau vainiką žilą nupynė.Šalta žiema ir metų pabaiga — lyg pati senatvė, kuri jau daugeliui galėtų būti bent rami ir poilsį teikianti, o ir tai dar ne. Kiek toliau, paminėjęs “žoleles blizgančias” su jų grožybėmis ir paukštelius su, “saldžiais ala- sėliais”, kad Dievas juos “be rūpesčių išlaikyt pažadėjo”, palygina žmogų:
Mes, griešni siratos, mes, biedni nabagėliai, 
Rodos, valnybės jūsiškos pasidžiaugti negalim. 
Iš gi mažų dienų mus skaudžios vargina bėdos 
Ir iki mirštant mūčyt mūs dūšias nesiliauja.Kaip jau buvo minėta, nuo Adomo ir Jievos rūpesčiai ir vargai lydi žmogų šiame pasaulyje. Ir kitokios sau dalies vargdienis žmogus tuojau pat nesusikursi. O kaiko žmogus ir nežino ar neišmano. Dėlto štai kokiais dar jautriais žodžiais kunigas ir poetas Donelaitis su didžiu nusižeminimu kreipia vargdienio žmogaus akis į Dievą:
... be tavęs tu, dangiškasis mūsų tėtuti,
Nieks negal mums tekt...,
Kad žegnojanti tavo rankelė negelbės ...
... Tu jau žinai, kiek mums reik, surokavęs.
Mes, glūpi daiktai, n’išmanom tavo davadą;
Ir tavo mislys neigi bedugniai mums pasirodo, 
Kad mes kartais per giliai pasidrąsinę žiūrim. 
Taigi, tėtuti, toliaus už kožną reikalą mūsų 
Rūpink tėviškai .. .Tokia jautri paguoda, išeinanti iš gerbiamo klebono burnos, ano meto baudžiauninkui turėjo būti gaivinanti. Okupuotos Lietuvos baudžiavoje dabar dvasinė religinė paguoda žiauriai persekiojama.

liais, pagal kuriuos rasta įvairių 
iškasenų — gintaro dirbinių.

Gintaras buvo mainomas Į 
druską, žalvarį, varį, aivą — 
minkštą, sidabro spalvos metalą.

Graikai gintarą vadindavo 
elektron, kadangi jis trinamas 
pritraukdavo lengvus daiktus, 
pvz., šiaudelius. Viduramžiais 
gintarą vartojo smilkalams, nes 

jis smilkdamas maloniai kvepia.
Gintaras skirstomas ne tik pa

gal spalvas, bet ir pagal rūšis. 
Jo yra kietesnio, minkštesnio, 
sunkesnio, lengvesnio, poringo ir 
ne taip poringo; lengvai šlifuo
jamo ir panašaus į putas, neįgau- 
nančio blizgėjimo. Deguonis — 
oras — veikia gintaro paviršių: 
jis darosi tamsesnis iš lauko. Ma

ži gabalėliai naudojami lakui, 
izoliatoriams gaminti. Jis lydo
mas ir sulipinamas.

Senovės lietuviai apdirbdavo 
gintarą titnaginiais bei kauli
niais įrankiais. Buvo gaminami 
vyrų, moterų, ginklų, arklių pa
puošalai. Jų rasta per archeolo
ginius kasinėjimus buvusių so
dybų ir kapų vietose.
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Man atrodo, kad Lietuva labai 
graži ir savotiškai įdomi. Jos kalba, 
dainos, šokiai, papročiai padaro ją 
išskirtiną iš daugelio kitų kraštų.

Rasa Milvydaitė

Nors aš niekad nebuvau Lietuvo
je, aš ją labai norėčiau pamatyti.

Mano mama ir tėtė daug pasako
ja apie jos gražius laukus ir miškus 
ir jos ilgą, garbing'ą istoriją, kai 
Lietuvos sienos siekė Juodąją jūrą.

APIE LIETUVĄ
III-je LSS Australijos rajono NE

RINGOS stovykloje Juodkrantės 
pastovyklės sesės dalyvavo rašinė
lių konkurse.

Čia skaitome dali rašinėlių.

.. . Man labai patinka lietuvių 
tautiniai šokiai ir dainos. Iš šokių 
ypač mėgstu Blezdingėlę, o iš dainų 
Oi, tu, Joneli.

Aš dalyvauju Adelaidės lietuvių 
chore, tad žinau daug dainų, ir man 
visos jos patinka.

Dana Brazauskaitė

Mano tėvų žemė yra labai Įdomi, 
ir aš bandysiu tą truputį, ką apie 
ją žinau, papasakoti.

Lietuvių tauta, kiek galima atsek
ti iš praeities, anksčiau susidėjo iš 
keliolikos mažų genčių: aukštaičių, 
žemaičių, sėlių, kuršių, žemgalių, 
latgalių, jotvingių ir dar kelių prū
sų giminių. Šios gentys dažnai ko
vojo tarp savęs.

Pagaliau vienas vadas, Mindau
gas, daugeli šių genčių sujungęs į 
vieną vienetą ir įsteigęs Lietuvos 
valstybę.

Istorija taip pat dažnai mini Ge
dimino, Kęstučio ir Vytauto Didžio
jo vardus — jie daug kovojo dėl 
Lietuvos savarankumo ir jos galy
bės išvystymo. Su laiku Lietuva iš
siplėtė net iki Juodosios jūros, bet 
vėliau, unijos su lenkais pasėkoje, 
ji pradėjo silpti, kol galiausiai net 
prarado savo nepriklausomybę. Bet 
per visus šiuos priespaudos laikus 
lietuviai išlaikė savo kalbą ir pa
pročius, kurie yra taip pat atkelia
vę drauge su mumis į Australiją.

AUSTRALIJOJE
Lietuviai kaimiečiai visuomet 

buvo linksmi. Tai atsispindi jų dai
nose ir šokiuose.

Mano tėvai man yra daug pasa
koję apie lietuvių ūkininkų gyve
nimą. Bet man atrodo, kad kiek
vienoje Lietuvos provincijoje žmo
nės skirtingai darė tuos pačius dar
bus. Pavyzdžiui, mano mama yra 
suvalkietė, o tėvas aukštaitis, bet 
jie dažnai susiginčydavo dėl kokio 
nors daikto vardo ar papročio.

Mano nuomone, lietuvių tautos 
dalis išeivijoje gali ilgai išsilaikyti, 
bet tai priklausys nuo mūsų pačių.

Liuda Apinytė 
e

Kiek aš esu girdėjusi, Lietuva 
yra labai gražus kraštas, ypač vasa
ros metu, kai čiulba paukščiai, bė
gioja žvėreliai ir yra visą laiką šil
ta — ne taip, kaip Australijoje — 
vieną dieną šilta, kitą šalta.

Žiemą irgi turėtų būti labai gra
žu, kai visur krinta sniegas, vaikai 
stato sniego senius ir visur balta, 
balta... Tik žmonių drabužiai įvai
rina spalvas.

Lietuvos žmonės turi labai daug 
įvairių papročių, pvz., per Velykas^ 
visi anksti eina į bažnyčią ir, eida
mi apie ją, gieda giesmes, o po mi
šių skuba namo pusryčių valgyti, o 
vaikai — žaisti margučiais.

Australijoje mes esame išlaikę tik 
dalį šių papročių, nes mes gyvena
me per daug plačiai išsimėtę.

Jeigu aš nuvykčiau į Lietuvą, aš 
norėčiau nuvažiuoti į Vilnių ir ap
žiūrėti visus tuos dalykus ir vietas, 
apie kuriuos aš taip daug esu gir
dėjusi, o taip pat Lietuvos upes, 
ežerus, kalnus ir kita.

Dabar Lietuva yra rusų pavergta 
ir neturi laisvės, kurią turėjo, bū
dama nepriklausoma. Bet lietuviai 
tremtiniai, pasitraukę į vakarus, tę
sia toliau jos kultūrinį gyvenimą. 
Šiuo metu Amerikoje gyvena labai 
daug lietuvių; jų nemažai yra ir 
Australijoje. Šie kituose kraštuose 
gyveną lietuviai savo tarpe kalba 
lietuviškai ir taip pat moko savo 
vaikus kalbėti lietuviškai.

Lietuvių tauta turi daug garsių 
žmonių, pasižymėjusių krašto isto
rijoje. Iš senųjų laikų ypač ger
biamas yra Vytautas Didysis, kuris 
laimėjo daug kovų prieš Lietuvos 
priešus.

Maironis yra žinomas už jo eilė
raščius. Vincas Kudirka parašė Lie
tuvos Himną.

Darius ir Girėnas buvo drąsūs vy
rai, kurie perskrido Atlantą tais lai
kais, kai lėktuvai buvo dar labai 
primityvūs ir jį buvo perskridę tik 
pora kitų lakūnų. Vandenyną jie 
perskrido, bet žuvo netoli Lietuvos.

Lietuvos pajūryje randamas vie
nas brangakmenis, kurio kituose 
kraštuose nėra. Tai gintaras; jis la
bai gražus. Jį išmeta į krantą Bal
tijos bangos.

Lietuviai turi labai gražių tauti
nių šokių ir dainų bei labai įspū
dingus tautinius rūbus. Berniukų 
šokiai yra vikrūs, pvz., Oželis ir 
Mikita, o mergaičių — ramūs, kaip, 
pvz., Blezdingėlė ir Kepurinė. Po
riniai šokiai, ypatingai Malūnas, 
yra labai gražūs pažiūrėti.

Lietuva turi labai žavią gamtą. 
Miškai labai tamsūs, o eglės dangų 
siekia. Miškuose gyvena įvairūs 
žvėrys; yra lapių ir vilkų. Anks
čiau buvo daug briedžių, bet jie da
bar nyksta.

Ugnė Kazokaitė
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OLEVELANDE

/dešinėje/ KĘSTUČIO dr-vės 
jaun. skautų būrelio vadovė 
v.sk. M. Pūskorlenė praveda 
mazgų raišiojim© užsiėmimą.

PILĖNŲ tunto rėmėjų būre
lio vadovybė: M. Pūškorienė 
Dr. A. Butkus ir L. Stan
kūnas .
/Žemai/ Ur. D. Degesys mo

ko pirmosios pagalbos.
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Lietuviais esame mes gimė, 
Lietuviais turime ir būti

\w PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖ
VW5'- / 1967 sausio O

valdyba Didž. Gerb.
Juozas J. BACHUN AS 
Pirmininkas
Sodus, Michigan 
Tel.: Area 616-927-1235

Stasys BARZDUKAS 
Vykdomasis vicepir mininką s 
’6308 Hiller Ave. 
Cleveland, Ohio, Hl 19 
Tel.: Area 216-531-9329

Dr. Algirdas NASVYT1S 
V icepirmininkas 
visuomeniniams reikalams 
10823 Magnolia Dr. 
Cleveland, Ohio, 44106 
Tel.: Area 216 RA 1-4181

Alfonsas MIKULSKIS 
Vicepirmininkas švietimui 
10400 Brighton Rd. 
Cleveland, Ohio, 44108 
Tel.: Area 216 LI 1-6752

Vytautas KAMANTAS 
Vicepirmininkas 
informacijai ir jaunimui 
477 Cole Plaza 
Willowick, Ohio, 44095 
Tel.: Area 216 WH 4-1448

Milda LENKAUSKIENĖ 
Sekretorius
14145 Washington Blvd. 
Cleveland, Ohio, 44118 
Tel.: Area 216 LI 1-6752

Julius STANIŠKIS 
Iždininkas
18108 Hiller Ave. 
Cleveland, Ohio, 44119 
Tel.: Area 216 531-3790

■BK
Dr. Jonas PUZINAS 
PLB Kultūros Tarybos 
Pirmininkas
1311 W. Wyoming Ave. 
Philadelphia, Pa., 19140 
Tel.: Area 215 GL 7-0358

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos paskelb
tieji 1966-ji Jaunimo Metai praėjo. Kiekvienas išgyve
nome juos savyje, savo šeimose, artimųjų bei bičiulių 
tarpe, bažnyčiose, organizacijose, spaudoje, radijo ir 
visoje lietuvių visuomenėje.

Jaunimo Metai savo įvykiais toli pralenkė kitus 
metus. Jų tėkmėje įvyko I-ji veiksnių konferencija; 
I-ji Pasaulio Lietuvių Jaunimo Stovykla; I-sis PLB 
Valdybos šauktas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 
/jo metu pastatyta Bariaus Lapinsko lietuviška opera 
"Lokys"/; III-ji Dainų Šventė; įteikta Jaunimo Peticija 
Jungtinėms Tautoms su 140,000 parašų, reikalaujanti 
Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės; Lietuvių Religi
nis Kongresas, pašventinta lietuvių koplyčia Amerikos 
Katalikų Šventovėje; JAV Senatas priėmė Leonardo Valiu
ko vadovaujamo Komiteto rezoliuciją Baltijos kraštų 
laisvės reikalu; gausus Lietuvių Studentų Sąjungos 
suvažiavimas Toronte; įspūdingos lietuvių dienos Vokie
tijoje, Kanadoje, Australijoje; ir t.t.

Jaunimo Metai išryškino mūsų gyvą, gausią, susi
pratusią, patriotišką ir kūrybingą lietuvių jaunąją 
kartą, pasiryžusią kovoti už lietuvių tautos ateitį, 
laisvę ir nepriklausomybę. Jie parodė Lietuvių Bendruo
menės prasmingumą, svarbą, pajėgumą ir gyvenimiškumą.

Darbai buvo atlikti visų lietuvių pastangomis.

Ypačiai Jūsų talka, parama ir darbas įprasmino 
Jaunimo Metų įvykius. Jūsų dėka buvo atlikti dideli 
darbai. Jūsų įnašas yra reikšmingas ir svarbus lietuvių 
ateičiai. Jums priklauso didelė visų padėka.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba Jums 
reiškia nuoširdžią padėką ir didelę pagarbą, prašydama 
ir toliau rūpintis mūsų tautos ateitimi ir jos laisve.
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PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO 

kongresas 
įvyko

1966. VI.30-VII.3 
Chicagoje.

STUDIJŲ SAVAITE 
įvyko

1966. VI.19-25 
Dainavoje.

JAUNIMO STOVYKLA 
įvyko

1966. VI. 25-30 
Dainavoje.

Tai buvo labai di
deli ir įspūdingi 
lietuviškojo gyve
nimo įvykiai.

Daug sesių skau
čių ir brolių skau
tų juose dalyvavo.

Daugelis labai 
ori si dėjo, kad visa 
gerai pasisekė.
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LIETO VO S
PAJŪRYJE

Sausio 15 - Klaipėdos 
krašto prisijungimo prie 
Lietuvos šventė.
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Galvosūkio Paukš t y t ė. m s.
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IŠTIKIMYBĖ

Šiais mokslo metais Vida 
ir Liudas keliasi 15 minučių 
anksčiau kas rytą: jiems 
rūpi pakelti vėliavą aikšte
lėje prieš namus.

Tą daryti jie pažadėjo sa
vo dideliam broliui Juozui.

Vida nemėgdavo kovojan
čių kareivių programų tele
vizijoje, bet Liudas jas daž
nai žiūrėdavo. Jam viskas 
atrodydavo taip toli, taip 
netikra, kaip, pavyzdžiui, 

kaubojų nuotykiai. Kai 
Juozas stojo i marinus, vis
kas pradėjo kitaip atrodyti.

Liudas stebėjo vaizdus iš
sigandusiom akim, ir vieną 
kartą jis net pastebėjo lie
tuvišką pavardę, prisiūtą 
virš karininko kišenės.

— Ar ir Juozas taip toli 
išvažiuos, šoks parašiutu iš 
lėktuvo ir kovos džiunglė
se? — pagalvojo Liudas ir 
jam labai suskaudo širdį.

Brolis kelis kartus parva
žiavo atostogų ir atrodė la
bai šaunus savo uniformo

je. Bet mamytė vis būdavo 
nerami ir išleisdavo jį su 
ašarom.

Blogiausia buvo paskutinį 
kartą, kai Juozas pranešė, 
kad siunčiamas į užjūrius. 
Mamytė buvo tokia nusimi
nusi, kad tėvelis ir Juozas 
ją turėjo raminti.

Ta patį kartą brolis pa
siūlė Liudui ir Vidai kas
dien prieš namus rytą iškel
ti ir vakarą nuleisti vėliavą.

Savo pažado brolis ir se
suo laikosi. Mama dažnai 
stovi prie lango ir stebi 
juos. Vieną dieną ji pasiuva 
trispalvę, kad vaikai galėtų 
per didžiąsias lietuvių tau
tos ir bažnytines šventes ir 
ją iškelti.

Sausio mėnesį jie minės 
Klaipėdos kraštą. Paskui 
jau eis Vasario 16-oji, šv. 
Kazimieras, Velykos, šv. 
Jurgis.

Jei oras bus gražus, Liu
das padarys spalvotą nuo
trauką ir pasiųs ją savo 
broliui. Tas turėtų jam pa
tikti.

KIŠKIS

Kiškeli pilkas, 
tavo kojos ilgos, 
ausys stačios, 
akys plačios, 
dantys kaip vargonai.
Dantys, dantys kaip vargonai, 
ūsai neraityti.

{Vaikų Darbymečiui, 1928)
— 17

16



Darbe gerai sekasi, nes esi ga
bi. Kopi vis aukščiau, nes esi am
bicinga. Ar nepadėtum ne taip 
jau gabiai šalia savęs? Ar nepa
sakytum jai padrąsinančio žo
džio?

ĮTEMPIMO MAŽINIMAS
Šių dienų gyvenimas, ypač did

miesčiuose, nepaprastai įtemp
tas. Nuolat skubame, kovojame 
su susigrūdimu gatvėse, stengia
mės visur dalyvauti ir prisidėti, 
ieškome geresnių gyvenimo są
lygų, rūpinamės vaikų išsilavini
mu ir net pačios dar siekiame 
aukštesnio mokslo.

Iš viso nuostabu, kiek žmogus 
gali atlikti, tačiau ilgainiui atsi
randa didelis nuovargis arba 
nervinis įtempimas. Griebiamės 
dirbtinų priemonių šiam įtempi
mui atleisti: daugybės puodukų 
kavos, cigaretės arba net ener
gijai palaikyti tabletės. Ir taip 
nekartą eina diena iš dienos.

Bėgdamos nuo vilko, užbėga
me ant meškos. Ardome sveikatą 
ir laimime, ir tai ne visados, lai
kiną, netikrą ramybės jausmą. 
Kaip strausas kad išsigandęs 
slepia galvą smėlyje ir įsivaiz
duoja, jog jis nebematomas, taip 
mes apgauname save, nes pasi
rinkome menkas priemones blo
gybei pašalinti.

Vaikomės kažkokio gyvenimo, 
o dabartis, ši minutė neišnaudo
ta — ji tetarnauja kitai minutei, 
o toji vėl kitai.

Užteko elektros šviesai Šiaurės 
Amerikos pakraštyje užgesti 
vienam vakarui, ir pajutome, kad 
galima sulaikyti tą amžiną sku
bėjimą, galima rainai praleisti 
vakarą šeimoje: ir koks malonus 
tas atsiminimas!

Arba susergi pati, slaugai ser
gantį šeimos narį, ir vėl pajunti, 
kad sveikata už viską svarbesnė. 
Pasaulis aplinkui bėgte bėga to
liau, tuo tarpu tavo namuose ne 
kartą po ilgo laiko atsiranda ..va
landėlė ramiai pagalvoti, ap

svarstyti reikalus, net susipažin
ti arčiau su taip greitai augančiu 
jaunimu.

Bet ar yra kokių nors būdų pa
prastam kasdieniniam įtempi
mui sumažinti be šių nepaprastų 
atsitikimų ir dirbtinų "gaivinto
jų"?

Žmonės tiki, kad yra. Paklau
sykime, mielosios Sesės.

GERASIS DARBELIS

— Kokio man dar reikia gerojo 
darbelio? Ar aš ne kasdien rūpi
nuosi šeima ir namais nuo ryto 
iki vakaro. Vežioju vaikus į pa
mokas, sueigas, vakarėlius, dar
gi prisidedu prie lietuviškos veik
los, — galvoji susierzinusi.

Kaip atrodytų, jei prie visako 
pridėtum dar vieną gerą darbelį, 
tokį, kurio niekas nesitiki, kuris, 
būdamas visiškai žmoniškas — 
skautiškas atleistų tavo įtempi
mą, nes paskleistų meilės ir lai
mės jausmą? Kasdienybė gautų 
naują atspalvį. Ar nepabandy- 
tum? Pirmiausia savo namuose?

Esi puiki mašininkė, rašai be
gales žodžių per minutę — kodėl 
neparašyti kelis žodelius tėvams, 
geriems draugams?

Prieš 20 metų pirmoji Anglijos rajono stovykla. Čia sesių vadovės. Vi
duryje sėdi v. s. K. Vaitkevičius (miręs).

RAMUMAS

Kaip galima kalbėti apie ra
mumą tokiame neramiame pa
saulyje?

Visą pasaulį pakeisti sunku, 
bet niekas negali atimti mūsų vi
daus ramumo, jei pačios nepasi
duodame.

Sunku suvesti galą su galu, ir 
griaužiamės. Ar visos išlaidos 
būtinos? Ar negalima sumažinti 
reikalavimų?

Esi gera šeimininkė ir motina, 
nenuostabu, kad pervargsti. Gal 
perdedi? Ar nesiblaškai per 
daug? Kada paskutinį kartą ra
miai kalbėjai su saviškiais atski
rai? Ar pagalvoji, kad iš tavęs 
labiausiai laukiama meilės ir ra
mumo, ir todėl turi būti rami? 
Todėl turi ieškoti pusiausvyros, 
sustoti tose lenktynėse ir varžy
bose ir pagalvoti, pasvarstyti, 
pažiūrėti gyvenimui į akis ir ne
prarasti nei savo skautiškos drą
sos, nei skautiško linksmumo.

Tau padės kad ir trumpas poil
sis dienos metu, gera knyga, 
rankdarbis, muzika, buvimas 
gamtoje.

Nepamiršk ir maldos, to didelio 
jėgos ir ramumo šaltinio. O.S.
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fflllSU DIDŽIOJI seiw. i

— Taip, broliai, mazgai gerai surišti. — pasakė si. A. Novickas iš Pilė
nų tunto Clevelande, Ohio. s. V. Bacevičiaus ntr.

KANADOS RAJONAS 
Toronto ŠATRIJOS ir RAMBYNO 

tuntu skautu tėvu komiteto 
1966 metu veikla.

Skautų organizacijoje Toronte 
aktyviai dalyvauja apie 300 įvai
raus amžiaus lietuvių jaunimo. Tad 
ir skautų tėvų rinktas komitetas tu
rėjo gerokai pasitempti praeitais 
metais, kad bent dalinai palengvin
tų vadovų darbą bei parūpintų prie
mones sklandesniam jaunimo auk
lėjimui.

Per 1966 metus komitetas suruo
šė: koncertą, Kaziuko mugės metu 
pagamino lietuviškų valgių pietus 
virš 700 žmonių, pravedė bazarą - 
šokius ir suorganizavo rašytojo A. 
Landsbergio veikalo “Penki stulpai 
turgaus aikštėje” teatro popietę. Iš

AUSTRALIJOS RAJONAS

L.S.S. Australijos rajono vadovų 
suvažiavimo, įvykusio 1967. I. 5-6 d. 
Ingleburn, N.S.W.,

REZOLIUCIJA

Artėjančio L.S.S. Auksinio Jubi
liejaus proga Suvažiavimas kviečia 
Rajono vadiją kreiptis į visus Aus
tralijoje gyvenančius geros valios 
skautininkus, vadovus, senuosius 
skautus, skautus vyčius — visus 
dar tebenorinčius gyventi ir dirbti 
pagal lietuviškos skautybės idealus 
— raginant grįžti aktyviam darbui 
į skautų eiles.

(—) v.s. A. Krausas, 
Suvažiavimo Pirmininkas.

(—) v. s. v. si. R. Zinkutė, 
Suvažiavimo Sekretorė.

Nepalikite
be SKAUTU AIDO

1967 metais!

LSS centro lapinėje
Naujoji LSS Taryba korespon- 

denciniu būdu (pr. m. XII. 29) 3-jų 
metų kadencijai savo pirmininku 
išsirinko v. s. Antaną Saulaitį.

❖ * *
Š. m. I. 1 Tarybos nariams ir ki

tiems vyriausiems LSS vadovams- 
ėms buvo išsiuntinėtas raštas su 
pradinių užuominų anketa, prašant 
juos pareikšti savo mintis įvairiais 
LSS-gos reikalais.

Gaunamos užuominos — anketos 
atsakymai — Pirmijoje studijuoja
mos, klasifikuojamos ir jungiamos 
į Tarybos bei Pirmijos tarimų pla
nus. * * *

Sukviestas 2-asis (korespondenci- 
nis) Tarybos visumos posėdis šia 
darbotvarke:

I. Tarybos pirmininko pranešimas.
II. Statutinio “By-Laws of the 

Lithuanian Scouts Association” pa
pildymo (11b) priėmimas.

III. LSS statuto 9 str. antrojo sa
kinio aiškinimo priėmimas.

IV. LSS statuto 16 str. C pastrai
poje numatyta 3-jų kooptuotinų 
Tarybos narių rinkimas.

Šio posėdžio balsavimo duomenis
I. 31 suvedus, rasta, kad Taryba —

I. Pritarė Tarybos pirmininko 
pranešimui (apie Finansų Komisi
jos įsteigimą; jos pirmininkė — v. s. 
F. Kurgonienė; juridinio LSS adre
so pakeitimą ir k. reikalus).

II. Priėmė LSS įregistravimo 
įstatų papildymą.

III. Priėmė pateiktą balsuoti cent
ro būstinės vietos aiškinimą: a) LSS 
juridinis adresas nurodomas toje 
valstybėje, kurioje LSS-ga regis
truota; b) LSS vadovybės centro 
adresas nurodomas toje valstybėje, 
kurioje gyvena LSS Tarybos pirmi
ninkas.

IV. Kooptuotais LSS Tarybos na
riais išrinko:

ps. Eleonorą Jasiulevičienę, gyv. 
Waterbury, Conn.,

ps. Violetą Matulevičiūtę, gyv. 
Worcester, Mass, ir

s. Petrą Molį, gyv. Shrewsbury, 
Mass.
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viso to buvo gauta $1500 pelno. 
Gautasis pelnas, arba kitaip sakant, 
uždirbti pinigai, buvo panaudoti 
skautiškiems reikalams: naujų pa
lapinių nupirkta už $750, patalpoms 
ir įvairioms su veikla surištoms 
priemonėms išleista $325, premi
joms $45, bendroms Kūčioms $30, 
Kalėdų eglutei $60, Vasario 16 iš
kilmėms $30, Įgyti du stalai skautų 
bukini $100, lietuviškai spaudai pa
remti $40. Komitetas talkino darbu 
beveik kiekviename didesniame 
skautų pasirodyme, Piranijos atsto
vų priėmime, vasaros stovyklos 
metu, stovyklavietės ROMUVA dar
buose.

Tenka pripažinti, kad tėvų komi
tetas be pagalbos negalėtų taip sėk
mingai dirbti, o tos pagalbos buvo 
sulaukta iš tuntininkų, vadovų bei 
skautų tėvų — tai talka parengi
muose, pyragais, skanumynais, su
muštiniais arba bent plačia šypsena.

Mūsų darbus geru žodžiu ir pa
galba remia ir parapijų klebonai, o 
Toronto lietuvių visuomenė šiltai 
atsiliepia i skautiškus reikalus ir 
gausiai dalyvauja mūsų parengi
muose. Ačiū visiems už palankumą!

Tėvų komitetas per savo darbo 
metus pastebėjo, kad skautiškojo 
jaunimo veikla Toronte dalinasi 
lyg i tris šakas: vadovai ir skautai, 
stovyklavietė ROMUVA ir tėvų ko
mitetas.

Į tuos vienetus įeina nemaža To
ronto lietuvių visuomenės dalis, tad

Dętroito skiltininkų kursų dalyviai su instruktoriais. Pirmoje eilėje iš 
kairės instruktoriai A. Vaitiekaitis, V. Rėklys, R. Bulota, trūksta A. Rat- 
niko. Antroje eilėje iš kairės stovi: K. Barčas, A. Rėklys, V. Ratnikas, R. 
Selenis, A. Paskųs, A. Kaunelis, R. Kilmonas, trūksta J. Vaičiūno.

R. Selenio ntr.

s. Bronė Variakojienė

ČIKAGOS SKAUTININKŲ-IŲ POBŪVIS IR OKTETAS 
(Feljetonas)

Vieną kartą, kai teisybę parašiau, 
tuojau pastabą gavau: “Jei rašai, 
tai rašyk, bet teisybės nesakyk. Žo
džių gali negailėti, bet gink Dieve, 
•— neperdėti!” 

komitetas džiaugiasi, kad visų tų 
atskirų vienetų bendradarbiavimas 
yra sklandus, duoda stiprumo skau
tų organizacijai bei lengvina darbą. 
Tikime, kad ir ateity kiekvienas, 
dirbdamas bet kuriame tų vienetų, 
Įsisąmonins, kad dirba bendram 
tikslui — lietuviškojo skautiško 
jaunimo tęstinumui ir lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje.

Praeitų metų abiejų tuntų skautų 
tėvų komitetą sudarė: J. Augustina- 
vicienė, G. Baltaduonienė, J. Dam- 
baras, A. Dubickienė, L. Imbrasie- 
nė, V. Jonaitis, B. Maziliauskienė, 
K. Rusinas, E. Simonavičienė, V. 
Stukienė, K. Šapockinas, G. Tarvy
dienė ir A. Vasiliauskas.

Metai yra trumpas laiko žingsne
lis, bet kai žvelgi atgal į sėkmingas 
visų pastangas, atsiekimus ir augan
čią lietuvišką jaunąją kartą, negai
la įdėto darbo. Tegul ilgai mus stip
rina ir jungia šviesus skautų obal- 
sis: Dievui — Tėvynei — Artimui!

1966 metų ŠATRIJOS ir RAMBY- 
NO tuntų skautų tėvų komitetas.

Tad ir savo feljetone žodžių ne
gailėjau, bet tikiuos, kad ir neper- 
dėjau. Pasirinkau švelnų toną ir 
pradedu savo feljetoną.

Per vieną mūsų pobūvį, šeiminin
kės daug darbo turėjo, kol viską 
pagamino ir ant stalų sudėjo. Bėda 
buvo tiktai, kad svečių atėjo per 
mažai. Kalti mūsų skautininkai; į 
pobūvį ateiti patingėjo ir svečių su 
savim atsivesti negalėjo. Dėl viso 
šito neišsisukom mes nuo deficito. 
Turėjom likusį maistą išparduoti 
bei deficitą likviduoti. Bet ir šį va
karą, kai į salę žiūrim, atrodo, ne 
daugiau svečių mes turim!

Mūsų stalai gražiai papuošti, ska
nūs valgiai ant jų paruošti. Tik žiū
rėkit! Ant stalų yra valgių įvairių. 
Čia štai antys, ten lydeka rodo savo 
dantis; o čia ikros, šalia zuikis, nors 
netikras. Ten žuvis pafarširuota, 
greta silkė marinuota. Trūksta 
mums tik mylimos lietuviškos giros!

Kiekvienas gali valgyt, kiek tik 
nori, bet nedidint savo svorio. Vy
rai daug nepaiso, bet mūs skauti- 
ninkės savo linijas vis taiso. Jos 
nevalgo nei sriubos, nei grietinės, 
nei mėsos. Pieno, cukraus nevarto
ja, viską stumia nuo savęs, kas tik 
suplonėti kelią joms pastoja. Baimė 
šusterėti vis ramybės joms neduo
da, užtai geria kavą juodą.

Bijodama, kad kartais nebūtų 
perdėta, kalbėsiu apie mūsų skauti- 
ninkių oktetą.

Mūsų oktetas, iš gerų balsų susi
dėjęs, tad nestebuklas, kad ir pa
garsėjęs. Dainavom jau ne vieną 
kartą ir į viešumą išleidom mūsų 
“Laisvės Varpą”, kurs skubėdamas 
pas savus, pasiekė Australijos kran
tus. Ten jį visi lietuviai girdi, ten 
jis džiugina jų širdį.

Nesunku dainas parinkti, bet sun
ku mums repeticijoms susirinkti. 
Sunku ką nors ruošti bei daryti, bet 
dar sunkiau mūs sk-kes priprašyti... 
Daug kliūčių turim nugalėti, kol 
savo repeticijas galime pradėti. 
Nieks nenori mums tikėti, sako, no
ro reikia tik turėti.

Noro turim mes be galo! Bet ne-
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galim sutvarkyti vyrų savo! Visi vyrai baisiai pyksta, kai jų žmonos i repeticijas iš namų išnyksta. Bet ir mus piktumas ima, kai jie stabdo mūs veikimą. Ir ką jums čia perskaitysiu, beveik teisybę pasakysiu.Pernai buvau paprašyta pobūvyje programą išpildyt numatytą. Pažadėti nieko negalėjau, — pirma visų atsiklausti turėjau. Pagalvojau, kad tuoj telefonu aš susisieksiu, skautininkes greit pasieksiu, programą turėsiu ir rengėjus patenkinti galėsiu. Visų pirma skambinti turiu, lyderiui visų balsų. Ir štai pirmas telefonas.—- Labas, mergyte, ar galiu paprašyti tavo mamytę?— Mano mamytė užimta, krautuvėj yra.— Tai gerai, skambinsiu tenai.— Sveika, mano miela! Prašau paklausyti: mus prašo per pobūvį dainuoti, ką turiu jiems atsakyti?— Zinai, kad negaliu, juk aš krautuvę turiu. Reikia virt, kept, tešlą kočioti, neturiu kada dainuoti. Iš viso nežinau, ar mes dainuot galėsim, berods, tunto jubiliejinę sueigą turėsim. Be to, juk tu žinai, kad negaliu dainuoti per dažnai; turiu dirbti po namus ir prižiūrėti savo vyrą ir vaikus. Bet blogiausia, nors mano vyras yra skautybei palankus, bet stengiasi visaip mane trukdyti ir tik daugiau namie matyti. Tai, kaip matai, vyrų geriau neturėt visai...— Na, tai ką? Juk priežastis labai rimta. Tad netrukdysiu tavęs daugiau ir skambinsiu toliau.Ir štai, naujas telefonas.— Mielas ponas! Ar negalėtumėt paprašyt savo žmonos?— Žmonos? Aš dar neturiu žmonos; kol kas dar sėdžiu prie tėčio ir mamos!—• Aš labai atsiprašau, kad tokią klaidą padariau!— O man labai malonu, kad pavadinot mane ponu! Iš to galiu tikėti, kad mano balsas pradeda storėti... Nes šiaip, mane visi vaiku vadina, ir prie bendro stalo nesodina... Negaliu šito pakęsti, bet dabar nu- džiuginot mane, matau, kad pradedu aš bręsti... Bet dabar, gerbiamoji panele, perduodu savo mamytei aš triubelę.

— Taip, tai aš! Apie pobūvį girdėjau, bet jau vyrui prižadėjau, ir turi man atleisti, bet šį kartą turėsiu pobūvį praleisti. Vyras, neat- j ausdamas mano noro skautijoj ir oktete dalyvauti, reikalauja iš visur man pasitraukti. Pats su skautais dirba, man gi liepia visą vadovavimą užmiršti ir niekur nesikišti. Kaip žinai, dainuoti mėgstu aš labai, bet dabar negaliu tau pažadėti — bijau, kad vyras nustos mane mylėti! Geriau namie pabūsiu aš daugiau; jūs dainuokit ir skautybės labui veikit, bet kol kas be manęs apseikit...Štai trečioji iš eilės, gal šitoji man padės?— Ne, nežinau, kaip bus! Mano vyras pyksta ir vis sako, kad mano balsas neeilinis, ir kad mūs oktetas tikrai man per menkas objektas visai. Jei oktete aš dainuosiu, kad ir tokį “Štrauso valsą”, tai ko gero sugadinsiu savo balsą. Tad manęs tu neprašyk geriau, savo balsą sugadini bijau. Ir kaip tu jau ne vieną kartą girdėjai, mano vyras nepritaria skautybės idėjai.— Jei tavo vyras mano, kad, dainuodama Štrauso valsą, gali sugadinti savo balsą, padėt nieko negaliu, tik sėkmės linkėti tau galiu. Neprašau daugiau ir skambinu toliau.Tai jau trys, žiūrėsiu, ką ketvirta pasakys!— Alio, sese, ateik repetuoti, per pobūvį turim mes dainuoti.— Deja, negaliu. Iš viso nežinau, ar galėsiu dainuoti ilgiau. Kaip žinai, mes gyvenam nuo autobuso toliau, tad mano vyras vis daugiau ima pykti, kad turi mane nuvežti ir vėl sutikti. Vakarais jis mėgsta namie sėdėti ir televiziją žiūrėti. Bet ir to dar negana, tą vakarą gali būti ypatingai programa gera, tuomet negalės jis man atleisti, kad turėjo tokią gerą programą praleisti. Geriau manęs tu nevadink, pas kitas paskambint pamėgink.Dabar penktoji, nustebau, ką iš jos aš išgirdau!— Nežinau! Patark, kas daryt? Vaikai pradėjo mūsų neklausyt! Nespėjau aš išeiti pro duris, o vaikų jau tuščias kambarys. Ir su vyru negeriau atrodo; kai rengiuos aš iš 

namų išeiti, jis piktas akis man rodo! Arba sako, kad naują užraktą ims ir duris užrakins, o aš galėsiu ant kiemo sau sėdėt ir į mėnulį žiūrėt! Galėsiu svajot, apie skautus galvot, ir taip nakčiai tylint, galėsiu labiau į skaistybės idėją įsigilinti Ir jei iš darbo grįžęs dažnai manęs neras, tai ir jis kitur sau pramogą suras... Ir ką daryt turiu? Sugrįžus iš posėdžių į namus: nei vaikų, nei vyro nerandu. Turiu nors kiek namie sėdėt, savo vyrą ir vaikus žiūrėt!— Štai dar tris seses aš turiu. Iš jų vienai man skambinti baisu! Labiausiai bijau aš jos pono: jis neleidžia savo žmonai prieit prie telefono. Visuomet pats atsiliepia ir tuoj pasako, kad jo žmona užimta yra, prašo netrukdyti ir šeimos jo neardyti. Prašo jam atleisti, bet savo žmonai dainuoti jis negali leisti. Tad geriau aš tą poną ramybėj paliksiu, o jo žmoną kur nors kitur sutiksiu!..Ir taip toliau aš skambinti bandau, tą vakarą mažai namie radau. Kol visas jas surandu, kiek aš laiko prarandu?! Galima būtų visą lauką išarti, o kiek dar nuo savo vyro gaunu barti?! Mano vyras už kitus negeresnis, gal ir dar prastesnis! Su juo turiu ir aš bėdą... Tik paklausykit, ką jisai man gieda.— Laikas tau visą oktetą paleisti, arba vietą jaunesnei užleisti. Juk tu visiems jau atsibodai; pažiūrėk į veidrodį, kaip atrodai! Tokiam amžiuj kaip tu nelaikąs veikti ir jaunųjų darbus peikti. Ar tau kantrybės nepritrūko? Juk visi jūsų skautai geria ir rūko!...Ir taip gieda jis be galo man litaniją savo. Bet kas daryt? Turiu tą karčiąją piliulę aš praryt. Nieko jam neatsakau, bet savo vis toliau darau...O dabar pamėginsiu likusiom dviem paskambinti iš karto abiem.— Klausyk, ar negalėtum Katrytės paprašyt ir duetą sudaryt? Dėl įvairių priežasčių pobūvy dainuoti sk-kių neturiu!— Ne, nepyk! Manęs tu išklausyk. Kai mes abi dainuojame duetą, mūsų vyrai tuoj sudaro sau kvartetą ir sėda prie kortų. Kai grįžtame na- (Pabaiga 22 psl.)— 21
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BALTASIS GANDRAS

Prisikimšęs visų šių gėrybių 
gandras grįžta į lizdą, kur jis 
ąandrienės iškilmingai sutinka
mas. Abu linksmai pakalena 
snapais, ir mažyčiai bando pa
mėgdžioti juos savo dar minkš
tais snapeliais.

Vaikus saugojęs išskrenda var
liauti, o atvykęs atryja atsineštą 
maistą ir tuo būdu lesina šeimy
ną, o jos apetitas kasdien didėja.

Po trijų savaičių gandriukų 
sparnuose atsiranda juoda juos
telė: ima dygti plasnojamosios 
pluksnos.

Už mėnesio jaunikliai jau stovi
nėjo ir vaikščioja lizde. Liepos 
mėnesį jie jau panašūs į tėvus, 
bet jų snapai trumpesni, bukesni, 
tamsiai pilkos spalvos, o kojos 
balzganos. Nuolat matai juos tai
sant savo plunksnas, paskui 
mankštinant sparnelius, jais plas- 
nojant.

Nepilnų dviejų mėnesių gand
riukai bando skristi, apsukdami 
ratą aplink lizdą ir vėl į jį grįžda-

FELJETONAS
(Pabaiga iš 21 psl.)

mo, esam nelaimingos mes be galo. 
Randam savo vyrus dar prie kortų 
stalo! Šį kartą prašyslm kitas su
rasti, bijom savo vyrus mes prarasti.

Tai, kaip matot, iš okteto neliko 
net dueto! Visa, ką čia parašiau, 
beveik teisybę pasakiau. Ai- gali kas 
vyrus užstoti ir prieš mus protes
tuoti? Visi vyrai nori, kad jų žmo
nos namus ir vaikus dabotų ir savo 
laiko skautybei ir oktetui neaukotų.

Kad vyrai leistų mums veikti, 
turime kaip nors į juos paveikti; 
jei nepaveiksim meilumu ir geru
mu, tai gal nuveiksim gudrumu!

Tad ir šiam pobūviui dalyvauti 
turėdamos norus, mes apsukom sa
vo ponus, nuvogėm keletą vakarų 
ir išmokom naujų dainų. Šį vakarą 
visos tos, kurios nebijojo sugadinti 
savo balsą, padainuos jums Štrauso 
valsą!...

(Lietuvos ūkininkų 
mėgiamas paukštis)

(Dar kelios mintys apie ta. įdomų 
gandrą. Daugiau žiūr. S.A. nr. 10, 
226 psl.).

mi. Netrukus ima normaliai skrai
dyti, bet kartais, nelaimė, įsivelia 
į medžių šakas, nukrenta ir užsi
muša.

Vyriausias gandriukas išskren
da pirmas. Pagaliau pamatai vi
sus varliaujant ir žiogaujant pie
voje, bet jaunikliai vis dar kar
tais reikalauja, kad tėvai juos pe
nėtų.

Vakare visi grįžta į lizdą, net ir 
rugsėjo mėnesio vidury, kada 
jau skrenda į tolimas pievas, kur 
susitinka su kitom gandrų šeimy
nom.

Pagaliau lizde telieka vieni tė
vai, kurie laikosi ramiai, tartum 
prisimindami laimingas dienas, 
kada kūrė ir augino šeimą.

Rugsėjo pirmomis dienomis 
vyksta gandrų seimai prieš jiems 
vykstant į Pietų Afriką žiemai.

Visų laikraštis SKAUTŲ AIDAS 
BĖ 1967 metams drauge kaštuos tik

Nuo Naujųjų Metų Skautų Aidas 
sakiusiems.

SKAUTŲ AIDAS turėtų ateiti j 

Šimtai gandrų renkasi balose, 
pievose prie upelių ir iškilmingai 
vaikštinėja, aukštai keldami savo 
raudonas kojas. Kas yra matęs 
tokį vaizdą, jo nepamiršta.

Iš Lietuvos gandrai skrenda 
per pelkėtas vietas ir upių pa
kraščius, kur randa maisto. Paga
liau pasiekia Nilą ir Afrikos vidu
rio ežerus, kol pagaliau atsiduria 
pietuose, kur didžiausią jų mais
to dalį sudaro skėriai.

Jauni gandrai tesubręsta tre
čiais gyvenimo metais; iki tol, 
dalis jų laikosi Afrikoje, dalis pa
vasarį grįžta į Lietuvą, neperi, 
bet visą laiką bastosi po pelkes.

Apie gandrą yra daug pasakų, 
vaikiškų dainelių, priežodžių ir 
patarlių. Tai suprantama, kadan
gi jis vienas žinomiausių ir myli
miausių Lietuvos paukščių.

ir vadovių-vadovų priedas SKAUTY- 
4.—dol.

ir Skautybė siuntinėjami tik jau užsi-

kiekvieną skautų-čių šeimą.
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SNIEGO VYŽOSTen, kur žiemą daug prisninga, žmonės — eskimai, Š. Amerikos ir Kanados indėnai, ūkininkai, medžkir- čiai, kailių ir šiaip medžiotojai, kariai ir — skautai — be pašliūžų (slidžių) vartoja sniego vyžas (kol neradome kito lietuviško pavadinimo, vartojame šį).Per II Pasaulinį karą kariai arktyje buvo aprūpinti vyžom. Kiekvieno skauto kuprinėje turėtų būti kamuolys špagato arba šikšninių dirželių, lempoms vartojamo knato, yla arba vinis, ir, aišku, kišeninis peiliukas jaunam medeliui arba atžalai nuplauti, jei jis ruošiasi iškylauti sniege.Kanados skautai, norį įsigyti vyžom slidinėti specialybę (žiemos sportininko), turi:a. išvaikščioti tris mylias, nepatvarkę vyžų daugiau kaip vieną kartą;b. šviežiam sniege nueiti 400 pėdų per 4 minutes ne- susitrukdę;c. atlikti iškylą miške be tako ir išsivirti valgyti;d. žinoti, kaip pritvirtinti vyžas ir laikyti jas vietoj;e. žinoti, kaip rūpintis vyžom.Yra vyžomis vaikščioti mėgėjų klubų. Aliaskos žiemos sportas ■— vyžų lenktynės, beisbolas.Ekspertai gali vaikščioti vyžom 5-6 mylias per valandą, o bėgti net 10 mylių per valandą.Vyžos patogesnės neštis už slides. Jomis lengviau judėti tarp išsikišusių akmenų ir kelmų, krūmų ir tankiam miške. Jos ypač tinka lipti į kalną ir tempti krovinį rogėse. Jos paskleidžia žmogaus svorį didesniam plote, ir žmogus lengviau išlaiko pusiausvyrą ir ne- įklimpsta.Vyžos panašios į teniso raketę arba arkčio zuikio ar meškos pėdą: viena jų rūšis ir vadinama “meškos letena”!Dauguma vyžų bent 3 pėdų ilgio ir 1 — 1 Va pėdų pločio. Mediniai rėmai lengvi, tvirti, išpinti šikšniniu šniūreliu. Jiems geriausiai tinka liepų, geltonųjų beržų, uosių, šermukšnių ir riešutmedžių atžalos arba jauni medeliai.
KOKIŲ YRA VYŽŲ?Vyžas galima pačiam pasidaryti ir pirkti.Gerose rankose vidutinės kainos pirktinių vyžų turėtų užtekti penkeriems metams.Visada svarbu pritaikyti modelį prie gamtos sąlygų ir savininko ūgio ir svorio.Per silpnos, blogai padarytos vyžos lengvai lūžta, iš- pynimas įlumba. Jos turi būti lengvokos ir lanksčios, bet tvirtos, kad išlaikytų formą.Kilpa kojoms įkišti irgi labai svarbi.Batai turi būti žemais kulnim, kad negadintų išpy- nimo. Geriausiai tinka muklukai arba mokasinai, pa

daryti iš išversto briedžių kailio. Tai indėnų ir eskimų išradimai: jie minkšti, patogūs, šilti ir nepraleidžia nei sniego, nei lietaus.Kojinių 3 poros, minkštų, be skylių ir be adymų.
SVARBIAUSIOS SNIEGO VYŽŲ RŪŠYS1. Meškos letena — iškyloms per krūmus, akmenis, kelmus — nelygias vietas.2. Aliaskos — greitai kelionei per minkštą sniegą atvirose vietose.3. Maineo — abiejų modelių kombinacija. Šios vyžos plačiai paplitusios ir amerikiečių skautų labiausiai mėgiamos, nes tinka beveik bet kokiom sąlygom ir bet kokiam sniegui.Visos vyžos, kad ir skirtingos formos, bet maždaug tos pačios medžiagos. Rėmai be šakų, tiesaus rašto. Juose išpintas tinklas iš briedžio, karvės arba šiaurės elnio odinių dirželių, pateptų šelaku, kad nedrėgtų. Indėnai vartodavo ir liepų žievę.Rėmai ištepti fernicu — sėmenų alyva, vartojama mediniams daiktams lauke nuo puvimo apsaugoti.Kanadoje miškuose gyvenantieji ir medžiotojai pririšimui vartoja paprastą 4 pėdų ilgumo odinį dirželį arba vieno inčo knatų juostelę, bet špagatas, virvė, odiniai šniūreliai taip pat tinka.Kojai kilpa, padaryta iš knatų juostelės, patogi nuspirti, reikalui esant.Įkišta į kilpą koja neturi liesti skersinio, nes žmogus, eidamas pakalnėn, netenka pusiausvyros.Dirželiai neturi būti per smarkiai užveržti, kad nestabdytų kraujo apytakos.

KAIP VAIKŠČIOTI VYŽOM?Vyžom vaikščioti lengviau, kaip slidėm. Žengiama taip, kad rėmai beveik liestųsi.Svarbu nepakelti visos kojos nuo žemės, nes tai vargina ir išmeta iš pusiausvyros. Pakeliamas tik smaili- galis maždaug inčą nuo sniego paviršiaus, ir užpakalinė vyžos dalis lengvai velkama paskui. Yra vyžų, su šiek tiek riestu smailigaliu, kad neįstrigtų į sniegą.Žygiuoti į kalną ii' nuo kalno truputį sudėtingiau. Iškiši kojų pirštus per atvirą vyžų vietą, kad jais įsikabintum į sniegą. Gali eiti išsižergęs į šoną, arba šonu, kaip kad eini slidėm.
KAIP RŪPINTIS VYŽOM1. Grįžęs iš lauko, nuvalyk ir nušluostyk vyžas. Pakabink nudžiūti, bet ne per arti atviros ugnies arba šildymo.2. Jei esi žiemos stovykloje ir tikiesi vyžas kitą dieną vėl vartoti, pakabink jas ant patogios šakos arba įbesk smailigaliu į sniegą. Šaltis neleis pynimui ištižti.(Pabaiga 24 psl.)— 23
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PAŠTO ŽENKLUS

> į ALp(LKA)3083
i 1967, Nr.l

3. Abėcėlė, raštasAbėcėlė — žodis, kilęs iš pirmųjų alfabeto raidžių abc, o kartu su tuo susijęs raštas ir rašto istorija. Rašyti išmoko žmonės jau žiloje senovėje, ir kiekviena tauta ar tautų grupė, labai dažnai gyvendama savo uždarą gyvenimą, išvystė savitą raštą ir abėcėlę, pritaikytą tos kalbos savumams ir ypatybėms. Kai lietuvių kalba turi 33 raides, kitos jų turi mažiau ar daugiau.Tas pats ir su raštu. Mes, lietuviai (ir dauguma pasaulio tautų) vartojame vadinamus lotyniškus rašmenis. Rusai, bulgarai ir jugoslavai vartoja kirilicą. Graikai — turi savo raštą. Vokiečiai anksčiau vartojo gotišką raštą. Arabų pasaulio valstybės (seniau ir Turkija) bei Persija vartoja arabų raštą. Žydai turi savo raštą. Indai turi net kelis savo raidynus. Kinai ir japonai vartoja jų raštą. Egiptiečiai ir babiloniečiai senovėje turėjo savo rašmenis. Vikingai ir kaikurios kitos Šiaurinės Europos tautos turėjo runas.Norint kiekvieną tos rūšies raštą turėti savo albume, patartina paimti kiekvienos rūšies rašto tik pavyzdį, o po to rinkti viso pasaulio pašto ženklus, kurie turi ryši su abėcėle, raštu ir rašto istorija. Tokių pašto ženklų bus nemaža. Sakysim, kad ir Lietuvos 1933 m. serijos pašto ženklai (piešti dail. A. Žmuidzinavičiaus), kuriuose paro-
Rašyk SKAUTU AIDUI, 
siusk jam nuotrauką, 
užprenumeruok jį!

Klišė Nr. 38. Pašto ženklas su kinų rašmenimis (Dr. Sun Yat-sen, Kinija, 1949 m.) 

dyti skaitąs berniukas ir motina prie ratelio, mokanti vaiką skaityti.Yra nemaža pašto ženklų, kuriuose parodytos knygos, seni laikraščiai ir jų antgalviai, atsišaukimai, plakatai, inicialai. Pvz., Izraelis 1963 m. išleido suvenyrinį lapą, kurio foną sudaro žydiškomis raidėmis prieš 100 metų leisto laikraščio nuotrauka. Brazilija 1949 m. išleido pašto ženklą neraštingumui šalinti, kuriame parodytas skaitąs vyras, šalia raidės abc. Daugelis Egipto pašto ženklų rodo ieroglifus.Bet ryškiausiai raštą ir jo istoriją parodo Austrijos 1965 m. serija, išleista tarptautinės WIPA p. ženklų parodos proga, kurioje matome akmens bloką su ieroglifais, kitą tokį pat bloką su kyliaraščiu, senovinius romėnų, gotų ir kursivo rašmenis ir galop — rašomąją mašinėlę. Ant. Bernotas

Nušaljei jais laiku nepasirūpinama.Kuo greičiausiai atitirpyk sušalusią vietą.Pirmas ženklas, kad ausys, nosis, skruostai arba kojų bei rankų pirštai nušalo, yra nejautrumas. Jie tartum sukietėja ir atrodo pilksvai- balti.
Tuojau griebkis pirmosios pagal

bos!1. Jei kuri nors veido dalis nušalusi, šildyk ją plikom rankom. Nie
kuomet netrink rankom arba sniegu (kadaise taip patardavo daryti).2. Jei rankos nušalo, įkišk jas po švarku ir šildyk pažastyje kuo arčiausia pliko kūno.

Trys dalykai labai svarbūs:A. Pasirūpink, kad nušalęs kuo greičiausiai atsidurtų šiltoje vietoje.B. Duok jam šiltai atsigerti.C. Atšildyk sušalusią dalį, laikydamas ją ne karštame, o drungname vandenyje — arba susuk į šiltas antklodes.Jei nukentėjo rankų arba kojų pirštai, temankština juos po to, kai jie atšildyti.Nušalimams išvengti dėvėk šiltus drabužius. Neleisk batams ai’ pirštinėms sušlapti. Judėk, mankštinkis, kad kraujas cirkuliuotų.Nebūk per ilgai šaltyje.
SKAUTŲ AIDO:

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

3. Nenešk šlapių vyžų į šiltą kabiną, nes jos susimes ir nebetiks.4. Šiaip laikyk vyžas sausoj, vėsioj vietoj. Vieną ar du kartu per metus ištepk rėmus sėmenų alyva ir nušluostyk, o tinklą šelaku. Patikrink, ar neprieinama pelių ar kitų graužikų.5. Nevartok vyžų niekam kitam, kaip tik žiemos sportui.
PIRMOJI PAGALBAKadangi dirželis rišamas per pirštus, net aplink di

dįjį pirštą, ir užrišamas už kulnies, pirštai lengvai sušąla. Retkarčiais ištrauk koją ir pamasažuok, kad pagyvėtų kraujo apytaka.Pūslėms tarp pirštų ir po pirštais išvengti, kojines ir.vidpadžius turėk sausus. Keisk juos dažnai.Neperdurk ir neperspausk pūslės. Uždėk nuospaudoms tvarstelį arba ką nors panašaus, pvz., minkštą tvarstei! su skyle virš pūslės: tuo būdu sumažinsi spaudimą i ją, ir mažiau skaudės.Pasirūpink, kad visi tolimos iškylos dalyviai būtų prityrę sportininkai-skautai.
30.7 41. 4 3
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