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Musų Bendradarbiams
Skautų Aidas turi daug talkinin

kų įvairiose vietose. Vieni rašo 
straipsnius, straipsnelius, kiti ko
respondencijas, pranešimus, kiti fo
tografuoja bei piešia ir dar kiti ki
taip prisideda, kad Skautų Aldas 
galėtu išlikti toks, koks visiems bū
tų malonus.

Šį kartą norisi paprašyti kelių 
smulkmenų:

1. Rankraščius, nuotraukas, pieši
nius ir p. medžiagą siųsti ne į spaus
tuvę, bet vyr. redaktoriaus adresu.

2. Geriau, kad rankraščiai rašyti 
tik vienoje lapo pusėje; nebūtina 
rašyti mašinėle, nes apie 90% visų 
rankraščių visvien redakcijos per
rašoma spaustuvei. Žiųrėti, kad var
dai, pavardės, pavadinimai, datos ir 
p. būtų aiškiai parašyta.

3. Patogiau, kai fotografijų para
šai rašyti ant atskiro lapelio, ne 
nuotraukos antroje pusėje; lapelį 
galima prilipinti nuotraukos apačio
je. Jei nuotraukoje matoma ne daug 
asmenų, tiksliau juos visus išvar
dinti.

4. Skautų Aidui rašyti gali kiek
vienas ir kiekviena. Bet vietose ge
ra turėti asmenų, kurie pastoviai 
informuoja apie veiklą.

Budžiu,
v. s. A. Saulaitis

ATSIMINIMŲ PĖDOMIS

Niekas negali jų atimti iš mū
sų — šventų Lietuvos atsimini
mų! Niekuomet jie nepasensta ir 
visuomet čia pat: tik pažvelk į 
seną nuotrauką, perbrauk per 
audinį, paklausyk dainos — ne
reikia nė to — tik užsimerk ir pa
galvok apie tai, kas buvo. Atsi
minimų bangos užlieja širdį ir 
nukelia į Gimtąjį Kraštą taip gy
vai, kad, rodos, tereikia ištiesti 
ranką ir galėtum jį paliesti.

Gimnazijos laikai: kas tokio, 
kad drabužis menkas ir kišenė 
dažniausiai tuščia — svarbu, kad 
gyvenimas klasėse kunkuliuoja. 
Kas norėtų būti lepšiu? Niekas. 
Per vakarėlius pasirodo savi ar
tistai, dainininkai, poetai, rašy
tojai. Koks užsidegimas! Nepri
klausomybės ir laisvės temos — 
kaip jos įkvepia.

Lietuvai tarnauti ruošiasi jos 
vaikai.

* * *
Vasarą stovyklos, skautiška 

kelionė. Miškų ir laukų gražu
mėlis, ežerų ir upių vėsumas... 

Žmonių ir sodybų įvairumas, 
tarmių savotiškumas...

Daug metų praėjo, bet niekas 
nėra užmiršta.

Vilnius su Gedimino kalnu, 
Trakų pilis ežero vidury — kas 
juos lankė, ėjo istoriniais Lietu
vos keliais.

Kad galėtume paimti jaunimą 
už rankų ir nuvesti jį prie pačių 
lietuvybės šaltinių.

Bet ar jų jokių nėra mūsų sąly
gose? Kas tik praeitį vadintų tik
ru gyvenimu, klystų. Tikras gy
venimas vyksta ir dabar lietuvių 
tarpe: šeimose, šeštadienio1 mo
kyklose, lietuviškose parapijose, 
minėjimuose ir susirinkimuose, 
sueigose ir stovyklose. Reikštis 
mūsų jaunimas gali įvairiausiais 
būdais, tik nepailskime ir nepa
siduokime; tuo būdu jis irgi turės 
gražių, lietuviškų atsiminimų.

Atsigrįžkime, prisimindami pra
eitį, bet nesustokime. Ženkime 
pirmyn, tvirtai tikėdami šviesia 
ateitim. P .P.
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VASARIO 16 d.

Lietuva, Tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žemė.
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tvirtas pagrindas gaunamas gyvenant 
šeimoje, kuri laikosi dorovės ir sveikatos 
principų ir stato Viešpatį aukščiau už vis
ką.

Tvirtas pagrindas taip pat gaunamas 
jaučiantis dalele tautos su praeitim, indivi
dualiu charakteriu ir bendru idealu.

Nerasi namų be dūmų, tautos be trūku
mų, bet vaikams ir kartoms nerūdijantį 
kraitį krauna, kas juose gera ir kilnu.

Mylėdami savo artimuosius iš širdies, 
atleidžiame, pateisiname arba pamirštame, 
nematome jų netobulumų.

Mylėdami Lietuvą iš širdies didžiuoja
mės esą jos vaikai; idealizuodami didžiuo
sius Lietuvių tautos žmones, semiamės stip
rybės iš jų gyvenimų ir darbų.

PRISIMENU

Prisimenu Tave, kiekvieną grąžą rytą 
Keliuos galvodama, kad Lietuvoj esu. 
Bet tas miražas taip greitai pranyksta, 
Nematant Tėviškės, savą lauką.

Nėra juk čia lietuviškojo kryžiaus,
Nėra nei Nemuno žaliu krantų, c c'
Nėra sodybos, rūtos, rugiagėlės, 
Nėra nei Baltijos, gražiojo gintaro krantu.

O Tėviškė, šalis gimtoji,
Baisiojo priešo pavergta,
Kada gi kris sunkūs vergijos pančiai,
Kada šalis Tu būsi vėl laisva?

Adi Marija
(Calif.)

Nesame nei siauri, nei akli, nei naivūs. 
Išeidami iš savo tvirto taško, siekiame 
mokslo, rūpinamės šių dienų problemomis, 
žiūrime plačiai.

Dar daugiau: naudodamiesi gerom pro
gom laisvame krašte, nepamirštame, kad 
ne visi lietuviai laisvi, ir todėl primename 
pasauliui apie Lietuvą.

Jokiu būdu nesame snobai, kurie įsi
vaizduoja, kad su jais viskas prasideda ir 
pasibaigia; kurie su panieka žiūrėtų į Lie
tuvos praeitį ir drįstų mažinti jos didžiųjų 
žmonių nuopelnus.

Nesame ir apsileidėliai, ignorantai, ku
rie galvotų, kad kalba nesvarbi, kad visa, 
kas sena, netikę; kurie vaikosi viso, kas 
nauja, ir nieko negali duoti savo.

Priešingai, esame giliai persiėmę noru 
savo sąlygose daryti visa, kad gražioji lie
tuvių kalba būtų gyva mūsų tarpe, kad bū
tume gerai susipažinę su Lietuvos byla ir 
kad Lietuvai būtų grąžinta laisvė.

Pripažindami kitus šio krašto gyvento
jus ii’ visa, kas gera šiame krašte, jaučia
mės tačiau viduj laisvi būti tokie, kokie 
esam — lietuviai, lietuviai su misija.

Mūsų ištikimybė Lietuvai sveika ir są
moninga ir puikiai derinasi su pareigomis 
ir meile gyvenamajam kraštui.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
— 27
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(Pašnekesiai vyresniesiems) s. A. G. Giedraitis

KRISTIJONAS DONELAITIS-LIETUVIS IR KUNIGAS

UŽ LIETUVĄ IR LIETUVIUSSkaityk Kristijono Donelaičio biografiją, skaityk tuos jo “Metus” nuo pirmosios lig paskutinės eilutės —• visur rasi ji ištikimą Lietuvos ir lietuvio idealui. Jeigu jis lietuvį pabara ar papeikia, tai nori, kad tas lietuvis būtų geresnis. Jeigu užjaučia, tai jam gaila jo. O visada nori, kad geras būtų, kad juo geresnis už vokietį, lenką, prancūzą, šveicarą. Antai kaip sako jis tokio gero būro Seimo burna:
... nei vienam klastot nepraeitis,
O lietuvninkams dar juo daugiau nepritinka.
Žinot juk visi, kaip kožnas Lietuvą giria
Ir kaip daug svetimų žmonių, kad mus pamatytų, 
Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo.Ar žinojo Donelaitis, kad jam dar negimus, prieš kelis šimtus metų, jo gimtąjį kraštą nusiaubė kryžiuočiai vokiečiai, daugybę mūsų giminaičių prūsų išnaikino, o kitus pavergė ir pavertė savo baudžiauninkais? Tikriausiai žinojo. Juk mokėsi jis tautų ir Bažnyčios istorijos, tai žinojo, ko smerkės į Lietuvą kryžiuočiai.Netenka patirti, kad Donelaitis būtų peikęs ar smerkęs Romos popiežių užstotus kryžiuočius, nors jis pats buvo evangelikų kunigas. Bet negalėjo jis nesipiktinti žiaurybėmis ir prievarta, kuri baudžiavos pavidalu tebebuvo ir jo laikais. Kunigas būdamas jis pagarbą reiškė karaliui ir savo žmones ragino grynai atlikti karaliui būriškas prievoles. Bet nepakentė išpuikusių valdininkų ir ponų sauvalės.Iš visos Donelaičio poemos matyti, kaip sielojosi jis savo tautiečių reikalais. Nekalba ir nerašo, neagituoja, kad čia, lietuvi, tavo žemė, kad tu šio krašto ponas ir valdytojas, bet visur jauti, kad ir be tokio įtaigojimo tiktai lietuvis dedamas to krašto šeimininku. Štai ką jis

padoraus būro Lauro žodžiais sako apie tuos, kurie svetimi prūsų žemėje:
Vokiečiai lietuvninką per drimelį laiko, 
O prancūzpalaikiai, į ji žiūrėdami, šypsos.

... lašinių lietuviškų prisiėdę
Ir mūsų ahj su gvoltu jau visą sugėrę, 
Vėžly bus lietuvninkus išpeikt nesigėdi.
Tu, prancūziškas žioply, su šveisteriu storu 
Ii- kas dar daugiau susibastėt Lietuvą vargint, 
Kas jums liepė mus ir žmones mūsų paniekint? 
Ar negalėjot ten pasilikt, kur jus nuperėjo 
Ir varles bei rupuižes jus ėst pamokino?Tie atsibastėliai kaikuriais atžvilgiais gal ir šviesesni buvo už seniai pavergtus ir nuskurdintus baudžiauninkus lietuvius, dėl to niekdėle galėjo kada ir pasišaipyti iš lietuvių. O toks pasišaipymas jau ir per širdį nuoširdžiam ir jautriam lietuviui. Iš tikro, atsibastėli, juk vistiek keno valia čia atsiradai, minti Lietuvos žemės vaisiais ir dar drįsta šaipytis iš tų, kuriems ta žemė kaip motina priklauso! Tie atsibastėliai čia kaip kokios piktžolės, dėl to ir tie žodžiai tokie aštriai priekaištingi:
AR NEGALĖJOT TEN PASILIKT, KUR JUS 

NUPERĖJO...Tie atėjūnai, pastoviai čia apsigyvenę, atnešė ir blogų papročių, o sudrumstė lietuvių gyvenimą jau ir dėl to, kad valdžia, juos čia įsodinus, davė jiems ir privilegijų.Rodos, daugelio žmonių ypatybė — nusižiūrėt į kitus. Nusižiūrėdami vieni ko gera išmoksta, kuo geru persiima; kiti ir blogais pavyzdžiais susigundo — kokie kam patinka ir prilimpa.Ir Donelaičio meto lietuvninkai nusižiūrėdavo į ateivius, į kolonistus, savo žemės piktžoles. Ogi ir kurioje piktžolėje gali rasti ir ko įdomaus. Tiktai Tautos gyvenime svetimybė, vistiek kokia ji bebūtų, įneša tam tikro nesklandumo. Tokio nesklandumo jau ėmė rastis ir Donelaičio metais Prūsų Lietuvoje.Seni žmonės kartais primena vaikams praeitį, kad ji geresnė buvus. Geresnė, žinoma, ne mašinomis, ne nuostabiais išradimais, bet savo papročiais, kilnesne žmonių dvasia ir gerais darbais. Ir Donelaitis nevieną kartą primena praeitį, tas “barzdotas”, “lietuviškas gadynėles”,
Kaip dar prūsai vokiškai kalbėt nemokėjo
Ir nei kurpių, nei sopagų dar nepažino,
Bet vyžas, kaip būrams reik, nešiodami gyrės.Iš tikro juk ne vyžos, o blogi papročiai ir blogas elgesys “Lietuvai ir lietuvninkams” gėdą darė.

28 —
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PIRMOJI TRISPALVĖ ŠIAULIUOSE

Ar girdėjote apie Betsy Ross 
Philadelphia oje, kuri, pagal kai 
kuriuos istorikus, pasiuvusi pir
mąją Jungtinių Amerikos Vals
tybių vėliavą 1776 metais?

Nepriklausomybės paskelbi
mas buvo pasirašytas 1776. VII. 
4 dieną, ir žmonės panoro iš
reikšti savo naują vienybės ir 
nepriklausomybės dvasią atitin
kama vėliava.

Tuo reikalu speciali komisija 
su generolu Jurgiu Vašingtonu 
priešaky atsilankiusi pas vėliavų 
siuvėją Betsy Ross, prašydama 
jos pasiūti vėliavą iš pakaitomis 
sudėstytų išilgai: 7 raudonų ir 6 
baltų dryžių ir 13 baltų žvaigž
džių mėlynam lauke kairiajame 
viršutiniame kampe. Trylika dry
žių turėjo atvaizduoti trylika 
valstybių, o žvaigždžių vainikas 
— naujai rastą vienybę.

Sakoma, kad siuvėja perkalbė
jusi generolą žvaigždes daryti 
ne šešiakampes, o penkiakam
pes. Tokios jos yra ir šiandien, 
nors jų skaičius ir padidėjo iki 50.

Viena anų legendų pasakoja, 
kad pirmoji pagal Jurgį Vašing
toną suprojektuota ir 1779. VI. 4 
kongreso priimta vėliava, plevė
savusi virš Jungtinių Amerikos 
Valstybių kariško posto, buvusi 
padaryta iš baltų marškinių, se
no mėlyno švarko ir raudonų 
dryžių, iškirptų iš kareivio žmo
nos apatinuko.

* * *
1920-ieji metai Šiauliuose. Nak

tis iš vasario penkioliktosios į 
šešioliktąją dieną.

Apsaugok. Aukščiausias, tą mylimą sali,
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai!
Juk tėviška Tavo malonė daug gali!
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai.
Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios Tėvynės,
Maloningas ir galingas per visas gadynes!

MAIRONIS.

Mieste vienas po kito gęsta ži
buriai, tik ne Venclauskių na
muose.

Savi vaikai ir priglaustas jau
nimas, kurio niekad netrūksta 
šiuose namuose, sumigo, bet pa
ti šeimininkė ir augintinė Marijo
na tebesitriūsia: iki tol didelėj 
pagarboj laikytos šeimininkės 
pasoginės paklodės suplėšomos 
i ilgus, vienodo platumo dryžius 
ir dažomos geltonai, žaliai ir 
raudonai. Kam? Kas darosi, kad 
dienos neužtenka dažymo dar
bams?

Neužtenka, nes dieną buvo su
sirinkę Siaubų kariškių atstovai, 
savivaldybės pareigūnai ir įžy
mieji piliečiai, jų tarpe didelė 
patriotė ir žinoma labdarė Sta
nislava Venclauskienė, antro
sios Nepriklausomybės sukakties 
šventei aptarti.

O džiaugsmingai švęsti tikrai 
begalės priežasčių: nors 1918. II. 
16 Vilniuje ir pasirašytas Lietu
vos Nepriklausomybės aktas ir 
jis paskelbtas pasauliui, nei už
ėmę kraštą vokiečiai, nei vėliau 
įsiveržę bolševikai nenorėjo pa
sitraukti.

Vyksta kovos, nukenčia žmo
nės ir dar labiau naikinamas 
kraštas. 1919 metų rudenį tenka 
kovoti ir su bermontininkų gau
jomis, kurios ypatingai žiauriai 
siaučia Siaubuose ir apylinkėse. 
Bet pagaliau gruodžio mėnesį ir 
tas priešas nugalėtas. Galima 
laisviau atsikvėpti ir ruoštis su
tikti Vasario 16-ąją.

skautininke
Stanislava Venclauskienė

Susirinkę posėdžio šiauliečiai 
numato kalbų, kariuomenės įgu
los paradą ir žmonių eiseną. Ky
la vėliavų klausimas, o, pasiro
do, miestas jų dar neturi.

— Žygiuoti be vėliavų? Neįma
noma! — galvoja Venclauskienė, 
ir jau jos širdy viskas nutarta: 

■—■ iki ryto vėliavos bus parūpin
tos!

Ji ir Marijona dažo, siuva. Ran
kos dirba, o mintys sukasi apie 
kovą už laisvę, apie tremtį Rusi
joje per neseniai pasibaigusį ka
rą, apie laimėtą nepriklausomy
bę.

Išaušta diena, ir vėliavos pa
siūtos! Skaisčios spalvos gražiai 
derinasi, nerimsta, nes nori per
imti savo pareigas.

Eisena ilga: nuo Frenkelio fa
brikų iki Sukilėlių Kalnelio žy
giuoja kariai, miesto pareigūnai, 
organizacijos, šiaip miesto gy
ventojai. Juos veda išdidžiai ir 
džiaugsmingai Nepriklausomos 
Lietuvos Trispalvės! Už tai mies
tas jas po to saugoja kaip bran
genybes.

— 29
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PRISIMENU NERINGOS STOVYKLĄ

(Pirmoji 1967 metų stovykla)
Neringos stovykloj daug dainų, daug juoko, 
Neringos stovykloj daug jaunų širdžių — 
Dievui ir Tėvynei jos karštai liepsnoja, 
Artimui padėti joms netruks jėgų...... skamba ausyse širdį skatiną, kvapą užimą, džiaugsmą kelią, prisiminimus šaukią stovyklos dainos garsai.Prieš akis vėl stojasi vaizdų vaizdais stovykloje išgyventos dienos. Prisiminimais grįžta laužo liepsna, eukalipto gojai, ošią per dienas, pietų kryžius, auksu spindįs per naktis; saulutė besišypsanti pro debesėlį, skaistūs sesių veidai, linksmos brolių šypsenos; nenuorama vėjelis, žaidžiąs su laužo dūmais, ir toji nenutilstanti daina, lydėjusi mus kartu su sesės Nijolės akordeonu per visą stovyklą.Prisimenu, kaip saulutei juokiantis pro gana jau tamsų debesėlį, I. 2 susirinkome Aušros tunto stovyklavietėj ir iš tolo žiūrėjom vienas į kitą. Kas per vieni ir iš kokių padangių susirinkę? Bet nebūtų skautiškos širdys!Po trumpos valandėlės tinklinis, žaidimai ir alkis sujungė mus visus į vieną šeimą. Kaip prisimenu, tai nuo čia ir prasidėjo tas neišardomas stovyklinis susicementavimas, lydėjęs mus per visą Neringos stovyklos laiką.Prisimenu, buvau visose rajoninėse stovyklose, bet nė vienoje neteko dar sutikti tiek geros nuotaikos ir tiek broliško sugyvenimo.Tiesa, mes savo išdaigų dalį atlikome nė kiek neblogiau, kaip ir kiekvienoje kitoje stovykloje, bet 

tas visa buvo daroma tokia gražia nuotaika, kad viskas vis gerai baigėsi.Prisimenu... stovyklos dienos slenka pro akis. Rodos, matau kiekvieną eukaliptą, gojumi supusį mūsų stovyklavietę; girdžiu vartų negailestingą cypimą ir užuodžiu dulkių debesis, ateinančius iš automobiliams pastatyti vietos. Mintimis vėl grįžtu į Ingleburną ir, žengdamas pro vartus, einu lankyti stovyklos, kur gal, kaip ta neramioji dvasia, vėl rasiu ramybės. Gal vėl man vėjas atneš dainos garsus, gal vėl pajusiu širdyje tą brolišką vienybę, supusią mus visus...Trimito garsai perplėšė rytmečio tylą ir išbaidė iš medžio šakų snaudžiančią kukaburą.— Stovykla, kelk, — tingiai aidi per stovyklą, ir po vieną, po' du iš palapinių pradeda lįst apsnūdę stovyklautojai. Apsnūdę? Tik ne vilkiukai. Tie jau geras pusvalandis erzeliuoja po savo palapines, ir sesė Liuda Apynytė prie geriausių norų negali jų nuraminti. Kaip gi čia miegosi, kad jau taip gražus rytas seniai išaušęs ir dienos darbai laukia.— Viens du, viens du, — skamba br. Saženio komanda rytinei mankštai. Per krūmus, patvoriais bėga broliai, vaikydami iš savęs nakties apsnūdimus.

Sesės tuo tarpu ramesnės. Jos tik taip sau, pakeldamos rankas, kiek pasilenkdamos, pasimankština rytą ir tuojau bėga praustis. Niekas negali laiko gaišinti, reikia greitai apsirengti, palapines sutvarkyti, apie save apsižiūrėti, nes tuoj ateis stovyklos valdžia inspektuoti ir negailestingai spręs, kam tą rytą priklauso garbė gauti pereinamąją gairelę.Skambant ramiems himno garsams, į stiebą kyla trys vėliavos: dvi trispalvės iš šonų ir Australijos vėliava vidury.Šitoje aikštėje susirinkdavome kiekvieną dieną du kartu vėliavų apeigom. Čia susirinkome ir į stovyklos atidarymą. Išsirikiavus visai stovyklai, atraportavus adjutantui, štai nuo valdžios palapinės atžygiavo visos stovyklos vadovybės lydimas, pražilusių skautininkų apsuptas PL Bendruomenės Pirmininkas p. Bačiūnas. Gražiais žodžiais prabilęs, ragindamas mus visados išlikti lietuviais ir mylėti savo tėvų žemę, jis paskelbė stovyklą atidarytą.Plesdint rajono vėliavai, maršo garsams skambant, visa stovykla gražiai pražygiavom pro garbės svečius. Kažkaip net pakutena širdį, kaip matai tokį būrį uniformuoto jaunimo lelija papuoštą vėliavą sekant! Į juos bežiūrint net nesinori tikėti kai kurių pesimistų mintims, kad štai mes Australijoje savo skaičiais mažėjame. Kad taip ir būtų, bet skautiška dvasia tikrai vis augame, vis stiprėjame!Po vėliavos pakėlimo’ žygiuojame visi klausyti šv. Mišių. Brolis k. Butkus jau stovi prie altoriaus, medžių pavėsyje pasiruošęs, mūsų laukdamas. Gražiai ir darniai skamba Pulkim ant kelių ir kalėdinės giesmės.Pusryčiai. Amžinai alkani vilkiukai ir paukštytės, iš bažnyčios zovada bėgdami, nusigriebia indus ir kol rimtesnieji viršininkai pamažu ateina prie virtuvės, jie jau suspėjo du ar tris kartus pakartoti: ko, ko, bet blynų ar prancūziško tosto su marmeladu mums dar nė kartą nepritrūko. Indai tik skamba, mažai kas kalba. Reikia skubėti, nes alkis ir dienos darbai nelaukia.30 —
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Tikrai, dienos darbai nelaukia. 
Jų tiek daug, kad nuobodžiauti nė
ra kada. Tik spėk suktis.

Vos spėjus pavalgyti brolis Žem
kalnis (“Baksi” populiariai šaukia
mas) ragina visus skubėti, nes rei
kia eiti ruoštis patyrimo laipsnių 
egzaminams, mokytis Morzės abėcė
lės, lankyti dainų pamokas (juk 
Neringos stovyklos dainą reikia ge
rai išmokti!), dirbti prie vartų, vė
liavų stiebų, kryžiaus, skelbimų 
lentų įrengimų.

Ne juokai tie visi Įrengimai: bro
lis Rudys taip griebė mus visus, 
kad viską tinkamais mazgais surai
šiotume, jog kiekvienas mūsų ir ne
noromis prisiminė ar išmoko visus 
reikiamus mazgus. Bet kas kantriai 
perėjo per br. Mykolo (“Mikas, pil
vas, akiniai ir kepu-u-u-rė”, buvo 
mūsų laužo populiarus šūkis) ran
kas, išmoko visą, ką galima išmok
ti apie pioneriją ir stovyklos pabai
goje gavo pionierio specialybę.

Kad būčiau žinojęs, jog tas viskas 
tereikalauja trupučio pastangų, 
būčiau ir aš mielai prisidėjęs!

Sesės nė kiek nesnaudė ir vyriš
kai jungėsi su mumis i darbus. Ką 
padarysi, kad sesių pastovyklė te
buvo, kaip sakyti, už tvoros, ir ne
išvengiamai turėjome dažnai mai
šytis kartu, tai yra, taip dažnai, 
kaip viršininkų budrios akys mums 
leido.

Nors ir griežtai buvome prižiū
rėti, bet vis dėlto prie valgio sta
lo, per pastovyklių lankymosi lai-

Australijos koala.

APIE LIETUVĄ

III-je LSS Australijos rajono NE
RINGOS stovykloje Juodkrantės 
pastovyklės sesės dalyvavo rašinė
lių konkurse.

* * *

Lietuva yra labai graži, bet seno
viška šalis. Iš senųjų laikų čia yra 
užsilikę daug papročių. Daugelis jų 
rišasi su Kalėdų ir Velykų šventė
mis.

Kalėdos pradedamos Kūčių vaka
ru. Šeimininkės skuba apsipirkti 
prieš uždarant krautuves ir grįžu
sios namo, pradeda ruošti Kūčias —- 
vakarienę.

Per Kūčias šeimos galva paima 
pašventintą plotkelę ir apdalina su
sėdusius prie stalo — nuo vyriau
sio iki jauniausio. Paskui pradeda
ma ragauti valgiai.

Tikros Kūčios esti iš 12 ar dau
giau skirtingų valgių.

ką, prie laužo, visi kartu susitikda
vome, gaudavome pasikalbėti, pasi
šnekėti. Taip susidraugavome, kad 
be galo gaila buvo atsiskirti nuo į 
visus Australijos kampus išvykstan
čių brolių ir sesių. Bet kita rajoninė 
stovykla, reikia tikėtis, vėl visus 
apjungs.

Mūsų seses tvarkė ir rūpestingai 
prižiūrėjo Dana Jokubauskaitė, ku
ri buvo ne tik griežta ar motiniška 
vadovė pagal reikalą, bet mokėjo 
ir dainas pravesti, ir akordeonu pa
groti, kai sesė Nijolė mus paliko.

Negaliu pamiršti ir sesių pasto
vyklės adjutantės Snieguolės Da- 
gytės, kuri, kaip pasamdyta, mo
kėjo išknisti visus sesių daromus 
žygdarbius ir juos atitinkamu 
raportu perduoti sesei Danai.

Morzės abėcėlė, signalizacija — 
visų brolių nemėgiamas, visų sesių 
pamėgtas dalykas. Lektorius — bro
lis stovyklos adjutantas Henrikas 
Antanaitis. Geras vyras, tikras 
džentelmenas, pavyzdingas pareigū
nas. Net stovyklos viršininko pa
sveikintas “Budėk!”, atsakydavo 
“Vis baudžiu, broli viršininke...”, 
mat, pagal visus nuostatus: juk vir
šininkas ar jo adjutantas, o kartais 
ir abu, turi būti stovyklos kirviu...

AUSTRALIJOJE

Velykos yra didžiausia šventė iš 
visų. Dieną prieš tai vaikučiai dažo 
margučius, išbraižydami juos viso
kiais ornamentais, bei išdažydami 
įvairiausiomis spalvomis. Pabudę 
Velykų rytą išsidalina kiaušinius ir 
eina ieškoti Velykų bobutės palik
tųjų. Paskui prasideda margučių ri- 
tinimas ir daužymas, sukeliąs daug 
juoko, o kartais ir ašarų...

Lietuva 1940 m. buvo užgrobta 
Rusijos. Daug kartų esu girdėjusi ir 
skaičiusi, kaip lietuviai buvo veža
mi į Sibirą ir kaip baisiai kankina
mi lietuviai patriotai.

Aš labai norėčiau pamatyti, savo 
tėvų žemę; tiek daug esu apie ją 
girdėjusi. Tad laukiu tos dienos, kai 
tėvynė vėl bus laisva ir visi galė
sim laimingai grįžti atgal į tą my
limą šalį.

Rasa Zinkutė.

Žinoma, per šį užsiėmimų laiką 
teko laikyti ir egzaminus.

Su baime rinkomės prie egzami- 
nuotojų s. A. Mauragio, s. kun. P. 
Butkaus, brolio Saženio, s. Žalio, 
sesės Jokubauskaitės ir kitų egza
minatorių.

Na, ir griebė jie mus! Kratė, klau
sinėjo, dulkino, o prakaitas tik bė- 
go per mūsų nugaras. Bet šiaip bei 
taip pamažu visi per egzaminus per
sirito. Tur būt, egzaminuotojų šir
dys tikrai nebuvo kietos: net kojas 
pakirto bestovint ir beklausant visų 
egzaminus išlaikiusiųjų sąrašo.

Pietūs. Vėl virtuvėje eilės, bet 
greitai eina. Guliašas, dešrelės, žu
vis, blynai. Viskas skaniai ir pui
kiai pagaminta. Dirbti virtuvėje 
kai kurie veržiasi net po kelis kar
tus savanoriais, nes dirbti br. Lau
kaičio priežiūroje vienas malonu
mas, o kartu ir puiki praktika virė
jo specialybei įsigyti. “Žibučių” 
skiltį net viešai pagyrė už tai, kad 
gerai atliko pareigas. Daug dalykų 
per stovyklą reikėjo pažymėti, bet 
virėjus tenka pagirti: valgis nie
kuomet nė penkių minučių nepavė
lavo.

(B. d.)
Brolis

— 31
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SKAUTAS TIESUS IR LAIKOSI SAVO ŽODŽIO

Vienas iš gražiausių da
lykų, kuri galima pasakyti 
apie skauta, yra, kad juo 
galima pasitikėti. Tai reiš
kia, kad jis sąžiningai atlie
ka pavestą arba pažadėtą 
darbą, neišsisukinėja, kalba 
tiesiai — nėra dviveidis, — 
nemeluoja ir moka laikyti 
jam patikėtą paslaptį.

Pirmasis įstatas yra tar
tum visų kitų įstatų pagrin
das. Jei skautas jo nesilai
ko, viskas susvyruoja. Jo 
sąžiningumas visuose rei
kaluose abejotinas. Jis ne
turi tikros savigarbos:

Jis ateina į sueigą nepa
daręs, ką žadėjo atlikti, ar
ba visai neateina, net ne
pranešęs apie tai.

— Negalėjau, — yra jo 
vienintelis išdidus pasiaiš
kinimas po laiko, tartum 
valstybinė paslaptis jį var
žytų net atsiprašyti.

Jis pigiai išsisukinėja, 
slapstosi nuo darbų, tingi.

— Sirgau; buvau kitur 
užimtas; negalėjo manęs 
atvežti, — jo įprasti žo
džiai. O tuo tarpu iš jo 
žvilgsnio ir susitraukusios 
laikysenos visai aišku, kad 
jis vengia pajudinti pirštą, 
raitosi išsisukinėdamas kaip 
ungurys.

Jis nebrangina savo žo
džio : vienam sako vieną, ki
tam kitą, o jiems už akių 
trečią. Pameluoti jam tik 
sportas:

— Ar svarbu? — sako jis 
su gudria šypsena. — Kas 
jam rūpi? Ir kas jis man?

Pats būdamas nepatiki
mas, jis niekuo kitu nepasi
tiki ir visus įtaria meluo
jant, apgaudinėjant.

— Ne ką ir Vytas nuvei
kia, tik giriasi. Būtų tikras 
asilas klausyti, draugininko 
ii- vargti. Žinau aš tokius! 
— ramina save patentuotas 
tinginys, chroniškas suk
čius.

Taip ir brenda po klampy
nes vargšas žmogelis ir ne
išbrenda, labiau aplimpda- 
mas nenuoširdumu, tingėji
mu, melu.

Prieš jį atsistoja skautas, 
kuris laikosi pirmojo įstato, 
tiesaus žvilgsnio ir tiesios 
kalbos vyrukas. Jam tikrai 
rūpi būti skautišku.

Kartais ir jam sunku save 
nugalėti, bet jis stengiasi. 
Stengiasi būti punktualus, 
padėti kitiems, prisidėti 
prie bendro pasisekimo. 
Stengiasi įgyti draugų ir 
viršininkų pasitikėjimą, lai
kydamas duotą žodį, neiš- 
plepėdamas, kas patikėta, 
neapgaudinėdamas per eg
zaminus.

Jam nereikia, slapstytis, ir 
visi mielai į jį kreipiasi.

— Kam, broliai, pavėsime 
šį darbą ? — klausia draugi
ninkas vieną dieną. — Rei
kia žmogaus, kuriuo galima 
pasitikėti.

Visi šaukia vieną vardą.
Ar tai atlyginimas už są

žiningumą — naujas dar
bas? Taip, tai didelis atly
ginimas, nes buvo pasaky
ta, kad juo galima pasitikė
ti. Tai gražiausias dalykas, 
kurį galima pasakyti ne tik 
apie skautą, bet ir bendrai 
apie kiekvieną kitą žmogų.

32 —
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VASARIO 16 šventės vėliavos Clevelands, 
s. V. Bacevičiaus ntr

Bostono DLK KĘSTUČIO dr-vės pavyzdln 
gi skautai Vytas Dabrila ir Vytas A- 
domkaitis. s. Č, Kiliuli® ntr.

Kun. GRAŽINOS v. skč. būrelis 
Los

Kairėje:
v. si. L. Vilimienėj 
v. si. I. Keselytė, 
ps. N. Grinienė, 
v. si. A. Palukaitienė, 
ps. I. Bužėnienė, 
v.si. I. Turnienė, 
ps. S. Abelkianė.

Dešinėje: 
ps. R. Pakalnis, 
v.31. A. Uogintas.

A. Balsio ntr.

-33
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Slankioją^.

Piemenų 
ant pagalio

Pastiprint** 
piemenų taip 
pat ant medžio

Siūlu ar plona virvute aprišti 
/sutvittinti/ storesnės virvės 
galą. Pradėti /l/. Apsukti /2/. 
Patraukti kilputes p© apsukimu.

Kiek kitokia "markė”.Kaip atplnti virvės galą?

4"Atvyti virvės 
/lyno/ pluoštus

/ft

Pluoštus atlenkus praverti že
myn / 2/. Suveržti ir įtraukti 
ligi atvijimo / 3/. Praskėsti 
pluoštus žemiau ir vis prakiš
ti galus /^f. Pradėti ploninti 
galus /b/. Verti Žemyn ir vis 
ploninti /6/. Atvejami salai 
ploninami /7/ : x - 1/3,"y _ 
ž/3 ir z - galiukai paslepiami.

34-

Sulenkti virvę /l/. "Suvežti" 
kilputes /2/. Užmauti ant pagalio. 
Ilgoji virvės galą tempti - įverž
ti.

Dar du pririšimai;
Vieną virvės galą aplenkti

— apie balkį ir juo surišti pie- 
X menų mazgą ant pačios virvės.

Pririšimas tinka ir stovyk
loje virves tempiant kam kabinti
Dešinysis labai paprastas, bet 

patogus. Nerišamas piemenų maz
gas, bet, apenkus virvę 
kas apsukamas apie savo

galiu- 
kamieną

Tinka surišti minkštus
Kitas paprastas surišimas; liktus. Gerai susiver 

■ ~ Z18.
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Pentis

'i Skylė ketui

Kirvis dalių pavadinimai:

Kirvapentė.
Kirviapentis.

Skautams tinka nedidelis kirvis 
kurio kotas išlenktas ir neilgas.

sPiova vinims 
traukti.

Kirviakotis.
Kirvakotis.

Kotas

Ašmenys.

Išlenktas kotas

Kirvininkas - kirvių kalė - 
jas, taisytojas.

Miško kirtėjas 
Malkininkas

Kirvis turi būti išbalansuotas: 
pakišus pirštą prie koto - turi 
nusvirti.

Visi kertami, kapojami, ske
liami ar tašomi medgi© gaba
lai turi būti padėti ant ka
ladės ir kirvio smūgiai turi 

ją atsitrenkti

KAIP KIRSTU

i

Kaip perkirsti

Kaip skaldyti 
malkas?

stačią?

Nestorą, ilgoką pagalį 
galima malkoms perkirs
ti stačiai atrėmus į že
mę. Kapoti trikampiu. 
Bet atsargiai! /Kairėje/

į makštį 
ladę

Skaldyti malkas 
ladės! Kitaip - pavojinga 
skaldytojui ir nesveika kir
viui /atšimpa/.

%-tik ant ka-

Atsargiai su kirviu!

Kirvinė - prie sienos 
pritaisytas medinis 
daiktas kirviui užkišti.

1 ir 2: vo j i n ga______ _ _ palikti kirvį 
kur nors numestą arba įsmeigtą į 
žemę: kas nors gali susižeisti. 
Ir kirvis rudyja.

5: Uždrausta įsmeigti kirvį į 
gyvą medį, nors ir trumpam. Sa
vaime aišku, kad jokio medžio 
negalima kirsti be leidimo.
4,5,6: Kirviai laikomi įkišti 

į makštį arba 1 tam reikalui ka-

7 ir 8: Saugiausias būdas kir
viui neštis - laikyti jį už pen
ties arba įkišti jį už diržo už
pakalyje, nusuktom ašmenim. Nie
kad nenešioti kirvio, įkišto šo
ne ar prieš save.

-35
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dradarbiaj: M. BtrtUla, P. ButaMHs.P Kl 
ir A ŽmuldiUtaoitiaa

J® 22 (70) Vilnius, antradienis, 1918 m. vasario mėn. 19 d. II metai

LIETUVOS TARYBA 
skelbia

Iiiettrvos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokie
tijos ir Ritų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, Raipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus kon^renc>j°s nutarimu 
rugsėjo m. 18—28 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine VILNIUJE ir tų valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Įldetuvos Taryba pareiškia, kad LdetllVOS VčllstybėS pa
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Vilnius, vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Tarybos nariai:
Dr. J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St. 
Kairys, P. Kilnias. D. Malinauskas, V. Mironas, St. Narutavičius, A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K Šaulys, J Šernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgevi
čius, J. Staugaitis, J. Vailokaitis. J. Vileišis.

1918 m. vasario 19 d. Lietuvos Aido pirmame puslapy buvo atspausdinta Lietuvos Tarybos deklaracija 
skelbianti Lietuvos Nepriklausomybę, šis Lietuvos Aido numeris buvo vokiečių karinės valdžios tuoj 
konfiskuotas ir uždraustas platinti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS P R Ė Z I L E N T A I ;

Dr, Kazys Grinius, 
III-ciasis Prezidentas. 

/Gimęs 1866.XII.17;
miręs 1950.VI.4/.

Antanas Smetona, 
I-asis Prezidentas.

ill-čiasis Lietuvos Skautų Šefas.
/Gimęs 1874.VIII.10;
miręs 1944.1.9/.

“Lietuvos Taryba ... skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lie
tuvos valstybę su sostine Vilniuje...”

Aleksandras Stulginskis, 
Il-asls Prezidentas. 
Il-asis Lietuves Skautų

Šefas.
/GimęS 1885.11.26/

/l-asis Li etųvos Skautų 
Šefas buvo Dr. J. Alekna

buvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklas, stovėjęs Karo muzie
jaus sodelyje Kaune, kurj komunistai okupavę Lietuvą tuoj nugriovė, 
kad lietuviams jis neprimintų Nepriklausomą Lietuvą.

-37
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AmiMUSL. NEPRIKLAUSOMA LI ETUVA® - --- - - - ' © --------
UŽDAVINĮ 
paruošė s. A.S.

11 ■■ .................. ... ""

D - Savanoriai iškovojo ________  laisvę*
E - 1918 vasario 16 atgauta Lietuvos

F - Gedimino miestas, Lietuvos sostinė. 
G - Konstituciją paruošė------------ seimas*
H - 1923 m. prie Didžiosios sietuvos 

prisijungė pajūri® --------  kraštas*
J - Kas Lietuvai ir lietuviui brangu.

1. Antrasis prezidentas.
2. Trečiasis prezidentas.
3. Nepriklausomybę paskel

bė Lietuvos .
4. AUŠROS leidėjas.
5. Lietuvos priešai iš 

rytų 1918 metais.
6. šioje vietoje pasirašy

ta sutartis su lenkais.
7. Lietuvos respublikos 

vyriausiasis įstatymas.
8. Ūkio reikalams sutvar

kyti pravesta  
reforma.

9. Šioje vietoje jauneji 
Lietuva nugalėjo vokie
čius bermontininkus.

10. Lietuvos sostinė, ku
rioje buvo paskelbta 
nepriklausomybė Ir ku
rią pagrobė lenkai.

11. Lietuviai per amžius
troško ____ ________ .

12. Kai 1918 m. dar nebuvo
kariuomenės, už laisvę 
kovėti stojo ________.

13. Lietuvos kaimynai ir 
priešai iš pietų, užė
mę sostinę Vilnių.

14. Laikinoji Lietuvos 
sostinė, 1920-1939 m.

15. Lietuva bus

JB

G

A - Pirmasis Lietuves pre
zidentas ir Tarybos 
pirmininkas.

- Nepriklausomybės aktą
pasirašė Dr. J. _______•

- Vieta, ties kuria lie
tuviai nugalėjo lenkus,
bet ne Giedraičiai*

K - Ką lietuviai iškėlė Gedimine kalne: 
geltoną, žalią, raudoną.

L “ Tas pats miestelis, kaip C.
M.- Laisvėj! Lietuva rūpinosi geromis 

mokyklomis; jas lankė jauni Lietu
vos -------- ------------ ,

N - Vokiečių kariuomenės likučiai, var
ginę kraštą, kurie buvę nugalėti 
ties Radviliškiu.
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RŪBINĖJE PER

Kaziuko mugė yra skautų šven
tė, kurioje jie ne tik savo rankų 
darbus parodo, bet taip pat ir 
pasipinigauja.

Į Kaziuko mugę susirenka maž
daug tris kartus daugiau žmonių, 
negu j kokį nusisekusį ir salę pri
pildžiusį koncertą. Nors ne visi 
paltus rūbinėje pasikabina, mes 
vistiek gerai uždirbame.

Anksti tą sekmadienį reikėjo 
keltis. Pusę astuonių aš jau iš
ėjau iš trobos ir aštuntą valandą 
Jaunimo Centro koplyčioje iš
klausiau Mišias.

Pusę devynių Vytautas, Liuci
jus, Andriejus ir aš jau buvome 
rūbinėje ir skirstėmės pareigo
mis. Rūbinę padalinome į ketu
rias lygias dalis. Kiekvieną dalį 
turėjome gerai sutvarkyti, kad 
žmonėms pradėjus plūsti nesusi
darytų sunkumų. Baigėme sudė
ti į vietas kabinotus, kuriuos 
kaip tik vakar per šeštadieninės 
mokyklos pamokas vaikai ant 
žemės buvo išmetę, iššlavėme 
grindis, stalčius išvalėme ir sudė
jome numeriukus.

Iš vienuolyno paskambino Bro
lis Petras. Jis man liepė atsiųsti 
du berniuku. Reikia kažką pada
ryti. Nusiunčiau Liucijų ir Vytau
tą. Pasilikova du.

Apie pusę vienuoliktos jau pra
dėjo kabinti paltus mažieji skau
tai ir skautės. Tiesa, ne visi bu
vo maži ir ne visos buvo- mažos, 
bet visi elgėsi kaip maži, nes ne
norėjo mokėti už pakabinimą. 
Kol juos įtikinome, kad būtinai 
turi mokėti, praėjo gerokas pus
valandis.

Paskiau viskas ėjo kaip peiliu 
per sviestą. Ateina žmogus, ka
bini jo paltą, paimti užmokestį ir 
lauki kito žmogaus. Taip karto
jasi ir kartojasi. Ir juo toliau laik
rodžio rodyklė pasisuka, juo di
dėja mūsų darbo tempas.

KAZIUKO MUGĘ

Apie pusę dvyliktos pastebė
jau, kad mudu jau bėgava kaip 
greitieji traukiniai, be sustojimo. 
Ką daryti? Reikia pašaukti Liuci
jų su Vytautu. Ir pasakau Andrie
jui, kad jis kuo greičiausiai, kuo 
trumpiausiu ir lengviausiu take
liu, nubėgtų per kiemą į vienuo
lyną ir pašauktų tuos du bernu
žėlius.

Jau visa minia už langų stovi, 
o aš vienas tedirbu. Vienas vie- 
ninteliausias langelis tėra pra
daras, pro kurį vargšas žmogelis 
gali įkišti savo paltą... ir pinigą.

Savo rūbinės dalį jau visai 
baigiu pripildyti, jau mano kojos 
vos nelinksta, kai ateina, atbėga 
trys kariai, trys išvaduotojai. 
Kaip buvome susitarę, taip aš ir 
laikiausi: savo dalį pripildžiau, 
ir esu kaip ponas — nieko man 
nebereikia dirbti. Ir nuėjau pasi
žiūrėti kas viršuj dedasi.

Ten jau kitoks vaizdas. Žmonės 
grūdasi, perka loterijos bilietus, 
perka visokius niekniekius, lei
džia be reikalo pinigus. O aš sau 
juokiuosi: kas jums bus rytoj, 
kai neberasite kišenėje kokios 
dvidešimkės? Nebebus taip įdo
mu kaip dabar.

Salė parūkusi, prie lubų taba
ko dūmų debesys — ar tik ne
pradės lyti? Žiūriu — balkone 
Tėvas Kubilius stovi ir, kaip koks 
didelio laivo kapitonas, žiūri į to
lį — į sceną. O scenoj valgykla. 
Ką jis, vargšelis, galvoja? Kaip 
jo salė beatrodys tai makalynei 
pasibaigus? Bet tiek to, ne mano 
reikalas. Einu tolyn. Jūs patys 
žinote, kaip ten viskas atrodė. 
Susitinku brolį. Jis skautas, ir 
pardavinėja maišus. Maišus, į 
kuriuos žmonės visokius nieknie
kius nusipirkę sumes.

— Lėksi, aš noriu baliono.
Tai ką, teks ir man paremti 

skautus. Duodu jam ketvertuką 
nusipirkti balionui.

Ir grįžtu į rūbinę. Ten draugai 
gerai tvarkosi. Jiems viskas ge
rai sekasi.

Kas Floridoje yra buvęs, tas 
žino, kaip užeina audra, kaip ji 
atslūgsta, o paskui dvigubu 
smarkumu mušasi į priekį. Ne 
kitaip buvo ir mugėje. Žmonės 
kabino paltus, skubėjo, o paskui 
ir atslūgo. Bet apie antrą valan
dą, kai baigėme valgyti, ilsėtis 
ir šnekučiuotis...

Pakilo viesulas baisus.
Sujudo bangos apmaudingos...
Nustebau net aš pats, nors ir 

toks jau viskam šaltas esu. Mi
nios žmonių už langų atsirado. 
Ir vėl tu žmogus davinėk jiems 
paltus. Jokio malonumo, nes pi
nigo jau nebegauni.

Rankos rodos jau tinsta nuo 
moteriškų nepaprastai sunkių 
paltų nešiojimo. Ir galva lyg ir 
svaigsta. Bet ištęsėsime. Tik 
nešk, nešk, nešk —- ir visa kita 
užmiršk.

Pagaliau, apie ketvirtą valan
dą apsiramino. Nutilo triukšmas, 
sustojo bet koks judėjimas. Tik 
girdisi kažkur už kampo žmogaus 
stenėjimas šluotą bestumiant, 
šiukšlių kalnus beverčiant.

Turime gražiai išrūšiuoti nu
merius. Sukabinti nukritusius 
pakabinotus. Ir jau greitai galė
sime eiti namo. Kaip gerai! O esu 
jau visiškai, absoliutiškai pavar
gęs.

— Rūbinė užsidaro po penkių 
minučių! — sušunkame už lan
gelių stovėdami. Ir vėl:

— Rūbinė užsidaro po dviejų 
minučių!

Atbėga paskutinieji žmonės 
savo paltų atsiimti.

Kai jau esu namie, dar kartą 
pasižiūriu į tos dienos uždarbį. 
Penkiolika dolerių. Vargti apsi
mokėjo. Ir patenkintas sėduosi 
prie namų darbų.

Aleksandras Pakalniškis jn.

— 41
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APIE DIDĮJĮ KUNIGAIKŠTĮ GEDIMINĄ, 
kaip įkūrė Trakus ir Vilnių

Vieną kartą išvyko didy
sis kunigaikštis Gediminas 
iš savo sostinės Kernavės 
medžioti už penkių mylių, 
už Vilijos upės. Ir rado gi
rioje gražų kalną, ąžuolynų 
ir lygumų apsuptą. Ir pati
ko jam didžiai, ir jis apsigy
veno tenai, ir įkūrė miestą, 
ir davė jam Trakų vardą, — 
kur dabar Senieji Trakai, ir 
iš Kernavės perkėlė savo 
sostinę į Trakus.

Ir greit po to išvyko didy
sis kunigaikštis Gediminas 
medžioti už keturių mylių 
nuo Trakų, ir randa ties 
Vilnios upe gražų kalną, 
ant kurio užtinka didžiulį 
žvėrį taurą, ir nukauna jį 

ant to kalno, kurį dabar va
dina Taurakalniu.

Ir buvo labai vėlu į Tra
kus vykti, ir sustojo Šven
taragio slėnyje, kur degin
davo pirmuosius didžiuo
sius kunigaikščius, ir čia 
apsinakvojo.

Ir ten miegodamas jis 
sapnavo, kad ant kalno, ku
rį vadino Kreivuoju, o da

bar Plikuoju (vėliau tas 
kalnas buvo vadinamas Tri
jų Kryžių kalnu), stovi di
džiulis geležinis vilkas, o 
jame staugia tarytum šim
tas vilkų.

Ir pabudo iš savo miego, 
ir tarė savo žyniui, vardu 
Lizdeika, kuris buvo rastas 
erelio lizde:

— Sapnavau nuostabų 
sapną — ir nupasakojo visa, 
kas jam sapne buvo pasiro
dę.

Tasai Lizdeika tarė:
— Viešpatie kunigaikšti, 

didis geležinis vilkas reiš
kia: sostinės miestas čia 
stovės, o staugimas jo vidu
je — tai jo garbė sklis visa
me pasaulyje.

Didysis kunigaikštis Ge
diminas tuoj rytojaus die
ną neišvykdamas nusiuntė 
žmonių ir įkūrė vieną pilį 
Šventaragyje — Žemąją, o 
antrą Kreivajame Kalne, 
kurį dabar vadina plikuoju, 
ir davė toms pilims Vilniaus 
vardą.

Ir įkurdinęs miestą perkė
lė savo sostinę iš Trakų į 
Vilnių.

Iš XVI a. Lietuvos ir Žemaičių 
didžiosios kunigaikštystės met
raščio.

Senovės Lietuvos girių 
gyventojas tauras.

42 —

17



MŪSŲ TRISPALVĖ IR AŠ

Lietuvos vėliava geltona, 
žalia, raudona.

Mamytė sako, kad mūsų 
vėliavos spalvos jai prime
na lietuvių audinių, juostų 
ir priejuosčių spalvas.

Marytė aiškina, kad gel
tonoji spalva reiškia saulę, 
rugių laukus, žalioji — Lie
tuvos miškus ir pievas, o 
raudonoji — jos žemę ir 
molį.

Mano draugininke su visu 
tuo sutinka, bet dar pride
da, kad raudonoji spalva 
taip pat rodo mūsų meilę 
Lietuvai, žalioji — viltį, o 
geltonoji — Laisvės ir Ne
priklausomybės saulę, kuri 
vieną dieną vėl patekės Lie
tuvai.

Man mūsų vėliava labai 
patinka. Niekuomet nenusi
bosta žiūrėti į jos gražias 
spalvas.

Trispalvė paprastai kabo 
salėje per minėjimus; ji da
lyvauja iškilmingose pa
maldose bažnyčioje ir ple
vėsuoja stovyklos aikštėje, 
bet šiemet ji atėjo visai arti 
prie manęs ir mano draugių 
per įžodžio šventę.

Išgirdusi savo vardą ir 
pavardę, išėjau iš rikiuotės 
į salės priešakį, ir staiga at
sidūriau akis. į akį su tri
spalve.

Rodos, vėliava žiūri į ma
ne ir pašnibždom klausia:

— O ką tu man nori pasa
kyti?

Beveik išsigandau, bet 
greit atsipeikėjau ir, tvirtai 
žiūrėdama į ją, daviau 
skautės įžodį.

Pirmą kartą gyvenime 
priklaupiau ir pabučiavau 
trispalvę; tuoj man pasida
rė labai linksma.

Grįžau į rikiuotę su gelto
nu kaklaraiščiu, gerojo dar
belio ir tėvynės mazgeliu. 
Vėl pažiūrėjau į vėliavą: 
jos spalvos dar ryškiau 
švietė, ir ji man atrodė 
brangesnė už visas kitas, 
anksčiau matytas.

Esu labai patenkinta, kad 
mano uniformą puošia tri
spalvė juostelė. Ji man vi
suomet primins Lietuvą ir 
skautiškąjį įžodį mano gra
žiausiai vėliavai.

PŪGA

Visi spėjome grįžti namo prieš 
pirmąją šios žiemos pūgą. Kai 
po vakarienės ėmė snigti dide
liais kąsniais, supratome, kad tą 
vakarą niekur nebepajudėsime 
iš namų, o kai vėjas kažkur nu-
traukė telefono laidus, pasijuto
me dar labiau izoliuoti nuo pa
saulio ir suglausti po vienu sto
gu.

Atėjo tėvui į galvą paskelbti, 
kad nevalia atsukti nei radijo, 
nei televizijos aparato, kad visi 
patirtų, kaip žmonės praleisdavo 
vakarus netokioj jau tolimoj 
praeity.

Žinoma, Aldona kurį laiką 
vaikščiojo pasipūtusi, nes nega
lėjo nei nuvykti į šokių repetici
ją, nei pasikalbėti su draugėmis 
telefonu "svarbiais reikalais", 
bet ilgainiui ji įsigilino į knygą, 
kurios turinį ji turėjo aprašyti 
mokyklai.

Kristutė nutarė sutvarkyti savo 
lentyną ir stalčius ir tą progą ra
do. seniai ieškomų daiktų.

Motina, neturėdama dukters 
vežti į miestą, nudžiugo galinti 
ramiai prisėsti prie siuvamosios 
mašinos, o tėvas su Leonu nuėjo 
į rūsį patvarkyti skubiai sumes
tą stovyklinę mantą.

Laikas bematant prabėgo, ir 
motina sukvietė visus prie puo
duko karštos kakavos su sau
sainiais — kaip stovykloje, ji sa
kė.

Susėdę svetainėje, visi klausė
si plokštelių ir, kur galėdami, 
įsijungė į dainas. Po to ramiai 
nuėjo gulti.

Tiesa, tėvai dar pastovėjo prie 
lango. Mintys nuklydo į praeitį 
ir vėl dėkingai grįžo į savo šei
mą, kurią pūga vienam "senoviš
kam" vakarui buvo nuostabiai 
sujungusi.

— 43
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KANADOS RAJONAS

Kas naujo Toronte?

* I. 8 turėjome kalėdinių švenčių 
pabaigą — Kalėdų eglutę Prisikėli
mo salėje jaun. skautams-ėms. Bu
vo daug svečių ir meniškų sceninių 
pasirodymų.

* Rambyno tunto II-sios vilkiukų 
dr-vės iškilminga sueiga įvyko II. 
4. Jos metu 11 kandidatų davė įžodį.

II. 11 tokia pat šventė I-sios ir 
IlI-sios vilkiukų dr-vėms. Įžodis — 
10 kandidatų. Pirmajai dr-vei vado
vauja ps. P. Regina, antrajai — ps. 
A. Gotceitas, trečiajai — ps. B. Poš
ka. Draugovių veiklą koordinuoja 
vilkiukų skyriaus vedėjas s. J. 
Dambaras.

* I. 22 įvyko visuotinis metinis 
skautų-čių tėvų susirinkimas, kurio 
metu pranešimus skaitė tėvų komi
teto pirmininkas K. Rusinas, Šatri
jos tunto tuntininkė ps. L. Gvildie- 
nė, buvęs Rambyno t. tunt. ir da
bartinis Kanados rajono vadeiva s. 
K. Batūra, dabartinis tuntininkas 
v. s. C. Senkevičius ir Romuvos 
stovyklavietės komiteto pirm. ps. 
G. Stanionis. Išrinktas naujas tėvų 
komitetas iš 13 asmenų. Pirmininku 
perrinktas K. Rusinas.

* I. 29 posėdžiavo Romuvos sto
vyklavietės valdyba. Išklausyti 
pranešimai, priimta šių metų sąma
ta, padiskutuota. Romuvos valdybą 
sudaro 16 asmenų — vadovai pa
reigūnai ir tėvų komitetų pirminin
kai iš Toronto, Hamiltono ir Niaga
ros Pus. vietovių.

* I. 29 įvyko Skautininkų Ramo
vės sueiga. Ramovės pirm. v. s. C. 
Senkevičius padarė pranešimą, vie- 
nerių metų kadencijai išrinktas 
naujas Ramovės pirm. s. E. Kazake
vičius. S. K. Batūra skaitė pašne
kesį tautinio auklėjimo klausimu; 
gyvai padiskutuota.

* II. 5 Šatrijos ir Rambyno tun
tai Prisikėlimo salėje paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo šventę. Po labai trumpos oficia
liosios dalies vyko laužas — tauti
nių šokių, deklamacijų, skaitymų 
pynė įtraukė visus dalyvius į mi
nėjimą. Tai buvo naujas ir sėkmin
gas bandymas, ieškant kitokio mū
sų iškilmingų sueigų pobūdžio. 
Laužui programą paruošė ir prave
dė v. s. St. Kairys.

Minėjimas baigtas tėvų komiteto 
suruošta kavute tėveliams, svečiams 
ir skautams-ėms.

II. 19 Šatrijos ir Rambyno tuntai 
organizuotai ir su vėliavomis daly
vavo Vasario 16-tosios iškilmingose 
pamaldose Prisikėlimo bažnyčioje.

* Kanadiečių skautų organizuo
tose plaukimo varžybose Rambyno 
tunto skautai laimėjo pirmąją vie
tą ir buvo apdovanoti kaspinais. 
Viso dalyvavo 27 rambyniečiai 
plaukikai.

* Kanadiečių skautų suorgani
zuotus skautų vyčių kursus lankė 
ps. P. Regina, ps. St. Škėma ir s. v. 
si. J. Svirplys.

* Pagal arch. dr. A. Kulpavičiaus 
projektą ruošiamas Šatrijos ir Ram
byno tunto būklas Prisikėlimo pa4 
rapijos naujose patalpose. Talkina 
tėvai. Skautai-ės dėkingi tėvams 
pranciškonams už patalpas.

Rambynietis.

MŪSŲ SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
MONTREALYJE

Šaltą gruodžio dvidešimt trečios 
vakarą mūsų draugovės skautės iš 
visų miesto dalių rinkosi bendrai 
Kūčių vakarienei.

Greit kelios susiorganizavo suneš
ti stalus ir kėdes. Kitos skubiai dai
lino kambarį kalėdiniais papuoša
lais.

Su daina ir ryžtu
Su jaunystės daina ir ryžtu 
Prisisiuvom savąsias spalvas. 
Šiaurinė ir Kryžius Pietų 
Mūsų pėdas, stovyklas suras.

Bet Temzė, Niagaros ūžimas, 
Australijos plotų smėlys
Ir prerijų žalias kilimas 
Vien ilgėsi Vilniaus ugdys.

I laisvę, brolybę ir Dievą 
Mes, skautai, sudėję viltis. 
Vienybėj žygiuojam, artėja...
Tautos atgimimas nušvis.

Kad Nemuno versmių pavėsy 
Trispalvė iškiltų aukštai, 
Žydrinėj plačioj atsikvėpę. 
Skambėtų atgimę varpai.

LSS Anglijos rajono skautiško 
gyvenimo 20-čio proga skautams 
sukurta daina.

Kiekviena skiltis, turėdama savo 
atskirą stalą, stengėsi jį kuo grei
čiausiai papuošti. Stalai kvepėjo 
įvairiausiais tradiciniais valgiais. 
Vidurinis ir pats didžiausias žibėjo 
lemputėmis ir laukė ateinančių sve
čių.

Septintą valandą pradėjo rinktis 
seselės, kapelionas ir berniukų šta
bas. Prieš pradedant, tuntininkė už
degė kelias ilgas žvakes. Paskui 
kiekviena skiltininkė pridegė savo 
žvakę ir, grįždama prie stalo, pada
lino liepsną savo skilčiai.

Užgesinom elektros šviesą ir prie 
mirgančios žvakių šilumos sukalbė
jom maldą. Po maldos dalinomės 
plotkelėm ir valgėm pačių sesių 
skaniai paruoštus valgius.

Mums bevalgant viena iš vyres
niųjų skaučių pasakojo apie lietu
vių papročius ir apie Kūčių vakaro 
prasmę.

44 —
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Visom baigus valgyt, staiga kaž
kas pasibeldė Į duris. Štai ir mus 
aplankė Kalėdų senis su dideliu 
dovanų maišu. Prieš atsiimdama do
vaną, kiekviena turėjo kuo nors 
pasirodyti.

Po linksmos dalies sustojome už
baigimo maldai Ateina naktis.

Šioj šventiškoj nuotaikoj užbai- 
gėm savo bendras skautiškas Kū
čias ir išsiskirstėm namo.

Lilė Gedvilaitė

JAV ATLANTO RAJONAS

Skaučių Neries tuntas ir skautų 
Panerių vietininkija 

Waterbury, Conn.

II. 12 Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei minėti susirinko skautai-ės, 
jų tėvai ir vaikai.

Gražiai išsirikiavę skautai-ės su
tiko Įnešamas vėliavas, sugiedojo 
himną, išklausė Įsakymus ir pasi
ruošė įžodžiams.

Neries t. sesė Rasa Baranauskai
tė davė įžodi. Sesės Irena Krisiū- 
naitė, Aldona Stuopelytė ir Irena 
Šatkauskaitė perėjo i Baltijos dr-vę.

Irena Krisiūnaitė, jos dr-kei Ša
rūne! Petruškevičienei prašant, bu
vo viešai pagirta už skautišką pa
vyzdingumą.

Jaun. skaučių Pušyno dr-vės Ru- 
žavo būrelio galva paskirta Romutė 
Paliulytė, jos pagelbininke —■ Ra
mutė Kemėžaitė. Mėlynojo būrelio

Ar verta skaityti SKAUTYBĘ BERNIUKAMS?
Be abejonės lordo Baden-Powellio knygos sudaro 

skautiškosios ideologijos ir skautamokslio pagrindą. Skai
tyti jas visuomet buvo ir tebėra patartina.

“Skautybė Berniukams” pradžioje buvo vispusiškas 
skautybės vadovėlis skautams lavinti ir ugdyti.

Atsirandant naujiems būdams skautams lavinti, ne
viena skautiškoji knyga pasensta, jų tarpe ir įkūrėjo kny
gos, bet jos visuomet lieka istoriniai ir ideologiniai svar
bios ir įdomios.

Todėl lordo Baden-Powellio knygą “Skautybė Berniu
kams” stipriai rekomenduojama jaunimui skaityti, o va
dovams tiesiog būtina įsigilinti. Ji tikras įkvėpimo ir žinių 
šaltinis.

galva skiriama Janina Jankauskai
tė, jos pagelbininke — Rasa Pakal
nytė.

Vyresniųjų skaučių Dubysos dr-kė 
Roma Keniausytė ir adjutante Sil
via Lenktaitytė pakeltos į psl. 
laipsnį.

Vyr. sk. Livija Bražėnaitė - Gar- 
sienė davė skautininkės įžodį.

1966. X. 24 Židinio vadove išrink
ta p. Albina Šiugždienė. Buvusiai 
vadovei p. Aldonai Raugalienei 
nuoširdžiai dėkota.

Panerių v-jos vilkiukai kandida
tai Linas Balsys, Leonas Jasiulevi- 
čius ir Edvardas Krisiūnas davė 
vilkiukų įžodį.

Specialybių ženklus gavo vilkiu
kai: Kastytis Vaitkus — modelisto, 
fotografo; Algis Jasiulevičius — 
dviratininko, daržininko, meškerio
tojo; Andrius Butkevičius — dvira
tininko, daržininko; Charlis Mauru
tis — dviratininko, daržininko, meš-

Gerojo darbelio sąvoka

Yra žmonių, kurie nieko nežino 
apie skautybę, bet yra girdėję apie 
skautų gerąjį darbelį.

Ir neskautas ne kartą pasako: — 
Tai buvo mano1 gerasis darbas šiai 
dienai.

Kadangi gerieji darbeliai tokie 
populiarūs, ne pro šalį prisiminti, 
ką toji sąvoka tikrai reiškia.

Gerasis darbelis yra savanoriškas 
pagalbos teikimas, kada šiaip nebū
tų jokios pareigos tai daryti arba 
mandagumas to nereikalautų. Tai 
kažkas, ką reikia atlikti, ir kas ne
būtų atlikta, jei skautas, skautė apie 
tai nepagalvotų.

Svarbiausia, tai darbas, kurį žmo
gus atlieka, nesitaikydamas į jokį 
atlyginimą, išskyrus tą, kurį jam 
teikia jausmas, kad padėta artimui.

W.S.

keriotojo; Rimas Smolskis — meš
keriotojo, daržininko, fotografo; 
Tomas Melninkaitis — dviratininko.

Skautas Zigmas Žukas paskirtas 
vilkiukų dr-ko adjutantu.

Panerių v-jos įsakymu nr. 79 sk. 
v. Martinas Čerkus, einąs vyčių bū
relio vadovo pareigas, pakeltas į si. 
laipsnį.

Vilkiukų dr-vės dr-kas s. v. si. 
Algimantas Uogintas pakeltas į v. 
si. laipsnį.

VS įsakymu nr. 4 sk. v. Ildefon
sas Jankauskas už uolumą apdova
notas Tėvynės Sūnaus žymeniu.

Visiems buvo malonu išgirsti, kad 
skautų ir skaučių tarpe buvo ne tik 
įsigijusių specialybių, pakeltų į vy
resniškumo laipsnius bei pagirtų, 
bet ir jauna vadovė, įsijungusi į 
skautininkų šeimą, bei pasižymėjęs 
skautas vytis.

V. s. A. Matonis savo kalba pa
sveikino visus šventės proga, api
budino skautų meilę Lietuvai bei 
įsipareigojimą jai ir papasakojo 
apie Skautų Sąjungos 1967-1968 m. 
planus.

Po sueigos įvyko tėvų susirinki
mas.

NERIES t. t-kė yra ps. Leonora 
JasiuleviČienė, o PANERIŲ v-jos 
v-kas ps. Romas Pakalnis. Kr.
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now PiiiTYiiiniif @®®®®@
SKAUTAS ŽEMĄIškylaujant arba stovyklaujant žiemą, nebūtina mokytis iš klaidų: nebūtina sušalti, peršalti arba susižeisti, kad kitą kartą būtum gudresnis. Daug ką gali iš anksto numatyti ir tinkamai pasiruošti.

Svarbiausia problema yra šiluma. Sušalęs žmogus jaučiasi nelaimingas.Šiltos kojos skleidžia šilumą visame kūne. Kad jos būtų šiltos, batai turi jų nespausti, neveržti: geriausia dėvėti 2 poras kojinių, nei per mažų, nei per didelių, ir aulinius batus, kurie neklibėtų, bet vis dėlto leistų pirštams judėti. Galima įdėti storą vidpadį į senus aukštus kaliošus - botus ir dėvėti juos su 2 p. kojinių.Pigu pasidaryti tartum pamušą — kojinaitę iš storos, minkštos plastikos (1 inčo foam plastic) ir įdėti jį į odinius arba brezentinius aulinius batus, perkamus armijos reikmenų liekanų krautuvėje. Kad plastikos kraščiukai nebyrėtų, geriausia juos užlyginti plastikos cementu.Į tokius batus su pamušu koja kišama nuoga, be kojinaičių. Batai užvarstomi ant kelnių, kad nepribyrėtų sniego.Vieno inčo storumo minkšta plastika taip pat tinka pirštinėms (tulinėms) pasidaryti, po švarku, per pečius, kepurėn pakišti.Visa, ką dėvi, turi būti neanksta, kad tarp drabužių, apavo, pirštinių ir tavęs galėtų laikytis šiltas oro sluoksnis. Tai puiki izoliacija nuo šalčio.Kai pasidaro per šilta, nusivilk koki apatinį drabužį, neviršutinį, kad neatsirastų drėgmės prie kūno. Apatiniai iš dviejų gabalų praktiškesni už ištisinius, nes, reikalui esant, gali nusivilkti vieną šlapią dalį ir palikti antrą sausą.Yra specialių lengvų apatinių ir viršutinių drabužių, palaikančių šilumą. Jie brangoki, todėl nekiekvienas juos gali įsigyti. Taip pat puiku turėti žąsų pūkų švarką arba miegamąjį maišą: pūkai “kvėpuoja”, bet laiko šilumą. Aišku, ir jie nepigūs. Vilnoniai viršutiniai drabužiai labai geri: nuo jų sniegas, ir net lietus atšoksta.Nešaltą naktį rudas pakuoti popierius puikiai tinka lengvam miegamam maišui pamušti. Galima taip pat įkišti jį sulenktą į maišo apačią po savim.Per didelius šalčius ir sniegą pasiimk didelį gabalą tvirtos plastikos (vinyl plastic). Apsupk juo savo miegamąjį maišą ir atsigulk, tik neužklok juo savo galvos, nes jis nepraleidžia oro.Šaltyje nereikia skubėti, vis vien ar kastum sniegą, ar ruoštųmei stovyklai. Giliai įtraukdamas šaltą orą, ypač pro burną, lengvai persaldai gerklę ir plaučius, o prakaitas drėkina drabužius ir darosi šalta — antra priežastis peršalti.

Veždamas reikmenis automobiliu, gali nemažai prisikrauti. Žygiuodamas su kuprine bandai išvengti nereikalingo krovinio.Per šalčius labai tinka “voyageur” palapinė su grindimis. Kai miegama atviroje palapinėje, kas nors turi budėti prie laužo, šildančio palapinės vidų.Paprastas palapines sunkoka statyti sušalusioje žemėje arba sniege. Kirka paranki skylei žemėje prakalti, ir 3/16" plieniniai kuoliukai tvirčiausi.Prisnigus surišk du maždaug inčo storumo1 ir dviejų pėdų ilgumo pagalius raidės X kryžma. Prie kryžmos pririšk kilpą, kuri matytųsi, kai užkasi pagalius maždaug pėdą po sniegu. Sumink sniegą tvirtai kojomis.Pririšk palapinės kilpas prie kryžmos kilpos.Jei ruošiesi praleisti kelias dienas toje pačioje vietoje, apdėk palapinės apačią sniegu.Nestatyk palapinių prie pat laužo, ir niekuomet nevartok krosnių uždarytoje palapinėje. Iš viso, krosnys per sunkios neštis.Laužavietei primink sniegą kietai: nereikia kastis iki žemės. Padėk kelis pagalius ant suminto sniego ir ant jų kurk laužą. Kadangi liepsnos paprastai kyla į viršų, sniegas apačioje tik labai lėtai tirpsta.Prakurų geriausia turėti atsinešus iš namų. Neskubėk, ramiai ruoškis kurti laužą.Švarus ištirpytas sniegas tinka gerti.Giliam sniege vaikščioti reikia sniego1 vyžų. Jų yra įvairių sporto krautuvėse, bet dar įdomiau jas pačiam pasidaryti: gal, plačių, kaip lokio pėda, po tankumynus vaikščioti, arba pailgų, užriestais galais, atviroje vietoje dėvėti. Slidžių lazdos irgi paranku turėti, ypač kalnuotose vietose.Ruošdamasis stovyklauti, sustok anksti, ypač pėsčias. Trečią valandą po pietų nėra per anksti.Virk paprastus, tvirtus valgius: sriuba su geru mėsos gabalu ir daržovėmis žiemą visų mielai valgoma. Į gėrimus gali įmaišyti sauso, be skonio ir kvapo žela- tino: jis beveik gryni baltymai.Žiemą dažniausiai pučia šiaurės ir šiaurės vakarų vėjai. Rinkis stovyklavietę pietų atšlaitėje, jokiu būdu ne ant kokios nors aukštumos krašto. Jei įmanoma, ieškok spygliuočių užuovėjos; venk nudžiūvusių medžių.Jei neturi prakurų su savim, parink mažų, nudžiūvusių spygliuočių krūmų ar medžių šakelių. Kietmedis geriausiai tinka laužui. Malkoms reiks dvigubai tiek, kiek galvoji.Prisnigus dėvėk tamsius akinius.Smulkius daiktus dėk į plastikinius maišelius — degtukus, prakurus, popierių ir pn. Paklok plastikos gabalą po daiktais, kai triusiesi aplink stovyklą.46 —
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OFICIALIOS LSS VADOVYBĖS ŽINIOS

ĮSTEIGTA LSS FINANSŲ KOMISIJA

LSS Taryba korespondenciniame posėdyje patvirti
no LSS Finansų Komisiją, kuri

1. vykdo sąmatą,
2. tvarko apyskaitas,
3. atsiskaito su valdžios finansinėmis Įstaigomis,
4. globoja Tarybos - Pirmijos iždą ir
5. atlieka kitus Tarybos ar Pirmijos nutartus ar 

Tarybos pirmininko prašytus reikalus.
Pinigų laikymo, išlaidų mokėjimo, atsiskaitymo 

tvarka nepakeista.
LSS Finansų Komisijos pirmininkė v. s. Flora Kur- 

gonienė, 6049 S. Sawyer Ave, Chicago, Ill. 60629.
Komisijos nariai: v. s. Ed. Korzonas ir s. M. Reinie

nė.
LSS apyskaitos ir sąmatos pateikiamos tos Komisi

jos pirmininkei aukščiau minėtu adresu. Jai mokami ir 
visokie mokesčiai.

Finansų Komisijos pirmininkė Komisijos veiklos 
reikalais santykiaus tiesiogiai su Tarybos pirmininku.

PRIIMTAS STATUTINIS “BY-LAWS OF THE 
LITHUANIAN SCOUTS ASSOCIATION” 11b PAPIL
DYMAS.

LSS Taryba antrajame savo korespondenciniame 
posėdyje priėmė toki papildymą (vertimas iš anglų 
kalbos):

“Lietuvių Skautų Sąjunga gali būti likviduota LSS 
Tarybos nutarimu, vadovaujantis statuto 11a ir 24 by
laws straipsniu ir po likvidavimo visi sąjungos aktyvai 
perkeliami Amerikos Lietuvių Bendruomenei JAV-se. 
Amerikos Lietuvių Bendruomenė, veikdama, kaip pa
tikėtinis, paskirsto visus LSS perduotus aktyvus tiems 
tikslams, kurie pagal JAV Internal Revenue Kodekso 
501 (c) (c) yra išskirti nuo mokesčių”.

IŠSPRĘSTAS LSS CENTRO BŪSTINĖS VIETOS 
KLAUSIMAS.

LSS Statuto 9 str. (“Jos centro būstinės vietą nusta
to Sąjungos Taryba”) minimą centro būstinės vietos 
klausimą Taryba savo antrajame posėdyje išsprendė 
taip:

“LSS Taryba LSS statuto 9 str. minimą centro būs
tinės vietos klausimą aiškina taip:

a) LSS juridinis adresas nurodomas toje valstybėje, 
kurioje LSS-ga registruota;

b) LSS vadovybės centro adresas nurodomas toje 
valstybėje, kurioje gyvena LSS Tarybos pirmininkas”.

LSS TARYBOS PIRMIJOS NARIU PAREIGOMIS 
PASISKIRSTYMO PLANAS —

1. v. s. A. Saulaitis — LSS Tarybos pirmininkas.
Šalia LSS Statute ar kitaip nustatytų pareigų, dar 

jis rūpinasi:
a) bendraisiais Sąjungos reikalais;
b) santykiais su veiksniais už Sąjungos ribų;
c) Tarybos ir Pirmijos posėdžiais, tarimais ir dar

bais;
d) komisijų, komitetų ir p. reikalais;
e) spaudos reikalais;
f) kitais Tarybos ar Pirmijos nutartais reikalais.

2. v. s. A. Matonis — vicepirmininkas.
Rūpinasi:

a) sekretoriatu;
b) LSS sudėties reikalais;
c) pakėlimų ir apdovanojimų reikalais;
d) 1968 — Sukaktuvinių — metų reikalais.

3. s. P. Molis — vicepirmininkas.
Rūpinasi:

a) Sąjungos ūkiniais reikalais;
b) turto, stovyklaviečių, pastatų ir p. reikalais;
c) fondų, rinkliavų, vajų ir k. reikalais.

4. ps. V. Matulevičiūtė — narys tautinio1 ir skautiškojo
ugdymo reikalams.

5. s. 0. Kiliulis — narys skautiškosios veiklos reika
lams.

Pirmijos 2-5 nariai dar atlieka ir kitus Tarybos ar 
Pirmijos nutartus ar Tarybos pirmininko prašytus rei
kalus.

Kiti Pirmijos nariai — nariai iš pareigos — šalia sa
vo tiesioginių pareigų, Tarybai ar Pirmijai nutarus ar 
pirmininko paprašyti, prisideda prie Tarybos ar Pirmi
jos darbų konkrečiais atvejais.

Tarybos-Pirmijos finansų bei atsiskaitymo reikalai 
jau anksčiau techniškai išskirti Į v. s. Floros Kurgonie- 
nės pirmininkaujamą Finansų Komisiją.

Šis pareigų pasiskirstymo planas, reikalui esant, gali 
būti papildytas ar pakeistas.

P i”-PLATINK — SKPI TUK P
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PASIKALBĖJIMAI APIE

4. Aeronautika, aviacija, 
lėktuvai

Aeronautika ir aviacija — tai 
mokslas apie lėktuvus ir skraidy
mą. Prie šios rūšies gali būti pri- 
skaityti ne tik lėktuvai, turį moto
rus, tai yra skraidančios mašinos, 
bet ir tokie lėktuvai, kurie motorų 
neturi, kaip sklandytuvai, cepelinai, 
dirižabliai. Be pačių lėktuvų, čia 
reikia pridėti garsius lakūnus, avia
torius, aviacijos išsivystymą, pašto 
ženklus, išleistus įvairių aviacijos 
sukakčių proga, nepaprastus pasie
kimus nugalint oro erdves, ir t.t.

Ši “topicals” sritis labai plati ir 
visų čia išvardinti neįmanoma. Be-

PAŠTO ŽENKLUS

Klišė Nr. 39.
Kerėjos pašto ženklas, kuriame pa
rodytas jet lėktuvas virš senovinių 
Seoulo pastatų.

LITUANISTINIAI PRATIMAI

r '■ v . ' •

ALp(LKA)3083 
yr« ia« 1967, Nr.2

ženklų, '
tipų lėl 
siais, t 
lėktuvais. Ypatingai puiki (ir bran
gi!) serija su cepelinais, išleista 
1930-33 metais. Kolumbija 1966 m. 
išleido seriją pašto ženklų, kuriuo
se parodyti įvairiausių tipų lėktu
vai, vartoti jos aviacijoje. Prancū
zija savo oro pašto ženkluose rodo 
seniausius ir pačius naujausius lėk
tuvus, taip pat jos pasižymėjusius 
karinės ir civilinės aviacijos lakū
nus.

Ant. Bernotas

V. s. A Matonis

veik kiekvienas kraštas yra išleidęs 
pašto ženklų, kuriuose parodyti 
lėktuvai, lakūnai, svarbūs įvykiai, 
susiję su aviacija. Pvz., Lietuva 
1921 m. oro pašto ženklų serijoje 
rodo savo vokiečių gamybos lėktu
vus Junkers F13, 1934 m., kai žuvo 
lakūnai Darius ir Girėnas, išleido 6 
p. ženklų seriją, kurioje parodyti 
abu lakūnai, jų lėktuvas “Lituani- 
ca” bei simboliniai piešiniai su lėk
tuvais, 1936 m., kai F. Vaitkus per
skrido Atlantą, išleido p. ženklą su 
jo atvaizdu ir lėktuvu, taip pat kitą 
p. ženklą perspausdino atatinkamu 
užrašu. Latvija savo 1928 m. p. 
ženkluose rodo Bleriot lėktuvus, o 
vėlesnėse laidose įvairių tipų ir lai
kų lėktuvus, kaip senovės graikų 
lakūną Ikarą su vaško sparnais, pir
mąjį lėktuvų sumanytoją Leonardą 
da Vinci, prancūzo Charliere balio
ną iš 1783 m., amerikiečių brolių 
Wright 1903 m. lėktuvą, “Grafą 
Zeppeliną” virš Rygos, aviaciją, 
dalyvavusią latvių laisvės kovose, 
paminklus žuvusioms aviatoriams, 
ir kita. Estija savo 1920 ir 1924 m. 
laidose rodo lėktuvus LVG, Dornier 
ir Junkers F13. JAV nuo 1918 m.

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

Nemokamai priedas SKAUTYBĖ.

Nr. 2.

Klausimas 1. Nepriklausomy
bės laikais skautai mėgo- stovyk
lauti gražiame miške. Jame 1945 
m. žuvo Lakūnas ir Pušelė. Ištirk:
l. kaip vadinasi tas miškas (rask 
žemėlapyje) ir kur jis buvo? 2. 
Kas buvo Lakūnas ir Pušelė ir 
kaip jie žuvo.

Kl. 2. Lietuvos vandenyse, be 
daugybės kitų, užtinkame šias 
dvi keistas žuvis: a. viena Lietu
voje praleidžia savo atostogas, 
o veisiasi Atlanto vandenyse 
prie Bermudų salų; b. kita, prie
šingai, gyvena jūroje ir veistis 
atplaukia tam tikru metu į Lietu
vos upes. Atpažink šias žuvis.

Kl. 3. Viename sename Sūda- 
vos mokesčių sąraše, dar 1687
m. , randame, kad: "Karuža Ado
mas Narbutas, iš Pašešupio te- 
nutos, moka mokesčius nuo 24 
dūmų..." Vėlau netoli šios vietos 
Įsikūrė Starapolės miestelis, o 
dar vėliau — garsus ir dabar 
plačiai žinomas miestas.

Pabandyk: 1. susekti, apie ko
kią vietą kalbama mokesčių są
raše, ir kodėl minimi "dūmai". 2. 
Kokia upė ten teka? 3. Koks di
delis miestas ten dabar randasi?

Kl. 4. Senoje liaudies damoje 
sakoma:

"Nuvažiavo į Alvitą pirkti Jo
nui dūdą..." Rask: 1. kur važiuo
ta (kur toji vieta žemėlapyje); 2. 
kada ir kodėl ten važiuota pirkti 
"dūdos".

Atsakymai Nr. 1.
Užd. 1. a. Stelmužės medis au

go prie karių kapų Stelmužės 
bažnytkaimyje, 12 km j šiaurės 
vakarus nuo Zarasų (rask žemė
lapyje), tuoj už bažnytėlės var
pinės; b. Tai buvo ąžuolas per
kūno nutrenkta viršūne. Ant jo 
šakų augo kiti medeliai, o ypač 
nemažas buvo šermukšnis, c. 
Anot žinovų, buvo suskaičiuota, 
kad medis yra apie 1200 m. senu
mo. Kiti sako, kad tai seniausias 
ir didžiausias savo skersmeniu 
(apie 8.64 m krūtinės) iš visų 
ąžuolų Europoje ir yra virš 2.000 
metų senumo.

Užd. 2. Mažiausia — Šilutės 
apsk., 37.000 gyventojų; didžiau
sia — Šiaulių apsk., 183.000 gyv.

Užd. 3. "Miško broliais".
Užd. 4. a. Pranas Mašiotas, b. 

Pūstelninkų kaime, Būblelių vals
čiuje, Šakių apskrityje, c. Dėdė 
Pranys.
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