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1967 — pasiruošimo metai!
1968 — Sukaktuviniai metai. Tai 

auksinis Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo ir Lietu
vos skautų sąjūdžio įsikūrimo — 50 
metų jubiliejus.

Visi lietuviai laisvajame pasauly
je tuos metus švęs pakelta nuotaika, 
didesniais pasiryžimais, konkrečiais 
lietuviškaisiais darbais ir ryžtingais 
užsimojimais ateičiai.

Lietuviai skautai ir skautės dar 
pridės savo skautiškuosius užmojus. 
Didelė ir sudėtinga Sukaktuvinių 
metų programa, uolūs darbai vieto
vėse, V-oji Tautinė Stovykla ir t.t.

Ir Skautų Aidas 1968 metais mi
nės savo 45 metų sukaktis.

Šie — 1967 — metai yra pasiruo
šimo metai. Kiekvienas turi įsiri
kiuoti darbams, kiekvienas turi įsi
jungti į bendrąsias pastangas, apsi
rūpinti reikalingomis priemonėmis, 
nusiteikti prisidėti, talkinti.

Šios vasaros stovyklos yra pasi
ruošimo stovyklos 1968 metų Tauti
nei Stovyklai: inventoriaus, turto, 
programos, turinio, stovyklinių susi
tvarkymų, geresnių standartų ir t.t.

Ką padarysime šiais 1967 metais, 
tą turėsime 1968 metais!

Viršelio 1 psl.
Kaziuko mugėje Clevelande.

s. V. Bacevičiaus ntr.

Lituanistiniai pratimai
KLAUSIMAI. Nr. 3.

Kl. 1. Jonas vasarojo užmaryje. 
Rytais jis braidė balto smėlio 
kalnais, dieną — pušyne ieškojo 
briedžių pėdsakų. Kartais aplan
kydavo Jevos, Garnių, Raganų 
ir Nuodėmių kalnus, o kai kada 
net nuslinkdavo iki vietos, kur, 
sakoma, senovėje buvęs Karvai
čių bažnytkaimis.

Susek: 1. kur Jonas vasarojo? 
2. kur randasi minėti kalnai (že
mėlapyje)? 3. kas pasidarė su 
Karvaičių bažnytkaimiu?

Kl. 2. Žemaitijoje teka graži 
Ventos upė. Rask žemėlapyje 
tris didesnius jos intakus, kurių 
vardai prasideda ta pačia V rai
de.

Kl. 3. Susimaišė trijų skirtingų 
rūšių (grupių) žodžiai: danieliai, 
šaltekšniai, kėniai, krankliai, ko
vai, žebenkščiai, pocūgės, baub
liai ir šermuonėliai.

Suskirstyk žodžius į tris rūšis ir 
išvardink kokiai rūšiai jie pri
klauso.

Kl. 4. Tam tikras vietas senovė
je žmonės vadino "Bobų kalnais" 
arba "Moteraičiais". Kas tai bu
vo per vietos?

v. s. A. Matonis

Atsakymai
Nr. 2.

Kl. 1. 1. Kalniškės miškas, ne
toli Krosnos. 2. Lakūnas ir Puše
lė buvo partizanai ir žuvo nely
gioje kovoje su juos apsupusiais 
enkavedistais. Ten žuvo ir dau
giau partizanų. Visi palaidoti 
šiame miške.

Kl. 2. A. Ungurys. B. Minaga. 
Sakoma, kad ir lašiša atitinka 
šiai žuvų grupei.

Kl. 3. 1. Kalbama apie Pašešu- 
pio kaimą, kuriame tuo metu bu
vo 24 sodybos, nuo kurių mokes
čiai ir buvo imami. 2. Šešupė. 3. 
Mariampolė.

Kl. 4. 1. Į Alvito miestelį, prie 
Alvito ežero ir Širvintos upės. 
Netoli yra Vilkaviškio miestas 
(7 km.) 2. Alvitas buvo garsus šv. 
Onos atlaidais. Ten suvažiuoda
vo tūkstančiai žmonių iš visos 
Sūduvos. Per atlaidus būdavo 
didelių mugių (kermošių) su 
gausybe visokių prašmatnybių.
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ŠV. KAZIMIERO MALDA

Naktis iš ilgesio ir pasakų supinta 
Besprogstančių verbų kvape.
Girdi, kaip rasos nuo lapelių krinta 
Kalbėdamos su Šakele šlapia.

Eini su troškuliu alpingu,
Nemirštančia širdim ir troškuliu didžiu
Ir taip labai graudu ir ilgu —-
Ir driekias miglos nuo žvaigždžių.

Namų langai — kaip akys užmiegotos, 
Palydi nuotrupas dienos . . .
Užgesęs spindulys ant rūmų grotos — 
Tik žymės šviečia ant vartelių rankenos

Ties Katedros aikšte aušrinė suliepsnoja,
Virš Gedimino kalno plyšta vortinklis, 
Ir raiteliai, kaip debesėliai balzgani, išjoja 
Šaukliais į miegančias šalis.

Skaistus šešėlis tiesiasi bažnyčios šonu, 
Nušviesdamas nišas. Malda tylia
Prie durų klūpo karalaitis apsiaustu raudonu . . . 
Ir nejučiomis suklumpi šalia.

Kad Dievo karalystė mums ateitų . . .
Jo valių skelbtų kloniai ir kalnai . . .
Kad neužguitų debesys tėvynės vartų, 
Iš dulkių keltųsi naujieji milžinai.

Iš ašarų vainiko perlai krenta . . .
Užlieja miestų rimtimi vėsos, banga.
Kazimiero karūnoj naujas rytas švinta, 
Mes einam pasitikti jo su sprogstančia verba.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė
—

Mūsų jūrų skautijos sukaktys
Sukako 45 metai, kai Lietuvos skautybės sąjū

dyje išdygo naujas daigas: vandens skautai, vėliau 
išaugę į jūrų skautų šaką Lietuvoje, tremtyje ir 
dabar.

Skautybės pagrindinė idėja ir pats sąjūdis, pa- 
sireiškiąs įvairiomis organizacinėmis formomis, 
yra vienas, turįs tiesioginį uždavinį: ugdyti asme
nybes, užsiangažuojančias gyventi pagal skauto- 
skautės įžodį, įstatus ir skautybės siekimus.

Skautai ugniagesiai, oro skautai, raiteliai skau
tai, jūros skautai ir kitokių ryškesnių ir labiau 
koncentruotų specialybių skautai ar skautės re
miasi tuo pačiu skautybės pagrindu, laikosi tų pa
čių principų ir tvarkosi pagal tuos pačius dėsnius.

Mūsų broliai jūrų skautai ir sesės jūrų skau
tės yra graži mūsų viso lietuviškojo skautavimo 
dalis.

Sveikinant juos ii- jas tų sukakčių proga, tenka 
linkėti ir toliau buriuoti lietuvybės ir skautybės 
vandenimis, aukštai iškėlus skautiškumo ženklelį 
ir lietuviškumo trispalvę.

Gero vėjo, broliai ir sesės!

51
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Laužo pasakojimas:
SUKURTAS Į DIEVO PAVEIKSLĄ

Medžiojau miške, kai mane pri
skyrė prie gaisro gesintojų būrio.

Oras buvo netikęs medžioklei. 
Jei tikiesi užtikti didelių aukštu
mų žvėrių, turi laukti sniego, nes 
tada jie nusileidžia į žemesnes 
vietas ir palieka savo išmintus 
takus. Gali sekti jų pėdsakus. 
Bet tuo metu žemė perdžiūvusi 
dulkėjo, ir visas miškas kvepėjo 
troškuliu.

Vos jaučiamas vėjelis šiaušė 
sausus spyglius aukštų medžių 
viršūnėse.

Atsisėdau tyliai, nerūkydamas, 
nes žinojau, kad tabako dūmai ir 
žmonių balsai labiausiai baido 
žvėris, kurie šiaip ramiai bėgtų 
pro šalį.

Besėdėdamas pastebėjau debe
sį. Jis artinosi pamažu, juodas ir 
nieko gero nežadėdamas, ir pra
dėjo siekti žemę savo žaibo pirš
tais. Kiek delsė už manęs, bet 
per arti, kad gerai jausčiausi, ir 
perkūnija ėmė siausti taip daž
nai, kad kalnai aidėte aidėjo.

Ėmiau skaičiuoti: vienas tūks
tantis ir vienas, vienas tūkstantis 
ir du, vienas... Garsas keliauja 
1100 pėdų per sekundę; skaičių 
ištarti trunka maždaug sekundę, 

Apsaugok
Aukščiausias...

Pamaldos Austra
lijos rajono Nerin
gos stovy Idos.

Prie altoriaus ra
jono dvasios vado
vas s. kun. P. But
kus.
ps. J. Zinkaus ntr.

52 —

tai reiškia, kad yra penktadalis 
mylios tarp žmogaus ir vietos, 
kur žaibas trenkė.

Bet jau nebebuvo prasmės 
skaičiuoti, nes žaibavo per arti ir 
per dažnai. O lietaus vis dar ne
buvo. Sausa perkūnija miškinin
kų pasibaisėjimas.

Pasitraukiau nuo medžio, į ku
rį buvau atsirėmęs, ir padėjau 
šautuvą ant žemės. Žaibai akino, 
griaustinis kurtino mane.

Ūmai pastebėjau, kad miškas 
dega. Liepsnos liežuviai pasiro
dė vienur, kitur ir jungėsi į bai
sią sieną, virš kurios matėsi 
smulkūs, pilki greitos ugnies pe
lenai.

Bandžiau įtikinti save, kad man 
negrėsė jokio pavojaus: juk gais
ras plečiasi pavėjui, o pasmar
kėjęs vėjas pūtė man veidan, 
kai atsigręžiau ir nuskubėjau 
pirmyn.

Už maždaug mylios takelis su
siliejo su didesniu taku, iškirstu 
miško tarnybos. Raitas vyras, 
tempiąs vieną apkrautą arklį ir 
antrą tuščiu balnu paskui save, 
sulaikė mane.

— Ar turi arklį? — paklausė.
— Turiu. Pririštas prie ežero.

— Ten saugu, — atsakė. — Pa
dėsi gesinti.

— Gaisras mano užpakaly.
— Nieko tokio: ir čia reikia 

rankų, — pareiškė miško sargas, 
dar visai jaunas vyrukas. Nors 
jis stengėsi kalbėti trumpai ir 
griežtai, aš aiškiai mačiau, kad 
ir jis išsigandęs.

Užsisėdau ant arklio, ir prijojo
me prie ugnies taip arti, kad da
rėsi nejauku. Dešimt vyrų — spė
jau, kad tai buvo medžiotojai, 
stovyklautojai ir šiaip pasitaikę 
žmonės —■ kasė griovį girininko 
prižiūrimi.

Visiems buvo padalinta po bak- 
lagę vandens, kietą skrybėlę, 
trumpu kotu kastuvą ir kirką — 
iš pažiūrėjimo ne kokios priemo
nės kovoti su miško gaisru.

— Kapokite ir kąskite griovį 
kiek tik galite rūpestingiau, — 
aiškino man girininkas. — Trijų 
pėdų pločio užteks gal.

Jis pažvelgė į raudoną plotą 
prieš mus.

— Čia saugu, — pridūrė, — 
kol vėjas pučia nuo jūsų. Jei pa
sisuktų, sprukite į aną pliką kal
nelį. Ten, — jis šyptelėjo, — jus 
tik dalinai paspirgintų.

Palikti vieni dirbome išsijuosę. 
Kirtau iš kairės pusės į dešinę, 
kur kitas vyras darbavosi. Įran
kiai buvo geresni, kaip pradžioje 
buvo atrodę. Prakaitas bėgo nu
gara, bet norėjosi prisidėti.

Žaibų centras buvo praėjęs pro 
mus, ir prisiminiau šautuvą. Ra
dęs jį, perėjau per pliką, smulkiu 
žvyru dengtą atšlaitę, ir atrėmiau 
šautuvą į medį, kad nepames
čiau iš akių.

Vėl ėmiau kapoti krūmus ir 
ataugas. Kitų vyrų nebesimatė, 
bet girdėjau jų balsus ir įrankių 
kapojimą tolumoje.

Tada vėjas pakeitė kryptį.
Kai esi labai užsiėmęs, ilgai 

trunka, kol pastebi, kas aplinkui 
darosi. Tik vyrų riksmas mane 
pažadino lyg iš miego ir apsidai
riau.
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Apsisukęs stiprus vėjas trenkė 
man į veidą servo karštu dvelki
mu. Smulkūs, pilki pelenai pasi
pylė kaip sniegas.

Plikas kalnas! Spirginančios 
uolos! Numetęs kirką, griebiau 
šautuvą ir pasileidau bėgti ta 
kryptimi, bet tuoj supratau, kad 
nepasiseks.

Iš mano kairės neduogalis 
švystelėjo per iškastą griovį; iš 
dešinės juo pasekė antras: bema
tant visa, ką bandėme išsaugo
ti, ims pleškėti!

Kiti vyrai gal ir pasieks kalne
lį, bet ne aš! Todėl tiesiai bėgau 
žemyn atšlaite, nes kur nors, ka
da nors turėjo' būtinai pasitaikyti 
upė!

Tako nebuvo. Bėgau tarp me
džių ir per krūmus; bandžiau iš
vengti ir lipau per nukritusias 
šakas. Susikruvinau kelią ant iš
sikišusio granito ir sustojęs apsi
žvalgiau: mane tarytum vijosi 
saulėlydis -— saulėlydis, kuris 
stenėjo ir uždegdavo vis naujas 
žaras.

Tvirčiau pačiupau šautuvą ir 
bėgau išilgai upeliūkščio, kurį 
lietus buvo išskaptavęs kalno 
šone, kol pribėgau jo galą ir tu- 

pradžių mačiau tik ją. Paskui 
akys apsiprato. Užpakaly manęs, 
sustingęs pėdose, stovėjo briedis 
karališkais ragais, dvi juodos 
meškos, stirna, meškėnas, vienas 
ar du zuikiai ir už jų, lyg neturė
damos sparnų arba nedrįsdamos 
jais naudotis, dvi vištelės. Bet 
visų vadovas buvo milžinė meš
ka, kurios žiaunoms būtų lengva 
buvę apžioti mano galvą.

Visi jie stovėjo nejudėdami ir 
kažko laukė.

Bėgau toliau, bet vis dėlto ne 
kartą turėjau sustoti, ir man at
rodydavo, kad jaučiu meškos 
karštą kvapą savo sprande. At
stočiau į ją šautuvą, bet ji stovė
jo ramiai su visais kitais, pilna 
pasitikėjimo ir patikėdama kitų 
visų gyvybes man.

Gaisras artėjo.
Negalėjau jų nuvilti. Turėjau 

rasti saugią vietą tiems, kurie 
sustodavo, kai aš sustodavau, 
sekdavo manim, kai aš veržda- 
vaus pirmyn.

Aš buvau tas, kuris turėjo nu
vesti juos prie vandens. Aš — 
žmogus, pripažintas visos žemės 
gyvūnijos. Aš — karalius, ir kaip 
toks turiu įsipareigojimų. 

sumą Kūrėjui. Turėjau paskirtį 
Idtiems; ta jėga buvo many. Ne
galvojau, bet giliai jaučiau visa 
tai.

Nugara man svilo; ausys kurto 
nuo ūžimo, ir vis dėlto turėjau 
vėl sustoti. Sustojo ir jie — išti
kimai, įbedę išgąstingas akis į 
mane, savo gelbėtoją.

Atsisukau ir pamačiau vande
nį — bebrų užtvenktą kalnų upe
lį! Šokau į jį, bet didžiuojuos, 
kad nepamiršau pamoti savie
siems.

Ugnis peršoko prūdą ir nusku
bėjo tolyn. Apsvilino mus, bet li
kome gyvi.

Pamažu žemė ėmė vėsti; vie
nur kitur dar smilko nukritęs ar
ba apdegęs medis.

Žvėrys pradėjo lįsti iš vandens, 
dar nebijodami vienas kito ar 
manęs, dar sujungti bendro pa
vojaus.

Didysis briedis stovėjo ant prū
do kranto ir purtė vandenį nuo 
savęs.

Išlipau ir aš, apžiūrėjau ir nu- 
kračiau savo šautuvą: nebus su
gadintas, pagalvojau.

Grįžau namo. Nieko nelaukęs 
surinkau savo medžioklių iškimš-

Clevelando skautininkai-ės, vadovai-ės ir bičiuliai I-ajam Lietuvos Vyriausiajam Skautininkui, ilgamečiu! 
Kauno tuntininkui, v. s. pik. V. Šenbergui, jo 52 skautavimo metų sukakčių proga, suruošė pagerbimą. Prie sta
lo tunt. V. Staškevičius, v. s. A. Šenbergienė, v. s. pik. V. Šenbergas ir p. Staskevičienė. s. V. Bacevičiaus ntr.

— 53
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SKAUTAS IŠTIKIMAS
Antrasis mūsų įstatas toks gra

žus ir svarbus, kad ties juo turi
me ilgiau sustoti.

Laisvojoje Lietuvoje, prieš ją 
ištikusią baisią nelaimę, nerei
kėjo taip daug kalbėti apie tėvy
nės meilę. Iš tiesų žmonėms bū
tų buvę keista, jei būtume ėmę 
ją smulkiai nagrinėti arba net 
įrodinėti, kad ji reikalinga. Kiek
vienas savaime mylėjo savo 
kraštą, ypač neseniai per aukas 
ir šiaip dideles pastangas atga
vusį nepriklausomybę.

Laisvojoje Lietuvoje skrodinėti 
meilę savajam kraštui būtų at
rodę toks pat bergždžias užsiėmi
mas, kaip bandyti išaiškinti mo
tinos meilę. Tačiau mums po pa
saulį išblaškytiems lietuviams 
ir skautams, toks nagrinėjimas 
pasidarė būtinas. Kodėl? Priežas
čių nemažai. Paminėsime keletą.

1.
Lietuvos praeities teršėjai ir jos 

garbingųjų sūnų ir kankinių dva
sios neigėjai ir mindžiotojai.

Kažkodėl besikeičiančiam pa
saulyje atsiranda tokio elemen
to, kuris šoka žvejoti drumščiam 
vandeny.

Pasiklausykite, ką jie kartais 
bando mums įpiršti: "tėvynės 
meilė apakina žmogų kitų tautų 
ir kraštų atžvilgiu". "Patriotas 
myli savo, bet neapkenčia kitų". 
"Patriotas taikos ir sugyvenimo 
priešas", sako jie.

Tos kalbos tuščios, nors ir yra 
dalykų, kurių tikrai turime ne
apkęsti, būtent nusikaltimų, nuo
dėmių ir despotizmo, o šie trys 
tikrai įeina į komunizmą. Turime 
teisę ir pareigą neapkęsti komu-

DIEVUI IR TĖVYNEI
nizmo; kitaip negalėtume mylėti 
Dievo ir Tėvynės ir jiems tarnau
ti. Bet tai toli gražu nereiškia, 
kad neapkenčiame žmonių, ne
suprantame, ar neatjaučiame ki
tų tautų ir jų reikalų. Tas puikiai 
derinasi su mūsų meile ir ištiki
mybe Dievui ir Tėvynei.

2.
Žmonės, kurie nežino ir neatsi

mena, kokia buvo jų tauta ir kaip 
viskas buvo vakar, nežino, kur 
jie šiandien stovi ir koks jų pa
šaukimas.

Lietuviai visuomet troško lais
vės ir kovojo už ją. Jie buvo gi
liai tikį ir rišo savo gyvenimo 
dienas su Dievu. Apie tai liudija 
ne tik tolima praeitis, bet pasku
tiniųjų laikų kankiniai Sibire ir 
kalėjimuose bei žmonių ištikimy
bė tikybai Lietuvoje, kad ir nepa
lankiausiose sąlygose.

Taigi, broliai ir sesės, jei pasi
taikytų išgirsti ką nors aiškinant, 
kad mūsų didieji žmonės iš tik
rųjų nebuvę dideli; kad jų darbų 
motyvai nebuvę kilnūs ir jie nie
kuo nesiskyrę nuo kitų žmonių — 
kad tik gyvenimas juos vertęs 
vienaip ar kitaip elgtis, bet ne
buvę jų asmeniškų nuopelnų — 
žinokite, kad tai melas!

Kur yra žmonių, pasitaiko ne
tobulybių ir klaidų; tą kiekvienas 
žino. Bet Lietuva yra turėjusi 
daugybę didžių žmonių! Suminė
sime tik kelis: Mindaugą, Vytau
tą Didįjį, šv. Kazimierą, Basana
vičių, Kudirką, Maironį —■ jų tiek 
daug, kad sunku įsivaizduoti. 
Kas drįstų mažinti jų ir jiems ly
gių žmonių nuopelnus ir save va
dinti geru lietuviu?

3.
Tėvynės meilė kyla ir gyvena 

širdyje.
Paliekame tam, kas nori, ana

lizuoti patriotizmą laboratorijos 
ar matematikos būdais; mes 
skautai atvirai mylime Lietuvą 
visais jausmais; ant tų jausmų 
statome Lietuvos pažinimą ir sie
kimą laisvės jai.

Mūsų meilė Lietuvai prasideda 
nuo tėvų pasakojimų apie ją; 
nuo išgirstų ar skaitytų istorinių 
legendų, nuo pasakų ir dainelių. 
Nuo matytų Lietuvos vaizdų, 
liaudies dirbinių; nuo dainelių, 
šokių, nuo papročių ir tradicijų.

Pamažu stojame į jos gynėjų ir 
kovotojų už jos laisvę gretas.

4.
Tarnavimas Tėvų Kraštui.
Daug kalbame apie materializ

mą, šių dienų žmonių palinkimą 
materialines gerybes vertinti la
biau už dvasines.

Dėkui Dievui, dar yra nemažai 
sąmoningų lietuvių laisvajame 
pasaulyje, kurie bando visokiais 
būdais prisidėti prie lietuviškų 
reikalų. Skautai priklauso tai 
žmonių grupei.

Lietuvos ir lietuvių ateitis todėl 
pareis ir nuo mūsų. Iš mūsų tarpo 
tikimės sulaukti vadovų, pasi
šventėlių, kovotojų, statytojų.

Jei gyvensime pagal įstatus, 
ypač dažnai prisiminsime antrąjį, 
būsime to verti.

Kudirkai Lietuva buvo šventa; 
Maironiui ji buvo šventa; Braz
džioniui ji šventa; ji šventa tūks
tančiams lietuvių visame pasau
lyje; ji šventa mums skautams, 
kurie tikime jos prisikėlimu iš 
vergijos jungo ir kovojame už tai.
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(Pašnekesiai vyresniesiems) s. A. G. Giedraitis

KRISTIJONAS DONELAITIS-LIETUVIS IR KUNIGAS

BAIGIANT

Peržvelgėm tik mažą dalį Donelaičio “Metu”. Čia 
pateiktos tiktai kelios mintys apie jį — lietuvį ir kuni
gą. Šalia baudžiauninko būro paveikslo “Metuose” bene 
labiausiai ryškus paties autoriaus — lietuvio ir kunigo 
— paveikslas. Tas paveikslas iškyla iš viso veikalo dva
sios — toks gyvas, toks tebekalbąs ir tebeliudijąs apie 
sunkią ano meto lietuvio dalį Prūsų Lietuvoje.

Šiandien tūlas nusišypso iš mūsų praeities. “Kas 
ten!” sako: “Šiaudai!”

Bet pagalvok, prisiminęs nors tą vieną Kristijoną 
Donelaitį, gyvenusį ir dirbusį beveik prieš tris šimtus 
metų aname nuskriaustame, vargingame žemės kam
pelyje. Kas įkvėpė jį mylėti savo tautą ir gimtąją že
mę? Kas įkvėpė pasišvęsti savo tautai ir tėvynei? Kas 
paragino jį taip nuoširdžiai pasiaukoti, kai tėvynė bu
vo svetimos galybės apimta?...

Pasaulio Kūrėjas visiems mums įdiegė jausmus, pro
tą ir sąžinę. Jo balsas nenustodamas primena mums 
žmogaus ir tautiečio pareigas, tik neretai, o gal ir daž
nai to balso mes nenorime girdėti.

Minime Kristijoną Donelaitį, gimusį prieš 250 metų, 
o mirusį Gumbinės apskrities Tolminkiemyje 1780 me
tų vasario mėn. 18 dieną.

Jo gimtinėje, Lazdynėliuose, 1896 metais buvęs lie
tuvių pastatytas jam paminklas. J. Brazaitis (“Aidai”, 
1964) 1936 metais ieškojęs to paminklo, bet jau nebe
radęs. O Tolminkiemio bažnyčioje matęs surašytas tos 
bažnyčios klebonų pavardes. Ten buvus ir Donelaičio 
pavardė. Toje bažnyčioje jis buvęs ir palaidotas.

1963 metais Donelaičio gimtinę ir jo klebonavimo 
vietą lankė iš okupuotos Lietuvos Jonas Mačiulis. Ką 
matęs šitaip rašo: “Pro tankią senų liepų ir ąžuolų la
piją pasirodė mūras... Dairaus po tuščias sienas ir jau 
krūmais sužėlusį bažnyčios vidų... Tarp šių apirusių 
sienų ilsisi didysis baudžiauninkų dainius... (Literatūra 
ir menas, 1963. XI. 23).

Tos apirusios sienos — tai paskutinio karo pėdsakai. 
Po to karo — ir vėl svetima valdžia tame krašte, tik 
dar svetimesnė ir žiauresnė už aną, kuri valdė, kai gy
vas buvo Donelaitis. Ta dabartinė ruskių bolševikų 
valdžia ir visus lietuviškus vardus išbraukė iš Prūsų 
Lietuvos žemėlapio. Donelaičio Tolminkiemis dabar — 
Iljinskoje.

P PLATINK -

Redakcijos žodelis:
Šiuo skyreliu ir užbaigiamas labai įdomus, gražus ir 

turiningas rašytojo skautininko ANTANO G. GIEDRAI
ČIO pasakojimas apie kitą skautams labai įdomų lietu
vį — kun. KRISTIJONĄ DONELAITI, gyvenusi prieš 
maždaug 200 metų.

Lietuviškojo rašyto žodžio menininkas, vaikų litera
tūros kūrėjas, tautosakos pasakotojas ir įžymus auklė
tojas šio ilgesnio pašnekesio autorius s. A. G. GIEDRAI
TIS, rašąs ir A. GIEDRIAUS slapyvardžiu, yra išvaręs 
taip pat gilią vagą lietuviškojo skautavimo ugdymo gy
venime Lietuvoje ir tremtyje. Jis yra buvęs ir LSS Ta
rybos narys.

Taigi ir tos brangios lietuvių tautai vietelės sveti
mais pavadinimais sužalotos. Tačiau Lietuvoje ir dabar 
dar, Donelaičio žodžiu tariant, yra “vėžlybų” lietuvių, 
kurie rašo ir kalba apie Donelaitį, įvairiais pavidalais 
leidžia jo raštus, savo komentaruose, žinoma, kiek rei
kiant pasūdydami marksizmo mokslo tirpstančia drus
ka. Tokių Lietuvos gerbėjų šiais metais pasirūpinta ir 
paminklą Donelaičiui pastatyti Tolminkiemyje — 
Iljinskoje. Paminkle du įrašai: lietuviškai ir rusiškai. 
Lietuviškai įrašyta:

ŠIOJE VIETOVĖJE 1743-1780 GYVENO 
LIETUVIŲ LITERATŪROS KLASIKAS 

KRISTIJONAS DONELAITIS
Rusiškai šitaip:

V ETOI MIESTNOSTI 1743-1780 ŽIL 
KLASSIK LITOVSKOI LITERATŪRY 

KRISTIJONAS DONELAITIS

Donelaičio tėvynėje, Lietuvos žemėje — pusiau mas
koliškas paminklas! Toks paminklas tam, kurs visą ge
riausiąją savo amžiaus dalį pašventė Lietuvai ir lietu
vių tautai, aiškiai stodams prieš svetimybes!

Tačiau tas paminklas tėra — akmuo, ženklas, kur 
poeto gyventa ir dirbta. Jo paties sukurtas didis ir ne- 
dylantis paminklas — jo poema “METAI”. Ir kaip gy
vas būdamas jis Lietuvai ir pasauliui mažai tebuvo ži
nomas, taip dabar iškyla kaip šviesi žvaigždė vakarų 
padangėje. O spindi ta žvaigždė visai tautai, visai Lie
tuvai ir dar toliau.
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IŠTIKIMASIS CEZARIS

Ir musu jaunieji ir musų jaunosios 
gali BENDRADARBIAUTI SKAU
TU AIDE:

— siųsti savo piešinių;
— rašyti rašinėlių;
— atpasakoti savo skautiškuosius 

patyrimus iš sueigų, užsiėmi
mų, kelionių, iškylų, stovyklų, 
švenčių ir p.;

— siusti savo darbeliu pavyz
džius; ir t. t.

Daug šunų yra naudingų 
žmogui. Vieni saugo jo tur
tą ir namus, gina jo gyvy
bę; kiti padeda ganyti ban
dą, medžioti; dar kiti trau
kia roges, suranda sniege 
Įklimpusius ar užpustytus 
žmones.

Kariuomenė naudoja šu- 
nes žvalgyti, žinioms nešti, 
policija — ieškomiems žmo
nėms surasti.

Bet nepamirškime dar 
vienos rūšies šunų — aklųjų 
vadovų. Toks kaip tik ir bu
vo mūsų ištikimasis Ceza
ris.

Dar jaunas būdamas Ce
zaris ėjo į mokyklą — aiš
ku, į šunų mokyklą — ir 
mokėsi akliems žmonėms 
rodyti kelią.

Jis buvo žvalus ir paslan
kus mokinys. Todėl visi sa
kė, kad tas, kuris jį gaus, 
bus laimingas.

Pagaliau mokslas buvo 
išeitas, ir Cezaris susilaukė 
tarnybos.

Į mokyklą visą mėnesį 
ateidavo p. Šmitienė, kad 
priprastų prie šuns ir šuo 
prie jos. Taip prasidėjo jų 
didelė draugystė: Cezaris 
saugojo savo ponios namus 
ir eidavo su ja į miestą. Prie 
gatvių perėjimų šuo susto

davo ir laukdavo, kol buvo 
saugu. Parke jis akląją su
laikydavo, kur žemos me
džių šakos galėtų ją užgau
ti. Atrodė, kad niekas nega
li sudrumsti ramių dienų, 
bet netikėta nelaimė drau
gus perskyrė kad ir ne am
žinai.

Ponia Šmitienė paslydo 
savo kambary ir nusilaužė 
ranką. Ją nuvežė į ligoninę.

Toks dalykas vargšui Ce
zariui buvo nesuprantamas. 
Iš pradžių jis kantriai lau
kė. Kaimynai jį globojo. 
Paskui šuo ėmė nerimti, 
nustojo ėdęs ir pradėjo 
nykti.

Susirūpino geri žmonės. 
Jie nuėjo į ligoninę ir pa-

Pabandykime!

prašė, kad Cezariui padary
tų išimtį ir leistų jam kas
dien nors trumpam atlan
kyti savo ponią.

Gaila, kad nematėte, kaip 
šuo džiaugėsi: jis atsitūpė 
prie savo ponios galvūgalio 
ir tik žiūrėjo ir žiūrėjo į ją. 
O ponia laikė savo sveiką 
ranką padėtą ant keturkojo 
draugo galvos. Džiaugsmas 
švietė jos veide, nes ir ji la
bai ilgėjosi Cezario.

Kai p. Šmitienė grįžo na
mo, niekas nebuvo labiau 
patenkintas už Cezarį, kurį 
kaimynai ėmė vadinti išti
kimuoju.
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Vo s o 0 o iioznlekienė 
VS s. M. Jonikienė, 
ps. kun. P. Garšva, 
v.s. G. Meiluvienė, 
v.3. S. Statkienė, 
s. B. Kožicienė, 
pa» 1. Regienė, 
s, S. Kunstmanienė, 
s. B. Vindašienė, 
s. A, Namikienė.
Trūksta:
pa. L. Milukienės, 
s. G. Zinkienė, 
s. H. Motgabienės, 
s. D. Čižauskaitės 
s. J. Ciplijauskai 

tės-Tanner, 
s. M. Butkienės, 
s. Z. Dudėnienės 
ir kun. P. Dilio.
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KAIP ATPINTI KILPĄ VIRVĖS GALE?

P E I LIS

TAIP ATLENKTI PEILĮ <4*

Dildė

viršūnėles

60- -61

KASTUVĖLIS 
Smailus kastuvas 

geras, bet bukas - 
geresnis. Tai puikus 
asmeninis Įrankis 
stovykloje ir iškylo
je* 

Pagaląstas šonu - 
vartotinas ir kirsti.

Gexet,' 

storgalio viršūnės 
į viršūnės pusę. Atsargiai!

Atsargiai
Nekišti piršto tarpe

Jei perduodl 
kirvį, perduok 
taip I

Ir užlenkti atsargiai

TAIP PADUOTI PEILĮ:

Kirvio pentim galima 
kalti ir vinis, kaip 
kalama plaktuku. Bet 
nedaužyti d 
labai kietų

Kirsdamas kotą laikyk 
tvirtai ir ne prie penties

IP GENĖTI ŠAKAS?

Drožiant, peilį spausti 
visa ranka, nuo savęs tolyn

Storesnį pagalį 
plauti V piūviu, ne 
stačiai

Šakeles 
linkui.

genėti

KAI TAŠOMA: Genėti nuo linkui. Kirsti

Peiliu plaunant augantį 
medelį, plauti prie pat žemės

Jei Sk. Aido š.m, 
virvės galo atpynimą gerai 
lengvai galėsi tokiu pat dūdų atpinti kilpą 
virvės gale. Pabandyk!

04 psl., parodytą 
išmokai, tai visai

KOKS KIRVIS PATOGESNIS?

Trumpakotis

Ilgakotis
Jei kas tašoma, tašyti tik ant 

i kaladės. Niekad netašyk ant žemės.

Plonint lentos gal<, lentą gali 
kas palaikyti, bet tik taip, kad 
kertąs kirviu, laikančio neužgau
tų. Kuolą smailinti gali vienas.

TAIP KERTAMAS PLONAS MEDELIS

SAUGOK KIRVĮ I

Neatkirsk į akmenį.
Žiūrėk, kad ašmens, o 

ne kotas, kristų ant 
kertamo daikto*
Neišklibink koto. 
Kirvį padėk saugiai!

KERTANT STORĄ MEDĮ

Makštis

• Ger<X>Bloaoti
kirsti ne stačiai, bet 

iškapoti V grioveliu.
Kai kerti 
ploną medelį 
kirsk jį iš 
tankumyno. 
Kirsk žemai ir 
V raidės kirtimu

Visada kapok ant kaladės, o ta kaladė 
turi būti pritvirtinta, kad neriedėtų.

Žiūrėk, kad niekas nestovėtų čia pat 
Atsistok tvirtai, išsižerk gerai, 
Būk visaip atsargus!

Galąstuvas.
Skautui trumpakotis kirvis 

naudingesnis už ilgakotį kirvį

KAI KERTI AR KAPOJI

12
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JAV VIDURIO RAJONAS

" DĖKUI UŽ SKAUTIŠKĄ LIEPSNĄ!" - statulėlę 
su tokiu įrašu sukaktuvininkui įteikė skau
tai V. Narušis ir R. Kamantas.

PILĖNU tunto tuntininkas V. Staške
vičius skautų sueigoje palydi v.s. pik 
V. Šeribergą, skautų ir skaučių pager
biamą, jo skautavimo sukakčių proga.

S. V

VASARIO 16
CLEVELANDE
pagerbtas 
v.s. pik.V< sk. Dr. A. Juškėnienė svei- 
Senbergas. sukaktuvininką pirmąjį

Lietuvos skautų organizacijos 
Vyriausiąjį Skautininką v.s. 
V. Šenbergą; šalia sėdi v.s.
A. Šenbergienė. _  ___ ...

Bacevičiaus ntrs.
Ponia Nagevičienė, p. L. Staškūnas ir k,

vaišina skautukus, uoliai dalyvavusius 11.16 
minėjimo iškilmėse Clevelande.

/Žemai/ NERINGOS ir PILĖNĘ tuntų 
sesės ir 'broliai Kaziuko mugėje.

' V

" . m t ' w r

'■ “lt ;ir* '
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budėk

LIETUS
Pirmiesiems lietaus lašams nu

kritus man ant nosies, įsprukau 
pro duris. Dabar tegul lyja, nes 
šilto lietaus laukia žolė, ir me
džiai, ir pirmosios pavasario gė
lės.

Užlipau į antrąjį aukštą patik
rinti, ar langai uždaryti, sustoju 
ir klausausi: lietus jau vienodai 
barškina į stogą, ir namuose da
rosi dar maloniau.

Prisimenu kitus atvejus, kada 
lietus buvo smarkus ir šaltas: 
lydėjome klasės draugą. Pirmą 
kartą mirtis taip netikėtai pri
slinko ir skaudžiai palietė. Pri
blokšti tėvai ir nuliūdę draugai 
atrodė dar beviltiškesni, nes lie
tus pylė iš nedraugingo, pilko 
dangaus ant jų ir į šviežią duo
bę.

Lietus taip pat buvo šaltas ir 
smarkus, kai bėgome iš degan
čio miesto. Menki batai ir dra
bužiai buvo permirkę, o svar
biausia, niekur nelaukė svetingi 
namai. Apsaugok mus nuo tokių 
nelaimių!

Lietus vaikystėje būdavo ki

toks: išbėgdavome į gatvę, sta
tydavome užtvankas grioviuose 
prie šaligatvių ir plukdydavome 
laivelius iš pagalėlių, lapų arba 
popieriaus. Lietus bėgdavo mūsų 
veidais, o mes juokdavomės: 
"Mes ne cukriniai: neištirpsime!"

O kartais vasarą išbėgdavome 
basi, kad visu kūnu pajustume 
gaivinančią vėsumą. Pakaldavo
me veidus į lietų ir liežuviu gau
dydavome jį.

Arba ir stovėdavome pre lan
go, bandydami sekti lašus ant 
stiklo ir atspėti, kur jie susijungs 
su kitais ir, padidėję, skubės nu
bėgti.

Kartą užklupo lietus uogaujant. 
Sustoję po medžiais laukėme, 
kada sumažės. Bematant paskli
do žemės ir žalumynų kvapas, 
ir godžiai traukėme jį į plaučius.

Taip, žmogus nuspalvina kas
dieninius reiškinius savo nusitei
kimu. Automobilyje sėdinčiam 
moderniam žmogui lietus kliūtis 
pasiekti tikslą; namie nuobo
džiaujančiam dar viena priežas
tis praleisti laiką prie televizijos. 
Bet modernus skautas stebi gam
tos reiškinius dar iš kito taško.

Pro skautiškuosius akinius
Man patinka, kai žmogus ne- 

žiopso. Jei jau ko gailiuosi gyve
nime, tai pražiopsotų įdomių pro
gų. Štai keli pavyzdžiai:

Skulptorius lipdė gražios statu
los plaukus ir paprašė būti mo
deliu. Pasiūliau kitą "gražiais 
plaukais", o būtų buvę kas atsi
minti!

Laimėjau du bilietu ilgesnei 
kelionei ir nepasinaudojau. Taip 
ir nemačiau tų vietų.

Buvo žmogus, grįžęs iš Sibiro. 
Svajojau arčiau susipažinti, bet 
atidėliojau. Dabar jo nebėr.

Galėsite suprasti, kodėl žaviuo
si Silvija. Atvykusi iš Brazilijos, 
ji moka portugalų kalbą. Kai 
mokyklos direktorius per garsia
kalbį ieškojo vertėjos naujai įsto
jusiai mokinei, Slivija tuojau pa
sisiūlė ir buvo vienintelė kalban
ti portugališkai.

Paklausta apie savo kilmę ir 
praeitį, mergaitė pasisakė esanti 
lietuvaitė, kurios tėvai, bėgdami 
nuo komunizmo, atsidūrę Brazi
lijoje ir neseniai atvykę į JAV. 
Namie kalbanti lietuviškai.

Direktorius pagyrė Silviją už 
sąmoningumą, kalbų mokėjimą 
ir norą padėti ir pastatė ją pa
vyzdžiu latiems.

Atrodo, kad ji nepražiopsos įdo
mių progų! P.P.

Sesės ir broliai, š. m. sausio 3-14 d.d. stovyklavę Australijos rajono Neringos stovykloje. Jų ten buvo 132. 
Tai pirmoji LSS-gos stovykla 1967 metais. Jų pavyzdžiu seks kiti broliai ir sesės JAV-ėse, Kanadoje, Anglijoje 
ir k. Ps. J. Zinkaus ntr.
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GAMTOSAKOS
Skauto keliautojo pastabos

Žemės paviršiuje yra daug įdo
mių ir labai gražių vietų. Kas gi 
gali būti negirdėjęs apie Niaga
ros krioklio, Everglades Valstybi
nio Parko, arba Arizonos Grand 
Canyon grožį.

Tačiau tur būt nedaugelis mūsų 
žino apie panašias vietas po van
deniu. Viena tokių yra koralų ri
fai.

Tik pažvelk žemyn pro šiltus, 
krištoliniai permatomus koralų 
rifo vandenis ir nejučiomis pa
teksi į pasakiško grožio ir nepa
prastų stebuklų pasaulį. Bokštai, 
terasos, kolonos, arkos, galerijos, 
kupolai ir įvairių kitų formų ko
ralų šeimos apsupo tave. Atrodo, 
niekur kitur pasaulyje nieko pa
našaus nerasi.

Raudoni, žali ir geltoni koralai 
tiesiog uždengia visą uolotą dug
ną; bangų liečiamos lengvai juda 
violetinės ir auksinės spalvos jū
ros žolės. Čia gausu ir įvairia
spalvių kempių bei kitų augalų ir 
gyvių. O tarp tų visų nepaprastų 
pastatų lengvai plaukioja šimtai 
įvairaus didumo, išvaizdos ir 
spalvų gyventojų: žuvų, moliukų, 
vėžių, medūzų ir kt. Pasijunti, tar
tum tikrai esąs užburtame pasa
kų rojuje.

KAS TIE KORALŲ RIFAI?
Koralai yra nepaprastai mažų 

jūros gyvūnų, išskiriančių anglia
rūgšties kalkių, griaučiai. Jie gy
vena tik šiltuose ir negiliuose 
(40—60 m) vandenyse, kur tem
peratūra niekad nėra žemesnė už 
68°. Vandens sūrumas ten visada 
turi būti vienodas, vanduo nepa
prastai skaidrus, ir bangos pa
kankamai stiprios, kad nuolat at
naujintų koralų maisto atsargas 
ir pašalintų atsiradusias išmatas 
bei kitus nešvarumus.

Šios didelės bendruomenės ar
chitektai yra mažyčiai gyvūnai.

UŽRAŠAI

smulkučiai ir labai švelnūs poli
pai. Jie gyvena milžiniškomis ko
lonijomis, vienas su kitu sujung
ti gyva plėve. Kol polipai gyvi, 
jie nepaprastai dauginasi ir iš
skiria kalkes. Todėl ir jų griau
čiai, kalkiniai nameliai, nuolat 
auga, sakoma, nuo 5—200 cm. 
per metus. Dieną polipai susitrau
kia, naktį maitindamiesi išsitiesia. 
Minta mikrokosminiu maistu, be 
to jiems reikalingos kalkės iš jū
ros ir saulės šiluma.

Kai polipai miršta, nustoja au
gę ir jų griaučiai — koralai.

Polipų yra įvairiausių rūšių. 
Pagal juos susidaro ir skirtingų 
formų bei spalvų koralai, vadina
mų skirtingais vardais, pvz., tau
rusis, rožinis, smegeninis, kopūs- 
tinis, elnio ragų koralas ir kt. Iš 
viso, bent J.A.V. vandenyse, jų 
priskaitoma net 53 rūšys; dau
guma prisitvirtinusi prie jūros 
dugno uolų, akmenų, arba šiaip 
kito stipraus grunto. Tose vietose 
jie gyvena jau tūkstančius metų 
ir per ilgą laiką sudarė ištisas 
kalkakmenines formacijas, vadi
namas koralų rifais — salomis.

Tarp koralų gyvena dar įvairios 
algės, kempės ir Įriti padarai. 
Ypač įdomios kempės, kurios irgi 
skiriasi savo spalva, dydžiu ir 
struktūra. Vienos jų turi griau
čius, kitos yra visai minkštos; 
vienos laisvai plaukioja, kitos gy
vena pastoviai.

Nors koralai svarbiausi rifų sta
tytojai, juos iš tikrųjų "valdo" ten 
gyvenančios žuvys. Rifai sudaro 
nepaprastai geras sąlygas joms 
ten gyventi, daugintis ir paleng
vina apsisaugoti nuo audrų bei 
įvairių jūros plėšikų. Todėl jų ten 
labai gausu — įvairiaspalvių, vi
sokių formų, dydžių ir pn.

Įdomu, kad rifuose užtinki rau
donų ir mėlynų, geltonų ir žalių, 
oranžinių ir violetinių žuvų, taigi 

visų spalvų ir jų atspalvių, kas 
nepaprastai patraukia stebėtojo 
akį. Saugiausiai jaučiasi tos žu
vys, kurių spalvos panašios kora
lams, tačiau yra ir tokių, kurios 
turi geresnių apsiginti priemonių, 
pvz., stiprų kvapą, nuodus, aštru
mus, stiprų kiautą ar pn.

Taip pat charakteringa, kad ri
fų žuvys daugiausia mažos pla
čiom, trumpom uodegom ir stip
riais pelekais. Tuo būdu jos gali 
daryti trumpesnius posūkius, 
greičiau judėti tarp koralų, arba, 
reikalui esant, net visai sustoti.

Žuvys priklauso stuburinių gy
vių šeimai. Kaip žinome, dar yra 
kita — bestuburinių gyvių šeima 
ir žymiai gausesnė. Įsižiūrėjus 
rasime, kad rife šalia žuvų gyve
na labai daug ir šių gyvių. Tai 
yra įvairūs moliuskai (austrės, 
šukutės, kriauklės, sraigės, okto- 
pai - aštuonkojai), echinodermai 
(jūriniai ežiai, jūros žvaigždės), 
daug įvairių sliekų, krabų, jūros 
vėžių, jūros žirgelių (arkliukų), 
kempių, medūzų ir pn. Kai kurie 
jų atrodo kaip augalai. Vieni nuo
lat plaukioja, kiti laikosi įsitvirti
nę.

Koralų rifų buna 3-jų rūšių: 
pakraščių, kurie susidaro išilgai 
kranto; barjeriniai, kurie panašūs, 
bet randami toliau nuo kranto, ir 
atoliniai, arba: apskritimo pavida
lo. Iš viso rifus užtinkame Kari
bų jūroje, o taip pat ir Floridos, 
Bermudas, Vakarų Indijos bei 
Australijos vandenyse.

Koralų rifų gyventojai turi sau
gotis pašalinių jūros svečių-plėši- 
kų, kaip, pvz., barakudų, ryklių ir 
pn., kurie tik ir tykoja aplinkui, 
bet vidun dėl savo dydžio ar ki
tų priežasčių nelenda. Tačiau di
džiausias šių dienų rifo priešas 
yra žmogus, kuris, pasinaudoda
mas vis tobulesnėmis priemonė
mis, leidžiasi žemyn ir negailes
tingai rifus naikina. Šitaip rifai 
gali būti visai sunaikinti. Todėl 
valstybė ima rifus, panašiai kaip 
tam tikrus parkus, savo globon ir
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ŽIEMOS MIEGAS arba hibernacijaRiebus kaip meška, miega kaip meška — tai posakiai, taikomi žmonėms, bet paimti iš tikro meškų gyvenimo.Ėsdama didelius kiekius, kas tik pasitaiko gero, meška sukrauna energija riebalų pavidalu —■ taukų sluoksnis gali būti net 4 inčų storumo — meška pamažu ruošiasi žiemos miegui.Dūlindama į savo guoli oloje arba duobėje po seno medžio šaknimis, meška dar stengiasi prisiėsti pušų spyglių ir prisilaižyti plaukų iš savo kailio, kad užkimštų žarnas iki pavasario ir išgyventų per žiema. be maisto. Susisukusi į kamuolį, ji, riebi kaip meška, užmiega meškos miegu. Pusnyje dingsta jos pėdos.Gal ji pabus koki kartą ir tingiai ieškos ko nors čia pat paėsti, bet tuoj vėl gris į savo guolį. Tik pajutusi pavasario kvapą, meška nuklampos iki artimiausio upelio ir gers ir gers, tartum jai niekuomet neužtektų. Bet ji vis dar susnūdusi, sustingusi ir nealkana. Tik kai gamtoje atsiras maisto —■ vabzdžių, medžių ūgių ir sultingos žievės, pelių, rupūžių, žuvų, grybų, uogų, sėklų, vaisių ir, žinoma, medaus — ji ims vėl ryte ryti, kad nutukusi išmiegotų kitą žiemą.
stengiasi šio nepaprasto grožio 
kampelius apsaugoti nuo išnai
kinimo.

Viena tokių vietų yra J. Penne- 
kamp Koralų Rifo Valstybinis 
Parkas prie KEY LARGO Florido
je. Visas parkas guli Atlanto van
denyne, apie 3 mylias nuo kran
to, ir yra maždaug 21 mylios ilgio 
ir 3 mylių pločio. Jame randama 
apie 40 įvairių gyvų koralų rūšių. 
Lankytojai specialiais, stiklo dug
nu laivais vežami iš kranto rifo 
vieton, kad galėtų gėrėtis nuosta
biu koralų ir jų gyventojų grožiu.

Tai vieta, kurioje apsilankęs 
tikrai nesigailėsi. Ir tikriausiai at
siminsi ja visą savo gyvenimą.

v. s. A. Matonis

Meškiukai gimsta viduržiemy urve. Motina, trumpam pabudusi, priglaudžia plikus, maždaug 8 inčų ilgumo jauniklius ir miegodama juos peni.Orams atšilus, meška išveda jau paūgėjusius mažiukus į gamtą ir rūpinasi jais apie 2 metus.Panašiai i mešką miega meškėnai, 
skunksai, oposumai, barsukai, ir k.Nors meška ir garsiausia žiemos miegalė, reikia pasakyti, kad ji tik pasitraukia nuo šalčių ir pusiau miega, kaip ir visi kiti šiltakraujai Žiemotojai. Kaip vasarą ji kvėpuoja 4-5 kartus per minutę, širdis vienodai plaka, ir kūno temperatūra, kuri paprastai siekia žmogaus temperatūrą 99° Fahrenheit©, žiemos metu tenukrinta iki 93°, palaikydama daug didesnę šilumą už aplinką. Taigi meškos miegas tepanašus i laikiną apstingimą.Pasirodo, gyvius tenka skirstyti į šaltakraujus, kurių kūno temperatūra prisitaiko prie aplinkos, ir šil
takraujus, kurių temperatūra beveik pastovi, nepaisant aplinkos. Apsiginti nuo šalčio jiems padeda riebalu sluoksniai.Tikri hibemališki miegoto j ai kažkaip priklauso abiem rūšim, tartum jie turėtu termostatą — savarankiškai veikiantį prietaisą temperatūrai tvarkyti ir vieną dalį savo gyvenimo praleidžia kaip šiltakraujai, o kitą kaip šaltakraujai. Šiai rūšiai priklauso daugiausia maži grauži
kai.Arktikos žemės voverytės 99° Fahrenheito kūno šiluma žiemos 6 mėnesių miego metu krinta iki 39°, pereidama i lizdo insuliaciją. Jei kūno temperatūra dėl didelių šalčių krinta žemiau 36°, ji pajuda, tuo pakeldama ją. Užkišusi iėjimą šiukšlėm, ji miega giliai žemėje, tikėdamasi, kad nei arktikos vilkai, nei lapės jos neras.Jos miegas panašus į mirti: glaudai ir virškinimo organai nustoja veikę; ji kvėpuoja tik 3 kartus per minutę, ir širdis taip silpnai plaka, kad negalima nė stetoskopu pagauti ją plakant.
O ' ■

Varlės, žiemai ateinant, įsirausią į minkštą žemę, kur pašalas jų nepasiekia; kai kurios žuvys praleidžia šalčius dumble. Pariebėjęs per vasarą, karpis gali išbūti gyvas, net nekvėpuodamas, iki 29 dienų lede, jei jo kūnas nevisiškai sušąla. Kai vandens temperatūra 30°, karpis vėl pradeda alsuoti 30 kartų per minutę. Prie 50° jis grįžta į normalų gyvenimą.Mažutis, šiltakraujis rudas šikšnosparnis slepiasi nuo šalčių uoloje, rūpestingai parinkęs vietą: temperatūra aplink jį negali būti nei žemesnė už 30° — jis sušaltų, — nei aukštesnė už 40° — jis per greitai išeikvotų kūno riebalų atsargą.Žvėriuko kvėpavimas sulėtėja iki vieno karto per 5 minutes. Gal jis išskris kada nors atsigerti kelis lašelius vandens, bet tai viskas: tuojau vėl grįš miegoti.Įdomu, kad Š. Amerikoje yra paukštis, tikras žiemos miegotojas. 
Lėliu šeimos — jis vadinamas poor
will — jis buvo užtiktas praleidžiąs žiemą tame pačiame plyšyje kalnuose Kalifornijoje. Žmonės ji ramiai čiupinėjo; net aštri šviesa neprivertė jo atsimerkti. Patikrinus paaiškėjo, kad paukščio temperatūra nuo įprastų 100° F. nukritusi iki 65°. Tas ir paaiškino jo sustingimą.* * ❖Žiemos gyvių miegas savotiškai įdomus ne tik gamtos mėgėjui. Jis išstudijuoti svarbus taip pat medicinai ir dvidešimtojo šimtmečio erdvių tyrinėtojams: norėdamas lankytis už mūsų saulės sistemos arba nuvykti tirti žvaigždžių pasaulio, žmogus turės išmokti išsilaikyti gyvas miegodamas hibernacijos miegu.
SKAUTŲ AIDO:
a) metinė prenumerata — $ 4.00
b) garbės prenumerata — $10.00
c) garbės leidėjo pren. — $25.00
SKAUTU AIDĄ 1967 metais turėtų

gauti kiekviena skautiškoji šeima. 
Reikia visu sąmoningos talkos, 
kad tai įvyktų.
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LAIKAS RUOŠTIS STOVYKLAUTI
Ar visi tikitės stovyklauti šią 

vasarą? Ne visi? Paulius ir Sta
sys negalės vykti?

Jei reikalai tokie, dabar pats 
laikas ruošti visos skilties, būre
lio arba net visos draugovės sa
vaitgalio stovyklas. Niekas taip 
nesuriša vienetų, kaip bendri per
gyvenimai stovykloje su savo 
įprastais vadovais.

Niekur negali geriau pritaiky
ti, kas per žiemą teoretiškai iš
mokta, kaip savo stovykloje, ir 
niekur nepasiruoši didelei sto
vyklai taip, kaip joje.

Vis vien, ar didelei stovyklai, 
ar trumpai skilties savaitgalio 
stovyklėlei, keli dalykai pagrin
diniai:

1. apsirengimas,
2. guolis,
3. švara,
4. maistas.
Apsirengimas dalinai pareis 

nuo oro sąlygų, bet viena aišku: 
nėra geresnio drabužio už skau
tų uniformą.

Megztukas gali atrodyti nerei
kalingas šiltam orui atėjus, bet 
būna netikėtumų, o be to vaka
rais labai atvėsta.

Nepamirškite sužymėti savo 
daiktų neišplaunamu pieštuku 
arba prilipintu vardiniu kaspinė
liu.

Miegamasis maišas su dakrono 
pamušu puikus, bet užtenka ir 
antklodžių, susegtų saugiais sag- 
tukais.

Nakčiai visi norės persirengti: 
reikia pasiimti pižamų.

Maišelis su adatom, siūlais, sa
gutėm ir keliais žvakigaliais lau
želiui lietuje prakurti visuomet 
pravers.

Ryšiams su namiškiais palai
kyti ypatingai patogūs atvirukai: 
įsidėk jų keletą vietoj palaidų 
popierių, vokų ir ženklų.

Kaip su kuprinėm? Jos būtinos: 
ar gali įsivaizduoti skautus, 
vykstančius į iškylą arba į sto
vyklą su lagaminais?

Kuprinė yra maišų maišas: 
drabužių maišo, indų maišo, tua
letinių reikmenų maišo ir pn. 
Maišai gali būti savo darbo, me
džiaginiai, arba užtraukiami 
plastikiniai — viso 4 dideli ir 4 
mažesni.

Į plastikinį maišelį galima 
įkišti net šlapias maudyklines 
kelnes ir nepakenkti kitiems 
daiktams.

Sunkesni daiktai į kuprinę įde
dami paskutiniai, virš kitų, arba 
pritaisomi (lietpaltis, brezentas, 
antklodė) iš viršaus, kad nešėjas 
nebūtų laužomas atgal.

Prie nugaros dedami minkš
tesnį daiktai, kad jos niekas ne
badytų.

Skilčiai reikia palapinių su laz
dom, virvėm, kuoliukais ir įran
kiais palapinėms pastatyti. Rei
kia tinkamų maišelių, dėžučių ar 
pn. maistui sudėti ir gabenti; rei
kia puodų ir keptuvo.

Bovelninės darbo pirštinės vi
rėjui, galastuvas peiliams ir pie- 
lyčia kirviui parankūs daiktai.

V-oji TAUTINE 
STOVYKLA 1968 metais!

Lietuvos skautų ir skaučių I-oji 
Tautinė Stovykla įvyko 1928 m. A. 
Panemunėje prie Kauno.

II- oji Tautinė Stovykla įvyko 
1938 m.: — skaučių Pažaislyje ir 
skautų A. Panemunėje.

III- čioji T. St. įvyko Vokietijoje 
iš karto 2-ose vietose: Alpėse ir prie 
Baltijos jūros.

IV- oji T. St. įvyko 1958 m. Ka
nadoje.

V- oji minint lietuvių skautybės 
sąjūdžiu 50 metų sukaktis, įvyks 
1968 metu vasarą; pagrindinės sto
vyklos data ir vieta bus greitai nu
statyta. Papildomos stovyklos įvyks 
Anglijoje ir Australijoje.

Dabar pats laikas ruoštis daly
vauti V-ojoje Tautinėje Stovykloje.

1967 metų stovyklos visur yra pa
siruošimas V-ajai Tautinei Stovyk
lai.

Reikia gerai ir turiningai stovyk
lauti.

Reikia skautiškos tvarkos ir pui
kaus lietuviško turinio visose sto
vyklose!

Stiprios virvutės ir plona vie
la bei keletas tuzinų vinių labai 
pravers.

Būtinas skilties pirmosios pa
galbos maišelis.

Palapinės pastatytos, virtuvė 
įtaisyta. Kas dabar?

Mano manymu, dabar laikas 
iškelti vėliavą stiebe, stiebą gali
ma padaryti iš 3-jų surištų skau
tiškų lazdų arba nuo medžio ša
kos. Tegul visi prisimena esą 
skautai, pažadėję tarnauti Die
vui ir Tėvynei.

Jei nelyja ir nėra audros, per
nelyg stipraus vėjo, vėliava iške
liama ir laikoma iki saulėlydžio. 
Tada nuleidžiama nakčiai.

Vėliava niekuomet neturi pa
liesti žemės. Ji negali būti kur 
nors palikta arba užmiršta, bet 
turi būti laikoma gražiai sulenkta 
jai numatytoj vietoj ir, geriausia, 
įdėta į plastikinį maišelį. Vr. Sk.
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PRISIMENU NERINGOS STOVYKLĄ
(Australijos stovyklos įspūdžiai)Prisimenant viešus pagyrimus, gyvu vaizdu akyse atsistoja broliai Palaitis, Kanas ir Brazauskas (Spir- gis). Šie trys vyčiai kandidatai dirbo stovykloje kaip širmi jaučiai. Nevaromi, neraginami, bet gražiai paprašyti jie statė palapines, naktimis ėjo sargybą, atlikdavo pačius sunkiausius darbus. Todėl jie vieninteliai iš brolių pastovyklės gavo viešą pagyrimą už savo darbštumą. Visa stovykla džiaugėsi drauge su jais, kai jie vieną rytą per vėliavos pakėlimą prisistatė jau su violetiniais šlipsais.Kam poilsis po pietų, kam pagulėjimas, o apie 20 stovyklautojų pietų pertrauka yra rimtas darbymetis. Tai draugininkų kursų klausytojai. Prie valgyklos stalų susėdę, visi atsidėję klausosi s. Maura- gio balso, pasakojančio apie tai, kaip vesti draugovę, planuoti darbą, organizuoti skiltis bei atlikti kitus kiekvienam draugininkui svarbius dalykus. Baigę kursus gavo atminimui pašnekesių konspektą ir Baden-Powellio “Skautų vadovą”.Norisi tikėti, kad bent kai kurie šių kursų klausytojai pasinaudos Įgytomis žiniomis.Maudymasis. Šilta, šalta — o per karštu oru stovykloje negalėjome nusiskųsti — visi laukėm antros valandos po pietų.Jurgio upė nėra per gili. Vietomis galėtų net ir daugiau vandens būti. Bet už tai to vandens skaidru- mėlis ir šiltumėlis!Valanda, skirta maudytis, visada būdavo per trumpa: rodos, tik įlindai į vandeni, jau tas švilpukas ir šaukia grįžti atgal...Po to vėl užsiėmimai. Tinklinis, žaidimai, dainos, pašnekesiai, skilčių užsiėmimai seka vienas po kito. Nė nepajunti, kaip jau vėl reikia vilktis uniformą ir rikiuotis vėliavai nuleisti.Išklausius tos dienos įsakymų, kurių metu visi geri ir negeri dienos darbai išplaukia į viešumą, skambėdavo giesmė “Marija, Mari

ja” mūsų dienos darbams ir rūpesčiams užbaigti.O tie laužai! Po tiek metų rajoninėse stovyklose galėjom kurti tikrą ugnį, nebijodami jokių gaisro pavojų, jokių suvaržymų.Liepsnai traškant, dūmams akis graužiant, kibirkštims žaidžiant stovyklautojų akyse ir džiaugsmui spindint visų veiduose, daina garsiau skambėjo, negu bet kada, pokštai prie laužo geriau sekėsi.“Ką darysim? Kas galės būti lau- žavedžiu?” klausinėjome vienas kitą, nes “profesinių” laužavedžių savo tarpe neturėjome. Kaip yra reikalas, atsiranda ir sprendimas.Tuojau buvo sudarytas laužams vesti komitetas, vadovaujamas s. v. si. E. Brazausko ir narių, sesių Nijolės Mališauskaitės, Ramutės Zin- kutės ir Liudos Apynytės.Netruko ilgai, kol visi pasiskirstė pareigomis. Br. Eugenijus dirigavo, žiūrėjo bendros tvarkos, pranešinėjo, kas toliau bus. Sesės Ramunė ir Liuda pravesdavo šūkius, čiaudėjimus ir “Žiežirbas”. O Nijolė skambiu savo akordeonu iš visų mūsų išgaudavo dainą, suteikdavo laužui gyvybės, išmokė mus visus naujų dainų.Gal pradžioje vienas kitas laužas kiek sunkiau ėjo, bet tuojau susi- pratom, patys pradėjom išsimanyti, ir į stovyklos pabaigą mūsų laužai nebuvo blogesni už kitu stovyklų laužus. Daina tai tikrai skambesnė buvo.Pasirodymų savaime atsirasdavo. Kitą kartą ir per daug jų būdavo, bet teko visus patenkinti. Ir vilkiukai ir paukštytės, ir Vorai ir Baltųjų Lėkščių orkestras, ir Vanagėlių kupletai ir brolio Flyno armonikėlė, ir Melbourno vyresniųjų sesių dainos ir sesių vaidinimai rado vietos prie laužo. Visi buvo nauji,
Neringos stovykloj daug dainų, daug juoko, 
Neringos stovykloj daug jaunų širdžių ...Ilgai, dar labai ilgai mane migdys ir liūliuos šios dainos garsai, gra- 

smagūs, laukiami. Tiesiog stebėtis reikėjo, kad visi dalykėliai savaime buvo kultūringi, gražūs, neužgauną — kaip ir visa stovyklautojų nuotaika.Tris kartus per visą stovyklą mums buvo leista pasišokti valgykloje. Suolams ir stalams išnešti ir kitą rytą vėl sutvarkyti savanorių netrūko. Net ir “svetimšalių legione” nereikėjo savanorių tiems darbams ieškoti. O tas legionas atsirado pačių brolių iniciatyva kaip atgailos veiksmas už tai, kad užsimiršęs ar skubėdamas nelietuviškai kalbėjai. Sesės, atgailaudamos už tą pačią klaidą, savanorėmis virtuvėje ar kitur dirbo.Per pasišokimus nei “rock and roll”, nei panašūs “twistai” populiarumo neturėjo. Už tai skambėjo suktinis, noriu miego, polka, valsas ir rateliai. Ir visi su malonumu šoko, linksminosi. Niekas nesiskundė nei muzika, nei “senoviškumu”. O kas nemokėjo tautinių šokių, tas galėjo juos čia puikiai išmokti, nes net ir subrendusių vadovų kojos taktą mušė, kai sesė Nijolė akordeonu traukdavo kalvelį ir kubilą.Dešimta valanda vakaro. Trimitas skelbia, kad laikas gulti.“Ateina naktis” garsų nuraminti, patyliukais skirstomės į palapines.Dar šioks toks judėjimas vyksta. Dar matyti stovyklos vadovybė, sėdinti valgykloje prie stalo ir aptarianti rytdienos darbus. Dar virtuvėje dega šviesa, kur virėjai baigia susitvarkyti ir gal pirmą kartą per dieną ramiai atsisėda. Dar po pašto vykles šmėkčioja adjutantai tikrindami, ar visi savo vietose.Bet pamažu viskas rimsta. Pusė vienuolikos. Trimitas tyliai groja “Ateina naktis” posmelį. Tyla.Guliu ir svajoju. Pro akis slenka stovyklos diena. Prisimenu viską. Vadus, viršininkus, draugus, seses, brolius. Taip ramiai plaukia pro mus naktis. Miegas ima. Prisimenu...
žiausios rajoninės stovyklos atminimai. Brolis.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SUKAKTUVINIAI METAI

LSS Tarybos Pirmi j ai nutarus, Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimo ir Lietuvos skautų Sąjūdžio 
50 metų jubiliejui pažymėti skelbiami SUKAKTUVINIAI 
METAI: nuo 1967 lapkričio 1 d. ligi 1968 lapkričio 1 d.

Ligi Sukaktuvinių metų pradžios dabartinis skautiš
kosios veiklos laikotarpis laikomas pasiruošimo metu.

Visa LSS-ga darbais minės Sukaktuvinius metus. Į 
tuos darbus įsijungti kviečiami visi lietuviškosios širdies, 
skautiškosios nuotaikos ir veikti norį broliai ir sesės, kad 
ir dėl gyvenimo sąlygų kurį laiką negalėję aktingai reikš
tis.

50 metų jubiliejus yra visų lietuvių ir visų skautų bei 
skaučių jubiliejus!

KANADOS RAJONAS

Džiamborėtė

Kanadoje 1967. VII. 20-30 d.d. 
vyks pirmoji LSS skilčių ir valčių 
džiamborėtė ROMUVOS stovykla
vietėje prie Huntsville, Ontario, 
150 mylių i šiaurę nuo Toronto.

Kanados skautų ir skaučių vado
vybė kviečia po vieną reprezentaci
nę skiltį ir valtį iš kiekvieno Broli
jos ir Seserijos tunto, vietininkijos 
ar mažesnio atskiro vieneto S. Ame
rikoje. Laukiama, kad šios skiltys 
ir valtys, kiek gali, būtų tokios, 
kurios veikia 1966-67 metais, ir tu
rėtų savo vyresnio amžiaus vado- 
vą-ę, globėja.. Dalyvių amžius 11-16 
metų.

JAV stovyklautojų mokestis 
(maistas, apdrauda, registracija ir 
palapinių dugnas) — $27.00.

Smulkesnių žinių pasiųsta į visus 
JAV vienetus. Registruotis kviečia
ma per juos iki V. 1 pas s.Ireną 

Meiklejohn, 16 Cresswell Drive, 
Scarboro, Ontario.

Programa apims žaidimų ir užda
vinių būdu mazgus ir kilpas, morzės 
signalizaciją, pirmąją pagalbą, skil
ties iškylas ir valčių keliones su ap
rašymais, buriavimas, pionierijos 
projektai, maisto gaminimasis gam
toj.

Bus mokomasi lietuviškų liaudies 
žaidimų ir šokių. Veiks skudučių ir 
kitokių instrumentų orkestrai. Bus 
vykdomos kamuolio, lengvosios at
letikos ir vandens sporto varžybos.

Laužų pasirodymuose laukiama 
inscenizacijų, eilėraščių, dainų, šo
kių, instrumentinės muzikos.

Skilčių darbas bus vertinamas 
taškų sistema. Ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas į lietuviškumą, tvar
kingumą, punktualumą, iniciatyvą 
ir išradingumą ir į pareigingumą.

Stovyklos rengėjai yra s. K. Ba
tūra, s. I. Meiklejohn, ps. G. Stanio- 
nis, v. s. S. Kairys, v. s. Č. Senke
vičius, s. M. Vasiliauskienė, ps. L. 
Gvildienė. K.

Vadovų ir vadovių lavinimo 
stovy Ida

LSS Tarybos Pirmijai nutarus, š. 
m. rugpiūcio 19-27 d.d. Rako sto
vyklavietėje, prie Chicagos, įvyks 
LSS vadovų ir vadovių lavinimo 
stovykla.

Stovykla padalinta į dvi pasto- 
vykles: skaučių vadovių ir skautų 
vadovų.

Programa bus einama dviem 
laipsniais: jaunesniems vadovams 
(nuo 14 metų amžiaus) ir vyres
niems vadovams (nuo 17 metų am
žiaus).

Stovyklos dalyviais ir dalyvėmis 
galės būti priimami:

a) sukakę 14 ar 17 metų amžiaus;
b) esą I-ojo patyrimo laipsnio ar 

laiką egzaminus į jį;
c) moką lietuviškai;
d) einą kokias vadovo-ės parei

gas.
Kandidatus parenka vietos vado- 

vai-ės ir rekomenduoja tuntinin- 
kas-ė ar tolygus vadovas.

Kandidatus iš savo rajono Seseri
jos, Brolijos ir Ak. Sk. Sąjūdžio va- 
dijoms užregistruoja ligi liepos 15 
d. rajono vadeivos, pranešdami 
aukščiau minėtas asmens žinias ir 
už kiekvieną įmokėdami po 10.— 
dol. registracijos mokesčio.

Visas stovyklos mokestis asmeniui 
30.—dol. T.P.

Dar nevėlu 
SKAUTŲ AIDĄ 

užsisakyti 1967 metams!
BET TUOJ!
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OFICIALIOS LSS VADOVYBĖS ŽINIOS
Pakėlimai Į skautininku laipsnius ii- apdovanojimai 

ordinais
Atitinkamai pristačius, LSS Tarybos Pirmija svarstė 

ir Vasario 16 proga nutarė:
p akelti —
į skautininko laipsnį: ps. Juozą Makulį, Džiugo tun- 

tininką Australijoje;
į paskautininkio laipsnį: v. si. Benediktą Vilimą, va

dovą iš JAV Ram. Vandenyno rajono.
apdovanoti —
Padėkos ordinu: už ypatingus nuopelnus LSS-ai ii’ 

Lietuvių Bendruomenei, pagrindinį 1966 m. Pasaulio 
Jaunimo Kongreso ir Jaunimo Metų organizatorių, s. 
fil. Vytautą Kamantą.

Lelijos ordinu: už nuopelnus LSS-ai, Anglijos rajo
no 20 metų sukakties proga s. Broniu Zinkų.

PATVIRTINTI SESERIJOS IR BROLIJOS VADIJŲ 
NARIAI

LSS Tarybos Pirmija savo korespondenciniame po
sėdyje (Nr. 1) svarstė Seserijos ir Brolijos Vadijų na
rių tvirtinimo klausimą.

Vykdydami LSS statuto 20 str. F. pastrp. ir 27 str. C 
pastraipos bei atitinkamų nuostatų reikalavimus Sese
rijos Vyriausoji Skautininke s. M. Jonikienė ir Brolijos 
Vyriausiasis Skautininkas s. V. Vijeikis atskirai patei
kė patvirtinti jų pakviestuosius atitinkamų Vadijų na
rius.

Kviestasis Vadijos narys tvirtinamas laikui, neilges
niam, kaip juos kviestojo V. Sk-ko (išrinkto 3 metams) 
kadencijos laikui.

Tačiau Vadijos narys gali savo pareigų atsisakyti dėl 
savo motyvų bet kada; gali juk ir V. Sk-kui atrodyti, 
jog reikalai taip susidėstė, kad jis turi pasiūlyti Vadijos 
nariui atsisakyti ar prašyti Pirmi ją tvirtinimo galioji
mą nutraukti. Tvirtinimo galiojimą, aišku, Pirmija gali 
nutraukti ir savo iniciatyva.

Patys Vyr. Skautininkai ir jų Pavaduotojai Suvažia
vimo išrinkti. Jie Pirmijos netvirtinami.

Dvasios vadovai pagal ligšiolinę praktiką taip pat 
priimami, kaip paskirti.

O jie šiai kadencijai yra:
Seserijos: kun. P. Dilys (ev.) ir ps. kun. P. Garšva (kat.). 
Brolijos: s. kun. J. Pakalniškis (k.) ir kun. A. Žilins
kas (ev.).

PATVIRTINTI VADIJŲ NARIAI:
A. — Seserijos Vadijos:

1. v. s. Sofija Statkienė,
— skautininkių skyriaus vedėja.

2. s. Alė Namikienė,
— vadovių lavinimo skyr. vedėja.

3. s. Zita Dudėnienė,
•— jūrų skaučių skyriaus vedėja.

4. v. s. Izabelė Jonaitienė,
•—■ socialinio skyriaus vedėja.

5. s. M. Butkienė,
-—■ tarptautinio skyriaus vedėja.

6. v. s. Grasilda Meiluvienė,
— tiekimo skyriaus vedėja.

7. s. Sofija Kunstmanienė,
— iždininkė.

8. v. s. Ona Rozniekienė,
— biuletenio Gabija redaktorė.

9- s. Birutė Vindašienė,
— reikalų vedėja.

10. ps. Irena Regienė,
—■ sekretorė (prot. korės.).

11- s. Birutė Kožicienė,
— JAV Vidurio rajono vadeivė.

12. ps. Lilija Milukienė,
—■ JAV Atlanto rajono vadeivė.

13. s. Jūratė Ciplijauskaitė-Tanner,
— Kanados rajono vadeivė.

14. s. Gilma Zinkienė,
— Anglijos rajono vadeivė.

15. s. Herta Motgabienė,
— Vak. Vokietijos rajono vadeivė.

16. s. Danutė Čižauskienė,
— Australijos rajono vadeivė.

B. BROLIJOS VADUOS:
1. s. Jonas Dainauskas,

— archyvo vedėjas.
2. s. Jeronimas Gaižutis,

— tiekimo skyriaus vedėjas.
3. v. si. Jonas Gierštikas,

— oro skautų skyriaus vedėjas.
4. v. s. Bronius Gurėnas,

— iždininkas.
5. ps. Zigmas Jaunius,

— jamborės skyriaus iždininkas.
6. j. s. Bronius Juodelis,

— jūrų skautų skyriaus vedėjas?
7. s. Aleksas Karaliūnas,

— jamborės skyriaus vedėjas.
8. s Petras Molis,

— skautininkų skyriaus vedėjas.
9. ps. Romualdas Povilaitis,

— skautų vyčių skyriaus vedėjas.
10. Antanas Rūkštelė,

— tautinio lavinimo skyriaus vedėjas.
11. s. Antanas Saulaitis,

— vadovų lavinimo skyriaus vedėjas.
12. s. Juozas Toliušis,

— spaudos - informacijos sk. vedėjas.
13. j. s. Kazys Batūra,

— Kanados rajono vadeiva.
14. s. Kazys Cijūnėlis,

■— JAV Vidurio rajono vadeiva.
15. ps. Juozas Starėnas,

— JAV Atlanto rajono vadeiva.
16. s. Jonas Zinkus,

— Australijos rajono vadeiva.

PATVIRTINTAS JAV ATLANTO RAJONO 
STOVYKLAVIETĖS NAUJAS NARYS

P. J. Butkus, ligšiolinis to Komiteto narys ir pirmi
ninkas, dėl pablogėjusios sveikatos, iš Komiteto pasi
traukė.

Pagal atitinkamus nuostatus Komitetas pats turėjo 
išrinkti naują narį, ką jis š. m. II. 5 d. posėdyje ir pa
darė: visais balsais Komiteto nariu išrinko p. Vytautą 
Eikiną iš Bostono, Mass.

Išrinktąjį narį LSS Tarybos Pirmija patvirtino.
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ALp(LKA)3083
1967, Nr.3

num 1‘iiiTvmriiu
Šunų ir jiems giminingų vilkų bei lapių 

PĖDSAKŲ YPATUMAIKas galėtų išvardinti visas šunų rūšis? Minėsime tik keletą: medžiokliniai (sekėjai, skalikai, kurtai, vižlai, varikai, ieškotojai, bebriniai, elniniai), dogai (daniniai, vokietiniai, airiniai), buldogai, mopsai, taksiai, koliai, miniatiūrinė bolonka, pudeliai, pinč'arai, bernardinai, kieminiai šuns ir jų draugai aviganiai, taip pat arktiniai arba eskimų šuns, bigliai, špicai, Niūfaundlendo šuns, spanieliai ir t. t.
Šunų kojos palieka gražius pėdsakus: aiškiai matyti keturi pirštai ir jų nagai. Priešakinių kojų pėdsakai didesni už užpakalinius ir be to kiek skiriasi jų kulnų pa- duškėlės. Iš viso priešakinės kojos judresnės už užpakalines ir todėl aiškiai įsispaudžia. Aišku, svarbu, kokio didumo pats šuo ir ar jis tik taip sau bindzinėjo, ar slinko, bėgo, šuoliavo. Tačiau atspaudų rinkėjui šunų (ir kačių — nematyti įtrauktų nagų) pėdsakai patys dėkin- giausi, ypač mokantis dirbti su gipsu žiemą ir vasarą.Šuns paliko ryškius pėdsakus ir mūsų tautosakoje. Daug yra pasakojimų ir priežodžių:

Miegančio šuns nejudink.
Nesiųsk šuns dešrų parvežt.
Daug šunų ir vilką paplauna.
Du šunes pešasi, trečias kaulą nešasi.
Akmeniu šuns nepriversi tylėti.
Dviejų šeimininkų šuo badu dvesia.
Ir paskutinis šuo gali pagauti kiški.
Šuo, kurs po kelis kiemus bėgioja, nė vieno gerai 

nedaboja.
Šuo, kaulą radęs, nesnaudžia, bet graužia.Čia tik maža dalis žmonių išminties apie šunį.Šuns išmatos panašios į katės, tik pastaroji bando jas užkasti, o šuo tik taip sau “dėl fasono” paspardo žemę bet kur į šalis.

Vilkų ir lapių pėdsakai panašūs į šuns, tik lapės kulnies paduškėlė turi iškilią pertvarėlę.Mums vilkas žinomas iš pasakų, žaidimų ir net istorijos: jau vilkiukas moka papasakoti apie geležinio vilko pasirodymą Gedimino sapne ir Vilniaus po to įkūrimą. O jau patarlių galybės, pvz.:
Vilką kojos peni.
Seno vilko neapgausi.
Tam ir vilkas miške, kad stirnos nežiopsotų.
Alkanas vilkas ir pelę stveria.
Įdavė vilkui aveles ganyti.
Akyse šilkas, o už akių vilkas.Vilkų pasitaikydavo Lietuvos miškuose ir atgavus krašto nepriklausomybę, ypač kai anapus rusų rubežiaus stokojo maisto.

Teko matyti tokį pagautą ir uždarytą narve žvėrį: jis taip veržėsi atgal į laisvę, kad neėdė padėtos mėsos ir išsilaužė dantis begriauždamas grandinę. Taip ir teko vargšą vilką nušauti, nes išleistas vargu ar būtų begalėjęs susimedžioti maisto.Šiaurės Amerikos keliuose štatuose, Aliaskoje ir Kanadoje užtinkamas taip pat pilkasis vilkas (Juodos arba rudos fazės mažesnis už jį vilkas pasirinko Meksiką, Teksasą bei su jais besirubežiuojančias vietas).Vilkų kaukimas tęstinis, panašus į eskimų ir kitų 
giliakrūtinių šunų balsą. Kam tenka jis išgirsti, tas to niekuomet neužmirš.Kanados pilkasis vilkas, manoma, greičiausias. Jis nepaprastai stiprus ir gajus. Spėjama, kad lordas Baden- 
Povvellis jį turėjo galvoje, projektuodamas vilko ordiną skautybės sąjūdyje pasižymėjusiems žmonėms.Ir lietuviai skautai turi Gedimino vilko ordiną, kuris sąjūdyje nepaprastai branginamas.

Prerijų vilkai (coyote), kurių yra nemaža rūšių, be galo plėšrūs; jie paplitę Š. Amerikoje.Atrodo, kad šių vilkų ryškiausias pažinimo ženklas yra jų daina. Jie savo giminės sopranai. Mėnuliui patekėjus šie žvėrys mėgsta užtraukti solo arba dueto serenadas, kurios stovyklaujantį žmogų verčia arčiau pri- slinkti prie apginančio jį laužo. Tai gailus staugimas, prasidedąs ilgu, aiškiu soprano garsu ir pereinąs į baisų tremolo, ir vis taip pakaitom, įterpus kelias nemažiau Šiurpias gaidas.Yra pasisekę imituoti prerijų vilko balsą ir jį iššaukti į duetą.Savo jauniklius prerijų vilkas tvarko lodamas ir urgzdamas.Bėgdamas šuoliais šoka 32-61 inčų, dar smarkiau šuoliuodamas 51-120 inčų.
Raudonoji lapė, taip gausiai aprašoma pasakėčiose, žinoma beveik visose šiaurinėse bei vidurinio klimato vietovėse. Ji graži, grakšti, gudri.

Gudri lapė ir iš spąstų kailį išneša.
Gudrus kaip lapė prie žąsų.
Laputė visiem kūmutė.
Kvaila žąselė, kuri laputės patarimo klausia.
Laputė prie žąsų sėlina iš pasalų.Lapės pėdsakai 31/2 - 4 inčų pločio aiškūs ir dailūs ir laikosi beveik tiesios linijos. Tarpas tarp priešakinių kojų didesnis kaip tarp smailesnių užpakalinių.Negiliame sniege tematyti aiškūs kojų nuospaudai ir tik tiek paduškėlės, kiek jie išsikiša iš plaukų. Toji paduškėlė turi pakilimą, gerose sąlygose aiškiai matoma. Tas skiria lapės pėdsakus nuo mažo šuns arba prerijų vilko pėdsakų.
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