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AČIŪ!
Maironio parke Worcester, Mass., 

III. 12 Įvyko skautiškas pobūvis, ku
riame dalyvavo apie 3 kapos vado- 
vų-ių, skautininkųĄų, rėmėjų ir ki
tų mielų žmonių.

Susidėjo taip, kad, neseniai suka
kęs to savo gyvenimo kapą metų, 
tapau labai gražiai paminėtas, pa
gerbtas ir net apdovanotas.

Jaukus pobūvis buvo labai skau
tiškas ir tuo, kad mūsų visų mintys, 
pasisakymai ir nuotaikos giliai atsi
spindėjo meile Lietuvai, krypo į 
Nepriklausomybės laikotarpi, lietė 
tuos brolius skautus ir seses skau
tes, kurie anuo metu, kiti vėl trem
ties laikotarpiu ir dar kiti jau išsi- 
barščius po pasauli, rūpinosi gerai 
skautauti, siekti kilniųjų idealų ir 
laikyti aukštai iškeltą Lietuvos tri
spalvę.

Per tiek metų buvau labai laimin
gas, kad daugeliu atvejų galėjau 
sekti juos, dirbti su daugeliu jų ir 
džiaugsmingai skautauti jų tarpe.

Ir dabar, praretėjus jų eilėms, no
risi iš visos širdies dirbti ir už juos.

Mielųjų pobūvio rengėjų, ruošos 
išlaidas padengus, piniginis likutis 
ir per mane (apie 95.—dol.) atėję 
pinigai, kaip siuntėjų auka, perduoti 
Skautų Aido administracijai mūsų 
žurnalui paremti.

Visoms ir visiems labai ačiū!
Budžiu v. s. A. Saulaitis.

Lituanistiniai pratimai
Atsakymai. Nr. 4.

Kl. 1. I. Stumbrai. 2. Baltvyžių 
(arba Bieloviežo) girioje.

Kl. 2. 1320. X. 7. Suvalkų mies
te tarp lietuvių ir lenkų atstovų 
buvo pasirašytas susitarimas, 
kuriuo lenkai pripažino. lietu
viams Vilnių.

Vos dviem dienom praėjus — 
X. 9. — lenkai netikėtai puolė 
Vilnių ir jį paėmė.

Kl. 3. 1. Klaipėda ir Šventoji;
2. ne, nės ten nėra uosto. Pajūrys 
seklus ir smėlėtas. Į jūrą nuties- 

LSS Tarybos narys s. V. Kamantas, labai veikliai dalyvaudamas Lietu
vių Bendruomenės vadovybės darbuose, daug laiko skiria ir mūsų sąjū
džiui. Šiuo metu jis yra ir KĘSTUČIO dr-vės draugininkas; jo uolios jaun. 
skautų dr-vėje talkininkės s. R. Nasvytienė ir ak. sk. M. Puškorienė.

s. V. Bacevičiaus ntr.

V. s. A. Matonis, 

tas tiltas, tinka tik pasivaikščioti.
3. Neringa. 4. Vanduo nesūrus, 
nes didžiąją vandens dalį sudaro 
gėlas Nemuno vanduo.

Kl. 4. 1. 1865 m. rusai uždraudė 
Lietuvoje spausdinti lietuviškas 
knygas. Tada lietuviai pradėjo 
jas spausdinti Prūsuose. 2. Til
žėje bei kituose miestuose. 3. 
Spausdintas knygas per stropiai 
saugojamą sieną Lietuvon gabe
no knygnešiai ir platino' krašte. 
Tai buvo labai sunkus darbas, 
nes rusai už tai labai skaudžiai 
bausdavo.
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Viršelio 1 psi.:
DARBŠČIOSIOS RANKOS Chica- 
goje. Iš Lituanicos tunto darbų.

s. M. Jakaičio ntr.

Ne vien tiktai gyvenk šalia savo motinos — mylėk ją.
Ne tiktai praeik pro ją — stabtelk ir apkabink ją.
Ne tiktai pažiūrėk į ją — nusišypsok jai.
Neskubėk, kai ji kalba — ieškok progų pasikalbėti su 

ja.
Ne tiktai papasakok jai savo rūpesčius — tarkis su pa

sitikėjimu.
Neišnaudok jos pareigingumo — naudokis tiktai jos 

išmintim ir ištikimybe.
Nedrausk jai klausti — būk malonus.
Neplok jai per petį — pabučiuok ją.
Neslėpk savo planų ir idėjų — padaryk ją savo atei

ties dalim.
Nenagrinėk jos gabumų — mokykis iš jos pavyzdžio.
Nepamėgdžiok jos savotiškumų — laikykis jos mo

kymo.
Nematuok jos juosmens, bet gėrėkis jos gerais darbais.
Netemdyk jos akių — būk jos akių šviesa.
Nevenk jos liūdnos — būk jos ramsčiu.
Nepalik jos vienišos — laikykis arti jos, kad ir laiškais.
Tenepraeina nė vienos dienos, kad nepagalvotum apie 

ją-
Melskis už savo motiną ir dėkok Dievui už ją.

— 99
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LIETUVOS SKAUTYBĖS IR LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO

50 METŲ SUKAKTYS

Pasiruošimo laikotarpis (ligi 1967. XI. 1) išnaudojamas:
a) pasitobulinti dabar ir
b) pasiruošti sukakčių įvykiams.

1968 — Sukaktuviniai metai:
Bendrieji LSS įvykiai:
1. Pradinė sukaktuviniu metu sueiga (apie 1967 lap

kričio 1 d., žiūrint vietos sąlygų).
2. Tėvynės sueiga (1968 vasario 16 d.).
4. Sukaktuvinė sueiga (1968 lapkričio 1 d., arba pa

gal vietos sąlygas kitą artimą dieną).

1. Pradinė sueiga. Ruošiama pagal vietos pajėgumą, 
bet turėtų būti:
a) LSS Vadovybės žodis ta proga.
b) Gerai paruoštas proginis pašnekesys.
c) Visų įgytų laipsnių bei specialybių ar p. viešas 

pripažinimas, įteikiami pažymėjimai, kursų liu
dijimai ir k.

d) Bendrai kartojamas skautiškasis įžodis, su apei
gomis.

e) Gerai paruošta “lauželio” ar kokia meninė pro
grama.

2. Tėvynės sueiga. Pagrindinai tautiniais motyvais.
a) Vasario 16 d. akto kartojimas.
b) Lietuvių chartos reikšmės pabrėžimas vaizdin

gais būdais.
c) Tautinio ir Valstybinio ženklų pripažinimas.
e) Apdovanojimai, pagerbimai.
f) Lituanistinio turinio parodėlės, tautinių darbelių 

iškėlimas ir p.
g) Tautiniais motyvais “lauželis” ar p. programa.

3. V-oji Tautinė stovykla (1968 m. vasarą)
a) Dalyvauja visi — skautiškosios garbės reikalas 

— su savo vadovais ir vadovėmis.
b) Programa tautiniais ir skautiškais motyvais iš

pintas stovyklinis gyvenimas.

— Savosios Valstybės ir lietuvių skautybės praeičiai 
tinkamai paminėti,

— Dabarties uždaviniams giliau įsisąmoninti ir
■—■ Ateities ryžtams tvirčiau užsimoti 

skelb iama
50 (1918 - 1968) METU SUKAKTYS:

a) 1967 (ligi lapkričio 1 d.) — pasiruošimo metai ir
b) 1968 (1967. XI. 1 ligi 1968. XI. 1) sukaktuviniai 

metai.

c) Gyvenama pagal tikruosius skautiškojo ir lietu
viškojo stovyklavimo dėsnius. Ir to laikosi visi!

d) Tautinė gero skautavimo demonstracija savybė
je ir svečiams.

e) Kūrybiškumo bei darbų suvestinė sukaktims 
pažymėti.

f) Stovykla, kurioje kiekvienas vienetas save pilnai 
išreiškia ir kuris visa kuo- prisideda.

4. Sukaktuvinė sueiga. Ypatingai demonstruojama lie
tuviškojo skautavimo reikalai praeityje, dabar ir 
ateitin. Minėtina:
a) Lietuvos skautybės pradininko — Pirmūno žodis.
b) Tinkamas pašnekesys.
c) Pagerbimai skautybei nusipelniusių, apdovano

jimai.
d) Skautiškojo gyvenimo parodėlės, brėžiniai, nuo

traukos, paveikslai, plakatai bei muziejiniai ar 
archyviniai dalykėliai; skautų ir skaučių rank
darbiai ir k.

e) Lauželis ar meninė programa skautiškaisiais mo
tyvais.

Čia minimi pagrindiniai dalykai.
Kiekvienas vienetas, kiekviena vietovė ir kiekvie

nas dalyvis pridės savo, padarys savaip, papildys ir iš
plės.

Yra dalykų, kurie turėtų likti vienodi ar vienu laiku 
visoje LSS-goje.

Bet yra daug dalykų, kurie turi išeiti iš vietinių su
gebėjimų, vietinių pajėgų ir vietinių reikalų.

Didžiulę Kaziuko mugę Chicago- 
je pradėjo Lietuvos generalinis 
konsulas Dr. P. Daužvardis, per
kopdamas kaspiną.

s. M. Jakaičio ntr.
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PATARIMAI PASIRUOŠIMO LAIKOTARPIUI:a) Kiekvienas LSS narys ir narė stengiasi dar giliau pažinti lietuvybės problemas ir sa.moningiau gyvendinti skautiškojo pašaukimo pareigas.b) Visu laipsnių skautai ir skautės stengiasi pakopti bent vienu patyrimo bei prityrimo laipsniu aukščiau ir tinkamai pakartoti turimų laipsnių programų reikalavimus.c) Tie patys rūpinasi išeiti atitinkamas specialybių programas bei Įsigyti specialybių ženklus.d) Visi ir visos, pabrėžiant valstybines sukaktis, rūpinasi ko daugiausia sužinoti ir išmokti iš lituanistinio lobyno, įsigyti TAUTINĮ ar VALSTYBINĮ ženklus ar tolygiai pasireikšti kitu būdu.e) Lietuvių kalbai daugiau pagarbos ir didesnis dėmesys lietuvių kultūros apraiškoms!f) Kiekvienas vadovas ir vadovė, visvien kokio laipsnio ar kokių pareigų, stengiasi pasitobulinti, gilinti savo žinias, studijuoti, lavintis, išeiti galimus kursus, atsišviežinti ir visur, kur gali, prisidėti.g) Skautininkai ir skautininkės stengiasi duoti gerą, gyvą ir sektiną pavyzdį kitiems vadovams-ėms ir visiems skautams ir skautėms.h) Pareigūnai ir pareigūnės tinkamai atlieka savo pareigas, rūpestingai sutvarko savo vienetus ir gerai suorganizuoja visą veikimą savo atsakomybės ribose.i) Visi ir visos rūpinasi i sąjūdį įtraukti daugiau narių, grąžinti nubyrėjusius, įjungti supasyvėjusius, išjudinti apsnūdusius bei padėti abejingiesiems.j) Visi ir visos, taip pat tėvai ir rėmėjai, rūpinasi sutvarkyti medžiaginius reikalus, įgyti reikalingo inventoriaus, turėti lavinimo priemonių, remti skautiškąją spaudą ir sukaupti pakankamai lėšų sukaktuvinių metų, Tautinės stovyklos ir k. reikalams.
k) Vienetų vadovai ir vadijų nariai-ės pasirūpina, kad būtų tinkamai sutvarkyti raštinių, atskaitomybės, ūkio bei archyvų reikalai; gerai vedamos knygos, sudėtos bylo, surašytos žinios narių lapuose, tiksliai užrašoma kronikos knyga; ypatingai rūpestingai tvarkomi piniginiai reikalai.

Dar niekad nebuvo taip svarbu — veikti, ir gerai veikti, kaip vykstant tokiam jubiliejui!
PATARIMAI VADOVAMS IR VADOVĖMS:1. Paruošiamuoju laikotarpiu nedelsiant pradėti veikti reikiama kryptimi. Programos griaučius apipinti savais daigais. Duoti progų ir kitiems vadovams-ėms prisidėti, pasiūlyti, pasisakyti, praturtinti. Reikia ko didžiausios talkos ir jos reikia visur tuoj pat!2. Būtina skubiai parūpinti patyrimo laipsnių, specialybių bei ypatingųjų ženklų programas ir egzaminų lapus. Surasti būdus, kaip vietoje ir vienete instruktuoti. Sudaryti lanksčią egzaminams laikyti sistemą vietoje.3. Periodiškai tikrintis ir tikrinti, kas padaryta, kas daroma dabar, kas bus daroma artimiausiu laiku. Tai būtinas pažangos stūmuoklis.4. Darbus ir planus savoje veikloje susiskirstyti perio

dais. Ar mėnesiais, ar laikotarpiais ar pagal kokius vietos įvykius. Veikimo kalendorius, kas jau jį pažįsta, būtinas; o kas dar nepažįsta — pasidarykite ir laikykitės.5. Akciją turi pajusti ir skautų-čių tėvai, šeimos, rėmėjai, atvėsę sąjūdžio nariai ir k. Vieni patys mažai ko pasieksime. Reikia virsti smarkios veiklos sūkuriu!l) Visur iškylu ir šios vasaros stovyklų metu kruopščiai ruošiamasi V-ajai Tautinei stovyklai 1968 m.: stovyklinė tvarka, stovyklos gyvenimas, aprūpinimas, įsi- rengimai, dainos, žaidimai, laužų tvarka bei programa ir t. t. Visi turi į Tautinę stovyklą atvykti jau tinkamai pasiruošę.m) Vadijos, vadai bei vadeivos rūpestingai įsigilina įsigilina i visus reikalus ir elgiasi taip, kaip būtu geriausia visiems skautams, skautėms ir LSS-gai.

Prel. J. Kučingis atidaro įdomią Kaziuko mugę Los Angeles, Calif.(Dešinėje) Lietuvos generalinis konsulas p. V. Sta
šinskas tokias pat iškilmių pareigas atlieka New Yorke, v. s. A. Samušiui asistuojant. si. A. Šimukonio ntr. — 101
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
AUKOKIMĖS IR MELSKIMĖS UŽ LIETUVĄ

Vysk. P. Brazys, MIC.

Nuo 1951 metų, kai tremtyje 
atsidūrę Lietuvos vyskupai su 
Kauno metropolitu arkivyskupu 
J. Skvirecku pryšakyje paaukojo 
mūsų tautą Dievui per nekalčiau
sios širdies Motinos Marijos ran
kas, kasmet lietuviai visame pa
saulyje stengiasi prisiminti tą pa
aukojimą ir atnaujinti savo pasi
ryžimą aukotis ir melstis už Lie
tuvą. Tas pasiryžimas ypačiai de
ra atnaujinti metinėje to paauko
jimo sukaktyje, kuri sutampa su 
gegužės mėnesiu, skirtu Kristaus 
ir mūsų Motinai Marijai pa
gerbti. Labai dera ir nau
dinga yra per Mariją aukoti Vieš
pačiui Dievui skaudžių bandymų 
ištiktą mūsų tautą su jos perse
kiojimais ir pavojais, su jos skau
džiais nusivylimais ir laisvės il
gesiu. Dera, kad visame pasauly
je pasklidę lietuviai įsijungtų į 
savo tautos auką savo visokerio
pa gyvenimo auka ir maldomis, 
kad ji skaudžiuose bandymuose 
nepalūžtų, kad jos pasitikėjimas 
Dievui nesusvyruotų, kad ji, su 
Kristumi kentėdama, su juo ir

Ir mes turime pakartotinai ir 
su pasitikėjimu Dievą maldauti, 
kad atitolintų nuo mūsų tėvynės 
skaudžių bandymų ir persekioji
mų taurę. Ištverminga mūsų mal
da tikrai bus išklausyta. Ir jeigu 
Dievas, kaip Kristui, taip ir mū
sų tėvynei, ne iš karto atims tą 
taurę, tai visuomet pasiųs savo 
angelą ramintoją, kuris perskau- 
džius likimo smūgius prilaikys ir 
susilpnins, o jai pačiai duos rei
kiamos stiprybės ištverti ir nepa
lūžti. Silpnus likimo dūžiai pa
laužia, bet stiprūs išeina iš jų dar 
labiau sustiprinti ir užsigrūdinę. 
Nuolatinė mūsų gyvenimo auka 
ir maldos išmelš mūsų tautai iš
tvermės ir ryžto, o ištvermingie
siems yra pažadėtas pergalės vai
nikas: "Jūs būsite visų nekenčia
mi dėl mano vardo; bet kas bus 
ištvermingas iki galui, tas bus iš
gelbėtas” (Mat. io, 22). Kas 
daugiau su Kristumi kentės, tas 
tikriau su Juo kelsis ir triumfuos 
(plg. Rom. 8, 17).

(Iš Vyskupo laiško).

MARIJA
Tai Tu buvai mano Tėvynėje, 
Tai Tu ją aplankei varge, 
Nors jau visi užmiršo 
Ir šauksmas nukankintų 

brolių-sesių
Užgeso be vilties, 
Pasaulio neprišaukęs,
Tik Tave.
O, neišeik iš mūsų krašto, 
O, nepaliki! —
Nors Tu viena —
Pasaulis toks užuomarša, 
Lyg karuselėj supas —
O, nepaliki mūs,
0, nepaliki.
Tai neveltui mūs šauksmas,
Tai neveltui mes žuvome,
Jei Tu
Ant mūsų kapo užmiršto
Gėle žydėsi,
Tai neveltui.
Iš Tavo ašarų pabirusių,
Iš Tavo įmintų pėdų
Į mūsų žemę
Užaugs nauja aušra — 
Laukai ir vieškeliai giedos, 
Ir mes klausysimės
Laukų ir vieškelių maldos — 
Prisikėlimo.

O. B. Audronė

vėl prisikeltų naujam, laisvam, 
pilnutiniam tautos gyvenimui.

J. E. Vyskupas Pr. Brazys, MIC, 
JAV Atlanto rajono stovykloje 1966 
m. Šalia Vyskupo rajono vadas s. 
A. Bobelis.

si. A. Šimukonio ntr.
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Skautas draugas savo artimui
ir brolis kitam skautui

Žmonės skirtingo būdo, 
skirtingų gabumų ir skir
tingos išvaizdos. Tų pastebi
me jau savo šeimose, savo 
skiltyse. Ir gerai, kad taip 
yra, nes būtų nepaprastai 
nuobodu, jei visi vienodai 
atrodytų ir vienodai elgtųsi.

Įdomu susipažinti su ki
tais žmonėmis. Jie visi, kaip 
ir mes, turi savo džiaugs
mų ir rūpesčių, jie visi kar
tais reikalingi gero žodžio 
ir tikros pagalbos.

Kartais padeda mūsų 
šypsnys, mūsų geri žodžiai: 
— Kaip sekasi? Kaip gerai 
jums tai pasisekė? Ar norė
tumėte dalyvauti? Ar galė
čiau kuo būti naudingas?

Bet dažnai vien noro pa
dėti nepakanka, reikia kon

krečios pagalbos. Ji veikles
nė už žodžius.

Skautas būdėte budi, ar 
nepasitaikys proga parody
ti savo draugiškumą arti
mui. Jis atlieka daugiau, 
kaip iš jo tikimasi. Taip elg
damasis jis tampa kilnesniu 
žmogum.

Skautas jokiu būdu nėra 
snobas. Snobas yra žmogus, 
kuris įsivaizduoja esąs kaž
kas nepaprasto, turįs teisę 
žiūrėti į kitus iš viršaus ar 
dėl jų išvaizdos, ar dėl to, 
kad jie suvargę arba ma
žiau išmano. Vargšas jis: 
žemindamas kitus, bando 
iškelti save, nes pats širdy 
abejoja, ar jis ko vertas!

Skautas ieško gero kiek
viename žmoguje, ypač sa
vo broliuose - skautuose.

MAMA
Mama — tai pirmas žodis 
vaiko,
Švelnumas jaučiasi jame.
Tai motinos didysis
džiaugsmas,
Tai laimė, varguos 
pamiršta.
Vėl skamba žodis — mama.
Štai bėga vaiks pas ją.
Va, tiesia ir rankutes
Ir prašo mamos — apa-pa.
Visur tik skamba žodis
Mums motinos brangios.
Namuose ar varguose
Mama yra širdis šeimos.

Adi Marija

Jam miela globoti jaunes
nius, silpnesnius, nedrąsius 
arba ne taip jau šaunius, ir 
jis padeda jiems kuo galė
damas. Jis vadina juos bro
liais ir pats elgiasi kaip bro
lis.

Didelės lietuvių kolonijos Cicero, III., skautės, skautai ir vadovai-ės. A. Račkausko ntr.
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ŠEIMOS ŽVAIGŽDĖ

Atsimeni, Sese, kaip gėrėda- 
vais filmo žvaigždėmis? Kaip 
svajodavai atrodyti panaši į jas: 
prie veidrodžio bandei pamėg
džioti jų šukuosenas ir šypsenas 
arba stengeis judėti rankomis ir 
vaikščioti kaip jos?

Būti kino žvaigžde atrodė di
džiausia svajonė.

Tuo tarpu metai bėgo ir — tik
ras stebuklas! — tapai žvaigžde, 
kad ir ne Hollywoode, bet savo 
namuose.

Taip, esi žvaigždė, tikra žvaigž
dė, ne kokia nors statistė arba at
sitiktina artistė.

Gyvenimas įtikino, kad tapti 
kino žvaigžde nėra lengva ir dar 
sunkiau išsilaikyti aukštumoj. Ar 
galima norėti, kad būti šeimos 
žvaigžde būtų visai paprasta?

0 užvis labiausiai kalbą gerbk gimtinę, 
Nes josios nemokėti - gėda paskutinė.
Gerai, kad svetimas kalbas žinai ir moki, 
Bet visų pirma savąją gerai žinoki.

(1824. Antanas Strazdas, kunigas ir poetas)

Visų akys nukreiptos į tave. 
Tavo pavyzdys ir įtaka lemtingi. 
Jie prisideda prie tavo vaikų bū
do ir ateities pavidalinimo.

Tavo dvasia pripildo namus. 
Tavo šviesa nušviečia šeimos 
kelią. Tavo linksmumas užkrečia, 
tavo ramumas sutaiko, tavo 
kantrybė išlygina ir išveda iš 
sunkumų. Tavo savęs išsižadan
ti meilė tiesia tiltus. Tavo sveika, 
skani virtuvė surenka šeimą prie 
stalo.

Deja, ne vien tavo geros ypaty
bės, bet ir tavo silpnybės atsi
spindi tavo šeimoje.

Esi linkusi šaukti ir kelti isteri
ką — tave pamėgdžios. Rūkai 
kaip kaminas — nesistebėk, jei 
duktė ims skriausti savo jauną 
sveikatą. Piniguose matai žmo
gaus vertę arba esi išlaidi — ra
si ištikimų pasekėjų. Nepripažįs-

Marija Aukštaitė

ŽAGARĖLIAI

Aš uždegiau puikų laužų 
Žagarėlių surinktų...
Jo liepsnelės dangų dažo, 
0 man širdyje griaudu.

Kam užkūriau žagarėlius?
Kam sukėliau liepsneles? 
Jos taip gražiai pasikėlę, 
Virpa, plazda į erdves.
Sudegusių žagarėlių 
Pasiliks tik pelenai... 
0 liepsnelės pasikėlę — 
Neužges man amžinai.

(Iš "Rožių vasaros".)

ti pagrindinės tvarkos — gali bū
ti, kad kaip raudonas siūlas tvar
kos stoka tiesis per tavo vaikų 
gyvenimą ir sunkins jį.

Mėgsti dejuoti ir kritikuoti — 
bus sunku išrauti tą grybą iš na
mų. Įpratai tuščiažodžiauti ir ne 
visai skaitytis su teisybe — nesi
stebėk išsisukinėjimais ir melu.

Kalbi maišyta lietuvių kalba — 
namiškiai tėvų kalbos negerbs.

Taip, mieloji Sese, esi šeimos 
žvaigždė. Koks pašaukimas!

O. S.

Šventės programai gerai pasiruošusios, sesės prisideda visa širdimi.

104 —
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PTRMOJI SKAUTŲ STOVYKLA 1907 m. brownsea salojo, Anglijoje,

Skautybės įkūrėjas ir 
I stovyklos vedėjas 
1907 m.:

1907 m.

I-osios skautų stovyklos vaizdas.
Lordas n. Baden-Powellis 1925 m.

B-P 1933 m. Gdddllo, 
Vengrijoje, IV Tarpt. 
Jamborees metu lanko 
stovyklas, čia jis ma
tomas prie lietuviiį 
stovyklos vartų.

-osios skautų 
tovykios žai
smai, paties 
aden-Powellio

9



Tarp šių raidžių yra 
aštuoniolika Lietuvos 
upių.

sapa'sčiavinklan 
bš I L 0 ME K T R E S B L E 
AMAJYTOSMERKYSM 
GENŪLNEVĖŽI S K 5 U 
INKRPEL YčASL OVhl 
TALANMTOCŠ I VA S Ė 
VEŠEŠUPĖKI b S M a L 
N O R I MN A I T R Ė L I Si 
b U B Y 5 A M C b V E N T A S 
ghijksminijauvz 
ŽABCDEF GMNKLVMN 
M O P R S T B A R T U V A U V 
Ozabcbmalaksta N 
ŠVENTOJ I E C b GH T I 
AJ K L MbT OZE I MENA

Raskime jas.

Paruošė
3• A« Nąmlkienė.

Atsoėk mįslę:

Akys kaip ratai, saulės nemato. --- /■/---

Rašytinis, karpytinis , šimtalapis , šimtastiebis .

Ne karališkos giminės, o su karūna, ne raitelis, o su penti
nais, ne sargas, o visus anksti žadina.--- /• — /••/---/-•-- /"•//
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r------
LOS ANGELES

Taip pradėta Kaziuko mugė Los Angeles. 
Prel. Kučingis, rajono vadas s.R. Dab- 
šys, mugės vadovas s. Pažėra, s. Svi- 
derskas ir k

PALANGOS tunto vadovės.

Bulvės be židiniečių negali nusiskus
ti. Sesės S. Orlovaltė, A. Paliukai- 
tienė, tuntininkė M. Pažemėnienė ir 
p. Prišmantienė.

Neužmirštuolės mugėje: A. Rui
gytė, F. Matulaitytė, R. Drau- 
gėlytė, S. Nefaltė, A.Griniūtė

Dešras turi kas paruošti. Štai prityrę 
skautai: B. Vilimas Ir Jakubauskas.

-107
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Paruošė
s. A. Namikienė.

Skaut e i;
Miela Sese, padėk man teisingai parašyti šiuos žo

džius, kurie parodys kokia Tu esi.
Išeit - - - -
Ritimąsi - - - -
Gėraud vosa muitiar - - - 
Dagiman - - - - 
Gadinami - - - - 
Likuk - - - -
Osesu taiki uteiska - - - - 
Maksiin - - - - 
Vilaib - - - -
Tosmag ugėdra - - - - 
Nustajone tiesvil - - - - 
Depada muitiar - - - - 
Utapi - - - - 
Valsidosu - - - - 
Luspakni - - - - 
Tiskais - - - -

Tiesi 
Ištikima
Draugė savo artimui
Mandagi
Naudinga
Kukli
Sesuo kitai skautei 
Linksma
Blaivi
Gamtos draugė
Nenustoja vilties
Padeda artimui
Taupi
Susivaldo 
Paklusni 
Skaisti

110-
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JAV VIDURIO RAJONAS C L E V E L A N D E

Visokiais reikalais šnekučiuojasi 
v.3. Pr. Karalius ir s.K.Cijūnėlis

Po iškilmių prie švenčių stalo NERINGOS ir 
PILĖNŲ tuntų vadovai-ės su svečiais. S. A, 
Saulaitis Sj /svečias iš Bostono/, šventės 
proga žodį tariąs p. J. Stempužis, tunt-kas 
V. Staškevičius, t-kė s. N. Kersnauskaitė.

Skautės, skautai ir svečiai šventės programos 
metu Cleveland®. s. V. Bacevičiaus ntrs.

Naujoji 
baitytė

paskaut minkė 
iškilmių metu

OHICAGOJE:

AUŠROS VARTŲ tunto 
vyr. skaučių Mirgos 
būrelis, gražus vyr. 
skaučių veiklos pavyz
dys.

Iš k-d? sesės
R. Vaitkevičienė,
J. Janonienė,
R. Fabijonienė,
M. Žygienė,
A. Ramanauskienė,
L. Jankūnienė,
R. Jautokienė,
S. Kunstmanienė; 
trūksta;

V. Kliknienės.
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KIŠENINIS PEILIUKAS
Kartais tėtis išima viską iš savo 

kišenių ir padeda ant staliuko 
prie lovos. Ten yra nosinė, pini
ginė su leidimu važiuoti automo
biliu, raktai, kišeninis peiliukas 
ir dar kokios nors smulkmenos, 
bet Algiui įdomiausias peiliukas.

Tėčio peiliukas didokas, rudom 
kriaunelėm, keliom ašmenėlėm. 
Tėtis savo peiliuką labai mėgs
ta, juo dažnai atidaro gautus 
laiškus arba pasmailina, palygi
na ką nors. Kai peiliukas atšim
pa, tėtis nueina į virtuvę jį paga
ląsti.

Algiui patinka žiūrėti į tėčio 
peiliuką: net mama jo niekuomet 
nevartoja, nes tėtis to nemėgsta. 
Bet berniukas tikisi kada nors 
turėti tokį pat gražų peiliuką ir 
išmokti jį vartoti.

Algio kambaryje yra medinė 
dėžutė, kurioje jis laiko visokius 
daiktelius. Vieną dieną dėžutės 
dangtelis įsispaudžia į vidų, ir 
negalima jo pirštais ištraukti.

— Reikia užkišti ką nors ploną, 
— galvoja berniukas ir dairosi.

Jis išeina iš savo kambario, 
praeina pro tėvelių miegamojo 
atdaras duris ir mato: ant tuale

tinio staliuko guli tėvelio peiliu
kas.

— Atidarysiu dėžutę, — galvo
ja berniukas, — ir padėsiu pei
liuką atgal.

Pirmą kartą Algis atsargiai 
nykščio nagu atlenkia didžiau
sias ašmenis ir įkiša po dėžutės 
dangteliu. Truputį reikia pa
spausti, dar truputį, ir dėžutė bus 
atidaryta!

Bet staiga kažkas trakšteli, ir 
peiliukas beveik iškrenta iš Al
gio rankų. Jis žiūri ir netiki savo 
akimis: ašmenų galas nulaužtas!

— Kas daryti? Ką tėtis sakys?
— išsigąsta berniukas. — Niekas 
nematė, kas atsitiko — paslėp
siu peiliuką, bet kur? Visur jį ga
li rasti.

Staiga jam dingteli mintis:
— Užkasiu kur nors daržely. 

Ten niekas neras.
Taip ir padaro: išslenka iš na

mų ir, tartum vaikščiodamas, 
nueina prie gyvatvorės kampo. 
Paskui greitai pasilenkia ir dre
bančiomis rankomis užkasa tėvo 
peiliuką.

Grįžta į vidų, bet akyse mar
ga, o širdis sunki, sunki.

— Ar kas nors matė mano pei
liuką? — klausia tėtis. — Niekur 
jo nerandu: nejau palikau darbo
vietėj?

Algis girdi, kad jo tėvas ieško 
peiliuko. Jam baisu, nes jis žino, 
kad jis nulaužtas paslėptas dar
želyje.

Lauke pradeda lyti — ant žo
lės, ant krūmų, ant peiliuko, ku
ris pradės rūdyti.

Algis žiūri pro langą ir negali 
atitraukti akių nuo gyvatvorės 
kampo. Kada praeis tas sunku
mas širdy?

Jau berniukas lauke, jau bėga 
per lietų, jau atrausta vargšą pei
liuką.

— Tėte, čia Tavo peiliukas, — 
sako, nubėgęs pas tėvą. — Aš 
nulaužiau galiuką atidarydamas 
dėžutę.

Tėvas mato, kad Algis šlapias, 
o peiliukas žemynas.

— Parodyk, — sako, — gal da
lykas pataisomas?

Pavarto peiliuką, atlenkia vi
sas tris ašmenis, mato nulaužtą 
galą.

— Blogai, Algi, kad nulaužei: 
peiliukas nėra dėžutėms atidary
ti. Gerai, kad atnešei ir pasakei 
teisybę. Dabar nuplausim pei
liuką ir pabandysime nulyginti 
nulaužtą galą: bus trumpesnis, 
bet dar geras.

Dar pridėjo:
— Kurią nors dieną nueisime į 

krautuvę ir nupirksime Tau gerą 
peiliuką. Parodysiu, kaip jis pri
žiūrimas ir vartojamas, gerai?

VABALĖLIAI
Vabalėliai ir bitelės,
Žydinčių žiedų svečiai,
Šoks, dainuos, skrajos ir džiaugsis, 
Kol saulutė švies skaisčiai.

Nuo ramunės ant ramunės 
Su medum bitutė skris, 
Ir gėlelės tai viešnelei 
Savo žiedą pradarys.

Smuiką nešasi žiogelis
Nuo šakelės ant šakos.
Kam už saulę, kam už džiaugsmą,
Kam už laimę jis dėkos?

Dėkui, dėkui Tau, Dievuli,
Už gražutę vasarėlę,
Už gėlytes, žolynėlius,
Už giesmelę vyturėlio!

Vytė Nemunėlis

— 113

16



LIETUVOS PIEMENĖLIAI

*Piemenų žaidimai būdavo labai įvairūs, priklausydavo nuo vaikų amžiaus ir turėdavo ne vien pramogos, bet ir darbo elementų. Jau žą- siaganiai, pritūpę ant maišo ar lygios vejos, miklindavo savo dešines rankas, Įvairiai mėtydami ir gaudydami penkis akmeniukus.

Susėdę žemėje, kiauliaganiai nuo dešinės rankos įvairių padėčių smaigstydavo į žemę kišeninį peiliuką arba gerai nusmailintą kieto medžio pagaliuką.Rankų ir viso kūno vikrumą bei jėgą ugdydavo lazdelių mėtymas ir mušimas nuo dviejų šakučių, Įsmeigtų į žemę, medinio trikojuko vertimas ir gynimas lazdutėmis, kaladėlės — kiaulės — varymas į duobutę ir gynimas nuo jos lazdomis, ripkos laidymas ir atmušinėjimas pagaliais, bėgiojimas gaudant kiškį piškį, šokinėjimas pritūpus ir susikibus atbulomis rankomis dvie

114 —

se (varlė), riediejimas nuo kalvelės, susirietus į kamuolį ir įsikibus i savo kojų nykščius (kūlis), vaikščiojimas ant kujokų — stypinių — dviejų ilgų lazdų, įvairiausios risty- nės, imtynės, šokinėjimai per vienas kitą ir t. t.Dalijo žiedą, rovė ridiką, gūžinėdavo, apnšę akis, suposi ant įvairių sūpynių.

Kai kurie žaidimai būdavo susiję su liežuvio ir klausos miklinimu. Norint nustatyti, kuriam vaikui reikia pirmajam bėgti karvėms už akių, kai jos eina, kur nereikia, arba norint išskaičiuoti, kas turi pirmas pradėti žaidimą arba ką gaudyti, būdavo sakomos visokios eilutės, pvz.:
Kertu, kertu kertolika,
Zylė sakė penkiolika,
O genelis šešiolika,
Jei netiki, suskaityk!

arba:

Ona Ona pinavija, 
Sija vija kanapija. 
Liku tiku lig Velykų, 
Tiku taku, tau!Ilgai laužydavo savo liežuvius jaunieji piemeniukai, kol išmokdavo vyresniųjų draugų slaptąją kalbą, kurioje prieš kiekvieną skiemenį būdavo pridedama “par”.

— Parkur partu parbėpargi?
— Pareiparnu paržirparnių 

parskinparti.Kai diena būdavo karšta, gyvuliai nebeėsdavo ir piemenims norėdavosi parginti bandą į namus, irgi padėdavo liežuvis.Kiaulės, išgirdusios prislopintus piemenų garsus “bir namo”, o karvės — bambuojantj zyzimą “zzz- zzz”, panašų į sparvų, — imdavo taip nerimauti ir lakstyti, jog neįmanoma būdavo jų sulaikyti ganykloje. Norom nenorom šeimininkai turėdavo leisti gyvulius i tvartus.Didelė garbė būdavo mokėti daug pasakų, dainų, mįslių, “tikrų” atsitikimų apie susitikimus su žvėrimis, žalčiais ir vaiduokliais.
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AIDAS

Susipykus dviem liežuvingiems 
piemenims, įvykdavo tikros kalbos 
varžybos. Kiekvienas bandydavo 
pasakyti smarkesni žodį už kitą. 
Štai, tokių žodžių pavyzdžiai:

Tu vėpla! Liurbis! Mulkis! Neda- 
kepelis! Keverza! Kerėpla! Pleper- 
za!

Vienas įdomiausių įvykių piemens 
gyvenime buvo naktigonė, t. y. ark
lių ir jaučių ganymas vasaros nak
timis. Naktigonės dažniausiai joda
vo bernai, paaugliai - pusberniai, 
prie jų bandydavo pritapti ir jau
nesni piemens.

Supančioję arklius, naktigoniai 
rinkdavo malkas ir susikurdavo lau
žą nuo uodų apsiginti. Naktigoniai 
paeiliui budėdavo.

Prie laužo iki vėlyvos nakties juo
kaudavo, sekdavo pasakas, dainuo
davo, rudenį kepdavo bulves. Sugu
lę irgi krėsdavo pokštus: miegan
čiam švarką prismeigdavo prie že
mės, j rankoves akmenį įnerdavo, 
kepurę prie nugaros prisiūdavo, 
anglimi veidą išpaišydavo ir pan.

Jei naktigoniai išjodavo į pievas 
ilgesniam laikui, jie pasiimdavo 
maisto, statydavosi daržinėles mie
goti, pindavo bei piaustinėdavo 
smulkesnius namų apyvokos daik
tus, riešutaudavo.

Nebūtų galo pasakojimams apie 
tai, ką Lietuvos piemenėliai dary
davo ir pergyvendavo. Ypač tie, ku
rie vaikystėje patys ganė, galėtų 
pridėti daug įdomių smulkmenų ir 
patikslinimų, nes ne visur buvo 
vienodi papročiai, vienodas gyveni
mas.

Kada nors pasiimkite Lietuvių 
enciklopediją: ten rasite dar nepa
prastai daug medžiagos apie kaimo 
gyvenimą, ganymą ir Lietuvos pie
menėlius.

Mesk guminį sviedinį stačiai į 
sieną, ir jis atšoks stačiai, grįžda
mas tuo pačiu keliu, kuriuo buvo 
mestas.

Mesk sviedinį nuožulniai, ir jis 
atšoks nuožulniai, tik į kitą šoną.

Lygiai taip pat atšoka nuo kie
to paviršiaus ir garsas. Šovę ties 
aukštais namais arba stačiu kal
nu, dažnai tuojau išgirstame ir 
tenai tokį pat šūvį, tik žymiai 
silpnesnį.

Riktelėję pamiškėje, girdime 
pakartotą miške mūsų balsą.

Kai šūkaujam, stovėdami ne 
stačiai ties siena, kalnu, ar miš-
ku, musų balso pakartojimą gir
di kiti, kurie šone stovi. 

Garsas, tarp namų ir kalnų at
simušęs, gali kelis kartus patek
ti mums į ausį. Atsimušusias į

— 115

daiktus garso bangas, kurios 
grąžina atgal garsą, vadiname 
aidu.

Kieti daiktai atmuša garso ban
gas, o minkšti lyg sugeria jas. 
Kuo toliau nuo mūsų bus siena, 
kalnas, miškas ar kitas daiktas, 
į kurį garso bangos atsimuša, 
tuo ilgesnis laikas praeis nuo 
mūsų šūktelėjimo iki aido.

Kai garsas atšoka iš labai arti, 
tai mes aido nė negirdime, nes 
jis eina beveik kartu su mūsų 
balsu ir sutampa su juo, tik gar
sas išeina stipresnis. Dėl to mū
sų balsas kambaryje atrodo 
daug stipresnis negu gryname 
lauke. Juo daugiau žmonių ir 
minkštų baldų kambaryje, juo ne
aiškesni garsai, juo jie daugiau 
susilieja.

Viename Vokietijos ežere (Kd- 
nigssee) turistų laivas sustabdo
mas ežero viduryje. Motorams 
nutilus, žmogus trimituoja, ir gar
sas atsimuša net septynis kartus 
į kalnų sienas.

Ir musų laikraštis skleidžia ai
dą; kuris savo idėjas kartoja 
tūkstantį kartų skautų-čių šeimo-
se — tai Skautų Aidas, aidįs 
skautiškuoju garsu.
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VI- ji diena. Gyvybės gelbėjimas.
Gyv. gelbėjimas iš gaisro, van

dens, nuodingų dujų, pasibaidžiusių 
arklių, panikos, nelaimių gatvėse 
ir t. t. Improvizuotos priemonės. 
Pirmoji pagalba.

VII- j i diena. Tėvynės meilė.
Krašto ir jo kolonijų geografija. 

Istorija ir žygiai, kuriais imperija 
sukurta. Armija ir laivynas. Vėlia
vos. Ordinai. Piliečio pareigos. 
Taiklumas. Pagalba policijai ir p.

PIRMOJI B.-P. STOVYKLA Brownsea saloje
Sir Percy Everett knygoje apie 

pirmuosius dešimt skautybės sąjū
džio metų randame ir pirmosios 
B.-P. stovyklos Brownsea saloje ap
rašymą.

Sir Everett buvo vienas stovyk
laujančių ir pasakoja, kad stovykla 
buvusi nepaprastas pergyvenimas 
nuo pradžios iki galo... Buvęs skina
mas kelias, kuris vėliau apjuosė vi
są pasaulį ir kuriuo sekė milijonai 
berniukų ir mergaičių.

1907 metų vasarą B.-P. pamažu 
užbaigė savo planus stovyklai. Jam 
pasisekė rasti bičiulį Charles van 
Raalte asmenyje, kuris leido jam 
naudotis Brownsea salos dalimi. Ši 
sala idealiai tiko B.-P. tikslams. Ji 
buvo 2 anglų mylių ilgumo ir 1 my
lios pločio, vietomis tankiai apau
gusi miškais ir su dviem ežerais vi
duryje, ką ir šiais laikais vadintu
me puikia vieta skautauti. Pati sto
vykla įsikūrė smėlėtame pietų pa
jūryje.

B.-P. parinko savo berniukus — 
viso 20 — iš sūnų savo draugų Eto- 
no ir kitų mokyklų, iš neturtingų 
rytinės Londono dalies berniukų ir 
iš kaimyninio miesto Bournemouth 
gimnazijos. Pastaruosius parinko p. 
Green, kuris jau ilgus metus dirbo 
su savo gimtojo miesto berniukais.

Čia B.-P. stovyklos programa, pa
ruošta stovyklavimo laiko daliai:

I-ji diena: Paruošiamoji dalis.
įsikūrus stovyklavietėje skilčių 

formacija ir paskirsčius pareigas 
bei paskelbus įsakymus ir t. t., kiek
vienas kurso dalykas buvo paaiš
kintas, jį praktiškai pritaikant.

Skiltininkai gavo eilę nurodymų, 
kuriuos jie turėjo vėliau perteikti 
savo skiltims.

II- ji diena. Stovyklavimas.
Stovyklinis sumanumas ir many- 

masis. Pastogių ir pasiklojimų da
rymas - audimas. Mazgai, ugnies 
kūrimas, virimas. Sveikata ir higie
na. Ištvermė. Kelio radimas sveti
moje vietoje. Laivelio valdymas.

III- ji diena. Pastabumas.
Pastebėti ir atminti smulkmenas 

toli ir arti. Vietos ypatingos žymės 
ir t. t. Pėdsakų sekimas. Išvados iš 
pėdsakų ir ženklų. Akių lavinimas 
ir taip toliau.

Skautybės įkūrėjas 
lordas R. Baden-Powellis.

IV- ji diena. Gamtamokslis.
Žvėrių, paukščių, augalų, žvaigž

džių ir t. t. pažinimas. Selinimas. 
Žmonių smulkių bruožų stebėjimas. 
Jų būdo ir gyvenamųjų sąlygų spė
jimas, tuo Įgyjant palankumo.

V- j i diena. Riteriškumas.
Garbė, savigarba. Riterių kodas. 

Pasišventimas, savęs užmiršimas. 
Drąsa. Meilė ir taupumas. Praktiš
kas riteriškumas moterų atžvilgiu. 
Pareiga kasdien atlikti “gerąjį dar
belį” ir būdai tam darbeliui atlikti.

VIII-ji diena. Žaidimai.
Sportas, apimąs žaidimus ir var

žybas visose stovyklos kurso srityse.

* * *

Berniukai buvo suskirstyti į 4 
skiltis: Varnus, Vilkus, Kuolingas ir 
Jaučius.

Vėliava, kurią kasryt 8 vai. kel
davo, buvo ta pati, kuri plevėsavo 
Mafekinge. Ji turėjo kulkų skyles 
ir, deja, dar labiau nukentėjo per 
audrą, siautusią vieną dieną stovyk
loje.

Skiltys stovyklavo savarankiškai, 
joms vadovavo jų pačių vadovai. 
Jos nilnai atsakė už savo palapines, 
virimą, ir t. t. Jos taip pat savo gar
be atsakė už tai, kad B.-P. norai 
būtų įvykdyti, ką jie puikiai atliko.

Poilsis po vidurdienio valgio bu
vo kažkas nauja, kas berniukams 
nelabai patiko. Bet jie vėliau įsiti
kino, kad tai buvo išmintingas pa
tvarkymas.

Visi žavėjosi žaidimais, ypač kai 
jų prasmė ir reikšmė buvo supras
tos. Stebėti stirnas tapo mėgiamiau
siu užsiėmimu.

Bet gyviausiai visi atsiminė lau
žus prieš vakarinę maldą ir nakties 
tylą.

Buvę nuostabu matyti B.-P. šo
kantį priešakyje Eengonyama cho
ro; girdėti jo nepamainomus pasa
kojimus; stebėti, kaip jis mokėjo at
sakyti į bet kokį užduotą jam klau
simą; klausytis jo paukščių dainų ir 
žvėrių balsų pamėgdžiojimų.

Apie “nakties” darbus B.-P. ši
taip rašė:

“Kasnakt viena skiltis išeidavo į 
naktinės sargybos postą. Berniukai 
paimdavo miltų, bulvių, mėsos ir 
arbatos davinį ir išeidavo į nurody-
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tą vietą. Kiekvienas nešėsi šiltą 
švarką ir antklodes, virti puodą ir 
degtukus.

Atvykusi i nurodytą vietą, skiltis 
kūrė lauželi ir virėsi vakarienę. Po 
to buvo išstatomi sargybiniai ir su
darytas bivuakas — panašiai į ka
riuomenės stovyklą po atviru dan
gum.

Kada nors prieš 11 vai. kitų skil
čių skiltininkai ir B.-P. prisunkda
vo prie bivuako ir viską stebėjo, 
žvalgė; po to sargybiniai buvo ati
traukti, ir visi naktinėje stovykloje 
ilsėjosi, grįždami į nuolatinę sto
vyklavietę kitą rytą pusryčiams”.

Be B.-P. nepaprastos ir Įvairiais 
gabumais apdovanotos asmenybės, 
didžiausią Įspūdi padarė šie stovyk
los bruožai:

* skilčių sistema,
* puikus žaidimų panaudojimas,
* gerasis darbelis,
* laužo džiaugsmai ir
* didysis ratas kartojant Įžodžio 

ir įstatų žodžius.

B.-P. buvo labai nudžiugintas sto
vyklos pasisekimu. Be to daug žmo
nių jį jau anksčiau ragino perduoti 
savo skautybės sistemą pasauliui. 
Todėl, nors ir labai užimtas kariš
komis pareigomis, jis 1907-1908 m. 
žiemą pradėjo ruošti savo SKAU- 
TYBĘ BERNIUKAMS.

TEKS VISKO PATIRTI

Patyrimo gauti skautai 
Stovyklon skubėjo, 
Pasiryžę paragauti 
Ir lietaus ir vėjo.
Teks jiems visa ko matyti
Ir visko patirti: 
Palapinę pastatyti 
Ir virtuvėj virti,
Teks išmokti mazgus rišti 
Ir pėdsakus sekti,
Teks stovyklon malkas risti, 
Eit sargybą naktį;
Teks per prarają jaunuo- 
Tiltą pastatyti, [liams 
Kad tą statinį drąsuoliai 
Galėtų bandyti;
Teks prie laužo gal vaidinti 
Riterį, ar karį — 
Pamėginti apsiginti 
Pily užsidarius;

Stasys Jakštas

Arba kokį žygį seną
Tenai pavaizduoti
Ir priminti, kaip gyveno 
Proseniai barzdoti,
Kurie savo bočių šalį
Ir savo Tėvynę
Kaip gyvybę, amžių dalią 
Mylėjo ir gynė.
Žodžiu, teks gražių išmokti 
Ten darbų, darbelių...
Bus progų žmogaus suvokti 
Paskirtį ir dalią.
Gamtos grožio sužavėti 
Skautai išlies širdį,
Eis su Viešpačiu kalbėtis — 
Tegul jaunus girdi,
Te globoja dvasią tyrą 
Šviesią vilties mintį, 
Tegul padeda didvyrių 
Laurus Tautai skinti.
67. II. 4

PIRMOJI PAGALBA SKILTY

Prieš stovyklas pakartokite pirmąją pagalbą — 
kaip skautas-ė gali teikti ją sau (kraujavimas, įpjo
vimai, įdrėskimai, nudegimai, nusiplikinimai ir pn.) 
ir kitiems (dirbtinas kvėpavimas, išgąstis, trikam
piai tvarsčiai žaizdoms ir t. t.).

Sienoje pakabintame lape su pavardėm ir da
lykais žymėkite, kas iš kokio dalyko pakankamai 
žino.

Kartais besimokant įdomu teikti pagalbą "tik
ram" nelaimės ištiktam: vieta, kur būk įsipiauta.

50 METU SUKAKTYS.

Pasiruošimo laikotarpis (ligi 1967. XI. 1) išnaudojamas:
a) pasitobulinti dabar ir

b) pasiruošti sukakčių įvykiams. 

ištepama raudonai arba uždedama šilto, raudono 
vaško ir perbraukiama pieštuku. Keli lašai raudo
nų, skelbimams piešti dažų, sumaišytų su kakavos 
milteliais, iš tolo panašūs į kraują.

Lūpoms pieštuku patepus galima atvaizduoti 
nudegimus.

Truputis vaidybos — išsisukau koją, kaip skau
da! galva svaigsta! ką tik atitempiau šį brolį iš ga
ražo: automobilis veikė, ir visos garažo durys bu
vo uždarytos".

Tačiau niekad negalima, pvz., stovykloje apsi
mesti skęstant, alpstant, susižeidus. Gal tuo metu 
visiems ir įdomu arba, dalykui paaiškėjus, net juo
kinga, bet įsivaizduokime, jei po to kas nors tikrai 
atsitiktų ir mes numotume ranka sakydami: "Žino
me tuos dalykus — neapgaus jis mūsų!" Ir žmogus 
tikrai paskęsta.

Kas tinka per pirmosios pagalbos užsiėmimus, 
netinka kaip išdaiga kitom progom.
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SESERIJOS VADOVIŲ SUVAŽIAVIMAS V. 6-7 
KANADOJE

Seserijos vadijos kviestas 3-jų rajonu vadovių su
važiavimas Įvyko V. 6-7 d.d. St. Catherines, Kanadoje.

Aptarta daug ir įvairių veiklos reikalų.
Pasidalinta Įspūdžiais, kaip dirbama vietovėse.
Padaryta Įvairių pranešimų. Diskutuota.
Pasitarimo aprašymas su išvadomis smulkiau Ga

bijoje.
Tokie pozityvūs, darbingi ir tvarkingi pasitarimai, 

daromi rajonuose ar kitaip, visada yra įnašas geriau 
veikti, tobulintis, ieškoti geresnių priemonių ir t. t.

Waterburio, Conn., NERIES tunto 
tuntininkės padėjėją

v. si. Albiną P a 1 i u 1 ie n ę,
jos broliui Jonui Dobrovolskiui, 

buvusiam Lietuvos universiteto geografijos 
katedros asistentui, mirus 

giliai užjaučia
U Waterburio Skautų Tėvų B

Komitetas.

JAV ATLANTO RAJONAS
Philadelphia

Dievui, Tau, Tėvyne, ir žmonijai...
Šie žodžiai nuskambėjo sausio 21 

d. Philadelphijoje per lietuvišką 
radijo valandėlę. Tai buvo pirmas 
žingsnis — po daug metų — atkur
ti skautų organizaciją šiame nema
žame mieste.

I. 28 buvo pravesta oficiali regis
tracija, ir užsirašė 19 vaikų. Daugu
mą sudaro jaun. skautai-ės, bet pas
kutiniuoju metu dar Įstojo 15 jau
nuolių: tai busimieji vyr. skautai-ės.

Šios organizacijos atkūrėjai suti
ko būti ir vadovais: D. Norvaišienė 
— jaun. skaučių, D. Surdėnienė — 
skaučių, G. Surdėnas ir A. Špakaus- 
kas — skautų ir vilkiukų. Vyr. 
skautėms vadovauti sutiko D. Ja- 
kienė, o skautams — A. Špakauskas.

IV. 1 buvo sukviestas skautų tė
vų susirinkimas ir išrinktas komi
tetas: G. Dragūnas (pirm.), Maša- 
laitienė ir Ramūnas. Dabar ir mes 
vadovai jaučiamės tvirtesni, turė
dami tėvus talkininkais.

Ateityje SKAUTŲ AIDĄ infor
muosime dažniau apie mūsų veiklą. 
Skautus-es raginame užsisakyti šį 
puikų skautišką žurnalą bei į ji ra
šyti.

Budime!
D. Surdėnienė

Kaziuko mugė New Yorke
New Yorko NERINGOS ir TAU

RO tuntai kovo 5 d. pagerbė šv. Ka

zimierą. 11 vai. Viešpaties Atsimai
nymo parapijos bažnyčioje, Mas- 
peth, N. Y., didelis būrys skautų-čių 
dalyvavo mišiose. Bažnyčios priekis 
buvo pripildytas abiejų tuntų ir vi
sų draugovių vėliavomis. Mišiose 
dalyvavo ir daug skautų tėvelių ir 
svečių. Tėvas Juvenalis Liauba, 
O.F.M., pasakė gražų ir jautrų pa
mokslą šv. Kazimiero garbei.

Po pamaldų parapijos salėje įvy
ko tradicinė Kaziuko mugė. Mugę 
atidarė gen. konsulas Vytautas Sta
šinskas, pirmosios Vilniuje lietuvių 
skautų skilties atstovas, pasidalin
damas su mugės dalyviais savo pri
siminimais. Atidarymo metu visus 
atsilankiusius gražiai pasveikino ir 
LB apygardos pirm. Jonas Šlepetys. 
Taip pat dalyvavo Pirmūnas v. s. 
Petras Jurgėla.

Šių metų mugėje vėl buvo matyti 
visų skautų didelis ir kruopštus pa
siruošimas, jų gražūs rankų darbai 
ir skoningai paruošti paviljonai, 
kurių buvo daug. TAURO tuntas 
šiemet turėjo net tris; tai skautų 
GELEŽINIO VILKO ir ŠARŪNO 
d-vės, nuo kurių neatsiliko ir Vil
kiukų d-vė.

Veikė taip pat skaučių DLK Bi
rutės d-vės, jaun. skaučių Pušelės 
d-vės ir vyr. sk. Židinio paviljonai; 
neatsiliko ir vyr. skautės. Jos dar
bavosi gražiai įruoštoje savo drau
govės kavinėje, o skautų tėveliai 
Tėvų K-to gausiame skanumynais 
bufete. Mugėje atsilankę galėjo įsi

gyti dailių tautinių lėlių, siuvinių, 
juostų, audinių, lietuviško stiliaus 
drožinių, gintaro išdirbinių, knygų 
ir daug kitų daiktų. Apsipirkę galė
jo pasistiprinti skaniais lietuviškais 
pietumis ir vyr. skaučių ir mamyčių 
pagamintais pyragais. Salės sienas 
gražiai puošė nuotraukos iš skautiš
ko gyvenimo. Salė ūžė kaip avilys, 
bet pro trukšmą girdėjosi skautiš
kos dainos ir muzika.

Iškilmių pabaigoje buvo trumpas 
skautiškas laužas, kurį pravedė sk. 
V. Šeibytė.

Atrodo per greit buvo išpirkti visi 
skautų padaryti gaminiai, per greit 
suvalgyti skanūs pyragai ir riestai
niai, bet viskas turi pabaigą, nors 
mūsų skautams mugės pabaiga reiš
kė, kad jau laikas pradėti ruoštis 
kitų metų Kaziuko mugei.

New Yorko skautai dėkingi prel. 
J. Balkūnui, kuris jau kelintas kar
tas priglaudžia savo parapijoje, ro
dydamas didelį nuošidumą.

Taip pat skautiškas ačiū Tėvui 
Petrui Baniūnui, kurio dėka skau
tai praturtino savo paviljonus lietu
viškomis knygomis.

O kas gali užmiršti p.p. A. Lio- 
bienę, J. Snieškienę, Blažaitį, Velio- 
niškį, M. Jankauską ir A. Ruzgą, 
o taip pat ir visus kitus, vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjusius prie 
mugės pasisekimo. Be to ir visus 
darbščiuosius draugininkus ir daug 
pasidarbavusius tuntininkus ps. I. 
Vilgalienę ir v. s. A. Samušį. B.K.
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JAV RAM. VANDENYNO 
RAJONAS

Kaziuko mugė Kalifornijoje
Nuo ankstaus kovo 18 d. ryto Los 

Angeles lietuvių parapijos kieme 
vyksta kažkoks judėjimas. Praeida
mas pro šalį užgirdau iš kiemo be- 
sklindantį piūklo dūzgimą bei plak
tukų tauškėjimą. Smalsumo veda
mas pasukau pasižiūrėti. Vos tik 
pro kampą prasukęs pamačiau porą 
skautukų, betempiančius didžiulį 
kartono gabalą. Be paiškinimo su
pratau, kad ruošiamasi Kaziuko 
mugei.

Kiemo viduje tikras darbymetis. 
Į akis krinta didžiulė dekoracija, 
vaizduojanti kregždę ir vilko gal
vą su įžodžio tekstu. Apie ją sukinė
jasi keletas vilkiukų su “senuoju 
vilku” s. V. Svidersku. Čia vėl di
džiulis beržas svyruonėlis liejasi 
ant drobės, prie kurio palinkusi si. 
I. Kaselytė. Jos dekoracijos papuo
šė mugės įėjimą. Ten ant ištiesto 
kartono pora sesių kažką braižo. 
Kitoje pusėje broliai susigūžę kažką 
lipdo. Malonu ir žiūrėti, kada ma
tai, kaip darbas eina ir ranka ranką 
remia.

Kovo 19-osios ryto saulutė, prasi- 
plėšusi pro mokyklos stogą, bėrė 
savo malonius spindulius į taip pa
keitusi savo veidą mokyklos kiemą. 
Uniformuoti skautai ir skautės sku
bėjo prie užbaigiamųjų mugės dar
bų.

Prie žaliojo vartų kaspino darosi 
spūstis. Visi laukia atidarymo. Mu
gės komendantas s. J. Pažėra pra
neša apie atvykimą kleb. prel. J. 
Kučingio, lydimo rajono vado. Po 
šiltų prelato žodžių kaspinas per- 
kerpamas. Minia užlieja aikštę. Mi
nios nešamas ir aš slenku per aikš
tę, gėrėdamasis visais įrengimais. 
Stalai perkrauti įvairiausiais ekspo
natais. Skautų d-vės stalas nuties
tas įvairiais rankų darbo drožiniais; 
lėkštėmis, dėžutėmis, vėliavėlėmis 
ir kt. Už stalo keletas skautų su jų 
vadovu si. J. Karaliumi. Vilkiukų 
d-vės stalas, prisišliejęs netoli var
tų tarp gražių dekoracijų, vos spė
ja aptarnauti pirkėjus. D-vei talki
ninkauja si. Tumienė. Vilkiukams 
nepasiduodama paukštyčių d-vė, 
dar didesniu bei turtingesnių stalu 

sutinka mugės svečius su tautin. 
juostomis, įvairiomis pagalvėlėmis, 
mezginiais ir kt. įvairenybėmis. Tik 
energingos drg. si. L. Vilimienės ir 
jos paukštyčių dėka toks turtingas 
stalas galėjo būti paruoštas.

Minios stumiamas slenku tolyn 
pro Apelsinų būrelį, pas už gražios 
tvorelės sėdinčią sesę Kazlauskaitę, 
kuri nepagailėjo svečius pavaišinti 
skaniais pyragaičiais.

Čia štai vėl seklyčios gonkos pa
sipuošusios gražiais žirgeliais bei 
neužmirštuolių žiedais. Besišypsan
čios sesės viena už kitą greičiau 
stengiasi aptarnauti pirkėjus bei 
laimės mėgintojus. Visos sesės, nors 
iš veidukų dar jaunos, pasirodė ap
sukrios, sugebėdamos patraukti pir
kėjus rankų darbo prijuostėmis, 
paduškėlėmis bei kt. rankdarbiais. 
Tos darbščiosios Neužmirštuolės — 
tai Alma Ruigytė, Silvija Nefaitė, 
Rasa Draugelytė, Audra Griniūtė 
bei skilties vadovė psl. Jūratė Pa
žėraitė, kurios taip ryžtingai ir sa
vistoviai išėjo į viešumą.

Slinkdamas pirmyn nepajutau, 
kaip atsistojau šalia v. sk. d-vės ve
žimo su lietuviškais sūriais bei ve
lykiniais margučiais. Čia si. Tumi- 
naitė mielai visus aptarnavo. Sūris, 
margučiai ii' laikas sužadino apetitą, 
tad skersai aikštę pasukau ŽIDINIO 
valgyklom Prisėsti ne taip lengva. 
Valgykla pilnutėlė. Darbštūs ir ne
nuilstami židiniečiai J. Jakubauskas, 
V. Jakubauskienė, K. Prišmantas, 
M. Kančiauskienė, V. Sutkevičius, 
V. Vidugiris bei kt. stengėsi visus 
galimai greičiau aptarnauti.

Gerai pasisotinęs išnirau į kiemą 
tęsti savo keliones. Matau netoliese 
besikalbančius tuntin. ps. M. Paže- 
mėnienę, tuntin. ps. J. Navicką, s. 
J. Pažėrą, ps. K. Prišmantą. Smal
sumo traukiamas artėju prie jų. Iš 
jų pasikalbėjimo supratau, kad mu
gės pasisekimas geras, kad viskas 
eina puikiai.

Akys užklydo ant aukštai iškelto 
užrašo “Meno galerija - kavinė”, 
tad ilgai netrukus ir pasukau jom 
Kavinėje gana tamsu, tačiau ūžia it 
bičių avily. Kad įsižiūrėčiau, buvau 
priverstas minutei sustoti, kol pa
stebėjau laisvą kėdę pasienyje. Pas 
prabėgančią padavėją užsisakiau 
kavos ir gurkšnodamas pradėjau 

akimis ieškoti meno galerijos. Ant 
sienų matėsi kažkokie paveikslai, 
kurie tamsos glūdumoje slėpė savo 
didybę.

Nonis

KANADOS RAJONAS
St. Catharines, Ontario

Atėjus pavasariui norime prisi
minti, ką gi mes dirbom žiemą? O 
vis dėlto nesnaudėm. Ruošėmės Ka
lėdų eglutei, paskui vasario 16 d. 
tikrai iškilmingai paminėjom. Atli
ko beveik viską jaunieji. Paskaitė
lę apie Vasario 16 d. reikšmę pa
skaitė N. Žinaitytė. Paskui buvo 
montažas, kurį parašė vietininkas 
ps. B. Simonaitis ir paruošė v. s. V. 
Žemaitienė. Montaže dalyvavo: J. 
Zubrickaitė, V. Zubrickaitė, D. Dai- 
noraitė, B. Satkevičiūtė, T. Kukta ir 
R. Žemaitis.

Toliau sekė jaudinantis vaidini
mėlis “Žaliajam miškelyje”. Atliko 
skautės, paruoštos s. M. Gverzdie- 
nės. Vaidino: N. Žinaitytė, A. Stan
kevičiūtė, J. Tamulėnaitė, N. Gverz- 
dytė, B. Bogušytė, R. Kuraitytė, D. 
Kutkaitė ir motinos rolę M. Gverz- 
dienė. Vaidinimėlis išspaudė ne vie
nam ašarą.

Vasario 22 d. skautės turėjo susi
mąstymo dieną. Lietuvės pasikvie
tė estes ir latves. Sueiga praėjo la
bai gera nuotaika. Estės ir latvės 
buvo mūsų gražiai pavaišintos.

Vos praslinkus 2 savaitėm turė
jom Šv. Kazimiero minėjimą ir 
mugę. Oficialią dalį pradėjom Šv. 
Kazimiero malda, kurią perskaitė 
J. Zubrickaitė. Paskaitą apie Šv. 
Kazimierą skaitė mūsų dvasios va
dovas Tėv. B. Mikalauskas, O.F.M. 
Apie Šv. Kazimiero jaunystę skaitė 
V. Zubrickaitė. Toliau vyko laužas, 
kurį pravedė s. M. Gverzdienė, 
įtraukdama ne tik skautus, bet ir 
tėvelius į dainą. Turėjom skubėt, 
nes karšti “cepelinai ir balandėliai” 
aušo. Na, ir prasidėjo tikras turgus. 
Valgių buvo įvairių, žmonės paten
kinti, nes pavalgius čia nereikėjo 
namuose pietų virti. O vadovai irgi 
patenkinti gautu pelnu, ir iš to 
džiaugsmo ŽALGIRIO V-j a nusiun
tė ‘Skautų Aidui” 10 dol. paramos.

Ž.
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PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS
6. Anatomija, žmogaus kūnas

Anatomija, arba mokslas apie 
žmogaus kūną, jo sudėtį ir funkci
jas. Čia taip pat galėtume priskirti 
žymius gydytojus, ypatingai pasižy
mėjusius tyrinėjant žmogų ir jo 
prigimti. Skyrius bus negausus ir 
gana sunkiai surenkamas. Pavyzdžių 
rasite nedaug ir reikės gerokai pa
siversti po katalogus, norint ką nors 
sau tinkamo surasti.

Pirmoje eilėje galėtumėte i savo 
albumą susirasti pavyzdžius, tin
kančius pailiustruoti įvairioms žmo
nių rasėms — baltajai, juodajai, gel
tonąją!, raudonajai, malajams, eski
mams ir t. t. Tokių pašto ženklų yra 
išleidusios Anglija ir Prancūzija sa
vo buvusioms kolonijoms, Naujoji 
Zelandija rodo maori tautelės žmo
nes. Dahomey — negrus, Papua ir 
Naujoji Gvinėja — papuasą, JAV 
vienoje savo laidoje rodė plunks
nuotą indėną, Venezuela viename 
ženkle rodo šokančius karnavalo 
metu indėnus, kaikurios Afrikos 
valstybės negrų vartotas maskes. 
Pagaliau čia tiktų ir daugybė pašto 
ženkluose rodomų įvairių skulpto
rių gražios žmonių figūros.

Vienas iš tipingiausių anatomijos 
pavyzdžių būtų Belgijos 1964 m. iš
leistas pašto ženklas, kuriame paro

JAV VIDURIO RAJONAS
Pagerbė

1967 m. balandžio mėn. 23 d., įvy
ko Clevelando Skautininkių Drau
govės sueiga. Susirinkusios p. Sla- 
bokų namuose, skautininkės pager
bė buvusį pirmutinį skaučių ir 
skautų Vyriausiąjį Skautininką v. s. 
V. Šenbergą, švenčiantį 45 metus 
nuo jo oficialaus paskyrimo į Vyr. 
Skautininko pareigas.

Taip pat, buvo pagerbtos ilgiau 
skautavusios skautininkės.

Draugovės seniūnė v. s. M. Slabo- 
kienė trumpu žodeliu pristatė su
kaktuvininkus, o viena iš jaunesnių 
skautininkių s. M. Kižienė juos pa
sveikino ir visiems prisegė gėlių. 
Seniūnė įteikė po dovanėlę.

Vėliau sekė įdomūs pasakojimai 
pačių sukaktuvininkų ir gražiai pa
ruošta arbatėlė. „ .Sese Mirga
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dytas vidurinių amžių pabaigos pa
garsėjęs anatomikas ir chirurgas 
Andrė Vėsai, piaustinėjąs žmogaus 
ranką iki peties. Yra ir daugiau to
kių ar panašių pavyzdžių. Viena iš 
rūšių būtų tai vaikai, jų priežiūra, 
motinos su vaikais, madonos. Tokių 
puikių pavyzdžių galėtume surasti 
Turkijos, Ispanijos ir Afganistano 
išleistuose pašto ženkluose.

Šio skyrelio pailiustravimui že
miau dedame Belgijos 1957 m. iš
leistą pašto ženklą, kuriuo pamini
ma “Edith Cavell-Marie Depage” 
instituto 50 metų sukaktis ir kurio 
piešinyje parodyti gydytojai Depa
ge ir Debaisieux, patarnaujami ka
ralienės Elžbietos kaip gailestingo
sios sesers, atlieką ligoniui sudė
tingą operaciją. Pašto ženklas dary
tas pagal dailininko Allard d’Olivier 
paveikslą. Ant. Bernotas

Mirgos būreliui 13-tieji metai!
Po siaubingo karo ir ilgų trem

ties metų Vokietijoje išsiblaškėme 
po pasaulį: Australiją, Ameriką, 
Kanadą ir net po visą Europą. Jau
niems šis kraštas greitai prigijo: 
pradžios mokykla, gimnazija, uni
versitetai — ir atsivėrė nauji ir vi
lioją takai. Senesniuosius priglaudė 
fabrikai, kur sunkiu prakaitu jie 
pelnė dolerį. Gi mes į Ameriką at
važiavome labai blogais metais: per 
jaunos, kad galėtume patogiai įsi
taisyti į darbą ir ten padaryti kar
jerą — ir per “senos” (16, 17, 18 me
tų), kad pradėtume mokslus nuo 
pradžių; o kalbos nemokant ir cen
to neturint, universitetai netiek vi
liojo, kiek gąsdino... Na, ne vienai 
jau ir bernužėlis rūpėjo. Taip ir su
mainėme aukso žiedelius, pradėjo
me šeimynas, neįsigijusios diplomų, 
nesusikrovusios pinigų.

ALp(LKA)3083
1967, Nr.5

Šeim 7
nedidei 
Tik pr 
pažinome, susikūrėme — jau ir šei
mos rūpesčiai prispaudė! Tad ir ki
lo mintis įsteigti būrelį, kuris mus 
— vyresnes skautes, neapkrautų di
delėmis pareigomis, bet ir neleistų 
atitolti nuo pagrindinio skautybės 
tikslo ir jos idealų.

Vyresniųjų skaučių MIRGOS bū
relis Įsisteigė prieš 12% metų. Pora 
prisidėjo, pora, nubyrėjo — bet dau
guma išsilaikėme. Per tą laiką šei
mos padidėjo ir paaugo. Dabar ne 
tik mamos skautauja — bet ir vai
kai (jau net keturiolika jų unifor
mas dėvi!) Pradžioje nė viena ne
galėjome prisidėti prie vadovavimo 
ir tunto darbo, gi dabar, kai mažie
ji paaugo, iš tų didelių “tinginių” 
(kaip ne vienas mus mėgo per dan
tį patraukti), nebeturime eilinių 
skaučių:

Vyr. sk. Marytė Žygienė — Mir
gos būrelio skiltininkė.

Vyr. sk. Rita Fabijonienė — Mir
gos būrelio iždininkė ir korespon
dentė.

Ps. Larisa Jankūnienė — Aušros 
Vartų tunto meno vadovė.

Vyr. sk. Julija Janonienė — Auš
ros Vartų tunto iždininkė.

Ps. Rūta Jautokienė — Aušros 
Vartų tunto adjutante.

Ps. Valerija Kliknienė — Kerna
vės tunto Šešupės draugovės ins
truktorė.
S. Sofija Kunstmanienė — Seserijos 
iždininkė.

Ps. Albina Ramanauskienė —Auš
ros Vartų tunto jaunesniųjų skau
čių Žibučių I-sios draugovės drau
gininke.

Vyr. sk. Regina Vaitkevičienė — 
Aušros Vartų tunto Cicero jaun. sk. 
Birutės draugovės vadovė.

Per 12% metų pasitaikė daug 
nuomonių skirtumų ir net smarko
kų ginčų (argi būtų normalu tiek 
laiko grupelei moterų viską vieno
dai matyti?!), bet daug ir šviesių 
dienų, pilnų draugystės ir dainų: 
Kalėdų eglutės šeimoms, Užgavėnių 
blynai, Gegužinės Čikagos parkuo
se ir Michigan ežero pakraščiuose, 
gerieji darbeliai, Kaziuko mugės, 
Rako stovykla ir šimtai kitų skau
tiškų pareigų, sušaukusių mus skau
tiška uniforma į bendrą talką.

Sesė Mirga

30. 741. 4 7
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