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Administracija prašo:
Visus mieluosius SKAUTŲ AIDO 

skaitytojus atnaujinti prenumeratą 
1968 metams.

1968 metais Skautų Aidas gali būti 
siuntinėjamas tik jį užsisakiusiems.

Pasiūlyti Skautų Aidą užsiprenu
meruoti dabar jo negaunantiems.

Užsakymų adresus rašyti aiškiai 
ir JAV-se užrašyti pašto zonos nr.

Prisidėti, kad Sk. Aidas galėtų bū
ti siuntinėjamas jo užsisakyti nega
lintiems (Pietų Amerikoje, V. Vo
kietijoje ir k.).

Atminkime, kad Sk. Aidas gali 
eiti iš sumokėtų prenumeratų ir au
kų.

Visais būdais palaikykime savo 
laikraštį!

Ačiū!
K. Šimėnas, 

administratorius.

Yra užsakyti pagaminti:

a) metaliniai LSS Sukaktuvinių 
metų ženkliukai (LSS nariams ir 
rėmėjams) ir

b) medžiaginiai LSS V TS ženk
liukai (stovyklautojams).

Juos taip pat administruos s. C. 
Kiliulis,

Sukaktuviniai ženklai ir k»
Kiekviena šeima, minėdama ypatingą šventę, nori, kad ir visa visuo

menė, draugai bei pažįstami džiaugtųsi kartu su ja.
Taip yra ir su lietuviška skautiškąja šeima, kuri, išsisklaidžiusi po 

platųjį pasaulį, nori savo sukaktį atžymėti.
Penkiasdešimties metų sukaktis viešai minima trijose sueigose ir V 

Tautinėje Stovykloje. Visuomenės šiltai paramai, tėvelių dosniam įnašui 
ir skautų nuotaikingam darbštumui atžymėti šiais metais išleisti ypatingi 
Sukaktuvinių Metų ženklai, vokai ir popierius.

Tuo būdu lieuvių visuomenė ir neretai gyvenamojo krašto gyventojai 
galės prisiminti lietuvių skautų sukaktį ir kartu žinoti, kad lietuviai lau
kia laisvės skautauti savame krašte.

Plačiai pasklidęs piešinėlis parodys, kad skautiškoji liepsnelė tebede
ga. Gal net padės jai plačiau sklisti.

Vokus, popierių ir ženklus galima ir reiktų vartoti visur. Kiekviena 
vietovė, kiekvienas pareigūnas ir asmuo gali jų užsisakyti, kiek pagei
dauja.

Taip pat išleisti specialūs ženkliukai lipinti ant automobilių langų.
Jie pagaminti pagal dailininko fil. Juliaus Špakevičiaus Bostone, 

Mass., projektus.
S. prof. Ig. Končius, mielas mūsų skautybės veteranas, pašventė daug 

mėnesių ir, Sukaktuviniems metams pagerbti ir LSS V Tautinei Stovyklai 
paminėti, sukūrė sk. kaklaraiščių žiedus ir juos labai rūpestingai išpiaustė 
iš medžio. Viso 132; visi iš eilės (nuo 1 — 132) numeruoti. Tai labai miela 
nuoširdaus skautininko kūryba! Tuos kaklaraiščio žiedus, kaip brangią 
atmintį, gali norintieji įsigyti.

Gal bus lengviau, jei žinosime ir kainas:
a) paketėlis —■ 20 vokų, 20 pop. lapų ir 60 ženklelių — $2.75;
b) ženkliukas lip. ant autom, langų — $—.50;
c) medžio drožinys — žiedas (kakl.) — $4.00
Pirmiau užsisakę, pirmiau ir gauna.
Jais rūpinasi ir juos platina: S. Č. Kiliulis (51 Torrey St., Dorchester, 

Mass. 02124).
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LAIMINGU 1968 METŲ -
SUKAKTUVINIŲ METŲ!

Mūsų linkėjimai skirti skautams ii' 
skautėms, jų tėveliams, broliams bei sese
rims, skautų draugams ir rėmėjams plačia
me pasaulyje —

ar tai būtų tolimojoje Australijoje, kur 
Naujųjų Metų naktį trimitas sukvietė sto
vyklautojus, kad, išklausę viršininko trum
pą žodį, susikabinę rankom sugiedotų Tau
tos Himną,

ar Anglijoje, kur džiaugsmingai pradėti 
Sukaktuviniai Skautų Metai,

ar Italijoje, Vokietijoje,
ar, pagaliau Kanados ii’ Jungtinės Ame

rikos Valstybių skautiškose kolonijose, kur 
jau smarkiai ruošiamasi V-jai Tautinei 
Stovyklai!

Kur būtumėm, visur mus riša skautybė.
Visur jaunimas, tinkamai pasiruošęs, 

duoda įžodį prie Trispalvės; visur rišami 
gerojo darbelio ir Tėvynės Ilgesio mazge
liai, į kuriuos kai kas įsiriša gintaro gaba
lėlį.

Visur stengiamasi per skilčių sistemą 
padėti skautėms ir skautams lavintis ir 
vykdyti įstatus.

Visur einama į iškylas ir stovyklauja
ma, nes gamtoje skautams mieliausia būti.

I f TUVOS
M cMV’NS
M MAD ■ i DO
BIF TQT-KA

Visi šie dalykai mus jungia, sudaro mū
sų veiklos turinį ir įkvepia jaunimą mylin
čius vyresniuosius laisvu noru skirti daug 
laiko ir energijos skautiškajam jaunimui.

Bet už vis stipriausiai mus riša meilė ir 
ištikimybė Tėvynei Lietuvai ir jos paverg
tiems žmonėms. Toji meilė ir ištikimybė 
mums neduoda nurimti ir verčia mus iš pat 
širdies gelmių visokiais būdais kovoti, kad 
lietuviai nepražūtų ir Lietuva atgautų lais
vę — nepriklausomybę.

Todėl mūsų skautiškoji programa ir 
įtraukė tiek dalykų, surištų su lietuvybe, 
todėl puoselėjame liaudies šokius ir dainas, 
todėl stengiamės leisti lietuvišką skautišką
ją spaudą,

todėl, mieloji Sese ir mielasis Broli, Tau 
tėveliai arba vadovai surišo Tėvynės Ilgesio 
mazgelį, kurį atriši tada, kada Lietuva vėl 
bus laisva!

To dar niekad nebuvo, kad, kur tiek 
daug širdžių meldžia to paties, jų prašymas 
ilgainiui nebūtų išklausytas.

— 3
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Ruoškimės T. Stovyklai!
— Reikia labiau skautiškai prasi

lavinti.

— Turėti daug lituanistiniu daly
kų.

— Išmokti dainų, žaidimu, darbe
lių, muzikos dalykėlių.

— Taupyti pinigu kelionei, užsi
mokėti už stovyklą (apie $50.00), 
įsigyti dovanėlių ir t. t.

LSS V TAUTINĖ
STOVYKLA ĮVYKS:

V-oji LSS TAUTINĖ STOVYKLA
Vadovybės tvarkymasis

Laikytis tokio nusistatymo:
1. a) kad visų pagrindinis dėmesys stovyklautojams,

b) kad kiekvienas stovyklautojas-a galėtų jaustis "namie";
c) kad Stovyklos metu pagrindinis reikalas yra gerai pravesti 
Stovyklą, tuo kiti visi dalykai laikomi antraeiliais.

2. Todėl pagrindinis visų vadovų ir vadovių uždavinys:
a) gerai pasiruošti,
b) tvarkingai pravesti ir
c) sukurti stovyklautojų lietuviškosios dvasios tikrai skautišką 
nuotaiką.

3. Visi —- visos visur stengiasi prisidėti, kad TS gerai pavyktų.
4. Sesės vadovės ir broliai vadovai, vykdydami savo uždavinius, 

stengiasi nuoširdžiai bendradarbiauti, tartis, padėti bei pasitai
kančius sunkumus gražiai įveikti.

5. Kiekvienas vadovas ir kiekviena vadovė, nuo pat bendrosios va
dovybės narių ligi kiekvieno kito kokias pareigas einančio as
mens, turi savo tiesioginį pavaduotoją, kuris bet kuriuo metu, rei
kalui esant, atstoja pavaduojamąjį vadovą-ę.

6. Visi TS Vadijos nariai išsidirba savo uždaviniams vykdyti kon
krečius planus ir pasikviečia reikiamus bendradarbius ir tuos pa
teikia patvirtinti.

1. Pagrindinė (Kanados ir 3-jų JAV rajonų) sto
vykla Rako stovyklavietėje (Custer, Mich.), kurioje 
kasmet stovyklauja chicagiečiai skautai-ės ir kurio
je Chicagos tuntai — Aušros Vartų, Kernavės ir Li- 
tuanicas — turi savo rajonus, stovyklinių pastatų 
bei įrangų ir kuriuos užleidžia TS reikalams.

2. Papildomosios:
Anglijoje — vasarą,
Australijoje — 1968 metų pabaigoje ir gal 
būt V. Vokietijoje — mokslo metams pasi
baigus.

3. Buvo nusistatyta, kad normaliai JAV ir Ka
nados rajonai atskirų stovyklų 1968 m. vasarą ne- 
ruoš, o visi stengsis gausiai dalyvauti pagrindinėje 
stovykloje Rakė.

Tą principą nustatant, buvo prileista, kad ra
jonuose galėtų būti jaunesniųjų skaučių ir vilkiukų 
stovyklos, kurios tam tikromis sąlygomis galėtų 
būti laikomos papildomosiomis stovyklomis.

Tuo tarpu nėra duomenų, ar koks rajonas to
kią stovyklą ryžtas organizuoti.

LSS V TS Vadybai priklauso teisė pripažinti 
kokias stovyklas T Stovyklos vardu papildomosio
mis. 1963 m., kai vyko Jubiliejinė Stovykla Cape 
Code, Pirmija buvo labai griežta pripažinti kokiai 
kitai stovyklai Jubiliejinės Stovyklos teises.

LSS V Tautinės Stovyklos (pagrindinės) Rako 
stovyklavietėje oficialus laikas: š. m. liepos 8 (pir
madienis) — 20 (šeštadienis) d.d.

Chicagos skautai-ės ir tie, kurie dalyvaus 68. 
VII. 7 tautinių šokių šventėje Chicagoje, į Rako sto
vyklavietę, aišku, atvyks tik VII. 8 d.

Suprantama, jei norima tvarkingai, sklandžiai 
ir gerai pradėti, kad pačios stovyklos parengiamie
ji darbai, stovyklos vadovybės organai bei įstaigos 
ir k. turi stovyklavietėje susikurti anksčiau.

Būtina, kad viskas būtų paruošta iš anksto ir 
kad atskirų stovyklų pradininkai galėtų savo pio
nieriškus įsikūrimo darbus vykdyti anksčiau.

Bent VII. 6 (šeštadienį) galėtų jau tvarkingai 
pradėti atvykti stovyklautojai (nedalyvaują taut, 
šokių šventėje Chicagoje) ir kurtis.

Tuo pačiu laiku įsikūrimo darbams labai pa
talkinti galėtų ir tie, kurie ilgiau, kaip tą savaitgalį, 
stovykloje pasilikti negalėtų.

Turėtų būti anksčiau (pvz., VII. 4-5) atsiunčia
mi net vietovių (bent iš artimesniųjų) pradininkai 
(pionieriai) savo rajonų pastovyklių įsikūrimo dar
bams pradėti ir paruošti priimti visai masei vėliau.

Iš kai kurių vietovių net stovyklautojai-os vyks 
tiesiai į Rako stovyklavietę savaitgalį, ne VII. 8.

Tautinę stovyklą turime sukurti visų bendra 
talka!

4 —
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STOVYKLOS STRUKTŪRA

A.
Pabrėžtina, kad TS:
a) visuomenei lietuviškąją skautybę parodytų idėjišką, tautiniai 

sąmoningą, ugdančią, kūrybingą, gyvą, gerai organizuotą ir p.;
b) visą mūsų sąjūdį, (ne tik TS dalyvius) suskatintų pilniau, gi

liau, plačiau, įvairiau, skautiškiau ir lietuviškiau išgyventi Sukaktu
vinių metų programą ir pasididžiavimo žvilgsniu regėti TS įvykius;

c) LSS ir šakų vadovybei, visiems vadovams ir visoms vadovėms 
duotų tinkamą progą tobuliausiu būdu išreikšti savo sugebėjimus 
tvarkingai, planingai, lietuviškai ir skautiškai visą sąjūdį paruošti 
TS-ai, sutraukti ko daugiausia stovyklautojų į pagrindinę ir papildo
mąsias stovyklas ir sukurti tikrą skautišką stovyklinę dvasią.

B.
Žinome, kad jokia Tautinė Stovykla negali būti vientisinė, negali 

būti visi sulieti į kokią vienalytę masę, negali būti viena programa 
ištisai visiems ir t. t.

TS turi reikštis kontingentais iš apačios: rajonais, vietovėmis ir 
vienetais, kiek galima savo natūralios sudėties ir su savo vado- 
vais-ėmis.

C.
Todėl TS-oje yra dalykų — bendrų visai TS-ai ir yra dalykų —■ 

atskirų stovykloms (Seserijos, Brolijos ir k.).
Būtų gera, kad tie atskiri dalykai užimtų daug stovyklautojų lai

ko, energijos, bet ir jiems duotų daug!
Kas TS bendra:
a) bendroji tvarka, apsauga, dienotvarkė ir p.;
b) finansai, ūkinis aprūpinimas (maistas, krautuvė, užkandinė) 

ir p.;
c) laikraštis, spaudiniai ir k.;
d) bendroji programa;
e) viešieji, visuomenės dėmesio verti, įvykiai: 1 sueiga, 2-3 visų 

suėjimai vėliavų iškilmėms ar p., 2-3 bendro laužai ir p.;
f) bendri, kad ir ne visiems dalyvaujant, galėtų būti: parodėlės 

(spaudos, dailės, sk. darbelių, sk. piešinių ir p.), literatūros popietės, 
savo kūrybos (poezijos, prozos ir p.) valandėlės ir k.;

g) tam tikro bendrumo, kad ir atskiromis grupėmis, reikėtų lietu
vybės reikalams ir skautiškajai programai pagilinti.

Visa kita, o to labai daug, turėtų atitekti atskirai: šakų stovyk
loms.

Komp. Julius Gaidelis sukūrė mu
ziką dainai, kurią poetė O. B. Aud
ronė parašė V Tautinei stovyklai.

(žr. . . . psl. SU DAINA).

Skautybė atstovauja 
laisvę prieš tiraniją, 
taiką prieš nesantaiką, 
pagarbą Įstatymams 
prieš jų niekinimą, 
pareigą 
prieš nusižengimus, 
gerą valią 
prieš piktą valią.

(JAV Prezidentas Johnsonas) 
WSc.

IV T. St. vyr. vadovas v. s. Pr. 
Karalius su s. kun. S. Kulbiu ir Vy
tauto dr. skautais, Clevelande.

s. V. Bacevičiaus ntr.

— 5

Skautės Gaidos Visockytės 
užsklanda.

5



SKAUTAS-Ė SĄŽININGAI ATLIEKA
VISAS SAVO PAREIGAS Brolis apsiėmė instruktuoti iš

Kadangi mūsų skiltys, drau
govės, net visa Skautų Sąjunga 
yra tartum šeima, visi broliai ir 
sesės surišti tarp savęs. Kiekvie
nas turi savo vietą, savo parei
gas; vienas kitą palaiko; visi sto
vi už vieną, vienas už visus.

Žinome, kad jaunesni ir vy
resni vadovai turi pareigų, bet 
ar jų turi ir skautai-ės? Žinoma, 
pavyzdžiui, ateiti į sueigas, pri
sidėti prie to, kad jo jos skiltis 
ir draugovė būtų pačios geriau
sios.

Iš viso, jei žmogus apsiima ko
kią nors pareigą — nesvarbu, ai
tai būtų šeimoje, ar bendruome
nėje, ar mūsų sąjūdyje — jis 
turi visomis jėgomis stengtis at
likti tas pareigas. Yra tokių pa- 

apsiimtą darbą geriau, kaip kad 
kiti tikėjosi. Jiems nė neateina 
į galvą atlikti savo pareigas kaip 
nors, kad tik nusikračius jomis, 
nes “niekas nemato, niekas ne
pastebės, niekas nežinos”.

Ir nedidelė pareiga yra pa
reiga. Mums svarbu atlikti kad 
ir mažą pareigą, nes tada žmo
nės mumis pasitiki.

Įsivaizduokime, kad skautas 
pažadėjo surišti kelis rąstus sto
vyklos įrengimui, sukala juos 
vinimis, kurias apriša virve. Ar 
darbas sąžiningai atliktas?

Skiltis apsiėmė išdžiovinti ir 
sudėti palapines žiemai. Patikri
nus paaiškėja, kad darbas atlik
tas paskubom; brangios palapi
nės pradėjusios pelėti. Vienetui 

pirmosios pagalbos ir net neat
ėjo į sueigą — apsiimti kokias 
nors pareigas, jų neatlikti, ap
vilti kitus, nė nepranešus, yra 
vienas iš nesmagiausių dalykų 
žmonių tarpe, tiesa?

Jei dėl ligos ar dėl kitos rim
tos priežasties negalime atlikti 
apsiimtos pareigos, turime apie 
tai gerokai iš anksto pranešti — 
ne paskutinę minutę. Tada kiti 
gali persitvarkyti arba mūsų 
vietoje susirasti kitą žmogų.

Kartais mums patiems pasise
ka surasti, kas mus pavaduotų. 
Bet ir apie tai kitiems turi būti 
žinoma.

Mums skaudu ir nepatinka, 
kai kiti neatlieka savo pareigų. 
Taigi stenkimės patys būti pa-

AUŠROS tunto (Sydney, Australija) skautai ir skautės Sukaktuvinių metų pradinėje sueigoje, įvykusioje
1967 lapkričio 12 d. Dainavos namuose. J. Zinkaus, ntr.
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SKAUTŲ AIDO:
a) metinė prenumerata — $ 4.00
b) garbės prenumerata — $10.00
c) garbės leidėjo pren. —- $25.00 
Kurią pasirenki 1968 metams?

ŽAVUMAS
Prisipažinkime: visos norime 

būti žavingos. Kartais griebiamės 
nevisai vykusių priemonių — 
perdedame madas, nepritaikome 
jų specialiai sau, perdėtai dažo
me savo veidą ir pamirštame, 
kad tikras mergaičių grožis ir ža
vumas yra spindinti jaunystė.

— Spindinti jaunystė? — bum- 
bate, — pažiūrėkite, ar mano vei
das spindi!

— Jei jis šiuo metu nespindi, 
Sesės, bandykime jį pirmiausia 
gražinti iš vidaus, t. y. sveikai 
maitintis, nerūkyti, negerti kavos 
be saiko, išmiegoti, praustis, eiti 
pasivaikščioti gryname ore, do

PRADINĖ SUEIGA

Worcesteryje, Mass. I eil. sėdi LSS 
Tarybos Pirmijos narė ps. V. Matu
levičiūtė, s. R. Molienė ir k.

SESE!

Užsisakyk SKAUTŲ AIDĄ 1968 me
tams.

Ir ruoškis Tautinei Stovyklai. 

mėtis ir lavintis, galvoti gražias, 
laimingas mintis.

Ir vėl girdžiu jus bumbant:
—- Galvoti laimingas mintis! 

Kas tą gali šiais laikais? Lengva 
kalbėti.

Žinau, bet vis dėlto galvoju, 
kad turime daugiau priežasčių 
jaustis laimingos, kaip nelaimin
gos. Svarbiausia, galime matyti, 
girdėti, naudoti kojas ir rankas,- 
esame sočios, turime šiltą pasto
gę, gražių drabužių; priklausome 
šeimai, bendruomenei, turime 
draugių, galime mokytis, padėti 
kitiems. Pagalvokime, Sesės, ar 
visi tai turi?

SESĖ STOVYKLOJE:
1. Sesė punktuali ir paklusni.
2. Sesė tvarkinga ir visuomet pasiruošusi inspekcijai.
3. Sesė poilsio laiką praleidžia skaučių pastovyklės ri

bose.
4. Sesė draugauja ir varžybose lenktyniauja su viso

mis sesėmis.
5. Sesė kalba lietuviškai su visomis vadovėmis ir sesių 

tarpe.
(Iš JAV Atl. raj. stovyklos laikraštėlio ŠAUKLIO)

Būdamos sąžiningos, pačios ga
lėsite papildyti duotąjį sąrašą 
dar ilga eile gerumų, kuriais kas
dien naudojamės. Ir nepamirški
te laisvės, kuria negali džiaugtis 
mūsų sesės Lietuvoje.

Laimingai galvoti — ir skleisti 
pozityvias mintis — gali kiekvie
na iš mūsų. O sunkumai yra tam, 
kad juos, jei jie neišvengiami, 
priimtume arba, Įritu atveju, nu
galėtume, tiesa?

Niekad neieškokime priežasčių 
skųstis. Neįpraskime reikalauti 
užuojautos, kur pačios galime su
sitvarkyti. Nekaltinkime kitų dėl 
kiekvieno mažiausio nepasiseki
mo, bet darykime ką nors, kad 
Įritą kartą geriau sektųsi.

Žavumas patraukia visus, jis 
nesurištas su amžiumi: jaunas ir 
senas žmogus gali būti žavus. 
Bet žavumas nėra dirbtinai uždė
ta kaukė, retkarčiais pasirodąs 
gerumas — tai iš vidaus einanti 
šildanti, spinduliuojanti šviesa, 
jaukus malonumas, jautrus bud
rumas, nuoširdus Įritu atjautimas, 
visada gyvas noras prisidėti ir 
padėti, kad šis pasaulis būtų tru
putį gražesnis ir gyveną jame 
žmonės truputį laimingesni.

O. S.

—- 7
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SKA VTAI
VYČIAI

SKAUTŲ VYČIŲ VEIKLA

kito miesto būreliu ir draugiškai 
pasportuoja ir pastovyklauja su 
jais.

Tai vis puikūs sumanymai. Kad 
jų būtų vis daugiau ir dar Įdo
mesnių!

* *

— Nutariau išstoti iš vyčių bū
relio!

— Gaila. Kas atsitiko?
— Tas ir yra, kad nieko neat

sitiko: jie nieko nedaro.
— Ką reiškia: jie nieko neda

ro? Ar jie neturi sueigų?
— Turi, bet jie tiktai kalba ir 

kalba. Išbuvau beveik metus, ir 
niekad nieko tikrai įdomaus ne
teko veikti.

— Tai kaip praeidavo sueigos?
— Buvo keletas pašnekesių ir 

daugybė diskusijų, bet nieko 
praktiško.

—• Ar nesidomi pašnekesiais ir 
diskusijom?

— Kartais domiuos, bet per 
dieną dirbu protiniai ir nori ką 
nors veikti rankom. Ypač noriu 
iškylauti ir stovyklauti, bet jie 
nori tik kalbėtis ir klausytis.

* * *
Kažkas ne taip šiame būrelyje. 

Apie tai liudija pirmas "jie", ne 
"mes" šiame pasikalbėjime. 
Programa per daug vienpusiš
ka, neįvairi, nebalansuota.

Skautų vyčių būreliai patys 
nustato savo veiklos programą. 
Be abejo įdomu išgirsti naudingų 
pašnekesių ir diskutuoti įvairias 
problemas, bet tuo nereikėtų pa
sitenkinti.

Nors visai neturėti pašnekesių 
būtų taip pat keista, kaip turėti 
pašnekesius vilkiukų sueigoje, 
bet vyčių būrelių narių interesai 
įvairūs, ir todėl programa turėtų 
būti įvairi.

Norime pabrėžti, kad būrelio 
vadas niekuomet neturėtų steng
tis vienpusiškai įtakoti vyčių, 
kad jie užsiimtų vien jo mėgiamu 
dalyku, pavyzdžiui, pirmąja pa
galba, pionierija arba, sakykime, 

spauda. Kad vyčių programa bū
tų sėkminga, ji turėtų

a) būti įvairi,
b) įtraukti visus brolius,
c) ieškoti ir išnaudoti visas pro

gas,
d) būti prasminga, smagi ir
e) sudaryta pagal skautų įžodį, 

nes be to viskas netektų skautiš
ko charakterio.

* * *
Duosime įvairių sumanymų ir 

iš anksto žinome, kad kai kurie 
jums atrodys nepatrauklūs, bet, 
tikimės, kad kas nors kam nors 
vis dėlto tiks!

Neseniai matėme labai įdomių 
skaidrių, kurias vienos vietovės 
skautai vyčiai parsivežė iš savo 
tradicinės kasmetinės kelionės. 
Stebėjome brolius plaukiant ka
nu, brendant upe, ginantis nuo 
muselių ir uodų, verdant savo 
maistą ir skaniai valgant.

Girdėjome apie grupę, kuri kas
met iškylaudama susijungia su

Australijoje 
Adelaidės 
L. K. Šarūno 
skautų vyčių 
būrelis.

SI. D. Dunda, v. si. A. Zamoiskis, v. si. G. Šimkus, (stovi) v. s. V. Neve- 
rauskas, pi. L. Vasyliūnas, s. v. J. Mikužis, s. v. P. Kanas.

Šiose eilutėse stengsimės su
kelti minčių, kurios padėtų pra
vesti eilines sueigas savaitės me
tu, kada laikas ribotas ir vyčiai 
renkasi būkle.

Truputis praktiško skautamoks- 
lio retkarčiais nepakenks. Mes 
greitai pamirštame, ką žinojome.

1. Kiekvienas sk. v. turėtų mo
kėti bent tuziną naudingiausių 
mazgų ir nusimanyti apie pirmą
ją pagalbą.

Pamėginkite surišti prisimintus 
mazgus —

a) vandenyje (virvė vandeny
je, ne jūs!),

b) su pirštinėm.

2. Išeikite į naktinę iškylą — 
vasarą, ne žiemą! Atminkite, kad 
kiti žmonės tuo metu miega. Pa
pusryčiaukite drauge.

Išeikite žvaigždžių stebėti.
Atlikite 20, 30 ar daugiau my

lių pėsčią kelionę.
(B. d.)

8 —

8



-9

9



JAV ATLANTO RAJONAS

Bostonas, Mass.

Worcester, Mass.

Pavyzdingi skiltininkai Pradinėje sueigoj® 
Bostone, Kas-

P. Matulevičienei 
ordinis UŽ NUOPELNUS 
V.'orcestery j e , l>.ss.

išPs. J. Monkus 
Brocktono, Mass

Sesė Kiliullenė tariasi su 
savo skautėmis Tėv. Sueigoje.

LSS Tarybos pir
mininkas užriša 
kaklaraištį jaunai 
sesei o

Maironio parko, Worcester, Mass., 
pirmininkas p. K. Adomavičius už
riša Tėvynės mazgelį skautui V. 
Prapuoleniui,’davusiam įžodį.

dinė j e

Worcesterio vyčiai traukia 
puikias sutartines sueigoje.

Sk aut in i nloj. i ž o d i s 
sueigoje Bostone.

s. A. Baulaitis Ąžuolo 
mokyklos baigimo liūdi- 1918-1968 
jimą įteikia v.si. A.
Valančiunui.

10-
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Seserijos tyriausioji skautininkė 
v.s. M. Jonikienė sako sveikinimo 
žodį Sukaktuvinius metus pradedant.

3. V. Bacevičiaus ntrs.

Stebima programa scenoj®.

V.s. Pr. Karaliaus paruoštas vaidinimas 
baigiamas tokiu gyvuoju paveikslu.

Sueigą baigiant. Matomi Brolijos 
vyriausias skautininkas v.s. V. VI- 
jelkis, v.s. V. Šenbergas, ps. A. 
Juodikis, v.s. P. Karalius, s. V.

Iv Ir
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ŽIEMA
Kai gandras, paskutinį kartą snapu pakalenus, pakil

davo ir dingdavo pietų pusės padangėje, ruduo4jau ėjo į 
pabaigą. Netrukus pasirodydavo sniegas, < su juo kartu 
ir šalta žiema. Senovės Lietuvoje ūkininkas atsidusdavo 
pavargus nuo sunkių rudens darbų, tačiau ilsėtis nebuvo 
kada. Reikėjo ūkio įrankius sutaisyti, gyvulius prižiūrėti 
ir kitokių žiemos darbų atsirasdavo. Moterys,ilgais žie
mos vakarais, imdavo verpti. Ir mylių mylios siūlų per 
jų pirštus eidavo ir įkamuolius sukdavosi. Bus margiems 
audiniams, rankšluosčiams, paklodėms austi. Stori, vil
noniai siūlai bus panaudoti pirštinėms megzti. Ir tai ne 
bet kokioms, bet gražiai raštuotoms. Ir pačiam gražu pa
žiūrėti ir kitiems pasigrožėti.

Reikia kailinius, giliai paslėptus, ištraukti. O gal ir naujus pasiūti. Su gražiais apvadais, nau
jomis kailio apykaklėmis. O kartais ir kailinių neužtenka nuo kandaus šalčio gintis. Reikia ir 
megztinę pasivilkti. Ir ta turi būti graži, raštuota. O jeigu dar ne sau, bet dovanoms mezgama, 
tada tai visas mokslas sukaupiamas, kad tik gražesnė išeitų. Reikia siūlus gražiomis spalvomis 
nudažyti, o paskui tas spalvas tinkamai suderinti. Reikia, kad būtų marga, gražu, bet ir akių 
spalvų margumas nedraskytų. Beaudžiant, bemezgant tenka mamos,tetulės ar senelės atsiklausti 
kaip jos darytų, paslaptis ir patyrimą išgauti. Bet to neužtenka. Laikai keičiasi, keičiasi ir au
dinių rastai. Reikia ir pačiai nemažai pagalvoti.

Vėjai ir baltas sniegas apskelbia žiemą. Ir netik ją matai, bet ir girdi. įvairiausiais balsais 
suskamba rogių varpeliai. O ir rogės ne bet kokios. Negi rodysies žmonėms prastose rogėse sė
dėdamas. Reikia ir roges papuošti. Tegul visi stebisi ir klausinėja, ar pats padarei ar koks gar
sus meistras iš tolimiausios parapijos taip-dailiai išpiaustė.

Ir taip gražiais kailiniais, margomis pirštinėmis pasipuošęs, į išdabintas roges atsisėdęs, 
lietuvis sutikdavo žiemą. Ir džiugu ir gera buvo, kad visus šiuos gražius dalykus ne krautuvėje 
cirko, ne kiti jam įpiršo, bęt pats pasigamino, pats pasipuošė, kaip mokėjo, kaip norėjo. Ir tur-

būt tas jausmas labai stiprus buvo, kad viską, ką pats naudojo ar 
kitiems dovanojo, stengėsi dailiai papuošti. Ir viskas buvo daroma 
atsidėjus, su dideliu skoniu. Visi papuošimai kuklūs. Nėra jų per
daug. Spalvos malonios, ramios, suderintos. Netrėdamas knygų, 
kuriose pavyzdžius galėtų pamatyti, kreipė dėmesį į gamtą. įap
link augančius medžius, gėles, čia mokėsi puomingumo ir spalvų 
darnumo. O kur geriau gali išmokti jei ne gamtoje. Tad ir mokėsi 
šioje didžiausioje visų laikų mokykloje. Sudarė v.s. Vladas Vijeikis
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Tau“bi-nėj sto- mie -La ir gevyk-loj

4. Sesės mes ir broliai skautiškam bare, 
Šviečia mums Tėvynė - žvaigždė vakare. 
Laisvės kibirkštėlę neša milžinai,y 
Lietuva, Tėvyne - tavo amžinai? J 2k,

TAUTINEI STOVYKLAI 
reikia naujų 
dainų, čia 
▼iena tokių, 
specialiai 
sukurta 1968 
roga. 
Išmokime I

18-

2, Bymo palapines - skautiški namai - 
Dievui ir Tėvynei lenkiames žemai, 
Miestu Gedimino puošiam ant kalvos, 
Nemunas vingiuoja kloniais Lietuvos

5 5.

3, Atplaukia vėjelis Baltijos krantu - 
Maldos vakarinės.pilkalni^šventųj 
Leidžiasi saulutė.aukso^vežime^- 1 
Skautiška jaunystė krykštauja žeme,J
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5ese paukštyte, jau gerai moki šią dainą? Šitame šakelę 
ką, rožę, tulpę, vor^ ,
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ĮSPŪDŽIAI
iš Švyturio stovyklos Australijoje

Ši stovykla yra linksma ir gera, 
nors ji ir kitokia, negu ankstyves
nė.

Sausio 2 d. mūsų stovykloje 
Įvyko ceremonijos, kokių aš nie
kad nemačiau.

Kol dar buvo šviesu, visa sto
vykla išsirikiavo ir nuėjo į vėlia
vų aikštę. Čia buvo paaiškinta 
šių apeigų reikšmė — kad mes, 
minėdami LSS 50-metį, drauge 
prisimename žuvusius bei miru
sius narius. Po to viena sesė ir 
vienas brolis padėjo prie kry
žiaus vainiką, ir mes sugiedojom 
Marija, Marija.

DĖKOJAME
0 Viešpatie didis, Kūrėjau galingas, 
Dėkojam už valandas mūsų laimingas;
Už leistas gyventi stovykloj dienas,
Sekundes, akimirkas džiaugsmo pilnas.

Už saulės skaistumą ir vandeni tyrą,
Bitutės dūzgimą ir orą taip gryną;
Už rūtą, leliją, jos baltąjį žiedą —
Paukščius margaspalvius, kurie gražiai gieda.

Už vakarą ramų ir laužo liepsnelę,
Kuri mūsų širdis, jausmus aukštyn kelia;
Medžius, žvėrelius, kuriuos galim stebėti —
Ir per gamtos grožį prie Tavęs artėti.

Už mėlyną dangų, šviesiąsias žvaigždes,
Kurios amžinybėn ir mus parsives;
Ir visas kitas gausias malones
Nuoširdžiai dėkojame Viešpatie mes.

(Iš Šauklio).

Vėliau, jau sutemus, prasidėjo 
antroji šių ceremonijų dalis. Mes 
vėl rikiuote nuėjome į vėliavų 
aikštę. Čia pastovyklių viršinin
kai uždegė abu prie kryžiaus 
esančius aukurus.

Po to buvo uždegtos mūsų ma
žos žvakutės, ir mes procesija 
nuėjom į stovyklos koplyčią (miš
ko aikštelė su pamūrytu altoriu
mi).

Po pamaldų įvyko mažas lau
žas, kur mes dainavom tautines 
dainas.

Dalia Adomėnaitė

K. Kodatienė

KRIKŠTYNOS

ŠVYTURIO stovykloje Australijoje

Sausio 3 d. Švyturio stovykloje 
nepaprasta staigmena: čia pakrikš
tytas jauniausias skautiškos Gilių 
šeimos narys —■ Vincukas Petras Gi
lius. Ši maloni staigmena buvo su
organizuota mūsų kun. P. Martuzo, 
mus lankiusio visą stovyklos laiką 
ir pravedusio kasdien liet, pamaldas 
stovyklauj antiems.

Kadangi mažasis Vincelis su savo 
gražia šeimynėle buvo kasdieninis 
svečias mūsų stovykloje, tai ir buvo 
nutarta įamžinti šį nepaprastą įvy
kį bene pirmą kartą skautų istorijo
je. Tam ruošėsi visi stovyklautojai, 
ypač mažieji, kurie tikėjosi ta pro
ga gausią ir krikštynų pyrago...

Prie gražiai papuošto altoriaus, 
paukšteliams čiulbant, vėjeliui ke
denant medžių šakas, mažasis Vin
celis atkeliavo į savo krikštynas ne
šamas stiprių brolio v. si. Miko Ru
džio rankų (taip atsargiai, taip at- 
sargutėliai žingsniuojančio!...) Šalia 
jo — rūpestinga krikšto mama — 
ps. Ramunė Zinkutė — rūpinosi ma
žojo gerove.

Kliksėjo foto aparatai, tiesėsi ma
žųjų skautukų kaklai, kad pamaty
tų visas krikšto apeigas.

Nuskambėjus paskutinei giesmei 
pamaldoms pasibaigus, visi stovyk
lautojai, su krikšto tėvais priešaky, 
patraukė i valgyklą, kur jų jau 
laukė vaišės. Kiek čia džiaugsmo ir 
triukšmo buvo besidalinant krikšto 
pyragus...

Mažasis “krikščioniukas”, apdova
notas įvairiom gražiom dovanėlėm, 
tuo tarpu ramiausiai ilsėjosi tarp 
viso triukšmo ir juoko.

Pasivaišinus, mažajam ir jo tė
vams sugiedota “Ilgiausių metų” ir 
padėkota kun. P. Martuzui už jo 
nuoširdų stovyklautojų dvasiniais 
reikalais aptarnavimą.

Šios krikštynos paliko gilų įspūdį 
mūsų — stovyklaujančių — tarpe, 
ir tikriausiai daugelis jaunųjų jas 
dar ilgai, ilgai prisimins.

R. P. Pėdseky.
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— Radau, pone, — prisi
pažino senelis. — Visą mai
šelį radau.

— Kada radai?

SENELIS IR MOKSLAS
Vienas senelis, jau eida

mas aštuntą dešimtį, kartą 
paaimanavo sau vienas: 
“Turtingi ir laimingi dau
giausia yra tik mokyti žmo
nės. Štai aš negavau mokslo 
— ir esu toks neturtingas ir 
nelaimingas. Kai buvau ma
žas, tėvas nesiuntė mokytis, 
kai paūgėjau — laiko nebe
turėjau. Dabar, kai sūnus 
padeda gyventi, atrodo, ga
lėčiau pasimokyti, laiko tu
riu. Sakoma, kad mokytis 
niekada nesą vėlu”.

Ir senelis nutarė eiti į mo
kyklą.

Mokytojas pasodino sene
lį vieną į galinį suolą. Nors 
vaikai kikeno, bet senelis 
mokykloje išbuvo visą die
ną.

Grįždamas iš mokyklos, 
senelis rado ant kelio odinį 
maišelį pinigų. Apsidžiaugė 
ir nusistebėjo: “Tai kokia 
mokslo galybė — tik vieną 
dieną pasimokiau, ir štai 
kokia laimė mane pasitiko”.

Parsinešė namo pinigus, 
suskaitė ir rado, kad jų bu
vo daug.

Trečią dieną senelis, grįž
damas iš mokyklos, sutiko 
ant širmo žirgo didelį poną. 
Jis buvo aną dieną pametęs 
pinigus tame kelyje ir da
bar jojo paklausinėdamas, 

gal kas juos radęs. Paklausė 
ir senelio:

— Ar kartais, seneli, ne
radai pinigų čia bevaikščio
damas ?

MŪSŲ PAČIŲ

KAIP GALIMA PADĖTI DIEVUI?

Eik į bažnyčią ir pasimelsk už 
žmones, kuriems reikia pagalbos. 
Padėk savo mamai ir tėtei. Nesi- 
pešk su savo sesėm, bet padėk 
joms. Būk gera skautė. Klausyk 
mokytojos arba seselės. Būk vi
sada paslaugi ir padėk kitiems 
nelaimėje. Loreta Osteikaitė

(Iš Paukštyčių nuotykiai')

SKAUČIŲ SUEIGA

50 metų sukaktuvinę sueigą 
pradėjome pamaldomis šv. Anta
no bažnyčioje. Po pamaldų visos 
susirinkome Lietuvių Namuose, 
kur buvo pravesta sueiga su lau
žu partizanams prisiminti.

Sudėjus laužą, visos paukšty
tės uždegė po žvakę ir sustatė 
aplink laužą, kuris labai gražiai 
atrodė.

Po to visos vadovės, skiltinin- 
kės ir paskiltininkės atnaujino 
savo įžodį. Buvo labai daug kal
bų. Sesė Pečiūrienė pristatė nau
ją tuntininkę. Sesei Pečiūrienei 
kiekviena paukštytė davė po rau
doną, kaip mūsų šlipsai, gėlę.

Labiausiai man patiko, kai mū
sų sesė Aldona buvo apdovano
ta Tėvynės Dukros žymeniu už 
savo gerus darbelius. Ji yra mūsų 
vadovė, ir mes ją labai mylime.

Viktorija Leonavičiūtė

— Na, kai pirmą dieną 
ėjau į mokyklą, — atsakė 
senelis.

Ponas tik pažiūrėjo į sene
lį ir nujojo sau.

RAŠINĖLIAI:

KŪČIOS

Šitais metais Kūčias valgėme 
pas mamytės brolį. Pirma mes 
garsiai sukalbėjome poterius, 
paskui laužėme plotkeles ir val
gėm.

Per Kūčias mes valgėme 12 
valgių. Pavalgę žaidėme žaidi
mus. Man nevisi valgiai patiko, 
bet man reikėjo valgyti, nes tėve
liai prašė. Pavalgę visi ėjome 
atidaryti dovanų. Kada kas nors 
atidarė savo dovaną, mes visi 
žiūrėjome, ką gavo. Turėjome 
laukti savo eilės. Visi gavom 
daug žaislų. Mes visi džiaugėmės 
dovanomis. Tą vakarą vėlai ėjo
me miegoti. Taip ir Kūčias pra
leidome. Man Kūčios labai patin
ka.

Dalytė Rudytė

KAIP PADĖTI ARTIMUI

Geriausiai galima padėti arti
mui būnant linksmai. Kai žmogus 
jaučiasi blogai arba serga, arba 
jam ką nors skauda, jį prajuo
kinti, kad jis jaustųsi geriau. Rei
kia padėti vaikučiams, šuniu
kams, kai jie serga, žiemą paukš
čiams duoti lesti, padėti mamy
tėms, tėveliams ir močiutėms, ne
simušti su sesutėmis.

Audra Bačkaitytė 
(Iš Paukštyčių nuotykiai)
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LIETUVIU PASAKOS:
Duona - geriausias daiktas

Jaunas valdovas vedė žmo
ną. Po vestuvių jis parodė 
jai savo turtus — brangius 
daiktus, gyvulius, dvarus, 
laukus, miškus. Jaunoji mo
teris ir sako:

— Visi daiktai, kuriuos 
man parodei, labai geri. Bet 
man atrodo, kad geriausias 
daiktas yra duona.

Valdovui nepatiko toks 
pasakymas, bet jo žmona 
vis kartojo, kad jai duona 
atrodo pats geriausias daik
tas.

Po kiek laiko valdovas 
medžiojo girioje ir paklydo. 
Eina šen, eina ten — niekur 
iš girios nebeišeina ir jokio 
žmogaus nebesutinka. Val
gyti jau nieko nebeturi, o 
nieko daugiau galvoti nebe
gali, kaip apie valgį.

Laimė, paklydęs valdovas 
užėjo varguolio lūšną.

— Pasigailėk manęs, — 
tarė valdovas, — duok man 
ko nors užvalgyti. Badas 
mane baigia...

— Neturiu nieko, tik juo
dos duonos, — atsakė žmo
gus.

— Duok nors kąsnelį, kad 
tik nutildyčiau alkį!

Varguolis padavė gabalą 
juodos duonos. Valdovas 
gardžiai suvalgė ir kiek at
sigavo.

Pargrįžęs namo, karalius 
tarė savo pačiai:

— Tavo tiesa: duona ge
riausias daiktas.

Sesė jaunesnioji skautė.
(Iš leidinio Paukštyčiu Nuotykiai).

Nepalik be SKAUTŲ AIDO 1968 metais.
Ruoškis Tautinei Stovyklai.
Skautų Aidas padeda.
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DIDELĖ RUOŠA
Visa Sąjunga gyvai išgyvena Su

kaktuvinius metus.
Užsimota programa vykdoma uo

liai.
Pradinė sueiga (XI. I.) daugelyje 

vietovių praėjo labai gerai. Turinin
gos programos, iš anksto gerai pa
ruoštos, nuteikia sukaktuviškai.

Skautiškosios Kūčios su religiniais 
ir tautiniais pasireiškimais buvo 
gražus įnašas.

Kalėdų eglutės ir N. M. sutikimai 
vėl geri priedai jaunesniųjų ir vy
resniųjų veikloje.

Lietuvos pajūrio šventė (I. 15), ar 
minint Klaipėdos krašto prisijungi
mą ar jūros skautų sukaktis, pasi
reiškė įdomiai.

Tėvynės sueiga II. 16.
Tautinė stovykla VII. 8-20.

KANADOS RAJONAS

I. 21 d. Jūrų skautai atstovavo 
Rambyno tuntą York-Garison dis- 
trikto plaukimo rungtynėse.

Programą sudarė įvairių stilių 
plaukimo rungtynės; plaukimai su 
žvakėmis, pižamomis; degtuko ne
šimas, mazgų rišimas po vandeniu; 
skęstančio gelbėjimas ir atgaivini
mas ir pn.

Visose varžybose lietuviai jūrų 
skautai laimėjo daugiausia pirmųjų 
(10) ir antrųjų vietų (3).

Jūsų skautus — 226 grupę — at
stovavo šie broliai: Al. Kairys, V. 
Žulys, R. Sulgys, J. Gorys, P. Gorys, 
Ant. Pacevičius, Alg. Pacevičius, A. 
Grigonis, R. Grigonis, A. Šileika, E. 
Butkus, E. Jurevičius.

Rungtynes fotografavo jūrų vairi
ninkas K. Baltrūnas. Grupei vado
vavo ps. P. Butėnas, ps. Al. Empa- 
keris ir ps. P. Gorys.

P. Butėnas.

JAV ATLANTO RAJONAS

Philadelphia, Pa.

Skautės surengė lietuviškas Kū
čias. 1967. XII. 19 d., prie ŽEMAI
TĖS dr-vės įsisteigęs vyr. skaučių 
Sofijos Čiurlionienės židinys, v. si. 
R. Dantienės vadovaujamas, jau 
spėjo suburti 20 narių. Šis gražus, 
energingas sesių būrelis jau iš pat 
pradžių nutarė nepasitenkinti vien 
siaura tarpusavio veikla, bet ir pla
čiau reikštis Philadelphijos lietuvių 
bendruomenėje. Židinietėms ne
trūksta planų ir sumanymų jų nu
matytai veiklai. Vienas iš pirmųjų, 
jų sueigose aptartų, uždavinių jau 
įvykdytas. Tai įspūdingos XII. 17 d. 
jų suorganizuotos bendros Kūčios, 
subūrusios apie 200 Philadelphijos 
lietuvių į šv. Andriejaus parapijos, 
salę.

Vyr. skaučių pasiryžta atkurti šioj 
vietovėj graži Kūčių tradicija — 
nors mintimis sugrįžti į praeitį ir 
parodyti jauniesiems tuos įdomius 
ir būdingus papročius bei nuotaikas, 
kuriomis anuomet tą šventą vakarą 
gyveno visa Lietuva.

Įspūdingas vakaras, o jaunesnio
sios kartos atstovų gal pirmą kartą 
patirtas ir išgyventas. Po staltiesė
mis kvepiantis šienas, primena 
Kristaus prakartėlę. Stalai apkrauti 
įvairiais, Kūčioms būdingais, patie
kalais. Scenoje skaučių padarytais 
šiaudinukais išpuošta eglutė. Ant 
stalų degančios žvakės.

įžanginę kalbą pasakė ps. M. Rau- 
gienė, klebonas kun. J. Degutis pa
šventino stalus ir sukalbėjo maldą. 
Tuoj prasidėjo plotkelių (Dievo py
rago) laužymas ir vaišės.

Tam vakarui pritaikytą progra
mėlę paruošė ir jai vadovavo sesės 
D. Jakienė ir V. Majauskienė. Jų 
sudarytas montažas gyvai pavaizda
vo Kūčių vakaro papročius, jų pras
mę, taip pat įvairių burtų bei prie
tarų kilmę ir kt.

Vakaro programa paįvairinta ir 
jaunųjų deklamacijomis. Visų bend
rai giedamos kalėdinės giesmės ir 
kitos vakaro įvairenybės jungė su
sirinkusius ir kėlė tikrai nekasdie
niškas nuotaikas.

Po kelių maloniai praleistų valan
dų svečiai skirstės namo, dėkoda
mi židinietėms ir reikšdami pagei
davimą, kad bendros Kūčios būtų 
ruošiamos kasmet.

XII. 22 d. per televiziją, kada bu
vo apibūdinama lietuviškos Kūčios 
ir jų papročiai, buvo1 matyti ir ŽE
MAITĖS dr-vės skaučių padarytais 
šiaudinukais papuošta eglutė.

WATERBURIO KALĖDINĖ 
EGLUTĖ

Eglutę 1968. I. 6 ruošė lituanistinė 
mokykla ir Waterburio skautės. Mo
kytojos Macienė ir Bernotienė pa
ruošė gražią programą su rašinė
liais, eilėraščiais, tautiniais šokiais 
ir muzika.

Jaunesniosios skautės vaidino 
vaizdelį Kalėdų sapnas, kurį parašė 
ir pastatė jų draugininke v. si. Ša
rūne Petruškevičienė. Baltijos dr- 
vė, vadovaujama ps. Marijos Žakie
nės, pagiedojo kalėdines giesmes, ir 
Irena Krisiūna.itė pagrojo akordeo
nu.

Kalėdų senelis po programos iš
dalino vaikučiams dovanėlių, o tė
veliai, svečiai bei jaunieji buvo ska
niai pavaišinti.
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A f A Baliui BOBELIUI mirus
jo sūnui Atlanto rajono vadui s. Antanui 
Bobeliui ir jo šeimai šioje liūdesio valando
je gilią užuojautą reiškia

ŠATRIJOS ir TĖVIŠKĖS 
vietininkijos Hartforde, Conn.

A f A inž. Vytautui LIOBIUI mirus, 
jo žmoną Aldoną ir sūnus Vytautą, Arvydą 
ir Algimantą didžio skausmo valandoje 

giliai užjaučia
ŠATRIJOS ir TĖVIŠKĖS 

vietininkijos Hartforde, Conn.

DETROITO SKAUTĖS IR 
SUKAKTUVINIAI METAI

Lapkričio 12 d. GABIJOS tunto 
skautės dalyvavo lietuviškose Mi
šiose ir Sukaktuvinių Metų pradi
nėje sueigoje. Pasiryžo turiningai 
išgyventi 1968 metus — Lietuvos 
Atgimimo ir Lietuvos Skautų Są
jungos 50-metį.

Sueigoje buvo atžymėtos skautės, 
pažengusios patyrimo laipsniuose 
bei specialybėse, geriausiai lietuviš
kai kalbanti skiltis ir skiltys, laimė
jusios pavyzdingumo varžybas pra
eitos vasaros stovykloje.

Kiekviena jaunesnioji skautė už
degė žvakutę —• savo pirmojo įžo
džio liepsnelę — ir visos bendrai at
kartojo Įstatus ir įžodį. Mažosioms 
pabaigus, į jų vietas stojo skautės ir 
atkartojo savuosius įstatus ir įžodi. 
Vyr. skautės, sustojusios ratu, ty
liai susimąstė, prisimindamos savo 
pasižadėjimus.

įžodžių atkartojimai užbaigti him
nu.

Skautės buvo raginamos dar dau
giau stengtis darbu išgyventi didžią
ja. Lietuvos sukaktį. Paskelbtos dai
nų ir kūrybingumo, darbštumo ir 
pareigingumo varžybos. Vienetams 
įteiktos varžybų taisyklės.

Pradinės sueigos proga jaun. skau
čių Birutės d-vė išleido laikraštėlį 
Paukštyčių nuotykiai.

Skautes sveikino VS pavaduotoja 
v. s. K. Kodatienė, Vidurio rajono 
vadeivė s. B. Kožicienė, Baltijos t-to 
t-kas s. Č. Anužis, Akad. Sk. Sąjū
džio Detroito sk. pirm. V. Duoba.

Sueigą pravedė ps. Birutė Šilei- 
kaitė. K.

SKAUTU AIDAS 
ir SKAUTYBĖ 

1968 metams tik $4.00

VILNIAUS tunto Adelaidėje 
L. K. Šarūno vardo būrelis

Dabartinio ŠARŪNO vardo būre
lio pradžios tenka ieškoti jau 1949 
m. pradžioje kartu su pirmųjų lie
tuvių imigrantų įsikūrimu Pietų 
Australijoje. Jau tada tunto istori
jos knygose randame, kad čia vei
kia du vyčių būreliai, vienas Ade
laidėje, vadovaujamas s. v. v. si. L. 
Liutiko ir kitas Leihg Creek, vado
vaujamas s. v. si. V. Donielos. Bet 
imigrantams besikuriant, keičiant 
darbovietes ir gyvenvietes, šių bū
relių veikla susiveda į vieną Dariaus 
ir Girėno vardo būrelį, pradėjusį 
veikti 1952 m. pradžioje Adelaidėje. 
Šiam būreliui vadovauja s. v. si. 
K. Gurskis. Būrelis aktyviai prisi
deda prie tunto ir visuomeninės 
veiklos. Sueigos daromos parkuose, 
kur susirinkę, sėdėdami ant žolės ar 
suoliukų, vyčiai vykdė savo užsi
brėžtus darbus.

Bet ii- čia nelaimingai veikla su
skystėja, būrelio nariai išsisklaido, 
taip kad 1955 m. vasario mėn. skau
tininkai V. Statkus ir V. Opulskis 
imasi iniciatyvos atgaivinti būrelio 
veiklą.

Susirinkę 11 vyčių savo vadu išsi
renka s. V. Neverauską. Būrelio 
veiklai nuo čia labai daug padėjo s. 
v. Račkausko duotos patalpos netoli 
miesto centro. Sueigos daromos re
guliariai kas dvi savaitės, sudaroma 
tradicija metinei būrelio išvykai 
birželio mėn. ilgojo savaitgalio me
tu. Šių iškylų laiku paprastai buvo 
duodamas vyčių įžodis.

A. a. sv. si. Jurgio Naujalio inicia
tyva būrelis įsigyja jaučio skūrą, 
ant kurios dar iki šios dienos yra 
renkami įžodį davusiųjų ir jį prave- 
dusiųjų parašai. Nuo savo veikimo 
pradžios būrelis pasirenka Vlado 

Putvio vardą ir energingai įsijun
gia į tunto ir paskirų vienetų veik
lą. Būrelio narių skaičius svyruoja 
nuo 11 iki 16.

1959 m. būrelio vadu išrenkamas 
s. v. v. si. Petras Alkevičius, o jo pa
vaduotoju s. v. Petras Snarskis. Jie
du ir toliau būreli veda jau nusisto
vėjusių tradicijų rėmuose.

1962 m. pradžioje, atsiradus būre
lyje dideliam skaičiui kandidatų, 
atsiskiriama i du būrelius. Kandida
tai, vadovaujami ps. V. Šulco, suda
ro naują būrelį, pasivadinusį L. K. 
Šarūno vardu. Metų bėgyje Vlado 
Putvio būrelio veikla praktiškai 
sustoja ii’ likusieji aktyvūs vyčiai 
prisijungia prie Šarūno būrelio.

1964 m. pradžioje būrelio vadu iš
renkamas s. v. v. si. J. Neverauskas, 
bet jam po kelių mėnesių pasitrau
kus, būrelio vadovybę perima vėl 
br. Alkevičius.

1967 m. pradžioje būrelio vadu 
išrenkamas s. v. v. si. Gytis Šimkus, 
kuris ir dabar gražiai ir sumaniai 
tvarkosi. Šiuo metu būrelis turi 12 
nariu. Sueigos daromos kas dvi sa
vaites VILNIAUS tunto būkle. Bū
relio nariai eina įvairias pareigas 
kituose tunto vienetuose, padeda 
tunto darbuose. Naujai sukurta tra
dicija būrelio nariai atlieka vėlia
vų pakėlimo apeigas tautiniu šven
čiu metu prie Lietuviu Namu ir šv. 
Kazimiero koplyčios. Taip jau ku
ris laikas, kaip vyčių būrelis orga
nizuoja balių skautu lėšoms padi
dinti. Tikrumoje čia vyčiai atlieka 
pati sunkiausią paruošimo ir prave- 
dimo darbą. Taip pat vyčiu būrelis 
daug prisideda prie Vilniaus “Tunto

Rago” — neperiodinio žinių leidinė
lio išleidimo. Brolis.
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Mūsų Janei visuomet nesiseka

Tikriausia girdėjote, kad kai 
kuriems žmonėms nuolat kas 
nors nemalonaus atsitinka. Toks 
žmogus yra mūsų Jane. Blogiau
sia diena yra pirmadienis. Kar
tais galvoji, kad būtų geriau, jei 
ji tą dieną visai nesikeltų, bet 
kas garantuoja, kad ir lovoje ne
atsitiktų kokios nors nelaimės to
kiam nelaimingam sutvėrimui, 
kaip mūsų Janei?

Paimkime, pavyzdžiui, pereitą 
pirmadienį. Kai žadintuvas sukir
bėjo, Jane greitai iškišo ranką iš 
po šiltos antklodės, norėdama 
užspausti įkyrų mygtuką — pen
kias minutes tikrai dar galima 
būtų rizikuoti pasnausti!

Graibydama po naktinį staliu
ką, Jane užkliuvo už stiklinės ir 
išpylė vandenį. Laimė dar, kad 
kvailas daiktas nesudužo!

Šokdama iš lovos sušluostyti 
vandens, Jane užmynė ant batu
ko ir paslydo. Ieškodama atra
mos, ji čiupo už takelio ant tuo- 
letinio staliuko ir nutraukė jį su 
keliais daiktais. Tuojau visas 
kambarys pakvipo kvepalais.

Aišku, kad tą rytą nebuvo lai
ko nei nusiprausti, nei papusry
čiauti. Kelias dienas jau trūko 
sagos Janės švarkely, todėl rei
kėjo segti sagutę iš blogos pusės. 
Beskubėdama Jane taip įsidūrė 
į pirštą, kad net sucypė. Reikėjo 
tvarsčio, bet kur toji dėžutė su 
tvarsčiais? Juk dar neseniai jų 
reikėjo... K-u-r jie y-r-a? Toks da
lykas tikrai gali žmogų išvaryti 
iš proto!

— Rodos, virtuvėje įsipjoviau 
pirštą, — prisiminė Jane ir neap
siriko: dėžutė tebestovėjo prie 
kriauklės.

Pagaliau, pačiupusi knygas, 
Jane pasileido bėgti. Autobusas 
jau stovėjo anam kampe, bet 
draugės, pamačiusios ją, moja, 
sulaikė vairuotoją.

Gerokai atsimušusi blauzdą į 
laiptelį ir praplėšus! kojinę, Jane 

įvirto į autobusą, bet knygos vir
to ant grindų dar anksčiau už ją...

Sustokime čia, nes sekti Janę 
per visus ano pirmadienio nuoty
kius būtų per skaudu. Juk trūko 
rašinio, užmiršto namie... — bet 
nutarėm tylėti.

Jei pirmadienis būtų vienintelė 
nelaimių priežastis Janės gyveni
me, būtų dar pakenčiama. Bet 
priežasčių yra daug daugiau: 
skaičiai pranašauja nelaimes, 
būdas išlipti iš lovos lemtingas, 
ir katė — ypač juoda ■— tikras 
nesisekimų pranašas.

# *
Tokių žmonių, kaip mūsų Jane, 

yra daug ir visur. Nors daug ne
malonių dalykų įvyksta be mūsų 
kaltės, vis dėlto didelės dalies 
vadinamų "nelaimingų atsitiki
mų" galima išvengti. Panagrinė
kime Janės atvejį:

a) stiklinei su vandeniu prie 
pat lovos ne vieta; taip pat bate
liams ne vieta viduryje kamba
rio;

b) kadangi ištrūkusi saga pati 
negali šokti į savo vietą, ją tenka 
įsiūti;

c) panaudotas daiktas, ypač 
toks, kuriuo visa šeima naudoja
si, turi būti padėtas į vietą;

d) sudėjus mokykloje reikalin
gus daiktus iš vakaro, mažiau 
bus nemalonumų.

Kokių kitų dalykų galima iš
vengti namuose? Kokios papras
čiausios saugumo taisyklės?

1) Sušluostyk išpiltus skysčius, 
ypač slidžius ar limpančius, ir 
rūpestingai nuplauk tą vietą.

2) Stiklo ar porceliano šukių 
nerink pirštais, bet sušluok į 
šiukšlėms lopetytę; susuk šukes 
į laikraštį arba įmesk į popierinį 
maišą, prieš kišdama jas į šiukš
lių kibirą.

3) Nesistok ant kėdžių arba sta
lų kraščiukų kabindama užuolai

das arba siekdama ko nors. Tam 
yra laiptuota, tvirta taburetė ar
ba trikampės kopėčios.

4) Netrauk nieko iš spintos ar
ba lentynos aukščiau savo gal
vos, ypač ne iš po krūvos daiktų.

5) Laikyk daiktus tvarkingai 
spintose ir lentynose. Tegul kiek
vienas daiktas turi jam skirtą 
vietą. Nesiek į stalčių vidų, ypač 
virtuvėje, kur pasitaiko aštrių 
daiktų. Peiliai ir šakutės sudeda
mos kotais.

6) Nepalik durų pusiau atida
rytų, stalčių pusiau įstumtų, kė
džių ir žaislų vidury kambario, ir 
pratink jaunesniuosius šeimos 
narius tvarkyti savo daiktus prieš 
einant gulti.

7) Nevartok nudėvėtų elektros 
vielų; neperkrauk srovės savo 
kambary. Niekad nečiupinėk, ne
bandyk pataisyti elektrinių prie
taisų, neištraukusi vielos iš jun
giklio sienoj.

8) Nevaikščiok kambaryje tam
soje, ypač susnūdusi. Niekad ne
imk vaistų tamsoje ir, gink Dieve, 
neimk kitiems išrašytų vaistų. 
Įprask skaityti užrašus ant bute
liukų, valyti priemonių ir pn.

9) Nevaidink amazonės ir ne
kilnok, kas per sunku. Nenešiok 
per didelių ar per sunkių daiktų 
krūvų, ypač prieš save, kai nega
li matyti per jas.

10) Prižiūrėk savo kasdieninius 
batus, kad jie neslystų ir kulniu
kai nebūtų nudėvėti. Iš viso, žiū
rėk, kur eini.

11) Nesistenk nustebinti žmo
nių nei savo plaukimo ir nardi- 
mo, nei čiuožimo ir šliaužimo ar 
kitų atletinių ar akrobatinių ga
bumų stebuklais. Geriausiu atve
ju kiti juoksis iš tavęs, blogiau
siu — ilgas savaites išbusi lovoj.

12) Bandyk nevėluoti. Supyku
si, įsikarščiavusi, susigraužusi, 
pervargusi, išsieikvojusi — ban-

(Pabaiga 27 psl.)
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LIETUVIŲ TAUTINE MUZIKA
BŪGNAI

Nusikeikime į Nepriklausomos 
Lietuvos laikus.

Velykų naktis. Žmonės budi baž
nyčioje. Visi laukia Prisikėlimo. Ta
da kunigai paskelbs giedodami: 
Linksma diena mums prašvito.

Saulei tekant parapijos būgninin
kai šventoriuje ima mušti būgnus, 
kiekvienas pagal savo ritmą ir jaus
mą. Procesija tris kartus apeina 
apie bažnyčią, tuo tarpu būrelis jau
niklių spiečiasi apie būgnus. Jei

DŽIUGO TUNTAS MELBOURNE

Paskutinioji vilkiukų Gedimino 
dr-vės 1967 m. sueiga įvyko XII. 3. 
Vilkiukus suvežė ir kartu dalyvavo 
jų tėveliai.

Sesės S. Dagytė, D. Saženytė ir A. 
Liubinienė pravedė įdomius kelio
nės ženklų žaidimus, varžybas ir už
davinius.

Ta pačia proga buvo atsisveikin
ta su sese A. Liubiniene, kuri per 
ištisus metus, aukodama savo bran
gų laiką, labai daug padėjo organi
zuoti dr-vę ir pravesti sueigas bei 
iškylas. Palikdama vilkiukus gerose 
jaunesnių vadovų rankose, ji laiki
nai iš vadovybės pasitraukia. Vil
kiukai, o ypač tėveliai ir tunto va
dovybė jai už jos skautišką darbą 
labai dėkingi.

Šalia kitų žaidimų vilkiukams 
buvo duotas uždavinys surinkti 
įvairių augalų rinkinius ir iš jų pa
daryti paveikslą. Mėlynasis būrelis 
padarė laivą, o Raudonasis degantį 
mišką. Abu kūriniai buvo tokie pui
kūs, kad teisėjams — tėveliams bu
vo sunku nustatyti, kuriam būreliui 
įteikti dovaną, taigi abu būreliai ją 
pasidalino lygiomis.

Skanius užkandžius ir pietus 
(ypač p. V. Kružienės salotas) iš sa
vo mašinų parūpino tėveliai.

Po to sekė, prie gražiai sukrauto 
laužo, dainų, šūkių ir vaidinimėlių 
programa.

Pavakary visi jau buvo mieste ir 
pilni skautiškos nuotaikos keliavo į 
namus. Pd. 

kam pasiseka prisiprašyti pabūbnin- 
ti, to džiaugsmas didelis.

Būgnai kviečia į gegužines pamal
das ir j mišparus prieš didžiuosius 
atlaidus. Jų garsas nueina 5-7 kilo
metrus, toliau už bet kokį varpų 
gaudimą. Būgnai dunda ilgai, gal 
pusvalandį, gal ilgiau, kad visi gir
dėtų jų bubenimą.

Bet ir senesniais laikais būgnai, 
ne kartą pritardami ragams, daly
vaudavo žmonių gyvenime: lydėjo 
vestuvininkus į bažnyčią, pranešda
vo žmonėms apie nelaimę ar pavojų.

Į Lietuvos bažnyčią būgnai dau
giausiai buvo patekę iš senosios Lie
tuvos karo grobio — ypač jų ten 
daug buvo patekę po Jono Sobieskio 
laimėjimo 1683 metais ties Viena.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

11. Archeologija

Archeologija yra mokslas apie se
novę, senovės tyrinėjimas daugiau
sia pasiremiant iškasenomis. O tų 
iškasenų gali būti visokių visokiau
sių: kasinėjant piliakalnius, senovės 
kapus, tyrinėjant senovinius pasta
tus, architektūrą, katakombas, ug- 
niakalnių užpiltas ar amžių bėgyje 
užslinkusias gyvenvietes, ir t. t.

Archeologija filatelijoje labai 
gausi ir labai dėkinga tema. Net ir 
su nedidelėmis pastangomis jūs ga
lėsite pasiekti puikių rezultatų. Pa
vartykite katalogus, pasklaidykite 
kainoraščius, visada rasite ką nors 
naujo iš archeologijos srities. To
kių pašto ženklų išleidžiama visais 
laikais. Pavyzdžiui, iš Lietuvos iš
leistų pašto ženklų galima paimti 
ženklus su Gedimino pilimi Vilniu
je, su Kauno pilies griuvėsiais. Iš 
kitų kraštų ypatingai gausiai rasite 
archeologinių pašto ženklų Egipte, 
tiek senoviniame, dar anglams val
dant, tiek dabartiniame. Čia rasite 
piramides, faraonų kapus, radinius 
faraonų kapuose, piešinius ant ka
pų ir šventyklų sienų, statulas, pa
čias šventyklas ar jų griuvėsius, se
novės laikų papirusus. Kitas nema
žiau gausus kraštas — Graikija, kur

Būgnus žmonės ir patys pasidary
davo. Būgnai daugiausiai buvo me
diniai, panašūs į pailgas statinėles 
ir aptraukti veršio arba šuns oda — 
būk, tokie būdavę garsesni.

MŪSŲ JANEI NESISEKA
(Pabaiga iš 26 psl.).

dyk pasilsėti ir nusiraminti prieš 
imdamasi atsakingo darbo. Ypač 
saugokis vairuoti mašiną susi
jaudinusi ar pervargusi.

Jei skautiškai budėsime ir 
stengsimės daugiau laikyti pa
prasčiausių saugumo taisyklių, 
sumažinsime nelaimingų Janių ir 
tuo pačiu nelaimingų atsitikimų 
skaičių.

Klišė Nr. 46 ---------------
vienuolyno griuvėsiai 
(Paragvajus, 1955 m.) 

— Jėzuitų 
Trinidade

rasite tiesiog begales pašto ženklų 
su senovės maldyklų griuvėsiais, 
įvairiausiomis statulomis, dievaičių 
galvomis, graikų amfiteatrais ne tik 
pačioje senovės Graikijoje, bet ir 
jos tais laikais valdytuose kituose 
kraštuose Maž. Azijoje ir kitur. Ita
lija, Ispanija, Prancūzija, Turkija, 
Persija taip pat rodo daugelį nepa
prastai įdomių pašto ženklų. Netgi 
vidurinės ir pietinės Amerikos vals
tybės turi daug ką parodyti iš ar
cheologijos srities, ypatingai Meksi
ka, Čilė ir kitos. Ypatingai įdomūs 
senovės actekų ir inkų archeologi
niai radiniai ir iškasenos.

Ant. Bernotas
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Skautas stebi ir atsimenaTikriausiai žinai, kodėl lordas Baden-Powellis savo lavinamus berniukus pavadino skautais —■ žvalgais: jis norėjo, kad jie išmoktų ieškoti, tirti, stebėti, žvalgauti, sekti — žodžiu, skautautų. Jo nuomone skautui negarbė, jei jis, būdamas su kitais žmonėmis, ką nors didelio ar mažo, aukštai ar žemai, toli ar arti, vėliau pastebėtų už juos.Ne visi esame pastabūs, bet galime lavintis. Vis vien, ką veiktume, pastabumas ir mokėjimas atsiminti smulkmenas mums nepaprastai daug padeda.Yra berniukų, kurie mėgsta dėvėti gražiąją uniformą, patriukšmauti sueigose ir pabūti vasaros stovyklose. Jiems nerūpi ką nors veikti, sužinoti, išmokti. Jie nepagalvoja, kad uniforma nėra viskas, ir pavardė skautų sąrašuose nėra viskas.

Skautybė tada daug- duoda, kai tikrai skautauji,Kodėl lordas B.-P. sakydavo, kad svarbu stebėti ir atsiminti?Pirmasis laužo pašnekesys Skautybėje Berniukams tai puikiausiai paaiškina. Verta jį net kelis kartus perskaityti.Jau dabar stebėdamas ir tyrinėdamas gamtą, orą, vandenį, vietoves ir žmones gali daug sužinoti ir išmokti. Tavo akys gali ne tik žiūrėti, bet ir matyti, 
ausys ne tik girdėti ir nosis užuosti, bet atskirti ir suprasti, pirštai atpažinti ir atlikti įvairius darbus, nes stebėjai, kaip jie daromi, ir atsiminei.Pėdsakų rasi visur. Juos ras tavo akys, bet ir ausys bei nosis.

Stebėsi žmones — tai vienas įdomiausių dalykų. Tir- si jų veido išraišką, laikyseną, būdą kalbėti, įpročius, eiseną, rašyseną ir pn.Tas viskas gyvenime labai naudinga: mechanikas turi “jausti”, ką mašinoje reikės taisyti; oro pranešėjas turi stebėti oro sroves ir dangaus ženklus; mokytojas turi pažinti kiekvieną mokinį; gydytojas turi sekti kiekvieną smulkmeną, kad galėtų ligoniui padėti, o ką bekalbėti apie chirurgą!Nežinau, kuo tu būsi, bet žinau, kad išmokti stebėti tau visada bus naudinga — ir net gali išgelbėti tavo ar kitų žmonių gyvybę.Žiemą puikus laikas lavintis. Tą gali daryti vienas, su draugu, skiltyje, draugovėje.
KAIP PAČIAM LAVINTISSurašyk iš atminties.a) Kokio didumo jūsų svečių kambarys, jūsų virtuvė? Kokie ten baldai? Kiek žingsnių nuo gatvės iki namų durų?

b) Įsivaizduok, kad tavo sesuo (arba brolis) negrįžo laiku iš mokyklos ir tu, ieškodamas jos, turi ją aprašyti. Kokio ji ūgio? Kaip ji atrodo, ką dėvėjo, su kuo draugauja, kokiu keliu paprastai eina ir pn.c) Kokius automobilius turi tavo šeimos bičiuliai?Keista, tiesa? Nepastebėjai, kad virtuvė tokia didelė; neatsimeni nei sesers akių spalvos, nei jos ūgio; negalėjai atsiminti vieno automobilio spalvos.Nenusimink: pradėjęs lavintis bematant daugiau pastebėsi ir atsiminsi.
Štai keli pratimai:1. Sunešk įvairių daiktų —- gabaliuką šilko, aksomo, odos, gumos, medžio, geležies ir pn. — ir pačiupinėk kiekvieną užsimerkęs. Tegul pirštai pajunta daikto formą, savybes, svorį.2. Ar atsimeni savo nykščio, sprindžio, rankos, žingsnio ilgumą? Išmatuok savo kambarį ir daiktus jame be liniuotės ar jardo ir patikrink davinius.3. Stebėk žmones. Sudaryk klausimų lapą ir atsakyk: kokio Jonas (Petras, Algis) ūgio, svorio; ar jis turi charakteringų įpročių (kosti, garsiai kalba - juokiasi, velka kojas, trūkčioja pečiais, vaikšto susikūprinęs ir pn.).Gerai įsidėmėk, kaip žmogus vaikšto ir kokios jo ausys — tie du dalykai sunkūs užmaskuoti ir išduoda žmogų.4. Neseniai nedidelis berniukas padėjo sugauti nesąžiningą vairuotoją. Išgirdęs spiegiant automobilio stabdžius, berniukas išbėgo į gatvę, kur susidūrė dvi mašinos. Pastebėjęs, kad viena bėga iš nelaimės vietos, jis greitai įsižiūrėjo mašinos spalvą ir rūšį. Bijodamas, kad pamirš numerį, greitai ranka įrašė jį į sniegą prie kelio.Pratinkis stebėti, kas vyksta aplinkui.5. Pasidaryk kortelių su skaičiais. Užmerkęs akis, ištrauk 3 ar 4. Tada atsimerk ir stebėk skaičius apie pusę minutės. Uždenk korteles ir užrašyk, ką atsimeni. Pamažu didink kortelių skaičių ir trumpink laiką.Piešk kasdieninius daiktus iš atminties ir paskui patikrink.6. Klausykis garsų tamsoje. Lavinkis nusirengti ir apsirengti tamsoje, iš karto rasti bet kokius daiktus, neužkliūti už baldų ir rišti mazgus tamsiame kambaryje.Tikriausia pats sugalvosi dar įdomesnių būdų lavin

tis stebėti, atpažinti ir atsiminti.Daug praktiškų patarimų rasi SKAUTŲ AIDE.Sukaktuviniais metais kiekviena skautiškoji šeima turėtų gauti SKAUTŲ AIDĄ. Metams $4.00.
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