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'BoAto dėžutė
Jau mačiausi su vienu, kitu, kurie ima Skautų 

Aidą. Jie labai gražiai atsiliepia ir džiaugiasi Aido 
gražia išvaizda ir įdomiu turiniu. Sveikatos ir gra
žiausios sėkmės!

Paskutiniu laiku teko vienur ir kitur išvykti sa
vaitgaliais skautų reikalais. Sveikatos atžvilgiu jau
čiuosi blogai. Nežiūrint to, skubiai atbadžiau rajono 
skautiškos veiklos trumpas žinutes, kurias jungiu prie 
laiško.

(s. J. Maslauskas, Anglija)

S K E L B MMMBMį

Širdingai dėkojame už malonų įvertinimą ir dė
mesį mūsų išleistai knygai Gatvės Berniuko Nuoty
kiai. Tikime, kad jis ras atgarsį skautiškose šei
mose. Deja, platinimas, vyksta labai lėtai ir į mūsų 
kvietimą knygas platinti skautų vienetai neatsiliepė. 
Lieka pavienis knygos platinimas, kuris yra ilgas ir 
sunkus.

(s. Vyt. Mikūnas)

Praėjusių metų Sk. Aido dešimtame numeryje įsi
vėlusi klaida. Nors rankraščio ir neteko skaityti, 
bet manau, jog pristatant naująjį SA redaktorių, 
įvyko korektūros klaida. Turėtų būti: NE PREMI
JUOTO romano autorius.

Gal net ir ne rašytojas, o tik plunksnos mėgėjas.
Jūsų s. J. Toliušis

MAS

Skubiai reikalingi SKAUTU, 
AIDO PLATINTOJAI, RĖ

MĖJAI ir SKAITYTOJAI.

Patyrimas nėra reika
lingas. Užtenka tik mokėti 
skaityti.

Darbo valandos trumpos 
ir malonios

Tuojau kreipkitės į. 
Skautų, Aido administraciją
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KflS mono
LIETUVIU KALBOS:

TĖVAI, LITUANISTINĖ MOKYKLA 
AR STOVYKLA?

Aš gyvenu Australijoje. Visa gyvenamoji 
atmosfera yra australiška. Kur nepažiūri, vi
sur matai australus. Knygos parašytos ang
liškai. Mokyklos vartoja anglų kalbą.

Kiekvienas mūsų turi daug australų draugų. 
Kyla klausimai - ’’Kam mums reikalinga lie
tuvių kalba? Kodėl mums svarbu jos nepa
miršti? Kodėl ši kalba taip skatinama sto
vykloje?"

Lietuvių kalba yra labai svarbi jau vien dėl 
to, kad ji yra viena seniausių kalbų pasaulyje. 
Universitete dažnai profesoriai paklausia: 
"Kas moka lietuvių kalbą?" Profesoriams ir 
kitiems yra įdomu išgirsti, kaip ši sena kal
ba skamba. Todėl, jei svetimieji domisi šia 
kalba, tai mes patys, būdami lietuviai, turime 
ją branginti.

Tai nereiškia, kad mes būtume kokie fana
tikai. Mes turime mokėti šią kalbą, nes mes 
jaučiame, kad mes esame kitokį negu austra
lai. Mūsų namų aplinka yra kitokia. Mūsų in
teresai skiriasi. Kai nueiname į kokį lietuvišką 
pobūvį ar susirinkimą, džiaugiamės, kad esame 
tarp savųjų. Sis jausmas gali būti sustiprintas 
tik lietuvių kalbos vartojimu.

Kai vaikai suvažiuoja į stovyklą, jie tarp sa
vęs kalbasi angliškai, bet aš manau, kad jie jau
čia jog jie nėra australai, o lietuviai. Stovyklo
je tai jaučiama labiau negu kur kitur, nes čia vi
sa atmosfera, dvasia, yra lietuviška. Kai skau
tai pabūna keletą dienų stovykloje, jie prade
da maišyti abi kalbas; girdim lietuviškų žodžių 
tarp angliškų sakinių... Jei jie stovyklautų ke
letą mėnesių, tai, turbūt, visi kalbėtų tik lietu
viškai.

Vyresnieji pagalvoja - kodėl susitikę vaikai 
nekalba lietuviškai? Kodėl latviai tarp savęs 
kalbasi latviškai? Kodėl lenkai kalbasi lenkiš
kai? Man atrodo, kad jų yra daugiau. Lietuvių 
čia, palyginti, yra labai maža. Kai vaikai susi
tinka kad ir kitus lietuviukus, jie nori pasipa
sakoti, išsireikšti. Lietuvių kalboje jiems 
trūksta žodžių, tad ir griebiasi angliškosios.

Vasaros atostogų metu turėtų būti organi
zuojami lietuvių kalbos kursai. Kuo daugiau vai
kai girdi lietuviškai, tuo daugiau jie išmoksta 
žodžių. Pats sunkiausias lietuvių kalbai peri- 
jodas yra tarp 12-17 m. amžiaus. Tėvai ypa
tingai turėtų saugoti, kad šio amžiaus vaikai 
nepasitrauktų iš lietuviškų organizacijų, mo
kyklų ar kursų, nes, atitrūkus nuo lietuviškos 
aplinkos, bendruomenės, yra labai sunku.

Bet manyčiau, kad lietuvių kalba negali būti 
išmokta nei stovyklose nei kursuose. Ji tik ga
li būti išmokstama namuose. Tėvai yra patys 
svarbiausi lietuvių kalbos mokytojai. Jei tėvai 
vaikų lietuviškai nemoko, su jais lietuviškai 
nekalba, tai stovykloje jie lietuviškai neišmoks 
ii’ nekalbės.

Dar viena priežastis, kodėl reikia išlaikyti 
lietuvių kalbą: su laiku vadovavimą teks per
imti jauniesiems. Kyla klausimas, kokia kalba 
kalbės jaunieji veikėjai? Vartojant anglų kalbą, 
bus prarasta daug lietuviškos dvasios. Pamir
šus kalbą, bus suardytas tvirčiausias tarpu
savio ryšys. Tai gal ir yra pats svarbiausias 
tikslas, kodėl mums reikia išlaikyti lietuvių 
kalbą.

Tr ne tik išlaikyti, bet ją dar geriau pra
mokti!

Skautas vytis psl. Ričardas Bukevičius
(gimęs 1952 m.)
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s.kun.Stasys Kulbis,SJ, 
Kanados rajono dvasios 
vadovas

Riteriškas 
įrašas 
širdyje 
oifvuijivynELflfiTimui

SKAUTAI turi grąžų, kilnų idealų, kuriuo 
teisėtai gali didžiuotis. Tas idealas trumpai 
yra išreikštas šūkyje: Dievui, Tėvynei, Arti
mui. Tik trys žodžiai, bet labai reikšmingi ir 
svarbūs, nes apie tai ištisi tomų tomai yra pri
rašyta. Jais remiasi irvisų žmonių gyvenimas.

TAS IDEALAS yra bendras visiems žmo
nėms. Kiekvienas žmogus iš prigimties turi 
pareigą pripažinti Dievą, kaip savo Kūrėją, 
priimti Jo apreikštas tiesas ir pagal tai de
rinti savo gyvenimą. Aišku, visi geri, tikintys 
žmonės tai daro.

* * *

IDEALO siekimu skautai neišsiskiria iš kitų 
žmonių, bet ryškiai išsiskiria to idealo sieki
mo būdu. Tam tikslui skautai turi atskirą 
jauniesiems pritaikytą auklėjimo būdą. Čia 
skautas išmoksta paprastu praktišku būdu tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui ir toje tri
guboje tarnyboje pasižymėti - būti riteriu. To
dėl jis iškilmingai duoda įžodį ir bučiuoja vė
liavą, kuri tą kilnų idealą vaizduoja.

* * *

SKAUTYBĖS Įkūrėjas Robert Baden-Pow
ell nekartą pabrėžė, kad skautai yra jaunuoliai, 
kurie dabartiniame, moderniame gyvenime 
žengia senovės riterių pėdomis. Senovės rite
riai -turėjo Įrašę savo skyduose šūkius, dėl ko 
jie kovojo ir ko jie siekė. Dabartinių laikų 
jauni riteriai - skautai neturi nei šarvų, nei 
skydų (jų ir nereikia), tačiau jie turi įrašę 
savo širdyse kilnųjį šūkį - Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

VAKARINĖ SKAUTU GIESMĖ
ž-kun. St. Yla m N. Stodolsnikaitė

y ž j.j J11J J į J J* IJ JI r g=Į=F=f=
5u-telk mus.Vieš-pcs-tie, bū - rin pa-dan-qėj sa-vo

4-/1 •l-J’l PE^į J^l j-1 J‘ J' J1 I
ai - vi - roj, ra- my-bėj ir jy - loj mal-daut jau-na Hr- dim.

Sutelk mus, Viešpatie, būrin 
Padangėj savo atviroj, 
Ramybėj ir tyloj 
Maldaut jauna širdim.

Kaip lakios žiežirbos laužų 
Sugrįžtam į Tave nūnai, 
O Tėve, Tu žinai 
Slaptas mintis visų.

Atleisk, jei buvome kalti, 
Palaimink pastangas šviesias 
Priimk dienos aukas 
Ir būk prie mūs arti.

Štai miškas rimsta vakarop, 
Ramybė skleidžiasi aplink, 
Tu maldą mūs priimk 
Padangėj atviroj.
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J. Milvydas V, Lapas Šarkis - Žukauskas (dešinėje) Maironis

BIRŽELIS
Birželio mėnuo,kurį dažnai va

diname ii' tragiškuoju birželiu,yra 
išrašytas lietuvių krauju ir kančia. 
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Są
junga įvedė į Lietuvą savo kariuo
menę ir Lietuvą okupavo. 1941-jiį 
metų birželio 14-22 dienomis is 
Lietuvos ištrėmė į Sibirą virš 17 
tūkst. žmonių. Tremiamųjų tarpe 
buvo ir mūsų Vyriausias Skauti
ninkas v.s. pik. Juozas Šarauskas. 
Jis iš Vilniaus Lukiškių kalėjimo 
buvo varomas su visais kaliniais į 
Sovietų S-gos gilumą ir žuvo bir
želio 26 d. masiniame tremiamųjų 
sušaudyme prie Červenės, Gudi
joje.

Birželio 22 dieną Lietuvių tauta 
sukyla prieš okupaciją. Sukilime 
dalyvavo daug mūsų sąjungos narių, 
6 ne vienas jų žuvo (jūr. skauti
ninkas V. Lapas, s. J. Milvydas 
ir kt.) Tačiau karo veiksmųpasęk- 
mėje Lietuvą užima vokiečiai, ir 
prasideda kita okupacija.

^Birželio mėnesį netekome mūsų 
atgimimo dainiaus Maironio,miru
sio 28-tą šio mėnesio dieną (1932 
m.), ir poeto Ks. Vanagėlio (kas 
atsimena jo dainą "Kur banguoja 
Nemunėlis"?), mirusio 15 d. 1938 
metais Varšuvoje.

Šioje Atlanto pusėje 1932 m. 
birželio 21 d. Amerikos lietuvis 
Šarkis-Žukauskas nugalėjo vokie
tį Smėlingą ir laimėjo pasaulio sun
kaus svorio bokso čempijono titulą.

Iš mūsų skautų praeities prisi
mintini trys birželio įvykiai: 1922 
m. birželį įvyko pirmasis lietuvių 
skautų vadų suvažiavimas; 1923 
Karmėlavoje prie Kauno - pirmoji 
stovykla skautų vadovams; 1946 m. 
birželio 15 d. Pabaltijo universite

te, Vokietijoje, įsteigtas pirmas 
akademikų skautų vienetas išeivi
joje. Susiorganizuota vietininkijos 
pagrindu, laikantis Vyčio korpora
cijos tradicijų.

O iš kur tas birželio vardas? 
Senovėje šiam metų laikui lietu
vių buvo vartojami ir kiti pavadi- 

SS51

Nuo stogų,
Nuo stogų -
Linksmą pasaką seku:

Kur lietus per naktį šoko?
Čia ant stogo,
Čia ant stogo!

Katinas tingėt išmoko
Irgi čia,
Ant šilto stogo.

O prie kamino prigludę, 
Vėjai kalbina saulutę:

- Tai bus džiaugsmo,
Tai bus juoko, -
Nusirisk ant mūsų stogo!

V. Palčinskaitė 

nimai, kaip biržis, berželis, pū
dymo laikas, sėmenija ir kt. Tai 
laikas, kada beržai sprogsta, ja
vai sėjami ir 1.1. Anot Lietuvos 
zoologų, šis mėnesio vardas kilęs 
iš žodžio biržė. Biržė arba laum
žirgis yra pelkynų vabzdys, kuris 
birželyje išsirita iš vikšro ir ma
siškai užpildo Lietuvos ežerus.

O jei, miela sese-broli, turi 
gamtininko specialybę, pasitikrink 
gamtos knygoje: lietuviškos biržės 
lotyniškas pavadinimas yra Libe- 
llulal

VERTINGIAUSIA DOVANA 
JAUNIMUI

Liuksusinė knygos nauja laida 
R. SPALIO

Gatvės 
iBERNIUKG 
NUW* 

ir
528 puslapiai su 18 iliustracijų, 

skaitomi su dideliu susidomėjimu.
Kaina: $5.00-kietas virš. 

$4.00-minkštas virš.
Dr. Vydūno Fondas:

MR. R. MERKYS 
6650 So. Fairfield Ave.
Chicago, Illinois 60629 

(Pridėkite 25c pašto išlaidoms.)
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v.s. A. Senbergienė, Klevelande, pirmoji lietuvių 
skaučių skautininkė (pakelta 1922 m.) savo šeimos 
tarpe. Stovi iš k. dukros E. Galiuvienė ir M. Ja
navičienė, v.s. A. Senbergienė, v.s. V. Šenbergas, 
p. Galius ir anūkėliai.

"Kai mamos nėra, nėra kas tau paduoda valgyti. 
P.S. Bet kas nori valgyti, kai mamos nėra?” 

(vieno berniuko rašto darbas 
lituanistinėje mokykloje)

v.s. O. Zailskienėjdešimtįmetųiš
buvusi Skaučių Seserijos Vyr. 
Skautininke, su anūkais Dalia ir 
Rimu Zailskais Čikagoje.

ps. fil. M. Puškorienė su sūnumis 
s.v. kand. Gediminu ir skautu Linu 
Clevelande. 

v.s. U. Siliūnienėjbuv. Aušros Var
tų ir Kernavės tuntininkė, -Chica- 
gos brolių-sesių populiariai vadi
nama Mamulėle.
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Aš savo mamytę labai myliu ir 
užjaučiu. Ji turi labai daug darbų. 
Ji verda valgyti, tvarko kambarius, 
skalbia ir mane su broliu nuveža į 
lietuvišką mokyklą, pas skautus ir 
į'muzikos pamokas. Kartais ir aš 
padedu savo mamytei.

Ina Končiutė 
Gražinos d-vė

s. N. Grinienė, Palangos (Los An
geles) tuntininkė su savo vaiku
čiais Aru, Audra, Nida ir Vyčiu. 
Visi skautai!

v.s. O. Rozniekienė, buv. "Gabi
jos" redaktorė, baigiamo spaus
dinti leidinio "Lietuvių Skaučių Se
serija" vyr. redaktorė, su savo 
anūkais paukštyte ir vilkiuku Da
nute ir Tomuku Kizlaičiais Chica- 
goje.

Mano mamytė yra tokia gera 
man. Aš ją labai myliu. Ji mane 
prižiūri, duoda valgyti, nuperka 
naujus batus ir drabužius. Mamytė 
siunčia mane į gerą mokyklą, kad 
būčiau gudri, o ne tinginė. Aš einu 
į bažnyčią su mamyte.

Kartais aš noriu ką nors pada
ryti, bet ji sako, kad negaliu, nes 
ji žino, kad kas nors negero atsi
tiks. Nežinau, ką aš daryčiau be 
savo geros mamytės.

skautė kandidatė
Aldona Jakubauskaitė

v.s. V. Barmienė, viena Skaučių 
Seserijos kūrėjų, su savo anūkais 
Angele ir Raimundu Sodeikais Ka
lifornijoje.

Mamytė mane išklauso, jeigu aš turiu rūpesčių. 
Ji man padeda, kai turiu išspręsti uždavinius. Kar
tais su.mama aš einu nusipirkti suknelę. Mes išsi
renkame tokią, kokia man patinka.

Mamytė kartais leidžia man pasaugoti mažą 
broliuką. Mano mamytė yra labai graži ir gera.

kernąvietė Jovita Kerelytė

Mano mamytė yra geriausia mamytė visame pa
saulyje. Ji man viską gera daro, viską perka. Bet 
kartais aš negaliu gauti visko, ko aš noriu.

Kai ateina Motinos Diena, tai mes pagerbiame savo 
mamytes ir parodome, kaip jas mylime.

Astra Totoraitytė
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MAŽIAUSI PASAULIO SPARNUO- 
ClrI1-L nu°stabieji kolibrai

o įbrai gyvena tik Pietų ir Šiau- 
rės~ Amerikoje. Jų yra į£00 pėdų 
virs juros lygio ekvatoriniuose An- 
dų kalnuose ir net Aliaskoje. Išvi
so apie keturi šimtai žinomų rūšių, 
kurių viena už kitą gražesnė.

Sunku aprašyti kolibrų vaivo
rykštės spalvomis žibančias 
plunksnas, jų mažumą ir judrumą. 
Natūralioje gamtos aplinkoje jie 
primena strėle prašaunančias pe
teliškes čia jie buvo, čia dingo 
čia šjnėkštelėjo ties žeme, čia jai 
atsidūrė aukšto medžio viršūnėje.

Kolumbijoje priskaičiuojama 
133 kolibrų rūšys, o Šiaurės Ame
rikoje tik 19, iš kurių astuonios 
laikosi netoli Meksikos sienos. Vi
sos kitos rūšys, išskyrus vieną 
(apie kurią šiame pašnekesyje dau
giausiai kalbėsime) priklauso pie- 
tų-vakarų ir Ramiojo vandeny
no sritims. Kalifornijoje labai pa
plitę 4 inčų Onos kolibrai, žalsvai 
bronzine nugaros ir rubino raudo
numo besikeičiančios spalvos pa
gurklio ir viršugalvio.

Mažiausias iš Šių mažiausių 
sparnuočių Kuboje ir Pušų salose 
yra dviejų inčų ilgio, pusė to - 
snapas ir uodega - sveria maž
daug kiek varinis centas. Jaunik
liai išrieda iš pusės inčo didumo 
kiaušinio graikinio riešuto dydžio 
lizde. 8-10 inčųilgiokolibrai "mil
žinai1' užtikti Andų kalnuose Pietų 
Amerikoje.

LABAI JUDRŪS
Išskyrus kelias kolibrų rūšis, 

kurios skraido tik labai anksti ry
tą ir temstant, daugumas šių paukš
čių juda visą dieną. Yra jų gyve
nančių aukštų tropikinių^ medžių 
prietemoje arba ir medžių vir
šūnėse, kur juos sunku pastebė
ti. Bet didžiausioji dalis laikosi 
žemumose, miškų pakraščiuose ir

vietose, kur žydi daug gėlių.
Kai kurios rūšys visą gyveni

mą praleidžia tik kelių jardų plo
čio gėlių juostose šiaurėje, kitos 
vėl laikosi tik kurio kalno vir
šūnėje arba kokioje mažoje salo
je.

Į rytus nuo Mississippi upės 
Šiaurės Amerikoje tėra apie 4 
inčų žibančios žalios nugaros ir 
rubino spalvos pagurklio kolibrai; 
patelė balta -žalia. Jie žiemoja į 
pietus nuo Panamos. Angliškas jų 
pavadinimas: ruby-throated hum
mingbirds.

Kolibrai puikiai skrenda pir
myn, atgal (tik jie vieni tai gali!), 
šonu, stačiai aukštyn arba žemyn. 
Dar juos vadina oro akrobatais! 
Sparneliai plaka 55 kartus per 
sekundę arba 60x55 kartus per 
minutę! Jų judesiai taip susilie
ja, kad akis negali atskirti. Plas
nodami, jie sukelia virpantį gar
są, dėl kurio angliškai ir pavadin
ti "hummingbirds". Juos fotogra
fuojant, objektyvą reikia išlaikyti 
tik vieną penkiatūkstantąją dalį se
kundės!

Kolibrų kojos švelnios, nestip
rios, užtat sparnai labai stiprūs: 
kaip kitaip paukštis galėtų dides
nę dienos dalį praleisti ore!

Kolibrai minta angliavandeniniu 
maistu - gėlių nektaru - ir pro
teinais - nektare randamais vabz- 
deliais. Ar jie vabzdžių pagauna 
ir kitur, sunku nustatyti.

Lyg plunksnuoti helikopteriai, 
kolibrai kaba ore virš žiedo, iš 
kurio ilgu snapu ir dar ilgesniu 
į dūdelę susuktu, plaukeliais be
sibaigiančiu liežuviu čiulpia sul
tis ir jose įkliuvusius vorelius bei 
kitus vabzdžius. Ir niekas iš paukš
čių^ pasaulyje neturi tokio savotiško 
liežuvio, susukto į vamzdelius ir 
prijungto gerklėje prie dvišakių 
kaulų. Tas dvišakis savo ruožtu vėl 
prijungtas po smakru ir aplink gal
vos kaulus prie tam tikrų vietų 
paukščio kaktoje. Tik tuo būdu jis 
ir gali ilgu liežuviu iščiulpti gėlių 
nektarą.

Be to,kolibrai turi labai stiprią, 
į šikšną panašią odą,kurios neran
dame kituose paukščiuose. Kolibrai 
nečiulba, tik cypsi.

ESTIVACIJA - KAS TAI?

Naktį ilsėdamiesi, kolibrai vi
siškai sustingstamas vadinama es- 
tivacija. Tuo papildoma energija, 
kurios paukštis dienos metu neteko, 
judėdamas smarkiau už bet kokį gy
vį. Jis nebejuda savo tupykloje, - 
tartum būtų išskaptuotas iš medžio. 
Kūno temperatūra krinta, ir jo būk
lė panaši į mirtį,kol išaušta naujas 
rytas, ir paukštelis vėl be poilsio 
skraido!

Kai patelė peri lizde, įvyksta 
gamtos stebuklas: tartum kas nors 
būtų patvarkęs jos kūno šilumos 
termostatą: ji visą laiką šildo kiau
šinius ir paskui jauniklius, kol šie 
gali patys savim rūpintis. Po to ji 
vėl praleidžia naktis estivacijoje.

Siaurės Amerikos rytų kolibrai 
krauna lizdelius apie 20 pėdų nuo 
žemės, šakelių sankryžoje iš vora
tinklių, siūlų, žievių gabalėlių, 
minkštų^ žolelių ir augalų pūkelių. 
Lizdą užmaskuoja žievių ir samanų 
gabalėliais, kad jį tikrai sunku pa
stebėti. Patelė mažai skiriasi nuo 
medžio lapų.

Jaunikliai išrieda pliki ir akli 
po dviejų savaičių - keturi jų tilp
tų arbatiniame šaukštelyje. Moti
na juos peni, atrajodama maistą 
ir kišdama jį savo ilgu snapu gi
liai į paukštelio gerklę. Po trijų 
savaičių jaunikliai jau apsiplunks- 
navę, pasiruošę išskristi.
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kolibrams 
privilioti

KAIP ŠIUOS NYKŠTUKUS PRI
JAUKINTI

Norint kolibrus patraukti, ge
riausia yra pasodinti jų mėgiamų 
gėlių, krūmų ir vijoklių ilgais, gi
liais žiedais, pvz., ipomoea purpu
rea - vijoklinės šeimos gentį, ang
liškai vadinamą morning glory; vi- 
joklinįkoralų spalvos trimito pavi
dalo žiedais sausmedį (coral arba 

Jaunystės daina 
Spindėk, žydėk, jauna jaunyste! 
Mes laimės ilgimės ir klystam, 
O baimės šiurpo nepažįstam - 
Spindėk, žydėk, šauni jaunyste!

Dainuok, gyvuok, veržli jaunyste! 
Lai rūtom kvimpa baltos dienos 
Ir širdį gundo mėnesienos,
Padangėj šypsosi purienos .

Petronėlė Orintaitė

trumpet honeysucle), vijoklinę big- 
noniją (trumpet vine), vilkdalgius 
(iris), diegliažoles arba raguoles 
(delphinium), akvilegijas (colum
bine - aquilegia hybrida), net pap
rastus floksus.

Galima bandyti kolibrus pri
traukti ir šiuo būdu: stiklinį arba 
plastikinį vamzdelį vielele pririšti 
prie krūmo arba žemos medžio ša
kelės. Į vamzdelį įpilti cukraus ir 
ir vandens mišinį ir pritaisyti 
plastikinę raudoną arba oranžinę 
gėlę taip, kad neuždengtų atviro 
vamzdelio galo. Sirupą keisti, kad 
nesurūgtų. Žinoma, gudriau turėti 
keletą vamzdelių įvairiose vietose.

Kolibrai nebailūs: ieškodami 
nektaro, jie drąsiai artinasi prie 
žmonių.

Brazilijoje Santa Teresa vie
telėje, 45 mylias kalnų takais nuo 
Vitoria miesto gyvena Augusto Ru- 
schis, iš mažens didelis gamtos 
mėgėjas. Savo Rojuje - aptvertuo
se gėlynuose - jis turi keturis šim
tus 95 rūšių kolibrų,kurie džiugina 
visus atvykusius pažiūrėti gėlių bu
čiuot ojų, beij.a-flores, kaip kolib
rai portugalų kalboje vadinami.

Ir šiaurės Amerikos viduryje 
yra pasisekę kai kam maitinti ir 
prijaukinti šimtus paukštelių. Vie
nas kolibriukas, atsilankęs į mūsų 
palangės floksus, suteikė daug 
džiaugsmo ir malonių prisiminimų. 
Paukštelis bučiavo mūsų gėles, ir 
mes kasmet laukiame jo,kaip švie
sios vizijos.

P. P.

Svajok, mylėk, daili jaunyste,
Kad saulėn kilti pasiryžtum - 
Šviesių dainų gėlė nevysta, 
Lelijų skaidruma - jaunystė!
Dainuok, gyvuok, miela jaunyste! 
Širdinga meilė ir draugystė - 
Gyvenimų žvaigždėm išgrįsti, 
Žydėk, spindėk, jauna jaunyste!

PASIKALBĖJIMAI APIE 
PAŠTO ŽENKLUS

Ant. Bernotas

21 a. GYVULIAI IR ŽVĖRYS

Kadangi tai labai platus skyrius, 
apimąs net dvi skirtingas gyvulių 
rūšis (galvoje turime naminius gy
vulius ir jūrų gyvūnus žinduolius, 
kurie taip pat vadinami gyvuliais, 
ir laukinius žvėris), tai šį skyrių 
padalinsime į dvi dalis: a) naminius 
gyvulius ir b) žvėris. Čia kalbė
sime tik apie gyvulius.

Naminiai gyvuliai - arkliai 
(darbo ir lenktynių, taip pat dar ne
prijaukinti užsilikę laukiniai ark
liai, nors apie arklius čia jau buvo 
kalbėta atskirame skyrelyje), 
galvijai (karvės, jaučiai ir veršiai), 
asilai, mulai, avys, ožkos,kiaulės, 
triušiai, kupranugariai, katės ir 
šunys. Yra prijaukintų ir dramblių, 
atliekančių įvairius sunkius dar
bus. Taip pat gyvuliais laikomi 
jūrose gyveną žinduoliai: ban
giniai, ruoniai, jūros karvės ir 
panašūs.

Gyvulių "Topicals" skyrius 
labai platus. Daugelisvalstybiųyra 
išleidusios su jais įvairių pašto 
ženklų. Sakysim, Lenkija 1964 m. 
yra išleidusi net 10 pašto ženklų 
seriją vien su įvairių veislių katė
mis, anksčiau (1963 m.) - 9 pašto 
ženklų seriją su įvairių rūšių šu
nimis. Rumunija 1955 m. išleisto
je serijoje (ir šiaip atskirais at
vejais) rodė avis, kiaules, galvijų 
bandą, arklius. Bulgarija 1955 m. 
parodė be kita ko, maišytus su ki
tokiais gyvuliais ar paukščiais): 
kiaules, avis, šunis. Kanada 
1954 m. parodė banginį, kalnų ož
ką, aviną, o 1968 m. jūros gyvūną, 
vardu Narwhal. Yra daugybė ir ki
tų kraštų, išleidusių pašto ženklus 
su gyvuliais.

Nr. 61. Kuprotas jautis zebu 
(Panama, 1967 m.).
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VASAROS
DIEDU 

RŪPESČIAI
Malkos ugniavietei

Neprityrusiems stovyklauto
jams nusibosta visą dieną rankioti 
malkas. Prieš pradėdamas ugnį ar 
laužą kūrenti, stovyklautojas tu
rėtų būti malkomis apsirūpinęs vi
sai dienai. Jas galima suskirstyti 
pagal didumą: mažąsias, stambes
niąsias ir didesnius rastus; už
dengti brezentu ar plastika, kad 
ne sušlaptų.

Gerai pastatyta laužavietė ar 
ugniavietė verdant neišeikvos daug 
malkų be reikalo. Reikia nusižiū
rėti pastovesnę vėjo linkmę, kad 
nepūstų liepsnos pro puodo šalį, 
kad puodas ar keptuvė būtų karš
čiausioje ugnies vietoje.

Kur rasti malkų? Skautai neker
ta ir nekapoja žalių medžių, o ren
ka sausas šakas nuo žemės ir nuo 
medžių, nukerta sausus medžius 
(jei reikia, gavę leidimą). Ugniai

užkurti - lapai, žolės, medžių žie
vė (tik ne nuo tebestovinčių žaliuo
jančių medžių!), skujos, malkų ba
lanos, pušų spygliai. Jeigu rąstai 
tik rusena, galima juos įskelti ar 
perskelti, kad greičiau užsidegtų.

A. S.

10

Pažinti saulės smūgį
Saulės smūgio ištiktam žmogui 

yra silpna, darosi bloga. Jis irz
lus, nesiorientuoja ir nustoja pra
kaitavęs, jo kūnas karštas ir sau
sas. Temperatūra gali siekti 105 
laipsnius ar net daugiau. Jis gali 
netekti sąmonės.

Bandyk nukentėjusį skubiai at
šaldyti. Paguldyk pavėsingoje 
vietoje, šiek tiek pakeldamas gal
vą ir pečius. Apipilk jį vėsiu van
deniu, ištisais kibirais, arba įsuk 
jo galvą į šaltus šlapius rank
šluosčius, o kūną į šaltą šlapią 
paklodę.

Masažuok kojas į viršų - šir
dies link. Duok vėsiai atsigerti, bet 
neduok jokių gaivinančių gėrimų, 
pvz., kavos, stiprios arbatos, alko
holio. Pakviesk gydytoją!

Pirmoji pagalba nestipraus 
saulės smūgio ištiktam (gal
vos skausmas, didelio išsieikvoji
mo jausmas, svaigulys; šalta, lipi 
oda, gal alpimas) būtų: paguldyk 
nukentėjusį pavėsyje arba vėsioje 
patalpoje; uždėk šaltus rankšluos
čius ant galvos. Gali duoti 3-4 stik
lines šalto vandens su 15 minučių 
pertraukomis. Į kiekvieną stiklinę 
įdėk pusę arbatinio šaukštelio 
druskos.

Kaip elgtis su svetimais 
šunimis

Smagu turėti savo šunįir juo rū
pintis. Smagu žaisti ir su kaimyno 
šunim, bet su svetimais šunimis 
reikia būti labai atsargiems. Jų 
nesuprantame, ir jie nesupranta 
mūsi|.

Iškylaujant, dažnai pasitaiko 
susidurti su šiais svetimais ketur

kojais, todėl bandykime atsiminti 
keletą gerų patarimų:

1. Neliesk svetimo šuns! Ypač 
neliesk jo netikėtai arba iš užpa
kalio. Jis gali būti nervingas, gali 
ką nors saugoti arba išsigąsti. Ga
li tave pulti ir net įkąsti. Neerzink 
šuns.

2. Neparodyk, kad jo bijai! Ne
pradėk bėgti, nebandyk jo ranka 
ar pagaliu varyti nuo savęs. Jis 
gali įtarti, kad nori jį mušti, ir 
labai supykti ant tavęs.

3. Žmonės, kuriuos šuo įkanda, 
paprastai apie tai praneša polici
jai ir kreipiasi į gydytoją.

Palik stovyklavietę 
gražesnę

Stovykloje gali trūkti maisto, 
palapinių, gali būti uodų, bet jei 
nėra mandagumo, tai stovykla ne
pasiseks. Mandagumo taisyklė: 
palik stovyklavietę gražesnę, nei 
radai!

Neužmiršk padėkoti savinin
kams, kurie leido stovyklaviete ar 
iškylaviete pasinaudoti. Jei yra 
šakų ir panašių liekanų, išmėtyk, 
kad greitai supūtų; pripildyk vi
sas duobes ir apkasimus, atgal 
uždėk velėnas. Jei stovyklavietė 
bus dar naudojama, sudėti vi
sus stulpus, pagalius į krūvą, kad 
būtų galima iš naujo juos vartoti; 
užgesintų ugniaviečių pelenus už
kasti.

Tvarkingai palikta vieta nenu
kentės nuo lietaus, vėjo ir pan.Nei 
žvėreliai nesusižeis, nes nebus su
daužytų stiklinių ar skardinių.

Jei reikia ."galima nuvaikščio
tose vietose pasėti žolę. Jei suvar
totos kitų sudėtos malkos, vėl su
dėti krovinį; tas pat, jei naudotasi 
kokiu pastatu miške; palikime tvar- 
kingesnį nei radome: tai mandagu
mo taisyklė!

Sekančius du lapus išimkite, 
sulenkite per pusę ir susin
kite per vidurį. Štai ir turite 
knygelę apie lakštingalą ir 
vyturį.
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Vanda Frankienė-Vaitkevičienė

LAKŠTINGALA IR VYTURYS
(iš leidžiamos knygos "Užburtos kanklės")

Tai atsitiko žiloje senovėje.
Toli, labai toli, už didžiulio vandenyno, už jūrų-marių buvo 

šalis, visų šalių gražiausioji, Gintaro šalimi ją vadino.
Gyveno joje geri žmonės: sąžiningi, darbštūs, bet neturtingi. 

Visiems jie gero linkėjo, vieni kitus mylėjo. Statėsi šiaudiniais 
stogais namelius prie gražiosios Baltijos jūros, prie didžiųjų 
girių. Medžiojo, žvejojo ir garbino dievus, ypač Perkūną, gyve
nantį padangių debesyse.

Prie didžiausios ir tankiausios girios apsigyveno šeima: tė
vas, motina ir dvejetas vaikų. Mergaitė buvo Lakštingala, o ber
niuko vardas buvo Vyturys.

Išėjo kartą Lakštingala į girią uogauti. Prisirinko pilną pin
tinėlę mėlynių ir, atsisėdusi ant kelmo, įsiklausė į paukščių čiul
besį, į giesmes, ūbavimus... Ji nieko tiek netroško, kiek pramok
ti pamėgdžioti paukštelių balsus arba bent turėti gražų balsą ir 
gražiai dainuoti. ■

Tuo metu iš medžio ar iš dangaus aukštybių nusileido toks 
mažytis, margaplunksnis paukštelis ir pragydo; atrodė, devy
niais balsais jis čiulbėjo, giedojo.

- Ak, kad išmokčiau taip giedoti! - sušuko Lakštingala. - Čiul
bėčiau tau, dangaus mėlyne, ir visus žmones linksminčiau.

Staiga čia pat kažkas krūmuose sušlamėjo, ir pasirodė ruda
barzdis medžiotojas. Išsigando mergaitė. Bet jis, labai maloniai 
ją pasveikindamas, tarė:

- Sveika, mergaite! Nebijok manęs. Aš medžiojau šioje girioje 
ir pamečiau visų ilgiausią ir taikliausią strėlę. Gal padėtum ją 
surasti?

- Mielai padėsiu, - atsakė Lakštingala.
Ir abu pradėjo landžioti tarp krūmų, dairydamiesi į medžių 

kamienus ir šakas. Bet strėlės niekur nesimatė.
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Ilgai ilgai mergaitė ieškojo. Pavargo, susidraskė rankas į 
krūmų šakas ir spyglius. Susibadė kojas. Ir pagalvojo^ kad jau 
nebesuras, nes ir saulutė pasislėpė, ėmė temti.

Išlindusi iš krūmų, jau norėjo pašaukti medžiotoją. Bet neti
kėtai tarp senos eglės šakų kažkas sužibo. O gi auksinė strėlė, 
įsmigus aukštai į eglės kamieną, žvilgėjo, kaip saulės spindulys. 
Nustebusi ir pradžiugusi, Lakštingala sušuko:

- Radau, radau! Medžiotojau, kur tu?!
■ Atskubėjo rudabarzdis senis medžiotojas. Jis ištiesė ranką į 

strėlę. O toji, pati išsilaisvinusi iš medžio kamieno, tuojau atsi
rado jo rankoje. Mergaitė labai nustebo.

- Aš esu Perkūnas, - tarė susijaudinusiai mergaitei medžio
tojas. - Ačiū tau, kad suradai mano strėlę. Prašyk, ko labiausiai 
norėtum, ir tuojau gausi.

Lakštingala visa virpėjo iš baimės, pamačiusi galingiausiąjį 
dievą. O jis ir vėl prašė'nebijoti.

- Aš esu geras geriems žmonėms, ir piktas, netgi žiaurus 
blogiems. Tave, geroji mergaite, noriu apdovanoti.

- Aš labai norėčiau turėti gražų balsą. Tokį, kaip tų girių 
paukštelių, - išdrįso tylutėliai paprašyti mergaitė.

- Dainuok, mergyte, dainuok! - sušuko Perkūnas ir dingo. 
Lakštingala ėmė dainuoti, taip gražiai, kad nustebo visi girios 
paukščiai. Nutilo šlamėję medžiai. Įsiklausė, auseles pastatę, 
žvėrys ir žvėreliai, nes niekas iki šiol nebuvo girdėjęs tokio 
stebuklingai gražaus balso. Gi kai, namo sugrįžusi, mergaitė 
tėveliams ir broliui uždainavo, jos balsą išgirdę, jų kaimynai 
subėgo. Visi stebėjosi, grožėjosi ir džiaugėsi.

Ir pasklido pasaulyje garsas apie nepaprastai gražiai dainuo- 
jnačią mergaitę. Išgirdo apie tai ir piktaširdis svetimo krašto 
karalaitis, kuris gyveno puikioje pilyje. Valdė jis daugybę turtų. 
Jokio darbo nedirbo. Linksminosi per dienas ir naktis. Iš auksi
nių taurių vyną gėrė. Pyragus su medum valgė, o savo tarnus ba
du marino, už menkniekį juos rykštėmis plakė ir baisiame rūsy 
prirakintus laikė.

Išgirdęs apie nuostabią dainininkę, panoro jis ją savo pilyje 
turėti. Užsėdo ant'greičiausio žirgo ir, tarnų lydimas, išjojo į 
Gintaro šalį - dainuojančios mergaitės išgirsti ir pasigrobti.

Ne tik gražų balsą gavo mergaitė iš Perkūno, bet dar'ir ypa
tingą patrauklumą bei pasisekimą. Ką tik dirbo, viskas jai sekėsi. 
Kur benuėjo, visi ją mylėjo. Ji mylėjo savus ir svetimus žmones, 
o užvis labiausiai savo gimtąją Gintaro šalelę.

Išsiruošė kartą visa šeima prie Baltijos jūros. Tėvas ir Vy
turys žvejojo, o Lakštutė su mama gintarą rinko. Jos, pajūriu 
beeidamos, tolokai nuėjo.

Ir panoro Lakštingala Baltijai padainuoti - už gintarą padėkoti. 
Na, ir uždainavo - taip negirdėtai gražiai,kad net jūros bangos nu
rimo, susimastė sužavėta jūra. Iš jos gelmių išplaukė auksakasė 
Gintarė - jūros gelmių, gintaro rūmų karalaitė, ir nematoma, nu-
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stebusi klausėsi. Vėjas suglaudė sparnus ir nutilo: buvo tiek suža
vėtas . . .

iš netolimos girios išjojo raitelių būrys. Visi jie, tarytum už
burti, sustojo ir klausėsi dainos. Tik jai nutilus, suprunkštė žirgai 
ir leidosi, kiek kojos neša, pajūrin. Prijoję, raiteliai sustabdė 
žirgus. Vienas tų raitelių^ pats vadas, puolė Lakštingalą. Bet čia 
motina suspėjo ją apglėbti ir, stipriai laikydama, pagalbos šaukėsi. 
Tačiau vadas įsmeigė štrėlę motinos krūtinėn, pasigriebė Lakštin
galą ir, prieš save užmetęs ant žirgo,pasileido visu greičiu girios 
link. Jis ir buvo tas svetimo krašto piktaširdis karalaitis. Jį nuse
kė kiti.

Išgirdę riksmą, tėvas su Vyturiu atskubėjo pagalbon. Bet juodu 
berado tik sunkiai sužeistą motinu. Lakštingala jau buvo pagrobta. 
Neįmanoma nei apsakyti, kaip toji žinia sujaudino visą Gintaro šalį. 
O ką jau bekalbėti apie tėvą ir brolį! Tėvas verkė nuo baisaus ne
naudėlio rankos žuvusios savo žmonos ir pagrobtos dukters. Vytu
rys raudojo motinos ir savo sesers. Nežinojo nei vienas, nei 
antras, ar bepamatys kada savo mylimą Lakštingalą. Nežinojo kas 
ją pagrobė ir kur nugabeno.

Vyturys pasiryžo surasti sesutę ir nubausti žiaurų, nežinomą 
raitelį. Iš įvairių Gintaro šalies vietovių siūlėsi jam padėti stip
rūs, sveiki ir drąsūs jaunuoliai.

Vieną dieną susirinko didelis tų savanorių būrys ir, užsėdę 
ant eiklių žirgų, Vyturio vadovaujami, išjojo Lakštingalos ieškoti, 
ir žiauriajam raiteliui atkeršyti.

Balta, graži pilis stovėjo ant kalno. Joje linksminosi karalaitis 
Žiauruolis. Dūdomis grojo, susėdę ant grindų, tarnai, kraipėsi, 
šoko šokėjos. Gi pilies tamsiame rūsy verkė Lakštingala.

- Atveskit dainininkę! Man rodos, ji jau dabar linksmiau pa
dainuos, - sušuko karalaitis tarnams. Išskubėjo sargybinis ir vilk
te įvilko į salę išsigandusią, verkiančią mergaitę.

- Dainuok, įsakau! - sušuko karalaitis.
To pikto balso paveikta, ji tyliai pradėjo dainuoti. Bet kas gi 

nutiko? Josios daina tuojau nutildė dūdas, sustabdė vietoje šokė
jas. Ir pradėjo verkti visi: karalaitis, šokėjos, muzikantai, sve
čiai ir tarnai. Lakštingala pati išsigando ir nutilo. įtūžęs karalai
tis sušuko:

- Ei, sargybiniai, įmeskit ją į pelių ir žiurkių rūsį! Kai ji ten 
pagyvens, padainuos mums linksmai,kaip ten, savo šalyje, dainavo.

Ir įmetė Lakštingalą į tą baisųjįrūsį. Nedavė valgyti, nei gerti. 
Kasdieną atvesdavo ją pas karalaitį. O šis, piktai rėkaudamas, 
liepdavo jai dainuoti. Bet jis vis liūdniau ir liūdniau dainavo; tik 
virkdė visą karališkąjį dvarą.

Karalaitis vis darėsi niūresnis ir piktesnis. Jis ėmė net gi 
rūpintis, nes matė, kaip nyksta mergaitė. Ko gero, dar numirs ir 
jam daugiau nebepadainuos, o jos dainavimo jis negali užmiršti. 
Pajūryje girdėtoji daina jį kankina. Mergaitės balsas jį taip suža
vėjo.
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J. Namikaitė

Vieną dieną jis sugalvojo kažką naujo. Liepė atvesti mergaitę. 
Įsakė tarnaitėms ją skaniai pavalgydinti, puošniais drabužiais ap
vilkti ir įvesti į gražiausią jo kambarį. Jai įėjus, karalaitis mei
liai prakalbino:

- Kuo tu vardu, mergele?
- Lakštingala, - atsakė ji tyliai.
- Klausyk, Lakštingala! Padainuok man taip, kaip ten, pajūry, 

dainavai. Apdovanosiu tave. Karaliene tapsi. Tik pažvelk!
Atidarė jis didžiulę sidabrinę dėžę ir liepė žiūrėti vidun. Dau

gybė gražiausių, puošniausių drabužių tenai sudėta. Ėmė kara
laitis šilkines, auksu ir sidabru siuvinėtas, sukneles kilnoti, ro
dyti. Paskui atnešė žvilgančią, auksinę, brangenybių pilną dėžutę. 
Ją atidaręs, rodė Lakštingalai aukso žiedus, karolius, vis klaus
damas:

- Ar tau patinka tie dalykai?

5
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- Taip, tokių grožybių dar nesu mačiusi, - nedrąsiai, kukliai 
atsiliepė ji.

- Visa tai bus tavo, tik padainuok man taip, kaip ten, pajūry, 
dainavai, - prašė jis.

Liūdnai, ašarotomis akimis pažvelgė Lakštingala į jį ir tylėjo.
- Ar padainuosi?! - jau kantrybės netekęs sušuko karalaitis.
- Negaliu, nepajėgiu, karalaiti. Man čia skauda, - ranka paro

dė į širdį. - Mirsiu iš ilgesio savo tėvelių, brolio ir Gintaro ša
lelės. Tik ten tegalėčiau ir vėl dainuoti. Nenoriu tų grožybių. 
Leisk mane namo.

Užsirūstino karalaitis.
- Dainuok tuoj pat! Kitaip - ant laužo sudegsi, kaip piktos bur

tininkės yra deginamos. Tu užbūrei mane. Nebeturiu ramybės, 
nei linksmumo.

6
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Didelės baimės apimta, pabandė Lakštingala dainuoti. Bet tik gailus verksmas ir dejavimas jos balse pasigirdo. Įtūžęs karalaitis liepė ir vėl įmesti mergaitę į baisų žiurkių rūsį, o tarnams įsakė pilies kieme sukrauti didelį laužą. Neužmiršo plačiai paskleisti žinios, kad nepaklusni mergaitė bus sudeginta.Išskubėjo tarnai laužo ruošti. O tuo metu prie pilies artėjo raiteliai. Tai Vyturys su savo būriu vyko savo sesutės gelbėti.Jau laužas priruoštas. Tarnai veda vos gyvą, baisiai išsigandusią mergaitę. Pilnas kiemas žmonių: sargybinių, karališkojo dvaro didikų, karalaičio draugų. Visi jie šaukia:- Sudeginti, sudeginti ją!...Staiga atsidaro didieji vartai. Įpuola raiteliai, ir pasipila strėlių lietus. Vyksta baisi kova.Tuo pat metu tamsūs debesys apgaubia dangų, ir tratančiu dviračiu debesimis atvažiuoja Perkūnas. Pamatęs, kas pilies kieme vyksta, metė savo ugninį kirvuką, pūstelėjo laužo link,ir juodi debesys vandens srovėmis užgesino laužą. Kirvukas pramuša žemė-
7
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je baisią bedugnę, į kurią ima grimsti pilis su jos valdovu - žiau
riuoju karalaičiu, su visais jo turtais, tarnais ir dvariškiais. Ne
beliko pilies, nei jos valdovo žiauruolio, nei jo baisių sargybinių, 
nei svečių.

Liko tik strėle sužeista Lakštingala, jos brolis ir jo raiteliai. 
Dabar mergaitė, apkabinusi brolį, jau mirdama, uždainavo taip 
gražiai, kaip ten, Baltijos pajūry. O Vyturys, ant kelių parpuolęs, 
kėlė rankas į dangų ir maldavo Perkūną:

- Pagailėk manęs, Perkūne, nepalik žemėj be sesers. Kaip gi 
aš grįžčiau be jos į Gintaro šalį?

Išgirdo jį Perkūnas. Ir staiga neliko nei mergaitės, vardu 
Lakštinga'los, nei Vyturio - jos brolio. Liko tik du maži paukšte
liai. Juodu pakilo ir nuskrido į Gintaro šalelę. Abu tenai pragydo 
gražiausiais balsais. Dar ir dabar jiedu tebegyvena ir tebegieda 
Gintaro šalyje. Jie ten visų mylimiausieji paukščiai: lakštingala 
ir vyturys.

8
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Pažiūrėkime, kaip sekasi broliams meškeriotojams

Mes paukštytės nors mažytės,
Bet linksmiausios iš visų.Čia mes žaidžiam ir dainuojam -
Miškas aidi nuo dainų.Su saulute atsikėlęDirbam, kratam per dienas,Mus gaivina miško gėlės, Veide spindi šypsena.Vyt-vyt, vyt-vyt, nieks negali mus pavyt.

* * * *

Mes vilkiukai nemažiukai,
Ir narsiausi iš visų.
Kai mus vadas išrikiuoja,
Mes užtraukiame A - Ū . . .

Stovyklauti mums patinka, 
Stovyklaut - labai smagu.
Dirbam, žaidžiam ir sportuojam 
Ir vis traukiame A - Ū . . .

A - U, A - Ū, gera būti vilkiuku.

s. Ramutė Lora
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VIENETU, VEIKLOS GAIRĖS

BIRŽELIO MĖNUO

kleboniją, raštinę, knygyną ar kitą 
įstaigą ir tai aprašyti. Įscenizuoti 
pasakojimą lietuvių šventei ar va
saros stovyklai, pagaminti papras
tus papuošimus ar reikmenis iš po
pieriaus, vielos, medžiagos.

SKAUTU VYČIU - VYR. SKAUČIŲ 
VEIKLA

UŽDAVINIAI

PROGRAMINĖ MINTIS:"prie
LAUŽO"

SVARBUS ĮVYKIS: VIETOVĖS 
LIETUVIU ŠVENTĖ

LAUKE: pavasario iškyla

UŽSIĖMIMAI: Virimas skil
čiai su ir be indų, pasakojimai ir 
dainos, lietuvių veikla vietovėje, 
mokslo pabaiga.

VADOVAI: Suveda reikmenų są
rašą stovyklai; sutvarko iždo, įsa
kymų knygas.

PRATYBOS
SKAUTAMS - SKAUTĖMS

VIRIMAS
išmokti virti 4-8 asmenims vi

duj ir lauke. ŽAIDIMAI: kuo grei
čiau užkurti ugnį ar perdeginti vir
vę ar užvirinti vandenį. UŽDAVI
NIAI: Paruošti skilties mėgiamų 
valgių virimo knygoj rinkti iškar
pas apie virimą; iškepti žuvį ir 
kiaušinį be indų.

PASAKOJIMAI IR DAINOS
ruoštis stovyklos vakarų prog

ramai. ŽAIDIMAI: atspėti dainos 
žodžius iš melodijos; varžybų bū
du įscenizuoti dainą. UZDAVI- 

> NIAI: iliustruoti dainą iškarpomis 
iš žurnalų; suklijuoti pasakai tin
kamus vaizdus į albumą; priderinti 
keletą dainų pasakojimui.

VIETOVĖS LIETUVIU
VEIKLA

UŽDAVINIAI: vietovės lietuvių 
laikraščių, organizacijų, įstaigų 
sąrašas ir žemėlapis; į sueigą pa
sikviesti skautams nepriklausančio 
jaunimo ir geriau susipažinti; 
stebėti Lietuvių Bendruomenės su
sirinkimą ar posėdį; vietovės veik
los nuotraukų bei aprašymų paro
dėlė buklui ar šventei.

MOKSLO METU PABAIGA
Kas iš skautų baigia mokyklą ar 

pasižymėjo mokslu? Pasveikinti 
gerus mokinius viešose ir lituanis
tinėse mokyklose raštu ar dovanė
le, pačių padaryta. Pakviesti iš 
universiteto grįžusi skautą papasa
koti apie aukštąjį mokslą ir savo 
mokslo sritį.

LIETUVIU ŠVENTĖ
ŽAIDIMAI: įvairūs sportiniai ir 

kiti žaidimai tarp jaunimo organi
zacijų narių arba mišriai. UŽDA
VINIAI: vietovės veiklos parodėlė. 
Pagerbti mokyklas baigiančiuosius.
DISKUSIJOS: Mokytojai paaiškina, 
ko tikisi ir kaip sugyvena su tė
vais ir vadovais, tėvai, vaikai, va
dovai patiekia savo nuomones; kiek 
jaunimo veikla domisi lietuvių 
įstaigos, spauda, parapija, preky
bininkai, Bendruomenė? Kaip ar
timiau bendrauti? Kaip įtraukti 
niekur nedalyvaujantį jaunimą. 
Diskusijos mažais mišriais būre
liais ir tada bendri pranešimai.

VILKIUKU. - PAUKŠTYČIU UŽ
SIĖMIMAI

ŽAIDIMAI
surašyti kuo ilgiausią sąrašą 

lietuviškų dainų apie gamtą; gam
tos radinių medžioklė pavasario iš
kyloje: riešutai, žiedai, plunksna, 
kriauklės ir kt.

DARBELIAI ,
Iliustruoti visų mokamą dai

ną spalvotų žurnalų iškarpomis.

DISKUSIJOS
Kaip patiko mokykla šiemet? 

Ką naujo išmoko? Ką įdomaus da
rė?

UŽDAVINIAI
Išvirti vieną valgį namie ir apie 

jį sueigoje papasakoti. Kartu aplan
kyti vietovės lietuvių redakciją,

Patikrinti turtą stovyklai, pa
pildyti ar pataisyti; paruošti dai
nos, eilėraščių, legendų pynę, tin
kamą stovyklai, su visais garsų 
ir šviesų efektais; pasveikinti jau
nesniuosius, gerus mokinius, uni
versitetus baigusius, ypač iš bū
relio tarpo.

DISKUSIJOS
Skautinis ir mokyklinis auklė

jimo metodas: privačios mokyklos, 
viešosios, Summerhill bandymas, 
pasikeitimai mokslo amžiuje, be- 
skyrinė sistema, sąjūdžių ir skau
tų reikšmė socialiniuose santy
kiuose. Kaip pagyvinti vietovės lie
tuvių jaunimo veiklą?

s. A. Saulaitis, SJ

Vasara - geriausias laikas 
susipažinti su gyvuliais.
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SKILTIES PAŠNEKESYS
APIE PALAPINĘ
VIETA: sausa, lygi, užuovėjo

je, saugi nuo žaibo, toli nuo iš
viečių, skruzdynų balų (uodai!)

—11— 1-----1 prie pat palapi-. duo. Palapinės virves vakare arbaGriovelius kasti

nes nuolaidumo. Einant, kojomis 
neužkabinti virvių, kuriomis pa
lapinė įtempta.

DIENOS METU pakelti pala
pinės sienas. Kasdien saulėn iš
nešti patalynę ir vėdinti ją iki 
pavakarės. Į vidų neimti drėgnų 
drabužių. Jei galima, palapinėje 
nelaikyti batų ir nešvarių balti
nių; visai nenešti vidun jokių valgių.

BE LEIDIMO dienos metu 
niekas nesėdi palapinėje; be lei
dimo neinama į svetimą palapinę.

LIETUI LYJANT palapinės 
stogo nejudinti, nes pravarvėsvan- 

lyjant atleisti, o vėjui pučiant" 
įtempti. Mažoje palapinėje nedegti 
degtuko ir atviros ugnies.

LOVOS palapinėje turėtų būti 
taip sustatytos, kad nebūtų vieno 
kojūgalis prie kito galvūgalio. Nak
tį visi išėjimai turi būti atkraus- 
tyti, kad reikalui esant, visi greit 
išeitų. Nepurkšti vidaus uodų purš- 
kalais, jeigu kas yra palapinėje ar
ba nužilgo ten bus.

IŠVYKSTANT palapinę gerai 
sudėti, plyšius ir trūkusias virves 
pataisyti. Nesudėti drėgnos pala
pinės; pirma ją reikia išskleisti 
ir išdžiovinti.

AR SKILTIS TVARKOJE?
Ar sueigos vyksta reguliariai?
Ar visi nariai lanko sueigas?
Ar visų uniformos tvarkingos?
O kaip su skilties būki o įrengimu?
Ar vyksta užsiėmimai lauke?
Skilties šūkis, dainelė, - ar visi juos žino?
Ar nariai daro gerąjį darbelį?
Ar skilties programa ir tikslai pildomi? 
Ar stengiamasi kalbėti lietuviškai?
Ar visi užsimokėję nario mokestį?
O kaip su Skautų Aidu?
Ar ruošiatės sekančiai stovyklai?

Jei į visus klausimus atsakei NE, 
tai, sese-broli, menka tavo skiltis. 
Tačiau dar nėra per vėlu - skubėk 
pasivyti kitus!

SESE - BROLI SKILTININKE 
ar jau padarei savo skilties 
nuotrauka, ir su aprašymu 
pasiuntei SKAUTU AIDUI? .

TRADICIJŲ KŪRIMAS
Šalia visoms skiltims bendrų tradicijų ir ženk

lų, kaip šūkis, gairelė, daina, yra puiku turėti ir 
daugiau, tik savai skilčiai būdingų tradicijų. Jos pa
įvairina skilties veiklą, prisideda prie skilties dva
sios kėlimo. Štai keletas sumanymų:

• Pasigaminti skilties antspaudą: naudoti jį ant visų 
skilties raportų, dokumentų,patyrimo laipsnių ir spe
cialybių lapų. Antspaudui išpiauti tinka "art gum 
eraser" - trintukas.
e Užvesti skilties gyvio albumą, į kurį klijuojama 
skilties gyvio nuotraukos, piešiniai, aprašymai bei 
pasakos apie jį.
e Pagaminti ženkliukus ir duoti tik tiems skautams, 
kurie yra stovyklavę 4 savaites ar iškylavę 10 kartų 
ir pan. Turį ženklus priklauso specialiam "klubui", 
pvz., Stovyklautojų Pulkas ar pan.
9 įsigyti skilties albumą, kuriame būtų dedama 
nuotraukos ir aprašymai iš skilties iškylų, stovyklų, 
sueigų, konkursų.
e Iš medžio išpiauti skilties gyvio galvą ir ją pri
tvirtinti gairelės viršūnėje.
® Vesti skilties pažangumo knygą. Joje pasirašo 
visi skautai, kurie įgyja patyrimo laipsnius, specia
lybes ar kitaip pažengia skautavlme. Po parašo svar
bu įrašyti datą.
® Ant gairelės koto pažymėti visas iškylas, stovyk
las, kuriose skiltis dalyvavo. Galima sužymėti ir 
skautų pavardes.
e Sužymėti visą skilties turtą skilties ženklu, 
e Sukurti slaptą skilties kodą, kurį tik skilties 
skautai žino. Skilties knygą vesti slaptu kodu.
• Skilties .nariai įsigyja skautiškas lazdas, ku
riose yra įvairūs simboliai ir pagražinimai. Lazdą 
skautas gauna iš savo skilties įžodžio metu.
e Visi skilties nariai pasisiūdina sau specialius 
apsiaustus - "blankets", kuriuos užsideda eidami į 
laužą ar kitas vakaro programas. Ši apranga yra 
šilta ir parodo skilties vienybės dvasią.
« Sugalvoti kiekvienam skilties nariui vardą, arba 
"nickname", kuris neužgauna skauto, bet visiems 
skilties broliams yra žinomas.
9 Visa skiltis dėvi panašius kaklaraiščio žiedus.
9 Vykdyti skilties tradicinę iškylą kartą per metus.

ps. G. Plačas
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1 imayo didžioji scimi
HARTFORDO ŠATRIJIEČICĮ. PAVASARIS

Hartfordo Šatrijos skautės at
šventė savo dvidešimtmetį balan
džio 5 d, Į minėjimą atsilankė LSS 
Tarybos P-kas v.s. A. Saulaitis, 
Seserijos VS s. L. Milukienė, At
lanto rajono vadeivė D, Siemaškie- 
nė ir v.s. O. Saulaitienė. Sveiki
nimai gauti iš buv. vietininkių Br. 
Bernotienės, Em. Putvytės.L. Avi- 
žonienės, seselės Ignės-Marijo- 
šiutės ir iš pirmosios skilties 
skaučių. Žodžiu sveikino pirmieji 
vietininkai - skautininkai V. Nenor
tas, K. Jurkevičius, Ruseckienė, 
M. Baltauskienė.

Už mirusius ir gyvuosius skau
tus bei šeimas šv. Mišias atnašavo 
s. kun. A. Saulaitis, SJ. Po minėji
mo jis pravedė įdomų pašnekesį, 
pailiustruodamas gausiais pa
veikslais.

Kovo pirmąją turėjome kun. St. 
Ylos pašnekesį, tema "Tarp dvie
jų kultūrų". Prelegentas įdomiai 
pateikė naujų minčių lietuviškam 
auklėjimui.

Kovo 8 d. suruošėme Kaziu
ko mugę, kuri šiemet buvo vyr. 
skaučių kandidačių vadovybėje. Se
sės pagamino daug įdomių darbe
lių, gražiai išpuošė salę ir, pade
damos vadovių bei mamyčių (vir
tuvėje), sumaniai šeimininkavo.

Gegužės mėnesį pasirodysime 
su tautiniais šokiais amerikie
čiams, suvažiavimas Kennebunk'e 
ir sporto šventė.

Dvidešimtuosius Šatrijos gyva
vimo metus baigsime vasaros sto
vykla. Malonu, jog pradžioje metų 
padaryti pasiryžimai pilnai įgy
vendinti.

sesė K. M.

■f
Dvi skautės - sesutės Liucytė ir 
Birutė Zdanytės aptarnauja Kaziu
ko svečius.

Šatrijos tunto sesės (iš kairės) K. 
Saimininkaitė, V. Aleksandravičiū
tė, A. Saimininkienė, L. Dapkutė 
ir R. Jurkevičiūtė su mugės dir
biniais. j
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Vasario 16-sios iškilmėje: tunt. 
A. Tamulionytė, šaulių dalinio 
p-kas V. Tamošiūnas ir šaulys 
M. Šnapštys.

VIENINTELĖ 
IR

PIRMUTINĖ
Jaunoji karta, gerbdama ir 

brangindama tėvų žemę, žengia 
lietuvišku keliu, skaidrindama na
šia ir svaria darbo veikla. Viena 
tokių yra paskautininkė Audronė 
Tamulionytė, dukra skautų Aldo
nos ir Roberto Tamulionių.

Nors Audronė paliko gimtąjį 
kraštą tik ką gimusi, tačiau Lie
tuvą ji myli ir brangina. Pirmuo
sius skautavimo žingsnius pradė
jo 1952 m. Amerikoje - Detroite, 
skaučių Gabijos tunte paukštyte. 
Vėliau - skautė, vyresnioji ir skau
tė akademikė. Buvo pareiginga, 
rūpestinga, drausminga,todėl greit 
pakopė į skiltininkes, draugininkes 
ir tuntininkes. Daugiau kaip dveji 
metai sėkmingai vadovauja Gabijos 
tuntui, skiepydama jaunesniųjų se
sučių širdyse meilę Lietuvai ir 
skautišką idėją. Jos krūtinę puo-. 
šia Tėvynės Dukros ženklas.

Audronė - sportininkė, tautinių 
šokių šokėja, visuomenininkė ir 
kultūrininkė. Nemažai talkina or
ganizacijoms, ypač šauliams. Yra 
atstovavusi lietuviams pabaltiečių 
komitete. Baigė Wayne, Michigan 
universitete psichologiją; šiuo me
tai ruošia magistro laipsnį biblio
tekos srityje. Dirba Michigan Dar
bo įstaigos socialiniame skyriuje,

1970 m. Vasario Šešioliktąją 
šauliai, įvertindami Audronės 
veiklą Lietuvai ir Saulių Sąjungai, 
apdovanojo SAULIŲ. ŽVAIGŽDE. 
Audronė yra pirmoji ir vienintėlė 
jaunosios kartos skaučių vadovė, 
apdovanota šiuo reikšmingu šaulių 
ordinu.

v.s. Vladas Pauža

PALYDĖJOME TAURU, 
LIETUVI

Balandžio 19 d. Cicero mieste 
(Illinois) mirė ilgametis lietuvių 
šv. Antano parapijos klebonas pre
latas Ignas Albavičius. Velionis bu
vo nuoširdus lietuvybės puoselėto
jas ir lietuvių organizacijų, ypač 
jaunimo, rėmėjas. Su juo atsisvei
kinti organizuotai su vėliavomis at
vyko Birutės, Mindaugo ir Kęstu
čio draugovių skautai-ės ir vado
vai. Dalyvavo ir didokas būrys Ci
cero gyvenančių skautininkių. Kop
lyčioje skautai ir skautės atsisvei
kino su velioniu prieidami po du 
prie karsto. Per oficialų atsisvei
kinimą skaučių vardu jautrų žodį 
tarė vyr. sk. v.si. J. Baukytė.

Išlydint į bažnyčią, skautinin- 
kės karstą papuošė trispalve, o 
skautai, skautės ir ateitininkai,iš
sirikiavę eilėmis iki bažnyčios du
rų, sudarė garbės gretas.

Per Rožinį bažnyčioje budėjo 
Birutės ir Mindaugo draugovių ir 
ateitininkų vėliavos. Vėliau prie 
karsto garbės sargybą ėjo skauti- 
ninkės ir Mindaugo d-vės broliai.

Skautų-čių d-vių vardu už šį 
taurų lietuvį ir jaunimo organizaci
jų rėmėją užprašytos Mišios šv. 
Antano lietuvių parapijos bažny
čioje, kurios klebonu jife išbuvo 
26-rius metus.

Ir.

Tautinėje stovykloje Australijoje 
1968 m. v.s. A. Krausas, v.s. VI. 
Vijeikiš, v.s. V. Neverauskas

SUPILTAS NAUJAS KAPAS: 
ANTANAS KRAUSAS

Melbourne, Australijoje, po il
gos ir sunkios ligos, š.m. gegužės 
3 d. mirė v.s. Antanas KRAUSAS, 
tremties Skautų Aido atkūrėjas.

Pedagogas, žurnalistas, dide
lis Vydūno gerbėjas, brolis Anta
nas buvo aktyvus LSS narys, ypač 
skautiškos spaudos srityje: yra iš
leidęs per dešimt skautiškų leidi
nių (Tau Skiltininke, Vyčio Taku, 
Skilčių Sistema ir kt.) 1945 m. 
gruodžio 7 d. išeivijos LS Broli
jai (Vokietijoje) nutarus atgaivinti 
Skautų Aidą, Antanas Krausas su 
skautininkais Giedraičiu ir Preke- 
riu kibo į darbą, ir sek. metų 
sausio mėn. pasirodė pirmasis 
išeivijos Skautų Aido numeris. Ai
dą v.s. Krausas redagavo iki 1948 
m.

Gyvendamas Australijoje, ku
rion emigravo 1949 m., buvo akty
viai įsijungęs skautų veiklom aš- 
tuoneris metus ėjo Austr. Rajono 
Vado pareigas, stovyklavo vietos 
ir tarptautinėse stovyklose, daly
vavo tarptaut. vadovųkonferencijo- 
je Indijoje, bendradarbiavo lietuvių 
ir skautų spaudoje.

Kaip pamename, prieš keletą 
metų v.s. A. Krausas lankėsi Ame
rikoje, rinkdamas medžiagą apie 
Vydūną.
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Perkūnietis G. Matutis duoda skauto įžodį
G. Plačo nuotr.

ĮŽODIS PERKŪNO-KRĖVĖS IŠKYLOJE
Lituanicos tunto (Chicagoje) Perkūno ir Vinco 

Krėvės draugovės kovo 22 d. iškylavo Swallow Cliff 
miškuose netoli Palos Park, Ill. Nuo Jaunimo Cent
ro iškylon jie vyko autobusu. Kelionė buvo smagi, 
nes vykstant vienoje grupėje buvo proga kartu pa
dainuoti ir linksmai pašūkauti.

Iškylos metu įvyko kandidatų įžodis. Perkūno 
draugovėje 5 broliai pasipuošė geltonais kaklary
šiais: Saulius Germanas, Algis Eringis, Andrius Ku
bilius, Ginutis Matutis ir Povilas Varnaitis. Vinco 
Krėvės draugovės gretos taip pat padidėjo keturiais 
tikraisiais skautais, nes šioje iškyloje įžodį davė 
Tomas Lapas, Vytenis Rasutis, Audrius Regis ir 
Rimas Viktorą.

Žygyje skiltys atliko slinkimo, matavimo ir 
morzės pratybas, vėliau gaminosi maistų. Broliai 
buvo nustebinti juos aplankiusių ir bulkutėmis pa
vaišinusių sesių L. Jauniutės ir Jolitos bei Vidos 
Kriaučeliūnaičių.

SI. Vidmantas Juodgudis pravedė kompaso žaidi
mų, o prieš vykstant į namus dar sužaista smarkios 
futbolo rungtynės. Iškylos dalyviai, nors nuvargę 
ir išsipurvinę nuo žaidimų ir miško drėgmės, links
mi grįžo į namus.

Ram. Vand. Rajono valdžia: ASS skyriaus pirm. s. 
V. Varnas, Kalniškių t-to tunt. v.s. Pr. Pakalniš
kis, Palangos tunt. s. N. Grinienė ir Rajono vadas 
s. R. Dabšys.

LOS ANGELES STOVYKLAVIETĖ

Prieš keletu mėnesių įvykusiame Los Angeles 
stovyklavietės rėmėjų metiniame susirinkime (ko
mitetą sudaro A. Avižienis, A. Kazakevičius, G. 
Kvedaras, G. Lekšys, J. Navickas, L. Nefas (pa
aiškėjo, kad 5 metų bėgyje stovyklavietės pirkimui, 
pastatams, darbui ir paskolų nuošimčiams buvo in
vestuota 39 tūkst. dolerių.

Šiais metais pramatyta tęsti stovyklos pastatųge- 
rinimų.

Stovyklavietės formalus savininkas yra LSS, bet 
visos lėšos jai įgyti ir tobulinti buvo surinktos iš 
125 rėmėjų. Stovyklavietė yra administruojama 10 
žmonių komiteto: 6 rinktų atstovų ir 4 pareigūnų 
(rajono vado, tuntininkų ir ASS skyriaus pirm-ko). 
Beveik visi įrengimų ir tobulinimo darbai buvo at
likti skautų vadovų ir rėmėjų talka. Šiuo būdu bus 
ir toliau dirbama.

Stovyklavietė yra patvirtinta apskrities statybos 
ir sveikatos priežiūros įstaigų, kad tinka naudoti.

Rėmėjas.

V. Krėvės d-kas s.v. A. Krutulis ri
ša kaklaryšį V. Rasučiui. Iš šonų 
A. Regis ir T. Lapas.

Perkūno d-vės brolis L. Aleksa 
šypsosi, nors rąsto peržengti ir 
nepasisekė. G. Plačo nuotr.

Perkūno d-vė sveikina naujųbro- 
lį . . . G. Plačo nuotr.
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IŠ LITUANICOS KRONIKOS

Lituanicos tuntas Chicagoje vis 
dar plečia savo sparnus: metinės 
registracijos sąrašuose - 365 bro
liai. Tuntą sudaro 18 vilkiukų,beb
rų, skautų, oro skautų, jūreivių, 
skautų vyčių, j. budžių draugovės 
- laivai. Tuntui šiuo metu vadovau
ja s. Zigmas Jaunius.
******

Šios vasaros tunto stovykla 
įvyksta liepos 11-25 d.d. Rako 
ąžuolyne. Viršininku bus s.v. Sigi
tas Miknaitis, Lituanicos dviejų 
draugovių vadovas. Stovyklai pa- 

- rinktas Nemuno vardas.
******

Skiltininkų kursai, prasidėję š. 
m. pradžioje, jau eina prie pabai
gos. Paskutinis kursantų uždavi
nys - Kapinių Dienos iškyla.

Kursų vyr. koordinatorius yra 
ps. G. Plačas.
******

Paskautininkio J. Liubinsko va
dovaujama jaun. skautų Basanavi
čiaus vienetas, šalia savaitinių 
draugovės sueigų kas kelintą sek
madienį ruošia dar papildomas at
skirų būrelių sueigėles, kuriose 
einamos programos, žaidimai ir kt. 
skautiškos pratybos.
******

99 vilkai ir bebrai dviem auto
busais bal. 12 d. buvo nulydėti į 
judriausią pasaulio aerodromą - 
D'Hare, kur DC sprausminiu lek- 
uvu atliko smagią kelionę. Po oro 
škylos visi dalyviai buvo apdova- 
loti piloto sparnais.

Dėl vykusio tuo metu streiko, 
auroros radaro stoties apžiūrėji
mas buvo pakeistas pramonės mu
ziejaus ir akvariumo lankymu.

Iškylą organizavo draugininkai 
ps. R. Fabijonas ir ps. J. Liubins- 
kas. _

Gedimino d-vės vilkiukai lanko mu
ziejų. P. Vitkus nuotr.

KĄ
VEIKIA
NEW
Y OR KO
PUŠELĖS

Paukštyčių Pušelės d-vę sudaro 
25 paukštytės, kurioms vadovauja 
trys vyr. skautės. Pranciškonams 
leidus naudoti savo namus skautų 
veiklai, mūsų sueigos pasidarė la
bai įdomios ir įvairios. Dabar mes 
turime daugiau laiko bei geres
nes sąlygas joms pravesti. Paukš
tytės gali ir pietus pavalgyti ir 
lauke pažaisti, ir dar turi užtenka
mai laiko savo užsiėmimams bei 
visokiems darbeliams. Todėl šie
met mūsų pasiruošimas Kaziuko 
Mugei buvo daug malonesnis ir įdo
mesnis, negu pernai,kada turėjome 
viską daryti mokyklos klasėse. 

Mugei darėme mažiukus pa
veikslėlius iš akmenukų, popieri
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nes gėles ir prikimštus gyvuliukus. 
Laike mugės paukštytės turėjo 
"Laimės Sulinį", kuris buvo už
pildytas jų padarytais gaminiais. 
Šulinys buvo įdomus kiekvienam, 
o ypač vaikams, nes niekas neži
nojo, kokį turtą išsitrauks iš šu
linio. Mugei labai sėkmingai pra
ėjus, galvojam dar prieš vasarą 
suruošti vieną iškylą į mišką ir 
dar nuvažiuoti į cirką, Matosi, kad 
pagerėjus sąlygoms, ir mūsų su
eigos kiekvieną sykį gėrėją. Tiki
mės, kad ateinantieji metai bus net 
dar sėkmingesni!

Vyr. skautė v.sl. G. Siemaškaitė, 
draugininke
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KAZIUKO MUGĖ

Mugės svečiai: v.s. M. Barniškaitė, VS s. L. 
Milukienė, v.s. V. Šenbergas ir skautų-čių 
mecenatas p. V. Šniolis. V. Bacevičiaus nuotr.

CLEVELANDE

l ■ ***n;x,*s*c^!L ■ ■

rie Aušrinės draugovės prekystalio sėdi se- 
ės N. Mainelytė, A. Stasaitė ir V. Nasvytytė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Juračių ir Laimučių pavilijone ...
V. Bacevičiaus nuotr.

VS s. L. Milukienė perkerpa juostą ir atidaro 
mugę. Dešinėje Neringos tunt-kė s. N. Kers- 
nauskaitė. V. Bacevičiaus nuotrauka

Korp! Vytis sugalvojo elektrinių automobiliukų 
lenktynes. V. Bacevičiaus nuotrauka

VYR. SKAUTININKE C LEVE LANDO 
KAZIUKO MUGĖJE

Kad jau buvo, tai jau buvo:
Skautų ir svečiii užgriuvo
Į Kaziuko mugės kiemą, 
Kurį ruošėm visą žiemą.

Šoko klaunai išdažyti, 
Lenktyniavom pas korp! "Vytį”, 
Platinome Skautų Aidą, 
Skudučiavom pagal gaidą ...

Puošėme stalus vainikais, 
Gėlėm, juostom, baravykais, 
Drožinėliais balto uosio,- 
Visko juk neišskaičiuosiu!

Iš vyriausio savo štabo 
Sesė Lilė atvažiavo 
Mūsų mugės vizituoti, 
Pasidžiaugt ir padainuoti!

sesė K.

Kaziuko mugėje buvo 
ir tokių juokdarių... 
V. Bacevičiaus nuotr.
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MĖLYNŲJŲ
EUKALIPTU 
PAVĖSY

Kiekvienais metais Aušros tun
tas stovyklauja dulkėtame Ingle- 
burne, (apie 30 mylių nuo Sydnė- 
jaus (ten yra tunto stovyklavie
tė). Mūsų sesėms pradeda atrody
ti, kad visa Australijos gamta yra 
tokia, kaip mūsų apdainuotoji sto
vyklavietė... O tikrumoje yra labai 
daug įdomesnių vietų, net ir neto
li Synėjaus.

Šių metų pirmą iškylą Živilės 
d-vė padarėme vasario mėn. į Lane 
Cove. Čia per siaurą žaliai-rudą 
mišką teka pilkai-žalia upė,kurio
je galima pasiirkluoti laiveliais. 
Tą mes, nuotykių ieškotojos, ir 
padarėme. Mūsų buvo apie dešimt; 
pusė pasiliko krante statyti laužą 
ir įrengti nakvynei vietą , o ki
tos irklavo. Valčiai palindus po nu- 
karusiom gluosnių šakom, viskas 
susimaišė su lapais: mūsų plaukai, 
veidai ir pats laivelis. Teko moky
tis geriau irkluoti.

Sugrįžusios į krantą prie ruse
nančios ugnelės užkandžiavom. 
Dviem sesėm taip patiko laivas, 
kad jos ten ir pietus valgė!

Buvo pastatytos dvi patalpos 
nakvynei. Čia daug samanotų uolų, 
tad sesės apkrovė jas šakomis,la
pais, viską pritvirtindamos virvė
mis. Keistai atrodė šie pastatai - 
margi prie tamsios uolos, bet jie 
tiko nakvynei.

Živilės d-vės sesės (iš kairės) A. 
Kazlauskaitė, E. Kiverytė, E. Sat- 
kauskaitė ir L. Bartkutė bando savo 
sugebėjimus vandens sporte.

(E. Žižytės nuotr.)

Kiton iškylon (jau kovo mėnesį) 
vykome traukiniu į Katoombą. Tai 
dviejųv valandų kelionė iš Sydnė- 
jaus. Čia vaizdas visai kitas - mė
lyni kalnai plečiasi į pasaulio galą! 
Mes leidomės tūkstančiais laiptų 
žemyn į pakalnę, o paėję slėniu 
atradome šaltinį, kuris krito nuo 
kalno viršūnės. Vanduo skanus ger
ti ir vėsus, kaip kalnų oras.

Žygiuodamos toliau priėjome 
senas anglių kasyklas, esančias 
kalno šlaite (dabar nenaudojamos; 
išraustos pirmųjų šio krašto ko
lonizatorių - kalinių). Vėl lipome 
į kalno viršų, iš kur galėjome 
žvilgsniu aprėpti mylių mylias ža
vių vaizdų. Čia net ir eukaliptai 
atrodė kitokie - ne pilki ar žali, 
kaip kitur, bet tamsiai mėlyni. 
Pradėjo truputį krapnoti lietus, ir 
visas pasaulis pasidarė kaip sva
jonė - mėlynai pilkas.

Buvome toli nuėjusios. Iš toli 
grįžome.

Per Atvelykį vėl apsilankėme 
Ingleburne. Gal čia medžiai ir dau
giau dulkėti nei kitur, bet saulės 
nuplieksti eukaliptai ir įvairūs krū
mai, viršuj mėlynuojantis dangus 
darė stovyklavietę patrauklia. Pa
mačius daug kitų vietovių, malonu 
grįžti vėl į Ingleburną, nes čia - 
"mūsų miškas".

v.s. psl. EglėZižytė

Virš Lane Cove upės bangų irkluo
ja sesė E. Kiverytė, kairėje - iš
kylų rašinėlio autorė E. Žižytė, 
Živilės draugininkė.

PUNIOS STOVYKLA 
KENGŪRŲ ŽEMĖJE

Kovo 27 d. rytą nuo Adelaidės 
Lietuvių Namų išvykome į "Kuit- 
po" mišką, kur buvom išsinuomavę 
nedidelį namelį. Po valandos kelio
nės atsiradom vietoje.:Visi šokom 
kurtis: sesės įsitaisė namelyje^ o 
broliai pasistatė palapines po puši
mis.

Pirmoji diena greit prabėgo be
sitvarkant, o vakare turėjom laužą. 
Šį kartą, nežiūrint pušyno,galėjom 
užsikurti tikrą ugnį prie namo pri
mūrytoje ugniavietėje. Smagiai 
traškant liepsnoms ir sukantis dū
mams, sklido mūsų dainų garsai. 
Kadangi buvo Didžiojo Penktadienio 
vakaras, tai laužas buvo rimtas. 
Pasimokėm giedoti, išklausėm pa
šnekesio apie Punią, jos pušyną, 
Nemuną ir kunigaikšti. Margirį. Tu
rėjom viską gerai atsiminti, nes ir 
mūsų stovykla pavadinta Punios 
vardu.

Šeštadienį truputį lynojo, bet tai 
netrukdė priešpiet pravesti skilčių 
sueigas, šildytis prie traškančio 
lauželio, o popiet - padaryti beveik 
2 valandas užtrukusį žygį per miš
ką. ' , .

Pavakary visi supuolę dažėme 
kiaušinius Po keleto valandų smar
kaus darbo turėjom- apie 60 
gražiausių margučių, kuriais ne
galėjom atsidžiaugti.

Šio vakaro laužas buvo jau daug 
linksmesnis: vyko pasirodymai, o 
dvi mažos sesės papasakojo, kodėl 
katinas prausiasi.

Velykų rytą sveikinom viens ki
tą, prie pusryčių stalo gavom po 
tikrą margutį ir po šokoladinįkiau- 
šinį. Vėliau dalyvavome margučių 
ritenimo varžybose tarpusavy, tarp 
skilčių ir sesės prieš brolius. Lai
mėtojams įteiktos mažos dova
nėlės. Popiet atvyko dvasios vado
vas kun. A. Kazlauskas, kuris at
laikė mums šv. Mišias ir pasakė 
gražų pamokslą. Paskui smagi ke
lionė ženklais per mišką.

Vakarinis laužas buvo labai 
linksmas: dainos,pokalbiai, juokai, 
pasirodymai. Patikrinom savo ži
nias apie Vasario 16-tąją, Lietuvos 
nepriklausomybę. Pasikalbėjom 
apie stovyklą ir patyrėm, kas pati
ko, kas ne.

Stovyklai vadovavo v.s. V. Ne- 
verauskas, s. V. Opulskis ir v.s. 
psl. M. Neverauskaitė. Stovyklos 
adjutantu buvo skautas J. Mockū- 
nas.

BROLIS
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ALp(LKA)3083
SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell
Chicago., ILL. 60629

Vai.
4429
Chi ca

Sparkytė 
So» Mapi 
g®, 111.

1970, Nr.5

1 3r

uu^ixab Aleksandras iliustravo

Užsimanė Algis Drimba 
Stot į skautus, ir gana. 
Mat žaidimai jį vilioja 
Ir patinkanti gamta.

Tvirtas vyras Drimba Algis, 
Jam vienuolika bus greit, 
Tik mokykla tai jam dalgis: 
Serga jis - kai reikia eit. . .

Tėtės, mamos pasiprašęs, 
Sutikimą gavęs jų, 
Į draugovę užsirašė, 
Kur tiek brolių, tiek žvalių. 

Gavęs tinkamą'leidimą, 
Algis ėmėsi rimtai 
Studijuoti patyrimą, 
Bet ... sukirto, jį mazgai.

Daug jau žaista, daug dainuota, 
Iškyloj net buvo jie, 
Bet nerimsta Drimbos protas, 
Neramu jam ant širdies:

Švyti žalios uniformos, 
Žydi šlipsais geltonais, 
Juokias broliai - tik jis vienas 
"Civiliokas", po kelmais!

Tad sukaupęs Visą drąsa 
(širdis blaškės nerami), 
Skiltininko pasiprašė:
- Kur čia šlipsai perkami?

Broliai rodė ir mokino, 
Kaip kur virvę reik prakiši. 
Galva skauda net vaikino - 
Taip sunku mazgus tuos rišt.

Kai kantrybė trūko brolių, 
Vieną sau paliko jį: 
Praktikuokis, sako, uoliai, 
Mokslas - dovana saldi.

Riša Algis, tempia šniūrą, 
Virsta šunmazgiais mazgai ... 
Nepamatė, nesužiūro 
Susirišęs net patsai.

Ant juodos žemėlės tįso 
Algis Drimba - kandidatas; 
Bet jau šaukti neišdrįso, - 
Mirt gali juk iš "sarmatos"!

Kažkas eidamas pro šalį 
Algio užbaigė vargus, 
Ir išnarpliojo bedalį - 
Ot, tau, mokslas ir saldus?

Bet dabar paimki Drimbą!
Kaip jis suriša mazgus:
Užsimerkęs ar prigulęs -
Viens, du, trys - ir mazgas bus!

(b.d.)

Keleivė laive: Kapitone, ar 
dažnai tokie laivai skęsta?

Kapitonas: Ne, ponia, tik vie
ną kartą.

7O, .16
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