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PAŠTO DĖŽUTĖ
Redakciją pasiekė malonus laiš 

kas — kvietimas į latvių skautų 
Jamboree, įvyksiančią rugpiūčio 
27 - rugsėjo 4 Elka Park, N.Y.

Šioje Jamboree mūsų broliai 
latviai švęs savo sąjūdžio 60-sias 
metines, o sesės latvės — 55-ją 
veiklos sukaktį.

Kvietimą pasirašo stovyklos 
organizatoriai ALFREDS ir ZI- 
GRIDA GAUJENIEKS.

SKAUTŲ AIDAS linki daug 
stovyklinio džiaugsmo mūsų bro
liams ir sesėms latviams!

Gerbiamieji,

Siunčiu 10 dol. auka SKAUTŲ 
AIDUI paremti. Tuo prašau pada
ryti mano brangią draugę Eugeniją 
Trečiokienę garbės nare. Jį šiomis 
dienomis paliko šį pasaulį, šeimą ir 
visa, ką čia mylėjo.

Buvo didelė skautiškos veiklos 
rėmėja ir darbininkė skautų veiklai 
remti. Apie 10 metų Lituanicos 
tuntas Chicagoje rėmėsi jos ir šei
mos gražiausiais eksponatais Ka
ziuko mugių metu. Buvo tėvų 
komiteto narė.

Tikiu, kad musų prisiminimas 
jos bus priimtas su džiaugsmu, o 
SKAUTŲ AIDUI palengvins iš
leidimo išlaidas.

Su pagarba,
s. Danutė Balčienė, 

Los Angeles PALANGOS 
tunto tuntininkė

Miela Sese,
Širdingiausi linkėjimai! SKAU

TŲ AIDAS klesti ir bujoja pasi
aukojančių sesių-brolių gretomis. 
Su laiku, tikiuosi, jis taps vienas 
geriausių ir įspūdingiausių žurnalų 
lietuvių kalba.

Esu didžiai susižavėjęs - be dau
gelio kitų straipsnių - skyrelių 
“Žurnalisto specialybei”. Tai itin 
aktualūs patarimai ne vien jaunes- 
Mesiems rašytojams, bet taipgi ir 
$0 ssniems “vilkams”!

is budėdamas -

v.s. S. Naginionis, 
Lavai, Kanada

...Norėtume matyti daugiau 
žinių ir nuotraukų iš Atlanto 
Rajono veiklos. Ilgą laiką visiškai 
nieko nesimatė; atrodo, lyg 
Atlanto pajūris būtų visiškai apsi
leidęs, - nesinori tikėti. Mes irgi 
turime korespondentų ir reporte

rių, kurie rašo ir siunčia medžiagą; 
taip pat būtų malonu dažniau pa
matyti spaudoj, o ne kur nors ant 
užrašų lentynos.

Ačiū už priėmimą mano pasta
bos!

s.v.v.sl. B. J. Naras, 
NEVĖŽIO tuntas, 
Worcester, Mass.

REDAKCIJOS PARAŠTĖJE
Stovyklų takai jau ištuštėję, 

miškai tylūs — bežadžiai; tik gal 
kur ne kur juose dar nuaidi laužų 
dainų garsai ar koks skambus šūkis 
aidu atsiliepia...

Stovyklos baigėsi, bet kuprinėse 
ar lagaminuose atsivežėme įdomių 
stovyklinių laikraštėlių, kuriuos 
pavarčius vėl įsivaizduojam besą 
žaliosios gamtos prieglobsty, vėl 
išgyvenam gausybę nuotykių, 
džiaugsmingų ir “baisių” aki
mirkų...

Dalinkimės visa tuo su SKAUTŲ 
AIDU. Siųskite laikraštėlius, sto
vyklų aprašymus, nuotraukas. 
Laukiame!

Beje, siunčiant nuotraukas, pra
šau pažymėti ir visų nuotraukoje 
esančių pavardes, vyresniškumo 
laipsnius, įvykio vietą. Taip pat 
labai svarbu, kad nebūtų pamirštos 
ir fotografų pavardės. Juk foto
grafas — nuotraukos autorius, ir 
dėl to turi būti žinomas.
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KAS ESI: 
ĄŽUOLAS AR GLUOSNIS?

“Auk aukštyn, kaip galingas 
ąžuolas, bet nesilenk žemyn, kaip 
verkšlenąs gluosnis”. Taip skamba 
aštuntas skautų įsakymas.

Skautų įsakymai, panašiai Šven
tojo Rašto prilyginimams, dažnai 
sūkuringo gyvenimo apsuptiems 
žmonėms iš pirmo žvilgsnio nepa
daro reikiamo įspūdžio. Bet juo 
ilgiau, juo dažniau ties jais susto
sime mintimis, juo giliau įsimąsty- 
sime, tuo gražesnėmis mintimis tų 
prilyginimų žodžiai sušvis mūsų 
sąmonėje.

Vieno didžiausių didmiesčių 
gyventojams - Chicagos skautams - 
gal retai tenka pamatyti ąžuolą vi
same jo grožyje. Dažnai matom jį 
apdulkėjusiais, sukirmėjusiais la
pais. 0 iš tikrųjų ąžuolas yra 
vienas pačių patvariausių medžių. 
Jis nebijo nei audrų, nei puvėsių. 
Jis išdidžiai išskleidžia savo plačią 
lapuotą viršūnę jaukiam pavėsiui, 
savo lapus atiduoda žmogui, norin
čiam nupinti gražius vainikus, nes 
ąžuolo lapai reiškia pagarbą (kaip 
pietuose laurų lapai). Ąžuolas meta 
gileles ant žemės vaikų džiaugs
mui, vargdieniams kavai, net kiau
lėms neužmiršta suteikt pasigar
džiavimo.

Ąžuolas medžio apdirbimo pra
monėje vertinamas kaip vienas 
patvariausių: geroms grindims, 
durims, baldams ir kt. brangiems 
medžio išdirbiniams ieškoma 
ąžuolo.

0 gluosnis? Svajingoms sesėms 
iš pirmo žvilgsnio gal Chicagoj 
gražesnis pasirodys gluosnis. Jį 
dažnai galim pamatyti : nukarusios 
šakos veik iki žemės - atrodo ne
blogas pavėsis po juo. Bet gluosnio 
pavėsis niekad neprilygs ąžuolo 
plačios lapuotos viršūnės pavėsiui. 
0 gluosnio medis dažniausiai iškir- 
myja. Todėl gluosniai - pelėdų, 
apuokų namais vadinami. Užtat ir 
gluosnio medis nenaudingas. Gal 
tik jo plonosios šakos, ilgos, nuka
rusios, lyg virvės, tinka krepšiams 
pinti.

Todėl, mielos sesės ir broliai, 
nuo šiol imkim stebėti tuodu me
džiu ir įsimąstykim, ką sako mūsų 
aštuntasis skautų įsakymas. Ogi! jis 
kviečia mus nesustoti ties menka
verčiais dalykais, trumpalaikiais, 
nenaudingais įspūdžiais, norais ir 
malonumais. Jei mes tų dalykų 
siektumėm, būtumėm panašūs į 
mažus vaikus, kuriuos mamos kar
tais pasiunčia į krautuvę ir įsako 
jiems greitai ką nors reikalingo 
nupirkti ir parnešti. “Tik greitai 
nubėk ir grįžk” - primena mamy
tės. Na, ir eina mažasis pirkėjas... 
Štai - drugelis skrenda! Bando jį 
pagauti. Pakelyj gėlytės žydi - 
rauna godžiai jų galvutes, nudras
ko lapelius, numeta. 0 va, štai 
balytė prieš pat akis - reikia į ją 
būtinai įlipti ir patekšnoti kojomis, 
kad net akys nušvinta iš smagumo. 
Mažasis pirkėjas eina toliau, skuba 
į krautuvę, nes mama sakė - grei
tai! Bet... per kelią žygiuoja graži 
kirmėlaitė, pasišiaušusi, daugia
kojė... Argi galima nesustoti ties 
ja? 0 laikas bėga - mama pyksta, 
laukia ir sugrįžusį pirkėją smarkiai 
bara. “0, tos mamos vis barasi, vis 
piktos” - nutaria mažasis.

Panašiai vyksta ir su mumis - jau 
suaugusiais - einančiais nusipirkti, 
įsigyti gyvenimo vertybių. Susto
jam prie menkaverčių, nepatvarių 
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Birželio 26 dieną Anglijoje, Bromley vietovėje, sulaukusi 
88 metų amžiaus, ramiai užgęso pasaulio skaučių vadovė 
LADY OLAVE BADEN-POWELL.

Tylos ir susikaupimo valandėle pagerbiame didžiosios 
skaučių šeimos įkūrėją ir globėją, savo visą gyvenimą 
paskyrusią skautybei.

1933 metais ji viešėjo ir lietuvių skautų būryje, nuošir
džiai priėmusiame garbingąją viešnią ir jos vyrą Lordą 
Baden-PovvellĮ laisvajam Baltijos pajūry, Palangoje.

dalykų. Čia svajonių pilys, čia pa
puošalai, čia tingūs malonumai, ro
mantiškumai, šokiai, dažai, komi
kai, pigūs filmai, gaudymasis tur
tingo vaizdo, lepaus gyvenimo ir, 
saugok Dieve, bijom skubėti prie 
rimto darbo.

0 mūsų skautiškasis įsakymas 
smeigia gairelę mūsų gyvenimo 
kelio pakraštyje. Ir ta gairelė 
mums sako: Nebijokite siekti 
aukščiau, ten kur yra tikroji gyve
nimo vertė. Darbas, mokslas, rim
tas menas, nagingumas, pasiruoši
mas sutikti ir drąsiai nugalėti sun
kumus tebūnie mūsų ryžtas. Eida
mi to ryžto keliu, teišaugsim į ga
lingus ąžuolus, kurie bus džiaugs
mu, pasididžiavimu ir paguoda - 
pavėsiu verkšlenantiems, išlepu
siems, nepatvariems, kurie palūžta 
dėl mažiausio gyvenimo smūgio.

Sekim didžiuosius mokslininkus, 
išradėjus, menininkus, kurie švie
čia žmonijai visais šimtmečiais. 
Sekim muzikos pasaulio milžinu 
Beethoven’u, kuris yra pasakęs: 
“Griebsiu likimą aš už gerklės - 
manęs jis perblokšti nepajėgs!” 
Juk sunku įsivaizduoti, kad ligų 
suspaustas, vargo ir nedatekliaus 
kankinamas, vienas iš pačių di
džiausių muzikų, visai apkurto. Bet 
jis nepalūžo. Jis tada iš genialių 
širdies gelmių sukūrė didžiausią 
kūrinį “Giesmę džiaugsmui”, kuris 
amžiais kels žmonių dvasią. Tebū
nie tas galingas ąžuolas mums 
vienas iš pavyzdžių!

*

3



2. Mūsų gretos tiesios, tvirtos, 
Kaip Tėvynės ąžuolai, 
Už Tėvynės laisvės rytą ) 
Mūšy dainos ir darbai. ) 2 k.

3. Kai rikiuosime draugoves ' 
Po Tėvynės ąžuolais, 
Išvaduotą šventą žemę ) 
Vėl nušviesime laužais ) 2 k,

Pastaba: žodžius skliausteliuose 
dainuoja antri balsai.
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SKAUTAS — GAMTOS 
DRAUGAS

Gamta, Kūrėjo sutvarkyta di
džiu tikslingumu ir apdovanota 
nepaprastu grožiu, yra skautui 
artima, miela. Daugumas skautų 
jau savo kilme yra glaudžiai su ja 
susiję, o tie, kurie gyvena, nuo jos 
atokiau, pvz., miestuose, išnaudoja 
kiekvieną progą gamtoje pabūti, ja 
pasidžiaugti, su ja pabendrauti.

Skautas žino gamtos vertę, kaip 
žmonijos gyvybės, sveikatos ir 
džiaugsmo šaltinį. Todėl kiekvienu 
gamtos kūriniu ar reiškiniu domisi, 
susipažįsta, mokosi, gilina savo 
žinias. Gamtą STEBI, žymi ir 
registruoja įvairius įvykius, iš 
kurių padaro išvadų, jas palygina 
su senųjų žmonių išmintimi ir nau
jaisiais mokslo patyrimais.

Moka į gamtą ĮSIJAUSTI: iš
girsti ją ir suprasti. Jam prasmin
gas kiekvienas upelio čiurlenimas, 
vėjelio šnarėjimas, rytmečio žaros, 
saulėleidis, kalnų viršūnių tyla, 
žvaigždėta naktis. Gamta kalbėte 
kalba apie nuostabias savo paslap
tis, savo didybę ir žmogaus ma- 
žybę, pateikia daug minčių gyve
nimo prasmei suvokti, sielai pra
turtinti, pasitobulinti. Su gamta 
žmogus atgyja, atsišviežina.

Į gamtą skautas eina ne kaip 
priešas, ardytojas ar kenkėjas, bet 
kaip BIČIULIS, tikras jos mylė
tojas, globėjas. Jis mėgsta gėles, 
jomis džiaugiasi, augina, prižiūri. 
Jei yra proga, turi savo daržovių 
lysvelę. Rūpinasi papuošti savo 
sodybą medeliais, jaučia malonumą 
kiemo bei lauko darbuose. Be rei
kalo nei šakutės nenulaužia, nei 
žolės nemindžioja, gamtos NE
SKRIAUDŽIA. Švelnus su vaba
lėliais, malonus su gyvuliais, žvė
reliais, paukščiais. Negąsdina jų ir 
nebaido, nevaiko, nemuša. Juos 

užstoja, o sunkiomis dienomis už
jaučia, globoja: parūpina maisto, 
pvz., žiemą, o paukšteliams įrengia 
lesyklas.

Skautas neparodo nepasitenki
nimo ir nepyksta žvarbiems vė-

Brazilijoje, kaip ir daug kur 
lotynų kraštuose, nedaug (palygi
nus su JAV) žmonių eina bažnyčion 
sekmadieniais. Turistas, aišku, 
manytų, kad priežastis yra tikė
jimo stoka. Gali būti, bet tur būt 
reikšmingesnė priežastis yra, kad 
per šimtmetį krašte beveik nebuvo 
kunigų; tad ir nebuvo pamaldų ir 
kas tikėjimo mokytų ir jį padėtų 
išlaikyti. Net šiandien kur nors 
kalnų kišenėje randamas izoliuotas 
kaimelis, kur žmonės senoviškiau- 
sioje procesijoje gieda lotyniškai 
skambančias giesmes, kurių žo
džiai jau susiliejo ir pasikeitė, arba 
kurie Kalėdų metu vaidina prieš 
300 ar daugiau metų išmoktas 
Betliejaus inscenizacijas. Ką ga
lėjo, jie išlaikė.

Bet žmonės giliai religingi ir 
tikintys. Tai parodo ir kasdieniai 
posakiai. Atsisveikindami visada 
sako “Iki rytojaus, jei Dievas 
norės”. Tik sakoma, kad Dievas 
niekad neateis į Braziliją, nes jis 
turįs labai daug skolų, tiek daug, 
kad kažin, ar sugebės jas užmokėti. 
Mat, yra kitas posakis: dėkodamas 
už paslaugą ar gerą darbelį, žmo
gus pasako “Tegul Dievas tau už
moka”.

Lietuviai taip pat turi daug reli
ginių papročių, išaugusių iš tikė
jimo ir iš meilės artimui. Vieni tų 
papročių yra įvairūs išsireiškimai 
ir posakiai, kuriuos kartais skubiai 

jams pučiant, lietui kiaurai lyjant, 
speigui siaučiant, šalčiui šalant, 
saulei svilinant. Skautas neieško 
patogumų, o didžiuojasi galįs 
sunkumus iškęsti. Natūralūs gam 
tos reiškiniai, Kad ir nebūtų malo 
nūs, skautui sudaro progą užsi 
grūdinti, ugdo jo sugebėjimą prisi 
taikyti, pasiruošti, susitvarkyti 
Drauge sudaro gyvenimiška įdo 
mumą nemalonumams pasiprie 
šinti, su jais kovoti.

Skauto darbai, kiek galin a. 
atliekami tyrame ore, gamtoje.

s. Balys Vosylius

ir nepagalvoję pasakome, bet kurie 
vis vien giliai krikščioniški.

“Sotink, Dieve”, sako lietuvis, 
pamatęs valgančius. Jeigu praeina 
dirbantį laukuose, kieme, namie, 
dirbtuvėje, raštinėje, mokykloje — 
linki “Padėk, Dieve”. Kai kalba 
apie viltį ateičiai, prasitaria “Duok, 
Dieve”: “Duok, Dieve, kad taip 
būtų”, “Duok, Dieve, kad visi būtų 
sveiki”. Kai išgirsta apie nesėkmę, 
nelaimę, sako: “Neduok, Dieve, 
kaip baisu”. Kai ištinka džiaugs
mas, sėkmė, pasisekimas, kai pa
sakojame kitiems apie savo 
mokslą, šeimą, išgyvenimus, daž
nai priduriame dar: “Ačiū Dievui”: 
“Ačiū Dievui, visi laimingai su
grįžo”. “Ačiū Dievui, visi sveiki”. 
Šios trumpos mintys ir žodžiai yra 
tikra graži maldelė kasdieniame 
gyvenime. Net ir dainoje girdime: 
“Padėk, Diev, mergele, linelius 
ravėti”. (Tik nežinau, ar daug kas 
drįstų maldelėje pridėti tra-lia- 
lia...)

Mūsų laikraščiuose ir lietuviškų 
parapijų biuleteniuose, lapeliuose 
dažnai matome santrumpą “A.A.”, 
Tai reiškia “amžiną atilsį”, kaip ir 
lietuviai sako, kai kalba apie tikė
jimo viltimi užmigusįjį Kristuje: 
“Amžiną atilsį, mano senelis vis 
pasakodavo apie Lietuvą”. “Labai 
daug išmokau skautiškame gyve
nime iš, amžiną atilsį, skauti
ninko... (vardas, pavardė)”. Anglų
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kalbos kraštai panašiai vartoja 
santrumpą R.I.P. (“Rest in peace”), 
paimtą iš lotynų kalbos tos pačios 
reikšmės ir raidžių žodžių (“Tesiilsi 
ramybėje”), bet jie kasdienėje 
kalboje tų žodžių nesako, o kartais 
skliausteliuose įdeda “Tesiilsi jo 
siela ramybėje” (May his soul rest 
in peace).

Sveikindamiesi su kunigu, sa
kome “Garbė Jėzui Kristui”, 
antrasis asmuo atsako “Per 
amžius. Amen”. Bet taip sveikin
davosi ir gali sveikintis visi žmo
nės, kaip Austrijoje, kur vietoj 
“Laba diena” sako “Šlovė Dievui” 
(Gruss Gott).

Gražus ir prasmingas kasdienis 
paprotys yra peržegnoti kitą 
asmenį. Pavyzdžiui, kai vaikas 
išeina mokyklon, mama ar tėvelis 
nykščiu perbrėžia kryžiaus ženklą 
kaktoje. Arba, kai šeimos narys iš
vyksta kelionėn, stovyklon. Panaši 
reikšmė ir persižegnojimo prieš 
pradedant kokį darbą, prieš ke
lionę, prieš maldą. Ypatingomis 
progomis vaikai prašo savo tėvų 
palaiminimo, ir tada atsiklaupia: 
išeidami iš šeimos, kurioje užaugo, 
kurti savą židinį; stodami semina- 
rijon ar vienuolynan; ir kitomis 
svarbiomis progomis, kai tėvai, 
savo vaiką Dievo vardu užauginę, 
gali ir turėtų jį ar ją palaiminti.

Šios kasdienės ir ypatingesnės 
progos yra būdas laikytis ir puose
lėti lietuviškus krikščioniškus pa
pročius ir tuo pačiu neatskirti reli
gijos nuo gyvenimo. Ir mums, lie
tuviams, nereikia rūpintis, kad 
Dievas dėl didelių Jo vardu pa
darytų už gerus darbus skolų 
ateitų į mūsų tarpą.

v.s. Antanas Saulaitis, SJ

AR NEPAMIRŠAI PASIUSTI 
"SKAUTU AIDO" 

PRENUMERATOS MOKESČIO 
UŽ 1977 M. ' 

— 5 DOLERIAI — 
?

TAIP MUSU SKAUTIŠKAS 
JAUNIMAS BRENDO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SAULĖS ŠILIMOJE
RAŠO PIRMŪNAS

V.S. PETRAS JURGĖLA 
SAVO KNYGOJE 

"LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA"

Filosofas dr. A. Maceina pa
reiškė: “Tik susigyvenimas su 
Šalies gamta padeda tvirtus pama
tus . estetiniam tautos lavinimui. 
Puiki, tiesiog nepakeičiama, šiam 
reikalui priemonė yra skautų sto
vyklos. Jaunimas, gyvendamas 
keletą savaičių atviroje gamtoje, 
joje melsdamasis, žaisdamas ir 
ilsėdamasis, savaime patiria gam
tinio grožio įtakos, kuri neišnyksta 
visą gyvenimą (SKAUTŲ AIDAS, 
N. 11-12, 1939 m.).

Stovykloje skautai-ės išeidavo 
praktinį mokslą pagal patyrimo 
laipsnių programą, išmokdavo 
visokeriopo skautiško nagingumo, 
kurs reikalingas stovyklinio gyve
nimo aplinkybėse ir naudingas 
tolimesniame gyvenime, nežiūrint 
pasirinktos profesijos. Čia buvo 
praktiškai mokoma ir specialių 
dalykų, kurie buvo susiję su pilie
tine ir patriotine pareiga Tėvynei 
ginti, k.a.: pirmoji pagalba, topo
grafija, pėdseka, žvalginėjimas, 
signalizacija, sutartiniai žygio 
ženklai, rikiuotė, sportinis šaudy
mas, raportavimas žodžiu ir raštu, 
pionierija, kopimas į medį, tolio- 
pločio-aukščio matavimas, svorio 
spėjimas, valgio gaminimas lau
žely, sargybinio tarnyba, nakvynė 
lauke ir t.t. Tikslinga darbotvarkė 
stovykliniame gyvenime, įvairūs 
pratimai, drausmė, auklėjantis 
laužų programos pobūdis, pagar
bus vėliavų kėlimas ir nuleidimas, 
patriotinės dainos, Tautos Himnas, 
skautinės maldos (rytinė, vakarinė 
ir stovyklinė) ir giesmė “Marija, 
Marija” nustelbė ir saistė žaismą. 
0 pats žaismas buvo darniai supin
tas su skautamoksliu, ugdymu ir 
neužmirštamais nuotykiais gamtos 
prieglobsty. Taip organizuotas 
stovyklavimas žavėjo ir auklėjo

APIE STOVYKLAVIMĄ 
LAISVOJE TĖVYNĖJE 

LIETUVOJE

jaunuomenę. Taigi SKAUTŲ STO
VYKLA BUVO PRAKTIŠKA IR 
PATRAUKLI GERŲ LIETUVOS 
RESPUBLIKOS PILIEČIŲ UG
DYMO MOKYKLA.

Stovykloje buvo tinkamiausios 
sąlygos ugdyti geroms žmogaus 
būdo bei valios ypatybėms, kurios 
kartojamu lavinimu buvo paver
čiamos įpročiais, k.a.: punktualu
mas, tvarkingumas, darbo tikslin
gumas, darnus bendradarbiavi
mas, potroškis didesnio patyrimo 
siekti, draugiškas sugyvenimas, 
pagarbus atidumas daugiau išma
nantiems ir idealistinėje tarnyboje 
pasireiškiantiems, drausmingu
mas, stropumas, sumanumas, spar
tumas, kantrumas nejaukiam bū
vy, ištvermingumas, linksmas 
nusiteikimas keblioj padėty, savi
tvarda staigmenose ir t.t. Gyven
dami stovykloje 2-3 savaites be 
tėvų globos ir paslaugos, vaikai, 
mergaitės ir jaunuoliai turėjo kas
dien 24 valandas savarankiškai 
gyventi, įvairių valgių pasigaminti, 
guolį įtaisyti ir šiaip savim rūpin
tis. Čia reiškėsi pasitikėjimas savo 
jėgomis ir drąsumas, kai reikėdavo 
per griovį, upelį ar tvorą peršokti, į 
medį ar skardžių kopti, per neiš
tirtus tankumynus ar į miško gilu
mą vienam eiti, tokioj aplinkoj 
žvalgo ar sargybinio pareigas eiti. 
Dargana ar lietus jiems būdavo tik 
paprasta oro atmaina. Tai buvo 
taip pat smagus gyvenimas, susijęs 
su įvairiais nuotykiais, ir 24 valan
dos “viesulu prabėgdavo” pagal 
nustatytą darbotvarkę! TOKIOJ 
APLINKOJ VAIKAS-JAUNUO- 
LIS BRANDINO VYRIŠKĄ SAVO 
VALIĄ. Čia jis praktiškai ruošėsi 
kovai su kliūtimis ir sunkumais 
tolimesniame gyvenime.

Skautai-ės iš stovyklos keliau
davo į apylinkes, istorines vieto
ves, į žmones ir surašydavo istori
nius padavimus, lietuviškas pasa
kas, senovines dainas, mįsles, pa
tarles ir kt. Šiuo būdu (iš gyvo šal
tinio, o ne vien tik iš knygų) atran-
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dama tautosaka buvo atkuriama 
prie laužo skautų sukurtu metodu: 
padavimų ir pasakų vaidinimėliais 
su senovės dainomis, mįslėmis, 
patarlėmis ir kt. Susimegzdavo 
pašnekesiai. Tai visa jaunuomenę 
dvasia nukeldavo į Lietuvos se
novę. Tokio pobūdžio laužai sukel
davo romantišką nuotaiką.

Toks stovyklavimas palikdavo 
skautų-čių dvasioje giliausių Tėvy
nės pažinimo įspūdžių ir jos meilės 
ugdymosi pasėkų. Juk skautai-ės, 
stovyklaudami, (1) gyveno gra
žiausioje ir sveikatingiausioje - 
Lietuvos - gamtoje, (2) kvėpavo 
tyriausiu ir kvaptingiausiu - Tėvy
nės - oru, (3) gaivinosi švariausiu - 
savo krašto - upių, ežerų ir šaltinių 
vandenėliu, (4) stiprinosi šviežiau
siais - gimtosios žemės - vaisiais, 
daržovėmis, uogomis, grybais, 
duona ir kitu vitaminingu ir mine
raliniu maistu, (5) rytą vakarą 
meldėsi prie lietuviško kryžiaus ir 
keldavo bei nuleisdavo gražiausią 
trispalvę vėliavą, giedodami Tau
tos Himną, (6) naktį sutikdavo 
giesme “Ateina naktis” ir (7) po 
naudingų dienos darbų ir nuotai
kingo laužo programos ilsėdavosi 
po jaukiausiu ir žvaigždingiausiu 
Pabaltijo dangum.

Taip šis jaunimas grūdinosi, 
augo, brendo Nepriklausomybės 
saulės šilimoje ir lietuviškos skau- 
tybės idealų šviesoje. Tuntai, 
draugovės ir skiltys traukdavo 
tautines, patriotines, karines ir 
skautines dainas. Jomis stengėsi 
apdainuoti Lietuvos grožį ir laimę 
gyventi jaukioje, dosnioje, žavin
goje Tėvynėje. Tos dainos aidė
davo gimtojo krašto laukais, miš
kais, vandenimis, skardeno pa 
dangę ir kaskart žadėdavo Tėvyne - 
naujų idėjinių žygių, nuopelningi 
darbų, didesnį pažangumą krašt > 
gyvenime.

Taip mūsų skautija ugdėsi, sto
vyklaudama po lietuvišku kryžium 
ir po Lietuvos bei Lelijos-Rūtos- 
Inkaro vėliavomis.

Miško brolių Rako stovyklavie
tėje įsiruoštas kampelis.

RUOŠKIMĖS TOLIMAM SKAUTIŠKAM ŽYGIUI — 
l VI JĄ TAUTINĘ STOVYKLĄ AUSTRALIJOJE!
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VARLĖS IR RUPŪŽĖS — 

ŽMOGAUS TALKININKĖS

Buožgalviai

a

Tur būt, visi esame susipažinę su 
varlėm: jos šokinėja, gandrai jas 
gaudo — ir berniukai taip pat, ypač 
mergaitėms gąsdinti. Skrodžiamos 
per biologijos pamokas, gimnazi
joje jos buvo baisios (kas tikrai ne 
jų kaltė!) Tačiau varlių kulšelės 
esančios skanios ir primenančios 
vištieną.

Rupūžės dar kitaip apkalbamos: 
jos šlykščios ir, palietę jas, gau-
name karpų. Jos taip pat nesėkmės 
pranašautojos.

Net pasakose rupūžėms skiria
mas atstumiantis vaidmuo: jos 
bendradarbiauja su klastininkėmis 
ir raganomis ir sugeba purkšti 
nuodingą skystį į žmogaus akis 
(ir tai, žinok, ne iš išgąsčio, o iš 
neapykantos!) Nenuostabu, kad 
rupūžę šitaip klaidingai pristačius, 
jos vardas tapo net keiksmažodžiu 
lietuvių tarpe. ’

Prisipažinkime, kad nelabai 
atskiriame varlės nuo rupūžių, kad 
mūsų žinios apie jas ribotos. Kad 
neįvertiname kaip reikiant, kiek 
jos žmogui naudingos. Be to, jos 
yra gamtos stebuklas.

Spėjama, kad varliagyviai buvo 
vieni iš pirmųjų, kurie prieš amžius 
iššliaužė iš vandens ir apsigyveno 
žemėje, tuo pradėdami gyventi 
dvejopą gyvenimą. Kai kurios rū
šys liko ištikimos vandeniui, kitos 
pasileido į laukus ir miškus.

Vandeny varlės buvo panašios į 

8

žuveles ir mito vegetariniu maistu, 
žemėje jos pakeitė savo dietą ir 
tapo mėsėdėm. Vandenyje kvė
pavo pro išorines žiaunas, sausu
moje — plaučiais ir oda. Varlės ir 
rupūžės, prisitaikiusios prie įvai
riausių sąlygų, tačiau likusios išti
kimos savo pradžiai, savo inteli
gencija pirmauja amfibijų (varlia
gyvių) pasauly.

Kad būtų paprasčiau, bandysiu 
aptarti varles ir rupūžes atskirai. 
Ir šiaipjau mėgėjai uždavinys ne
menkas, nes vien varlių pasauly 
priskaitoma apie 2000 rūšių ryš
kiom, skirtingom šeimom!

Lietuvoje gyvena kelios šeimos: 
tikrosios varlės (su ausų apskriti
mais), medinės ir dumblinęs. 
Amerikoje randamos 36 rūšys ir 12 
porūšių.

Ar pasiseks man šiuo straips
neliu sukelti skaitytojo pagarbos ir 
dėkingumo jausmą varlėms ir ru
pūžėms už jų didelius nuopelnus 
žmogui?

Esate matę kurkulus, žalius ar 
rudus, kokiame nors prūdely 
pavasarį. Tai varlių kiaušiniai 

'slidžioje masėje, panašioje į dre
bučius (jello), žodžiu, kisielių. Tik 
jei kas nors iš draugių (?) bus įkal
bėjusi, kad, patrynusi veidą šiuo

- kisielium, būsi graži, netikėk: aš 
pati išbandžiau, ir nieko neatsitiko, 
tik prie lūpų liko neužmirštamas, 
kartus skonis!

Taigi, kurkulai nėra grožio 
eliksiras, bet pirmoji varlių gyve
nimo stadija.

Didžioji amerikinė varlė (bull
frog) deda apie 20,000 kiaušinėlių 
iš karto, bet tų kiaušinėlių ir iš jų 
išsiritusių bužungalvių (buožgal
vių, puntagalvių) tik dalelė išgy
vena, nes visa eilė nedraugų jau jų 
laukia pasmaguriauti.

Bužungalviai, panašūs į žuveles, 
ilgainiui netenka savo uodegų, iš
vysto plaučius ir keturias kojas ir 
išlipa į sausumą. Tai metamorfozė!

Bendrai pasakius, varlės turi 
pliką, lygią, drėgną, bet ne slidžią 
odą. Jų snukiai suspausti (Meksi
koje yra varlė smailiu snukiu, kuri 
naikina termitus), kaklas vos pa
stebimas, ausų apskritimai už akių. 
Akys didelės, gražios, labai 
judrios, kiek “iššokusios” — tai 
yra, pakeltos, nes varlės gali jas 
“įtraukti”, žemėje varlės trumpa
regės, vandeny — tolregės.

Liežuvis ilgas, lipnus, prie 
gomurio priešais priaugęs, kad 
galėtų būti išmestas, iššautas į 
priekį aukai sugauti.

Varlių dideli plaučiai, gerai iš
vystyta gerklė, vandeny uždaro
mos šnervės snukio gale. Varlių 
kraujas panašus į žmogaus. Širdis 
turi tris, o ne keturis skyrius. Šal
tuose kraštuose varlės žiemą 
miega, nes yra šaltakraujės — ne 
todėl, kad širdis šalta, bet kad 
kūne neturi nieko, kas gamintų 
šilumą.

Priešakinės dvi kojos turi po 4 
laisvus pirštus, užpakalinės — 5 
pirštus, sujungtus plėvele, kad 
galėtų vandeny irkluoti.

Varlės gali būti žalios, rudos, 
pilkos, išmargintos įvairiais oran
žiniais, juodais, baltais raštais. 
Pavasarį kai kurių net melsva 
apačia. Iš viso varlių spalvos prisi-

Zahoji varlė
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Amerikinė rupūžė

taiko prie aplinkos, temperatūros 
ir nusiteikimo, kaip chameleonų.

Varlių dydis nuo inčo iki virš 
pėdos: varlė — goliatas Kamerūne 
katės svorio! Jei čia Amerikoje 
girdite varlių soprano koncertą 
pyp-pyp-pyp. klausotės pačių ma
žiausių kur nors baloje. Bet yra ir 
baritonų, bosų ir spieglių; visų 
balsai toli neša: krak-krak-krak, 
kor-kor-kor, ra-ra-ra, plup (tartum 
būtų atidaromas butelis), varpo 
balsas, svirplio čirškėjimas, ožke
lės mekenimas, jaučio baubimas ir 
visa tai daroma varlytėms įtikti!

Oras iš varlių plaučių pereina 
per balso stygas ir patenka į už
darą burną, iš kur pro mažą plyšelį 
po liežuviu grįžta vėl į plaučius. 
Yra ir balso maišelių, kurie gali 
išsipūsti į rezonatorių. Pavasario 
choristai pypliai mažesni už tokį 
savo balsvą balso burbulą! ’

Varlės ne tik šokinėja: yra net 
lipančių į medžius. Pagalvėliai kojų 
pirštų gale įsisiurbia į medžius, 
lapus ir padeda laikytis. Varlė 
skraiduolė Javos saloje turi kojas 
su plėvėm, atstojančias parašiutus 
šokinėjant nuo medžio ant medžio, 
nuo šakos ant šakos.

Ar yra nuodingų varlių? Net ir 
labai nuodingų, ką jau indėnai 
žinojo, nes vartojo tuos nuodus 
strėlėms apnuodyti.

Yra varlių, atsiduodančių čes
naku.

Ar visos varlės palieka savo 
kurku'ius vandeny? Ne. Pietų

Amerikoje yra sterblinė varlė, kuri 
slepia kiaušinėlius raukšlėje savo 
nugaroje. Išsiritę buožgalviai iš
slenka pro plyšį už sterblės.

Darvinas užtiko varlių, nešio
jančių kiaušinėlius balso maiše, ir 
išsiritę varliūkščiai išeina iš 
burnos.

Meksikoje yra varlių, dedančių 
kiaušinius į augalų lapus, kur 
laikosi vanduo. Kai kurios varlės 
(ir rupūžės) palieka kurkulus ant 
medžių kamienų ar šakų. Kitos 
nešioja buožgalvius su savim ant 
nugaros. Dar kitos apvynioja kur
kulų kaspinus apie užpakalines 
kojas ir laukia, kol jaunikliai išsiris.

Sunku įsivaizduoti, kaip puikiai 
varlės sugeba prisitaikyti prie 
įvairių sąlygų ir išsilaikyti.

Belieka pabrėžti kuo varlės

SIUNTINĖKIME SKAUTIŠKUS 
ATVIRUKUS

Stovyklose užsimezgė naujos 
pažintys. Palaikykime skautišką 
dvasią, atgaivinkime stovyklinius 
prisiminimus, pasiųsdami drau
gams ir draugėms v.s. VI. Bacevi
čiaus išleistus skautiškus spalvotus 
atvirukus.

Jie gaunami LSB ir LSS Tiekimo 
Skyriuose ir pas leidėją

N. Sugintaitės nuotr.

minta. Čia kaip tik ir yra jų 
didžiausias nuopelnas žmonijai: jos 
naikina kenksmingus vabzdžius, 
vabalus, žiogus, šarančius, uodus, 
vorus, vikšrus, Pietų Amerikoje 
gyvates, peles. Neabejoju, kad ne 
viską suminėjau.

Kai kartą Indijoje žmonės iš
gaudė varles prekybai, ištisi ryžių 
laukai buvo šarančių sunaikinti.

Australijoje, Naujojoje Gvinė
joje ir Madagaskare varlės buvo 
įveistos todėl, kad valo laukus nuo 
kenkėjų.

P.P.

— Jei varlė atsisako sparnų, tai 
nereiškia, kad ji kukli.

Žmonių išmintis

Vladą Bacevičių,
17938 Neff Rd.,
Cleveland, Ohio 44119

8 atvirukai — 1 dol. Užsakant 
didesnį jų kiekį, duodama nuolaida.
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NAUJAS GEROJO
DARBELIO REKORDAS
Skautybės įkūrėjas R. Baden- 

Powellis, visada įdomiai piešdamas 
įvairius įvykius iš skautų gyve
nimo, buvo nupiešęs ir vaizdelį, 
kaip jaunas skautukas, atlikdamas 
kasdieninį savo gerąjį darbelį, pra
veda seną moterį gatvės sankry
žoje.

Vėliau ir kiti dailininkai ta tema 
yra piešę įvairių įvykių. Kitas net 
pagal tokį gerojo darbelio vaizdelį 
sukūrė skulptūrą.

Bet skautų pasaulyje nepasiten
kinama senais pavyzdžiais bei pie-

R. Baden-Powell

šiniais. Kitų kraštų skautai net 
skiltimis ar draugovėmis stengiasi 
įvykdyti Skautybės Įkūrėjo paro
dytą pavyzdį.

Štai praeitų metų gruodžio 28 d. 
Helsinkio, Suomijoje, skautų drau
govė iš Espoo apylinkės, viso 10 
skautų, per 5 valandas šaltą ir 
sningančią dieną slidžiomis gatvė
mis padėjo seniems žmonėms 
pereiti skersgatvius.

Tie skautai tikrai padėjo 1467 

žmonėms persikrapštyti į kitą pusę 
gatvės. Tai naujas pasaulinis tokio 
skautų gerojo darbelio rekordas.

Prieš juos anksčiau rekordą 
buvo pasiekę Australijos skautai. 
Jų taip pat 10 skautų, taip pat per 
5 valandas, buvo padėję 1081 
asmeniui pereiti gatvę.

Bravo mažosios Suomijos geri 
skautai!

A.S.

TARPTAUTINIS SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Montrealyje, Kanadoje, įvyko 
26-tasis tarptautinis skautų suva
žiavimas tema “Skautizmas atei
čiai”. Suvažiavime dalyvavo penki 
šimtai skautų sąjūdžių delegatų iš 
šimto devynių pasaulio kraštų. 
Buvo taip pat ir Lietuvių skautų 
sąjūdžio delegacija.

VADOVĖS SIELA [1J

ŽIBURYS LANGE

Gal dar prieš keletą metų kalbėti 
apie sielą būtų buvę gana rizikinga. 
Būtent, galėjai būt pavadinta nai- 
vuole arba galėjai sukelt kreivas 
šypsenas, kurių potekstė būtų 
reiškusi: “štai tau moterėlė, kuri 
šiame technikos ir mokslo viršūnių 
amžiuje vis dar tiki nemirtingos 
sielos mitais”. Tačiau dabar, kada 
rimtos psichiatrės ir mokslininkės 
Dr. Kubler-Ross knyga “Mirtis — 
paskutinis augimo tarpsnis” smar
kiai papurtė medicinos pasaulį ir 
šviežiu skersvėju perpūtė gyvena
mojo laiko pagonišką atmosferą, 
galima drąsiau pasisakyti svarbio
siomis žmogaus egzistencijos te
momis.

TA BAISIOJI MIRTIS

Dr. Kubler-Ross knyga yra 
medicininių, fiziologinių ir psicho
loginių faktų rinkinys, paremtas

Rašo v.s. Nijolė Užubaliėnė 

ilgų metų tyrimų duomenimis, ku
riuos ji ir jos asistentai surinko 
beslaugydami ir begaivindami 
įvairių kraštų ir tautybių mirštan
čiuosius, tikinčiajam patvirtina tai, 
kuo jis visada tikėjo, netikinčiajam 
gi sukelia rimtas abejones, ar iš 
tikrųjų žmogaus gyvenimas bai
giasi su fizine mirtim. Tos pačios 
psichiatrės pirmoji knyga “Apie 
mirtį ir mirimą” plačiau nagrinėja 
psichologinius aspektus to pro
greso, kuris veda žmogų į pasku
tinį gyvenimo aktą, būtent, 
mirimą. Šį natūraliausią žmogaus 
gyvenimo įvykį moderni visuo
menė ignoruoja arba save apgau
dinėdama, kad “miršta kiti, bet ne 
aš” arba sutikdama jį isteriškai, 
lyg galutinį ir absoliutų sunaiki
nimą.

Dr. Kubler-Ross suvokia mirtį 
kaip paskutinį žingsnį į žmogaus 
jausmų ir intelekto subrendimą. 
Jos knygos ir paskaitos pradeda 
keisti 310 krašto požiūrei mirtį.

Įdomu ir malonu stebėti, kad vis 
daugiau didžiųjų protų, kaip pvz. 
garsusis Wernher von Braun, pa
reiškęs, kad “sunku suprasti 
mokslininką, kuris nepripažįsta 
aukštesnės išminties anapus egzis
tuojančios visatos” ir kad vis dau
giau tų mokslininkų pradeda tikėti 
neapčiuopiamais, neišmatuojamais, 
nematomais žmogaus pradais, tuo 
sunkiai suvokiamu, tačiau didžiau
sius žmogaus gyvenimo sprendi
mus darančiu “aš”, kuris toli per
žengia ne tik cheminių procesų, bet 
ir mirties ribas.

KADA SIELA KALBA

Kalbėdama apie sielą, nejaučiu 
kad stovėčiau prieš syetim^didžių 
argumentų ir preciziškų įrodymų 
reikalaujančią auditoriją. Tai, kad 
jūs pasirinkote skautės-vadoyės 
kelią, rodo, jog siela- amžinasis 
žmogaus aš — jums nėra mitas, o 
kasdieninė gyvenimo tikrovė. Ka
da tu, sese, džiaugiesi savo paukš
tytės ar skautukės pavykusiu dar-
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beliu, kada tau virpteli širdis, dai
nuojant mėgstamą dainą, kada 
šypsaisi žiūrėdama į gėles ar žmo
nes, kada stovi bežadė saulėtekio 
ar saulėlydžio spalvotoj tyloj; kada 
“nesieki kojom žemės” išlaikiusi 
sunkius egzaminus, ar jo, to mie
liausio iš visų, apkabinta, tada 
kalba tavo siela. Ji kalba iš tavo 
medžiaginio kūno taip, kaip neap
čiuopiama, dar vis nesuprantama, 
bet toli matoma šviesa, kad sklinda 
iš paprasto, dūžtančio įstiklinto 
lango. Tačiau, kaip langas gali būti 
tamsus, taip gali būt tamsi siela, 
kada esame pavydžios, piktos, lie
žuvingos, tingios; kada imame iš 
gyvenimo privilegijas, atsakomybę 
kraudamos kitiems; kada artimas 
pasidaro tolimas; kada, meilė su
prantama tik kaip erotinis žaismas. 
Žiburys mūsų lange tai sušvinta, 
tai prigęsta, kartais iki varganos 
spinksulės. Nes esame žmonės, 
apdovanoti laisva valia savo sielos 
žiburį uždegt iki saulės skaistumo 
arba jį visai užgesinti.

Kokia yra skautės vadovės siela? 
Atsakymas glūdi jos pačios širdy. 
Tačiau mes visos daugmaž nujau
čiam, kokia vadovės siela turėtų 
būti. Būtent, šviesus žiburys lange.

Kaip aklas negali vesti aklo, kaip 
moralės principų nebbjantys tėvai 
negali išaugint tais principais besi
vadovaujančios šeimos, taip ir 
vadovė, kurios siela nebus atvira 
Dievui-Tėvynei-Artimui, negali ge
rai vadovauti. Juk neįmanoma 
duoti kitam tai, ko pats neturi. 0 
skautybė gi yra nuolatinis davi
mas; pagalbos bei meilės artimui, 
ištikimybės ir pagalbos tėvynei, 
tikėjimo ir pasitikėjimo Dievui.

GYVENIMO DUONA IR 
DRUSKA

Daugelyje tautų randamai 
minklei — kas daugėja išdalinant — 
atsakymas yra meilė; taip pat 
draugystė ir pagalba. Tai pagrin
diniai geros vadovės ir, aplamai, 
gero žmogaus sielos komponentai. 
Tai gyvenimo duona ir druska, 
kurių žmonija niekada per daug 
neturėjo, o šiais laikais tas trūku
mas jau siekia katastrofiškų 

proporcijų. Jį sumažinti gali gera 
valia. Neveltui Kristaus gimimo 
naktį angelų chorai skelbė — 
ramybė geros valios žmonėms. 0 
kas gi kitas turėtų labiau pasižy- 
mėt gera valia, jei ne skautė va
dovė, pasirinkusi sąjūdį, kurio 
tikslas — geresnis žmogus? Tikslas 
labai didelis ir nelengvai pasiekia
mas, nes nieko nėra sunkiau, kaip 
kasdieną būti geresniu. Tai reiškia, 
kasdien kritiškai pažvelgt į save, 
atstatant savąjį ego į tinkamą 
perspektyvą. Tai ir yra tas kasdie
nis ūgfelėjimas vadovės sieloj, 
kurio nesiekdama negali ugdyti 
savo vadovaujamųjų.

Mes visos esame riboti žmonės, 
gyveną aplinkoje, kurios produk
tas — miniažmogis, prekių'varto
tojas. Jo gyvenimą apsprendžia 
didieji prekybos ir pramonės 
koncernai, mesdami šūkį — daryk, 
kas tau patinka, pirk mūsų prekes 
ir būsi “instant” laimingas.

Šitokia filosofija negali nepada
ryt įtakos mūsų jaunimui ir negali

PASIKALBĖJIMAS APIE 
PAŠTO ŽENKLUS

MEDŽIAI

Tai gana savotiška ir įdomi pašto 
ženklų rinkimo tema. Su medžiais 
pašto ženklų yra išleidusios beveik 
visos valstybės. Vienos medžius 
savo pašto ženkluose rodo ištisai, 
kitos tik jų dalis ar net vaišius.

Lietuva, Latvija ir Estija savo 
pašto ženkluose medžių ištisai ne
rodo. Tačiau kai kuriuose Lietuvos 
pašto ženklų piešiniuose galima 
rasti įpintų ąžuolo lapų ir gilių. 
Latvijos kai kuriuose pašto ženk
luose yra gražių gamtos vaizdų su 
miškais.

Prieškarinė Čekoslovakija dau
geliui savo pašto ženklų vartojo 
popierį su liepos medžio lapų van
dens ženklais, o ornamentuose - 
liepos medžio lapus. Kanados 
vėliavoje ir daugelyje jos pašto 
ženklų yra klevo lapas. Klevas - 
tautinis Kanados medis. Ypač daug 

praslinkt pro šalį, visai nepalietusi 
vyresniųjų. Todėl dažnai atkreipt 
dėmesį į savo vidų, atmetus daik
tais ir dirbtinumu perkrautą aplin
ką, yra ypatingai sunku. Galvo- 
trūkčiam bėgime, nuolatinėj sku
boj dėl tos “duonos kasdieninės”, 
geriau pasakius, dėl “dolerio ir 
liuksuso kasdieninio”, mums vy
resniosioms susikaupimas ir žvilgs
nis į save — didesnis liuksusas, 
negu prašmatnūs daiktai, kuriuos 
įsigyjam. O ką gi bekalbėti apie 
jaunuoles! Jos yra paskandintos 
kone 24 vai. triukšmo bei išblaš
kymo tvane. To tvano rezultatai — 
iškoštos sielos, negalvojimo nar
koze apsvaiginti protai ir milijonais 
pūpsančios biznierių kišenės. Tokio 
tvano pavojuje kyla pirmasis 
skautės vadovės uždavinys nepa- 
skandint savo sielos, t.y. neprarast 
savęs kaip asmens. Nes tik save iš
laikiusi gilesniu žmogumi, negu 
aplinkos peršamas automatas, ji 
galės žmogumi išauklėt savo vado
vaujamuosius.

gražių pašto ženklų su miškais yra 
išleidusi Austrija, Šveicarija ir 
Vokietija.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
jau 1932 m., medžių sodinimo 
šventės proga, buvo išleidusios 2 
centų pašto ženklą, kuriame paro
dyti berniukas ir mergaitė sodiną 
medelį. 1934 m. gražių gamtos 
vaizdų serijoje matome Washing- 
tono valstijoje esantį Mt. Rainier 
kalną ir Mirror ežerą, apaugusius 
gražiais miškais. Tos pačios serijos 
10 centų pašto ženkle matomos 
pušys, augančios ant Great Smoky 
kalnų Šiaurinėje Carolinoje. 1935 
m., švenčiant Connecticut valstijos 
300 metų kolonizavimo sukaktį, 
buvo išleistas p. ženklas su 
“charter” ąžuolo vaizdu. Vėlesniais 
metais buvo pašto ženklų su 
Californijos raudonmedžiu.

Anglija prieš porą metų yra iš
leidusi pašto ženklus su ąžuolo ir 
kaštano medžiais. Atogrąžų kraštų
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NUSIMINUSIAM JAUNUOLIUI
Jaunuoli,
Nepažįstu tavęs, bet žinau būdą, 
nes pats buvau jaunas.
Tu dažnai liūdi, kad žemėj nėr teisybės, 
tu pajutai daug purvo, daug skriaudų, 
tu pamatei, kad žmonės be širdies, 
kad moterys mylėt tiktai turtingus moka, 
kad... žodžiu, šimtas “kad”...
Bet pagalvok ar verta tau liūdėt? 
Dievaž, neapsimoka!
Žinai juk patarlę: “kaip moka kas, taip šoka”

Bet jei įgriso tau gyvybė 
ir nuodais apkalbų jau soti tavo siela, 
ir nori tu palikti šį pasaulį, 
manydamas, kad jie įvertins, 
kad jie supras tą auką, 
kad jie gailės, ar kiek pasitaisys... 
Tu klysti, jaunuoli mielas, 
ar tu žudysi kūną, ar parduosi sielą, 
vis tiek tai niekam nerūpės... niekam. 
Gal būt, smalsumo vedami jie laikrašty žinutę 

paskaitys,
gal vienas koks ir pagailės, 
na — du, o gal net trys, 
bet daugumas tiktai ranka pamos: Tiek tos! 
Tad kam kankintis, pykt, liūdėt? 
Matai, neapsimoka, 
Anapus, kur mes visi sueisim, 
kiekvienas pats savąsias sąskaitas apmoka...

Tu, rodos, neseniai pradėjai eit gyvenimo keliu. 
Beje, iš pradžių tave nešė, bet dabar juk eini vienas...
Na, tat eik kaip reikia!
Nešauk: “Ak, pavargau, nebegaliu!” 
Suprask: juk taip keliauja visi žmonės; 

nenusimink, jei kas tave nupeikia, 
nesididžiuok, kai giria, 
tik vyk į šalį abejonę!
Jei tave kas kankins, tyčiosis, skriaus, 
tik juokis ir tylėk, 
bet nesi šaudyk, nesikark ir pagaliau nesipiauk, 
o kur nors pamiškėn ar paupėn pabėk, 
nusišypsok ir... nusispiauk! ■

Tau reikia ūpo, ūpo ir dar kartą ūpo! 
Gamtoj yra jo, kiek tik nori.
Dar, ačiū Dievui, nenormuoja oro, 
Tai nusipurtyk, suspausk lūpas 
ir pagalvok:
Tu jaunas ir gražus, 
(Kiekvienas jaunas ir švarus — gražus) 
Tavo energijos dar niekas nematavo, 
tu jokių mokesčių nemoki, 
tad, būk kaip futbolas — 
juo stipriau tave trenks žemėn, 
juo aukščiau šoki!

Tu — kaip aeroplanas stovi pasaulio aerodrome, 
prieš tave dangaus ir žemės planas. 
Tad kilk!
Skrisk tik aukštai;
Aukštyn drąsiai ir įžūliai!
Tenai aukščiausios rūšies keliai, 
netaisomi jokių plentų valdybų, 
bet geresni už asfaltą!
Daryk jaunystės šuolį 
į laisvę, į erdves!
Tada pajusi galią, pajusi burtą 
laimėjimo, siekimo...
Na, jaunuoli, 
Geriausio pasisekimo! Petras Babickas

pašto ženkluose dažnai matome 
palmes, Afrikos valstybės įpiešu- 
sios baobabo medį, Olandų Anti
kai - keistą, į vieną pusę vėjo nu
pūstą vi-vi medį.

Ant. Bernotas

Štai keletas pa šį - ženklų su 
medžiais: Columbija palmės ir 
gumos medžiai, u A V raudon
medis, Italija - kiparisas, Lenkija - 
eglės ir pušys Pieninų kalnuose, 
Venezuela - žydintis ei mari-mari 
medis.
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/j Auwc/Anuot 
VADOVYBĖJ 
BŪfT/HĖf

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos bei Pirmijos 
rėmuose vyksta posėdžiai, kurie aptaria bei spren
džia mūsų organizacijos veiklos reikalus. Čia dedame 
visiems žinotinus nutarimus, pradedant 1976 m. kovo 
28 d., kada aukščiausioji vadovybė po Koresponden
tinio Suvažiavimo pradėjo pareigas 1976-1978 metų 
kadencijai.

***

Į Tarybą kooptuoti:

v.s. Flora Kurgonienė,
v.s. Alfonsas Samusis,
s. Aldona Pintsch.

Pirmijos keturiais nariais pagal LSS statuto 15 str.
C pstr. ir 21 str. B. pstr. patvirtinti:

v.s. Česlovas Kiliulis - Tarybos vicepirmininkas, 
v.s. Kazys Cijūnėlis - Tarybos vicepirmininkas, 
v.s. Gilanda Matonienė - Pirmijos narė, 
s. Aldona Pintsch - Pirmijos narė ir sekretorė.

***

Vl-tosios Tautinės Stovyklos proga LSS nešiojami 
vienodi ženkliukai, pageidaujama ir 1978 .m.

Australijos skautai sutinka paruošti:

gairelių, atviruku, vokų ir laiškų projektus ir 
gaminimą,

gauna leidimą juos platinti,
gauna leidimą paruošti Vl-tosios Tautinės Sto

vyklos dainos muziką ir žodžius.

***

a. o Tarybos Pirmijos Nariai:

v.s. Lilė Milukienė - Pirmininkė,
v.s. kun. Ansas Trakis - LSS Evangelikų Dvasios 

Vadas,
ps. tėv. Augustinas Simanavičius, OFM - LSS 

Katalikų Dvasios Vadas,
v.s. Irena Kerelienė - Seserijos Vyriausia 

Skautininke,
s. fil. Sigitas Miknaitis - Brolijos Vyriausias 

Skautininkas,

v.s. fil. Vytenis Statkus - Akademinio Sąjūdžio 
Pirmininkas,

v.s. Kazys Cijūnėlis - Vicepirmininkas,
v.s. Česlovas Kiliulis - Vicepirmininkas,
s. Aldona Pintsch - Sekretorė, 
v.s. Gilanda Matonienė - Narė.

LSS Tarybos Nariai:

v.s. Flora Kurgonienė - LSS Iždininkė, 
s. Jaras Alkis - Anglijos Raj. Vadas, 
ps. fil. Ramutė Bartuškienė,
v.s. Kazys Batūra - Kanados Raj. Vadas,
ps. fil. Rimantas Dirvonis,
v.s. Zigmas Jaunius - Vidurio Raj. Vadas,
v.s. Malvina Jonikienė,
s. Laimutė Kiliulienė,
s. t.n. Danutė Korzonienė,
v.s. Regina Kučienė,
s. fil. Juozas Liubinskas,
v.s. Aleksandras Mauragis - Australijos Raj. Vadas, 
s. Gintaras Plačas,
ps. fil. Tomas Remeikis,
v.s. Alfonsas Samušis,
v.s. Antanas Saulaitis,
v.s. Česlovas Senkevičius,
s. fil. Vytautas Vidugiris,
v.s. Vladas Vijeikis,
v.s. fil. Irena Vilkienė,
v.s. fil. Eugenijus Vilkas,
s. Antanas Veršelis - Vokietijos Raj. Vadas, 
ps. Rimas Zinas - Atlanto Raj. Vadas.

Garbės Teismo Nariai:

v.s. Mykolas Naujokaitis - Pirmininkas,
v.s. Jonas Kuprionis,
v.s. Halina Plaušinaitienė.

Kontrolės Komisijos Nariai:

v.s. fil. Vaclovas Tallat-Kelpša - Pirmininkas,
v.s. Marija Ročkuvienė,
v.s. Vincas Kizlaitis.

LSS ŪKIO Vedėjas - v.s. Pranas Pakalniškis

***

IŠ LSS TARYBOS AKIVAIZDINIO POSĖDŽIO, 
ĮVYKUSIO 1976 M. SPALIO 23-24 D.D. 
CHICAGOJE.

Akivaizdinių ir korespondencinių LSS Tarybos 
posėdžių procedūros taisykles perduoti NUOSTATŲ 
KOiMISIJAI paruošti.

***
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Atidėti AISGO klausimą ilgesniam laikui ir bal
suoti korespondenciniu būdu, po korespondencinio 
posėdžio taisyklių priėmimo - duoti laiko Seserijos ir 
Brolijos Vyriausiems Skautininkams apklausinėti 
vadoves ir vadovus.

***

Lietuviškosios SKAUTYBĖS FONDO rėmai pa
liekami tie patys.

***

Skelbiame 1977 metus lietuvių kalbos puoselėjimo 
metais.

***

Buvo priimtas keturių komisijų sudarymas:

a. NUOSTATŲ Komisijos,
b. SKAUTIŠKOJO LAVINIMO LEIDINIŲ 

Komisijos,
c. FINANSŲ Komisijos,
d. LIETUVIŠKO LAVINIMO Komisijos.

***

Tarptautiniams ryšiams palaikyti Pirmija nutarė 
siųsti Sąjungos atstovus reikalui esant į:

a. BS OF AMERICA pasitarimus,
b. Tarptautinio Biuro pasitarimus,
c. Etninių organizacijų pasitarimus.

Įstojimo reikalą svarsto LSS Taryba.

***

Dėl mažo narių skaičiaus Anglijos ir Vokietijos 
rajonus sujungti į vieną ir pavadinti Europos rajonu. 
Šį reikalą pristatyti svarstyti kadencijos gale.

***

Kovo mėnuo skiriamas LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDO vajui.

***

LSS Nuostatų Komisijos Pirmininkas - v.s. 
Antanas Saulaitis,

Lietuviškojo Lavinimo Komisijos Pirmininkė - v.s. 
fil. Nijolė Kersnauskaitė,

Skautų veiklos Amerikoje istorijos knygai me
džiagą rinkti - v.s. Alfonsas Samušis.

***

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDO palū
kanos paskirstytos taip:

SESERIJAI - GINTARO MOKYKLAI $300.00
TAU, VADOVE, leidiniui $201.11

BROLIJAI - ĄŽUOLO MOKYKLAI $300.00
Leidiniams $201.11

Iš viso palūkanų gauta $1,002.22.

***

Amerikoje VLtąją Tautinę Stovyklą 1978 m. įvyk
dyti siūlosi du rajonai: Atlanto ir Vidurio - Rakė. 
Greitu laiku bus nuspręsta, kuris rajonas ves.

Dėl susidėjusių aplinkybių Vl-tosios Tautinės Sto
vyklos ženklelis bus gaminamas Amerikoje.

***

AISGO ruošia Kanadoje UNITY 77, ir joje daly
vauja lietuvių skautų skiltis iš Toronto.

***

Visi Sąjungos nariai turi užsimokėti nario mokestį, 
ir kiekviena skautiška šeima turi užsiprenumeruoti 
SKAUTŲ AIDĄ!

***
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VI-TOSIOS TAUTINES STOVYKLOS VADOVYBE
VI T.S. Globėjas - v.s. dr. A. 

Mauragis;
VI T.S. Viršininkas - s. H. Anta

naitis;
Stovyklos Viršininko pavaduo

tojas (finansų ir ūkio reikalai) - s. 
V. Stasiliūnas;

Stovyklos Viršininko pavaduo
toja (bendrieji reikalai) - P. 
Pullinen;

Bendrijos vadas - s. A. Pocius;
Seserijos vadovė - v.s. D. Či- 

žauskienė;
Brolijos Stovyklos vadas - ps. N. 

Ramanauskas;

KELIONĖ IŠ JAV IR KANADOS 
Į VI-TĄJĄ TAUTINĘ 

STOVYKLĄ AUSTRALIJOJE
Kelionės į Vl-tąją Tautinę Sto

vyklą organizavimo pirmininkė v.s. 
Regina Kučienė praneša, kad 
vykstantieji į Vl-tąją Tautinę Sto
vyklą Australijoje' išskrenda iš 
Chicagos O’Hare aerodromo š.m. 
gruodžio 21 d. American Airlines 
oro linija 3:30 popiet. Tą pačią 
dieną 8 vai. vakaro išskrenda iš 
Los Angeles Pan American oro 
linija. Į Sydnejų (Australiją) 
Atvykstame. gruodžio 23 d. 
(penktadienį) 9:45 ryto (su nusilei
dimu Honolulu ir Fiji).

Datos pakeitimas (vienos dienos) 
padarytas dėl šių priežasčių: 
a) Sydney skautai nori daugiau 
laiko aprodyti svečiams miestą ir 
apylinkes, b) būtų patogiau šeimi
ninkams priimti svečius gruodžio 
23 d. negu Kūčių ar Kalėdų dieną.

Kelionės bilietai perkami iki 
Melbourne su išlipimu Sydnejuje, 
Canberroje ir Melbourne. Visur 
būsime globojami lietuvių skautų: 
jie parodys įdomesnes vietas ir su
tiksime N. Metus. Skautams pra-

VI-tosios Taut. Stovyklos Ren
gimo komitetas pasėdžio metu. I 
eil. iš k. į deš.: v.s. D. Čižauskienė, 
k-to pirm. s. H. Antanaitis, s. VI. 
Stasiliūnas, s. J. Žitkevičienė, St 
Eimutis; stovi: ps. S. Žemkalnienė, 
s. A. Pocius, ps. N. Ramanauskas, 
ps. R. Statkuvienė ir s. V. Vaitkus.

s. V. Vaitkaus nuotr.

Dvasios vadovas - s. kun. P. 
Butkus;

Adjutantas - ps. R. Šarkis;
- Skautininkų pastovyklės virši

ninkas - s. fil. B. Barkus;
Skautų Vyčių pastovyklės virši

ninkas - s.v.v.sl. J. Belkus;
Jūrų Budžių pastovyklės virši

ninkas - j.b. A. Saženis;
Jūrų Skautų pastovyklės virši

ninkas - j.b.v.v. B. Stankūnavičius;
Skautų pastovyklės viršininkas - 

s.v. J. Zubrickas;
Jaun. Skautų pastovyklės virši

ninkė - ps. B. Adomavičienė;

gyvenimas Australijoje nieko ne
kainuos, išskyrus asmenines išlai
das (kaip N. Metų sutikimas).

Neskautams nėra būtina Aus
tralijoje laikytis skautų ekskursi
jos nustatytos darbotvarkės. At
skridus į Sydnejų, bus galima pa
keisti kryptį, pranešant iš anksto. 
Susidarius didesnei grupei ne- 
skautų, norinčių aplankyti Austra
lijos miestus, kelionių biuras mielai 
patarnaus.

JAV ir Kanados piliečiams 
reikalingi pasai ir vizos. Pasus 
pasirūpina patys (jau dabar), o 
vizas parūpins kelionės organiza
toriai. Neturintieji šių kraštų pilie
tybės išsirūpina “Reentry Permit”- 
grįžimą į savo gyvenamą kraštą.

3

Vyr. Skaučių pastovyklės virši
ninkė - ps. N. Zdanienė;

Skaučių pastovyklės viršininkė - 
v.s.v.sl. M. Špokevičienė;

Jaun. Skaučių pastovyklės virši
ninkė - ps. A. Kesminienė;

Užsiėmimų vadovė - ps. R. Stat
kuvienė;

Stovyklos laikraščio redakto
rius - v.s. B. Žalys;

Sporto vadovas - s. V. Adomavi
čius;

Stovyklos gydytojas - j.b. dr. J. 
Mikolajūnas;

Iždininkas - j.s. V. Vaitkus;
Ūkvedys - p. St. Eimutis;
Virėjai - s.v.v.sl. V. Šliteris, 

s.v.v.sl. A. Mikutavičius.

Yra būtina, kad kiekvienas iš
vykos dalyvis būtų LSS narys ir 
turėtų su savimi skautų nario 
liudijimą. Neskautams jis bus iš
duotas, sumokant 5 dol. mokestį. 
Tą patį mokestį sumoka ir skauti
ninkai, gaudami nario liudijimą.

Kelionės kaina: Chicago - Los 
Angeles - Sydney - Canberra - 
Melbourne ir atgal - 1100 dol. Iš 
Los Angeles - Sydney - Canberra - 
Melbourne ir atgal - 910 dol.

Įmokėjimo mokestis - 100 dol. - 
kartu su registracijos lapu ir vizai 
gauti lapu turėjo būti grąžintas ligi 
rugpiūčio 10 d. Likęs mokestis 
atsiunčiamas ne vėliau spalio 1 d. 
adresu: Mrs. Regina Kučas 

8626 So. Mozart St. 
Chicago, Ill. 60652 
Telef. (312) 778-0358
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APDOVANOTIEJI 
GELEŽINIO VILKO

ORDINU

(laisvajame pasaulyje)

ĮŽYMIEJI LIETUVIAI:

Vysk. Vincentas Brizgys 
Vysk. Antanas Deksnys 
Simao Kudirka 
Min. Stasys Lozoraitis 
Gen. Kazys Musteikis 

(Lietuvoje apdov.) 
Gen. Stasys Raštikis 

(Lietuvoje apdov.)

VADOVAI - VADOVĖS

v.s. Mega Barniškaitė 
v.s. Vytautas Čepas 
v.s. Elena Gimbutienė 
v.s. Petras Jurgėla 
v.s. Martynas Jurkštas 
v.s. Mykolas Kalmantas 
v.s. Pranas Karalius 
v.s. Bronius Kliorė 
v.s. Edmundas Korzonas 
v.s. Jonas Kuprionis 
v.s. Flora Kurgbnienė 
v.s. Bronius Kviklys 
v.s. Aleksandras Mauragis 
v.s. Petras Molis 
v.s. Pranas Nedas 
v.s. Vytautas Neverauskas 
v.s. Kazimieras Palčiauskas 
v.s. Ona Saulaitienė 
v.s. Antanas Saulaitis 
v.s. Česlovas Senkevičius 
v.s. Ona Siliūnienė 
v.s. Valdemaras Šenbergas 
v.s. Vaclovas Tallat-Kelpša 
v.s. kun. Ansas Trakis 
v.s. kun. Juozas Vaišnys, SJ 
v.s. Vladąs Vijeikis 
v.s. Ona Zailskienė 
v.s. Ksavera Žilinskienė

LSS-gos Tarybos Pirmija pa
tvirtino NUOSTATŲ KOMISIJOS 
narius:

s. Ireną Jankauskienę, 
ps. Mariją Matulaitytę, 
v.s. Antaną Bobelį,
s. fil. Danutę Siemaškienę, 
v.s. Antaną Gudaitį ir 
v.s. Alfonsą Samušį.

***

Kelionei į Australiją paremti 
LSS Tarybos Pirmija paskyrė po 
500 dol. Brazilijos skautų-čių vie
netui ir Kanados v.s. Stp. Kairio 
Muzikiniam Ansambliui.

***

Vl-tosios Tautinės Stovyklos 
Australijoje LSS Seserijos Kon
kurso Įvertinimo Komisijos posė
džio, įvykusio Chicagoje, liepos 7 d. 
nutarimu,, paskirtos 3 premijos 
šioms skautėms:

I- ji premija - 1000 dol. - vyr.sk. 
si. RAMUTEI PALIULYTEI 
(Waterburio NERIES tuntas)

II- ji premija - 750 dol. - si. 
DAIVAI RUGIENIŪTEI (Detroito 
GABIJOS tuntas)

III- ji premija - 500 dol. - GINTA
REI GEČYTEI (Philadelphijos 
ŽEMAITĖS dr-vė)

Kaip konkurso taisyklėse minė
ta, laimėtų premijų pinigai bus 
įmokėti kelionių biurui.

Skautė, negalinti laimėta pre
mija pasinaudoti, ją perleidžia kitai 
skautei, konkurse surinkusiai dau
giausiai taškų.

Konkurso Įvertinimo Komisijos 
nariai:

NA U JIE JI GIL WELLISTAI 
BAIGĖ PRAKTINĘ 

MIŠKO ŽENKLO KURSŲ DALĮ

Aukštieji kursai, kuriuos ameri
kiečiai kasmet organizuoja JAV 
skautų vadovams, vyko Camp 
Wanocksett, New Hampshire, 
rugpiūčio 20-28. Tai praktinė - sto
vyklinė - dalis. Baigiamiesiems už
daviniams skirti dar dveji metai.

Iš lietuvių dalyvavo 17 skauti
ninkų. Stefa Gedgaudienė, Irena 
Kerelienė, Gilanda Matonienė, Lilė 
Milukienė ir, Liuda Rugienienė yra 
pirmosios lietuvės, baigusios pir
mąją dalį aukštųjų skautavimo 
kursų, žinomų Gilwellio, arba 
Miško Ženklo, vardais. Taip .pat 
kursus baigė šie skautininkai: 
Jonas Asminas, Mykolas Banevi
čius, Antanas Gudaitis, Jonas 
Lileikis, Stasys Ilgūnas, Vidman
tas Rapšys, Juozas Raškys, kun. 
Antanas Saulaitis ir Vytautas 
Turūta.

Kursų lektorių bei patarėjų 
tarpe buvo Česlovas Kiliulis, 
Romas Jakubauskas ir Rimas 
Zinas.

v.s. J. Vaišnys, S.J. 
VS v.s. I. Kerelienė 
VSP v.s. J. Mikutaitienė 
j.ps. D. Gaušienė 
s. A. Ramanauskienė

4
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PABALTIEČIŲ ŽYGIS 
WASHINGTONE 
RUGSĖJO 24 D.

Birželio 11 d. įvyko penktasis 
pasitarimas ryšium su pabaltiečių 
Žygiu už žmogaus teises.

Komitetas pasiskirstė pareigo
mis. Viktoras Nakas išrinktas tęsti 
pirmininko pareigas. Estas Rai- 
mund Tralla ir latvis Sigurds 
Rudzitis išrinkti vicepirmininkais. 
Kiti komiteto nariai: Violeta Aba- 
riūtė, Rusnė Baltrušaitytė, Ginta 
Damušytė, Saulius Jankauskas, 
Milda Kupcikevičiūtė, Jonas Mar
tišauskas, Uldis Sipols ir Gražina 
Vaškelienė.

Kaip anksčiau skelbta, žygis 
įvyks Washingtone prie Lincolno 
paminklo rugsėjo 24 d. Tikimasi, 
jog žygyje dalyvaus pora tūkstan
čių pabaltiečių. Šiuo metu komite
tas ruošia kvietimus prez. Carte- 
riui, Aleksandrui Solženycinui ir 
įvairiems kongreso nariams. Ko

ŽINIOS IŠ
LS FONDO

VEIKLOS

Mieli Atstovai ir visi 
Talkininkai,

Pateikiame., sąrašą naujų auko
tojų, kurių daugumas siuntė aukas 
~>er mūsų atstovus, bet buvo ir 
tiesioginiai atsiuntusių.

Šiuo metu LS Fondo kasoje yra 
21,832.82 dol., iš kurių palūkanos 
už šiuos metus sudaro 400.49 
dolerius. 

miteto paprašytas, vienas jaunas 
lietuvis ruošia plakatus, kurie bus 
paskleisti po Š. Amerikos pabal
tiečių kolonijas ir išgarsins de
monstracijų. Komitetas jau pa
ruošė memorandumą vietiniams 
demonstracijos komitetams; jis 
apibrėžia pastarųjų pareigas. Jau 
spėta surasti žmonių Philadelphi- 
joje, Chicagoje, Clevelande, Det
roite ir Rochesteryje, kurie pradės 
vietinių komitetų steigimą.

Kiekviena tautybė atskirai ren
ka lėšas šio Žygio išlaidoms. Lietu
vių finansų komitetas sudarytas 
Chicagoje; dr. J. Valaitis komitetui 
pirmininkauja, vicepirmininkai - 
dr. L. Kriaučeliūnas ir dr. A. 
Razma, sekretorė,- 0. Barškėtytė, 
iždininkas - J. Ivanauskas. Inkor
poravimą ir kitus teisinius reikalus 
tvarko jaunas lietuvis advokatas 
R. Selenis. Rūpinamasi platesnių 
kontaktų užmezgimu Washing
tone, D.C.

Viktoro Nako žiniomis, Žygio 
organizatoriai Chicagoje tikisi su
burti apie 300 dalyvių.

Aukas žemiau 5000 dol. galima 
nurašyti nuo federalinių mokesčių." 
Čekiai išrašomi.BALTIC HUMAN 
RIGHTS RALLY Inc. ir siunčiami 
šiuo adresu' ’617 Fairway Lane, 
Napervilk . Ill. 60540.

Kaip matome, mums pritarian
čiųjų eilės didėja. Turime gražią 
pradžią, tenka tik nenuleisti rankų. 
Tiesa, dar ne visi atstovai spėjo 
įsijungti į darbą, tačiau tikimės 
netrukus susilaukti ir jų talkos.

Vienam atstovui vietovėje yra 
sunkiau dirbti — nėra nei su kuo 
pasitarti, mintimis pasidalinti. Jau 
anksčiau raginome kviesti sau tal
kininkus. Kai kuriose vietovėse 
tokie talkininkų būreliai jau susi
būrė, kitur dar tik kuriasi.

Mūsų visų tikslas — Lietuviško
sios- Skautybės Fondo mintį kuo 
plačiau paskleisti. Nepamirškime 
aukotojų, bet palaikykime su jais 
ryšį. Nevienam iš jų yra įdomu 
žinoti, kaip fondui sekasi. Būtų 
pravartu, jei atstovai ar jų talki
ninkai informuotų visuomenę, pa
siųsdami žinutes į spaudą su auko

tojų pavardėmis ir vietovėje su
rinktų pinigų suma. Norėtumėm, 
kad kiekviena vietovė jaustųsi 
gyva. Tik1 tokiu būdu mes pasiek
sime platesnius visuomenės sluoks
nius bei patrauksime didesnį būrį 
aukotojų.

Mums taip pat reikalingos jūsų 
nuomonės, mintys, patarimai. 
Laukiame iš jūsų laiškų su pasi
sakymais.

Prisimename v.s. Č. Senkevi
čiaus posakį, tilpusi Tėviškės 
Žiburiuose: “Už pinigus idealizmo 
nenupirksim, bet jie padės kiek
vienam idealizmo kelyje”. To mes 
visi ir turėtumėm siekti.

***

PIRMASIS LSF PALŪKANŲ 
PASKIRSTYMAS

Malonu pranešti, kad už 1976- 
tuosius metus susidarė 1,002.22 
dol. suma iš palūkanų. Ši suma 
buvo paskirstyta taip:

SESERIJAI:
1. Gintaro Mokyklai $300.00
2. Leid. “Tau, Vadove” 201.11

Viso $501.11

BROLIJAI:
1. Ąžuolo Mokyklai $300.00
2. Leidiniams 201.11

Viso 501.11

LSF PIRMININKAS KELIAUJA
Š.m. vasario 5-6 d.d. v.s. Č. Ki

liulis lankėsi Toronte. -Ten jam 
teko pasitarti su skautų ir skaučių 
vadovais, LSF atstovu bei talki
ninkais ir ps. Aldona Baltakiene iš 
Hamiltono.

KOVO MĖNUO, SKIRTAS LSF 
VAJUI, JAU PRAEITYJE

Tenka apgailestauti, kad nesusi
laukėme visų skautiškų vienetų 
atsiliepimo. Džiaugiamės, nes į 
LSF aukotojų eiles įsijungė šio 
skautiški vienetai: Atlanto Rajono 
Seserija, Atlanto Rajono Brolija, 
LSS Brolijos vadija, New Yorko 
vyr. sk. židinys “Vilija”, Cleve
land© Skautininkų Ramovė,- “Se-
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nųjų Lapinų” būrelis (skautų 
vyčių) Bostone, “Kęstučio” sk. 
vyčių būrelis Cicero, III., “Gabijos” 
ir “Baltijos” tuntai Detroite, “Sofi
jos Čiurlionienės” vyr. sk. židinys 
Philadelphijoje, “Dainavos” vieti- 
ninkija Rochesteryje, vyr. sk. židi
nys Bostone, “Neries” tuntas 
Waterburyje.

Tikime, kad šie skautiški viene
tai bus pavyzdžiu visiems kitiems, 
kurie dar nespėjo įsijungti į LSF 
aukotojų eiles.

LIPDŽIŲ PLATINIMAS
Prašome LSF atstovus priminti 

bei siūlyti, kad kiekviena skautiška 
šeima įsigytų lipdės per skautiškus 
vienetus. Pasirūpinti, kad lipdės 
būtų platinamos pradžioje sto
vyklų prie vartų. Atsiskaitymas už 
lipdės bus daromas spalio mėnesį.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 
FONDUI AUKOJO:

8. Atlanto rajonas -
Brolija
iš viso $200.00

$100.00

91. G. ir VI. Morkūnai, 
Toronto, Ont: 15.00
iš viso $25.00

118. M. lešmantienė, 
Cleveland, Ohio 20.00

119. K. Šlapelis, Euclid, 
Ohio 5.00

120. J. Stankaitis, M.D., 
Chesterland, Ohio 15.00

121. St. Matas, 
Independence, Ohio 10.00

122. Iz. Alis, Springfield, 
Mass. 10.00

123. H. A. Dapkus, 
Hartford, Conn. 10.00

124. D. Draugelis, 
Hartford, Conn. 5.00

125. J. Kodis, Hartford, 
Conn. 5.00

126. W. Lehmann, 
Hartford, Conn. 5.00

127. J. Navikas,
E. Hartford, Conn. 5.00

128. Vyt. Petravičius, 
Hartford, Conn. 5.00

129. 0. ir Alf. Stankaičiai, 
Wethersfield, Conn. 10.00

*Šie numeriai yra LS Fondo
aukotojų eilės numeriai.

TAU, VADOVE. Išleido L.S.S. 
Skaučių Seserija 1977 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė Chicago, Ill. 
157 psl. Kaina nepažymėta.

Lordo Baden-Powellio knyga 
SKAUTŲ VADOVUI ir prof. 
Stasio Šalkauskio paskaita SKAU
TAI IR PASAULĖŽIŪRA atskirai 
buvo išleista Lietuvoje ir per
spausdinta Vokietijoje. Dabar 
L.S.S. Seserija tai perspausdino, ir 
išleido vienoje knygoje, pavadin
toje TAU, VADOVE.'

Skautų įkūrėjo Eaden-Powellio 
biografiją parašė v.s. Stasys Jakš
tas. B.P. knygą SKAUTŲ VADO
VUI iš anglų kalbos išvertė A. 
Landsbergis ir v.s. 0. Saulaitienė.

TAU, VADOVE - labai reika
lingas ir naudingas leidinys ne tik 
vadovams ir vadovėms, bet ir 
kiekvienam skautui bei skautei, 
norintiems giliau susipažinti ir 
įsisavinti skautybės esmę, meto
dus ir tikslus. Iš B.P. biografijos 
sužinom priežastis ir aplinkybes, 
kurių dėka jam kilo mintis skauty- 
bei įkurti.. Knygoje aiškiai nusa
kyta skautybės sąvoka, svarbiausi 
sąjūdžio pagrindai ir metodai. Taip 
pat nurodyta gero vadovo charak
terio bruožai. Naudingų patarimų 
duodama draugininkui-kei savo 
jaunesnių brolių-sesių būdo lavini
mui, tuo pačiu ir geresniam vado
vavimui. Čia minima ir aplinkos 
didelė įtaka bei reikšmė nesubren
dusiam žmogui, skilčių sistemos 
svarba. B.P. manymu, ryškiausia ir 
svarbiausia skautybės žymė — 
patrauklus ir suprantamas jaunuo
liui auklėjimosi metodas.

♦**
Prof. St. Šalkauskio SKAUTAI 

IR PASAULĖŽIūRA autorius 
reiškia susižavėjimą skautų dorinio 
praktinio auklėjimo sistema ir jų 
siekimais. Čia giliai ir plačiai 

svarstoma skautizmo esmė, pasau
lėžiūra ir svarbiausi jo pagrindai, 
siekiant idealo praktiniu būdu 
auklėti jaunimą. Autoriaus many
mu, skautizmas ypatingai vertas 
dėmesio, nes- per jį stengiamasi 
padaryti jaunimą “aktyvų nuosa
vame auklėjime”. Jis atitinka 
jaunimo dvasią ir atsako į mūsų 
laikų reikalavimus. Prof. St. Šal
kauskis teikia didelės reikšmės 
skautų įstatuose pažymėtam rite- 
riškumui-žygiškumui, t.y. garbės 
jausmui ir pareigos supratimui. Tai 
veda prie duotojo žodžio ištesė
jimo, išreikšto skautų įžodyje.

Didelio pasigėrėjimo teikia įdo
mus ir prasmingas, dail. P. Aleksos 
pieštas, viršelis, kurio simbolika — 
visų akiai įprastas matyti signali
nis žibintas eismui reguliuoti. Tai 
skautiškojo gyvenimo kelio kryp
tis — Dievui, Tėvynei, Artimui. 
Čia dar įkomponuotas kelio ženklas 
“eik namo”, antrame skritulyje — 
Vytis. Tai visų mūsų kelionės tiks
las, mūsų namai — Lietuva.

***
MOTERIS. Lietuvių moterų 

žurnalas. Leidžia Lietuvių Katali
kių Moterų draugija. Redaktorė — 
Nora Kulpavičienė. Red. ir adm. 
adresas: 1011 College St., Toronto, 
M6H 1A8, Canada. Prenum. 
metams — 7 dol., garbės prenum. — 
10 dol.

MOTERIS — gražiai ir rūpes
tingai tvarkomas žurnalas, gausiai 
iliustruotas, kasmet beveik kas du 
mėnesiai aplankąs skaitytojus. Jo 
puslapiuose visada randi rimtų, 
visiems įdomių ir aktualių straips
nių iš istorijos, literatūros, įvairių 
mokslo sričių. Taip pat ir šių dienų 
kultūrinio gyvenimo aprašymų, 
atskiruose (specialiuose) skyriuo-. 
se — reikalingų žinių ir naudingų 
patarimų moterims.

***
KRIVŪLĖ. Vyriausio Skauti

ninko biuletenis LSB vadovams. 
1977 m. liepa — Nr. 4. 8-iuose leidi
nėlio puslapiuose rašoma išimtinai 
apie gegužės 14-15 Clevelande 
vykusį vadovų suvažiavimą, jame 
svarstytus, Broliją liečiančius, 
reikalus, paskelbtas rezoliucijas.

O.R.
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MANO MOČIUTĖS 
GYDYMO 

PRIEMONĖS
Rašo v.s. Elena Gimbutienė

Tai buvo pirmame šio šimtmečio 
dešimtmetyje, dar prieš Lietuvai 
atgaunant nepriklausomybę. Lie
tuviai ūkininkai stengėsi pasiga
minti viską, kas jiems reikėjo, 
namie, savo rankomis, ir tik išimti
nais atvejais naudojosi vietinių 
amatininkų patarnavimais. Labai 
nedaug dalykų tekdavo pirktis 
krautuvėje, nes pinigą reikėjo 
taupyti. Tai ir gydytojo žmonės 
šaukėsi ar pas jį ligonį veždavo tik 
sunkios ligos atvejais; šiaip, smul
kesnius sužeidimus bei negalavi
mus kaimo žmonės gydydavo 
naminėmis priemonėmis, įvairio
mis žolėmis, įprastais iš senolių 
paveldėtais gydymo būdais.

Šiuo metu vis daugiau Amerikos 
gydytojų “atidengia” indėnų ir 
savo prosenelių, gyduolių naudin
gumą. Tai ir mums, skautijai, 
pravartu _ sužinoti, kaip onės 
išsiversdavo set /ės Lk avojė, 
nes tautos papro< ai ilgiausiai išsi
laiko’kaime, tai r čia rašoma apie 
kaimo gyvenimą.

Mano seneliai buvo apsišvietę 
žmonės; senelis prenumeruodavo 
laikraščių, pirkosi knygų. Močiutė 
visuomet po ranka turėdavo aibę 
kalendorių ir “Sveikatos patarėją”, 
palaikydavo draugiškus santykius 
su Anykščių gyd; -jais ir vaisti
ninkais. Bet jei tik g ilėjo išsiversti 
pati, nei vieno jų pagalbos nesi- 
šaukė. Išauginus: aštuonetą sveikų 
vaikų (nei vienas kūdikis nemirė), 
turėjo daug praktikos. Domėjosi 
vaistinėmis žolėmis ir susidary
davo nemažas jų atsargas.

Augdama mieste, visas atosto
gas praleisdavau kaime, pas 
mamos tėvus. Nuo pat mažens 
domėjausi ligomis ir jų gydymu;

PIRMOSIOS PAGALBOS 
SPECIALYBEI

širdies gilumoje svajojau, kad 
tėvai gal leis mane mokytis “ant 
daktaro” ir dėjausi į galvą visa, ką 
tik sužinodavau apie vaistus. Tad, 
jaū 11-12 metų būdama, tapau 
močiutės padėjėja vaistinių žolių 
rinkime.

Štai keletas patarimų, kuriais ir 
dabartiniais, laikais galima būtų 
pasinaudoti.

.1. Kai-šaltis imdavo krėsti ir 
akys pasidarydavo nelinksmos, 
močiutė tuoj vaikams duodavo 
liepžiedžių arbatos su medumi, kad 
išprakaituotų. Suaugusiems į tą 
arbatą įpildavo taurelę degtinės 
(naminės). Panašiai veikdavo lau
kinių aviečių- nuoviros. Jei uogų 
neturėjo, tai liepdavo atnešti plonų 
aviečių šakelių, be lapų; jų, nuovi
ros irgi buvo gražios avietinės 
spalvos ir kvepėjo avietėmis.

2. Nuo visokių virškinimo nega
lavimų gaudavom puplaiškių, pe
lynų ir ramunėlių arbatos. Nuo 
širdies pykinimo geriausiai padė
davo šaltmėčių arbata ar silpnas 
obuolinio acto (naminio) skiedinys. 
Nuo vidurių p?leidimo padėdavo 
ajerų šakn milteliai ar nuoviros.

Ligom maitindavo miežių ar 
avižų kruopų tirštjįjri’oviru; ilgiau 
pavirintą kruopienę reikėjo per
košti per tankų sietelį ir grietinėle 

LAUŽAS, LIEPSNOS IR GAMTA MŪSŲ SKAUTIŠKA ŠEIMA!

Piešė Renatu
Variakojytė

Kernavės tuntas,
Išešvpės'dr-vė

(nė pienu) užbaltintL
3. Nuo kepenų ligų (geltligės, 

uždegimo) močiutė vartojo jona
žolių arbatą. Tulžies akmenys pa
šalinami provanso alyva: laikas 
nuo laiko reikia praryti šaukštelį 
tos alyvos su cukrumi.

4. Vaikų, o kartais ir suaugusių, 
lūpų, nosies ir ausų išbėrimus (ju 
gauni ir peršalus) gydydavo vala 
kiškų riešutų lapų arbata: .vėliau 
vartodavo žuvų taukus su česna
kais ir druska.

5. Kraujui išvalyti, kai abi veido 
atsirasdavo daugiau spuogų, o ant 
sprando šunvočių, močiutė liep
davo gerti alaus mieles. Iš žolių 
šiems išbėrimams gydyti varto
davo valakiško riešuto, ožkabarz
džio ir laukinių našlaitėlių arbatą. 
Patardavo ilgiau papasninkauti, 
valgyti daug česnakų su juoda 
duona ir, morkų.

6. Nuo inkstų ir pūslės negala
vimų geriausiai buvo gerti džio
vintų petražolių (petruškų) ir 
krapų lapų arbatą, o taip pat kadu
gių uogas ir bruknių, žemuogių ir 
penkpirščio nuovirą, padarytą iš 
viso augalo, ne tik iš uogų.

Red. prierašas. Šia tema autorė 
yra rašiusi ir “Moters” žurnale. 
Rašinį apie naudingus, gamtoje 
lengvai randamus, vaistus tęsime 
spalio numeryje.
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SKAUTIŠKU ŠEIMŲ 
ŽIDINIAI

Juose - tylif

kaip paslaptinga melodija,
kaip šypsena, 
kaip liepsnos virpėjimas -

Meilė...

Brolis ir sesė , — Audronė ir 
Linas Peškiai — gamtos prieglobs
tyje.

A. Plėnio nuotr.

Gegužės 15 d. Chicagoje vysk. V. 
Brizgys sutuokė sesę AUDRONĘ 
SILVIJĄ MACIEJAUSKAITĘ ir 
LINĄ ANTANĄ PEŠKĮ. Į naują 
gyvenimo kelią, išsipuošusi pava
sario žiedais, jaunuosius palydėjo 
penkios poros pamergių ir ' pa
brolių.

Abu jaunieji - aktyvūs skautai 
nuo pat vaikystės: Audronė, Ker
navės tunto skautė, dabar tapo 
filistere. Illinois Circle Campus įsi
gijo bakalauro laipsnį iš psicholo
gijos ir sociologijos. Yra baigusi 
Kr. Donelaičio Aukšt. Lit. mokyk
lą, lankiusi Ped. Lituanistikos 
Institutą.

Brolis Linas Peškys, vaikystėje 
netekęs tėvelio, darbščios motinos 
išaugintas lietuviškoj dvasioj, dau
gelį metų skautavo Lituanicos 
tunte; buvo Miško Brolių draugo
vėje. Yra baigęs De Paul un-te 
anglų k. studijas.

Paskautininkiai Audronė ir Gra
žutis Matučiai.

ps. J. Tamulaičio nuotr.

Gegužė sujungė į porą ir du 
veiklius, Chicagos jaunimo tarpe 
žinomus, jaunuolius - AUDRONĘ 
MIGLINAITĘ ir GRAŽUTĮ MA
TUTĮ. Jų sutuoktuvės įvyko taip 
pat gegužės 28 d.

Ps. Audronė - jauna, gabi vado
vė, skautiškąjį stažą praėjusi Ker
navės skaučių tunte nuo pat 
paukštytės dienų. Visur suspė
janti, pareigų neatsisakanti ji - ir 
draugininke, iškylų, stovyklų tal
kininkė, ASD Chicagos skyriaus 
sekretorė, dabar - ASD Centro 
Valdybos iždininkė. Baigusi Kr. 
Donelaičio Aukšt. Lit. mokyklą, 
dėstė joje tautinius šokius, vėliau 
vadovavo skautų-skaučių “Jau
nimo Vilties” taut, šokių grupei. 
Illinois Circle Campus baigė biolo
gijos mokslus.

Ps. Gražučio jaunystės dienos 
bėgo abiems kartu mokantis tose

Clevelandiečiai Dana ir Julius
Stankai.

Pavasaris savo žiedais naujo 
gyvenimo taką nubėrė clevelan- 
Lškiams vyr. skautei DANAI 
GAIŽUTYTEI ir broliui JULIUI 
STANKUI, skautavusiam Pilėnų 
tunte. Jų sutuoktuvės įvyko 
Clevelande gegužės 28 d.

pačiose okyklose, kartu skautau- 
jant, tautinius šokius šokant. Jis - 
Lituanicos tunto skautas, vėliau 
skiltininkas, draugininkas, vyčių 
būrelio vadas. Dabar yra Korp! 
Vytis Centro Valdyboj junjorų 
tėvūnas ir Lituanicos tunto adju
tantas. Netrukus Valparaiso un-te 
baigs biznio administracijos stu
dijas.

Verta didžiuotis, kai jaunimo, 
pats taut, šokių grupę įkuria, patys 
tampa jos vadovais, patys ir penk
mečio pobūvį suruošia.

Chicagos skautų-čių taut, šokių 
grupė “Jaunimo Viltis“su vadovais 
(viduryje): ps. A. Markuliu ir ps. 
A. Miglinaite. s. G. Plačo nuotr.
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PAKELIUI I VI TAUTINĘ 
STOVYKLĄ 

iV-JI — 1958 
VI-JI — 1978

Kiekvienam iš mūsų įdomios ir 
nepakartojamos praėjusios dienos, 
metai, įvykiai. Lengva peršokti 
dešimtmečių slenksčius, kai pa
vartai jau pageltusius Tautinių, 
Jubiliejinių Stovyklų laikraštėlių 
puslapius. Juose — jaunesni mūsų 
veidai, skirtingesni rašiniai, tai-
syklingesnė (reikia pripažinti!) lie
tuvių kalba, na, ir gal kiek šmaikš- 
tesni stovykliniai “Sumuštiniai”.

Šiame numeryje dedami keli 
momentai iš IV Taut. Stovyklos, 
vykusios 1958 metų rugpjūtyje 
Milforde, Mich. laikraštėlio “Sto
vyklos dienos”. Data — 1958 m. 
rugpjūčio 20 d.

Kituose SKAUTŲ AIDO nume
riuose skaitytojai ir vėl ras nepa
mirštamų momentų, dabar jau 
sudarančių skautiškosios veiklos 
istoriją, taipgi ir kiekvieno mūsų 
gyvenimo istoriją. Sekite!

***

— Baigdamos kasti griovį, sesės 
Voverės atkasė naują kaimyną — 
bites. Kadangi kaimynės nebuvo 
labai malonios, sesės nutarė paša
linti jas iš rajono. Mėginti mėgino 
visaip — deginti, užkasti, prigir
dyti ir kitokiais būdais. Viena sesė, 
gavusi “proto audrą”, apsirengė iki 
nosies, apsipurškė “vabalų atstu- 
mėju”, pasiėmė kastuvą, iškasė ir 
išmetė “Sesių Bičių Palapinę”.

***

- PRANEŠIMAS. Nuo ryt die
nos skautų vyčių pastovyklė persi
organizuoja į senųjų skautų židinį. 
Visi skautai vyčiai tampa pensi
ninkais ir turi būti atleidžiami nuc 
visų darbų. Stovyklos vadovybė 
prašoma į tai atkreipti dėmesį.

Vyčiai iš židinio

— Jūrų skautai, pastebėję, kad 
ežeras yra negilus ir dumblinas, 
nutarė visus savo priešus sukviesti 
pasivažinėjimui į ežerą, o patys sau 
įsirengė laivą sausumoje.

***

SESĖS, BROLIAI — TALKON S

Ruošiant Lietuviškosios Skauti- 
jos istorijos antrąjį tomą, nutarta 
jo dalį skirti V. Vokietijos DP sto
vyklų ribose veikusių lietuvių 
skautų veiklai 1945-1951 m. laiko
tarpyje. Yra, tiesa, daug kruopš
čiai surinktų davinių apie tą laiko
tarpį pirmojoje L.S. istorijos kny
goje, tačiau nevienas ano laikotar
pio skautų vadovas ir veikėjas 
pasigenda pilnesnio vaizdo ir išsa
mesnių žinių apie tuntų, vietinin- 
kijų bei draugovių darbus ir pami
nėtinus žygius. Ypač “nuskriaus
tais” jaučiasi buv. Britų zonos 
skautai. Norėdami šias spragas 
užpildyti ir galimai pilnesnį ano 
laikotarpio vaizdą mūsų skautijos 
ateinančioms kartoms palikti, kvie
čiame ir prašome buvusius DP 
skautų vadovus ir visų šakų skau- 
tus-skautes atsiųsti savo atsimi
nimų su ryškesniais ir istorijon 
įtrauktinais daviniais, pavaizduo
jant juos turimais atvaizdais, 
dokumentais, braižiniais, pieši
niais, kurie panaudojus būtų grą
žinti savininkams. Prašytume ne
delsiant ateiti į talką, nes norė
tume jau šių metų pabaigoje turėti 
visą medžiagą sutvarkytą spaudai.

Jūsų atsiliepimų ir žinių lauksi
me šiuo adresu:

v.s. Pr. Karalius
12470 Snow Rd. S. Newbury 
P.O. BURTON, OHIO 44021

— Sutikęs susirūpinusį stovyk
los gydytoją j.s. dr. K. Aglinską, 
benešantį didelį pundą vaistų, pa
klausiau, kas nutiko. Daktaras 
atsakė: “Liuosiems viduriams daug 
vaistų atsivežiau, bet nenumačiau, 
kad dėl nervų įtempimo bus tiek 
daug vidurių užkietėjimo”.

***

DĖMESIO, DĖMESIO! Sese 
Dana V. iš Bostono, neužmiršk 
brolio, palikto namie!..

LAUKIAMI ATSIMINIMAI IŠ
DP STOVYKLŲ SKAUTUOS 

ISTORIJOS

Nuo skardžių trimito garsų 
net ir ežeero bangelės Ro
muvos stovykloje, Kanadoje, 
neramiai sujuda.

*** VI. Bacevičiaus nuotr.
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BENDRAS 
GERASIS DARBELIS

Baden-Powell yra pasakęs, kad, 
jei visi skautai pasaulyje kas dieną 
atliktų po gerąjį darbelį, visas 
pasaulis taptų malonesne vieta 
visiems gyventi.

Taip pat ir visai skautų skilčiai 
tenka dažnai bandyti atlikti bendrą 
gerąjį darbelį; tada visi skautai 
sąmoningiau mėgins atlikti savo 
pavienius geruosius darbelius. 
Bendromis skilties jėgomis galite 
daug gero kam nors padaryti ir 
parodyti stiprią skilties dvasią. 
Skilties skautams bus maloniau ir 
linksmiau, žinant, kad jie, kaip 
skiltis, ką nors gero padarė.

Čia keli pavyzdžiai skilties gera
jam darbeliui:

1. Susitarus, nukasti sniegą baž
nyčiai, susirinkimo centre ar kam 
nors, kuris negali (per senas, 
ligotas) tai pats atlikti.

2. Seniem ar sergantiem žmo
nėm nupjauti žolę, nudažyti tvorą, 
dalį namo ir t.t.

3. Padėti labdaringai (“chari
table”) organizacijai rinkti aukų, 
drabužių ar žaislų nelaimingųjų ar 
vargšų išlaikymui.

4. Suorganizuokite valymo iš
kylą į stovyklavietę arba padėkite 
išvalyti apylinkės parką, upelį ar 
kitą viešą vietą, kad visiems būtų 
malonu ja naudotis.

ĮVAIRENYBĖS

Į pietus nuo ekvatoriaus visi 
vijokliai vyniojasi iš dešinės į 
kairę; į šiaurę nuo ekvatoriaus — iš 
kairės į dešinę.

Kai 1974 m. rudenį Šveicarijoje 
anksti pradėjo šąlti ir snigti, į 
Prancūziją skridusių daugybė 
kregždžių žuvo.

5. Organizuokite talką (“fund
drive”) surinkti pinigų Kalėdom ar 
Padėkos Dienai (“Thanksgiving”) 
ir nupirkite žaislų ar maisto netur
tingai pažįstamai šeimai.

6. Suorganizuokite sporto ko
mandas ar rungtynes jauniesiems 
savo apylinkės vaikams ir pamo
kykite juos žaisti.

7. Palaikykite lietuvišką spaudą. 
Parašykite kelis straipsnius skau
tiškai ir lietuviškai spaudai apie 
savo veiklą ir pasiųskite nuotraukų 
kiek galint dažniau, kad būtų dau
giau įvairios medžiagos.

8. Paskelbkite skilties vajų pa
rinkti SKAUTŲ AIDUI prenume
ratų. Paprašykite pažįstamų ir 
draugų užsakyti ir palaikyti skau
tišką spaudą.

9. Bendrai padėkite sutvarkyti 
kokią nors salę ar vietą po tunto 
sueigos, Kaziuko mugės ar po ko
kios nors organizacijos renginio.

10. Suorganizuokite trumpą 
paskaitą su nuotraukom savo 
draugams lituanistinėje mokykloje 
apie skautus, jų veiklą ir paragin
kite įsirašyti į skautus arba bent 
atvykti į jik" sueigas geriau susi
pažinti su skautiška veikla.

s. Gintaras Plačas

Šveicarai buvo prašomi gelbėti 
tuos paukštelius: kur tik galima 
rinkti šąlančius, pristatyti geležin
keliams ir aerodromams, nes paža
dėta veltui juos gabenti į Prancū
ziją.

Ir štai spalio 8 d.1 atskrido į 
Prancūziją lėktuvas, atgabenęs 
65.000 kregždžių, kurias žmonės 
sugaudė Šveicarijoje.

***

Medžio lapai prasiskleidžia tą 
pačią dieną.

SESE, BROLI, AR ŽINAI?

Ar moki išskaityti (atšifruoti) 
penkinių kodu perduotą tekstą?

Iš ankstyvesniųjų “Skautų Aido” 
puslapių žinome, kad naudojant 
penkinį kodą arba šifrą tekstas yra 
perduodamas arba priimamas gru
pėmis po 5 ženklus kiekvienoje 
grupėje arba stulpelyje. Tuo tikslu 
visą užšifruotą tekstą perrašykim 
po 5 ženklus stulpeliais žemyn.

Pavyzdžiui, štai priimtas (užra
šytas) Morze tekstas, kur brūkš
neliais atskirtos atskiros grupės 
(po 5 ženklus): 2rugo - 7atex - 
xuexl - vgsla - ioxxi - Ivppp - ieaas - 
jsstn - oxiyi - ssrru - xkeii - danmx

Dabar priimtą tekstą (grupes) 
perrašykim stulpeliais (žemyn!):

27xvilijosxd 
raugovesxska 
utesxpasi ren 
gexlxpatyri m 
oxi ai psni ui x

ir, skaitydami kiekvieną eilutę (jau 
ne stulpelius) iš kairės dešinėn, 
lengvai išskaitysime:

27 vilijos draugoves skautes 
pasirenge 1 patyrimo laipsniui 
(atsiminkime, jog “x” mums šiuo 
atveju yra tik žodžių skyrybos 
ženklas!)

Po to, išdailinę (ar ištaisę) visą 
tekstą, gausime:

27 Vilijos draugovės skautės 
pasirengė 1 patyrimo laipsniui.

J. Gutis

Pradinės raidės LA yra sutrum
pinimas pavadinimo, kurį califor- 
niečiai naudoja savo didžiausiam 
miestui. Jo pilnas oficialus pavadi
nimas yra NUESTRA SENORA 
LA REINA DE LOS ANGELES 
DE PORCIUNKULA.

***

Ar žinai, kad sulaukęs 40-ties 
metų, tu mažęji kas dešimt metų 
V4 inčo?

**»
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SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
GARBĖS PRENUMERATOS - $10.00

v.s. J. Paronis, Chicago, UI.
T. Naras, Shrewsbury, Mass.

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

V.s. P. Nedas, Chicago, UI. $10.00
Vyr. skaučių GRAŽINOS būrelis, Los

Angeles, Cal. (per sesę B. Prasauskienę) 10.00 
a.a. Eugenijos Trečiokienės atminimui

(aukojo s. D. Balčienė, Cerritos, Cal.) 10.00 
M. Jonikienė, Chicago, IU. 10.00
R. Butikaitė, Chicago, IU. 10.00
Dr. L. Kriaučeliūnas, Palos Park, III. 15.00
K. Miecevičius, Chicago, IU. 15.00
A. Hofmanas, Chicago, IU. 5.00
E. Korzonas, Chicago, IU. 5,00
D. Kinderytė, Crystal Lake, Rl. 5.00
V. Kamantus, Darien, Rl. 5. qq
P. Majauskas, Westmont, Rl. 5.00
A. Pūras, Chicago, Rl. 2.00
G. Damijonaitytė 1.00
R. Šilėnaitė, Erie, Pa. 2.00
K. ir G. Prišmantai, Los Angeles, Cal. 1.00
M. Naujokaitis, Upland, Cal. 2.00
A. Biknevičiūtė, Commack, N.Y. 2.00
V. Alksninis, Flushing, N. Y. 2.00
S. Vizgirdas, Santa Fe Springs, Cal. 5.00

R. Šilbajoris, Richmond HiU, N. Y. 5.00
A. Bobelis, Massapequa Park, N. Y. 5.00
D. Gutauskienė, Hamilton, Canada 5,00
A. Pintsch, West Milford, N.J. 5.00
H.Kazilis, Concord, Ont., Canada 10.00
G. Fidleris, Deep River, Canada 5.00
S. Dar gis, Chicago, Rl. 5.00
D. J. Ramonas, Orland Park, IU. 5.00
D. Titenytė, Chicago, IU. 5.00
G. Surdėnas, TumersviUe, N.J. 5.00
V. Bliudžiūtė, Southfield, Mich. 3.00
V. Kenter, Danbury, Conn. 3.00
J. Stankūnas, Chicago, IU. 3.00
J. Bekerytė, Toronto, Canada 3.00
M. Timmerman, Winnipeg, Canada 2.00
Z. Grybinas, O’FaUon, IU. 2.00
D. Rukšėnas, Hamilton, Canada 2.00
D. Liepaitė,. Cicero, IU. 2.00
E. Kleinas, Quincy, Mass. fl977.HI.27

tragiškai žuvusio sūnaus a.a. Daliaus 
atminimui) 50.00

S. Kligys, CatonsviUe, Md. a.a. Juliaus
Šilgalio atminimui skiria Skautų Fondui 10.00

UŽPRENUMERAVO Į UŽJŪRIUS:

L Lileikienė, Omaha, Nebr. - 2 prenum. į
Vokietiją $6.00

E. Kleinas, Quincy, Mass. - 3prenum. 15.00
P. J. Labanauskas, Bethesda, Md. -

1 prenum. j.00
P. Gulbinskas, Toronto, Canada -1 prenum. 2.00

RUOŠKIMĖS DIDŽIAJAM ŽYGIUI WASHINGTONE

RUGSĖJO 24 DIENĄ. BŪKIME DEMONSTRACIJŲ 

DALYVIAIS KOVOJANT UŽ PABALTIJO

ŽMONIŲ TEISES
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DIDŽIOJI S'CIMM

skanūs pietūs, o po to — pašneke
siai apie rikiuotę ir skiltininką (G. 
Viliūnaitė ir s. H. Antanaitis). 
Pavakariu staiga pasigirdo paskli
dę po. stovyklą gražūs trimito aidai. 
Stovykloje kilo panika. Visa sto
vykla, seniai negirdėjusi tikros

AUSTRALIJA VELYKINĖ STOVYKLA — 
SKILTININKLĮ KURSAI

trimito muzikos, nustebinta su
bėgo prie valgyklos pažiūrėti, kas 
taip gražiai trimituoja. Pasirodo, 
tai buvo brolio Antanaičio darbas!

Tik prasidėjus Velykų atosto
goms, SydnejaUs skautai ir skautės 
suvažiavo stovyklauti į Ingleburn’o 
“Aušros” stovyklavietę, tur būt, 
paskutinį kartą prieš,Vl-ją Tautinę 
Stovyklą. Stovykla truko nuo 
balandžio 7 iki 11 d.

KETVIRTADIENIO pavakarį 
pradėjo į stovyklavietę rinktis 
skautai ir apie 9 vai. vakaro čia 
buvo nemažas būrelis brolių ir 
sesių (daugiausia skautų ir vil
kiukų). Bet dar ne visi atvažiavo — 
laukėme būrelio skautų ir skaučių 
atvykstančių iš Melburno daly
vauti skiltininkų kursuose. Laukti 
laukėme, bet nesulaukėme. Pasi
rodo, kad Melburne buvo labai 
smarki audra ir Tullamarine aero
dromas uždarytas.

Broliai skautai ilgą laiką patam
sėję statė palapines (Jums, broliai, 
už tai skautiškas ačiū!), o vilkiukai 
ir skautės susikūrė mažą lauželį. 
Gulti ėjom labai vėlai.

PENKTADIENĮ anksti iš ryto 
buvome sušaukti sunkiai ir skaus
mingai mankštai, kurią vedė brolis 
Braželis. Po pusryčių atvyko dau
giau stovyklautojų; dienos metu 
visi tvarkėsi ir išsikėlė į savo 
skilčių palapines.

Popiet atvažiavo melburniškiai: 
B. Prašmutaitė, R. Makarevičiūtė, 
J. ir V. Sakalauskaitės, K. Dide- 
lytė, T. Baltutis, V. Žilinskas ir V. 
Sadauskas. Po vakarienės prasi
dėjo vadovų kursai. Pirmas pašne
kesys buvo apie lietuvių papročius. 
Vėliau įvyko linksmas laužas ir dar 
vienas pašnekesys apie elgesį 
bėdos atvejais. Pašnekesius vedė 
sesė G. Viliūnaitė ir brolis Mikuta
vičius.

ŠEŠTADIENIO rytą išklausėm 
dviejų paskaitų. Pirmą — “Išliki
mas miške” — vedė A. Zduoba, ją 

sekė s. B. Barkaus paskaita — 
“Lietuviai Australijoje”. Popiet 
buvo G. Saukos pašnekesys apie 
iškylavimą, turėjęs mus paruošti 
naktinei iškylai. Per pusvalandį 
susikrovėm daiktus ir pradėjom 
žygį. Melburniškiai turėjo eiti ilgu 
vingiuotu keliu, nes jie niekad ne
buvo tokioje iškyloje. Sydnejiškiai 
ėjo trumpesniu ir tiesesniu keliu. 
Jie atėjo, pirmiau, bet greit atsi
rado ir melburniškiai. Dabar pra
dėjom dirbti — statėmės lapines ir 
individualiai virėmės maistą. Kai 
baigėm įsirengti nakvynvietes, 
ėjom prie laužo pašnekesiui apie 
dabartinę Lietuvą (V. Šliteris). Po 
to sekė ilgai užsitęsęs laužas. 
Vakaras buvo baisiai šaltas, 
“lovos” — kietos, tad beveik visi 
mažai miegojo.

SEKMADIENIO rytą atsikėlę 
pasidarėm sau pusryčius ir grįžom 
atgal į stovyklavietę. Čia apsi- 
prausėm, susitvarkėme ir išvykom 
mišioms į Lindcombe (Sydnejuj).

Grįžus, Ingleburne, mūsų laukė 

Sužavėti broliai ir sesės jam padai 
navo “bravo, bravissimo”.

Toliau vyko brolio E. Zduobos 
pašnekesys apie palapinių staty
mą. Po vėliavos nuleidimo iš 
Velykų Bobutės gavome po kiau
šinį. Paskutinis laužas buvo labai 
linksmas ir įdomus, su gerais pasi
rodymais. Po laužo valgykloje 
matėm skaidres iš vasaros “Stel
mužės” stovyklos; jas rodė brolis 
Zduoba.

Po naktipiečių kursai ėjo 
toliau — klausėmės brolio Mikuta
vičiaus paskaitos apie pirmąją 
pagalbą. Po jos, grupėmis, žaidėme 
mūsų paruoštus naktinius žai
dimus.

Gulėme, vėlai. Vos pradėjom 
knarkti, kai vyčiai pakėlė mus ir 
liepė nuimti palapines, susidėti 
daiktus ir nunešti į valgyklą. Ne
trukus gavome įsakymą pastatyti

Taip gaivinasi Džiugo tunto sto
vyklautojai Melbourne, Wonga 
Parke.

V. Vaitkaus nuotr.
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palapines kitoje vietoje, susitvar
kyti lovas ir eiti miegot. Atrodo, 
kad visa tai buvo labai paprastas 
reikalas, bet tai nebuvo taip 
lengva.

PIRMADIENIS. Mažai mie
gota!.. Bet ėjome į mankštą, kurią 
vedė M. Mauragis. Po pusryčių 
buvo duota laiko pasiruošti skilti- 
ninkų kursų egzaminams, kurie 
buvo ilgi. Vėliau, pavalgius pietus, 
nuėmėme palapines ir sutvarkėme 
savo daiktus.

Stovyklos uždarymo — vėliavos 
nuleidimo metu stovyklos viršinin
kas J. Belkus paskelbė egzaminų

LOS ANGELES GINTARAI, GINTARĖLIAI...

Los Angeles Gražinos vyr. skau
čių būrelis savo žiemos darbymetį 
baigė gegužės 22 d., suruošdamas 
gintaro parodą, kuri vyko šv. Ka
zimiero par. salėje. Septyni dideli 
stalai linko nuo gintaro eksponatų. 
Gražinietės panaudojo savo meniš
kus gabumus, įvairiai ir patraukliai 
pristatydamos mūsų tautos ..“auk
są” lankytojams. Tarp žalių pušų 
spyglių spindėjo sagos, auskarai. 
Nuo įdomiai išsiraičiusių šakelių 
virtinėmis kabėjo įvairaus atspal
vio karoliai. Tarp rūpintojėlių ir 
audinių pūpsojo klumpelės, skry
nutės, gintaru inkrustuoti pa
veikslai, lėkštės ir natūralaus 
gintaro gabalai. Visa tai — pačių 
gražiniečių ir jų rėmėjų turtas.

Vienas stalas buvo paskirtas 
medžio drožiniams, kuriuos pasko
lino jų kūrėjas Paulius Varis. Ten 
matėsi miniatūrinė žemdirbio so
dyba, staklės su tikrai audžiamu 
audeklu, verpėja prie ratelio, 
senelis suklupęs prie rūpintojėlio, 
artojas ir Nežinomojo Kareivio 
Kapo reprodukcija. Visi P. Vario 
drožiniai užbaigti iki mažiausios 
detalės ir liudija jo kruopštumą ir 
meilę tautodailei.

Parodos metu archeologė Dr. 
Marija Gimbutienė skaitė paskaitą 
“Gintaras ir jo simbolika”. Profe
sorė nuostabiai pagavo klausytojų 
dėmesį, ir visi kartu nukeliavome į 

rezultatus. Stovyklautojai, neįsi
jungę į skiltininkų kursus, irgi 
dalyvavo įdomiuose užsiėmimuose 
ir varžybose. Laimėtojai gavo 
dovanėles.

Stovyklavo 63 skautai ir skau
tės.

Rajono Vadas v.s. A. Mauragis 
pasveikino stovyklautojus ' ir pa
dėkojo stovyklos vadovybei bei 
kursų dalyviams.

Giedant Tautos Himną, nuleista 
vėliava, ir velykinė stovykla 
baigta.

Rita Barkutė 
Sydnejaus “Aušros” 

tuntas

gilią priešistorę, kada formavosi 
sakai į dabar mums pažįstamą gin
tarą. Išgirdome, kaip gintarą ver
tino senovės civilizacijos, kaip 
gintaras, jo spalva, senovės lietu
vių buvo lyginami su saule, kuri 
tada garbinta kaip viena iš gamtos 
galybių. Senovės lietuvaitės išdi
džiai puošėsi gintaru ir mes juo 
tebesipuošiame. Kitataučiai vėl 
gintarą pradeda .branginti ir ver
tinti. Klausytojai profesorę apipylė 
klausimais, ir tą dieną visi jautėsi 
pasisėmę naujų žinių.

Gintaro paroda visuomenės buvo 
šiltai priimta ir įvertinta.

B.P.

Dr. M. Gimbutienė kultūrinėje 
popietėje skaito paskaitą “Gintaras 

jo simbolika”.
M. Stoškutės nuotr.

Gintarai, gintarėliai...
M. Stoškutės nuotr.
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BOSTONAS

tytė, Cynthia Hodges.

CLEVELAND PRIĖMĖM

Birželio 13 d. čia lankėsi žinomas 
sportininkas, buvęs Nepr. Lietu
vos krepšinio rinktinės kapitonas 
Leonas Baltrūnas. Vėliau Lietu
voje jis tapo “Čiurlionio” ansamblio 
nariu. Išemigravęs Australijon, po 
daugelio metų su žmona Aldona 
bekeliaudami po pasaulį, užsuko ir

BROLĮ KELIAUTOJĄ
į Clevelandą. Buvo malonu skau
tiškam jaunimui ir vadovams pa
bendrauti su buvusia Lietuvos 
krepšinio žvaigžde, juoba, kad jis 
yra ir mūsų brolis, turįs paskauti- 
ninkio laipsnį.

Jį pristatė v.s. VI. Bacevičius; po 
to ir pats svečias papasakojo apie

Prisirinkusios gėlių, darome 
verbas. Bostono sesės stovykloje.

Australiją ir visą judrųjį tenykštį 
skruzdėlyną, beruošiantį Viją 
Taut. Stovyklą. Prie tos ruošos 
prisideda ir’ps. L. Baltrūnas. Jo 
žodžiais, mums belieka tik taupyti 
pinigą ir skatinti jaunimą vykti į tą 
didįjį 60-sios skautiškos sukakties 
renginį. Svečias buvo apibertas 
daugeliu klausimų — visiems įdomi 
toji neregėta-negirdėta Australija!

Išlydėdami ps. L. Baltrūną, 
“Neringos” ir “Pilėnų” tuntų skau
tai apdovanojo knygomis, o jis 
jiems sakė: “Iki pasimatymo 
Australijoje!”

Koresp.

Susitinkame su ps. L. Baltrūnu 
iš Australijos.

Sėdi iš k. į deš.: v.s. VI. Bacevi
čius, v.s. V. Šenbęrgas, “Neringos" 
tunto tuntininkė s. E. Nainienė, ps. 
L. Baltrūnas, “Pilėnų" tunto tunti- 
ninkas ps. G. Taoras, ASD pirmi
ninkė fil. J. Mickevičiūtė ir kiti 
broliai ir sesės.

v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.
‘i‘2.
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CLEVELAND MATĖME DAUG ĮDOMYBIŲ

Šiai iškylai ruošėmės visą pava
sarį ir pagaliau birželio 11 d. įvyk
dėm savo planą: važiavom į 
Wright-Patterson oro laivyno bazę 
ir muziejų prie Daytono, Ohio. 
Kelionė buvo netrumpa (220 
mylių), bet visi greit pamiršom ilgą 
kelionę, pamatę didžiausią ir se
niausią karinės aviacijos muziejų.

Pakely sustojome Columbus 
mieste, Ohio valstijos sostinėje. 
Čia aplankėm Senato rūmus. Buvo 
įdomu, nes matėm tas vietas, kur 
mūsų atstovai susirenka. Apžiū
rėję Columbus, važiavom toliau.

Atvažiavę į muziejų, stebėjomės 
jo dydžiu. Pirmiausia apžiūrėjom 

Pilėnų tunto broliai A. Spir'kai- 
tis (kairėje) ir Miškinis (deši
nėje) apžiūrinėja bombonešio vidų

lauke pastatytus lėktuvus, bombo
nešius ir raketas. Po to ėjom ap
žiūrėti patį muziejų, kuriame 
viskas chronologiškai išstatyta. 
Matėm pirmuosius lėktuvus. Čia 
buvo modelis ir pirmojo brolių 
Wright lėktuvo, kuriuo jie skrido 
prieš 70 metų. Po to lėktuvai buvo 
patobulinami — vis galingesni ir 
greitesni. Tų patobulinimų reikš
mė vis buvo aiškinama. Abu Pa
sauliniai karai detaliai išaiškinti 
paveikslais, aprašymais ir mode
liais arba pačiais lėktuvais.

Muziejuje yra didelė salė, pilna 
visokiausių lėktuvų: didelių, mažų, 
transportačinių, karinių. Dar buvo 
ir bombonešių, helikopterių ir net 
APOLLO 15 kapsulė!

Specialioje vietoje buvo išstatyti

VIENĄ GRAŽIĄ DIENĄ IR MES BŪSIME VYRESNĖS SKAUTĖS

Cleveland© aguonėlės Kaziuko mugėje. v.s. VI. Bacevičiaus nuotr
įrankiai, II-jo Pasaul. karo metu 
padaryti pačių karo belaisvių 
vokiečių stovyklose. Įdomu pama
tyti, kaip žmonės galėjo beveik iš 
nieko sumontuoti veikiantį laikro
dį, viryklą, šautuvus ir visokiau
sius kepimo ir virimo įrankius.

Muziejus yra toli nuo nūmų, bet 
pilnas turtingos informacijos. Lai
kas greit praėjo, jį apžiūrinėjant. 
Buvo gera iškyla, kuri visiems pa
tiko.

prityr. sk. Algis Miškinis, 
Pilėnų tuntas

Kada nors jos pakeis savo vadoves.
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PIRMOJI SUEIGA

įįftGŪR.Ų'ŽEMĖJE

Brolis Bronius sueiliavo, 
Aleksandras iliustravo

Vėl sekmadienis išaušo, 
Rimas nekantrauja;
— Tėti, mama, gal jau laikąs? 
Sueigon keliaujam!

Skilčiai sakalų priskyrė, 
Stovi eilėj tyliai, 
Uniformos brolių žiba, 
Jis — tiktai civilis.

Šypsos tėtis: — Nesirūpink, 
Valandų dar pora, 
Eik į kiemą sau pažaisti, 
Toks malonus oras.

Per rikiuotę Rimui Švilpai 
Kažkas maišė koją, 
Ką nedaręs — nepataiko, 
Broliai tik kvatoja.

Dar ateis ir mano dienos, 
Viską aš žinosiu, 
O tada — pasigailėsit, 
Gavę, kaip per nosį...

Ai, nelinksma buvo Švilpai 
Prieš smarkuolius brolius:
— Tik jie vieni viską žino, 
Bet aš — ne iš molio!

***
Na, va, štai jau ir atvyko, 
Atvedė Rimuką.
O drąsuolis Rimas dairos, 
Baimė pilvą suka...

Tėtis draugininkui sako:
— Skautas štai, dar vienas! 
Geltonsnapis tai vyriokas, 
Žalias tartum šienas.

— Žengte marš! Kairėn! Aplinkui! — 
Vadas komanduoja.
Šoka Švilpa, kaip žiogelis, 
Nesiorientuoja.

Bandė koją aukštai kelti, 
Bandė ir — sugriuvo. 
Mat, sustoti nesuspėjo, 
Kai komanda buvo.

Rišt mazgus sunku baisiausiai, 
Virvės tos tik pinas.
Broliai vikriai visas mezga, — 
Stebisi vaikinas.

Prie žaidimų atsigavo
, Mūs vikrus Rimutis.

Čia jau aišku man kaip dieną: 
Teks pirmuoju būti!..

Rimą plyksteri raudonis:
— Nukalba tas tėtis...
Draugininkas juokias, taria: 

. — Mes jau pažiūrėsim...

Kai po gatvę slampinėji, 
Tai taisyklių — jokių, 
Bet, kai žaidi su draugove, 
Tenka jų išmokti!

Bet ir vėl Rimukas mūsų 
Klumpa, virsta, kelias. 
Skiltininkas sako: — žaiski, 
Čia juokų nedaręs!

Sueigai jau besibaigiant, 
Draugininkas tarė:
— Broliai, iškylon žygiuosim 
Greit į mišką žalią.

Pasirengt visiems lig vieno, 
Gaut tėvų leidimą, 
Sutvarkyti uniformas, 
Visa kita — žinot!

v/ 
' C"., 
v

Šitoj vietoj tašką, va, 
Deda rašanti ranka.

Kitą mėnesį, brolyčiai, 
Švilpos nuotykius matysit 
Jau australiškam miške; 
(Juk skaitysit juos, ar ne?).
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