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VOKIETIJOS RAJONAS
Šią vasarą mūsų skautės buvo 

Anglijos ir Luxemburgo skaučių vieš
nios. Anglijoje stovyklavo 9 mūsų 
sesės: 3 Cambridge, 1 Cheshire,3 
Edinburge ir 2 Jersey. Luxembur- 
gan buvo pakviestos dvi. Visos grįžo 
iš viešnagės labai patenkintos, pil
nos malonių įspūdžių, naujų pažin
čių ir plačiai supažindinusios kitas 
skautes su mūsų tėvyne.

Štai ką rašo Marina, viešėjusi 
pas Edinburgo skautes: "Londone mus 
pasitiko Anglijos skautės. Pavalgy
dinusios lankė su mumis istorines 
Londono vietas. Mudviem su Irena 
pavyko ir į Lietuvių Namus užsukti, 
tik trumpai teko būti, nes jau laukė 
mus tolima kelionė autobusu į Edin
burgą. Tik kitą dieną po pietų at
sidūrėm "Leslie Fife Camp'e". Čia 
stovyklavome savaitę. Visur, kur tik 
galimybių buvo, mokėm angles ir 
kitų tautybių skautes mūsų dainelių - 
ar tai bulves skutant, ar malkas ne
šant. Ir taip bematant visa stovykla 
lietuviškom dainom skambėjo. Di
džiojo laužo metu mudvi su Irena 
pašokome Jūreivių šokį, o visa sto
vykla sudainavo "Sykį skautės susi
tarę" ir "Lauželis, lauželis". Ar 
ne puiku? Is’ stovyklos vykome pas 
šeimas,kur praleidome dvi savaites.

O Žibutė,kuri buvo Cambridge, 
džiaugiasi: "Anglijoje susipažinau 
ir susibičiuliavau su Graikijos skau
tėmis. Dabar susirašinėju. Kviečia 
kitą vasarą atvažiuoti į Graikiją sto
vyklauti, tad dabar taupau, kad ga
lėčiau su sesėm graikėm kitą vasa
rą praleisti."

Gerda iš Luxemburgo praneša: 
"Jau visa savaitė, kai Luxemburge 
atostogaujame. Į čia atvykome iš 
stovyklos, kur įdomiai ir naudingai 
laiką praleidome. Čia, šeimoje, 
taip pat smagu. Kas dieną lankome 
miesto gražias ir istorines vietas, 
tik vis su kita skautuke, pas kurią ir 
valgome."

Kelios mūsų sesės pergyveno 
įspūdingas dienas Pasauliniame Eu
charistiniame Kongrese Munchene.

Dabar, grįžusios į kasdienybę, 
dalinamės vasaros laimėjimais savo 
skiltyse ir lavinamės Dievo, Tėvynės 
ir Artimo Tarnybai.

Rajono Vadeivė

Buvusiam Worcesterio Nevėžio 
tunto tuntininkui

ps. V.Bliumfeldui ,
jo mylimam Tėveliui mirus, 
gilią užuojautą reiškia

Hartfordo Skautų 
Tėviškės Vietininkija

Mielai mūsų sesei

v.valt. Auksei Paplėnaitei,
jos brangiam tėveliui dr. J. Paplėnui mirus, reiškiame nuoširdžiau
sią užuojautą ir kartu liūdime

"Juodkrantės" Jūrų Skaučių Tunto
Vadija ir Sesės

Teisėjui Antanui Kudirkai mirus,

jo žmoną Magdaleną, dukrą vyr. skautę Nijolę ir sūnų sk.vytį Arvydą 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Waterburio Skautės ir Skautai ir
Waterburio Sk.Tėvų ir Rėmėjų Komitetas
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J. KUZMINSKIS VILNIUS

SAVASIS ŽODIS
Šiandien išsiblaškius po platųjį pasaulį, yra labai 

svarbu turėti kiek galima tampresnius ryšius. Būtų 
labai jau oficialu, gal net skurdu, tenkintis vien ap
linkraščiais bei laiškais. Taip pat tik vietinius reika
lus daugiausia teliečiantieji rajonų ar vienetų laik
raščiai neapima mūsų visų. Jautėme ir tebejaučia
me, kad mums reikia kai ko daugiau. O tai šiuo metu 
yra visus rajonus pasiekiąs, visiems tarnaująs, visus 
jungiąs mūsų Sąjungos bendrasis laikraštis “Skautų 
Aidas”. Ateinančiais metais, sausio mėn., jau bus 
10 metų, kai jis leidžiamas Toronte, Kanadoje. Nu
eitas kelias netrumpas ir nelengvas. Dėka didžio pa
sišventimo grupelės entuziastų ir Sąjungos narių bei 
skaitytojų pritarimo daug pasitaikiusių kliūčių buvo 
nugalėta, ir šiandien mūsų laikraštis eina jau drą
sesniais žingsniais, negu buvo pradėta. Tačiau bu
dėti ir čia reikia. Kiekvieną rudenį tam skelbiamas 
laikraščio platinimo vajus. Tai priminimas seniems 
skaitytojams, kad jau ateina laikas atnaujinti prenu
meratas. Tai proga vienetams ir pavieniams Sąjun
gos nariams - rems pasivaržyti, beplatinant laikraštį 
ir beieškant naujų prenumeratų. Tai įspėjimas vi
siems, kad laikraštis laikosi tik prenumeratomis ir 
aukomis. Jai jų nebus — nebus ir laikraščio.

Ir šiame numeryje skelbiamas 1960/61 metams 
“Skautų Aido” platinimo konkursas — vajus (žiūr. 
taisykles) turi tą patį tikslą. Tačiau, kai laikraščio 
administracija įtemptai rūpinasi platinimu ir finan

siniais reikalais, redakcija sielojasi turinio gerinimu. 
Turinio klausimu praeitų metų pabaigoje ji išleido 
specialias anketas skaitytojų pasisakymui. Jie buvo 
spausdinami atskirame skyrelyje. Kaip matėme, nuo
monės suplaukė gana įvairios. Iš to redakcijai teli
ko padaryti išvadą, kad, kaip ir buvo laukta, skai
tytojų polinkiai labai nevienodi, kaip nevienodas 
jų amžius, kaip nevienodai jie pasidalinę šakomis. 
Išsišakojusi, plačios apimties mūsų Sąjunga reika- 
laute reikalauja ir savojo laikraščio puslapius taikyti 
visiems. Kiek tuo pagrindu medžiagos redakcija su
laukia ar išprašo iš bendradarbių, toks įvairus šian
dien laikraštis ir yra. Kitas rūpestis, kuriuo redak
cija nenustoja rūpintis — tai yra laikraščio skaity
mas. Neužtenka jo prenumeruoti, gavus pasklaidyti 
ir padėti iki kito numerio. Reikia jį skaityti. Kai kas 
tylomis užmeta, kad, girdi, neįdomus, nėra kas ja
me skaityti. Na, jei organizacijos nariui jau nebe
įdomūs jos reikalai, jos problemos, žinios, žinoma, 
ir laikraštis nebeįdomus.Bet jei dar domimasi savais 
reikalais, tokie užmetimai neturėtų pagrindo. Laik
raščio trūkumus kiekvienas turi teisę papildyti, pats 
rašydamas arba redakcijai pranešdamas savo pa
geidavimus. Kalbėti ir nieko nedaryti nėra pasitar- 
navimas. Skaityti reikia savąją spaudą. Reikėtų įves
ti vienetuose “Skautų Aido” skaitymą. Žiemos suei
gų metu tam būtų pats tinkamiausias laikas. Jei va
dovai dar paskaito, tai mažieji ar mažesnieji, jų ar
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50 metų vengrų skautams
Šiais metais vengrų skautai 17 laisvojo pasaulio 

kraštų švenčia savo auksinį jubiliejų. Sukaktis ypač 
paminėta Jubiliejinėmis Tautinėmis stovyklomis 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei Europoje. Dar viena 
Stovykla bus ir Australijoje.

Didžiausia Jubiliejinė Stovykla, kurioje stovyk
lavo keli šimtai vengrų skautų iš įvairių Kanados ir 
JAV vietovių, įvyko prie Wadsworth ežero Ontario 
provincijoje. Dr. Nicholas Mattyasovszky - Zsolnay, 
vengrų skautų išeivijoje pirmininkas, tą stovyklą 
atidarė š. m. liepos 2 d. Savo atidarymo kalboje jis 
pažymėjo, kad nors vengrų skautai yra priversti 
skautavimą tęsti išeivijoje — laisvame pasaulyje tu
ri galymybių atšvęsti auksinę sukaktį ir dar kartą 
pasižadėti tiems ideaams, kurie prieš 50 metų pa
traukė daug Vengrijos jaunimo,

Vengrų skautai IV TS. Nuotr. V.Kizlaičio

Stovykla buvo padalyta į šešias pastovykles. 
“Goedoelloe” pastovyklėje stovyklavo kitų ^utų 
skiltys, jų tarpe kanadiečių ir amerikiečių. 27 kitų 
tautų asociacijos sveikino raštu šią stovyklą. Dviejų 
savaičių stovykloje buvo šokių ir dainų varžybos, 
skilčių varžybos, miško žaidimų. Dviejose didelėse 
palapinėse buvo įrengta vengrų liaudies meno pa
roda.

tėvų neraginami, vargu ar prisivers patys skaityti, 
išeinant iš visuotino rūpesčio, kad mūsų atžalynas 
šiandien mieliau žiūri televizijos ar spalvotų knyge
lių, negu į rankas ima lietuvišką laikraštį ar knygą. 
Todėl šiame vajuje bandome įvesti naujovę — “Skau
tų Aido” skaitymo varžybas vienetams. Tikime, kad 
vadovai pažiūrės į tai labai rimtai. Šių varžybų pra- 
vedimas vistiek duotų mūsų jauniesiems daugiau, 
negu jie patys neraginami beįstengia gauti.

Savasis žodis šiandien reikalingas ne tik dide
lio dėmesio, bet ir meilės. Ir pavergtoje Tėvynėje, 
ir laisvame pasaulyje jis skandinamas ir stelbiamas 
svetimųjų. Jį mylėdami ir išlaikydami, išsilaikysi
me ir patys.

2

Panaši programa vyko ir Simon Balint skautų 
rezervate netoli Sao Paulo Brazilijoje, kur vengrų 
skautai taip pat buvo susirinkę Jubiliejinėn Stovyk
lom Ten skautės stovyklavo vengrų stiliumi pasta
tytuose namuose, skautai — netoli esančiame kalne. 
Stovykla buvo lankoma Brazilijos skautų ir jų va
dovų.

Vengrų , skautai Argentinoje buvo suorganizavę 
specialų savaitgalį Jubiliejaus paminėjimui. Pasiro
dymuose dalyvavo kelios kitataučių skautų grupės, 
galėjusios pasigrožėti vengrų tautiniais šokiais.

Vengrų reprezentacinė skiltis paraduoja IV TS.
Nuotr. V. Kizlaičio

Vengrų skautai iš Švedijos, Belgijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Austrijos ir V. Vokietijos 
turėjo savo Jubiliejinę stovyklą Bavarijos Alpėse, 
Ascholdingen’e. Šioje stovykloje dalyvavo svečių iš 
Danijos, Olandijos ir 12 iš Didž. Britanijos. Skautai 
stovyklavo atskiromis savo kraštų grupėmis, bet tu
rėjo bendrą programą.

Į antrąjį penkiasdešimtmetį vengrų skautai žvel
gia didele viltimi, kad greitai jie galės skautavimą 
tęsti laisvoje Vengrijoje.

(Iš “PressRelease”)

Nepriklausomos Vengrijos pašto ženklai.
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LIETUVIAI SKAUTAI ŠVEICARIJOJE

Būk svečias, mielas skaitytojau, ir užsuk bent 
mintimis i toli nuo savo namų atitolusių laisvės my
lėtojo Viliaus Teliaus sali, Šveicariją. Ak, Šveicarija, 
manau, kad šis žodis ne vienam lietuviui suža
dins jo vaizduotėje ištisas pasakų šalis. Juk ir Mai
ronis užburtas jos gamtos grožio prie Keturių Kanto
nų ežero atrišo savo mūzai sparnus ...

Šalia kitų lietuvių skautų stovyklų, kurios šiais 
metais įvyko Amerikoje, Australijoje, Anglijoje ir ki
tuose kraštuose, dešimt LSB Vokietijos Rajono “Auš
ros” tunto skautų turėjo progos taip pat pastovyklau- 
ti. Mus pakvietė Šveicarijos skautai kartu su jais da
lyvauti jų ruošiamoje stovykloje, kuri įvyko netoli 
Bonaduco miestelio, Graubuendeno kantone. Dėl 
finansinių sunkumų mūsų “Aušros” tunto reprezen
tacinis dešimtukas tikrai nebūtų galėjęs nuvykti į 
minėtą stovyklą, jei mums čia vėl nebūtų atėję į pa
galbą mūsų broliai lietuviai iš Amerikos.

Atėjus liepos 16 d. ir atsisveikinę su Vokietijos 
rajono vadeiva s. T. Gailiumi, leidomės traukiniu į

Sekmadienio rytą stovyklautojai susirinko Kumpam su 
sikaupimui. 1

pietus, j Šveicariją. Pro traukinio langą žaibo grei
tumu lėkė dideli Vokietijos pramonės miestai, vy
nuogynai. Gal būtume nepastebėję, kad jau atsidū-

Mus lanko Gryfenbergo tunto įkūrėjas (trečias is’ kairės); 
antras iš kairės dabartinis to tunto tuntininkas, ketvirtas
- mūsų skilties skiltininkas V. Lenertas.

rėme Šveicarijos pasieny, jei mūsų kalbų nebūtų 
nutraukęss skardus balsas, “Zeigen šie, bitte, ihre 
Paesse vor” (Parodykite savo pasus, prašau). Tai bu
vo Vokietijos bei Šveicarijos pasų ir vizų tikrintojai. 
Po įvairių tikrinimų be kliūčių, mes galėjome įva
žiuoti į Šveicariją. Buvome dabar jau Šveicarijoje, 
neutralioje žemėje, žemėje, kurios tiesioginiai ne
lietė abu pasauliniai karai. Bazelio miestas. Tai pir
ma Šveicarijos stotis, kurioje mūsų elektros srove 
varomas traukinys sustojo trumpam atsikvėpimui. 
Nors trumpam galėjome pasijusti, kaip “Amerikoje”: 
namai, krautuvės, žmonės . . . Ėjome išsikeisti vokiš
ką valiuaą. Siutėme artimiesiems atvirutes. Antra 
Šveicarijos stotis — Zuerichas. Čia mūsų jau laukė 
šveicarų skautai. Jie pasitiko, priėmė mus tikrai šil-
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Jauna ožkutė patenkinta uniforma ir skautais.

tai, broliškai. Stotyje mus pasitiko taip pat p. Pau- 
laitis su žmona. Taip apsupti šveicarų skautų ir dvie
jų Zueriche gyvenančių lietuvių, buvome nuvesti į 
stoties restoraną atsikvėpti, pasistiprinti ir susipa
žinti. Žinojome, kad nuo dabar prasideda mūsų tė
vynės ir lietuvių skautų reprezentavimas pilna to 
žodžio prasme. Ponas Paulaitis mus pasveikino visų 
Zueriche gyvenančių lietuvių vardu, supažindamas 
mus su šiuo kraštu. Po to šveicarų skautų “Gryfen- 
bergo” tunto tuntininkas mus pasveikino, laimingai 
atvykusius i Šveicariją, k paaiškino, kaip jie sugal
vojo pasikviesti mus kartu su jais pastovyklauti.

“Visų pirma mes norėjome kviesti Berlyno vokie
čių skautus. Apie lietuvių skautus Vokietijoje mūsų 
tunto skautai maža tebuvo girdėję. Bet iš kitų vy
resnių šveicarų skautų vadų, su kuriais anksčiau 
Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos skautai palaikė ar
timus ryšius, mes vėliau sužinojome apie Vokietijo
je esančių lietuvių skautų būklę ir išgirdome, kad

Zuericho skiltininkės vaišinamos "cepelinais".

lietuvių skautai yra geri skautai, iš kurių galima 
tikrai pasimokyti, su kuriais galima prie laužų pasi
džiaugti, rimtai padiskutuoti... ” — tuntininkas tę
sė toliau, — “ir žinoma, mes sužinoję apie jus, jūsų 

tautą, kuri dabar yra pvergta ir laisvojo pasaulio 
dažnai užmiršta, norėjome ją atgaivinti mūsų jau
nesniųjų skautų tarpe. Mes pakeitėme savo planus ir 
pakvietėme jus pas mus atvažiuoti.”

Išgirdę tokius tikrai palankius, šiltus žodžius 
apie lietuvių skautus, labai nudžiugome. Iš šito ma
žo pavyzdžio galima matyti, kiek yra naudingi Lie
tuvai geri lietuvių skautai. Šitie šveicarų dabartiniai 
vyresni skautų vadai, kurie anuo metu draugaudami 
su lietuvių skautais buvo jauni, dabar tapę vadais, 
buvo ir pasiliko mūsų draugais ir mielai prisimena 
tas gražias dienas, kurias praleido drauge su mūsų, 
skautais.

Mūsų reprezentacinio vieneto vadas v. si. V. Lė- 
nertas, baigęs Lietuvių Vasario 16 Gimnaziją ir da
bar studijuojąs chemiją Heidelbergo universitete, 
lietuvių skautų vardu padėkojo už toki gražų pri
ėmimą ir vėliau šveicarų skautams įteikė lietuvių 
skautų dovanas: lietuvišką kryžių ir juostas. Mums

Šveicarų skautų skiltis mūsų stovykloje.

pavalgius, šveicarų skautai sukrovė mūsų bagažą į 
mašiną ir kvietė mus vykti kartu su jais į savo būsti
nę, kuri buvo prie miesto periferijos. Nuvykome, 
įėjome į vidų ir nustebome. Viskas moderniai, prak
tiškai ir tik skautiškai įrengta. Elektrinė virtuvė, 
vandens purkšlės maudykloje, būklai, svečių kam
bariai, miegamieji ir 1.1. Salia Šveicarų vėliavos ant 
sienos kabėjo mūsų lietuviška trispalvė. Pavalgę va
karienę ir susipažinę daugiau su Šveicarija, nuėjo
me gulti.

Kitą rytą kėlėmės, saulei tekant. Prieš mūsų akis 
dar tolima kelionė į stovyklą. Stotyje mūsų jau laukė 
per aštuoniasdešimt šveicarų skautų, kuriuos atvyko 
išlydėti tėvai. Pasiskirstę tarp šveicarų skautų, sė- 
domės į rezervuotus vagonus. Traukinys pajudėjo. 
Pasigirdo trimitų, būgno balsai, kurie maišėsi su jų 
tėvų atsisveikinimo žodžiais. Leidomės traukiniu per 
Šveicarijos nuostabiai gražią ir įvairią gamtą stovyk
los link. Traukinyje užsimezgė įvairios kalbos su 
šveicariukais, atsirado pirmieji draugai. Įdomu pa
žymėti, kad šveicarų skautai, su kuriais teko kalbė
tis, buvo labai gerai informuoti apie Lietuvą, jos 
istoriją, žmones. Mums paklausus, iš kur viską taip
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Šveicarijos broliai pavargę ilsisi.

Po 5 vai. kopimo pasiekėme kalno viršūnę.

gerai žino apie mus, atsakė, kad iš savo skautiškos 
spaudos ir skilties sueigų. Bonaduco stotis. Išlipo
me. Apsidžiaugėm. Pirmas žvilgsnis krito i kalnus. 
Kokie jie aukšti, apaugę miškais, snieguotomis vir
šūnėmis. Daug kas iš mūsų tokių kalnų dar nebuvo
me savo akimis matęs. Pagaliau atvykome i pačią 
stovyklavietę. Mes gavome sau atskirą vietą, mūsų 
lietuvišką rajoną, prie pat stovyklos Įėjimo vartų. 
Visos skiltys buvo taip išskirstytos, kad viena kitos 
negalėjo matyti, mat, vieta buvo kalnuota, miške, 
kalnų papėdėje. Prasidėjo mūsų stovyklavietės Įren
gimo darbai. Dirbome kiek Įstengdami, ir ilgiau, ne
gu buvome numatę. Mūsų stovykla vis gražėjo ir 
gražėjo.

Kitą dieną pasirodė įdėto darbo vaisiai. Palapi
nės gražiai pusračiu pastatytos, o stovyklos vidury, 
ant aukšto stiebo, plevėsavo mūsų trispalvė. Aplink 
vėliavos stiebą dėjome iš smėlio ir baltų kaip snie
gas, mažų akmenukų, kuriuos atsinešėm nuo Reino 
krantų, 3 metrų didumo mozaiką, kuri simbolizavo 
lietuvių skautų leliją. Keli broliai sušilę kasė kietoje, 
akmenuotoje žemėje skautišką stalą. Iškasė. JĮ pa- 
puošėme lietuviškais ornamentais, vytimi ir įrašu 
“Lietuvos skautai”. Nepertoliausiai nuo stalo pa
statėme aukurą. Jis buvo pastatytas iš iškasto stalo 
ir aplinkui gulinčių akmenų. Užpakalyje aukuro 
įkasėme lietuvišką kryžių. Vartai buvo irgi jau pa
statyti. Virš jų įrašas: “Dirbame Tau, Tėvynei”. Pa
statėme labai modernią, slankiojamą virtuvę. Kiek
vieną palapinę papuošėme taip, kaip lietuvių skau
tams yra Įprasta.Pasipuošimo darbai užbaigti.

Kitą dieną oficialus stovyklos atidarymas. Su- 
vėliavos. Tai buvo šveicarų vėliava ir mūsų, lietuviš- 
važiavo daug svečių. Ir pakilo viena šalia kitos dvi 

koji trispalvė. Pasigirdo iš dešimt jaunų lietuvių 
skautų mūsų Tautos Himnas. Stovykla prasidėjo. 
Ji tęsėsi dvi savaites. Ir nevienas gal klaus, ką mes 
per šitą laikotarpį darėme, nuveikėme. Drąsiai ga
liu sakyti, kad mūsų broliai čia gerai pasirodė. Mes 
žinojome, kad atvykome ne vien pastovyklauti ir 
ilsėtis, bet atvažiavome visų pirmą reprezentuoti 
mūsų tautą ir broliją. Ir garsinome jos vardą, kur tik 
galėjome: stovyklos laikrašty, viešuose pasirody
muose, asmeniškuose pokalbiuose, pasakojome švei
carų skautams apie garbingą Lietuvos praeitį, Įvai
rius jos laimėjimus, mūsų kalbą, dabartinę lietuvių 
tautos būklę ir jos Golgotos kelius. Išmokėme juos 
lietuviškai dainuoti, lietuviškų šūkių, kuriuos jie 
mielai prie bendrų laužų kartu su mumis garsiai 
kartodavo. Įsigijome daug naujų draugų, gerų drau
gų. Draugų, kurie mums yra labai reikalingi, kurie 
tikriausiai visuomet pasisakys už laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą. Mokėme ir mokėmės. Sėmėme visas 
tas žinias, kurias jie mums teikė apie savo kraštą 
ir papročius, kad grįžę į Lietuvių Vasario 16 Gimna
ziją galėtume papasakoti ten pasilikusiems savo bro
liams apie Šveicariją, jos žmones, skautus. Lipdami 
į kalnus, išmokome iš jų patvarumo, savęs nugalėji
mo. Išmokome leistis virvėmis nuo uolų, kurios kar
tais būdavo net 30 iki 40 metrų aukštumo. Galėjome 
stiprinti savo drąsą ir pasitikėjimą savimi. Padarę 
keletą iškylų į Šveicarijos gilumą, susipažinome ar
čiau su kraštu ir gamta, aukštai kalnuose gyvenan
čiais žmonėmis.

Stovykla baigėsi. Užgeso laužai. Nutilo dainų bei 
šūkių aidai, bet pasiliko noras, visuomet grįžti min
timis į šį jaukų, kalnų papėdėje gulintį slėnį, netoli 
sruvenančio Reino, kur plevėsavo mūsų trispalvė ir 
dviejų tautu jaunuoliai, skautai tapo neperskiria
mais draugais, tikrais broliais.

si. BR. CEPULEVICIUS.
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GARSINOME LIETUVOS VARDĄ

Liepos mėn. 1 - 7 d. Cambridge, Anglijoje, buvo 
skaučių stovykla. Kaip visos sesės ir broliai žinome, 
Anglų skautės šventė šiemet 50 metų skaučių įkū- 
rimo sukaktį. Visoje Anglijoje buvo suruoštos Jubi
liejinės Stovyklos, į kurias ir lietuvaitės buvo pa
kviestos. Dauguma visų lietuvių skaučių buvo at
vykusios iš Vasario 16 Gimnazijos, Vokietijos, kaip 
ir aš.

Trys sesės, Vanda, Monika ir aš, susidėjusios vi
sus savo septynis daiktus ir kupinos linksmumo — 
skautė visuomet linksma — pasileidom j “anglišką
ją arbatą” (Anglijon).

Sesės Vanda ir Žibutė prie senos bažnyčios

Cambridge nuvykus, pasitiko mus su geriausia 
mašina! Mes išsigandom! Juk mes neatvažiavom ma
šinom važinėti, o keliauti su daina! Bet jos manė, 
kad mes neištvermingos, ir nuo vienos dienos ke- 
lionės- galėjom pavargti. Kelias dienas prieš stovyk
lą gyvenome pas skautes ir susipažinom su kalba, 
kraštu ir žmonėmis.

Pasilsėjusios ir jau gerokai čiulbančios angliškai, 
sunkvežimiu nuvažiavome į stovyklą. Tik spėjom 
iškelti kojas iš sunkvežimio, kai apstojo aplinkui 
mus graikės, anglės, suomės, vokietės ir viena afri
kietė. Klausimas po klausimo — visai nespėjom at
sakyti. O anglų kalba irgi ne kaip upelis bėgo, vis 
reikėjo pagalvoti. Susistačiusios daiktus į palapinę, 
žygiavom į vėliavų aikštę. Bet kaip nusiminėme, 
kai pamatėme, kad mūsų vėliavai net stiebo nėra 
pastatyto. Viens, du, atsivilkom didžiausi stiebą, 
ikasėm, kad net didžiausia audra nebūtų išvertusi, 
ir išsikėlėm savo trispalvę, kuri buvo gražiausia 
tarp kitų vėliavų. Apačioje stiebo iš smėlio, akme
nukų ir samanų papuošėm Gedimino stulpais ir rū
tele. Bedirbant ir atėjo tie nuobodūs reporteriai. 
Tai iš kur mes? Kur Lietuva? Tai tada jau visai su 
pykau! Ar Jūs nežinote, kur Lietuva? Bet skautė ne
pyksta, o aiškina mandagiai ir maloniai. Padarė mū

sų nuotrauką, kurią kitą dieną matome “Cambridge 
Daily News”.

Nors balsai mūsų ne labai gražūs buvo, bet vis- 
tiek angles išmokėme įvairių lietuviškų dainų. O 
ypatingai mums pasirodant kur nors aikštėje, skam
bėjo iš visų gerklių ir kampų “Lauželis, lauželis”.

Prie laužo davėm mažą pasirodymą, kuris visas 
skautes taip sužavėjo, kad net iš džiaugsmo klykti 
ir ploti be perstojimo pradėjo. Lietuvaitės turi visur 
pasisekimą! Ar tai Anglijoje, ar Vokietijoje, ar Ame
rikoje.

Šitoje stovykloje buvo apie 700 skaučių. Tai bu
vo viena iš didžiausių šių metų surengtų stovyklų. 
Mes visos trys neturėjom savo palapinės, tad mie
gojom su trim anglėm sesėm. Jom visom labai pati
ko mūsų kalba ir ypač audiniai. Būtinai, tiesiog 
smaugte smaugė, kad išmokyčiau jas austi. Įsika
liau į žemę pakabukus ir užnėriau siūlus įvairių 
spalvų ir parodžiau, kaip reikia austi. Augštesnės 
skautės, kurios buvo apdovanotos audiniais, juos ne
šiojo už diržo užsikišusios, kaip kokį ypatingą laips
nį-

Atskiros virtuvės neturėjom. Valgėme kartu prie 
angliško stalo ir krimtom salotus, kuriuos anglės 
valgo be jokių prieskonių. Visai nuryti negalėjau. 
Jaučiausi kaip jauna karvutė. Bet prie visko žmo
gus pripranta.

Kas rytą, atsiraitojusios rankoves, ėjom šveisti 
juodų puodų ir kartu dainuodavom “Tas puodas, tas 
puodas . . .”.

Naktys buvo labai šaltos. Tai, kai vėl viena re
porterė atėjo iš mūsų naujienų sužinoti, kaip mums 
čia patinka, aš jai ir pasakiau, kad naktys šaltos kaip 
Aliaskoje. Bet, kad tą laikraštyje paskelbė, tai jau 
man nelabai patiko. Nuo to laiko, kai eidavom vi
sos trys į miegamąjį maišą, tai linkėdavo geros nak
ties ir šiltos, kaip Afrikoje.

Pirmi užkandžiai atvykus stovyklon. Is’ kairės į dešinę: 
sesė Monika, Vanda ir Žibutė.
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Greit gražios dienos praėjo. Daug mes išmoko
me ir daug ko šeimininkus išmokėme.

Išvažiuojant iš stovyklos, visos verkėme. Toks 
sunkus buvo skirimasis ir daugiausia mus jaudino 
tas, kad atsisveikinant jos visos dainavo lietuvišką 
dainą, su kuria jos mūs niekad nepamirš.

Prabėgo stovykla, kaip graži daina, bet ji vėl 

gris, nes daina amžina, jos niekad negali pamiršti.
Tos visos sesės pamirš meilę, veidus, bet nepa

mirš mūsų dainų, audinių, tėvynės, apie kurią jos 
tiek pat žino, kaip ir mes, ir viso to, kuo mes su jo
mis pasidalinome.

Sesė ŽIBUTĖ VTKINTAITĖ.

TURĖJOME PUIKIĄ STOVYKLĄ

Švilpukas! Keltis! Pusiau užmiegotom akim jau
nuoliai lipa iš miegamų maišų, apsirengia ir rikiuo
jasi mankštai. Bėga greitai, ir miegas išsimuša iš 
akių. Po mankštos visi skubiai tvarkosi prie savo pa
lapinių ir, susitvarkę, išsirikiuoja uniformuoti prieš 
savo palapines inspekcijai. Po inspekcijos smarkiu 
žingsniu visi nužygiuoja prie vėliavos stiebų. Po kiek 
laiko suplevėsuoja dvi vėliavos: Lietuvos ir Ame
rikos.

Tokie buvo rytiniai vaizdai Los Angeles lietu
vių skautų “Geležinio Vilko” stovykloj. Stovykla ati
daryta rugpjūčio 29 d. ir tęsėsi iki rugsėjo 5 d. E. 
Radvenis vadovavo stovyklai; dalyvavo 19 skautų 
ii- keliolika jūrų skautų. Skautai buvo padalinti i 
dvi skiltis (Ereliai ir Vanagai) ir štabas. Stovykla 
buvo North Shore Public Cp. prie Lake Arrowhead. 
Šita vieta buvo netoli ežero ir gražiame miške. Skau-

Broliai J.Skyrius ir I. Petrus ilsisi.

tai pasistatė daug Įrengimų, kurių praeitose stovyk
lose nebuvo (pav. tiltas iš virvių, rąstų stalus, vėlia
voms stiebus). Visi skautai dalyvavo stovyklos gra
žinime. Stovykla buvo apvesta dalinai tvora ir tik 
pro vartus galėjo žmonės ateiti. Stovyklaujantieji 
turėjo daug naujų palapinių ir daugiau trijų skautų 
palapinėj negyvena. Kiekviena skiltis gavo po dvi 
palapines.

Pagal paskyrimą buvo kasdien viena budinti ir 
viena virtuvės skiltis. Virtuvės skiltis tvarkė kepimo 
reikalus, o budinti — rajono švarą, ir nakties bu

dėjimą. Aplink skilčių palapines atsirado gražių pa
puošimų ir įrengimų; kiekviena skiltis mėgino lai
mėti konkursą, kad būtų paskelbta pavyzdingiau
sia. Taip pat buvo konkursas pavyzdingiausio skau
to (buvo išrinktas V. Barauskas).

Stovyklos programa buvo labai gyva, ir skautai 
visą laiką buvo užimti. Kasdien buvo mokoma maz
gų rišimo, pirmos pagalbos, kopimo ir pionerijos. 
Nakties žaidimai miške irgi suteikė skautams paty-

Erelių skiltis žengia iškylauti.

Iškylautojai vorele į kalnus.
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rimo, kaip naktį miške reikia elgtis. Tokios iškylos 
į gamtą praktiškai išmokė skautus, kaip elgtis nau
jose aplinkybėse.

Laužai stovykloj šiais metais buvo sutvarkyti 
skirtingai: vieną vakarą skautai nueina pas skautes 
ir kitą vakarą skautės pas skautus. Girdėdami atei
nančias ir dainuojančias skautes, skautai susirikiuo
davo ir sveikindavo. Dauguma pasirodymų laužuo

se buvo nauji, ir laužai praeidavo linksmai.
Laužavietė buvo padaryta trikampio formos, ir 

laužas viename gale.Šitoks būdas leisdavo visiems 
matyti ir girdėti vaidinimus labai gerai.

Stovykla baigėsi, skautai pradėjo griauti įrengi
mus ir valyti rajoną. Buvo galima matyti, kad šita 
stovykla nebuvo eilinė.

ŽVALGAS.

ŽALGIRIO STOVYKLA
ATLANTO RAJONO SKAUTŲ IR SKAUČIŲ STOVYKLA

Puiki vieta stovyklauti — tankus pušynas išmar
gintas krūmais apaugusiomis aikštelėmis, nedidelis 
mėlynas ežerėlis, upelis pilnas žuvelių ir vėžių, kal
velės laipioti, dešimtį dienų gražus oras. Ten šie
met rugpjūčio 27 — rugsėjo 5 dienomis stovyklavo 
Atlanto rajono skautai ir skautės. Iš viso susirin
ko net 268. Vilkiukų stovykloje mediniuose namu
kuose stovyklavo 30 vilkiukų mėlynomis unifor
momis ir raudonais kaklaraiščiais su šešiais jaunais 
vadovais. Skautų stovykloje 77 skautai, penki jūros 
skautai, 35 skautai vyčiai, jų tarpe 10 stovyklos va
dovybės nariu. O skaučių stovykloje stovyklavo 62 
skautės, 35 vyresniosios skautės ir 3 jūros skautės 
su trimis vadovybės narėmis. Stovykla pavadinta 
Žalgiris. Vėliau paaiškės, kodėl.

Skautų ir skautų vyčių stovyklos viršininkas bu
vo s. P. Molis, o komendantas — s. v. v. si. A. Glodas. 
Skaučių stovyklai vadovavo ps. R. Molienė ir ko
mendante v. s. v. si. L. Katauskaitė. S. v. si. Vladas 
Gedmintas ir jo padėjėjas s. v. v. si. V. Kirkyla buvo 
vilkiukų stovyklos viršininkai.

Dienos eiga paprasta — keltis septintą valandą. 
Mankšta, praustis upelyje. Sv. mišios ir vėliavos pa
kėlimas prieš pusryčius. Užsiėmimai tęsėsi nuo 
9 vi. 45 min. ligi pat pietų pirmą vai. Popiet — po
ilsis, užsiėmimai, maudymasis, pavakariai, lankymo 
laikas ir vakarienė 7 vai. Vakarinę programą sudarė 
pasiruošimas laužui, laužas ir po trimito — tyla.

Kadangi buvo verdama bendroje virtuvėje vi
siems, skautiškai programai išeiti viena diena skirta 
skiltims virti. Skiltys įrengė virtuvėles, stalus, įvai
rius įrengimus ir virė mišrainę, kepė mėsą ir 1.1. 
Kitą dieną vyko skilčių iškyla su uždaviniais: padai
nuoti dainą, sekti kelionės ženklus, rinkti obuolius, 
parašyti rašinėlį, nusiauti batus ir eiti upeliu, ma
tuoti aukštį, rinkti lapus ir kt. Vietovės varžėsi spor
to rungtynėse: tinklinis, krepšinis, futbolas, kvadra
tas, kerėpla.

Pirmosiomis stovyklavimo dienomis skautai ir 
skautės įsirengė: statė lieptelius ir prausyklas, kėlė 
stovykloms ir vietovėms vartų stulpus, ruošė batams, 
rankšluoščiams, indams, drabužams įrengimus, tie
sė džiovyklas, rišo šiukšlėms krepšius.

Užsiėmimai stovyklose įvairūs — programiniai 
ir lietuviški žaidimai aikštelėse, užsiėmimai pagal 
patyrimo laipsnius — mazgai, kelionės ženklai, Lie
tuvių Charta, pionerija, religinė programa, mata
vimai, žemėlapio vartojimas, signalizacija, skauto
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žingsnis ir kt. Stovykloje išlaikyta nemaža patyrimo 
laipsnių, o įžodžius davė 20 skautų, 6 skautai vyčiai, 
23 vyresniosios skautės ir 8 vilkiukai.

Atlikę svarbesnius įsirengimo ir tvarkos palaiky
mo darbus, dalyvavę užsiėmimuose, skautai pašvęs- 
davo laiko likutį pasipuošti. Beveik kiekviena vie
tovė turėjo savo lietuvišką kryželį ar koplytėlę. 
Matyti buvo ir Žalgirio stovyklos ženklas. Smėlio, 
samanų ir skujų papuošimų su lietuviškais raštais, 
skautiškais ženklais buvo' irgi daug: apie stovykla
vietes, prie palapinių.

O lankymosi metu buvo galima plaukioti irkli
niais laiveliais. Maudymosi metu buvo ir žaidimų — 
dvi komandos varžėsi, bandydamos nutempti ištau- 
kuotą didelį arbūzą; vyko ir plaukimo lenktynės; 
daug pritraukė ristynės ant didelių lėktuvo padan
gų pūslių.

Stovyklos kapelionui ps. kun. J Pakalniškiui, LSB 
dvasios vadovui, stovyklautojai įrengė altorių su 
lietuvišku kryžiumi ir pušiniu stogeliu. Ten kasryt 
stovyklautojai dalyvavo šv. mišiose. Taip pat iš ša
kų ir kėdės padaryta klausykla.

Kiti stovyklų bendri įrengimai — tarp dviejų me
džių iškabinti vartai su užrašu Žalgiris, rodyklių 
stulpas (su vietovių, vadovų ir įdomių vietų pavadi
nimais ir kryptimis), stovyklos lietuviškas kryžius 
(su skautų išdrožtu Kristumi ir atatinkamais papuo
šimais).

Vakarais — laužai. Pusantros valandos girdėjosi 
lietuviškų dainų ir skautiško juoko aidai. Įdomiau
sias pasirodymas — lietuviškų instrumentų — sku
dučių orkestras. O kad būtų lengviau dainuoti, ne 
retai popiet būdavo dainavimo pamokos.

Stovykos laikraštėlis, iš viso per aštuonis nume
rius surinkęs 44 puslapius, pranešė svarbesnes ži
nias, paskleidė stovyklos juokus, teikė įdomias min
tis stovyklautojams. Laikraštėlio pavadinimas — 
Žalgiris.

Kodėl visur matyti ir girdėti žodis Žalgiris? Šie
met sukako 550 medi sukaktis nuo Zalgiriio mūšio 
1410 metais. Tas metais Vytauto vadovaujama lietu
vių ir lenkų kariuomenė sumušė didžiulę kryžiuo
čių kariuomenę Prūsuose. Stovyklautojai ištisai mi
nėjo šią senovės Lietuvos sukaktį, žvelgdami pirmyn 
į Lietuvos ateitį. Todėl neretai girdėjosi šūkis ar 
užrašas: “Lietuva bus laisva”. Žalgirio mūšio sukak
čiai minėti suruoštas ypatingas laužas Žalgirio die:
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ną, šeštadieni, rugsėjo 3 d.; vilkiukai įscenizavo 
mūšį apsirengę lietuviškais ir kryžiuočių drabužiais; 
laikraštėlyje atspausti keli rašinėlai ta tema; pra
vesti trys pašnekesiai apie sukaktį.

Skautų ir skaučių stovyklose stengtųsi veikti skil
čių sistema. Todėl teko daug darbų ir užsiėmimų 
atlikti skiltimis. O kasdien duodami taškai už švarą, 
tvarką, drausmę, įrengimus ir ypatingus darbus. 
Stovyklos uždarymo metu pažymėtos šios skiltys:

SKAUTŲ STOVYKLOJE: I vieta - Hartfordo 
jūros skautų valtis Žuvėdra; II vieta — Waterburio 
Šarūno draugovės Stumbrų skills; III vieta — Eliza 
betho Šarūno draugovės Vanagų skiltis.

SKAUČIŲ STOVYKLOJE: I vieta - New Yorko 
Aušros vyresniųjų skaučių būrelis; II vieta — Eliza- 
betho Žuvėdrų skiltis; III vieta —New Britaino vy
resniųjų skaučių būrelis.

Stovykloje lankėsi ir stovyklos uždaryme daly
vavo keli šimtai skautų tėvų, rėmėjų ir skautų va
dovų. Stovyklą sveikino Lietuvos Skautų Sąjungos 
pareigūnai, vietinės diecezijos vyskupas ir kiti žy
mūs asmenys.

Nors stovyklautojams buvo liūdna skirstytis na
mo ir ilgai nesimatyti, smagūs stovyklos atsimini
mai lieka su jais. AS.

MAŽOJI ŽALGIRIO STOVYKLA

Šįmet Atlanto Rajone vyko dvi Žalgirio Stovyk
los. Viena didžiulė, kita maža — maža savo skaičiu
mi ir taip pat stovyklautojų amžiumi. Tai Mažoji 
Žalgirio Stovykla, kuri prasidėjo rugpiūčio 14 ir bai
gėsi 21-mo. Šion stovyklon suvažiavo paukštytės iš 
Elizabeth’o, Bostono, Worcester’io ir New York’o. 
Daugumai jų tai buvo pirmoji stovykla, ir tikra sto
vykla, nes jos gyveno palapinėse. Stovykla vyko Ce
dar Hill stovyklavietėje, Waltham’e, Mass. Dienos 
buvo gražios ir saulėtos ir taip greit bėgo, nes ne
buvo laiko nuobodžiauti. Iškylos, maudymasis (tu
rėjome baseiną), žaidimai, dainos, tautinai šokiai — 
ir nebėra dienos. O vakare puikūs nuotaikingi lau
žai, kuriuose savo jėgas bandė jaunosios laužavedės. 
Viename iš laužų dalyvavo ir greta stovyklaujančios 
amerikietės. Ir paukštytės tikrai gražiai atstovavo 
lietuvaites skautes.

Stovyklos metu įsigijo daug žinių — net septy

nios davė įžodį, ir joms pirmąjį raudoną kaklaraištį 
užrišo Lietuvos Skautų Įkūrėjas — v. s. P. Jurgėla. 
Stovyklos metu vyko “Gerosios Stovyklautojos” kon
kursas, kuriame varžėsi Saulutės, Rožytės ir Lelijos. 
“Gerosios Stovyklautojos” vardą ir gairelę laimėjo 
Lelijos.

Vienu dalyku Mažoji Žalgirio Stovykla gali pa
sididžiuoti, tai, kad joje skambėjo lietuvių kalba, 
ir pačios stovyklautojos, stovyklai besibaigiat ste
bėjosi, kad jos gali taip gražiai lietuviškai kalbėti 
niekieno neberaginamos.

Stovyklos pasisekimas labai daug priklausė nuo 
vyr. skaučių Giedrės Noakaitės, Vidos Lanytės, Ire
nos Petniūnaitės ir Audronės Senkutės, sumaniai ir 
nuoširdžiai talkininkavusių stovyklos viršininkei s. 
A. Labuckaitei. Paukštytes skaniai maitino mamyčių 
atstovė p. Vakarietienė. A. L.

Žalgirio mūšio minėjimas Cleve- 
lande. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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“VILNIAUS” STOVYKLOJE.
TORONTAS, HAMILTONAS, ST. CATHARINES, DELHI

Pirmiausia brolių stovyklos komendanto sta
tomi vartai... Kokia gi stovykla be vartų. Kadangi

SKAUTAI - TĖS

sesės, sesės! Kiek daug jų čia 
buvo! Bet puodus reikėjo šveisti 
patiems (Žiūrėk nuotraukas ). 
Pasigailėjimo ir tvarkos čia 
tikrai nebuvo. Tai ne namai, 
kur žmonos ar mamos plauna 
indus. Kaip ten bebuvo, bet 
praėjo puikios pirmosios liepos 
savaitės. Buvo užmirštas mies
tas, buvo atsigauta, pasimo
kyta ir pailsėta. Ruoškimės vėl 
ateinančios vasaros stovyklai, 
kuri bus dar smagesnė.

Liepsna

ir tuntininkas šiais metais stovyklavo, tai nutarta

pastatyti tikrą Eifelio bokštą... Hamiltono sesėms 
po juo pastovėti... Na, pati stovykla gražiai at
rodė. Reikia net stebėtis, kad p. E. ir A. Augus-

tinavičių miškelyje sutilpo apie 170 stovyklautojų. Ir sausakimšos abi savai
tės nebuvo, nebent prie bendrojo katilo skaniai pagamintų pietų atsiimti, ar
ba karštą dienelę upėje, kur šį kartą sesės su broliais nesimaišė, kad nebūtų 
iš" šalies užmetimų, kad vieni kitiems šaltą vandenėlį drumsčia.. . Sesės ir 
broliai visada būdavo kuo nors užimti. Žaidimai - dienomis ir naktimis - 
iškylos, praktiškų dalykų mokymasis, laužai, paradai. Kiekvienoj stovykloj 
beveik tas pats, bet vistiek įdomu, naudinga. Visi linksmi ir patenkinti po 
dangaus mėlyne, linksmi ir drąsūs smarkiam lietui pilant, neapkastas pala
pines merkiant kiaurai iki guolių. Tas begali suprasti tą smagumą ir nuotai
ką, kas pats stovyklavo. Nei korespondentas, nei fotografas to šiuose pusla
piuose neišreikš. Stovykla, tai stovykla. Jos niekas kitas neatstos. Visi jos 
laukia jau ir dabar. Visi dar gerai prisimena ps. kun. Kulbį
prie laužų su savo armonikų orkestrėliu, visi dar mato brolį 
Juozą plušantį iki apalpimo ir vis kartojantį: "Na, ši sto-

10

vykia tai jau paskutinė"... Visi dar girdi 
griežtą pirmosios savaitės brolių stovyklos 

viršininko v.s. V.Skrinsko balsą,

Išio nr. viršelyjeI 
Inuotr. g. penikoI

visi mato antrosios savaitės plačią 
šypseną - brolį Feliksą. O tos

Nuotraukos: St.Dabkaus, F.Mockaus, J.Karasiejaus
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KAIP VESTI SKILTĮ?

(tąsa)

VII Skyrius

SALĖ

Vienas svarbiausiųjų dalykų sėkmingąją! skautybei 
yra kiekvienai skilčiai turėti savo būstą. Tas būstas gali 
būti kuo menkiausias, kuo prasčiausias, nesvarbu, svar
bu, kad tai būtų išimtinai skilties kampas, vien tik 
skilties žinioje ir priežiūroje. SKILČIAI TURĖTI BŪSTĄ 
YRA DAUG SVARBIAU NEGU DRAUGOVEI.

Draugovė gyvuoja gerai, jei gerai gyvuos skiltys, 
is kurių ji susideda, ir nėra nieko svarbesnio skilčiai, 
kaip turėti savo kampą. Kaip tą pasiekti? Senas sandė
lis, apleista daržinėlė, malkinė, negyvenamoji "salka", 
visa tai gali jums tikti. Reikia gauti seimininko sutiki

mą tomis patalpomis pasinaudoti. Parašykit porą man
dagių žodžių ant gero popieriaus (pasirūpinkit parašyti 
gražiai ir be klaidų) pranešdami šeimininkui, kad kitą 
dieną tokią valandą’jūs norite pas jį ateiti šiuo reikalu. 
Kitą dieną ateikit pas šeimininką pilna, švaria ir tvar
kinga uniforma ir paprašykit leidimo naudotis norima 
patalpa. Pasiūlykit, jeigu galite, nedidelį atlyginimą.

Gavus patalpą, ją reikia laikyti absoliučioje tvar
koje. Ten nuolat turi būti šepetys, vandens ir muilo, 
Būstą reikia iš pagrindų kas savaitę išvalyti.

Atitinkamai skilčiai pavadinkit savo būstinę lapinų 
urvu, sakalų lizdu ir 1.1. Ant sienos reikia didelio skil
ties gyvulio paveikslo, Baden-Powell’io fotografijos ir 
keleto gerų skautiškų paveikslų reprodukcijų(pav."Skau
tų stovykla" arba "Šv. Jurgio diena". "Skautų Aido" 
leidinių. Vert.). Reikia vengti prastų paveikslų ir pie
šinių savo būsto sienose.

Pakabinkit ant sienų didelius lakštus su gražiai nu
pieštais skautų sutartiniais mazgais, Morse '.o signali- 
zuote ir pan.

Iš paprastų dėžių ir lentų jūs galit lengvai pasida
ryti spintą ir kėdžių bei suolų ir ant įkaltų sienos vinių 
pakabinti savo skautiškus įrankius.

Paskelbkit griežtų taisyklių dėl švaros.
Nepakanka tik paskelbti: reikia taisyklių prisilai

kyti.
Jei skiltis neturi atskiro būsto, reikia, kad ji turėtų 

nors bendrą draugovės kambario kampą. Tuo atsitikimu 
pasiskirsto eilė tvarkai ir švarai palaikyti ir kiekviena 
iš jų naudojasi sale tam tikrą savaitės dieną ar vakarą.

Ten, kur tai yra galima, reikia, kad būsto dalis 
būtų atidaryta kas vakarą kaip klubas. Vienintelė tai
syklė reikalinga:"Tam, kad kliudys kitiems, įėjimas 
į klubą bus uždraustas 3 mėnesiams. Skiltininko nu-

12

Buv. Brolijos VS v. s. Stp. Kairys, 
persikėlęs į Elyria prie Clevelando 
aplankė vadovus. Is kairės į dešinę: 
tunt. N. Mockuvienė, v.s. Stp.Kai
rys, v.s. V. Šenbergas, p. O. Paša- 
karnienė ir p. St. Mockus.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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tarimas yra be apeliacijos." Norint būti tikriems, kad 
turėsit gerą tvarką, reikia negailestingai reikalauti tai
syklės pildymo. Nereikia silpnybės. Vienas bausmės pa
vyzdys parodys skilčiai, kad jos skiltininkas yra pasi
ryžęs ją laikyti kieta ranka ir taisyklės bus prisilaikomos.

Skautų būstas yra centras, kur jie visi renkasi skau
tiškoms pamokoms, žaidimams, dainoms ir pašneke
siams, o taip pat ir tam, kad pasilinksmintų ir paišdy- 
kautų. Tai čia turi būti skilties ar draugovės biblioteka, 
kurioje būtina turėti bent vieną "Skautybė Berniukams" 
egzempliorių. Niekas niekas neturi teisės šį egzemplio
rių is salės išnešti.

Skilties būstas, kad jis yra ir menkiausias, nepap
rastai sustiprina skilties vienybės jausmą. Tai daugiausia 
tas "pas save" daro iš skilties skautų tikrus gerus bičiu
lius. Tai centras, kuris juos visus pritraukia ir sulaiko 
kartu. Tai duoda vadui nuolatinės savo berniukų kontro
lės galimybes. Tai lavina skilties atsakingumą.

Žaidimai ir maloniai praleistos savo būste valan
dos padaro draugovę patraukiančia ir brangia savo na
riams. Berniukai jaučia reikalo grupuotis būriais, tai 
natūralus instinktas, kuris nėra blogas. Kad skautas my
lėtų savo draugovę, reikia, kad joje viešpatautų tik
roji skautiška nuotaika.

Darbas, ir tai rimtas darbas yra galimas draugo
vėje, kuri turi savo patraukimų, bet darbas be pramo
gos, kurią duoda būstas ir žaidimai, greit aptuštins jūsų 
draugovę ir ją prives prie žlugimo. Galingiausias gink
las, kurį turi skautininkas (draugininkas) ir skiltininkai 
vartoti apsileidėliams ir tvarkos ardytojams, tai už
draudimas jiems dalyvauti pramogose, žaidimuose ir 
bendrai linksmoje dalyje. Tai teisinga ir natūrali baus
mė: kas nedirba, tenežaidžia. Skiltininkas tokiu atsi
tikimu privalo būti labai griežtas ir pastovus po perspė
jimo pašalinti skautą nuo pramogų ir žaidimų. Kartoju 
dar sykį: Teisinga ir griežta bausmė iš pat pradžios pa
rodys berniukams, kad tai rimta ir, dažniausiai, pirmos 
bausmės pakaks.

VIII Skyrius

LAZDOS - EMBLEMOS

Tiek konkursų tarp skilčių, ypač stovykloje, orga
nizavimo metodas, tiek lazdų - emblemų su išpiausti- 
nėjimais sistema, duoda daug patogumų. Tai yra spe
cialiai skilčių sistemos metodas, kuris labai padeda su
stiprinti skiltį.

Štai, trumpai kalbant, kuo tai pasireiškia.
Kiekviena skiltis prieš savo palapinės įėjimą, sto

vykloje, įdurta į žemę lazda,pačių skautų išpiautą miš
ke. Skilties gyvulio siluetas, toks koks jis yra ant skil
ties gairelės, yra išpiaustytas mažu piūklu iš plonos fa

neros ir pritvirtintas prie lazdos viršūnės. Lazda gali būti 
dažyta ir papuošta, tačiau reikia ant jos palikti bent 50 
centimetrų laisvų nuo visų dekoravimų. Čia bus pažy
mėti skilties "žygdarbiai" - laimėjimai. Po kiekvieno 
atlikto svarbaus žygio, po kiekvieno didesnio laimėjimo, 
skiltis padaro įpiovą tam rezervuotoje vietoje ant savo 
lazdos - emblemos. Visam tam paliudyti rašomas spe
cialus protokolas. Kai visa lazda yra padengta pasižy
mėjimo ženklais, pavyzdžiui kada jų prisirinko jau apie 
20, ši lazda yra pakeičiama kita, ir ji tampa brangia 
skilties trofėja.

Pasižymėjimo ženklai yra teikiami:
1. už kiekvieną skautišką gerai atliktą ir skilčiai 

skirtą darbą.
2. už laithėtą premiją rungtynėse.
3. už puikiai atliktus skautiškus darbus.
Pavyzdžiui jums leis geriau suprasti turimų galvoje 

darbų rūšį:
a) padarytas stalas dr-vės būstui,
b) aktyvus dalyvavimas gaisro gesinime,
c) ypatingas pasidarbavimas prie stovyklos laužų 

(suteikiama stovyklai pasibaigus).
Skautininkas nutaria, kas bus premijos objektas. 

Šis atsiklausia skiltininkų nuomonės, paragina jų pačių 
sumanymus ir juos priima, jei jie yra priimtini.

Premijos gali būti duotos, pavyzdžiui, už laimėtą
a) estafetės bėgimą,
b) šaudymo konkursą,
c) signalizuotų ir 1.1.
Laimėtos premijos yra įteikiamos vakare prie de

gančio laužo, jas priima skiltininkai savo skilčių vardu.
Skautininkas (draugininkas) sudaro rengtinų konkursų 

sąrašą, juos suskirstęs serijomis.

Pionerizmas Virtuvė Žvalgyba

pastatyti: padaryti: padaryti stovyklos
palapinę stovyklos krosnį žemėlapį,rasti ar
tiltą per upę išvirti pietus timiausią girinin
keltą per upę iškepti duoną ką, sekti pėdsa
nukirsti medį kus.

Gari būti konkursų be serijos:
eiti upeliuku iki jo versmių,
sekti kompaso kryptį 2 myl. per laukus, mišką ir 

1.1.
Tam, kad ši sistema pasisektų, yra labai svarbu 

nustatyti kiekvienos stovyklos dienos programą.
Konkursų paskelbime reikia duoti iniciatyvos ir pa

tiems skiltininkams bei skautams, reikia atsiklausti jų 
nuomonės ir pageidavimų, jie gali išgalvoti naujų kon
kursų, duoti savo pasiūlymų.

Darbas skiltimis tokioms premijoms laimėti yra 
puikus dalykas stovyklos gerajai nuotaikai palaikyti ,
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išvengti nuobodumo ir "Nėra ką veikti" periodus.
Aukščiau duoti pavyzdžiai toli gražu nepabaigia 

galimų konkursų eilės. Šis metodas yra elastiškas ir tu
ri būti suderintas su vaikų jėgomis. Konkursas, kuris 
puikiausiai tinka vienoje draugovėje .gali būti juokingai 
lengvas kitoje.

Konkursų temų galima ieškoti laipsnių ir specialy
bių programoje, tačiau reikia stengtis konkursams rasti 
ką nors romantiško ir avantiūriško.

Konkursų sistema galima naudotis ne tik stovykloje, 
bet ir per paprastas sueigas būste. Vadui gera įsitaisyti 
galimų konkursų temų sąsiuvinį. Čia irgi skautininko 
(draugininko) vaizduotė ir įdomaus romantiškumo pa
jutimas privalo rasti originalesnių dalykų, kitaip kon
kursų patraukimas gali žūti.

Keli pavyzdžiai:
surišti aštuonis mazgus užrištomis akimis per VIE

NĄ MINUTĘ; TAI PADARYTI GALIMA. Sekti skautininką 
mieste per 3 valandas. Skautininkas išeina 200 žings
nių pirm skautų ir panašiai.

Garbė nešti per iškilmes draugovės vėliavą tenka 
skilčiai, laimėjusiai metų bėgyje daugiausia pažymė
jimų - įpiovimų savo skilties lazdoje - emblemoje.

( b. d;)

Clevelando skautų tėvų komitetas suruošė vakarą - balių. 
Programą atliko A. Gustaitis ir D. Mongirdaitė. Greta sto
vi G. Lazdinis ir E. Žygaitė. Nuotr. VI. Bacevičiaus

SKAUTAI 
VYČIAI

Skyrių tvarko s. O. G EŠ V ENTA S , 
1803 So. 51st Avė. , Cicero 50, III.

DAUGIAU DĖMESIO SAU

s. A. VENCLAUSKAS

Vyčiai — jau paaugęs jaunimas, o ne retai ir vi
sai subrendęs. Dažnai jaučia savo pranašumą, paly
gindami save su geltonšlipsiais, nes ištikrųjų turi 
daugiau ne tik teoretiškų žinių, bet ir praktiškai 
pramoko daug skautiškų gudrybių, įsigyjo skauta- 
vimo technikos, įgavo organizacinio patyrimo.

Tai labai gerai. Bet ar to vyčiui pakanka? Ar 
rūpindamiesi skautiškais organizaciniais reikalais 
(tas labai gera, nes yra tokių vyčių, kurie jais ma
žai rūpinasi), neužmirštame vieno labai ir labai svar
baus dalyko: tobulinti savo dvasią? Ar mūsų svei
kinimo šūkis “Budėk” nėra virtęs paprastu forma
lumu? Tiesa, dažnai jį vartojame laiškuose (kartais 
ne visai vykusiai, kai pav. jaunuolis, rašydamas laiš
ką žymiai vyresniam už jį broliui, baigia raginda
mas “Budėk”, užuot pasirašęs kukliau “Budžiu”, nes 
labiau tinka, kai vyresnysis paragina jaunesnįjį ar 
sau lygų, o ne atvirkščiai), bet gyvenime mes taip 
paskęstame techniškuose reikaluose, kad užmiršta
me pareigas patiems sau: ugdyti kilnų skautišką 
charakterį.

Mes užmirštame budėti, kad mūsų dvasia nebū
tų suteršta, kad stengtumės nuolat tobulėti, būtume 
geri ir teisingi net tada, kai patys ęsame padarę 
klaidą, drausmingi ir tada, kai tenka atlikti nemalonų 
darbą, reikalaujantį didesnių pastangų, ar atitrau
kiantį nuo numatyto pasilinksminimo.

Deja, pasitaiko matyti jaunuolį, kuris tapęs vy
čiu pradeda įsitikinti daugiau išmanąs už kitus (ir 
tas gali būti teisybė) ir dėlto (o čia jau negerai) tam
pa išdidus, ambicingas, nebesiskaito su draugu ar 
net vyresniuoju (ka tie seniai — besmegeniai beiš
mano!) nuomone, kritikuoja viską, kas ne jo padary
ta, nesilaiko drausmės, įsitikinęs, kad drausmė rei
kalinga kitiems, mažesniems, o jam pačiam nepriva
loma, ir vykdo tik tuos skautų įstatus, kurie jam 
patinka, o varžančius jo polinkius atmeta.

Vyčio amžius dar nėra suformuotos asmenybės 
amžius. Asmenybė formuojasi visą gyvenimą. Tą 
visi vyčiai, kokio amžiaus jie bebūtų, turėtų atsi
minti. Ir šis mūsų asmenybės formavimas yra mūsų 
pirmoji pareiga. Jau vien tik sąžiningai vykdydami 
visus mūsų įstatus, mes formuosime savo asmenybę. 
Bet būtinai su sąlyga: sąžiningai ir visus! Bent vie
ną įstatą laužydami, savo charakterį silpninsime. O 
mums taip reikia stiprių charakterių ir taurių as
menybių!

* * *
— Ką aš girdžiu apie jūsų draugovę?
— Nieko ypatingo, broli skautininke, 

jie turi sueigą ir šiek tiek triukšmauja.
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Tad siekime to. Siekime nuolat ir pastoviai. Ir 
kada iš mūsų sielos spinduliuos tiesa ir gėris, kada 
mes išsiauklėsime savyje veiksmingą artimo meilę, 
mes būsime pilnutiniai vyčiai.

Pasaulinė Rover - Moot© data paskelbta

Jau oficialiai paskelbta, kad 7-tasis Pasaulinis 
Rover - Mootas (pasaulinis skautų - vyčių sąskrydis 
- stovykla) bus pravestas Wonga Parke, Victoria, 
Australijoje. Rover - Mootas prasidės 1961 m. gruo
džio mėn. 26 d. ir užsibaigs 1962 m. sausio mėn. 6 
dieną.

Kanados skautų-vyčių Rover-Mootas 1953 mt.

Tikimasi, kad skautai - vyčiai iš viso laisvojo pa
saulio kraštų dalyvaus šiame Rover - Moote. Mniė- 
to Rover - Mooto programa taip sudaryta, kad da
lyviai turės pakankamai galimybių iškyloms, disku
sijoms, topografijai ir jachtų regatoms. Taip pat bus 
sudarytos galimybės įvairių fabrikų ir kitų dėmesio 
vertų vietų lankymui.

L. S. B. - Užienio Skyrius jau dabar daro žygių 
užtikrinti mūsų skautams - vyčiams dalyvavimą 7-me 
Pasauliniame Rover - Moote. L. S. B. būtų ten atsto
vaujama Australijos Rajono skautų - vyčių reprezen
tacinio vieneto. Mes visi galime ir turime tam vie
netui padėti — aukodami mūsų Lietuviškajam 
Džiamborės Fondui.

Ir mūsų vyčiai jame dalyvavo.

Skyrių tvarko: A. Dundzila

Gamtos ir gyvulių

ĄŽUOLAI

— vasaromis arba per ištisus metus žaliuojantieji 
medžiai, kai kur net ir “ąžuolinai krūmai”. Šių me
džių rūšis turi per 200 genčių, yra išplitusi viduti
nio klimato zonoje.

Ąžuolą žmogus jau labai seniai yra pastebėjęs, 
iš kitų medžių išskyręs. Štai, ąžuolai buvo garbina
mi ne tik senovės lietuvių, bet ir kitų indoeuropiečių 
tautų. Pat mitas, paplito ne tik tikybinėse apeigose 
bei religinėje sąmonėje, bet ir dainose, pasakose, pa
davimuose; ąžuolas ir gydymui buvo naudojamas, 
buvo manoma, kad jis ką nors bendro su žaibais, 
perkūnijomis turi. Lietuviai irgi “šventųjų ąžuolų"tu- 
rėję, jų niekas kirsti nedrįsdavęs; buvo laikoma, kad

švento medžio kirtėjas sau koją įsikirsiąs. Ilgainiui 
pradėjo stiprėti ąžuolo — nepajudinamos tvirtybės, 
atsparumo, kietos bei taurios valios analogija, kuri 
ir šiandien puoselėjama. Ąžuolo lapais bei gilėmis 
( — sėklomis) buvo ir yra dekoruojami valstybių her
bai, kariuomenių uniformų ženklai; senovės lietu
viuose ir taip būdavę: gimus sūnui, tėvas pasodin
davo ąžuolėlį, prižiūrėdavo. Sulaukęs krašto gyni
mui tinkamo amžiaus, sūnus iš to gimimo metais 
pasodinto medžio sau ginklą — dažniausiai kuo
ką — pasidarydavo.
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VINIS (tąsa)

Kalvis tuoj pastebėjo Simuką vikrų vaikiną esant, 
ir pamokė jį šio to iš savo amato, kas reikalinga pa
prastam žmogaus gyvenimui. Kai sūnus pasveiko, kal
vis nebenorėjo Simučio laikyti, patarė jam nueiti į ne
tolimą kaimą ir ten pasiprašyti darbo. Simutis taip ir 
padarė. 

« «

Išėjo anksti, dar saulei netekėjus. Eidamas per 
mišką, visą laiką švilpavo, dainavo, šokinėjo. Jam ir 
į galvą neatėjo, kad jis gali negauti darbo. Perėjęs 
mišką, priėjo raudonus namelius. Prie tų namelių ant 
akmenų stovėjo raišas žmogelis ir valė švarką. Iš karto 
galėjai spręsti, jog tai siuvėjas, nes ant kaklo jam ka
bojo centimetras ir žirklės ant ilgos virvutės. Ir kvailas 
Simučiui pasirodė tas siuvėjas. Jis galėjo tą švarką pa
sikabinti ir abiem rankomis valyti. O šis viena ranka 
laikė švarką, o antrąja valė. Čia švarkas ištrūko ir nu
krito ant rasotos žolės.

- Tamstai reikėjo pasikabinti švarkas, - neiškentė 
nepasakęs Simutis.

- Pienburni, - atsiliepė siuvėjas. - Aš ir pats tai 
žinau, tik vinis nulūžo, o kitos čia po ranka neturiu.

- Aš turiu, - pasakė Simutis, traukdamas iš kiše
nės vinį , ir įkalė ją.

Išvalęs švarkelį, siuvėjas pasišaukė Simutį į trobą ir 
liepė duoti jam duonos su pienu. Simutis pavalgė ir 
taip mandagiai nusilenkė, net šeimininkė nustebo be
žiūrėdama.

- Matyt, kad vaikas mokytas mandagiai elgtis, - 
sako ji. - Paimk tu jį kiek pamokyti.

- Pasilikčiau, kad tik tamstos priimtumėte mane, - 
paskubėjo atsiliepti Simutis. - Nors iš amato esu kalvis..

- Galėsi būti ir siuvėjas, - tarė šeimininkas ir pri
ėmė.

Pirmiausia davė Simučiui išardyti seną milinę ir 
pasakė:

- Žiūrėk - siūles ardydamas, medžiagos nesuplė- 
šjk. Pagyveno Simutis kiek pas siuvėją, išmoko siūti, 
lyginti, tik kirpti dar nemokėjo. Bet veikiai jam nu
sibodo ilgai sėdėti vienoje vietoje. Sumanė jis kito 
amato pasiieškoti. Tačiau šeimininkui to nesakė, neno
rėjo užgauti gero žmogaus. Seimininkas apsirgo ir vei
kiai mirė. Tada Simutis išsitraukė savo vinį, manda
giai atsisveikino su šeimininke ir išėjo, nors šeimininkė 
jį draudė ir norėjo pasilikti įsūniu.

* »

Tuoj Simutis atsidūrė vienoj siauroj gatvelėj, kur

Ąžuolai žydi gegužės mėnesį, gi jų sėklos — gi
lės prinoksta spalyje. Pati gilė yra apvali, pailga, tu
ri taurės pavidalo “lopšelį”, gvildu vadinamą. Ąžuo
lai į aukštį auga apie 200 metų, išauga iki 120 pėdų, 
ir 6 pėdų skersmens. Yra žinomų pavienių labai 
senų ąžuolų, išgyvenusių iki 2000 metų. Štai, Dio
nyzo Poškos ‘Baublys” — Lietuvoje iš ąžuolo kamie
no padarytas namukas yra 14 pėdų skersmens ir apie 
1000 metų amžiaus!

Ąžuolo mediena yra sunki, kieta ir patvari. Nau
dojama statybai, skulptūrai. Žievė ir gilių branduo
liai vartojami vaistams, o iš pačių gilių ir skani ka

va išeina. Savo stiprybę prieš vėjus ir audras ąžuo
las išsiaugina stipria, gana ilga stumbrine šaknim, 
kurią leidžia giliai į žemę. Auga ir grynuose ąžuo
lynuose ir mišriuose miškuose, iki 4500 pėdų aukš
čio virš jūros lygio. Mėgsta šviesą.

Skautiškame gyvenime ąžuolas minimas ta pa
čia mitologine prasme: Mūsų organizacijoje veikia 
Ąžuolo vardo vadovų mokykla, įsakymai pataria 
plačiašakiu ąžuolu būti. Gi mielai dainuojamos dai
nos — Augo girioj ąžuolėlis, Kai aš jojau per žalią 
girelę, nusilaužiau ąžuolo šakelę, kitos — yra bū
dingos visam mūsų jaunimui.
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trobos buvo labai sukimštos, o po kiemus vaikščiojo 
kiaulės. Tuo metu pakilo audra. Sužaibavo, sutrinkėjo 
perkūnas, ėmė ūžti smarkus vėjas.

- Kad tave bala! - išgirdo jis moteriškės balsą 
šalia. - Žiūrėk, visas mano darbas nueis niekais, skal
biniai į purvą nukris.

Atsisuko Simutis ir pamatė pašaly senelę, laikančią 
vienoj rankoj virvės galą, ant kurios buvo padžiauti 
skalbiniai, o kita ranka ieškančią sienoje vinies pri
rišti. O vėjas vis smarkiau pūtė ir vos neparstūmė senu
tės į purvą su skalbiniais. Ir tikrai būtų visi skalbiniai 
nukritę, jei nebūtų paskubėjęs Simutis į pagalbą.

- Leisk tamsta man, - tarė jis prišokęs. - Tik pa
laikyk kiek virvę, o aš" įkalsiu vinį. - išsitraukė jis savo 
vinį ir įkalė į sieną. - Dabar pririškim, - sako jis, 
- tik tamsta mantą vinį grąžinsi, nes ji yra man tėvo 
dovanota.

- Sakyk, meldžiamasis, iš kur čia dabar atsiradai?- 
paklausė senutė. - Dėkui, kad padėjai. O kol lietus 
praeis, gal užeisi į trobą.

- Dėkui, - sako Simutis.
Viduje buvo prasta ir tamsu. Ąsloje, ant žemo 

suoliuko sėdėjo kurpius ir kalė puspadžius.
O čia kas per pilvazas? - paklausė jis, žiūrėdamas 

į Simutį per didelių akinių viršų.
- Man jis padėjo skalbinius sutvarkyti, - sako šei

mininkė.
- As’ jau šio to išmokau, - atsiliepė Simutis, - Ba

tą siūti tačiau nemoku, o gerai būtų! ...
- Žinoma, - atsiliepė kurpius. - Tik ne taip lengva.
- Ar galiu nors neilgą laiką likti pas tamstą pasi

mokyti? - paklausė Simutis.
- Jei motina nieko nesakys, lik sau.
Senutė sutiko, tik pridūrė, kad miegoti teksią ant 

aukšto, nes troboj nesą vietos.
Simučiui tai nerūpėjo. Jis tuoj rado vietos, pasi

taisė patalą ir čia pat įsikalė vinį kepurei pasikabinti.
Seimininkai negalėjo atsidžiaugti tokiu greitu, 

protingu ir geru vaiku: ir mylėjo jį, kaip tikrą vaikąš 
O Simutis taip buvo patenkintas savo gyvenimu. Tik 
vakarais, guldamas jis prisimindavo motiną, tėvą: 
kažin, kaip jie gyvena? Išmoko ne tik senus taisyti, 
bet ir naujus siūti. Dažnai jis, sėdėdamas ant trikojo 
suoliuko, galvodavo: "Vargšė motutė, ji, turbūt, bren
da purvus suplyšusiais pusbačiais. Kad grįžčiau namo, 
pasiūčiau ir jai naujus - nešaltų kojų".

Pries’ Naujus Metus, turėdamas kiek pinigų, atsi
sveikino Simutis su šeimininkais ir išėjo namo. Nutarė 
eiti per miestelį, tikėdamasis susitikti savo brolius ir 
greičiau nusiųsti tėveliams pasveikinimus. Bet ką tik 
apie brolius klausinėjo, vis nieko negalėjo sužinoti. 
Pagaliau vienoj vietoj užėjo jis pažįstamą daiktą - seną 
motinos varinį keptuvą. Pažino jis tą keptuvą ant brė
žinio, kurį pats išbrėžė šone, dar būdamas mažas ir 

kvailas. Simutis tuo labai apsidžiaugė ir nupirko jį iš 
senuko.

Mažoj, susmukusioj trobelėj sėdėjo tėvas ir mo
tina. Krosnyje kūrenos ugnis, kuri švietė aprūkusias 
trobelės sienas. Senukai kalbėjosi apie vaikus, apie tai, 
kaip jie gyvena, ar sveiki, ar nebadauja?.. Priemenėj 
kažkas subildėjo ir lyg paėmė už durų rankenos.

- Vėjas, - pratarė tėvas.
- Ne, ne vėjas,. - atsiliepė motina pasikeldama. 

Čia nori kažkas įeiti ir pasišildyti, - pridūrė, praver
dama duris. - Kas čia? Prašom į vidų apšilti.

Į trobą įėjo du nuplyšę vaikai. Sustojo jie prie durų 
galvas nuleidę ir nebežinojo ką besakyti.

- Žiūrėk, tėvai, juk, rodos, mūsų vaikai? - tarė 
motina ir pribėgusi juos apkabino. - Vargšeliai jūs ma
no, kaip jūs nuvargę, kaip sušalę. Eikite greičiau prie 
židinio, pasišildykite.

Tėvas taip pat apsidžiaugė, sulaukęs vaikų, tik 
nenorėjo viešai to pasakyti, nenorėjo prie vaikų jau
dintis. Čia prasidėjo klausinėjimai, pasakojimai. Išsi
pasakojo vaikai, kaip jie darbo ieškoję, badavę, vargę , 
bet nuolatinio darbo neradę ir nusprendę grįžti namo, 
o pavasarį eiti pas ūkininkus bernauti. Dar nebaigė šiedu 
apie save pasakoti, durys atsidarė, ir slenkstį peržengė 
mažasis Simutis.

- Labas vakaras! - linksmai sušuko. - Štai ir aš 
su vinimi, juokdamasis pridūrė.

Ir išsitraukęs iš kišenės vinį, įkalė ją į sieną ir 
pasikabino savo kepurę. Viską jis padarė taip vikriai ir 
greitai, kad šie nė nepastebėjo, kaip Simutis jau sėdėjo 
prie ugnies ir šildėsi rankas.

- O čia tau, motute, Naujiems Metams dovana - 
tavo keptuvas ir jame dar kai kas, - tarė Simutis, duo
damas motinai keptuvą.

Broliai net akis išpūtė. Stebėjosi jie, kodėl Simutis 
toks tinksmas, taip gerai apsitaisęs.Kai Simutis pasakojo, 
kad viską įsigijęs vinies padedamas,tai broliai net savo 
ausimis nenorėjo tikėti.

Žmonių pasaka
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STOVYKLAUTI ATSKIRAI
(ATSAKYMAS p. V. TREČIOKUI) 

DISKUSINIS STRAIPSNIS

Į Vienišo Vanago straipsnį “Kaip Stovyklauti” 
(š. m. Sk. A. Nr. 4) atsiliepė p. Vytautas Trečiokas 
iš Hartfordo, Nr.6. Priminęs Australijos skautus ir 
jų komitetus, kurie “vadovaujasi moraliniais Įsiti
kinimais ir labai dažnai net savo šešėlyje mato ty
kojančią blogybę” — toliau rašo, kad “moralinio klau
simo pusė lietuvių skautų - čių neliečia”. Jei jau 
kalbant apie mišrųjį ar nemišrųjį stovyklavimą pri
simenamas moralinis klausimas, man atrodo, kad 
moraliniai reikalai turėtų visiems rūpėti ir jie visus 
liečia. Pono V. Trečioko, tur būt, norėta pasakyti, 
kad mūsų jaunimas dar nesukuria tokių moralinių 
problemų, kokios atsiranda kitose tautybėse. Duok 
Dieve, kad ligi šiolei taip dar yra. Tačiau nemanau, 
kad Australijos skautai ii- skautės atskirai stovyklau
ja tik todėl, kad ten “moralinis klausimas” iškyla. 
Jie, greičiausiai, stovyklauja atskirai todėl, kad ten 
jų organizacijos yra atskiros. Panašiai yra ir Kana
doje, taip yra ir Vokietijoje ir daugelyje kraštų. Ar 
kanadietis skautas nėra riteriškas mergaičių ar mo
terų atžvilgiu? Ar jau vien mūsų skautai riteriški, 
to riteriškumo prisisėmę mišriose stovyklose, rei
kėtų paabejoti. Yra labai daug kitokių progų tam 
riteriškumo jausmui brandinti sesių lietuvaičių pa
galba. Nebūtina šitai suvesti stovyklom

Sutinku, kad šių dienų skautiškas jaunimas ne 
tik mokomas skautybės, bet ir su stipriu dėmesiu 

lietuviškumo. Ar šių dalykų besimokantiems moki
niams būtinai reikėtų sėdėti mišriose klasėse? Ar 
berniukas geriau lietuviškumo išmoks, jei šalia sė
dės mergaitė? Man atrodo, kad reikalas nėra tas. 
Mūsų tradicinės mišrios stovyklos iš esmės nėra blo
gos. Bet turi, vis dėlto,, ir neigiamybių. Svarbiausia, 
kad stovyklauja labai nevienodo amžiaus skautai. 
Kas suaugusiems dar būtų ir leistina, jau mažie
siems tik per ankstyvais klausimais tampa. Paaugu
siam jaunimui gal ir yra stovykla romantiška vieta 
pažintims užmegsti, laiką įdomiau praleisti, bet ką 
iš to turi mažasis stebėtojas? Be to, jei į skautišką 
stovyklą žiūrėti kaip į vietą romantiškam laiko pra
leidimui, argi nėra nuvertinama skautiško stovyk
lavimo esmė?

Gražu, kad lietuviškas skautiškas jaunimas drau
gauja, šeimas kuria, bet ar būtina, kad pažintys 
megztųsi stovyklose? Juk stovyklaujama tik dvi sa
vaites. Per kitas 50 savaičių metuose yra” visokių 
progų, visokios aplinkos ir visokių dienų. Kodėl bū
tinai rinktis tam skautiškos stovyklos foną? Skautiška 
stovykla yra mokykla, kur skautai ir skautės mokosi, 
dirba, gyvena po atviru Viešpaties dangumi, semia
si praktiškų žinių savo skautavimui. Tai nėra nei 
palaidas atostogavimas, nei pripuolamas draugų su
sibūrimas, nei smagi gegužynė. Todėl man atrodo, 
kad nebūtų nusikalsta nei lietuviškumo ugdymui, 
nei jaunimo draugavimui, jei stovyklautume atskirai. 
Esu įsitikinęs, kad atskirose stovyklose pakeltume 
skautiškumo lygį, turėtume daugiau laiko pasigi
linti skautybėje, susikoncentruoti bet kokiam dar
bui, tapti nagingesniais, geriau viskam pasiruošu
siais.

J. URBELIS.

DERLIAUS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

"Aušros Vartų" tunto vadija su 
tunto rėmėjais ir skaučių tėvais su
sirinko Čikagos garsiajame Jaunimo 
Centre paminėti tunto vadijos 2 me
tu darbo sukaktį. Šventę pravedė 
ps. R.Kučiauskienė, pavadindama ją 
"Derliaus švente".

L. S. S. Vyr. Skautininkei v. s. L. 
Čepienei perskėlus "Aušros Vartų" 
tuntą, viena pusė buvo pavesta va
dovauti s. J. Bobinienei, kuri su ne
drąsa ir baime ėmėsi tų pareigų. Se
noji "Aušros Vartų" tunto vadija pa
sižadėjo jai padėti, jeigu tuntas liks 
"Aušros Vartų" tuntu ir laikysis se
nųjų tunto tradicijų, atsiradusių per 
10-tį tunto gyvavimo metų.

Šiandien tuntas turi vėl 150 
skaučių ir gali didžiuotis savo nu
veiktais darbais. Energingoji tunti- 
ninkė s. J. Bobinienė su savo vadija, 
daug ko atsižadėdama sau, sukrovė 
lobį tuntui. Dvi gražiai pravestos 
stovyklos, tunto dešimtmečio minė-

Rugsėjo 17 d. Čikagoje lankėsi Seserijos VS v. s. L. Čepienė. Ta proga buvo 
sus’aukta vienetų sueiga. Nuotraukoje sueigos dalyvės su v. s. L. Čepiene.

Nuotr. L. Knopfmilerio
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jimas, dvi "Kaziuko" mugės, kurio
se "Aušros Vartų" tuntas paėmė pir
mąją vietą, lyginant su kitų Čikagos 
tuntų pajamomis, skaučių pakopimą 
aukštyn patyrimo laipsnių progra
moje, rodo tunto veržlumą aukštyn.

Čikagos skautininkės ir visa lie
tuviška visuomenė, matydama s.J. 
Bobinienę ir jos padėjėjas įdedant 
tiek širdies ir pasiaukojimo lietu
viškajam jaunimui, nuoširdžiai re
mia jų darbą. Ir šiandien jų tarpe 
matome Skautams Remti Dr-jos pir
mininką dr.S.Biežįju Ponia, Sese
rijos V. S. v.s. L. Čepienę, Vidurio 
Rajono Vadeivės pavaduotoją v. s. 
dr. J. Aglinskienę, vadeivą s.Vl.Vi- 
jeikį, būrį skautininkų-kių. Buvo iš
klausyta gražių kalbų Seserijos Vyr. 
Skautininkės v.s. L.Čepienės, v. s. 
J. Aglinskienės, kuri Seserijos vardu 
įteikė tuntininkei s. J. Bobinienei 
rožių puokštelę. "Lituanicos" tunto 
vadija ir tėvų komitetas apdovanojo 
tuntininkę ir Stovyklos Ūkio Vedėją 
sesę A. Lapatinskienę. s. J. Bobinienė 
dėkojo visiems, ypatingai dr. Mil
dai ir Stasiui Budriams, dr. Biežiui, 
skautininkėms, prisidėjusioms su
ruošti tunto des’imtmetį, "Svetimų 
Miškų" redakcijai, kuriai labai daug 

padėjo techniškąjį darbą atlikdami - 
v. s.kun. J. Vaišnys, S. J. ir s. V. Sta
siškis. ,

Buvo linksmas vakaras gerą der
lių nuėmus, s. B. Variakojienės pa
mokytos padainavo kelias daineles 
skautininkės - Bobinienė, Joniškienė , 
Kliorienė, Kučiauskienė, Kurgo- 
nienė ir Stasiškienė, o šoko visi - 
seni ir jauni. Buvo prisimintas "Jur
gelis", "Audėjėlė", "Grybai", "Ra
gučių" polka ir daug visokių links
mybių.

Sesė Marytė

Amerikos Skaučių Iškyla
"LIETUVA"

"Aušros Vartų" tunto globėja ps. 
J. Daudžvardienė supažindino s. J. 
Bobinienė su amerikiečių skaučių 
vadove Mrs. Philips. Ji yra čia gi
musi lietuvė. Jos vyras, gydytojas 
dr.Philips, rodo lietuviams daug 
simpatijos. Kartą Mrs.Philips, atsi
lankius pas "Aušros Vartų” tuntinin
kę J. Bobinienę, išsivežė viską , ką 
tik rado pas ją iš lietuvių tautosakos 

ir tautodailės rinkinių. Pasisakė, 
kad ji ruošianti iškylą, kurią pava
dins "Lietuva".

Dviejų dienų iškyloje ji turėjo 
parodėlę is’ lietuvių tautosakos ir tau
todailės rinkinių, kuria grožėjosi 
amerikiečių skaučių tėvai. Ten buvo 
net staklės su apmestomis austi juos
tomis ir pagalve. Iškylą puošė lie
tuviški kryžiai ir koplytėlės, pasta
tyti prie takų sankryžų. Skaučių 
skiltys buvo pavadintos lietuviškais 
vardais, kaip "Rūta" ir 1.1. Skautės 
prie laužo savo tėveliams pašoko 
suktinį ir "noriu miego", lietuviškai 
dainuodamos. Jų vadovė Mrs. Phi
lips kalbėjo apie Lietuvą skautėms 
ir jų tėvams. Matote, ką gali pada
ryti viena lietuvė,turėdama kibirkš
tėlę meilės savo tėvų gimtajam kraš
tui. O mūsų lietuvių skaučių tiek 
daug pabirusių po platųjį pasaulį. 
Kalbėkime, dainuokime apie savo 
krašto grožį, apie jo kančias ir sve
timiesiems, ne tik savo tarpe. Te
žino visi, kokia graži mūsų tėvų 
žemė, kokios skambios mūsų dainos.

Sesė Ramunė

DŽIAMBORĖS FONDĄ PARĖMĖ AUKOMIS:
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LONDON, ONT. RAJONAS 22. P. Petrulionis 2 — •• _
23. J. Duda 1 — It

24. B. Misius 2 — " —-
Pavardė, Vardas Suma Adresas Vietos 25. E. Daniliunas 3 — It

$ 0 Skaut. 26. J. Jakaitis 2 — Woodstock, Ont. —
reik. 27. J. Vitkauskas 2 — H

1. Ed. Cicėnas 20 — London, Ont. $ 2 28. M. Ruikis 2 — Chicago, U.S.A. --
2. Dr. A. Kaveckas 10 — London, Ont. 10 29.K.Kudukls 1 — London, Ont.
3. Dr. Malkus 10 — Seaforth, Ont. — 30. A. Jonynas 1 — H

4. K. L. B. Londono 31. K. Majauskas 3 — It

Apylinkės Valdyba 10 — London, Ont. -- 32. F. Bartkus 2 — Sarnia, Ont.
5.V. Lopatauskas 10 — London, Ont. 5 33. J. Čegys 2 -- London, Ont.
6. Aldona Markov 5 — Hamilton, Ont — 34. S. Stankevičius 1 —
7.P. Jokšas 5 -- London, Ont. 35. A. E. Pocius 2 — H

8. Simano Daukanto Viet 36. V. Rauckis 1 — Detroit, U.S.A. —
(Geras darbelis) 1 45 ft — 37. A. Dragunevičius 2 -- Mt. Brydges, Ont. —

9. J. Butkus 1 -- tl — 38.K. Valaitis 1 —
10. A. Kalnėnas 1 - II -- 39. J. Bersėnas 1 —
ll.Z.Uždravis 1 — II --
12. T. Jurgutis
13.1. A. Švilpa

1 —
1 —

II

II
—

WINDSOR, ONT. RAJONAS
14. St. Keras 1 — II —
15. J. Bendoraitis 1 — •1 -- 40.XX (Essex) 1 — Windsor, Ont.
16. J. Brazlauskas 3 — •• — 41. V. Kačinskas 1 — ’’ _
17. V. Vaitkus 2 - Woodstock, Ont. — 42. S. Kairys 1 — tl

18.S.Zulpa 3 — London, Ont. — 43. J. Sodaitis 1 — tf

19. V. Navickas 2 — • I — 44. Balaišis 1 — ” _
20. S. Navickas 2 -- It -- 45. Dr. D. Na ikauskas 2 — tl

21. A. Šiaučiūnas 2 — tl — 46. S.Kunsaitis - 25
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ATLANTO RAJONAS JAV
BALTIMORE, MD.

* Baltimorės Dainavos mišrus tuntas 
š.m.rugpiūčio mėn. suruošė savaitę 
trukusią stovyklą prie Severn upės 
krantų.

* 19 skautų ir skaučių yra užsipre
numeravę "Skautų Aidą" ir jį skaito.

* Veikia 5 skiltys: 1 skaučių studen
čių, 2 mergaičių skiltys: Pempių ir 
Šarkų, 2 berniukų skiltys: Vilkų ir 
Sakalų.

* 1959 ir 1960 m. davė jaunesniųjų 
ir skautų įžodį 12 skautų.

* Žiemos metu buvo surengta 2 sa
vaičių į 3 patyrimo laipsnį parengti 
kursai. Juos pravedė Dulytė Birutė.

* Berniukams skautams padeda Ke- 
mežys Stasys.

* Austrą Juozas remia Baltimorės, 
skautišką veiklą.

Kemežys Algirdas

KANADOS RAJONAS

TORONTO , ONT.

* Kanados Rajono skaučių vadovių, 
vyr. skaučių bei skautininkių sąskry
dyje spalio 8-9 d.d. Toronte, daly

vavo apie 40 sesių. Buvo atstovės iš 
visų Kanados Raj. vietovių. Džiugu 
pastebėti, kad į Rajono vadeivės 
kvietimą akademikės atsiliepė ir 
pirmu kartu gausiau dalyvavo. Deja, 
skautininkių lyg ir nesimatė. Da
lyvavo tik kelios, kurios turėjo įsi
pareigojimų. Tačiau tatai sąskrydžio 
nuotaikai nepakenkė. Sąskrydis pra
ėjo darbingai, darniai ir gyvai. Se
sės gražiai reiškėsi ir jaunosios va
dovės sudarė labai gerą įspūdį. Vyr. 
Skautininke L. Čepienė savo pašne
kesiais suteikė sąskrydžiui turinio bei 
pilnumo. Be vyr. skautininkės buvo 
dar ps. Dr. Ilonos Gražytės ir s. O. 
Gailiūnaitės pašnekesiai.

Paskutinis posėdis vyko drauge 
su skautais Vyčiais, kur baigiamąjį 
sparnuotą žodį tarė s. V. Mantautas.

Pavardė, Vardas

PORT. COLBORNE RAJONAS

47.Z.Mistautas 1 —
48. J. Kunsaitis 1 — •t

49. E. Zatorskis 1 — fl

50. V. Tautkus 1 — ff

51. J. Sidagis 1 — Detroit, U.S.A. -
52. J. Sidagis 1 — tt

53. J. Černiauskas 1 — If
54,M.Makrek 1 —
55. A.Zovė 1 —
56. Z oln ėraitis 1 —
57. V. Žemaitis 1 —
58. V. Žemaitis 1 —
59. A. Vitkauskas 1 --
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60. B. Simonaitis 2 — Port Colborne, Ont.-
61. J. Staškevičius 1 — tt

62. P. Naiduškevičius 2 — II

63. B. Jackevičius 1 — ff

64. A. Stankevičius 1 — tt

65. J. Paužuolis 1 — ft

66. M. Kuzavas 1 — ft

67.0. Sinkus 2 — It

68. V. Vitkauskas 1 — ft

69. Chris Yordon 1 — II

70. M. Šidlauskas - 50 Welland, Ont.
71. R.Tamulėnas - 25 ft

72. A. Žemaitis - 50 II
73. V. Šurka - 50 It

Suma 
$ t

Adresas Vietos
Skaut. 
reik.

Pavardė, Vardas Suma 
$ ęS

Adresas Vietos 
Skaut. 
reik.

74. F. Adomynas - 50 lt --

75. J. Kutka - 50 tf

76. V. Blužienė - 50 ff

77. S. Ramanauskas - 50 «• —

78. A. Čepukas - 50 tt —

79. A. Stankevičienė 1 -- II --

Visiems aukotojams tariu nuoširdžiausią ačiū. Taip 
gi priklauso mano didelė padėka D. F. vajaus vykdyto
jams: p. E. Pakauskienei, D. F. įgaliotiniui ps. B. Simo
naičiui, skautui J. Lekavičiui ir s. v. v. si. A. Dragūne- 
vičiui.

Ponų Lopatauskų šeimai išvykstant iš Londono, Ont. 
į U.S.A, nuolatiniam apsigyvenimui, p. Lopatauskas 
paaukojo D. F. $5 ir vietos skautų reikalams $5. Anks
čiau yra paaukojęs D.F. $5. Tai yra pavyzdys, kaip 
reikia remti skautišką jaunimą. Jei daugiau atsirastų 
tokių aukotojų, tai labai padėtų skautiškam jaunimui. 
Už tai priklauso mano didelė padėka p. Lopatauskų šei
mai ir jiems linkiu ko geriausiai įsikurti naujoje vietoje.

V. Gudelis
London, Ont. D.F. Įgaliotinis Kanados Rajonui
1960. X. 5 d. ir Skaut. Remti Būrelio Vadovas
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Vadeivės ps. M. Vasiliauskienės 
rūpesčiu pramatytoji programa buvo 
pilnai įvykdyta.

Posėdžiams pasibaigus, vadovės 
ir vadovai nesiskirstė ir ilgai dar ten 
aidėjo dainos. O. G.

* Spalių 8-9 dienomis Lietuvių Na
muose vyko pirmasis JAV ir Kanados 
rajonų skautų vyčių sąskrydis. Daly
vavo jame Detroito 5, St. Catharines 
2, Hamiltono 5, Montrealio 2, Bos
tono 6, New Britain 3, Waterburio 1, 
Niagara Falls 2, lYentono 1 ir To
ronto 9 užsiregistravę oficialūs bū
relių atstovai. Gaila, kad nebuvo 
brolių iš Čikagos, Clevelando, Ro- 
chesterio. Šį pirmąjį JAV ir Kana
dos rajonų skautų vyčių sąskrydį savo 
dalyvavimu pagerbė Brolijos Vyriau
sias Skautininkas v.s. A. Matonis, 
tardamas žodį sąskrydžio atidarymo 
metu ir kalbėdamas dalyviams pas
kutiniame bendrame posėdyje su vyr. 
skautėmis. Pašnekesius skaitė v. s. 
C. Senkevičius, s. v. v.si. J, Kara- 
siejus ir skautų-vyčių Skyriaus Ve
dėjas s. V. Mantautas. Buvo aptarti 
ir diskutuoti vyčių amžiaus klausi
mai, tradicijos ir reguliaminas . 
(Plačiau bus skyriuje "Skautai Vy
čiai"). Po pirmosios dienos karšių 
posėdžių buvo smagiai padainuota 
prie improvizuoto lauželio, kurį 
pravedė v. s. V. Šarūnas, Nuotaika ir 
dainos po laužo perkeltos į kitą salę, 
kur sesės ir broliai svečius vaisino 
kavute ir užkandžiais. Kas už stalų 
sėdėti nebenorėjo, turėjo progos 
linksmai pasisekti. Sekmadienį bu
vo atlaikytos skautiškos pamaldos 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Jas 
atnašavo ps. kun. St.Kulbis, S. J. Po 
jų tęsti posėdžiai ir popiet sąskrydis 
uždarytas. Sąskrydį suorganizavo 
Toronto pulk. J.Sarausko būrelis, ga
vęs Skautų Vyčių Skyriaus pritarimą 
ir reikiamą paramą.

* LS Brolijos VS v. s.A.Matonis, lan
kydamasis Toronte,turėjo pasitarimą 
su čia gyvenančiais Vadijos nariais 
bendriniais Brolijos reikalais.

* Spalių 9 d. įvyko "Skautų Aido" 
redakcijos ir administracijos bendra
sis posėdis, kuriame priimtos šių 
metų vajaus taisyklės ir pasitarta 
laikraščio gerinimo reikalais. Sia
me posėdyje dalyvavo Seserijos VS 
v.s. L. Čepienė.

a Spalių 1-2 d. p. Augustinavičių 
ūkyje, La Salette, Ont. savaitgalio

VIDURIO RAJONAS JAV

CHICAGO, ILL.

* Juostų audimo kursai "Kernavės" 
skaučių tunte š. m. rugsėjo 24 d.pra
dėjo antrąją laidą, kurioje dalyvau
ja daugiau kursančių, negu pereitais 
metais. Pirmoji kursų laida buvo 
sėkmingiau baigta pereitą payasarį. 
Ypač Kaziuko mugės metu kerna- 
vietės sėkmingai pardavinėjo pačių 
dirbtas juostas, kurias visuomenė 
mielai išpirko. Šių kursų tikslas yra 
išmokyti seses rankų darbų ir labiau 
pažinti lietuvių liaudies meną. Kur
sus veda s.K.Kuraitytė.

* Lituanikos tunto skautų D. L. K. 
Mindaugo dr-vė tėvų komiteto re
miama š. m. spalių mėn.l d. turėjo 
pobūvį - vakarą Cicero liet, parapi
jos salėje. Programoje paskaitą skai
tė v.s. Br.Kviklys, buvo keli skau
tiški pasirodymai, O. Kreivėnaitės 
ir R. Bigelio piano muzika, tautiniai 
šokiai ir parapijos choro vyrų grupės 
dainos. Vakaras praėjo labai gražiai 
ir rengėjams davė visokeriopą pelną. 
Draugovei vadovauja ps. J. Prapuo
lenis.

* Kernavės tunto skaučių metinė su
eiga įvyko Jaunimo Centre š. m. 
spalių 9 d. kur buvo apžvelgta perei
tų metų darbas, didesni įvykiai ir 
vasaros stovykla. Čia buvo paskelbta 
ir nuo Sv. Jurgio šventės vykęs tarp- 
skiltinis skautiško pažangumo kon
kursas, kurio laimėtoja išėjo jaun. 
skaučių "Saulučių" būrelis. Vasaros 
stovyklos konkurso I vietą laimėjus 
"Lapučių" skiltis buvo apdovanota 
atitinkamomis trofėjomis. Sueigoje 
buvo paskelbtos sesės įsigiję pionie
rių, plaukėjų ir kitas specialybes bei 
tunto sukaktis buvo paminėta ir gra
žiu karvojum su 2 žvakėmis, ir Ker- 
navės dvasiai buvo sudainuota il
giausių metų. Skautės kartu su gau
singai atsilankiusiais tėvais turėjo 
progos pamatyti filme Kernavės me
tinę veiklą. Sueigoje atsilankė ir 
Vidurio rajono vadeivė v. s.dr.J. Ag- 
linskienė.

stovykloje stovyklavo skautai akade- 
mikai-kės, Buvo joje ir svečių iš 
kitų jaunimo organizacijų. Stovyklai 
vadovavo ps. G. Šernas.

* "Aušros Vartų" skaučių tuntas ir 
vėl paaugo nauju vienetu. Tėvams 
pageidaujant, Gage parko apylin
kėje įkurta jaun. skaučių draugovė. 
Naujaja draugininke paskirta v.sk. 
v. si. Rimvydą Maskaliūnaitė.

* "Baltijos Jūros" tunto reprezen
tacinis vienetas dalyvavo pas ameri
kiečius skautus Čikagos distrikto 
"Jubilee Randevous" Crete, Ill.š.m. 
spalių 8-9 dviejų dienų išvykoje. 
Mūsų broliai jūrininkai amerikiečių 
tarpe gražiai reprezentavo lietuvius 
skautus ir iš jų išsiskyrė gera lai
kysena ir išvaizda.

* Vyr. skautė Danguolė Jankauskaitė 
perėmė "Aušros Vartų" tunto jaun. 
skaučių "Žibučių" draugovę iš lig
šiolinės draugininkės ps. A. Nami- 
kienės. Sesė ps. A. Namikienė kurį 
laiką ėjo net dviejų draugovių drau
gininkės pareigas.

* "Kernavės" skaučių tunto metraš
tis, išleistas rotatoriumi, skiriamas 
tunto 2 metų veiklos eigai patiekti, 
jau išėjo iš spaudos. Metraštyje chro
nologine tvarka patiekta 2 metų 
veiklos apyskaita, statistika ir eilė 
iliustracijų. Leidinėlį paruošė ps. 
V. Aleknavičienė ir ps. L.Luneckienė.

* "Lituanikos" skautų tuntas š. m. 
rugsėjo 10 d. Jaunimo Centre suren
gė savo rėmėjams ir vasaros stovyk
los vadovybei arbatėlę, kurios metu 
buvo ypatingai pagerbtas Čikagos 
Skautams Remti D-jos pirm. dr.St. 
Biežis. Pobūvio metu gražių linkė
jimų pareiškė L. S. S. Pirmijos vice- 
pirm. v. s. dr. M. Budrienė, s.V.Vi- 
jeikis, tėvų vardu p. Žukauskas ir 
kiti. Pobūvį meistriškai vedė žurn. 
V. Kasniūnas, o vaišių surengimui 
vadovavo s. E. Korzonas.

* Seserijos Vyriausioji Skautininke 
v.s. L.Čepienė š.m. rugsėjo 18 d. 
lankėsi Čikagoje, vizituodama visus 
tris Čikagos skaučių tuntus bei skau- 
tininkių draugovę. V.S. v.s. L.Če
pienė buvo mielai sutikta ir pagerb
ta skautininkių draugovės sueigoje, 
kurioje dalyvavo 34 skautininkės. 
Viešnia atvežė parodyti ilgą tautinę 
juostą austą dabar Lietuvoje esančių 
sesių, kurios net ten šaukia sueigas 
ir slaptai dainuoja skautiškas dainas. 
Sueigoje viešnią sveikino k.v. J. Vai
čiūnienė, v.s. O.Zailskienė ir kitos.
Sueiga baigta Tautos Himnu,
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Į; 1960/61 METŲ "SKAUTŲ AIDO" VAJUS - KONKURSAS

) Visi pripažįstame "Skautų Aido” reikšmę ir jo reikalingumą mūsų Sąjungai bei lietuviškajam jaunimui.
Todėl ir jo išlaikymu bei ugdymu turime rūpintis. Padėkime administracijai surinkti tiek lėšų, kad jos pinigi- 

s nė padėtis niekada nesvyruotų, kad laikraštį galima būtų tobulinti, gerinti.
5 Į NAUJĄJĮ 1960/61 METŲ VAJŲ STOKIME VISI: SESĖS IR BROLIAI, SKILTYS, BŪRELIAI, VALTYS. Taip
i pat "Skautų Aidą" platinti reikėtų ne vien tik savo narių tarpe. Jis turi lankyti mūsų rėmėjus, bičiulius, lie- 
i tuvišką jaunimą.
i "SKAUTŲ AIDO" PRENUMERATA NEPAKELIAMA IR 1961 METAMS. Ji jau eilę metų yra vis ta pati -

3 Kanados do 1 er iai. Garbės prenumerata 10 Kanados dolerių. JAV ir kitų kraštų prenumeratoriai, moka 
s tiek, kiek verti 3 (ar 10) Kanados doleriai.
į VAJUS - KONKURSAS PRADEDAMAS 1960 MT. GRUODŽIO MEN. 1 D. BAIGIAMAS 1961 MT. VASARIO
$ MĖN. 28 D.
i; Vajaus - Konkurso Sąlygos:
5 "Skautų Aido" platinimo darbas vertinamas taškais -

S 1) Viena apmokėta prenumerata - 3 taškai,
S 2) Viena apmokėta garbės prenumerata - 10 taškų,
5 3) Vieneto taškus sudaro visų jo narių surinkti taškai,

4) Pirmai vietai laimėti vienetams reikia surinkti 400. taškų; antrai vietai - 300 taškų; trečiai vietai - 250 
š taškų; ketvirtai vietai - 200 taškų; penktai vietai - 100 taškų.
< 5) Pavieniams platintojams pirmai vietai laimėti reikia surinkti nemažiau 300 taškų, antrai vietai - 200
) taškų; trečiai vietai - 200 taškų , ketvirtai vietai 150 taškų, penktai vietai - 100 taškų.

6) Prenumeratų sąrašai su 1 a b a i tiksliais ir aiškiai rašytais adresais ir pinigais siunčiami 
"Skautų Aido" administracijos adresu - Mr. L. Eim a nt as, 91 King Edward Ave., London,Ont 

? Canada- reguliariais laikotarpiais kas dvi savaitės ar dažniau.
į Premijos:

Vienetams ir pavieniams platintojams, laimėjusiems kurią nors konkurso vietą, išmokama 10% premijos 
: nuo surinktos pinigų sumos.

Vienetams ir pavieniams platintojams už. atsiųstas ir apmokėtas prenumeratas iki 1961 m.sausio 1 d. 
; pridedama 10% taškų nuo surinkto taškų skaičiaus iki sausio 1 d.
; Nurodymai:

Vienetų vadovai prašomi ypatingai paremti visą vajaus darbą: vykdykite jį patys ar paskirkite atitinkamus 
platinimo pareigūnus. Palaikykite nuolatinį ryšį su "Skautų Aido” administracija. Tuojau suraskite vienetą, 
kuris stotų į platinimo varžybas ar išrinkite bei paskirkite nuolatinį platintoją.

Tlintininkai/kės, vietininkai/kės iki š. m . lap kr ič io 15 d. praneša vajun stojusių vienetų ar pavie
nių platintojų adresus. Prenumeratų rinkimo kvitų knygutes parūpina vienetų vadovai/vės ir dar gerokai prieš 
vajaus pradžią įteikia vienetams ar platintojams. Geresnei kontrolei kvitų nuorašai pasilieka pas vienetus ar 
pav. platintojus.

Labai prašoma vajaus darbą pradėti nuo pat pirmos dienos.Yra daug geriau,kai prenumeratos surenkamos 
pirmoje vajaus pusėje. Administracija užverčiama darbais, kai užsakymai ateina tik pačioje vajaus pabaigoje 
arba pavėluotai. Tada būna nepaprastai sunku visus patenkinti, kad pirmieji "Skautų Aido" numeriai laiku 
pasiektų skaitytojus. BŪKIME PUNKTUALŪS. Tada darbas ir jo vaisiai bus našesni, VISI Į "SKAUTŲ AIDO" 
PLATINIMO VAJŲ !

1960/61 M. "SKAUTŲ AIDO" SKAITYMO VARŽYBOS VIENETAMS
Mums rūpi ne tik "Skautų Aido" platinimas, bet ir tai, kad jis būtų visų laukiamas ir mielai skaitomas. 

Dėl to, pasitarę su Seserijos ir Brolijos Vyriausiais Skautininkais ir gavę jų pritarimą, su šių metų platinimo 
vajumi bandome sujungti ir skaitymo varžybas.

Varžybose kviečiami dalyvauti visi Sąjungos būreliai, skiltys ir valtys. Tuntininkai/ės,. vietininkai/kės 
prašomi šias varžybas pravesti.

Laikas; 1960 m. gruodžio mėn. 1 d. - 1961 m. vasario 28 d.

Sąlygos; 1) už išvardinimąl960 m. "Skautų Aide" skelbtų straipsnių antraščių - 1 taškas už kiekvieną ant
raštę ,

2) už "Skautų Aide" perskaitytą straipsnį ir sueigoje jo atpasakojimą žodžiu - 5,6,7,8,9 ar 10 taš
kų, žiūrint kokiu tikslumu ir kaip jis atpasakotas,

3) už pasirinkto straipsnio perrašymą be klaidų - 15 taškų,
4) už parašytą trumpą vieno puslapio recenziją pasirinkto ir perskaityto straipsnio š.m."Skautų Ai

de" - 25 taškai.
PremijoS:Po varžybų vienetų vadovai laimėtojus pristato "Skautų Aido” redakcijai, pranešdami jų amžių, 

laipsnį ir adresą. Redakcija laimėtojams numačiusi paskirti įdomių dovanų !
Nurodymai; Vienetų vadovai-vės prašomi šias bandomąsias varžybas pravesti visu rimtumu nurodytu vajaus 

laikotarpiu vienetų sueigose. Tebūna lavinami mūsų jaunieji skaityti savąją spaudą, tebūna skiepijama 
meilė savajam lietuviškam žodžiui!

Konkurso Komisija

irt v v v & A
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