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adresu. Rankraščiai taisomi bei 
jei iš anksto to pageidauta.

DABAR PRAŠOME TALKOS!
Administracija lapkr. 15 pradeda 

vajų SKAUTŲ AIDO 1966 metų 
prenumeratai rinkti. Visas bei visus 
ir visur kviečiame prisidėti: užsisa
kyti sau Sk. Aidą 1966 metams ir 
rinkti kitų užsisakymus. To labai 
reikia!

Ligi šiol Sk. Aido kiekvienas eg
zempliorius LS Sąjungai kaštavo 
daugiau, negu gaunama pren. mo
kesčio. Išleidžiant 10 nr. nr. per me
tus ir pren. mokestį nustačius me
tams 4.00 dol., tas nuostolis turėtų 
būti mažesnis, jei bus dar daugiau 
prenumeratorių.

Žinoma, kad S A redakcija, admi
nistracija bei bendradarbiai dirba 
be jokio atlyginimo. Be to, ir jie dar 
moka pren. mokestį.

Visos pajamos eina žurnalui leis
ti ir tobulinti.

Būtų gera, kad daugiau uždirbą, 
ne tik užsisakytų Sk. Aidą, bet jį 
užsisakytų garbės leidėjo ar garbės 
prenumeratomis. Tada būtų daugiau 
lėšų laikraščiui tobulinti.

Viršelio 1 psl.:
Pionieriškasis bokštas VILNIAUS'

stovykloje. Ps. A. Glodo ntr.

Skautiškų vaizdų albumas
LAUŽAI LIEPSNOJA 

VAKARUOS...

Jau prieš metus išleistas Jambo- 
rės Fondo skautiškųjų vaizdų alb„- 
mas pasiekė daugelį skautų vadovų 
Ir skautų bei skaučių. Dar didelė 
dalis nėra jo įsigiję ir JF tikslas yra, 
kad jį būtų galima matyti kiekvie
noje skautiškoje šeimoje ir pas 
kiekvieną skautą ir skautę, o taip 
pat ir skautus akademikus-es.

Tikiu, kad jis bus mielas turėti ir 
kiekvienai lietuviškai šeimai, kur 
prie progos vaizduose galima pama
tyti lietuvių skautų jaunimo veik
lą, skirtą mūsų Tėvynės labui.

Nuo š. m. lapkričio 1 d. pradeda
me albumo platinimo vajų. Kviečiu 
visus vienetų vadovus ir vadoves

Sesės vadovės ir broliai vadovai 
prašomi vajaus talką energingai or
ganizuoti vietovėse bei savo viene
tuose.

Ačiū už gražų bendradarbiavimą 
ligi šiol!

Budžiu,
v. s. A. Saulaitis. 

paraginti savo vienetų skautus ir 
skautes jį įsigyti. Kad jis būtų vi
siems labiau prieinamas, jo kaina 
taip pat nupiginta iki $5.00 už egz.

Jį galima įsigyti tiesiogiai per 
vienetų vadovus, per JFS Įgalioti
nius arba tiesiog kreipiantis į JFS 
Vedėją s. P. Molį, 72 Topsfield 
Circle, Shrewsbury, Mass., ar pas 
JFS Ižd. s. A. Karaliūną, 3717 W. 
70th Pl., Chicago 29, Illinois.

Tegul nelieka nė vienos skautiš
kos šeimos, skauto ir skautės-, kurie 
neturėtų skautiškųjų vaizdų albumo 
Laužai Liepsnoja Vakaruos...

Budžiu!
s. P. Molis,

JFS Vedėjas.

SKAUTU AIDA 1966 metams 
jau užsisakė:

s. Ignas Daukus,
p. Jonas Kaseliūnas,
s. Vytautas Kasniūnas,
sk. Aidis Kozica,
p. Edv. Monkus,
p. Natalija Raubienė, 
sk. Gražina Reisgytė, 
v. s. K. Žilinskienė.
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SKAUTIŠKOJI ŠEIMA

Petras Jurgėla
VĖLINIŲ NUOTAIKA

Pagrindinė žmonijos sudėtis ir 
paskiro žmogaus priklausymo 
ląstelė yra šeima. Šeima yra 
ir tautos branduolys. Ji yra ir 
socialinių junginių vienetas.

Pati prigimtis sukūrė šeimą, ir 
šeima lieka viso žmogaus gyve
nimo širdis.

Platesne prasme dažnai koki 
sambūri, organizaciją, instituci
ją ir p. dar vadiname šeima, no
rėdami pabrėžti jų narių glaudu
mą, artimumą.

Tokia plačia prasme ir lietuvių 
skautų-čių sąjūdis yra didelė 
šeima.

Bet ir tos didelės šeimos, susi
dedančios iš daug narių, tikrasis 
ramstis yra natūrali šeima, iš ku
rios ateina vaikai ir suaugusieji 
i sąjūdį.

Esame . linkę šeimą laikyti 
skautų-Čių šeima, jei joje yra 
bent vienas sąjūdžio narys.

Gyvenimo sąlygos vis tvirčiau 
veržia, lietuvybės labui ir mūsų 
■kautybės prasmei, kad kiekvie
na tokia skautiškoji šeima vis la
biau reikštųsi, vis giliau įsijaus
tu, vis pilniau rodytųsi, vis uo
liau dalyvautų ko daugiausia 
įvykių, kurie reikalingi lietuvy
bei ir kurie kyla iš skautąvimo.

Norėtumėm, kad tėvai ir šei
moje vyresnieji vis daugiau ga
lėtu, drauge su jų artimaisiais 
sąjūdyje, įsijungti į didesnę talką 
skautinti aplinką ir gilinti joje 
lietuviškumą.

Pamažu ir Skautų Aidas pasi
daro dalis, kuri reikalinga bei 
naudinga ir skautiškajai šeimai.

A. S.
S----------------------------------------------- B

Vėlinių proga pravartu prisiminti du didieji lietuviai: 
v. s. pik. Juozas Šarauskas ir rašytojas Stasys Butkus.

Pik. J. Šarauskas nuo 1930 Vytauto Didžiojo metų spa
lio 8 d. buvo Lietuvos Skautų Brolijos vadas, o 1941 birže
lio 27 d. mirties voros eilėse Červenėje buvo rusų bolševikų 
sušaudytas.

S. Butkus buvo vienas iš pačių pirmųjų Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų - savanorių, 5-j o pėstininkų DLK Kęstu
čio pulko kulkosvydžių kuopos vyr. puskarininkis ir po to 
per visą laisvės metą KAFJO redakcijos sekretorius. Buvo 
apdovanotas Vyčio Kryžium ir kitais garbės ženklais. Jis 
su KARIO redaktorium ir aš, kaip kariuomenės leidinių 
redaktorius 1926 — 1930, dirbome vienam kambary. Visi 
tarnavome Kariuomenės Štabo Spaudos ir Švietimo Sky
riuje, kurio viršininku nuo 1929 m. buvo pik. J. Šarauskas. 
Butkų pažinojau nuo 1918 m. rudens dar Vilniuje, o 1919 
m. teko drauge dalyvauti kautynėse prieš rusus. Tad S. 
Butkus ir aš buvome seni bendradarbiai ir geri bičiuliai. 
Jau Amerikoje jis parašė įdomią knygą Vyrai Gedimino 
kalne.

1958 balandžio 19 d. buvo surengtas S. Butkaus pager
bimas Brooklyne, N. Y. Dalyvavo eilė žymesnių veikėjų, 
prof. J. Puzinas ir Lietuvos gen. konsulas J. Budrys. Savo 
kalbose visi iškėlė S. Butkaus lietuviškumą, patriotiškumą, 
kovingumą, didelį darbštumą ir nuopelnus Lietuvos ka
riuomenei. Ir man teko tarti žodį. Ta proga Butkui įtei
kiau Lietuvos kariuomenės kūrėjo - savanorio medalio 
kaspino vainikėlį ir vieną jubiliejinį KARIO numerį, prie 
kurio paruošimo jis daugiausia prisidėjo savo darbu ir raš
tais. Šias dovanėles jis labai brangino.

Pobūviui pasibaigus, mum teko privačiai šnekėtis. 
Tarp kitko jis pareiškė štai ką: “Žinai, kapitone, noriu pa
pasakoti apie vieną nepaprastą įvykį. Juk atsimeni a. a. 
pik. Juozą Šarauską. Jis buvo mūsų viršininkas, kuomet 
dar tarnavai Spaudos ir Švietimo Skyriuje, ir 10 metų va
dovavo tavo sukurtai Lietuvos skautų organizacijai, buvo 
vyriausias skautininkas. Aš jį gerbiau ir mylėjau. Pasta
ruoju laiku neteko jo prisiminti arba šiaip kalboje su ki
tais jo pavardę minėti. Bet, štai, neseniai pradėjau jį sap
nuoti. Per sapną regiu jį pulkininko uniformoje. Ir jis vis 
šaukia “gelbėkit, gelbėkit mane!” Įsivaizduok sau: taip jį 
sapnavau kiekvieną naktį daugiau kaip savaitę! Neturėjau 

(Tęsinys 205 psl.)
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

VĖLINIŲ MINTYS

Kai lapkričio vėjas apnuogina 
medžių sakas ir sklaido pakelėse 
sudžiūvusius lapus, kai mėlyną 
dangų apgaubia pilki debesys ir 
vis rečiau leidžia prasiskverbti 
saulės spinduliui, visa gamta lyg 
surimtėja, susimąsto... Susimąsto 
ir žmogus. Nėra pavasario pum
purų, nė vasaros žiedų. Medžių 
sakose riogso vėjo pesiojami 
paukščių lizdai be jokios gyvy
bės. Parke dunkso vienišas, dul
kėmis apneštas suoliukas. Niekas 
ant jo neatsisėda... Nėra džiaugs
mo, nėra gyvybės, atrodo, kad nė 
meilei vietos nebebūtų. Liūdna 
žmogui. Pro jo ausis švilpia ru
dens vėjas laidotuvių maršo akor
dais ir neša mintis į kapines, kur 
tiek daug žmonių nukeliavo, kur 
kada nors keliaus ir jis. Taip, 
tikrai keliaus — nori, ar nenori.

Argi pilnas būtų žmogaus gy
venimas be rudens?

Nukrinta medžių lapai, kad at
augtų gražesni. Užgęsta žmogaus
gyvenimas, kad prašvistų laimin
gesnis. Ar galėtume džiaugtis pa
vasariu, jei nebūtų rudens? Ar 
triumjuotų prisikėlimas, jei iš 
gyvenimo būtų išvyta mirtis? Gi
musi gyvybė baigiasi mirtimi, bet 
iš mirties gimsta nemirštanti gy
vybė. Ateities nematančiam trum
paregiui ruduo labai liūdnas, bet 
kas laukia pavasario — tas ir pli
kuose stagaruose jau mato pum
purus ir žiedus. Kam šis gyveni
mas yra tikslas, tam mirtis — di
džiausia katastrofa, bet jei kuris 
čia tik keliauja — tas mirtyje pa
siekia gyvenimo tikslą.

Rimta rudens nuotaika priver
čia ne vieną susimąstyti. Nukritę 
medžių lapai daugeliui nukloja 
kelią į kapus, kur guli nuo gyve
nimo medžio nukritę lapai — 
mūsų mirusieji. Žvarbus rudens 
vėjas plačiai atidaro kapinių var
tus, ir susirenka ten gyvieji tarp 
mirusiųjų. Apsiniaukęs lapkričio 
dangus priverčia uždegti žvaku
tes, kad šviesiau atrodytų mūsų 
mylimųjų kapai. O tiems, kurių 
tik relikvijos čia guli, dar dau
giau šviesos suteikia žvakutės mū
sų širdyse. Tos žvakutės, kurios 
dega Amžinąja Šviesa... Tai yra 
tos Šviesos spinduliai — iš jos iš
eina ir į ją grįžta.

Ne, lapkritys neliūdnas. Gal 
tik iš paviršiaus jis toks atrodo. 
Ruduo nė meilės neužgniaužta, 
bet padeda nusileisti į jos gelmes. 
Ruduo nėra džiaugsmo priešas, 
jis padeda pagrindą ne paviršu
tiniškam, bet pastoviam džiaugs
mui. Kai žmogus neįsigilina į 
daiktų esmę, daug kas jam juoką 
sukelia, bet, kai giliau pagalvoja, 

tie patys dalykai neretai ašaras 
išspaudžia. Tik ašaromis nuplau
tas džiaugsmas yra skaidrus. Tik 
skausme gimusi meilė yra pasto
vi. Tad, išmokus klausytis, ką nu
kritę lapai kalba, žmogaus gyve
nimui duodama prasmė. Rudens 
jilosojija rimtai atsako į daugelį 
sunkiausių gyvenimo klausimų. 
Tada ir Marijos Pečkauskaitės 
"Sename Dvare’’ ištarti žodžiai 
tampa suprantamesni: "Ne, mir
tis nėra baisi. Tai juokas, pasislė
pęs už ašarų, džiaugsmas už sopu
lių, tai balžiedžio žiedas po su
džiūvusiais lapais’’.

Lapkritys visai nekliudo nė 
vykdyti aštuntąjį skautų įstatą. 
Skautas, žiūrėdamas į krintančius 
medžių lapus ar susikaupęs prie 
savo artimųjų kapo, yra links
mas, susivaldo ir nenustoja vil
ties — jis nenustoja vilties vėl gė
rėtis žaliuojančiais lapais ir amži
nai žydinčiais žiedais.

v. s. Juozas Vaišnys, S. J.
LSS dvasios vadovas

Tegul
SKAUTU AIDAS 

ir
SKAUTYBĖ

1966 metais'būna nuolatiniai svečiai 
kiekvienoje skautų-čių šeimoje.

Kun. Vytauto Zakaro iš Putnamo, Conn., pašnekesys susikaupimo die
ną VILNIAUS stovykloje Worcester, Mass. Ps. A. Glodo ntr.

204 -r.
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PETRIUKAS PAVERGTOJE LIETUVOJE
Adolfas Venclauskas

Ištraukos iš apysakos TARP GALINIŲ IR PURIENŲ

Jis iškėlė rankas į viršų, kad ne- 
sušlaptų drabužiai, bet iškeltomis 
rankomis eiti buvo sunku. Nelygus, 
durpyniais kupstais nuklotas ir vie
tomis slidus, dugnas sunkino išlai
kyti pusiausvyrą. Kraipydamasis i 
šonus, berniukas pamažu slinko i 
prieki ir, kai jau buvo arti išsigel
bėjimo kranto, staiga paslydo ir, 
neišlaikęs pusiausvyros, išsitiesė 
vandenyje, laimingu būdu išmesda
mas drabužius ant kranto.

Vanduo pliaukštelėjo į šalis, iš
gąsdindamas berniuką, kuris bijojo, 
kad tas triukšmas jo neišduotu. Jis 
pusiau išniro iš vandens ir pasislėpė 
tarp pakrantėj augančiu ajeru, ir 
laukė, drebėdamas nuo šalčio. Bet 
atrodė, kad jo triukšmingo maudy
mosi niekas nepastebėjo ar neat
kreipė dėmesio. Tad greitai iššoko 
iš vandens, tais pačiais drabužėliais 
kiek apsitrynė krūtinę ir apsivilko. 
Paupiu einančiu taku berniukas 
skubiai žingsniavo pirmyn, norėda
mas ne tik greičiau pasiekti mieste
li, bet ir sušilti po šaltos maudyklės

VĖLINIŲ NUOTAIKA (Pabaiga iš 203 psL) 
ramybės. Sumaniau padaryti galą tiems įkyriems sap
nams. Užprašiau mišias už pik. Šarausko vėlę. Tose pamal
dose dalyvavau ir karštai pasimeldžiau, prašydamas Die
vo suteikti amžinąją ramybę Šarausko vėlei. Ir nuo tos 
dienos daugiau jo nebesapnavau”.

Šį įvykį iškeliu dabar, kai ir S. Butkus yra jau miręs.
Miela sese ir mielas broli skaute! Įsijausk į šį įvykį, 

kurs liudija maldos galią. Religinė praktika yra labai 
reikšmingas veiksnys. Visos iškilmingos pamaldos tauti
nių ar skautinių švenčių proga ir gedulingos pamaldos turi 
ne tiktai gilios prasmės, bet ir didelės reikšmės čia, šioje 
žemėje, ir ten, anapus...

Bent dabar, Vėlinių šventėje, visi nuoširdžiai pasi- 
melskime, prašydami Visagalį Dievą suteikti amžinąją ra
mybę visiems mirusiems ir už Dievą - Tėvynę - Artimą žu
vusioms lietuviams skautams ir skautėms, vadams ir va
dovėms, o taip pat didžiam lietuviui Stasiui Butkui.

Nuėjęs puskilometri kelio, išgirdo 
užpakalyje savęs arkliu kanopų tre
penimą. Kažkas jojo smulkia ristele. 
Atrodė, kad raitelis buvo ne vienas. 
Berniukas pasileido bėgti minkšta 
paupio pieva. Pabėgęs valandėlę, 
sustojo atsipūsti ir pasiklausyti, kur 
yra raiteliai. Jie jojo nebe riščia, 
bet žingsnele ir šnekučiavosi. Kal
bėjo lietuviškai. Berniukas nudžiu
go: vadinasi, ne rusai. Bet vėl pa
galvojo, kad tai galėjo būti pasiusti 
patruliuoti kolūkiečiai, ar gal kas 
išgirdo jo maudyklę ir jo ieško? Na, 
vistiek, kas ten bebūtų, o geriau da
bai' su jais nesusitikt.

Vėl pasileido tekinas ir Įpuolė į 
pievoje žaliuojanti krūmyną, Įsi
spraudė giliau i krūmus ir atsigulęs 
klausėsi i kurią pusę nujos raiteliai. 
O jie ramiai sau šnekučiuodami jojo 
tiesiai i Petriuką, kol jų arklių gal
vos neatsidūrė ties pačiais krūmais.

— Va, i krūmus pataikėm! — iš
tarė nuo arklio plonas, dar jauno 
vaikino balsas.

— Grįžkim atgal, ko čia tamsoje 

rankraščio. (Tęsinys)

besibastysim, — atsiliepė nuo kito 
arklio storesnis balsas.

Arkliai, pajutę, kad krūmuose 
kažkas yra, pradėjo neramiai tryp
ti ir lenkti i šoną.

— O gal čia, krūmuose, partiza
nas tupi, a? — suabejojo plonasis 
balsas.

— Tai spruk greičiau, o tai dai
nuo arklio už kojos nutemps, — pa
gąsdino storasis.

— Lėkim zovada iki tilto, — pa
siūlė plonasis, apsukdamas arklį at
gal. — Pažiūrėsim, kuris pirmesnis 
tamsoje.

Ir tuoj pradėjo pumpinti arklio 
šonus. Neatsiliko ir storabalsis. Bet 
Įvaryti arklius i zovada nė vienam 
nepavyko. Arkliai kurį laiką pabė
gėjo riščia ir vėl perėjo i žinginę. 
Netrukus abu raiteliai nutolo.

Petriukas sunkiai pasikėlė nuo 
žemės ir išlindo iš krūmų. Miestelis 
jau buvo nebetoli. Bet berniukas 
numatė, kad jis gali būti apstatytas 
kareivių, tad eiti keliu buvo pavo
jinga. Jis išsuko iš tako, kai šis da
rė vingi, vedanti Į kelią, ir movė tie
siai per pievas. Jo kūnas buvo sus
tingęs nuo šalčio ir nuovargio, kuri 
pajuto kaip tik po priverstino^ poil
sio krūmuose.

Tamsa ne tik blogus darbus pri
dengia. Ji apsaugoja kol kas ir Pet
riuką. Pagaliau jis pasiekė mieste
lio pakraštį. Neisuko i gatvę, kur bi
jojo sutikti kareivių, bet daržais ir 
kiemais, kurie čia jam buvo gerai 
pažįstami, bėgo prie savo namų. Pa
kiemiais priėjo gatvę, kurią reikėjo 
pereiti skersai. Prisiglaudė prie na
mo sienos ir žiūrėjo išilgai gatvės.

Miestelyje buvo girdėti triukš
mas: urzgė sunkvežimių motorai, 
vaikščiojo žmonės, girdėjosi rusų 
kalba, retkarčiais blykstelėdavo 
degtukas ir degančių papirosų švie
selės. Visuose namuose buvo tamsu. 
Tik milicijos raštinėje ir valščiaus 
komitete degė šviesos. Prie vals
čiaus buvo tirščiausias judėjimas.

(Bus daugiau)
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(LSS vadovų stovykla TĖVIŠKĖ, 1965)TĖVIŠKĖJE
Kokiu būdu sužinoti, ai' stovykla 

gera? Patys šios vasaros LSS vado
vų stovyklos TĖVIŠKĖS dalyviai 
užsiėmimų metu atsakė: kai skautai 
linksmi — linksma nuotaika yra 
svarbi (Žirgai); stovyklos dvasia, 
nuotaika (Vilkai); broliškumas vi
siems, lietuviškumas (Lokiai); ar 
linksma nuotaika, ar prityrę vado
vai (Lapinai); skautai yra atvažiavę 
iš įvairiu vietovių; gera programa 
paruošta, gauta skautiškas patyri
mas (Vanagai); varžybinė dvasia, 
įrengimu įvairumas, bendradarbia
vimas (Ereliai). Gal daugiau ir ne
reikėtų rašyti, išskyrus kiek smul
kiau papasakoti, kaip stovykla atsi
rado ir pavyko.

Susirūpinusi jaunaisiais Seserijos

NAKTIS O. B. Audronė

Miega miškas, palapinės 
Klojasi rūku.
Ir užmiega jauni žingsniai
Miško keliuku.
Tik sargybiniai nemiega
Po pušimi sena.
Tik mėnuliui tarp žvaigždynų
Juoko negana.
Žiogas koncertą pradėjo, 
Groja smuikeliu.
Atliūliuoja baltas sapnas
Skautišku keliu.
Lylia-liūlia senos pušys, 
Oškite ramiai.
Miega skautai ir giružė, 
Miega vandenai. 

ir Brolijos vadovais, Pirmija jau 
mėnesius ruošė stovyklą, kviesdama 
jos viršininku v. s. Tėvą Juozą Vaiš- 
nį, S. J., skaučių vadove Vyriausios 
Skautininkės pavaduotoją v. s. Mal
viną Jonikienę, skautų vadovu — 
VSP s. Juozą Bružinską. Vieta pa
rinkta labai skautiška — ežero pa
krantėje, apie 150 mylių į šiaurę 
nuo Toronto, Kanadoje, gryname į 
kalną įaugusiame miške, Toronto 
skautų-skaučlų stovyklavietėje RO
MUVA. Programa rūpestingai pa
ruošta. Bet laikas kažin ar patogus 
— pats vasaros vidurys — rugpjū
čio 14-21? Argi bus skautų ir skau
čių iš visur?

Kas stovykloje atsirado 14 d. ry
tą, nekantriai žiūrėjo į stovyklos 
vartus ir dulkėtą kelią. Nejučiomis 
pradėjo susidaryti skiltys, ir viskas 
užmiršta stovyklos ruošoj — pala
pinės statyti, Įsirengti, skubiai su 
draugais pasisveikinti, nusišypsoti 
į nematytus brolius, seses. Staiga — 
vakaras, renkasi krūvon vis daugiau 
ir daugiau gan triukšmingų stovyk
lautojų, jauni vadovai (amžiaus vi
durkis maždaug 16 metų), beveik

kiekvienas su laipsniu ir pareigomis 
savoje vietovėje. Ir susirenka apie 
50 skautų, virš šimto skaučių, o vy
resniųjų vadovų virš 20! Daina po 
dainos, paežerės laužas gęsta, suva
žiavę ruošiasi poilsiui, savaitė dar 
prieš akis.

Sekmadienį rytą Mišios, lietuviš
kai. Kai sirgęs v. s. J. Vaišnys, S. J., 
atvyko savaitės viduryje, pamaldos 
kasdien. O diena jau užimta dar
bais. Po atidarymo, pravesto sto
vyklos šeimininko ir virš, pavaduo
tojo v. s. V. Skrinsko, pasiėmei va
dovo užrašus į rankas ir skubi nuo 
užsiėmimo į užsiėmimą. Veikiama 
skiltimis, kuriose narių iš įvairių 
vietovių: Toronto, Hamiltono, Nia
garos, Čikagos, Detroito, Clevelan- 
do, Pittsburgho, New Yorko, Eliza- 
betho, Worcesterio, Hartfordo, Bos
tono — ir oro ir jūros skautų, jūros 
skaučių su laivais. Uniformos įvai
riausios, lyg tarptautinėje stovyk
loje. Skautų jaunieji vadovai rengia 
virtuvės įrengimus pusryčiams ir 
vakarienei virti, o pietus, skautės ir 
skautai valgė didžioje salėje.

Savaitės bėgyje atsirado ir įrengi
mų •— signalizacijos bokštas, plaus
tas su irklais, stalinė krosnis, skau
tiška supynė, lapinė, eglišakių ir su
nertos lovos, įvairūs patogumai apie 
palapines, papuošimai. Prisipildė ir 
kartais tikrinami užrašai: štai apie 
stovyklavimą, skilčių sistemą, darbo 
planavimą. Reikėjo matuoti, lieti 
gipso pėdsakus, išmokti naujų pro
graminių žaidimų, rinkti lapus, sig
nalizuoti. Atsirado ir uždavinių lais
valaikiui naudingai praleisti: •— su
daryti draugovės metų veiklos pla
ną, paruošti stovyklos programą ar 
planą. Smagus darbas eina per lietų 
ir gražų orą, nuo ankstyvo ryto ligi 
vakaro laužo, kur atsikvepiama, 
jaučiama vadovų draugiškumas ir 
vienybė, nemažas užsidegimas skau- 
tauti, matoma naujų ir įdomių pasi
rodymų, girdėti dainų, pravestų pa
čių jaunų laužavedžių.

Buvo ir laisvės kovotojų diena. 
Visą dieną degė aukuras, padėti vai
nikai prie paminklo su beržo tošėje 
Lietuvos žemėlapiu. Kitą dieną 
skautai išžygiavo į 10 mylių žygį, 
apie 20 nakvojo sugulę apie ugnį 
vėsią rasotą naktį, primityviai išsi
virę vakarienę ir pusryčius.

206 —
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Stovyklai besibaigiant paskelbtos 
skiltys, kurios pasižymėjo stovykla
vietės švara, gerai Įrengta virtuve, 
punktualumu, tvarkingomis palapi
nėmis ir uniforma, pasirodymais ir 
dalyvavimu prie laužo, lietuvišku
mu. Dalyviams stovyklos pažymėji
mus įteikė stovyklos vadovai.

Kaip iš visur atsirado, taip bema
tant pranyko TĖVIŠKĖS stovyklau
tojai. Gal tebesigirdi kurnors links
mų šūkių ir darbų aidas. Geriau
sias stovyklos aidas: skautiškas 
broliškumas, pagyvinta veikla vie
netuose ir jaunųjų vadovų pakilusi 
nuotaika ir ryžtas... ir to aido bal
sas tikrai girdėti.

Stovyklai šalia minėtų vadovavo: 
skautų pastovyklėje: virš, pavad. ps. 
A. Saulaitis, S. J., komend. s. v. A. 
Dailidė, instruktoriai v s. B. Juo
delis, s. A. Banionis, v. s. V. Stat
kus, ps. Č. Kiliulis.

Skaučių pastovyklėje: virš. pav. 
ps. Birutė Vindašienė, komend. ps. 
Regina Bagdonienė.

S. St.

KAS BUS SKAUTŲ AIDO 1966 METŲ VAJAUS 
LAIMĖTOJAI?

Pr. metų vajus buvo sėkmingas. Daugelio vadovų vadovių, skautų skau
čių ir tėvų bei rėmėjų labai pasistengta.

Ir Skautų Aido 1965 m. prenumeratorių skaičius padidėjo.
Pagal gautus 1965 m. vajaus duomenis vajaus komisija padarė tokias 

išvadas:

A. Laimėjusieji rajonai:
Seserijoje: JAV VIDtjRIO rajonas.

Toliau stovi — a) JAV Ram. Vandenyno raj., b) JAV Atlanto raj., 
c) Kanados rajonas.

Brolijoje: jav ATLANTO rAjonas.
Toliau — a) Kanados raj., b) JAV Vidurio rajonas.
Pagal taisykles laimėtojas rajonas išvedamas koeficientų būdu: rajono 

surinktų taškų visumos skaičius padalinamas iš oficialiai Seserijos ar Bro
lijos vadijoje registruotų atitinkamo rajono narių skaičiaus.

B. Laimėjusieji platintojai:
a) Vienetų grupėje:
I vieta: Aušros Vartų tuntas Chicagoje (s. Regina Kučienė).
II v.: Žalgirio tuntas Bostone (s. Česlovas Kiliulis).
III v.: Rambyno tuntas Toronte (s. Vladas Rušas).
IV v.: Kernavės tuntas Chicagoje (s. Sofija Jelionienė).

b) Paskirų asmenų grupėje:
I vieta: (nepasiekta reikiamo taškų skaičiaus).
II v.: s. Vladas Bacevičius Clevelande.
III v.: (nepasiekta reikiamo taškų skaičiaus).

Iš viso, kaip buvo skelbta, užskaityta tik vajaus metu apmokėtos pre
numeratos.

Aukščiau minėtiems laimėtojams ir kitiems vienetams bei platintojams, 
kurie uoliai stengėsi savo vietovėse, bus dar įteiktos ir atitinkamos gairelės 
toms pastangoms prisiminti.

' Labai ačiū visiems!
O dabar skubiai į talką SKAUTŲ AIDO 1966 metų vajui, kuris prade

damas lapkr. 15 d. „ - .K. Cesna,
Administratorius.

Vadovai ir vadovės bei busimieji vadovai ir vadovės TĖVIŠKĖS stovykloje. Miela juos, po įtemptų darbų, 
nuolatinių užsiėmimų ir rimtų pastangų uoliai lavintis, matyti tokius gerai nusiteikusius. Gaila, kad negalima jų 
visų čia surašyti. Raskite patys savo pažįstamus.
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DĖKOKIME

Iš mažens esame tėvų mokomi dėkoti ne vien todėl, kad 
tai mandagu, bet ir todėl, kad įvertintume Dievo arba žmo
nių gerumą.

Po pamokų moksleiviai Lietuvoje kalbėdavo choru: 
Ačiū Tau, Visagalis Dieve, už mokslą ir už visas suteiktas 
malones. Kursai gyveni ir viešpatauji per amžius.

Tėvams ir auklėtojams rūpėjo, kad jaunimas neužaug
tų storžieviais, kurie mano, kad viskas jiems savaime pri
klauso, kad pasaulis ir žmonės tiktai tam, kad teiktų jiems 
malonumų, patogumų ir visokių kitų gerumų, ir kad net 
pats Viešpats turėtų pildyti jų užgaidas.

Dėkingumo jausmas atveria žmogaus širdį ir neduo
da joje apsigyventi gobšumui ar pavydui. Dėkingas žmo
gus nori dalintis su kitais, daryti ką nors, kad ir kitiems 
būtų gražiau, maloniau, geriau.

Kasdien yra daugybė priežasčių dėkoti jau nuo tos 
minutės, kada atmerkiam akis rytą. Laisvė, pastogė, aprū
pinimas, globa — pats faktas, kad esi gyvas, vertas dėkin
gumo.

O ką besakyti apie galėjimą dirbti, suprasti, kurti sa
vo gyvenimą? Apie brangius draugus, gamtos grožį, mu
ziką, knygas?

Palyginkime dviejų žmonių laikyseną iš kasdieninio 
gyvenimo.

Jaunas vyras, išbučiavęs tėvų rankas, sako: Nebijau 
eiti savarankiškai gyventi, bet man gaila išeiti iš Jūsų. Nie
kuomet nebus geriau, kaip kad buvo gyvenant su Jumis. 
Ačiū labai!

Ir kitas atvejis: Aš tam žmogui nieko neskolingas. Jis 
man savo laiku šiek tiek padėjo, bet aš jį porą kartų pa
kviečiau ir vaišinau. Taigi už viską atsilyginau.

Dėkingumas gyvas: jis kaip mielės kelia žmoniškumą. 
Nedėkingumas pažįsta tik save: nenorėdamas dėkoti, jis 
net peikia arba niekina geradarį.

Sekime gražią dėkingumo sėklą savo tarpe. Pripažin
kime kitiems nuopelnų ir dalinkimės su kitais tuo, ką esa
me gavę.

TOKS BUVO VAIKAS,
kuris vėliau tapo JAV Prezidentu

Budamas 12 metų, John F. 
Kennedy rašė šį laišką savo tė
vui:

Mano kišenpinigiai yra 40$. 
Juos aš sunaudodavau lėktu
vams ir kitiems žaislams pirkti; 
bet dabar aš skautas ir padedu 
vaikiškus daiktus į šalį.

Iki šiol iš 40$ kišenpinigių 
išleisdavau 20$, ir už kelių mi
nučių mano kišenės būdavo tuš
čios, nieko nebūdavau laimėjęs 
ir tik 20$ praradęs.

Būdamas skautu turiu pirkti 
baklagę, maišelį, antklodę, ži
burį, brezentą — daiktus, kurių 
užteks ilgiems metams ir ku
riuos visuomet galėsiu vartoti, 
tuo tarpu šokoladu užpiltų vani- 
lijos ledų neužtenka visam, lai
kui, todėl įteikiu prašymą pa
kelti mano kišenpinigius 30 cen
tų, kad galėčiau nusipirkti skau
tiškus daiktus ir visur geriau iš- 
siversčiau.

208 —
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svečiai iškilmių metu.

Kanados rajono vadeivė 
ps. J. Sernaitė-Merkle- 
john kalba sąskrydžio da
lyvėms .

Rajono vadovybė ir prelegentės: Dalia Tallat- 
Kelpšaitė, ps. J. Sernaitė-Meiklejohn, ps. I. 
Gražytė, s. M. Vasiliauskienė ir s. E. Šakienė

Prie gražiai paruoštų stalų.

0 čia užsiėmimuose.

"209
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KALĖDŲ EGLUTĖS PAPUOŠIMAI

Šiaudiniams Kalėdų eglutės pa
puošimams geriausiai tinka kvie
čių šiaudeliai, nesulinkę, nesu- 
lūžę, nesusiploję.

Dirbti reikia labai rūpestingai. 
Prieš vartojant šiaudelius tenka 
juos sudrėkinti.

Šiaudelių žvaigždė
Šiaudus pamirkyti vande
nyje per naktį. Sukarpy
ti juos reikalingo ilgu
mo. Perskelti plonu pei- 
lellu ar adata, šiltu
prosu suspaudus palaikyti

7 kitais 10"

surištus 12"

/žem. kampe/ paukšte - 
sulankstytų šiaudelių 
iš šiaudelių, kurių 
gražiai atlankstyti.

į kurios įgalus

Šiaudelius sudėti norimos 
žvaigždės forma. Viena ranka 
laikant šiaudelius, antrąja 
gražiai apipinti siūleliu

210-

Kad šiaudeliai galuose 
neplalšytų, gera juos pa
dažyti lake.
/Kairėje/ Iš trumpų šiau

delių ir poplerėtlių padary
ti tokį pakabinamą papuoša
lą. Spalvos pagyvina. ~

/Deš./ Sudėtingas šiaudelių 
pakabinamas papuošalas.

Čia šiaudinių žvaigždžių 
grandinėlė:

Tai Įvairumai: 
lial iš gražiai 

Žvaigždė 
galiukai 
Kita žvaigždė, į kurios galus — 
dailiai ^lankstyti šiaudeliai >

kalėdinė žvaigždė

Pasiruošimas; suderinti šiaude
lių spalvas ir didį, ilgį; norimos 
spalvos mėgsti vartojamų siūlų 
arba plonos, suktos virvutės; ma
žų, aštrių žirklučių.

Darbo būdas; 7 šiaudeliai vie
nodo didume ir spalvos maždaug 
12" ilgio. Stipriai surišk per vi
durį, paliekant šiaud. galus 
plokščiai išskėstus vieną šalia 
kito. Vėl surišk per vidurį tarp 
centro ir galų.

7 kitus šiaudelius apie 10" il
gio surišk tvirtai per vidurį, vėl 
išskėsk, nesuspausk krūvoje.

Tą patį daryk su 
ilgio šiaudeliais.

Paimk pirmuosius 
šiaudelius ir surišk trečdalyje 
nuo centro į vieną ir į antrą ga
lą. Uždėk antrą ir trečią surištą 
pluoštą ant pirmojo ir stipriai su
rišk.

Vėl surišk pirmąjį pluoštą pu- 
siaukelyje tarp įleistų šiaudelių 
ir galo. Rišimas tuo baigtas.

Išlankstyk šiaudelius taip, kad 
jie būtų kiek panašūs į saulės 
spindulius. Apkirpk žirklutėm, 
kaip parodyta paveiksle.

Paruošk daug 3" arba 4" ilgu
mo šiaudelių. Surišk jų 5 ar & 
per vidurį, išlanksty dama-ratu.

Pririšk pluoštelius prie spalvo
tų siūlų, palikdama 6" tarpus.

Jei nori, purkšk šiaudelius si
dabru arba auksu.

, a eglutei 
čia dar 3 žvaigždės:^angeliukas: 

Ant apvalaus popieriuko "lipinti 
šiaudelius ratu /l/. Ant tokio pop 
lipinti plokščius šiaudelius /2/ 
Šiaudelius supinti ir užlipinti 

kitos žvaigždės /3/. Gražiai 
apkarpyti šiaudelių g*i
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ŠlAUDINtS.ŽVAIGŽDĖS

BANDYKIME PASIDARYTI TOK? PAPUOŠALĄ;
KWiiiiiri! i!m ,■

SUDĖTINGĖ^NE 
ŽVAIGŽDE

Lietuvoje mokėta iš 
šiaudelių pasidaryti 
įvairių eglutės pa
puošimų .
Dar ir čia rasim 
žmonių, mokančių.
Kas Jūsų apylinkėje 

tokius dalykus moka?

čia yra vienas būdas žvaigž 
del daryti. Įsižiūrėk brėži - 
nėlius ir lengvai suprasi

Medžiaga; adata; geriausia gėlininkų adata;- ilga; ją gali 
pasidaryti iš ilgos vielelės, gale mažutė kilputė siūlui 
Įverti. Siūlai jį stiprūs, geriausia "krošė“. Šiaudai: 
tikri rugių, kviečių ar p. Gali būti imti ir popieri
niai ar celofano “šiaudeliai . Jie gali būti ir Įvairių 
spalvų. Bet tikro šiaudo medžiaga vertingesnė!
Dirbama. Suverk trikampį. Surišk kampe siūlus. Verk 

kitus šiaudelius ir vis surišk trikampiais prie jau esa
mųjų. Kur reikia, praverk pro esamo trikampio šiaudą. 
Padaryk nr, 3 figūrą.
Tada apačioje priverk ir pririšk kitus 5 trikampius Iš
eina brėžinio 4 figūra. Pridurtųjų trikampių galus sujunk 
šiaudeliais; gausi br. 5 figūrą.
Apačioje pridėti reikiamus trikampius ir "kristalas"jau 
gatavas.
Kad būtu žvaigždė, reikia trikampiais pridurti spindu

lius. Jei nori ilgų spindulių, imk ilgesnius šiaudelius.
parodyta, kaip durti spindulius 
žvaigždė turi jau daugiau spindulių.

Taip pridurstant, galima padaryti Įvairiausių formų 
žvaigždžių ir panašių papuošalų, Įdomių ne tik Kalėdų 
eglutei papuošti, bet ir šiaip kambaryje ar būkle gra
žiai dekoruoti. Savo darbas ir lietuviškieji motyvai!

Br. 7
Br. 8

Ant siūlelio suvarstyti įvairus šiaudeliai

-211
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Panagų skiltis stato bokštą.

“TĖVIŠKĖJE
LSS Tarybos Blrmijos rūpesčiu 
š.m. VIII.14-21 Toronto skautų 
bei skiaučių stovyklavietėje 
ROMUVOJE Įvyko LSS vadovių ir^ 
vadovų lavinimo stovykla TĖVIŠKĖ.

Jos dalyviai ir dalyvės, aišku, 
labai smarkiai prisidės vietovėse 
prie visų skautavimo reikalų.

4 
ji

••

įTėliavų aikštėje sesių pastovyklė 
su savo ir visos stovyklos vadovybe

Stovyklai užsibaigiant pavyzdingi stovyklautojai 
gavo stovyklos-kursų baigimo pažymėjimus. Čia se
sėms juos įteikia stovyklos viršininkas v.s. J. 
Vaišnys, SJ; stebi sesių pastovyklės viršininkė s 
M. Jonikienė ir skautų pastovyklės viršininkas s. 
J. Bružinskas

Sesėms didis galvosūkis: 
kaip orientuotis pagal 
žemėlapį, išėjus į iškyl

Lokių skiltis pionerijos užsiėmimuos 
rūpestingai stato lauko krosnį.

Žirgų skiltis bando išsivirti 
gerus stovyklinius pusryčius.

212-
TĖVIŠKĖS stovyklos ■ ir brolių pastovyklės vadovai: /žem./ 
s. B. Juodelis, v.s. y. Statkus ir s. Č. Kiliulis;/stovi/ 
v.s. V.^Skrlnskas, pa> A> gaulaltis, v.s. J. Vaišnys>SJ, 
ps. A. metikas, s. ,1, Bruginskas įr 7.si, dr. A. Dailidė. -213
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Worcesterio, Mass., :
Maironio parko salėje. Ten jie

skautai ir skautės savo šventės sueigoj® 
>. Ten jie visi labai veiklus.

Glevelando miesto burmistras Mr. R. Locher 
su ponia dalyvavo lietuvių skautų sueigoje.

s. V. Bacevičiaus ntr,

i^esenlai išėjo 
nauja knyga ANTRO 
PATYRIMO LAIPSNIO 
SKAUTAS, kurią re
dagavo vs V. Stat
kus iš Chicagos.
Nuotraukoje matoma 

autorių vadovų sto
vyklos bokšte su 
trispalve Lietuvos 
Nepriklausomybės 
laikais.
Sena patirtis pra
verčia visiems, kai 
išeina nauji leidi
niai .

KRETINGOS skautų tuntas Kennebunkporte, Me, lietuvių pranciškonų gimnazijoje. Ten 
□uiklos sąlygos skautauti. Naujajam tuntui vadovauja 3. Mykolas Subačius iš Bostono. 
Pirmojoje tunto sueigoje dalyvavo 72 tunto nariaijLr daug svečių, net iš kitur.
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MUILO DARBELIAI

Pamėging padaryti visokių kūrinių iš muilo. Nerei
kia nei didelių gabumų, nei brangių įrankių.

Muilas: keturkampis gabalas, 
rio, plūduriuojąs vandeny, būtinai šviežias. Venk 
muilų arba pailgų, apskritų. Labai gerai tinka 
muilas.

pvz., 6”x3”xl ’/z sto- 
kietų 
ivory

Įrankiai: virtuvės peilis 3”. Peilis gali būti neaštrus, 
bet smailiu galu, kad galima būtų pasiekti kampus ir 
įdubimus. Vielos pjūklelis sūriui riekti, nagams brū-
žcklis (pielyčia), pasmailinti 
taip pat būti naudingi.

ir plokšti pagaliukai gali

Paskui įdėk kitą gabalą muilo į vandenį plokščiame 
inde ir šildyk. Kai apatinė muilo dalis suminkštės kaip 
košelė, pripildyk ja abu grioveliu ir suspausk muilo ga-

Kaip paruosti muilo gabalą: nugrandyk muilo ga
balo viršų, kad jis būtų lygus. Duok muilui išdžiūti, 
prieš perspausdamas raštą — kontūrus.

Kaip perspausti perpiešti piešinį: minkštu pieštuku 
pajuodink ploną popierių ir padėk jį kniūpsčią ant mui
lo gabalo. Perpiešk savo raštą per tą popierių. Nuplauk 
muilą %” nuo kontūrų. Išpiauk rūpestingiau, pabrėžk

Kaip suliedinti du muilo gabalu:
Nugrandyk tas dalis, kurias nori suliedinti. Įdėk 

muilo gabalus palygintu šonu į plokščią indą su vande
niu ir atsargiai šildyk. Įsmeik dantims krapštukus, kur 
jie nekliudys drožiniui. Po pusvalandžio suspausk abu 
gabalu. Leisk džiūti vieną parą ir tik tada imkis darbo.

Kaip poliruoti; pabaigęs darbą, leisk jam džiūti 
vieną ar dvi dienas. Tada, jei nori,' poliruok švelniu po
pieriumi ar ranka.

Dažymas: galima muilo drožinius dažyti. Imk tam
sias braižybos rašalo spalvas.

Pr. Sk-

smulkmenas, palygink kraštus arba apvalink juos. Bliz
gink, lygink popierine servetėle arba pirštais arba del
nu. Nenulygink ir nenulaužk, ko nereikia.

Kaip pritaisyti savo kūrini prie apačios iš kito mui

Išgrandyk grioveli abiejose dalyse ir atsargiai 
įsmeik į abi po dantims krapštuką arba jo gabaliuką.

Švilpukas iš špūlės

1) Nuplauk vieną didelės špūlės 
galą.

2) įpjauk % inčo nuo nupjauti) 
galo iki skylės ir truputį daugiau.

3) Išpiauk pusratį įstrižai,, kad 
švilpiamoji angelė truputį matytųsi.

4) Užkimšk sveiką ang^ kamštu- 
ku.

5) Išdrožk apskritą kamštuką 
švilpiamajai angai. Šiek tiek nu- 
skaudžiamas (nudrožiamas, nulygi
namas) jo viršus orui prapūsti.

6) Įkišk kamštuką į laisvą skylę 
gale nevisai iki angelės. Dabar pūsk 
orą ir išbandyk garsą, kamštuką gi
liau įspausdamas arba atitraukda
mas.

7) Stikliniu popierių nulygink aš
trius švilpuko kraštukus — briaune
les ir viską nudažyk.

Žinosi maždaug, kaip Lietuvoje 
darydavo švilpynes iš medžių žie
vės šakelių.

216-
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MŪSU •
— JAUNIESIEMS

ELENUTĖS ĮŽODIS

Elenutė jautėsi labai nuvargusi 
ir užmerkė akis. Gera gulėti ant 
savo lovos po tokių pergyveni
mų.

Kelionė su mamyte į ligoninę, 
daktaras ir gailestingos seserys 
greitosios pagalbos kambaryje, 
skausmai tvarstant koją — vis
kas atrodė kaip blogas sapnas.

Kaip kiekvieną paprastą dieną 
Elenutė išlipo iš mokyklos auto
buso, pamojo nuvažiuojančiom 
draugėm ir pasileido bėgti take
liu. Bet šį kartą ji kažkaip pasly
do ir suklupo.

O kaip suskaudo dešiniąją ko
ją! Taip dar niekad nebuvo buvę. 
Sukaupusi jėgas, Elenutė bandė 
atsistoti, kad ir viena koja, bet 
vėl suklupo, apsvaigo.

Tačiau mamytė jau buvo čia, 
kėlė ją į automobilį, vežė ligoni
nėn.

Laimė, sakė visi, kad koja ne- 
lūžusi, tik gyslos patemptos, bet 
kaip skaudėjo! Reikės gulėti, gy
dytis, ir kas bus su įžodžiu?

Prisiminusi sekančios dienos 
šventę, Elenutė net sudrebėjo: 
Eglė, Nora ir ji turėjo gauti jau
nesniųjų skaučių kaklaraištį per 
iškilmingą sueigą. Tėveliai buvo 
kviesti, viskas paruošta, o kas 
dabar?

KARPYKIME! Sulankstomas po
pierėlis ir toks kerpamas: iš karto 
išeina keli vienodi dalykėliai.

Nusivylimas suspaudė mergai
tės širdį, ir ji gailiai pravirko.

— Kas yra, mažyte? — išsigan
dusi paklausė iš virtuvės atbėgu
si mamytė. — Ar vėl labai skau
da?

— Mamyte, —■ kukčiojo Elenu
tė. — Kas bus su mano įžodžiu.
— Aš taip laukiau!

— Tikrai buvau pamiršus, -— 
pasakė mamytė, glostydama 
dukters plaukučius. —■ Žinai, 
džiaukimės, kad kojelė nelūžusi, 
gerai? O aš paprašysiu sesės: 
Audros, kad leistų tau duoti įžo
dį tuojau pat po to, kaip galėsi 
vaikščioti.

— Būtinai paprašyk, mamyte,
— guodėsi mergaitė. — Juk greit 
pasveiksiu?

— Manau, kad greit. O tavo 
draugėm nusiųsime pažadėtąjį 
pyragą ir kortelę. Tu pati nupie
šk parašysi. Rytoj. Paremsiu ta
ve pagalviais, patogiai padėsi 
kojelę ir nupieši.

— O dabar nesirūpink, Elenut. 
Ilsėkis. Paruošiu valgyt ir vėl 
ateisiu.

* * *
Kitą dieną Elenutei vėl buvo la

bai skaudu, kad Eglė ir Nora 
duos įžodį, o ji ne. Buvo gaila ir 
mokyklos, bet ne taip.

Būtų buvę visai liūdna, jei ne 
mamytė, kuri buvo labai gera. 

dažnai pabūdama su Elennte ir 
ją visaip užimdama.

Popiet tėvelis išvežė pyr tą su 
kortele: Elenutė nupiešė t ispal- 
vę ir jaunesniųjų skauČ’V ženk
liuką ir parašė gražiom spaus- 
dintom raidėm: Sveikinu! Jūsų 
Elenutė.

Taip ir atėjo trečioji valanda.
— Dabar visi salėje, — Ivojo 

Elenutė. — Įneš vėliavą. Y Eglė 
ir Nora nepamirš žodžių? Mamy
tės riš mazgelius, ir visi sv ildns.

Bus gražu — programėlė i: žai
dimai ir vaišės.

Jei ne toji koja...
Štai grįžta tėtis. Ką jis p-rpasa- 

kos?
Jis ir mamytė tyliai kalbini. Ar 

jie galvoja, kad Elenutė miega?
—- Tėveli, ateik! —- šaukia mer

gaitė. — Papasakok, kaip . buvo.
Įeina ir tėtis ir mamytė, ir jų 

akys žiba.
— Spėk, kokios naujienos! — 

sako tėtis linksmai. -—■ Bus sve
čių! Sesė Audra ir visos būrelio 
mergaitės! Tik spėkite pasiruošti.

Mama jau bučiuoja dukrelę ir 
džiaugiasi.

— Matai, kaip viskas išeina? 
— sako ji. — Duosi įžodį savo 
namuose. Ar ne puiku?

— Ir vėliava bus, mamyte? — 
klausia Elenutė uždusdama iš 
susijaudinimo. — Ir tu užriši man 
mazgelį? Ir turėsime vaišes?

— Taip, apsirengsi skautiškai, 
nunešime tave į salionėlį. Viskas 
bus, kaip reikiant.

— Kokia aš laiminga! — šyp
sosi Elenutė. — Koks mano būre
lis geras! Greit pakartokime įžo
dį, mamyte, kad nesuklysčiau: 

Aš pasižadu stengtis 
mylėti Dievą, Tėvynę, 
vykdyti jaunesniųjų skautų 
įstatus ir kas dieną 
padaryti gerą darbelį.
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bumus ir svajones. Be abejo 
daug pareis nuo tavo aplinkos, 
bet vis dėlto svarbiausia, ko tu 
pati sieki.

Tavo išvaizda, fizinis patvaru
mas ir vikrumas tave išskiria iš

PASIKALBĖJIMAI SU SESĖM SKAUTĖM

Kaip tapti puikiu žmogum ir puikia skaute

Kažkaip malonu išgirsti, kad 
kas nors tave pavadino puikia 
skaute, nes širdyje mes visos to 
trokštame. Norime laikytis įstatų, 
būti draugiškos, nagingos, ener
gingos. Norime būti puikios. Tą 
tikrai pasieksime, jei būsime pui
kios mergaitės.

Jei sakau, kad Verutė puiki 
mergaitė, puikus žmogus, ką tik
rai turiu galvoje? Maždaug štai 
ką:

Verutė maloni, domisi1 kitais ir 
bando įsijausti į juos, žiūrėti į da
lykus jų akimis; mielai padeda ir 
prisideda;

ji nenuobodi, apsiskaičiusi, 
mandagi ir nuoširdžiai paprasta, 
taip kad su ja susitikę smagiai 
jaučiasi;

ji 9Yva. taip lengvai nepasi
duoda blogai nuotaikai arba ne
galavimams ir tuo palaiko kitus;

Verutė nesistengia nei per 
šventai atrodyti, nei per šventai 
kalbėti, bet ji turi tvirtus princi
pus. Ji giliai tiki, apie ką liudija 
jos darbai ir kasdieninė laikyse
na. Galėtume dar daug pridėti, 
kodėl Verutė arba Michaelė pui
kios. Bet jos tokios negimė: jos 
pamažu tokios tapo.

Rodos, niekad nereikėjo taip 
daug puikių žmonių, kaip dabar. 
Mat, pasaulis tartum sumažėjo: 
žmonės ir žinios keliauja žaibo 
greitumu, gėris — bet, deja, ir 
blogis — greitai plinta. Stovėda
mos gėrio pusėje ir ruošdamosios 
kovoti už jį — juk kitaip negalė
tų ir būti, nes esame skautės — 
turime rūpestingai ugdyti, kad 
būtume naudingos ir dvasiniai 

stiprios. Ir nė nepajusime, kaip 
būsime taip pat labai laimingos.

Daug dalykų padeda tau ug
dytis: geras mokslas, tinkami 
draugai, mėgiami rankų darbai 
— nikiai, sportas, teisinga pažiū
ra į pinigus ir mokėjimas juos 
tvarkyti; sugebėjimas ir valios 
tvirtumas rinktis, kas tikrai svei
ka ir vertinga, ir t.t.

Šiandien gal dar nežinai, kuo 
būsi, bet viena aišlju: visa ko pa
grindas yra turtinga, gražiai išsi
ugdžiusi asmenybė. Skautybė 
tau daug padės siekti to tikslo, 
bet jei nori žinoti, ką galėtumei 
dar daugiau daryti kasdieninia
me gyvenime, kad kasdien būtu
mei sveikesnė,' linksmesnė, nau
dingesnė ir malonesnė sau ir ki
tiems susitikti ir pažinti, tai skai
tyk, kas bus rašoma toliau, ir pa
žiūrėk, ar negalėtum sau pritai
kyti vieną kitą mintį.

TAVO "AŠ”
Labai svarbu, kokius turi drau

gus, kokias skaitai knygas, kuo 
užsiimi laisvu laiku, kokias susi
darai pažiūras.

Tau patinka rengtis panašiai į 
kitas mergaites, kalbėti jų kalbas 
ir leisti laiką kaip jos, bet vis 
dėlto nori būti atskiras "aš". Nori 
būti net kitokia, kaip Įriti tavo 
šeimos nariai. Veržiesi savaip 
reikštis, ugdytis pagal savo ga- 

SKAUTU AIDĄ 1966 metais turėtu gauti kiekviena skautiška šeima.
Reikia visų sąmoningos taikos, kad tai įvyktų.
Prisidėkime SKAUTŲ AIDO 1966 metu prenumeratos vajaus metu.
Į talką lapkričio mėnesį, visi!

kitų: net visiškai panašūs dvynu
kai nevienodai reaguoja į gyve
nimo reiškinius ir pergyvenimus. 
Tave taip pat išskiria iš kitų įgim
ti gabumai ir sugebėjimai. O ką 
bekalbėti apie tavo asmeniškus 
patyrimus, matytus žmones ir 
vietas, apie tėvus, brolius bei se
seris? Niekas neturi tokių pat, 
kaip tu. Ir su gyvenimo sąlygom 
keičiasi pažiūros, laikysena, išsi
lavinimas.

Bet negalvok, kad žmogaus bū
das savaime išsiugdo: vis vien 
kaip ir kur gyventum, gali arba 
tik taip sau plaukti pasroviui ir 
nieko ypatingo nepasiekti, arba 
įtempti visas savo jėgas, visus 
gabumus ir tapti puikiu žmogum!

Išvaizdą paveldėjai iš tėvų ir 
prosenelių: nėra prasmės kan
kintis dėl kokio nors "grožio1 ne
tobulumo". Pagalvok apie tai, 
kokia didelė laimė matyti, girdė
ti, laisvai judėti: milijonai žmo
nių to negali. Daug būdo ypaty
bių įgijai, gyvendama tarp kitų: 
nėra prasmės apverkti netikusius 
savo būdo bruožus. Svarbiausia, 
matyti ir priimti save tokią, ko
kia esi, džiaugtis gerais dalykais 
ir taisyti, kas netobula.

Padariusi visa, ką gali, kad at
rodytum ir elgtumeis kuo dailiau
siai ir būtum naudinga pagal sa
vo gabumus ir sugebėjimus, sa
vaime šviesi pasitikėjimu savim, 
kas džiugins tavo tėvelius, įgis 
tau draugų ir padarys tave mie
lai priimama bet kokios jaunimo 
grupės nare. O. S.

(Bus daugiau)

218 —
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SKAUTAI 
vyČ/A /

v. s. V. Statkus
40 VYČI AVIMO METŲMums, skautams vyčiams, gal labiausiai rūpi, ar mūsų darbai atitinka mūsų pareikštiems siekiams, ar mūsų šaka turi savo veiklos prasmę ir ateitį, o jeigu taip, kokia ta ateitis gali būti.Atsakymų tiems klausimams turime pradėti ieškoti savo protu, savo širdimi ir savo dvasios polėkiais.Savo knygoje Rovering to Success Baden-Powellis skautus vyčius nusako esant atviro oro ir tarnavimo broliją, vieškelių keliautojus ir miškų stovyklautojus. Tame nusakyme glūdi ir vyčių sąjūdžio filosofijos pagrindai. Vyčiai yra jaunų vyrų sąjūdis, vis besikeičiąs, vis naujas, vis atviras tolių ir platybių vilionei. Vyčiai neužsidaro jokiomis sienomis, neapsitveria jokio fanatizmo tvoromis, nesustingsta jokių formų kiaute. Skautybės principai jiems yra kelrodė žvaigždė, bet ne pasiteisinimas filosofiniam pasyvumui pridengti. Skautybė vyčiui yra suprantama kaip priemonė aukštesniems tikslams gyvenime siekti, o nėra pati sau tikslas. Ir idealistai būdami, vyčiai negalime sau leisti prabangos atitrūkti nuo gyvenimo realybės.Ir Lietuvoje šiandien gyvendami, šiais, 1965 metais, daug ką darytume, į daug ką žiūrėtume nebe taip, kaip darėme, kaip žiūrėjome 1939 metais. Lietuvoje vyčiauta vienokioje aplinkoje, gyvenant tuo metu at- sistatančios tautos ir savo laisvos valstybės reikalais, heroiško, romantiško užsidegimo nuotaikoje. Dabar gyvename kitaip, išsibarstę svetimoje, labiau materialistinėje, daug kur idealizmą ir heroiką atmetančioje aplinkoje, tautos išlikusiai daugumai antroje pasaulio pusėje kovojant dėl savo gyvybės išlaikymo.

Ir į mūsų tarpą ateina vyčiai kandidatai jau kitokie, šių skirtingų sąlygų paveikti. O vistik, vieną dieną jiems teks pilnai perimti mūsų vyčių sąjūdžio uždavinius, taikytis naujiems gyvenimo reikalavimams, naujoms sąlygoms. Jau šiandien vy- čiavimas turi kurti pagrindus vyčia- vimui rytdienai ir dar toliau — visai eilei ateinančių metų. Jau mažiau galėsime remtis jausmų pakilimu ir entuziazmu, vis daugiau turėsime pasiremti šalto proto duodamu realybės ir gyvybinių reikalų supratimu. Iš šių dienų ir iš ateinančių ilgų metų vyčio mūsų tėvynės, mūsų tautos, mūsų visuomenės reikalai pareikalaus kasdieninio, smulkaus, bet nepaliaujamo tvirtumo savo principuose, savo. tikslų siekime. Ištvermė savo įsitikinimuose, savo kasdienines pareigas atliekant metų metais, gali būti nemažesnis heroiškumas, kaip trumpalaikis pažvelgimas mirčiai į akis kovos įkarštyje.Vyčių šaka niekad nebuvo gausi savo narių skaičiumi. Pilnutiniu vyčiu sugeba būti tik tam tikro nusistatymo, tam tikrų, nedažnai pasitaikančių, savybių vyras. Tokių niekad nebuvo daug, ir nėra duomenų laukti, kad jų žymiai padaugėtų, todėl negalime tikėtis, kad mūsų vyčių sąjūdis labai išaugtų savo skaičiumi.Mums lieka uždavinys į ateitį pažvelgti realybės ir skautiško idealo akimis, kritiškai pervertinti savo priemones ir metodus ir savo vyčia- vimui duoti tokias formas, kurios labiausiai atitiktų mūsų tautos ir laisvosios žmonijos reikalus bei siekius.Tik gyvenimiškai realus, gyvas ir pažangus vyčių sąjūdis gali save pateisinti ir į save patraukti jaunus, aktingus vyrus, padėti jiems rasti

Elgesys yra veidrodis, kuriame 
žmogus parodo savo tikrąjį vei
dą.

Sandor

Mandagumas eina iš vidaus, 
iš širdies, bet, jei nepaisoma 
mandagumo formų, dvasia ir 
daiktas neužilgo miršta.

John Hali

Mandagus žmogus klauso su
sidomėjęs pasakojant apie daly
ką, kuris jam gerai žinomas, nors 
pasakotojas ir nieko apie tą da
lyką neišmano.

De Mornysave patį, duoti progos pasireikšti visuomenės gyvenime, patenkinti savo norą veikti.Turime rasti tokią savo veiklos formą, kuri būtų sava, artima, natūrali gyvenamoje aplinkoje ir patraukli jaunam lietuviui, Lietuvos nebeatsimenančiam ar jos net nemačiusiam.Vyčių šeima privalo duoti jam progos ir priemones lietuviu nevien išlikti, bet tą lietuviškumą pagilinti, sustiprinti ir suaktyvinti, kartu tampant geru savo gyvenamo krašto piliečiu ir iš viso žmogumi.Visa tai vargu ar bus patrauklu minioje paskendusiam, tik savimi, savo lėkštais malonumais ar smulkiais reikalėliais besidominčiam vyrukui, nors ir jo negalime visai atmesti, nes ir jis yra žmogus, nes ir jame gali slypėti didelės vertybės.Bet galime būti visiškai tikri, kad ir pilkosios minios dulkėse glūdi dar daug deimančiukų — jaunų vyrų, savo dvasios savybėmis, savo nusiteikimu, savo polinkiais geriausios medžiagos tapti skautais vyčiais.Mums tik belieka sukrusti, pamatyti prieš mus gulintį kelią, mūsų laukiančius plačius horizontus, gausias galimybes. Kai mes nebesidairysime tik apie save pačius ar per petį į praeitą kelią, o pajudėsime į priekį, pamatysime, kad mūsų reikalų, mūsų darbų dirbti eina ii' gausios gretos jaunų vyčių. Tik, mūsų tradicinės žodžiais: “eime draugai, reikia pradėt, krutėt”. — 219
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JAV ATLANTO RAJONAS 
New Yorkas, N. Y.

Praėjus vasaros atostogoms New 
Yorko vyr. skaučių židinys vėl pra
dėjo savo sueigas, i kurias kas kar
tas atsilanko vis daugiau naujų se
sių.

Židinys ateinančiais metais žada 
kiek galima veikliau pasirodyti 
skautiško darbo talkoje New Yorko 
NERINGOS tunto d-vėse, taip pat 
Židinio ribose numatoma turėti visa 
eilė įdomių paskaitų ir pašnekesių 
bei įvairių demonstravimų, pritai
kytų šių dienų skautei — moteriai.

Vasaros atostogų metu židinietės 
išleido turintį gana gerų pasisekimą 
skautiškuose vienetuose rotatoriumi 
spausdintą dainorėlį 
DAINA MUS LYDI.

Dainas surinko ps. L. Milukienė 
ir vyr. sk. psl. B. Kidolienė; į mat
ricas dainas perrašė B. Kidolienė. 
Spausdinimo darbą atliko ps. Vyt. 
Kidolis, kuriam sesės dėkingos už 
tikrai brolišką pagalbą.

Dar kartą kviečiame visas New 
Yorko apylinkėse gyvenančias se
ses padidinti šio skautiško vieneto 
eiles! B.K.

Worcesteris, Mass.
Pakėlimai

LSS Pirmijos nutarimu šv. Jurgio 
proga NEVĖŽIO tunto vadovai Vla
das Gedmintas, Algis Glodas ir Ro
mas Jakubauskas buvo pakelti į pa- 
skautininkio laipsnį ir worcesterie- 
cių skautininkų tarpe davė skauti
ninko įžodį. Naujai pakeltuosius 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
ir toliau gražiai dirbti.

Išlaikė egzaminus
Egzaminus į I pat. laipsnį išlaikė 

broliai: si. A. Gedmintas, psl. J. Pi
piras, psl. V. Marcinkevičius, psl. 
R. Kildišas, psl. J. Pauliukonis ir 
psl. D. Pajėda.

Į II pat. laipsnį: K. Juška.
Į III pat. laipsnį: A. Rygelis, R. 

Vasys ir A. Zenkus. Paskutinieji du 
davė skauto įžodį iškilmingos suei
gos metu, o A. Rygelis rajono Vil
niaus stovykloje.

Vilkiukai J. Brantas ir S. Bran
tas išlaikė į III pat. laipsnį ir iškil
mingos sueigos metu davė vilkiuko 
įžodį. V. Scigla išlaikė į III pat. 
laipsnį ir davė vilkiuko įžodi sto
vykloje.

Vilkiukai išlaikė į II pat. 1.: S. 
Dabrila, A. Klimavičius, M. Zenkus, 
R. Degutis ir E. Meilus.

Vilkiukai perkelti į D. L. K. Ge
dimino dr-vę skautais kandidatais: 
R. Degutis, E. Meilus, S. Dabrila, R. 
Prapuolenis, M. Zenkus bei A. Kli
mavičius ir paskirti į Vilkų skiltį.

Vadovų stovykloje prie Toronto 
dalyvavo: psl. V. Marcinkevičius, 
psl. A. Gedmintas, psl. D. Pajėda, 
psl. J. Pipiras ir K. Juška ir iš se
sių: psl. N. Vidūnaitė ir T. Juškaitė.

III pat. laipsnio egz. išlaikė ir da
vė jaunesniųjų skaučių įžodį: Rimu
tė Molytė, Linda ir Audronė Pra- 
puolenytės, Dalia Vidūnaitė, Dalia 
Marcinkevičiūtė, Rita ir Kristina 
Baltrukonytės, Rita Padolskytė ir 
Kristina Kausevičiūtė.

Išlaikė III pat. 1. egz. ir davė 
skaučių įžodį: S. Pauliukonytė, B. 
Gedvilaitė, Z. Brantaitė, D. Matule
vičiūtė, B. Statkutė, D. Baltrukony
tė, R. Padolskytė, I. Gedvilaitė, Da
nutė ir Alė Abramavičiūtės.

II pat. 1. egz. išlaikė: G. Vidūnai
tė, R. Padolskytė ir N. Bazikaitė.

I pat. 1. egz. išlaikė ir buvo per
keltos į vyr. skaučių draugovę, į 
Liepsnų skiltį, kandidatėmis: N. Vi
dūnaitė, V. Kieselaitytė, J. Pauliu
konytė, T. Juškaitė, N. Maskeliū- 
naitė ir B. Račiukaitytė.

Nauja draugininke
Skaučių Jūratės d-vės drauginin- 

kei v. sk. v. si. V. Matulevičiūtei iš

vykus tęsti studijų į Vokietiją, nau
ja draugininke paskirta v. sk. G. 
Čėsnaitė.

Skiltininku kursai
Nevėžio ir Neringos tuntų jaunų

jų vadovų skiltininku kursų pirmo
ji sesija užbaigta; antroji sesija pra
sidės greitu laiku. Šiuos kursus lan
kė 12 brolių ir sesių, jaunųjų vado
vų, tai yra skiltininku ir paskilti- 
ninkių. Kursus pravedė: s. E. Goro- 
deckienė, ps. R. Molienė, ps. V. Ged
mintas, ps. A. Glodas ir s. P. Molis.

Nauji nariai
Į Nevėžio tuntą įstojo: į DLK Ge

dimino d-vę — A. Rygelis ir R. ir 
V. Gerčiai. Į sk. vyčių d-vę — s. v. 
v. si. G. Januta.

Vilniaus stovykla
Šių metų rajono stovykloje Vil

nius tunto vadovai savo darbu prisi
dėjo: s. P. Molis — stovyklos virši
ninkas, ps. V. Gedmintas — stov. 
virš, pav., ps. A. Glodas — komen
dantas, ps. R. Jakubauskas — vil
kiukų past, virš., si. V. Baziliaus- 
kas — ūkio ved. pav., V. Abromavi
čius — vilkiukų past. virš. pav. ir 
laikraštėlio administratorius, si. P. 
Nakrošius — stov. papuošimų ir 
įreng. ved., si. A. Gedmintas — 
stov. pap. ir įreng. ved. pav., sk. A. 
Garsys — vandens apsaugos ir spor
to vedėjas, psl. D. Pajėda — vilkiu
kų past, komendantas, vilkiukų 
past. adj. — psl. J. Pipiras, P. Nor
kevičius ir psl. V. Marcinkevičius.

Iš sesių: ps. R. Molienė — progra
mos vedėja sesių past., v. si. D. Mar-1 
cinkeviciūtė — stovyklos sekretorė, 
psl. G. Čėsnaitė — stov. komendan
te, si. E. Palubeckaitė —■ prog. ved. 
pav., v. sk. V. Jajėdaitė — stov. šei
mininkių pav., skaučių Wore, viene
to vad. — T. Juškaitė, paukštyčių — 
N. Vidūnaitė ir iš tėvelių p. R. Palu- 
beckienė — vyr. šeimininkė ir 
p. J. Palubeckas — ūkio vedėjas.
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Rajono stovykloje VILNIUS iš 
abiejų tuntų stovyklavo visą laiką 
30 skautų ir skautų vyčių, 18 skau
čių, 7 paukštytės ir 7 vilkiukai, viso 
63 asmens ir dar 6 savaitgaliais.

XI. 13 reikalai
Liet. Organizacijų Tarybos Wor- 

cesteryje nutarimu, š .m. lapkričio 
13 d. protesto demonstraciją New 
Yorke pinigais paremti aukų rinki
mą tvarko s. P. Molis ir v. si. D. 
Marcinkevičiūtė.

Akademikai
Worcesterio ASS skyriaus metinė 

šventė įvyko rugsėjo 18 d. Maironio 
parke. Programoje pasirodė kvinte
tas iš Clevelando, v. s. A. Venclaus- 
kas — deklamacija ir dainininkas 
Norbertas Lingertas iš Bostono. Po 
pietų paskaita — “Akademikų užda
viniai studentijoje ir visuomenėje” 
— fil. ps. A. Saulaičio, S. J. Po pa
skaitos buvo pašventintos korp. Vy
tis ir ASD draugovės naujai pasiū
tos vėliavos. Jas pašventino kun. A. 
Jankauskas. Vėliavų krikšto tėvais 
buvo: pp. R. Palubeckienė, G. Glo- 
dienė, K. Čėsna ir dr. H. Jakubaus
kas. Vėliavas pasiuvo p. R. Palubec
kienė.

Iškilmingos sueigos metu t. n. pa
sižadėjimą davė: D. Marcinkevičiū
tė ir E. Palubeckaitė ir senjoro įžo
di — A. Jakubauskas.

Šiais metais į korp. Vyties skyrių 
įstojo A. Garsys, P. Norkevičius, J. 
Pipiras, A. Gedmintas ir į ASD 
d-vę — M. Matonytė. Kr..

KANADOS RAJONAS
Vyresniųjų skaučių sąskrydis

Įvyko rugsėjo 18-19 d.d. Toronte. 
Dalyvės iš visų Kanados rajono vie
netų: iš Deep River, Hamiltono, 
Londono, Montrealio, St. Catharines 
ir Toronto — viso 60.

įvedamuoju žodžiu sąskrydį pra
dėjo LSS Kanados rajono vadeivė 
ps. Irena Šernaitė - Meiklejohn ir 
perskaitė Vyr. Sk. O. Zailskienės 
sveikinimą.

Toronte gerai žinoma ps. Ilona 
Gražytė iš Montrealio pravedė pir
mąjį pašnekesį — “Pagrindinis skir
tumas tarp skaučių ir vyr. skaučių 
veiklos tunto ribose”. Per miglas iš 

Čikagos atskridusi fil. Dalia Tallat- 
Kelpšaitė kalbėjo tema “Vyr. skau
tės kultūriniame ii' visuomeniniame 
gyvenime”. Torontiškės sesės ps. 
Dalia Skrinskaitė, v. si. Nijolė Šče- 
panavičiūtė, v. si. Rūta Gvildytė ir 
psl. Jūratė Čeponkutė suorganizavo 
diskusijas — “Ar vyr. skaučių šaka, 
kaipo tokia, yra iš viso reikalinga?” 
Moderatorė buvo v. si. Jūratė Batū- 
raitė. Pašnekesiai ir diskusijos išju
dino visas dalyves ir sukėlė gyvų 
pokalbių.

Pirmoji sąskrydžio diena buvo 
baigta linksmavakariu, i kurį buvo 
kviesti skautai vyčiai, skautininkai 
ir tėvai bei rėmėjai. Linksmavakari 
pravedė ps. Dalia Skrinskaitė ir ps. 
J. Karaziejus. Vyr. skaučių Kun. Bi
rutės dr-vė vaišino svečius kava ir 
savo gamintais skanėstais. Įsisiūba
vusi lietuviškoji daina aidėjo visą 
vakarą.

IX. 19 buvo pradėta šv. mišiomis 
(vyr. skaučių užprašytomis už miru
sias skautes) Prisikėlimo parapijoje 
su klebono Placido Bariaus, OFM, 
pritaikytu pamokslu.

Po pamaldų vaišinga Kun. Birutės 
dr-vė paruošė sąskrydžio dalyvėms 
bendrus pietus. Prieš pradedant po
pietinį darbą, vyr. skaučių sąskrydį 
sveikino LSS Kanados rajono va
das v.s. V. Skrinskas.

Po to sekė s. Elenos Šakienės iš 
Buffalo pašnekesys — “Skautybės 
idealizmo reikalingumas gyvenimo 
keliuose” ir s. Marijos Vasiliauskie
nės iš Toronto — “Vyresniųjų (virš 
25 metų) vyr. skaučių skautavimo 
esmė, būdas ir tikslas”.

Užbaigai buvo svarstytas Seserijos 
Vadijos paruoštas vyr. skaučių pro
gramos projektas ir pasiūlyta jo pa
keitimų. Šias diskusijas pravedė ps. 
Rūta Žilinskienė.

Sąskrydį organizavo Kanados ra
jono vadeivė ir jos pavaduotoja ps. 
S. Gotceitienė. Vyr. skaučių Vaidi
lučių dr-vė neužsileido Birutės 
d-vei ir abi dienas susirinkusias 
vaišino pertraukų metu.

Sekmadienio pavakare vyr. skau
tės, attikusios visus pramatytus dar
bus, išsikalbėjusios rūpimais klau
simais, kupinos naujų įspūdžių iš
siskirstė dirbti nauju pasiryžimu.

O. H. G.

Hamilton, Ont.
Žiemos darbo pradžia

Greitai prabėgus vasaros laikui ir 
pasibaigus gamtos malonumams, 
jaunimas vėl sugrįžo į mokyklos 
suolus bei prie tautinio ar kultūri
nio darbo uždarose patalpų.

Vienas iš pirmųjų Hamiltono 
skautiškos šeimos darbų atliktas 
Aušros Vartų parapijos salėje su 
bendra abiejų tuntų, tėvelių bei 
svečių sueiga.

Priėmus raportus, perskaičius tun
tų įsakymus, buvo atliktas neeili
nis NEMUNO tunto darbas — tun- 
tininkų pasikeitimas. Keletą metų 
išbuvęs tunto vadovybėje s. P. Ens- 
kaitis, taręs gražų žodį broliams ir 
sesėms, tuntininko švilpuko juostelę 
uždėjo įpėdiniui s. dr. V. Kvedarui. 
Tai jaunosios kartos atstovas, kuris 
nuo vaikystės entuziastiškai dirbo 
įvairiose lietuvių jaunimo grupėse 
ir dabar dar aktyviai reiškiasi tau
tinių šokių grupėje. Jam skautų rė
mėjų dr-jos p-kas p. D. Stukas šia 
proga nepageilėjo gražių žodžių.

ŠIRVINTOS tunto t-kė s. Gutaus- 
kienė džiaugėsi sesių darbštumu 
gražioje ROMUVOS stovykloje. Dė
kojo visiems už glaudų bendradar
biavimą ir susiklausymą.

Meninėje dalyje dailiai pasirodė 
sesės širvintietės su dainomis bei 
scenos vaizdeliais. Stebint jautėsi 
didelė vasaros stovyklos įtaka, nes 
jaunimas nepaprastai gražiai dai
navo.

Labai miela, kad šiais metais 
abiejų tuntų v-bės yra gerokai su- 
stiprėjusios. ŠIRVINTOS tuntas, be 
savo paruoštų vadovių, susilaukė 
vėl aktyviam darbui s. R. Bagdo
nienės ir s. I. Jokūbynienės. Gražus 
pavyzdys.

Šia proga Jamborės Fondo įgalio
tinis Hamiltone yra paskyręs abiem 
tuntam po vieną albumą Laužai 
liepsnoja vakaruos, kurie bus įteikti 
sesei ir broliui, surinkusiems nema
žiau kaip po 10 apmokėtų SKAUTŲ 
AIDO prenumeratų 1966 metams iki 
š. m. gruodžio 31 d.

Kaip ten bebūtų, bet, stebint iš 
šalies skautiškos šeimos darbą, at
rodo, kad ateinantis darbo sezonas 
bus tikrai produktingas, ko abiem 
tuntam nuoširdžiai linkime. V.P.
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X-ji SKAUTŲ SPORTO
ŠVENTĖ WORCESTERYJE

Š. m. birželio 25 ir 26 d.d. Mairo
nio parke įvykusioje rajono skautų 
sporto šventėje dalyvavo 5 koman
dos iš įvairių rajono vietovių: Bos
tono, Providence, Hartfordo, Eliza- 
betho ir Worcesterio. Dalyvavo vil
kiukai, jaunučiai, jauniai ir senjo
rai.

Vilkiukų 6-11 m. amž. grupėje
200 pėdų bėgime laimėjo: I v. A. 

Gineitis, Bostone, II v. V. Zenkus, 
Worcesteris, ir III v. J. Brantas, W.

200 m. bėgime: I v. A. Gineitis, 
B., II v. J. Brantas, W., III v. V. 
Zenkus, W.

Šokime į toli: I v. J. Brantas, W., 
II v. V. Zenkus, W., III v. R. Stei- 
nys, W.

Maišo bėgime: I v. A. Gineitis, B., 
II v. V. Zenkus, W., ir III v. J. Bran
tas, W.

Trijų kojų bėgime: I v. V. Adom- 
kaitis ir A. Gineitis, B., II v. V. Zen
kus, W., III v. J. Svikla ir R. Stei- 
nys, W.

Vilkiukai 9-12 m. amžiaus grupėje:
440 pėdų bėgime: I v. R. Prapuo

lenis, W., II v. J. Jakutis, B., III v. 
M. Zenkus, W.

Šokime į tolį: I v. J. Jakuts, B., 
II v. M. Zenkus, W., III v. A. Klima
vičius, W.

100 m. bėgime: I v. R. Prapuole
nis, W., II v. A. Klimavičius, W., III 
v. J. Jakutis, B.

Šokime į aukštį: I v. R. Prapuo
lenis, W., II v. M. Zenkus, W., III v. 
A. Klimavi&us, W.

Jaunučiai lengvoje atletikoje:
Šokime Į tolį: I v. V. Gorodeckas, 

W., II v. V. Raškys, Hartfordas, III 
v. J. Paškaitis, Providence.

Šokime į aukštį: I v. V. Gorodec
kas, W., II v. R. Zdanys, H., III v. 
V. Prapuolenis, W.

Estafetė: I v. Hartfordas, II v. 
Bostonas.

ATLANTO rajono X-osios sporto šventės užbaigimo iškilmės. Iš deš. į 
kairę: ps. V. Gedmintas, rajono vadeiva s. J. Raškys, šventę ruošusio NE
VĖŽIO tunto tuntininkas s. P. Molis; prie mikrofono kalba p. J. Pipiras, 
labai uolus skautų rėmėjas. Ps. A. Glodo ntr.

Jauniu lengvoji atletika:
440 m. bėgime: I v. J. Pipiras, W., 

r A. Valančius“, B.
Šokime į aukštį: I v. Šakalys, P.,

II v. D. Pajėda, W., III v. K. Juška, 
W.

Šokime į tolį: I v. R. Kondrotas, 
H., II v. J. Gedvilą, W., III v. D. 
Pajėda, W.

Rutulio stūmime: I v. V. Semana- 
vičius, B., II v. V. Šimanskis, H.,
III v. J. Pipiras, W.

100 m. bėgime: I v. J. Šermukšnis, 
W., H v. J. Tijūnėlis, H., III v. V. 
Gorodeckas, W.

Estafete: I v. Bostonas ir H v. 
Worcesterio komanda.

Senjoru lengvoji atletika:
100 m. bėgime: I v. R. Stanelis, 

W., II v. Ivaška, B., III v. J. Ambro- 
zas, B.

440 m. bėgime: I v. Ivaška, B., II 
v. R. Baika, B., III v. R. Snarskis, W.

Šokime į aukštį: I v. V. Snarskis, 
W., II v. Ambrozas, B., III v. R. 
Baika, B.

Rutulio stūmime: I v. V. Simana
vičius, B., II v. Šimanskis, H., III v. 
A. Baika, B.

Kiti dalykai:
Stalo tenisas — senjorai: I v. 

Hartfordas, II v. Bostonas.

Stalo tenisas — jauniai: I v. Wor
cesteris, II v. Hartfordas.

Plaukime — senjorai: I v. R. 
Snarskis, W., II v. J. Ambrozas, B., 
III v. I. Ivaška, B.

Plaukime — jauniai: I v. A. Šake
nis, Prov., II v. D. Pajėda, W., III v. 
M. Zenkus, W.

Senjorų krepšinis: I v. Worceste
rio komanda, H v. Bostono kom.

Jaunių krepšinis: I v. Hartfordo 
komanda, II v. Bostono komanda.

Jaunučių krepšinis: I v. Hartfordo 
komanda, II v. Bostono komanda.

Daugiausia taškų surinko Worces
terio vienetas ii' jam iki sekančių 
metų atiteko rajono pereinamoji 
taurė. Antrąją vietą sporto šventėje 
laimėjo Bostono vienetas ir trečiąją 
vietą — Hartfordo vienetas.

Sporto šventė praėjo labai gražiai, 
ir ji sutraukė labai daug skautiško 
jaunimo iš viso Atlanto pakrašičo. 
Sporto šventę rengė Worcesterio 
NEVĖŽIO tuntas, vad. s. P. Molio. 
Sporto šventę uždarė rajono vadei
va s. J. Raškys, kuris ir įteikė pe
reinamąją rajono taurę Worcesterio 
NEVĖŽIO tunto sporto vedėjui ps. 
A. Glodui.

Joninių laužo programą išpildė 
sesės ir broliai iš įvairių rajono vie
tovių.

SKAUTU AIDAS metams kaštuoja 4.00 dol. Tai maža išlaidą.
Tuoj užsisakyk SKAUTU AIDĄ sau 1966 metams ir ragink savo 

pažįstamus ji užsisakyti.
SKAUTU AIDAS išsilaiko iš prenumeratos mokesčio. Juo dau

giau prenumeratorių, tuo geresnis SKAUTU AIDAS!

Sporto šventės proga ten pat Mai
ronio parke vyko rajoniniai sesių 
laužavedžių kursai, kuriuos organi
zavo Worcesterio vyr. skautės. Lau
žavedžių kursus tvarkė v. si. I. Mar
kevičienė.
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Atsakymai Nr. 6.

I. Skautiškoji dalis.
Kl. 1. Vasario 22 yra Susimąstymo diena — lady ir 

lordo Baden-Powellio gimimo diena. Ji plačiai pradėta 
švęsti nuo 1926 m. Ta dieną paprastai pasikeičiama svei
kinimais su įvairių kraštų skautėmis-ais. Bendrai — 
susirenkama, susikaupiama, atnaujinami įžodžiai, prisi
menamas Skautų įkūrėjo gyvenimas. Kituose kraštuose 
yra su šia diena surištų įdomių tradicijų.

Kl. 2. Pirmiausiai koks nors prasmingas gerasis dar
belis. Toliau ypatingi sueigos atidarymo ir uždarymo 
būdai, slaptas skilties narių susižinojimo raštas ir ženk
lai, skilties šūkis, ypatingas šūkis, naudojamas, kai skil
tis ką nors laimi; skilties “konstitucija” ir pan.

Kl. 3. Geriausias būdas apsisaugoti yra gerai pažinti, 
kaip atrodo, ir žinoti kur auga. Toliau, visada grįžus iš 
iškylos patartina kojas ir rankas nusiplauti su paprastu 
(geltonu) muilu. Jei kūną niežti ar pasirodo išbėrimas 
— gerai nusiplauti muilu ir šaltu vandeniu, o po to nu
plauti tas vietas alkoholiu. Jei jau yra pūslytės, saugoti, 
kad netruktų, nes nuo to kūnas užsikrečia plačiau. Pa
tepti Calamine lotion (skysčiu), kuris sustabdo niežė
jimą.

Kl. 4. Yra bendra taisyklė: “turėk užsikloti mažiau
siai tiek po savim, kiek ant savęs”. Turint dvi antklodes 
geriausia būtų pasielgti taip: 1. padėk kairę pusę vie
nos antklodės ant sauso paviršiaus (sausų lapų, neper
šlampamo brezento, medžio šakų ar pan.) ir dešinę pu
sę kitos antklodės ant viršaus; 2. atsigulk ir sulenk abi 
likusias puses ant savęs; 3. palenk antklodžių galus po

Skyrių redaguoja v. s. A. Matonis, 10 Edward St.,
Waterbury, Conn,, 06708, USA.

savo kojomis ir — saldaus miego! Jei turėtumei kelias 
dideles grafkūtes (safety pins), susek taip sulenktas 
antklodes keliose vietose — turėsi miegamą maišą.

Kl. 5. 1. Jokiame, 2. ne (gali būti ir mažiau), 3. ne 
(pas mus ji visada geltonos spalvos), 4. ryšio grandinė
le, 5. ne, tik vieną (gerojo darbelio mazgelio).

II. Lituanistinė dalis
Kl. 1. 1940. VI. 15 Nepriklausoma Lietuva buvo bol

ševikų okupuota (užgrobta). 1941. VI. 13-14 įvyko di
dieji lietuvių trėmimai. Iš Lietuvos buvo ištremta virš 
38.000 žmonių į Rusijos gilumą. Nukentėjusių tarpe bu
vo daug skautų-čių. Užkaltuose vagonuose, be vandens 
ir maisto, juos vežė į svetimus kraštus, kur jų laukė 
kalėjimas ir nepakeliami darbai.

Kl. 2. 1. Vieversys vadinamas dar vyturiu. 2. Tai pir
masis pavasario paukštis, grįžtąs į mūsų kraštą iš šiltų
jų kraštų. 3. Jis linksmina lauke dirbantį artoją, aukš
tai virš jo galvos beskraidydamas ir gyvai čirendamas. 
4. Lizdą suka iš šiaudelių ir šakelių dirvos įdubimuose, 
o lizdo vidų iškloja pūkais ir plunksnomis. 5. Maitinasi 
viskuo, ką randa arimuose: grūdais, želmenimis, vaba
liukais. Miško jis nemėgsta.

Kl. 3. Gubernija — Stačiūnai — Pakruojis — Joniš
kėlis — Pasvalys.

Kl. 4. Tai liaudies pasaka Eglė Žalčių Karalienė; 
šiuos žodžius tarė Eglė; tarė apsiverkusi į savo vaikus 
Ąžuolą, Uosį, Beržą ir Drebulę; tarė po to, kai Drebulė 
prasitarė, kaip reikia šaukti jos tėvą Žaltį (Žilviną), 
kuris vėliau buvo Eglės brolių sukapotas.

Kl. 5. Nepriklausomos Lietuvos sienos buvo maž
daug 1.459 km. ilgio: su Latvija 570 km., su Vokietija — 
272 km., su Lenkija 525 km. ir Baltijos pajūrio 92 km.

PL.RTINK — SKRITUK

SKAUTŲ AIDO:
a) metinė prenumerata — $4.00.
b) garbės prenumerata — $10.00.
c) garbės leidėjo pren. — $25.00.

TIKROS SESĖS SKAUTĖS
ir

TIKRI BROLIAI SKAUTAI
skaito

SKAUTU AIDĄ.

SKAUTU AIDO 1966 metų pren. rinkimo vajus nuo lapkr. 15 ligi kovo 1.

Visi, gauną žurnalą 1965 metais, kviečiami savo prenumeratas galimai 
greičiau atnaujinti 1966 metams. Laiku atnaujinę, žurnalą gaus be pertrau
kos.. Prenumeratas atnaujinti ar naujai užsisakyti galima per skautų bei 
skaučių vienetus, per paskirus SKAUTŲ AIDO prenumeratų rinkėjus ar 
tiesiog administracijoje.

Vienetai ir platintojai - platintojos dar dalyvauja tradicinėse SKAUTŲ 
AIDO vajaus varžybose; todėl užsisakant per juos, padedama jiems sėk
mingiau dalyvauti vajuje.
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SKAUTŲ AIDO 1966 M. VAJUS 
ir 

prenumeratų rinkimo varžybos

i.
Pradedama organizuotai rinkti 

SKAUTŲ AIDO 1966 metams pre
numeratos.

Į tą smagią talką, kaip ir ligi šiol, 
kviečiami visi — skautai, skautės, 
vadovai, vadovės, tėvai, rėmėjai ir 
kiti.

II.
Vajaus laikotarpis: nuo 1965 lap

kričio 15 d. ligi 1966 m. kovo 1 d.

III.
1. SKAUTŲ AIDO 1966 metų va

jaus varžybų duomenys galutinai 
suvedami Seserijos ir Brolijos rajo
nais.

2. Prenumeratų rinkimo vaisiai 
varžybose apskaičiuojami taškais:
a) apmokėta metinė prenumerata

— 4 taškai,
b) apmokėta garbės metinė prenu

merata — 10 taškų,
c) apmokėta garbės leidėjo met. 

prenumerata — 25 taškai.
3. Vieneto taškų visumą sudaro 

visų jo narių surinktų taškų suma.
4. Rajono taškų visumą sudaro vi

sų rajono vienetų surinktų taškų 
suma.

5. Varžybų laimėtojai išrenkami 
koeficientų būdu: surinktų taškų vi
sumos skaičius padalinamas iš ofi
cialiai Seserijos ar Brolijos vadijo- 
je registruotų atitinkamo rajono na
rių skaičiaus.

IV.
1. Atskirose atitinkamo rajono 

vietovėse SKAUTŲ AIDO prenume
ratų rinkimą varžyboms gali atlikti 
vienetai arba paskiri platintojai, 
kaip vietovėje susitariama.

2. Platinimo vajuje varžomasi 
taip:
a) 4-ios vietos, jei varžomasi viene

tų vardu,
b) 4-ios vietos, jei varžomasi paski

rų platintojų vardu.
3. Atitinkamai vietai laimėj! turi 

surinkti:
a) vienetas: I-jai vietai — ne ma

žiau 480 taškų,
II- jai vietai — ne mažiau 400 t.,
III- jai vietai — ne mažiau 320 t. 

ir IV-jai vietai — ne mažiau 260 t.
b) paskiras platintojas:

I- jai vietai —- ne mažiau 400 t.,
II- jai vietai — ne mažiau 320 t.,
III- jai vietai —■ ne mažiau 260 t. 

ir IV-jai vietai — ne mažiau 200 t.
4. Užskaitomos tik pilnai ir laiku 

apmokėtos prenumeratos.

V.
Premijas varžybų komisija pa

skelbia atskirai.
Atskirai bus įvertinti vienetai, 

kurių visi nariai — 100% užsisakys 
Sk. Aidą 1966 m.

1. Prenumeratorių sąrašai regu
liariai (bent kas dvi savaiti) siun
čiami SKAUTŲ AIDO administra
cijai.

2. Prenumeratorių sąraše rašoma 
aiškiai: prenumeratoriaus vardas, 

Všsisu SKAUTŲ AIDU!

STATEMENT OF OWNERSHIP

SKAUTŲ AIDAS — The Scouts Echo -— a Lithuanian youth magazine, 
published monthly except July and August by the Lithuanian Scouts Assoc., 
Not For Profit Illinois Corp. Editor: Antanas Saulaitis, Old Colonial Rd. 
Oakville, Conn. 06779.

pavardė ir tvarkingai tikslus adre
sas su zonos numeriu.

3. Antrasis sąrašo egzempliorius 
pasiliekamas.

4. Prenumeratų pinigai siunčiami 
kartu su pren. sąrašu.

5. Pinigai persiunčiami Čekiu, 
pašto perlaida ar p., bet nesiunčia- 
ma grynais voke.

6. Jei prenumeratorius, mokąs pi
nigus, nori gauti koki pakvitavimą, 
pats platintojas išduoda savo pakvi
tavimą. Kvitų blankų knygučių ga
lima gauti knygyne ar p.

VII.
Už ligi 1966 sausio 10 d. SKAUTŲ 

AIDO administracijai atsiųstas ir 
apmokėtas prenumeratas vienetams 
ar paskiriems platintojams varžybų 
komisija prideda dar 10% taškų 
prie ligi tol surinktų taškų skai
čiaus.

vin.
Varžyboms vadovauja, premijas 

nutaria ir taisykles aiškina SKAU
TŲ AIDO 1966 m. vajaus varžybų 
komisija.

IX.
Šis pranešimas yra viešas i visus 

kreipimasis vajaus reikalu.
Pranešimą pastebėjęs, kiekvienas 

prašomas tuoj pat prisidėti vajų 
vykdyti, organizuoti prenumeratų 
rinkimą vietose, rinkti prenumera
tas ir skatinti kitus į talką.

SKAUTŲ AIDO ' 
Redakcinė Komisija. 

1965. XI. 1.

Ar dcxlyvcLojt SKAUTU AIDO vo-jcLi'e^
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