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MIELI SKAITYTOJAI!
Sveiki, pradėję 1966 — Jaunimo —■ 

metus!
Skautų Aidas ir Skautybė ruošiasi 

Jus lankyti, kaip Įsipareigota šiems 
metams.

Bet tik nuo Jūsų pareina, ar jų 
laukiate savo namuose, ar praskynė- 
te kelią jiems į kitas šeimas vykti, 
ar prisidėjote, kad Skautų Aido ir 
Skautybės skaitytojų šeima 1966 me
tais dar padidėtų.

Prenumeratų rinkimo vajus ligi 
kovo 1 d. Išnaudokite progas prisi
dėti. To niekas kitas nepadarys, jei 
Jūs nepadarysite.

Visiems ačiū už talką!
v. s. A. Saulaitis

KRIVŪLĖ. Nr. 2-3. 1965, spalis. 
Priedas: LSB vėliavų, gairių ir gai
relių nuostatai.

PĖDSEKIS. 1965. Nr. 9.

KNYGŲ LENTYNA. 1965. Nr. 2.

ŠALTINIS. 1965 m. Nr. 2, 3 ir 4. 
Tikybinės ir tautinės minties žurna
las, leidžiamas Anglijoje. Red. S. 
Matulis, MIC..

PRO SKAUTIŠKUOSIUS AKINIUS
Dabar jaunimo eilė

Svečiuose kažkas paminėjo jaunimo metus, ir šeimininkų dukrelė 
patenkinta pareiškė: "Nors kartą atsiminė mus!"

Pabaidėme, kad vyresnieji ateinančiais metais ilsėsis ir tik žiūrės, 
kaip jaunimas praves minėjimus, ruoš vaišes ir p., bet mergaitė neiš
sigando. Atsakė: "Ir padarysime!"

Jaunosios lietuvaitės žodžiai privertė pagalvoti. Čia buvome įsiti
kinę ir beveik ištisai besirūpiną savo jaunimu, o, įsivaizduok, jis jau
čiasi užmirštas, ignoruotas!

Ar galėtų būti, kad taip labai buvome užimti visokiais rūpesčiais, 
kad nė nepastebėjome, jog mūsų jaunimas užaugo ir tik laukia pa
reigų?

Nuo kelių mergaitės žodžių pasidarė kažkaip linksma ir šilta.
Tebūna šie jaunimo metai ne tik popieriuje, bet ir gyvenime!
Ir jeigu patiks, paskelbsime dar vienerius jaunimo metus, ir dar 

vienerius.
O paskui jau švęsime sukaktis. P. P.

Aiškios minties, tvirtų nusistaty
mų ir plačios apžvalgos žurnalas, 
įdomus kiekvienam lietuviui bet 
kur. Lietuvių gyvenimo apžvalgose 
minimi ir skautai-ės, ypač Anglijos 
rajono.

Juozas Eretas. TREMTIES LIE
TUVIS IDĖJŲ SŪKURYJE. Išleido 
Šaltinis Londone. 1965. 14 psl.

Prof. Dr. Juozas Eretas. TREM

TIS — PRAKEIKIMAS AR UŽDA
VINYS? Išleido Šaltinis Londone. 
16 psl.

Abi, neilgos, bet gilios lietuvių 
tremties klausimais studijos ne tik 
įdomios, bet ypatingai aktualios vi
siems, kuriems rūpi lietuvybė. Va- 
dovai-ės ir skautai vyčiai bei vyr. 
skautės leidinėliais gali sėkmingai 
pasinaudoti savo svarstymams suei
gose ir namie.
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MUSU JĖGOS, MŪSŲ ŽINIOS
LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI!

(1966 Jaunimo metų šūkis)

E----------------------------------------------- m

KOL JAUNAS, O BROLI, 
SĖK PASĖLIO GRŪDĄ! ...

Jaunystė yra laikinas dalykas: 
ji kiekvienam augančiam žmogui 
ateina ir . . . praeina.

Jaunystė nepasikartoja.

Bet jaunystė gali būti ir ilgas 
laiko tarpas, jei žmogus, nors me
tų skaičiui didėjant, vis gyvai gy
vena, lavinasi, tobulėja, veikia, 
dirba, kovoja ir visaip “eina su 
gyvenimu”.

Jaunystė yra proga. Proga daug 
išmokti, plačiau matyti, daugiau 
patirti, drąsiau žiūrėti, atsakin
giau reikštis, uoliau prisidėti, iš
tikimiau tarnauti, noriau duoti, 
tvirčiau tikėti.

Jaunystė yra Įsipareigojimas.

Ji yra vienkartinė proga. Pra
žiopsota, praleista be gilesnių as
mens tobulėjimo pastangų, neiš
naudota su ja atėjusi energija, 
neišnaudotos tuo metu esamos są
lygos, neįleista tada giliau šaknų, 
jaunystė jaunuolio laikotarpiu 
neparuošė asmens suaugusio žmo
gaus gyvenimui, nebrandino jo.

Neišnaudota geram jaunystė vė
liau skaudžiai baudžia progą pra
leidusi: jo gyvenimas didesnė 
našta.

Skautiškasis ugdymas sukurtas 
jaunystei globoti. Skautybė yra 
daugiau negu patarimas, daugiau 
negu talka jaunam žmogui ugdy
tis: ji yra jo gyvenimas, pirmiau
sia ugdąs jo asmenybę dabarčiai 
ir ateičiai.

Jaunimo metai yra ir skautybės 
metai.

Jais skautaukime iš visos šir
dies!

A.S.
□-------------------------------- <į

NAUJIESIEMS METAMS

Praėjo Naujųjų Metų iš
kilmės, ir susėdame suvesti 
sąskaitas. Buvo tikėtasi 
daugiau sutaupyti, neįsigyti 
neesminių daiktų, daugiau 
prasigyventi... Padaryta 
klaidų, neapsižiūrėta. Gal 
numatyti reikalingų išlaidų 
planą metams? Mintis ne
bloga ir tiktų šiuo laiku. Są
mata geras dalykas.

Tuo tarpu nepamirškime 
pažiūrėti į pereitus metus ir 
iš kito taško: ar neprarado
me kartais tokių dalykų, ku
rių nė už pinigus negalima 
nupirkti ?

Paimkime, pvz., tikrą 
draugystę: pinigais jos neį
sigysi, ją tenka užsitarnau
ti. Ar tebeturime gerų drau
gų? Ar sugebėjome išlaikyti 
draugystę? Laimė, jei pasi
sekė įsigyti naujų nuošir
džių draugų! Vien prisimi
nę stovyklas, turime pripa
žinti, kad buvo puikių pro
gų.

Ramios sąžinės taip pat 
negalima nusipirkti, įgyja
me ją sąžiningumu. Ar lai
kėmės duoto žodžio, stengė
mės, kiek galėjome?

Sveikata didelis turtas, bet 
neįkainojamas, brangesnis 
už pinigus. Sveikai gyventi 
— sveikai valgyti, ramiai 
dirbti, pakankamai ilsėtis — 
yra pagrindinė sąlyga būti 
sveikam. Sveikai galvoti 
taip pat būtina.

Net laimės ir tos auksas 
negali nupirkti. Ji nežiūri 
nei luomo, nei turto, bet ap-

ATĖJUS

silanko ten, kur laikysena 
jai palanki. Dažnai ji čia pat 
už durų, laukia įleidžiama, 
bet mes per daug išsiblaškę, 
sudrumsti, nepatenkinti, 
kad atidarytumėme jai du
ris ir širdį. Tik prisiminki
me, kiek kartų pereitais me
tais be reikalo karščiavo
mės, rūpinomės, vaikščiojo
me nusiminę. Troškome tu
rėti taip daug ir nesuprato
me, kad turėjimas nėra lai
mė, bet svajonės, siekimas, 
veržimasis ir galėjimas lais
vai kvėpuoti, matyti, girdė
ti, dirbti...

Pinigais nenuperkamas 
grožis, nei saulėlydžiai, nei 
gamtos grožis, nei paukščių 
giesmės. Dangaus skliauto 
grožis visiems, ir tau ir 
man. Oras, kuriuo kvėpuo
jame, dalinamas veltui, 
įtrauk jį giliau į plaučius!

❖ ❖ ❖
Kiek laiko skirdavome vel

tui dalinamiems dalykams? 
Atidarius sąskaitą banke, 
gausite skėtį už nieką. Nu

ly.
M A
b:> m
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pirkus du svaru sausainėlių, 
trečias bus pridėtas veltui 
kepykloje. 0 plazoje atida
ryta nauja krautuvė, į kurią 
užėjus, bus vaišinama kava 
ir saldžiais riestainiais...

Ne, broliai, sesės, nekalba
me apie šiuos daiktus, ženg
dami į naujuosius metus. 
Kalbame apie kitus, veltui 
dalinamus dalykus aplink 
mus gamtoje. Jei jiems per
nai skyrėme per mažai lai
ko, daug nustojome, ypač 
kaip skautai. Gamtą pažinti, 
ją pamilti, stengtis suprasti 
ir ginti kasmet vis iš naujo 
turi įeiti į mūsų planus.

Iš daugybės kitų neįkai
nuojamai brangių dalykų 
pagalvokime apie vidujinę 
ramybę, kurią mums teikia 
nuosaikus ir teigiamas gy
venimo supratimas. Kitais 
žodžiais pasakius, galime 
būti ramūs, nors gyvenimas 
būtų sunkus ir pasaulis be 
galo neramus, jei žiūrėsime 
į viską neperdėdami blogy
bių ir stengdamiesi apie blo
gį mažiau kalbėti, bet veik
ti, daryti ką nors, kad blogis 
būtų sumažintas arba paša
lintas. Skautybė mums tei
kia tokią pasaulėžvalgą.

❖

Per skautybę bandome 
taip pat įsigyti kitą neįper
kamą dalyką: tvirtą būdą. 
Ar pereiti metai buvo našūs 
šia prasme? Ar gali, pasili
kęs vienas su savimi, sąži
ningai pasakyti, kad esi 
stipresnio būdo, priklausęs 
skautams pereitais metais?

JAUNIMO METAIS

Neapsileiskime!
Neatsimindami arba nežinodami 

tikro lietuviško žodžio ai- pavadini
mo, nevartokime baisiu naujadarų.

Stenkimės atsiminti, sužinoti, iš
mokti trūkstamą žodį.

Įsigykime žodyną— kalbu apie 
lietuvišką žodyną, pilną kalbos pa
vyzdžių — išsirašykime Gimtąją 
kalbą; bandykime Įsigyti lietuvių 
enciklopediją, jei dar nepradėjome 
rinkti jos tomų.

Ir nepalikime šių knygų lentynoms 
puošti; neužkiškime jų kur nors, nes 
“salionėlyje nėra vietos”: turėkime 
jas prie rankos ir naudokimės jomis. 
Jos tikrai taps artimos draugės ir 
patarėjos.

Pasikniskime truputi ir bandyki
me surašyti dalį žodžių, surištų su 
JAUNIMO METAIS.

Enciklopedijoje jaunystės ii’ jau
nimo aptarimai verti ištisai skaityti.

O ką galima rasti žodynuose?

* Jaunimas, jaunuomenė — jauni 
žmonės;

* jaunatvė — jaunystė;

* jaunuolis,-ė — jaunas žmogus;

* jaunametis, mažametis — ne vi
sai atsakingas ar savarankiškas jau
nas žmogus;

* jauniklis,-ė — jaunas, nesu
brendęs žmogus (lyginant su pagy
venusiu žmogumi).

* Jaunikaitis — jaunas, nevedęs 
vyras.

pusbernis — nesuaugęs bernas;

* vaikėzas — vaikpalaikis;

* vaikagalys — paaugęs išdykęs 
vaikas;

* paauglys,-ė — šiek tiek paaugęs, 
paūgėjęs;

* paauglystė — paauglio amžius;

Tęskite didžiausių gyveni
mo brangenybių sąrašą. Jei 
kurių nors turtų neįsigijote 
pernai, tvirtai pasiryžkite 
nepražiopsoti jų šiais nau
jaisiais metais. Budėkime! 
Budėsiu ir aš.

prieauglis — jaunoji karta, vai
kai, žmonių padaugėjimas;

* jaunėti — eiti jaunyn, atrodyti 
jaunesniu;

£ atjaunėti, pajaunėti, išjaunėti, 
eiti jaunyn; atjauninti, jaunintis;

=!= jaunužėlis, jaunitėlaitis;
* jaunyvas, apyjaunis;
* jaunatviškas;
* jaunuoliškas.
Dar:
— Jis iš jauno (mažens, jaunumės, 

jaunų dienų) gabus muzikas.
— Šeimininkė prakepė jaunos 

(šviežios) duonos.
— Jis pasirodė, kaip jaunas mė

nuo, ir vėl nebėr.
— Žmogus iš paauglio tampa jau

nuoliu, iš vaikystės pereina į jau
nystę.

— Daug lietuvaičių gražiai audė 
jauniklės būdamos.

— Tegul jaunikliai padainuoja!
— Ko jis pravirko vidury jauni

mo?
— Savo metams jis dar labai jau

nuoliškas.
— Jo miela jaunuoliška šypsena.
Pagaliau:
* Šiandien jaunuomenė, ryt vi

suomenė.
* Jaunas medis linksta, senas 

lūžta.
* Jaunam arkliui nepridera di

džios naštos dėti.
* Iš sena gimsta jauna.
* Prie ko jaunas priprasi, tą se

nas teberasi.
* Jaunu būdamas, kur nujosi, ten 

pristosi.
* Jaunam dera klausti, senam 

patarti.
(Iš lietuvių tautosakos)

SKAUTU AIDO ir SKAUTYBĖS

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

TIKROS SESĖS SKAUTĖS
ir

TIKRI BROLIAI SKAUTAI 
skaito

SKAUTŲ AIDĄ.
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ANGLUOS RAJONO STOVYKLA
Vasaros tradicinė skautų-čių stovykla

Anglijos rajono skautai-ės stovyk
lavo nuo VIII. 7 — VIII. 15 Drum 
Hill anglų skautų stovyklavietėje 
netoli Derby.

Stovyklos viršininkas, pionieriai 
ir dalis sesių atvyko anksčiau, iška
sė stalą (pagal mūsų tradicijas), pa
statė palapines ir iškėlė trispalvę. 
Vėliau atvykstantiems tereikėjo iš
sipakuoti kuprines ir pradėti sto
vyklauti.

Besitvarkant atvyko reprezentaci
nis vienetas iš Ramboree tarptauti
nės stovyklos, kurių pasisekimais 
visi labai džiaugėsi.

Drum Hill stovyklavietė nuolat 
vartojama ir turi visus būtinus Įren
gimus.

Mūsų stovyklautojai tuojau su
skirstomi į dvi pastovykles: mergai
čių pastovyklei vadovauja ps. G. 
Valterytė, jos pavaduotoja sl.K. Ka
minskaitė; berniukų pastovykles 
viršininkas v. si. R. Valteris, jo pa
vaduotojas brolis iš Vokietijos sk. 
M. Dresleris.

Bendros stovyklos vardas LIETU
VA; jos viršininkas ps. J. Maslaus- 
kas.

Stovyklos kapelionas kun. V. Ka- 
maitis, maisto organizatorius s. Br. 
Zinkus; stovykloje leidžiamo leidi
nėlio TAUKUOTAS PUODAS re-

SKAUTU AIDO 1966 metų pren. 
rinkimo vajus LIGI KOVO 1.

Visi, gauną žurnalą 1965 metais, 
kviečiami savo prenumeratas gali
mai greičiau atnaujinti 1966 metams. 
Laiku atnaujinę, žurnalą gaus be 
pertraukos. 

daktorius mokytojas V. Ignaitis (jis 
BUDĖKIME redaktorius); transpor
to vedėjas J. Damoševičius ir sto
vyklos sanitaras v. si. R. Valteris.

Kadangi dienotvarkė numatyta ir 
programa įvairi, dienos eina sklan
džiai.

Per pirmąjį vėliavos nuleidimą 
pranešama, kad sesė G. Valterytė 
Vasario 16 d. proga pakelta į pa- 
skautininkes. Ji skautininkų rately
je duoda įžodį ir pasipuošia žaliu 
kaklaraiščiu.

Keliamės 7:30 rytą: mankšta, 
prausimasis, pamaldos, kurias atna
šauja st. kapelionas kun. V. Kamai- 
tis; vėliavos pakėlimas, pusryčiai, 
inspekcija ir užsiėmimai.

Žaidžiame, kartojame sk. ir vil
kiukų programas. Pašnekesius pra
veda kun. V. Kamaitis, V. Ignaitis ir 
ps. J. Maslauskas berniukams; mer
gaitėms — kun. V. Kamaitis, V. Ig
naitis ir ps. G. Valterytė.

Iškylos, naktiniai žaidimai, pasi
ruošimai Įžodžiui. Vyr. skautės at
lieka žygi ir labai patenkintos.

Laužai visų laukiami. Linksmai 
dainuojame, krečiame šposus, juo
kiamės, paleidžiame skautiškus šū
kius i temstantį beržyną.

TAUKUOTO PUODO, V. Ignaičio 
redaguojamo, taip pat labai laukda
vome; į jį patekę, kartais susimąs- 
tydavome, kai rasdavome pasiektus 
žygius savaip aprašytus. Tam ir bu
vo TAUKUOTAS PUODAS, kad 
stovyklinį gyvenimą paįvairintų.

Lipome virviniais tiltais, virvinėm 
kopėčiom; per naktinius žaidimus 
vogėme vėliavas, gaudėm pelėdas: 

lipome i Alton Towers, vieną gra
žiausių Devonshire vietovių ir i 
aukštą kalną Dove Dale; plaukėme, 
kepėm vištas ant žarijų, žaidėm 
bendrus su sesėm žaidimus. Per sa
vaitę nuveikėme daug praktiškų už
davinių.

Šiemet stovyklavo daugiausia jau
nosios sesės ir broliai. Stovykla tik
rai buvo viena iš gražiausių.

Turėjome daug svečiu iš įvairiu 
kolonijų — net kun. A. Tranavičiu 
ir teol. stud. P. Lukšį iš Italijos.

Lankė mus ir anglų aukšti skauti
ninkai ir ukrainiečių skautininkai 
su vienetu. Su jais turėjome vaišes 
ir bendrą laužą.

Vieną vakarą mūsų stovykloje su
sirinko 120 skautų reprezentantų iš 
Ramboree stovyklos. Įvyksta ben
dras laužas. Vėl naujos pažintys.

Praeiviai grožėjosi mūsų iškastu 
stalu, vartais, vėliavos aikštelėje iš
keltomis trispalve ir dr-vių vėliavo
mis. Kryžius su Rūpintojėliu primi
nė visiems, kad mūsų šalis Lietuva 
tikinčiųjų kraštas.

Šeštadieni posėdžiauja Rajono va- 
dija.

Per stovyklos uždarymą, i kurį 
atvyksta daug svečių, įžodį duoda 
skautės A. Valterytė, N. Karnelevi- 
čiūtė; vilkiukai R. Alkis, P. Balčius; 
skautai V. Radzevičius ir S. Bene- 
dekas.

Pavyzdingiausi stovyklautojai gau
na dovanėles: tai sesė N. Gurkaus- 
kaitė ir brolis V. Surblys. Iš BUDĖ
KIME redakcijos už iliustracijas ta
me laikrašty S. Šakalytė taip pat 
gauna dovaną, ir V. Zinkus apdova
nojamas už rašinius.

Vilkiukai stovykloje gražiausiai 
kalbėjo lietuviškai ir gauna dovanė
les.

Rajono vadas s. J. Alkis prakalba 
i visuomenę, stovyklos viršininkas 
dėkoja stovyklos dalyviams.

Paskutinis laužas trumpas ir links
mas. Jį praveda s. J. Alkis ir s. Br. 
Zinkus. Sesės parodo s. G. Zinkienės 
paruoštą montažą, broliai parodo 
savo išmoktus sugebėjimus.

Pagaliau supiname rankas, karto
jame Ateina naktis..., o vėliau nulei- 
džiame trispalvę per Himno žodžius 
Lietuva, Tėvyne mūsų...

s. v. v. si. R. Valteris
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NUOTYKIAI SU ŽEMĖLAPIU

Lietuvos žemėlapio dalis: ŠIAULIAI ir jų apylinkės. Šiau
liuose 1923 kovo 15 pradėjo eiti SKAUTŲ AIDAS.

IR KOMPASU

1. Orientavimosi menas.

Kiekvienais metais matome 
daugiau ir daugiau žmonių pra
leidžiant laiką gamtoje. Keliai pil
ni automobilių, parkai ir sodai 
lankytojų, maži keliukai ir takai 
iškylautojų ir stovyklautojų. Dau
gelis jų keliauja vien pagal išsta
tytus kelių ženklus, bet vis dau
giau atsiranda ir tokių, kurie ban
do patys susirasti kelią, pramokti 
pasitikrinti, kur esą, ir p. Keliau
damas randi daug daugiau malo
numo, kai moki pats susirasti ke
lią iš žemėlapio arba kryptį pa
gal kompasą.

"Kam kvaršinti sau galvą že
mėlapiais ar kompasu, — sako 
kiti, — kai keliai gražiai sunume
ruoti, takai aiškiai spalvomis pa
ženklinti?"

Atsakymas jiems būtų:
* Nagi todėl, kad mokėti skai

tyti žemėlapį šiandien jau būtina
kiekvienam bet Įdek pamokytam 
žmogui, ar tai kelionėms, ar pa- 
prasčiausiems įvykiams sekti sa
vame ar svetimame krašte;

* todėl, kad mokėjimas panau
doti kompasą kelionės metu tei
kia daugiau drąsos ir pasitikėji
mo savimi;

* todėl, kad naudodami žemė
lapį ir kompasą drauge randame 
vis naujų būdų keliauti ir patiria
me daugiau patogumo ir malonu
mo, negu kad keliaudami be jų.

Iš miškininkų, matininkų, inži
nierių, karių ir kitų panašių pro
fesijų žmonių, kurie didelę dalį 
savo darbo laiko praleidžia lau
ke, būtinai reikalaujama mokėti 
gerai orientuotis.

Visai suprantama, kad ir vi
siems skautams-ėms, ne tik jų va
dovams, kurie nuolat turi:

— esant reikalui padėti artimui,
— nuolat mokėti susigaudyti 

bet kokiose sąlygose, gerai mo

kėti orientuotis, bet kur ir bet ka
da, ypač svarbu. Tikriau, skautai 
be to visai negali apsieiti.

Kasdieniniame gyvenime mes 
nuolat sąmoningai, ar nesąmo
ningai, vartojame žemėlapį ir 
kompaso kryptis. Pavyzdžiui, be
siruošdami kokion kelionėn pai
mam žemėlapį ir bandome susek
ti kelius, ieškoti trumpesnio marš
ruto, paskaičiuoti atstumus ar ke
lionei reikalingą laiką. Arba kai 
kas nors pasiteirauja kurios kryp
ties, smegenys automatiškai ban
do galvoje nupiešti mažą padė
ties planelį. Vaizduotėje jūs ma
tote kelius, tiltus, upes, pastatus 
— kaip tik taip, kaip tai arodys 
žemėlapyje.

Kai keliauji gerai žinoma vieta, 
žemėlapį atstoja vaizduotėje esąs 
planas. Nežinomoje vietoje būti
nai jau turime griebtis tikro žemė
lapio ir kompaso pagalbos. Ge
rai mokąs orientuotis žmogus ne

bijo keliauti nepažįstama vieta — 
priešingai, tai jį net domina.

Senovėje geras kelrodys — 
žvalgas iššaukdavo visų pasigė
rėjimą. Bet jis turėjo turėti puikią 
atmintį, geras akis, mokėti sekti 
vėjo kryptį ir debesų judėjimą, 
saulės ir mėnulio padėtį, pažinti 
žvaigždynus. Visam tam reikėjo 
pašvęsti daug laiko.

Šiandien gali žymiai lengviau 
tapti geru kelrodžiu — žvalgu: tik 
pažink žemėlapį ir kompasą. Tam 
gali pakakti keliolikos valandų.

Įgytos žinios žymiai palengvins 
iškylas, keliones, priduos didesnį 
saugumo jausmą, visvien kur bū
tum; leis pradėti tyrinėti visai ne
pažįstamas vietas ir p. Ir kasgal 
dar svarbiau: padės tapti tikrais 
orientavimosi sporto entuziastais 
ir skatintojais; padės pamokyti 
kitus tvarkingiau keliauti.

Štai kodėl keliais rašinėliais 
mėginsime prisiminti meną orien-
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BALTIJOS STOVYKLA 1965 m.
Montrealis

Vėl stovykla atėjo ir praėjo, ir 
vėl laukiame vasaros, kada galė
sime visi susirinkti gamtoje ir gy
venti skautiškoje dvasioje. Šių 
metų stovyklavimo dienos buvo 
labai gražiai praleistos. Nors ir 
oras nepasigailėjo mūsų, skautai 
rado įvairių užsiėmimų.

Šiais metais buvo įvesta daug 
dalykų, kurių dar niekad nebuvo 
praeitose stovyklose. Valgyklos 

tuotis. Gi tolimesni žaidimai ir 
praktika lauke įgalins tapti gal 
net gerai orientavimosi reikalų 
žinovais.

Trumpai suglaudus, šį kartą ap
tarėme, kad:

1. orientuotis reiškia mokėti su
sirasti kur esi, ir kur toliau turi 
eiti;

2. orientuotis skautams-ėms bū
tina; ir

3. tam atsiekti reikia tik išmokti 
skaityti žemėlapį ir naudotis 
kompasu. v. s. A. Matonis 

namas buvo naudojamas ne tik 
valgymo metu, bet ir įvairiems 
sporto žaidimams, laužavedžių 
kursams, ir net šokiams. Ypač vi
si skautai nepamirš "Komendan
tų Dienos", kada "senas štabas" 
perleido savo pareigas jaunes
niems stovyklautojams. Čia aš 
norėčiau pasveikinti "antrąjį šta
bą" už gerai atliktas pareigas.

Laužai buvo labai įspūdingi, ir 
jų pasisekimas daugiausiai pri
klausė sesei Livijai Bražėnaitei, 
kuri mus išmokė daug naujų ir 
gražių dainų.

Atsisveikinant stovyklą, broliai, 
sesės ir svečiai dalyvavo pasku
tiniame lauže, kuris buvo sukur
tas ant vandens. Liepsnos nešė 
mūsų mintis į padanges, ir gęs
tant laužui mes atsisveikinom su 
Baltija.

Stovyklavimo metu, mūsų skau
tai nesėdėjo dykaduoniai palapi
nėse, bet žengė tolyn skautišku 
keliu. Iš Neringos skaučių tunto 
dvi paukštytės išlaikė II pat. 

laipsnio egzaminus, ir paukšty
čių būrelis atsisveikino su trim 
sesėm, kurios buvo perkeltos į 
skaučių draugovę. Skautės nenu
sileido paukštytėm. Aštuonios 
jaunesnės skautės išlaikė III pa
tyrimo laipsnį ir davė įžodį, o de
vynios skautės išlaikė II patyri
mo egzaminus. Visos stovyklauto
jos įsigijo įvairių specialybių: 
laužavedės, sportininkės, daini
ninkės, pirmos pagalbos, plauki
kės ir kitų. Vyresniškumo laips
niai buvo duodami kaikuriom 
vyr. skautėm.

Per dvi savaites stovyklos šta
bai stebėjo stovyklautojus ir gale 
stovyklos išrinko pavyzdingiau
sius skautus. Skaučių rajone pa
vyzdingiausia paukštytė buvo se
sė Rūta Pocauskaitė, pavyzdin
giausia skautė sesė Bernadeta 
Kuncevičiūtė ir pavyzdingiausia 
skiltis Kregždžių skiltis.

Sveikiname visus stovyklauto
jus, ir tikimės, kad kitais metais 
vėl susitiksime praleisti pora sa
vaičių kartu skautiškame gyveni
me. Sesė R. Kudžmaitė.

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO reikalams aptarti Clevelande įvyko posėdis, kuriame dalyvavo 
PLB Valdybos nariai, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komiteto bei Finansų Komisijos nariai, PLB Jaunimo 
Metų Talkos Komisijos nariai ir jaunimo organizacijų pirmininkai. Nuotraukoje posėdžio dalyvių didesnė dalis. 
Iš kairės Į dešinę: pirmoje eilėje: Zita Acalinaitė, Aurelija Balašaitienė, Pranas Razgaitis, Vytautas Kamantas, 
Algis Zaparackas, Milda Lenkauskienė, Stasys Barzdukas, dr. Alg. Nasvytis; antroje eilėje: Edvardas Karnėnas, 
Jūra Gailiušytė, Andrius Šenbergas, Aldona Kamantienė, dr. Giedrė Matienė, Stasys Lazdinis, Vaidotas Šimaitis, 
dr. Edmundas Lenkauskas, Vida Kasperavičiūtė, Juozas Stempužis, Antanas Razgaitis; trečioje eilėje: Augustinas 
Idzelis, Indrė Damušytė, dr. Stepas Matas, Kęstutis P. Žygas, Genius Procuta, Antanas Saulaitis SJ, Audronė Ku- 
biliūtė, Julius Staniškis, Vaclovas Kleiza, Viktoras Martišius. V. Pliodžinsko nuotrauka
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VAIKAI, Į STOVYKLĄ!
S - S - S - Sesės
Br - Br - Br - Broliai
S » S - S - S - Svečiai 
A - - - Baltija.

Vaikai, važiuokite į sto
vyklą — jūs turėsite daug 
linksmumų. Jūs pergyvensi
te taip pat daug nuotykių. 
Aš jums pasakysiu vieną 
apie mūsų viršininkę.

Vieną dieną mes turėjom 
išsirinkti naują štabą iš mū
sų pačių tarpo. Mūsų tikra
sis štabas budėjo virtuvėje, 
o mūsų viršininkė pylė rice 
crispies iš uždaros dėžutės! 
Ar jūs nemanote, kad ji bu
vo truputį apsimiegojusi?

Labiausiai man patiko 
paskutinis laužas, kuris bu
vo skirtas mūsų partiza
nams prisiminti. Jis degė 
ant vandens ir buvo nepa

Šiemet lipdome ne Senį Besmege
ni, bet dideli meškiną Rudnosį.

prastai gražus. Pasirody
mai ir dainos buvo taip pat 
ne tokios, kaip visuomet.

Per laisvalaikį mums kas 
nors pasakodavo pasakas. 
Per vėliavos nuleidimą 
paukštytė ar vilkiukas už 
gerą elgesį ir pavyzdingumą 
gaudavo garbės gairelę, ir 
jie eidavo garbės sargybą 
vėliavą keliant ir nulei
džiant.

Kartais vilkiukai mus er
zindavo, bet vieną dieną mes 
pačiupom jų vadovo kepurę 
ir pavaizdavom prie laužo, 
kaip jis svajoja ir eilėraš
čius kuria.

Daug dar galėčiau jums 
pasakoti visokių įdomių at
sitikimų.

MĮSLĖS
1. Dieną kaulus nešioja; naktį žiopso.
2. Ne medis, bet su .lapais; ne drabužis, bet susiūtas; 

ne žmogus, bet kalba.
3. Eina per ugnį — nedega; eina per vandenį — neskęs

ta; eina per šiaudus — nešnabžda.
4. Miške gimęs miške augęs, parėjęs namo tapo šven

tas.
5. Be kojų, be rankų, o dieną naktį bėga.
6. Kitam kanda, pats rėkia.
7. Nei akių, nei ausų, o aklus vedžioja.
8. Mano tėvo sūnus ir man ne brolis.
9. Ant vienos kojos šimtas lapų.

10. Linksta, bet nelūžta.
11. Penki tvartai, vienos durys.
12. Du ratu pagiryje stovi.

Lituanicos tunto nauj. tuntininkas 
ps. Modestas Jakaitis priima tunto 
vėliavą iš VS s. B. Juodelio.

J. Gierštiko ntr.

Bet ateinančią vasarą va
žiuokit stovyklon ir matysit, 
kaip bus smagu ir įdomu!

Rasa Lukoševičiūtė

(Geltonasis būrelis Montreal)

1965 metų stovykla.
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Rėmėjui p. Stankui ordinas UŽ NUOPEL
NUS įteikiamas VS s. Br. Juodelio.

AUŠROS VARTŲ ir LITUANICOS tuntai Chicago je minėjo 15 
metų sukaktis. Daug dirbta, gražiai lietuvių bendruo
menėje reikštas!, įvairiai skautauta ir pasidžiaugta.

J. Gierštlko 
nuotraukos.

AV t. skautės /dalis/ iškilmingoje sueigoje.
Rėmėjai p. Alė Karaliūnienė ir p. J. Jovąraus- 
kas apdovanoti ordinais UŽ NUOPELNUS. Šiuos į- 
teikia s. R. Kučienė ir v.si. R. Jautokienė.

tinka į sueigą atvykstančias
garbės viešnias: v.s. Florą Kurgonienę, v.s. Sofiją 
Statkienę, ps. Juzę Daudgvardienę ir s. R. Kučienę.

Visiems buvo 
linksma, kai 
s. R. Kučienė 
buv. tuntĮnin
ku! s. K. Ci- 
jūnėliui sega 
dovanotą sk-ko 
juostą.

stovyklos vadovės: I 
s. Danutė Eiduklenė,

Alė Karaliūnienė, v. si. Regina Vait- 
arlsa Jankūnienė; II e, 

s. Regina Ku- 
s.Bi- 

ir

AV t 
eil. 
P 
kevičlenė, ps
ps. Sofija Kunstmanienė 
členė, v.si. Danutė Gierštlkienė 
rutė Kožlcienė, v. si. Valė Sparkytė 
v.si. Violeta Smleliauskaitė.

11
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MŪSŲ DARBELIAI ŽVAKIDE 
berže su tošimi

Įsižiūrėk brėžinius 
ir nebus sunku pasi
daryti žvakidę buklul 
ar namams. Sugalvok 
dar kitokią žvakidę!

I LEMPA iš medžio 
tikra žieve.

A R P 0 M E :

VARNAS

Čia

16-

Sek išmieras ir tuoj 
lengvai galėsi pada- 
toklą lempą.

~TT—
• f
I 1
1 1
1 1 
;<

Taip įtaisyti 
elektros šviesą.

dar kitokia

Kaladėlė, 
pagaliukas, 
seno medžio 
gabaliukas 

ir kiek suma
num® ir jau 
PAUKŠTIS sau 
ar kam dova
noti. j

KĖDE

iš kaladės

Juk lengva!

sargis
M. A R G ~Į~S

- kokia puiki 
dovana mažajam 
broliukui 
kokiam kalmynu_ 
kui

Stipresnį popierių sulenkti 
dvigubai. Galima jo vienoje 
pusėje pieštuku plonai pažy
mėti linijas, kur kirpti.
Žirklutėmis dailiai kirpti. 
Jei- reikia, iškirptas dalis 

klijais sulipinti.

Štai ir 
šunų gauja'
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SKAUTŲ AIDO:

a) metinė prenumerata — S 4.00.
b) garbės prenumerata — $10.00.
c) garbės leidėjo pren. — $25.00. 
Kurią pasirenki 1966 metams?

LAIMINGU NAUJŲJŲ METŲ, 
sesės vyresniosios skautės!

Ar norite būti laimingos 1966 
metais?

Bandykite pasinaudoti mano 
mėgiamu receptu ir pažiūrėkite, 
ar gyventi nebus smagiau.

* Pamėk, kas nedaug kaštuoja: 
laukus, medžius, paukščius, 
žvaigždes, pėsčią pasivaikščioji
mą, gryną orą.

* Iš širdies pamėk savo darbą
AUŠROS VARTŲ t. rėmėjas Dr. Leonas Kriaučeliūnas apdovanotas or

dinu UŽ NUOPELNUS; ši jam Įteikia ps. Juzė Daužvardienė.
J. Gierštiko ntr.

ir stenkis jį kuo geriausiai atlikti, 
gal net geriau, kaip kiti prieš tai.

* Kasdien bandyk atlikti bent 
vieną gerą, skautišką darbeli.

* Džiaukis kitų laime ir pasise
kimais, mažų vaikų nekaltumu ir 
linksmumu ir gerų kaimynų drau
giškumu.

* Ignoruok nemalonias arba 
negražias paskalas ir neimk į 
širdį, kas tau pikta intencija as
meniškai prikaišiojama. Juk to
kiems atvejams žmogui duotos 
dvi ausi: viena išgirsk, antrąja — 
išleisk.

Skaučių NERIES tuntas Clevelande minėjo 15 m. savo gyvavimo sukak-
tis, kuriose dalyvavo daug svečių. Nuotraukoje aktą skaito ps. M. Švarcienė, 
toliau VS v. s. O. Zailskienė, tunt. v. s. M. Barniškaitė ir k.

s. V. Bacevičiaus ntr.

* Vertink gerumą ir dėkok už 
jį. Visuomet bandyk atsilyginti už 
kilnumą.

* įsigyk nikį laisvalaikiui ir 
sunkioms valandoms: rankdarbį, 
Afrikos žibučių, keramikos dar
bų, muziką, darbą lauke.

* Negeisk to, ko kišenė neišne
ša arba kas nebūtina. Neužsi- 
mušk taikydamasi prie kitų gy
venimo. Te niekas nepaveržia ta-

vo ramybės, sveiko galvojimo, 
pusiausvyros.

* Žavėkis kasdieniniais daly
kais ir reiškiniais: maisto gerumu
ir įvairumu, įdomia knyga, lie
taus lašais ant lango.

* Tesėk savo žodį ir būk nuošir
di. Vertink tiesumą ir paprastu
mą. Atmink, kad jaunystė didelis 
turtas ir didelė brangenybė; taip 
pat, kad senas tas, kas jaučiasi 
senas.

* Būk jauna ir tikėk; būk kupi
na geros valios ir vilties.

* Puoselėk ir ravėk savo darže
lį ir koncentruokis į savo uždavi
nius.

* Šypsokis, nors kartais ir būtų 
sunku: patarnausi sau ir kitiems, 
kuriuose atsispindės tavo šypse
na.

Atmink: laimė nėra dovana, 
kuri savaime patenka mums į 
rankas. Už laimę reikia kasdien 
vis iš naujo kovoti, bet toji kova, 
mieloji sese, šimteriopai apsimo-
ka.

Tą ne vienas paliudys!
O. S.
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SKA VTAI
VYČIAI

SKAUTO VYČIO LAIŠKAS
1965. XI. 2 

Mielas Romai,
Gaila, kad universitetas patį 

taip prispaudė, jog negalėjai da
lyvauti mūsų savaitgalio iškylo
je. Dažnai apie Tave, brolau, pa
galvodavau, nes buvo malonu at
sikvėpti šviežio oro. Mano išvė
dinta galva geriau verda.

Visaip su Linu ir Vaciu svars
tėme, kur būtų geriausia nuvyk
ti su savo astuoniais jaunikliais, 
ir galų gale pasirinkome Monad- 
nock valdžios parką netoli Jaf
frey, N. H. Atrodė įdomu ir ne per 
sunkiausiai pasiekiama.

Berniukai atsiklausė tėvų, du 
kartu susirinkome aptarti, kas rei
kia dėvėti ir pasiimti, ir pagaliau 
šeštadienį išvykome dviem ma
šinom. Kaip matai, keliavome 
lengvai: nereikėjo nešti nei savo 
kuprinių, nei palapinėlių. Sutarė
me žiemą kaip reikiant paišky
lauti, kad pajustume svorį ant 
kupros.

Apie pietus atsiradome parke, 
pasistatėme palapinėles, paliko
me virėjus vakarienei virti ir pen
kiese išėjome į kalną Monad- 
nock, kuris yra 3165 pėdų virš jū
ros paviršiaus ir 1800 pėdų virš 
parko stovyklavietės.

Kalnas apačioje apaugęs eg
laitėmis ir lapuočiais — deja, jau 
be lapų — o viršuj mažytėm pu
šytėm prie milžiniškų uolų. Užlip
ti ir nulipti paprastai trunka 3į 
valandų.

Buvo gražu ir smagu kopti 
į kalną, bet jaučiau, kad sėdėda
mas prie knygų be tikros mankš
tos nebuvau toks greitas ir lanks
tus kaip vasarą. Žiūrėk, kad ir Tu 
nepriaugtum prie kėdės! Esi jau
nesnis už mane, sakai? Judresnis, 

paslankesnis? Žinau, žinau, gali 
nesakyti: aš gimiau vasario, o Tu 
rugpiūčio tų pačių metų; taigi aš 
senis, sustingęs, o Tu — pati jau
nystė!

Kaip ten bebūtų, grįžome ir 
avienos šonkauliai su bulvėm, 
karšta kakava su sausainiais ir 
rūgštus saldainis, ilgokai palai
kytas po liežuviu, per vakarienę 
taip atgaivino, kad nutarėme ke
liese patamsyje pažiūrėti, ar sun
ku rasti kelią į kalno viršūnę ne 
dienos metu. Šį kartą užlipome 
trečdalį.

Ar atspėjai, kad ruošėmės rytą 
vėl kopti į kalną? Ne, šį kartą ne 
pėdsakų sekti, ne paukščių stebė
ti, bet matyti, kaip saulė teka! Ir 
tam, taip išskaičiavome, reikėjo 
keltis 4 vai.

Ilgokai tą pirmą vakarą išsėdė
jome prie ugniavietės kalbėda
miesi, pasakodami juokus ir pa
sakas.

Papasakojau keletą "baisių" 
istorijų, kurias seniai skaičiau, 
taip pat, pakeitęs šį tą, Biliūno 
vieną novelę ir dalį iš Algiman
to.

Buvo gan vėsu, bet toks sma
gus, šviežias oras.

Maistą įdėjome į tvirtus plasti
kinius maišus, ir iškėlėme į me
džius, kad žvėrys nesuėstų. Po to 
sugulėm.

Apie 1 vai. staiga pajutau, kad 
kažkas prie manęs uostinėja, 
šniaukia greitesniu tempu, negu 
šuo (todėl pagalvojau, mažesnis 
gyvulėlis). Trise buvome brezen
tinėje lapinėje atviru galu, prie 
kurio gulėjau aš.

Šniaukimas priėjo prie pat au
sies, tai nutariau pažiūrėti. Pasu
kau galvą, ir man skunksas žiūri

BUDĖJIMO LAUŽELIS
(Skautui Vyčiui)

Lauželis kaitriai dega.
Tu paklausyk, ką kalba jis:
Jei tave rūpesčiai ir vargas slegia,
Jei ardo nuotaiką sunki buitis,
Žinok, tave gyvenimas kovoti 

šaukia.
Ir jei kovon tu vienas išeini,
Švytėk džiaugsmu, tos valandos 

sulaukęs...
Plieninę valią tu tokioj kovoj lai

mėsi
Ir žengsi per pasaulį atvirom 

akim,
Sustosi poilsio. Mąstysi. Pasaky

si —
Laimėjęs aš, laimėjęs kovą,
Laimingas, gėri kai nešu,
Dabar savęs taurus valdovas
Didžiąja pergale tikiu...

Alvydas Tautkus

tiesiai į veidą, gal vieną pėdą 
prie mano galvos.

Matyti, juokingai atrodžiau su 
savo vilnone, megzta kepure ant 
galvos ir kiek nustebusiu veidu, 
nes gyvulėlis, pamatęs mane, nu
kiūtino prie kitos palapinės (mes 
savoje maisto neturėjome). Ten 
surado pyragaičių dėžutę ir ra
miai juos griaužė, O1 vaikai nedrį
so jo baidyti.

Atsikėlėme 4 vai. rytą ir patam
syje lipome į kalną. Yra pažymė
ti takai ir buvome jau anksčiau 
lipę tuo keliu. Mes, vadovai, ge
rai žinojome visas sąlygas.

Jau lipant į paskutinį trečdalį 
kalno, dangus rytuose ėmė raus
ti, keistis. Paskubinome žingsnius, 
nes norėjome būti viršūnėje, kai 
saulė patekės.

Ir ji patekėjo — didžiulė, ugnies 
spalvos, tartum iššokusi iš už ho
rizonto, ji išplaukė į dangų. Džiau
giausi gražiu reginiu ir berniukų 
nušvitusiais veidais. Tikrai buvo 
verta daryti tokį ankstyvą žygį.
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Nr. 1.
I. Skautiškoji dalis.

Klausimas 1. Vertinama ligi 5 taškų. Tu ir Pasaulinė 
skautų šeima. Pagalvok: a. kaip didelė (apytikriai) da
bar yra toji šeima; b. kas juos visus riša vienon šeimon; 
c. kas tu esi kiekvienam tos šeimos nariui.

Kl. 2. Ligi 3 t. Koki mazgą panaudosi: a. artiniesi su 
valtim prie kranto ir turi ją pritvirtinti; b. gerokai 
įdrėskei koją ir nori aprišti kaklaraiščiu, kaip suriši 
galus? 3. pionierijos darbuose, koki mazgą naudosi dau
giausiai?

Kl. 3. Ligi 3 t. Ateinančio mėnesio skilties iškyloje 
turėsi pagaminti skilčiai maistą. Kokius pagrindinius 
dalykus (veiksmus) turi prieš iškylą pakartoti ar iš
mokti daryti?

Kl. 4. Ligi 10 t. Vienas aštuonerių metų berniukas 
kitados be kitko, yra taip parašęs: “------ir aš galiu jums
pasakyti, kaip būti gerais------ Jūs turit melstis Dievui,
kada tik galit - - - Bet negalima pasidaryti geru tik 
meldžiantis, jūs turite labai stengtis būti gerais”. Kas 
tai parašė, kada ir kokia proga?

Kl. 5. Ligi 4 t. Šalčių metu, ilgai būnant atvirame 
ore, pasitaiko nušalimu, ypač galūnių. Ar žinai, a. kokie 
nušalimo ženklai, b. kaip reikia suteikti pirmąją pa
galbą?

Mišiose dalyvavome seminari
joje, į kurią nusileidome 2-3 my
lias takeliais. Kiek pavėlavome, 
nes ilgiau truko užkopti į kalną, 
kaip tikėjomės.

Grįžę į stovyklą pavalgėme 
pietus - pusryčius ir pasilsėjome. 
Pasukome laikrodį, pavalgėme 
vakarienę ir pasiruošėm nakčiai.

Kilo stiprus vėjas, ir pradėjo ly
ti, tai apie 8 vai. jau sugulėme.

Naktį vėl buvo nuotykių, nes 
trise miegojome medinėje lūšne
lėje atviru galu, prie kurio buvo 
mūsų kojos. Per mano kojas, 
maisto ieškodamas, perlipo kaž
koks žvėrelis, bet buvo taip tam
su, kad nepamačiau — lėtai per
lipo lyg katės svoriu. Tas pats at
sitiko vienai berniukų palapinei 
— buvo viso 5 palapinės po du- 
tris mūsų vienuolikai žmonių.

Pavalgėme gerus pusryčius — 
lašinukus su kiaušiniais (ką reiš
kia vykti automobiliais!) išėjome

pasivaikščioti bei pasižvalgyti ir 
nė nepajutome, kaip ėmėme vėl 
lipti į kalną.

Vaizdai buvo tokie gražūs, kad 
negalėjome atsidžiaugti.

Ėjome trim būreliais, visi sa
vaip. Mūsų trys patraukėme ne
žinomais takais, iš akies sekdami 
kryptį: kalnų upeliais, uolomis, 
pakrūmiais. Gailėjausi, Romai, 
kad negalėjai būti su mumis, nes 
tikrai įspūdis neužmirštamas.

1 stovyklą grįžome i į vai. vė
liau, negu sutarėme, bet visi svei
ki. Ypač vaikai smagūs, paten
kinti.

Nors daug laipiojome po kal
nus, kepėme, virėme, malkas ka
pojome, niekas net peiliu nepersi- 
piovė, nei kojos neišsisuko, nei 
peršalo. Tikrai labai laimingai 
išėjo.

Stebėjausi berniukų drąsa ir 
linksmumu, nes tik laipiojo ir lai
piojo po uolas- Daug ir prisijuo

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

IL Lituanistinė dalis.
Kl. 1. Ligi 5 t. Marijampolė buvo vienas iš apskričių 

miestų. 1. kiek plentų ėjo per M. miestą ir kur, 2. ko
kius miestus jungė tarp savęs geležinkelis, einąs per M. 
3. kokia upė teka per M.?

Kl. 2. Ligi 2 t. Kas buvo pirmas istoriškai žinomas 
Lietuvos karalius? Kaip šiaip vadindavosi Lietuvos val
dovai?

Kl. 3. Ligi 6 t. Ką reiškia ir kur (Lietuvoje) buvo 
vartojami: a. “juosta”, b. “kaimenė”, c. “balana”.

Kl. 4. Ligi 10 t. Kaune, Karo Muziejaus sodelyje, bu
vo Laisvės Statula. Tai sparnuotas angelas su vėliava 
rankoje ir sutraukytom grandinėm. Statula stovėjo ant 
postamento, kurio kiekviename iš 4-rių šonų buvo 
irašai. Kokie Įrašai ten buvo?

Kl. 5. Ligi 2 t. Kas yra arklas, kaip jis dar vadinda
vosi? Kaip vėliau vadindavosi patobulintas arklas, ga
minamas iš geležies?

SKAUTU AIDO prenumeratų rinkimo varžybos

1. Prenumeratorių sąrašai reguliariai (bent kas dvi 
savaiti) siunčiami SKAUTŲ AIDO administracijai.

2. Prenumeratorių sąraše rašoma aiškiai: prenume
ratoriaus vardas, pavardė ir tvarkingai tikslus adresas.

3. Antrasis sąrašo egzempliorius pasiliekamas.

kėme, vieni kitiems apie skunk- 
sus bepasakodami.

Tiesa, radome ir ežį, labai su
snūdusį, nes jam buvo šalta. Su- 
davėme jam per nugarą su piršti
ne, į kurią prilindo dyglių, kurių 
po kelis pasiėmėme atminčiai.

Plastikiniai maišai visur buvo 
naudingi: ir pakišus po guoliu, ir 
"lapinės" stogui lietaus metu, ir 
maistui suvynioti, laikyti. Dabar 
jau visuomet jų turėsiu iškylose 
ar stovyklose.

Numečiau 3 svarus per 3 die
nas, kuo, Romai, būsi patenkin
tas, kadangi žiūrėdavai į mane' su 
pasipiktinimu (o gal pavydu?). 
Nevisi gali būti tokie sudžiūvę, 
atsiprašau, liekni ir grakštūs kaip 
pats.

Prirašiau daug. Būtų padoru, 
jei atsilygintum man tuo pačiu. 
Labai lauksiu! Vis budžiu!

i Kazys
— 19

18



AUSTRALIJOS RAJONAS

Aušros tuntas minėjo Tautos šventę.

IX. 4 popiet į Bankstowno Lietu
vių Namus pradėjo būreliais gūžėti 
skautės, skautai ir vadovai. Tai Auš
ros tuntas skuba Rugsėjo 8-sios ir 
LSB skautų vyčių šakos 40-mečio 
minėjimam

Kai po trečios valandos pradeda 
rinktis tėveliai, rėmėjai bei židinie- 
čiai, salėje švyti išstatytos skaučių- 
skautų rankdarbių bei skautiškosios 
spaudos parodėlės. Ypač Živilės 
d-vės gražiai pasidarbuota: jų aus
tos juostos, tautiniais motyvais siu
vinėti rankdarbiai, lėlės ir kt. tikrai 
žavūs. Garbės vietoje — egzilų 
skautų plaukimo karnavale laimėta 
pereinamoji sidabro taurė!

Neatsilieka ir jaunesniosios sesės: 
jų piešiniai, užrašų knygutės, kolek
cijos ir t. t., rodo daug Įdėto darbo 
ir gerų norų.

Brolių stalą dominuoja jaunojo 
dailininko R. Badausko piešti pa
veikslai, vilkiukų piešiniai, droži
niai. Viską puošia pavasario gėlės ir 
žalumynai, parūpinti p. Šliogerienės, 
tunto skaučių instruktorės; ji ir la
biausiai prisidėjo prie to, kad skau
tės taip susidomėjo liaudies menu.

Ant kitų trijų stalų išsidėsčiusi 
skaut. spaudos parodėlė.

Aušros ir Spaudos skyrelyje išdės
tyti nuo 1955 m. tunto leisti skautų 
laikraštėliai: Žiežirbos, Laužų Ato
švaistės, Kibirkštys, dainorėliai ir k.

Skautiškoji spauda plačiame pa
saulyje skyriuje nemažas rinkinys 
liet, skautų žurnalų ir laikraštėlių iš 
Vokietijos, JAV, Kanados, Anglijos 
ir Australijos. Jų čia kaip grybų po 
lietaus: Skautų Aidas, Mūsų Vytis, 
Skautas, Gairės, Skautybė, Skauti- 
ja... kur tu visus ir suskaitysi!

Kas skaito, rašo — duonos nepra
šo! skyrelyje skautiškosios knygos. 
Dalis jų veteranės, leistos dar Vo

kietijoje, prasto popieriaus, kitos 
liuksusiniai leidiniai, kaip pvz., sk. 
albumas Laužai liepsnoja vakaruos.

Daug skautiškų vadovėlių. Jų čia 
galima ir nusipirkti, ne tik pasižiū
rėti.

Artėja 4-t.a valanda. Kieme girdi
mi švilpukai: draugininkai šaukia 
savuosius paskutiniems nurody
mams. Švyti uniformos, švyti jauni 
veidai!

Kitoje namų pusėje susispietęs 
vyčių būrelis dar repetuoja kuple
tus, bet ir jie jau dairosi, ar ne me
tas į salę!

Lygiai 4 vai. prasideda iškilmin
goji sueiga. Vyčiai kviečia nedrą
siuosius užimti svečiams skirtas vie
tas.

Raportai. Jauni d-vių adjutantai 
raportuoja iškilmingąją sueigos dalį 
tvarkančiam broliui Cibui. Tunti- 
ninkas ps. J. Zinkus sveikinasi su 
tuntu. Įnešama tunto vėliava. Seka 
ilgoki įsakymai.

Vieša padėka už įdėtą darbą ir 
pasiaukojimą, vadovaujant tunto 
skaučių skyriui ir pasitraukiančiai 
s. E. Laurinaitienei; Živilės d-vės 
skiltininkė s. G. Zigaitytė pakelta į 
paskiltininkės laipsnį; Žalgirio d-je 
dirbančioms sesėms pl. V. Bitinaitei 
ir skautei V. Deikutei, o taip pat ir 
sk. A. Kuraitei už gražiai padarytus 
liet, tautinių šokių užrašus išreikš
tas viešas pagyrimas.

Skautės persiformavo į du viene
tu: skaučių Živilės ir jaun. skaučių 
Šešupės d-ves, kadangi mergaičių 
skaičius labai išaugo. Šešupietėms 
vadovaus v. s. si. Ramunė Zinkutė 
su savo adjutante pi. L. Apinyte. 
Zivilietėms vadove ir toliau lieka 
ps. D. Skorulienė, adj. — pi. G. Zi
gaitytė.

Seka visa eilė išlaikiusių į patyri
mo laipsnius. Po įsakymų įžodis. Jį 
duoda: jaun. sk. kandidatės: Loreta 
Bačiulytė, Rūta Bačiulytė, Viktorija 

Janavičiūtė, Laura Karpavičiūtė, 
Audronė Kasperaitytė, Rita Kaspe- 
raitytė, Carol Martin ir Diane Mar
tin; skautės - kandidatės: Zita Bel- 
kutė, Irena Biretaitė, Rūta Mika
lauskaitė, Lėta Nakutytė ir Valė 
Šatkauskaitė; jaun. skaut. — kandi
datai: Linas Adomėnas, Gailius An
tanaitis, Antanas Brazelis, Adžius 
Karpavičius, Raimundas Kataržis, 
Algis Šliogeris ir Antanas Žukaus
kas; skauto: Jonas Birietas, Mindau
gas Mikalauskas ir Liudas Paltana
vičius.

Mėlynos ir žalios uniformos sto
jasi ties vėliava; kai kurios pirmą 
kartą pakelia saliutui ranką ir ta
ria skautijai brangius žodžius: “Aš 
pasižadu...”

Gerojo darbelio mazgelius užriša 
tėveliai, Tėvynės ilgesio — draugi
ninkai.

Po trumpos pertraukos prasidėjo 
sumuštinių darymo konkursas. Juos 
ne tik reikėjo patiems pasigaminti, 
bet ir suvalgyti. (Vėliau, jau laužo 
metu, buvo paskelbti laimėtojai: 
vieni, kurie greičiau padarė, kiti — 
kurie greičiau suvalgė!)

Kitą dalį užkandžių parūpino se
nųjų skautų Liepsnojančios lelijos 
židinio sesė ir Skautų Tėvų Komite
tas.

Lauželį pravedė brolis s. v. v. si. 
R. Cibas. Programa buvo puiki: čia 
buvo ir pokštai krėsti, ir dainuota, 
ir deklamuota, leista raketos ir šū
kiai.

Į lauželio pabaigą Australijos Ra
jono Vado įgaliotinis tarė trumpą 
žodį, primindamas apie skautų vyčių 
40 metų jubiliejų.

Po t-ko trumpo žodžio ir padėkos 
sueiga baigta giesme Ateina naktis.

Sueigą fotografijoje užfiksavo p. 
Karpavičius. s. B. Žalys.

1966 m. nepalik 
be SKAUTŲ AIDO!
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KANADOS RAJONAS

Apie Rambyno tunto žiemos veiklą.
Po labai sėkmingos vasaros sto

vyklos ROMUVOJE, kurioje sto
vyklavo nesuskaitoma gausybė ram- 
byniečių (vien vilkiukų buvo trys 
draugovės!), visas tuntas nusėdo 
žiemos veiklai.

Dunda tėvų pranciškonų parapijos 
ribose duotas būklas. Dunda kas šeš
tadienį ir vakarais. Čia vilkiukų su
eigos, čia posėdžiai, čia egzaminai.

Kas antrą pirmadieni reguliariai 
užimta ir šv. Jono Krikštytojo para
pijos salė. Tenai renkasi mindaugė- 
nai, rikiuojami sumanaus drauginin
ko s. E. Kazakevičiaus, neseniai pa
kelto į tą laipsnį.

Skautininkų skaičius Toronte pa
daugėjo, kai vienas iš keturių vil
kiukų draugininkų s. v. v. si. Balys 
Poška, pakeltas į paskautininkio 
laipsnį, skautininko įžodį davė skau
tininkų ramovės sueigoje lapkričio 
28 d. tuntininko s. K. Batūros na
muose.

Kai naudojamos abiejų parapijų 
patalpos ir dar renkamasi privačiuo
se namuose, kas gi galėtų pasakyti, 
kad Toronto rambyniečiams nerei
kia patalpų? Šį klausimą bandys tei
giamai spręsti tėvai pranciškonai, 
statą šiuo metu pastatą vienuolynui 
ir lietuviškai veiklai, kur ir skau
tams pažadėta nuolatinė patalpa, 
erdvus būklas.

Žiemos veikla pradėta rudenį spe
cialiomis pamaldomis Prisikėlimo 
bažnyčioje, kur apie skautybę ir 
skautus pamokslą pasakė parapijos 
klebonas Tėvas Placidas, O.F.M. Po 
šitokios pradžios veikla pasipylė 
įvairiais būdais ir kryptimis.

Reguliarios dr-vių sueigos, tunto 
vadijos posėdžiai ir iškilmingesni 
suėjimai specialiomis progomis 
vyksta planingai ir kūrybiškai.

Įdomus buvo jūrų skautų ii- skau
čių bendras ir viešas pasirodymas 
plaukiojimo sezono uždarymo pro
ga. Įdomios buvo labai tankios ir il
gos jūros skautų ir skaučių rikiuo
tės.

Sueigoje buvo rodomi filmai iš 
Romuvos stovyklos šiais ir pereitais 
metais. Ačiū broliui Šetikui iš kai
myninio St. Catherines miesto už 
filmavimą ir demonstravimą.

JAV Vid. rajono vadas v. s. V. Tallat-Kelpša žaliąjį kaklaraišti užriša 
naujajam paskautininkiui kun. Algimantui Keziui, SJ. J. Gierštiko ntr.

Jei kas kada nors galėjo būti pesi
mistas ir galvoti, kad skautų sąjūdis 
menkėj ąs, tai šiandien Rambyno 
tunte įrodoma priešingai. Kasmet 
skautų daugėja, ir šiais metais di
džiulė Mindaugo d-vė skilo pusiau. 
Oreivybe susidomėję sudarė atskirą 
Dariaus ir Girėno d-vę, kuriai va
dovauti pasišovė ps. J. Karasiejus. 
Instruktuoja ją patyręs oro skautų 
specialistas ps. G. Stanionis.

Mažesniais kiekiais ir tylesniais 
ėjimais žengia du skautų vyčių bū
reliai, kuriems sunkiausia problema 
— laikas. Visi jie studentai, visi jie 
plėšosi pusiau ir laiko trupiniuose 
žaidžia skautišką žaidimą, ruošdami 
kandidatus, padėdami vadovams, 
maišydamiesi ir platesnėje visuome
ninėje veikloje, nes Į jaunimą krei
piamas jau visų koncentruotas dė
mesys, uždedąs jiems ir įsipareigo
jimų.

Žiemos veiklai įpusėjant, antroje 
pusėje matome Kalėdų eglutę I. 2 
su skautų ir vilkiukų bendru pa
statymu — inscenizuotu Vytės Ne
munėlio Meškiuku Rudnosiuku ša
lia eilės kitų labai gražių pasirody
mų, sutraukiančių daug Toronto vi
suomenės.

Toliau didelis ir tradicinis susibū
rimas — Kaziuko mugė, labai nau
dingas išradimas draugovėms, kur 
jos savo kasas papildo būtinai veik
lai vystyti. Dėl to visos draugovės 
ruošiasi, visos pluša, kad pasiseki
mas būtų užtikrintas. Dar nebuvo 

metų, kad jos savo darbu nuviltų vi
suomenę ar pačios nusiviltų. Paten
kinimas pasidaro abipusis.

Pagaliau šv. Jurgio šventė ir skau- 
torama RAMBYNAS sutiko pavasa
ri, šaukiantį į gamtą, į iškylas RO- 
MUVON, į stovyklą dar daugiau 
stiprėti ir augti, siekiant skautiško 
idealo. Rambynietis.

JAV ATLANTO RAJONAS

Raitijos ir Žalgirio tuntu sueiga.
Bendra abiejų tuntu sueigą, su

šaukta kariuomenės šventės proga, 
ivyko sekmadienį, lapkričio mėn. 21 
d. skautų būkle. Į sueigą atsilankė 
Atlanto rajono vadeivė s. Irena 
Treinienė ii- rajono vadeiva s. Juo
zas Raškys.

Sueigos metu vienas vilkiukas, 
dvi skautės kandidatės ir septyni 
skautai kandidatai davė įžodžius. I 
paskiltininko laipsni buvo pakelti 
sk. Vytas Adomkaitis ir sk. Alfon
sas Baika.

Kariuomenės šventės proga kalbė
jo p. K. Šimėnas ir Atlanto rajono 
vadeiva s. J. Raškys.

Vilkiukų vadovei ps. Paulinai 
Kalvaitienei vadeiva įteikė ordiną 
“Už Nuopelnus”, o “Pažangumo” 
žymenį gavo skaučių draugovės 
draugininke sklt. Milda Bakšytė.

Sueigos metu buvo įteikti pažymė
jimai Atlanto rajono sporto šventė
je pasižymėjusiems skautams spor
tininkams. Daugiausia pažymėjimų
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gavo vilkiukas A. Gineitis — net 
penkis.

Laužo metu buvo daug prisidai- 
nuota.

Nauji skautų vadovai

Praeitą vasarą Kanadoje įvyku
sioje skautų vadovų “Tėviškės” sto
vykloje iš Žalgirio tunto dalyvavo 
psl. Algis Valančiūnas, psl. Algis 
Bakšys, psl. Arūnas Subaitis. Dabar 
jaunieji vadovai pradeda aktyviai 
reikštis tunto veikloje.

Skautai vyčiai išsirinko savo 
vadovus

Spalio mėn. 29 d. metinėje skautų 
vyčių draugovės sueigoje išrinktas 
naujas draugovės draugininkas psl. 
Algis Jurkšas.

Sueigoje taip pat buvo pasisakyta 
už dalyvavimą ir rėmimą žygio į 
Jungtines Tautas ir kit. Iš vyčių 
draugovės minėtame žygyje dalyva
vo 15 skautų vyčių.

Kiti skautų vyčių būrelių vadovai 
yra: v. sklt. Ramūnas Kalvaitis — 
Senųjų Lapinų, sklt. Juozas Venc
kus — Geležinio Vilko ir psl. Alfon
sas Baika — Tumo Vaižganto.

Atidarytas skautų knygynėlis

Penktadieni, gruodžio mėn. 3 d. 7 
vai. vakare skautų būkle atidarytas 
knygynėlis. Visi kviečiami knygy
nėliu naudotis. Knygynėlis veiks 

kiekvieną penktadieni nuo 7 vai. iki 
9 vai. vakaro.

Jei kas turi atliekamų lietuviškų 
knygų, prašome knygynėliui pado
vanoti.

Atlanto rajono “Vilniaus” stovyk
loje iš Žalgirio tunto stovykdavo 9 
skautai ir 6 vilkiukai su vienu vado
vu. Stovyklos uždarymo iškilmėse 
pasižymėjusiems skautams buvo 
Įteiktos dovanos. Iš Žalgirio tunto 
šie skautai gavo dovanas: 1. psl. Al
gis Valančiūnas — už pavyzdingą 
vadovavimą skilčiai; 2. sk. Marius 
Ziaugra — už sąžiningai eitas pa
reigas; 3. sk. kand. Vytas Rasys — 
už pasižymėjimą skautiškuose žaidi
muose.

Žalgirio tunto skautams ir vilkiu
kams paskelbtas pažangumo kon
kursas. Konkursas prasidėjo spalio 
mėn. 23 d. ir baigsis balandžio mėn. 
23 d. Taškai duodami paskirai, 
skiltims ir būreliams. Vienetų vado
vai praveda konkursą.

D. L. K. Kęstučio draugovės skau
tai atlieka gerąjį darbeli, dalindami 
praeiviams “Walk in Safety” lape
lius So. Bostone. Neseniai kęstutėnai 
iškylavo kartu su skaučių draugove 
Blue Hills miškuose.

Tunto štabas, vadovaujamas tunti- 
ninko s. Česlovo Kiliulio, aktyviai 
prisideda prie rajoninės stovykla

vietės pirkimo, ieškant tinkamos 
vietos ir telkiant reikalingas lėšas.

Bostono skautai reiškia padėką p. 
Antanui Bačiuliui už atsargos išėji
mų šviesų būkle nemokamą įvedi
ma.

Vilkiukų draugovės draugininke 
ps. Paulina Kalvaitienė dviems mė
nesiams išvyksta į Australiją. Lai
mingos kelionės; laukiam parvežant 
lauktuvių. K.N.

WATERBURY, CONN.

Skautų tėvo ir sūnaus kelionės 
gražiai sukonkretinti įspūdžiai.

Pr. vasaros atostogų laiką v. s. 
Aleksas Matonis ir sūnus Vytas 
skautiškai keliavo Floridoje, nakvo
jo gamtoje, rinko gamtos augalų, 
kriauklių ii- t. t. pavyzdžius. O grįžę 
tuos daiktus sudėjo į rinkinius, suda
rė iliustracijų lapus ir sutvarkė spal
votus filmus.

Kokia įdomi medžiaga, kai kelio
nėse užsiimama skautiškai.

Skautų ir skaučių vienetams verta 
tą visą parodėlę pamatyti! Sk.

Ši, v. s. A. Saulaičio nuotrauka, iš paskutiniosios 
skautų vadovų stovyklos 1939 m. Lietuvoje.

Nuotrauka dešinėje, s. A. Saulaičio jn. traukta, iš per
nai įvykusios skautų vadovų RAMBYNO stovyklos Ka
nadoje.

UŽSIRAŠINĖJO SENIAU,
UŽSIRAŠINĖJA IR DABAR:

Čia matome dviejų LSS vadovų stovyklų nuotraukas.
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ŽIEMOS IŠKYLOS IR STOVYKLOS

Vienus šio straipsnio antraštė nupurtys, kitiems akys nušvis prisiminus pereitos žiemos nuotykius.Žiemą, daugiau kaip vasarą, reikia mokėti iškylauti ar stovyklauti, nes nuo to pareis, ar šalsi, vargsi ir gal susirgsi be reikalo, ar bus šilta ir saugu, nors būtų ir gerokai pri- snigta ar vėjuota.Jei vyksi Į vasaros stovyklavietę, aplinka bus žinoma, bet nustebęs patirsi, kad žiema, atstumai ir žemės paviršius kitaip atrodo. Vasarą vėjo nė nejautei, o dabar jis, iš kažkur atsiradęs, švilpia ir kaukia. Vasarą buvo vandens, dabar jo gal būt nėra.Jei vyksti į valstybės parką ar šiaip nežinomą vietą, patartina iš anksto susipažinti su vietove ir turėti planą, žemėlapį. Žinoma, kiekvienas turėtų naudotis proga vartoti kompasą.Geriausia iškylauti ar stovyklauti žiemą skilties apimtyje — maždaug 7-8 skautai ir keletas vadovų. Taip ir keliauti ir virtis maistą patogu, ir atskiri dalyviai įgyja daugiau patyrimo. Visi juda, užimti.Negalima įsivaizduoti, kad vienas skautas sugalvotų atsiskirti nuo kitų, toli nueitų nuo visos grupės ar stovyklavietės ir paklystų, pasimestų. Bet atsitinka ir tokių bėdų, todėl bandysime panagrinėti ir tokį atvejį.Kaip vasarą, taip ir žiemą, būti siunčiami kur nors arba eiti malkų rinkti ir pan. turi visuomet 2 ar, geriau, 3.Prieš iškylaujant visą dieną ir tuo labiau prieš stovyklaujant, reikia būti ėjusiam pėsčia kelis kartus po 1, 2, 3 valandas ir visokiu oru. Reikia žinoti, kaip rengtis pagal orą ir ką imti su savim.
KAS GALI ŽIEMĄ STOVYK

LAUTI?Vadovas, organizuodamas žiemos iškylą ar stovyklą, gavęs skautų tėvų sutikimą (ir, geriausia, jų šeimos gydytojo pritarimą), rūpinasi, kad iškylautojai būtų bent I-jo patyrimo laipsnio, mokėtų arba išmoktų šiuos dalykus:

1) rišti mazgus, užkurti lauželį, virti ant lauželio, teikti būtiniausią pirmąją pagalbą (ypač išvengti, atpažinti ir gydyti sušalimus, kaip gelbėti įlūžusius lede);2) kaip elgtis paklydus;3) statyti pastoges ir palapines sniege;4) sveikatos ir higienos reikalavimus — rengti patogumus, praustis, dezinfekuoti vandenį;5) jei galima, šliaužti, padaryti roges.
KAIP APSIRENGTI?Apsirengti patariama šitaip:a) pusvilnoniai apat. marškiniai ir ilgos pusvilnonės apat. kelnės (geriau už ilgą apatinį kombinezoną, nes, reikalui esant, galima keisti abi dali atskirai). Yra ir apatinių su pamušalu, ir jie gerai tinka (vatinių apatinių, nors šiais laikais ne vata, o kitos lengvos insoliuoti medžiagos vartojamos apatiniams ir viršutiniams drabužiams pamušti); ne per ankšti;b) 2 poros vidutinio svorio vilnonių kojinių; pašliūžų arba šiaip auliniai batai, arba pusbačiai su aukštais kaliošais; kaliošai ant batų, jei šlapia; batai gerai išvaškuoti, patepti taukais; išdėvėti ar padėvėti; pakankamai dideli, kad kojų pirštus, pilnai apsiavus, galima būtų judinti; gera pribarstyti kojoms pudros į kojines. Stori, veltiniai vidpadžiai į batus;c) tankiai austos medžiagos neankstos viršutinės kelnės, pakankamai ilgos, kad būtų galima jas įkišti į batus; jei galima, nepraleidžiančios vandens, vėjo;d) vilnoniai viršutiniai marškiniai;e) vilnonės (ne ankštos) pirštinės ir ant jų kumštinės pirštinės, nepraleidžiančios vandens; jų dabar yra visokių krautuvėse;f) skarelė aplink kaklą (arba kaklaraištį skautišką), kad vėjas neį- pūstų;g) lengvas vilnonis megztukas, nusivelkamas per žygį arba dirbant, 

smarkiai judant, ir užsivelkamas sustojus;h) lengvas, šiltas, nepraleidžiąs vandens ir vėjo pusšvarkis arba parka vatinis su atlošiamu galvos apdangalu (kapišonu);i) ski kepurė su matikliu ir ausiniais;j) tamsūs akiniai.* * *1 kišenes dedamos: 2 nosinaitės, kišeninis peilis, degtukų neperšlampamoje dėžutėje arba maišelyje; odinė (šikšninė) arba paprasta virvutė; šliaužiant ski vaško; kompasas, būtiniausias pirmosios pagalbos priemones. (Dėl visako, šokolado, nes jis labai maistingas).Vis iš naujo tenka pabrėžti, kad drabužiai savaime nešildo, bet tik palaiko kūno šilumą. Nei žiemą, nei vasarą netinka ankšti drabužiai, nes prakaitas negali normaliai išgaruoti, ir vėjas bei šaltis prasiveržia.Keletas, kad ir plonesnių, sluoksnių drabužių, dėl tarpuose paliekančio oro, šiltesni už sunkius kelis, kad ir šiaip šiltus drabužius. Du lengvesni vilnoniai megztukai geresni už vieną storą, sunkų; dvi poros kojinių geresnės už vieną storą porą (tarp kitko, ne taip lengvai nutrinama pūslė kulnyje, nes trynimas vyksta tarp kojinių).Dėvint kelis drabužių sluoksnius, vis lengviau nusivilkti arba pridėti vieną.Daugelis iškylautojų mėgsta nertinius aukštom, apskritom apikaklėm, bet kiti tvirtina, kad skarelė smagesnė prie kaklo (ir tinka pirm, pagalbai bei galvai naktį apsirišti).
KUPRINĖKuprinė turi būti nesunki, patogi, pritaikyta prie žmogaus, žodžiu, kelis kartus išbandyta. Atkritusi ji traukia iškylautoją atgal, perkrauta jį dusina. Vieni pataria pirkti kuprinę su lengvais rėmais ir diržu, kiti pasisiuva maišą ir jaučiasi laimingi. Kaip būtų geriau, reikia priprasti išbandžius.Prie kuprinės iš viršaus pririšk trumpą šluotytę sniegui nuo drabužių ir kitų daiktų nušluoti, kol nepradėjo tirpti. Taip pat turėk bent 4 pėdų virvę, pririštą po kuprinės dangčiu, kad galėtum kuprinę pri-— 23
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rišti prie medžio ir apsaugoti nuo drėgmės, kol statai pastogę ar p.Kuprinėn įdėk:a) antrą porą aulinių batų dėvėti stovykloje; gal kaliošus;b) miegamąjį maišą šiltu pamušu arba 4 sunkias vilnones antklodes ir keletą sagučių;c) kelias atsargines poras kojinių;d) baltinių nakčiai — šiltą pižamą arba antras šiltas, ilgas (gal su pamušalu) kelnes ir palaidinuką — šiltus apat. marškinius net su kapišonu, jei galima;e) kumštines pirštines;f) pasikloti brezentą arba plastikos maišų, gabalų, netik pasikloti, bet ir šiaip visokiems reikalams; laikraščių;g) lėkštę, puoduką, šaukštą;h) žiburį;i) tualetiniai daiktai — dantims šepetėlis, nagams žnybtuvėlis ir pan.j) varinės vielos, galąstuvėlis, sagučių, brūžiklis (dildė).Maistas, įrankiai ir kitos stovyklauti priemonės padalinamos tarp dalyvių.
naktįVasarą ir žiemą reikia persirengti nakčiai. Vasarą dieniniai vėdinami per naktį, žiemą susukti marškiniai atstoja pagalvį, o batai ir kiti drabužiai įkišami į mieg. maišą.Nusirengiama mieg. maiše. Maišas ištraukiamas tik prieš pat atsigulant; jis, ne jo pamušas, rankomis papurtomas, kad įeitų oro.Įnešk kuprinę ir malkas i palapinę.Nusiavęs palaikyk batus, kojines, vidpadžius prieš ugnį, užkurtą netoli palapinės angos arba atdaros dalies. Jei rankoms darosi per karštą, tai reiškia, kad ir batams per karšta.Po mieg. maišu paklok brezentą ir (ar) plastikos, laikraščių, antklodę. Jei išeina, stačiai įsmeik spygliuočių šakelių ir apdėk jas rąstais, tartum rėmais, kad šakelės neišgriūtų. Tebūna daugiau paklota, kaip užklota. Vėl: juo daugiau sluoksnių apačioje, tuo geriau.Ant galvos naktį užsidėk megztą sportinę kepurę arba apsirišk skarele (kaklaraiščiu). Neįlisk į mieg. maišą visas, nes kvapas maiše virs drėgme, o drėgmė — šalčiu.

Ir dieną, kas nuo kvapo apšarmo- ja, tas sušąlą. Tik eskimų švarkų, vadinamų parkomis, apikaklės ir gaubtai neapšarmoja, jei jos padarytos iš šiaurės šeško (wolverine) kailio! Tik to žvėries kailis nuostabiu būdu nepalaiko drėgmės.Kojinių ir pirštinių gali reikti ir gali nereikti. Pareina nuo šalčio ir nuo žmogaus.Įdėk prakuras į pop. arba plastikos maišelį ir (drauge su smulkiais pagaliukais) padėk arti savęs. Rytą, tebegulėdamas lovoje, galėsi užkurti lauželį.
STOVYKLAVIETĖStovyklai vietą reikia susirasti dar prieš tamsą —■ net 2 vai. Ji turėtų būti toliau nuo sausų, didelių medžių (kad neužkristų šaka: tas pats vasarą), geriausia, atšlaitėje, kur kalnelis arba, dar geriau, (spygliuočiai) krūmai užstotų vėją iš užpakalio; žodžiu, reikia ieškoti užuovėjos. Atidarymas nusukamas nuo vėjo krypties. Uolos taip pat gali būti pavojingos, nors ir atrodytų, kad jos teikia užuovėjos: palaidi akmens gali nukristi ir padaryti žalos.Kojom ištrypk aikštelę palapinei, bent 20 pėdų didumo kvadrate kiekvienai. Mink, kol susidaro kietesnė pluta, kad neįsmuktų kojos.Nors didelės bėdos atveju, ypač sniego pūgai užklupus arba paklydus, ir galima įsirausti į sniegą, kad neužpustytų ar nesušaltum, tačiau geriau, jei palapinės stogas, bet kokios pastogės stogas, nuožulnus, kad sniegas ant jo nesilaikytų, bet nuslystų.Palapinės šonus gali šiek tiek ap- rausti sniegu.Virves rišk prie rąstų, didelio akmens arba sukryžiuotų pagalių, įraustų į 18” skylę sniege. Pririšęs virvę aplink skersinį sukryžiavimą, aprausk ir kojom prispausk skylę. Virvės laisvąjį galą pririšk prie palapinės.Nuimdamas palapinę, užtenka ištraukti virvę.Žemei sušalus be sniego, įkalami geležiniai kuoliukai.* * #Palapinės žiemai tinka visokios. Sunkias tegalima vežti, ne nešti.

Kadan;
ALp(LKA)3083

1966, Nr.lper visšakis bBxxU____visą naktį nereikia, bet priešingu atveju skiriama sargyba.Malkų prirink tiek, kiek manai, kad reiks ir — padvigubink gautą kieki.Stipriam vėjui esant arba smarkiai sningant, laužas visokiais būdais užstatomas, kad neužgestų, neišdegtų per greit arba neuždegtų palapinės: ir tai yra atsitikę. Atošvaistinis laužas mėgiamas.Virti geriausiai tinka medžiotojų laužas. Jei galima, nuvalyk sniegą iki sušalusios žemės. Padėti ant sniego net ir žali rąstai sudega ir ištirpdo sniegą.
Kelionei vanduo iš baklagės saugiausias atsigerti. Jei nesinešei vandens su savim, tirpdyk sniegą (maišyk, kad nepridegtų!), pridėk pagal nurodymus dezinfekcinių grybelių arba jodo prie vandens, jam užvirus, ir tik už pusvalandžio gerk. Iš viso nei vasarą, nei žiemą nereikia per daug gerti iš karto, nes tas tik kenkia viduriams. Šokoladas, razinkos sotina, bet saldainiai tik sukelia troškulį kelionėje. Nedidelis akmenėlis burnoje arba kramtomos gumos gabalėlis iššauks pakankamai seilių, kad burna nesudžiūtų. Žiemos stovykloje visą laiką stovi puodas vandens ant ugnies.Sveika kvėpuoti pro nosį, ne per burną.
Labiausiai paplitusios palapinės yra dvi: tyrinėtojų ir girininkų. Gal dar tektų pridėti Bakerio palapinę, puikiai tinkamą per švelnesni orą, nes priešakis visas atviras (aišku, patogi šiaip iškylaujant, kur nėra daug uodų, vasaros metu).Bet pėsti iškylautojai — ir net stovyklautojai — ne visuomet gali neštis palapines. Tada užtenka brezento gabalo užuovėjai arba iš pagalių padarytiems “lapinės” rėmams uždengti.Neturint nė brezento, tenka išausti pastogę iš spygliuočių šakų, įsikasti į sniegą arba net pastatyti apskritą sniego namelį pagal eskimų iglu. Pr. Sk.
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