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MIELI SKAITYTOJAI;

Didžiajai Skautų Aido skaitytojų daliai vasara pra
bėgo.

Buvo daug svarbių ir įvairių įvykių, kuriuose dauge
lis net labai aktingai dalyvavo.

Dabar vėl turime kibti į savuosius darbus jau pasi
keičiančiose sąlygose.

Po privalomos vasaros mėnesių pertraukos, Skautų 
Aidas vėl pradeda lankyti savo mieluosius skaitytojus 
ir skaitytojas visuose kontinentuose.

Būtų gera, kad bendradarbiai stovyklų bei pn. įvy
kių aprašymus, nuotraukas, brėžinius ir k. nevilkinant 
siųstų redakcijai, jei norima tais dalykais pasidalinti su 
skaitytojais.

Redakcinė medžiaga siųstina mano adresu, visi pi
niginiai, prenumeratos ir p. reikalai — mielojo Admi
nistratoriaus adresu.

Thompsone P. O. Box numeris * yra leidimo vieta; 
ten nusiųsti dalykai persiunčiami Administratoriui ar
ba man. Tai ilgiau trunka.

Administracija ruošias pradėti SKAUTŲ AIDO 1967 
metų prenumeratų rinkimo ir atnaujinimo vajų. Tai bus 
prašoma visų talkos ir pagalbos.

Sveiki, grįžę! Griebkimės skautiškųjų darbų visa 
širdimi.

Budžiu,
v. s. A. Saulaitis.

Viršelio 1 psl.: SU TRISPALVE!
Chicagos Lituanicos tunto 1966 m. TAURO stovykloje.

J. Girštiko ntr.

DĖMESIO!

Pranešama, kad —

— SKAUTŲ AIDO 1967 metais numatoma išleisti 
taip pat 10 numerių.

— Ir 1967 metų prenumeratoriai nemokamai priedu 
gaus SKAUTYBĘ, kurios numatyta išleisti 4 numeriai.

— Pirmijai nutarus, SKAUTŲ AIDAS su SKAUTY- 
BE nuo Naujų Metų galės būti siuntinėjamas tik tiems, 
kurie bus jau užsisakę 1967 metams ar prenumeratas at
naujinę. Ligi šiol būdavo keli numeriai siuntinėjami vi
siems praeitų metų prenumeratoriams ir naujai užsisa
kiusiems, bet paaiškėjo, kad tai kasmet sudarydavo 
nuostolių. Užsisakyti laiku!

— SKAUTŲ AIDO, ir drauge SKAUTYBĖS, prenu
meratos mokestis ir 1967 metams nepakeliamas, lieka 
tik 4.— dol.

— 1967 metų prenumeratų vajaus reikalu adminis
tracija dar ir atskirai siuntinės pranešimų.

Dabar prašoma:

1) kas gali, prenumeratą tuoj pratęsti 1967 metams;

2) pasiryžti surasti naujų Sk. Aido skaitytojų 1967 
metams;

3) vienetuose ir vietovėse organizuoti prenumeratų 
rinkimo talką.

Dar miela žinutė: ps. A. Kličius iš Montrealio Sk. 
Aidui paremti atsiuntė 38.35 dol., kurie buvo surinkti 
sueigoje, kai ten lankėsi Brolijos vyr. skautininkas. 
Ačiū jam ir visiems!

Administracija
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Darbštusis 
Sukaktuvininkas 

s. prof. Ignas Končius

DIDIEJI JAUNIMO METŲ ĮVYKIAI

Liepos 31 d. populiarus LSS 
vadovas ir ypatingai akademinio 
sąjūdžio mėgiamas, s. prof. Ig
nas Končius sulaukė savo am
žiaus 80 metų.

Sukaktuvininkas visiems lietu
viams savo mokslo darbais, vi
suomeniniu gyvenimu, kultūros 
kūrimo veikimu, krašto pažini
mo, jaunuomenės auklėjimu ir 
kitose srityse labai ryškiais pa
sireiškimais yra labai gerai ži
nomas.

Jau daug daug metų jis yra 
artimas lietuvių skautybės sąjū
džiui. Kai visi jo vaikai ėjo 
skautavimo kelią, prof. I. Kon
čius, pats labai būdingų skautiš
kųjų papročių puoselėtojas, jau 
buvo aktingas sąjūdžio rėmėjas, 
vėliau ir LSS vadovybės narys.

Ilgiausių metų Įžymiajam Su
kaktuvininkui!

Šalia mūsų organizacijos ruoštų daly
kų, pvz., parodų, švenčių, sąskrydžių, iš
kylų ir ypatingai gausių stovyklų, šiais 
Jaunimo Metais sukrusta ir visų, labiausiai 
viso lietuviškojo jaunimo laisvajame pa
saulyje.

Štai lietuviškojo jaunimo iš daugelio 
kraštų lyg vadovų stovykla — studijų sa
vaitė Dainavoje. Tuoj po jos ten pat didžiu
lė lietuvių jaunimo stovykla, daugiausia 
akademinio amžiaus.

Po to Chicagoje seniai lauktas ir labai vertingai įvykęs Jaunimo 
kongresas, kurio, kaip ir minėtų stovyklų, geras aidas banguos dar 
ilgai jaunosios kartos širdyse.

Chicagoje tuo metu pastatyta lietuviškoji opera Lokys.
Šalia įvairių parodų, pobūvių, posėdžių ir t.t., kurie labai ryš

kiai parodė mūsų brangaus jaunimo sveiką dvasią, ryžtą veikti tau
tos labui, kovoti už Lietuvos laisvę ir sutartinomis priemonėmis lai
kytis lietuvybės visame pasaulyje.

0 milžiniškoji dainų šventė Chicagoje praėjo kaip koks lietuviš
kumo viesulas, skelbdamas lietuvių pajėgumą.

Tie dalykai labai dideli, didžiai reikšmingi, ir liks giliu įnašu 
į mūsų lietuviškąjį gyvenimą.

Nepaprastai džiugu, kad lietuvių skautybės sąjūdžio žmonių ne 
tik buvo visur, ne tik prisidėjo, bet daug kur labai dirbo, kūrė ir va
dovavo. Valio jiems!

Jaunimo metai pasireiškia šauniais darbais!

KAS TOLIAU? Stovyklos praėjo, 
vasara pasibaigė... Kaip skautausi- 
me rudenį ir žiemą?...

ps. A. Kezio, S. J., ntr.
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Žaibų yra įvairių formų, 
bet jie visi pavojingi: reikia tinka
mai jų saugotis.

AUDRA IR SKAUTŲ GERASIS DARBELIS
(Detroito skautų nuotykiai)

Ir šią vasarą Michiąano ežero 
krantais praūžė audros. Jos at
skubėjo pačiame vasaros gražu
me, kada Union Pier vasarojo 
daugybė lietuvių ir šios vasarvie
tės kaimynystėje, prie New Buf
falo, dr. J. Valantiejaus sodybo
je, stovyklavo Detroito skautai.

Ir kokia buvo klasta! Vieną 
popietę ežero horizonte iš rytų 
kilo tamsokas debesys. Vasaro
tojai paplūdimyje juokavo ir ne
norėjo tikėti, kad už pusvalan
džio šioje apylinkėje maišysis 
dangus su žeme, Michigano eže
ras pakels sparnus ir bangos už
lies krantines.

Vasarotojams vos spėjus pa
likti paežerę, ėmė pūsti stiprus 
vėjas. Prašneka garsiau ir ežeras, 
ir ėmė žydėti bangų viršūnės. 
Netrukus ėmė temti dangus, dan
gaus skliautais blykčiojo žaibai, 
ėmė trenkti perkūnas, ir prakiuro 
dangus.

Vėtra suūžė, sustaugė, medžiai 
linko prie žemės, ir lūžo storokos 
šakos. O vieno puikuolio ant pat 
ežero kranto net pokštelėjo vir
šūnė ir smigo į žemę.

Tik po geros valandos siautė
jimo audra nurimo. Dar ilgai ošė 
įpykęs mūsų numylėtas ežeras.

Gatvėse tekėjo srovės vandens, 
ir kelius užvertė išlaužti medžiai.

Neaplenkė audra ir kaimynų: 
iš Union Pier ji nuskubėjo ir į 
New Buffalo ir savo sparnu grie
bė ir gražiuosius dr. J. Valantie
jaus miškus, kuriuose buvo gra
žiai įsikūrę ir ramiai gyveno 
Detroito skautai. Bet skautai drą
sūs ir audrą pasitiko su pasitikė
jimu: kai ėmė ošti miškai ir per
kūnas drebino žemę, o dangaus 
skliautus žegnojo žaibai, skautai 
numanė, kad ateina sunki valan
da ir jų gražiai suplanuotą mies
tą gali sugriauti. Neapsiriko. 
Audra, banga po bangos, draskė 
palapines, gerai įtvirtintas kal
neliuose.

Stovyklos viršininkas ps. Čes
lovas Anužis vadovauja apsau
gai. Visi skautai pasiruošę. Štai 
vadovas ir dvikovoje su audra: 
vėjas įsisuko į palapinę su dug
nu ir plėšia ją nuo žemės, o vi
duje mažieji skautukai!

Viršininkas tvirtai laiko virves, 
bet vėjas daug stipresnis už jį, ir 
po akimirkos palapinė kyla nuo 
žemės su visais skautukais. Tada 
juos išgelbsti vadovo sumanu
mas: jis staiga atidaro palapinės 
uždarymą, ir skautukai byra 
lauk, o palapinę vėjas išbloškia 
į medį.

(Pabaiga 153 psl.)

KAI GRIAUDŽIA IR ŽAIBUOJA
Žinodamas, kaip elgtis per žaibingą aud

rą, rali apsisaugoti nuo apdegimo ar net 
mirties. Todėl kartojame šiuos naudingus 
įspėjimus ir patarimus.

Po atviru dangum:
venk atvirų pastogių, laivelių, pajūrio, 

kalvų, vienišų medžių; nebūk vandenyje.
Pavojinga:
stovėti arti elektros bokštų ar aukštai 

ištemptų elektros vielų bei vielinių tvorų; 
važiuoti dviračiu, traktorių; joti arkliu; ka
binti arba nuimti baltinius nuo virvės; būti 
pusiau išlipus iš automobilio.

Saugiau:
tarpeklyje, griovyje, tarp tankių me

džių, prisišliejus prie stataus kalno, uoloje, 
automobilyje; atsigulus ant žemės;

saugiau pastatuose šia tvarka:
a) metaliniais rėmais pastatuose, b) su žai
bolaidžiais p., c) dideliuose p. be žaibolai
džio, d) mažuose p. be žaibolaidžio.

Namie:
venk tinklinių durų metalinių daiktų 

(pvz., radiatorių, vandens kranų vonioje ir 
virtuvėje), židinio, atdarų langų.

Saugiausia:
laikytis kambario viduryje.

152 —
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais AUDRA. . .
(Tęsinys iš 152 psl.)

Dievui, Tėvynei, Artimui!
Labai yra gražu, kad Jūsų gau

sus būrys susirenka kas rytą apie 
jūsų pastatytą altorių šv. Mišių 
aukai. Iš tikrųjų, tai yra mūsų vi
sų ir kiekvieno atskirai rytmeti
nis pabendravimas su Kūrėju 
Kristaus Aukoje, bendravimas, 
kuri išreiškiate privačia malda, 
bendru giedojimu ir visos grupės 
vieningu kreipimuos! į Viešpatį. 
Tai yra pirmasis mūsų tikslas šio
je gražioje vietoje, juk Dievas 
yra žmogaus pradžia ir pabaiga, 
jo laimė ir viskas.

Antrasis mūsų tikslas yra šioje 
mūsų lietuviškoje stovyklavietėje 
statyti ir kurti ne tiek ant šio že
myno laukų, kiek mumyse pa
čiuose, tėvynės nuotaiką, ugdyti 
šių laikų Lietuvą. Mes visi žino
me ir bandome suprasti, kaip 
daug kenčia mūsų sesės ir broliai 
anapus Atlanto, kai mūsų tėvy
nėje materialistai bando statyti 
naują Babelio bokštą. Lai mūsų 
ši stovyklavietė tampa kasdien 
vis ryškesnis mums prisiminimas 
tėvynės, kuri šviečia mums tolu
moje, kaip nuostabaus grožio ir 
laimės švyturys besiiriant per šių
dientį pagundas ir neaiškumus. (Iš GILĖS)

Chicagos skautų ir skaučių 1966 m. TAURO, RAMINTOS ir ŠIRVIN
TOS stovyklų bendros pamaldos. Šv. Mišias atnašauja tų stovyklų kapelio
nas ps. kun. A. Kezys, S.J. J. s. B. Juodelio ntr.

Mūsų dėkingumas ir meilė 
Dievui privalo reikštis pildant 
didžiausj įsakymą: "Mylėsi Vieš
patį Dievą visa širdimi, visa sie
la, visomis jėgomis, visomis min
timis, ir savo artimą, kaip pats 
save”. Šį įsakymą Kristus nurodė, 
kaip amžino gyvenimo laidą. Ir 
šv. Jono laiške Korintiečiams 
skaitome: "Jei aš kalbėčiau žmo
nių ir angelų kalbomis, bet netu
rėčiau meilės, aš būčiau, kaip 
žvangantis varis ir skambantis 
skambalas... Meilė yra kantri, 
maloninga. Meilė nepavydi, ne
sielgia sauvalingai, nesipučia. Ji 
yra nesididžiuojanti, neieško sau 
naudos, nesusierzina, neįtaria 
piktumu, nesidžiaugia neteisybe, 
o džiaugiasi tiesa; visa nukenčia, 
visa tiki, visa ko viliasi, visa pa
kelia”. Taigi, begyvendami šioje 
mūsų stovyklavietėje, ypatingai 
stengsimės vykdyti ir trečią skau
tų šūkį — teigiamai veikti dėl ar
timo. Blogį nugalėti gerumu, 
meile.

Viešpats telaimina Jus!
Kun. Vytautas Bitinas, 

Ąžuolyno Stovyklos Kapelionas.

Ten toliau s. Jūratė Pečiūrienė 
su savo skautėmis kovoja Žemai
tijos žemėje prie Dubysos.

Bet pagaliau audra nuskuba 
tolyn, o čia naktis jau yra atsė
linusi. Palapinių miestas sugriau
tas, patalinės permirkusios.

— Kur tamsią naktužėlę nakvo
sime? — mąsto skautukai ir jų 
vadovai.

Ir atsiranda puiki išeitis: dr. 
Valantiejus užleidžia savo 22 
miegamųjų kambarių pilaitę. Net 
ir aprangos nakčiai netrūksta, 
nes daktaras suneša savo dakta
riškus apsiaustus, ir skautukai 
turi "naktinius rūbus". Kiek čia 
vaikams džiaugsmo! O po sunkių 
kovų atsirado ir apetitas. Pats 
daktaras riekia duoną, dešros 
gabalus piauna ir maitina visą 
šimtinę skautų.

Jo namuose malonu, jauku, taip 
tėviška ir gera.

Po gerų užkandžių vidurnaktį 
miegamuosiuose sumiega nuken
tėję nuo audros...

Ir kai išaušo rytas, skautukai, 
pagreitomis aptvarkę savo pala
pinių miestą, išskubėjo artimui į 
pagalbą — valyti New Buffalo 
miesto nuo išverstų medžių bei 
prilaužytų šaltų. Jiems vadovau
ja stovyklos viršininkas ir dakta
ras. Nulūžę ir gatvėse gulį me
džiai supiaustomi, kraunami į 
sunkvežimius ir vežami už mies
to.

Miestelis atrodo, kaip po bom
bardavimo, tačiau reikalai grei
tai taisosi. Gyventojai gėrisi lie
tuviais skautais, atliekančiais 
gerąjį darbelį artmui padėti. Ir 
sekančią dieną vietinėje spaudo
je pasirodo puslapiai Detroito 
skautų darbymečio New Buffalo 
vaizdai ir jo aprašymai.

Taip skautai išgarsino Lietuvos 
vardą ir gražiai reprezentavo lie
tuvius, o apie daktarą Valantie- 
jų šioje apylinkėje kalbama su 
didele pagarba.

Mieli skautai, po audros budė
kite ir tylią naktį!

Jurgis Janušaitis
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STOVYKLOS

ATLANTO RAJONO STOVYKLA ĄŽUOLYNAS
Stovykla praėjo labai gerai. 

Oras buvo labai palankus.
Nors stovyklautojų šiais metais 

buvo ne per daug, bet tie, kurie 
buvo ir pastovyklavo' dvi savai
tes, išsiskirstė labai pakilusiomis 
širdimis ir nenoromis.

Daugumas tėvų truputį pabūgo 
šiais metais leisti vaikus į naujai 
nupirktąją stovyklą. Žinoma, jų 
kaltinti nėra tikslo, nei pagrindo: 
juk stovyklavietė nauja, niekie
no neišmėginta. Tačiau tie, kurie 
leido tik vieną savaitę, ir tie, ku
rie visai neleido, apsilankę po 
savaitės, rado visus vaikučius 
linksmus, patenkintus, šūkaujant 
lietuviškas dainas ir energingai 
valant savo stovyklavietes: vil
kiukai, sušilę , purvinais veidais, 
triūsia apie savo palapines. Se
na patarlė sako: "Visą laiką šva
rus vaikas nėra laimingas vai
kas". Na, o prakaito ir purvino 
veido laukė kasdieniniai dušai.

Džiaugsmo ir įvairumo buvo 
apsčiai, nes primityvumas kėlė 
Įdomumą, šis aktyvumą ir daly
vavimą, kurie pagaliau vedė į 
patyrimą, užgrūdinimą ir savisto
vumą.

Antrąją savaitę praleidome dar 
linksmiau, nes įrengimo ir pasi
ruošimo darbai buvo dalinai at
likti. Atvyko daug garbingų sve
čių — lankytojų, kuriuos sutiko
me atviromis širdimis, linksmais 
veidais ir džiaugsmu šviečiančio
mis akimis. Turėjome nepaprastą 
garbę būti aplankytiems mūsų 
naujojo vyskupo J. E. P. Brazio, 
išklausyti jo mišių ir gražaus 
pamokslo. Jis taip pat pašventino 
mūsų būsimos koplyčios vietą, 
apžiūrėjo mūsų įrengimus ir pa
ragavo mūsų gamtoje virto mais
to.

Antroji sensacija buvo mūsų 
visų gerai žinomas ir mėgiamas 
Vliko pirm. p. Sidzikauskas, mū

sų stovyklavietei remti kom-to 
garbės narys. Buvo be galo ma
lonu girdėti jį taip palankiai kal
bant, mus užjaučiant ir kartu su 
mumis praleidžiant visą dieną.

Pagaliau turėjome su savimi ir 
mūsų vyriausiąjį skautų brolijos 
skautininką j. s. B. Juodelį ir jo 
pavaduotoją s. J. Bružinską.

Nežinome, kaip stovykla būtų 
pasisekusi, jei ne mūsų ne per 
didelis būrelis skautų tėvų, kurie 
kantriai ir tyliai ištisai dirbo ko
kiame nors stovyklos kampe. Jie 
mums atleis, jei nepaminėsime 
jų pavardėmis, nes labai bijotu- 
me bent vieną jų praleisti nepa
minėtą. Jiems visiems jaučiame 
didelę pagarbą. Mūsų gerada
riai savo atsidavimu skautiškam 
jaunimui nesiekė reklamos. Jų 
asmens lieka įamžinti stovyklau
tojų ir jų vadovų širdyse. Apie 
tai kalbės ir mūsų nuoširdus kai
rės paspaudimas, susitikus su 
jais Įeitomis progomis.

Gaila, kad jų ne tiek daug tu
rime, o būtų lengva dirbti jauni
mo auklėjimo darbą, jei gautu
me daugiau tokios paspirties iš 
kiekvienos skautiškos šeimos.

Dėkojame visai atsilankiusiai 
lietuvių visuomenei, mieliems tė
veliams, garbingiems rėmėjams 
ir svečiams bei lietuvių spaudai, 
o Aukščiausiajam už gerą orą.

Budėkime,
Juozas A. Starėnas.

Prie ĄŽUOLYNO stovyklos stalo: skautuke, kun. V. Go ras, min. V. Sidzikauskas, vysk. Pr. Brazys, j. s. Br. Juo
delis, s. kun. V. Bitinas. sį Šimukonio ntr.
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KETVIRTOJI STOVYKLA

Jeigu kas norėtų pamatyti tikrą 
gamtos grožį, turėtų atvažiuoti sto
vyklauti į ROMUVĄ, rytmečiais 
laukti, kol tekančios saulės krašte
lis pasirodys ūkanotų kalnų viršū
nėse — ir atminimui visą ta reginį 
užfiksuoti foto kameroje, kaip tai 
padarė s. G. Valiūnienė.

Bet tai ne viena jos tokia nuotrau
ka: daug, daug ji jų padarė per iš
tisas dvi malonaus stovyklavimo 
savaites nuo VII. 16 — 31 d. jau 
ketvirtoje Romuvos stovykloje, ku
riai buvo ruoštasi daugiau kaip pus
metis ir apie kurią visaip buvo kal
bėta gal dar ilgiau...

Bet visa tai jau yra praeitis, ir sto
vyklavusiam labai malonu vėl prisi
minti prabėgusius vaizdus ir visada 
mielus sesių ir brolių veidus.

Jei menamus vaizdus galima būtų 
griežtoje rikiuotėje surikiuoti, vaiz
das būtų maždaug toks:

Sesės skautininkės D. Gutauskie- 
nės bute Hamiltone, Ont., gana di
delis vadovų-vių būrys, vaišingai 
priimtas, aptarė pirmutinius ketvir
tosios stovyklos klausimus. Posė
džiui vadovavo Kanados rajono va- 
deivė ps. I. Sernaitė-Meiklejolin. 
Buvo numatyti ir kviesti stovyklos 
viršininkai ir pavaduotojos: pirma
jai savaitei s. K. Batūra ir ps. L. 
Gvildienė — abu Toronto tuntinin- 
kai; antrajai savaitei v. s. Č. Senke
vičius ir s. A. Vilimienė. Pati vadei- 
vė apsiėmė sudaryti šeimininkių ko
lektyvą, Rambyno tunto vadi j a už
simojo paruošti detalią stovyklavi
mo programą — kalendorių.

Sekančiame posėdyje Toronto 
skautų būkle v. s. Č. Senkevičius 
referavo stovyklon vykstantiems 
vadovams programą - kalendorių. 
Programa buvo priimta be pataisų, 
bet dėl smulkesnio jos aiškinimo ir 
kitų stovyklinių reikalų buvo susi
tarta dar kartą suvažiuoti posėdžio 
s. v. v. si. P. Reginos bute.

Taip pagaliau po trijų plačių po
sėdžių ir eilės smulkesnių pasitari
mų, po visų ruošos darbų pačioje 
stovyklavietėje, talkinant tėvams, 
atėjo diena vykti visiems savon Ro- 
muvon.

ROMUVOJE

Transporto problemų nebėra. Sa
vais automobiliais, su savais vaikais 
ir sava manta, visi prisistatė prie 
stovyklos vartų. Tą dieną važiavo ir 
važiavo, ir registracijos skyrius, 
brolio M. Yčo vadovaujamas, buvo 
viena judriausių vietų.

Kadangi viskas buvo iš anksto nu
matyta, 300 stovyklautojų per ke
lias valandas tvarkingai prisiglaudė 
prie Fox ežero ir pradėjo laimingas 
stovyklos dienas.

Turėta labai įdomių dienų. Iškylų, 
skautiško pažangumo, draugovių, 
sporto, svečių, specialybių, skilčių, 
miško žaidimų, rinkimų ir savival
dos dienos buvo planingo stovykla
vimo turinys. Atskiros šakos, kiek 
galėdamos, taikėsi prie bendrojo 
kalendoriaus, jaunieji vadovai, ku
rie savo pareigas gerai atliko, buvo 
parinkti d-vių draugininkais. Vy
resnieji instruktavo ir padėjo, kur 
tik reikėjo.

Pats įdomiausias eksperimentas 
buvo antrąją savaitę, kai vieną die
ną visą stovyklos gyvenimą tvarkė 
išrinktieji vadovai-ės, nepasiekę 18 
m. amžiaus ir stovyklaują eiliniais 
skautais ar skautėmis skiltyse. Šiai 
vadovybei išrinkti buvo speciali 
rinkimų diena su plakatais, kalbo
mis, agitacijomis. Ta proga jaunieji 
labai atsidėję išklausė vyresniųjų 
vadovų pašnekesių apie demokrati
nes sistemas, apie LSS struktūrą ir 
ateinančius rinkimus.

Rinkimų dieną labai daug darba
vosi ir rinkimus pravedė antrosios 
savaitės stovyklos adjutantas v. s. 
L. Eimantas.

Laužai vakarais, tie prasmingi ir 
smagūs visų susibūrimai po dienos 
darbų ir malonumų, paliko gražių 
prisiminimų. Štai — kiekvieną va
karą atskiromis temomis trumpi 
pašnekesiai ir vedamoji mintis, 

Visų laikraštis SKAUTŲ AIDAS ir vadovių-vadovų priedas SKAUTY- 
BĖ 1967 metams drauge kaštuos tik 4.—■ dol.

Nuo Naujųjų Metų Skautų Aidas ir Skautybė bus siuntinėjami tik jau 
užsisakiusiems.

Laikas ruoštis rinkti 1967 metams prenumeratas!
Labai reikia visų talkos!

kiekvieną antrosios savaitės vakarą 
juokingos dienos aktualijos — vil
kiuko Mikės Švilpos (v. s. S. Kai
rio) laiškai tėvams, stovyklos kape
liono Tėvo s. St. Kulbio, S. J., armo- 
nikėlio orkestras; pirmosios savai
tės laužavedės ps. Dalios Skrins- 
kaitės gabi ranka, tvarkanti šūkius 
ir dainas; brolio Martyno smuikas, 
juokas iki ašarų, vadovų oktetas, 
mažųjų pasirodymai — visa tai 
jungėsi į nepaprastai jaukią visu
mą, kurios pakartoti niekas nebe
galėtų. Lieka ir čia tik prisimini
mai.

Dvi reprezentacinės — viena 
skautų, kita skaučių — skiltys VII. 
23 dalyvavo lenkų skautų tautinėje 
tūkstantmečio proga suruoštoje sto
vykloje prie Barrys-Bay, Ont. Mū
siškiai ten gražiai pasirodė su savo 
skudučiais.

Skudutininkams mindaugėnams 
vadovavo v. s. St. Kairys, o visam 
reprezentaciniam vienetui — antro
sios savaitės skautų pastovyklės 
viršininkas s. A. Baziliauskas. Len
kus jų šventės proga ten pasveiki
no Kanados rajono vadeiva v. s. 
V. Skrinskas.

Iš savosios didžiulės stovyklos 
(apie 600 stovyklautojų) mus ap
lankė 3 estų skautininkai. Vienas, 
berods čikagiškis, labai nuoširdžiai 
prisiminė 1938 m. A. Panemunės 
Tautinę Stovyklą, kurioje buvęs. 
Revanšui s. A. Vilimienės vadovau
jamos sesės aplankė bestovyklau- 
jančius estus.

Kiekvieną rytą po šv. Mišių visi 
stovyklautojai choru pakartodavo 
įstatus. Kai šitai buvo daroma pas
kutinį kartą, iš skambaus unisono ir 
tariamų žodžių tvirtumo ir didžiau
sias pesimistas būtų galėjęs supras
ti, kad viskas išėjo laimingai ir su 
pasisekimu. Susitikti penktojoje 
Romuvos stovykloje — vėl visų vil
tis. Rambynietis.
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KONGRESINĖ SUEIGA CHICAGOJEJaunimo kongreso metu, VII. 3, įvyko vadinamoji kongresinė vadovų, vadovių ir vyresniųjų skautautojų sueiga su trumpa programėle, kukliomis vaišėmis ir susipažinimo nuotaikomis. Įdomiausia buvo pamatyti seses ir brolius, atvykusius iš kitų kraštų, pvz., Anglijos, Australijos, V. Vokietijos ir k.V. s. V. Statkaus nuotraukos parodo tos sueigos dalyvius. Susiraskime savo pažįstamus.
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ntr

Jau tikrai pavargau, 
vyručiai.*«

3. V* Vijeikio ntr.
Vyrai i 
Iš peties

ŽALGIRIO t. Bostone, Mass 
laimėtojai su dovanomis.
s. Č. Kiliulio ntrs.

JAV Atlanto rajono
Sporto žaidynės worcesteryje, Mass.
Varžosi Bostono ir worcesterio vyrai

LITHUANICOS t. krep
šininkai TAURO stovykloje.
ps. A. Kezio, SJ, ntr.
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Bacevičiaus ntrs.l

DAINAVOS stovykloje 
s. V. Bacevičiaus ntr

a* Naujokaičio Jntrs. feSM
PRIEŠKONGRESINES JAUNIMO STOVYKLOS 1966.VI.25-30 
akademinio skautų sąjūdžio dalyviai užkandžiauja

JAUNIMO KON- f 
GRkSO dalyviai’’’ 
- svečiai Gis- ( 
velande:
R. Lapšys iš j 
Australijos, j

S, Valadkaitė I 
i š ArgentInosy

H. Levanavlčlus 
iš Argentinos,

G. Katunskaitė 
iš Argentinos,

A. Šenbergas - 
svečių globėjas

STUDIJŲ SAVAITĖJE VI.19-25 f ’ 
ir JAUNIMO STOVYKLOJE VI. 
25-30 d,d. mūsų akademinio 
sąjūdžio vadovai ypatingai i ,įj 
prisidėjo, kad šios stovyk-’< 
los butų geros ir pasisektų. - 
Aukštai: ps. A. Glodas, - 
ps. J. Karasiejus, ps. 
R. Jakubauskas ir k.
JAUNIMO KONGRESO proga skautė 
Giedrė Galinytė pagerbta rink 
tlnės lietuvaitės /Miss Lithua 
nia/ titului

158-
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CHICAGOJE

Didžiojoje stovyklų

raminta

ŠIRVINTA

Vėliavų pakėlimas

K®zio ntr

•161

taria žodį prie stovykla
vietės fundatoriaus p.Rako! 
\paminklo.

Vijeikio ir 
Gierštiko ntrs

Trijų stovyklų gyva 
nimo vaizdai?

Broliai, viskas tvarkoje 1 Visose stovyklos® buvo rūpinamasi, kad 
stovyklautojai jaustųsi gerai, būtų užimti, lavintųsi ir tobulai 
skautautų. Tuo tikros skautiškosios stovyklos ir turi būti ryškios

itėje iškilmių metu.
Tarybos Pirmijos Pir- 
nkas v,s, E, Korzonas
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ŽIRNIKYTI IV” ŽIRNIKYTI 2.’ 1

f JXaX'C. »Ji Žir- ni- ky- tity-ti tu-ta Žir-ni-
L Dvi- se- su- las ty-ti tu-ta Zir-ni-

Pfi - tn dnr- žl tv-ti tu-ta

Liaudies daina

LJlUU.
-ke-li
-ko-li

li-liū-te
li-liū-te

Lietuviai - dainuojanti 
tauta. Daina lietuvio pa-
lydovė per visą gyvenimą. 
Skautams garbė dainuoti

Rū - ta dar- ži 
Žir- ni- kė- Ii 
Kviet-ke-li da-

ty-ti tU‘ — 
ski-na tu-ta 
bi-na tu-ta

n
tt

ta-ta-ta 
ta-ta-ta 

ft

h

MUS BALSAI
lietuvių dainas. Jų yra 
labai senų, dabar sukur
tų ir plačiai dainuojamų Žodž.- Sesers M. Jurgitos 

Muz.- V. Kerbelio

Mokomės ir naujų.J
Čia dvi dainos pa-= ,imtos iš Jaunimo Me- 1. Mūs balsai te-siekia gin-ta-ri-nį krantu,pavergt? Te-vy-n§ tepaguodžįa 

tams sesers M. Be r-v 
nadetoa paruošto X 
dainų rinkinio su g 
gaidomis SU DAINA.
Trečio j i - nauja 
pačių skautų daina ,■ 
su gaidomis. j
Praturtinkime sa- į 

vo dainų rinkinėlį 
naujai išmoktinomis 
lietuviškomis dai
nom! s i
Kiekvienas brolis 

kiekviena sesė turi

k . į\ . -o o—_1_—l_
su dai-na

A’a R ’ 1;

na.
2. Nekaltosios 

Mus į laimę 
įr Su daina...

lietuviškų ir skautiš
kų dainų rinkinėlį.

su vil-tira- žengiame ry-to-jun:teuždegs pasaulį raus širdžių 
liepė

meilė mus visus.apsaugo 
veda Kristaus vėliava.

3. Tad dainuokim broliai(sesės);
visi(visos)esam viena 

Saulėta jaunystė tegul jungia mus 
Su daina....

Muzika
Fausto Strolios

žodžiai
s. Vlado Vijeikio

Sutrenks propeleriai, motorai,
Ir vėjas baltą burę skleis, Plazdėki vėliava žalioji
Kai Lituanica stovyklon 2 kart Su mūsą balta lelija. 
Pradės žygiuot visais keliais Žydėk darbais jaunyste mūsų.

Ir tegyvuoja skautija.

Čia Šaunūs skautai ir jūreiviai 
Ir oro skautai su daina.
Tenai vilkiuką darnios gretos, 
O jų veiduose šypsena.
Plazdėki vėliava...............

2 kart

Valio stovykla mūsų Tauro.
Čia skaisčiai laužai suliepsnos.
Ir mūsų broliai Lietuvoje 2 
Išgirs aidus mūsų dainos.

Plazdėki vėliava....................

162-
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Kiliulio ntr

Bostone baigti skiltininkų kursai 
praktiškaisiais darbeliais

Naujoji tunto vė-1 
liava. Šventina kun 
P. Sabulis. Karnai - 
p. M. Pesienė ir s. 
Br. Maurutis.

New Yorko 
GELEŽINIO VILKO dr-vė 
įsigijo vėliąją.

R. Kisieliaus ntr.

Dešinėje: tuntininkė 
ps. E. Jasiulevičienė 
skaito aktą.

Vilkiukų dr-kas s.v. 
Alg. Uogintas riša 
kaklaraiščius naujiems 
vilkiukams: K. Mauručiu 
čiui, R. Smolskiui, A. 
Butkevičiui ir T. Mel- 
nikaičiui.

-165

Waterburio skaučių 
NERIES tunto IX.11 
šventėje.
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Sese!
Rašyk SKAUTU AIDUI, 
siųsk jam nuotraukų, 
užprenumeruok jį!

Tuoj pradedamas Skautų Aido 
1967 m. prenumeratų rinkimo va-

KALBOS IR PASIKALBĖJIMAI
jus! Nuoširdžiai prisidėk!

Gal neblogai pasvarstyti. Se
sės, daromus mums priekaištus, 
kad mėgstame daug kalbėti. 
Kiek anekdotų apie negalinčias 
nutraukti kalbų drauges, apie 
užimtus telefono laidus, apie ži
nių agentūras! Tartum kalbėti 
būtų kas bloga.

Man atrodo, kad dar per mažai 
kalbama: nekartą atsitinka, kad 
šeimoje nežinoma, ką kuris jos 
narys galvoja svarbiais reikalais, 
nes nepasikalbama, nesidalina- 
ma įspūdžiais, mintimis. Atvirai 
pakalbėjus, atmosfera prablaivė
tų, laimingas jausmas grįžtų, gy
venimas įeitų į vagą. Tą patį, 
aišku, galima pritaikyti ir pla- 
tesniems žmonių ratams.

Gaila, kad padaroma bendra 
taisyklė, esą, gera, patartina, 
kuklu ne taip daug kalbėti, o tuo 
tarpu neiškeliama paties svar
biausio dalyko: ilgo ar gausaus 
kalbėjimo peiktinumas ar geru
mas pareina nuo to, ką, kur, kaip 
ir kada kalbame. Žodžiu: svarbu 
turinys, tikslas, būdas.

Jei ilgomis kalbomis iškelia
mas, kad ir užmaskuotas, dide
lis "aš”; jei platinami gandai ar
ba net ir nemaloni teisybė apie 
kitus žmones tikslu pakenkti, pa
žeminti, pajuokti, turinys neigia
mas. Tuščias taip pat menkų da
lykų išpūtimas, nes paprastai 
kalbėtojas neieško patarimo ar
ba problemos sprendimo, tik kal
ba, kad kalbėtų.

Lieka dar daugybė visokiausių 
temų, pozityvių, naudingų, įdo
mių, praturtinančių kalbėtoją ir 
klausytoją. Ypač šeimoje svar
bios šios rūšies temos. Net prieš
mokyklinio amžiaus vaikai kitaip 
reaguoja į aplinką ir kitus žmo
nes, jei su jais namie daug kalba
ma, aiškinama. O paaugliams 

dar svarbiau namie girdėti kal
bant pozityviai įvairiausiomis te
momis, kad pamažu, patys daly
vaudami pasikalbėjimuose, susi
darytų svarbių nuomonių.

Kalbų tikslai gali taip pat būti 
girtini ir peiktini, tušti, egoistiški, 
kilnūs. Vėl svarbu, ar juose "aš" 
rašoma iš didžiosios, ar siekiama 
nuoširdžiai pasidalinti, pasi
džiaugti, pakelti kito ūpą, padėti, 
patarti, ar tiktai šokiruoti, skelbti 
sensacijas, padaryti įspūdį ir pn.

Šeimoje auklėjama pavyzdžiu, 
bet ir kalbomis. Palaikomi ryšiai, 
išlyginami nuomonių skirtumai, 
perduodamos žinios.

Kalbėjimo būdas taip pat be 
galo svarbus. Balso tonas, išsi
reiškimai, dalykų pristatymas, 
minčių aiškumas, ryškumas, ra
mumas, — visa tai priemonės 
kalbėti. Nuo jų pareina, ar mie

Clevelando skaučių NERINGOS tunto vadija stovykloje. Gaila, kad ne
turime jų pavardžių. s. V. Bacevičiaus ntr.

lai klausomės nors ir ilgos kal
bos, ar žvalgomės durų paspruk
ti. Erzlus, kiršinantis, verkšlenan
tis arba pataikaująs kalbėjimo 
būdas atstumia, ypač jei jau ir 
turinys neįtikinantis arba aiškiai 
siekiąs užglušinti. Šokinėjimas 
nuo vienos temos prie kitos taip 
pat vargina, blaško. Netaktiška 
liesti netinkamas temas prie sta
lo, ligonio kambaryje, prie jau
nesnių ir pn.

Jei rekomenduoju atsargiai kal
bėti, tai nereiškia, kad žmogus 
neturi turėti nuomonės ir ją kar
tais drąsiai kur reikia pareikšti. 
Čia sąžinės dalykas.

Užbaigdamas nepamirškime, 
kad turime žmogiškos pareigos 
kitą išklausyti, duoti jam progos 
išsikalbėti. Kartais turėsime lai
mę padėti, bet dažniausia užteks 
maloniai klausytis ir tylėti. Ir juo 
žinios jautresnės, intymiškesnės, 
juo labiau turime valdytis jų ne
perduoti Įeitiems. O. S.
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MŪSų ————
------JAUNIESIEMS

NAKTINIS PASITARIMAS STOVYKLOJE
Jau stovykloje tylu, ramu. 

Visi skautai ir skautės savo 
palapinėse miega, sapnuo
dami apie šios dienos nuoty
kius ir svajodami apie ryto
jaus dieną stovykloje.

Bet kas ten? Iš tankesnių 
medžių pamiškės išeina iš
didus briedis ir dairosi pa
ežerėje. Jei iš arti pažiūrė
tum, matytum jo gražius 
ragus. Sujuda ir ežero stik
linis paviršius, iš nendrių 
tyliai išplaukia balta, balta 
gulbė.

Kas čia darosi?
Seni, prityrę stovyklauto

jai žino, kad toje pačioje 
vietoje prie ežero ir prie di
delio, didelio plačiašakio 
ąžuolo kiekvienos lietuvių 
skautų stovyklos metu ren
kasi visi miško gyventojai.

Varle.

Miško gyventojai? Taip, 
tik pažiūrėk, kas darosi. 
Jau didelė žalia varlė savo 
storu balsu, garsesniu už vi
sus kitus, kviečia į miško 
gyventojų sueigą. Ir svirp
lys taiso savo smuiko sty
gas, o voras atsineša savo 
skilties gairelę ir įsitvirtina 
savo rūpestingai paruošta
me tinkle.

Strikt, strikt, atbėga zui
kis ir atsisėda ant rąsto. Ty
liai, lėtai pro debesis pažiū
ri mėnulis, plačiai šypsoda
masis. Dūzgia bitės savo 
avilyje, ruošdamos visiems 
nors po truputį medaus pa
ragauti.

Zuikutis.

Jau ir pelėda atsinešė sto
rą knygą apie skautus, ir 
sutūpė pletkininkė varna, 
.žvirblis, kregždė.

— Kadangi visi susirinko
me, — tarė briedis, šalia ku
rio jau prisėdo maža stirne
lė, — kaipo susirinkimo pir
mininkas pradėsiu šią suei
gą. Prašom visų dėmesio!

— Ką čia visi ? ! — prakal
boj o varna nuo šakos, — dar 
sraigės nėra. Matai, tik da
bar atkeliauja.

— Atsiprašau, kad pavėla
vau. Bet, kaip matote, tem
piu vežimėlį, pilną maisto 
savo šeimynėlei, — pasiaiš
kino mažoji sraigė. Sraigė 
vėžlio gera draugė, nes abu 
lėtai keliauja, o kartais vėž
lys sraigę ir ant savo nuga
ros pavežėją.

Ar atspėtumėte, ką visi 
susirinkę žvėreliai kalbėjo
si apie skautus ir skautes? 
Aš manau, kad jie labai gra
žiai apie skautų stovyklą 
kalbėjosi. Pasiklausykime, 
ir pamatysime. Pažiūrėkite, 
kiek čia draugų matote: 
va, ir antis ir lapė ir graži 
peteliškė, o tarp žydinčių le
lijų savo galvelę iškiša auk
sinė žuvytė. Kažin kur ji 
gyvena? Tur būt, gintari
niuose rūmuose.

O kas ten ant akmens su 
auksiniu vainiku, su karūna 
ant galvos? Visi žinome, 
kad čia yra žaltys. Atsime
nate pasaką apie Eglę, žal
čių karalienę?

Ššššš. Atėjo laikas visiems 
pasisakyti apie skautus ir 
jų stovyklą.

— Aš stebėjau vilkiukus 
ir paukštytes stovykloje. 
Matytum, kaip gražiai jie 
papuošė savo palapines ir 
namelius. Dirbo visą dieną, 
dirbo kaip tikros skruzde
lės, — pratarė skruzdėlė. — 
Mes esame gan darbščios, o 
šie vilkiukai ir paukštytės 
tai beveik dar darbštesni.

— Aš praskridau kelis 
kart, vis nutūpdama ant 
medžio šakų, — sutiko 
kregždė, — ir girdėjau, kaip 
gražiai jie lietuviškai dai-

Gandras.
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Ir visi dalyviai jau susirinkę i naktinį pasitarimą stovykloje.

nuoja. Man atrodo, kad vie
na daina buvo apie Tave, 
garny: “Garnys, garnys, 
tur ilgą snapą..., o kita bu
vo apie žąselę”.

— Čia stovykloje jiems vi
siems smagu. Tik aš tikiuos, 
kad stovykla pasibaigs prieš 
tai, kai riešutai nunoks, nes 
kitaip man jų visai neliks.— 
Tai buvo voverės balsas. 
Kaip žinote, ji turi žiemai 
daug riešutų sukrauti, kad 
nebūtų alkana.

Zuikis turi ilgas ausis ir 
labai daug girdi. Bet jis ir 
greitai užmiršta, tai išmin
tingoji pelėda viską užrašo 
savo skautiškuose užrašuo
se. Zuikis girdėjo, kad vi
siems stovykla labai patin
ka, nes joje taip gražu.

— Taip, — sakė mažoji 
pušaitė. — Aš stengiuosi už
augti graži ir grakšti, kad 
stovykloje būtų visiems gra
žu. — Jos žali spygleliai ži
bėjo mėnulio šviesoje.

— Žinai ką, jeigu Tu la
bai didelė užaugsi, jau nebe
galėsiu ištiesti savo tinklo 
iki tavo viršūnės, — tarė vo

ras, didžiuodamasis savo 
voratinkliu.

Tur būt, ir vandens lelijos 
džiaugėsi zuikio pranešimu, 
nes jos stengėsi labai gra
žiai ištiesti savo baltus ir 
geltonus sijonėlius vandens 
paviršiuje. Ir margiaspalvė 
peteliškė pajudino savo 
sparnelius, atsimindama, 
kaip vilkiukai bandė ją pa
gauti, nes ji taip gražiai 
tarp gėlių skraidžiojo.

— Bet, žinot ką, man tai 
stovykloje nekaip.

Kas gi taip kalbėtų? Visi 
apsidairė ir pamatė šešką, 
sėdinti netoli zuikio. O ži
not, kas buvo jo akyse? Di
delė ašara.

— Bet kas tau yra, — visi 
paklausė, susirūpinę.

— Manęs niekas nemėgs
ta, nes sako: “Mums nepa
tinka jo kvapas. Matai, jis 
visas juodas ir turi baltą 
dryžį ant nukaros ir uode
gos”.

Dabar prasitarė debesys. 
— Nesirūpink perdaug, šeš
kei! ! Turbūt tie vilkiukai ir 
paukštytės nežino, kad tu 

sued! ir Sugaudai visokius 
blogus vabalus ir kirmėles 
net visoje stovykloje, ir kad 
užkasi visas šiukšles nakti, 
kai jie visi miega. Kai jie 
bus dideli skautai ir skau
tės, išmoks daugiau apie ta
ve, ir tada jie bus tavo drau
gai.

Pelėda viską užsirašė, kad 
neužmirštų, jeigu kada nors 
ji turės skautams apie šešką 
papasakoti.

— Ištikrųjų mums abiems 
nėra taip blogai, — tarė 
meškėnas (rakūnas). — At
simeni, kokios skanios deš
ros radome palapinėje? 
Kartais ir virtuvėje lieka 
mums koks vištos kaulas.

Už visus gražiausia yra 
gulbė, visa balta ir ilgu kak
lu. Matosi ir gandras, ilgu 
snapu ieškodamas maisto. 
Kiek daug stovyklos gyven
tojų! Jie visi stengiasi, kad 
stovykla būtų skautams ir 
skautėms linksma.

Ar galėtumėte atspėti, ką 
jie toliau savo skautiškoje 
sueigoje kalbėjo?

Brolis Stumbras
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snasa didžioji sc hp i
ANGLIJOS RAJONAS

J. E. Vyskupas Pr. Brazys, paskir
tas Šv. Tėvo Europai, aplankė lietu
vių kolonijas Glasgowe, Londone, 
Lietuvių Sodyboje, Bradforde, 
Leedse, Halifaxe, Keighley, Hud- 
dersfielde, Rochdelej, Mancheste- 
ryje, Nottinghame, Derbyje, Stoke- 
on-Trent ir Ketteringe, pravesda- 
mas metines rekolekcijas, suteikda
mas Sutvirtinimo Sakramentą ir 
globodamas katalikiškąją visuome
nę dvasiškai. Vyskupą lydėjo kun. 
J. Buzeika, kun. S. Matulis, kun. J. 
Kuzminskis, kun. V. Kaimaitis, 
kun. P. Geryba ir prel. J. Gutaus
kas.

Visose vietovėse skautų organiza
cijos atstovai atstovavo skautams: 
Londone s. J. Alkis, Nottinhame 
vyr. sk. vyr. si. E. Zaveckienė, Hud- 
dersfielde s. v. v. si. A. Gerdžiūnas, 
Derby ps J. Maslauskas, Ketteringe 
s. v. pi. G. Kukanauskas.

Ypatingai gražiai pasireiškė vys
kupo priėmime Manchesterio ŽIVI
LĖS ir MAIRONIO d-vių sesės ir 
broliai, vadovaujant si. I. Jakubai- 

tytei ir s. v. v. si. A. Jakimavičiui. 
Uniformuoti skautai-ės dalyvavo 
eisenoje su vienetu vėliavomis ir 
atlikdami pritaikytą programą.

Ganytojo apsilankymas ir dva
siška globa praskaidrino mūsų pil
kas dienas, jo žodžiai paskatino to
liau įsijungti į tautinį bei organi
zacinį darbą, kaip dera tikram lie
tuviui krikščioniui, ir siekti Lietu
vos laisvės atgavimo.

Vietinė anglų spauda plačiai pa
minėjo1 vysk. Brazio atsilankymą.

Sekminių Jaunimo Sąskrydis 
Lietuviu Sodyboje

Ir šiemet įvyko tradicinis Sekmi
nių sąskrydis, kuriame dalyvavo 
lietuvių iš visų Anglijos kampelių. 
Tai maloni proga susitikti, suartėti, 
sueiti į naujas pažintis ir glaudesnį 
bendradarbiavimą.

Siu metų sąskrydis įvyko Jaunimo 
ženkle ir prasidėjo pasilinksmini
mu šeštadienį vakarą. Dieną orga
nizacijų vadovai buvę taręsi savo 
reikalais ir problemomis.

Sekminių šv. Mišias atnašavo J. E. 

vysk. Pr. Brazys, jam patarnavo 
kun. S. Matulis ir mokinys iš Itali
jos J. Repšys.

Vėliau jaunimas pasirodė su savo 
menu — tautiniais šokiais ir t.t.

D. B. L. S. Centro pirm. — J. Vil- 
činskis sveikino jaunimą ir vyks
tantiems į Jaunimo kongresą įtei
kia Sąjungos išleistus kaklaraiš
čius.

Mrs. Lithuania išrenkama Brad- 
fordo tautinių šokių grupės vadovė 
Peleckienė.

Sekminių sąskrydyje dalyvavo pa
siuntinybės patarėjas V. Bailokas 
su ponia, L. N. B. pirm. S. Nenortas 
su ponia, rajono vadas s. J. Alkis 
su ponia, L. A. S. pirm. P. Masalai- 
tis ir visa eilė vienetų vadovų bei 
skautų.

Manchesteris: Vienetų metinės ir 
Joniniu laužas.

Birž. 25 Lietuvių Socialiniame 
Klube ŽIVILĖS ir MAIRONIŲ 
d-vių vienetai atžymėjo savo 4-rių 
metų įsikūrimo gimtadienį iškil
minga sueiga, įžodžiu ir Joninių 
lauželiu.

Kongresinės sueigos VII. 3 Chicagoje prie Jaunimo centro dalyvių bendra nuotrauka lauke. Ar daug matai 
savo pažįstamų? j, s. B. Juodelio ntr.
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Toronto skaučių ŠATRIJOS tunto vadovės su VS-ke. Iš k. - d.: I eil. — v. si. Ž. Gvildytė, v. si. J. Čeponkutė, 
v. si. Ž. Stančikaitė, v. si. J. Botūraitė, v. si. G. Stripinienė. II eil. — ps. M. Stanionienė, ps. L. Gvildienė, v. s. O. 
Zailskienė, s. S. Meiklejohn-Šernaitė, ps. Š. Gotceitienė, s. B. Mažeikienė. III eil. — v. si. R. Narušytė, v. si. 
N. Tumaitytė, v. si. V. Stakienė, v. si. A. Šeškuvienė, v. si. A. Jonkaitienė, ps. R. Žilinskienė, v. vi. A. Biškevieie- 
nė, ps. D. Skrinskaitė. S. Dapkais ntr.

Per sueigą psi. I. Jakubaitytė pa
kelta į skiltininkės laipsni, d-vės 
adjutante skautė Laima Karnaus- 
kaitė — Į paskiltininkės laipsnį. 
Psl. Antanui Jakubaičiui skiriamos 
Maironio d-vės adjutanto pareigos. 
Prie trispalvės jaun. skaučių ižodį 
davė I. Navackaitė, Ž. Bernavičiųtė, 
J. Kutkaitė; skaučių-tų — O. Kut- 
kaitė, Z. Liegus, K. Pažėraitė, A. 
Navackas, I. Pažėraitė; V. Jakubai- 
tis, A. Mažeika, J. Bernatavičius 
davė vilkiukų Įžodį.

Ps. J. Maslauskas sveikino susi
rinkusius ir dėkojo Manchesterio 
organizacijoms, rėmėjams ir viene
tų vadovams už tai, kad jų dėka 
kiekvienais metais renkamasi Man- 
chesteryje metinėms atžymėti. Be1 
to manchesteriečiai pajėgė net pa
siųsti jauną vadovę, si. I. Jakubai- 
tytę, į Jaunimo kongresą skalau
jančiam jaunimui JAV atstovauti.

Dėl nepalankaus oro Joninių lau
želis įvyksta salėje. Lauželyje dega 
4 žvakutės, ketvirtoms skautiš
kojo gyvenimo metinėms priminti. 
Žvakutes uždega pirmasis ir ilgame
tis vienetų skautų komiteto pirm. 
S. Karnauskas, jaunos atstovės mo
tina Jakubaitienė, klubo vardu J.

JAV VIDURIO RAJONAS
“Aušros Vartuose”...

Chicago® skaučių tunte.

Skautiškų metu laikrodžio rodyk
lė pasisuko jau stovyklos link. 
AUŠROS VARTŲ tuntas kas metai 
stovyklon važiuoja su nauja siela, 
nauja daina, nauja programa. Šiais 
metais sesių RAMINTOS stovykla. 
Jos viršininkė — ps. L. Jankūnienė. 
Sesės Larisos teptukas jau kelinti 
metai skaidrina Kaziuko mugės de
koracijas, jos degintos lėkštės, dė
žutės bei paveikslai puošia ne vie
nus lietuviškus namus, pernai metų 
stovykloje jos globoje sesės dirbo 
rankdarbius, puošė stovyklavietę. 
Skaučių ir paukštyčių pastovyklių 
vadovėmis jaunimo metų proga tun-

Bubickas ir ilgametė Manchesterio 
skautė ir buvusi Živilės d-vės adju
tante si. K. Snelytė.

Sekė dainos, šūkiai, vaidinimėliai, 
pokštai. Laužas linksmas, gražus ir 
domus.

Bematant prabėgo valanda, ir te
ko atsisveikinti iki vasaros stovyk
los. J. M. 

tininkė s. R. Bučienė pakvietė jau
nąsias seses vadoves: skautėms vir- 
*minkė — psklt. Kristina Žebraus- 
kaitė, adjutante — psklt. Onutė 
Praekailaitė, sporto ir žaidimu va
dovė — J. Vaičeiiūnaitė, pionerijos 
vadovė — R. Baukytė, laužavedė — 
D. Vaičeiiūnaitė. Jaunesnėms skau
tėms viršininkė — sklt. Violeta 
Smieliauskaitė, adjutante —■ Zita 
Burneikytė, sporto ir žaidimų vado
vė — J. Baukytė, pionerijos vadovė
— M. Vadopalaitė ir laužavedė M. 
Mackevičiūtė. Jų visu padėjėjomis
— tuntininkė ir dauguma vadijos 
narių.

Vis didėjant stovyklautojų skai
čiui yra nupirkta dar 10 naujų pa
lapinių. Pernai metais stovyklauto
jas papuošę Seserijos nustatytais 
naujais skautiškais treningais dr. 
L. ir I. Kriaučeliūnai, šįmet nupirko 
naują palapinę ir vėliavą s. D. Ei- 
dukienės vadovaujamai AUŠRINĖS 
draugovei. Maitinimo vedėja ir šiais 
metais sutiko būti p. E. Karaliūnie
nė, padėjėja p. Šiurnienė.

Bet ne vien stovykloms su rūpes
tingumu ruošiasi Aušros Vartų tun
tas. Lietuviškos skautybės gimta
dieniui kiekvieną lapkričio mėn.
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sesės pakyla aukštyn patyrimo 
laipsniu, nauju ženklu, specialybe. 
Tradicinė tunto jaunesniųjų skau
čių šventė kasmet vyksta vasario 
mėnesi. Tai visų paukštyčių šeimy
nėlės šventė. Mamyčių palydimos 
duoda įžodi, išdainuoja savo pirmą
sias skautiškas dainas, eina rate
lius. Suvažiavę vadovės ir tėveliai 
gali pasigerėti jų per metus sueigo
se paruoštais darbeliais. Šioj suei
goj su paukštytėm atsisveikinusios, 
pirmojo pat. laipsnio sesės pereina 
į skaučių draugoves.

Susimąstymo dienos proga Aušros 
Vartų tunte kasmet svečiuojasi ki
tataučiai skautai-ės. Šiemet ši die
na buvo ypatingai gražiai paminė
ta s. I. Smieliauskienės vadovauja- 
moj NERINGOS draugovėje. Mūsų 
sesių svečiais buvo amerikietės 
skautės, broliai ir sesės ukrainie
čiai ir airių konsulas. Tuntininkei 
s. R. Kučienei buvo Įteikta simboli
nė žvakutė, o sueigos pabaigoje 
kiekviena tautybė atskirai giedojo 
“Ateina naktis”, paskutiniam punk- 
teliui visi įsijungdami į bendrą 
giesmę.

Vyresnių skaučių kandidačių pri
ėmimo tradicijos, gavusios pradžią 
GABIJOS draugovėje, gražiai prigi
jo kitose draugovėse. Įvairų kraitį 
atsineša į kandidates stodamos se
sės; rašinėlį, poezijos, dainų ar nuo
traukų rinkinį, spaudos iškarpas, 
juostų raštus ir pan. Priimtoji į 
kandidates sesė gauna melsvą juos
tą kurią turi “išausti” skautiško, 
lietuviško darbo dienų datomis. 
Paskutinė data — vyresnės skautės 
įžodis.

Motinos diena minima kiekvienoje 
draugovėje atskirai. Ps. A. Rama
nauskienės ir ps. J. Mikutaitienės 
vadovaujamų ŽIBUČIŲ draugovių 
iškyla kiekvieną pavasarį sutraukia 
paukštytes su tėveliais į p.p. Šlekiu 
vasarvietę, o BIRUTĖS draugovės 
koncertas - balius senimą ir jauni
mą sutraukia į Cicero miestą. Šiai 
draugovei vadovauja s. A. Kaukie
nė, padedama vyr. sklt. R. Vaitkevi
čienės.

Nauja AUŠROS VARTŲ tunto 
tradicija — Velykų pusryčiai, į ku
riuos susirinko sesės su tėveliais, 
broliukais ir sesutėm. Šioje sueigo

je dalyvavo tunto globėja ps. J. 
Daužvardienė, Seserijos vadijos na
rės, Brolijos V. S. KERNAVĖS tun
to atstovė s. N. Užubalienė su šeima 
ir LITUANIKOS tunto tuntininkas 
ps. M. Jakaitis su šeima. Visus stalus 
palaimino tunto dvasios vadas tėvas 
Borevičius, S. J. Salę puošė ir pa
tiems jauniausiems sueigos daly
viams dovanėles paruošė PARTIZA
NĖS VAIDILUTĖS vyr. skaučių 
būrelis. Atrodo kad šis darbas liks 
vienas iš jų kasmetinių darbų. Na, 
o kad Kaziuko mugės gerai pavyk
tų, skautininkių B. Variakojienės, 
J. Mikutaitienės ir L. Jankūnienės 
vadovaujami, beveik visus metus 
dirba mamyčių bei skaučių rank
darbių būreliai.

Viena iš gražiųjų tunto švenčių 
yra postovyklinė sueiga. Ji sutampa 
su tautos švente, bei skautiško dar
bo metų pradžia. Šioj sueigoj sto
vyklinės skiltys atsisveikina su sto
vyklos gaire, sudainuoja stovyklos 
dainą, viršininkė apdovanoja skil- 
tininkes lietuviškomis knygomis, 
skaitomi vyriausios skautininkės 
įsakymai suteikiu žymenis pavyz
dingoms sesėms. Šioj sueigoj tuntas 
išreiškia padėką savo tėveliams ir 
rėmėjams, o antroj daly dainos... 
dainos... Ne viena paukštytė, stebė
dama sesių stovyklinius pasirody
mus, pasako savo mamai. “Kitais 
metais ir aš važiuosiu”. AN.

Sausis.
Jaunimo Centre įvyko tėvų komi

tetų susirinkimas. Dalyvavo tunti- 
ninkė s. R. KuČienė su adjutante 
vyr. sklt. R. Jautokiene. Draugovių
tėvų komitetų tėvūnas yra s. A. Ka- tininkės įžodį davė A. Ramanaus-

JAV Atlanto rajono skautų KRETINGOS tunto skiltininku kursų užsi
ėmimai patalpose. Dainą praveda ps. V. Dambrauskas.

Vasaris.
Vyr. skautės įžodį davė sesė Aldo

na Jovarauskienė. Tunto vadija pa
siuntė auką Seserijos Socialiniam 
skyriui. Jaunimo Centro fortepiono 
pirkimui tuntas aukojo $10.— Jau
nimo metuose prie Chicagos organi
zacijų tuntą atstovauja sklt. Aušrelė 
Vaičeliūnaitė.

Jaunimo Centro koncerte 4 tunto 
skautės nurodinėjo vietas. Vasario 
16 minėjimuose Kryžiaus bažny
čioje dalyvavo NERINGOS d-vė su 
vėliava, Maria Highschool salėje — 
ŽEMAITĖS d-vės vėliava, Cicero 
mieste — BIRUTĖS d-vė, Jaunimo 
centre NERINGOS d-vė.

Įkurtas trečias suaugusių vyr. 
skaučių Partizanės Vaidilutės būre
lis. Vadovė — vyr. sklt. R. Petraus
kienė.
Kovas.

Juozinių proga tunto globėją ps. 
J. Daužvardienę sveikino tuntinin- 
kė s. R. Kučienė ir pavaduotoja v. s. 
S. Statkienė. “Traviatos” operos 
metu keturios Birutės d-vės sesės 
rinko parašus jaunimo peticijai.

V. s. J. Vaičiūnienę 70 metų mi
nėjimo proga sveikino tuntininkė 
su tunto atstovėmis, įteikdamos me
džio drožinį — rašalinę. Tame pa
čiame minėjime programoje dalyva
vo vyr. skautė Z. Burneikytė ir 
kanklininkės A. J. D. Vaičeliūnaitės.
Balandis.

Chicagoje surengtam pavergtų 
tautų protesto parade dalyvavo 
Neringos d-vė su vėliava.

Chicagos tuntų bendroje sueigoje 
dalyvavo 180 tunto skaučių. Paskau-
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Klausimai. Nr. 7.
L Skautiškoji dalis.

Klausimas 1. Vertinama ligi 6 taškų. Lietuviu skautu 
įkūrėju yra v. s. P. Jurgėla. Kas buvo: a. pirmasis lie
tuvių skautų globėjas, b. pirmasis rėmėjas, c. pirmasis 
skautų šefas?

KI. 2. Ligi 5 t. 1928 m. vienas (ne lietuvis) skautų 
vadovas padovanojo mūsų skautams du gražius skydus. 
Ištirk: a. kas skydus padovanojo ir b. kur jie buvo pa
naudoti?

Kl. 3. Ligi 4 t. Miške. Tuk-tuk-tuk, lyg plaktuku. 
Kas tu toks?----------------esu. Ką darai? Matai, kalu. Ieš
kau medy----------------- . Įrašyk trūkstamus žodžius.

Kl. 4. Ligi 6 t. Norėdamas prie ko nors nepastebimai 
prislinkti, turi gerai išmokti stebėti, tyliai judėti, viską 
matyti ir girdėti, ir pn. Kiekvienu atveju iš žemiau duo
tų pavyzdžių parink teisingus atsakymus: 1. judant esi 
pastebėtas. Reikia: a. greičiau bėgti, b. sustoti ir su
stingti. 2. Selinti lengviau: a. lygioje vietoje, b. kalvo
toje vietoje. 3. Slinkti patartina: a. prieš vėją, b. pavė
jui. 4. Visi judesiai turi būti: a. staigūs, b. lėti. 5. Ge
riau laikytis: a. saulės apšviestų vietų, b. šešėlių ir tam
sesnių vietų. 6. Slinkti reikia būnant: a. augalų - daiktų 
fone, b. dangaus fone.

II. Lituanistinė dalis.
Kl. 1. Ligi 4 t. Didžioji Lietuvos kunigaikštienė Ona, 

be abejo, buvo žymiausia moteris Lietuvos istorijoje. 
Sužinok: a. koks Įvykis ją labiausiai išgarsino, b. kas iš 
kaimynų ją vadino didžiai galinga ir priiminėjo labai 
iškilmingai, ir kas, priešingai, jos nemėgo, c. kur ir ka
da ji mirė, ir kur ji palaidota?

Kl. 2. Ligi 6 t. Partizanai, arba slapti ginkluoti dali
niai, kovoję priešo okupuotoje teritorijoje, keliais atve
jais Lietuvoje atliko labai svarbių dalykų. Ištirk: a. ko
kiais dviem laikotarpiais partizanų veikla ypač pasi
reiškė Lietuvoje, b. kieno akivaizdoje ir kieno vardu 
partizanai prisiekdavo, c. kokiais dar kitais vardais 
partizanai vadinosi, ir d. kur partizanai paprastai užsi
laikydavo?

Kl. 3. Ligi 4 t. Plačiausiai Lietuvoje paplitę nami
niai paukščiai minta sliekais, vabzdžiais, visokiais grū
dais. Patinas senovėje atstodavo laikrodi. Kas tai per 
paukštis? Be to: a. kokiu sinonimu patelė buvo laikoma 
lietuvių patarlėse, b. kaip patinas atstodavo laikrodį?

Atsakymai. N r. 6.
I. Skautiškoji dalis.

KI. 1. Niekad lauke negerk nors ir krištoliniai šva
raus vandens (iš atviro šaltinio ar šulinio), jei nesi vi
siškai tikras, kad vanduo tinka gerti. Apie tai klausk 
vietos gyventojų. Dažnai net švariausiai atrodą vanduo 
gali turėti bakterijų.

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

KALBAME LIETUVIŠKAI! — šūkis visiems skau
tiškiems užsiėmimams, sueigoms ir stovykloms. Origi
nalaus skelbimo nuotrauka iš Chicagos Lituanicos tun
to TAURO stovyklos. s. VI. Vijeikio ntr.

Geriausia su savim turėti pakankamai vandens iš na
mų. Jei tai neįmanoma, turėk priemonių vandeniui de
zinfekuoti — išvalyti arba užvirinti.

Kl. 2. Pirmiausia Jonas neturi “pasimesti” ir turi 
šaltai apgalvoti savo veiksmų planą. Kaipo skautas, jis 
tikriausiai turi laikrodį, kuriuo geriausiai susiras pa
saulio šalis. Jei neturi, gali pasidaryti saulės laikrodį 
ir netrukus, bent apytikriai, rasti “pietų” pusę. Dar ga
lėtų ieškoti “šiaurės” pagal samanas, augančias ant me
džių arba akmenų. Nieko negalėdamas padaryti, turi 
pasilikti vietoje ir laukti, kol pati skiltis jį susiras.

Kl. 3. a. kiekvienas postas turi susidėti mažiausiai iš 
2-jų asmenų; b. siunčiant — vienas guli ir diktuoja žo
džius, kitas stovi ar klūpo ir perduoda raides; priimant 
— vienas garsiai skaito priimamas raides, kitas jas už
sirašo; c. postus reikia išstatyti taip, kad jie vieni kitus 
aiškiai matytų.

II. Lituanistinė dalis.
Kl. 1. a. Lopaičių — Telšių apsk.; Pavištaičių — Vil

kaviškio a.; Gedanonių — Trakų a.; Vilkagalių — Vil
niaus a.; Ažušilės — Švenčionių a.

b. Vilkagalių — 288 m., Pavištaičių — 287 m., Ažu
šilės — 285, Gedanonių — 258 ir Lopaičių — 211.

Kl. 2. a. pelkė, b. dažniausiai nenusausinus žemės 
ūkiui netinka, nes vieta per daug persisunkusi vande
niu.
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PĖDSEKIS. LSS Australijos rajo
no skautų-čių laikraštis. Nuo š. m.

PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS

34. Filatelinės 
nesąmonės.

Klišė Nr. 34

Burundi valstybėlės 
p. ženklų pavyzdys.

Keistai pavadinu šį “pasikalbėji
mų” skyrelį, bet geresnio apibūdi
nimo nerandu paskutiniu, metu pa
sirodžiusiam tvanui pašto ženklų, 
savo išvaizda nieko bendro su tradi
ciniu pašto ženklu neturinčių. Pas
kutinių poros metų laikotarpyje 
kaip iš gausybės rago ėmė birti se
rija po serijos, kraštas po krašto 
įvairiausių formų ir išvaizdos pašto 
ženklai, kurie geriau tiktų lipinti 
kaip etiketės ant vaistų bonkučių 
arba ant cigarų.

Tokius pašto ženklus ypatingai 
pamėgo leisti naujai įsikūrusios 
negrų ir arabų valstybėlės, buvusios 
anglų kolonijos. Bene pirmoji davė 
pradžią šiai bangai nedidelė sala 
Tonga, esanti Ramiajame vandeny
ne: ji išleido keliolikos “pašto ženk
lų” seriją, kurios visi pašto ženklai 
yra išmušti ant auksinio popierio ir 
yra apskritos formos, tai yra lygiai 
tokie, kaip auksinės monetos, pra
dedant blyno dydžio 5 šilingų skri
tuliu ir baigiant dešimtuko dydžio 
skrituliuku. Tongą pasekė kitos 
valstybėlės, kaip Burundi, Quatar 
ir kitos, išleisdamos tokius medalius, 
kuriuose atmušti jų prezidentai ir 
šeikai, pasipuošę puošniomis gene
rolų uniformomis. Sierra Leone pa
darė dar “mandriau”. išleido kelias 
serijas pašto ženklų, kurie iškirsti 
iš auksinio ar kitokio popierio to 
krašto žemėlapio formoje (be dan
telių); kita serija susideda iš keis
čiausių formų popierio sklypelių — 

širdelių, akučių, ornamentuotų iš
karpymų. Visi ženklai “self-adhe
sive”, tai yra neturi įprastų klijų, 
kuriuos reikėtų padrėkinti, o aptep
ti tam tikra lipnia medžiaga, kuri 
limpa tuoj pridėjus prie popierio. 
Kad jie nesukibtų vienas su kitu — 
lipnioji pusė padengta celefano po
pierių. Šitaip buvo išleisti paprasti 
ir oro pašto ženklai, kurie netrukus 
vėl buvo perspausdinti naujomis 
vertėmis, sudarydami galybę va
riantų.

Naujai įsisteigusios Arabijos 
pusiasalio valstybėlės išleido po ke
lias serijas p. ženklų pagerbti prez. 
Kennedy ir W. Churchillį su įvai
riais vaizdais iš jų privataus gyve
nimo, kurie dažnais atvejais velionį 
nė pagerbia, o greičiau pažemina, 
pvz., Kennedy viename ženkle pa
rodytas su maudymosi kostiumu 
žaidžiąs pajūry su vaikais, arba 
Churchillis parodytas iš nugaros. 
Tokie p. ženklai leidžiami ieškant 
sensacijų ir pasipelnymo, atseit, fi
latelistai išpirks viską ir sumokės 
didelį pinigą.

(Bus daugiau)
Ant. Bernotas

(II. 21) eina spaustuvėje spausdin
tas. Atsiųsta jau 7 numeriai. Mielas, 
įdomus ir vertas skaityti 8 puslapių 
rajoninis leidinys. Redaktorius s. B. 
Žalys.

BUDĖKIME. LSS Anglijos rajono 
leidinys. Nr. 51 — priešstovyklinis. 
28 rotatoriumi spausdinti puslapiai. 
Rūpestingai leidžiamas. Redaguoja 
Vik. Ignaitis.

ŽAIBAS. Leidžia Worcesterio 
skautų NEVĖŽIO tuntas. 10 psl., ro
tatoriumi. Redaguoja kolektyvas. 
Daug vietos informacijų.

GILĖ. Atlanto rajono stovyklos 
kasdieninis laikraštis. Atsiųsta 6 nu
meriai. Vykusiai vaizduojamas 
ĄŽUOLYNO stovyklos gyvenimas, 
ir sąmojus skoningas, nėra kvailų 
juokų, kaip dažnai tokiuose leidinė
liuose įveliama. Tuos nr. nr. reda
gavo s. V. Abromaitis.

JAUNIMO METŲ KALENDO
RIUS. 1966. Naudingų informacijų, 
žinių. Pasidėtinas į kiekvieno skau
to knygynėlį. 100 psl. Parengė St. 
Barzdukas.

MŪSŲ JAUNIMO STOVYKLOS. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
leidinys, brošiūroje pagrindinių in
formacijų apie lietuvių ruošiamas 
stovyklas. Redagavo Jūratė Vėblai- 
tytė.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN
GOS 1966 METRAŠTIS. Albumo 
formato įdomus leidinys. 100 psl. 
Redagavo Mykolas Drunga su ko
lektyvu.

Drauge su SKAUTYBE kaštuoja 
metams $4.00.

ADMINISTRATORIUS:
Kazys Čėsna
58 Providence St.
Worcester, Mass. 01604 USA

30.741.59
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