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1967 m. SKAUTU AIDO platinimo 
vajaus laimėtojai:

Skautų Aido prenumeratos rinkimo vajus buvo įdo
mus. Šalia jau pastoviai Skautų Aido platinimo reika
lais besirūpinančių mielų vadovių ir vadovų, atėjo ir 
naujų talkininkų. Jų visų bendros pastangos padeda iš
laikyti Skautų Aidą ir jį tobulinti. Nuo lėšų, žinoma, 
labai pareina, koks gali būti laikraštis.

Vajaus komisija, pagal administracijos patiektus 
duomenis, padarė tokias išvadas:

A. LAIMĖJUSIEJI RAJONAI:
Seserijoje:

JAV Vidurio rajonas.
Brolijoje:

JAV Vidurio rajonas.
Toliau:

JAV Atlanto rajonas ir 
Kanados rajonas.

B. LAIMĖJUSIEJI PLATINTOJAI:

I vietą: v. vi. R. Kunstmanas, Lithuanicos tuntas 
Chicagoje.

H v.: s. R. Kučienė, Aušros Vartų tuntas Chicagoje.
III v.: s. C. Kiliulis, Žalgirio tuntas Bostone.
IV v.: s. V. Bacevičius, Pilėnų tuntas Clevelande.

Viršelio 1 psl.:
LSS Vadovų ir Vadovių lavinimo stovykloje.
1967 rugpiūčio 19-27 d.d. Rako stovyklavietėje.

V. si. G. Plačo ntr.

OFICIALIOS LSS VADOVYBĖS ŽINIOS
PASIKEITIMAI LSS VADOVYBĖJE

Š. m. VII. 22 Waterburyje mirė LSS Tarybos Vice
pirmininkas v. s. Aleksas Matonis.

Į LSS Tarybos narių sudėtį, trūkstamai vietai užpil
dyti, pakviestas LSSK Suvažiavimo bendruoju sąrašu 
rinktųjų pirmasis iš eilės kandidatas ps. Algirdas Avi
žienis.

Pagal LSS statuto 21 str. (B) Pirmijon Vicepirminin
ke tapo LSS Tarybos narė ir LSS Finansų Komisijos 
Pirmininkė v. s. Flora Kurgonienė, kuri, pagal LSS sta
tuto 15 str. (C) Tarybos patvirtinta.

C. Kiti labai pasižymėję platintojai:
s. V. Rusas, Rambyno t. Toronte;
s. C. Anužis, Baltijos t. Detroite;
ps. A. Glodas, Nevėžio t. Worcesteryje;
s. Gr. Reškevičienė, Neries t. Omahoje;
v. s. A. Samusis, Tauro t. New Yorke;
s. A. Rasutienė, Aušros Vartų t. Chicagoje;
p. J. Kazlauskas, Panerių vt. Waterburyje.

Labai ačiū tiems ir toms, ir dar ypač visoms ir vi
siems, kurie tiesiogiai ar per kitus prisidėjo rinkti pre
numeratas ir tuo būdu sudaryti sąlygas, kad Skautų Ai
das lankytų skautų ir skaučių šeimas.

Tuoj prasidės vajus Sk. Aido prenumeratoms rinkti 
1968 — Sukaktuviniams metams!

1968 m. ir Skautų Aidui sukaks 45 metai!
Skautų Aidą 1968 m. turėtų gauti kiekviena skautų- 

čių šeima ir skautybės bičiuliai.
Dar kartą labai ačiū!

Redakcija ir Administracija.
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LIETUVOS TRISPALVĖ PASAULINĖJE SKAUTŲ STOVYKLOJE

Rugpiūčio 1-9 dienomis J. A. Valstybėse, Idaho vals
tijoje, įvyko 12-j i Pasaulinė Skautų Stovykla, arba Jam
boree, įvykstanti kas ketveri metai. Miškuotų kalnų papė
dėje, prie didelio Pend Oreille ežero stovyklavo 13,000 
skautų iš apie 100 kraštų, jų tarpe — 4000 amerikiečių.

Pabrėždami stovyklos temą “Už Draugystę”, įvairių 
tautų skautai pasidalino mažesnėmis grupėmis ir bendra
vo apsigyvenę dešimtyje pastovy kliu.

Stovykloje labai ryškiai trūko egzilų skautų, atstovau
jančių komunistų pavergtus Europos kraštus — Pabaltijį 
ir Centrinę Europą. Nors prieš antrąjį pasaulinį karą ten 
veikė pripažintos skautų organizacijos, Pasaulio Skautų 
Taryba per 20 metų nepajėgė susitarti dėl pripažinimo po 
karo egzilije atgaivintiems šių kraštų skautams.

Lordas K. Baden-Powellis, 
skautybės sąjūdį pradėjo 
1907 m. XII-oji Tarptau
tinė Jamboree minėjo tas 
60 metų sukaktis.

JAV skautų ženklelis

Lietuvos skautai kiek-Nežiūrint oficialaus šaltumo, 
vienoje Jamboree rado nuoširdžių draugų, kurie savo ra
jone globojo lietuvius skautus ir jų vėliavą.

Šioje Dvyliktoje Jamboree Lietuvos vėliava kasdien 
plevėsavo šalia J.A.V. vėliavos prie Clevelando miesto ir 
apylinkių amerikiečių skautų draugovės vartų.

Vėliavą atvežė ir jos iškėlimą išsirūpino skautininkas 
Vytautas Jokūbaitis iš Clevelando, kuris pats buvo vienas 
iš šios draugovės vadovų. Iškelta labai ryškioje vietoje 
prie pat Godelio pastovyklės įėjimo, Lietuvos vėliava pa
traukė daug simpatiško dėmesio tarp stovyklautojų ir lan
kytojų.

dar du lietuviai. ErmelundenStovykloje dalyvavo
pastovyklės katalikų kapeliono pareigas ėjo kun. Raimun
das Klumbis iš Van Horn, Texas, ir Jamboree spaudos sky
riuje Lietuvių Skautų Sąjungos uniformą nešiojo dr. Al
girdas Avižienis iš Los Angeles, atstovavęs ELTA Žinių 
agentūrą.

Anglijos skautų 
ženklelis.

Kanados skautų 
ženklelis.

Visi trys lietuviai skautininkai turėjo progos susitikti 
su eilės kraštų skautų vadovais, ir jiems pristatyti arba 
priminti egzilų skautų pripažinimo klausimą. Ypatingai 
palanki pasirodė Portugalijos skautų vadovybė, pažadėju
si šį klausimą kelti sekančioje Pasaulinėje Skautų Konfe
rencijoje, kuri įvyksta tuojau po Jamboree.

Alg. Avižienis

V-oji TAUTINĖ STOVYKLA 1968 m. bus lietuviškoji JAMBOREE, kurią turime sukurti 
tokią, kad ji būtų verta 50 metų sukakčių prasmės ir kad liktų didelis akstinas ateičiai!
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MŪSŲ SKAUTŲ IR SKAUČIŲ TAUTINĖS STOVYKLOS

V-oji TAUTINĖ STOVYKLA 1968 m.
V-oji Tautinė Stovykla 1968 m. įvyks taip:
Pagrindinė stovykla: dalyvaus Kanados, JAV Atlan

to, JAV Vidurio ir JAV Ramiojo Vandenyno rajonai — 
skautai, skautės, akademikai skautai-ės ir k.

Papildomosios stovyklos.
a) Anglijoje — dalyvaus visi to rajono nariai-ės;
b) Australijoje — dalyvaus visi to rajono nariai-ės;
c) dar gal Kanadoje, JAV Atlanto ir JAV Ramiojo 

Vandenyno rajonuose dalyvaus vilkiukai ir jaunesnio
sios skautės.

Pagrindinė stovykla bus didžiausia ir, kaip minėta, 
apims visas LSS šakas ir visų rūšių skautus-es.

Papildomosios stovyklos bus mažesnės, ir jos ruošia
mos tiems LSS nariams-ėms, kurie negalės dalyvauti 
pagrindinėje stovykloje.

1968 m. j Tautinę Stovyklą išeina visa Sąjunga. Tai
gi, visi rajonai, visi tuntai, visos vietininkijos, visos 
draugovės, skiltys, būreliai ir t. t.

Todėl, normaliai, kur nors Tautinėje Stovykloje — 
pagrindinėje ar papildomojoje — turėtų dalyvauti kiek
vienas LSS narys.

Tautinės Stovyklos tikslams pasiekti būtina visiems 
ir visais būdais prisidėti ir dalyvauti.

* *
Tautinei Stovyklai reikia rimtai pasiruošti. Dideli 

ruošos darbai tenka visai LSS vadovybei, vadijoms, va- 
dovams-ėms rajonuose, vietovėse ir vienetuose.

Pasiruošti — reiškia:
1. Nusistatyti truks - plyš dalyvauti.
2. Pasirūpinti medžiaginiais reikalais: inventoriumi, 

apranga; ir susikaupti pakankamai pinigų nuvykti, ap
simokėti stovyklavimo mokestį, įsigyti gerų daiktų pri
siminti ir t. t.

3. Pasiruošti dvasiniai:
a) nusiteikti visomis aplinkybėmis laikytis skautiš

kai;
b) pasiryžti žodžiais ir darbais branginti visa, kas 

lietuviška;
c) pasirengti aktingai dalyvauti visur, kur tik bus 

galima:
— Dirbti, kad stovyklavietė būtų gerai įrengta ir 

tvarkingai išlaikoma.
— Padėti atlikti įvairius ūkinius, tvarkos bei ap

saugos darbus.
— Prisidėti prie stovyklos turinio: uoliai dalyvauti 

užsiėmimuose, veikliai įsijungti į programas, ryžtis 
bendradarbiauti su kitais, kad susikurtų tikrai skautiš
ka nuotaika ir išsilaikytų lietuviškoji dvasia.

* *
Tautinės Stovyklos ruošos darbai jau vyksta nuo pat 

pavasario.
Kiek jau įsijungei ir ką padarei ligi šiol?

l oji TAUTINĖ STOVYKLA
Lietuvių skautų sąjūdis įsisteigė 1918 lapkričio 

1 d. Vilniuje.
Lietuvos skautų organizacijos dešimtmečiui pa

minėti 1928 m. buvo suruošta I-oji TAUTINĖ STO
VYKLA Aukštojoje Panemunėje, prie Kauno.

Ji buvo tada vadinta LIETUVOS SKAUTŲ DI
DŽIOJI TAUTINĖ STOVYKLA.

Ją suorganizavo Vyriausias Skautų Štabas (da
bar būtų Vadija; tada tas Štabas buvo' bendras vi
sai — skautų ir skaučių — organizacijai).

Tautinei Stovyklai vadovavo Stovyklos Štabas. 
Viršininku buvo v. s. V. Šenbergas.

n*

Specialiame stovy Idos leidinyje Lietuvos Res
publikos Prezidentas ANTANAS SMETONA perda
vė skautams tolaus linkėjimus:

Kad būtų linksmi, draugiški, vikrūs ir miklūs.
To linkėti lietuvių jaunuoliams daugiausia pri

tinka.
*4*

Tuometinis Lietuvos Skautų Šefas, buvęs Res
publikos Prezidentas, ALEKSANDRAS STULGINS
KIS palinkėjo:

Širdingai sveikinu Lietuvos Skautus, susirinku
sius Didžiojon Stovyklom

Tesustiprina ši vasaros stovykla Jumyse kilniau
sius skautiškumo idealus.

Tepersiima tais idealais visas Lietuvos jaunimas! 
Budėk!

*4*

Pirmasis Lietuvos Skautų Šefas Dr. JURGIS 
ALEKNA pasveikino taip:

Sveikinu,
Atvykusius didžiosion skautų Stovyklon sesers 

ir brolius skautus.
Linkiu Jums sėkmingai tobulintis skautų dvasio

je ir aukštai kelti Lietuvos skautų vardą.
Visuomet su Jumis.

Tuometinis (nuo 1925 m.) Vyriausiojo Skautų 
Štabo Viršininkas (vėliau vardas pakeistas Vyriau
siuoju Skautininku) v. s. M. KALMANTAS (Kalma- 
tavičius) ana proga pareiškė:

Broliai ir sesutės skautai!
Visa Lietuva šiais metais džiaugsmingai minėjo 

savo Nepriklausomybės dešimtmetį.
Mums gi skautams šie metai yra dvigubai reikš

mingi, nes greit sukanka ir skautų įsikūrimo de
šimtmetis.
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Šia proga darome pirmąją visuotiną stovyklą.
Visus susirinkusius stovyklon sveikinu ir nuošir

džiai linkiu, kad šis susibūrimas dar daugiau su
teiktų mums jėgų ir pasiryžimo dirbti per skautystę 
mūsų brangiosios Tėvynės gerovei ir laimei!

Įdomus tada Kauno t. tuntininko dailininko AN
TANO ŽMUIDZINAVIČIAUS žodis:

Skautai - skautės!
Iš visų Lietuvos kampų sudundėję į Panemunės 

mišką — Sveikinu lūs!
Pradžiuginkit senį Nemuną ir pažadinkit snau

džiančias panemunio pušis.
Nustebinkit sakalus ir... išbaidykit varnas.
Prijaukinkit vilkus ir susidraugaukit su meško

mis (o, kad jų tik būtų!)
Nustelbkit lakštingalas ir išburkit sau ateitį ge

riau už gegutes.
Tegu aidai Jums valiojo, te Jums perkūnai ploja!
Tegu saulutė lygiai karštai kepina, kaip bitę, lo

kį, voverę, taip ir seną lapiną.
Budėk! 

juos rašyti jau V-ajai Sukaktuvinei Tautinei Sto
vyklai 1968 m.?
SUKAKTUVINIAI METAI:

Pradedami š. m. lapkričio 1 d. PRADINE SUEI
GA kiekvienoje vietoje, kur yra lietuvių skautų bei 
skaučių.

Rajonų vadovams ir vadovėms pateikta ir nau
jų patarimų, kaip pradėti Sukaktuvinius metus.

TĖVYNĖS SUEIGA — Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo ir Lietuvos valstybės 
idėjai pabrėžti — įvyks 1968 m. vasario 16 d. visose 
vietovėse.

SKAUTŲ AIDO 45 metų sukaktys 1968 kovo 15 d.
n*

Iš LT.S. dalyvių, buvusiųjų ir jos vadovybės, 
tarp kitų, tebėra: v. s. P. Jurgėla, v. s. V. Šenbergas, 
v. s. K. Palčiauskas, v. s. K. Grigaitis, v. s. A. Šen- 
bergienė, v. s. J. Kuprionis, s. V. Čečetienė, s. J. Dai- 
nauskas, s. A. Mauragis, s. A. Mažeika, v. s. V. Bar- 
mienė, v. s. M. Barniškaitė, v. s. K. Kodatienė, v. s. 
E. Putvytė, v. s. A. Saulaitis ir k.

Vietovėse, "iškaskite" visus tuos, kurie anais
Tai tokie buvo linkėjimai I-ajai Tautinei Stovyk

lai.
Kuo papildytumėm linkėjimus, jei turėtumėm

1928 m. skautiškai stovyklavo, smarkiai žygiavo ir 
didžiulių laužų garsais drebino Panemunės pušy
nus. "Iškastieji" papasakos daug nuotykių. A. S.

Š. m. rugpiūeio 19-27 d.d. Rako stovyklavietėje įvyko LSS vadovų ir vadovių lavinimo stovykla-kursai. Nuo
traukoje matome seses stovyklautojas su savo vadovybe bei viešniomis ir svečiais. Programa buvo rimta, tvarka 
gera, nuotaika skautiška. V. si. Gj Plačo ntr.
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LIETUVIU TAUTINĖ MUZIKAAr girdėjai apie švilpynes, ragus, 
ožragius, dambrelius, skudučius, 
kankles?Dirbdami ir ilsėdamies, kai būdavo linksma ir kai būdavo liūdna, lietuviai iš seno mėgo groti ir dainuoti.Jau piemenėliai mokėdavo sau ir jaunesniųjų brolių pramogai iš karklo ar alksnio žievės išsukti dū
delę, o tėveliai iš jomarkų parveždavo vaikams medines arba molines 
švilpinėles.Kad piemenukų dūdelės buvo labai mėgiamos, įrodo tai, kad jas vadindavo Įvairiausiais vardais, pvz., 
švilpynėmis, vamzdeliais, švilpomis, 
švilpėmis, švilpiais, švilpukais, bir
bynėmis. Pavadinimų nemažai, tiesa? Jų gali būti dar daugiau, tik nepasitaikė mums juos išgirsti.

KAIP PASIDARYTI SUKTINĘ 
DŪDELĘ?O štai kaip: pavasari, žievei atkopus, nes sultys kyla iš šaknų į visą medi, nupiauk stačiai arba įstrižai karklo, žilvičio (lengviausia), alksnio, liepos, drebulės ar kito lapuočio medžio šakelę. Aišku, pasirink ją tokią, kad nenukentėtų visas medis. Kur karkliai tankūs, galėdavo be skriaudos išplauti net jauną medelį.Šakelė turi būti lygi. Nuo jos atplauk tokį gabalą, kokio ilgumo dūdelės norėtum. Storgalyje išpiauk švilpiamąją angelę. Po to turi nusukti žievę nuo viso arba ne nuo viso gabalo, kaip nori. Tą darai šitokiu būdu: peiliuko kotu arba šiaip meduku atsargiai padaužai žievę, kol gale arba prie angelės pasirodo skysčio ženklai. Dabar gali atsargiai pirštais suimtą žievę pasukti ir net numauti nuo švilpynės medienos.Nupiauk kamštuką nuo storgalio, nudrožk jo viršų orui prapūsti ir užkimšk juo storgalį beveik iki angelės. Šį kamštuką giliau Įspausda- mas arba atitraukdamas, gali tyliau arba garsiau švilpti.Ilgesnių švilpynių galas gali būti atviras (žievė buvo nusukta nuo viso pagalio), trumpesnių turi būti uždaras arba užkimštas.

Kaip ilgai švilpynė gera? Nugi, neilgai: keletą dienų, kol išdžiūsta.Kai dūdelėje išplaunamos kelios skylutės, ji virsta lumzdeliu.
LUMZDELIAIMediniai lumzdeliai daromi iš drūtmedžių, tik jų skylę reikia išdeginti, išgręžti arba išsukti ir kruopščiai išvalyti. Jų ilgis 20-40 cm, skylučių 3-8.Garsui sustiprinti ant lumzdelio galo kartais užmaunamas ragas. Žievės lumzdeliai, kol nesudžiūvę, paprastai duoda švaresnius ir švelnesnius garsus negu mediniai, bet mediniai patvaresni.Medinių lumzdelių vidus prieš pūtimą perskalaujamas vandeniu. Repertuaras panašus į ožio ragą: vienu lumzdeliu tirliavimai — visiems paklausyti, raliavimai ir ri- davimai ■— gyvuliams raminti, džiuginti; 2-3 lumzdeliais — sutartinės, dainos, 1 ir keliais — šokiai.Lumzdelio muzika gražiausiai skamba gamtoje: kas turėdavo lumzdelį ar ragą, tam nereikdavo neštis botago.Lumzdeliu tirliuoti ir sutartines lumzdžiuoti mėgdavo ir pagyvenę žmonės.Naktigoniai už upelioSiaudžia gražiai ant ragelio, Karklo lumzdžiais jie lumzdžiuoja Ir skudučiais skudučiuoja.Buvo vietų, kur lumzdelninkai bažnyčioje lumzdeliais grojo, vargonams pritariant.Vartojo lumzdelį taip pat ir prie skudučiu, smuiko, armonikos.

DAMBRELIAI (bandūrėliai, 
bindurėliai).Nors dambrelių (šeivelių, kankli- kių) šiais laikais nei medinių, nei metalinių nebevartoja, bet įdomu žinoti, kad senovėje toks liaudies muzikos instrumentas buvo vartojamas. Jį nukaldavo kalviai arba pasidarydavo patys žmonės.Dambreliais skambindavo (kankliuodavo) ir prie kanklių, ir prie lumzdelio įvairiems šokiams arba net dainoms palydėti. Bet labiausiai tai būdavo paauglių — pusbernių instrumentas, kuriuo jie skambin-

Senovės lietuvių muzikos instrumentai: skersinis lumzdelis ir damb
relis.davo per savo atskirus pasilinksminimus, kai suaugę jų neįsileisdavo į savo vakaruškas.Donelaičio METUOSE minima, kad “Lauras su pirštu dambrelį skambino pūsdams” — iš šalies atrodo, tartum instrumentas pučiamas.Taigi kokie buvo tie dambreliai? Jie buvo maždaug 6" pailgintais kraštais metalinė pasagėlė su įtvirtintu plieniniu liežuvėliu. Pasagėlė laikoma dviem kairės rankos pirštais, drūtgalis įstatomas tarp dantų, o dešiniosios rankos rodomasis pirštas suduoda per liežuvėlį.Garsas nestiprus, bet ūžiantis, ir reguliuojamas daugiau ar mažiau atidarant burną.

ŠUKOSKaimo jaunimas muzikos instrumentu dažnai vartodavo šukas: pridėdavo ploną popierėlį (dažnai rūkomąjį) arba ploną tošelę, prispausdavo šukas prie lūpų ir grojo.
BOSELIS arba DAMBRAŠtai ką mums pasakoja lietuvių enciklopedija apie ši savotišką liaudies instrumentą: tai buvęs lazdy- ninis puslankis, galuose suveržtas išsuktos avies žarnos, išsitempusios kaip styga. Tarp lanko ir stygos būdavo įspraudžiama džiovinta, gerai išpūsta ir žirnių priberta kiaulės pūslė, kad ta barškėtų.Styga būdavusi griežiama grie- žykle, drauge spaudinėjant ir lanką, kad styginis garsas kaitaliotųsi.Stiprus, į kontrobasą panašus, balsas pritardavęs kitiems instrumentams vestuvėse ar šiaip griežiant.

Lietuviai skautai ir skautės bran
gina visa, kas lietuviška.

Atgaivinkime tautinės muzikos 
dalykus mūsų sueigose, šventėse, 
pamaldose, programose ir k.!
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SKAUTAS GAMTOS DRAUGAS

Lordas Baden - Poweilis 
savo knygoje SKAUTYBĖ 
BERNIUKAMS šį įstatą 
aiškina taip:

“Skautas gamtos draugas. 
Jis ypatingai stengiasi ap
saugoti gyvulius nuo skaus
mo ir neprivalo, nebent yra 
didelis reikalas, žudyti gy
vulių, nes ir jie Dievo pa
darai.

Leistina užmušti gyvulį 
tik maistui ar tokį, kuris 
yra kenksmingas”.

SKAUTYBĖ LIETUVAI
TEI apibudina šeštąjį įsta
tą šiais jautriais žodžiais:

“Gražios sielos mergaitė 
negali nesidžiaugti nuosta
bia gamta, jos augalais, gy
vuliais, negali nesigrožėti 
gamtos vaizdais, dangaus 
erdve, žvaigždynų stebuk
lais.

Ypatingai miesto mergai
tės, neturėdamos dažnų 
progų išeiti į gyvą gamtą, 
turėtų išnaudoti iškylų ir 
stovyklų metą, pažinti au
galus ir gyvius, juos globo
ti, jų nenaikinti.

Gamtai pažinti yra ir kitų 
priemonių, pavyzdžiui, kny
gos ir muziejai. Todėl iš
naudok ir savo aplinkoje 
esančias progas”.

Neužtenka gamtą mėgti, 

reikia ją taip pat saugoti, 
globoti.

Gyviai nėra žaislai arba 
vien įkyrūs padarai. Kiek
vienas jų turi savo būdą, sa
vo balsą, savo savumus. Vi
si jie nori gyventi, ir pavo
juje glaudžiasi prie žmo
gaus.

Šuo ir katė, žuvelės akva
riume, paukštelis narve, 
žiurkėnas, vėžliukas arba 
jūros kiaulytė miesto bute 
visi reikalingi nuolatinės 
priežiūros ir globos. Jų sa
vininkui tenka iš anksto su
sipažinti su tuo, kaip jie iš
laikomi sveiki ir laimingi. 
Galima net išmokti gydyti 
jų -mažus negalavimus, ma
žas žaizdas, įbrėžimus.

Mane nupurto, kai pagal
voju apie berniuką, kuris 
savo katytę mėtydavo aukš
tai į orą ir tada gaudydavo
— kartais ir nepagaudavo. 
Arba ir apie kitą, kuris 
maistu priviliojęs vargšą, 
apleistą šunį, jam skaudžiai 
sudavė pagaliu per snukutį
— ir dar linksmai juokėsi!

Kaip malonu turėti gerą 
kišeninį peiliuką, bet, nepa
mirškim, jis ne tam, kad ža
lotume krūmus ir medžius. 
Ir lauko gėlės — jos nežydi 
tam, kad jas, susižavėju

sios, skintume ir už valan
dėlės nuvytusias numestu- 
me!

Yra daugybė vietų Įvai
riuose kraštuose, paskelbtų 
draustiniais; ten žvėrys ir 
paukščiai gali ramiai gy
venti, gėlės ramiai žydėti. 
Ir šiaip atskiri gyvūnai ar
ba augalai įvairiose vietose 
yra griežtai draudžiama 
liesti (už skriaudą jiems 
baudžiama!)

Sąžiningi žmonės laikosi 
įstatymų ir gamtos apsau
gos taisyklių. Ne tik gamtos 
draugų rateliai ir draugi
jos, bet ir atskiri žmonės 
sodina krūmus ir medžius, 
sudarydami, pvz., paukš
čiams geras sąlygas gyven
ti. Jie taip pat lesina juos 
per šalčius ir pastato jiems 
vandens gerti.

Šv. Pranciškus todėl vi
siems gamtos draugams 
toks mielas, kadangi jis 
prieš 700 metų atkreipė 
žmonių dėmesį į gyvūniją, 
kai gerumas jai buvo laiko
mas keistu, nesuprantamu.

Anglai turi maldą, į kurią 
ir mums vertėtų įsigilinti:

“Išgirsk, Dieve, mūsų nuo
lankią maldą už mūsų drau
gus gyvūnus, ypač už tuos, 
kurie kenčia; už visus, ku
rie persidirbę, neprišerti ir

(Pabaiga 168 psl.)
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Klausimai ir atsakymai
Sk. Aide daug- metu dedame litua

nistinio ir skautinio turinio uždavi
nėliu. Pirmiau tas skyrelis buvo v. 
s. A. Matonio tvarkomas. Dabar juo 
rūpinsis kitas redakcijos narys. Ked.

SESĖ MOKYKLOJE
Prasidėjo naujieji mokslo 

metai. Klasėje sutikai senų 
ir naujų draugių. Visoms 
Įdomu sužinoti, kaip vasarą 
praėjo, kur kas buvo, ką 
matė. Įdomu išgirsti, kokie 
dalykai mergaitėms patin
ka, kokius mokytojus jos 
mėgsta ir t. t.

Tavo draugės, žinoma, 
Įvairios kilmės, vienos ita
lės, kitos prancūzės, dar ki
tos lenkės, vokietės... O tu, 
sese, esi lietuvaitė.

Ar pastebėjai, kad yra 
mergaičių, kurios nenori 
prisipažinti esančios lietu
vių kilmės? Jos visaip sten
giasi užsimaskuoti, keičia 
savo vardus, klaidingai ta
ria savo pavardes ir susiti
kusios perdėtai garsiai kal
ba angliškai. Kam to rei
kia?

Marguerite, Rocco, Boris, 
Shawn, Igor, Halina, Anto
nio ir daugybė kitų didžiuo
jasi savo vardais, kodėl tau 
nesididžiuoti savo?

O pavardės: kodėl Thi
bault ramiausiai taria savo 
pavardę prancūziškai, o lie
tuvaitė negalėtų pamažu 
pripratinti kitus gražiai iš
tarti josios? Mandagūs ki
tataučiai visuomet stengia
si ištarti svetimus vardus 
kuo taisyklingiausiai. Tik
riausia pastebėjai.

Kiekviena pavardė, kaip 
ir kiekviena šeima, turi sa
vo praeitį, savo istoriją. 
Vardas ir pavardė surišti 
su ta istorija, ir nėra jokios 
priežasties jais gėdytis.

O būti lietuvaite yra gar
bė. (Neduok, Dieve, kad bū
tum padariusi lietuviams 
gėdą ir kad kiti galėtų sa
kyti: Ji buvo nepunktuali, 
nemandagi, netvarkinga, 
nepatikima, tingi, nepraus- 
taburnė, ir ji buvo lietuvai
tė. Matyt, visos lietuvaitės 
tokios!)

Lietuviai — paklausk tė
velių — buvo darbštūs, 
kantrūs, sumanūs, nagingi, 
mielaširdingi, vaišingi, mu
zikalūs, poetiškos dvasios, 
dievobaimingi, ištikimi, 
narsūs — galima būtų pri
dėti dar daug kitų gerų 
ypatybių, bet tuo tarpu pa
kaks ir šių, tiesa?

VS v. s. M. Jonikienė lankėsi tolimojoje Kalifornijoje, ir susitiko su 
vadovėmis ir aptarė įvairius skautiškuosius reikalus. Nuotrauka iš vieno 
tokio jaukaus pobūvėlio. V. s. V. Barmienė, s. Činikienė, v. s. Gimbutienė, 
v. si. Aid. Palukaitienė, v. s. M. Jonikienė ir v. si. L. Vilimienė.

1. Kuo atmintini 1933 metai pa
saulio ir Lietuvos skautijai?

2. Kiek Lietuvos skautų sąjun
ga turėjo šefų ir kas jie buvo?

3. Ką reikia daryti su puodu, 
kad būtų lengviau jj nuplauti, 
išvirus valgį laužely?

❖ ❖ ❖
1. Kodėl labai mėgstame vardą 

Gražiną?
2. Kiek reikšmių turi žodis akis? 

Duok pavyzdžių. Paaiškink po
sakius: akių neatidarei — atida
rysi kišenę; akyse laputė, už 
akių vilkas. Akys kaktoje, kad 
gyventum šviesoje.

3. Kuo garsūs Trakų ežerai?

Taigi, mieloji sese, vaikš
čiok tiesiai, iškėlus galvą, ir 
džiaukis, kad pareini (esi 
kilusi) iš lietuvių.

Būk graži lietuvaičių at
stovė, patrauk kitus dailiu 
elgesiu ir kukliu, nuoširdžiu 
savo būdu.

Tegul kiekvienas, sutikęs 
tave, pagalvoja: Jei lietu
vaitės tokios, tai norėčiau 
jų daug pažinti!
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8



153

9



1. Lietuvių skautų įsikūrimo metai.
2. Miestas, kuriame buvo sušaukta 

pirmoji sueiga.
5. Pirmos skilties vadas /Pavardė/
4. Kiek narių buvo pirmoje skilyje.
5. Mėnuo, kuriame švenčiame lietu

vių skautų gimimo dieną.
6. Skautų sąjungos šefas būdavo 

Lietuvos - - -
7• Kas dešimtį metų yra ruošiamos

- - - stovyklos.
8. Pirmoji Tautinė stovykla įvyko 

1928 metais - - - miške.

9. Jaunesnę skautę dar vadiname - -
10. Jaunesnį skautą dar vadiname - -
11. Kaip vadinasi skautai kurie dėvi 

violetinį kaklaraištį'.
12. Vyresnių skaučių kaklaraištis yra- -
1J. Pagrindinis skautų vienetas.
14. Kelios skiltys sudaro - - - -
15. Duodami įžodį, pasižadame vykdyti- -
16. Į penktąją Tautinę stovyklą visi 

važiuosime - - - - metais.
> 11 ■ ■ ft ......»

Paruošd
s. A. Navikienė.
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Užsiėmimą veda Gijnnėlis

Pionerijos d&rbai

Surišimai turi būti 
geri ir taisyklingi

R. Račiūnas 
Vindašienė. 
Gvildįenė.

Sesės ruošia lauželius iškyloj

Kun. A. KezyssSJ, 
atnašauja šv. Ki 
\ šias stovykloje

Sesės vėliavų pakėlimo apeigose.

Sesių stovyklai vadovavo s. A. Navikienė 
brolių stovyklai - s. A. Saulaitls, SJ. 
Ūkio reikalais rūpinos 3. K. Cijūnėlls.

Užsiėmimas su užrašais.' -
Instruktuoja stovyklos viršininkas

Verdame pietus.
V.si. G. Plačo 
nuotraukos.

Ąžuolo mokyklos kuršininkų pasikalbėjimai

LSS VADOVŲ VADOVIŲ 
LAVINIMO"STOVYKLA . 
1967.Vili.19-27 /. 
ČAMP" RAKAS.

Sesių stovykloj

12
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Laivams keli<^ naktį 
rodo š

10.

Sesė Dalia išėjo į kelionę pasiruošti jaunesnės skautės Tautiniam 
Ženklui. Ji turi sustoti vienuolikoje vietų. Kai kuriu vietų paaiškinimai

Lietuvos uostas

Antras Lietuvos miestas

Kaune yra Laisvės pa
minklas, Laisvės varpas.

Atspėk Siu upių varei

buvo

6.
Lietuve* Sostinė VlL'QLIH S

Kas Vilnia įkūrė
G? £ ^.’i— ii S -l

Vilniuje \/rQ Gedimino pilis 
Ir trijų kryžių kalnas.

yra čia žemiau.
2 - Nupiešk Lietuvos vėliavėlę-
5 - Kis buvo pirmas Lietuvos karalius.
H - Lietuvos didžiausia upė.

5 - Nupiešk Gedimino stulpus
8 - Pro Vilnių teka upė - -

Nudažykime 

taškeliais pai'j- 

mėtus langelius.
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MŪSŲ JUODVARNIS

Nesunku užauginti juod- 
varniuką, kadangi jis viską 
lesa. Jis taip pat greit pri
pranta prie nelaisvės ir gali 
gyventi šimtą metų.

Savo poną juodvarnis 
greitai išmoksta pažinti iš 
balso ir iš eisenos. Jis atsilie
pia, kai jį šauki jo vardu, ir 
išmoksta jį kartoti. Ir šiaip 
jis gabus ištarti visokius žo
džius ir pamėgdžioti savo 
mokytojo balsą.

Kai aš buvau mažas, ma
no tėtis užaugino juodvar- 
niuką ir leido jam laisvai 
šeimininkauti namuose ir 
lauke. Atsitikdavo, kad 
koks kaimynas ūkininkas 
užsukdavo pas mus “išgir
dęs kieme šeimininko bal
są”. Iš tikrųjų jis buvo gir
dėjęs ne tėtį, bet juodvarnį 
kalbant.

Tėtis juodvarniui sakyda
vo:

— Na, brolau, kaip seka
si? Kur tu, brolau? Eik čia, 
brolau!

Juodvarnis bematant iš
moko kranksėti šiuos saki
nius. Jis išmoko ir mano 
vardą. “Jonai, Jonai”, jis 
šaukdavo daugybę kartų, 
kol aš atsiliepdavau arba 
nueidavau pas jį.

Bet mūsų kranklys buvo 
dar smarkesnis: gudrus 

paukštis išmoko loti ir 
urgzti kaip Sargis, kurį jis 
labai mėgdavo erzinti. Šuo 
iš pradžių pyko, bet paskui 
pasidavė priešui arba nuta
rė pasirodyti išmintinges
nis už jį.

“Brolis” burkavo kaip ba
landžiai ir juokėsi kaip vai
kai. Ūkio kieme jis buvo ka
ralius, bet karaliumi norėjo 
būti ir gaidys. Todėl abu 
paukščiai stodavo į dviko
vą, kurią varnas laimėdavo, 
galėdamas pakilti į orą.

Ir šiaip paukštis erzinda
vo kitus gyvulius, bet nie
kad nedarė jiems nieko blo
go. Jis taip pat žaisdavo vi
sokiais daikteliais, kuriuos 
paskui vėl nunešdavo į savo 
slėpyklą.

Atsimenu, žmonės išėjo į 
laukus dirbti. Jie padėjo sa
vo švarkus palaukėje ir prie 
jų savo sumuštinius. Brolis 
prisistatė, atvyniojo vieną 
sumuštinį ir jį skaniai sule
sė, nė nepadėkojęs.

Kitą dieną vyrai įkišo sa
vo maistą į švarkų kišenes. 
Gudrusis paukštis ir tai pa
stebėjo. Jis pavartė vieną 
švarką, ištraukė sumuštinį 
iš jo kišenės ir jį vėl sulesė. 
Galų gale vyrai turėjo pri
slėgti savo švarkus akmeni
mis.

Tokius ir panašius juokus 
Brolis krėtė ne todėl, kad jis 
alkanas. Jis, mat, be galo 
mėgo kitus paerzinti, užka
binti.

Mes išdykusi, linksmą 
Brolį labai mėgome. Kai jis 
vieną dieną dingo be žinios, 
namai ir kiemas atrodė tuš
ti. Daug dienų savo plunks
noto draugo visur ieškojo
me, bet veltui.

Liko tik įdomus atmini
mas.
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JggA MOsV SKA UTAl 
VYČ/A!

MOŠŲ ATVAIZDAS

Sunkiausia nugalėti save. Sun
ku sutikti, kad toli gražu nesame 
tobuli ir visažiniai, kad galime 
labai klysti ir būti neteisingi įvy
kių arba žmonių atžvilgiu. Mat, 
dalykas toks, kad sau esame vis 
dėlto svarbiausi: savo žodžiams 
ir pastangoms reikalaujame pa
garbos ir dėmesio, save nejučio
mis padarome visako ir visų 
mastu.

Pastebėję, kad žmonės mūsų 
neklauso arba net mūsų vengia, 
kaltiname juos ir randame viso
kių būdų savo laikysenai patei
sinti.

— Esu jau toks! — skelbiame 
pasauliui. — Tokios jau mano 
pažiūros, ir tegul man niekas 
nieko nesako! Tesižinie, man jo 
nereikia!

Arba vėl:
— Jau girdėjau apie jį — žino

mas paukštis!... Kas jų nepažįs
ta, jie visi tokie!

Taip išdidžiai pučiasi — daž
niausiai dėl tikrų mažmožių — 
nesugyvenamas — ir nenorįs su
gyventi su kitais — žmogus.

Ir laikas praeina. Žmogus vis 
labiau stingsta, vis labiau pana
šėja į samanom apaugusį kelmą, 
nors jo amžius gal dar ne toks 
senas. Jis didžiuojasi galįs apsiei
ti be žmonių ir, nėra jokios abe
jonės, žmonės gali puikiai ap
sieiti be jo. Vienok graudu, kad 
vargšas, nors būtų išėjęs viso
kius mokslus, išmokęs visokių 
amatų, save taip skriaudžia ne- 
patirdamas to, ką matytų, girdė
tų ir jaustų sugyvendamas su 
kitais.

Asocialus žmogus negali būti 
pilnas. Sugyventi su kitais yra 

daugiau, kaip būti mandagiam, 
neminti kitiems ant kojų arba 
maloniai šaltai išklausyti kito 
žmogaus kalbą. Sugyventi reiš
kia pripažinti kitiems tai, kg no
rime, kad jie mums pripažintų; 
elgtis su jais taip, kaip norėtume, 
kad jie su mumis elgtųsi.

1. Trokšti kitų pagarbos ir pa
galbos — gerbk ir padėk kitiems. 
Nelauk, kad jie pirmieji imtųsi 
iniciatyvos, pats būk kiekvieną 
progą malonus ir mandagus.

2. Nesivadovauk gandais arba 
net ir labai gerų bičiulių įspū
džiais — pats bandyk susipažinti 
su apkalbėtais žmonėmis ir 
patirti, kaip viskas yra. Atmink: 
nėra žmogaus, kuriame nebūtų 
kas nors gera.

3. Neįtarinėk visų ieškant tuš
čios garbės, materialinio pelno 
arba nuolat meluojant ir apgau
dinėjant. Pamažu nuodysi save 
ir prarasi sugebėjimą matyti gro
žį, gėrį, džiaugsmą, pasiaukoji
mą.

4. Nespręsk lengvai iš pirmo 
įspūdžio. Nors ir teisybė, kad 
žmonės gali iš karto patraukti ir 
iš karto atstumti, bet visuomet 
verta pažvelgti į juos bent dar 
kartą.

Nuotaika, aplinkybės gali nu
spalvinti viską savotiška šviesa. 
Teisti ir smerkti kitus peršasi 
kiekvienam, bet venk to, ypač 
būdamas skautas ir krikščionis. 
Nedaryk išvadų apie visą grupę 
žmonių, sutikęs tik kelis jos atsto
vus.

5. Nesistenk pakeisti kitų, jei 
nesi tiesiogiai už juos atsakingas: 
tėvai, mokytojai, vadovai, ku
riems jaunimas pavestas ugdyti 
ir auklėti, savaime aišku, turi 

pareigą stengtis daryti jam ge
ros įtakos žodžiais ir pavyzdžiu, 
traukti jį į gerą kelią, kartais net 
jėga. Be autoritetų įsigali chao
sas.

6. Nekritikuok žmonių prie ki
tų, nes jie nesmagiai jausis ir 
instinktyviai ims šiauštis. Pakęsk 
kitus, nors jie laikytųsi mums vi
sai svetimų papročių, kitaip kal
bėtų arba kitaip atrodytų. Tu 
brangini savo, leisk ir jiems bran
ginti savo. Net daugiau: domė
kis jais, susipažink su jais, ir žy
miai praplėsi savo akiratį.

7. Nevaitok be perstojimo dėl 
kitų žmonių menkų ydų, ypač 
savo šeimos narių. Pamiršk kai 
ką, ir leisk kitiems apie tai pa
miršti.

Žmonės užauga, subręsta, kei
čiasi: ką jie kada nors kur nors 
sakė arba darė nėra būtinai cha
rakteringa visam jų gyvenimui 
arba būdui. Atsiminęs savo kal
tes, klaidas ir kvailystes', nekom
promituok kitų!

8. Retai kada pasiseka žmogų 
''atversti'' besikarščiuojant, besi
ginčijant. Supykę žmonės nesigi
lina į "priešininko" žodžius, bet 
ieško "amunicijos" — priešingų 
argumentų.

Ne kartą vaišės virsta tikru 
mūšio lauku, kai svečiai ima gin
čytis, viską kritikuoti ir plėšti ki
tų garbę. Nelaimingiems šeimi
ninkams tenka sunki rolė nu
kreipti viską į ramesnius vande
nis, kad jų geri norai maloniai 
suburti draugus nebūtų pajuokti. 
Čia, kaip visur, labai padeda 
sveikas humoras.

9. Ganyk savo balso toną. Jei 
sakome, kad akių ir veido išraiš
koje atsispindi žmogaus siela, 
tai jo balso tonas tikrai nemažiau 
svarbus: net gyviai reaguoja į 
jį, nors žmogaus ir nepažintų.

(Pabaiga 168 psl.)
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kė p. J. Baltaduonis; jam talkino 
inž. L. Balsys ir p. P. Buteikis.

Stovyklai Įpusėjus, mus aplan
kė LSB V. S. v. s. VI. Vijeikis, Ka
nados raj. vadeivė s. I. Ciplijaus- 
kaitė - Tanner, Kanados raj. va
deiva s. K. Batūra, LSB Jūrų skau
tų sk. vedėjas j. s. Br. Juodelis ir 
daug kitų svečių bei skautų tėve
lių.

Besiruošiant Jūros dienos prog-

PENKTOJI ROMUVOS STOVYKLA ramai, sužinota, kad netekome
a. a. v. s. A. Matonio. Žinia žai-

Penktoji ir jau sukaktuvinė RO
MUVOS stovykla VII. 15-30 d., 
kaip ir kasmet organizuota bend
romis Toronto, Hamiltono ir Nia
garos vietovių vadovų pastan
gomis, praėjo sėkmingai. Ji su
traukė virš 300 skautiško jauni
mo, šį kartą net iš Vancouverio, 
Čikagos, New Yorko, Bostono, 
Rochesterio ir kitų tolimesnių 
vietovių. Ekonominiais reikalais 
rūpinosi Romuvos valdyba ir ko
mitetas.

Antroji savaitė, pavadinta skil
čių džiamborėte, skyrėsi nuo pir
mosios savo pobūdžiu, nes Ro
muva šventė savo penkmetį. Čia 
išskirtinai buvo stovyklauta skil
čių sistema, turėta skiltims 24 va
landų iškylas, varžytasi taškų 
sistema per visą savaitę iš kelio
likos dalykų — lituanistikos, 
tvarkingumo, skautiškų žinių bei 
patyrimo.

Šią antrąją savaitę vadovybę 
sudarė: virš. v. s. Č. Senkevičius,

biškai perlėkė stovyklą, ir jau 
vakare, nuleidžiant vėliavas, bu
vo prisimintas velionis. Prie sto
vyklos paminklo dabartinis V. S. 
v. s. VI. Vijeikis ir du buvę V. S. 
j. s. Br. Juodelis ir v. s. St. Kairys 
padėjo sesių pintą lapų ir laukų 
gėlių vainiką. Pastarasis pasakė 
kalbą, primindamas velionies 
nuopelnus lietuviškajai skauty- 
bei ir lietuvių jaunimui.

Džiamborėtės varžybas laimė
jo New Yorko Vanagai ir Bostono

Pirmąją savaitę stovyklai va
dovavo Kanados rajono vadas
v. s. L. Eimantas; jo pavaduotoja

pv. s. M. Vasiliauskienė, skaučių 
pastovyklės virš. v. si. Ž. Gvildy-

Pupos. Jurų skautų grupėje — 
Toronto Rykliai.

buvo ps. L. Gvildienė. S. D. Gu-
tė, skautų — s. P. Balsas. Skilčių džiamborete buvo steng-

tauskienė buvo seserijos pasto-
Abi savaitės, jau šešioliktuo-

sius iš eilės metus, su mumis bu-
vyklės viršininkė, o ps. dr. A.
Dailydė, brolijos pastovyklės 
viršininkas.

vo Kanados rajono vyr. dvasios
vadas v. s. kun. St. Kulbis, S. J. 
Ūkio ir maitinimo reikalus tvar-

tasi pasiruošti ateinančių metų
Tautinei Stovyklai, į kurią Kana-
dos rajono vienetai entuziastin-
gai suskris. Bent taip dabar gir
dėti. Rambynietis

V-osios ROMUVOS
L. Eimantas.

sukaktuvinės stovyklos vėliavų nuleidimo apeigos. Žodi taria Kanados rajono vadas v. s.
G. Valiūnienės ntr.
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ATLANTO RAJONO SKAUTŲ SPORTO ŠVENTĖ
Š. m. birželio 24, 25 d.d. Maironio 

Parke, Shrewsbury, Mass, prie pat 
Worcester, Įvykusioje rajono skautų 
sporto šventėje dalyvavo skautai ir 
vilkiukai iš Bostono, Brocktono, 
Providence, Hartfordo, New Yorko 
ir Worcesterio ir sesių komandos iš 
Elizabeto, N. J., New Yorko, Hart
fordo ir Worcesterio. Šventė sutrau
kė virš 100 sportininkų-ių, o taip 
pat ir daug svečių, kurie praleido 
savaitgalį kartu su skautišku jauni
mu.

Šventę atidarant, pakėlus vėlia
vas, visus suvažiavusius sveikino 
šventės šeimininkai, Worcesterio 
Skautų NEVĖŽIO tunto tuntininkas 
v. s. P. Molis, Skautų Tėvų Kom. 
Pirm. J. Palubeckas, p. P. Stanelis 
— Liet. Bendr. Pirm., Maironio 
Parko Vice-Pirm. J. Pipiras, Lietu
vių Piliečių Klubo sekretorius — 
J. Svikla, Rajono Vadeivės atstovė 
ps. R. Lora ir Rajono Vadeiva s. J. 
Starėnas, kuris, baigdamas savo 
sveikinimus, oficialiai atidarė 12-ją 
sporto šventę.

Rungtynių rezultatai:
Vilkiukų amžiaus grupėje:
100 pėdų bėgime laimėjo:

I v. R. Steinys — Wore., II v. T. Lo
ra — Elizabetas ir III v. G. Henri- 
kaitis — Wore.

130 pėdų bėgime:
I v. V. Čapkauskas — Broktonas, 
H v. A. Gineitis — Bostone, III v. A. 
Monkus — Broktonas ir III v. J. 
Brantas — Wore.

150 pėdų bėgime:
I v. A. Gineitis — Bostonas, II v. A. 
Vailokaitis — Wore., III v. A. Mon
kus — Broktonas ir III v. J. Bran
tas — Wore.

100 pėdų bėgime maiše:
I v. V. Zenkus — Wore., II v. R. 
Steinys — Wore., III v. V. Starėnas 
ir III v. V. Čapkauskas — Brockto- 
nas.

Šokime i tolį:
Iv. — J. Brantas — W., H v. — V. 
Čapkauskas ir A. Monkus — Brok. 
ir III v. — A. Gineitis — Bost.

Jaunučiai lengvoje atletikoje:
Šokime į tolį: I v. L. Zdanys — 

New Britain, II v. — R. Stirbys — 
New Britam ir III v. — R. Šilbajo
ris — New Yorkas.

Šokime j aukšti: Iv. — L. Zdanys
— New Brit., II v. G. Paškauskas — 
Providence ir III v. R. Stirbys — 
New Britam.

100 pėdų bėgime: I v. — R. Šilba
joris — N. Y., II v. — R. Prapuole
nis — Wore, ir III v. — D. Subatis
— Bost.

Rutulio stūmime: Iv. — R. Pra
puolenis Wore., II v. — A. Zenkus
— Wore, ir III v. — I. Dlugauskas
— N. B.

Estafetėje: I v. Worcesterio ko
manda ir II v. Bostono komanda.

440 pėdų bėgime: Iv. — R. Šilba
joris — N. Y., II v. — R. Stirbys — 
N. B. ir III v. — I. Glukauskas — 
Hart.

Jaunių lengvoji atletika:
100 pėdų bėgime: Iv. — A. Saulė- 

nas — Providence, II v. — A. Va- 
lenčiūnas — Bostonas ir III v. — M. 
Žiaugra — Bostonas.

440 pėdų bėgime: Iv. — A. Saulė- 
nas — Providence, II v. — A. Raš
kys — Hartfordas ir III v. — A. Sie- 
maška — Hartfordas.

Šokime į tolį: Iv. — A. Raškys — 
New Britam, II v. — M. Žiaugra — 
Bostonas ir III v. — V. Gorodeckas
— Worcesteris.

Rutulio stūmime. Iv. — R. Zda
nys — Hartfordas, II v. — V. Goro
deckas — Worcesteris ir III v. — 
A. Valančiūnas — Bostonas ir III v.
— I. Tijūnėlis — Hartfordas.

Estafetėje: Iv. — Hartfordo ko
manda ir II v. —- Bostono komanda.

Stalo tenisas — jaunučiai: Iv. — 
Hartfordos ir II v. — Bostonas.

Stalo tenisas — Jauniai: Iv. — 
Bostonas ir II v. — Hartfordas.

Stalo tenisas — senjorai: Iv. — 
Worcesteris ir II v. — Bostonas.

Plaukime — jaunučiai: Iv. — M. 
Zenkus —- Worcesteris ir II v. — G. 
Subatis — Bostonas.
Plaukime — jauniai: Iv. — A. Va
lančiūnas — Bostonas ir II v. -— M. 
Žiaugra — Bostonas ir III v. — M. 
Zenkus — Worcesteris.

Jaunučių krepšinis: Iv. — Wor
cesteris ir II v. — Bostonas.

Jaunių krepšinis: Iv. — Worces
teris ir II v. — Hartfordas.

Senjorų krepšinis: Iv. — Bosto
nas ir II v. — Worcesteris.

Tinklinis - senjorų: Iv. — Bosto
nas ir H v. — Worcesteris.

Tinklinis - jaunių: Iv. — New 
Yorkas ir II v. — Hartfordas.

Lengvoji atletika - skautės:
40 m. bėgime: Iv. — B. Zdanytė

— Hartfordas, II v. — L. Zdanytė — 
Hartfordas ir III v. — R. Sedarytė
— New Yorkas.

75 m. bėgime: Iv. — L. Zdanytė
— Hartfordas, II v. — B. Zdanytė
— Hartfordas ir III v. — I. Ivašaus- 
kaitė — N. Y.

Plaukime: Iv. — L. Zdanytė — 
Hartfordas, II v. — J. Strazdytė — 
New Yorkas ir III v. — E. Garunks- 
tytė — N. Y.

Tinklinis: Iv. — New Yorko ko
manda, H v. — Hartfordo komanda 
ir III v. — Worcesterio komanda.

Daugiausia taškų surinko Bosto
no vienetas 63 ir jam atiteko rajono 
pereinamoji taurė. Antrą vietą lai
mėjo Worcesterio vienetas, surinkęs 
58 taškus, trečią vietą — Hartfordo 
vienetas — 50 taškų, ketvirtą vietą 
New Yorko vienetas — 19 taškų ir 
penktą vietą Providence vienetas, 
surinkęs 11 taškų.

Sesių rungtynėse pirmą vietą lai
mėjo Hartfordo vienetas, surinkęs 21 
tašką, ir antrą vietą New Yorko vie
netas, surinkęs 15 taškų.

Pirmas vietas laimėjusiems buvo 
įteiktos taurės su specialiu skautų 
sporto šventės įrašu, o taip pat spe
cialus pažymėjimas. Laimėję antras 
vietas gavo specialius sporto šven
tės pažymėjimus. Taures ir pažymė
jimus laimėtojams įteikė v. s. P. 
Molis ir ps. R. Jakubauskas. Rajono 
pereinamąją taurę, kurią šiemet 
antrą kartą iš eilės laimėjo Bostono 
“Žalgirio” tunto skautai, tuntinin- 
kui s. C. Kiliuliui įteikė Rajono Va
deiva s. J. Starėnas.

Kai kurios taurės skautų sporto 
šventei buvo padovanotos atskirų 
organizacijų ir asmenų, ir jiems pri
klauso nuoširdi padėka. L.S.B. Vyr. 
Skautininko v. s. V. Vijeikio pado
vanota taurė atiteko Worcesterio 
jaunių krepšinio komandai, Mairo
nio Parko taurė — Bostono senjorų 
krepšinio komandai, Lietuvių Pilie
čių Klubo — Bostono senjorų tink
linio komandai, p. C. Tagman — 
New Yorko jaunių tinklinio koman-
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dai ir Worcesterio Akademikų 
Skautų Skyriaus — New Yorko se
sių tinklinio komandai.

Elizabeto sesių komandai sporto 
šventės komisijos nutarimu, už pa
rodytą sportiškumą ir drausmę 
sporto šventės metu, skiriama spor
to šventės taurė ir specialus pažy
mėjimas.

Skautų sporto šventės rengėjai, 
Worcesterio “Nevėžio” tuntas vad. 
v. s. P. Molio, su pagalba tunto va
dovų ir kai kurių kitų, ps. A. Glodo, 
ps. R. Jakubausko, ps. A. Prancke- 
vičiaus, s. C. Kiliulio, s. J. Starėno, 
si. A. Gedminto, v. si. R. Marcinke
vičiaus, si. E. Markevičiaus,, si. V. 
Baziliausko, si. D. Glodo, si. K. Ged- 
minto ir padedant skautų tėveliams 
ir sesių “Neringos” tunto vadovėms, 
vad. tuntininkės ps. D. Marcinkevi
čiūtės, nešė visą šventės organizavi
mo naštą. Daug talkininkavo Rajo
no Vadeivos; s. L. Milukienė ir s. J. 
Starėnas, o pačios šventės metu va
deivos atstovė ps. R. Lora, ps. B. 
Zdanienė ir ps. B. Aleksandravi
čienė.

Šeštadienio vakare Worcesterio 
brolių ir sesių bendromis jėgomis 
buvo pravestas Joninių laužas su 
vaidinimu. Po to buvo šokiai.

Clevelando jaun. skautų 1967 m. stovykloje vėliavų pagerbimo apeigos.
Tarpvartėje stovi draugininkas s. V. Kamantas. s. V. Bacevičiaus ntr.

Sporto šventė praėjo labai gražiai, 
nuotaika buvo tikrai skautiška ir 
jaunųjų tarpe matėsi didelis noras, 
kitais metais vėl skaitlingai j ją su
sirinkti. Šiemet sporto šventė pasi
žymėjo dideliu skaičiumi ne tiktai 
brolių, bet dideliu skaičiumi sesių 
ir vilkiukų.

Šventė buvo užbaigta himnais.

Užbaigimo proga nuoširdžiai padė
kota Maironio Parko vadovybei už 
globą ir tėveliams už paramą. Po 
daugelio sveikinimų ir linkėjimų, 
sporto šventę uždarė “Nevėžio” tun
to tuntininkas v. s. P. Molis, padė
kodamas visiems ir atsisveikinda
mas iki sekančios skautų sporto 
šventės Maironio Parke. P.

LSS Vadovų ir vadovių lavinimo stovyklos š. m. rugpiūčio 19-27 d.d. Rako stovyklavietėje dalyviai su savo 
vadovais bei instruktoriais. y sj Plačo ntr

— 165

20



A t A

I
 Gilios skautiškosios minties ir ilgametės vadovavimo patirties g 

uoliam Sąjūdžio vadovui
LSS Tarybos Vicepirmininkui

a. a. v. s. Aleksui M a t o n i u i

mirus, gilią užuojautą reiškia jo žmonai s. Lydijai Matonienei, | 
sūnui skautui Vytautui ir dukteriai akad. skautei Marytei 

ir drauge liūdi

Lietuviu Skautų Sąjungos |
Va d o v y b ė |

JAV kariui
a. a. Algimantui Vilkui

Vietname žuvus, jo broliui Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos g 
Pirmininkui v. s. Eugenijui Vilkui ir šio skautiškajai šeimai jautrią ■ 
užuojautą reiškia

Lietuviu Skautu Sąjungos Vadovybė.

Mielam broliui s. v. Kęstui 
Dumčiui, liūdinčiam netekus 
brangaus Tėvelio

a. a. Jono Dumčiaus, 
drauge liūdi ir Waterburio 
Panerių skautų vietininkija.

A. Sk. S.
Detroito ir Toronto akademiku sk. 
savaitgalio iškyla 1967. VI. 17-18.

Iškyloje p. Augustinavičių ūkyje 
Lasalette, Ontario, dalyvavo akade
mikai ir svečiai iš Detroito, Hamil
tono ir Toronto — viso 30 iškylau
tojų.

Oras pasitaikė apsiniaukęs, bet 
nuotaiką kėlė Algio Malkausko ke
pamas ant laužo paršiukas.

Šeštadienį rytą buvo kvadrato 
rungtynės. Nors teisėjas buvo iš 
Toronto, detroitiškiai, hamiltoniš- 
kių padedami, išdulkino torontiečių 
kailius.

Po pietų dr. kun. J. Gutauskas 
skaitė trumpą, bet įdomią paskaita 
apie laiką. Diskusijos nusitęsė net 
H/2 vai.

A. a. v. s. A. Matonio atminimui 
pagerbti, Worcesterio skautų ir 
skaučių rūpesčiu, ruošiamas išleisti 
specialus Skautu Aido priedas.

Norį prisidėti prie leidinio turi
nio, prašomi rašinius bei nuotrau
kas Sk. Aido redakcijai prisiųsti 
spalių mėnesį. Red.

Po laužo, kurį pravedė ps. Juo
zas Karasiejus ir t. n. Birutė Šilei- 
kaitė, sekė ASD ir Korp! Vytis pa
kėlimai.

I ASD tikrąsias nares pakeltos iš 
Toronto Žiba Gvildytė ir Rita Na
rušytė, o iš Detroito net keturios 
sesės. Į Korp! Vytis senjorus pakel
ti iš Toronto Vidas Augaitis, Gailius 
Skrinskas, Henrikas Steponaitis, o iš 
Detroito Algis Ratnikas.

Sekmadienį akademikai dalyvavo 
Šv. Mišiose Delhi lietuvių parapijo
je, kur vyko birž. 14-15 d. minėji
mas.

Šioj iškyloj mūsų laužą aplankė 
vietos lietuvių jaunuolių būrelis ir 
sekmadienį fil. Eugenijus Vilkas, 
kuris pranešė apie vasaros veiklą ir 
ragino visus ASS narius jungtis į

v. s. Aleksas Matonis.

vietovių skautišką veiklą, ypač da
bar vasaros atostogų metu.

Visi iškylautojai džiaugėsi p. Au
gustinavičių miškeliu ir nuoširdžiai 
dėkojo už leidimą juo pasinaudoti.

A. D.

JAV ATLANTO RAJONAS

Philadelphia, Pa.
Atkurtas skautu-čių vienetas.

Skautų Aido puslapiuose jau se
niai buvo minimas šio miesto var
das Ir štai neseniai iš tos istorinės 
vietos gauta žinia ne vieną maloniai 
nudžiugino. Š. m. VI. 4 atgijęs skau
tiškasis jaunimas praneša turėjęs 
savo miesto skaučių-tų vieneto 
Įkurtuves ar, tiksliau pasakius, at- 
kurtuves.

Nemažai laiko praėjo, kai čia gy
vavusi skautiška veikla sustojo. Še
šupės tunto vadovėms dėl įvairių 
priežasčių išsiskirsčius ir naujoms 
vadovėms neatsiradus, jaunos skau
tuke® pabiro.
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Kurį laiką v. si. A. Dragunevi- 
čiūtė gražiai suorganizavo mažesnes 
seses, bet neužilgo išsikėlė, ir vėl 
viskas sustojo. Tačiau šiandien rei
kalai vėl pagerėjo, kas nudžiugino 
visus, net ir vyresniuosius vadovus 
iš toliau. Mat, atsikurti padėjo ir 
Atlanto rajono vadovybė, ypatingai 
šio rajono vadeivė ps. L. Milukienė.

Philadelphijoje apsigyvenusi jau
na skautiška šeima ps. G. Surdėnas 
ir v. si. D. Surdėnienė, prisidėjus si. 
V. Norvaišienei, ryžosi vėl kviesti 
jaunimą j skautiškas gretas ir rado 
pritarimo. Pirmąją dieną užsirašė 
18. Dabar jų žymiai daugiau.

Nuo kovo mėn. įsikūrė ir vyr. 
skaučių kandidačių Vaidilučių bū
relis, kuriam vadovauja v. si. D. Ja- 
kienė. Skiltininkė yra Valdonė Ra
manauskaitė.

Jaunų vadovių pastangomis ir 
LSS Atlanto vadeivei paremiant, 
suruošta įspūdinga šventė, į kurią 
iš New Yorko atvažiavo 4 pilnos 
mašinos su rajono vadovybe, skau
tais bei skautėmis, kas labai nudžiu
gino vietinius vadovus.

VI. 4 šventė prasidėjo šv. Mišio- 
mis. Šv. Andriejaus parapijos kle
bonas kun. J. Degutis pamokslo me
tu pasveikino naujai atsikūrusius 
skautus-es. Po pamaldų įvyko iš
kilminga sueiga, kurioje dalyvavo 
daug skautiško jaunimo tėvų ir sve
čių. Buvo vėliavų pagerbimas — 3 
vėliavas su savim atvežė niujorkiš- 
kiai — ir Įžodis — įžodį davė 4 jaun. 
skautės, 5 skautės, 8 vilkiukai ir 6 
skautai. Žodžiu sveikino LSS At
lanto rajono vadas s. A. Bobelis ir 
vadeivė L. Milukienė, kuri perdavė 
V. S. M. Jonikienės sveikinimą ir 
perskaitė iš Čikagos atsiųstą buvu
sios Phila. tunto t-kės v. s. O. Roz- 
nikienės sveikinimą.

Laužas įvyko gražiai dekoruotoje 
salėje. Programa buvo gerai pa
ruošta; joje dalyvavo taip pat sve
čiai. Laužą vedė ps. V. Kidolis.

Šventėje dalyvavo NERINGOS 
t-kė ps. I. Vilgalienė, TAURO t-kas 
s. A. Samusis, Atlanto raj. spaudos 
skyriaus vedėja v. si. B. Kidolienė, 
Birutės dr-vės dr-kė v. si. Jankaus
kienė, 8 skautai ir 5 skautės.

Buvo vaišės, kurias paruošė tėvų 
kom-tas — pirm. sk. V. G. Dragune- 
vičius. Ta proga buvo surinkta apie 
140 dol. aukų. O.R.

Kun. Gražinos Vyresniųjų Skaučių Būrelis Chicago]e

Iš k. - d.: I e. — v. si. Danutė Balchienė, ps. Janina Mikutaitienė, v. si. 
Aldona Kaminskienė; II e. — v. si. Danutė Gierštikienė, Milda Povilaitienė, 
Jūratė Jakaitienė, ps. Regina Smolinskienė, v. si. Saulė Šatienė. Nuotrau
koje trūksta, v. si. Eleonoros Šalčiūnienės, Gražinos Talandienės, Irenos 
Talandienės, ps. Stasės Damijonaitienės ir v. si. Jonės Mozoliauskienės.

VI. Balcho ntr.

Šie, 1967-ieji metai, yra pažymė
ti Gražinos vardu. Didžiausias lietu
vių tarpe įvykis, tai Gražinos opera. 
Šių metų skaučių stovykla pavadin
ta Gražinos vardu. Todėl šia proga 
paminėsime ir Kun. Gražinos vyr. 
skaučių būrelį, kuris Chicagos Auš
ros Vartų tunto ribose veikia jau 
septinti metai.

Būrelio seses jungia skautiška, 
idėja, kuri pasireiškia pagelba tun
tui, artimui ir savęs lavinimo suei
gomis.

Kaziuko mugės valgykla kasmet 
yra tvarkoma gražiniečių; daugybė 
Mugės eksponatų yra paruošiama 
būrelio sesių; Mugės metu veikian
tis Vaikų Kambarys yra tvarkomas 
draugininkių, kurios priklauso šiam 
būreliui; būrelio iniciatyva ruošia
mi skautiškam jaunimui šokiai; ke
lios sesės yra įsijungusios į draugi
ninkių eiles; tunto metinio baliaus 
metu gražinietės prisideda savo dar
bu; vasaros metu visa eilė būrelio 
sesių vyksta stovyklon įvairioms 
pareigoms.

Nepamirštami gerieji darbeliai: 
reikalui esant paremiant pinigine 
auka, sudarant siuntinėlius, pade
dant neturtingai šeimai, aplankant 
ligonius.

Kartą į mėnesį susirenkame būre
lio sueigai pas kiekvieną sesę iš ei
lės. Sueigoms paįvairinti pakviečia

mi įvairių sričių prelegentai su pa
skaitėlėmis — pašnekesiais apie li
teratūrą, meną, teatrą, religiją, ke
liones, rankų darbus ir panašiai. 
Švenčių metu, ruošiame tradicinį 
Kalėdų sutikimą su šeimomis. Lais
valaikiais drauge nueiname į teatrą 
ar muziejų. Sueigas užbaigus, vasa
ros metu suruošiami bendri išvažia
vimai su šeimomis į gamtą.

Būrelio vadovės renkamos kas 
metai. Šiuo metu Kun. Gražinos vyr. 
skaučių būreliui vadovauja vyr. si. 
Saulė Šatienė ir pavaduoja — vyr. 
si. Danutė Gierštikienė. Būreliui 
priklauso 13 sesių. Gražinietė

AUSTRALIJOS RAJONAS
Iškyla Lituanicos sodyboje

Melbourno vyr. skautės ir sk. vy
čiai taip pamėgo p. B. Zabilos sody
bą Woodende, kad, vos tik atitrūkę 
nuo studijų, knygų ir darbų, pasi
krovę kuprines, miegamuosius mai
šus bei maistą, kuo greičiausiai sku
ba i tą jaukų gamtos prieglobstį. Jie 
nebijo lietingo oro pranešimų, nes 
žino, kad sodyboje ras puikią užuo
vėją ir nakvynę bet kokiose oro są
lygose.

Birželio ilgąjį savaitgalį — trečią 
kartą šią žiemą —'15 sesių ir bro
lių vėl atvyko čia iškylauti.

Šeštadienį sodyboje prie skautų
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GAMTOS DRAUGAS (Pradžia 151 psl.) su kuriais žiauriai elgiamasi; už visus padarus nelaisvėje, kurie daužosi į savo grotus; už visus, kurie medžiojami arba paklydę, apleisti arba išsigandę, arba alkani; už visus, kurie kenčia skausmus ir dvesia; už visus, kurie turi būti nužudyti.Prašome Tavęs pasigailėjimo jiems, ir visiems tiems, kurie turi su jais reikalą, prašome užjaučiančios širdies, švelnių rankų ir malonių žodžių.Mus pačius padaryk tikrais gyvulių draugais ir leisk mums tuo būdu užsipelnyti gailestingųjų palaiminimo”.
AUSTRALIJOS RAJONAS(Pabaiga iš 167 psl.) būklo ant stiebo vėl pakilo mūsų trispalvė, sesėms ir broliams giedant Lietuvos himną. Po to visi šokosi įsikurti. Būrelio vadas Remigi

jus Bakaitis paskirstė visus pareigoms, o sesės užėmė pozicijas sodybos virtuvėje, iš kur neužilgo pasklido nepaprastai skanūs kvapai. Nespėjus dar gerai įsikurti, stovyklautojus aplankė v. s. A. Krau
sas ir p. B. Zabiela. Vėliau atvyko ps. V. Adąmkavičius ir dar pora vyresnių sk. Vyčių.Popietis prabėgo sportinėje nuotaikoje. Po vakarienės ir trumpo poilsio, lietui lyjant, visi susirinko namų salėje ir vakarą praleido pašnekesyje bei dainose. V. s. A. Krausas pravedė pašnekėsi apie skautiškos jaunystės romantiką ir savo prisiminimus, vaizdžiai viską supindamas poezijos deklamacijomis, kurios ypač domino mūsų jaunus ir jausmingus iškylautojus.Prieš išsiskirstant br. Remigijus, kelių brolių talkinamas, demonstravo ir mokė beginklio apsigynimo meno.

PASIKALBĖJIMAI APIE PA

8. AstronautaiPaskutiniais keletą metų, ištobulėjus aviacijai ir skraidymo technikai, pradėjus Į erdves siųsti viens po kito tobulesnius erdvės laivus, sputnikus ir raketas, užsimojus netrukus pasiekti mėnulį, o gal ir kitas planetas, nepaprastai padaugėjo pašto ženklų, rodančių sputnikus, raketas, erdvių laivus ir ypatingai astronautus — erdvių lakūnus.Žinoma, tokių pašto ženklų negalėjo išleisti nė mūsų tėvynė Lietuva, nė kitos laisvės netekusios valstybės, bet tokių pašto ženklų leidžia daugybę, kartais net ištisomis serijomis tos valstybės, kurios vyrauja erdvėje. Kitos valstybės, kurios neturi nė sputnikų, nė raketų, simpatizuoja toms, kurios turi, ir taip pat išleidžia daug pašto ženklų, rodančių pranašesnių valstybių pasiekimus erdvėje. Dar kitos, visai mažos ar naujai susikūrusios valstybės, kurios niekuomet neturės nė sputnikų nė erdvėlaivių, vistiek leidžia tokius pašto ženklus, net didelėmis serijomis pasipelnymo tikslais. Kai tokia serija nėra išparduota, tai likusi jos dalis perspausdinama kokiai kitai progai paminėti, ir taip čiulpiamas pinigėlis iš filatelistų, astronautikos entuziastų, norinčių surinkti šioje srityje viską, kas tik pasirodo.Duosime keletą pavyzdžių: Čeko-Sekmadienį rytą po trumpos mankštos, pakėlę vėliavą, pasipuošę pilnomis uniformomis, iškylautojai dalyvavo miestelio bažnyčioje mišiose.Po pietų ir trumpo poilsio vyko beisbolo varžybos. Atsilankė keli tėveliai ir j. ps. A. Gabas su dukra, kurie tuoj buvo įjungti Į žaidimus.Nuleidus vėliavą vėl visi rinkosi salėn, kur, Remigijaus gitarai pritariant, skambėjo dainos, muzika ir skaidrus jaunų sesių ii' brolių juokas.Pirmadienio rytas prabėgo visiems besitvarkant ir paliekant iš- kylavietę švaresnę, negu ji rasta atvykus. Po to iškylautojai — laimingi ir žvalūs — patraukė namų link. A. G. (Iš Pėdsekio)

Klišė

ALp(LKA)3083
1967, Nr.7

Amerikiečių astronautas Carpenter ir besileidžianti parašiutu kapsulė (Čekoslovakija, 1964 m.).Slovakija, kuri neturi savo satelitų nė astronautu, norėdama būti neutrali tiek rytams, tiek ir vakarams, 1964 metais išleido gražiai įgravi- ruotą astronautų seriją, kurioje parodyti rusų astronautai Gagarinas, Titovas, Popovičius, Nikolajevas, Tereškova ir Bykovskis ir amerikiečių astronautai John Glenn, Scott Carpenter, Walter Schirra ir Gordon Gooper. Astronautai rodomi su savo erdvės laivais, iššovimo rampos, besileidžią parašiutais arba sėdi kapsulėse, kartu rodomi vaizdai tokie, kokius jie matė skridimo metu. Sovietų Sąjunga išleido net keletą tokių astronautų serijų.
Ant. Bernotas

MUSU ATVAIZDAS(Pradžia 162 psl.)
Balsas perduoda — ir išduoda 

— kas yra širdyje: pagarba kitiems arba išdidi nuomonė apie save; nuoširdus atjautimas arba dirbtinas, saldus tuščiažodžiavimas. Mums patiems nė nežinant kiti — net maži vaikai — pagauna mūsų balso intonaciją ir atatinkamai reaguoja.10. Ar dar reikia pridėti, kad iš tikrųjų visi žmonės broliai, vieno Tėvo vaikai? Jei tą pripažįstame, negalime kitiems užsidaryti, ir sugyventi su kitais įgyja dar visai kitą prasmę.
30. 741, 49
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