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OFICIALIOS LSS VADOVYBĖS ŽINIOS 
Lietuvių Skautų Sąjunga Tarybos Pirmija

Pradedant LSS Sukaktuvinius 
metus, Pradinės sueigos proga, LSS 
Tarybos Pirmijos IV-ajame posė
dyje slaptu balsavimu (pagal slapto 
balsavimo balsų skaičiavimo komi
sijos š. m. X. 28 ir XI. 11 d.d. ak
tus) nuo š. m. lapkričio m. 1 d. 
LSS ordinais apdovanoti ir i skau-

PASIKEITIMAS SA ADMINIS
TRACIJOJE

Beveik 4 metus tempęs sunkią 
Sk. Aido administratoriaus naštą, 
mielas skautų rėmėjas ir gerų skau
čių tėvas, p. Kazys Čėsna, sveikatai 

.sunegalavus ir tiesioginiems dar
bams labiau prispaudus, mūsų laik
raštyje pareigų turėjo atsisakyti.

Netekome labai mielo, uolaus ir 
pasiaukojusio talkininko. Labai la
bai ačiū už tokią talką!

Naujuoju administratoriumi suti
ko būti ilgametis skautų rėmėjas, 
taip pat puikių skaučių tėvas, bu
vęs Lietuvos kariuomenės karinin
kas ponas Kazys Šimėnas.

P. K. Šimėnas, uolus visuome- 
ninkas, sutiko ir šiuo būdu padėti 
mūsų sąjūdžiui. Džiaugiamės! 

tininkų laipsnius pakelti šie vado
vai ir vadovės:

I. Apdovanoti LSS ordinais:
A. Padėkos ordinu —

1. v. s. Flora Kurgonienė Chica
goje.

2. v. s. Ona Siliūnienė Chicagoje.
3. v. s. Vaclovas Tallat-Kelpša 

Chicagoje.
B. Padėkos ordinu su rėmėjų kas

pinu —
1. ponas Simas Narušis Australi

joje.
C. Lelijos ordinu —

1. s. Kazys Cijūnėlis Chicagoje.
2. s. Marija Gverzdienė St. Cathe

rines, Kanadoje.
3. v. s. Izabelė Jonaitienė Cleve

land, Ohio.
4. v. s. Antanina Kliorienė Chi

cagoje.
5. v. s. Edmundas Korzonas Chi

cagoje.
6. v. s. Petras Molis Shrewsbury, 

Mass.

Viršelio 1 psl.:
Saulėlydis stovykloje.

V. si. G. Plačo ntr.

7. v. s. Alfonsas Samušis New 
Yorke.

8. s. Mykolas Subatis Bostone, 
Mass.

9. v. s. Eugenijus Vilkas Chica
goje.

10. s. Gilma Zinkienė Anglijoje.
11. ps. Jonas Zinkus Australijoje.

H. Pakelti i skautininkų laipsnius:
A. J vyresniojo skautininko laips

ni —
1. j. s. Bronius Juodelis Chicagoje.

B. I skautininko laipsnį —
1. ps. fil. Algirdas Avižienis Los 

Angeles, Calif.
2. ps. Aleksandras Gabas Mel

bourne, Australijoje.
3. ps. Juozas Ivanauskas Chica

goje.
4. ps. Leonora JasiuleviČienė Wa

terbury, Conn.
5. ps, Zigmas Jaunius Chicagoje.
6. ps. Vytautas Kidolis New Yor

ke.
7. ps. Leokadija Milukienė New 

Yorke.
8. ps. Liuda Marija Rugienienė 

Detroite.
9. ps. Vytautas Sendzikas Toron

te, Kanadoje.
10. ps. Bronius Simonaitis St. Ca- 

therins, Kanadoje.
(Galas — 215 psl.)
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VYTIS
Vytis yra vienas iš seniausių lie

tuvių vartojamų ženklų. Jau nuo 14 
šimtmečio šis ženklas žymi Lietuvos 
pinigus, antspaudas, pastatus ir t.t. 
Ypatingai plačiai Vytis buvo nau
dojama Vytauto laikais.

Vytis yra vienoj pusėj valstybi
nėje Lietuvos vėliavoje. Kitoje pu
sėje Gedimino stulpai; abu ženklai 
balti, o pati vėliava raudona. G.Č.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ - lapkričio 23 d.

1918 metais Lietuva buvo apsupta įvairių priešų. Kai 
kurie traukėsi iš karo lauko, o kiti veržėsi paskui.

Tų pačių metų vasairo 16 d. Lietuvos Taryba paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybę. Tai nepriklausomybei ginti 
reikėjo kariuomenės. Pirmą kairuomenę sudarė savano
riai.

Lapkričio 23 d. Lietuvos valdžia išleido pirmą įsaky
mą kariuomenei, kviesdama savanorius. Šie dideliais skai
čiais rinkosi tam tikrose vietose ir žygiavo į priešų pusę.

Nebuvo nei uniformų, nei gerų ginklų. Atėjo savano
riai, apsirengę kaimiškais drabužiais ir nešini senų ginklų. 
Narsiai kariaudami jie iš priešo laimėjo daug karo reik
menių.

1920 m. visi priešai buvo galutinai išvyti iš Lietuvos. 
Tuo laiku Lietuvos kariuomenė susidarė iš trijų divizijų.

Per Kariuomenės šventę prisimename visus žuvusius 
už Lietuvos laisvę, ir savanorius, ir partizanus. Ps.

v. s. Kodatienė

TRISPALVĖ

Geltona, žalia, raudona — 
Reikšminga tautos vėliava. 
Ją gerbė tėvai ir senoliai, 
Ją gerbs ir jaunoji karta!

Geltona — tai saulė skaisčiausia,
Ji duoda gyvybei jėgos;
Tai varpos ir grūdas prinokęs 
Savosios duonelės skalsios.

Žalia tai viltis ištremtųjų, 
Mūs pievos, miškai ir laukai;
Kur krykštėm laimingu rytojum 
Ir augom, bu jo jom laisvai.

Raudona tai kraujas nekaltas, 
Pralietas dėl laisvės šventos, 
Ugnis, kur širdy dar liepsnoja 
Nuo amžių karingos tautos.

Geltona, žalia, raudona — 
Reikšminga tautos vėliava. 
Ją gerbė tėvai ir senoliai, 
Ją gerbs ir jaunoji karta!

— 195
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SKAUTAS LINKSMAS, SUSIVALDO IR 
NENUSTOJA VILTIES

Žmogus turi valią, kurią jis ga
li panaudoti geram ir, deja, blo
gam.

Kai vaikas mažas, jis nori kas 
marga, saldu, kas "jo" — iš tiesų 
jis nori beveik visko, kad galėtų 
gautąjį daiktą pačiupinėti, pa
draskyti arba įkišti į burną.

"Noriu, nenoriu" vieni iš pir
mųjų žodžių, kuriais jis reiškia 
savo valią, savo "aš".

Paūgėjęs jis tarp kitko "nori" 
pažaisti degtukais, aštriais įran
kiais. Jis "nori" sukinėti dujų ran
kenėlę, bet suaugę jį sulaiko, mo
ko tų daiktų neliesti. Vaikas "ne
nori" rengtis, "nenori" maudytis 
ir pn., bet jis pamažu pratinamas 
prie to, kas reikia, nes jis pats 
dar per mažas suprasti savo 
veiksmų pasekmes ir gręsiančius 
jam pavojus.

Atsitinka, kad vaikas, negavęs 
ko nori, krinta ant žemės, klykia 
ir spardosi, arba dreskia, muša 
suaugusį, kad pasiektų savo. Tė
vai, pratindami vaiką susivaldy
ti, jo elgesį ignoruoja, palikę jį 
vieną besispardantį kambaryje, 
arba jam gerokai užplojo.

Dažnai ir mes elgiamės kaip 
maži vaikai: kai kas nors nepasi
seka, ko nors negalime atsiekti, 
gauti, paleidžiame savo nervus, 
plūstame žemę ir dangų. Atsiran
da noras su niekuo nesiskaityti, 
visiems atkeršyti, parodyti, kas 
esame, ir pn.

Susivaldę sau geriau patarnau
tume: ramiai apgalvotume savo 
veiksmus, pažintume padarytas 
klaidas, padidintume savo pa-

stangas arba net įsitikintume, 
kad galime puikiai apsieiti be 
trokšto daikto.

* * *

Kalbėdami apie skautišką su
sivaldymą dažniausiai minime 
dar du labai svarbius dalykus: 
rūkymą ir svaigiųjų gėralų gė
rimą.

Kad rūkymas kenkia sveikatai, 
šiandien kiekvienas žino. Plau
čiai ieško gryno oro, ne dūmų. 
Be to rūkymas gadina normalų 
gerą apetitą ir bukina skonio ir 
uoslės pajautimus. Kaip nebe
jauti tikro skanaus maisto sko
nio, apipylus viską pomidorų 
aštriu padažu, taip maždaug rū
korius neatskiria švelnaus rožės 
kvapo nuo svogūno, o skautui 
tai tikra tragedijai!

Rūkymas ypatingai kenkia au
gančiam, bręstančiam jaunimui, 

kuris rūko, nes nori atrodyti su
augęs, nori nesiskirti nuo kitų — 
"visi taip daro" — ir yra neran
gus, netikras savo elgesiu, var
žosi, o labiausia — nežino ką 
veikti savo rankomis.

Gėrimas kenkia sveikatai, svai
gina ir daug kam temdo protą. 
Dažnai žmogus nesusivaldo, pa
leidžia liežuvį, darosi neatsako- 
mingas, ima švaistytis, nekultū
ringai elgtis ir net skriausti kitus.

Žmonės bėga nuo nesusival- 
dančių, vengia jiems patikėti 
svarbius dalykus, arba net ska
niai iš jų pasijuokia.

Valdytis sunku, bet nepapras
tai didelė dorybė, jėga. Nesusi
valdyti gali bet kas, susivaldyti 
ne kiekvienas. Todėl reikia pra
tintis laikytis gerų įpročių, tikrų 
idealų ir principų — savo valios 
jėgą naudoti geram. Skautybė 
mums rodo kelią, skatina juo eiti 
ir pažada už tai tyro džiaugsmo, 
naudingą gyvenimą ir malonę 
Dievo akyse.

Worcesteryje, Mass., įvyko metinė akademinio sąjūdžio skyriaus šven
tė. Nuotraukoje Worcesterio akademikai su svečiais. A. Glodo ntr.
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SKAVTAI
VYČ/A!

SKAUTAS VYTIS ŠIANDIEN

Jei skautas pasižada tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui, tai skautas 
vytis tuo labiau pasiryžta eiti šiuo 
keliu, tik labiau subrendusiu būdu. 
S. v. pasaulis natūraliai platesnis už 
skauto pasauli, reikalai sudėtinges
ni, todėl ir būdų tarnauti atsiranda 
daugiau ir kitokių.

Kad s. v. galėtų tarnauti, jis turi 
žinoti. 1. kaip tai daryti ir 2. kuo 
tarnauti. Jis turi būti: a) išsilavinęs, 
b) skautiškai patyręs, c) asmeniš
kai pasiruošęs.

Reikia tapti — būti — tikru s. v., 
kad galėtum reikštis kaip s. v.

S. v., lygiai kaip kiekvienas skau
tas, o tuo labiau vyresnis amžium 
žmogus, stengiasi būti pavyzdžiu ne 
tik kitiems skautams, bet ir šiaip 
žmonėms, bendruomenei — tai yra, 
stengiasi gyventi pagal skautiškus 
idealus, išreikštus skautų obalsiu ir 
Įstatais. Būdamas lietuvis, jis taip 
pat stengiasi būti geras savo tautos 
narys ir niekuomet nepamiršti Lie
tuvos laisvės bylos.

S. v., atėjęs iš skautiškos draugo
vės, yra susipažinęs su skautų idea
lais ir išėjęs skautiškąją programą. 
Jis yra iškylavęs ir stovyklavęs, 
Įgijęs skautiškų papročių ir siekęs 
techniškų žinių. Jis yra gal net bu
vęs skiltininku ar draugininku, įgi
jęs įvairių specialybių, instruktavęs, 
vedęs žaidimus ir laužus. Jam pe
reiti Į s. v. laipsnį reiškė pereiti j 
aukštesni skautiškumo gyvenimą.

S. v., kuris nesilavino skautiškai 
draugovėje arba tik palaidai tai 
šen, tai ten priklausė arba į viską 
žiūrėjo pro pirštus, yra kitokioje 
būklėje. Jis irgi ruošiasi svarbiam 
dalykui, pažada svarbius dalykus, 
bet neturi skautiškos atsargos — 
papročių, žinių. Todėl savaime aiš
ku, kad jis turi užpildyti spragą, 
kad ir žymiai greitesniu tempu už 
dr-vės skautą.

Visų skautų abėcėlė yra SKAU- 
TYBĖ BERNIUKAMS. Sunku Įsi

vaizduoti, kad kas nors iš pagrindų 
galėtų suprasti skautų judėjimą, 
neperskaitęs šios knygos. Tą bet 
koks s. v., jei gi jis to anksčiau ne
darė, turėtų atlikti.

Be SKAUTYBĖS BERNIUKAMS 
yra dar ir kitų skautiškų knygų bei 
leidinių.

S. v. į pagalbą ateina dar SKAU
TŲ AIDAS ir SKAUTYBĖ su dau
gybe medžiagos.

Jei s. v. gyvena angliškai kalban
čiam krašte, jam dar prieinama 
gausi literatūra vyčiams anglų kal
ba.

VIENIŠAS SKAUTAS VYTIS 
TARP KITATAUČIU

Jei kur nors atsiranda arba atsi
duria vienų vienas s. v., jis vis dėlto 
gali skautiškai ugdytis ir lavintis ir 
būti naudingas — tarnauti. Visur jis 
galėtų gyventi kaip garbingas lie
tuvių tautos sūnus.

Kai kada susidaro Įspūdis, kad 
s. v. turi būtinai būti smarkus: 
smarkiai reikšti savo nuomonę, 
triukšmingai dalyvauti, “vyriškai” 
švęsti. Tačiau taip nėra: kultūrin
gas elgesys, mokėjimas kitus su
prasti ir su jais sugyventi ne kartą 
daug sėkmingesnis už švaistymąsi, 
ginčus. Ypač kitataučių būry vieni
šam s. v. gali atsirasti netikėtų pro
gų patarnauti savo tautos bylai la
bai gražiais būdais.

Taigi, ir vienišas s. v., kuris gal 
tik vasarą išsprunka i kokią nors 
skautišką stovyklą, gali skautiškai 
tobulėti, domėtis lietuvių, ypač 
skautų, spauda ir sekti lietuvių gy
venimą. Jis gali net pats dalyvauti 
spaudoje arba susirišti su s. v. kitur 
raštu.

SKAUTAS VYTIS BŪRELYJE

Jei vienišas s. v. gali skautiškai 
išsilaikyti ir lavintis, tai du s. v. 
jau sudaro kompaniją: jie gali už
siimti įvairiais projektais, eiti žy- 
gin, iškylauti, stovyklauti (čia pri

siminkime visur randamus valdžios 
parkus norintiems stovyklauti).

Kuo gali užsiimti visas s. v. bū
rys? Ugdymasis, tobulinimasis ir 
tarnavimas vyksta individualiai ir 
visa grupe. Kad geriau sektųsi, 
bandoma įsitaisyti būklas pagal sa
vo skonį.

Papildomos bendros skautiškos 
žinios, kur jų trūksta, kad visų iki 
vieno pagrindas būtų tvirtas. Prity
rę padeda.

Visa, kas galima, daroma gamtoj: 
matavimai, orientavimasis pagal 
kompasą ir t. t., signalizuotė, sto
vyklinės įrangos, virimas, rikiuotė. 
Svarbu, kad kiekvienas, reikalui 
esant, galėtų vadovauti skautams.

Išdirbamos savo tradicijos, savo 
sueigų tvarka. Kas įdomu ir nau
dinga traukiama i planą, pvz., kaip 
vesti susirinkimus bei diskusijas, 
kaip rašyti į spaudą, kaip viešai kal
bėti arba kviesti kalbėtoją; gydy
tojo, statybininko, fotografo, gamti
ninko, visuomenininko ar kitų įdo
mių dalykų žinovų arba mėgėjų 
paskaitėlės, jei galima su skaidrėm, 
pavyzdžiais, instrukcijom; lietuvių 
reikalai: istorija, literatūra, menas, 
spauda, bendruomeninis gyvenimas, 
Lietuva ir pavergtųjų kraštų prob
lemos bei kovos būdai Lietuvai 
laisvę iškovoti.

Šį sąrašą, kuris duoda medžiagos 
diskusijoms bei lavinimosi ir teikia 
naudingų žinių, galima būtų papil
dyti begale kitų dalykų, kurie visi 
rūpėtų arba būtų įdomūs judriems 
s. v.

Visas būrelis gali įgyti specialybę 
ar, ir kiekvienas jos narys atskirai, 
pvz.: pirmosios pagalbos, pionieri- 
jos, sporto, žaidimų specialistų ir pn.

Būrelis gali drauge dainuoti, mu
zikuoti, vaidinti. Gali ruošti paren
gimus pinigams įvairiems projek
tams ir geriesiems darbams uždirb
ti arba šiaip pasilinksminti su sve
čiais.

Būrelis gali daryti bendras išvy
kas į muziejus, spaustuves, observa
torijas, galerijas, filmus, teatrus, 
operas, koncertus ir paskui padis
kutuoti, ką jie matė ir kaip jiems 
patiko.
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MŪSŲ RAŠINĖLIAI
1918-1968

1918 metais Lietuva tapo ne
priklausoma valstybė. Iki 1940 
metų Lietuva kūrėsi ir žydėjo. 
Bet 1940 metais rusai užėmė Lie
tuvą. Nuo to laiko iki dabar ru
sai kankina lietuvius. 1968 me
tais sueis 50 metų nuo Nepriklau
somybės paskelbimo. Dėja, Lie
tuva tebėra pavergta rusų.

Rita Cereškaitė, 
Bostono Baltijos t-to jaun. skautė.

RUDUO
Man patinka ruduo, nes būna 

visokiausių spalvotų lapų. Man 
patinka juos rinkti ir sudėti tarp 
knygos lapų. Kai tėvelis grįžta iš 
darbo, mes visi išėję sugrėbiam 
ir sudeginam lapus. Rudenį man 
patinka žiūrėti į lesančius paukš
čiukus ir šokinėjančias voverai
tes. Rudenį aš laukiu artėjančių 
Kalėdų ir rudens derliaus šven
tės. Kai būna šalta, žinai, kad 
ateina ruduo. Pradedame mo
kyklą rudenį. Paukščiai ieško 
lesti rudenį. Ruduo yra, kai be
veik sninga. Rudenį atidaro čiuo
žyklą, ir einame čiuožti.

Dalia Treinytė, 
Bostono Baltijos t-to jaun. skautė.

RUDUO

Rudenį yra labai gražu. Lapai 
pakeičia spalvas iš žalių į gelto
nus, raudonus, oranžinius ir ru
dus. Lapai, kurie palieka ant me
džių, greit nukrenta. Darosi šal
čiau. Žemė yra pilna nukritusių 
lapų. Ar jūs žinote, kad rudenį 
žydinčios gėlės yra vadinamos 
chrizantemomis? Ruduo yra labai 
džiaugsmingas laikas kai kuriem 
vaikam. Jie žaidžia beisbolą, fut
bolą ir turi kaštanų ir gilių muš
tynes. Paskui ateina žiema.

Jonas Aleksonis, 
Bostono Žalgirio tunto vilkiukas.

RUDUO

Rugsėjo mėnesio pabaigoje pra
sideda ruduo. Dienos vis trumpė
ja, o naktys ilgėja. Oras eina šal
tyn. Medžiai pasipuošia įvairio
mis spalvomis. Vysta gėlės. Visa 
gamta keičiasi. Laukiniai gyvu
liai ruošiasi žiemai. Laukiniai 
paukščiai renkasi šiltesnes vie
tas žiemai. Žmonės pradeda šil
dyti butus. Saulė daugiau nebe
šildo. Žiema jau ateina.

Rita Cereškaitė, 
Bostono Baltijos t-to jaun. skautė.

Užsklanda 
skautės Gaidos Visockytės.

Jaun. skautė Gražina Treinytė

Mes paukštytės nemažytės
Pačios mokame tvarkytis.
Nors savaitę čia tik būsim, 
Mes dainuosim, dirbsim, triūsim.
Mes prie darbo noriai stojam. 
Vyresniuosius pavaduojam.
O prie laužo mes artistės. 
Pačios sugalvojam viską!
Jei virtuvėj darbą duotų. 
Mes paruoštumėm jums puotą! 
Bet kai reik vadų paklusti, 
Mums tik leidžia bulves skusti...
Kaip atsikeliame rytą.
Kiek darbų mums pramatyta!
Daug dainų reiks išdainuoti. 
Ir pažaisti, pasportuoti.
Vakarop visas subūrė
Palapinėn mūs didžiulėn.
Ir tamsos tylioj ramybėj
Pasakos čia plaukia tyliai,
Kai švilpukas tylą skelbia, 
Greit nutraukiam savo kalbą. 
Labanakt, sesut paukštyte, 
Vėl sušvilpsiu tau iš ryto!

(Iš Šauklio)

Glevelando jaunesnieji skautai stovykloje. Kairėje: prie laužo vaidinti padeda ir Sargis Margis. Dešinėje: 
virvės tempimo varžybos. s. V. Bacevičiaus ntrs.
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MŪSŲ DRAUGAS BRONIUS

Paskutiniosios dvi stovyklos 
dienos buvo labai smagios. Visa
da taip būna. Susidraugaujame. 
Linksma žaisti ir dainuoti.

Ypatingai linksma, nes kartu 
su mumis dvidešimt devyniais 
stovyklavo naujas ir netikėtas 
stovyklautojas "Bronius". Žino
ma, tai nebuvo tikras skautas, o 
drėgno pušyno gyventojas. Jeigu 
papasakočiau, kaip jis atrodė ir 
ką jis veikė, ar galėtumėte at
spėti, koks tai sutvėrimas?

Bronius savo vardą Įgijo iš 
dviejų skautų, Algio ir Jonuko, 
kurie jį priėmė į stovyklautojų 
tarpą.

Bronius mokėjo gražiai šypso
tis. Jo plati burna atsidarydavo, 
ir jis parodydavo savo liežuvį. 
Mat, nebūdamas žmogus, Bro
nius nežinojo, kad tai žmonių pa
saulyje negražu.

Jam patikdavo skautai. Jau 
apie aštuonias savaites jie ten 
stovyklavo, kai mūsų draugovė 
atsirado ir pradėjo skambėti gra
ži lietuvių kalba. Atrodo, kad 
Bronius išmokęs kur nors truputi 
lietuviškai ir norėjo artimiau su 
mumis susipažinti.

Savo didelėmis akimis stebė
davo, kas čia darosi. Rytą netoli 
savo namuko prie balos tarp ak
menų pušyno pakraštyje maty
davo, kaip skautukai keliasi, ei
na praustis. Jam nė j galvą ne
atėjo praustis, nes jis beveik vi
są dieną vandenyje sėdėdavo ir 
plaukiodavo. O apie muilą Bro
nius net nebuvo nė girdėjęs.

Vėliau Bronius matė, kaip kyla 
Lietuvos vėliava ir skautų gairė. 
Po to būdavo tylu, nes skautai 

išeidavo žaisti ar prie ežero laive
liais plaukioti.

Tada Broniui kildavo mintis 
apsižvalgyti. Kadangi jo kojos 
nelabai didelės, jis lėtai eidavo, 
linguodamas iš šono į šoną. Jam 
būtų daug lengviau plaukti! Bro
nius apžiūrėdavo visus įrengi
mus ir papuošimus prie vėliavos 
stiebo, bandydavo perskaityti 
skelbimų lentoje pranešimus, bet, 
būdamas per žemas, nematyda
vo nieko.

Štai, žingsniai pasigirsta!! Su
grįžta skautai pietų! Greit greit 
Bronius bėga į savo slaptą lan
dynę. Ten jis galės sau pietų už
kąsti, sugaudydamas muselių ir 
vabalėlių. Popiet galės nusnūsti, 
nes saulė švies ir kaitins jo šo
nus. O skautai jo nesuras, nes jie 
patys savo skilčių valgyklėlėse 
skaniai pietauja.

Ir kasdien taip būdavo.
Ar jau atspėjote, kas Bronius, 

per gyvuliukas?
Vakare pabudęs po saldaus 

miego, Bronius išgirsdavo dainas 
ir šūkius ir matydavo lauželio 
liepsną, šokinėjančią tarp mede
lių. Tyliai, tyliai per spygliais už
dengtą miško kilimą jis nuslink
davo pasiklausyti ir pažiūrėti 
vaidinimų.

Po kelių dienų jam taip dainos 
patiko, kad neiškentė. Neiškentė 
ir uždainavo pats:

"Gluok, gluok, gluok".
"Kas čia?" sušuko keistą balsą 

išgirdęs skautas. Visi klausėsi, 
norėdami sužinoti, kas čia prie 
laužo atsirado. Juk visi skautai 
jau gerai moka dainų žodžius ir

melodijas. Nejaugi kas taip grei
tai užmiršo?

Bet nieko negirdėjo tą vakarą, 
nes Bronius vargšas susigėdo, 
nepataikęs į dainos gaidą. Pa
raudusiais skruostais nuėjo na
mo nakvoti, nesulaukęs laužo 
pabaigos.

Kitą rytą apsidairęs Bronius 
mato, kad tylu, neįprastai tylu. 
Mes žinome, kad jeigu jis mokė
tų skaityti, lentoje matytų užra
šą "Šiandien iškyla". O jeigu 
skautai žinotų, kad Bronius len
tos nepasiekia, gal būtų jam ma
žą skelbimų lentą padarę. "Nu", 
galvoja, "gal pramiegojau ryto 
trimitą".

Ir vėl išėjo pasivaikščioti po 
stovyklą.

Visur tylu, nieko nematyti. Pa
lapinės uždarytos, lyg visi būtų 
išėję ar išvažiavę namo. Jam pa
sidarė liūdna, nes norėjo geriau 
susipažinti.

Ir taip vaikštinėdamas užmiršo, 
kur einąs. O kai skautai iš išky
los sugrįžo, per vėlu buvo nusku
bėti ir pasislėpti. Algis su Jonu
ku jį pamatė tarp laužavietės ir 
vėliavos stiebo ir pagavo.

Išsigando Bronius. Net užmiršo, 
kaip geras stovyklautojas, šyp
sotis. Kas bus dabar? Jam gi 
skautukai atrodė kaip milžinai, 
ir galėjo jį paimti į delną. Sėdi 
Bronius delne ir žiūri didelėmis 
akimis į skauto veidą. "Gal pra
rys mane?" — galvojo Broųius.

(Tęsinys 215 psl.)
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ATLANTO RAJONO VYTIES STOVYKLA

VIII. 12-27 d.d. Lisbon, Conn., įvy
ko Atlanto rajono Vyties stovykla. 
Šio rajono sesės ir broliai jau antrą 
kartą stovyklauja savo stovyklavie
tėje. Už šią stovyklavietę paskutinė 
skolos dalis buvo sumokėta rugpiū- 
čio mėn. pradžioje. Pinigus suauko
jo skaučių,-tų tėveliai, skautų rėmė
jai, kitos organizacijos bei kiti duos- 
nūs aukotojai.

Į stovyklą suvažiavo iš Bostono, 
Hartfordo, Elizabetho, New Yorko, 
Rochesterio, Waterburio, Worceste- 
rio ir savaitgaliui dar iš Philadel- 
phijos. Savaitės bėgyje stovyklavo 
apie 100, o per savaitgalį apie 130 
asmenų.

Šios stovyklos programa: specia
lybių programos, skautiški užsiėmi
mai, tautosakos pažinimas, dainų 
mokymas ir t. t. Stovykloje lijo ke
lias dienas, tačiau oras palyginti 
buvo geras. Nors stovyklavietė la
bai pionieriška ir turi daug trūku
mų, stovyklautojų nuotaika buvo 
gera, ir mūsų ąžuolyne skambėjo 
skautiškos ir lietuviškos dainos; 
miškas braškėjo nuo sesių ir brolių, 
atliekančių savo uždavinius ir žai
džiančius vėliavos pagrobimo žaidi
mus. Vilkiukai ir paukštytės ėjo į 
kelių valandų iškylą. Jie išmoko 
ir susipažino su medžių, vabzdžių 
bei paukščių vardais, išmoko pasta

tyti virvinį tiltą, rado uogų bei 
įvairių gėlių. Grižo, nors ir labai pa
vargę, bet labai linksmi.

Broliai skautai šiemet stovykla
vietėje paliko didelį Vyties sto
vyklos prisiminimą. Jie pastatė 8 
tonų milžiniškus vartus. Kaip? Mes 
nežinome. Nors daug prakaito išlie
jo dirbdami, tačiau rezultatai verti 
pasididžiavimo.

Vakare laužai. Kas trečią vakarą 
sesės ir broliai turėjo atskirus lau
žus. Jie praeidavo labai jaukia nuo
taika.

Paukštytės ir vilkiukai turėjo sa
vo atskirus lauželius ant kalno virš 
ežeriuko. Ten balsai puikiai aidi, ir 
jie dažnai sesių ir brolių laužus 
sveikindavo šūkiais.

Po tradicinės “Ateina naktis” se
sės dar susitelkdavo prie aukuro 
maldai “Sutelk mus, Viešpatie, -bū
rin”, ir po švilpuko tyla; miške gir
dėjosi tik ąžuolų ošimas ir visokių 
vabzdelių kalba.

Daug ruošėsi visos skautės ir 
skautai vidurinės savaitės šventei ■— 
Tėvelių Padėkos dienai. Atsidėko
dami už stovyklavietę, jie suruošė 
programą: sukosi tautinių šokių py
nės, broliai bandė vienas už kitą 
aukščiau iššokti, vaizduodami ože
lio šokį, ėjo rikiuočių formacijos iš 
brolių ir sesių, jaunieji iliustravo

Metinė Skautų Aido prenumerata: 
garbės leidėjo — $25.00 
garbės — $10.00
paprastoji — $ 4.00

Nemokamai priedas SKAUTYBĖ.

metų mėnesius, sesė Daiva padaina
vo pora dainų, gitarai pritariant, ir 
viskas baigėsi gyvuoju paveikslu 
Tėvynei.

Nors diena buvo apsiniaukusi ir 
vėliau, lijo, tačiau tėvelių ir svečių 
labai gausiai dalyvavo. Gaila, kad 
dėl lietaus neturėjome laužo.

Praėjo 2 savaitės kaip viena die
na, tiek daug valandų drauge pra
leista, tiek daug ir išmokta. Sesės, 
ir broliai atsisveikindami linkėjo 
vieni kitiems susitikti. Sukaktuvi
niais 1968 Metais — Tautinėje Sto
vykloje.

Vyties stovyklos štabą sudarė: ps. 
V. Kidolis — stovyklos direktorius, 
ps. kun. V. Bitinas — stov. kapelio
nas. Sesių pastovyklėje: ps. L. Mi- 
lukienė — viršininkė, ps. R. Lora — 
Jaun. skaučių vedėja, v. si. V. Jan
kauskaitė — jos pavaduotoja, vyr. 
si. A. Bartytė — komendante, vyr. 
si. I. Jankauskienė — adjutante, si. 
A. Dabrilaitė — programos vedėja, 
v. si. V. Leščinskaitė — jos padėjė
ja. Savaitgalio vyr. skaučių pašto- 
vyklės viršininkė ps. Gilanda Ma- 
tonienė.

Skautų pastovyklė: vyr. si. J. Si
parių — viršininkas, pi. A. Špakaus- 
kas — vilkiukų virš., v. si. V. Bur- 
kūnas — brolių komendantas, si. A. 
Balsys — adjutantas, J. Kasperiū- 
nas — vilkiukų komendantas, si. G. 
Subatis — adjutantas, si. A. Kidolis 
—pagelbininkas. Laikraštėlio Šauk
lys redaktorė v. si. B. Kidolienė, 
sanitarė p. Ona Balčiūnienė ir Mir
ga Šulaitienė. Ūkia vedėjas si. K. 
Dūda, ir p. Ona Palionienė — virėja.

L. M.

P PLATINK — 5KRITUK
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Suvažiavimo dalyviai posėdžių metu.

ATLANTO RAJONAS1
Akademinio Sk. 
Sąjūdžio suva
žiavimai Wor- 
cesteryje, Mass 
rugsėjo 18 d. 
/Deš./ Akademi
kų pirmininkai: ps. A. G-lodas, 
v. s. P. Molis, 
ps. V. Matule

vičiūtė ir 
senj. D.Glodas

Bostono tuntų skautai ir 
skautės rudens iškyloj*.

Traukiau 
virvę iš
kyloje. 203
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1

LSS Taryba, kurios kadencijos metu buvo suruošta laba 
šauni II-diji Lietuvos skautų Ir skaučių Tautinė Stovykl 
1938 m.; skautų - A. Panemunėje, c skaučių - garsiojo P 
žaislio vienuolyno soduose.

Iš nuotraukoje matomų asmenų, pagrindiniais vadovais 
T. Stovykloje buvo: LSS Tarybos Piemininkas v.s. Dr. J. 
Alekna,/ II eil. 5'iš kairės/, Brolijos Vadas /VS/v.s. 
pik. J. Šarsuskas /III e. 3 iš d./, Seserijos Vadė /VS/ 
v.s, Dr, K. Žilinskienė /ii e. 2 iš d./, Skaučių stovyk 
los viršininkė v.s. Š. Čiurlionienė /II e. 2 iš E,/, 
Skaučių stovyklos komendantė v. s. j,. Barščiauskaitė /le 

, Skautų stovyklos komendantas v.s. A. Saulalti; 
. dešinėje/ Dalis skautų stovyklos vadovybės, 3 

iš dešinės v.s. pik. V. Šenbergas, Skautų st. viršinink; 
/Kairėje/ II Taktinės stovyklos /skautų/ plakatas. 
/Dešinėje/ Garsusis Pažaislio vienuolynas; Skaučių st 

vykia įvyko kairėje ir žemyn nuo vienuolyno sienų.
/Žemai/ Nejauno vaizdai prie II T. Stovyklos.

Kauro vaizdas 
•nuo Vytauto 
•!kaln©.

Il-oji LIETUVOS SKAUTŲ ir SKAUČIŲ TAUTINE STOVYKLA 1958 a.

204-
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Alfr. Petrauskas

dai-na,su

ai — mas,ga - ros

BE TĖVYNĖS

2 Tem- zė , Ni - a

Su jau- nys- tės ryz - tu

r.S palis
Marciale energico 1967

Ši skautinė 
daina sukurta 
lietuvių skau 
tų ir skaučių 
Anglijoj® dvi 
dešimtmečiui 
paminėti.

u

Anglijos ra
jono vadovybė 
dainą skiria 
visos mū
sų skautijos 
auksiniam ju
biliejui pa
gerbti .

m
Skau-tižf- ka de ja ir spal- va

smė- lysmųAus-tra - Ii - jos pla - tu -

Siau- ri - ne zvaig - zde ) Kry- zius Pie- tų,

Pre - ri - jų 

rali

ki Ii lu - ma,

sto

Vii

3

PaslrūpinkiM 
Sukaktuvini ei s 
metais šią, dai
nę. gražiai dai
nuoti visur* mo za

Mu- sų ta - kų 

II - gė -si tik

vyk - la

vien ug - dys

SAREINCTULA

Liaudies

2.
Sarbinčiula ogola, 
Man lėtutis augino, 
Sorbinto, sorbinto(2k)

su - ras

Lietuviai skautai ir skautės bran
gina visa, kas lietuviška.

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

la o-gė-la, Sor-bin-to sor-bin-to(2k)
vi au-gi-no?
3. .4 •Sarbinčiula ogela, * Sarbinčiula ogela, 

0 kas tavi siurbino? Man saulala siurbino, 
Sorbinto, sorbinto(2k) Sorbinto, sorbinto(2k)

Iš dainų rinkinio
S U D A I N A daina--- -— ■ ■r;

r —t—

1. Sar-bin-čiu- 
o kas ta-

SUKAKTUVINIAIS 
METAIS ir 
TAUTINĖJE 
STOVYKLOJE 
reikia naujų 
dainų, lietu
vių liaudies 
dainų, sutar
tinių ir p.
Reikia naujo 

vėjo ir žygyje 
ir prie laužų I

niaus

206-

I laisve.brolybg ir Dievą, 
Čia skautai sude'jome viltis 
Vienybėj žygiuojam jau arti 
Atgimimas mus tautos nušvis

Kad Nemuno versmių 
Trispalve iškeltume 
Zydrinėj’atsikvėpė 
Atgimimo skambėtų

Pavėsy , 
aukštai, 
plačioj, 
varpai .
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J LNOSU
B C E_hĮ H

MNOR
N K S M 
E S T U

P
I į Tarp šių
E . 20 gėlių

raidžių yra 
vardų.

1968 — SUKAKTUVINIAI METAI 
Tegul kiekvieną tais metais 

lanko SKAUTŲ AIDAS 
kviečiami užsisakyti!

SKAUTŲ AIDAS ir SKAUTYBČ

metinė prenumerata — $4.00. 
garbės prenumerata — $10.00. 
garbės leidėjo pren. — $25.00.

VisiR J L N P

G T O T rJLŪNASTA 
Ml

CllIIl

U 
p 
u

~ ■ - I K 
PAlįM K S L B TV

Ps. B. Kidolianes ntr.

S N OJAS 
hL Ž T. A D A T L

T R A’S T
U

-yj f- » Į i į v oiJ Gi 
s/rAWjKi TeIv d n t b

E
N
AJ
N S b R B P T V U T K S R 2 Y

M 
K 
S 
B 
C 
O

Isauskime" šią juosta.
1. Medis, kurio vardu yra pava

dintas vienas mėnuo.
2. Aukštas, spygliuotas, visada 

žaliuojantis medis.
3. Paukštis vadinamas artojo 

draugu.
4. Paukštis pagal kurį pavadin

tas jaunesniųjų skaučių 
ženklelis.

3. Sodas, kuriame auginami įvai
rūs pasaulio augalai.

6. Paukštis, apie kurį sakoma 
"margas kaip ..."

7. Rudenį krinta nuo medžių.
8. Lietuviai prie savo namų so

dina . . .
9. Naminis paukštis.
10. Vandens gyventojas.
11. Vaismedžiais apsodintas plotas.

12. Iš sausų gėlyčių supinta, neša
ma į bažnyčią prieš Velykas.

13. Clevelande leidžiamas lietuvių 
laikraštis.

14. Kokie drabužiai yra lietuvaitės 
papuošalas.

15. Skautės moka austi ...
16. Velykių kiaušiniai.
I?. Pro Vilnių tekanti upė.
18. Rugiai, miežiai, avižos, kvie

čiai vienu vardu vadinami ...
19. Lietuvos kunigaikščių gyvenviėtė.
20. Skautų sąjungoje tik skautas 

vytis ją turi.
21. Žemaitijos upė.
22. Žinomas laikraštis lietuvių 

tautinio atgimimo metu.

Daugumą atsakymų į šiuos klausimus atrasime knygoje 
"Skautybė Lietuvaitei".

-207
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KALAKUTASIX. 24. Nežinau, koks velniūkštis pašnibždėjo man į ausi, kad pasisiūlyčiau vakaro - koncerto bufetui iškepti kalakutą.— Kas čia tokio? — sakysite, — didelis dalykas! — bet išklausykite.Visos mano bičiulės puikios šeimininkės; beveik kiekviena pagarsėjusi kuo nors: riešutų ir Aleksandro tortais, kopūstiniu pyragu, lašiniuočiukais, babka, marinuotom silkėm, šaltiena... Žodžiu, nuostabu, kaip meistriškai jos moka kepti, šutinti, virti, puošti, skanu net pagalvojus. Tik aš nieko ypatingo nemoku pagaminti, kas tikrai baisu, nes meta juodą šešėli ne tik ant manęs kaip šeimininkės, bet ant visos mano giminės. Ir iš tiesų, kodėl mano giminė manęs neišmokė to meno? Tikriausia manęs nemylėjo...Jausdamasi labai kalta, kartais at- sidusdavau, bandydama save nuraminti tuo, kad mano šeimos nariai niekuomet neturėjo skilvio žaizdų ir visada iš veido atrodė sveiki, raudoni. Be to “mano” pyragas — jis kiekvieną kartą išeidavo kitoks — pagal vaikų žodžius išgelbėjo ne tik juos, bet ir jų gimnazijos draugus nuo bado...Kaip ten būtų, matyt, kažkas manyje nutarė pagriebti jautį už ragų ir pasisiūlyti iškepti kalakutą.Nagrinėdama savo elgesį dabar galvoju, kad gal posąmonėj tikėjausi, kad sesės atmes mano siūlymą, — kada nors reikės pagvildenti šį dalyką su psichologu — bet niekas neužprotestavo, ir man nieko neliko, kaip, parėjus namo, paskelbti, kad šventei kepu kalakutą.Po mandagios tylos pažadėta mano žygi remti ir man viskuo moraliai ir materialiai padėti.Kas galėtų trokšti daugiau?X. 5. Pabudusi iš neramaus miego sugalvojau atlankyti seną bičiulę — jos nebus koncerte — ir paklausti, ar ji nesutiktų iškepti kalakutą už 

mane. Mat, kelis kartus buvau ragavusi jos Padėkos dienos paukštį — auksiniai rudą, kvepiantį, tiesiog tirpstantį burnoj — ir man staiga atrodė, kad tik toks vertas vakaro- koncerto.Kupina naujų vilčių išsiruošiau dai- priešpiet i miestą, bet grįžau priblokšta: Pranutė nemokanti daryti dypukiško kamšalo, pripratusi prie kitokio...Buvo skaudu, bet niekas negalės sakyti, kad nebandžiau, nesistengiau kreiptis i mano akyse didžiausią specialistę.Prisimindama, kad skautė linksma, susivaldo ir nenustoja vilties, nutariau padaryti generalinę repeticiją.X. 7. Iškepiau bandomąjį kalakutą, ir netikėtai atėjo svečių. Tik tada pastebėjau, kad paukščio kojos perkepė, bet krūtinė buvo gana graži.Visi valgėme, ir, man bent, buvo skanu. Vienu momentu net linksmai pagalvojau:— Jei anas kalakutas sesėms nepatiks, parnešiu jį namo, sukviesiu kaimynus, ir sušluosime jį!
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Tą naktį saldžiau miegojau.X. 11. Matyti, sesės manim susirūpinusios: telefonu duoda man įvairiausių patarimų, kad kalakuto kulšys nebūtų per tamsios — vadinasi, aną kartą pastebėjo! — kad būtų sultingas, neperkeptas... Viską užsirašau, kad galėčiau ramią valandą apsvarstyti, įsigilinti.Dar turiu ir europietiškų virimo knygą, bet abejoju, ar jos receptai tinka mūsų kalakutams.X. 18. Grįžome iš maisto krautuvės su dviem kalakutais: iškepus abu. paaiškės, kuris tinkamesnis. Taip sakant, pagavome du zuikiu iš karto, kurių vienu galėsime namie švęsti triumfą arba... Geriau negalvoti!Tiesa, išimdama kitus maisto produktus iš maišų, netikėtai radau šeimoms žurnalą su keptu kalakutu viršelyje.Kokia jautri dovana: gal kaip tik tas žurnalas bus šiaudas, kuris gelbės skęstančią.X. 20, 11 vai. rytą. Pirmasis prikimštas kalakutas orkaitėj. Budėdama ruošiu antrąjį.Naktis buvo klaiki: pirma negalėjau užmigti, o paskui pašokau iš miego. Man pasirodė, kad mūsų kalakutai laksto prievelėje po langais šaukdami:— Mums šalta, šalta! Kiškite mus į orkaitę, arba grąžinkite mums plunksnas!(Tęsinys 215 psl.)
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Lapkričio 1 d. prasidėjo Lietuviu Skautų Sąjungos SUKAKTUVINIAI METAI.
Tai 50 metų sukaktys, kai 1918 vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos Tarybos buvo paskelbta aktas, kuriuo atstato

ma Nepriklausoma Lietuvos Valstybė.
Tai 50 metų sukaktys, kai 1918 lapkričio 1 d. Vilniuje įsikūrė pirmasis Lietuvos skautu vienetas.
Sukaktuviniai metai pradėti PRADINE SUEIGA, kuri įvyksta veikliuose skautų ir skaučių vienetuose 

JAV-ėse, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje, Vokietijoje ir k.
Kitas Sukaktuvinių Metų įvykis — 1968 vasario 16 d. TĖVINĖS SUEIGA.
Savo nuotaikomis, savo darbais, savo ėlgesiu ir gražiu skautiškojo gyvenimo būdu tinkamai įprasminkime 

SUKAKTUVINIUS METUS!

Mieli Broliai,
Paklausykite trumpos pasakėlės. Tėvas atsinešė delne nedidelį 

augalėli.
— Vaikai, tai yra beržas. Mes jį pasodinsime ir iš jo išaugs dide

lis medis.
— Iš šitos mažos šakelės išaugs medis? — stebėjosi vaikai.
— Jo šakose paukščiai čiulbės. Ir jeigu šakos tinkamai išaugs, 

tai gal ir supynęs pakabinsime, — toliau kalbėjo tėvas.
— Paukščiai galės tupėti? Ir net supynęs pakabinsime... — dar 

daugiau stebėjosi vaikai. — Tik pažiūrėkite, juk ir musei vietos nėra.
Medelį pasodino kieme. Laistė, prižiūrėjo. Pamažu medelis ėmė 

augti. Ilgai augo, tačiau išaugo. Kartu su juo išaugo ir vaikai. Tapo 
vyrais, merginomis. Dažnai susirinkdavo po medžiu ir minėdavo tuos 
laikus, kai medis dar buvo tik maža šakelytė.

Taip ir Lietuvių Skautų Brolija iš vienos skilties išaugo į didelį 
galingą medį. Jo šakos siekia toli. Po visus pasaulio kraštus išsišako
jo mūsų Brolija.

Štai jau 50 metų jubiliejaus sulaukėme. Tai puiki šventė ir visi 
broliai laimingi, kad gali švęsti šią gražią šventę. Tačiau jeigu imsi
me tik švęsti, tad kuo gi pasiteisinsime prieš tuos, kurie per 50 metų 
dirbo ir išugdė Broliją? Tad ši reikšminga šventė turi būti įprasminta 
darbu. Todėl 1968 — Jubiliejiniams metams skelbiu Brolijos šūkį: 
ŠVENTĖ ŠIRDY — DARBAS RANKOSE.

Tegul mūsų širdys džiaugiasi pasiektais laimėjimais, bet mūsų 
rankos tegul nesustoja poilsiui. Dirbkime visomis išgalėmis, kad Ju
biliejiniai metai būtų patys gražiausi ir veikliausi Brolijos metai.

Jubiliejinius metus apvainikuosime Tautine Stovykla. Tai bus jau
penktoji Lietuvių Skautų Sąjungos Tautinė Stovykla. Jau dabar pra-

ŠVENTĖ ŠIRDY — 
DARBAS RANKOSE

dėkime rengtis. Visur ir visados visiems kar
tokime: PASIMATYSIME TAUTINĖJE STO
VYKLOJE!

Budėkime!
Jūsų

v. s. Vladas Vijeikis, 
Lietuvių Skautų Brolijos

Vyriausias Skautininkas

Mieli Skautų Aido 
skaitytojai, bendradarbiai, 
platintojai ir palaikytojai.

Tuoj baigsis kalendoriniai metai. 
Ateina didieji — 1968 — Sukaktu
viniai Metai.

Laikraščio medžiaginiai išlaikyto
jai vėl beldžiasi į Jūsų duris ir krei
piasi į Jūsų širdis: rinkite Skautų 
Aido 1968 m. prenumeratas ir tuo 
padėkite išlaikyti Skautų Aidą gy
vą ir 45-aisiais jo ėjimo metais.

Kiekvienam laikraščiui reikia tal
kos. Organizacijos laikraštis gali iš
silaikyti tik tos organizacijos rūpes
čiu, o tas rūpestis tenka visiems va- 
dovams-ėms ir kiekvienam nariui.

Skautų Aidas turėtų lankyti kiek
vieną skautišką šeimą ir būti sve
čiu skautų bičiulių šeimose.

Padėkime, kad taip būtų 1968 me
tais.

Redakcija ir Administracija.

SIUNČIAMA:

Su šiuo Skautų Aido numeriu vi
siems jo gavėjams siunčiama:

šauklys Sk. Aido 1968 m. prenu
meratos reikalais;

— Sk. Aido 1968 m. užsakymo lape
lis ir

— vokas užsisakyti Sk. Aidą ir 
Skautybę.

PASINAUDOKITE JAIS TUOJ 
PAT!

S. A. administracija.
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ANGLIJOS RAJONAS
LSS Anglijos rajono tradicinė va

saros 18-ji stovykla įvyko VIII. 5-12 
d. Lietuvių sodyboje Headley Parke.

Stovyklavo 18 sesių ir 33 broliai 
ir Vokietijos rajono Aušros tunto 6 
broliai su t-ku ps. A. Veršeliu.

Sesių Aušros pastovyklei vadova
vo ps. G. Valterytė, o brolių Lietu
vos pastovyklei s. v. psi. St. Kaspa
ras.

Stovyklą dvasiškai globojo kun. 
A, Geryba. Maitinimu rūpinosi s. 
Br. Zinkus, jam padėjo s. v. R. Čer- 
bauskas. Pirmąją pagalbą teikė ir 
Taukuotą puodą redagavo v. si. R. 
Valteris. Visai stovyklai vadovavo 
s. J. Maslauskas; jo padėjėjas buvo 
ps. A. Veršelis.

Dalis vadovų su s. Br. Zinku atli
ko stovyklos paruošiamuosius dar
bus 9-10-11 d., o stovyklos darbus 
užbaigė Manchesterio vienetai su s. 
J. Maslausku 13-14-15 d.

Stalai buvo papuošti lietuviškais 
skautiškais ornamentais. Buvo pa
statyta koplytėlė ir Rūpintojėlis.

Sekmadienis: kun. A. Geryba at
našauja mišias ir praveda religinio 
turinio pašnekesį. Pamaldose daly
vauja netoli stovyklaują lenkų 
skautai.

Pirmadienis: 7 vai. keltis, mankš
ta, prausimasis, apsitvarkymas, ryt
metinės pamaldos, vėliavos pakėli
mas, pusryčiai, inspekcija, užsiėmi
mai, iškyla. Vakare laužas ir skau
tų vyčių kandidatų tradicijos.

Antradienis: po inspekcijos — pa
šnekesys, skautiškos programos. Iš
kyla 3 mylių su kelionės sutartiniais 
ženklais ir aprašymu.

Trečiadienis: po inspekcijos jau
niesiems broliams ir sesėms pirmo
sios pagalbos praktikos pamoka 
(kam reikalingos sk. lazdos, balti
niai, kaklaraiščiai ir t.t.), kurią pra
veda s. J. Maslauskas ir v. si. R. 
Valteris.

Vyresnės sesės su broliais mokosi 
naujų dainų iš muzikos mokytojo p. 
A. Petrausko.

Po pietų: kopėčių darymas, tiltų 
statymas ir pn., kepimas, programi
niai skautiški ir lituanistiniai pašne
kesiai (s. J. Maslauskas, s. Br. Zin
kus, ps. A. Veršelis). Sportas su 
kliūtimis; plaukimo rungtynės.

Svečiuose lenkų skautų lauže.
Ketvirtadienis: iškyla dienai į 

Gilwellio Parką ir Londoną. Gil- 
wellį daug nematytų ii' naudingų 
dalykų: įrengimai kursams, pasta
tai, skautiškas muziejus, kuriame 
teko matyti LSS aukščiausias Gele
žinio Vilko ordinas, du Lelijos ordi
nai ir lietuviški pašto ženklai su 
užrašu Lithuanian.

Londone mažai sustota dėl lietaus. 
Grižus Į stovyklą po vakarienės pa
šnekesiai vilkiukams, skautams ir 
skautams vyčiams (s. J. Maslauskas, 
ps. A. Veršelis, v. si. A. Jakimavi
čius).

Laužas ir naktiniai žaidimai.
Penktadienis: pašnekesiai religi

nėmis temomis (kun. A. Geryba). 
Skautiškos programos dalykai.

Lauže dalyvauja lenkų skautai su 
vadovais.

Šeštadienis: po inspekcijos rajono 
vadijos ir vienetų vadovų posėdis. 
Aptarta LSS 50 metų atžymėjimas, 

kartu ir Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 50 m. sukaktys.

V-osios Tautinės stovyklos reika
lai, rajono sekančiųjų metų vasaros 
stovykla, rajono 20-čio užbaigimo 
šventė, Budėkime reikalai, 20-čiui 
atžymėti brošiūra, našlaičio skauto 
išlaikymas šventės proga, ypatingas 
gerasis darbelis ir kiti einamieji ra
jono reikalai.

4 vai. po pietų stovyklos uždary
mas ir įžodžio iškilmingoji sueiga, 
lauželis ir vyresniesiems pasilinks
minimas.

Organizacijų vadovybei bei rėmė
jams įteikiami LSB VS paruošti pa
dėkos lapai, sukėlę malonų atgarsį.

Org-jų atstovų žodis; kapeliono 
ir stov. viršininko žodis skautams, 
tėvams, svečiams, visuomenei.

Svečių tarpe buvo iš Amerikos at
silankiusi p. Izbickienė, prieš 18 m. 
gyvenusi Anglijoje ir buvusi aktyvi 
skautė-vadovė, ir v. si. Marius Gri
nius su tėveliu iš Kanados. P. Gri
nius filmavo stovyklą ir pažadėjo 
parodyti filmas Amerikos ir Kana
dos skautams ir visuomenei.

Sekmadienis: pamaldos ir išsi
skirstymas į namus.

Įžodžius davė 1 vilkiukas, 1 jaun. 
skautė, 1 skautas, skautų kand. 2, 
sk. vyčių 2.

Ligonių nebūta. Pasižymėję skau- 
tai-ės ir vienetai gavo dovanėlių. 
4 skautai įgijo spec, ženklus, 3 vilk, 
išlaikė egz. į aukšt. p. 1., 1 skautas 
irgi, 1 pakeltas į aukšt. vyr. laipsnį. 
Su Aušros tunto broliais pasidalinta 
skautiškomis knygomis, jie buvo 
mūsų stovyklos svečiai.

s. J. Maslauskas

JAV Atlanto rajono 1967 m. stovyklos ženklas su įrašais vėliavų aikštėje.
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MUSŲ TEATRAS arba Skautiškieji vaidinimai
LEGENDA APIE ILGESĮ

Nelės Mazalaitės Scenai paruošė Beatričė Kleizaitė-Kerbelienė

Sekretorius (baigęs rašyti, atsipu
čia) : Jau viskas. Ach, mes pritrūko
me sidabro lakštų popieriui, ir de
besys kas kartą darosi plikesni, nes 
visą mėlynę suvartojau rašalui. Ne
trukus turėsiu užsidėti akinius, taip 
pavargsta mano akys nuo šito rašy
mo: niekuomet per jokius šimtme
čius nesame turėję tiek naujų gy
ventojų (pašaukia angelus, tie dide
lę knygą užkelia ant lentynos).

Šv. Petras: Gerai, gerai, kad vis
kas sutvarkyta, o dabar eik persi
vilkti. Ant mėnulio rago pakabintas 
naujas drabužis, nes šitas nuo raša
lo dėmių pasidarė mėlynas kaip 
upė. (Vėlės gieda).

Štai jau jūs ir namie (eina toliau, 
ten šv. Antanas ir riteris Jurgis 
ruošia naujųjų metų vežimą; vėliau 
atneša Naujuosius Metus — mažiau
sią vaidintoją — ir įsodina į veži
mą. Varpas muša 12 kartų. Ateina 
Motina Marija, angelai).

Mafija (Naujiesiems Metams): 
Būk geras žmonėms. (Išveža pro 
vartus, bet uždarant vos nesuspau- 
džia žmogaus).

Vartininkas. Čia kažkas stovi (pa
šviečia žibintu į veidą). Žiūrėkite, 
atėjo vėlė.

Sekretorius: Vėlė? Aš dar neturiu 
naujos knygos ir labai pavargau 
nuo rašymo. Kaip tu čia atsiradai 
nelaiku?

Vėlė: Jūs turėjote iš čia matyti 
upę Nemuną; jūs pastebėjote Biru
tės kalną — tai tenai... Ach, upė 
siaura ir kalnas žemas, ir jūs, tur 
būt, nepastebėjot jų, nežinot mano 
krašto. Taip, mano namuose visiš
kai paprasta, visiškai, tačiau ten 
buvo gera man. Bet į mano kraštą 
atėjo žmonės, žiauresni už velnią. 
Svetimi atėjo, raudoni nuo kitų 
kraujo. Jie neleidžia melstis, mylė
ti ir paliesti savo žemės, neleidžia 
laisvai gyventi... Ir kiekvienas, kas 
norėjo išlikti gyvas, bėgo iš namų, 
slėpėsi kitur. Ir aš prisiglaudžiau 
svetimame krašte. Vėjas ten buvo 
švelnus ir saulė šilta, bet aš galvo
jau tiktai apie paliktą tėviškę. Aš 
buvau sotus, tačiau alkau per sapną, 
aš troškau namo.

Dievas (Dievo Ranka ir toliau tik 
šviesa).

Vėlė: Ir visą laiką buvo šitaip ma
no širdyje, kol atsidūriau čia — 
štai kodėl negalėjau pasakyti, kaip 
aš miriau.

Mafija: Jis mirė iš ilgesio. Jis mi
rė iš tėviškės ilgesio. Nuveskite jį į 
Dievo poilsį.

(Veda vėlę pas Dievą).

Dievas: Dabar tavo širdis išgis ir 
pajus ramybės saldumą, mano varg
šas vaike. Gyvenk džaugsme, kuris 
nesibaigia.

Savo sueigų, minėjimų, švenčių 
bei laužų vaidinimams reikia ieško
ti vis naujos medžiagos, įvairesnių 
būdų ir originalesnių dalykų.

Inscenizavimai yra vienas tokių 
naujumu skautiškose programose.

Aktorė B. Kerbelienė skautams- 
ėms padeda Legendą apie ilgėsi per
teikdama inscenizuotai. —Red.

Vėlė: (nuleidusi galvą) Aš noriu 
namo, (kuone verkdama) Aš noriu 
namo...

(Dangaus personalas labai nuste
bęs ir pasipiktinęs).

Dievas: Tu nori grįžti į žemę, į 
vargą ir nežinomybę... grįžti iš dan
gaus?

Vėlė: Aš noriu namo.
Dievas: Ar tu žinai, kad turėsi 

perkęsti visa bloga, ką tik žmogus 
randa žemėje? Kad turėsi nešti ant 
pečių daugiau, negu pakeli?

Vėlė (maldaujamai): Aš noriu na
mo.

Dievas: O jeigu, vos palietęs žemę, 
tu sutiksi mirtį, žmogau, ir vėl sto
vėsi prie mano vartų pavargęs ir 
nelaimingas?

Vėlė: Bet aš būsiu išvydęs savo tė
viškę. Kai mano kūnas gulės gimti
nės žemėje, mano darbai ir ilgesys 
paliks tenai. Aš dėkosiu patekęs 
pas Tave, Tėve. Aš noriu namo.

Dievas (pašaukia didžiausią ange
lą): Pasivyk Naujųjų Metų vežimą. 
Tegul nuveža šitą žmogų į jo tėviš
kę.

Vėlė (prisiglaudžia prie Jo kojų 
ir šypsosi) Tamsa.

Šventasis Petras: Kaip čia atsira
dai? (Susirenka kiti ir apstoja vėlę, 
kuri yra tyli ir paniurus).

I: Ar tave užmušė kovoje?
Vėlė: Ne.
H: Ar užgriovė mieste bombos, ar 

pritrenkė plytos?
Vėlė: Ne.
UI: Gal būt, tu mirei badu?
Vėlė: Ne.
I: Gal pagavo tave speigas ir pū

ga?
II: Ar neprigėrė! jūroj? Ar neišti

ko sunki liga?
Vėlė: Ne.
Šv. Petras: Kodėl gi tu mirei? 

Kaip atėjai čia?
Vėlė: Aš ėjau namo.
Šv. Petras. Kur tavo namai? Papa-

Anglijoje. Lietuvių sodyba. Lietuvių Sąjungos 20 metų sukaktį minint 
Sąjungos pirmininkui p. J. Vilčinskui įteikiamas ordinas Už Nuopelnus; 
įteikia rajono vadas s. J. Maslauskas. Stovi — kun. A. Geryba, kun. S. Ma
tulis, MIC, p. Mašalaitis, inž. S. Nenortas, ps. G. Valterytė ir s. B. Zinkus.

šakok, kame tu gyveni. P. Tričio ntr.
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LIETUVIU TAUTINĖ MUZIKA

Čia matome šitokia labanoro dūda: muzikantas pučia į trumpą vamzdeli — pūtiklį arba cibuką. Per jį pripučiamas oras i odinį maišą. Tarp pūtiklio ir maišo yra vožtumas — plėvelė, praleidžianti orą tik į vidų.Melodinis vamzdelis — sopelka, ragelis, žaleika —- yra savotiška birbynė, užsibaigianti riestu mediniu ragu. Pirštai užspaudžia arba atleidžia 6-9 garso skylutes. Liežuvėlis nendrinis.Ūkas — triūba, bosas, didysis ūkas, didysis ragas — labai ilgas uosinis vamzdis su viršun užriesta pušine taure. Ūko liežuvis išdrožtas iš nendrės arba avietės stiebo. Ūkas neturi garso skylučių ir išduoda vieną pastovų žemą burdonuojantį toną.Kai dūdoj lieka mažai oro, muzikantas jo vėl pripučia.Dūdas gamindavo dūdadariai. Kaina būdavo nemaža, ypač jei oda arba kailis buvo ypatingai geros rūšies ir vamzdeliai papuošti variu.
RAGAI, RAGELIAI, OŽRAGIAIŠie instrumentai buvo medžiotojų ir kerdžių vartojami ir daromi iš gyvulių ragų. Žiloje senovėje tikriausia ragais — gal taurų ir stum

brų ragais — žmonės buvo įspėjami, sušaukiami, raginami drąsiai kovoti.Ragas, įkaitintas verdančiame vandenyje, buvo lengvai apdorojamas: nupiaustomas smailgalys, išgręžiama skylutė (arba 2, 3, kad būtų daugiau garsų), pats galas apdailinamas, kad geriau pritiktų prie lūpų.Dažnai ragai būdavo net išpiaus- tinėjami ar puošiami blizgančiu metalu.Pūsti ragą nelengva, reikia įprasti, bet garsas gamtoje toli neša. Yra manoma, kad kai kur net moterys skudučiuodavo (paskaitysi vėliau!) ir ragus pūsdavo.Buvo daromi ragai ir iš tošies arba medžio žievės, bet jie buvo nepatvarūs.Karvių ragai būdavo įmaunami į vienas kitą net po kelis — iki 26" ilgio. Iš žąsies pluksnos išpjautas liežuvėlis arba ilgesnė medinė tūtelė įstatoma į rago galą. Jei tūtelėje išplautos kelios skylutės, grojamos įvairios melodijos.Būdavo ir medinių ragų (daudy- čių). Kiek išlenkto medžio gabalas (klevo, guobos, beržo) išilgai pusiau perpjaunamas, išskaptuojamas, po to atgal sudedamas, aptepamas smala arba sakais ir apvyniojamas karšta beržo tošim.Instrumento ilgis būdavo 18" — 36". Plonas galas būdavo laikomas prie lūpų. Komplektai susidėdavo iš 5 įvairaus ilgio ragų. Tada jais grodavo net penkiese.Ožragiai -— jie lenkti — buvo žinomi jau XVI a. Yra vėlesnių žinių, kad didikų medžioklių metu pūsdavo ir ožragius.XVIII a. ožragius (tirlitus) pūsdavo kai kur per Prisikėlimą, kitur vėl XIX a. per Bernelių mišias.Dar vėlesniais laikais — net XX a. pradžioje — kerdžiai, dažniausiai Dzūkuose, ožragiu prikeldavo šeimininkes viena melodija, o “išginimą” po kiek laiko kita.Ožragiu tirliuojant karvės būdavusios ramesnės, geriau ėsdavusios, o išsisklaidžiusias po mišką jas galima buvę nesunkiai sušaukti.Pavasarį, išėję į laukus arti, pa

vargę vyrai sustodavę ir pūsdavo ragus koki pusvalandį. Taip pat per šienapiūtę žmonės atsilsėdavę pūsdami ragus. Pūsdavo juos ir prie laužo.Ragų balsą girdėdavo net už 8 kilometrų. Atrodo, kad seniau būta kažkokių ragų pūtimo centrų tam tikrose vietose ir tam tikru atstumu, toliau nuo miestų, didelių kelių, tarp pelkių, miškų, už sunkiai pereinamos upės ir t. t.Kerdžiai linksmindavo jais piemenukus, ypač per Sekmines, piemenų švenčių metu. Skardų ožragį pūsdavo ir naktigoniai. Jiezno bažnyčioje Gavėnios metu kas penktadienį būdavo grojama ragais vietoj vargonų. Kitur pūsdavo ragus palydėdami mirusį ir pn.Kartais ožragiu virkdino ir jaunąją, kai šį pradėdavo atsisveikinti su gimtaisiais namais.Ragais ir skudučiais pūsdavo ne vien stovėdami, bet ir eidami.Rageliai iš avino, ožio ar jaučio rago (ši reikėdavo suploti) buvo gana paprasti, piemenų vartojami. Liemenyje — smailgalis nuplautas, storgalis palygintas — išgręždavo arba išdegindavo kelias skylutes, ir piemenukai jais grodavo įvairias melodijas.
TRIMITAITiesūs ragai būdavo vadinami ir trimitais, triūbomis, dūdytomis. Jie dažniausiai buvo daromi iš eglės medžio, storgalį apvyniojus beržo tošim.Kerdžių trimitai nebūdavo ilgi, bet patogūs nešioti, persisvėrus virvute ant pečių. Jie labai tikdavo lauke; suderindavo daudytes, trimitus, ragus. Trimitų balsas graudus. Jau XII a. gale trimitai buvo vartojami puolimo metu, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių dvare ir kariniams ir pramogų reikalams.Kartais (vėlesniais laikais) vienas žmogus pūsdavo 2 trimitų, sutaikęs balsą. Per vestuves būgnai palydėdavo trimitus. Kerdžiai trimituodami turėjo visokiems veiksmams kitokius ženklus, kuriuos ne tik žmonės, bet ir galvijai suprasdavo, pvz.: išleiskite gyvulius, sustoti, kairėn, dešinėn, pirmyn, varyti karves milžti, namo ir pn. — 213
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PAUKŠČIŲ LIZDŲ RINKINIAINeužilgo šalna medžių lapus nukąs, ir jie ims byrėti ant žemės. Vieni medžiai anksčiau, kiti vėliau stiebsis į dangų nuogom šakom, lygiai taip pat, kaip vieni anksčiau, kiti vėliau suželia pavasari. Tik ąžuolų lapai ne visi nukris ir šlamės per žiemą net iki kitų metų.Vėlyvas ruduo ir žiema pats laikas stebėti, kas buvo lapų uždengta, ir rinkti medžiagos visokioms parodėlėms bei darbeliams: samanų, sėklų, žievių, sausų žolių ir pn. paveikslams ir bukietams bei kankorėžių kalėdiniams papuošimams.

Skautų gamtos draugų rasti seni paukščių lizdai, 
parnešti ir padėti būkle.Kas domisi paukščiais dabar gali iškylaudamas stebėti, kokiose vietose jie kraunasi lizdus ir kaip tie lizdai atrodo. Be didelės žalos galima ir parinkti lizdų parodėlei būkle. Gražu, jei pasiseka parnešti ir šakelę, prie kurios lizdas buvo prisiglaudęs.Paukščiai ne visi turi lizdus — yra tokių, kurie deda kiaušinius į svetimas gūžtas (Lietuvos gegutė, Amerikos cowbird, strazdų giminės), kurie peri uolų plyšiuose, medžių uoksuose, mažam žemės įdubime, ant plikų uolų, urvuose, ant namų stogo ar po juo. Australijos laukinis kalakutas apkrauna kiaušinius pūvėsiais, kurie kaisdami išperi jauniklius.Jei paukšteliai išsirita iš kiaušinių akli ir nuogi, jie reikalingi gero lizdo ir ilgokos tėvų globos. Jei jie mato iš pirmos dienos, yra apsipūkavę ir gali laisvai judėti, jiems rūpestingai sukrauto lizdo nereikia.Kai kurie paukščiai mielai apsigyvena inkiluose. Randama jų lizdų ir laiškų dėžutėse, senuose batuose, skardinėse ir kitokiose keisčiausiose vietose (karetaitė).Šiaip lizdų kolekcijai galima jų rasti krūmuose, medžiuose, arti liemens arba ir toli iškištų ant plonų šakų (kad būtų saugu), laisvai (kad vėdintųsi), arba rūpestingai sukrautų, kabančių kaip maišelis arba butelis (net šakose virš vandens saugumo sumetimais).Dažniausiai — ne visada — abu paukščiai — patelė ir patinukas — stato lizdą. Nenuilsdami jie renka ir neša medžiagą, kokia jų lizdui reikalinga. Nuostabu, kokie jie miklūs, neturėdami rankų, o tik snapą ir kojas: yra lizdų, supintų iš žolių ir plaušų arba net susiūtų iš lapų, minkštai išklotų viduje.

PĖDSAKŲ YPATUMAI(Pabaiga)Jaguaras Pietų Amerikos džiunglėse, Meksikoje, Teksase, Arizonoje, gyvena krūmuose, kalnuose ir panašus į pumą savo elgesiu. Jo kailis panašus į leopardo kailį: jis papuoštas tartum rutuliukais iš vieno tamsaus taško centre ir jį supančiais trumpakampiais pusmėnu- liukais, nors pasitaiko ir visai tamsių, Pietų Amerikoje net pilkų.Sakoma, kad jaguaras kaukiąs, bet kosulį primenančiais garsais, visai ne taip, kaip liūtas.Jaguaras stambesnis už pumą. Jo galva didelė, stambios kojos trumpos. Jis puikiai laipioja medžiais ir puikiai plaukia — vadinasi, randa maisto visur.

Occliotas graži laukinė katė, prisilaikanti Pietų Amerikos tropikų, bet pasitaikanti ir Meksikoje ir jos kaimyninėse valstybėse. Minta paukščiais, beždžionėmis ir kitais smulkiais žinduoliais.
Jaguarondis nedidelė, liekna laukinė katė, taip pat gyvena P. Amerikos tropikuose ir nuklysta į Meksiką ir P. Teksasą. Šis žvėris, panašiai į apuoką, raudonąją lapę ir juodąją mešką, gali gimti blondinas arba brunetas: būti rudas arba pilkas.Jaguarondis irgi moka puikiai plaukti.Medžiaga lizdams labai įvairi: kelių pėdų ilgi pagaliai (ereliai); sausos šakelės, šakalėliai (kad lizde nebūtų drėgmės), kartais net labai dygūs; žolė, žievė, šiaudeliai, plaukai, samanos, popierius, skudurai, šaknelės, plunksnos; purvas ir molis, sumaišytas su seilėm (kregždės) ir pn. Yra paukštelis Azijoje, kuris seilėmis prilimpa prie olos ir išaudžia iš tų pačių seilių, kurios ore stingsta, gražiausią bliūdelio pavidalo lizdą. Tie lizdai tenykščių gyventojų laikomi skanėstu!Lizdų didis, aišku nevienodas; jie ypač dideli, kai kasmet ant seno lizdo užkraunamas naujas. Erelio lizdas tuo būdu gali sverti tūkstančius svarų.Afrikoje ir Azijoje gyvena žvirblio didumo paukšteliai — audėjai, kurie bendrom jėgom sukrauna didžiulę pastogę ir joje drauge gyvena. Įėjimai į atskirus lizdus yra šonuose ir apačioje.
Kolibrių tvarkingi lizdeliai, apdėti samanėlėm, kad nesiskirtų nuo medžio spalvos, ir iškloti augalų pūkeliais ir voratinkliais, yra tokie maži, kad tilptų didžiajame (graikiniame) riešute!
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MŪSŲ DRAUGAS 
BRONIUS

(Pabaiga iš 199 psl.)
Ne, Broniau, nesirūpink. Skau

tas gamtos draugas. Švelniai pa
siėmęs Bronių rankoje, Algis ne
šasi jį į užsiėmimus, nes visi gi 
nori programoje dalyvauti.

Pirma, Bronius apžiūrėjo tokį 
apskritą instrumentą beveik to
kio didumo, kaip jis pats, kuris 
turi didelę rodyklę. Skautai Bro
niui paaiškino, kad tai kompa
sas.

Vėliau, skautai pasiėmė baitus 
tvarsčius ir rišo rankas ar pirš
tus, lyg būtų sužeisti. "Matai, 
Broniau, jeigu išmoktum pirmo
sios pagalbos, galėtum irgi, kaip 
mes, kitiems padėti".

Pasiėmė Jonukas knygą pasi
ruošti antrajam patyrimo laips
niui, ir pasodino Bronių ant pus
lapio. Nesmagi knyga — sausa, 
negera ant jos sėdėti. Kaip tas 
Jonukas moka taip gerai lietu
viškai skaityti?

"Šį vakarą", sako Algis, "bus 
lėlių teatras". Jam padės skautai 
Leonas, Leonardas, Linas, Algis 
ir kiti. Bronius savo gyvenime 
nebuvo lėlių teatro matęs.

Užtad labai išsigando, pamatęs 
didelį žalią slibiną su raudonu 
liežuviu ir baltais dantimis, iš
trauktą iš juodos dėžės. Bet skau
tai paaiškino, kad tai tik medžia
ginis slibinas. Tada Bronius susi
domėjo ir apžiūrėjo visas ranki
nes lėles: varną, vilką, voverai
tę...

"O! Kas ten per lėlė?" — gal
voja Bronius, pamatęs tokią ža
lią ir rudą ir geltoną lėlę. "Jis pa
našus į mane".

"Matai, Broniau", sako Algis, 
"čia yra medžiaginė varlė. Tu esi 
tikra varlė!" Bronius gražiai nu
sišypsojo, nes jis — gyva, links
ma varlė. Bronius buvo mūsų 
stovyklos labai draugiška varlė.

(Šis aprašymas pritaikytas iš 
tikrų įvykių Bostono ir Brocktono 
skautų stovykloje Vytis 1967 m. 
vasarą). Buvęs

LSS Vadovybės Žinios:
(Tęsinys iš 194 psl.)

11. ps. Gediminas Stanionis To
ronte, Kanadoje.

12. ps. fil. Algis Zaparackas Det
roite.
C. Į paskautininkio laipsni —

1. v. si. Vidas Augaitis Toronte, 
Kanadoje.

2. v. si. Aldona Avižienytė Chi
cago} e.

3. v. si. Rita Baraitė Chicagoje.
4. v. si. Kastytis Batūra Toronte, 

Kanadoje.
5. v. si. Kęstutis Bileris New Yor

ke.
6. v. vi. Aldona Dargytė-Biškevi- 

čienė Toronte, Kanadoje.
7. v. si. Rūta Gvildytė Toronte, 

Kanadoje.
8. v. si. Aldona Jankaitienė To

ronte, Kanadoje.
9. v. si. Irena Jankauskienė New 

Yorke.
10. v. si. Julija Janonienė Chica

goje.
11. v. si. Elena Jurgutienė Mont- 

realyje, Kanadoje.
12. v. si. Dr. Jonas Yčas Toronte, 

Kanadoje.
13. v. si. Birutė Kidolienė New 

Yorke.
14. v. si. Laima Kiliulienė Bostone, 

Mass.
15. v. si. Vaidotas Kvedaras Hamil

tone, Kanadoje.
16. v. si. Aldona Martienė Chica

goje.
17. v. si. Albina Paliulienė Water

bury, Conn.
18. v. si. Aldona Palukaitienė Los 

Angeles, Calif.
19. v. si. Gražina Petrauskaitė Det

roite.
20. v. si. Vaclovas Plioplys Chica

goje.
21. v. si. Raminta Raslavičiūtė Chi

cagoje.
22. v. si. Viktorija Stukienė Toron

te, Kanadoje.
23. v. si. Birutė Šileikaitė Detroite.
24. v. si. Elenutė Šiurnaitė Chica

goje.
25. v. si. Nijolė Šlapelytė Roches- 

teryje, N. Y.
26. v. si. Aldona Tamošiūnaitė Chi

cagoje.
27. v. si. Audronė Tamulionytė 

Chicagoje.

KALAKUTAS
(Pabaiga iš 209 psl.)

Tyliai atsikėlusi pažiūrėjau pro 
langą. Nieko lauke nebuvo, tik mė
nulis danguje ramiai apšvietė pa
sauli.

12 vai. Dabar viskas artėja ne die
nom, bet valandom, ir nieko nėra, 
kas mane užjaustų!

1 vai. Gal vis dėlto vienam žmo
gui tikrai rūpiu: šeimos galva skam
bino iš darbovietės. Tris minutes 
galėjau atsikvėpti.

Prašė nei palikti žalio, nei perkop
ti. Atsakiau, kad neturiu termomet
ro; be jo sunku.

X. 26. Pirmąjį kalakutą bematant 
suvalgė, ir viena sesė net paklausė, 
ar galėtų gauti kamšalo receptą!

Laimėta visu frontu, ir galime 
švęsti šeimoje prie antrojo kalaku
to.

Kitais metais gal pasisiūlysiu pa
daryti šaltienos, bet iki riešutinio 
torto man dar toli. Bet vilties ne
nustoju: to man neleidžia aštunta
sis įstatas.

Budžiu! P.P.

28. v. si. Regimantas Vedegys Chi
cagoje.

29. v. si. Regina Vaitkevičienė Chi
cagoje.

30. v. si. Lionė Vilimienė Los An
geles, Calif.

31. v. si. Ramunė Zinkutė Austra
lijoje.

32. v. si. Marija Žukienė Waterbu
ry, Conn.

Seses Vadoves ir Brolius Vadovus, 
už jų darbus ir nuopelnus mūsų 
skautybei apdovanotus ir pakeltus 
lietuvių skautų sąjūdžio auksinių 
sukakčių metų pradžioje, labai nuo
širdžiai sveikinu!

Linkiu dar daug metų džiaugs
mingai skautauti.

Kviečiu Sukaktuviniais metais 
ypatingai atsidėti, kad visas mūsų 
skautavimas dar gražiau sužydėtų 
ir skautiškasis jaunimas dar mei
liau pajustų Jūsų pastangas jam 
laimingai skautauti.

Ligi pasimatymo V-ojoje Tautinė
je Stovykloje 1968 m.

Budžiu
v. s. A. Saulaitis,

LSS Tarybos Pirmininkas.
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KLAUSIMAI
1. Kada gimė lordas Baden-Po- 

wellis? Kada jis mirė?
2. Kuriais metais B.-P. buvo pri

pažintas Pasaulio Skautų Šefu.
3. Kiek metų po pirmosios skautų 

stovyklos Brownsea saloje 1907 m. 
buvo išleista knygos SKAUTYBĖ 
BERNIUKAMS?

1. Ką reiškia: Geras žodis geru 
darbu tampa?

2. Ką reiškia žodis kalėdoti?
3. Kodėl žmonės važiuodavo į 

Birštoną?

ATSAKYMAI
1. Skiltininkai lavinami per drau

govės vadi jos posėdžius, skiltininkų 
užsiėmimus - kursus, sąskrydžius...

2. Dieniniai drabužiai netinka sto
vykloje naktį dėvėti dėl Įvairių 
priežasčių: jie susitrina, veržia ir 
nepatogūs ir, svarbiausia, neduoda 
kūnui kvėpuoti: po antklodėm ar
ba miegamajame maiše kūno drėg
mė sulaikoma, ir žmogui darosi 
šalta.

3. Šių metų lapkričio mėn. 1 d. 
pradėjome Lietuvos Nepriklauso
mybės Atstatymo ir Lietuvos Skau
tų įsikūrimo 50 metų sukaktis.

1. Prieš kokius 300 metų, drauge 
su krikščionybe, rūtos atsirado Lie
tuvoje, kur žmonės jas nepaprastai 
pamėgo dėl gražios, žalios spalvos, 
malonaus kvapo ir gydomųjų ypa
tybių. Vienuolynai augino rūtas sa
vo darželiuose, ir iš ten jos pasklido 
žmonių tarpe. Beveik nebuvo dar
želio, kuriame nebūtų augusios rū
tos, kurios, laikui bėgant, tapo tau
tiniu augalu ir jaunystės bei nekal
tybės simboliu. Todėl jos ir apdai
nuojamos ir Įpintos Į gražius papro
čius.

Nors vardas Rūta gali būti paim
tas ir iš Senojo Testamento, bet re
tai kas apie tai pagalvoja, toks gy
vas yra žmonėse augalo vardas.

PASIKALBĖJIMAI APIE PA!

10. Architektūra
Architektūra — tai mokslas ir 

kartu menas apie statybą, kaip pa
statyti kuo gražesnius pastatus. Tai 
labai gausi ir dėkinga “topicals” ša
ka ir čia jūs, jei norėsite, galėsite 
sudaryti labai puikius rinkinius.

Architektūros skyriuje jūs rasite 
viską, pradedant senų senovės egip
tiečių ir actekų piramidėmis, babi
loniečių ir asirų šventovėmis, seno
vės žydų maldos namais, graikų ir 
romėnų maldyklomis, rūmais ir ki
tokiais statiniais, bizantinį ir ro
manišką stilių, viduramžių renesan
sinį meną, gotinio stiliaus bažny
čias ir rūmus, baroko ir'rokoko vin- 
giuotinius skliautus ir, pagaliau, 
modernišką šių laikų statybą. Netgi 
paprastos kaimo bakūžės čia pri- 
skaitytinos. Čia priklausys ir labai 
įvairus artimųjų, vidurinių ir toli
mųjų rytų architektūros menas,

Gyvenančius už Lietuvos sienos 
lietuvius rūtos riša su gimtuoju 
kraštu.

2. Ūkininkų rudens darbai: rugių 
sėja kitiems metams, laukų ir dar
žų valymas - nudarymas, javų kū
lė, daržovių ir vaisių suvežimas ir 
sudėjimas žiemai, linų mynė, rugie
nų ir vasarienų suarimas ir pn.

3. Jau žiloje senovėje lietuviai 
brangino gerus ir greitus žirgus. 
Vėliau kariai atlikdavo žygius raiti, 
ir jų gyvybės dažnai pareidavo nuo 
žirgo patvarumo. Žirgus gražiai 
puošdavo. Istoriniai radiniai rodo, 
kad žirgai buvo laidojami su savo 
ponais; rasta daug papuošimų.

Ir jaunuoliai dar daug vėlesniais 
laikais svajodavo apie gražų žirgą, 
kad galėtų pasirodyti kitiems ir nu
joti, kur širdis ji traukė. Ne viena 
liaudies daina apdainuoja ištikimą, 
greitą žirgą, dailų žirgeli.

Klišė Nr. 45

ALp(LKA)3083
1967, Nr.9

Spalen istoriniai miesto vartai Ba
zelyje (Šveicarija, 1960)

kaip arabų maldnamiai, indų šven
tyklos, kinų ir japonų tautinio sti
liaus vartai, šventnamiai ir kitoki 
pastatai.

Pašto ženklų su architektūra, ga
lima tvirtinti, yra išleidęs kiekvie
nas kraštas, kuris tik turėjo pašto 
ženklų. Sakysim, Lietuva savo paš
to ženkluose rodė Vilniaus ir Kau
no senas ir naujas statybas ir baž
nyčias, Gedimino pili, latviai — Ry
gos senovinę pilį ir miestus, estai — 
visą seriją viduramžių laikų pilių, 
Vokietija — tiek prieškarinė, tiek 
dabartinių laikų — suskaldyta, rodo 
Įvairiausi gotinį meną, puikius 
miestų vaizdus, garsius architektus 
ir jų kūrinius. Egiptas jau anglų 
valdymo laikais yra išleidęs visą 
seriją pašto ženklų su senovės laikų 
piramidėmis, šventyklomis ir statu
lomis. Graikija turi begales pašto 
ženklų su jų briliantiniais senovės 
statiniais, Italija rodo romėnų sta
tybos meną, Ispanija — savo vie
nuolynus, bažnyčias ir palocius, 
Prancūzija — dailiausias pilis, Ang
lija — karalių pilis ir rezidencijas, 
Japonija — savo tautinio ir moder
naus meno statybas, Turkija — se
nų laikų ir moderniškų miestų vaiz
dus, Izraelis — biblinių laikų šven
tyklas ir pilis. Architektūra — tai 
sunkiai išskaičiuojama filatelijos 
šaka. Ant. Bernotas

SKAUTŲ AIDAS 1968 — SUKAKTUVINIAIS METAIS
1968 metai labai svarbus:

Vasario 16 d. — 50 metų nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo.

Kovo 15 d. — 45 metai, kai pradėjo eiti SKAUTŲ 
AIDAS.

Lapkričio 1 d. — 50 metų, kai įsikūrė lietuvių skau
tų sąjūdis.

Visa tai svarbu, kiekvienam skautui ir skautei.
SKAUTŲ AIDE tai ne tik turi atsispindėti, bet jis 

gali padėti kiekvienam prasmingiau gyventi tų Sukak

tuvinių metų gyvenimą, minint praeitį, tobulinantis da
bar ir siekiant gražios skautiškos ir lietuviškos ateities!

SKAUTU AIDĄ užsisako kiekviena skautiška šei
ma.

Užsisakyti nario mokestį mokant arba per platin
tojus vietovėje.

Nuo Naujų Metų Skautų Aidą galės gauti tik apsi
mokėję.

Naujas administracijos adresas: Mr. Kazys Šimėnas,
45 Alban St., Dorchester, Mass., 02124.

go. 7 0. 1
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