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SKAUTU AIDAS mūsų 
visų laikraštis

Užbaigiant kalendorinius metus, 
padidėja rūpestis, kaip išlaikyti 
SKAUTŲ AIDĄ kitais metais.

Pagrindinės lėšos — prenumera
tos mokestis, tie 4.—dol. metams. 
Šalia: didelė parama garbės leidėjo 
pren. ($25.—), garbės prenumerata 
($10.—) ir pren. mokestis laikrašti 
siuntinėti (dėl valiutos sunkumų ar 
p. priežasčių), negalintiems jo užsi
sakyti (labiausiai V. Vokietijoje ir 
Pietų Amerikoje).

Žinoma, kiekviena parama iš pa
rengimų, mugių, vakarų ir p. prisi
deda laikraščiui tobulinti būtiniau
sioms išlaidoms padengti, kai įvai
rių dalykų kainos vis kyla (paštas, 
Mišių gamyba, popierius ir k.).

Malonu, kad Skautų Aido medžia
ginius rūpesčius suprantančių žmo
nių vis yra, ir jie savo nuoširdumu 
prisideda, kad Skautų Aidas laikosi.

Dėkui jiems, dėkui platintojams- 
oms, prenumeratų rinkėjams-oms!

Viršelio 1 psl.:
KŪČIŲ VAKARĄ. Sesė Jūratė 

Kobelskytė uždega pirmąją žvaku
tę Toronto Šatrijos tunto skaučių 
Kūčiose. S. Dabkaus ntr.

Oficialios LSS Vadovy
bės žinios

LSS Garbės Teismas
Š. m. XI. 8 tvarkomajame savo 

posėdyje LSS Garbės Teismo nariai 
pasiskirstė pareigomis:

1. pirmininkas — v. s. Kazys Pal- 
čiauskas;

2. sekretorė — v. s. Ona Zailskie- 
nė;

3. narys — v. s. Bronius Kliorė.
Garbės Teismo pirmininko adre

sas: 1523 So. 59th Ct., Cicero, III. 
60650.

LSS Kontrolės Komisija
LSS Kontrolės Komisijos nariai 

pareigomis pasisMrstė taip:
1. pirmininkas — s. Aleksas Ka

raliūnas;

Visą laiką, nuo pat 1923 m., kai 
Sk. Aidas pradėjo eiti, jis buvo 
visu skautauj ančių laikraštis, ne tik 
vaikų ar p. Toks jis ir turėjo likti.

Todėl suprantama, kad Sk. Aidą 
prenumeruojasi visų skautiškųjų 
klodų LSS nariai ir skautybės bi
čiuliai.

1968 kovo 15 Skautų Aidui sukaks 
45 metai. Visur prisidėkime jį pa
remti, sudarykime sąlygas jam to
bulėti ir gerai išsilaikyti.

2. pirmininko pavaduotojas — s. 
Kazys Cijūnėlis;

3. sekretorė — s. Marija Remienė.
Komisijos pirmininko adresas:

3717 W. 70th Pl., Chicago, Ill. 60629.
Iš LSS Tarybos Pirmijos nutari

mų: LSS narių mokesčio dydžio pa
keitimas.

Metinio mokesčio LSS nariai mo
ka taip:

a) skautininkai ir skautininkės — 
po $3.00;

b) skautai vyčiai ir vyresniosios 
skautės — po $2.50;

c) skautai ir skautės — po $2.00;
d) vilkiukai ir jaunesniosios 

skautės — po $1.00.

Kandidatai pakelti ar apdovanoti 
turi prenumeruotis skautiškąja 

spaudą.

Tikrinti, kad keliant į aukštesnius 
laipsnius ar apdovanojant ordinais, 
kandidatai būtų Skautų Aido ir ati
tinkamai Mūsų Vyčio, Krivūlės ar 
Gabijos prenumeratoriais.
Skautų Aido prenumeratos mokesti 
jungti prie LSS nario mokesčio.

Skatinti Skautų Aido prenumera
tos mokestį jungti prie nario mo
kesčio.
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Praėjo metai, ir vėl sėsimės prie Kūčių stalo, atsineš
dami Išganytojo gimimo dienos išvakarėse svarbių dova
nų:

atlaidumo, 
užuojautos ir 
meilės 
artimui.

Šienas po staltiese mums primins vargingą Prakartėlę.
Skaitoma evangelija skelbs apie Prakartėlėje prisi

glaudusią Pasaulio Šviesą.
Plotkelė sujungs visus — namiškius ir vienišus sve

čius — į vieną šeimą.
Širdyje siusime nuoširdžių linkėjimų kitiems mūsų 

broliams ir sesėms visame pasaulyje, ir jausimės stiprūs ir 
vieningi.

Nors mūsų ir nedaug, tačiau esame geros valios ir sie
kiame teisybės.

Nieko svetimo netrokštame — vis iš naujo teprašome 
vieno dalyko: laisvės pavergtai Lietuvai!

I SUKAKTUVINIUS METUS
Dideliais užmojais, pastoviais už

siėmimais bei gražiomis viltimis 
pradėsime seniai laukiamus, ir tik 
vieną kartą kiekvieno gyvenime, 
pasitaikančius, 1968 Sukaktuvinius 
metus.

Sukaktuvinis skaičius 50.
1918 vasario 16 d. lietuvių tauta 

vėl galėjo pasiskelbti atstatanti lais
vą ir nepriklausomą Lietuvos vals
tybę. Visų lietuvių kūrybingai kur
tas Lietuvos žydėjimo gyvenimas 
buvo 1940 birželio 15 d. Sovietų Są
jungos okupacijos sutrugdytas.

Lietuviai nenustoja vilties, tikisi, 
dirba ir kovoja, kad Lietuva vėl 
taptų laisva valstybė.

Lietuviai skautai ir skautės lais
vajame pasaulyje žygiuoja su visa 
lietuvių tauta kovoje už Lietuvos 
laisvę.

1968 metai yra didesnio pasiryži
mo, sąmoningesnio darbo ir uoles
nio pareigingumo metai.

B. Gv.
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SKAUTAS TAUPUS
SKAUTĖ TAUPI

Iš karto atrodo, kad devintasis 
įstatas kalba apie pinigus: tau
pyk pinigus, neleisk jų be reika
lo, kad jų turėtum svarbiems da
lykams ir geriems darbams.

Bet taupyti galima ir sveikatą, 
laiką, daiktus — žodžiu, visą, ką 
turi.

Kas neprotingai maitinasi, net 
dvasinasi, kenkia: savo sveikatai. 
Kas be reikalo siaučia iki vėlyvų 
valandų arba tik naktimis prade
da rimtai mokytis, dirbti, netaupo 
savo sveikatos, bet eikvoja jėgas. 
Kas skaito prie menkos šviesos 

■— esi juk matęs jaunimą, ruo
šiantį, pamokas prie televizijos 
šviesos, išsitiesusį ant kilimo — 
gadina aids, netaupo jų šviesos, 
o tai brangus turtas. Tokių pa
vyzdžių galėtume parinkti bega
les.

Brangus turtas yra ir buto įren
gimas ir maistas ir drabužiai. Tė
vai sunkiai dirba namams jau
kiai įrengti, šeimai gerai maitinti 
ir aprengti. Skaudu jiems, kai 
daiktai draskomi, apleidžiami, 
mėtomi, netvarkomi. Ir mums pa-

Rankos, kurios neišmoksta 
statyti, griauna.

Draugystė yra saulės spindulys, 
apšvieč'iąs kiekvieną dieną.

Draugystė yra ištiesta ranka gy
venimo besikeičiančiam kely.

Visur toks tykumas, 
tartum laukai, pievos 
tylėdami klauso, ką 
pasakys Dievas.

(Vienažindys, 1841-1892) 

tiems sąžinė sako, kad elgiamės 
negerai, kad nebranginame gero, 
sotaus gyvenimo, o tuo tarpu 
daug milijonų pasaulyje vargsta 
be padorios pastogės, šiltų dra
bužių ir pakankamo maisto.

Kas moka taupyti laiką, jo dau
giau turi naudingiems reikalams 
ir tikram poilsiui. Be plano eikvo
jamas laikas palieka mus nesma
giai nusiteikusius, net supyku
sius ant kažko, tartum mus ap
gavo ir paliko dar daugiau dar
bo.

Ir kitų žmonių laiką ir nuosavy
bę turime gerbti.

Grožio yra visur aplink mus. Lai
mingas tas, kas mato grožio saulė
lydy ir kalnuose ir žvaigždėse ir 
gėlėse ir medžiuose.

Skautas blaivus ir skaistus savo mintyse, 
žodžiuose ir darbuose.

Davęs skauto įžodį esi skautas, 
vis vien ar būtum uniformuotas 
ar ne. Skaudu matyti neblaivų 
žmogų, bet neblaivus skautas 
būtų tikrai tragiškas vaizdas. 
Skautybė ir pasigėrimas nesude
rinami, tą žino visi, kurie žino iš 
viso ką nors apie skautybę.

Jei tau kas nors siūlytų išgerti, 
gali ramiai pasakyti:

— Ačiū, esu skautas ir negeriu.
Jokių kitų aiškinimų, rodos, ne

reikėtų.
Yra pasaka, kurioje tinginė pa

leidžia savo liežuvį ir tuojau jai 
iš burnos krinta visokie šliužai, 
gyvatės. Tai nekoks dalykas įsi
vaizduoti, bet burnojimai, keiks-

Idealas:
Pasaulyje, kuriame ieškoma 

nauju, bendruomeniniu gyveni
mo formų, Skautų Sąjūdis jau
čia radęs teisingą pusiausvyrą 
tarp

bendruomeninio gyvenimo
reikalavimų,
nuolatinio susirūpinimo kitų 
gerbūviu ir
nepaliečiamos pagarbos 
žmonijai.
Bet būtų beprasmiška skelbti 

mūsų idealą, jei patys nevykdy
tume jo savo kasdieniniame gy
venime.

(Generolas Lafont, 
Chief Scout France

Moisson, 1947).

(W. Sc.)

mai ir nešvarios kalbos baisesni, 
nes teršia žmogaus sielą ir duo
da blogą pavyzdį kitiems. Nusi
kalsti, įtraukdamas kitą į blogį, 
o tai jau didelis nusikaltimas.

Būdamas skautas turi daug ge
rų ir naudingų užsiėmimų su 
draugais. Yra ir vyresnių vado
vų, kurie mielai padeda ir pata
ria, nes jie tau nori gero. Be to 
turi juk ir įžodį ir įstatus ir žinai, 
kad jie veda į idealą — tarnauti 
Dievui. Tarnauk smagia širdim, 
gryna sąžine. Tą tikrai galėsi 
vengdamas netinkamų draugys
čių, nepadorių knygų, filmų ir pn. 
Dažnai pats turi rinktis kelią —■ 
tebūna jis visuomet skautiškas!
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LIETUVIŲ TAUTINE MUZIKA
KANKLĖS

Kanklėmis kankliuokime, 
Sutartine leiskime, 
Brangią dieną švęsdami 
Užgimimo Viešpaties, 
Linksminkimės ir džiaukimės, 
Dievui garbę duodami, giedokime!

(Deš.) Senas kanklininkas iš Biržų apylinkės, pats dirbęs įvairias kankles kitiems ir puikiai jomis grojęs.(Žem.) Labai senos lietuvių kanklės, užtiktos muziejuje.

Kanklės yra senas styginis lietuvių liaudies muzikos instrumentas. Jos pirmą kartą minėtos J. Rėzos 1625 m. išleistame Jono Bretkūno psalmių vertime.1638 m. viename Prūsų hercogystės išleistame rašte kalbama apie 
ragus, būgnus, švilpynes ir kitus liaudies muzikos instrumentus, kuriais lietuviai grodavo atvažiavę i bažnyčią jungtuvėms ir tuo būdu trukdydavę pamaldas. Įsakoma naikinti muzikos instrumentus, o muzikantus bausti piniginėmis baudomis.Kas žino, draudžiamųjų instrumentų sąraše galėjo būti ir kanklės!Kanklės vėl minimos Kristijono 
Donelaičio METUOSE (1760-1770 m.) ir Simono Daukanto BŪDE (1845 m.) — ten aprašomos kanklės su geležinėmis ir varinėmis stygomis ir trumpu, kimiu skambėsiu.Žodis kanklės prabaltiškas ir reiškia skambintuvas, griežtuvas. Kalbiniai šaltiniai rodo, kad kanklės senas baltų muzikos instrumentas. Jis geriausiai išsilaikęs ir žymiai patobulėjęs.Apie kankles girdime pasakose, 
senovinėse sutartinėse, dainose, pa
tarlėse ir t. t.Tautosakoje pasakojama, kad kanklės daromos iš medžio, išaugusio ant žuvusio žmogaus kapo, arba jei žmogus buvo labai apverkiamas, tai iš tuo metu nukirsto medžio pa

gamintos kanklės turės skurdų, graudų balsą.Kituose tautosakos pavyzdžiuose žmogus pasiverčia į medį, iš kurio padaromos kanklės.Išsiuntė anyta martelę linelių rauti ir prigrasino:
— Kai tu nurausi, tai namon eisi, 

Jei nenurausi, — lauke nakvosi.Martelė nespėjo linų nurauti. Liūdnas jos likimas:
Keleliu ėjau, viešuoju ėjau
Ir pasiverčiau aš putinėliu...Važiavo bernelis keleliu, ir jam labai patiko tas putinėlis. Apie tai jis pasakojo savo motutei, ir ji patarė:

— Sūneli mano, vaikeli mano, 
Oi, tu paimki plieno kirvelį 
Ii- nukirski tą putinėlį, 
Pasidaryki žvangias kankleles.

Pirminės kanklės buvo išskaptuotos iš vieno medžio gabalo su mediniais stygų varžtais, ir todėl greitai perdžiūdavo ir nelaikydavo derinimo. Žinoma, viršutinis dugnas buvo priklijuotas.Geldelei — apačiai — buvo parenkamas gluosnis, beržas, skirpstas ir net kadagys, o viršui — tankios rievės eglinė lentelė, ir joje buvo išplaunamos dviejų žvaigždžių ar kitokio pavidalo skylutės.Stygos — jų senoviškose kanklėse 
SKAUTU AIDAS ir SKAUTYBĖ butini 1968 Sukaktuviniais Metais.
Nuo NM siuntinėjami tik užsisakiusiems.
Nepavėluok užsisakyti!

tebūdavo 5 ar 7 — buvo daromos iš ožio ar avino išsuktų žarnų ir siaurajame instrumento gale užrišamos, po jomis padedant galdutę iš paukščio kojos kaulo ar kieto medžio, o kitame — platesniajame gale — užvyniojamos ant perkištų kuoliukų. Sukant šiuos kuoliukus, stygos buvo įtempiamos — derinamos.Kankliuodavo stygas užgaunant pirštais. Melodija buvo švelni, tyli.Pamažu kanklės tobulėjo: nors dar išskaptuotos iš vieno medžio gabalo, bet jos buvo stambesnės, meniškes- nės ir turėjo 9-12 stygų. Vietoje žarnų vartojo ir varinę arba geležinę vielą.Dar naujesnės kanklės buvo suklijuotos iš atskirų dalių: galų, šonu, viršutinio ir apatinio dugno. Šiauresnysis kanklių galas baigėsi išplėstu apskritimu, o platesnysis — užrietimu. Varžikliai dažnai būdavo geležiniai.Labai įdomus kanklių kelias nuo penkiastygių per vienuolikastyges su boseliu ir 23-stygių, basinių ir chromatinių kanklių.Vienos kanklės vesdavo melodiją, kitos akompanuodavo. Paskui jau susidarė ansambliai kartu su kitais instrumentais ir chorais. Kanklės buvo laikomos ant kelių ar ant sta- (Tęsinys 240 psl.)
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SĖKMINGAS AUKSINĖS

Mes buvome dviese. Gelsvas naujos laidos automobilis lėkė vingiuotais Ontario keliais i šiaurės rytus. Čia, žiūrėk, kalnas iš dešinės, čia staiga iš kairės atsiranda, čia puikus kaip pasaka ežeras atsiveria, užimdamas kvapą iš nuostabos ir pasigrožėjimo. Kaži, ar begali būti gražiau Šveicarijoje — abu vienodai galvojome ir kalbėjome.Keturių valandų žavingas kelias baigėsi prie medinių ir didelių vartų, pastatytų iš vienodai supiaustytų be žievės rąstukų, nelyginant aukšti šulinio pavidalo laužai čia būtų buvę kieno nors statyti. Pačiame vartų viršuje didelis užrašas
ETHNIC GROUP JAMBOREE.Įvažiavome pro vartus. Didelėje aikštėje futbolą žaidžia paaugliai. Imasi kaip reikiant, tur būt, lenkai su ukrainiečiais pešasi... Vėliau sužinojome, kad teisingai spėjome. Anapus aikštės plevėsuoja vėliavos. Skaičiuojame — estų, latvių, lietuvių, lenkų, vengrų, ukrainiečių, na, žinoma, ir Kanados raudonasis klevo lapas švyti. O iš tolo matome jau savosios pastovyklės vartus ir skaitome užrašą LITHUANIAN. Tai ten jau bus mūsų Petras su savo vyrukais. Einame pažiūrėti. Rajonėlis gražus, švarus, tvarkingas. Negi čia mūsiškiai taip gražiai susitvarkę?...Ant vartų užrašai nesukeisti — iš tikrųjų čia mūsų RAMBYNO broliukai, kai juos pamatome ir jau kalbamės. Visi patenkinti ir pakilę skautiškoje varžybų dvasioje. Kur gi lietuvis tau pasiduos tarp lenkų ir kitų smarkuolių? Paslėpta tautinė ambicija visus į kojas pastačiusi laiko. O kai mergaičių nėra, ką gi daugiau beveiksi — lieka rungtis ir rungtis per dienas su kitataučiais, savąją Broliją atstovaujant.Pamatome broli Petrą per aikštę palengva traukianti. Rodos, būtų jis, bet kad tas kaklaraištis geltonas. Negi jis grižo į skautukų eiles? Prieiname arčiau. Jis mūsų nepažįsta, ir tiek. Tur būt, nebetikėjo, kad lankysime. Bet kai jau atpažino, pirmiausia ir liepėm pasiaiškinti, ko-

SU KAKTĮ ES
IŠVAKARIŲ ŽYGISdėl pakeitęs kaklaraištį. Jis parodė, kad ir visi kiti tokiais oranžiniais čia vaikšto. Tai esąs stovyklos kaklaraištis, savo spalva sujungęs visas šešias tautines grupes. O kai dar estai vadovams padalino po estišką viršugalvinę mėlyną su baltu kryžiumi kepuraitę — viskas visai susimaišė.Buvome puikioje Kaszuby 450 akrų stovyklavietėje, vos keletą mylių nuo Barrys-Bay, Ont., prie to paties vardo ežero ir gero susisiekimo. Kaip vėliau sužinojome, tą visą plotą valdo lenkai pranciškonai, iš kurių su vienu, taip pat oranžiniu kaklaraiščiu pasipuošusiu, susipažinome, nuėję i valgyklą. O toji valgykla, kad ir nedidelė, bet su dideliais Lietuvos - Lenkijos karalių paveikslais trijose sienose.Tą dieną kaip tik buvo lenkų diena (kiekviena tautybė ten kasdien turėjo savąją dieną), tai svečių netrūko, juoba kad pasitaikė šeštadienis. Visi glaudžiai susėdę pietavo, o lenkai po valgio savo virėją, Toronto restorano savininką, ant rankų panešiojo už keptus viščiukus ir pu

Prie savųjų vartų egzilų skautų jamborėje. P. Reginos ntr.

dingą. Tai bent tautinis entuziazmas ir solidarumas!Popiet numatyta vadovų konferencija Įvyko toje pačioje valgykloje. Joje dalyvavo visų tautybių atstovai. Pirmininkavo lenkas prof. Szylinski iš Otavos. Konferencijos tema — santykiai su Tarpt. Skautų Biuru ir pripažinimo klausimai. Konferencijos išdava — išreikštas noras visoms etninėms grupėms artimiau bendrauti.Vakarą, beveik jau visai sutemus, kas mums labai neįprasta, buvo nuleidžiamos vėliavos. Ta proga visi svečiai skautininkai buvo išrikiuoti, ir stovyklos virš. J. Kaszuba kiekvienam užrišo stovyklinį kaklaraištį ir įteikė ženklą.Geriausiai pavykusi ir didžiausią įspūdį palikusi programos dalis buvo laužas. Iš tikrųjų smagus skautiškos dvasios ir nuotaikos laužas, kokių dabar ne taip jau. dažnai pasitaiko, stovyklaujant didelėmis, dargi mišriomis grupėmis. Čia vienaamžiai skirtingų tautų berniukai dainavo savo dainas, kūrė naujus šūkius, pasirodymus. Viskas vyko be profesionalinių pretenzijų, skautiškai ir pakiliai. Mūsų skautai stebino mus savo dainavimu, skudu-(Pabaiga 240 psl.)
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KO PAGEIDAVO Į pasaulinę džiamborę suvažiavę SKAUTAI?

Vienas iš dešimties milijonų įvairių tautybių skautų, 
kuriuos riša bendras įžodis, tie patys įstatai ir ta pati 
ideologija, aukščiausią skauto laipsnį turįs septynioli
kos metų negras Robert Adams pareiškė 21-os Pasaulio 
Skautų Konferencijos dalyviams (duodama ištrauka):

— Kalbu 12-os tūkstančiu skautų, dalyvavusių 
džiamborėje vardu. Visos mūsų skiltys tarėsi apie 
tai, ką joms reiškia priklausyti sąjūdžiui ir disku
tavo programą ir užsiėmimus.

Skautai pageidautų daugiau sueigų ruoštis spe
cialybėms. Visi pageidautų didesnio užsiėmimų

Lady Olave Baden-Powell
Jamborės metu Idaho, JAV, 

pravedė spaudos konferenciją, 
pasisakydama Įvairiais skau- 
tybės klausimais. LSS Tarybos 
narys s. Alg. Avižienis buvo 
tos konferencijos dalyvis, kaip 
specialus spaudos atstovas.

įvairumo: kelionių su kliūtimis, gamtos apsaugos 
darbų, daugiau progų tarnauti ir daugiau sociali
nės veiklos. Taip pat daugiau nuotykių: medžiok
lių, plaukimų laiveliais, stovyklų, iškylų, gamto- 
sakos kelionių, kuriose galėtume išbandyti savo 
skautiškus sugebėjimus.

Visi skautai sutinka prisidėti prie piniginių va
jų: plauti automobilius, pardavinėti kalėdines kor
teles ir atlikti šiaip pasitaikančius darbus.

Skautai norėtų daugiau skilties sueigų atskirai 
nuo draugovės sueigų. Jie norėtų skiltyje atlikti 
darbus, kurie būtų skilties sugalvoti ir atlikti, kad 
skiltis būtų vienetas tikra žodžio prasme.

Pageidaujamos tarpskiltinės varžybos.
Visi sutinkame, kad turėtume rimtai mėginti 

įsigyti naudingų specialybių, pvz., pirmosios pa
galbos, viešosios sveikatos; norėtume išmokti, kaip 
išlikti gyviems įvairiose sąlygose, kaip kovoti su 
ugnim ir atsakingai vadovauti: turime budėti.

Norime pažinti savo apylinkę.
Būdo ugdymas būtinas vyrui. Skauto lavinimas 

ir drausmė turi mus išmokyti elgtis pagal skauty- 
bės idealus, patims manytis ir gerbti kitus.

Skautai nori būti gyvybės gelbėtojais, vertėjais, 
gerais stovyklautojais, plaukikais, atletais, tačiau 
už meną kalbėti pasisakė tik du balsai!

Skautavimas įeina į bendruomeninį gyvenimą. 
Norėtume programų, kuriomis galėtume prisidėti 
prie saugumo vajaus, prie apsaugos nuo gaisro, 
laukinių paukščių ir žvėrių apsaugos ir prie kovos 
su neraštingumu.

Skautai norėtų padėti centrams, kurie organi
zuoja. žaidimus vaikams per atostogas; jie norėtų 
užimti senus žmones ir padėti ligoninėse. Turėtu
me atlikti gerus kalėdinius darbus, sveikinti į mū
sų kaiminystę atsikėlusius berniukus. Visi turėtu
me labiau stengtis patraukti kitus berniukus stoti 
i skautų eiles.

Pranešiau apie programą, skautiško lavinimo 
dalykus ir užsiėmimus. Jiems reikia ruoštis.

Vadovai turėtų griežčiau reikalauti. Suaugę ir 
jaunesni vadovai turėtų būti geriau išlavinti.

(Kiekviena skiltis kiekvienoje pastovyklėje buvo 
gavusi 1 klausimą džiamborės pradžioje, kurį turėjo iš
diskutuoti. Raštiški atsakymai buvo peržiūrėti, suskirs
tyti, ir iš jų padarytos bendros išvados.)
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Mes pačios rašome:
Detroito Gabijos tunto Birutės 

draugovės jaunesniosios skautės Su
kaktuvinių Metų Pradinės sueigos 
proga išleido laikraštėlį Paukštyčių 
nuotykiai.

Jau praėjo mūsų gražioji Cirp- 
syno stovykla, jau vasaros net ir 
uodegytės neliko... Smagiai sto
vyklavome, maudėmės, žaidėme, 
iškylavome, puošėm Čirpsyną, 
prižiūrėjome zoologijos soda, dir
bom virtuvėje, paežerėje, kėlėm 
ir leidom vėliavą, varžėmės už 
taškus ir palaidojom Čirpsiuką.

Kalbėjome ir aiškinomės, kas 
yra jaunesnioji skautė, kuo ji ski
riasi nuo kitų mergaičių. Neturė
jome per daug laiko jaunesniųjų 
skaučių Įsakymams nagrinėti, tai 
norėčiau dabar apie vieną jų 
trumpai užsiminti.

Jaunesnioji skautė stengiasi 
būti gera. Ar pastebėjote žodelį 
stengiasi? Kaip jūs manote, ko
dėl nepasakyta: Jaunesnioji 

Toronto ŠATRIJOS tunto jaun. skautės Sukaktuvinių metų pradinės 
sueigos iškilmingajame akte, 1967. XI. 1.

skautė turi būti gera! Gi todėl, 
kad visą laiką ir visur būti gerai 
sunku, gal ir neįmanoma.

Žinoma, kai ateinate į sueigą, 
niekas nežino, ar jūs buvote ge
ros namie, ar klausėte mamytės, 
tėvelio, mokytojų, ar paruošėte 
pamokas, neskriaudėte mažesnių 
vaikučių. Niekas nežino, ar jūs 
melavote, erzinotės, ar mušėtės.

Tikrai, beveik niekas nežino, 
tačiau žino gerasis Dievulis ir, 
svarbiausia, žinote jūs pačios.

Pagalvokite, ar jums patiktų to
kia mergytė, kokia jūs buvote va
kar? Jei ne, tai kodėl jūs turite 
tokios būti? Iš tikrųjų visai nesun
ku būti nors truputį geresne šian
dien, negu vakar buvai. Tiktai 
reikia pasistengti. Už tai ir pirma
sis mūsų įstatas sako: Jaunesnioji 
skautė stengiasi būti gera.

Daug gražių prisiminimų iš 
stovyklos parsivežėm, daug nuo
tykių patyrėm. Dabar, rudeniui 
atėjus, vėl grįžom prie skautiško 
darbo.

Užsklanda
skautės Gaidos Visockytės.

Stovykloje išmokom viena ki
tai padėti, viena kitą suprasti ir 
užjausti. Neužmirškime to ir da
bar, būdamos namie.

Stengiuosi būti gera, 
sesė Aldona.

(Iš leidinėlio Paukštyčiu nuotykiai)

VIKTUTĖ JANKUTĖ rašo:

Man labiausiai patiko maudy
tis ir laužas. Prie laužo man pa
tiko žiūrėti į vaidinimus, bet ne
patiko vaidinti. Man labiausiai 
patiko Purienų vaidinimas, kai 
jos mušėsi su pagalviais.

Aš radau vieną labai keistą 
riešutą. Nežinau, kaip jis vadi
nasi.

Gintė rado ant žolės didelį rau
doną vėžį bejudantį prie tilto ir 
bandė atgal į upelį įmesti. Tas 
vėžys jai bandė įgnybti. Tai Gin
tė atrado popieriaus, užstūmė 
ant jo vėžį ir įmetė į vandenį.

Aš šitą parašiau, nes man at
rodo, kad visos skautės taip tu
rėtų daryti, nes skautės yra gam
tos draugės.

IŠ LIETUVIU TAUTOSAKOS:

* Ant kreivo medžio visos meškos 
lipa.

* Meška su lokiu abu tokiu.
* Meškos patarnavimas ii- i kapus 

nuvaro.
* Meška baisi, bet jos kailiniai ma

lonūs.
* Lokys šioks, lokys toks, kad tik 

gerai šoks.
* Bėgo nuo vilko, pakliuvo ant 

meškos.
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SIDABRO SIŪLAI

Paskutinę Adventų savai
tę visa šeima ėmė valyti ir 
tvarkyti namus: mama vir
tuvę, salionėlį ir valgomąjį, 
vaikai savo kambarius.

Ūžė siurblys, traukdamas 
dulkes iš visų kampų, gra
žiai blizgėjo baldai, šventiš
kai atrodė stalčiai ir lenty
nos. Voras su savo šeima 
vos vos spėjo pasislėpti už 
šaldytuvo ir nebedrįso ro
dytis išskyrus naktį.

Į galą savaitės atsirado 
eglė, kurią vaikai papuošė 
žaislais. Paskui visi suėjo 
Kūčių, ir buvo linksma ir 
triukšminga. Tiek vorai su
prato, lindėdami savo slėpy
nėj.

Bet, kai viskas nutilo, abu 
dideli vorai ir visi trys maži 
voriukai subėgo į salionėlį, 
kad pasidžiaugtų kvepian
čia, žalia egle.

Ir kiek buvo smagumo, 
ypač mažiukams: jie kars
tėsi po eglės šakas, slapstė
si, gaudė vienas kitą, lipo į 
pačią medelio viršūnę. Nie
kas nė nepastebėjo, kaip 
prašvito.

Varge mano, kaip eglutė 
atrodė! Ji buvo visa pilka,

apkibusi daugybe voratink
lių siūlų. Net žaisliukų nesi
matė.

Susigraudino vorai, dideli

Jaunesniųjų skaučių daina

Žodžiai Ramutės Bartytės-Loros
Muziką pritaikė Vincas Mamaitis

Jaunesnioji skautė klauso vadovės,
Jaunesnioji vadovė stengias būt gera.
Įstatai tiesų kelią mums rodo,
Kaip žengiam pirmyn mes skaučių gretose.

Kasdieną padarom po gerą darbelį,
Lietuviškai kalbam ir klausom tėvų.
Mes mylim tėvynę ir Dievą kiek galim
Ir nuolat kartojam budėk, vis budžiu.

(Iš Šauklio)

ir maži. Jie buvo dėkingi už 
pramogą, ir nieko blogo ne
norėjo.

Bet ką jie vargšai galėjo 
daryti ?

Staiga, visai netikėtai ir 
nežinia iš kur, kambaryje 
atsirado Geroji Laumė. Jai 
vorai ir pasisakė, ir jų susi
rūpinimas buvo nuoširdus.

Geroji Laumė tik nusišyp
sojo ir palietė voratinklius 
savo stebuklingąja lazdele.

Iš karto eglė sužibėjo dau
gybe sidabrinių siūlų, ir nie
kur nebuvo gražesnio mede
lio už tą.

Taip man pasakojo sesė 
draugininke, ir ji turėtų ži
noti ! M.

225

9



SKA VTAI
VYČ/A!

SKAUTAS VYTIS IR ŠEIMA

Yra šeimų, dažniausiai jaunų, 
šeimų, kurių visi nariai yra skau
tai. Kas iš tėvų gali dalyvauja 
skautiškoje veikloje arba bent 
lankosi į skautų-čių šventes.

Jei vyčio žmona nėra skautė, ji 
gali panorėti ja tapti, jei — ji iš 
vyro elgesio gali padaryti išva
dą, kad tai verta ir pageidautinas 
dalykas. Tačiau gali atsitikti, kad 
žodis "skautai" neskautę žmoną 
purtys ir ji be to jausis išjungta 
iš dalies savo vyro gyvenimo. Ji 
nepritars jo išvykoms, ypač sa
vaitgaliais.

Šeima visuomet užima pirmąją 
vietą. Jei vyčiavimas bent esamu 
laiku be ginčų neįmanomas, ten
ka taikytis.

Ne kartą atsitinka, kad žmona, 
pajutusi nuoširdų skautiškumą, 
nebesipriešina vyro susitikimams 
su kitais vyčiais. Pagaliau paau
ga ir vaikai, stoja į skautiškąsias 
eiles, ir problema savaime išsi
sprendžia.

Kodėl nesukviesti draugų skau
tų vyčių su jų šeimomis į pobū
vėlį, pikniką, iškylą, savaitgalio 
stovyklėlę?

Amerikoje, gal ir kituose konti
nentuose, yra parkų, kuriuose, 
susitarus su tvarkytojais, galima 
šeimyniškai stovyklauti. Ten 
kaip tik galėtų būti puiki vieta 
vedusiems s. v. su šeimomis 
skautauti.

Nemandagumas turi ne vieną, 
bet daug šaknų, būtent: kvailą iš
didumą; neišmanymą to, kas pri
klauso kitiems; tingumo, kvailu
mo, išsiblaškymo, kito žmogaus 
niekinimo ir pavydo.

Bruyėre.

Kai visa šeima drauge skautau- 
ja, kai ją riša malonūs atsimini
mai ir įsigyta naudingų ir įdomių 
skautavimo žinių kuriantis sto
vyklėlėj, žaidžiant, leidžiant va
karus skautiškai, žmona mieliau 
išleis vyrą į ne taip jau dažnas 
s. v. sueigas ar net suvažiavimus.

S. v. būrelis gali drauge išky
lauti ir stovyklauti, pakviesti s. v. 
iš kitur dalyvauti. Galima plauk
ti laiveliais, lipti į kalnus, lanky
ti istorines vietas, žuvauti, stebėti 
gamtą, sportuoti drauge.

KEISTA...

Kai kitam ilgai trunka, ką nors padaryti, jis nepapras
tai lėtas,

Kai man darbas užsitęsia, aš nepaprastai nuodugniai 
dirbu. 

*4*

Kai kitas atideda svarbų dalyką, jis tyčia vilkina, 
trukdo,

Kai aš darau tą patį, aš, savaime aišku, labai užimtas.
n*

Kai kitas drąsiai pasielgia, jis peržengia savo teisių 
ribas,

Kai aš pravedu savo sumanymą, aš turiu iniciatyvos.
'■1-

Kai kitas nesileidžia į kalbas, jis užsispyręs kaip ožys,
Kai aš nesutinku tartis, aš tvirto būdo.

Kitas nemandagus, aš originalus.

Kitas padaro klaidą: nieko kito iš jo negalima buvo 
tikėtis. Taip jam ir reikėjo!

Kai aš suklystu: ką darysi, visiems taip atsitinka.

SKAUTŲ VYČIŲ GERIEJI 
DARBAI

Prieiname prie s. v. idealo — 
tarnauti. S. v. yra dosnus, nori 
dalintis su Įeitais, nori būti nau
dingas. Jis mėgsta skautybę ir 
nori, kad kiti ja džiaugtųsi. Jis 
nori prisidėti, kad lietuvių bend
ruomenė stiprėtų ir bujotų.

Jei jo vietovėje yra tuntas ir 
s. v. kaip nors randa laiko, jis pa
siūlo savo pagalbą arba susiran
da darbo. Kiek s. v. eina draugi
ninkų, instruktorių, iždininkų ir 
kitas specialiems reikalams pa
reigas; kiek vasarą padeda sto
vyklaujantiems jaunesniems bro
liams! Jie padeda ruošti suvažia
vimus ir įvairias šventes, veža 
skautus savo mašinom ir, kur ga
li, prisideda pinigais.

Bravo, veiklūs skautai vyčiai!
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Mųsų broliai J. Gorys, T. Akelaitis ir L. 
Sapšys ®gzilų skautų stovykloj® Kanadoj®.

/žemai/Stovykles aikštėj®.

Egzilai Žygiuoja į bažnyčią. 
Veda stovyklos viršininkas 
J. Kaszuba.

Psi. P. Regines 
nuotraukos.

Kanados rajono stovyklavie
tės ROMUVOS penkmečiui pami
nėti buv© išlaistas ženklas.

Skautas Birgiolas į- 
teikia dovaną - knygą 
Kanados Generalinia® 
Gubarnatoriui p. R.

Generalinis Gubernatorius svai- 
kiną sgzilų stovyklos dalyvius, 
atvykusius jo aplankyti.

Lietuvių skautų reprezentacinio vieneto vadas 
ps. P. Regina kalba stovyklos iškilmių sietu.
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11-oji TAUTINĖ STOVYKLA
SKAUTŲ - A. Panemunėje 
SKAUČIŲ - Pažaislyje 

pri® Kaun® 1938 m.

Takas į vieno tunte pastovyk- 
lę II-ojoje Tautinėj® ot©vykioj

Puošnus kampelis skautų sto
vykloj® 1938 m. A. Panemunėj*.

Korespondenčių užsiėmimas II 
Tautinėje Stovykloje. 1938 m.

228-

Il-ssios TAUTINĖS STOVYKLOS /skaučių/ Pažaislyje 1938 k. 
liepos 8-21 d.d® plakatas. Nuotaikingas kvieslys į ge
rai paruoštą ir puikiai pavykusią Tautinę Stovyklą.

V-oji TAUTINE STOVYKLA 1968 m.

SUKAKTUVINIAI METAI

SUKAKTUVINIŲ METŲ 
ženklelis.

LIETUVIU
SKAUTU
SĄJUNGĄ

V TAUTINES STOVYKLOS 
ženklelis.

50th ANNIVERSARY of LITHUANIAN SCOUTING

v—- 50 METU LIETUVOS

Sukaktuvinių metų ženklelis metalinis; jį 
gali įsigyti kiekvienas LSS narys; ė skautu 
ir skaučių rėmėjai, tėvai ir kiti mieli mū
sų skautybės bičiuliai bus tokiu specialiu 
ženkleliu vietįsių vadovų ir vadovių apdo
vanojami - pagerbiami;

V Tautinės Stovyklos ženklelis medžiaginis; 
| ji galės įsigyti tS dalyviai.

LSS Tar. Pirmi - 
jos narys s. Č. 
Kiliulis supinąs 
laiškams popie
riais, vokais ir 
p. su tais ženkle 
liais ir nori, 
visi LSS nariai
juos galėtų gauti

Ir didelėje ge
rai tvarkomoje 
stovykloje sesės 
gali užsilati ai 
žais būreliais.

Čia II Tautinės 
Stovyklos vaizde
lis iš 1938 m.

Antanas SMETONA, 
Lietuvos Respublikos Prezidentas. 
Lietuvos Skautų Šefas nuo 1930 m.

Dailininko pieštas Šefo paveiks
las maždaug II-osios Tautinės 
Stovyklos, 1938, laikotarpiu.

Mažąsias palapinėles skautai savo 
II Tautinėje stovykloje Panemunėje 
turėjo kai kur statyti labai glaustai
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I^LĮaIoS KlftlRKSTĖLĖS-bibELĖ U6NIS_

10 brolių ir 2 SfiSeS
įsteigė pirmų skautų skiltį 195^ Ketvirtos Tautinės 

stovyklos dainos pirmas 
punktelis.

1922 miestų vardai ku
riuose įsteigtos oi-vės.

1925 pradėtas leisti skautų laikraštis.

1928 Pirmos Tautinės stovyklos vieta.
1968 Penktoji Tautinė 
stovykla vyks (valstybė).

1935 A-vieta kurioje vyko olidelė Lietuvos skautų - čių stovykla
B -svarbus pasaulio skautų asmuo aplankęs įvykių.

5.0-
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DOVANOS iŠ ŠIRDIESDovanos nebūtinai turi būti pirktos ar brangios.Savo darbo kortelė, austa juostelė, mažutis rank- darbėlis, žvakė, sausų gėlių paveikslėlis, eilėraštukas, vietoje tuzino — tik viena rožė, o ir žodelis telefonu ir daugybė kitų sumanymų gali teikti daug džiaugsmo asmeniui, kurį norime pagerbti, prisiminti, pasveikinti, kai jis gali jausti, jog tai daroma iš širdies.Sumani sesė visada pasielgia nuoširdžiai, kukliai ir parodo reikiamo dėmesio paprastu būdu.Stebėk savo artimuosius bei draugus ir atsimink, kuo juos galėtum nudžiuginti.Nepamiršk, kad pagalba svarbiu momentu, netikėta paslauga ir skautiškasis gerasis darbelis taip pat priklauso prie dovanų, nes skiri savo dėmesį, laiko dalį ii' pastangas.

Laimingu
Sukaktuvinių Metų 
visoms Sesėms!

Skautavimas įdomus. Giliau į jį įsijautus, jis tampa prasmingas, o dažnai ir viso gyvenimo neatskiriama dalis.Daugelis mūsų vyresniųjų skau- tauja jau ilgus metus.Viršuje nuotraukoje prieš maždaug 30 metų skautukės Panevėžyje, kairėje klūpanti dabar jau mūsų Vyriausioji Skautininke, (ntr. kairėje) riša kaklaraiščius įžodį davusioms.

Musų sesės skautės Anglijoje Sukaktuvinių metų pra džioje dalyvauja programoje su savo gražiomis lietuviškomis dainomis. A. Rudžio ntr.231
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nOJIĮ PPITYBinOJ
PAUKŠČIŲ LIZDŲ RINKINIAI

Lengva atskirti kabantį — dažnai vaismedžiuose ■— 
volungės (oriole) lizdą, bet sunkiau atspėti, neišstudi
javus visų vietinių paukščių, kieno kiti parsinešti liz
dai. Jei kas nepasitenkina apžiūrėti lizdo forma ir me
džiaga — radus lizdą reikia būtinai smulkiai užsirašyti, 
kur jis buvo — tai galima pasinaudoti labai naudinga 
knygele “BIRDS”, Golden Nature Guide serijos, kuri 
tekaštuoja dolerį.

Leidinėlio gale yra duomenų, pagal kuriuos galima 
gana tiksliai nustatyti paukščio vardą. Pagal lotynišką 
jo pavadinimą tada galime savo lietuviškoje enciklope
dijoje surasti ir lietuvišką vardą arba bent sužinoti, 
kokiai porūšiai, šeimai jis priklauso.

Retas paukštelio 
lizdelis iš lapo.

Kartais apleistuose lizduose įsiveisia vabzdžių, todėl 
patartina juos papurkšti dezinfekciniais milteliais.

Kad lizdai atrodytų šviežiai, nupurkšk juos plonu 
šelako sluoksniu. Šelakas taip pat sulipins lizdo atski
ras šakeles, plunksnas ir t. t., ir jis nesubyrės, kas šiaip 
galėtų atsitikti.

Jei laikai lizdus uždarose dėžutėse, įdėk į jas šiek 
tiek naftalino, kad neįsimestų kokios nors kandys.

ŠIS TAS APIE NUŠALIMUS
Žiema čia su savo palydovais sniegu, ledu ir 

žvarbiais vėjais. Mums patiems nė nepastebint gali 
nušalti mūsų rankos, kojos, ausys arba nosis, nes 
galūnėse visuomet menkiau cirkuliuoja kraujas.

Nušalimai paprastai pastebimi ir skaudūs, bet, 
išskyrus labai rimtus atvejus, juos galima gydyti 
namuose.

Dėl nežymaus nušalimo oda paprastai paraudo
nuoja (vėliau ji darosi balta arba pilkšvai geltona), 
apmiršta ir šalta. Geriausia uždengti nušalusią vie
tą laisvai suvyniotu vilnoniu šaliku arba megztu
ku ir įeiti į namus.

Jokiu būdu nepatariama pasilikti lauke, pri
spausti sniego prie nušalusios vietos arba trinti ją 
sniegu. Trynimas gali sužaloti odą ir jautrius rau- 
meninius audinius po ja.

Kambaryje nušalusi vieta atsileis ir ims skaudėti.
Galima uždėti ranką ant nušąlančios vietos; ran

kas galima pakišti po švarku ir šildyti jas prie kū
no, po pažastimis. Namie nušalusias rankas galima 
įmerkti į drungną vandenį, kol jos atsileis.

Jei naminės priemonės nepadeda, aišku, reikia 
kreiptis į gydytoją.

Rimtai nušalus, žmogui tuoj pat reikalinga gy
dytojo pagalba. Tokiais atvejais oda pirma paraus
ta, po to pabąla arba darosi pilkšvai geltona. Gali 
net iššokti pūslės. Nušalusi vieta apmiršta, labai 
šalta, sustingusi.

Nebandžius gaivinti sušalusios vietos vandeniu, 
tik aprišus ją šaliku, reikia tuojau vykti pas gydy
toją.

Vilnoniai drabužiai geriausiai apsaugo nuo per
šalimo. Kumštinės pirštinės geresnės už pirštuotas; 
vilnonės kojinės geresnės už šilkines.

Ausys — ypač mažų vaikų — turi būti apdeng
tos, net po kapišonu. Populiarios megztos ski kepu
rės dengia visą galvą, išskyrus burną ir akis.

Nepatartina būti lauke per ilgai, ypač sušilus 
arba pučiant šaltam vėjui. Vėjas pagreitina nušali
mą; galima iš pradžių nė nepastebėti, kad žala jau 
padaryta.
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ANGLIJOS RAJONO 18-toji 
vasaros skautų-čiu stovykla

Jau VIII. 2 d. skautai rinkosi į sa
vo vasaros tradicinę stovyklą Lietu
vių Sodybos žaliuosius miškelius.

Pirmieji stovyklos pionieriai: s. 
B. Zinkus, s. v. psl. R. Čerbauskas 
ir vilkiukas V. Zinkus jau kūrėsi ir 
ruošė stovyklai įrengimus: virtuvę, 
palapines ir kt. Kiek vėliau prie jų 
darbo prisideda v. si. R. Valteris, 
Londono vienetas, vadovaujamas si. 
S. Kasparo. Antrąją dieną pasirodo 
Manchesterio ŽIVILĖS ir MAIRO
NIO vienetai, vadovaujami v. si. 
A. Jakimavičiaus ir si. I. Jakubaity- 
tės, ir pats stovyklos virš-kas s. J. 
Maslauskas.

Pavakarį pasirodė LSS Vokietijos 
Rajono AUŠROS tunto broliai, va
dovaujami t-ko ps. A. Veršelio, Ang
lijos rajono seserijos vadeivė ir se

sių pastovyklės virš-kė ps. G. Val- 
terytė, skautė A. Vaiterytė ir kitos 
sesės, bei s. J. Alkis su greituoju 
žirgu ir palapinėmis.

Naujos pažintys, dalinamasi įspū
džiais, dygsta pastovyklėse palapi
nės. Nors stovyklos atidarymas nu
matytas šeštadienį, bet jau penkta
dienį vakarą prieblandoje stovykla
vietė atrodo kaip pilna ir paruošta 
stovykla.

Šeštadienį prieš pietus įvyksta po
sėdis, nustatoma stovyklos dieno
tvarkė, sutariama dėl bendrų sto
vyklos programos dalykų — iškylų, 
bendrų žaidimų, pašnekesių, sporto 
ir dėl bendro būdo, kaip pravesti 
programą.

Stovyklą sudaro dvi pastovyklės. 
Skaučių pastovyklei AUŠRA vado
vauja ps. G. Vaiterytė, jos pavaduo
toja si. I. Jakubaitytė. Pastovyklę 

sudaro Audru skiltis — psl. L. Kar- 
naitė, A. Vaiterytė, V. Barauskaitė, 
I. Matukaitė, R. Bernatavičiūtė, I). 
Briedytė; Bičių skiltis — psl. T. Za- 
veckaitė, N. Grokauskaitė, A. Gud- 
lauskaitė, D. Damavičiūtė, R. Gud- 
lauskaitė; Katinėliu skiltis —■ psl. 
N. Kutkutė, O. Lipkevičiūtė ir kt.

Skautų pastovyklei LIETUVA va
dovauja si. S. Kasparas. Pastovyklė 
suskirstoma į būrelius ir skiltis: 
Londono skautų skiltis Tigrai — S. 
Kacinas, S. Namajuška, J. Balčiū
nas, S. Girėnas; Lapinų Aušros t-to 
Vytauto Didžiojo draugovės (Vo
kietijos) — si. P. Veršelis, M. Šiu- 
šelis, P. Navulis, E. Dilba; Notting- 
hamo Baltieji Vilkai — psl. R. čer
bauskas, J. Gorkauskas, R. Pilkaus
kas; Manchesterio Lapinų — A. Na- 
vackas, A. Navackas, A. Motuzą; 
taip pat vilkiukų Geltonasis būrelis 
— A. Šiugždinis, R. Alkis, K. Sirvy
das, L. Kasparas, L. Butkevičius; 
Žaliasis būrelis — V. Zinkus, V. Ja- 
kubaitis, T. Girėnas, A. Briedis, J. 
Bružas.

18-ąją vasaros stovyklą dvasiškai 
globoja kun. A. Geryba. Maitina s. 
B. Zinkus, ir psl. R. Čerbauskas. 
Pirmąją pagalbą teikia ir stovyklini 
“Taukuotą Puodą” redaguoja v. si.

V. Vokietijos AUŠROS tunto skautai Anglijos lietuvių skautų XVIII-oje vasaros stovykloje. 
Mūsų broliai V. Vokietijoje norėtų 1968 m. suruošti savo Tautinę Stovyklą, kurioje galėtų jie visi 
dalyvauti.
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R. Valteris. Stovyklai vadovauja s. 
J. Maslauskas, jo pavaduotojas ps. 
A. Veršelis, Vokietijos Aušros t-to 
t-kas.

Stovykla su ceremonijomis atida
roma šeštadienį, po ko visi dalyvau
ja susipažinimo lauže. Linksmame 
ir nuotaikingame lauže dalyvauja 
taip pat Sodybos atstogautojai ir 
tėvelių ratelis.

Sekmadieni, po pusryčių, kun. A. 
Geryba praveda pokalbi apie šv. Mi
šių prasmę. I pamaldas atvyksta 
lenkų Chiswick 3-j i grupė, taip pat 
stovyklaujanti Sodybos laukuose. 
Giesmės giedamos pakaitomis. Ku
nigas kalba į stovyklautojus ir i vi
suomenę.

Po pietų atvyksta svečių: kun. J. 
Duoba, klebonas kun. J. Budzeika, 
v. si. M. Grinius su tėveliu (iš Ka
nados) ir kt.

Laužą praveda v. si. E. Šova ir jo 
dukrelė. Pasirodo visų laukiamas 
“Taukuotas Puodas”.

Pirmadieni, po mankštos, prausi
mosi, pamaldų, vėliavos pakėlimo, 
pusryčių ir inspekcijos, stov. virši
ninkas praveda pašnekesį apie sto
vyklos prasmę jaunimui, apie lietu
vių kalbą, skautišką uniformą, tvar
kingumą, drausmę ir švarą. Po to 
statomi būtini įrengimai: prausyk
los, vieta indams pakabinti, rank- 
šluosčiams ir batams. Vienetai taip 
pat puošia savo palapines vienetų 
gyvūnų ženklais, baigia gražinti sto
vyklinį stalą ir t. t. tautiniais bei 
skautiškais ornamentais.

Po pietų si. I. Jakubaitytė ir si.
S. Kasparas išveda stovyklautojus 
iškylon su sutartiniais kelionės 
ženklais į Frencham ežerą.

Antradieni stovykla mokosi pir
mosios pagalbos ir naujos dainos 
Be Tėvynės. Per sportą jaunimas 
bėga su kliūtimis, traukia virvę, 
plaukia su bulve šaukšte, su degan
čia žvake ir balionu. Laimėtojai 
gauna taškų ir vėliau dovanų.

Plaukimo ženklus įgyja skautai 
A. Navackas, A. Navackas, J. Gor- 
kauskas ir R. Pilkauskas.

Vakarą visi dalyvauja lenkų 
skautų lauže.

Trečiadienį vilkiukai užimami 
pionierija ir lituanistiniais dalykais. 
Po pietų s. B. Zinkus praveda kepi
mo varžybas, kaip sukurti laužą, 

pasiruošti kepti ii' iškepti mėsą, 
duoną, žuvį ir t. t. Po vėliavos nu
leidimo vyresnieji pasilinksmina, o 
jaunesnieji turi savo laužą ir nakti
nius žaidimus.

Ketvirtadienį įvyksta ekskursija į 
Gilwellio parką prie Londono. Ma
tome laužavietę, kurioje susirenka 
apie 2000 skautų vadovų, ir kitas 
įdomias vietas ir pastatus. Vadovas 
paaiškina visoko reikšmę ir istori
ją. Parko muziejuje matome dau
gybę daiktų, kuriuos B.-P. yra ga
vęs, lankydamasis įvairiuose pa
saulio kraštuose ir džiamborėse. 
Tarp kitų skautiškų daiktų randa
me LSS Geležinio Vilko ir du Leli
jos ordinu su kaspinais ir lietuviš
kus pašto ženklus, išleistus Pasauli
nės Lietuvių Olimpiados proga.

Penktadienį kun. A. Geryba pra
veda pokalbį apie religiją, giesmes 
ir liaudies dainas. Po to stovyklau
tojai laiko patyrimo laipsnių egza
minus.

Atvyksta sk. vyčių Vydūno būre
lio vadovas s. J. Alkis, ir vakarą, po 
uždavinių ir pašnekesių, sk. vyčio 
įžodį duoda si. S. Kasparas ir psl. 
R. Čerbauskas.

Šeštadienį vyresnieji vadovai ap
taria rajono ir vienetų tolimesnę 
veiklą ir sąjūdžio 50-čio sukaktį.

Svečiams ir organizacijoms daly
vaujant prasideda iškilminga sto
vyklos uždarymo ir įžodžio sueiga. 
Sveikinimai atsiųsti iš Lietuvos Mi
nisters Londone J. E. B. K. Balučio, 
LSS Anglijos Rajono dvasios vado 
kun. S. Matulio, vyr. sk. vadovės s. 
G. Zinkienės ir kitų.

Įteikiami rėmėjams padėkos la
pai, kuriuos paruošė LSB VS v. s. 
V. Vijeikis. Žodžiu visus sveikina 
DBLS-gos vardu inž. S. Nenortas.

Pavyzdingiausiems stovyklauto
jams įteikiamos dovanos, pažymėji
mai. Su Vokietijos broliais pasida
linama skautiškom ir lietuviškom 
knygom. Pereinamoji taurė, s. G. 
Zinkienės dovanota, tenka ŽIVILĖS 
dr-vei, pavyzdingiausiai dirbusiai 
per visus metus.

NEPALIK BE SKAUTU AIDO 1968 METAIS!
SKAUTU AIDAS visų lietuvių skautų ir skaučių, visų Lietuvių Skautų 

Sąjungos narių bei skautų-čių bičiulių laikraštis.

įžodį davė: j. skautės D. Briedytė; 
j. skauto — A. Briedis; skautės — 
I. Matukaitė ir skauto — L. Butke- 
”i/ius ir G. Girėnas.

Dovanas už tvarkingumą gavo 
pastovyklės LIETUVA broliai La
pinai iš Vokietijos ir pastovyklės 
AUŠRA Audrų skiltis. Dovanas taip 
pat gavo L. Butkevičius, J. Gorkaus- 
kas, N. Kutkutė ir R. Bernatavičiū- 
tė — jie buvo pavyzdingiausi.

J. M.

IX. 10 Derbyje įvyko vyr. skaučių 
kandidačių sueiga. Programa buvo 
įdomi ir turininga.

IX. 30 LSS Anglijos rajono vado
vybė ir skautų-čių rėmėjai J. Le- 
vinskas ir J. Sadula suruošė skau- 
taujaneiam ir neskautaujančiam 
jaunimui pasilinksminimo vakarą. 
Vakaro gražuolės titulas atiteko 
sesei E. Damavičiūtei, antroji vieta 
sesei T. Zaveckaitei. Abi sesės pri
klauso Nottinghamo ŠILUVOS dr- 
vei. Vakaro gražuolei s. G. Zinkic- 
nė uždėjo auksinės spalvos juostą ir 
prisegė rožę, o skautų rėmėjas K. 
Bivainis uždėjo karūną. Sesei Za
veckaitei įteikta dovana. Vėliau abi 
gražuolės pravedė turtingą loteriją.

X. 28 Nottinghamo Žirgu vienetas 
ir ŠILUVOS d-vės sesės iškilminga 
sueiga, skautiškais filmais ir pamal
domis atžymėjo Sukaktuvinių metų 
pradžią.

Į vyr. skiltininko laipsnį pakelia
mas kun. S. Matulis, MIC, į skilti
ninko — S. Kasparas ir A. Jakubai- 
tis; į paskiltininkio —- P. Virzintas, 
S. Kacinas, R. Čerbauskas ir J. Gor- 
kauskas.

P. K. Bivainis įteikia P. Virzintui 
ir J. Gorkauskui LSB VS v. s. V. 
Vijeikio skirtą knygą “Lietuva ma
no tėvų žemė.

Nottinghamo vienetų tėvų komi
teto pirm. J. Damoševičiui įteikia
mas ordinas Už Nuopelnus su rėmė
jo kaspinu. Rajono vadas gauna 
skautininko ženklą — lelijėlę.

J. M.
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Bostono ir Brocktono skautų stovykla VYTIS
Dvidešimt Bostono Žalgirio tunto 

Kęstučio draugovės skautų, kartu 
su devyniais Brocktono vietininki- 
jos skautais, stovyklavo draugovės 
stovykloje New Hampshire valsty
bėje, rugpiūčio 6-12 dienomis. Sto
vykla vyko Amerikos skautų Adams 
Pond stovyklavietėje, Barnstead, 
N. H., kurios tikslas yra sudaryti 
sąlygas kiekvienai draugovei sava
rankiškai pagal savo pajėgumą sto
vyklauti. Kęstučio draugovė turėjo 
savąją stovyklavietę su 14 palapi
nių, trim pastogėmis skilčių valgyk
lėlėms, laužaviete, vartais ir visais 
įrengimais, kuriuos papildė lietu
višku kryžiumi, vėliavos stiebo pa
puošimais, varteliais ir kt.

Vieta giliam pušyne, netoli ežero, 
apie 90 mylių nuo Bostono. Stovyk
loje VYTIS dalyvavo pirmąją vietą 
laimėjusi Arų skiltis, si. V. Sabaitis, 
psi. V. Bliudnikas ; irgi pirmą vietą 
skilčių varžybose pasiekusi Briedžių 
skiltis, si. V. Dudickas, psl. Gytis 
Žiaugra; antrą vietą laimėjusi Ere
lių skiltis, si. V. Adomkaitis, sip. V. 
Rasys, ir Žalčių skiltis, si. D. Baš- 
kys, psl. J. Jasaitis. Stovyklai vado
vavo padėjėjai Jonas Bielkevičius 
iš Brocktono ir psl. Marius Žiaugra 
iš Bostono, kartu su draugininku s. 
A. Saulaičių.

Stovyklos VYTIS pagrindinis tiks
las: pasiruošti Tautinei Stovyklai, 
stovyklaujant kartu, nes visi tikisi 
kartu į Tautinę Stovyklą vykti ir 
ten gerai pasirodyti. Kaip to tikslo 
siekta?

Užsiėmimų įvairių. Pirmiausia, 
laužas kas vakarą jaukioje rastinių 
suolų laužavietėje, ratu, kur kiek
vienam teko pravesti dainą, šūki, 
dalyvauti vaidinimėlyje. Jaunesnie
ji draugovės nariai paruošė tris vai
dinimėlius su lėlėmis, vyresnieji lė
lėmis inscenizavo lietuvių liaudies 
pasaką.

Prie ežero, aišku, maudytasi, plau
kiota irkliniais ir indėnų laiveliais, 
žaista vandens tinklinis ir rungtynės 
su taukais išteptu arbūzu, kuri pas
kui reikėjo suvalgyti.

Naktinėje iškyloje viduryje laužo 
visus užklupo lietus. Iškylos vieta 
netoli senų kapinių ir iškasenų pil
nų pereito šimtmečio pastatų lieka

nų. Iškyloje matytas bebrų tvenki
nys ir nuleisti medžiai, virta skilti
mis.

Buvo lietuvių liaudies žaidimų 
popietė su smagiais žaidimais: meš
keriotojas, rekežis, pavojinga švy
tuoklė, vėžys, taikiniai ir kt. Dirbti 
darbeliai iš vielų, spalvoto popie
riaus, laikraščių iškarpų.

Instruktuoti padėjo tuntininkas s. 
Č. Kiliulis ir tunto dvasios vadas 
kun. J. Klimas.

Stovykloje reikėjo pasirūpinti 
sveikata, nes tuo metu plito 24 va
landų gripas, nuo kurio susirgdavo 
kitų draugovių, kurių buvo apie 20, 
net po keliolika, bet mūsų draugo
vėje trumpai persirgo tik keli, sto
vyklavietės gydytojo ir stovyklos 
sanitaro J. Bielkevičiaus priežiūroje, 
kurie liepė daug gerti sulčių, gerai 
pasilsėti, tvarkingai indus ir šaukš
tus išplauti. Registruojantis stovyk
lavietės gydytojas pasakė, kad “Jū
sų lietuvių dantys labai geri!”

Užsiėmimų metu naudotasi skau
to užrašais, kuriuos kiekvienas tu
rėjo ir papildė išdalintais lapais 
apie astronomiją, gamtą, lituanisti
nius dalykus, įrengimus, Tautines 
Stovyklas ir t.t.

Prieš paskutiniąją stovyklos ri
kiuotę įvyko su svečiais tėveliais 
piknikas, vėliau trumpa laužo prog
rama, nors ir buvo dienos metu, kad 
galėtumėme gražiai padainuoti mė
giamiausias dainas ir pamatyti ke
lis pasirodymus.

Rikiuotėje dalyvavo amerikietis 
stovyklavietės pareigūnas Paul

Broliai stovykloje 
stato laužo scenai 
“uždangą”.

s. Č. Kiliulio ntr.

Sayre, rumunų kilmės, kuris kelis 
kartus per dieną visą savaitę lanky
damasis rūpinosi, kad atvežamas ga
tavai paruoštas ir skiltimis valgo
mas maistas laiku atvyktų, jo už
tektų ir pn. Būdamas muzikos mo
kytojas gimnazijoje jis domėjosi lie
tuvių skautų dainomis ir todėl tun
tininkas padovanojo jam skautišką 
plokštelę “Laužų Aidai”.

Skauto įžodį davė Algis Durickas 
ir Algis Jaras. Iš viso išlaikė III pa
tyrimo laipsnį du skautai, II patyri
mo laipsnį 4, įgyta 16 specialybių — 
astronomo 3, gamtininko 2, irkluo
tojo 2, sanitaro 1, stovyklautojo 6, 
šaulio 1, žvejotojo 2. Didesnė skau
tų dalis išlaikė plaukimo nelengvus 
egzaminus.

Įteiktos dovanėlės pasižymėju
siems skautams: už lietuviškumą 
psl. Vytui Adomkaičiui; už pažan
gumą, tris specialybes ir tris Na
tional Rifle Association šaudymo 
laipsnius išlaikiusiam Vytui Duric- 
kui; pavyzdingam skiltininkui Vy
tautui Sabaičiui; puikiai išgyvenu
siam pirmąją savo stovyklą Leonui 
Navickui; už smagumą ir linksmu
mą Jonui Tumui; už muziką ir dai
nas Linui Dabrilai; už skautišką 
dosnumą ir pagalbą kitiems Daliui 
Vasiui.

Stovyklai pasibaigus, keli skautai 
sakė, kad ši draugovės stovykla bu
vo “šeimyniška”, nes visi galėjo arti 
laužo rateliu susėsti, skiltimis val
gyti, skilčių plačiai pasisklaidžiu- 
sius rajonus aptvarkyti, savu grei
čiu užsiimti, žaisti, pasireikšti. K.
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fluisri didžioji seim.i
SUKAKTUVINIU METU ĮVYKIAI

Sausio 15 d. — Mažosios Lietuvos šventė. 1923 sau
sio 15 d., Klaipėdos krašto lietuvių pastangomis, įvykus 
sukilimui, tas kraštas prisijungė prie Lietuvos. Tai vie
na Lietuvos žemių apsijungimo švenčių.

Vasario 16 d. šventė visos Lietuvių Skautų Sąjun
gos minima Sukaktuvinių Metų TĖVYNĖS SUEIGA. 
Šalia aktų, pasižymėjusių lietuvių pagerbimo, šalia 
patriotinių programų, visur turėtų būti ir skautų bei 
skaučiųų rankdarbių parodėlės, kuriose matytumėm 
mūsų brolių ir sesių darbštumo, sumanumo, iniciatyvos 

bei skautiškos nuotaikos darbelių, nagingumo įrodymų 
ir p. Tai labai svarbus dalykas skautiškojo auklėjimo 
sistemoje.

Vasario 22 d. — skaučių Mąstymo diena.
Kovo 4 d. — Lietuvos skautų Patrono Šv. Kazimie

ro šventė.
Kovo 15 d. — Skautų Aido 45 metų sukaktys. Būtų 

gera, kad SKAUTŲ AIDAS galėtų pasiekti visus skau- 
tautojus ir jų bičiulius. Skubėkime su 1968 m. prenume
ratorių vajumi.

Balandžio 23 d. — Skautų Patrono Šv. Jurgio šven
tė.

Kas naujo AUŠROS tunte?
Neseniai turėjau progos arčiau 

susipažinti su LSS AUŠROS tun
to skautais, jų veikla, rūpesčiais 
ir ateities planais. Kaipo buvu
siam tunto skautui, man visos 
problemos arti prie širdies.

Tuntui priklauso Vytauto Didž. 
dr-vė Vasario 16-sios gimnazijoje 
Hūttenfelde. Dr-vę sudaro ketu
rios skiltys, apimančios 17 skau
tų ir 11 vilkiukų. Trys skautai 
kandidatai ruošiasi skautų Įžo
džiui. Tai iš tikrųjų šaunus būrys, 
nevien savo skaičiumi. T-kas ps. 
A. Veršelis nusivedė mane į tun
to sueigą. Buvau maloniai nuste
bintas, kai išgirdau ir pačius ma
žiausius lietuviškai kalbant ir 
dainuojant. Garbė dr-kui si. Pet
rui Veršeliui ir jo skautams!

Antroji AUŠROS tunto dr-vė 
veikia Memmingene — tai DLK 
Kęstučio dr-vė. Kadangi atstumas 
tarp Hūttenfeldo ir Memmingeno 
didelis, dažnai reikia pasitenkinti 
vien tik raštišku kontaktu.

Praėjusią vasarą penki skautai 
ir du vilkiukai buvo nuvykę į 
18-ąją LSS Anglijos rajono sto
vyklą Lietuvių Sodyboje. AUŠ
ROS t-to skautai garbingai atsto

vavo savo tuntą ir paliko gerą 
įspūdį Anglijos lietuviams skau
tams. Grįždami į Vokietiją, skau
tai praleido keletą dienų Londo
ne, kur Lietuvių Namai juos pri
glaudė, už ką visi labai dėkingi.

— Ateinančią vasarą numato
me pravesti tautinę stovyklą Vo
kietijoje kartu su broliais iš Ang
lijos, — dėsto savo planus AUŠ
ROS t-to t-kas ps. Antanas Verše
lis. — Tai — pareis nuo to, ar 
mums pavyks suorganizuoti pa
kankamai pinigų.

Pasirodo, daug ko trūksta sto
vyklai pravesti. Kelios t-to pala
pinės jau pasenusios ir skylėtos; 
reikėtų geresnių. Vien tik palapi
nėse neįmanoma stovyklauti — 
reikalingi ir kiti įrengimai. Rūpes
čių daug, tiesa. T-kas suka galvą, 
kaip išspręsti tas problemas.

Pasiūliau prašyti paramos iš 
mūsų brolių Amerikoje. Pasirodo, 
kad broliai Amerikoje jau pra
ėjusią vasarą tuntą parėmė. Ta 
proga tenka padėkoti NERINGOS 
skaučių tuntui Clevelande už at
siųstus 64.00 dol. stovyklos reika
lams. Brolis v. s. V. Kizlaitis, taip 
pat atsiuntė 20 dol.; jo pastango

mis buvo finansuota psl. A. Smi
to kelionė į Jaunimo Kongresą. 
Be to, s. G. Juškėnas irgi prisiun
tė 50 dol. Be minėtų paramų ne
būtų buvę įmanoma įgyvendinti 
užsibrėžtų tikslų. Už tai visiems 
kilniems AUŠROS tunto rėmė
jams broliškas ačiū iš Vokietijos!

Susipažinęs su AUŠROS t-to 
padėtimi, priėjau išvados, kad 
ateinančią vasarą būtina praves
ti stovyklą Vokietijoje. Kiekvie
nas iš mūsų žino, kaip naudinga 
skautams stovyklauti. Vokietijoje 
jau seniai stovyklos nebuvo, vie
ton to vykdavo keletas skautų į 
Angliją. Važiuoti į kitas stovyk
las gražu, bet ta laimė tenka tik 
keliems skautams. Namuose likę 
broliai jaučiasi nuskriausti.

Jei stovykla įvyktų Vokietijoje, 
visi galėtų dalyvauti. Būtų puiki 
proga ir Memmingene veikian
čiai dr-vei tvirčiau atsistoti ant 
kojų. Nemažiau naudos būtų ir 
Aušros t-to sesėms.

Mes vieni Vokietijoje neįsten
giame išspręsti sekančios — Tau
tinės — stovyklos finansinės pro
blemos. Prašome broliškos para
mos iš Amerikos ir Kanados.

s. v. v. si. K. Dikšaitis
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NEW YORKO SKAUTAI 
PRADĖJO SUKAKTUVINIUS

METUS

XI. 5 New Yorko Neringos ir Tau
ro tuntai gražiai pradėjo naujus 
skautiškos veiklos, o taip pat ir 50- 
tuosius Sukaktuvinius Metus. 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje di
delis būrys uniformuotų skautų da
lyvavo mišiose. Net penkios vėlia
vos išsirikiavo bažnyčioje, kurių 
garbės sargyboje stovėjo tvarkingi, 
rimtai nusiteikę skautai. Tai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. A. 
Račkauskas.

Po pamaldų parapijos salėje įvy
ko iškilminga sueiga. Įnešus vėlia
vas ir pasibaigus raportams, prie 
tuntų ir draugovių vėliavų atsirado 
gražus būrys skautiškojo prieauglio. 
Nors tyliu, bet ryžtingu balsu pasi
girdo: “— aš pasižadu...” Tai patys 
mažieji davė jaun. skautės — vil
kiuko įžodi. Paukštytės ižodį davė 
A. Bernier, o vilkiukai kandidatai 
net penki pasipuošė raudonais kak
laraiščiais; tai S. Birutis, D. Budrys, 
V. Bandžiukas, T. Garankštis ir V. 
Gureckas. Po jų sekė skautų-čių 
Įžodžiai, ir, brangindami savo gar
bę, pasižadėjo tarnauti Dievui ir 
Tėvynei, padėti Artimui šie naujie

ji skautai-ės: R. Ašenbergaitė, L. 
Oerkeliūnaitė, D. Saldaitytė, L. 
Staknytė, A. Bružinskas, R. Katinas 
ir V. Snieška. Toliau sekė skautinin
kų įžodis, kuriuo metu naujai pa
keltos ii paskautininkės laipsnį v. 
si. Irena Jankauskienė ir v. si. Biru
tė Kidolienė, lietuviškosios skauti- 
jos Pirmūnui v. s. P. Jurgėlai užri
šus kaklaraiščius, pasižadėjo būti 
pavyzdžiu jaunesniems ir dirbti 
skautybės gerovei. Visų šakų skau
tai pakartojo įžodžius Sukaktuvinių 
Metų proga.

Po įžodžių buvo prisiminti visi 
pereitų metų laimėjimai. New Yor
ko Vanagų skiltis iš skilčių varžybų 
Romuvos stovykloje Kanadoje par
sivežė pirmą vietą. Atlanto Rajono 
Sporto šventėje New Yorko skautės 
šiais metais antrą kartą iš eilės lai
mėjo tinklinio varžybas; psl. Rober
tas Šilbajoris laimėjo net dvi pirmas 
vietas (100 ir 440 pėdų bėgimo).

XI. 1 d. proga į vyresniškumo 
laipsnius pakelti šie skautai-ės: i 
skiltininko-ės laipsnį: psl. Violeta 
Alilionytė, psl. Eugenija Garunkš- 
tytė, psl. Kristina Garunkštytė, psl. 
Aldona Kidolytė, psl. Aldona Samu- 
šytė, psl. Gražina Siemaškaitė, psl. 
Danutė Kezytė h’ psl. Antanas Mik- 
las. Į paskiltininkio-ėš laipsnį pa
keltos sesės: Jolanda Ivašauskaitė ir 

Rasa Sodaitytė ir broliai Algis Ki- 
dolis, Gediminas Mikalauskas ir Ri
mas Rauba.

Dail. Povilas Osmolskis už didelę 
paramą New Yorko skautams apdo
vanotas Ordinu už Nuopelnus.

Savo įdomiame pašnekesyje Pir
mūnas v. s. P. Jurgėla prisiminė pir
mąsias skautų dienas Vilniuje, pa
brėždamas jog skautavimo negali
ma laikyti žaidimu ar pramoga, nes 
tai yra mokykla jauniems charakte
riams ugdyti.

Buvo suruošta parodėlė “Pirmieji 
Lietuvos Skautų Žingsniai”, v. s. 
Petro Jurgėlos paskolinti ekspona
tai: pirmieji skautų leidiniai, kny
gelės, nuotraukos, ordinai ir t. t. 
Parodėlę gražiai sutvarkė s. A. Gu
daitis.

Ilgus metus išdirbęs su New Yor
ko skautais, paskutiniu laiku TAU
RO tunto tuntininkas v. s. Alfonsas 
Samusis atsisveikino su tuntu ir tun- 
tininko virvelę perdavė naujajam 
tuntininkui si. Kęstučiui Bileriui.

Po sueigos skautai bendrai papus
ryčiavo ir kartu su tėveliais turėjo 
progos pamatyti filmą — II-ji Tau
tinė Stovykla Panemunėje. Filmoje 
taip pat galėjo pamatyti vaizdus iš 
įvairių švenčių ir iškilmių Nepri
klausomoje Lietuvoje. Lietuvos ne
matę jaunieji skautukai pamatė

Toronto ŠATRIJOS tunto sesės kanklininkės, pirmą kartą viešai pasirodžiusios Sukaktuvinių metų pradinėje 
sueigoje. (Iš k.-d.) psl. J. Šeškutė, G. Šilininkaitė, G. Vasiliauskaitė, L. Rusinaitė, si. I. Baltaduonytė, psl. A. Sen- 
kevičiūtė. Kanklininkių orkestrui vadovauja v. s. St. Kairys.
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nors drobėje savo tėvų žemę, o tė
vams ne vienam teko nušluostyti 
ašarą po tiek metų pamačius tai, 
kas taip senai matyta ir pergyven
ta. Filmą pagaminta brolių Motuzų 
Nepr. Lietuvoje.

(Norima pabrėžti, kad filminin- 
kas Kazys Motuzas yra senas skau
tas).

Filmai pasibaigus ir visiems sve
čiams apžiūrėjus parodėlę, skautai 
ir tėveliai, sustoję ratais, užbaigė 
šventę tradicinėm Lietuva Brangi ir 
Ateina Naktis. B.K.

* * *
New Yorko skautų Vanagų skiltis 

VII. 22-30 d.d. dalyvavo skilčių 
Jamborettėje Kanadoje, ROMUVOS 
stovykloje. Ši skiltis skilčių varžy
bose laimėjo pirmąją vietą. Šiai 
darbščiajai skilčiai vadovavo si. An
tanas Miklas. Su juo Kanadon buvo 
nuvykę Saulius Alilionis, Algis Ki
dolis, Gintaras Miklas ir Saulius 
Siemaška.

Iš New Yorko vadovų stovykloje 
Rako stovyklavietėje dalyvavo NE
RINGOS tunto si. Aldona Kidolytė 
ir TAURO tunto si. Algirdas Šimu- 
konis.

* * *
Šių metų Atlanto Rajono “VY

TIES” stovykloje stovyklavo gana

BOSTONO SKAUTŲ 
IŠKILMINGOJI SUEIGA

XI. 5 d. BALTIJOS ir ŽALGIRIO 
tuntai pradėjo švęsti Sąjungos įsi
kūrimo 50-ties metų sukaktį. Į šią 
sueigą atvykę tėveliai ir svečiai ga
lėjo pasidžiaugti vis didėjančiomis 
gretomis skautiško jaunimo, kuris 
išsirikiavo prieš juos pasagos forma.

Nors sueiga užsitęsė ilgokai, ji bu
vo gerai suplanuota ir paruošta.

Svečių tarpe dalyvavo Tarybos 
pirmininkas v. s. A. Saulaitis, kuris 
tarė labai gyvą žodi tos šventės pro
ga, v. s. O. Saulaitienė, Atlanto ra
jono vadeiva ps. J. Starėnas ir kiti.

Sueigą pravedė ps. Romas Brič- 
kus, meninę dalį tvarkė s. Stefa Su- 
batienė. Sueiga prasidėjo malda ir 
minutės tyla už žuvusius skautus-es. 
Buvo perskaityti Seserijos ir Broli- 

didelis būrys newyorkiškių. s. Vyt. 
Kidolis buvo šios stovyklos direkto
riumi, o AR vadeivė, newyorkiete s. 
L. Milukienė vedė Seserijos pasto- 
vyklę. Kiti New Yorko vadovai taip 
pat stovyklavo “VYTIES” stovyklo
je įvairiose pareigose: s. A. Bobelis, 
v. si. V. Jankauskaitė, ps. I. Jan
kauskienė ir ps. B. Kidolienė. Vieš
nios iš New Yorko, ps. A. Čekienė 
ir ps. G. Stankūnienė, lankėsi sto
vykloje, praturtindamos programą 
įdomiu pašnekesiu. Taip pat sto
vykloje lankėsi ir v. s. A. Samusis.

New Yorko NERINGOS ir TAU
RO tuntai ruošia bendras skautiš
kas Kūčias XII. 17 d. Viešp. Atsi
mainymo parapijos salėje, Maspeth, 
N. Y. Tradicinius Kūčių valgius pa
ruoš New Yorko vyr. skaučių ŽIDI
NYS, kuriam šiuo metu vadovauja 
si. Živilė Jurienė.

XI. 1 d. proga Lelijos ordinu ap
dovanotas ligšiolinis TAURO tunto 
tuntininkas v. s. A. Samusis. I vy
resniškumo laipsnius pakelti šie 
New Yorko skautų vadovai: į skau
tininko — N. Y. vilkiukų dr-kas ps. 
V. Kidolis, į paskautininkio-ės v. si. 
K. Bileris, v. si. I. Jankauskienė ir 
v. si. B. Kidolienė. B.K.

jos Vyriausių Skautininkų ir ASS 
Pirmininko, bei Atlanto Rajono Va- 
deivės s. Milukienės ir Rajono Va- 
do s. Antano Bobelio sveikinimų 
laiškai.

S. Ina Nenortienė perdavė BALTI
JOS t-to t-kės pareigas s. Vidai 
Kleinienei.

Vilkiukų įžodį davė: Auštras, Šim
kus, Kleinas ir Karosas; skaučių įžo
dį — Kristina Baltaitė. Ps. Giedrė 
Karosaitė ir ps. Laima Kiliulienė 
davė skautininkių įžodį.

Pažangumo žymeniu apdovanoti: 
Vilija Leščinskaitė, Birutė Račkaus
kaitė, Eglė Subatytė, Milda Dačytė, 
Laima Baltaitė, Vytas Durickas.

I vyresniškumo laipsnius pakelti: 
į v. si. — A. Dabrilaitė ii- Banaitis; 
į si. — A. Valančiūnas ir M. Žiaug- 
ra; į psl. — V. Dabrila.

Ąžuolo mokyklą baigė sk. v. A. 
Valančiūnas.

SKAUTU AIDO 1968 metų pren. 
rinkimo vajus

Visi, gauną žurnalą 1967 metais, 
kviečiami savo prenumeratas gali
mai greičiau atnaujinti 1968 me
tams. Laiku atnaujinę, žurnalą gaus 
be pertraukos. Prenumeratas atnau
jinti ar naujai užsisakyti galima per 
skautų bei skaučių vienetus, per 
paskirus SKAUTU AIDO prenume
ratų rinkėjus ar tiesiog administra
cijoje. Tik 4.—dol. metams.

Šie skautai-ės laimėjo D.L.K. 
Kęstučio d-vių konkursą: sueigų 
lankymo — D. Venckutė ir D. Baš- 
kys; lietuviškumo — Kristina Bal
taitė, D. Vasys; pareigingumo — L. 
Baltušytė, A. Jaras; pavyzdingos 
skautės-o B. Račkauskaitė, J. Jaku
tis; darbštumo — V. Starinskas. Bu
vo taip pat įteikti ženklai specialy
bes išlaikiusiems.

Vilkiukų d-vėje konkursą laimė
jo: Rimantas Veitas, Rimas Auštras, 
Arūnas Šimkus, Arūnas Kleinas, 
Rimvydas Veitas, Dalius Kleinas.

Advokatas p. Grigalius ir p. J. 
Sonda buvo atatinkamai pagerbti — 
jiems suteiktas Garbės Rėmėjo var
das.

Gausiomis katutėmis buvo paly
dėti laimingai iš Vietnamo sugrįžę 
skautai Vytas Kurapka ir Romas 
Baika.

Sueigos tikslas buvo atvaizduoti 
visą skautų sąjungos sudėtį ir jos 
augimą, pradedant jaunesniaisiais 
skautais, pereinant i skautų šaką, 
vyresniųjų skaučių bei vyčių, aka- 
demikų-ių ir skautininkų. Visos šios 
paskiros šakos atliko tam tikrą už
davinį sueigos metu.

Po meninės dalies ir trumpo lau
žo svečiai turėjo progos aplankyti 
būkle vykstančią parodėlę — nuo
traukomis ir piešiniais atvaizduoti 
Bostono skautiškojo jaunimo išgy
venimai namie ir stovyklose per 
paskutinius kelerius metus. Tėvų 
komitetas pavaišino visus gardžiais 
pyragais ir kava.

BALTIJOS ir ŽALGIRIO tuntų 
vadijos dėkoja visiems atsilankiu
siems ir prisidėjusiems aukomis.

Budėkime!
I. N.
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VĖLINĖS
(Pluoštelis įspūdžių)

Prisimenu Vėlines Lietuvoje. 
Mamytė ir mes šešetas vaikučių, 
persirengę šventadieniškais rū
beliais, traukdavom Į kapines, 
kur dvasiniai galėdavome susi
jungti su mirusiu Tėveliu ir sesu
te Liuda.

Atsimenu ,jau iš tolo mirgėda
vo tūkstantis švieselių kapuose. 
Tą pamatę susikaupdavom.

— Amžiną atilsį, — prabildavo 
mamytė, ir mes mažieji kartojam 
tos gražios maldos žodžius, kuo 
arčiau kapų, tuo rimčiau ir iškil
mingiau. Dar atmenu, sesutės 
glausdavosi ir spausdavo ranku
tes, įsikibusios į mane, jų vyriau
siąją seserį.

Jau girdėti giesmės, net pavie
niai dejavimai, raudos. Manau, 
tada susijaudindavo net užkie
tėjusios širdys.

Mūsų kapuose uždegdavom 
žvakučių ir pasimelsdavom iš vi
sos širdies. Ieškojome paguodos 
ir neapsivylėme: tyliai grįžda
vome namo nuramintos. Ir ma
mytė mažiau verkė.

* * *
Mus priglaudusiam krašte ne

įprasta deginti žvakutes Vėlinių 
vakarą. Todėl mūsų NERIES 
(Waterbury, Conn.) tunto sesės 
nutarė susirinkti lietuvių bažny
čioje vakarinėms pamaldoms ir 
uždegti žvakučių ten.

Oras pasitaikė blogas — lijo 
beveik visą dieną, o vakarą pa
kilo tirštas rūkas. Bet Baltijos 
dr-vės sesės atėjo ir uždegė žva
kutes už mirusius artimuosius, 
gimines, seses ir Lietuvos kanki
nius.

Tuo pačiu laiku jaun. skaučių 
Pušyno dr-vė darė tą patį kitoje 
bažnyčioje. Pinigėliai už žvaku
tes buvo tėvelių duoti arba pa
čių sesių paaukoti.

Amžiną atilsį duok įnirusiems, 
Viešpatie... _ . , .Sese Juze.

JAV ATLANTO RAJONAS

Lapkričio mėnesio iškilmingoji 
sueiga

Sukaktuviniai metai.

Pradinė sueiga Waterbury j e Įvyko 
XI. 11 d. Į salę susirinko gražus bū
rys skautų-čių, tėvelių ir svečių.

V. si. Albina Paliulienė pradeda 
sueigą su malda. Įnešamos vėliavos, 
ir iškilmių nuotaika didėja. Įsaky
mus skaito sesė Šarūne Petruškevi
čienė, jaunesniųjų skaičių dr-kė, ir 
brolis Čerkus.

Dvi kandidatės jaun. skautės duo
da įžodį. Tai Ina Petruškevičiūtė ir 
Dana Šatkauskaitė. Tėvynės ilgesio 
mazgą užriša v. s. O. Saulaitienė, 
gerojo darbelio mazgą — tuntininkė 
Lėlė Jasiulevičienė. Gražiai prave
damos sesės iš jaunesniųjų skaučių 
į skautes ir iš skaučių Į vyr. skautes 
kandidates, viso net 3.

Jaudinančiai pravedamas skauti- 
ninkių įžodis. Jį duoda v. si. Albina 
Paliulienė ir v. si. Marija Žukienė. 
V. s. O. Saulaitienė sveikina tun-kę 
ps. L. Jasiulevičienę, pakeltą į skau- 
tininkės laipsnį. Jai prisegama puoš- 
telė trispalvių gėlių.

Skiltininkės ir paskiltininkės, su
stojusios ratu, kartu deklamuoja:

Darbą, meilę Tau, Gimtine, 
skiria mūsų skautija — 
Dievui, Artimui, Tėvynei, 
žydi skautų sąjunga!
Po įžodžio ps. Romas Pakalnis 

perduoda įsakymų knygą naujam 
vietininkui sk. v. Martynui Čerkui. 
Tas viet-jos vardu įteikia buv. 
viet-kui dovaną — knygą.

Įspūdingai atrodo bendras įžodžio 
pakartojimas prie dirbtino lauželio 
raudonos šviesos. Po to įžodį kartoja 
— šį kartą tyliai — vyresniosios 
skautės, jų tarpe ir aš.

LSS Tarybos pirmininkas v. s. 
A. Saulaitis sveikina visus ir supa
žindina juos su Sukaktuvinių Metų 
tikslais ir programa.

DABAR PATS SVARBIAUSIAS organizacinis darbas:
Visiems sutartinai pravesti SKAUTU AIDO, tuo pačiu ir SKAUTYBĖS, 

prenumeratų rinkimo vaju 1968 metams.
Vietovėse neturi likti nė vieno asmens, kuriam nebūtų pasiūlyta užsi

sakyti 1968 metams SKAUTŲ AIDĄ ir SKAUTYBĘ! Abu drauge 4.—dol.

Klausimai ir atsakymai

Atsakymai
1. Lordas Baden-Povvellis gimė 

1857. II. 22 ir mirė 1941. I. 8.
2. B.-P. buvo pripažintas Pasaulio 

Skautu Šefu pirmojoje pasaulinėje 
džiamborėje 1920 metais.

3. B.-Powellio SKAUTYBĖ BER
NIUKAMS buvo išleista 1908 me
tais.

1. Geras žodis sukelia malonius 
jausmus tam, kuris jį sako, ir tam, 
kuriam jis pasakytas. Padrąsintas 
arba dėkingas žmogus stengiasi 
įvykdyti, ką ruošėsi daryti, arba 
bando atsidėkoti geru.

2. Klebonas - kunigai — kalėdo
dami lankydavo parapiečius prieš 
ar po Kalėdų. Tam atsilankymui vi
si ruošdavosi. Kunigai išklausydavo 
vaikų poterius, pasikalbėdavo su 
suaugusiais, lankydavo ligonius. 
Žmonės duodavo auką maistu arba 
pinigais. (Žiūr. Kalėdojimas lietu
vių enciklopedijoje).

3. Žmonės važiuodavo į Birštoną 
prie didžiosios Nemuno kilpos, ka
dangi jame buvo gydomosios mine
ralinio vandens versmės.

Per linksmąją sueigos dalį BAL
TIJOS t-tas išpildo programą. Daug 
juoko ir plojimo jaunoms sesėms, 
kurios pasivaduodamos padeda lau- 
žavedžiui. Pereitos vasaros vadovių 
stovykla sesėms davė daugiau drą
sos ir pagilino jų žinias.

Pakelta nuotaika ir gerai nusitei
kę Pradinės sueigos dalyviai, sugie
doję Ateina naktis, išsiskirsto namo.

Dar stabteliu prie durų, nes gir
džiu vieną motiną sakant:

— Mano sūnus baisiai mėgsta 
skautus. Jis vis sako: “tik vežk ma
ne, mamyte, į sueigas”.

Žiūriu į žibantį vilkiuko veidelį 
ir džiaugiuosi.

Sesė Juzė.
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IŠVAKARIŲ ŽYGIS
(Pabaiga iš 222 psl.) 

čiais ir pačių sukurtu “vyrišku” 
Malūnu, brolio Petro, jų vadovo, 
akordeonui plėšiant apylinkės kal
nus.

Protarpiais brolis Petras mums vis 
pasakojo, kas vykę per visą stovyk
lavimo savaitę nuo VIII. 12 - 19 d.d. 
Įdomiausiu įvykiu buvusi kelionė i 
Otavą, kur visas šešias tautines 
skautų grupes priėmęs Kanados 
gen. gubernatorius R. Michener, Ka
nados skautų šefas. Lietuvių grupė 
reta susitikimo proga įteikė jam 
Dr. V. Vardžio knygą Lithuania 
under the Soviets.

Gubernatorius pasisakęs žinąs 
apie Lietuvos padėtį, jam esąs įdo
mus jaunimo susidomėjimas tuo.

Po šilto priėmimo pas gubernato
rių skautai žygiavo Kanados sosti
nės gatvėmis. Bene pirmą kartą 
Otavoje egzilų skautai nešė savo 
vėliavas. Charakteringa yra tai, 
kad šis žygis buvo vienas iš dauge
lio Kanados šimtmečio projektų ir

finansiškai paremtas federalinės vy
riausybės.

Diena Kanados sostinėje baigta 
vakariene ir skautiškais pasirody
mais Šimtmečio salėje, kur skautai 
buvo filmuojami, ir jų pasirodymai 
perduoti televizijos kanalais. Mūsiš
kiai čia vėl sukirtę Malūną, pagro
ję tris dalykėlius skudučiais ir porą 
akordeonais. Otavos lietuviai labai 
šiltai sutiko mūsų reprezentantus, 
vaišino ir apnakvydino juos.

Tebūna leista šia proga čia prista
tyti visiems Skautų Aido skaityto
jams tuos mūsų Brolijos atstovus, 
kurie savo uždavinį atliko geriau, 
negu kas galėjo tikėtis:

Vieneto vadovas ps. Petras Regina, 
RAMBYNO t-to skautai — V. Žu
lys, E. Birgiolas, T. Akelaitis, J. Go- 
rys, L. Saplys, T. Regina, P. Plučas, 
J. Plučas; Simano Daukanto iš Lon
dono, Ont., vietininkijos skautai — 
S. Dragunevičius, V. Valaitis ir J. 
Valaitis.

Tai buvo sėkmingas ir vertas di
desnio dėmesio auksinės sukakties 
išvakarių LS Brolijos žygis.

Rambynietis

Rašykite SKAUTU AIDUI ir siųskite iš įvairių nuotraukų bei piešinių 
iš savo skautiškojo gyvenimo.

Juo daugiau rašysite ir iliustracijų siųsite, tuo daugiau bus SKAUTŲ 
AIDE apie Jūsų skautiškąjį gyvenimą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
INTRODUCTION 
TO MODERN 
LITHUANIAN

Puikus lietuvių kalbos vadovėlis angliškai kalbantiems 
mokytis lietuvių kalbos.
Gera pagelbinė priemonė ir tėvams bei lituanistinių mo
kyklų mokytojams, kai jie moko silpniau lietuviškai kal
bančius mokinius lietuvių kalbos.
Leidinį paruošė
Leonardas Dambriūnas, Antanas Klimas ir 
William R. Schmalstieg.
472 psl. knygą išleido Tėvai Pranciškonai.
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lo, o stygos užgaunamos dešiniuoju 
smiliumi arba medžio skalele, o ne
reikalingosios stygos slopinamos 
kairiąja ranka.

Senovėje kaime skambindavo ne 
tik dainas, bet ir šokius; pradėdavo 
vestuves ir palydėdavo nuotaką į 
kitą pusę.

XIX a. viduryje žmonės pamėgo 
triukšmingesnę muziką ir kanklė
mis teskambindavo sutartines ir ki
tas dainas. Tačiau tautinio atgimi
mo metu jomis vėl susidomėta. Su
sirinkta Kaune pas vargonų statyto
ją J. Garlavičių (1901), kuriam pa
vesta gaminti kanklės. Tą Garlavi- 
čius ne tik padarė, bet dar parašė 
kankliuoti vadovėlį. Maždaug tuo 
metu Tilžėje susidarė Birutės kan
klininkių būrelis.

Su tolimesne kankliavimo raida 
surišti S. Banaičio, J. Strimaičio, 
Pr. Puskunigio (kanklės užriesta 
galva — vėliau ši forma buvo pa
imta kanklių pagrindu), Alf. Mi
kulskio, O. Mikulskienės, J. Švedo, 
P. Stepulio, A. Vanagaičio ir kt. pa
vardės.

Buvo įvairių orkestrų. Pirmasis 
koncertas įvyko 1916 m. Kaune.

Buvo suorganizuota invalidų kan
klininkų mokykla, kuri pasirodė 
1923 metais, o 1924 net turėjo 15 at
skirų koncertų.

1925 įsteigta kanklininkų draugi
ja. 1930 atidaryta Kanklininkų mu
zikos mokykla, kurią per 2 metus 
lankė per 300 kanklininkų. Kan
kliavo mišriu būdu — senovišku ir 
naujuoju, Strimaičio įvestu. (Jo 
nuopelnas taip pat buvo įtaisytas 
kanklėse mygtukas, kurį paspau
dus pasikeisdavo diezas).

1940 Alf. Mikulskis Vilniuje su
darė Čiurlionies meno ansamblį; 
kanklių orkestrui vadovavo O. Mi
kulskienė.

Taip ir pamažu priėjome prie šių 
laikų, kada ir toli nuo Lietuvos mū
sų sesutės skautės gražiai kankliuo
ja mūsų dailiu ir melodingu liau
dies muzikos instrumentu.

Tikros SESĖS SKAUTĖS ir tikri BROLIAI SKAUTAI skaito SKAUTŲ AIDĄ
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