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SKAUTŲ AIDO REIKALAIS
(Iš Sk. A. redaktoriaus X. 30 rašto)

Pavasarį sąskrydyje Dainavoje, 
Tarybos narių pasitarimo metu, bu
vau pranešęs, kad šių metų pabai
goje prašysiu atleidižamas iš mūsų 
SKAUTŲ AIDO vyriausiojo redak
toriaus pareigų.

1963 m. pabaigoje tuometinės Pir- 
mijos buvau pakviestas į SA vyr. 
redaktoriaus pareigas, kurias, galu
tinai išryškėjus žurnalo leidimo są
lygoms, pradėjau eiti 1964 m. pra
džioje.

Sk. Aido administratoriaus naštą 
1964-1967 m. laikotarpiu nešė malo
nus skautų rėmėjas p. Kazys Čėsna 
Worcestery, Mass., o nuo 1967 m. 
tas pareigas uoliai atlieka taip pat 
mielas skautų bičiulis p. Kazys 
Šimėnas Bostone, Mass.

Sk. Aido platinimo reikalais, ša
lia kai kurių rūpestingų vietovėse 
vadovų ir vadovių, labai mieli Sk. 
Aido talkininkai, kurie verti di
džiausios padėkos. Jų sąrašai kas
met skelbiami Sk. Aide.

1967 liepos m. a. a. v. s. A. Mato- 
niui iškeliavus amžinybėn, iš anksto 
pasiskirstyti Pirmijos ir Sk. Aido

Keliamos vėliavos draugininkių 
kursuose. Seserijos vadijos rūpesčiu 
š. m. IX, 12-13 d.d. Clevelande įvy
ko draugininkų kursai, pavadinti 
a. a. v. s. Dr. D. Kesiūnaitės vardu.

s. VI. Bacevičiaus ntr. 

redakcijos darbų planai labai pasi
keitė: noroms henoroms reikėjo ir 
man daug daugiau įvairių darbų at
likti, negu buvo anksčiau susipla
nuota, kai organizacinių pakeitimų 
tomis sąlygomis nebebuvo galima 
įvesti. Tuo būdu ir redakcijos dar
bų svoris padidėjo ir man ir s. O. 
Saulaitienei, pastoviai jau talkinu
siai šiuose darbuose.

Sk. Aido redagavimo darbas labai 
malonus, įdomus ir teikiąs progų 
prisidėti prie mūsų skautiškojo są
jūdžio gerovės. Daug, tikrai daug 
mielų bendradarbių iš įvairių vie
tovių uoliai prisideda. Reaguoja ir 
skaitytojai bei vadovai ir vadovės. 
Tai svarbu.

Pirmijos buvome nuteikti laiky
tis, kad Skautų Aidas būtų viso są
jūdžio, ne kurios šakos, ne kurios 
vietovės laikraštis. Uždavinys labai 
sunkus, kai žurnalo puslapių skai
čius toks mažas ir kai tokia gausi 
įvairybė sąjūdžio dalyvių ir skaity
tojų.

Stengėmės išlaikyti skautybės 
ideologijai ištikimą kryptį, norėjo
me aiškiai pabrėžti lietuviškosios 
skautybės idėjas, rūpėjo metodiškai 
pasiekti skaitančiuosius, norėjosi vis 
kuo praturtinti. Ėjome į paskirus 
asmenis, į skautiškąsias šeimas ir į 
visą sąjūdį.

Vengėme negatyvių dalykų, ne
ieškojome priekabių ir nenorėjome 

užgaulioti, bet kartu vengėme tuš
čių panegirikų, nerėmėm kokios 
reklamos. Rūpėjo išlaikyti gyvas 
skautybės vaizdas.

Ne visada išėjo, kaip planavom ar 
norėjom arba kaip reikėjo. Buvo 
kartais ir įvairių sunkumų; tačiau 
dabar nebėra prasmės tų dalykų 
kelti ar juos kaip aiškinti. Redakto
rius prašo malonėti atleisti jam už 
jo padarytas negeroves.

Labai ačiū tiems ir toms, kurie ad
ministracijos ir redakcijos pastangas 
rėmė, mažino jų rūpesčius ir palaikė 
Skautų Aidą. Labai ačiū!

Per visą laiką ir dabar žinome 
žurnalo rūpesčius bei jo bėdas; ži
nome mūsų skautybės reikalus ir 
gyvai jaučiame mielųjų Sk. Aido 
skaitytojų nusiteikimus.

Todėl, manome, kad suprantame, 
ko dar reikėtų, kaip reikėtų tobu
linti. Ir t. t. Tačiau didesnius sun
kumus įveikti reikia daugiau negu 
administracijos ir redakcijos narių 
norų bei pastangų.

Nežiūrint visų reikalų, mūsų są
jūdžiui tuos 6-rius metus atidirbus 
redaguojant jo žurnalą, atrodo, at
ėjo laikas prašyti tam darbui įpa
reigoti kitus žmones.

Vyriausiasis redaktorius ir admi
nistratorius prašosi iš savo pareigų 
atleidžiami su 1969 metų pabaiga.

Labai ačiū! Nuoširdžiai dėkoda
mas budžiu

V. s. A. Saulaitis.
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Draugininkių Kuisai
Clevelande, Ohio.

Seserijos vadovės, rūpindamosios 
vienetų veiklos reikalais, š. m. rugs. 
12-13 d.d. suruošė draugininkių 
kursus, kuriuose dalyvavo vadovių 
iš JAV Vidurio, JAV Atlanto ir 
Kanados rajonų. Kursai pavadinti 
a. a. v. s. Dr. Domutės Kesiūnaitės, 
buv. Vyriausiosios Skautininkės, 
seniau labai daug dirbusios vadovių 
lavinimo srityje, vardu.

(Deš.) Buv. BALFo prmininkas 
prof. prel. Dr. J. Končius atnašavo 
šv. Mišias draugininkių stovykloje.

Pašnekesys. Jį praveda JAV Vidurio rajono vadeivė s. B. Kožicienė.

— 195
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Sesė Nijolė Užubalienė

KAS TAME VARDE?
Tur būt, nekartą klausei savęs, 

lyg to Šekspyro Julija: Kodėl tie 
vardai tokie senoviški, nežinomi, 
nieko bendro neturį su šių dienų 
skaute?

Kaip žinai, ne tik žmonės, gy
vuliai, kraštai ir vietos turi savo 
vardus, bet ir įvykiai vardais pa
žymimi.

Stovykla yra mūsų skautiškojo 
gyvenimo įvykis, kuriam ruošia
mės visus metus. Stovykloje mes 
atliekame daug darbų, kurių ne
galime padaryti mieste: stovyk
loje suartėjame su gamta, nuo 
kurios, gyvendamos dirbtinėje 
aplinkoje, esame labai nutolu
sios; stovykloje artimiau susi
draugaujame viena su kita, įsi
gyjame naujų pažįstamų, drau
gų ir draugių. Ar visa tai ne įvy
kiai, verti vardo ir gražaus prisi
minimo?

Kodėl stovyklų vardai tokie se
noviški? Lietuviai — sena tauta, 
sena jos kalba, senoviški ir lie
tuvių vardai. Savo praeitį, savo 
senovę mes turime pažinti, kad 
suprastumėm, kas mes esame ir 
kur yra mūsų vieta pasaulio 
ateities plane, nes dabartis re
miasi į praeitį. Šio amžiaus lai
mėjimų šaknys glūdi tolimoje se
novėje. Žmogus, nežinąs savo 
praeities, nemoka kurti ateities. 
Todėl ir mes mokomės statyti 
ateitį ant praeities pamatų.

Kodėl stovyklų vardai nežino
mi? Todėl, kad sužinotum. Gy
vendama ne Lietuvoje, nesi pri
pratusi prie jos vietovardžių, prie 

retesnių asmenvardžių, nežinai 
daug gražių padavimų, daug įvy
kių ir nuotykių, surištų su tais 
vardais. Štai todėl kiekviena mū
sų stovykla pavadinama kurio 
nors Lietuvos miesto, upės, pilia
kalnio, pasakos ar legendos var
du, kad Tu, miela Sese, sužinotu
me! ne tik naują lietuvišką žodį, 
bet ir jo reikšmę bei istoriją.

Atsimeni ŠILAINĘ — tėviškės 
žemę, ŽEMYNĄ — senovės lietu
vių derliaus deivę, ŠIRVINTĄ — 
upę, kur vyko laisvės kovos, 
VAIVĄ — gražiąją pasaką apie

SKAUTAS NAUDINGAS 
IR PASIŠVENTĘS
Iš vaikystės skautas 
Mokosi budėti, 
Kad išmoktų dirbti, 
Galėtų padėti.
Jauno skauto darbas 
Nėra sudėtingas — 
Rūpintis užaugti 
Žmogumi naudingu.
Todėl skautas budi, 
Dėl to jaunas nori, 
Kur reikia padėti, — 
Skuba savanoriu,
Nes jis visad mena, 
Kad raiščio mazgelį, 
Tik atlikęs žygį, 
Atsirišti gali.

Stasys Jakštas
67. II. 1 

vaivorykštę? Matai, kiek naujų 
žodžių, Įdek naujų žinių apie tė
vų kraštą davė Tau stovyklų 
vardai!

O šią vasarą — MERKINĖ. Se
novėje tvirta pilis, vėliau mies
tas gražių upių santakoje — Ne
muno ir Merkio. Kuo žymi MER
KINĖ? Savo ištverme. Merkinės 
pilis ir jos gynėjai ilgus metus 
atlaikė Lietuvos priešų — kry
žiuočių — puolimus, neleisdami 
jiems įsiveržti tolyn į Lietuvą.

Ką bendro turi tai su Tavim, 
šių laikų skaute? Nustebsi, bet 
turi bendro. Paklausyk.

Anų šimtmečių Merkinė kovo
jo ginklu ir jėga, nepasiduodama 
svetimiesiems. O Tu, Erdvių Am
žiaus Merkinės skautė, kasdien 
stengdamasi būti geresnė, kovo
ji su Blogiu. Juk Blogis yra tas 
"svetimasis", kuris įsiveržęs į 
širdies kampelį, greit užvaldo 
visą žmogų. Erdvių Amžiuje ne
bėra kryžiuočių, bet yra daug 
žymiai piktesnių ir gudresnių 
priešų, kurie užvaldo ne tik kraš
tus, bet ir žmonių protus ir sielas. 
Tuos priešus nugalėti lietuvaitė 
skautė gali, ugdydama save at
sakingu ir protingu žmogumi. O 
protingas žmogus yra ištvermin
gas savo darbuose ir pasižadė
jimuose.

Girdi dabar, ką sako Tau Mer
kinės vardas, Sese?

Ištverk skautiškuose - lietuviš
kuose darbuose, įvykdyk įžodžio 
pažadus, auk savo protu ir dva
sia!

Merkinės stovyklai pasibaigus, 
tepalieka su Tavim tos mintys.

(Iš laikr. Merkinės Dvasia).
196 —
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DAR IŠ DRAUGININKU. KURSU:

Kursų dalyvės — sesės iš Clevelando su keliomis viešniomis iš kitų 
vietovių.

Sesuo M. Jurgita

RUDENS TEMOMIS

Miškams užsidegus, 
glaudžiuos prie tamsaus 
kamieno
ir, tapusi jo žieve, 
laukiu perkeitimo, 
kad išdrįsčiau ir aš 
spalvomis
savo pradžią kurti.

Iš Chicagos AUŠROS VARTŲ tunto atidundėjo toks būrys sesių į drau- 
gininkių kursus.

O ką sakyti apie Chicagos KERNAVĖS tuntą, kurio vadovių toks pul
kas dalyvavo kursuose! S. VI. Bacevičiaus ntrs.

Ar suprasit, 
kad tąkart 
rudens buvo per daug, 
nes šakos neišlaikė 
debesų 
ir skilo, 
nustebusios savo nepajėgumu 
liūdesiu maitintis, 
dienoms trumpėjant 
ir susvyruojant 
prieš laikinąją nebūtį.

Vienam ežere tegali būti 
vienas debesis, 
iš vienumos
šilton srovėn nusileidęs, 
žavinga pilkuma
mums neleidžiąs apskaičiuoti 
savo dienų atsimušimo
i neperžengiamą ir neiškopiamą 
vandens, smėlio
ir užmiršto skausmo
dugną, 
už kurio
mumyse naujai kylanti 
melsva padangė.

197
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ATLANTO RAJONO TRAKŲ STOVYKLA
Š. m. VIII. 24-30 d.d. Spencer, 

Mass., 4 H stovyklavietėje įvyko 
Atlanto Rajono stovykla TRAKAI. 
Ši stovykla taip pat atžymi Atlanto 
Rajono 15 m. veiklos sukaktį. Sto
vykloje tikrai buvo jaučiama su
kaktuvinė nuotaika, nes dalyvavo 
apie 300 sesių ir brolių.

Labai gražiame pušyne, prie mė
lyno ežero, lyg Trakuose, išdygo 
pilnas miestas palapinių. Sekmadie
ni 5 vai. vakaro visa stovykla išsi
rikiavo oficialiam atidarymui. Juos 
supo tėveliai, giminės ir svečiai.

V. s. P. Molis, bendros stovyklos 
viršininkas, sveikino visus susirin
kusius ir paskelbė, kad šioje sto
vykloje pagrindinis dėmesys bus 
kreipiamas i lietuvių kalbą.

Sveikino Atl. raj. Vadeivė s. L. 
Milukienė, sesių pastovyklės virš. 

ps. G. Stankūnienė, paukštyčių virš, 
s. R. Lora, vilkiukų stov. virš. R. 
Jakubauskas.

Sesių stovykloje vyko skiltinin- 
kių kursai, kuriuos lankė 43 skau
tės; taip pat vyko greitosios pagal
bos kursai ir laužavedžių kursai, 
pionerijos naudojimas - uždaviniai. 
Brolių stovykloje vyko skiltininkų 
kursai, užsiėmimai, žygiai, įvairūs 
žaidimai ir t. t.

Miškas labai pritaikytas būrelių 
užsiėmimams: kiekvienoje mažoje 
aikštelėje galėjai girdėti vadovo 
instrukcijas ir brolių bei sesių vyk
domus žaidimus. Miške skambėjo 
dainos, švilpesiai ir šūkiai.

Oras buvo labai geras, todėl ir se
sės ir broliai galėjo maudytis ir 
žaisti šiltame vandenyje. S. v. Gar- 
sys rūpinosi vandens apsauga, o s. 

v. vyr. si. K. Matonis, “ilgas ausis” 
užsidėjęs, tik sekė įvykių eigą ir 
bandė kiekvieną gandą užrašyti į 
PILIES AIDAS laikraštėlį. Jam sa
vo rašinėliais talkininkavo daug se
sių ir brolių; daugiausia prisidėjo 
sesė Laima Baltušytė iš Bostono, 
sesė Laima Dapkutė iš Hartfordo, 
brolis Tadas Osmolskis iš New Yor- 
ko, narsieji broliai Darius Subatis 
ir Algis Valančiūnas iš Bostono ir k.

Stovyklos nuotaika buvo labai 
gera ir linksma. Sesių, o ypač 
paukštyčių stovykloje vėliavos, 
vartai ir kiti papuošimai buvo pri
taikyti iš Trakų pilies gyvenimo ir 
papročių. Vėliavos kabojo žemyn 
nuo koto, taip kaip Kęstutis ir Vy
tautas savo laikais kad vedė savo 
pulkus i kovą. Paukštyčių pasto
vyklės vardas buvo VAINĖ — var
das mažos salos prie Trakų pilies.

Neatsiliko ir vilkiukai. Jie savo 
rajoną puikiai isitaisė ir vis bandė 
paukštytes žaidimuose nugalėti ir 
nukonkuruoti.

Stovyklą aplankė daug svečių, 
tėvelių. Iš skautų svečių buvo Ta
rybos pirmininkas v. s. A. Saulaitis, 
v. s. O. Saulaitienė, kun. V. Bitinas 
— Rajono dvasios vadas — jis laikė 
sekmadieni šv. Mišias — s. kun. 
J. Pakalniškis — Brolijos dvasios 
vadas — ir kiti.

TRAKŲ stovyklos sesės rikiuojasi, o jauniausieji broliai jau žygiuoja.

198 —
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ĮVAIRIOS VARŽYBOS
TRAKŲ Skaučių Stovyklos varžy
bų rezultatai:

I vietą laimėjo
Worcester!© sesės — 329 taškai

II vietą laimėjo
Hartfordo sesės ■—■ 310 t.

III vietą laimėjo
Philadelphijos sesės — 301 t.

Worcesterio sesėms yra perduo
dama TRAKŲ Skaučių Stovyklos 
Gairelė.

Sesės, pasižymėjusios savo skau- 
tiškumu ir lietuviškumu;
Bostono — Vida Kleinaitė. 
Elizabetho — Audrė Karašaitė. 
Hartfordo — Aldona Petruškevi- 
č'iūtė.
New Yorko — Kristina Jonynaitė. 
Philadelphijos — Alė Surdėnaitė. 
Waterburio — Žaidrė Petruškevi- 
čiūtė, 
Worcesterio — Asta Dabrilaitė.

Brolių pastovyklėje įvykusiame 
skilčių pažangumo konkurse:
I vietą — Ąžuolai, New Yorkas — 
233% t.
II vietą — Žalčiai, Bostonas — 231 t.
III vietą — Vilkai, Philadelphia ir 
Waterburis — 230% t.
IV vietą — Vabalai, New Yorkas —- 
230 t.
V vietą — Gyvatės, Bostonas — 
224% t.

Pirmoms trims skiltims buvo 
įteiktos gairelės.

Geriausi skautai vietovėse buvo 
šie:
A. Vasys — Bostonas.

Linksmas nuotykis TRAKUOSE. Čia vadovybė — (k-d) s. Mikas Su- 
batis, s. Kostas Nenortas, ps. Danutė Marcinkevičiūtė, v. s. Petras Molis, s. 
kun. Antanas Saulaitis, ps. Giedrė Stankūnienė, v. s. Antanas Saulaitis.

R. Dulskis — Brocktonas.
A. Liobis ■— New Yorkas.
M. Klausa — Philadelphia.
R. Smolskis — Waterburis.
E. Meilus — Worcesteris.

Šiems skautams buvo įteiktos 
knygos GATVĖS BERNIUKO 
NUOTYKIAI.

Brolių stovykla demokratiškai iš
rinko sekančius brolius įvairiose 
srityse:
Skautiškiausias — Jonas Jakutis iš 

Bostono.
Linksmiausias — Rimantas Veitas 

iš Bostono.
Draugiškiausias — Andrius Svirskis 

iš Brocktono.
Lietuviškiausias — Dalius Vasys iš 

Bostono.

Nagingiausias — Rimvydas Veitas 
iš Bostono.

Patvariausias — Edvardas Meilus iš 
Worcesterio.
Sumaniausias — Gytis Žiaugra iš 
Bostono.
“Gražiausias” — Rolantas Rasimas 
iš New Yorko.

Paukštyčių pastovyklėje VAINĖ 
Pažangumo konkurso daviniai:
I vietą Washingtonas — 188 taškai.
II vietą Elizabethas — 182 taškai.
III vietą New. Yorkas — 177 taškai.

Bostonas — 175 taškai.
Worcesteris — 174 taškai.
Philadelphia ir
Waterburis — 166 taškai.

Vardas VAINĖ — tai mažos salos 
pavadinimas Trakų ežere.

Jauniausiųjų sesių gimnastikinė mankšta TRAKUOSE. Jos puikios sportininkės. Ps. A. Glodo ntrs.
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TRAKŲ stovyklos galvos: rajono 
vadeivė s. L. Milukienė, s. S. Su- 
batienė, s. R. Molienė, vyriausias 
TRAKŲ valdovas v. s. P. Molis, se
sių viršininkė ps. G. Stankūnienė ir 
brolių viršininkas s. Č. Kiliulis.

TRAKŲ STOVYKLOS VADOVYBE
Bendrasis štabas:

v. s. P. Molis — stovyklos viršininkas, 
ps. A. Glodas — komendantas ir iždininkas, 
ps. D. Marcinkevičiūtė •— stovyklos sekretorė, 
v. sk. J. Mažeikaitė — sekretorės padėjėja, 
s. kun. A. Saulaitis, S. J. — stovyklos kapelionas, 
s. v. v. si. K. Matonis •— laikraštėlio redaktorius, 
ps. G. Matonienė — stovyklos sanitarė.

s. R. Molienė — praktiški darbai.
p. s. A. Bartytė — rankdarbiai.
p. s. L. Garsienė — laužavedžių kursai.

Paukštyčių stovyklos štabas: 

s. Ramutė Lora — vedėja.
v. sk. si. Nijolė Baškytė — vedėjos padėjėja.
v. sk. v. si. Gražina Siemaškaitė — komendante.
v. sk. si. Aldona Meilutė ■— korespondentė.
v. sk. si. Kristina Garunkštytė — dainų vadovė.

Ūkio skyrius: Būrelių vadovės:

p. Jonas Palubeckas — ūkio viršininkas.
ps. Alfonsas Pranckevičius — ūkio viršininko pavaduot.
p. Howard Beaudette — vyriausias virėjas.
p. Rita Valinskienė — šeimininkė.
s. v. v. si. Valius Baziliauskas — valgyklos vedėjas.

Pionieriai):

s. v. v. si. G. Janula — vedėjas.
s. v. kand.. K. Grigaitis.
A. Grigonis.

Vandens apsauga:

s. v. A. Garsys — vedėjas.
s. v. psl. Povilas Norkevičius.
s. v. psl .Jonas Pipiras.
sk. Lucija Zdanytė.
s. v. kand. K. Grigaitis.

Skaučių stovyklos štabas

ps. Giedrė Stankūnienė — stovyklos viršininkė.
sk. v. si. Aldona Marijošienė — adjutante.
ps. Laima Kiliulienė — programos vedėja.
sk. v. si. Aldona Dabrilaitė — komendante.

Skaučių užsiėmimų vadovės:

s. S. Subatienė — skiltininkių kursai.
p. s. A. Bačkaitienė — pirmoji pagalba.
p. s. G. Matonienė — pirmoji pagalba.

v. sk. si. Teresė Juškaitė — Worcesterio.
Danutė Paliulytė — Bostono.
v. sk. v. si. Aldona Kindurienė ■— Washingtono.
v. sk. v. si. Gražina Česnaitė — Washingtono.
v. sk. psl. Aniliora Mašalaitienė — Philadelphijos ii' 
Waterburio.
vsk. v. si. Gražina Siemaškaitė — New Yorko.
v. sk. si. Aldona Meilutė — Elizabetho.

Skautų stovyklos vadovybė:

s. Česlovas Kiliulis — viršininkas.
v. si. Rimas Zinas — viršininko pavaduotojas.
v. si. Algis Valančiūnas — komendantas.
s. kun. Antanas Saulaitis SJ — programos vedėjas.
p. s. Gediminas Surdėnas — skiltininkų kursų vedėjas.
si. Jonas Bielkevičius —■ adjutantas.

Vilkiukų stovyklos štabas:

ps. Romas Jakubauskas — viršininkas.
s. v. v. si. Gediminas Dragūnas — viršininko padėjėjas.
s. v. si. Gintaras Subatis — programos vedėjas.
s. v. si. Vytas Dabrila — adjutantas.
s. v. si. Marius Žiaugra — komendantas.
s. v. kand. Valentinas Kurapka — vilkiukų vadovas.

Vyčiu stovyklos štabas:

s. v. si. V. Smolskis — viršininkas.
s. v. v. si. V. JasiuleviČius — pavaduotojas.

200 —
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Sv.. Mišias Stovykloje 
atnašauja prel. Tadaraus- 
kas. Salia: s. kun<> St. 
Kulbis ir v.s. St. Kairys
/Deš/ Sesės iš Hamiltono
/Zem/ Ps. Atkočaitienė 
teikia "pirmąją pagalbą".
/Zemdeš/ Vyrų vėliavosl

/Stovyklos aprašymo 
Sk. Aidas negavo...

Ojk g KANADOS RAJONAS
7 RAJONO STOVYKLOS vaizdai

/A.deš/ Sesės skudutininkės S:.. Dapkaus ntrs.

-201
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Atlanto ra jonas

Glodo ntrs

°no nanan

Dovanų įteikimas laimėtojams.
V.^.. P. Molis, ps. R. Jakubauskas, 

| p>. K. Adomkavičius, s. L®. Mil ūki en ė 
s sesė Zdanytė ir k.

HTt
Warcester, Mass.

Garbės svečiai ir šventės vadovaį_į6

■lx^Ub 
btr 

202^"-
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Imjiflinitią Marsai

Darbeliai
204-

Drtaugininkių kursui programa 
ouvo įvairi, įdomi ir naudinga.

Pašnekesiai, užsiėmimai, dar
beliai, dainos, žaidimai ir kt.

Ir/ įvairios varžybos. Vienos?, 
knygos; VERGIJOS KRYŽKELIUOSE 
skaitymas; laimėtojos /deš./ I 
prem. - Dalia Stelmokaitė, II p 
- Ramutė Plioplytė ir Rasa Toto, 
raitytė; konkursą vedėja s. M. 
Švarcienė. Puiku, Sesėsl

Kursai bus prisidėję, kad 
skaučių, užsiėmimai vietovėse bū- 
tų dar įdomesni, dar labiau pa
trauklūs »

pašnekesys' PR. P. MNAITB VARPO

ra 
g 

•H 
>O 

o *H 
j P

to (£i
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Šventėje*

VILKŲ 
OLOJE

206-
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V.sl. G. Plaoo 
JAV Vidurio Rajonas nuotraukos iš 

LITUANICOS XX 
stovyklos*

Stovykla gera ir skautiška, kai 
joje yra kuo užsiimti, kai gali ką 
išmokti, kai savo galva ir ranko
mis gali prisidėti prie stovyklos 
turinio.. Nuotraukose, matomi įvai- 
pionerijos darbai.
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KILIULIŲ šeima Bostone, Mass. MŪSŲ SKAUTIŠKOSIOS 
ŠEIMOS:
KILIULIAI. Ps. Laima Kiliulienė, malonaus 
būdo skaučių vadovė. Viduryje jaunutis sto
vyklautojas Tomas Kiliulis. LSS Tarybos 
Pirmijos narys s. Česlovas Kiliulis, labai 
kruopštus ir pavyzdingas skautų vadovas.

Lietuvių skautybei gyvuoti svarbiausias 
veiksnys yra skautiškoji še ima, kurios 
jaunimas ateina į skautus-es, kurios tėvai 
bei paaugusieji nariai yra arba tampa vado- 
vai-ės, ar kurios tėvai yra skautiškojo vei
kimo rėmėjai.

Tam tikra prasme mūsų sąjūdis yra tapęs 
skautiškųjų šeimų sąjūdžiu ir ateityje jis 
dar labiau turės remtis tokia šeimų nusitei
kimo skautauti dvasia.

Trijų kartų skautiškoji
JONAIČIŲ šeima Cleveland®.

Pirmoji nuotrauka, kuri parodo trijų kar
tų skautiškąją šeimą. Iš k-d: ps. fil. Rimgai- 
lė Regina Nasvytienė-Jonaitytė, s. Antanas 
Jonaitis, žinomas vadovas iš Nepriklausomos 
Lietuvos laikų, p. Donatas Nasvytis, v. s. 
Mega Barniškaitė, įžymi skaučių vadovė per 
daug metų, v. s. Izabelė Jonaitienė-Barniš- 
kaitė, žinoma skaučių vadovė ir Seserijos 
Vadijos narė; priešais stovi jaun. skautės 
Audrutė ir Rūtelė Nasvytytės, A. ir I. Jonai
čių anūkės.

Skautų Aido redakcija deda skautiškųjų 
šeimų nuotraukas.

Tokiam reikalui skautiškąja šeima nori
me laikyti, jei bent vienas tėvų yra skau- 
tas-ė ir dauguma tos šeimos narių taip pat 
skautauja. Nuotraukoje turėtų būti visa 
šeima: tėvai ir vaikai (kad ir ne visi skau
tauja) .

Tolimojoje Australijoje Neverauskai: (sėdi) Austra-
NEVERAUSKŲ šeima Australijoje. lijos rajono vadas v. s. V. Neverauskas, ps. M. Neve- 

rauskienė, (stovi) sesė D. Neverauskaitė (13 m.), psl. 
V. Neverauskas (16 m.) ir vyr. skautė psl. M. Neve
rauskaitė (18 m.).

Australijoje turime šaunių skautų ir skaučių vado
vų ir vadovių, tarp jų labai puikių skautiškųjų šeimų, 
kurių čia matome vieną, labai šviesią.

Būtų gera, kad prie nuotraukos būtų pridėtas ir 
trumpas parašas su šeimos narių vardais ir žiniomis, 
kas kokiu būdu skautiškai pasireiškia.

Nuotraukas Skautų Aidui atsiųsti prašome pirmiau
sia pačias skautiškąsias šeimas.

Jei kai kurios ar kai kur to padaryti neprisiruošia, 
labai maloniai prašome ten esančius vadovus-es, Sk. 
Aido bendradarbius-es ir kitus tuo reikalu susidomėju
sius asmenis patalkinti, kad Skautų Aidas tikrai iš vi
sur gautų prašomų nuotraukų.

Nuotraukas siųsti Sk. Aido redaktoriaus adresu.
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LSS Anglijos Rajono XX-ji skautų-čių 
JUBILIEJINĖ STOVYKLA

Anglijos Rajono Vado s. J. Maslausko JUBILIEJI
NĖS STOVYKLOS aprašymo tęsinys. Aprašymą atsiun
tė Anglijos Rajono Vadas s. J. Maslauskas. Ačiū!

Nors oras kiek keitėsi ir kartais 
lijo, stovyklautojų nuotaika nenu
kentėjo. Buvo pastatyti net 4 tiltai 
per upelį. Tai buvo s. v. kandidatų 
ir s. J. Maslausko darbas, ii' juo 
džiaugėsi visi. Jie kėlėsi iš vieno 
upelio kranto i antrą, rodydami sa
vo miklumą, ir nors ne vienam teko 
išmatuoti upelio gylį, tai tik prisi
dėjo prie stovyklinių nuotykių.

Vakarą dėl lietaus lauželį pakeitė 
rimties valandėlė. Ją pravedė kun. 
Saulaitis ir kun. Šarka, vyresniųjų 
skautų ir skaučių padedami. Šiems 
buvo užduota pamąstyti apie švie
sos, ugnies ir duonos prasmę, ką jie 
per 20 minučių puikiai atliko ir tuo 
paruošė svarbią rimties valandėlės 
dalį. Giliai susikaupę, dvasia susi
jungę ir nuoširdžiai pasimeldę ir 
pagiedoję, visi išsiskirstė nakties 
poilsiui.

Kitą rytą s. J. Alkis, s. A. Zapa- 
rackas, s. G. Zinkienė, s. v. A. Jaki
mavičius, s. v. A. Gerdžiūnas ir Ra
jono Vadas nuvyko į Londoną LSS 
Vyr. Skautininkės M. Jonikienės 
iš JAV pasitikti. Džiaugsmas dide
lis, ir s. A. Zaparackas viską filmuo
ja.

Prie SODYBOS VS jau laukė iš
sirikiavusios sesės atsisveikinimui.

V. s. M. Jonikienė ne tik aplankė

Du iš Amerikos lanko Europos lietuvių jaunimą. Algis praveda nuotai
kingą šūkį, o Antanas ruošias užsiėmimui.

visą stovyklą, bet ją seseriškai-mo- 
tiniškai globojo. Jos atvykimas bu
vo nepaprastai reikšmingas ir pali
ko geriausių atsiminimų. Ii- tartum 
to neužtektų, VS apdovanojo seses 
Seserijos Vadijos skirta didesne pi
nigine suma, saldainiais, lelijomis 
bei skautiška literatūra. Broliai ir
gi neliko užmiršti: jiems Vyriausio
ji Skautininke dovanojo dailių kak
laraiščio žiedų.

Vakarą prie vėliavos nuleidimo 
VS-kė perdavė gražiausius linkėji
mus iš Seserijos Vyriausios Vadijos 
ir JAV skautininkių. Visi džiaugėsi 
VS atvykimu, bet gailėjosi, kad rei
kėjo atsisveikinti su s. A. Zaparac- 
ku ir s. kun. A. Saulaičių, kurie 
ruošėsi tęsti savo kelionę po Euro
pą. Rajono vadas, dėkodamas skau
tininkams už tai, kad jie nuošir
džiai dalyvavo stovyklos gyvenime

ŽIVILĖS draugovė iš Manchesterio Anglijoje. Įsakymus skaito psi. V. Barauskaitė; už jos matomos vadovės 
v. sk. V. Lipkevičiūtė, v. sk. psl. N. Kutkutė, v. sk. v. si. I. Jakubaitytė, s. G. Zinkienė ir ps. G. Valterytė.

210 —
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ir kėlė visų nuotaiką, padovanojo 
jubiliejinei stovyklai atžymėt gai
reles, prašydamas perduoti LSS Ta
rybos Pirmininkui ir SB VS VI. Vi- 
jeikiui ir jo Vadijai gerausius svei
kinimus. VS ir Tarybos Pirminin
kui pasiunčiamos dovanėlės.

Po to, visai netikėtai, ypač Rajo
no Vadui, šis papuošiamas Lelijos 
ordinu, LSS Pirmijos per s. A. Za- 
paracką atsiųstu.

Po to svečiai buvo išlydėti į to
limesnę kelionę, o stovykla rinkosi 
į laužą, kurį uždegė VS.

Po laužo VS buvo vyresniųjų 
skautų-Čių SODYBOS Vedėjo J. 
Lūzos būkle priimta kukliomis vai
šėmis ir pasikalbėjimu.

Sekančią dieną stovykla vėl su
silaukė malonaus svečio — kun. A. 
JPucės, kuris rūpinosi evangelikų 
stovyklautojų dvasine globa. Kun. 
A. Pucės pašnekesys apie laisvę vi-

X Jub. Stovyklos vadovai v. si. A. Jakimavičius, rajono vadas s. J. 
Maslauskas, s. kun. Šarka, s. v. A. Gerdžiūnas, s. J. Alkis, VS v. s. M. Joni
kienė ir s. G. Zinkienė.

siems buvo įdomus ir naudingas, 
nes patarė, kaip augti laisvame 
krašte, kaip ugdytis ir stengtis to
bulėti bei ruoštis mylėti DIEVĄ, 
TĖVYNĘ IR ARTIMĄ.

Po tos dienos laužo V. S. pasišne
kėjo su vyr. sesėmis ii’ vadovėmis, 
ir įvyko skautų vyčių kandidatų 
įžodis. Po atliktų uždavinių skau
tais vyčiais tampa: s. kun. V. Sar- 
ka (skautininko uniforma, kas vi
siems palieka gilų įspūdį), v. si. V.

Viržintas bei psi. St. Kacinas (iš 
Anglijos).

Rytą per vėliavos pakėlimą vyr. 
sesės sveikino sk. vyčio įžodį davu
sius. Visa diena buvo skiriama 
skautų vyčių tradicijai. Visi dėvėjo 
skauto vyčio kaklaraiščius, ir sk. 
vyčiai, vyr. sesėms padedant, pra
vedė laužą.

Tvarkingumas, švara, punktualu
mas, sumanumas, miklumas žai- 

nus atitinkamai įvertinti ir apdova
noti.

Šeštadienis buvo atsisveikinimo 
diena. Į iškilmes ir paskutinį lau
žą atvyko visa lietuviška visuome
nė: J. E. Ministras V. Balickas su 
žmona, DBLS pirm. inž. J. Vilčins
kas su žmona, DBLB pirm. s. v.
S. Kasparas (jis stovyklavo visą 
savaitę), VASARIO 16-tos gimna
zijos direktorius V. Natkevičius su

Mečionis, si. P. Veršelis, psl. M. džiant stovyklautojams pelnė taš- žmona, mokytojas S. Antanaitis ir
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i 
uRisii didžioji seimai

Pradėtas LSS Suvažiavimas

LSS 1963 m. Suvažiavimo Prezidiumas Bostone uoliai 
tvarko visus to Suvažiavimo reikalus.

Suvažiavimo dalyvių užsiregistravo daugiau, kaip 
350 vadovų ir vadovių.

Kandidatų į įvairias LSS Sąjungos Vadovybės orga
nų pareigas pasiūlyta apie 70 asmenų.

Prezidiumas pradėjo leisti Suvažiavimo biuletenį. 
Spausdinami Vadovybės organų vadovu-ių pranešimai, 

įvairios apyskaitos, Suvažiavimo dalyvių sąrašai (ša
komis), siūlomų kandidatų sąrašai ir kiti dalykai.

Ruošiami balsavimui vykdyti dalykai: instrukcijos, 
balsavimo lapai, vokai ir k.

Tikimasi, kad gruodžio mėnesį paaiškės išrinktųjų 
LSS Vadovybės orgami sudėtis. Po to Prezidiumas kvies 
naujos sudėties LSS Tarybos narius į pirmąjį posėdį 
Tarybos Pirmininkui rinkti. Tuo pačiu metu naujieji 
vyriausieji skautininkai organizuos savo vadijas.

Dabartinių LSS Vadovybės organų kadencija baigia
si gruodžio 31 d.

X. 11 Worcesteryje įvyko Ak. Sk. Sąj. skyriaus metinė šventė ir rajono akademikų suvažiavimas.

Sesės akademikės Worcesteryje, Mass. T. n. Vidun aite, t. n. B. Račiukaitytė, t. n. T. Juškaitė, fil. G. Šikštė-
naitė, fil. s. R. Molienė, t. n. ps. V. Matulevičiūtė.

Ps. A. Glodo ntrs.
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JAV Ram. Vand. rajonas

Birutės dr-vės veikla.

Pažvelkime trumpai į tai, kas 
vyksta Los Angeles skaučių BIRU
TĖS dr-vėje. Nu, gal ir nieko ypa
tingo, bet, va, dr-vė turi pasigirti, 
kad 1969. II. 22 d. tunto iškilmingo
je sueigoje šešios sesės už ypatin
gą pareigingumą buvo apdovanotos 
Pažangumo žymeniu. Tai psl. Irena 
Žukaitė, Saulučių skilties sk-kė, 
psl. Audra Griniūtė, Rasa Matulai
tytė, Silvija Nefaitė, Vita Kevalai- 
tytė ir Dana Araitė.

Mielam svečiui, broliui Saulaičiui 
atsilankius Los Angeles, įvyko ir 
rajono sueiga, kurioje Birutės dr- 
vės visos skautės pasirodė su gera 
skautiška programa. Programai pa
siruošti truko ilgokai, bet užtat re
zultatai buvo geri.

Po Kalėdų sesės užsimanė šokti. 
Šitam projektui irgi dirbo visa 
draugovė. Tai nebuvo tik šokiai, 
bet ir vaišės, tad visos sesės turėjo 
kepti skanėstus ir daryti sumušti
nius. Draugininke turėjo būti šofe
riu, nes juk reikėjo ir gėrimo, kad 
sušilus galima būtų ir troškulį nu
malšinti. Trys sesės atnešė gražius 
didelius punčo indus, kuriuose bu
vo skanus geltonos, žalios ir raudo
nos spalvos gėrimas.

Šokiai prasidėjo 5 vai. Gana gra
žiai papuoštoje Tautinių namų sa
lėje susirinko apie 70 brolių ir se
sių, kurie sukosi savo pasirinktos 
muzikos garsuose.

Apie 10 vai. nutilo triukšmingoji 
muzika, ištuštėjo lėkštėse sudėti 
skanėstai ir greitai išgaravo gėri
mas. Pavargęs jaunimas skirstėsi 
namo, o pasilikusios skiltininkės 
basom kojom lakstė po salę ir tvar
kė ją. Dar nespėjus viską sutvarky
ti, sesės prašė pavargusios dr-kės, 
kad ir sekantį šeštadienį vėl būtų 
daromi draugovės šokiai!

Nesupraskite klaidingai: Birutės 
dr-vės skautės nešoka visą laiką. 
Jos mokosi, įgyja daugiau specialy
bių ir patyrimo laipsnių. Nuo 1967- 
1969 metų Birutės dr-vė išleido 8 
seses į vyr. skaučių ŠATRIJOS RA
GANOS dr-vę. Penkios sesės pa
keltos į vyresniškumo laipsnį už 

gerai atliktas pareigas. Į dr-vę 
įstojo 3 mergaitės, kurios dabar 
ruošiamos įžodžiui. 12 sesių davė 
skautės įžodį. 1968 m. 10 sesių daly
vavo V Tautinėje Stovykloje, Že
maitijos rajone.

Draugovė turėjo 3 iškylas į gam
tą, 2 į čiuožyklą, 35 sueigas, 16 skil
ties sueigų ir 5 dr-vės posėdžius.

Kad visos skautės turėtų prakti
kos vadovauti prieš pereidamos į 
vyr. skaučių dr-vę, kandidatavimo 
laikotarpiui 1969 m. pakeistos skil
tininkės.

SI. Irena Šepetytė perdavė savo 
Stirnų skiltį sesei Aušrai Matulai
tytei, si. Jūratė Pažėraitė perdavė 
Neužmirštuolių skiltį buvusiai Bi
rutės dr-vės adj. Almai Ruigytei. 
Žinoma, dr-vė negali likti be adju- 
tantės, tad šios pareigos atiteko se
sei psl. Almai Vilkaitei. Dabar dr-vė 
turi 27 seses. Trečiosios Saulučių 
skilties sk-kė yra psl. Irena Žukai
tė. Per Kaziuko mugę dr-vė paden
gė savo stalą ypatingai gražiais 
rankdarbiais ir už tai laimėjo antrą
ją premiją.

Birutės dr-vės sesės nuoširdžiai 
stengiasi tarnauti Dievui ir Tėvy
nei dalyvaudamos mišiose sekma
dieniais, visą laiką kalbėdamos lie
tuviškai ir šiaip būdamos gerom 
lietuvaitėm, bet jos taip pat moka 
padėti artimui, atlikdamos gerus 
darbelius kaip, pvz., jos padarė šeš
tadieni prieš Kaziuko mugę: su 
šypsniu veide ir daina lūpose visa 
dr-vė per 15 minučių Los Angeles 
Židinio vedamai valgyklai nuskuto 
100 svarų bulvių!

Nuo 1967 m. Birutės dr-vei sėk
mingai vadovauja dr-kė ps. Aldona 
Palukaitienė. Los Angeles tunte dr- 
vė yra vienas iš gražių žiedų Lietu
vių Skaučių Seserijoje.

Adi Marija.

s. A. Saulaičio SJ

knyga

STOVYKLŲ VAKARAI
būtina stovyklose ir užsiėmimams 
namuose. Gaunama Broljos Vadijos 

tiekimo skyriuje.

JAV Atlanto rajonas

Jaunųjų vadovų iškyla — 
pasitobulinimo kursai.

Saulėtą geg. 30 d. rajono stovyk
lavietėje susirinko gražus būrys šio 
rajono jaunųjų vadovų, kad gražio
je gamtoje pabendrautų, pasidalin
tų skautiškais Įspūdžiais bei pagi
lintų skautiškas žinias.

Nuo ankstyvo ryto kilo palapinės, 
girdėjosi įsirengimo darbų garsai. 
Neužilgo pro medžių šakas skver
bėsi tingiai besivingiuoją laužų dū
mai, po stovyklavietę pakvipo ga
minamo maisto kvapas. Prisipildė 
miškas jaunatviško juoko ir 
džiaugsmo.

Šios iškylos metu mūsų jaunieji 
vadovai šalia kasdieninių užsiėmi
mų dar susipažino su matavimo 
instrumentais ir technika. Instruk
tavo ps. kun. Vyt. Bitinas. Jis buvo 
kruopščiai pasiruošęs ir taip vaiz
džiai mokėjo perduoti savo žinias, 
kad skautai po kelių valandų neno
riai skyrėsi su instrumentais.

Kitas nekasdieninis dalykas buvo 
ps. R. Pakalnio pašnekesys “Žiemos 
stovyklavimas”. Puikiai pasiruošęs, 
ps. Pakalnis sugebėjo labai sudo
minti savo klausytojus ir įtraukti 
juos į diskusijas.

Šeštadienį vakarą s. J. Raškys, s. 
A. Bobeliui ir ps. R. Pakalniui bei 
vyr. si. B. Mauručiu! aktyviai įsi
jungiant, pravedė diskusijas šių 
dienų jaunimui aktualiomis temo
mis, būtent “Studentų neramumai 
kolegijose” bei “Rasinių neramumų 
priežastys”.

Ankstyvą sekmadienio rytą, vos 
pasirodžius pirmiesiems saulės spin
duliams, 5 mūsų jaunieji vadovai 
pasipuošė sk. vyčio kaklaraiščiu. 
Įžodžio pradinės ceremonijos jau 
buvo prasidėjusios šeštadienį rytą. 
Reikia tikėtis, kad mūsų vadovai 
ilgai atsimins šią šventę.

Gaila, kad laikas taip greit bėga; 
greitai prabėgo ir ši vadovų iškyla, 
iš kurios visi liūdnais veidais skirs
tėsi į namus. Tačiau džiugino, kad 
daug buvo atsiekta, daug žinių pa
sisemta. s. J. Raškys.
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v. s. B. ŽALYS, Australija.

SKAUTŲ VYČIŲ PRADŽIOS BEIEŠKANT!...
(Pluoštelis istorinių metmenų)
Kaip skautybės, taip ir skautų 

vyčių pradžios tenka ieškoti Angli
joje -— iš čia vyčiavimas, prisitai
kydamas prie paskirų tautų skautiš
kojo jaunimo reikalavimų, pasklido 
po visas laisvojo pasaulio tautas.

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS buvo 
parašyta jaunuoliams tarp 11-14 m. 
amžiaus. Vyresnio amžiaus bebręs- 
tantiems berniukams ši programa 
pasidarydavo nebeįdomi, ir daugu
mas jų iš skautų išstodavo, nors 
jiems, tuo amžiaus laikotarpiu, 
kaip tik buvo reikalinga pagalba. 
Tad skautų vadovai ieškojo būdų, 
kaip išlaikyti mokyklą baigusi jau
nimą skautų eilėse.

Jau pirmajame vadovų suvažiavi
me, Įvykusiame Matlock’e (Angli
joje), 1917 m. kovo mėn., B.-P. 
(Baden-Powell) davė sugestijų dėl 
15% — 18 metų amžiaus berniukų, 
tuo metu dar vadinamų “vyresniais 
skautais”, lavinimo. Suvažiavimas 
tam pritarė, paskirdamas pulk. 
Ulick de Burgh pirmuoju vyr. skau
tu, neužilgo jau vadinamų sk. vy
čiais (angliškai “rovers”), vadu 
(commissioner).

1918 m. Anglijoje jau buvo skai
čiuojama 10,000 sk. vyčių, kurie, 
jusdami savo naują statusą, bastėsi 
ir stovyklavo, keliavo ir tarėsi, ne
paisydami nustatytų akademinių 
taisyklių (ankstyvesnėse anglų sk. 
vyčių programose buvo skiriama 
daug vietos įvairiems ženklams įsi
gyti).

Maždaug tuo pačiu metu kilo idė
ja, skaitanti, kad sk. vyčiai, kaip 
jaunų vyrų sekcija, galėtų užimti 
ne tik 18-mečius, bet tiktų ir vyr. 
amžiaus jaunuoliams, susižavėju
siems skautybe.

1921-25 metų laikotarpyje įvyko 
anglų sk. vyčių perorganizavimas. 
Dar 1920 m. pasirodė pulk, de 

Scouts”), ir jam vadovaujant pra
dėjo išsivystyti mums pažįstamas 
sk. vyčio tipas.

Labai svarbi sk. vyčiams konfe
rencija įvyko 1921 m. (Anglijoje). 
Jos pagrindiniai nutarimai buvo:

1) Tikslas: palaikyti vyr. amžiaus 
skautus sk. vyčių būreliuose; lavin
ti vyr. amžiaus jaunuolius darbuo
se ir klubuose (senųjų skautų); 
ruošti virš 18 m. berniukus skautų 
vadovais. Vyčių amžius — 17 m. ir 
vyresni.

2) Pageidautina, kad 18 m. ir vy
resni sk. vyčiai stotų j senųjų skau
tų klubus.

3) Sk. vytis yra vyr. skautas; tu
ri būti įvesdinimo ceremonijos.

4) Atskira uniforma nepageidau
jama.

5) ...” — šiame paragrafe numa
tytos sk. vyčių patyrimo laipsnių 
programos.

1922 birželio 14 d. pasirodė B.-P. 
knyga sk. vyčiams — KELIAS Į 
LAIMĘ (“Rovering to Success”). 
Ši data ir yra skaitoma oficialiąja 
sk. vyčių pradžia:

Sekančiais — 1923 — metais, pa
sirodė nauji potvarkiai, nustatyta 
sk. vyčių uniforma, kuri nors liko 
skautiška, bet išsiskyrė savo ant
pečiais (tebėra ir dabar Anglijos 
ir dominijų sk. vyčių uniformose), 
virvute, kelraikščiais, ženkliuku ir 
vyčio dvišake lazda (“thumbstick”; 
daroma iš uosio, lazdyno ar kašta
no, su maža, dvišake viršuje; jos 
aukštis — kad ranka, lazdą pasta
čius po pažaščia, patogiai ilsėtųsi 
dvišakėje). Taisyklės nustatė, kad 
“į sk. vyčius gali būti priimami 
berniukai nuo 17 m. amžiaus”. Jos 
taip pat iš naujo aptarė sk. vyčių 
pat. laipsnių programas ir t. t.

Nauja sk. vyčių veiklos fazė išsi
vystė apie 1930 m., nors kai kurie 
pakeitimai sk. vyčių metoduose bu
vo padaryti dar 1929 m., nes prak
tika parodė, kad vyčiai, daugumoje, 
nesiįdomavo įvairių, nustatytų, 
ženklų įsigijimu.

B.-P. — kuris labai rūpinosi sk. 
vyčių augimu, jų tikslo bei metodo 
išryškinimu ir programų pritaiky
mu — išdėstė savo pažiūras Bir- 
minghame vykusiai konferencijai:

“Aš jaučiu, kad vyčiavimas yra 
trečias progresyvus žingsnis skauto 
lavinime, ir jo svarba yra ta, kad 
jis užbaigia jo lavinimą, o taip pat 
prilaiko jį geroje įtakoje, draugys
tėje kritiškame jo gyvenimo perio
de. (B. d.)

Burgh Sk. vyčiu lavinimo užrašai 
(’’Notes on the Training of Rover

Skauto vyčio egzaminai. Ps. J. Liubinskas stovykloje egzaminuoja bro
lį A. Lapą. V. si. G. Plačo ntr.
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SKAUTŲ VYČIŲ 
RAŠINIAI:

(Iškylos aprašymai)

Sunku rašyti apie šios iškylos 
pakeitimą, nes ji yra beveik pui
ki. Matosi skirtumas tarp vyčių 
iškylos ir paprastos skautų išky
los. Bet, nors iškyla ir puiki, yra 
keletas vietų, kurias galima pa
tobulinti.

Pirmiausia yra vakar vakaro 
laužas. Mūsų nuomone jis buvo 
ne per geriausiai suorganizuo
tas. Dainos buvo dainuotos, bet 
ne su entuziazmu, nes visi vado
vai nedainavo. Reikia daugiau 
kooperacijos. Ir be to nėra tiek 
daug originalumo vaidinimuose.

Antras punktas — laisvalaikis 
galėtų būti pailgintas. Nėra da
bar laiko pasilsėti arba apžiūrėti 
apylinkę. Pavyzdžiui: čia yra 
gražios gamtos, ir keletas skau
tų vyčių kandidatų norėtų ar
čiau susipažinti su savo stovyk
lavietės aplinka.

Trečias ir paskutinis punktas 
yra iškylos sunkumas. Jei čia tu
ri būti žiemos iškyla, tai turėtų 
būti ir sunkiau su palapinėm vie
toj kabinų. Mes tikim, kad taip 
būtų smagiau!

Vytautas Adomkaitis ir
Juozas Vaičiūnas

Stovyklinių įrangų pionerijos darbai. Iš Chicagos LITUANICOS skau
tų tunto 1969 m. stovyklos. Broliai A. Paąžuolis ir V. Lukas riša mazgus.

V. si. G. Plačo ntr.

Vyčių šaka vis eina žemyn. 
Ko nors jos programoje trūksta, 
ir yra vadovų pareiga ją pakeis
ti, kad sukeltų naujo entuziazmo.

Mes nutarėm, kad vyresniems 
skautams atsibosta žaisti tiek 
daug žaidimų, ir reikėtų pravesti 
daugiau diskusijų. Vyčiams bū
tų daug įdomiau ir naudingiau 
dalyvauti diskusijose.

Skautas vytis turėtų turėti dau
giau asmeninio laisvalaikio. Kuo 
vyresnis žmogus, tuo jam reikia 
daugiau individualizmo.

Skautai vyčiai yra suaugę ar
ba beveik pilnai suaugę ir turėtų 

būti patikimi. Jie turi savo protą, 
ir, ką jie daro, yra jau jų reika
las.

Skautai vyčiai yra visi lygūs, 
bet kai į iškylą suvažiuoja sep
tyniolikos metų vyčiai ir jau ve
dę vyčiai, visiems yra sunku 
jaustis lygiem. Visi turi skirtin
gus interesus ir atsiskirti j savo 
amžiaus grupes ir turėti savo at
skirus užsiėmimus. Vyčiai turėtų 
būti suskirstyti į amžių grupes.

Vytautas Durickas ir 
Marius Žiaugra.

Brolijos Skautų Vyčių skyrius yra 
išleidęs ps. R. POVILAIČIO reda
guotą ir daugelio autorių paruoštą 
labai reikalingą ir gerą knygą

SKAUTAS
VYTIS.

Tai labai svarbus vadovėlis kiekvie
nam sk. vyčiui ir kiekvienam kan
didatui.

Ar jau įsigijai?

Už $2.00 gausi Brolijos Vadijoje.
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IIOIII PIHTYIIIIIIIf
ŠIS TAS IŠ GAMTOSAKOS

Žvėrių ir paukščių gyvybės stebuklaiNoras gyventi žvėryse ir paukščiuose nepaprastai stiprus, išmintingas ir lankstus. Jis padeda jiems prisiderinti prie sunkiausių sąlygų ir išsilaikyti per didžiausias revoliucijas ir katastrofas žemėje. Stebuklų stebuklai, mįslių mįslės glūdi gyvių giliai įaugusiuose taip vadinamuose instinktuose, kurie nustato ir valdo jų gyvenimą nuostabiai paprastu ir prasmingiausiu būdu.Nors žmogus ir daug žino, bet jis daug ko nesugeba išaiškinti, ir jam tik lieka nulenkti galvą ir pripažinti, kad visako šaltinis yrą Dievas. Jo yra sukurtas pasaulis ir visa, kas jame yra.
KAIP GYVIAI SLEPIASI 

IR ĮSPĖJALaisvai gyvenančių gyvių gyvybė dieną ir naktį pavojuje. To pavojaus išvengti arba jį nugalėti padeda jiems paveldėtas mokėjimas elgtis: tinkamu momentu jie griebiasi tinkamų priemonių. Tos priemonės dažnai tokios gudrios, kad atrodo, tartum tik protas galėjo jas sukurti. Ir vis dėlto tai grynai prigimtos ypatybės, kurios kiekvienai gyvių rūšiai padeda išsilaikyti savitu būdu.
GYVIAI SUSTINGSTA 
VIETOJE IR LAUKIAIš ko žmogus — ir mes skautai — išmokome slėptis gamtoje? Iš gyvių: jie žino, kad judesys išduoda, ypač jei spalva skiriasi nuo aplinkos. Stirnos, lūšiai, vilkai, kiaunės arba graužikai, baubliai ir garniai — jie ir daugybė kitų gyvūnų, pastebėję pavojų, nepuola aklai slėptis, bet sustingsta vietoje ir laukia, kas bus toliau. Lūšiai prisiglaudžia prie žemės; kiaunės išsitiesia, kol jie panašūs į kuoliuką; baublys laiko galvą iškėlęs, kad susilietų su švendrėm aplink jį.

Juo žvėris gudresnis, tuo daugiau jis pasitiki menu slėptis: net pro šalį einančių varikų triukšmas neišbaidė pasislėpusio šerno ar lapės. Gali beveik užminti kiškiui, kurapkai arba fazanui ant uodegos, tik tada jie ryžtasi pabėgti — dažniausia taip staigiai pakildami arba su- plastelėdami sparnais, kad jų persekiotojas išsigąsta, ir jie tuo tarpu išneša sveiką kailį.Staigiai užtiktas oposumas apsimeta negyvas. Visokie vabalai, pajutę pavojų, krinta ant žemės ir guli tartum negyvi. Gali juos judinti, apversti ant kojų — jie nejuda ir tiek, o pavojui praėjus bėga, kiek kojos neša.
SPALVA PADEDA GYVIAMS 

SLĖPTISSlėptis gyviams padeda ir jų kūnų forma bei spalva. Vabzdžiai, vabalai, peteliškės panašūs tai į medžių šakeles, tai į jų žievę arba lapus. Kartais jų nugaras puošia smailios kupros, kurios iš tolo atrodo kaip spygliai.Tamsūs vėžiai instinktyviai slepiasi dumble ežero dugne, žalioji varlė — žaliojoje žolėje, šviesios geldelės smėlėtame upių ar jūros dugne; rusvas vieversėlis tupi rusvoje vagoje, baltasis kiškis — snieguotose kalnų aikštelėse.Tiesa pasakius, zuikiai .kurapkos, šermuonėliai priklauso prie ypatingai laimingų žvėrių, nes jie keičia savo apdarą — spalvą pagal metų laikus: žiemą jie balti, pavasarį 
TAUTINIAI RUBAI IR JUOSTŲ RAŠTAI knyga, labai graži dovana kiekvienai sesei. Aprašyti liet, moterų tautiniai drabužiai Dail. A. Tamošaičio. Instrukcijos kaip juostas užsimesti ir austi s. Inos Nenortienės ir daugybė juostų raštų. Išleido Atlanto Rajono Vadija. Kaina 2.50. L. Milukienė, 111 Grohmans Lane, Plainview, N. Y. 11803

— margi, o vasarą rudos arba rusvos spalvos.Tam tikra varlių rūšis varžosi su garsiausiais chameleonais, nes irgi sugeba pritaikyti kūno odos spalvą prie esamo fono.Nuostabu, kad dažnai dengiamoji spalva ne vien panaši į aplinkos pagrindinę spalvą, bet įvairiais būdais tampa visiška danga nuo pavojų. Tas ypatingai pasireiškia jauniklių gyvenime: stirniukų kailio baltieji taškai, šerniukų dryžuoti šeriai, ant žemės išperėtų paukštelių kanapėtos plunksnos — jos dar ir susivėlusios, kad būtų visai panašios į žolės kuokštą — taip susilieja su aplinka, kad ir prityrusi akis nieko nepastebi. Pagaliau — kad ir paukščių patelių kuklesnės ir tamsesnės už patinukų spalvos irgi yra ne kas kita, kaip priemonė maskuotis ir apsaugoti lizdą bei jauniklius nuo priešų.
DIRBTINAS MASKAVIMASISGyviai, kurie tartum liko nuskriausti, kada buvo dalinamos dengiamosios spalvos, gamtos apdovanoti sugebėjimu pasigaminti juos ginančius šarvus. Tam tikrų musių lėlytės pasidaro tūtelę iš sukapotų smilgų, lapų, žievių, smėlio grūdelių ir mažyčių kriauklių, iš kurios kyšo tik jų galvos.Yra ir vikšrų, kurie savo tūtelėmis, tartum laiveliais, plaukia vandeniu, ir vabzdžių, kurie užmeta sau maskuojančios medžiagos ant nugaros arba lindi jų pačių gamintose putose.Ir paukščiai dengia savo lizdus samanomis, lapais ir smilgomis, surinktais tiesioginėje aplinkoje.

30 ,741. 29
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