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į RUDENS NUOTYKIUS
Redakcija, bendradarbių uoliai talkinama, bando 

Skautų Aidą gyvinti įvairinti. Kiek tai mums pavyksta, 
spręskite patys, mieli skaitytojai. Ir toliau nuolat 
ieškosim būdų, kad žurnalas ir turiniu ir išvaizda 
būtų mielesnis, prasmingesnis mūsų sesėms ir bro
liams. O tam reikalinga visų talka!

Per praėjusį pusmetį redakcija dešimtimis laiš
kų kreipėsi į skaitytojus, prašydama rašinių/nuot
raukų ir t.t. Išjudėjo jaunieji, prisidėjo vyresnieji; 
veteranų vis nesiseka išjudinti, atsiliepė vos kele
tas. Pasigedome rašinių apie asmenybės ugdymą 
bei skautybės principinių temų. Vienas skautininkas 
parašė, kad "šios sunkiosios artilerijos dabar nie
kas neskaito". Argi?

Redakcija domisi skaitytojų nuomonėmis, pata
rimais bei papeikimais. Prašome ir ateityje mums 
parašyti, pasiūlyti, padėti. Skautų Aidas yra VISU, 
skautų-čių laikraštis;, be jūsų talkos viena redak
cija stebuklų padaryti negali.

Nuoširdžiausi linkėjimai: su skautiška šypsena - 
į rudens ir žiemos skautiškuosius nuotykius!

Redakcija

NAUJAS PRENUMERATOS MOKESTIS 
5 doleriai

Šiame numeryje skelbiamas SKAUTU. AIDO pre
numeratų rinkimo vajus. Kviečiame vienetus ir ats
kirus asmenis aktyviai į talką įsijungti.

Pagrindinės Skautų Aido lėšos yra prenumerata, 
tačiau visi suprantame, kad jokie žurnalai vien iš 

prenumeratų neišsilaiko. Dėl Skautų Aido persikėli
mo ir kitų priežasčių,- vietovės praėjusiais metais 
ribotai prisidėjo prie prenumeratų rinkimo, todėl 
1970 m. prenumeratos nusmuko. Mūsų žurnalas šiuos 
metus baigs su nuostoliu.

Visos priežastys nuo 1971 m. Skautų Aido prenu
meratos kainą pakelia į5 dolerius. Kituose kraštuose 
atitinkamai prisitaikomą. Taip pat turime būtinai pa
sistengti padidinti skaitytojų skaičių.

Jungdamasis prie Skautu Aido 1971 m. Vajaus 
Komisijos, Skautų Aidas prašo:

• Skautų Aidas turėtų ateiti į kiekvieną skautų-čių 
šeimą.

e Stambi parama yra garbės (10 dol.) ir garbės lei- 
jo (25 dol.) prenumeratos. Geriau uždirbantieji 
kviečiami S. A. paremti šiomis prenumeratomis.

s Prenumeratų rinkėjai prašomi aplankyti ne tik 
skautus-es, vadovus, bet ir pasyviuosius skauti
ninkus, židiniečius, buvusius skautus-tėvus ir vi
sus jaunimu besidominčius asmenis, prašant juos 
užsisakyti Skautų Aidą.

e Lietuviai užsienyje (pvz. , Vokietijoje ir P„ Ame
rikoje) ne visi pajėgūs patys užsisakyti; ieškokime, 
asmenų, kurie užsakytų S.A. į užsienį.

» Prašome užsisakyti laiku; persikėlus - tuoj pra
nešti administracijai savo seną ir naująjį adre
sus; tuo išvengsime piniginių nuostolių.

Medžiaginis pagrindas - lėšos - būtinos, kad 
mūsų žurnalas išsilaikytų. Todėl kuo aktyviau įsi
junkime į 1971 m. Skautų Aido prenumeratų rinki
mo vajų!

s. A. Orentas
Administratorius
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s. dr. A. Mauragis, teisės dakta
ras, visuomenininkas, buv. vyr. 
skautų štabo narys Lietuvoje. Šiuo 
metu Šydnėjaus SenųjųSkautų Židi
nio tėvūnas.

KELIAS į LAIME,
BADEN POWELLIO PALIKIMAS

Mintys iš Australijos
* * *
Valia ir sutartinis darbas yra pirmosios 

sąlygos išauginti išeivijos jaunimą lietuvišką. 
Kultūra, kuri apsrpendžia žmogaus tautiškumą, 
yra socialinio, bendruomeninio ir visuomeninio 
bendradarbiavimo fone. Kitaip sakant, kultūra 
auga tik geroje dirvoje..Taigi, šis visapusiškas 
lietuvių bendravimas yra būtinas, norint išau
ginti lietuviškos kultūros jaunimą. Kur tokio 
bendradarbiavimo nėra, ten lietuviškumas ap
silpsta. Klaida yra ne augančiame jaunime, bet 
tautinę gyvybę palaikančiame senime, kai tė
vams pritrūksta bendradarbiavimo su kitais ir 
su lietuviškomis institucijomis.

* * *
1,1..TU VOS

N 
. YDO
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Mes, skautai, esame principinga ir judri 
tautinė grupė, daug dedanti pastangų išlaikyti 
jaunime lietuvybę. Besirūpinant savo skautiš
kos organizacijos augimu ir stiprėjimu, ma
nyčiau, visų pirma tenka atkreipti žvilgsnį į 
mūsiį mažuosius, o ypač į savaitgalio mokyklų 
mokinius. Čia yra tas natūralus šaltinis, iš ku
rio galime pasisemti jėgų ateičiai. Skautavimo 
pradžia yra pati svarbiausia ne tik pačiam 
skautui, bet ir visai skautų veiklai. Kandidatai 
į skautus ateina iš mokyklos, iš visuomenės. 
Bet norint juos pasiekti, reikia patiems būti 
visuomenininkais, reikia sutartinumo su tė
vais, su mokytojais. Neužtenka prikalbėti vaiką 
būti skautu, reikia tėvų pritarimo ir, sakyčiau, 
pasiaukojimo, reikia, kad patys tėvai jungtųsi 
į skautišką veiklą.

* * *
Be atvangos budėdami, visada turime rū

pintis ir patys būti geri skautai, nuolat moky
tis skautiškai gyventi ir elgtis, o paskui to me
no mokyti jaunuosius. Besimokydami skauty- 
bės, mes įsigyjame reikalingų papročių, pa
saulėžiūrą ir reikalingą patyrimą, pamilstame 
gamtą, žmones ir Dievą ir tampame turtingi 
dvasioje ir laimingi gyvenime. Baden Powell'is 
savo testamente rašė, kad jis buvo laimin
giausias žmogus pasaulyje, ir aš pilnai tam 
tikiu. Kai žmogus jaučia savo gyvenimo nau
dingumą, jis jaučiasi esąs laimingas. Meilė 
gamtai, meilė artimui, meilė Dievui priveda 
prie laimės ir pasitenkinimo gyvenimu - gy
venimas tampa naudingas, prasmingas ir mie
las.

Taip turime išmokti gyventi, besimokydami 
skautybės.

* * *
Kalbant apie skautiškuosius židinius bei 

skautininkų ramoves, reikėtų linkėti, kad jos 
nepasiliktų kaip kokie senienų sandėliai ar 
skautiškų jėgų rezervai, o taptų gyvomis ląs
telėmis, funkcijonuotų sąjungos organizme 
kartu su kitais vienetais. Pirmoji pareiga 
būtų palaikyti glaudžius ryšius su visuomene, 
su tėvais ir institucijomis, antroji - organi
zuoti lėšas, įgalinti skautus įsigyti stovykla
vietes, gerą inventorių, skautiškus buklus ir 
t.t.

Darbai yra dideli, bet su bendra pagalba - 
įveikiami.

s. dr. A. Mauragis
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Simanas Daukantas Vincas Krėvė-Mickevičius Kun. Mykolas Vaitkus

RAŠYTOJU SPALIS
Su bobų vasara, ore besidrai

kančiais voratinkliais ir nepap
rastų varsų saulėleidžiais ateina 
dešimtasis metų mėnuo - spalis. 
Lietuviškasis spalis ypač gausus 
rašytojais, nes šį mėnesį yra gi
mę Adomas Lastas, Mykolas Vait
kus, Vincas Krėvė-Mickevičius, 
Simanas Stanevičius ir Simanas 
Daukantas.

Iš šio sąrašo mums ypač įdo
mus istorikas, tautos gaivintojas 
S. Daukantas, gimęs spalio 28, 
1793. Būdamas tik valstiečių kil
mės, eidamas universiteto moks
lus, jis pats pasigamino bajoriš
kus dokumentus, be kurių anais 
laikais nebuvo galima gauti diplo
mo. Gausybę savo išleistų raštų 
Daukantas pasirašydavo įvairiais 
slapyvardžiais. Net ir labiausiai 
jį išgarsinusią knygą "Būdą" 
(Būdas Senovęs Letuviu Kalnienu ir 
Žemajtiu) Daukantas pasirašė Jo
kūbo Laukio slapyvardžiu.

Iš tolimesnės praeities prisi
mename, kad spalio 27 d. sueina 
540 metų nuo Vytauto Didžiojo mir
ties , DLK Vytautas mirė savo 
mėgiamoje Trakų pilyje.

Tolima praeitis, ypač kai pa
galvoji, jog Kolumbas atplaukė į 
Ameriką tik 62-siais metais po Vy
tauto Didžiojo mirties. Tai įvyko 
irgi spalio mėnesį.

Artimesnės praeities puslapiai 
byloja apie spalio devintą dieną, 
kurią Lenkija 1920.X.9 sulaužė ką 
tik pasirašytą Suvalkų sutartį ir 
užėmė Vilniaus kraštą. Ši tautinio 
gedulo diena buvo kasmet švenčia
ma nepr. Lietuvoje.

1922 m. spalio 10-11 d. įvyko 
pirmojo Lietuvos Seimo rinkimai.

Skautiškasis spalio kalendorius 
mini tris įdomias datas:

1930 m. Lietuvos vyriausybės 
buvo išleistas skautų sąjungos 
įstatymas, kuriuo nuo 1930 m. spa
lio pirmos dienos iš pagrindų per
tvarkyta LSB, pavadinant ją Lie
tuvos Skautų Sąjunga. Respublikos 
prezidentas tampa LSS šefu, jo 
pavaduotoju - tarybos pirmininkas.

Pirmas atkuriamasis LSS su
važiavimas išeivijoje įvyko 1945 m. 
spalio 26-28 d. Detmolde, Vokieti
joje. Jame dalyvavo 99 įgalioti vie
netų atstovai. Žymiausią dalyvių 
dalį sudarė sk. vyčiai.

Trakų pilis

Ragainės pirmoji vadovų sto
vykla įvyko 1946 m. spalio 1-12 d. 
Horneburge prie Hamburgo. Sto
vyklai vadovavo v.s. V. Čepas, 
dalyvavo 33 kursantai.

* * *
Spalis - geras mėnuo knygoms 

skaityti. O jei dar neskaitei "Gat
vės Berniuko Nuotykių", kur ap
rašomos nepaprastos skautukų iš
daigos stovykloje ir mieste, sku
biai įsigyk ir perskaityk. Šią įdo
mią knygą parašė rašytojas s. 
SPALIS (R. Giedraitis), kuris irgi 
(argi galėtų būti kitaip?) gimęs 
spalio mėnesį!

Gatvės Berniuko nuotykius ra
šytojas s. R. Spalis tęsia savo ki
tuose romanuose: Ant Ribos,Alma 
Mater, Rezistencija.
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VIENETU VEIKLOS
GAIRĖS

'SPALIO MEilJO
PROGRAMINĖ MINTIS : "Visi Mokykloje"

SVARBUS ĮVYKIS: Mokyklos šventė

LAUKE: Kelionė traukiniu ar laivu

UŽSIĖMIMAI: Žymieji lietuvių mokslininkai 
praeityje ir dabar; pasidalinti žiniomis pagal spe
cialybes.

VADOVAI: Ryšio planas; ruoša vieneto žie
mos tarnybai (gruodžio mėn.)

PRATYBOS SKAUTAMS IR SKAUTĖMS

MOKSLININKAI
PRANEŠIMAI: parinkti po vieną, ar kelis lietu

vius mokslininkus iš senosios Lietuvos valstybės, 
Nepriklausomosios, dabartinės ir išeivijos lietuvių 
(žr. L. Enc. pagal mokslo sritis ir įstaigas, pvz., 
Vilniaus Universitetas). Susipažinti su mokyklų 
sistema įvairiuose kraštuose, kuriuose gyvena lie
tuviai; su švietimu okupuotoje Lietuvoje (žiūr. L. 
E., XV, 744-793); pasikviesti vietinį lietuvį moks
lininką papasakoti apie savo darbą, pabrėžti moks
lo svarbą.

SPECIALYBĖS
Padaryti vieneto narių turimų specialybių len

telę; tada specialybių, kurias norėtų įgyti; sudaryti 
instruktorių sąrašą (ypatingai iš s.v. ar vyr. skau
čių tarpo).
MOKYKLOS ŠVENTĖ

PARODĖLĖ apie lietuvius mokslininkus ar švie
timą Lietuvoje; lentelė visų skautų ir skaučių - kur 
lanko mokyklas šiais metais, kas lanko lituanistinę 
mokyklą. Padovanoti kiekvienam ar iš laimės šuli
nio ištraukti ką nors , kas mokyklai naudinga - 
(visi gali po vieną fantą atnešti).

KELIONĖ
Skirtinga susisiekimo priemone (pvz., laivu, 

traukiniu) į įdomią vietą. ŽAIDIMAI: foto konkur
sas iš kelionės; piešinių parodėlė iš matyttį vietų; 
įvairūs kimo žaidimai - kiek pamatys bažnyčių, 
malūnų, įvairių spalvų vežimų ir pn. (žr. Skautiški 
Žaidimai, 121)

UŽSIĖMIAMI VILKIUKAMS IR PAUKŠTYTĖMS

DARBELIAI
Padaryti ant stalo padėsimuš papuošimus mo

kyklos šventei iš spalvoto popieriaus.

UŽDAVINIAI
Namie surašyti turimų lietuviškų knygelių sąra

šą (jei turi daug, apriboti skaičių). Kokias knygas 
turi visi? Kokias tėveliai daugiausiai skaito?

ŽAIDIMAI
Kelionėje laivu ar traukiniu kiekvienam pavesti 

skaičiuoti įvairius matomus daiktus: vežimus, lai
vus, tiltus, bokštus ir 1.1., o paskui visus surašyti. 
Kas pirmas pamatys arklį? Žuvėdrą?

DISKUSIJOS
Kalėdų gerasis darbelis: ką per atostogas galėtų 

padaryti? Namie ypatingai gražiai papuošti eglutę; 
būkle - papuošti skautų ir skaučių eglutę; kitur - 
padainuoti ligoninėje ir kt.

SKAUTU VYČIU IR VYR. SKAUČIŲ VEIKLA
UŽDAVINIAI

ŠVIETIMAS: sueigoje padaryti trumpus prane
šimus apie mokslą Lietuvoje per paskutinius 400 
metų; kokį vaidmenį atliko mokyklos (aukštosios ir 
kitos) įvairiais laikotarpiais; švietimo ryšys su 
tautiniu atgimimu XIX amžiuje; švietimas dabarti
nėje Lietuvoje ir atsparumas rusinimui. (Žr. L. 
Enc. XV)

MOKSLAS: Pravesti statistiką apie studijuojan
čius vietovėje lietuvius: kur, ką, kelintus metus.
DISKUSIJOS

MOKSLAS: kaip rišasi lietuvių ateitis išeivi
joje ir Lietuvoje su išmokslinimo lygiu ir pasi
rinktomis šakomis? Kokias mokslo įstaigas lietu
viai turi, ir ką jos atlieka? Koks vaidmuo naujai 
steigiamos Lietuvių mokslininkų draugijos?

ŽIEMOS TARNYBA: Kokį darbą pajėgtumėme 
atlikti? Vieneto turtą pataisyti; padėti jaun. skau
tams,-ėms, mokant specialybių; įrengti vieneto 
būklą; platinti spaudą Lietuvių Bendruomenei pa - 
dėti surašyti vietovės lietuvius.

s. A. Saulaitis, S.J,

Kliūčių kelio varžybų įkarštyje
ps. G. Piačo nuotr.
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Hits mifflt BOTI VOS. SKflUTtS
- Sese, kada aš galėsiu būti vy

resne skaute? - pasigirdo klausi
mas iš priaugančios skilties sesių.

- Jūs dar jaunos, - atsakė vie
tininkė, - palaukit.

- O kaip ilgai dar reikės lauk
ti, - klausė sesės ir linksmi žibu
riukai, spindėjų jųakyse,apsiniau
kė pilkais debesėliais.

Bet taip karštai lauktoji valanda 
atėjo ir sesės susirinko sueigon 
pradėti kandidatavimą į vyresnią
sias skautes. Bet ir vėl klausi
mas:

- Kaip ilgai reikės kandi
datuoti?

* * *

Būti vyresniąja skaute reiš
kia ne vien kaklaraiščio spalvą 
pakeisti, bet reikia būti nusistovė
jusiu, atsakingu žmogumi.

- Ko laukiama iš vyresnės 
skautės?

® Nueik, sese, į bendruomenės 
susirinkimą ir atstovauk tenai vie- 
tininkiją.

9 Parašyk spaudai straipsnį 
skaučių reikalais.

© Suorganizuok jaun, skaučių 
būrelį ir, sukvietusi tėvus, išaiš
kink to būrelio svarbą ir uždavi
nius.

© Asmeniškame gyvenime būk 
pakankamai subrendusi, kad kar
tais ir sunkioje būklėje atsidūrusi 
mokėtum surasti išeitį, kuri yra 
suderinama su tavo, kaip mergai
tės ir kaip skautės garbe.

Čia tik keletas pavyzdžių, ko
kius uždavinius jūs galite gauti kaip 
vyresnės skautės; ar jūs apsiimtu- 
mėt juos tuojau atlikti?

Aš neabejoju jūsų sumanumu ir 
sugebėjimu, bet šiandien jums gal 
trūktų patyrimo ir žinių; jums pa
čioms kiltų daug neaiškumų. Todėl 
ir yra reikalingas kandidatavimo 
laikotarpis, kad jūs spėtumėte su
bręsti ir pasiruošti didesniems 
vyresnės skautės uždaviniams.

* * *

Meskime naują žvilgsnį įskau
tybę. Jei jūs jau perskaitėte vyr. 
skautės kandidatės programą, tai 

pasakysite, kad ten nieko nauja nė
ra, ten kartojama trijų patyrimo 
laipsnių programa. Tas tiesa, bet 
yra ir vienas naujas didelis daly
kas, - tai pasikeitimas jumyse pa
čiose, jūsų pažiūroje, kaip jūs žiū
rite į skautybę. Jaun. skautė,eida
ma į skautes, galvoja vaikiškai, ją 
vilioja žaidimas. Paaugusi mer
gaitė į viską žiūri kritiškai, ieško 
gilesnės prasmės. Taigi ir jūsų už
davinys būtų pažiūrėti dar kartą į 
skautybę giliau, kritiškai įvertinti 
pačią save ir įgyti daugiau patyri
mo asmeniškame ir visuomeninia
me gyvenime.

v.s. Em. Putvytė

VYR. SKAUTES KANDIDATES TORONTE

šiais metais šešios Toronte 
Šatrijos tunto virš 16 metų skautės 
suėjom į vyr. skaučių-kandidačių 
būrelį ir einame kandidačių prog
ramą. Mes esame - Rasa Mažei
kaitė, Raminta Sapockinaitė, Dana 
Šarūnaitė, Asta Senkevičiutė, Jū
ratė .Šeškutė ir Giedrė Vasiliaus
kaitė. Jau turėjome septynias su
eigas, kuriose mums kalbėjo s. I. 
Miklejohn, s. O. Gailiunaitė, se
selė Igne, s. A. Valadkienė (ji ro
dė filmus iš savo kelionių po Ja
poniją), s. R. Žilinskienė ir s. M. 

Sydnėjaus vyr. skautės pasitarimo 
metu Ingleburne, liet, skautų sto
vyklavietėje.

Dalis Minijos vyr. skaučių būrelio 
narių Chicagoje. Pirmoji iš kairės 
būrelio steigėja ps. J. Kerelienė, 
antroji - sesė B. Nainienė būrelio 
vadovė.

Vasiliauskienė. Temos buvo įvai
rios ir įdomios. Be to pakaito
mis einame padirbėti su paukšty
tėmis.

Kartu su mumis mokosi ir Gin- 
tarių kandidačių būrelis. Atei
nančiais mėnesiais mes keliau
sime pas dailininkus, išgirsime 
apie lietuvišką muziką, istoriją, 
skautavimą ir bendrai gyvenimą. 
Atrodo, kad mes būsime gerai pa
ruoštos mėlynam kaklaryšiui.

Giedrė Vasiliauskaitė
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IŠMOKIM-DIRBKIM - PADĖKIM
Kiekvienos geitonšlipsės sva

jonė yra duoti vyr. skautės įžodį 
ir priklausyti vyr. skaučių draugo
vei ar būreliui. Vyr. skaučių vei
kimas turėtų ir galėtų būti skirtin- 
gesnis, negu skaučių draugovėse.

Teisingai v.s. J. Vaišnys, SJ 
yra pasakęs, kad paukštyčių laiko
tarpis yra žaisti, skaučių - žaisti 
ir mokytis-, o vyr. skaučių - dau
giau susipažinti su skautiška veik
la ir ideologija,gvildenti gyvenimo 
problemas, mokytis, ruoštis gy
venimui, mokyti jaunesnes seses.

Kad sueigos būtų įdomesnės ir 
galėtume ką nors naudingo išmokti, 
siūlyčiau draugininkėms kviesti 
prelegentus, kurie būtų įdomūs sa
vo pokalbyje, ir kad skautės jaukiai 
jaustųsi sueigos metu. Esu tikra, 
kad kiekvienai vyr. skautei būtų 
įdomu ką nors išgirsti iš kunigo, 
daktaro, menininko, plaukųšukuo- 
tojos, siuvėjos, audėjos, arba ką 
nors dar negirdėto iš skautiškos 
veiklos Lietuvoje, skautų ideologi
jos bei veiklos metodikos.

Temų yra daug ir žmonių yra 
užtektinai, kurie pasiruošę galėtų 
mums papasakoti, patarti ar net 
pamokyti. Mes pačios, įsijungu
sios savo klausimais, galėtume 
daug ko išmokti, ir būtų naudingai 
praėjusi sueiga.

Paįvairinant visas temas ir po
kalbius, vyr. skautės galėtų turėti 
savo draugovės chorą, ruošti rank
darbius,. kurie per iškilmingą 
draugovės sueigą būtų išdėsto
mi, sudarant gražią parodėlę, o 
vėliau panaudoti Kaziuko mugei. 
Gavusi tuntininkės leidimą, vyr. 
skaučių draugovė gali ruošti vaka
rus, šokius, konkursus, pravesti 
žaidimus, Kalėdų eglutę ir 1.1.

Pažvelkime, ką vyr. skautės ga
lėtų gero padaryti artimui. Šiais 
laikais yra tiek daug žmonių lie
tuvių tarpe, kurie jaučiasi gyve
nimo nuskriausti, serga, negaluo
ja, ar net neturi kuo apsirengti 
bei pavalgyti, čia irgi vyr. skautės 
galėtų parodyti nuoširdumą, meilę, 
ir ištiesti jiems savo pagalbos 
ranką, padėti atidaryti duris į 
šviesesnį rytojų.

Kaip matote, mielos vyr. skau
tės , - gavus mėlyną kaklaraištį 
dar nereiškia skautavimo pabaigą. 
O pasiryžtieji draugovės darbai 
bus lengviau atliekami, jei parody
sime meilę, pagarbą, supratimą 
ir nuoširduną viena kitai. Tada 
ir vyr. skaučių eilės didės.

Adi Marija.

Garsus skaučių (mamų) Židinys 
Clevelande. Sesės renkasi kas mė
nesį į sueigas, nuveikia daug dar
bų. Židinio draugininkė - vyr, 
skautė R. Tatariūnienė (sėdi tre
čia iš dešnės).

Aš esu mėlynšlipsė. prieš 2 
metus daviau vyresnės skautės 
įžodį. Tada taip laukiau tos die
nos. Mokiausi, svajojau. O dabar? 
Vyresnių skaučių programa yra 
plati ir graži. Ji tinka ir jaunai ir 
vyresnei. O jei būrelis turi gerą 
vadovę, tai programa dar gražesnė 
ir įdomesnė. Bet man vistiek at
rodo, kad dar kažko trūksta.

Susitinku kitataučių skaučių, 
skaitau jų laikraščius, pasikalba
me. Visur panašiai. Vyresnės 
skautės galvoja, kad jų programos 
gražios, bet joms kažko trūksta, 
arba neišgyvenartie programos 
taip, kaip reikia.

Kai pasižiūriu į vyr. skaučių 
veikimą, beveik visur matau tik 
rūpestį, kad būtų įdomi sueiga, 
kad kas nors ką nors gražaus pa
sakytų, parodytų. Atrodo, kad vyr. 
skautės kaip lėlės tik sėdi ir dis
kutuoja, kaip rengtis, kaip pasaulį 
tvarkyti, tik apie save, tik sau. 
Mūsų vyresnės vadovės irgi dreba, 
kad mes nuo kelio nenukryptumėm, 
senų seniausių papročių neužmirš- 

tumėm, tik galvoja kaip suteikti 
jaunimui malonumo,kad jiskur ne
nubėgtų . . .

Tos vyr. skautės, kurios dirba 
paukštyčių ar skaučių draugovėse, 
aš manau, yra laimingos, nes jos 
DIRBA, o ne diskutuoja. Mums 
trūksta TIKRO darbo. Skaičiau, 
kad Izraely skaučių draugovė ap
siėmė dirbti našlaičių namuose, 
"adoptuodamos" po vieną vaikutį. 
Jos ten nueina ir su savo auginti
niu porą valandų pažaidžia. Irano 
skautės žmones moko skaityti. O, 
ką mes galime daryti? Po vieno 
suvažiavimo laukti kito, po vienos 
dainų ar tautinių šokių šventės 
laukti kitos? Kažin, ar būtų nuo
dėmė, jei mes čia Amerikoje pa- 
sisiūlytumėm kam nors padėti? 
Ar kokiai ligoninei, ar senelių na
muose, ar našlaičiams? Ką nors 
gero padaryti žmogui. Ne būtinai 
tik lietuviui, nors jam visada būtų 
pirmenybė. Ir tada, atėjus į savo 
būrelio sueigą, būtų tikras 
džiaugsmas visoms susitikti,min
timis pasidalinti, pailsėti.

O ką jūs sesės galvojate, ku
rios, kaip teko skaityti, turite di
delius būrelius, net vyr. skaučių 
draugoves? Ar jūs dirbate ką nors, 
ar tik diskutuojate, šokate ir su
važiavimų laukiate?

A. D. M.
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N U SPALVOTI PAGALVOTI
Šio raizginėlio plotus reikia užpildyti se

kančiomis spalvomis: 1-geltona, 2-žalia, 3 - 
raudona, 4-ruda, 5 - oranžinė, 7 - balta arba 
sidabrinė.

Pabaigę spalvoti - pažiūrėkime, ką šis pie
šinėlis primena? y

Vienas vilkiukas atsiuntė mums galvosūkį. 
Jis parašė žodį SKAUTAI, ir naudodamas 
šio žodžio raides, surašė štai kokius naujus 
žodžius: tas, tau, taukai, kas, kasa, takas, ta, 
Asta, skuta, kutai, taika, au, auka, - viso 13 
žodžių. Pagalvok, ar galėtum ir daugiau žo
džių surasti? O jei sugalvotum dar septynis 
viso 20 žodžių, parašyk Skautų Aidui, lauksi
me!
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KIŠKIU SKILTIS
Tai garsioji Kiškių skiltis, atvykusi iš . . . 

spėkite, iš kur? Nespėsite, nes šią skiltį Ąžuolo 
Mokyklos stovykloje,įvykusioje Baltijos stovyklavie
tėje prie Montrealio, Kanadoje, rugpiūčio 1-8 d.d., 
sudarė broliai net iš 4 miestų. Šaunūs jaunieji va
dovai, stovyklos skilčių varžybose laimėję pirmų 
vietų! į varžybas įėjo tvarka, įrangos laužai, vir
tuvė,-lietuviškumas, punktualumas ir 1.1.

Kiškių skiltį sudarė psl. Vytas Dabrila - Boston, 
si. Juozas Ivanauskas - Chicago, psl. Rimantas Ka
linauskas - Toronto, v.sl. Vytas Kaunelis - Detroit, 
si. Gražutis Matutis - Chicago, ir Algis Siliūnas - 
Chicago.

SKILTIS KAKLARAIŠČIO ŽIEDAS
Trijtįpusių piešinyje parodytas 

kaklaraiščio žiedas lengvai pasida
romas: iš sauso minkšto medžio 
išpiaustoma žuvis, ovalinė lentelė 
ir kaklaraiščiui perverti lankelis. 
Dalys sujungiamos medžio klijais 
arba sukalamos mažomis vinelė
mis. Žuvį reikia nudažyti atitin
kama spalva, išreiškiant jos rūšį 
ar tipų.-Kai viskas atlikta, žiedų 
nudažyti bespalviu laku.

Tai tik vienas pavyzdys. Vietoje 
žuvies galima naudoti skilties gyvio 
siluetą, skilties slaptą ženklų ir 
pan. Neužmirškime savo tautinių 
ženklų.

SKILTININKAS YRA . . .
a teisingas: nieko neišskiria iš skautų tarpo, 

neturi "mėgiamųjų" ,
© kantrus: nesikarščiuoja, susivaldo,
@ pavyzdys kitiems skilties nariams: pirmas

imasi darbo, nebijodamas susi
tepti ar pavargti, bando drauge su 
savo broliais nugalėti pasitaikan
čius skilties sunkumus,

® taktiškas: žino, kam ką pasakyti, paraginti 
dirbti,

® punktualus: moko ir auklėja pavyzdžiais, - tai 
geriausia priemonė būti griežtam 
pačiam sau.

e draugiškas: skilties nariai neturi jo vengti, 
privalo juo pasitikėti

® pastabus ir
nuoseklus: nepraleidžia nei mažiausio apsi

leidimo broliuose, pamoko.
Rudens iškylose susidursite su daug sunkumų

O
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Kelio taisyklės jūroje
apie Australiją rašo j.s. A. GABAS

BENDRYBĖS

Taisyklė Nr. 20.
Motorlaivis turi duoti kelią kiekvienam buriniam 

laivui, išskyrus (kaip jau minėta) pačius didžiuosius 
motorlaivius uždaruose vandenyse, uoste ir kana
luose.

VEJAS

Kaip sausumoje mašinos, taip jūroje visi plau- 
kiojantieji pastatai, laivai privalo laikytis tam tik
rų kelio taisyklių. Pagrindiniai jūros kelio taisyklių 
principai yra šie:■

• Kiekvienas laivo vadas - kapitonas yra atsa
kingas už savo laivo saugumą.

• Kiekvienas laivas turi laikytis savo nustatyto 
kurso ir greičio.

® Laivas, kuris pagal taisykles turi duoti kelią 
kitiems laivams, tai atlieka aiškiai ir tiksliai - ar 
pakeisdamas savo kursą (kryptį) ar pristabdydamas 
ir vengdamas plaukti per arti kito laivo priekio.

Kiekvieno mažesnio laivo pareiga yra laikytis kuo 
toliau nuo didžiųjų jūros laivų tako, kanalų ir uosto, 
nes uždaruose vandenyse didieji laivai negali lais
vai manevruoti ir duoti kelią mažiems laivams ir 
valtims.

Iš daugelio jūros kelio taisyklių, jūrų skautams 
yra būtina žinoti ir griežtai laikytis keleto žemiau 
nurodytų taisyklių. Griežtas taisyklių laikymasis 
parodo jūreivišką patyrimą ir sumanumą.

Taisyklė Nr. 18.
Susitikę vienas prieš kitą du irkliniai arba mo

toriniai laivai duoda kelią vienas kitam, pasukdami

Siauruose kanaluose, upėse laivai privalo laikytis 
dešinės (starboard) pusės.Taisyklė Nr. 19 .

Susitinkant dviems irkliniams ar motoriniams 
laivams vienas prieš kitą kuriuo nors kampu, su
sidūrimui išvengti - laivas kairėje (port) pusėje 
duoda kelią dešiniajam (starboard)

Motorlaivi £> 
L4O cla Lel i <ą 

buriniam

Taisyklė Nr. 21.
Jei vienas laivas pagal taisykles duoda kelią ki

tam, tai pastarasis laivas gali toliau plaukti tuo pačiu 
kursu ir greičiu.

Taisyklė Nr. 24.
Kiekvienas lenkiantis laivas (motorinis, irklinis 

ar burinis) duoda keliąkiekvienam pralenktam laivui.

BURINIAMS LAIVAMS
(Svarbu žinoti buriuojantiems jūrų skautams)

Taisyklė Nr. 17a.
Plaukiantis pavėjui burinis laivas duoda kelią 

kiekvienam buriniam laivui, plaukiančiam prieš vėją.

Taisyklė Nr. 17 b.
Kai du buriniai laivai plaukia prieš vėją iš prie

šingų pusių, tai laivas, kuriam vėjas pučia iš kairės 
(port) pusės, duoda kelią laivui, kuriam vėjas iš de
šinės (starboard) pusės.

Pastaba: angliški Australijoje naudojami terminai 
yra: Port Tack - kai vėjas į burlaivį pučia iš kairės 
pusės (port), ir Starboard Tack - kai vėjas pučia iš 
dešinės (starboard) pusės.
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VEJAS veja s

(Buriuojant, paprastai, įgula laive sėdi vėjopusė- 
je, t.y. priešingoje negu burės ir bomas.)

Taisyklė Nr. 17 c.

VEJAS

Kai du laivai plaukia pavėjui iš priešingų pusių, 
tai laivas, kuriam vėjas pučia iš kairės (port),duoda 
kelių laivui, kuriam vėjas iš dešinės (starboard).

Taisyklė Nr. 17 d.
Kai du laivai plaukia pavėjui iš tos pat pusės, tai 

laivas arčiau prie vėjo (windward) duoda kelia laivui 
daugiau pavėjui.

u prie vėj° 
la kelią 'C'

□4 /"$ 
p-ės įjA Z 
duoda kg- _ #
litų kitam 
laivui-

’port -lack 
j^oda kehq

card
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LAUKIU
?H PASISAKYMU, 

IQyi pageidavimu,
LAIŠKU

Mielos Paukštyčių Vadovės!
Vasaros atostogoms prabėgus, 

su mokslo metų pradžia, pradė
site savo draugovių sueigas. Siun
čiu Jums keletą praktinių pata
rimų, kuriuos pagal reikalą pa
naudokite.

Vadovės pareigos uždeda ne
mažą darbo naštą ant Jūsų pe
čių, bet kartu . ir labai praturti
na Jūsų asmenybę. Išėjusios į 
parką, jau visai kitomis akimis 
žiūrite į gamtą: štai, šitą lapą 
reikės sesėms parodyti; giliukai ir 
kankorėžiai surenkami į krepšį 
sesių darbeliams; sėklos, žie
vės, šakelės įgauna visai kitą 
prasmę. Ežero pakrantėje va
dovė renka kriauklelius, akmenė
lius, kad sugrįžusi rudenį į suei
gas galėtų savo mažosioms vaiz
dingiau paaiškinti "Gamtos Drau
gės" ženklą, sugalvoti įdomes
nių darbelių. Taip sudominta 
paukštytė ir pati giliau pamėgs 
gamtą, atpažins medžius, pri
pras prie darbelių.

Draugovėse būreliai sudaromi 
atsižvelgiant į sesių metus, sky
rių, draugystes (nors, kartais ir 
visai atvirkščiai reikia pasielgti). 
Kartais yra gerai sudaryti būre
lį iš apylinkėje gyvenančių sesių.

Kad nesusidarytų nesklandumų 
.renkant būr. galvą, rinkimus ga
lima pravesti su kimo žaidimu: 
kuri sesė daugiausia atsimins 
daiktų ir juos lietuviškai teisin
giausiai surašys, ta ir liks būr. 
galva. Arba vyresnių sesių bū
relį išdalinti lir kiekviena skirti 
po būrelį. Bet kartais vyresnės 
nori turėti savo atskirą būrelį. 
Padėjėją pasirenka pati būr. gal
va. Jei metų viduryje keičiamos 
būr. galvos, padėjėja gali automa
tiškai likti būr. galva, o ji vėl sau 
pasirinks padėjėją.

Būr. galvų raportai draugi
ninke! turi būti garsūs, aiškūs ir 
lietuviškai sakomi. Sueigų pra
džioje išdalinami būr. galvoms 
lapeliai su raportų pavyzdžiu:

"Sese draugininke, šioje Ži
bučių draugovės sueigoje dalyvau
ja 6 Mėlynojo būrelio sesės". Bū
relių galvos ir padėjėjos išmoksta 
šį raportą ir kiekvienos sueigos 
metu atraportuoja draugininkei.

« pM)l(Š'T'hĖ$/Z

Būreliai pavadinami spalvomis 
ir tai spalvai atitinkamomis gė
lėmis, pav.: Raudonasis būrelis - 
Tulpės, Žaliasis būrelis - Eglutės,

Labai gražu,kai kiekvienas bū
relis turi savo šūkį, kurį sugal
voja kiekviena sesė atskirai. Vė
liau konkurso ar balsavimo kelit 
kiekvienas būrelis išsirenka gra

RIMĄ VE&ELIUNAlTĖ

žiausią.
Tiek šį kartą! Labai lauksi, 

pasisakymų, pageidavimų, laiškų 
Mano adresas: 4455 So. Washte. 
naw Ave., Chicago, Ill., 6063!

Budžiu!
s. Janina Mikutaitienfe 

Jaunesniųjų Skaučių Skyriaus
Vedėja ____________ .
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IR PRENUMERATŲ
R IN K I MO

Su šiuo S. A. numeriu pradeda
ma organizuotai rinkti SKAUTU 
AIDO 1971 metų prenumeratos.

Į rinkimo talka, 
kviečiami visi - skautai, skautės, 
vadovai, vadovės, tėvai, rėmėjai 
ir kiti.

I.
Vajaus laikotarpis: nuo S. A. 8 

numerio išleidimo ligi 1971 m. 
vasario 1 d.

II.
1. Prenumeratų rinkimo vai

siai varžybose apskaičiuojami taš
kais:

a) apmokėta metinė prenumerata - 
5 taškai,

b) apmokėta garbės metinė prenu
merata - 10 taškų,

c) apmokėta garbės leidėjo met. 
prenumerata - 25 taškai.

2. Vieneto taškų visumų suda-

1971 m. VAJUS
varžybos 
ro visų jo narių surinktų taškų 
suma.

3. Rajono taškų visumą suda
ro visų rajono vienetų surinktų 
taškų suma.

4. Varžybų laimėtojai išrenka
mi koeficientų būdu: surinktų 
taškų visumos skaičius padalina
mas iš oficialiai Seserijos ar Bro
lijos vadijoje registruotų atitinka
mo rajono narių skaičiaus.

III.
1. Atskirose atitinkamo rajono 

vietovėse SKAUTU AIDO prenu
meratų rinkimą varžyboms gali at
likti vienetai arba paskiri platin
tojai, kaip vietovėje susitariama.

2. Platinimo vajuje varžomasi 
taip:

a) 4-ios vietos, jei varžomasi vie
netų vardu,

b) 4-ios vietos, jei varžomasi pa
skirų platintojų vardu.

3. Atitinkamai vietai laimėti 
:uri surinkti:

a) vienetas: I-jai vietai - ne ma
žiau 600 taškų,
II-jai vietai - ne mažiau 500 t., 

III-jai vietai - ne mažiau 400 t., 
ir IV-jai vietai - ne mažiau 300 t.
b) paskiras platintojas:

I- jai vietai - ne mažiau 500 t.,
II- jai vietai - ne mažiau 400 t.,
III- jai vietai - ne mažiau 300 t. 

ir IV-jai vietai - ne mažiau 250 t.
4. Užskaitomos tik pilnai ir 

laiku apmokėtos prenumeratos.
5. Už ligi 1971 sausio 1 d. 

SKAUTU AIDO administracijai 
atsiųstas ir apmokėtas prenume
ratas vienetams ar paskiriems 
platintojams pridedama dar 10% 
tašktį prie ligi tol surinktų taškų 
skaičiaus.

IV.
Premijas varžybų komisija pa

skelbia atskirai.
Atskirai bus įvertinti vienetai, 

kurių visi nariai - 100% užsisakys 
Sk. Aidą 1971 m.

1. Prenumeratorių sąrašai re
guliariai (bent kas dvi savaiti) 
siunčiami SKAUTU AIDO admi
nistracijai.

2. Prenumeratorių sąraše ra
šoma aiškiai: prenumeratoriaus 
vardas, pavardė, tikslus adre
sas su pašto zonos numeriu.

Būtinai pažymėti, ar nauja pre
numerata ar atnaujinama!

3. Antrasis sąrašo egzemplio
rius pasiliekamas.

4. Prenumeratų pinigai siun
čiami kartu su pren. sarašu.

5. Pinigai persiunčiami čekiu, 
pašo perlaida ar p., bet nesiun- 
čiama grynais voke.

6. Jei prenumeratorius, mokąs 
pinigus, nori gauti pakvitavimą, 
pats platintojas išduoda savo pa
kvitavimą. Kvitų knygučių galima 
gauti knygyne ar p.

V.
Varžyboms vadovauja, premi

jas nutaria ir taisykles aiškina 
SKAUTU AIDO 1971 m. vajaus 
varžybų komisija.

* * * *
Šį pranešimą pastebėjęs, kiek

vienas prašomas tuoj prisidėti vajų 
vykdyti, organizuoti prenumeratų 
rinkimą vietose, rinkti prenume
ratas ir skatinti kitus į talką.

SKAUTU AIDO
VARŽYBŲ KOMISIJA
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Clevelando Pilėnųtunt-kas A. Meilus įteikia padėkos pažym’ėiima Vladui Snioliui.

SKAUTU. RĖMĖJASClevelando sesės ir broliai tikrai gali pasididžiuoti, savo rėmėjų tarpe turėdami p. Vladą Šnio- lį, kuris treji metai gausiomis aukomis remia jų veiklą. Štai šiais metais mūsų mecenatas jau įteikė arti 300 dol. Kitų jo "gerųjų darbelių" tarpe yra žuvusio f ii. skulp. V. Raulinaičio dukros leidimas stovyklon, sumokant stovyklinį mokestį ir pridedant dar išlaidoms.Vladas Šniolis, kurį karo meto audra atplėšė nuo šeimos, yra taip pat ir, mūsų brolis, nes lankydamas Šiaulių gimnaziją, ten buvo įsijungęs į skautų eiles. Senasis skautiškas sentimentas ir dabar dar nėra išblėsęs jo širdy. Vienam savo prieteliui jis yra išsireiškęs, kaip jis džiaugiasi, kad jo dukra, baigusi Lietuvoje medicinos mokslus, padeda tenai artimui, o jis - šiame krašte remias mūsų lietuvišką jaunimą.
APIE RAKA. 15 BRAZILIJOS

KAS JO NEPAŽĮSTA?Kažin, ar berasime paskutinio dešimtmečio Skautų Aido numerį, kuriame nebūtų bent viena s. V. Bacevičiaus daryta nuotrauka? O jį patį, tą uolųjį skautiškos (ir lietuviškos) spaudos foto bendradarbį, retai tematome, daugelis gal net ir nepažįstame.Susipažinkime! Pradėjęs skau- tauti Kaune 1930 m., stovyklavęs keturiose Tautinėse ir daugelyje kitų stovyklų, dalyvavęs suvažia-

vimuose, sueigose ir t.t., jis turi užfiksavęs beveik visus svarbesnius skautiško gyvenimo momentus. Fotografijos kelią pradėjo su "dėžute" dar Lietuvoje, o išeivijoje pats ėmėsi ir filmų bei nuotraukų ryškinimo. Pamėgtoji fotografijos sritis nenutrūkus nei dabar: brolis Bacevičius daug valandų praleidžia tamsiame rūsyje, spausdindamas nuotraukas.Skautininkas yra taip pat aktyvus Skautų Aido platintojas, rėmėjas, kasmet įsijungia į mūsų

Lietuviai skautai turi ir tokių draugų, kurie į stovyklą atvykti ir viską iš arti pamatyti negali. Campinas, pietų Brazilijoje, virš 80 metų turinti ApolonijaCemarkienė atydžiai seka lietuvių spaudą,ypatingai žinias apie Rako stovyklą, kad net visiems savo svečiams, kurių apsilanko ir iš JAV, gali smulkiai papasakoti, kaip stovyklavietė atrodė Penkt. Tautinės Stovyklos metu. Savo mintyse įsivaizduoja, kaip skautai ir skautės dainuoja, puošia stovyklą, užsiima, ir visiems sutiktiesiems nuolat primena ir linki, kad vadovai nepailstų ir kad lietuvių skautiškas jaunimas visada būtų lietuviškas.

laikraščio prenumeratorių medžioklę. Lapkričio 3 d. brolis Bacevičius švenčia savo 54-tągimtadienį, - ilgiausių metų ir daug gražių skautiškų akimirkų!14
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VIDURIO RAJONAS SUSIKAUPĖ ATEIČIAI
Gražioje Michigano ežero pa

krantės Gintaro vasarvietėje, 
Union Pier, Mich., rugsėjo 26-27 
d.d. įvyko Vidurio Rajono vadi jos 
suorganizuotas tuntų ir vietininkijų 
vadovų suvažiavimas.

Darbotvarkę sudarė trijų 
paskaitų ciklas; ps. kun. J. Kubi
liaus, SJ, "Tolerancija", s. fil. 
St. Gedgaudienės "Vieneto dvasia 
ir vadovavimo pasisekimo laidas" 
ir s. N. Užubalienės "Kūrybingu
mo ugdymas"; pašnekesėlį apie 
laužavedybą pravedė s. J. Toliu
šis lauželio - vakaronės metu; sek
madienio šv. Mišias atnašavo kun. 
J. Kubilius, SJ.

Išsamiai ir įdomiai paruoštos 
temos išryškino atsakymus į šian
dien dažnai keliamus klausimus f 
Ko trūksta savitarpio sugyvenime? 
Koks turėtų būti vadovas-ė, kad ga
lėtų sėkmingai vadovauti vienetui? 
Kaip skautybė galėtų ugdyti kūry
bingumą, ypač lietuviškąjį savo na
riuose?

Nuotaikingą laužą pravedė sesė 
J. Mikutaitienė, Seserijos jaun. 
skaučių skyriaus vedėja .talkinama 
Gražinos būrelio vyr. skaučių. Be 
gražių atsivežtinių pasirodymų, 
laužo programoje nuskambėjo ir 
dienos aktualijų kupletai, paruošti 
Aušros Vartų ir Kernavės sesių.

Nors suvažiavime dalyvavo 55 
vadovų-ių iš Clevelando, Detroito, 
Omahos, Cicero ir Chicagos, pa
sigesta daugiau atstovų, apgailes
tauta, kad kai kurie vienetai ne
atsiuntė nei vieno dalyvio. Suva
žiavimas praėjo darbo nuotaika: 
pradėtas ir baigtas, anot Rajo
no vado v.s. P. Nedo, su skautiška 
šypsena.

Ar tokie suvažiavimai reika
lingi? Į tai gražiai atsakė Sese
rijos VS Lilė Milukienė sveikini
mo laiške suvažiavimo dalyviams: 
"Rajonas yra kaip didelė šeima, 
kurios nariai gyvena įvairiuose 
vienetuose-vietovėse. Vienetų ry
šys ir jų veiklos supratimas labai 
daug gali prisidėti prie bendro 
rajono gerbūvio."

I.B.K.

'/////////////////////////////////////////////t.

Vidurio Rajono Suvažiavimo daly- . 
viai su Rajono Vadu v.s. P. Nedu 
(antras iš dešinės)

Brolio V. Bacevičiaus
FOTO REPORTAŽAS

Clevelando vyr. 
skautės ir vyčiai

langėje sekretoriatas: sesės R 
Smolinskienė, I. Šerelienė ir A, 
Palukaitienė.

Apie asmenybės ugdymą kalbėjo 
s. St. Gedgaudienė. Priekyje su
važiavimo organizatorius, Vid. 
Rajono vadas v.s. P. Nedas, o pa

Suvažiavime susitiko Tarybos na-
Rąstų namelyje tėvas J. Kubilius riai v.s. E. Korzonas ir v.s. V. 
laikė sekmadienio pamaldas. Tallat-Kelpsa.
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NAUJI 
LEIDINIAI

SKAUTIŠKI ŽAIDIMAI, Liet. 
Skaučių Seserijos leidinys, nese
niai pasirodęs knygų lentynose. 
Žaidimus surinko sesė Birutė Ki- 
dolienė, A. Saulaitis, SJ, ir s. L. 
Grinius.

Medžiaga suskirstyta į 8 gru
pes, o knygos pradžioje platus bro
lio Saulaičio įvadas apie žaidimų 
tikslų, jų pravedimų, technikų, 
higienų ir kitus žaidimų vadovui 
žinotinus dalykus. Viso knygoje 347 
žaidimai. Vienetų vadovai ras jų 
kiekvienai progai: sueigoms, sto
vykloms, prie laužų; saulutei švie
čiant ir lietui pilant; programi
niai, lituanistiniai, pramoginiai. 
Būtina knyga kiekvieno vadovo 
skautiškoje bibliotekoje.

Knyga gaunama Seserijos Tie
kimo Skyriuje.

PERKŪNSARGIS
Atlanto Rajonas šiemetinę sa

vųjų stovyklų pavadino Perkūno 
vardu, o stovyklinį laikraštėlį - 
Perkūnsargiu. Jis buvo leidžia
mas kasdien ir siekdavo 8-20 
rotatorinių puslapių. Laikraštė
lyje labai daug piešinių,kurie api
ma ir humoristikų, ir rašinėlių 
iliustracijas, ir gamtosekio aki

mirkas. Daug stovyklinių naujie
nų iš vilkiukų - paukštyčių, skau- 
tų-skaučių, vyr. skaučių - sk. vy
čių ir židiniečių pastovyklių.

Perkūnsargį redagavo ir 8-ta- 
jame numeryje pasirašė: jaun. sk. 
Darius Bobelis, ps. Irena Jan
kauskienė, ps. Algis Glodas ir s. 
Antanas Bobelis. Iš viso išėjo 
aštuoni Perkūnsargio numeriai.

Perkūno stovykla įvyko rug- 
piūčio 30 - rugsėjo 6 Spencer, 
Mass., 4-H stovyklavietėje. Sto
vyklai vadovavo Atlanto Rajono 
Vadas s. M. Subatis.

BANGPUTYS, nr. 1 ir 2, rug- 
piūčio mėn. Seserijos Gintaro ir 
Brolijos Ąžuolo Mokyklų stovyklos 
laikraštėliai.

Šūkiai, skilčių dainos, rimtos 
ir humoristinės aktualijos, mintys 
apie stovyklų, ųžuolo-gintaro sim
bolika, - jais Bangpūtys fiksuoja 
vadovų stovyklų momentus ir nuo
taikų. Antrame numeryje 5 anketi
nio pobūdžio puslapiai skiriami 
stovyklos lankytojui: patį save pa
egzaminuoti, patikrinti savo skau- 
tinių žinių bagažų.

SIETYNO ŠYPSENA, nr. 1. 
Sietyno stovyklos (Kernavės tunto) 
laikraštėlis. Septyniuose pus
lapiuose stovyklos vadovybės su
rašąs, dainos, šūkiai, nuotykiai, 
padavimas apie sietynų, sesių kū
ryba ir juokų maišelis.

Ant. Bernotas
PASIKALBĖJIMAI APIE 

PAŠTO ŽENKLUS
21 b. Gyvuliai ir žvėrys

Praeitame skyrelyje (21a) kal
bėjome apie naminius gyvulius, o 
šiame tenka pakalbėti apie lauki
nius žvėris pašto ženkluose.

Tokių pašto ženklu yra daugybė 
ir jie yra įvairių kraštų išleisti ar 
serijomis arba dažniausiai maišyti 
su kitų temų pašto ženklais. Tokių 
ženklų leido ne tik įvairios Afrikos 
ir Azijos valstybės ar kolonijos, 
bet ir Europos kraštai, kur tų žvė
rių ne taip jau gausu. Jų,rasite ir 
Amerikos kraštų pašto ženkluose 
ir Australijos, - tik pavartykite ka
talogų.

Pavyzdžiui, Jungtinės Ameri
kos Valstybės šiemet išleido 6 c. 
pašto ženklų su bizonu (buffalo), 
Australija 1962 m. laidoje parodė 
kengūrų, Tasmanijostigrųir ruop- 
lį, vadinamų Platypus; Kanada ke
liais atvejais vaizdavo ruonį, mus- 
kusinį jautį, bebrų, kalnų ožį ir 
elnius; Ceilonas 1935 m. ir kito
mis progomis rodė laukinius 
dramblius, stirnas. Malajų vals
tybių federacija bendrai ir atski
roms valstybėlėms išleido serijų 
su tigrais ir drambliais; Šiaurės 
Borneo maišytose serijose vaiz
davo Malajų briedį, krokodilų, ta- 
pyrų, dramblį, begemotų, šernų, 
laukinius Banteng jaučius, leopar
dų, orangutangų ir kt.

Jei pažvelgsime į kai kurias 
Afrikos valstybes ir buvusias kolo
nijas, pamatysime tikrų, žvėrių 
(ir gyvulių) margumynų.

Europos valstybės vaizdavo 
mažiau plėšrius žvėris ir lauki
nius gyvulėlius, kaip vilkus, šer
nus , lapes,kiškius, stirnas,elnius, 
lūšis, bebrus, meškas ir voverai
tes.

Nr. 62

Dramblys 

Indija, 

1963 m.
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RAMUNĖ LIU
Liepos mėn. 18 dieną įvyko 

Ramunėlių skilties (Los Angeles) 
darbo iškyla parke. Iškylai vado
vavo Birutės d-vės draugininkė 
V. Zelenienė ir skiltininkė Rita 
Ringytė. Iškyloje dalyvavo 7 skau
tės kandidatės: R. Vilkaitė, D. Sa
kalauskaitė. D. Augutė, J. Rauli- 
naitytė, D. Zaliūnaitė, I. Reivydai- 
tė ir R. Alseikaitė.

Pirmiausia draugininkė mums 
paaiškino apie laužą: kokią me
džiagą reikia vartoti. Suradusios 
reikalingą medžiagą, sukūrėme 
laužą. Laužui degant, draugininkė

IŠ LITUANICOS KRONIKOS
Rusėjo 26-27 d. d. įvykusiame 

Vidurio Rajono vadovų suvažiavi
me Union Pier, Mich., Chicagos 
Lituanicos tuntą atstovavo 10 bro
lių.

Pilnas autobusas - apie 40 skau
tų - keliavo į Dainavoje įvykusį 
skiltininkų sąskrydį, o dar gauses
niu būriu dalyvauta tradicinėje 
Chicagos skautų-čių rudens spor
to šventėje, kuri kas rudenį vyksta 
Bučo sodyboje.

Tunto veiklos plane pramatyta 
jaunesniųjų vadovų tradic. iškyla, 
lapkričio-kovo mėnesių tarpdrau- 
govinis konkursas, Kaziuko mugės 
ruoša, žieminiai skiltininkųkursai 
ir pirmo pat. laipsnio skautų vie
nišas žygis, kuriame broliai turės 
gyventi ir maintintis tik gamtoje 
randamu kuru, maistu ir t.t.

Skautas vytis Vid. Juodgudis, 
Perkūno d-vės drg. pavad., išvyko 
studijoms į Torontą; s.v. Vyt. Mik- 
naitį, Dariaus -Girėnodrg. pavad., 
studijos "išvietino" į Urbaną. 
Daug sėkmės studijose ir - grįžti į 
mūsų veiklą.

Tuntas praveda ir savybinį 
Skautų Aido prenumeratų konkur
są. Pirmoji tunto draugovė,užsisa
kiusi SA šimtu nuošimčių, laimi 
15 dol. vieneto veiklai plėsti; 
paskirta antroji ir trečioji premi
ja.

tunto koresp.

DARBO ĮSKYLA
parodė, kaip gaminti šiupinį. Bu
vo labai skanus. Pavalgiusios, mes 
kartojome įstatus ir mokėmės riš
ti mazgus.

Ta pačia proga pakeitėme savo 
skilties vardą. Kadangi beveik vi
sos sesės nešioja akinius, tai nu
tarėme pasivadinti Pelėdų skil
timi.

Laikas prabėgo labai greit ir, 
deja, turėjome grįžti namo. Grįž
damos dainavome skautiškas dai
nas ir visos buvome laimingos, 
daug šioje iškyloje išmokusios.

Ramona Alseikaitė, 
Birutės draugovė

LAKŠTINGALŲ
PRISIMINIMAI

Vienos sueigos metu Philadel- 
phijoje Žemaitės d-vės Lakštinga
lų skilties sesės taip prisimena 
praėjusią Perkūno stovyklą:

Man patiko žaidimas OLIMPI- 
JADA geriausiai iš visų žaidimų. 
Karštomis dienomis buvo smagu 
maudytis šaltame ežero vande
nyje.

Man patiko iškyla. Mes pirma 
pasiskirstėme į grupes. Mano gru
pėje buvo 8 sesės. Mes keliavome 
per gražius Mass, kalnus.

Vieną kartą laisvalaikio metu 
mes išėjom pasivaikščioti ir 
nuėjome toli toli į mišką ir pasi
metėme. Tai man paliko didžiausią 
įspūdį.

Man patiko dainavimas, nes 
mes išmokome daug dainų. Ir ke
letas buvo tos pačios, kurias mes 
dainavome Neringojel

sesės Alė Surdėnaitė, Rasa Ardy
tė, Vilija Ramūnaitė, Irutė 
Majauskaitė ir Dutė Ardytė

psl. Ilona Bužėnaitė,Palangos tun
tas.

SAULUTĖS KELIAVO L 
V ALENOJ A.

Los Angeles Palangos tunto Bi
rutės draugovės Saulučių skilties 
sesės Aida Kliorytė, Daiva Kiršo- 
nytė, Rasa Zelenytė, Virgutė Irli— 
kaitė ir Ilona Bužėnaitė važiavo
me į Valenciją, Calif., pas sesę 
Rūtą Klevą. Kartu vyko mūsų drau
gininkė v.si. V. Zelenienė ir sesė 
Irlikienė.

Važiavome draugininkės maši
na. Buvo labaikaršta diena. Kai at
važiavome pas sesę Rūtą, išsirin
kome virėją, kad iškeptų mums 
dešrelių, kurias mes atsivežėme. 
Virėjos pareigos teko Rasai Zele- 
nytei, o virėjos padėjėjos - V. Ir- 
likaitei. Kėdes prie stalo atnešė 
sesė Kiršenytė. Kliorytė dėjo baltą 
klijavimo popierių ant puodukų, kad 
mes atskirtumėm savo puodukus. 
Sesė Bužėnaitė buvo šios iškylos 
viršininkė, tai jai tik reikėjo pri
žiūrėti, kad visos atliktų savo pa
reigas.

Kai pavalgėme,su sese Rūta tu
rėjome gražų pasikalbėjimą: "Ko
dėl aš norėčiau būti lietuvaite?". 
Visos nutarėm, jog mes norėtu
mėm būti lietuvaitėmis, kad galė
tumėm išlaikyti tėvelių gimtąją 
kalbą. Po gražaus pasikalbėjimo 
ėjome maudytis į privatų baseiną, 
į kurį sesė Rūta turėjo svečių bi
lietus. Kai grįžome, buvo jau lai
kas važiuoti į namus. Padėkojome 
sesei Rūtai už gražiai ir laimingai 
praleistą dieną ir žadėjome su
grįžti vėl kada nors.

Gaila, kad džiaugsmingos die
nos yra tokios trumpos ir retai. 
Vis budžiui

psl. Ilona Bužėnaitė
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GERA NUOTAIKA’-NEAPRAŠOMA, 
sako GINTARO - ĄŽUOLO KORESPONDENTĖ

Kuo labiausiai prisimename 
stovyklą? Lieka atmintyje vadovą 
pasiryžę veidai, lieka stovyklavie
tės grožis, lieka bendras stovyk
los vertingumo įspūdis. Tačiau 
kiekvieno stovyklautojo širdyje ne
išdyla dar vienas dalykas, kurį 
žodžiais sunkiausia išreikšti. Tai 
yra stovyklos nuotaika.

Tos geros nuotaikos buvo tik
rai nemaža Gintaro-Ąžuolo Mo
kyklose - Stovyklose rugpiūčio 1-8 
dienomis. Jau iš pat ryto vėliavų 
aikštėje liedavosi geras ūpas po 
BALTIJOS stovyklavietės mišką. 
Ąžuolo Mokyklos broliai su šūkiu 
pasveikindavo seses, o jos manda
giai atsakydavo. Tačiau broliams 
vis norėjosi pratęsti pasikalbėjimą 
ir jie visais balsais klausdavo, 
kaip sesės išmiegojo. Jos ir vėl 
atsakydavo ir dar pridėdavo klau
simą. Šūkiai trukdavo, kol nepa- 
sigirsdavo komanda: "Ramiai!" 
Jei būdavo laiko, brolių Kiškių 
skiltis nepamiršdavo pridėti ir sa
vo šūkį: "Kur mūsų morkos?" ir 
garsų "triukšt!" Laukdavome, kol 
jie sugriauždavo savo morkas. Pa
galiau, keldavome vėliavas.

Kristalinis Sylver ežerėlis bu
vo sesėms pasigrožėti ir atsivė
sinti, o brolius jis kvietė išbandy
ti savo pioneriškus gabumus. Vie
ną gražią popietę sesės stovėjo 
ant kranto ir žiūrėjo, kaip grupė

Sesių gintariečių varžybos: kas 
greičiau uždegs lauželį?

Č. Kiliulio nuotr. 

brolių sėdosi ant savo gamybos 
plaustų ir . . . narsiai skendo. 
Tą patį vakarą po vėliavų nulei
dimo sesės apvainikavo didvyrius, 
o plaustų statybos vadovui C. Ki
liuliu! įteikė medalį . . .

Ir stovyklos laužai tikrai pasi
žymėjo įvairumu ir nuotaikingumu. 
Buvo pokštų laužas, tarptautinis 
laužas, spontaniškas laužas. Te
levizijos laužas susidarė iš T.V. 
žaidimų, pasaulio žinių programų 
bei reklamų. Taip pat įvyko šo
kiai ir kultūrinis vakaras. Po šių 
nakties parengimų sesės drebėda
mos grįždavo į palapines. Dabar 
namuose šaltai apgalvojusios, 
mes, jaunos sesės vadovės, pri
ėjome išvados, kad ten nebuvo 
jokios meškos urvo prie mūsų sto
vyklos, kaip broliai gąsdino. Tai 
gryna brolių fantazija!

Populiariausia daina vadovų 
stovykloje' buvo "Dėjo, dėjo, dėjo 
su bananu . . ." Ji dieną, naktį 
skambėdavo valgykloje,palapinėse 
ir prausykloje. Grįždami iš vie
nos tolimos iškylos, Ąžuolo Mo
kyklos broliai nutarė būtinai pra
žygiuoti per sesių stovyklavietę ir 
prikelti jas su šia pasikartojančia 
melodija. Tai buvo tik 6:30 vai. 
ryto! Bananų istorija čia nesibai
gė. Stovyklos uždarymui artėjant, 
broliai sugalvojo nakties metu 
grobti Gintaro Mokyklos aukštus 
beržo vartus. Jiems tai pavyko. 
Rytojaus dieną prieš vėliavų nulei
dimą jie, kaip koks būrys egiptie
čių vergų, atnešė atgal sunkiuosius 
vartus per aikštę. Eitynių prieša
kyje žygiavo dailiai besisypsanti, 
bet nematyta sesė. Tai buvo ne kas 
kitas, kaip brolis V. Rupinskas, ap
sirengęs mergaite! Stovyklautojai

S. Bagdono nuotr.

plyšo juokais, bet sesės buvo pasi
ruošusios broliams irgi šposą iš
krėsti. Iškilminga prakalba jos pa
reiškė didelę padėką broliam s, pa - 
dėjusiėms joms vartus nugriauti. 
Jie galėtų ir toliau sesėms pasi
tarnauti, nuleisdami palapines ir 
užkąsdami kai kurias vietas. Kaip 
dėkingumo simbolį, jos įteikė bro
lių vadovams banano medalius - ant 
gražaus kaspino pakabintus pusiau 
nuvalgytus bananus.

Bet viskas praeina, - taip atėjo 

s ie ® @ ® ® @ e ® ® • • • g

Broliai su savo "sese" V. Rupins- 
ku priešaky ... R. Sparkio nuotr.
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Ąžuolo-Gintaro stovyklų vadovai- 
įs. C. Kiliulio nuotr.

laikas išsiskirti ir palikti šių sto
vyklą. Vieni stovyklautojai sėdosi 
į mašinas, antri į lėktuvą, kiti į 
autobusą. Si korespondentė gali už
tikrinti tik kas darėsi jos autobu
se. Čia maža grupelė, vadovauja
ma garsaus laužavedžio brolio 
Vlado Žukausko, ryžosi išlieti 
visą savo likusiąją energiją: vi
sas storov dainorėlio dainas iš
dainuoti. Šiems užkimusiems dai
nininkams kiti važiuotojai padėjo 
savo ritmingu knarkimu./Pagaliau 
ir brolis Vladas, virviniu tiltų ir 
bokštų nukamuotas, nebeišlaikė ir 
krito miegui ant arčiausio autobu
se laiptelio.

Tylu . . . tylu . . . Mylios viena 
kitą vijo, bet miegančiųstovyklati- 
tojtį nuvargusiuose veiduose žydė
jo sypsenos.

vyr. skautė v.si.
Dina Gelažiutė

SVEČIUOSE PAS BROLIUS
Lietuvių skautų-čių reprezen

tacinis vienetas šią vasarą daly
vavo estų tautinėje stovykloje. Iš 
ten atskrido ir trumpas laiškelis:

"Mieli Broliai ir Sesės!
Gražiame Bundenbacho slėny

je, Vakarų Vokietijoje, geroj nuo
taikoj dvi dienas praleidžiame estų 
Tautinėje Stovykloje. Prie didžiojo 
laužo paleidome keletą šūkių, per 
iškilmes pasveikinome vadus ir 
įteikėme skautiškas dovanas. 
Smagu skautiškai pabendrauti.

Budime!
(9 reprezentantų parašai)

pS VI. Gedmintas.ps. M.Saulaity-
’ jr s. Br. Zinkus estų rajone.

ESTUS

Stovime eilutėje prie pusryčių.

Mūsų reprezentantai su estais. 
Br. Zinkaus nuotr.

Vilkiukų ir skautų rikiuotė Mont- 
realio Baltijos Stovykloje.

Č. Kiliulio nuotr.

Montrealio paukštytės š. m. Balti
jos stovykloje. C. Kiliulio nuotr.
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Sesės A. Valterytė ir L. Traškai- 
tė inspektuoja . . . brolius! Kairė
je s. vytis P. Veršelis.

J. Alkio nuotraukos

XXI -ji ANGLIJOS RAJONO STOVYKLA

Nuo ankstyvo liepos 25 d. ryto 
s. Alkis, vytis v.sl. Gerdžiūnas, 
atvykę su Londono skautukais į 
Lietuvių Sodybų, ruošė stovykla
vietę. Netrukus stovyklavietę pa
siekė autobusas su Manchesterio, 
Bradfordo, Nottinghamo ir Derbio 
skautais bei vadovais. Į Anglijos 
XXI-ją rajoninę stovyklą susiren
kam 74 skautai-ės.

Nuotaika pakili: laukia savaitė 
įdomaus stovyklavimo su malda, 
žaidimais, iškylomis ir naujomis 
pažintimis. Pristatome svetį - 
skautą K. Mončį iš Paryžiaus, ku
ris atvykęs gilinosi anglų kalbą. 
Staiga vėl staigmena: į stovyklą 
atvyksta viešnios iš tolimos Ame
rikos - ps. M. Saulaitytė ir K. But - 
vydaitė. Viešnias pasitinka stovyk
los viršininkas s. J. Maslauskas.

Nors keliautojai ir pavargę, ta
čiau be laužo neapsieiname. Lau
žas trumpas, bet gražus - tikra 
stovyklos pradžia!

Sekmadienį lietutis krapi
na stovyklautojus. Rajono dvasios 
vadas v.sl. dr. kun. S. Matulis, 
MIC (jis ir šios stovyklos kape
lionas) laiko šv. mišias stovyk
lautojams ir Sodybos atostogauto
jams. Po pietų brolių pastovyklė- 
je iškyla vartai, papuošti Vytimi. 
Ir sesės pasipuošia vartais, ku
riuos paruošia vyresnieji broliai. 
Skautiškas stalas papuošiamas sa
manų, akmenėlių ir smėlio skau
tiškais ženklais.

Vakare stovyklos atidarymas. 
Uniformuoti skautukai žygiuoja 
prie vėliavų, o stovyklos viršinin
kas kviečia rėmėjus ir viešnias į 
vadovybės ratelį. Įsakymuose iš
girstame, kad sesių pastovyklei 
"Anykščių Šileliui" vadovauja ps. 
G. Valterytė, pavad. v.sk. si. J. 
Traškienė. Brolių pastovyklė - 
"Vytis". Jai vadovauja ps. A. Ja
kimavičius, pavad. s.v. v.sl. R. 
Valteris. Po dienos šias pareigas 
perima iš Vokietijos atvykęs vytis 
P. Veršelis. Brolis R. Valteris taip 
pat ir "Taukuoto Puodo" redakto
rius bei pirmos pagalbos talkinin
kas. Vyr. virėjas-vytis v. si. A. 
Geržiūnas su žmona. Seka stovyk
los viršininko saulėtų dienų, gra
žaus skautavimo linkėjimai.

Skautų rėmėjas pulk. T. Vidu
giris pagerbiamas LSS 50-čio rė
mėjo ženklu. DBLS vardu sveikina 
s. J. Alkis, o viešnia Saulaitytė 
perduoda LSS Pirmijos,Seserijos 
ir Brolijos vadijų linkėjimus. Vė
liau įvyksta oficialus stovyk
los laužas.

Po poros lietingų dienų nu
švinta, ir stovyklautojai išvyksta į 
garsiąją Windsoro pilį, čia atsi
sveikinome ir su viešniomis Sau- 
laityte ir Butvydaite, kurios iš-čia 
vyko į Vokietijoje vykstančią estų 
ketvirtą Jamboree.

Stovyklos metu mus aplankė 
kun. J. A. Margis, MIC iš Argen

tinos, Londono šv. Kazimiero pa- 
rap. klebonas, kun. A. Putce - ra
jono evangelikų skautų dvasios va
dovas, DBLS Tarybos sek. K. Bi- 
vainis, DBLB pirm. S. Kasparas 
bei daugelis organizacijų atstovų ir 
rėmėjų.

Ketvirtadienis - sporto diena ir 
skilčių varžybos. Sportą veda sto
vyklos viršininkas, pašnekesius 
kun. S. Matulis ir sesė J. Traš
kienė. Taut, šokių repeticijoms va
dovauja sesės I. Basevičienė, V. 
Basevičiutė ir- R. Vencaitytė, lau
želį praveda vyr. skautė N. Kutku- 
tė su vyr. skaute K. Lipkevičiute.

Vėliau skautų vyčių kandidatų 
įvedimo ceremonija.

Penktadienis skirtas rimčiai ir 
susikaupimui; tai Tėvynės Die
na. Atnašaujamos šv. mišios už 
tėvynę ir skautiją. Diena baigėsi 
įspūdingai prie lauželio, ps. G. 
Valterytės ir kitų vyr. skaučių 
paruoštu Tėvynės Dienos montažu.

Štai ir šeštadienis - stovyklos 
uždarymas. Nuo ryto vyksta egza
minai ir susitvarkymas.

Po pietų sesės ir broliai renka
si paskutinį kartą į vėliavų aikštę. 
Svečių tarpe ir prieš 20 metų bu
vęs Derbyshires skautų komisijo- 
nierius, skautininkas H. G. Huch- 
inson.

Įsakymai, sveikinimai, įžo
džiai. Įžodį duoda vilkiukai K. 
Juras, G. Tredger, S. Pakalniškis;
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Stovyklos uždarymo metu vadovy
bė priima paskutinius raportus.Anglijos Rajono sesės išsirikiavu

sios vėliavų nuleidimui.
r-r ▼ tv-t Tvrryvvrf
skautų įžodį - P. Pūkštys, P. Wra- 
ge, L. Girėnas, S. Silnickas ir A. 
Timmins. Pakėlimai: į skiltinin- 
kės laipsnį - A. Valterytė, K. 
Lipkevičiutė; į paskiltininko - V. 
Zinkus, G. Girėnas, R. Vencaity- 
tė. Jauniausi stovyklautojai: A. 
Traškaitė ir M. Gerdžiūnąs. Pa
vyzdingiausi stovyklautojai: A. Je- 
loveckaitė ir J. Bružas. Daugiau
siai taškų inspekcijų metu surin
ko sesių Gražuolių skiltis ir bro
lių Lokių skiltis.

Susirinkus prie laužo, stovyk
los viršininkas paaiškina skautiš
ko laužo prasmę ir trijų, virš 
laužo paruoštų žvakelių simboliką. 
Pirmąją žvakutę - Dievui - užde
ga kun. S. Matulis, antrąją - Tė
vynei - pulk. T. Vidugiris, ir tre
čiąją - Artimui - anglų skautinin
kas Huchinson. Laužą užkuria s. 
J. Alkis, o veda sesė G. Valtery
tė. Laužas gražus, bet širdyse 
jausmas, kad jau tenka skirtis iš 
stovyklos, kur džiaugsmingai pra
leistos lietingos ir saulėtos dienos. 
Vakarinė giesmė Ateina Naktis 
sujungia visus į paskutinį bendrą 
ratą.

s. J. Maslauskas

IISIIMIIIlIliillilllllllWI iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

Po plaukiojimo pratybų, Nerijos jūrų skautės tvarko 
irklus ir džiauna gelb. liemenes.

B. Juodelio nuotr.

Lengvasis laivynas Romuvos sto
vykloje, pasiruošęs išplaukti į eže
rus.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Palangos tunto (Los Angeles) EGLUTĖS stovyk
la įvyko liepos 11-19 d.d. San Bernardino kalnuo
se. Korespondentės raportažą skaitėme 7-me Sk. 
Aido numeryje.

EGLĖS stovykla toje pačioje vietoje vyko rug- 
piūčio mėn. 15-30 dienomis. O čia keletas akimir
kų iš anų smagių dienų . . .

EGLUTĖS stovyklos vadovės: s. Ą. PAŽIURIENĖ - 
programos vedėja, s. N. GRINIENĖ - stovyklos virš- 
kė, v.sl. M. STRIKAITIENĖ - talkininkė.

Pamaldos EGLĖS stovykloje; pamokslą sako v.sl. 
kun. R. KASPONIS.

EGLĖS sesės žygiuoja į iškilmes.

22

EGLĖS stovyklos uždarymo iškilmių metu įsakymus 
skaito sk. vytis R. VIZGIRDA.

Birutės draugovė EGLĖS stovykloje.

VERTINGIAUSIA DOVANA 
JAUNIMUI

Liuksusinė knygos nauja laida
R. SPALIO

Gatvės 
^Berniuko
■NmWJ

528 puslapiai su 18 iliustracijų, 
skaitomi su dideliu susidomėjimu.

Kaina: $5.00-kietas virš.
$4.00-minkštas virš.

Dr. Vydūno Fondas:
MR. R. MERKYS
6650 So. Fairfield Ave.
Chicago, Illinois 60629 

(Pridėkite 25c pašto išlaidoms.)
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DARIAUS-GIRĖNO DRAUGOVĖJE
Tai 28 Lituanicos tunto (Chicagoje) oreiviai, 

vadovaujami s. Juozo Šalčiūno, susibūrę po skau
tiškos oreivybės vėliava. Draugovė kas savaitę ren
kasi į sueigas, kur atliekamos skautiškos pratybos, 
statomi modeliai, žaidžiama, pašnekesiaujama. Vie
netą sudaro dvi skiltys ir vyresniųjų gen. Gustaičio 
būrelis.

Oreiviai užsiėmimų metu. j. Gierštiko nuotr.

AUŠROS VARTŲ 
PRIEŠTOVYKLINĖ IŠKYLA

Birželio 13-14 d.d. įvyko Auš
ros vartų tunto (Chicagoje) jaunų
jų vadovių iškyla į v.s. V. Vijei- 
kio sodybą. Šeštadienio rytas, nors 
apsiniaukęs, nesudrumstė sesių 
nuotaikos. Jos skubėjo į Jaunimo 
Centrą, kur laukė autobusas ir 3 
vyresnės vadovės: tunt. Rama
nauskienė ir sesės Laučienė su 
Palukaitiene. Šio savaitgalio iš
kylos tikslas: arčiau pažinti gam
tą ir išmokti atvirame miške įsi- 
ruošti stovyklą, virtuvę ir lau
žavietę.

Kelionės metu viena po kitos 
skambėjo dainos. Sesės buvo pa- 
siskirsčiusios į dvi grupes ir var
žėsi, kuri grupė moka daugiau 
dainų.

Atvykusios į brolio Vijeikio 
ūkį, Bangor , Mich., pradėjome 
ruoštis: statėm palapines, išsika
sėme virtuves bei kitas reikalin
gas vieteles, o tada pradėjome 
gaminti pietus. Kiekviena draugo
vė virėsi maistą atskirai. Pa- 
valgiusios, ruošėmės laužui. Vie
nos rinko medžių šakas,kitos ruo
šėsi programai, dar kitos laikė 
įvairių specialybių ir pat. laips
nių egzaminus. Laužui pravesti 
vienbalsiai išrinkome Reginą Ma
leckaitę. Programa buvo įvairi ir 
gana įdomi. Atsilankęs brolis 
Vijeikis papasakojo mums apie sa
vo klevus, kurių čia tokia dau
gybė.

Ilgai skambėjo dainos ir jų gar
sai sklido tolyn, palydimi laužo 
žiežirbų ir dūmų.

Laužui gęstant, pamažu viena 
po kitos sesės slinko palapinių link, 
kur laukė šilti miegamieji maišai 
ir nerūpestingi jaunystės sapnai.

Rodos vos tik užmigom, o jau 
išaušo sekmadienio rytas. Vyres
niųjų sesių švilpukas kėlė mus 
mankštai ir naujos dienos dar
bams. Po mankštos valgėme pus
ryčius ir ruošėmės pamaldoms, 
kurias laikė ps. tėvas Borevičius, 
S J.

Po pamaldų, nuleidusios gai
relę ir sugiedojusios himną, tuojau 
pradėjome griauti palapines, pa
kuoti čemodanus ir tvarkyti sto
vyklavietę.

Prie Jaunimo Centro jau ne
kantriai laukė mūsųtėveliai,o na
muose - karšta vakarienė ir 
minkšta lova.

Dalia Gvildytė,
Žemaitės draugovė

23

23



SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629

«n»n n.iį^Hhfaiį

S. Statkus 
2245 Burr Oak A1 
North Riverside

ALp(LKA)3083
1970, Nr.8

Brolis Bronius sueiliavo 
Aleksandras iliustravo

LOKIU IŠKYLA

Iškylos - mokykla skautų, 
Taip jau sakoma seniai, 
Tad žygiuoja iškylauti 
Ir Lokių skiltis, draugai!

Miško aikštelėj ramu ir gera, 
Ir sumuštiniai po žygio dera. 
Brolis prie brolio - šeši nelaukę, 
Sau limonadą skaniausiai maukia.

Miškas Drimbelę burte užbūrė - 
Paukščiai, žvėreliai kur tik pažiūri, 
Per akmenėlius upelis taškos 
Ir Algio žvilgsnis po mišką blaškos...

Čia skilties vadas tylą nutraukė: 
"Gana svajoti, nes darbas laukia; 
Kelionės ženklus aš tuoj sudėsiu 
Jūs gi jais seksit visi penkiese!' 

"Skiltininke, broli, dumkime namolia,. 
Ten miške vaiduoklių šimtas tamsumoje. 
Jie po krūmus vaikšto ir tikriausiai taikos 
Nugalabint skiltį, - čia jau nebe baikos!" 

Juokės visi broliai iš Drimbelės baimės. 
Skiltininkas tarė šiek tiek atsileidęs: 
"Kas miške ten daros, einam pažiūrėti, 
Ir kokie vaiduokliai tenai pakerėti?

Tai ne laumės medžiais ir po krūmus 
švaistos, 

O tiktai žvėreliai ieškosi sau maisto. 
Ir ne šmėklos klykia iš kapų atklydę, 
Bet rami pelėda ūkauja sau tyliai."
* * * * *

Stovi vėl sargyboj mūsų mielas Algis. 
Truputį piktokas - niekų išsigandęs... 
Iš už miško kyla mėnuo, tartum blynas. 
Algis nusišypso, ko - ir pats nežino . . .

Na, ir pabiro Lokiai po girią: 
Ženklais jie seka, pėdsakus tiria, 
Pirma pagalba, morzė ir kimas - 
Žinot, ne juokas tas patyrimas!...

Saugu ir malonu jam prie laužo mažo, 
Bet akyse maišos nuostabūs miražai: 
Už kiekvieno medžio po vaiduokį tupi, 
Tyliai vaikšto laumės krūmuos pagal upę...

Vakaras. Saulė leidžias už miško, 
Medžių šešėliai uolom nutiško. 
Jau palapinė skęsta šešėliuose, 
Ir žiedus glaudžia apsnūdę gėlės.

Skilties vyriausias taria iš lėto: 
"Pirma sargyba Drimbai žadėta!" 
Lenda po antklodėm broliai aptingę, 
Pradeda Algis darbą garbingą.

Tylūs šlepsi žingsniai čia visai netoli, 
Kažkas klaikiai juokias miško gilumoje.. 
Neišlaikė nervai mūs' brolelio Drimbos, 
Jis tarytum kulka palapinėj dingo.

Mažo lauželio mėlynas dūmas 
Kyla link žvaigždžių, ot malonumas! 
Kažkur pakrūmėj motorą tyliai 
Užveda uodas. Labanakt, vyrai!

50.741, 19
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