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Redakcija taiso ir trumpina 
rankraščius savo nuožiūra.

Viršelyje: "Brangindama savo garbę..." 
Neringos sesės R. Skrinskaitės įžodis.

J. Garlos nuotr.

Čia nuotykių netrūksta. Pradėjau nuo pirmadienio 
iki penktadienio gyventi jėzuitų universitete už mies
to, kad greičiau išmokčiau portugalų kalbos, nes na
mie vis lietuviškai kalbame - kas galėjo manyti, jog 
reikės skųstis, kad per daug lietuviškos kalbos! Iš 
pradžių kalbėjau esamajame laike, dabar jau prasi- 
mušiau į būtąjį kartinį!

Norime suburti studentus, kurių čia labai daug, 
bet jie ir dirba ir mokosi - sunku susirinkti. Vėliau 
bandysime suruošti dvi stovyklas: vieną mažiukams 
iki 14 metų, kitą vyresniems. Programa būtų maž
daug skautiška. Vadovų surasime, ieškosime vie
tos . . .

Antanas Saulaitis, SJ
Sao Paulo, Brazilija

Laikraščio turinį reikėtų tvarkyti, taip, kaip 
SKAUTU AIDĄ v.s. A. Saulaitis redagavo antram de
šimtmety Lietuvoje: vadovybės potvarkiai ir nutari
mai, šakų skyriai, skaitymai, korespondencijos ir 
juokai buvo gerai išbalansuoti. Korespondencijos iš 
plačiosios Lietuvos neužėmė perdaug vietos. Visi 
skyriai buvo turiningi, įdomūs. Panašiai SK. AIDĄ v. 

s. A. Krausas tvarkė ir tremty. Pastaruoju metu 
kronika užimdavo perdaug vietos, straipsneliai 
pateikdavo tik bendrybes. Skautinės literatūros dabar 
beveik neturime, o vadai-vadovės susilaukė atskiro 
leidinio. Išeivijoje, dargi tolumose, LSS darbas pasi
darė ypatingai sunkus. Todėl SKAUTU AIDAS turė
tų teikti auklėjančio pobūdžio rašinių, kurie nušviestų 
mūsų skautijos uždavinius ir žymiai padėtų ugdyti 
skautiškąją asmenybę.

Įkūrėjas Petras Jurgėla

Šeštame Skautų Aido numerio Pašto Dėžutėje 
apie redaktorių skiltį red. pavaduotojas s. B. Vo
sylius išvardina Skautų Aidui lemties paskirtą "il
gą kelią: Šiauliai, Kaunas, Detmold, Oakville, Chi
cago...". Buvę Skautų Aido darbuotojai torontiečiai 
norėtų patikslinti rasinį, kad Skautų Aidas, prieš 
iškeliaudamas į Oakville, 13 metų buvo apsistojęs 
Toronte.

Buvęs Sk. Aido vyr. red. Toronte 
v. s. C. ■ Senkevičius

Puikus septinto numerio Karalių Rugsėjis, tik 
kaip ten po Lazdynų Pelėdos nuotrauka pateko Šat
rijos Raganos titulas?

ps. R. Vedegys, 
Cicero
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ILGESINGI STOVYKLINIAI APMĄSTYMAI

KOKS 6 
NUOSTABUS 
tas 
mažasis 
pasaulis’3

Esame skaitę apie pasaulį, kuris yra ber
niuko kišenėje. Ten dažnai pasigesi nosinės 
ar šukų, bet kiek kitų nepaprastų dalykų! Nu
lūžusiu galu peiliukas, žalsvo stiklo šukė, dvi 
pėdos virvės su įrištu gumbuotu pagalėliu, ga
baliukas žvakės, keli sutrinti pašto ženklai, 
plastikos šuniukas iš gumos automato . . . 
Daug kam tai beprasmis kišenės plėšymas, 
bet berniukui jie turi tam tikra reikšmę, 
visi jie - būtinybė.

Gal būt tas pats matas tinka ir skautų-čių 
stovykloms. Dažnai girdime iš besisvečiuo
jančių pašaliečių, kad jie stovykloje neradę 
to, ko tikėjosi. Nenustebau nei šia vasarų, 
vedžiodamas svečius po Rako ąžuolynų, - 
jiems stovykloje kažko trūko. Nenustebau, nes 
stovyklos gyvenimas yra stovyklautojo-os ma
žas pasaulėlis. Į stovyklą reikia žiūrėti ne 
savo patirtimi, ne žilu plauku, o pro to ber
niuko kišenę, kurioje pilna niekučiij ir . . . 
prasmės. Gal tada paaiškės, kodėl skautai 
stovyklon vežasi virveles, peiliukus, keistas 
dvišakes lazdas; kodėl jie po žvaigždėtu dan
gum dainuoja ’’arabiškas" ar dievaži kokias 
dainas; kodėl jie mokosi nereikalingos mor- 
zės, įvairių mazgų bei matavimų . . .

Visa tai, atlikta savąja kalba, atpinta lie
tuviška malda, savomis komandomis, užsiė
mimais, nudainuota skambiomis sutartinė
mis, laužų vakarais ir yra, kas įprasmina 
lietuvių skautų stovyklų. O jų turėta šių va
sara tikrai gausiai. Pradedant sausio mėnesį 
įvykusia Aukuro stovykla kengūrų žemėje, 
mūsų skąutai-ės stovyklavo Amerikoje, Kana

doje, Anglijoje, Australijoje. Stovyklauta ąžuo
lyne, paežerėse, kalnuose, gyventa primity
viose aplinkybėse ar ištaigingai įruoštose sto
vyklavietėse. Bet stovyklų pasisekimų nulė
mė ne pastatai, o dvasia.

Ką vadovai davė mūsų jaunimui, ar buvo iš
ryškintas lietuviškasis momentas, ar gyventa 
skautų šūkio dvasioje, ar šios vasaros sto
vyklos save įprasmino?

Prieš mane guli pranešimai iš septynių 
tuntų, pasąmonėje dar neišblėso trijų Seseri
jos stovyklų vizitai ir savaitė Nemuno stovyk
loje. Perskaityta, prisiminta ir dabar bandau 
jas susumuoti. Kad neįtartumėte, jog giriuosi, 
pasakysiu iš anksto: stovyklose neįvyko jokių 
stebuklų, nebuvo priimta Chartos lygio rezo
liucijų, neišryškėjo ten nepaprastų naujų talen
tų! Vyko tik lietuviškas - skautiškas gyvenimas
pe atviru dangumi. To juk mes ir siekiame: 
lietuviškų properšų pilkoje išeivijos padangėje. 
Taip, kaip jų siekia šeima, lituanistinė mokyk
la, ansambliai, draugijos , spauda.

Skautiškasis spindulėlis šiuo požiūriu yra 
šviesus, nes mūsų vasara įvertinta teigiamai. 
Gerai iš anksto suplanuotos darbotvarkės ir už
siėmimai; vienetams vadovavo jau išeivijoje 
užaugę jaunieji vadovai; beveik visur turėta 
naujos stovyklinės dainos; leista stovyklų laik
raštėliai, davę progos pasireikšti lituanistinė
se srityse; gražios, prasmingos, kartais ir 
paslaptingos įžodžių apeigos, laužai, vakaro
nės; lietuvių kalbos vartojimo, tvarkingumo, 
puošimo konkursai; religinis aprūpinimas - tu
rėta stovyklų kapelionai, pravedę religinę sto
vyklos dalį; linksma, draugiška ir drausmin
ga nuotaika; gera apsauga ir priežiūra - nie
kur neatsitiko sunkesnių nelaimių ar susižeidi- 
mų.

Tenka labai džiaugtis jau tradicija virtusia 
tėvų talka. Visi raportai apstūs tėvų ir bičiulių 
pagalba - ruošiant stovyklavietes, talkinant 
transportu, aukojant savo profesinę pagalbą 
stovyklos metu (daktarai, amatininkai, gail.se
serys), mamyčių virtuviniai kadrai ir pan.

Kelias buvo geras, nes jame būta sumanaus 
planavimo, vadovų pasišventimo ir tėvų koope
racijos. O šie dalykai ir įgalino išvežti mūsų 
jaunimą po mėlynu dangumi: pažaisti ir pa
vargti, vadovauti ir paklusti - ir pęr gražiąją 
gamtą įsisavinti tai, ką mums Kūrėjas yra da
vęs.

brolis Zū

TDO
B. JOT KA
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Kiekviena organizacija rūpinasi savo ateitimi, o 
ateitis priklauso nuo organizacijos prieauglio ir va
dovybės.

Nėra užtektinai naujų narių-organizacija neauga, 
nesiplečia; senieji nariai pavargsta, pasitraukia. 
Jeigu nėra gerų vadovų, veikla taip pat lėtėja, merdi. 
Tad judriai veiklai reikia dviejų pagrindinių dalykų: 
gerų narių ir gerų vadovų.

Skautams vyčiams paskutiniu metu trūksta naujų 
narių. Pažiūrėkime, kur jie dingsta?

Kartą, kai buvau dar 20 metų, stovyklaujant su 
savo draugovės skautais, kurių amžius buvo 15-16 
metų, prie manęs priėjo vyresnio amžiaus ameri

kietis ir nustebęs paklausė, ką mes tokie "seni" 
darom, apsivilkę skautiškas uniformas? Jo nuomone 
skautavimas šio amžiaus berniukams jau nebe prie 
širdies; jie nuo 15 metų jau "skautauja" mergaites...

Įdomi pastaba. Daug teisybės.
Nurašykim kelis skautus į "mergaičių skau- 

tavimą" ir išbraukim iš vyčių kandidatų būrelio. 
Jie - mergaičių aukos. Čia dar ne taip blogai, nes 
ir pirmasis vyras - Adomas - buvo klaidų padaręs.

Toliau, antroj vietoj stovi Detroito mastodonai. 
Vienos rūšies berniukui tai yra transportacijos prie
monė, o kitam - visa meilė ir gyvenimas! Jis tie
siog myli savo automobilį! Mašina "neina" ir jis nei-; 
na! Jis praleidžia visą savo energiją ir laisvalaikį 
bei uždirbtus pinigus, ją taisydamas, gadindamas, 
dažydamas ir tobulindamas, - argi jis gali galvoti 
apie skautus vyčius ir sueigas?

Tokiu būdu aš praradau iš draugovės ne vieną 
skautą: girdi, jis neateina į sueigas, nes nusipirko 
mašiną. Yra dar blogesnių kombinacijų: automobilis 
ir mergaitė! Visai beviltiškas dalykas.

Taigi - vėl išbraukim kelis kandidatus, kaip 
automobilių aukas.

Kita problema, tai šio laiko pažiūra į vyresnio 
amžiaus skautus. Pastebėjau, kad berniukai, kurie 
pradeda domėtis mergaitėmis (ir kai mergaitės pra
deda juos pastebėti) gėdisi dėvėti uniformą. Skautų 
uniforma (su bet kuriuo šlipsu) reiškia, kad tu esi 
"boyscout". Jei mergaitė nėra skautė ir niekad ja 
nėra buvusi, ji gali berniuko paklausti, kada šis mes 
tą vaikų žaidimą - skautavimą ir taps vyru? Tai vai
kiną gali labai sukrėsti.

Atrodo, kad'Amerikoje saugiausia yra eiti kartu 
su minia. Individų čia nėra daug, todėl vilkėti 
skauto uniformą, esant balsavimo teisių amžiuj, 
reikia pasiryžimo. Man tarnaujant kariuomenėj pik
tas seržantas yra ne kartą sušukęs prastai žygiuo
jantiems: "Žygiuokit kaip vyrai, čia jums ne "boy

METU.

GRAŽIAUSIAS

VYČIO

AMŽIUS

Šiais metais Chicagos Lituani- 
cos tunto skautų vyčių Šarūno bū
reliui sueina 20 metų. Galima būtų 
sakyti, kad tai gražiausias skauto 
vyčio amžius.

Prieš 20 metų . . .
jie buvo Argentinos lie

tuvių skautų-čių draugovės nariai, 
jauni vadovai, "Dainos" ansamblio 
dainininkai ir šokėjai.

Lituanicos tuntas Chicagoje 
buvo toli, toli, už 6600 mylių.

Bet ką reiškia tūkstančiai mylių 
lietuviui skautui? Negalėdami 
grįžti į tikruosius namus, jie sva
jojo apie kraštą, kur beržas galė
tų augti, kur lietuvių skautų viene
tai net TUNTAIS vadinosi, kur 
tautinių šokių šventėse šoka tūks
tančiai šokėjų.

Palikę pietų saulę ir palmes, 
vienas po kito su savo jaunomis 
šeimomis kėlėsi šarūniečiaiįChi- 
cagą ir I960 m. spalio mėn. 
įvyko pirmoji Šarūno būrelio su-

Kai jauni buvo, tai "činčiulinus" patys Argentinos 
laukuose kepė. . . 1953 m. (vaauuuuu!0
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scouts"!" Ar ne ironija - juk vyrai nemokėjo žygiuo
ti todėl, kad niekada nebuvo skautai!

Išbraukime vėl kelis, kaip gėdos aukas.
Galima suminėti dar ir šimtos kitų gundymų, kurie 

traukia jaunimą, užimdami jo laiką, paverždami dė
mesį ir entuziazmą: televizija,kinas, "bowling" bili
jardas ... Nepamirškime,kad dauguma liėtuvii| gyve
na didmiesčiuose, kurių aplinka skautybėš atžvilgiu 
mums neina į naudą. Vėl nurašykim kelis,kurie galė
tų būti vyčiai, jei ne šie gundymai.

Yra ir gerųjų gyvenimo pusių, kurios nukreipia 
busimuosius skautus vyčius nuo organizacinio tako. 
Viena iš jų - aukštieji mokslai. Kartais tenka ati
duoti visas jėgas ir laiką diplomui įsigyti. Be moks
lo, dalį laiko tenka skirti darbui, mokslo išlaidoms 
padengti, ir tai neleidžia vyčiauti. Baigus mokslą, 
tenka dirbti, o neretai tenka atlikti ir karinę prievolę. 
Štai ir vėl išbrauktam kelis vyčius vidurnakčio alie
jaus šviesai ir ilgiems plaukams . . .

Bet pasaka dar nebaigta!
Dar lieka jaunuolių, kurie buvo gundomi, bet, pra

ėję pro pragarą ir gyvenimą, vistiek yra sk. vyčiai 
kandidatai. Jie su laiku tampa garbingi skautai vyčiai!

prit. s.v. R. Povilaitis

Brolijos sk. vyčių skyriaus vedėjas pr. sk. vytis 
ps. Romas Povilaitis rodo, kaip skautai, uogaudami 
ar panaudodami kitas miško gėrybes, galėtų išs^ ■ 
laikyti gamtoje. G. Plačo nuotr.

Clevelando vyčiai pastatė tokį sk. vyčių ženklą
Wasagos stovykloje. V. Bacevičiaus nuotr.

eiga naujame krašte, naujame 
skautų tunte. Čia jie visą laiką 
buvo ir tebėra aktyvūs tunto ir 
Brolijos darbuose, o penketą kar
tų per metus dar suranda laiko ir 
malonumo susirinkti į savo būre
lio sueigą ar iškylą.

Gyvenimui tekant, keitėsi bū
relio narių vaizdas. Šiuo metu 
būrelyje yra trys jo steigėjai vy
čiai ir trys jau šiame krašte įsi
jungę idėjos broliai. Kadangi šį 
būrelį iš šalies stebiu jau 20 me
tų, tai apie juos ir rašau, nes jie 
patys nerašo, lyg būtų beraščiai. 
O gal jau jiems nebėra kada ra
šyti, nes šiuo metu vienas jų yra 
Vidurio raj. vadeiva, kitas - Li- 
tuanicos tuntininkas, trečias - 
Skautų Aido redaktorius, dar trys 
- draugininkai.

Šiais statistikų laikais noriu 
parašyti porą jau praeitin nuriedė
jusiu, bet įdomių skaičių:

Šarūniečių kelionė šioje pla

netoje jau vyksta 275 metai, o
skautiškoje rikiuotėje -187 metai.

Šalia jų, didesniais ir mažes
niais žingsneliais žengia gyvosios 
atžalos - viena paukštytė, du vil
kiukai, dvi skautės, vienas skau
tas, viena jūrų skautė, viena gin- 
tarė, dvi vyr. skautės ir du skau
tai vyčiai.

Sulaukusiam jaunuolio amžiaus 
Šarūno būreliui - Ilgiausių metų!

A. N.

Po dvidešimt metų - sueigos rim
tesnės ir kepsniai kitokie. Sueigos 
svečiai - žurn. V. Butėnas (vidury) 
su žmona.

Šios vasaros stovykloje šarūniečiai 
išgaudė "visas" Wisconsin upės 
žuvis ir patys išsikepė. Iš kairės: 
Toliušis, Vedegys, Jaunius, Nami- 
kas, Karaliūnas, Plioplys, 
Prie didžiausios žuvies prikabinta® 
yra Jaunius
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A. Voldemaras Vargo mokykla J. Šliupas

SKALI TU.
Lapkritis, vienuoliktasis metų 

mėnuo, seniau dar buvo vadina
mas lapkritys, lapkristinis, lap- 
kristys, o 1885 m. išleistame Auš
ros kalendoriuje jis pavadintas 
Vėlių mėnesiu.

Mums skautams šis mėnuo ypač 
reikšmingas, nes 1918 m. lapkri
čio 1 d. Vilniuje Petras Jurgėla- 
Jurgelevičius įsteigė pirmąją lie
tuvių skautų-čių skiltį. Skiltį su
darė 12 "apaštalų": dvi mergaitės 
ir dešimt berniukų. Pirmasis vie
netas greit išsiplėtė į Vytauto 
draugovę, ėmė dygti vienetai ir 
kitose Lietuvos vietose. Įkūrėjo 
v.s. P. Jurgėlos teigimu, nepri
klausomybės laikotarpiu per lie
tuvių skautų eiles perėjo virš 100, 
000 vyrų ir moterų.

1925 m. lapkr. 10 u. prie vyr. 
LSS štabo sudarytas skaučių sky
rius iš vedėjos s. A. Blynaitės,ps. 
Veitaitės, v.sį, Jakubėnaitės ir D. 
Kesiūnaitės. Sis skyrius paruošė 
sesėms pritaikytas laipsnių prog
ramas t uniformų, ženklus.

1935 lapkr. 24 d. senj. ps. R. 
Medelio ir s.v. VI. Triponio ini
ciatyva Klaipėdos Pedag. Institute 
buvo sukviestas pasitarimas steig
ti skautišką vienetų. Sueigoje įsi
rašė per 60 skautų-cių; įsteigtos 2 
draugovės, pasivadinusios bendru 
vardu - Skautiškų Studijų draugo
vė.

1918 metų lapkritis prisimena
mas dviem svarbiomis datomis. 
Kai vokiečiai, kurie PirmojoDidž. 
Karo metu buvo okupavę Lietuvą, 
leido Liet”. Tarybai sudaryti vy
riausybę, lapkričio 11 d. A. Vol-

lapkritis
demaras buvo Tarybos parinktas 
jos pirmuoju ministru pirmininku 
ir užsienio reikalų ministru. Anuo 
kritiškuoju momentu, kai vokiečiai 
traukėsi iš Lietuvos, jiems įpė- 
džiui sekė bolševikai, o Vilniuje 
organizavosi lenkų legijonininkai, 
Voldemaras įsakė organizuoti ka
riuomenę. Lapkričio 23 dieną buvo 
išleistas pirmas įsakymas Lietu
vos kariuomenei. Šio įsakymo iš
leidimo diena buvo nustatyta lai
kyti Lietuvos Kariuomenės švente.

Lapkričio gimtadienių sąraše 
yra skulptorius P. Rimša (1881), 
sukūręs garsiąją Vargo Mokyklą, 
mūsų atgimimo dainius J. Mairo
nis (1862) ir Lietuvos patriarchas 
dr. J. Basanavičius (1851).

Šį mėnesį netekome dviejų di
delių savo tautos vyrų: 1899 m. 

Lietuvos kariuomenė

lapkr. 6 d. Naumiestyje džiovos 
palaužtas mirė dr. V. Kudirka, 
Lietuvos Himno autorius; 1944 lap
kričio 6 d. Berlyne po vienos nak- 
įjes bombardavimo mirė dr.- J. 
Šliūpas, aušrininkas, energingas 
JAV lietuvių išeivių organizato
rius.

Šliūpų šeima įdomi ir mums 
skautams, nes Chicagos broliai 
dar gerai tebeprisimena aušrinin
ko sūnų, ps. fil Vytautą,apie 1950- 
sius metus draugovės vadovo pa
reigose ir AS Sąjūdyje, 1957įstei
gusį ir vedusį Skautijos Balso sky
rių Naujienų dienraštyje.

Gi niekas turbūt nežino, kad 
1968 metais tuometinio Vyr. Skau
tininko Vijeikio būstinėm pirmoji 
oficiali Penktosios Taut. Stovyklos 
registracija atskrido iš . . . Indi
jos! Štai to brolio adresas: vilkiu
kas Kęstutis Šliūpas, Bangkok, 
Thailand. Tai dr. Šliūpo anūkas!
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kiek akmenų ženg

ti į kurią pusę, kad nepaklystume 
ir nepaskęstume.

4 akmenis eiti į šiaurę, 3 = į R, 1 = į p, 2 = į R, 3 = į Š, 4 = j V, 2 = į Š, 3 = į V, 5 
į Š, 3 = i R, į į Š, 5 “ į R, 3 ° į P, 4 - į R, 2 - į P, 2 - į V, 2 - į P, 3 = į R, 3 - į 

P, 5 - į V, 3- iŠ.

KULGRINDA yra iš akmenų ar jrąstu padarytas slaptas, 
kelias po vandeniu. Tokiu kūlgrindos keliu-’galėdavo 
eiti tik tįe žmonės, kurie jį gerai žinodavo^, nes kelias , 
būdavo vedamas, ne tiesus, o vingiais.
Priešams užpuolus pilį, kol-vyrai kariaudavo, moterys 
ir vaikai'tokiomis kūlgrindomis galėdavo per ežerus ir 
ar. pelkes pereiti į saugesnės vietas pasislėpti.
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Šiame 
žaidime 
į ežero 
viduryje 

esančią 
salą galime 

lengvai nueiti, 
turime nurody-
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AUGINA NAUJUS REDAKTORIUS

Sekmadienio rytą Jaunimo 
Centro tarpduryje,- Chicagoje,,Lir- 
tuanicos tunto Vinco Krėvės ir Per
kūno draugovių skautai praeinan
tiems siūlo įsigyti jų leidžiamą 
laikraštėlį SKILTĮ. Platintojus ap
stojęs būrelis kitų draugovių skau
tų juokauja, derisi dėl kainos, o nu
sipirkę skuba į pasienį susipažinti, 
ką šioje SKILTIES laidoje "Brolis 
Salotas" pataria į neviltį puolu
siems skaitytojams, kas pripa
žintas iškiliausiu skautu, kokie 
naujausi juokai, galvosūkiai ir 1.1. 
Suaugusieji vadovai-vės irgi mielai 
perka SKILTĮ, kai kurie net po 
kelis egzempliorius: jiems įdomu 
stebėti jaunųjų spaudos darbuotojų 
bei jų leidžiamo laikraštėlio pažan
gą, brendimą, lietuvių kalbos lygį, 
mintis ir sąmojų.

Nedelsdama įsigyju laikraštėlį 
ir aš. Seku jį nuo pirmojo numerio 
ir negaliu atsidžiaugti jo nuolatiniu 
tobulėjimu. Prieš penkmetį jaunų 
skautukų išleistas kelių lapų šapi
rografuotas kuklus laikraštėlis iš
augo į virš 30 psl. turintį spaustu
vėje spausdinamą jaunatvišką 
skautiškos minties žurnalėlį. O 
kiek tuose puslapiuose sukaupta 
jaunatvišku entuziazmu ir sąmoju
mi persunktų rašinėliu! Gausu nuo
traukų, vaizdingų piešinių, įdomių 
su skautamoksliu ir lituanistika su
sijusių galvosūkių ir kitos medžia
gos.

Pastebėjusi į sueiga skubantį 
laikraštėlio iniciatorių, vyriausią 
redaktorių ir jo "spiritus movens" 
ps. Gintarą Plačą, neiškenčiau ne
paklausus:

- Kas jus paskatino SKILTĮ 
leisti?

- Jaunimas mėgsta rašyti, kū
rybiškai reikšti savo mintis, bet 
tuo tarpu trūksta spaudos, kuri šį 
jaunimo poreikį patenkintų. Didžia
jai spaudai mūsų rašinėliai gal 
neaktualūs ir neužtenkamai tvirti, 
lituanistinių mokyklų leidžiamieji 
taip pat labai riboti. Todėl nuta

rėme leisti laikraštėlį, kurį patys 
redaguotume ir kuriame galėtume 
pasireikšti savo skautiškos minties 
kūryba: rašinėliais, piešiniais,
nuotraukomis, - šypsodamasis at
sako jaunasis vadovas.

- Kaip draugovės broliai sutiko 
laikraštėlio leidimo mintį?

- Entuziazmo ir pasitikėjimo 
mums netrūksta, tik kartais bro
liai pritingi; prisieina paraginti, o 
kartais net sueigoje liepti rašinė
lį parašyti.

- O kas finansuoja laikraštėlio 
leidimą?

- Laikraštėlis pats už save ap
simoka ir dar kiek lėšų duoda Vin
co Krėvės bei Perkūno draugovių 
knyginėlių knygoms ir kitoms prie
monėms įsigyti.

- Kas paskatino ir įgalino laik
raštėlį perkelti į spaustuvę?

- Spaustuvės laikraštėlį malo
niau skaityti, be to, galima įdėti 
nuotraukų, kurias visi mėgsta ir 
domisi. Pirmieji du rotatoriumi 
spausdinti numeriai sutelkė už
tenkamai lėšų, tad trečiasis, kurį 
išleidome Jaunimo Kongreso pro
ga, galėjo išeiti spaustuvėje. Esa
me labai dėkingi v.s. Vladui Vijei- 
kiui, kuris mūsų laikraštėlį savo 
spaustuvėje spausdina savikaina.

- Koks SKILTIES tiražas ir 
kaip ją platinate? -

- Tiražas nevienodas. Pradžio
je spausdinome 150 egzempliorių. 
Laikraštėlio susidomėjimu didė
jant , egzempliorių skaičių padidi- 
nom. Vėlesnės laidos buvo tarp 250 
- 300 egz., o didžiausią kiekį iš
leidom šių metų Kaziuko mugės 
proga - 370 egz. Prenumeratorių 
neturime, draugovių skautai juos 
išplatina. Be to, susipažinti siun
čiame lietuviškų laikraščių redak
cijoms, LSS Tarybos Pirmininkui, 
vietos tuntininkams, LSS Pirmū
nui v.s. Petrui Jurgėlai, po keletą 
egzempliorių pasiunčiame bro
liams į Australiją ir kitur.

- Kas laikraštėlį redaguoja?
- Pradžioje laikraštėlį redaga

vo penki Vinco Krėvės draugovės 
broliai Romas Rupinskas, Arūnas 
Krutulis, Vidmantas Juodgudis, Al
gis Jasaitis ir aš. Laikraštėliui 
vystantis, teko kviesti didesnį re
daktorių kolektyvą atskiriems jo 
skyriams vesti. Šiuo metu redakci
nį ir administracinį kolektyvą su
daro 14 brolių.

Penkmečio laikotarpyje redak
cinis kolektyvas keitėsi: vieni per
ėjo į kitas draugoves ir iš šio dar
bo išsijungė, kiti, įgiję naujas pa
reigas, pasitraukė ir 1.1.

- Kas yra geriausi SKILTIES 
skaitytojai?

- Ją mielai skaito visos sesės 
ir broliai, bet mūsų geriausi skai
tytojai arba, tiksliau sakant, mūsų 
darbo skatintojai yra vyresni skau- 
tininkai-kės, vadovai ir tėvai.

- Kokie jūsų ateities užsimoji
mai? - užklausiau neišvengiamą, 
klausimą.

- Dirbti ir tobulėti! - neabejo
damas, atsakė jaunasis redakto
rius. - Žinoma, mūsų darbas pri
klausys ir nuo brolių noro bei su
gebėjimo rašyti, skaitytojų susi
domėjimo ir tunto vadovybės prita
rimo. Iki šiol šiose srytyse prob
lemų neturėjome. Džiaugdamiesi 
visų jų talka, ypač prisimename 
mus darbo pradžioje skatinusį ir 
patarimais rėmusį tuometinįVinco 
Krėvės draugininką s. Joną Paronį 
ir palankiai į mūsų spaudos darbo 
bandymus žvelgusią Lituanicos 
tunto vadovybę.
* * * * * Ir.

NR. 12 GEGUŽĖS -BIRŽELIO MĖN. 1969 M. 
VINCO KRĖVĖS IR PERKŪNO DRAUGOVĖS

Sekančius puslapius išimkite, su
lankstykite ir turėsite knygelę.
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PR. ENSKAITIS

TaukuotasPUODAS
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s. Pt. Enskaitis

PIRMIEJI SKILTIES PIETŪS, KURIE . . .

- Mama, ar mes turime kokį didesnį puodą?,
- Puodą?
- Taip, puodą. Mūsų skiltis šį savaitgalį ruošia iškylą, ir Ge

das man įsakė parūpinti puodą.
- Nežinau, gal jums ir tiks, ten rūsyje stovi vienas tarp tėvelio 

įrankių.
Berniukas greit nusirito į rūsį ir apžiūrėjo puodą. Tai buvo di

dokas geležinis, viduryje emaliuotas, puodas.
- Kaip tik mūsų skilčiai. Bus galima virti pietus septyniems.
Ir puodas perėjo skauto Rimo žinion.
Vanagų skiltis, kuriai priklausė Rimas, planavo iškylą į pa

ežerę. Išvažiuos penktadienio vakare ir grįš sekmadienį. Tai bus 
pirmoji pavasario iškyla. Praleidus šaltą žiemą mieste, ir dabar 
išaušus gražiam pavasariui, iškyla žadėjo būti smagi ir įdomi.

Penktadienio pavakarį, dar gerokai prieš sutartą laiką, prie 
lietuvių bažnyčios susirinko Vanagų skiltis. Berniukai buvo prisi
kimšę kuprines ir apsikarstę įvairiais reikmenimis. Viskas rei
kalinga: ir kastuvėlis, ir kirvelis, ir maistui indai. Reikalingas 
ir virimo puodas, kurį išdidžiai globojo Rimas.

Lygiai septyniomis atvažiavo sunkvežimis, ir berniukai su savo 
kroviniais greit į jį susikraustė. Sunkvežimyje buvo palapinė su 
visais reikiamais pagaliais ir virvelėmis.

- Ar viską turite? - užklausė atvažiavęs su sunkvežimiu Kosto 
tėvelis.

- Viską, viską! - šaukė berniukai.
- Tai važiuojame?
- Važiuojame!

*****
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Linksmai plasdeno ugniakuras. Tarp akmenų, stovėjo pastaty
tas puodas. Kostas su Rimu šakas, atneštas kitų berniukų, laužė 
ir krovė tarp akmenų po puodu.

Pietų virimui vadovavo Sigitas. Jis ruošėsi virėjo specialybei.
- Išvirsime ryžių sriubos. Manau, šių dviejų dėžučių užteks. 

Čia rašo: kiekvienoje dėžutėje yra po pusę svaro. Įdėsime ir dėželę 
taukų - bus skanesnė sriuba.

Berniukai rinko šakas ir metė į ugniakurų.
- Kaip tu manai, - tarė Rimas,-ar yra raganų? Šiąnakt aš bu

vau sargyboje ir naktį - žiūriu - virš miško kažkas skrenda, at
rodė lyg ragana ant šluotos.

- Gal, Rimai, tu sapnavai. Jokių raganų nėra - tai pasakos, - 
tarė Sigitas.

- Yra, - užginčijo Algis. - Aš skaičiau lietuviškų knygą "Vel
nio Bala". Ta knyga - žymaus rašytojo Jankaus. Ten buvo parašy
ta, kaip naktį miške vienas žmogus ganė karves ir pas jį atėjo 
toks ponaitis.

- Gal saugojo arklius, - pataisė Jonas. Jis turėjo lituanisto 
specialybę ir kiekviena proga mėgo taisyti.

- Gal ir arklius, - nesiginčysiu, - vistiek tai buvo "animals", 
- sutiko Algis. - Tai šis ponaitis su tuo žmogėnu ir sumainė pyp
kėmis.- Jo pypkė buvo paprasta, o gavo iš ponaičio gražių, pasi
dabruotų. Dar pridėjo ir kapšų tabako. Tik ryte kišenėje rado vie
toj pypkės sausų šakų, o vietoj tabakp - samanų.

- E, tai buvo senais laikais, ir Lietuvoje. O čia jokių raganų 
nei kipšų nėra, - ginčijo Sigitas.

- Sakai nėra, o kodėl čia švenčiama "Raganų Diena"? - neuž
sileido Algis. *

Berniukai įsikarščiavo. Vieni stojo už buvimų raganų, kiti mėgi
no paneigti. Apie puodų ir verdamų sriubų visai užmiršo.

Puode virė, kunkuliavo. Supilti ryžiai išbrinko, sugėrė visų 
vandenį ir pradėjo dugne svilti. Berniukai atkreipė dėmesį, kai 
oras prisipildė svylančių ryžių kvapu. Jie šoko prie puodo, bet jau 
per vėlai.

Prisvilusio dugno nėjo atkrapštyti, tik begramdant visa sriu
ba pasidarė smaluotai juoda.

Netrukus atėjo Gedas.
- Sriuba jau išvirta, - tarė Sigitas, - ir visiems pripylė po 

lėkštę.
Deja, alkani berniukai, nors ir labai norėjo, valgyti negalėjo. 

Sriuba buvo labai aitri ir trenkė degėsiais.
Netrukus pasigirdo atvažiuojančio sunkvežimio dundesys - at

važiavo Kosto tėvelis. Buvo sekmadienio popietė.
Berniukai ėmėsi ardyti palapinę ir krauti į sunkvežimį. Kai vis

kas jau buvo sukrauta, Rimas pastebėjo ugniakure dar tebeverdantį 
puodų.

Pribėgęs, išvertė prisvilusius ryžius ir puodų įmetė į sunkveži
mį.

3
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Skilties broliai užgesino ugniakurą, pelenus ir anglis išnešiojo 
į pakrūmes, akmenis sumetė į netolimą daubrį. Aptvarkė ir suly
gino ugniakuro pėdsakus.

- To puodo, Rimai, nepalik namie, - pasakė skiltininkas Gedas.
- Ir puodas važiuos su mumis į stovyklą.

RAGANOS PALAPINIŲ MIESTE

Žaliosios karalystės skaučių pastovyklėje ankstyvas rytas. Pats 
saldusis miegas, tačiau vienoje palapinėje jau girdisi dviejų sesių 
kuždesys:

- Einame į berniukų stovyklą, - pažiūrėsime, kaip jie įsikūrė.
- Aš bijau, dar sugaus, žinai, kad ten eiti uždrausta, - atsakė 

užkalbintoji.
- Zuikis, - tarė Milda. - Sugaus. O kojų neturi? O be to, dabar 

visi ištiesę kanopas miega.
- Gerai, galime eiti, - pagaliau sutiko Gailė.
Dvi skautės tyliai išslinko iš palapinės ir pro didįjį pastatą nu

traukė į skautų pastovyklę. Visoje stovykloje nesimatė nė gyvos dva
sios. Jau švito, bet saulė dar nebuvo pakilusi. Už virtuvės į kalnelį 
buvo Toronto ir į kairę - kitų miestų vienetai.

- Žiūrėk, Gaile, čia Vanagų skilties. Aš pažįstų jų skiltininką: 
fain berniukas - Gedas.

Mergaitės žiūrėjo į frontinį papuošimą. Gražiai susitvarkyta. 
Stalelis, suoliukas, batų stovas, indų padėklas. Samanose akme
niukais gražiai išrašyta VANAGU SKILTIS, prie užrašo padėta 
vanago iškamša.

Berniukai miegojo. Tylu. Palapinės uždarytos - tik vienas pa
lapinės kampas buvo prasivėręs, iš kurio kyšojo suodinas ir taukuo
tas puodas.

- Žinai, Gaile, iškrėskimpokštą: pakeiskime skilties pavadini
mą.

Mergaitės apsižvalgė; Netoli pastebėjo gražią baltą lentelę ir ją 
atsinešė.

- Su kuo rašysime? - susirūpino Gailė.
- Rasime.

Atsargiai ištraukė puodą. Jame buvo storas sluogsnis suodinų 
:aukų, kurie skleidė prisvilusių ryžių kvapą.

Pasidarė pagaliuką ir su juo pagramdziusi taukus, Milda gra
liai įrašė TAUKUOTO PUODO SKILTIS. Suodini taukai aiškiai 
tsimušė baltoje lentelėje. Po to puodą pastatė prie užrašo. Akme- 
iukų eilę sužarstė.

- Puiku , - žavėjosi mergaitės.
- O dabar atgal, kad kas nepastebėtų.

*****
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Pasigirdo skardus budinčiojo trimitas.
Gedas išgirdo pirmas ir šoko kelti berniukus. Po vakarykščio 

darbo, po įsiruošimo ir didelių įspūdžių, gaiviame miško ore ber
niukai miegojo kietai - kai kuriuos net reikėjo tempti už kojų.

Visiems sukilus, nutraukė prie ežero praustis. Gaivus vanduo 
išblaškė miegus, pakėlė nuotaikų, ir atgal grįžo net su daina.

Prie palapinės Gedo akis užkliuvo už puodo. Nustebęs žiūrėjo 
ir netikėjo savo akimis - Taukuoto Puodo Skiltis.

- Žiūrėkite, - parodė Gedas skautams.
- Kas tai padarė?
Apstojo berniukai ir stebėjosi.
- Tai raganos padarė, - tarė Algis. - O tu, Sigitai, sakei, kad 

raganų nėra!
Dar vakar Gedas su visais skilties broliais pasipuošimu norėjo 

laimėti pirmųjų vietų. O dabar?
Reikėtų pertvarkyti. Šiandien bus apžiūrėjimas. Bet pertvarky

mui nebuvo laiko, lyg tyčia pasigirdo draugininko švilpukas - ry
tiniams įsakymams. Ir berniukai išskubėjo į draugovės aikštelę.

Diena greit prabėgo. Visas laikas buvo užpildytas. Vienų baigus, 
tuoj skubama prie kito. Programiniai dalykai, žaidimai, sportas, 
maudymasis ir kita.

Gedas tikėjosi laisvų valandėlę nubėgęs pertvarkyti prie pala
pinės papuošimus. Deja, atėjo pietūs, ir tokios valandėlės nepa
sitaikė. Po pietų buvo paskirta valanda poilsiui - tų valandų, jis 
buvo tikras, galės tai atlikti, bet baigiant valgyti pietus draugi
ninkas pasakė:

- Tuoj po pietų ateik pas mane - aptarsime laikraštėlio išlei
dimų. Bus visi plunksnos mėgėjai. Atsivesk ir Jonų.

*****

Septintų valandų vėliavos nuleidimas. Visi skautai ir skautės 
išeiginėmis uniformomis sugužėjo į aikštelę prie vėliavų stiebų.

Gedas po vakarienės truputį užtruko valgykloje, ir kada jis nu
skubėjo prie savo palapinės, skiltis jau buvo sustojusi ir laukė jo. 
Jie tuojau patraukė į ankštelę.

Aikštėje jau buvo beveik visa stovykla. Nesimatė tik skautinin
kų. Vanagai, artėdami prie aikštės, uždainavo:

"Mūsų skiltis kai išeina
Ir užtraukia smagių dainų,
Skamba miškas ir laukai,
Žengia Lietuvos vaikai."

Šių dainų Gedas norėjo padaryti savo skilties tradicine daina. 
Tiesa, ji buvo vyčių maršas, bet ir jie jau beveik vyčiai. Jo skil
ties berniukai amžiumi buvo vyriausi visoje draugovėje. Visi gim
nazistai , kai kurie jau kandidatai į vyčius.

Iš karto daina skambėjo silpniau, bet vėliau berniukai įsidrųsino:

5
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"Už idėjas mūs skautybės
Ir už meilę mūs tėvynės, 
Viską Lietuvai aukoti, 
Dėl jos mirti nebijoti."

Skautai turėjo pasukti pro kampą, kur buvo sustojusios mergai
tės. Vanagai praeidami drąsiai traukė:

"Mūs skiltis kai pareina
Ir užtraukia smagią dainą,
Lenkia gėlės galveles,
O seselės širdeles."

Pasipylė plojimai, o kai kurios šaukė: "Valio, Vanagai!"
Po visų kalbų ir įsakymų adjutantas perskaitė apžiūros aktą, 

kuriame buvo parašyta, kad šiandieną stovyklos viršininkas su 
komisija apžiūrėjęs visas palapines ir susitvarkymus, nutarė, jog 
originaliausiai susitvarkė Taukuoto Puodo Skiltis. Jai skiriama 
pirmoji premija - garbės juostelė prie gairelės. Gedas buvo iš
kviestas į priekį, ir jam įteikta juostelė. Stovyklos viršininkas 
spausdamas kairę linkėjo, kad ši skiltis liktų ir visą stovyklavimo 
laiką pavyzdingiausia.

Skautai sušuko: "Taukuotas Puodas, valio!" ,o sesės uždainavo:

"Tas puodas, tas puodas,
Kaip žiūri, vis juodas,
Ar trinsi, ar švcisi,
visvien neįveiksi."

NAKTINIS UŽDAVINYS

Draugovės vadijos posėdyje buvo apsvarstytos naktinės iškylos. 
Nutarta naktines iškylas daryti skiltimis. Šiąnakt išeis Lapinų 
skiltis. Nueis prie ežero, pažymėto žemėlapyje, ir paslėps laišką, 
o rytoj eis Taukuoto Puodo skiltis ir mėgins laišką surasti.

Skiltys išeis tuoj po laužo. Sis žygis turėtų trukti apie keturias 
valandas, todėl grįžus dar bus laiko pamiegoti.

Taukuoto Puodo skilties skautai su nekantrumu laukė šio žygio. 
Kai kurie iš jų naktinį žygį atliks pirmą kartą. O ir Gedas sava
rankiai taip toli niekada nebuvo žygiavęs. Skirta pareiga truputį 
jaudino, bet jis pasitikėjo žemėlapiu ir kompasu.

Paskirtu laiku visi berniukai, apsirūpinę naktinio žygio reik
menimis, išėjo.

Pradžioje visų nuotaika buvo kuo geriausia, bet vėliau, išėjus 
į mišką, pasidarė nejauku, lyg ir baimė atsirado. Prabėgant kokiam
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žvėreliui ir lapams sušlamėjus, berniukai krūpčiojo. Dažnai tikrino 
kompasą ir nustatinėjo kryptį - bijojo paklysti.

Po geros valandos žygio išėjo į aikštelę. Visas dangus buvo^nu
sėtas žvaigždėmis. Mėnulis dar nebuvo užtekėjęs, tad žvaigždės 
labai aiškiai švietė. Berniukai sustoję dairėsi.

- Kur yra Siaurės žvaigždė? - užklausė Gedas.
Visi žiūrėjo ir spėliojo, tačiau aiškiai nežinojo.
- O ką tu manai, Kęstuti?
- Siaurės žvaigždė yra netoli Grigo Ratų žvaigždyno.
- Gerai, Kęstuti, parodyk, kur yra Grigo Ratų žvaigždynas.
Kęstutis ir kiti skautai žiūrėjo užvertę galvas.
- Kad sunku pasakyti. Tiek daug žvaigždžių ... - murmėjo 

Kęstutis.
- Taigi, daug. Jų yra milijardai. Ir ne visas mes matome - ki

tos per toli nuo mūsų. Grigo Ratai yra panašūs į vežimo ratus. 
Turi ir grąžulą. Ieškokime.

- O kas yra grąžulas? - užklupo Gedą Kęstutis.
- Tai tokia kartis priekyje, prie kurios priveržiami arkliai ve

žimui traukti.
- Manau, kad ten, - rodė pirštu Rimas. - Jų yra septynios 

žvaigždės. Aiškiai matomos septynios.
- Taip. Teisingai, Rimai, - jų yra septynios. O kur Šiaurės 

žvaigždė? - klausė Gedas.
- Už paskutinių dviejų Grigo Ratų žvaigždžių, tiesia kryptimi. 

Aiškiai šviečia.
- Taigi, turime Šiaurės žvaigždę. Už jos yra šiaurė. Nereikia 

nei kompaso.

Siaurės žvaigždė
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Pakalbėję apie žvaigždes ir truputį pailsėję, išžygiavo toliau. 
Apsiprato su naktimi. Dingo baimė ir berniukai jautėsi visai geroje 
nuotaikoje.

Po gero pusvalandžio išvydo vandenį. Tai buvo ežeras - jų žygio 
tikslas.' Rytinėje pusėje matėsi uolos. Jie į jas ir pasuko. Ežere 
skendėjo mėnulis ir žvaigždės. Tai buvo žavus vaizdas, bet skautai 
juo nedaug gėrėjosi - jiems rūpėjo laiškas. Pasiskirstė po du ir ėjo 
pakraščiu, viską stebėdami. Nieko ypatingo nesimatė.

Staiga Algis pastebėjo ant akmens išdėstytą iš strėlės ženklą. 
Abejonės nebuvo, kad jie eina teisingu keliu. Dar atidžiau jie ėmė 
viską stebėti. Tada Kostas pamatė kitą strėlės ženklą, kurio gale 
buvo skaitmuo 10. Reiškia - už dešimties žingsnių bus paslėptas 
laiškas.

Taip ir buvo. Stebėdami, jie surado tarp akmenų butelį, kuriame 
ir buvo laiškas.

Laišką ištraukė Sigitas ir pašvietė lempute.
- Ė, čia Morzė. Aš neįkandu, - prisipažino Sigitas.
- Tai tau ir skautas, kad nemoki Morzės.
- Mokėjau, bet pamiršau. Ją taip lengva pamiršti.
- Duok šen, - ištraukė Kęstutis ir ėmė skaityti:
"Sveikiname radusius laišką. Mes turėjome malonų žygį, - tik 

labai išgąsdino pelėdos. Jos ūkauja lyg žmogus. Nebijokite, jei jas 
išgirsite. Linkime laimingai sugrįžti į Romuvą,

Lapinai."
Pailsėję, vėl išžygiavo atgal.
- Apie trečią valandą būsime stovykloje, - samprotavo broliai, 

nes jau nuovargis bei noras miego pradėjo jaustis. Tačiau atėjo ir 
ketvirta ir penkta, o stovyklos vis nesimatė.

- Paklydome, - nusprendė berniukai.
Žemėlapyje nustatyti, kur jie dabar atsidūrė, buvo neįmanoma- 

visur miškas. Reikėjo kokio didesnio pastato ar kelio, kad tai būtų 
galima padaryti.

- Eisime viena kryptimi, kol prieisime ką žymesnio ir nustaty
sime vietą, kur mes esame.

Tačiau tokio dalyko nesurado ir nesužinojo, ar eina reikiama 
kryptimi.

Buvo šviesu. Gal ir saulė jau užtekėjo - miške to nesimatė.
Pagaliau iš miško išėjo. Buvo didelė pieva. Nupiautas šienas 

gulėjo suspaustas ryšuliuose. Dešinėje pusėje matėsi sodyba, iš 
kurios ėjo kelelis į pievas. Už sodybos - upelis.

Berniukai buvo labai išvargę. Jie susėdo ant šieno ryšulių. Tik 
truputį pailsėti.

Gedas išsiėmė žemėlapį ir ėmė žiūrėti. Štai, pažymėta ūkis, 
pievos kelelis ir upelis. Tikriausiai, ta pati vieta, kur jie dabar 
yra. Bus apie penkiolika mylių iki stovyklos.

- Tolimas kelias. Truputį pailsėkime, - nusprendė skautai, ir 
jų akys sulipo.
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OLANDO NELAISVĖJE

Bill van Berger valgė pusryčius. Žmona stovėjo prie lango ir 
žiūrėjo į pievas.

- Šienas jau sausas, reikia suvežti, nes gali užeiti lietus.
- Aš tai žinau, - tarė Bill, - bet negaunu darbininkų. Reikės 

šiandien pavažiuoti į miestelį.
- Žiūrėk, Bill, kažkas ten prie mūsų šieno, - tarė žmona.
Priėjo prie lango ir Bill. Tikrai ten matėsi kažkas. Lyg žmo

nės gulėtų, bet dėl tolumo nebuvo galima įžiūrėti.
- Gal kas mūsų šieną vagia? - tarė Bill. - Važiuoju pažiūrėti.
Gedas pabudo, pažadintas urzgiančio sunkvežimio. Prieš jį 

stovėjo ūkininkas ir piktai šaukė:
- Valkatos, ko jūs prie mano šieno? Gal pavogti norite?
- Ne, mes paklydome, - teisinosi Gedas.
- O ko jūs valkiojatės, braidote mano avižas?
Olandas sumetė, kad reikia šiuos pusvyrius apkaltinti ir pri

versti padėti suvežti šieną.
- Mes per jokias avižas nebridome, - teisinosi Gedas.
- Vistiek išmyniojote žolę. Atsiteisimui turėsite padėti suvež

ti šį šieną.
Pabudo ir trynėsi akis ir kiti skautai.
- Mes išvargę, be to, labai alkani, aimanavo berniukai.
- Nieko, pusryčių duosiu. O dabar į Sunkvežimį.
Nebuvo kas daryti. Nenoromis sulipo į sunkvežimį ir nuvažiavo į 

sodybą.
Kambaryje olandas liepė pasidėti kuprinę ir atnešė pusryčių. 

Nors berniokai buvo ir išsigandę, tačiau pajutę sumuštinius ir ga
ruojančią kavą, kibo į juos.

Pavalgius, Bill vėl juos susisodino į sunkvežimį ir nuvažiavo 
prie šieno. Ryšuliai nebuvo per daug sunkūs: dviese lengvai įversda- 
vo į sunkvežimį. Bill priiminėjo ir krovė. Kluone vėl reikėjo ryšulius 
išrišti iš mašinos ir krauti vieną ant kito.

^Darbas buvo įdomus, net sportiškas, tačiau skautai po valandė
lės jautėsi labai išvargę.

- Kaip manai, Kostai, ar mes čia tam diktatoriui ir dirbsime 
visą dieną? - tarė Rimas.

- Reikėtų kombinuoti pabėgti, - atsakė šis. Jam pritarė ir kiti.
Netrukus proga pasitaikė. Grįžus su sunkvežimiu šieno, Bill 

žmona pašaukė:
- Telefonas skambina . . .
Berniukai liko vieni. Jie vikriai nušoko nuo mašinos ir nukūrė 

į greta esantį miškelį. Atsipūtė tik pabėgėję apie pusvalandį laiko. 
Ir tik sustoję susigaudę:

- Kompasas buvo kuprinėje, kaip rasime kelią į stovyklą?
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- Eisime viena linkme, vis ką nors žinomo prieisime.
Ėjo. Nežinojo, kur eiti, tik kad toliau nuo olando sodybos.
Po keletos valandų žygio priėjo ežerėlį. Jis buvo neplatus, 

tačiau labai ilgas - lyg upelis.
- Kuria kryptimi eisime, į kairę ar dešinę? - tarėsi berniukai 

ir nutarė eiti tiesiai, o ežerėlį perplaukti.
Ežerėlis nebuvo gilus, tik ties viduriu kiek gilesnis. Išvargu

sius sąnarius vanduo maloniai glostė. Jie pusvalandį gerokai pa- 
sipūškino, kol nusprendė, kad metas vėl žygiuoti.

Išplaukė į krantą ir vėl nužygiavo. Tačiau berniukai buvo pa
darę didelę klaidą: besipūškindami, užmiršo iš kurio krašto at
plaukė ir nuo vidurio pasuko vėl atgal, nors jiems atrodė, kad plau
kia į priešingą pusę.

Ėjo vienoda kryptimi ir po ilgesnio žygio miškais priėjo aikš
telę. čia sugriuvo į žolę pailsėti. Bet vos tik sustojus, iš krūmų 
išlindo vyras su šautuvu. Tai buvo Bill.

- Ei, valkatos, vėl jūs čia. Sį kartą taip lengvai neišspruksite.
Berniukai teisinosi, bet Bill be jokių kalbų juos nusivarė į 

kluoną ir uždarė. Tik Gedas, eidamas pakraščiu pro krūmus, smu
ko į juos. Nei olandas nei kiti skautai to nepastebėjo.

Buvo jau vėlyva pavakarė.
- Mes labai alkani, - skundėsi belaisviai.
- Gerai, atnešiu jums valgyti, o rytoj visvien turėsite atidirbti.
- Atneškite ir mano kuprinę, - tarė Rimas, prisiminęs ten 

esantį kompasą.
- O kam tau kuprinė? Gal nori pabėgti?
- O ne, ten yra vaistai, kuriuos aš turiu prieš miegą paimti.
Po valandėlės olandas atnešė pusę kibiro pieno, duonos ir svies

to. '
- Štai ir kuprinė, tik nemėginkite pabėgti, - tarė olandas ir už

rakino duris.
Berniukai, kibo į maistą. Tik gaila, kad Gedo nėra - ir jis varg

šas alkanas. Bet jis ką nors sugalvos.
Pasisotinę skautai sugulė ant šieno ir pradėjo snausti.

*****

Gedas, praleidęs skautus ir olandą, iškišo galvą iš krūmų. Kieme 
girdėjosi kažkas kalbant, vėliau trinktelėjo durys, ir viskas nutilo.

Dar pasiklaupė valandėlę ir išslinko iš krūmų. Jau buvo beveik 
tamsu, ir jis negalėjo gerai įžiūrėti kiemo ir trobesių.

Ėjo atsargiai.
Arčiau į mišką buvo kluonas, tai tas pats, kur jie vežė šieną. Į
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priešingą pusę buvo gyvenamas namas, po kairei - gyvulių tvartas, 
o po dešinei kažkoks trobesys - atrodė sandėlis.

Gedas galvojo: greičiausiai juos bus uždaręs kluone. Nuslinko į 
tą pusę. Apėjo aplinkui. Kluonas - naujai apkaltas lentomis, tad sun
ku bus įeiti.

Tyliai pabarbeno į sieną. Klausėsi. Nieko. Tada pradėjo signa
lizuoti morze - DĖMESIO. Ilgoką laiką stukseno.

- Gal jų nėra, - pamanė Gedas ir jau norėjo nueiti.
Tada viduje pasigirdo tylios kalbos ir stuksenimas taip pat mor

ze - SUPRATAU.
- Pasiruoškite pabėgimui. Apžiūrėkite, gal rasite spragą,-sig

nalizavo Gedas.
Skautai subruzdo. Apėjo aplinkui ir apžiūrinėjo: visur naujos 

lentos - neišlauši, o stipriau pabeldus, laužiant lentą, gali išgirsti 
olandas.

- Spragos nėra, - signalizavo Kęstutis.
Prie pat pastato šono augo liepa, o jos šakos buvo nusvirusios 

ant stogo. Gedas įsliuogė į medį ir šakomis nusileido ant stogo. 
Stogas irgi buvo naujai dengtas asfalto plokštėmis. Gedas pra
plėšė vieną - po apačia buvo lentos, bet senos, apipuvusios. Ber
niukas palenkė vieną , ir lenta pasidavė. Pro plyšį įkišo galvą ir 
tyliai pašaukė:

- Čia, čia, čia. . .
Skautai greit nuskubėjo ton pusėn ir, pasinaudodami šieno ry

šuliais, išlindo pro skylę ant stogo.
- Ar visi? - užklausė Gedas.
Algis, nieko nesakęs, nuskubėjo atgal.
- Kur jis? Dar išgirs Bill ir vėl mus uždarys, - nerimavo skau

tai.
Netrukus Algis grįžo nešinas kibiriuku, kuriame dar buvo likę 

pieno, ir puskepaliu duonos bei gabalu sviesto. Olandas nepagailėjo 
produktų - matomai, buvo tikras, kad atidirbs keleriopai.

- Manau, kad ir Gedas alkanas, - pasakė Algis.
- Žarna žarną ryja. Ačiū, Algi, kad nepamiršai ir manęs.

Skautai negaišo. Ir tik sparčiai pažygiavę keletą mylių, susėdo 
pailsėti. Gedas ėmė doroti Algio atneštą maistą, o berniukai suvir
to po medžiu ir ėmė snausti. Netrukus tesigirdėjo .tik tylus šnarš- 
timas.
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KELIAS ATGAL

Tuo tarpu stovykloje buvo neramu. Berniukai turėjo pareiti iš 
ryto, bet atėjo ir vakaras, o jų nebuvo.

- Matyt, truputį nuklydo. Gal kur po medžiais užsnūdo, šiąnakt 
tikriausiai pareis, - raminosi visi.

Bet praėjo naktis, o Taukuoto Puodo skiltis vis nesirodė. Buvo 
pranešta policijai, kuri specialiu helikopteriu išžvalgė visą mišką.

Nieko.
- Kur jie galėjo dingti? Gedas ne toks lepšys, o tačiau . . .
Policija organizavo savanorių būrį, kurie rytoj pereis visus 

miškus, išžvalgys kiekvieną medį ir kelmą. Negi adata . . .
*****

Miegančius berniukus pažadino lėktuvo ūžesys. Jis praskrido 
visai žemai, net medžių šakos palinko.

Pašokę skautai trynėsi akis ir dairėsi. Saulė skaisčiai švietė 
rytuose. Reiškia - jie pramiegojo visa, naktį ir rytą.

Susitvarkė žygiui. Gedas pagal žemėlapį ir kompasą nustatė 
kryptį. Iki stovyklos dar turėtų būti koks dešimt mylių.

- Apie pietus turėtume būti stovykloje, - samprotavo berniu
kai. Tačiau taip nebuvo. Jie buvo labai išvargę, ir žygis ėjo lėtai.

Dažnai poilsiavo.
Kartą tokio poilsio metu Gedas tarė:
- Pabėgimas iš Bill nelaisvės įrodė, kad Morzė dar naudinga 

praktiškame "gyvenime ir dabar. Todėl patariu visiems gerai ją 
žinoti.

- Aš jau kelis kartus ją buvau išmokęs, bet vis užmirštu, - 
įsiterpė Sigitas.

- Taip, - tęsė Gedas, - ji greit pamirštama. Kai kam padeda ją 
prisiminti palyginimai. Susidarykite eilę panašių daiktų Morzės 
abėcėlei. Bus lengviau atsiminti, štai keletas pavyzdžių: (Gedas 
ėmė rašyti lygiame smėlyje) raidė K panašį į kepurę, ypač skauto 
fetrą. Raidė A panaši į subrendusią aguoną. Raidė R - panaši į 
ratus. Raide S - į švarko sagas. Raidė T - į taką. Raidė N - į nosį. 
Pirmoji daikto raidė reiškia Morzės abėcėlės raidę.

Štai ką Gedas nupiešė smėlyje:
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Apie pavakarį jie išėjo į kelelį ir čia pamatė prikaltą lentelę su 
užrašu: To Fox Lake.

>- Lapės ežeras, - pradžiugo skautai ir paėjėję į kalnelį pa
matė tyvuliuojantį vandenį. Netoli matėsi vasarvietės pastatai.

- Tai žydų vasarvietė, - tarė Gedas, aš čia esu buvęs. Mes 
truputį nuklydome. Dabar reikės apeiti ežerą.

Staiga iš ežero pusės pasigirdo šauksmas:
- Help, Help! . . .
Skautai nubėgo prie vandens ir pamatė ežere, netoli nuo kranto, 

pasineriant ir vėl iškylant žmogų.
Gedas vikriai šoko į vandenį ir keliais šuoliais .buvo prie skęs

tančio.
Atsargiai, kaip reikalauja gelbėjimo taisyklės, jis skęstantį iš

traukė į krantą. Neveltui jis nešiojo plaukiko specialybės ženklelį.
Tai buvo mergaitė. Ji buvo pamėlynavusi, užmerktomis akimis. 

Gedas pasiklausė pulso - ačiū Dievui, dar gyva. Matomai, mergaitė 
gavo vandens į burną ir pradėjo dusti.

Jis apvertė mergaitę kniūpščia ir gerokai spustelėjo šonkaulius. 
Iš burnos išbėgo srovelė vandens.

Gedui besidarbuojant ir padedant kitiems skautams, nepastebė
tai pradėjo rinktis vasarotojai - tikriausiai ir jie buvo išgirdę mer
gaitės pagalbos šauksmą.

Bėgo storulis, visas uždusęs, ir šaukė:
- My Marilyn, my Marilyn . . .
Paskui plušėjo kiek atsilikus moteris. Tai buvo mergaitės tėvai.
Mergaitė atidarė akis ir prisilenkusiam storuliui pasakė: "Pa

pa". Daugelis rankų sučiupo mergaitę ir nunešė į vasarvietę. Ber
niukai liko vieni ir pasuko savo stovyklos link. Kiek paėjus, juos 
pasivijo automobilis.
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- Iš kur jūs? - užklausė vairuotojas.
- Iš skautų Romuvos stovyklos. Anoje pusėje ežero, - aiškino 

skautai.
- Sėskitės, nuvešiu. Ponas Goldbergas labai atsiprašo. Jis 

užimtas su mergaite, ateis padėkoti į jūsų stovyklų.
- Nereikia. Geriau niekam nesakykite . . .

* * * * *

Po užkandžių Taukuoto Puodo skiltis nuėjo pas stovyklos virši
ninką papasakoti, kas atsitiko. Besikalbant, įėjo į vidų storulis, 
skautų jau pažįstamas Goldbergas.

- Atėjau padėkoti didvyriams . . .
- O kaip mergaitė? - užklausė Gedas.
- Ji jau visai tvarkoje, tik daktaras dar liepė kurį laiką pagu

lėti. ’
- O čia, ponas Gedai, (jis spėjo sužinoti ir jo vardą) mano 

dovanėlė atminčiai, - ir padavė didoką voką.
Gedas praskleidė voką: pilnas stambių banknotų.
- O ne, - tarė Gedas, gražindamas voką. - Aš atlikau parei

gą, skauto pareigą, ir už tai negaliu imti atlyginimo.
Goldbergas sumišo. Pirmą kartą jis mato žmogų, kuris ne

ima pinigo. Jo paties gyvenimo tikslas buvo imti, kur tik prieina
ma. Imti visada. O čia ...

Jis jau norėjo voką priglausti į kišenę. Šimtinės taip lengvai 
nesimėto. Bet susilaikė.

Goldbergas ištiesė voką skautininkui:
- Jei ponas Gedas atsisako, tai priimkite šią mažą sumelę 

jūsų stovyklos reikalams.

SUDIEV, STOVYKLA

Laužo dūmai ir kibirkštys kilo tiesiai aukštyn. Nebuvo jokio 
vėjo - tylu.

Laužavietėje ant suguldytų rąstų ir ant žolės sėdėjo marga
spalvė minia: atvažiavę tėveliai, rėmėjai ir kiti svečiai. Unifor
muoti, megztukais ar kitais šiltesniais drabužiais apsigūžę sėdėjo 
skautai ir skautės. Vienas kitas smalsuolis, netoliese vasaroją, 
irgi atėjo į skautų laužą.

Gedas susimąstęs sėdėjo atokiau nuo laužavietės.

14

22



Paskutinis laužas. Ryt jau ardys palapines. Išvažinės visi į na
mus. Taip greit prabėgo dvi savaitės. 0 jos buvo pilnos įspūdžių 
ir išgyvenimų. O ypač jam, Taukuoto Puodo skiltininkui. Ir pasi
darė kažko gaila. Kažko graudu.

Patylomis prie jo prisėdo Milda.
- Ko taip susimąstęs, Gedai?
- O, Milda - visai nepastebėjau.
- Matau, kad tu svajonėse paskendęs, gal įsimylėjęs?
- Paskutinis laužas, Milda. Ryt viską nugriausime, kaip ir 

nebūta. Gaila, gal paskutinė mano skautiška stovykla. Rudenį iš
važiuoju į Karo Akademiją . . .

- Žinau, Gedai, bet kodėl tu pasirinkai karo mokslą?
- Mėgstu kariuomenę, ir gana. Esu daug skaitęs romanų, apy

sakų, atsiminimų iš viso pasaulio karų istorijos. Skaičiau apie 
Lietuvos nepriklausomybės kovas, savanorius, karius, šaulius, 
partizanus. Ir apie nuostabią didelę Lietuvą nuo Baltijos ligi 
Juodosios jūros, kurią senovės lietuvių kariai buvo išsikovoję. 
Nežinomi žygiai traukia mane, sakyčiau, vilioja.

Nuo laužo atskrido daina:
"Vėliavos iškeltos plakas,
Renkas vyrai, žygis bus,
Už kalnų karalių takas,
Vilnius vėl priglaus pulkus."

Susimąstė ir Milda. Valandėlę abu tylėjo. Paskui Milda tarė:
- Gedai, aš atėjau tavęs atsiprašyti.
- Ko?
- Taip, atsiprašyti. Prisimeni aną pirmąjį rytą, kai buvo pa

keistas jūsų Vanagų skilties užrašas? Daug nemalonumų turėjai su 
tuo "Taukuotu Puodu". Tu gal nežinai, kad tai padariau aš su Gai- 
le?

- Tu?
- Taip, mes. Mums kilo toks ūpas stovyklinį juoką iškrėsti.
Gedas šviesiai pasižiūrėjo į Mildą ir nusišypsojo:
- Aš taip ir maniau. Algis irgi sakė: čia raganų darbas. Tu su 

Gaile, jei ne raganos, tai - tikros laumės.

(Pabaiga)

15
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O dabar patikrinkite savo pastabumą ir atmintį

1. Surašykite visų septynių Taukuoto Puodo skilties berniukų vardus.

2. Kur Taukuoto Puodo skiltis stovyklavo? Parašykite stovyklavietės 
pavadinimą ir valstybę.

3. Kurį žvaigždyną reikia surasti, ieškant Šiaurės žvaigždės?

4. Į ką panašūs arba ką primena Grigo Ratai?

16
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VIENETU VEIKLOS
GAIRĖS

LAPKRITIS
PROGRAMINĖ MINTIS: "Pasaulio lietuvis" 

SVARBUS {VYKIS: Pasaulio Lietuvio šventė

LAUKE : Iškyla su kitos tautybės skautais

VADOVAI: įrašyti naujų narių; tvarkyti mokes
čius bei prenumeratas.

UŽSIĖMIMAI: Gyvenamojo miesto istorija,
įdomybės; susipažinti su skautų sąjūdžiu pasaulyje.

PRATYBOS SKAUTAMS IR SKAUTĖMS

MIESTAS
GYVENAMOJO MIESTO ISTORIJA (knygyne yra 

daug medžiagos), įdomybės; pasiskirstyti piešiniais, 
pranešimais, fotografijų parodėle. Lietuviai tame 
mieste (žr. Liet. Enc.): kada atvyko, kokios organi
zacijos, šventės, paminklai? ŽAIDIMAI: kas mies
to žemėlapyje greičiausiai atras žinomą vietą? Kuri 
skiltis iš atminties nupieš tiksliausią žemėlapį? Ku
ri skiltis padarys didesnį sąrašą gatvių pavadinimų 
pagal: žymius asmenis, kraštus, kitus miestus, 
gamtos dalykus, indėnų (ar kitus) vietovardžius?

SKAUTU SĄJŪDIS PASAULYJE
PARODĖLĖ: skautų lelijėlės įvairių kraštų

uniformose. PRANEŠIMAS: lietuviai skautai įvai
riuose kraštuose (žr. Skautų Aido numerius). PA
RODĖLĖ: skautų spauda įvairiomis kalbomis.

IŠKYLA
Pakviesti kitų tautybių skautus ar skautes. ŽAI

DIMAI: Mišriais būreliais virti nekalbant, osusiži- 
nant tik ženklais. PANAŠIOS DAINOS: vieni padai
nuoja posmelį dainos, prieš tai pasakydami, apie 
ką daina yra; kitos tautybės bando prisiminti savo 
dainą, kuri būtų savo turiniu kiek nors panaši, ir 
padainuoja bent posmelį. Išmokti kita kalba šūkių.

PASAULIO LIETUVIO ŠVENTĖ
ŽAIDIMAI: pagal rodomą paveikslą, skaidrę ar 

iškirptą žurnalo nuotrauką, atspėti kraštą, kuris 
vaizduojamas, ir šį tą prisiminti apie jo lietuvius; 
iš kelių parinktų daiktų atspėti, iš kurio krašto 
jie yra, pvz., braziliškas riešutas (Brazilija), kava 
(Kolumbija), alyva (Venecuela), eukalipto aliejus 
(Australija); skautai iš eilės vaidina kurio nors kraš
to, kuriame yra lietuvių, gyventoją; kiti stengiasi 
atspėti. PARODĖLĖ: laikraščių iškarpos bei nuot
raukos iš įvairių kraštų lietuvių gyvenimo (žr. Liet. 
Enc. pagal kraštus, leidinėlį "Pasaulio Lietuvis"). 
DARBELIAI: padaryti pasaulio žemėlapį, pažymėti 
spalvotai kraštus, kuriuose yra lietuvių; suvesti sta
tistiką, kur kiek lietuvių yra.

’NE

VILKIUKU. IR PAUKŠTYČIU UŽSIĖMIMAI

DARBELIAI
Iš vietinio laikraščio išrinkti per savaitę visas 

nuotraukas, kuriose vaizduojamos įdomios miesto 
vietos; įvairios šventės ar kultūriniai įvykiai.

UŽDAVINYS
Parašyti kalėdinį sveikinimu skautams-ėms ki

tame mieste ar krašte ir laiku issiųsti, kad šv. Ka
lėdoms gautų; skautiškai iliustruoti, patiems pasi
daryti.

ŽAIDIMAI
Iš popieriaus iškarpyti daiktą, būdingą kuriam 

nors kraštui, kuriame gyvena lietuviai (žinomą pa
minklą, drabužį ir t.t.); kiti stengiasi atspėti.

SKAUTU VYČIU IR VYR. SKAUČIŲ VEIKLA

DISKUSIJOS
Kaip įtraukti ir geriau veikti su atitolusiu lietu

vių jaunimu? Su trečios - ketvirtos kartos liet, 
jaunimu? Koks galėtų būti II-asis PASAULIO LIE
TUVIU JAUNIMO KONGRESAS 1972 metais? Skau
tų sąjūdžio vaidmuo I-ajame kongrese. Kuo skiriasi 
ĮVAIRIU KRAŠTU LIETUVIAI? Išeivijos lietuviai 
nuo Lietuvoje gyvenančiųjų? Kas jungia išeiviją? Vi
sus? Kokios ateities galime tikėtis?

UŽDAVINIAI
Paruošti VIETOVĖS LIETUVIU ISTORIJOS bei 

veiklos apžvalgėlę: kurie užsimoti darbai išliko,kas 
išnyko, kas naujai pradėta? VYČIAVIMAS KITUOSE 
KRAŠTUOSE, tarptautiniai s. vyčių suvažiavimai - 
kas bendro? Kuo lietuviai skiriasi? Ką.gali vieni 
iš kitų išmokti? Vyčių įžodžio papročiai kituose 
kraštuose.

s. A. Saulaitis, SJ

SKAUTU AIDO
GARBĖS PRENUMERATORIAI:

V. Barmus, A. Šilėnaitė, J. Biknaitis, K. Čėsna, 
K. Dambaraitė, R. Bernotas, A. Dičius, A. Mažei
ka, R. Likanderis.

Skautų Aidą užsakė:
^Zorcesterio Neringos tuntas 2 pren. į Vokietiją, 
A. Dičius - Karnauskui į Kolumbiją, 
J. Naruševičius - D. Steikūnui.
A. Andriulionis, B. Simonaitis, E. Jakienė, dr. S. 
Budrys, kun. K. Žemaitis.

AUKOS:
E. Jasiūnas - 21 dol., E. Karvelis - 4dol.,G. 

Adomaitytė - 2 dol. A ,
Po 1 dol.: D. Abelkienė, A. Muliolis, V. Ceceta,

17.

25



MANO SKILTIS
KAI ŽAIDŽIA 

-ŠVIESA IR ŠEŠĖLIAI

©
NE PASIRODYMAI mus tems

tant traukia keleliais ir takeliais

LIEPSNOJĄ LAUŽAS, pyškė- 
damos šaudo kibirkštys, besiraitą 
dūmai, kaip balerinos, kyla ligi 
medžių viršūnių. Kartu kyla visų 
aplink laužą, ... susėdusių širdy s, 
mintys, .dainos,, pokštai. Laužų 
pašvaistėse . dingsta kasdieniniai 
rūpesčiai ir sunkumai, o į kraujų 
Įsilieja gaivios jėgos rytojaus su
manymams ir darbams.-;

e Aušros vartų tunto pauKstycių 
® Volungių skiltis stovykloje - ’

prie laužo, o didelis noras pabūti 
drauge'; grožėtis ir gėrėtis drauge, 
atsipūsti, ir atsikvėpti, po stovykli
nių ar, iškylinių. dienos užsiėmimų. 
Atsiveria siela ramybei ir 
džiaugsmui, ir svajingoje laųžp 
programoje ir nuotaikoje semia
mės naujos energijos.

'.A ' " /

LAUŽAS NĖRA CIRKAS, bet 
mes mielai stebime įdomiai vik
rius judesių ir- juoko gabaliukus; 
laužas nėra ir teatras, bet savuo
sius vaidinimus labai jautriai iš
gyvename; laužas - ir ne filmas, 
bet filmų scenas perkeliam prie 
laužo- šviesos., su stovyklinėm 
"žvaigždėm''; laužas ir ne šokių 
ar koncertų salė, bet mes džiū
gaudami pasitinkam ir išklausėm, 
sakysim , "Tauro, Rago" orkest
rą; laužas ir nė parado žygis, bet 
mes labai nuoširdžiai klausomės 
ir rimtų ir linksmų kalbėtojų, su 
pritarimu palydime pasirodymų 
eitynes.

® . .
Į PALAPINES po vakarinės 

maldos - giesmės grįžtame pa- 
pilnėję ir atsigaivinę. Baigėsi vie
na graži ir nepamirštama stovyk
linė diena, kurios vainikas - ką 
tik patirtieji laužo įspūdžiai. Po 
stovyklinio trimito paskelbtosios 
tylos jie mūsų mintyse verda di
džiu pasiryžimu eiti nuostabiu lie
tuviškosios skautybės keliu.

Labanakt!
, į < V.sl. B. Švilpukas

... o .tada, iš- miško atėjo baisus 
slibinas . , . " Laužo pramogos 
Rako stovykloje.

Vakariniame lauže prisistato Ven
tės Rago sesės ...

® N. Serelytė, D. Balzaraitė,
* L. Dainytė ir R. Vaitkutė.
@ Visos Aušros Vartų tunto.

18

"Ėjo skautas iškylauti . . . 
Brolių pasirodymas Romuvos sto
vykloje.

® A@ Ąr tu pastebėjai, kiek daug vargo
© iie turi mus atpažinti iš knygos
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NAUJI \\ \
LEIDINIAIS \

L.S.S. ANGLIJOS RAJONO LEIDINYS

BUDĖKIME, Nr. 62, 1970 m. 
Anglijos Rajono skautų-čių žur
nalas, redaguojamas V. Ignaičio. 
Daug įdomių sesių ir brolių raši
nėlių, pluoštas kronikos. K. Ba- 
rėno puikiu rašiniu paminėtas 
prieš dešimtmetį miręs s. K. Vait
kevičius. Nuotaikingos skautiškos 
s. J. Alkio iliustracijos.

I III I lull III llllllllllllllll itll

1968 LIETUVIU SPAUDOS 
METRAŠTIS. Išleido LB Kultū
ros Fondas 1970 m. Metraštyje 
susumuota 1968 metų liet, išeivi
jos raštija: knygos, žurnalai bei 
svarbesni periodikoje pasirodę 
straipsniai. Mums skautams įdo
mu prisiminti, kad savo sukaktu
viniais '68 metais spaudos srities 
nebuvome užmiršę: metraštyje 
pažymėtas Skautų Aidas, Gabija, 
Krivūlė, Skautybė. Šalia jų išleis
ta daugybė į metraštį neįtrauktų 
leidinių. Šia proga primintina, kad 
vienetai, išleidę knygą ar kitos rū
šies spaudinį, būtinai vieną kopiją 
pasiųstų lietuvių Bibliografijos 
Tarnybai ( J. Švedas, 1516 So. 49 
Ave., Cicero, Ill., 60650).

Skautininkai Br. Kviklys.dr. A. 

Mauragis, N. Jankutė, M. Saulai- 
tytė pasirodė su geografijos, reli
gijos, prozos ir poezijos veikalais, 
dienraščio Draugo atkarpomis 
perleistas s. J. Toliušio romanas. 
Gausus būrys sesių-brolių, o taip 
pat ir žurnalistai (Alantas, Janu- 
šaitis, Ramojus ir kt.) paminėjo 
skautų penkdešimtmetį gausybe 
straipsnių, raportažų, gi metraš
čio-stovyklinės periodikos skyre
lis beveik išimtinai atžymėtas 
skautų stovyklomis.

Metraštį spaudai paruošė Užs. 
Liet. Bibliografijos Tarnyba, red. 
J. Švedas, adm. A. Kareiva,spaus
dino VI. Vijeikio spaustuvė.

D. Bindokienė- MIESTE 
NESAUGU. Knyga, kurią turėtų 
perskaityti kiekvienas skautas-ė. 
Nepaprastai įdomi, ligi pat knygos 
pabaigos įtempto veiksmo apysaka, 
pernai metais laimėjusi jaunimo 
literatūros konkurse pirmą vietą.

Penkiolikmetis Arūnas su se
serim Gaile ir tėveliais persikelia 
gyventi į naują vietovę - priemies
tį, kuriame ir vyksta jaunojo dve
jetuko nuotykiai. Dėl mūsų jaunie
siems gerai pažįstamos miesto ap
linkos, 1969 puslapių knygoje ap
rašomi nuotykiai kiekvienam skai
tytojui bus tikrai patrauklūs ir įdo
mūs.

LB Kultūros Fondo leidinys, 
Nr. 44,

Vanda Franldenė--Vattkevičiciiė

Pasala Mažiesiems

KAIP RAGANA NUBAUDĖ IŠ
DYKUSI KIŠKELĮ GREITUTĮ

ir kiek jis patyrė nemalonių 
nuotykių, kol galėjo grįžti į sa
maniu namelį pas tėvus - įdomiai 
aprašoma neseniai išėjusioje vai
kų knygelėje ŠOKOLADINIS KIŠ
KELIS. Autorė -Skautų Aido skai
tytojams jau pažįstama rašytoja 
Vanda Frankienė Vaitkevičienė; 
šių metų Sk. Aido Nr. 5 esame 
skaitę jos parašytą pasaką "Lakš
tingala ir Vyturys".

ŠOKOLADINIS KIŠKELIS yra 
didesnio formato, kietų viršelių, 
labai gausiai iliustruotas ' sesės 
Jūratės Eidukaitės piešiniais. Kaip 
ir visose pasakose, taip ir šioje 
yra nuostabių neįtikėtinų akimirkų, 
pvz., sužinome, kad kiškelis Grei
tutis per trejus metus mokykloje 
sugebėjo išmokti tik vienui vieną 
raidę A; randame, kad miško kiš
kiai leido savo laikraštį "Kiškelių 
Naujienos"; stebimės, kaip pelytė 
stengiasi išlaisvinti Greitutį iš šo
koladinio apdaro; kaip mergaitė 
Giedrutė nukando abi šokoladines 
ausis, ir - Greitutis išsivadavo iš 
burtų.

ŠOKOLADINĮ KIŠKELĮ galima 
gauti pas autorę: 7311 So. Talman, 
Chicago, Ill. 60629, ir pas platinto
jus.
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.wasq didžioji seimą
VENTĖS RAGO SKAUTĖS IR UODAI

Jau praslinko miela vasara ir keli mėnesiai, kai 
Rako stovyklavietėje vyko Chicagos skautų-čių sto
vyklos. Aušros Vartų tunto rajonas šiais metais 
buvo pavadintas Ventės Ragu. Ventės Rago stovyk
lautojos vėl grįžo į mokyklas, bet stovyklos įspū
džių ir surastų naujų draugių dar neužmiršta: at
naujina įspūdžius, susirašinėja su jomis. Ventės 
Rago vardas vis dar minimas jų laiškuose ir drau
gių susitikimuose.

Šių metų stovykla daug ko išmokė. Stovyklauti 
kasmet vis įdomiau darosi. Kiekvienoje palapinėje 
patenka naujų stovyklautojų, naujų draugių. Vyresnės 
ir jau patyrusios sesės padeda naujoms geriau ir 
greičiau susidraugauti, drąsiau jaustis ir atviriau 
pasikeisti mintimis, sumanymais ir idėjomis. Taip 
pat arčiau pabendraujama su broliais skautais, iš
mokstama naujų’dainų, žaidimų, gaunama progos pa
sireikšti prie laužų. Net išmokstama, kaip sėkmin
giau "užpulti" brolių stovyklavietę nakties metu. 
Bet svarbiausia - mergaitės čia išmoksta geriau su
gyventi su kitomis skautėmis ir bendrai su kitais 
žmonėmis.

Ventės Rago stovykla tikrai gerai pasisekė. Sto
vyklautojos buvo visada linksmos, o su daina ir šyp
sena kėlė stovykloje gerą nuotaiką ir norą daugiau 
padirbėti, pasireikšti. Buvo laiko pajuokauti, bet ir 
darbo buvo nemažai. Reikėjo pasipuošti aplink pa
lapinę, valyti rajonu, statyti vartus, mokytis dainų, 
kepti duoną ant laužo, išmokti išsikepti ar išsivir
ti pietus. Visa tai buvo atlikta rūpestingai ir su noru.

Šios stovyklos tikslas buvo geriau susipažinti su 
gamta, miško augmenija, o ypatingai su Ventės Rago 
vietove Lietuvoje, kurioje buvo keliaujančių paukščių 
stebėjimo ir žiedavimo stotis.

Šiemet geriau susipažinome ir su savo senais, 
įkyriais "draugiais" - uodais. Be jų stovykla nebūtų 
tikra ir pilna. Ar kas girdėjote apie bet kurią sto
vyklą be uodų? Jie nekantriai laukė mūsų nuo pra
eitos stovyklos ir lankėsi jau ne pulkais , o divizijo
mis. Bet pamažu pripratome ir prie jų. Gynėmės ir 
kovojome, kaip išmanėme, nes slapstytis nebuvo ga
lima: stovyklos darbai turėjo būti vistiek atlikti. 
Uodai, kaip susitarę, daugiausia mus atakavo vakare, 
kai mažai turėjom laiko nuo jų gintis, nes vakarais 
vykdavo bendri laužai, šokiai ir kitos pramogos.

Dėl minėtų priežasčių visos išmokome ne tik su 
uodais kovoti, bet į stovyklos pabaigą su jais in- 
tegravomės ir visi kartu šokome polką.

"... Ventės Ragas apdainuotas, 
liks širdy ilgai, ilgai ..."

vyr. skautė v. si. L. Jadviršytė

Ventės Rago sesės Vida Kriaučeliūnaitė ir Laima 
Jauniutė viena naktį pasipuošė mėlynais kaklary
šiais ‘ G. Plačo nuotr

Jaunasis Ventės štabas: vyr. skautės R. Šilėnaitė, 
L. Jadviršytė, L. Plepytė, R. Skorubskaitė, D. Ge- 
lažiūtė, N. Viščiūtė, A. Pračkailaitė ir A. Kelme- 
lytė. I. Laučienės nuotr.

"Raguotų" sesių vakariniai užsiėmimai.
I. Laučienės nuotr.
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PILĖNAI ir NERINGA STOVYKLAVO 
KANADOJE

Clevelando Pilėnų ir Neringos tuntų apie 120 se- 
sių-brolių šios vasaros dvi savaites praleido pas tė
vus pranciškonus, New Wasaga,Ont.,Kanadoje.Gra
ži aplinka, saulėtos dienos ir pakili skautiška nuo
taika vyravo '70-tų metų vasaros stovykloje.

Stovyklai vadovavo V. A. Staškus ir Neringos tun- 
tininkė s. N. Kersnauskaitė, kapelionas - R. Šaka
lys, OFM. Neringiečių vadovės: E. Giedraitytė, 
A. Grinienė, D. Kavaliūnaitė, G. Kijauskienė, A. 
Miškinienė, A. Muliolienė, J. Petraitytė ir M. Puš- 
korienė. Gail seselė - R. Gelažienė.

Pilėnų vadovai: K. Giedraitis, Eug. Jakulis, J. 
Šenbergas, A. Simonaitis ir R. Staškus.

Ps. A. Muliolis vadovavo skautų vyčių 4dienųiš- 
vykai baidarėmis, s. VI. Bacevičius pravedė foto
grafų kursus. Laužus vedėt. Raulinaitytė ir A. Mask- 
vytis. Stovyklautojus sočiai maitino p.p. S. Urbonavi
čienė, M._Iešmantienė, M. Kazlauskienė ir L. Nage- 
vičienė. Ūkvedys - p. V. Urbaitis.

(vs)

Pilėnų vadovybė: (iš kairės) si. A. Simantis, si. R. 
Staškus, svečias akad. J. Šenbergas, tunt-kas inž. 
A. Meilus ir s.v. V. Staškus.

VERTINGIAUSIA DOVANA 
JAUNIMUI

Liuksusinė knygos nauja laida
R. SPALIO

Tėvas R. Šakalys, OFM dalina šv. Komuniją.

Gatvės 
įĮ Berniuko

52S puslapiai su 18 iliustracijų, 
skaitomi su dideliu susidomėjimu.

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

Dr. Vydūno Fondas:

NERINGOS sesių įžodis Wasagoje: akimirka iš pa
sižadėjimo Trispalvei ceremonijų rugpiūčio 21 d.

Pilėnų virš-kas vytis V. Staškus ir vyr. skautė J. 
Petraitytė Įteikia juostą ir ženklelį OPP policijos 

„ pareigūnui J. Steer už puikią stovyklos apsaugą.

MR. R. MERKYS
6650 So. Fairfield Ave.
Chicago, Illinois 60629

(Pridėkite 25c pašto išlaidoms.)

V. Bacevičiaus nuotraukos

21
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STAIGMENOS NEMUNO STOVYKLOJE
Antrosios savaitės trečiadienį Nemuno stovykloje 

įvyko jaunesniųjų vadovų savivaldos diena. Visi drau
gininkai pasiskirstė stovyklos vadijos pareigomis. 
Viršininko pareigos keistu būdu teko "711 unijos" 
vadui, si. G. Matučiui. Komendanto balsų pavadavo 
vytis v.sl. R. Sparkis, o inspektoriumi tapo brolis 
A. Jasaitis. Didžiausia staigmena buvo, kai suži
nojome, jog oro skautų draugininkas vytis v.sl. Vyt. 
Miknaitis tapo jūrų skautų pastovyklės vadu. Jūrų 
ps. Rič. Kunstmanas nenorėjo tikėti, kad oro skau
tas vadovaus suplanuotai kajakų ir canoe kelionei. 
Bet pagaliau jis atsigavo, kai Algimanto laivo vadas 
Raim. Kunstmanas (kuris turėjo vadovauti laivelių 
kelionei) nutarė praleisti dienų ant sausos žemės, 
tapdamas sporto vedėju.

Vyreniųjų vadovų laisva diena ir jaun. vadovų 
darbo diena užbaigta jaunųjų vadovų-ių šokiais- 
linksmavakariu.

Kita mūsų stovyklos staigmena-tai svečias "Vy
tautas". Beveik kas rytų vėliavų pakėlimų stebėda
vo Vytauto vardu pramintas sparnuotis. Jis at
skrisdavo pasišildyti saulutėje, palesti sėklų bei pa
dėti komendantui patikrinti skautų batus. Sis pilkas 
paukštelis, jaukiai jausdamasis, vaikščiodavo tarp 
vadovų ir skautų, retkarčiais pakeldamas galvų į 
viršų ir mesdamas žvilgsnį į brolių šypsančius vei
dus.

ps. G. Plačas

Vadovų dienos komendantas, vytis R. Sparkis pri
ima raportų. Brolio Sparkio vadovaujama pulk. J. 
Šarausko d-vė laimėjo stovykloje pirmų vietų.

G. Placo Nuotr.

GAUSI PERKŪNO STOVYKLA

Šių metų Atlanto Rajono sto
vykla Perkūnas vyko nuo rugpjūčio 
30 iki rugsėjo 7 d., 4 H stovykla
vietėje, Spencer, Mass. Joje sto
vyklavo apie 350 skautų, skaučių, 
savaitgalio stovyklautojų, vilkiukų, 
paukštyčių, sk. vyčių, vyr. skau
čių. Seserijos pastovyklėje stovyk
lavo ir būrelis židiniečių iš įvairių 
rajono vietovių. Po ilgokos per
traukos šiame rajone, teko sto
vykloje' pamatyti ir bostoniš- 
kius jūrų skautus, vadovaujamus 
j. ps. Gintaro Čepo.

Stovyklos vaizdas buvo malo
nus. Sumanių vadovų prižiūrimi, 
skautai-ės atlikinėjo uždavinius, 
statė įrengimus, linksminosi lau
žuose. Visur jautėsi pasišventusių 
vadovų ir darbščių skautų pastan
gos.

Šiai stovyklai vadovavo s. Mi
kas Subatis (Atlanto Rajono Vadas), 
Brolijos viršininkas - ps. G. Sur- 
dėnas, kuriam talkininkavo pasto- 
vyklių viršininkai: skautų vyčių - 
ps. K. Matonis ir vilkiukų - s.v. 
si. A. Špakauskas.

Seserijai vadovavo ps. B. Zda
nienė su pagelbininkėmis: paukš

tyčių pastovyklės virš. ps. A. Sai- 
mininkiene, skaučių - ps. D. Sur- 
dėniene, vyr. skaučių - sesele 
Dalia Keblinskaite ir vyr. sk. A. 
Palubeckaite ir židiniečių - s. R. 
Moliene.

Bedirbant, besitobulinant, ne
truko prabėgti stovyklos dienos. 
Stovyklai artėjant į pabaigų, dau
gumas visų šakų skautų-čių spėjo 
įsigyti aukstesnius patyrimo laips
nius , specialybes, o kai kurie ir pa
sipuošti naujais kaklaraiščiais.

Ypač paminėtini vyr. skaučių ir 
sk. vyčių įžodžiai,kurių metu įvyr. 
skaučių eiles įsijungė sesės: G. Ju- 
cėnaltė, L. Dapkutė, D. šimansky- 
tė, V. Aleksandravičiūtė ir R. Jur
kevičiūtė. Gi ankstyvų sekmadienio 
rytų pasigirdo iš įžodžio grįžtan
čių vyčių skambi daina. Kas spėjo 
anksčiau atsikelti, pirmieji pa
sveikino violetiniais kaklaraiš
čiais pasipuošusius šiuos brolius: 
Kazį Grigaitį iš Worcesterio, si. 
Algį Kidolį, si. Gintarų Miklų, Vy
tautų Mikalauskų, si. Saulių Sie- 
maškų ir Antaną Vytuvį (visi iš 
New Yorko).

Sekmadienį rinkosi skautų-čių 
tėveliai ir būriai svečių, nes po 
pietų įvyko stovyklos uždarymas. 
Matėsi ir visa eilė aukštų L.S.S. 
pareigūnų: Tarybos Pirmininkas 
v.s. A. Saulaitis, v.s. O. Saulai- 
tienė, LSB Vyr. Skautininkas v.s. 
P. Molis, pavaduotojas s. Č. Ki
liulis, LSS-jos Vyr. Skautininkė 
s. L. Milukienė, pavaduotoja s. S.

Perkūno viršininkas įteikia dova
nėlę vilkiukui Dariui Bobeliui, jau
niausiam stovyklos laikraščio 
"Perkūnsargis" redakcijos na
riui.
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Subatienė, AR vadeivos s. D. Sie- 
maškienė ir ps. G. Surdėnas, j.v.s. 
M. Manomaitis, Pirmijos narys s. 
A. Bobelis, amerikiečių skautų 
atstovai ir eilė kitų.

Uždarymo metu sesės psl. R. 
Biknevičiūtė ir V. Šlapelytė pa
keltos į aukštesnį vyresniškumo 
laipsnį. Taip pat skautas R. Bu
lota pakeltas į paskiltininkio, o s. 
v. psl. V. Dabrila į skiltininko 
laipsnį.

Nuskambėjus paskutiniam at
sisveikinimo žodžiui, sugiedo
ta Amerikos ir Lietuvos himnai, 
nuleistos vėliavos ir oficialiai už
daryta dar viena Atlanto Rajono 
stovykla.

Sutemus visi stovykloje esan
tieji susirinko į paskutinį laužų, 
kur liepsnos atošvaitoje dar buvo 
pabendrauta. Artėjant nakčiai tilo 
dainos, .kiekvieną aplankė mintis, 
kad stovykla baigėsi.

Rytojaus dieną išvyko sto
vyklautojai su atsisveikinimo žo
džiu: - Iki kitų metų ...

Beliko tik gražūs stovykliniai 
prisiminimai.

B. K.

Brolijos Vyr. Skautininkas sega 
Ordiną Už Nuopelnus antros kartos 
lietuviui Howard Beaudette. Jo ve
dama stovyklos virtuvė jau keli 
metai iš eilės maitina rajono skau
tus.

NEW YORKE PRADĖTA 
RUDENS VEIKLA

Spalio 3 d. New Yorko skau- 
tai-ės ir vėl susirinko Kultūros 
Židinyje, Highland Parke, pirma^ 
jai sueigai. Jaukiose Židinio patal
pose po vasaros tylos vėl suskam
bėjo juokas, dainos, suklego jauni 
balsai.

Atskiruose kambariuose vyko 
skautų, skaučių ir paukštyčių su
eigos. Gi vilkiukai, draugininko ir 
adjutanto vedini, išėjo į parką pa
žaisti, prisiminti vieną kitą prak
tišką dalyką, stovykloje išmoktą, 
gal siek tiek ir paišdykauti.

Jaunų, sumariiiįdraugininkų va
dovaujami, visų sakų skautai-ės 
pradėjo toliau tobulintis, planuoti 
ateities uždavinius. O tų uždavinių 
nemažai. Reikia ruoštis ateinan
čiai iškilmingai tuntų sueigai, ta 
proga kiekvienas nori įsigyti ar 
aukštesnį patyrimo laipsnį, ar ko
kią specialybę. Reikia galvoti ir 
apie kitų metų Kaziuko Mugę ir 
planuoti, ką pagaminti, kaip gra
žiau pasirodyti. Tad pirmosios su
eigos praėjo ne vien žaidžiant, bet 
ir pradedant vykdyti planus bei su
manymus ’ ateinantiems metams.

Sueigų metu atskiroje patalpo
je susirinko New Yorko skautų tė
vai visuotiniam tėvų susirinkimui. 
Susirinkimo metu buvo aptarta eilė 
aktualiausių klausimų, praeities ir 
ateities rūpesčių. įvyko ir naujo 
Skautams Remti Komiteto 1970- 
1971 metams rinkimai. P.p. A. 
Bulotienė ir I. Garunkštienė suti
ko pasilikti komitete dar viene- 
riems metams, o komitetan pri
rinkti J. Vilgalys ir D. Šilbajo- 
rienė.

New Yorko Skautams Remti 
Komitetas kas metai suruošia ei
lę parengimų: įvairias parodas, 
popietes ir tradicinį pavasario ba
lių. Taip pat komitetas rūpinasi 
skautų-čių maitinimu sueigų metu, 
paruošia Kaziuko., Mugės pietus ir 
visokeriopai gelbsti, ruošiant tra
dicinę Kūčių vakarienę.Iš suren
kamų pinigų komitetas teikia me
džiaginę paramą New Yorko skau
tams: samdomi autobusai iš-

ŽINIOS IŠ SESERIJOS
VADIJOS

Vyriausioji Skautininkė s. Li
lė Milukienė šią, vasarą lankėsi 
Detroito paukštyčių "Lakštingalų 
stovykloje, ASS Pavasario sa
vaitėje, Gintaro Mokyklos ir At
lanto rajono Perkūno stovyklose. 
Seserijos Vadijos narių informaci
jai leidžia biuletenį "Seserijos 
Aidai".

Vyr. Skaučių skyrius renka me
džiagą vyr. skaučių ir kandidačių 
programų konspektui. Sktn. P. Kal- 
vaitienės eiliuotų vaidinimų knygą 
spaudai ruošia ps. G. Budreckie- 
nė ir s. R. Česnavičienė. Ps.^G. 
Stankūnienė ruošia Vadovės Ži
nyną. Tai skiltininkės -draugi- 
ninkės knygelė, kurioje bus ri
kiuotės, ceremonialų, pareigų pa
aiškinimai, uniformos, sueigos ir 
t.t.

Tiekimo skyriuje yra gaunamos 
knygos: Skautybė Lietuvaitei, Jau
nesnioji Skautė, Jaun. Skautės Va
dovei, Skautiški Žaidimai, Tauti
niai Rūbai ir Juostų Raštai, spe
cialybių ir patyrimo laipsnių prog
ramų knygutės, skilties knygos, 
Danutė Stovyklauja, Žvaigždėtos 
Naktys.

Lietuvių Skaučių Seseriją šią 
vasarą atstovavo:

Vengrų Tautinėje Stovyklo
je - s. N. Kersnauskaitė, J. Ig- 
natavičiutė, D. Kavaliūnaitė, J. 
Petraitytė, S. Gruzdytė, R. Staš- 
kutė iš Clevelando.

Estų Tautinėje Stovykloje 
Vokietijoje - s. G. Zinkienė, s. 
J. Maslauskas, s. A. Zinkus iš 
Anglijos.

Mokytojų Studijų savaitėje - ps. 
f ii. D. Jurgutienė.

Vyriausioji Skautininkė džiau
giasi nuoširdžiu vadovių darbu, 
dėkoja visoms šios vasaros sto
vyklų vadovybėm s už gražius svei
kinimus ir ruošiasi su visomis su
sitikti LSS vadovų-ių suvažiavi
me Clevelande. >
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Val. Sakyte ALp(LKA)3083
4429 So. Maplew 1970 Nr.9 
Chicago. Ill. 6

JO • GX • fl 4™ 0^ Brolis Bronius sueiliavo
I /M^IXO ZjW1W06 Aleksandras iliustravo

Taip po trumpo aptarimo 
Buvo imtasi veikimo, 
Ir jau sueigoje kitoje 
Lokiai vadui raportuoja:

"Ot,tie skautai skandalistai, 
Kaip jie gali šitaip drįsti?" 
Pabandyk sušukt negarsiai, 
Jau žiūrėk - ir vėliai bars jie .

Žinot, kaip yra, broleliai, 
Privačiuos namuos ar salėj? 
Nusičiaudėk nors nesmarkiai, 
Šeimininkas jau ir karkia:

$ * * * *

Teko durys laužt spintelės . . .

Po vienos kitos savaitės 
Stovi būklas, kaip pilaitė. 
Tik viduj šio to dar reikia, 
Tad Lokių skiltis vėl veikia:

Miko brolis prisidėsiųs - 
Langus ir duris įdėsiųs . , 
O skiltis jau ryt iš ryto 
Bus darbe, kaip įsakyta!

O už vis labiau didžiuojas 
Algis Drimba, tas puikuolis! 
(Tik į pyktį šypsnis kinta, 
jei kas primena jam spintų .

Kai kas pyko, kai kas juokės. 
Sako: "Drimba, lyg apuokas 
Tupi tyliai užsidaręs".

Bet labiausiai plušo Drimba. 
Tas broliukas rūpestingas: 
Porai kirvių lūžo kotas, 
Antai, piūklas jau kuprotas . .

Vienas griebė dirbti stalų, 
Du prie kėdžių - kala, kala . . 
O mūs Drimba, kaip planuota, 
Stato spintų komplikuotų!

Na, ir kalė, na ir pylė 
Mūs lokiukai net sušilę - 
(Kas į nykštį, kas į smilių, 
O kai kas į vinį skilia!)

Bet dabar skilties loki ūkų 
Nepaimsite, broliukai!
Vaikšto jie užvertę nosis, 
Tegu sau kiti žinosis.

- Algio tėvas galų sklypo, 
Sako, duosiųs mums už dykų, 
Jono tėtė nuo statybos

. Turi medžiagų gausybes.

DRIMBOS SKILTIS BŪKLĄ STATO

Prieš savaičių kokių porų
Skilties vadas tarė oriai:
- Vyrai, esam ne miegaliai, 
Tad toliau taip būt negali!

Štai naujausias skilties planas: 
Statom buklų, nors ir tvanas. 
Kai turėsime pastogę, 
Bus veikla visai kitokia.

Baigę darbų jie tų dienų 
Žiūri - trūksta skauto vieno. 
Skiltininkas net supykęs:
- Kur tas Drimba, vaiks išdykęs?

O Drimbelė spintoj tupi, 
Žinote, nekokiam upe . . . 
Mat, duris ne taip įdėjus, 
Nėra kaip laukan išėjus . . .

30.7 1 i. 2 0
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