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SUTINKU, KAD SKAUTU AIDAS - 
MARATONAS

(žiūr. š. m. Sk. Aido Nr,. 1 str. apie olimpi
nės ugnies nešėjus)

Graikijoje, netoli Atėnų, Atikos pajūryje yra 
(vietovė, vadinama Maratonu. 490 m. pr. Kr.

.. ties Maratonu atėniečiai, vadovaujami 
Miltiado nugalėjo persus. Šią džiugią perga
lės žinią Maratono gyventojams pranešti iš
skubėjo iš kovos lauko vienas karys - pa
siuntinys. Atbėgęs apie 30 mylių su visa 
to meto kautynių apranga, bėgikas, perda
vęs pergalės žinią, krito negyvas.

Dabar sporto olimpiadose viena iš sun
kiausių lengvosios atletikos rungčių yra Ma
ratono bėgimas, tuo vardu pavadintas pagal 
aną Maratono įvykį. Tai yra 42 kilometrų 
bėgimas įvairiais keliais ir keleliais, kurie 
eina per nustatytas vietoves. Maratoniniai 
bėgikai nubėga šį nuotolį per 2 1/2 vai. ar 
mažiau.

Mūsų Skautų Aidas yra tarsi tas Maratono 
bėgikas, skubėdamas su įvairiomis žiniomis, 
žinelėmis iš skautiškojo pasaulio į jūsų namus. 

Ir jo kelyje pasitaiko nelygumų, kliūčių, kurias 
jis ryžtingai stengiasi nugalėti.

Viena tokių kliūčių yra prenumeratų negau- 
sa. Šie mėnesiai yra skirti Skautų Aido pre
numeratos vajui. Šiuo tikslu Skautų Aidui įtai
ką atskubėjo Chicagos Skautininkų-ių Ramovė, 
skelbdama prenumeratos vajaus konkursą. V.s. 
V. Tallat-Kelpšos vadovaujama komisija pra
ves vajaus konkursą taškų sistema. Vienetai, 
surinkę daugiausia taškų, bus apdovanoti pre
mijomis.

Tad įsijunkime į konkursą! Neleiskime 
Skautų Aidui, kaip tam Maratono bėgikui, at
bėgti ir mirti prie uždarytų durų; stovėdami 
tarpdury, laukime jo ir kvieskimės vidun. 
Tenelieka nei vienos skautiškos šeimos, kuri 
nepriimtų Skautų Aido!

Užsisakykime jį dabar, tuojau.
vyr. sk. Irena Šerelienė 
red. kolegijos narė

AUŠROS VARTAI - MECENATAS

Seserijos Aušros Vartų tuntas Chicagoje, atsiųsda
mas savo praėjusios vasaros tunto stovyklos mon
tažą, kartu pridėjo 50 doT. aukąSk. Aidui paremti.

Skautiškas'ačiū sesėms aušrietiems už paramą žur
nalui.

Laukiame ir kitų mecenatų, kurie "nupirktų" po 
keletą Aido puslapių novelei, stovyklai, poemai ar ki
tam rašiniui.
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CIKVKLAXDO PS-Gitaras PlaJas
SUVAŽIAVIMO

ATGARSIAI
KELETAS IŠ DAUGELIO STUD MINIU SIŪLYMU

Manau, kad šių laikų smarkiai 
augančios technologijos, pa
greitinto mokslo ir modernios 
visuomenės reikalavimų sūkuryje, 

kai auklėjimas yra kažkaip vis nu
stumiamas kitų žiniai, skautai turi 
vienų geriausių atsakymų į jau
nimo auklėjimą. Mes jį vadiname 
skilčių sistema. Aš čia nieko naujo 
nepasakiau, nes ši sistema jau sėk
mingai veikia nuo 1907 m.

■ Norėčiau iškelti tik tai, kad gal 
mes netaip laviname pagrindines 
šios sistemos asmenybes, būtent 
- skiltininkus. Suteikdami daug 
techninių skilčių sistemos žinių, 
mes neparuošiame jų šių dienų 
sėkmingai veiklai, kurios didžiau
sia žymė, mano nuomone, yra jud
rus vieno žmogaus psichologinis 
bendravimas su kitu.

Jaunuolis, įsirašęs į organi
zaciją, nenori tapti tik vardu są
raše; jis nori turėti draugų, jaus
tis reikalingu ir, svarbiausia,nori 
rasti tikslą šiame gyvenime.

Skautavimą padarytume daug 
prasmingesnį šių dienų jaunimui, 
jei, lavindami vadovus, skiltinin
kus bei draugininkus, duotume 
jiems daugiau progų tarpusavy pa
bendrauti, pasitarti, padiskutuoti 
savas problemas. Amerikiečiai tai 
vadina " hang-ups”. Konkretūs pa- 
siūlvmai yra:

® Vadovų stovyklose ar skilti- 
ninkų kursuose įvesti problemų 
sprendimo valandas. Jose lekto- 
riai-instruktoriai pateikia kursan
tams aktualių vadovavimo proble- 

ų, kurias visi kartu sprendžia, 
ia jaunas vadovas gauna-prakti-

nės patirties, kaip spręsti ir sava
me vienete sutiktus tolygius ir pa
našius atvejus. Gera asmeninio 
bendravimo praktika.

"Aidininkai1', susitikę Vid. Rajono suvažiavime: 
Toliušis, Šerelienė, Vindašienė ir Vosylius.

V. Bacevičiaus nuotr.

© Laikyti vadovą VADOVU, 
nežiūrint, ar jis būtų jaunas ir 
neprityręs, ar senas ir prityręs. 
Niekas taip nesužlugdo jauno va
dovo pastangų ir gerų norų, kaip 
vyresnis vadovas, kuris nekreipia 
į jį dėmesio arba laiko jį protiš
kai ar kitaip žemesniu už save. 
Jaunimas nori kam nors priklau
syti, gauti dėmesio bei pagyrimo. 
Todėl svarbu, kad jo darbai, nors 
ir menki, būtų įvertinti. Jaunimas 
taip pat nori žinoti,ką kokie veiks
mai pasieks. Jei nėra išaiškintas 
logiškas veiksmųrezultatas, jiems 
ir tas veiksmas yra beprasmis. 
Duodant uždavinį, paaiškinti,kodėl 
jis tai turi daryti ir kokie laukia
mi ir galimi rezultatai. Matydamas 
tikslą, kiekvienas mieliau tai vyk
dys.

® Trečias pasiūlymas yra - 
parūpinti įdomią saviveiklą, nau
doti modernias vaizdines prie
mones, perteikiant skautines ži
nias. (Paskaitos ir pamokos skau
tų sueigose turėjo baigtis su elek
tros lemputės išradimu.) Visa tai 
vykdant, svarbu paaiškinti ir šių 
informacijų svarbą tolimesniame 
skauto gyvenime.

Miesto skautą labai vilioja nuo
tykiai gamtoje, kur jis dar stip
riau pajunta savo asmenį, kur jis 
nėra kasdienine miesto statistika. 
Šis atvejis labai svarbu visada pri
siminti. Tik įdomi veikla jaunuolį 
pritraukia ir kelia pasitikėjimą, 
ir tik tada galima sėkmingai sta
tyti tvirtus rėmus jo charakteriui 
ir šio pasaulio geresniam suprati
mui.
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P. Mašiotas J. Gruodis A. Baronas V. Kudirka

< i o»i s *#+/#«###4*****##«*#*r*4#***#*#**##***

ry’urnalas Archivum Philologi- 
f .cum paskutinįmetųmėnesįaiš- 

'kina sekančiai: iš pradžios 
gruodis buvo priklausomybinis 
būdvardis, sudarytas iš gruodas 
(kietai sušalusi žemė), ir buvo 
tos pat reikšmės, kaip gruodinis, 
senasis šio mėnesio pavadinimas. 
Tai tas laikas, kai žemė būdavo 
sušalusi, gruodu pavirtusi.

Aukštaitija šį mėnesį Lietuvai 
davė rašytoją A. Baroną (1917), 
kompozitorių J. Gruodį (1884), o 
Suvalkijoje gimė dr. V. Kudirka 
(1858), prez. dr. K. Grinius (1866) 
ir Pr. Mašiotas (1863). Pastara
sis labiausiai mums žinomas,kaip 
jaunimo literatūros puoselėtojas, 
atspausdinęs per šimtą knygų vai
kams. Ne vienas prisimename jo 
knygas: Ir aš mažas buvau, Spar
nuočiai, Pažadėta ir tesėta. O kas 
beužmirš jo vertimus: Bitę Mają, 
Daktarą Dolitlį, Povilo gatvės vai
kus - knygos, kurias ir dabar te- 
beskaito viso pasaulio vaikai.

Gi turbūt mažai kas žino, kad 
Mašiotas kartu buvo ir fizikas-ma- 
tematikas, pedagogas, vienas Liet. 

mokytojų sąjungos steigėjų, dauge
lio matematikos vadovėlių auto
rius . . . Nepaprasta asmenybė; 
vyr. skautės ir sk. vyčiai turėtų 
ją plačiau panagrinėti.

Gruodis žymus ir dviem kultū
rinėmis datomis: 1920 gruodžio 31 
d. Kaune įvyko Traviatos ope
ros premjera lietuvių kalba - liet, 
operos užuomazga; pirmasis Ame
rikos lietuvių vaidinimas įvyko 
1889 gruodžio 31 d. Plymouth, Pa.

Akademinė skautija šį mėnesį 
prisimena sekančias datas: 1947 
gruodžio 14 d. išeiviškoji SSD 
(Stud. Skaučių Draugovė) įregis
truota centrinėje liet, studentų at
stovybėje (Vokietijoje), kaip akad. 
skaučių vienetas, tęsiąs Lietuvo
je veikusių akademikių tradicijas; 
1947 gruodžio 30 d. prasidėjo an
troji akad. skautų stovykla Fische- 
ne, Bavarijos Alpėse. Viso suskri
do 72 dalyviai-ės iš 15 Vokietijos 
universitetų.

Sveikiname tris seses ~vyr. 
skautininkes, šį mėnesį švenčian
čias savo gimtadienius: M. Joni
kienę, A. Namikienę ir O. Saulai- 
tienę.

PARTIZANĖS MINTYS

Kai pakils žvaigždė pirma, 
Išeisiu aš - tik aš viena: 
Į tamsų miškų, be kelių, 
Paliksiu tuos, kuriuos myliu .

Tėvynę brangių priešas puola, 
Ginti jų visi jau stoja - 
Ir aš einu, nors dar jauna, 
Ir mano pareiga apginti jų.

Mirties bijau? Ne, nelabai . . . 
Artėja priešų jau pulkai.
Va, stoja ten mano draugai: 
Galvas iškėlę žengsim mes, 
Kur tik žvaigždėtas takas ves.

Kristina Bukaveckaitė, 
Kernavės tuntas

■
 PATIEMS MAŽIAUSIEMS - PATS ILGIAUSIAS

I langelius reikia įrašyti vaizduojamų gyviųar daiktų pavadinimus
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JČIŠKVlgNAS PKATCTRTItfAIR. 
PUOLIA.LABAI ĮVATHAI.-^tė.

ARČIAU viešpaties
eimos šventes sudaro gimtadieniai,vardadieniai, 
naminės sukaktys, Motinos Diena, Tėvo Diena ir 
t.t. Viena iš ypatingesniųjų šeimos švenčių yra 

Kalėdos. Tada lietuviški papročiai gražiai išreiškia 
šeimos vienybę, kai dalinamasi paplotėliais; 
priklausomumą viens antram, kai dėkojama 

Dievui už praeinančių metų malones;
pasitikėjimą savo tarpe, kai meldžiama gra

žios ateities.
Ir visą nuotaiką jungia ir pakelia rūpestingai pa

gaminti tradiciniai valgiai, papuoštas baltas Kūčių 
stalas, eglutė, aptemdytos šviesos, žvakutės.

Lietuvių mintys per Kalėdas natūraliai krypsta 
į Lietuvą, kur beveik kiekviena šeima turi giminių, 
artimųjų, pažįstamų. Kalėdų naktį mus riša meilė, 
kuri sujungia širdis, kaip skautė nupiešė čia pride
damame piešinėlyje. Meilė šeimoje ir lietuvių tarpe 

gali būti stipresnė už laiką ir nuotolį, už geležinę 
sieną.

Per skautų ir skaučių sueigas, lituanistinėje mo
kykloje arba namie tenka daryti eglutei papuošimus 
ir jų sugalvoti įvairiausių, kad eglutė būtų kuo gra
žiausia. Viena skautė antrajame piešinėlyje pavaiz
davo, kaip visi žmonės, kurie sujungti meile, pra
turtina krikščioniškąją šeimą, kiekvienas įnešdamas 
ką nors ypatingo: džiaugsmą,taikos-ramybės supra
timą, atleidimą, giedrią nuotaiką,rimtumą, sumanu
mą. Dievas kiekvienam davė savąją specialybę, kaip 
jis ar ji gali kitiems padėti.

Kalėdų šventė yra ateities šventė, kadangi tikime, 
kad pasaulis kada nors bus toks artimas ir arti Vieš
paties, kaip ir mes, susėdę kartu prie Kūčių stalo.

s. A. Saulaitis, SJ
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VIENETU VEIKLOS
GAIRĖS

Gruodis
PROGRAMINĖ MINTIS: "Prie Kūčių stalo" 

SVARBUS jVYKIS: Skilties Kalėdų šventė

LAUKE : Žiemos iškyla

VADOVAI: Įrengia ar tobulina skautų buklą;
pasitempia lietuvių kalboje.

UŽSIĖMIMAI SKAUTAMS IR SKAUTĖMS

VIENETO TARNYBA
Iš anksto viską paruošus, talkinti vietovės lie

tuviams ar kitiems, pvz., sutvarkyti knygyną,aplan
kyti senelius, papuošti viešoje vietoje eglutę; įvy
nioti dovanėles mažesniųjų vaikų kalėdinei šven
tei.

LIETUVA DABAR
Pasidalinti dalykais - viena skiltis trumpai pa

pasakoja apie mokyklas, kita apie religinę padėtį; 
kiti apie ruošiamas šventes ar išleidžiamas knygas. 
UŽDAVINYS: per mėnesį rinkti įvairias išeivijos 
lietuvių spaudos iškarpas apie dabartinę Lietuvą ir 
suklijuoti ant lapų pagal turinį.

KALĖDŲ PAPROČIAI
Prieš Kalėdas papasakoti skautams-ėms, kas iš 

praeities atsimenama apie kalėdinius papročius.

SKILTIES ŠVENTĖ
Vietoj vienos sueigos, kiekviena skiltis gali su

ruošti savąją Kalėdų šventę, kurio nors namuose, 
atsinešti įvairių užkandžių, sugalvoti trumpą prog
ramėlę, papuošti stalą, pagroti tinkamą plokštelę, 
pasidalinti dovanomis.

BŪKLAS
Kiekviena skiltis įrengia ar patobulina dalį skau- 

tų-čių būklo, kad būtų smagu jame susirinkti; jeigu 

būklo neturima, padaryti lengvai nešamą dėžę, Ku
rioje būtų visi daiktai vartojamai patalpai papuoš
ti prieš pat sueigas.

LIETUVIU KALBA
Įvairūs žaidimai (žr. " Skautiški Žaidimai" ypa

tingai Nr. 31, 32, 33, 35, 36, 38 ir kiti).

ŽIEMOS IŠKYLA
Su pėdseka; virti iš ledo ar sniego tirpdytą van

denį; pasidaryti rogutes daiktams vežti. ŽAIDIMAS: 
kova sniege arba užimti "pilį". Pasiimti pačiūžas.

VILKIUKU IR PAUKŠTYČIU PRATYBOS

DARBELIAI
Padaryti iš popieriaus, riešutų ir_pan. papuoši

mus eglutei. Padaryti savo šeimos kučių^stalui pa- 
puošimėlį, servetėlei žiedą ar vardui užrašėlį ar 
Lietuvos vaizdais apklijuotą dėžutę.

UŽDAVINIAI
Gerasis darbelis Kalėdų proga (žr. spalio mėn. 

diskusijas).

ŽAIDIMAI
Žr. "Skautiški Žaidimai", žaidimai žodžiais.

DISKUSIJOS
Kaip šventė Kalėdas namie? Kaip buvo papuošta? 

Ar buvo svečių? Kokias dovanas gavo?

SKAUTU VYČIU IR VYR. SKAUČIŲ VEIKLA

UŽDAVINIAI
Padėti suruošti eglutę lituanistinei mokyklai ar 

kitai jaunimo grupei. Įrengti ar ištaisyti savo kam
pelį ar savo būklą. Gerasis Kalėdų darbelis - žie
mos tarnyba: visi dirba kartu ir kiekvienas prisi
deda!
DISKUSIJOS

LIETUVIU KALBOS TARMĖS (Žr. LE, XV); kaip 
keičiasi kalba išeivijoje? Svetimybės ir nauji žodžiai.

Pravesti kalbos ar SKAITYMO KONKURSĄ, jau
nesniesiems. Kokios taisyklės? Ką skaityti ar dekla
muoti? Kaip pasisekė? LIETUVA DABAR - jos pa
dėtis per 1970 metų Kalėdas. Ką, nežiūrint okupaci
jos, lietuviai sugebėjo atsiekti moksle, mene, pra
monėje? Ko trūksta? Kas jiems sunkiausia? Pasi
kviesti asmenį, kuris neseniai lankėsi Lietuvoje.
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@ SKAUTYBĖ yra linksma brolija.
® SKAUTIŠKASIS LAVINIMAS pakelia mūsų busi
mųjų piliečių lygį, ypač būdo ir sveikatos atžvilgiu. 
Savanaudiškumų turi pakeisti tarnyba. Lavinimas tu
ri padaryti vyrukus asmeniniai, dvasia ir kūnu su
gebančius tarnauti savo draugams.
@ VADOVAS turi mokėti džiaugtis gamta, suprasti 
šeimos tradicijas ir dalykus matyti iš skauto taško. 
Jis turi tapti vyresniuoju broliu, vesti ir duoti užsi
degimo teisingų kryptimi.

Lordas Robert Baden-Powell, 
Skautų Įkūrėjas,

Skauto statula prie Amerikos skautų 
vyriausios vadovybės būstinės, kurių 
sukūrė skulptorius R. Tait McKenzie

Amerikos skautai, "įsikūrę" didmiesčio krautuvėje, 
praeinantiems pirkėjams rodo skautiškos iškylos 
mandrybes ...
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Sesė N

(paukštyčių pasirodymas laužui)

Prie lauželio sėdi būrelis paukštyčių. Į laužavietę 
nedrąsiai ateina nykštukas PLEPUTIS. Jis nešasi 
lazdelę, dešrelę, servetėlę ir puoduką. Apsidairo 
(bet nepastebi skautukių), pasižiūri į laužą ir su
šunka:

PLEPUTIS: Ei, Barzdyla! Kupreli! Kukuli!
Šen greičiau! (moja) 
Kokį laužą pamačiau! 
Liepsnos trašką, 
Malkos braška, 
Tartum vilkas 
Vytų mešką!
Čia sušilsim rankeles 
Išsikepsim dešreles!

Dabar į laužavietę atskuba BARZDYLA, KUPRELIS 
ir KUKULIS. Visi nešasi po lazdelę, dešrelę,serve
tėlę ir puoduką. BARZDYLA eina glostydamas barz
dą, KUPRELIS eina šlubuodamas, susikūprinęs, 
KUKULIS eina pasišokinėdamas.

BARZDYLA: (linksmai)
Tik pažvelkite! Ugnelė!

KUPRELIS: (šildosi rankas)
A-ta-ta! Karšta liepsnelė!

KUKULIS: (susiėmęs pilvą)
Gur-gur-gur mano pilvelis - 
Baisiai nori jis dešreles!
Laukt ilgiau nebegaliu - 
Šonai plyšta nuo dieglių!

VISI KETURI: Kepkim kepkim dešreles 
Ir sušilkim rankeles!

(užmauna dešreles ant lazdelių ir ruošiasi kepti)

BARZDYLA: (staiga susirūpinęs)
Bet ar gavome leidimą? 
Pinigų už jį daug ima . . . 
Ar galėsim sumokėti?
Prie ugnelės pasėdėti?

Jam baigus kalbėti staiga sušunka paukštytės:

PAUKŠTYTĖS: Labą vakarą, nykštukai, 
Žalio miško žmogeliukai!

NYKŠTUKAI: (nusigandę pasitraukia nuo ugnies ir 
žiūri į skautukes)

I PAUKŠTYTĖ: Kaip malonu, kad atėjot
Mūsų laužą apžiūrėjot!

II PAUKŠTYTĖ: Prašom, kepkit dešreles
Ir sušilkit rankeles!

III PAUKŠTYTĖ: Prašom, kviečiame visus -
Pasėdėkite pas mus!

BARZDYLA:(į nykštukus) Kas jos tokios?

PLEPUTIS: Nežinai dar? Tai paukštytės!

BARZDYLA (nustebęs) Jos paukštytės? Be sparnų?

KUPRELIS: (nustebęs) Ir be kuodų?

KUKULIS: (nustebęs) Be snapų?

PLEPUTIS: (numoja ranka)
Ot kvailučiai! Tos paukštytės 
Juk yra žmonių mergytės!
Jų sparnai - geri darbeliai, 
Jas aukštyn kasdieną kelia!

BARZDYLA: O iš kur tu jas pažįsti?
Pagalvok, gal kartais klysti!

KUPRELIS: Gal nėra jos tokios geros,
Gal pikčiurnos, o gal baras?

KUKULIS: Gal už ugnį lieps mokėti?
Reikia gal pasiderėti?

PLEPUTIS: (nekantriai sumojuoja rankomis)
Ša! Nutilkit! Lyg vaikai 
Plepate visi labai!
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Apie jas aš daug girdėjau 
Ir iš paukščių ir iš vėjų, 
Iš gėlių ir vabalų. . . 
Ne juokus aš čia malu! 
Gyvuliukai prisispyrę 
Tas paukštytes baisiai gyrė: 
Kad jos geros ir tvarkingos, 
Kad mandagios, pareigingos, 
Kad jos linksmos, kad malonios, 
Myli gyvulius ir žmones!

PLEPUČIUI kalbant visi nykštukai susėda ir rimtai 
klausosi. PLEPUČIUI baigus, nykštukai pašoka ir 
nusilenkia paukštytėms:

BARZDYLA, KUPRELIS,KUKULIS:
Kaip malonu jus pažinti 
Ir vardu net pavadinti!

PLEPUTIS: (lenkiasi)
Aš - Pleputis! Daug žinau, 
Daug girdžiu ir pamatau, 
Bet daugiausia tai ... plepu - 
Užsičiaupti man sunku!

KUPRELIS: (lenkiasi)
Aš - Kuprelis, aš vargšelis, 
Aš nemylimas žmogelis, 
Gerų darbų padarykit - 
Mano kuprų ištaisykit.

KUKULIS: (lenkiasi)
Aš - Kukulis! Va koks storas! 
Tartum senas miško voras! 
Ak, tas mano apetitas - 
Jo neturi niekas kitas!
Aš kramtau, kur tik einu

■Ir privalgau ... vis už du!

BARZDYLA: (lenkiasi)
Aš, kaip matote, Barzdyla. 
Man barzda lauže apsvilo . . .
Auginu jų tartum gėlę - 
Matot, kaip gražiai sužėlė!

(parodo ir paglosto savo barzdų)

Tie mažyčiai puodeliukai
Buvo ųžuolo giliukai, 
Stalas, lapeliu apklotas, 
Buvo baravyko kotas.

Taip nykštukai čia puotavo 
Ir linksmas dainas dainavo 
Barzdas glostė, valgė, gėrė 
Ir . . .

nu
trūko

pasakėlė . . ,

******

ŽIEMOS NAKTYS
Klausau, 
Kaip krykštauja naktis. 
Tą juodumą kutena 
Žibantis žvaigždynas - 
Ir aidinti mintis.

Ir keliauju
Grigo Ratais
Virš sustingusių šakų
Ten, kur jausmas viešpatauja, 
Ir kur dvasios ledas kietas 
Tampa ilgesiu karštu.

Staiga - tyku.
Tesigirdi
Sielos kalba trumpa: 
Tikiu.

v.si. Dina Gelažiutė

VISOS PAUKŠTYTĖS:
Kaip malonu jus pažinti 
Ir vardais net pavadinti! 
Džiaugiamės, kad čia atėjot, 
Mūsų laužų apžiūrėjot.
Prašom - kepkit dešreles 
Ir sušilkit rankeles!

PAUKŠTYTĖS ir NYKŠTUKAI apstoja lauželį. Nykš
tukai kepa dešreles ir duoda paragaut paukštytėms. 
Paukštytės patiesia nykštukų servetėles ant žemės, 
o į jų puodukus įpila pieno. Tada visi susėda ir vai
šinasi. Tuo metu I Paukšt, išeina į priekį ir sako:

I PAUKŠTYTĖ: Pasakysiu pasakėlę,
Kaip nykštukai pienų gėrė - 
Po lašelį kliuku - kliuku 
Iš mažyčių puodeliukų.

"VAIZDELIS" AUDČ& EIKiklAHĖ 
(O M.-^OSTOnIAS
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SINOJAHI LESYKLA: 
PLOTAS 12"* 18", AUKŠTIS 
12". STOGAS PLATESNIS, 
KAD SNIEGAS NEKRISTU 
ANT LESALO. JĄ GALIMA 
PRITRAUKTI PRIE PALAN
GĖS MAISTUI PAPILDYTI.

lesyklos įrengiamos 
PIETLĮ PUSĖJE-UŽUOVĖJOJ, 
T-EN ŠILČIAU. AUKOTIS 
NUO ŽEMĖS BEHT 3 PĖDOS.

V&JIHĖ LESYKLA gera tuo . - 
KAD VĖJUI PUČIANT J| SUKI
NĖJASI IR LESYKLOJ SVEČIAI 
VISADA YRA UŽUOVĖJOJE.
PLOTAS 14* *20" GYLIO , 
AUKOTIS IO", STOGAS . 
NUOŽULNUS.UŽPAKALINE ((" 
SIENELĖ STIKLO. APIE 
IO PĖDU STIEBO VIRŠUJE

ĮTVIRTINAMA 
METALO LAZDELĖ

KURI PRAM AU
NAM A PPO 
LESYKLĄ.

SKARDOS APLENKTAS, 
KAD KATĖS NE- 

ĮSLIUoGrtlA ■ JĮ

SPARNAI 
20’
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Mikė Švilpa ir

Kalėdų diedas
J. Martinaičio

karikatūros ir žodžiai.

1. Džiaugias Švilpa per Kalėda:- 
Lanko jį Kalėdų Diedas — 
Linki švenčių jam smagių. 
Duoda dovanų brangių.
Mikė Diedui spaudžia ranką, 
Kad Kalėdoms jį aplanko. 
Pasiilsi jo namuos 
Iš kelionės tolimos.

Šie piešinėliai 
apie Švilpą ir 
Kalėdų dieduką 
paimti iš 1937 
metu Skautu 
Aido. Kaip ma
tote, Skautą Aido 
prenumeravimo 
reikalas niekad 
nepasensta.

O TU AR JAU 
UŽSISAKEI 
SKAUTU, AIDĄ,?

4. Oi, ilgai čia Diedas gaišo: 
Išvertė jis visą maišą, 
Bet mūs Švilpa nė vienos 
Sau nerado dovanos.
Dovanų jisai nepeikia, 
Bet neranda, ko jam reikia. 
Diedas Švilpos mūs kuklaus, 
Ko jam reikia, tuoj paklaus.

2. Geras Diedas krapšto plikę: 
Ką čia dovanojus Mikei? 
Kaip dabar čia sužinot, 
Ką tam Mikei dovanot? 
Mikės Švilpos Diedas klausia, 
Kas patinka jam labiausia. 
Mikė laikosi kukliai 
Ir tik šypsosi dailiai.

5. Tarė Švilpa: — Baigias metai, 
Rūpi man prenumerata, 
Neturiu aš pinigų — 
Ot, kodėl man nesmagu! 
Ak, gerasis mano Diedai — 
Tas man širdį tik ir ėda! 
„Skautų Aidą“ užsakyk 
Ir dalyką sutvarkyk!

3. Diedas antakius pakėlė: 
Įteikė jis Švilpai lėlę.
— Ačiū, — tarė Švilpa mūs 
Nusiminęs, neramus.
Davė Diedas jam blizgučių: 
Džiaugtųsi maži vaikučiai, 
O mūs Švilpa ir čionai 
Dairosi kažkaip liūdnai.

6. Diedas reikalą sutvarkė — 
Mūsų Švilpa nebeverkia: 
„Skautų Aidas“ jį lankys, 
Švilpa „ačiū“ pasakys.
Ir mane gerasis Diedas 
Aplankys per šias Kalėdas. 
„Skautų Aidą“ iš širdies 
Išrašyti man padės .. .

SKAUTIŠKO ORKESTRO MUZIKOS ’’INSTRUMENTAI”
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Mano Miela Drauge,

Sj au seniai aš Tau rašiau, o iš Tavęs nė žodelio, 
j Laukiau Tavo laiško, buvau ir viltį praradus. Ta- 

J čiau šiandieną jį gavau. Ir kiek man buvo džiaugs
mo jį atidaryti ir skaityti.

Nusiminiau radusi skundus ir nusivylimą. Rašai 
daug ir smulkiai apie savo vargus. Nori, kad aš tau- 
patarčiau, kaip Tau gyventi, kad būtum laiminga? Na, 
ką aš galiu Tau patarti ir išgalvoti. Nebent ką pats 
Dievas sugalvojo - tai Dešimt Dievo įsakymų. Tu juos 
gali vadinti ir 10 patarimų jaunam draugui. Jie tin
ka visiems žmonėms - mažiems ir dideliems, jau
niems ir seniems. Nemanau, kad aš turėčiau juos 
Tau išvardinti. Žinau, kad Tu juos atsimeni iš mažų 
dienų. Tik jų visų laikykis ir pamatysi, koks Tavo 
gyvenimas bus šviesus.

Tuo ir baigiu, linkėdama Tau daug laimės gyve
nime.

Renata Slapšytė, 
Anglija

tfWafWWWWWWMWVWWWWWMWtfMWWWWWWWWWWWW

AŠ JAU VYR. SKAUTĖ

isą savaitę laukiau tos ypatingos įžodžio nakties, 
w Saldžiai miegant pavargus nuo trijų dienų nemie- 
f gojimo ir labai sunkios iškylos, buvau pažadinta 
sesės viršininkės. Suėmė pyktis, bet kartu ir di
džiausias džiaugsmas apėmė mane, būnant beveik 
tikrai, kad jau dabar ir aš įsijungsiu į tikrą skautų 
gyvenimą. Atsieksiu tikrą skautavimo tikslą.

Kūnas taip šąlo, bet širdis buvo pilna šilumos ir 
ypatingo džiaugsmo. Sesė vyr. skautė užrišo man 
akis, bet tuo pačiu kartu ir atidarė jas dar daugiau 
ir leido matyti tikrą vieningumo reikšmę. Galė
jau pasitikėti ja ir pavesti save jai, nes ji.buvo mano 
sesuo ir taip pat skautė. Širdis labai plakė ir mintys 
skraidė po visą dangų. Žinojau, kad esu su visomis 
sesėmis, mano draugėmis, ir aš buvau patenkinta.

Atrišo man akis ir pamačiau, tiek daug pamačiau: 
kiekvieną žolytę, vabalą, lapą ir medį. Dievas buvo 
labai arti. Susijungiau su savo sesėmis ir jutau, kad 
jų niekad neapleisiu ir jos neapleis manęs, - net ir 
po išsiskyrimo. Jaučiau kažkokią amžiną meilę ir 
viltį.

S°sė užrišo šlipsą ir man nuriedėjo ašara, 
vyr. sk. Gailė Jucėnaitė 
(Perkūno stovykloje)

į MODERNI MUZIKA
| /įsam pasauly dabar vaikai klauso muzikos. Ši po-. 
Į/ puliari muzika yra labai triukšminga, bet beveik’ 
V visiems patinka. Tėveliams ji nepatinka: jie mano, 

kad ta muzika per daug triukšminga. Jie pripratę
klausyti klasikinę muziką ir sako, kad tik toje muzi
koje galima rasti turinį. Mūsų muzikoj nėra jokio 
turinio. Paklausus kitų žmonių apie modernišką mu
ziką susidaro įspūdis, kad ta muzika yra laukinų 
žmonių muzika. Jeigu suaugusieji paklausytų mūsų 
muzikos žodžių, jie atrastų ir turinį. Man patinka 
ši muzika, nes ji yra kitokia. Ji yra moderni.

kernavietė Rūta Norkutė

šia fotografiją įsidėjo labai plačiai paplitęs žurnalas 
Woman's Day pažymėdamas, kad tai Bostono lietuvai
čių skaučių darbas. Tokiais papuošimais buvo papuošta 
eglaitė Bostono miesto salėje. Žurnale taip pat duoda
mi nurodymai kaip reikia tokius papuošalus gaminti.
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NAKTINIS ŽAIDIMAS

Programa Dainavos skiltininkų kursuose buvo 
įvairi ir įdomi. Tarp kitų dalykų buvo naktiniai 
žaidimai.
Mes labai šiltai apsirengėm ir išžygiavome iš 

salės 10 valandų vakaro. Netoli pastatų buvo didelis 
ir status kalnas. To kalno slaptoje vietoje buvo vė
liava. Jų saugojo visos sesės. Puolimo uždavinys 
buvo slaptai prieiti ir paimti tų vėliava. Puolėjai 
buvo visi broliai.

Broliai puolė iš visų pusių, o pasislėpusios se
sės laukė puolančių. Kai brolis slenka pro šalį, 
skautės pagauna jį ir nuplėšia nuo rankovės kaspinų. 
Skautas tampa belaisviu.

Miegas taip spaudė, kad kelios sesės net užmigo.
Staiga komendantas s. Anužis sušvilpė ir žaidimai 

pasibaigė. Broliai laimėjo - dvylika jų pasiekė sau
gomų vėliavų. Mūsų sesių kojų pirštai buvo jau visai 
sušalę, kad net negalėjo paeiti'. Mes grįžome apie pusę 
pirmos.

Vita Šerelytė, 12 metų, 
Žemaitės d-vė

Z

TYLIOJI VALANDA |
’> z
;> Neturi svetimos širdies, |
;> Liūdnumo, ilgesio visai. *
;> Girių šlamėjimas skamba |
<> Jaunyste virpančių širdžių. |
<! Rytinės valandos skrenda !;
i; Vakaro laužų sparnais, :•
;• Laša pro lapus spinduliai - ;•
!> Šildo šypsančius veidus ... ;>

sesė Rūta Augiutė <!

H įI I

KAS Ml ĖJO 
riKtn?

DVI KNYGOS IŠUGDĖ DIDELĮ
LIETUVIŠKOS_ SKAUTYBĖS SĄ

JŪDĮ

Iygiai prieš 50 metų, t.y., 1920 
pasaulį išvydo dvi skautinio tu-

- rinio knygelės: PIRMIEJI

„Ateities*^ leidinys Kr. 31.

Pirmieji

Skauto Žingsneliai

Parašė
Skautininkas J*. Jurgelerlčlus.,

Xaitna^ 1919: in.

„Šviesoj 

SKAUTO ŽINGSNELIAI ir PI
LIEČIU AUKLĖJIMO MOKYKLA- 
SKAUTYBĖ. Tai pirmos ir seniau
sios lietuviškosios skautijos kny
gelės.

Kas matėte ir kas skaitėte tas 
dvi knygeles? Jei kas ir matėte - 
tai galite didžiuotis, nes reta tokių. 
Tie, kurie jas skaitė būdami jauni 
skautai prieš 50 metų, šiandien jau 
yra gal 60 metų amžiaus. Ar daug 
tokių dar yra likę gyvų mūsų lie
tuviškosios skautijos eilėse?

Tose knygelėse paskelbtomis 
mintimis vadovavosi pirmieji 
lietuviškosios skautijos organiza
toriai. Knygelių autorius yra Lie
tuvos skautų Įkūrėjas Petras Jur- 
gėla - Jurgelevičius, dabar gyve
nus New Yorko State, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Štai koks 
yra knygelių turinys:

PIRMIEJI SKAUTO ŽINGSNE
LIAI: Prakalba, Pirmieji arba
Mafekingo skautai, Kaip tapus 
skautų, Skautų imnas, Skautų 
obalsis ir šūkis, Skauto įžodis, 
Skautų įstatai, Skautų įsakymai, 
Skautų papročiai, Antrojo laips
nio skautai, Skautų šventės, 
"Geležinis įstatas", Skautų sa
liutas, Tėvynė, Tarnavimas arti
miesiems, Pagalba nelaimingais 
atsitikimais, Mandagumas, Tėvy
nės gamta, Upas, Taupumas, Al- 
koolis, Rūkymas , Skauto forma, 
Skautų ženkleliai, Skautų garbės 
ženklai, Skilties šūkis ir sutar
tiniai skautų ženklai, Dainos ir 
signalai, Skautų stovykla, Svei

kata ir gimnastika, Rikiuotė, 
Signalizuotė, Skautų specialybės, 
- viso 41 puslapis.

PILIEČIU AUKLĖJIMO MO
KYKLA - SKAUTYBĖ: Skautybė - 
auklėjimo sistema, Generolas Ba
denas Panelis, Skautybės pagrindi
nės vokenos tikslai, Skautybė ir 
anglų mokykla, Nuobaiga, - viso 99 
puslapiai.

Turinių kalba palikta originali, 
kaip atspausdinta.

Ilgiausių metų autoriui ir jo 
skelbtoms idėjoms atsikuriančios 
Nepriklausomos Lietuvos jaunuo
menei.

v.s. Kazys Palčiauskas

Piliečių auklėjimo, mokykla —

SKAUTYBĖ

Iš įvairių raštų parašė

skautininkas

P. Jurgelevičius (Jurginis)

„ŠVYTURIO" B-VĖS LEIDINYS

„ŠVYTURIO" B-VĖ, KAUNE, MIŠKO GAT. N 11 
1920
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S? LAIKO 
• ŽODŽIAI

FILISTERIU SKAUTU
KNYGŲ LEIDIMO
FONDAS

Filisterių skautų centro valdyba 
savaitės Dainavoje metu pri
statė originalų knygų leidimo 

fondo planą, kuris rado reikiamą 
pritarimą, penkiolikai filisterių 
pasirašius pasižadėjimus aukoti po 
100 dol.

Pagrindą sudaro FSS - ASS rė
muose esanti organizacija su dau
geliu pajėgių narių tarnauti išeivių 
lituanistiniams reikalams. Bus rū
pinamasi rasti lėšų ir admi
nistruoti trijų rūšių literatūros 
leidimą: a) originalią grožinę kū
rybą, b) literatūrą paaugliams pi
gia vienkartinio naudojimo forma 
("pocket books") ire) mokslinius- 
publicistinius veikalus. Veikalų at
ranka bus vykdoma su LB Švieti
mo Taryba.

ttb h a g b b m a h u h m m a s b m h ta a a k a u u m a b b ■ a b h h m

NAUJA LIETUVIU BENDRUOMENĖS VADOVYBĖ

Pranešama, kad 1970 spalio 24- 
,25 dienomis Clevelande buvo 
išrinkti nauji JAV LB centri

niai organai trejų metų kadencijai.
Naują JAV LB Tarybos Pre

zidiumą sudaro:
V. Kamantas - pirm.,
V. Kleiza - sekr.,
Dr. E. Lenkauskas,
Dr. St. Matas ir
Dr. A. Razma-vicepirmininkai.

Naujasis Centro Valdybos pir
mininkas yra V. Volertas.

Garbės Teismą sudaro:
A. Barzdukas,
Kun. J. Borevičius SJ,
Z. Dailidka,
B. Kviklys, 
J. Našliūnas.

Kontrolės Komisiją sudaro:

A;*''

»«

FSS c.v. p-kas R. Dirvonis įteikia į 
trofėjus pasižymėjusiems Lituani- į 
cos tunto jauniesiems vadovams ? 
šv. Jurgio sueigos metu. ;

G. Plačo nuotr. ■

Nors knygų leidybos fondas 
dirbs ASS priežiūroje, jo rėmė
jais gali tapti visi. Fondo pastan
gos nesiribos akademikų - skaity
tojų gretomis,'bet bus kreipiamos 
visų lietuvių naudai.

Kun. V. Dabušiš,
O. Ivaškienė,
E. Sužiedėlis.

Naujai išrinktoji vadovybė pra
šo visų paramos, pritarimo, pa
skatinimų bei patarimų sudary
tiems organams bendrai siekti LB 
Įstatuose nurodytų tikslų: "re
miant JAV konstituciją ir vyk
dant Lietuvių Chartą, telkti lietu
vių tautos išeiviją:

a) tautinei prigimčiai išlaikyti,
b) lietuvių kultūrai ugdyti bei 

reprezentuoti,
c) kovoti dėl Lietuvos nepri

klausomybės."
Malonu šiame sąraše skaityti 

ir žinomų skautybės veikėjų pa
vardes, kurias kiekvienas skai
tytojas susiras. Mūsų atsakymas 
naujai išrinktiesiems būtų tik vie
nas: "Mūsų jėgos, mūsų mokslas 
- Lietuvai Tėvynei."

ŽURNALAS
’’LAIŠKAI LIETUVIAMS” 
skelbia KONKURSĄ,

Parašyti žurnalui tinkamą 
straipsnį. Straipsnis turi būti 
ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, 

pasirašytas slapyvardžiu ir, įdė
jus autoriaus pavardę bei adresą 
užklijuotame vokelyje, atsiųstas 
redakcijai iki 1971 m. vasario mėn. 
16 d. Skiriamos keturios premi
jos: I - 100 dol., II - 75 dol., III - 
50 dol., IV - 25 dol. Konkursui 
parinktos šios temos:

1. Ko aš laukiu iš religijos?
2. Ar mūsų moralė kyla,ar smun

ka?
3. Kas musų spaudoje girtina ir 

kas peiktina?
4. Dabartinio mūsų jaunimo cha

rakteristika.
5. Antrajarh Jaunimo Kongresui 

ruošiantis:
a. Kongreso programa, jos ly

gis ir kokio amžiaus jauni
mui taikoma.

b. Koks turėtų būti pagrindinis 
kongreso aspektas: akademi
nis, kultūrinis, socialinis, 
politinis?

c. Kaip sudominti jaunimą kon
gresu, kokios turėtų būti pa
skaitų temos, kokio pobūdžio 
linksmoji dalis?

Konkurso dalyvis gali rašyti 
kelias temas ir laimėti kelias pre
mijas . Atsiųsti straipsniai tam
pa redakcijos nuosavybe. Ne
premijuoti ir nespausdinti straips
niai bus grąžinami. Premijos bus 
įteiktos "L.L." metiniame paren
gime 1971 m. kovo mėn. 27 d. 
Jaunimo Centre.
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Žodį turi fil. s. St. Matas, suvažia
vimo Rengimo Komisijos p-kas.

L.S.S. STUDIJINIS
SUVAŽIAVIMAS
120 Pirmijos Tarybos, rajonų 

vadijų, tuntų vadovybės ir kitų 
sąjungos skyrių nariai-ės, pasku
tinį spalio savaitgalį suskridę į 

Cleveland^, svarstė įvairius ša
kų rūpesčius, besikeičiančios 
bendruomenės bei skautybės san
tykius, vadovybės struktūros kei
timą, veiklos programų tobulinimą 
ir t.t.

Ruošimo komisijos p-kui fil. 
S. Matui suvažiavimą atidarius 
(spalio 31 d.) ir Tarybos p-kui 
v.s. A. Saulaičiui perėmus vesti 
atidarymo iškilmę, sveikinimo žo
džius pasakė Įkūrėjas P. Jurgėla, 
Garbės Skautininkas V. Šenber- 
gas ir v.s. O. Zailskienė. Žvilgs
nį į artimesnę bei tolimesnę ateitį 
atskiromis temomis pateikė skau
tininkai : kun. J. Vaišnys, SJ, 
C. Senkevičius, J. Gudaitis (raštu) 
ir S. Gedgaudienė. Jaunųjų vadovų 
požiūrį pristatė ps. G. Plačas ir 
ps. V. Baukytė.

Tolimesnėje darbotvarkėje vy
ko vadovybės pranešimai, šakų 
posėdžiai, komisijų pranešimai, 
siūlymai bei diskusijos. Sekmadie

nio darbų eilėje pamaldos, šakų 
pasitarimų tąsa, visumos posėdis 
ir suvažiavimo uždarymas. Suva
žiavime dalyvavo 49 Brolijos ats
tovai, 68 Seserijos narės ir 3 sve
čiai iš Clevelando. Dalyvių būta iš 
Chicagos, Clevelando, New Yorko, 
Omahos ir mažesniųjų Atlanto ra
jono vietovių, o taip pat 15 Kana
dos rajono atstovų.

Uždarydamas šį studijinį suva
žiavimą, Tarybos Pirmininkas pa
sakė: "Mūsų sąjūdis savo esme yra 
rezistencinis tautiniu, valstybiniu 
ir juridiniu atžvilgiais. Visi ir vi
sos privalome visomis išgalėmis 
šiuo lietuviškus reikalus išlaiky
ti". Buv. Brolijos Vyr. Skautinin
kas VI. Vileikis, grįžęs mintimis į 
apdovanojimo ženklus, kurie vie
name posėdyje buvo svarstomi,at
sisveikindamas juos aptarė sekan
čiai: "MŪSŲ JAUNIMAS, yra mū
sų medaliai, - juos mes nešiojame 
su didžiausiu išdidumu".

Clevelando jaunos vadovės praveda diskusijas 
veiklos temomis. Iš kairės: A. Muliolienė, E.
Giedraitytė, J. Petraitytė, Dabrilaitė (Boston), 
D. Kavaliūnaitė ir I. Raulinaitytė

'iename iš studijinių posėdžių. Pirmoje eilėje 
>. Kavaliūnaitė, P. Jurgėla, V. Senbergas ir 
l. Vasys.

Dans studijinio suvažiavimo dalyvių Parma- 
Cleveland, Ohio, Spalio 31-lapkr. 1 d.d.Suvažiavime susitiko "4 didieji" vyr. skauti

ninkai: VI. Vijeikis, V. Senbergas, P. Molis ir 
V. Kizlaitis V. Bacevičiaus nuotraukos
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1 WikW.OMW.iili* i misti didžioji siiffl.i
PAS VILMOS ŽIDINIETĖS

Rugsėjo 24 d. New Yorko vyr. skaučių Židinys 
!turėjo pirmą šiais metais sueigą, kuri įvyko se
sės Ž. Jurienės namuose. Sueigoje buvo aptarta 

daug ateities planų ir kasdieninių rūpesčių, pasida
linta idėjomis.

Šis židinys dabar egzistuos kaip registruotas, 
atskiras vienetas Atlanto Rajone. Židinio pirmi
ninkė G. Šimukonienė paskaitė rajono vadeivės laiš
ką. liečiantį šį reikalą.

Po trejų metų, židinietės nutarė išsirinkti savo 
vienetui pavadinimą. Burtų keliu nubalsuota ir nuo 
šios sueigos židinys vadinsis Vilijos vardu.

Židinietės ir vėl pramato nemažą veiklos prog
ramą ateinantiems metams: bus ruošiamos skautiš
kos Kūčios New Yorko skautams, kurias jau keletą 
metų židinys paruošdavo. Pradėta rūpintis ir atei
nančia Kaziuko Muge, pasidalinta idėjomis ir suma
nymais.

Šiais metais židinys iš savo kuklių išteklių pa
aukojo 20 dol. Seserijos Socialiniam Skyriui, kuris 
šelpia vargan patekusias seses Lietuvoje, Sibire ir 
kitur užjūriuose. Taip pat,TautosFondui prašant,ži
dinietės neatsisakė - duota 10 dol. auka Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Šių metų BALFo vajaus pabaigai artėjant, židi
nietės sukruto ir per trumpą laiką surinko nemažą 
kiekį vertingų fantų Balfo vajaus užbaigimo vakaro 
loterijai.

Sueigoje buvo ir pora staigmenų. Židinio pirmi- 
ninkei sesei Gražinai Šimukonienei minint vardines, 
ji buvo papuošta rudens gėlėmis ir visų sesių pa
sveikinta. Taip pat buvo pasveikinta sesė Birutė Ki- 
dolienė, tuo metu laukianti šeimoje prieauglio; jai 
buvo įteikta visų sesių bendra dovana.

Bešnekučiuojant, besvarstant, vakaras trumpėjo 
ir sesės gražiai pavaišintos šeimininkės Živilės, 
pradėjo skirstytis, kiekviena išsiveždama krūvą nau
jų sumanymų ir planų ateities veiklai.

B. K.
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IŠ BROLIJOS VADUOS KRONIKOS

VYRIAUSIAS SKAUTININKAS v.s. P. MOLIS šią 
vasarą aplankė 8 mūsų sesių-brolių stovyklas 
Amerikoje ir Kanadoje. Viešnagių metu inspek

tuota stovyklos, aptarti vilkiukų - skautų skyrių rei
kalai, arčiau susipažinta su ASS ateities planais,pa
sidžiaugta gausiomis gretomis, užmegztos naujos 
pažintys. Skautininko taip pat dalyvauta visoje eilėje 
pasitarimų su LSB vadijos bei vienetų vadovais C le- 
velande, Detroite,Bostone ir savo "pilyje" -Shrews
bury, kur gvildenta vienetų veiklos gairės,studijinio 
suvažiavimo ruoša, informacinio leidinio anglų kalba 
išleidimas, darbo su Seserija suderinimas ir 1.1.

Brolis Molis taip pat lankėsi Atlanto Rajono pa
vasariniame suvažiavime, Worcesteryje įvykusioje 
skautų-čių sporto šventėje, Bostono pasitarime jūrų 
skautų reikalu.

* * *

NAUJI PAREIGŪNAI: Brolijos Jūrų Skautų Sky
riaus vedėju pakviestas j. ps. A. Empakeris, Kana
doje; VS atstovas Anglijoje yra s. J. Maslauskas, 
gyv. Derbyshire; Vadovų Lav. Skyriaus pavad. pa
tvirtintas s, V. Namikas, Chicagoje; Sk. Vyčių Sky
riaus pavad. - ps. R. Fabijonas, Chicagoje. Nauju 
Hartfordo Tėviškės vietininku 2-jų metų kadencijai 
pakviestas s.v.v.sl. S. Lisauskas, gyv. W. Hartforde.

II-jo Pasaulio Liet. Jaunimo Kongreso rengimo 
komitete Broliją atstovauja s. V. Kučas, Chicagoje; 
Brolijos atstovas Žygio už Tikėjimo Laisvę komitete 
yra ps. A. Muliolis, Clevelande.

* * .
VADOVU. MOKYKLOS: sekanti Ąžuolo Mokyklos 

stovykla įvyks 1971 m. vasarą Rako stovyklavietėje, 
Custer, Mich. Ten pat numatome ir jaun. vadovų - 
skiltininkų, paskiltininkių - lavinimo stovykla.
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Grupelė dalyvių Worcesterio ASS šventėje.

AKADEMIKUI ŠVENTĖ WORCESTERYJE

Spalio 3-4 d.d. Maironio Parke įvyko Worcesterio 
ASS skyriaus metinė šventė. Iškilmėje taip pat 
dalyvavo Tarybos P-kas v.s. A. Saulaitis ir Bro

lijos VS v.s. P. Molis.
Savaitgalio metu aptarti ryšių su kitais ASS sky

riais reikalai bei galimybės nuvykti į 1971 m. Vokie
tijoje ruošiamą liet, skautų stovyklą. Vakare buvo 

suruoštas koncertas, atliktas Montrealio Aušros 
Vartų parapijos okteto su sol. A. Kebliu.

Abi šventės dienas Maironio Parko .salėje vyko 
jaunųjų skautų ir akademikų meno paroda, kurioje 
su savo kūriniais dalyvavo fil. D. Pipiraitė-Jaku
bauskienė, E. Štaraitė, R. Dabrilaitė-Cirienė ir 
J. Parulis, išstatę apie 130 darbų. Virš ketvirta
dalio šių kūrinių įsigijo mūsų visuomenė.

Skyriaus pirmininkė t.n. A. Palubeckaitė rū
pestingai užbaigė savo pareigas, kurias perėmė 
fil. A. Norkevičius.

koresp.

Parodos kampelyje susitiko (iš kairės) E. Štaraitė, 
t.n. A. Palubeckaitė, R. Čirienė, fil. D. Jakubauskie
nė, Maironio Parko p-kas K. Adomavičius, ps. R. 
Jakubauskas, J. Parulis ir v.s. P. Molis.

ŽVAIGŽDŽIU VAKARAS 
OMAHOJE

Omahos vyr. skaučių Šatrijos 
Raganos būrelis lapkričio 14 d. 
suruošė šaunų Žvaigždžių va

karą, į kurį atsilankė nemažai sve
čių.

Programą išpildė viena Živilės 
draugovės skiltis, padainuodama 
dainelę, kuriai gitara pritarė Rūta 
Radžiūnaitė. Buvo suvaidinti du 
vaidinimėliai, sukurti pačių skau
čių; jie labai visiems patiko. Vyr. 
skautės pašoko Bačkų Valsą ir pa
dainavo.

Po programos ps. Irena Lilei
kienė pakvietė įsijungti ir svečius, 
bendrai dainuojant "Mieli drau
gai". Dainai pianinu pritarė vyr. 
skautė si. Danguolė Antanėlytė.

Programos pranešėja buvo 
vyr. skautė si. Violeta Kazlauskai
tė, o viso Žvaigždžių vakaro vado
vė - ps. Irena Lileikienė. Prie 
šio vakaro pasisekimo talkino ir 
broliai vyčiai.

Jaukiai išpuoštoje salėje prie 
geros muzikos svečiai vaišinosi 
skaniais skaučių-rėmėjų suauko
tais kepsniais ir linksminosi

DARBŠČIAUSIOS EGLĖS 
STOVYKLOJE

Sv ios vasaros Eglės stovykloje 
(Palangos tunt., Los Angeles) 
stovyklos vadovybė buvo pa

skelbusi varžybas , kurių metu iš
skirti gražiausi palapinių papuoši
mai, švariausiai ir tvarkingiausiai 
užlaikomos palapinės, buvo iš
rinktos pavyzdingiausios bei 
darbščiausios sesės, draugiškiau
sios, skautiškiausios ir lietuviš
kiausios sesės. Birutės draugovės 
sesės balsavimo keliu išrinko: 

pavyzdingiausią bei 
darbščiausią skautę -

Rasą Zelenytę;
draugiškiausią skautę -

Patriciją Kiškytę;
lietuviškiausią skautę -

Jūratę Raulinaitytę;
skautiškiausią skautę -

Brigitą Brazaitytę; 
pažangiausią skautę -

Dainą Gudauskaitę.

Laimėjusios sesės buvo sto
vyklos viršininkės apdovanotos 
lietuviškomis knygomis.
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CHICAGOS BUDŽIAI SURUOŠĖ 
PENKTĄ. VARŽYBŲ ŠVENTE

Sesė M. Kupcikevičiūtė nugali laiš
kų estafetės kliūtį G. Plačo nuo t r.

Indėnų vasaros saulė spalio 4 d. 
karštais spinduliais kirto į 
skautiško jaunimo veidus ir 
glostė tėvelių plikes. Chicagos 

priemiestyje esanti Bučo sodyba 
ūžė, kaip bičių avilys. Čia susi
rinkę 273 skautai-ės, vedami pus
šimčio vadovų, varžėsi dėl pirmų
jų vietų Chicagos keturių tuntų 
žaidimų šventėje, kurią jau penk
tą kartą suruošė jūrų budžių Prež. 
Smetonos įgula.

Teisėjų tarpe dalyvavo ir gar
bės svečiai: raj. vadas v.s. P. Ne- 
das, vadeivė ps. I. Kerelienė,Pir- 
mijos narė v.s. M. Jonikienė, Ta
rybos narys v.s. V. Tallat Kelp
ša ir tuntininkės fil. ps. D. Dundzi- 
lienė, ps. A. Jovarauskienė, ps. A. 
Ramanauskienė. Skautų-čių žaidi
mus vedė j.v.s. Br. Juodelis, vil
kiukų - paukštyčių aikštę vedė ps. 
V. Rupinskas.

Skilčių varžybose sunku buvo 
šokinėti ilgą rungties taką, keliais 
suspaudus sviedinį. Jis krito ant 
žemės, o kartu "krito" ir varžy
bų rungtyniauto jai. Skaučių grupė
je Bangų valčiai teko pirma vieta, 
antrą paliekant Žuvėdrų valčiai. 
Brolių grupėje pirmoji buvo Bangi
nių valtis, antra vieta teko Šeškų 
skilčiai.

Tarpdraugovinis "bombų" ne
šimas laimėtas Algimanto laivo, 
sekė Šarausko d-vė ir Žemaitės 
draugovė.

Laiškanešių estafetėj (tuntų ri
bose) pirmos vietos teko Žemaitės 
draugovei Aušros Vartų tuntę,, 
Gražinos draugovei Kernavėstun- 

Vyriausias teisėjas v.s. Tallat 
Kelpša įteikia laimėjimų dovanas.

G. Plačo nuotr.

te, Juodkrantės laivui Nerijos vie- 
tininkijoje, Algimanto laivui Litua- 
nicos tunte.

Dvi tinklinio aikštės jau laukė 
tuntų rinktinių. Skaučių grupėje, 
po kieto žaidimo, Aušros Vartų 
sesės išėjo nugalėtojomis prieš 
anksčiau turnyrus ~ laimėjusias 
kernavietes, o skautų grupėje - Al
gimanto laivo komanda.

Vilkiukų-paukštyčių aikštėje 
irgi narsiai kovota. Pirmiausia su
sitikta mazgų rišimo estafetėje, 
kur pirmą vietą laimėjo Basana
vičiaus d-vė, antrą Žibučių antro
ji d-vė, trečią Kudirkos d-vė.

Šuoliavimas maišuose suteikė 
progos miklumui ir sumanumui 
parodyti. Čia vikriausias buvo beb
ras R. Apanavičius, antroji atbė
go paukštytė Rima Raziūnaitė iš 
Žibučių pirmos d-vės.

Butelių vandens perpylimo es
tafetę laimėjo Antyčių valtis iš 
Nidos laivo, antrą vietą gavo Ži
bučių pirmoji d-vė, trečioji teko 
Vytauto d-vei.

Smarkios varžybos vyko kvad
rato aikštėse, paukštyčių grupėje 
laimint Dubysos draugovei, o.vil
kų grupėje - Daumanto draugovei.

Užbaigus žaidimus, prasidėjo 
loterijos laimės bandymai tėvelių 
gegužinėje. Laimėtojai džiaugėsi 
dovanomis, o pralaimėję nenusi

minė, nes tuo parėmė rengėjų pa
stangas jūrinio skautavimo prie
monėms įsigyti.

Laimėjusiems šventės varžy
bininkams išdalinus dovanas ir nu
leidus vėliavą, Bučo sodyboje su
skambėjo tradicinės Tauro Rago 
orkestro melodijos, vaišintas! tė
velių - mamyčių - budžių paruoš
tose valgykloje, atsigaivinimų pa
stogėje, lemonado paviljone.

Puikią dieną ir virš 500 svečių 
turėjusi penktoji žaidimų šventė 
puikiai praėjo.

j.v.s.B.J.

Algimanto laivo broliai neša 
"bombą" ... G. Plačo nuotr.
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SKILTININKU SĄSKRYDIS DAINAVOJE

i oks gražus ruduo! Medžių lapai išmarginti įvai- 
riomis spalvomis ... Saulutė nustebusi žiūri į nau- 

J J ją žemės apdarą. Tokioje gražioje aplinkoje pra
leidome spalio antrąjį savaitgalį. Dainavome,žygia
vome ir žaidėme lietuviškoje ir skautiškoje dvasioje.

Penktadienio vakarą, palikę Chicagą, autobusais 
išvažiavome į Dainavą. Atvykome jau po vidurnakčio. 
Tačiau niekam nerūpėjo miegas, tik norėjosi iš
bėgti ir stebėti paslaptingame rūke apsuptą Spyglio 
ežerėlį. Negalėjom ilgai džiaugtis žavia naktimi, 
nes^ytojus laukė su darbais ir pareigomis.

Šeštadienį pradėjome su skaidrėmis, kurios buvo 
rodomos brolio Plačo, apie pavyzdingą skiltininkąir 
jo skiltį. Vėliau Clevelando sesės pravedė tokią pa
vyzdingą sueigą. Visa tai buvo mums pamokoma ir 
naudinga ateičiai.

Užkandusios, turėjom laisvalaikį, tad vėl norė
jom grožėtis rudens gamta ir susipažinti iš kitų 
miestų atvykusiais broliais bei sesėmis. Vėliau sekė 
pašnekesys apie pirmąją pagalbą ir sudėtingų užda
vinių žaidimai. Šie praėjo su dideliu susidomėjimu - 
turėjom progos panaudoti skautiškas žinias. Vakaro 
programą pradėjome laužu. Gaila, kad jis vyko vidu
je, nes lauke labai atšalo. Po to vyko naktiniai puoli
mai. Nors dantys tarškėjo, kojų pirštai šalo, tačiau 
skautiškos dvasios nepraradome. Apsvarsčiusios. 
dienos įvykius, su gera nuotaika rengėmės gulti.

Sekmadienio ryte turėjome šv. mišias, kuriose 
padėkojome Dievui už smagiai praleistą laiką. Vė
liau buvo pionerijos paskaita, kurią sekė suvažiavi
mo uždarymas. Buvo gaila palikti naujus draugus ir 
graži^rudens gamtą, tačiau mumyse liko naujų žinių 
ir gražių prisiminiu. Autobuse skambėjo lietuviškos 
dainos ir nepajutome, kad jau vėl esame Chicagoje.

Mintyse prabėga dvi dienos su neišdildomais įspū
džiais ir pasijuntu labai laiminga, esanti lietuvaite.

Alvida Baukutė, 
Birutės d-vė

DĖKOJAME KŪRĖJUI - pamaldas laiko tėvas J. Vaiš- 
nys, S J

DAINUOJAME - v.s. J. Vaišnys, SJ, fil. D. Jankienė, 
sąskrydžio virš. ps. I. Kerelienė, komendantas s. Č. 
Anužis, ps. D. Kurauskienė.

KALĖDŲ. GERASIS DARBELIS, kurį VS jau pa
skelbė anksčiau, vienetų jau turi būti pradedamas, 
pasiunčiant iš kiekvieno skauto ir vadovo surinktas 
aukas LSB iždininkui ps. A. Glodui iki sausio 15 d. 
Aukos skiriamos 1971 m. liepos 17-31 d.d. Europoje 
įvykstančiai sesių-brolių stovyklai paremti.

SUSIPAŽĮSTAME! (Visos nuotraukos ps. G. Plačo) Skautiška V.S. Molio šeima registruojasi šios vasa
ros Romuvos stovykloje.
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LSS AUŠROS VARTŲ TUNTO 
(Chicagoje)

VENTĖS RAGO STOVYKLA

Camp Rakas 
1970 m. liepos 11-25 d.

AMŽINAS
KE LE IV IS

Susirinkome vėl, sesutės, uode- 
jlių pašerti, papartyną bemin- 
džiojant kojelių nubrūžinti ir, 

karštoje saulėje palapinės kuolą 
bekalant, paprakaituoti . . . Gal 
taip tikrai ir atrodo per šias pir
mąsias stovyklos dienas? Dar ir 
kai kurių vadovių veidai atrodo 
svetimi ir pusryčiai, vis dėlto, 
gal ne taip gardūs, kaip mamos 
košelė. . .

Tačiau, sesės, kurios, esame 
jau anksčiau stovyklavusios,prisi
minkime tik, kiek tikro džiaugsmo 
mums tos dvi trumpos savaitės 
gamtoje atneša. Čia mašinų burz- 
gėjimas pavirsta daina,čia susigy
vename, susidraugaujame su mer
gaitėmis, kurias anksčiau tik ofi
cialiai vadinome "sese". Čia traš
kantys laužai sudegina visas mū
sų kasdienines klaidas ir nusi
kaltimus, pakeisdami juos balta, 
kylančia mintele, kuri atstoja il
giausias, sudėtingiausias maldas.

O tos sesės, kurios pirmą kar
tą žengiate per Rako mišką, neiš
sigąskite tų, iškart lyg ir nema
lonių nepatogumų, kuriuos radote 
toje seniai išsvajotoje stovykloje. 
Čia jūs turėsite progos savaran
kiškai tvarkytis ir, svarbiausia, 
išmokti, ką reiškia būti tikra 
skaute. Stovyklavimas yra prakti
nis ir dvasinis įgyvendinimas tų 
skautiškų taisyklių ir žinių, ku
rių mokomės sueigose metų bė
gyje.

Mūsų "Vis budžiu!" taip pat 
reiškia ir "Bus gerai!"

v.si. Dina Gelažiūtė

Poilsiauja jaunosios paukštyčių 
vadovės, vyr. skautės D. Eidukaitė, 
L. Jauniutė ir V. Kriaučeliūnaitė.

Ir. Šerelienės nuotr.

Keliauk!
Tai lengva sakyti, 
Nes nekeliavai.

Vėjo šešėliuos 
Slapsčiaus nuo tavęs, 
O aidai vis kartojo: 
Keliauk, keliauk!

Buvau pasislėpus
Gėlių šaknyse . . .
Kodėl vis sakai man: 
Keliauk!
Jei niekad nebandei?

Tau lengva sakyti: 
Keliauk ir keliauk 
Amžinai.
O gal jau nuobodu 

nekeliavus ?

si. Daiva Karužaitė

S? v

Stovyklos v-kė eilutėje su paukšty
tėmis laukia pietų.

I. Laučienės nuotr.

VENTES RAGO daina

Tau, sesute, miškas ošia, 
Tau paukšteliai ir daina, 
Tau trispalvė galvą puošia - 
Žydi veide šypsena.

Palapines išrikiuotas 
Pražygiuojame linksmai!
Ventės Ragas apdainuotas 
Liks širdy ilgai, ilgai . . .

v.si. Rita Fabijonienė

Pabiro saulė tūkstančiais žybsinčių kristaliuką 
Tarp vešliu, susipynusių lapų.
Į viršų stiepias mieguistos gėlių galvutės
Ir plačia šviesos juosta boluoja Kunigaikščių takas

Išdidžiai kyla viršun vėliava,
Galingos giesmės lydima,
Tarsi skaidrios trijų spalvų burės
Beribės mėlynoj jūroj.
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Valio, mūsų pasirodymas!
I. Laučienės nuotr.

VADOVYBĖ,
TALKININKAI-ĖS

Ventės Rago dviejų savaičiųdar- 

botvarkė buvo turtinga užsi
ėmimais, lavinimusi, sportu, 

dainavimu ir skautiškais žaidi
mais. Iš anksto rūpestingai pa
ruoštų programų tiksliai pravedė 
stovyklos viršininkė s. Danutė Ei- 
dukienė, skaučių pastovyklės vir
šininkė Regina Vaitkevičienė, 
paukštyčių pastovyklės v-kė v. si. 
Nijolė Balzarienė ir stovyklos ko- 
mendantė fil. v. si. Ilona Laučienė.

Joms talkino dainų vadovė v.sl. 
Regina Petrauskienė, administra
torė fil. ps. Ona Kotovienė, laužų 
koordinatorė s. si. Irena Šerelienė 
ir jaunasis "štabelis": vyr. sk. 
Dalia Eidukaitė, v.sl. Dina Gela- 
žiūtė, v. si. Lydija Jadviršytė, 
vyr. sk. Laima Jauniutė, v. si. Al
dona Kelmelytė, vyr. sk. Vida 
Kriaučeliūnaitė, v.sl. Loreta Ple- 
pytė, v.sl. Aldona Pračkailaitė, 
v.sl. Rasa Šilėnaitė ir v.sl. Rima 
Skorubskaitė; vandens sargės buvo

Pozuoja sesės iš Smilgų, Sniegenų 
ir Smiltelių skilčių.

I. Laučienės nuotr.

Aldona Šilėnaitė, Janet Scott ir Ni
jolė Viščiūtė.

Kai kurios skautiškos pratybos, 
kaip morzė, topografija, sporto 
varžybos, buvo koordinuojamos su 
kitų stovyklų grupėmis. Joms va
dovavo skautininkai Z. Jaunius, J. 
Paronis, L. Ramanauskas, G. Pla- 
čas ir senj. A. Krutulis.

Didelį įspūdį sesėms paliko Su- 
simųstymo Diena, kurių grupių pa
šnekesiais pravedė ps. kun. A. Ke-

^44^^444^444’44’44-4
MINTIMIS į VILNIŲ

v

Salia kitų naujenybių, Aušros 
Vartų stovyklavietė šiais me
tais pasipuošė naujais vieto
vardžiais, kuriuos paženklino v. 

si. Reginos Petrauskienės kelrodi- 
nės lentos. Tai Vilniaus ir jo apy
linkių vardai: Šventaragio slėnis, 
Dainų slėnis, Vilnelė, Antakalnis, 
Žvėrynas, Vilkpėdė, Bokšto kal
nas, Žalieji ežerai ir Kunigaikš
čių takas.

Susipažinkime su mūsų istori
nio miesto - sostinės Vilniaus apy
linkėmis. Čia kelios ištraukos iš 
plataus informacinio rašinio,pa
ruošto sesės Ir. Šerelienės šiai 
stovyklai.

Šventaragio slėnis
XIII amž. kunigaikštis Šventa

ragis slėnyje, esančiame Neries 
ir Vilnelės santakoje, Gedimino 
kalno papėdėje paruošė 'ąžuolais 
apsuptų aikštę, kurioje buvo pasta
tyta šventykla Perkūno garbei. Jam 
mirus, sūnus Gerimantas iškil
mingai, pagal to meto papročius, 
sudegino savo tėvo kūnų tame slė
nyje, kuris nuo to laiko ir buvo 
pavadintas Šventaragio slėnio var
du.

DAINŲ SLĖNIS
Tai natūralus amfiteatras, už 

Vilnelės esančiose aukštumose 
įrengtame Kalnų parke.
VILNELĖ

Vilnelė - upė, įtekanti į Nerį. 
Neris vingiuoja per Vilniaus mies
tų, o sriaunioji Vilnelė atvingiuoja 
iš šiaurės ir įsilieja į Nerįmiesto 
centre, ties Gedimino kalnu.

ANTAKALNIS
Ilgas, palei Nerį besidriekiųs 

kelias veda į Antakalnį, Pasak se
nų legendų, čia buvus deivės Mil
dos šventykla. Dabar ten stovi ba- 

zys, SJ, vainikuodamas susimąs
tymo vakarų šv. mišių auka. Ne
išdildomas atminty liko’lauželis, 
giesmės ir šv. mišios po naktim 
apsigaubusio ųžuolo ir fakelais ap
šviesto altoriaus, puošto austu pa
parčių kilimu ir Lietuvoje austa 
juosta.

Neužmiršim nei mūsų gerųjų, 
besišypsančių šeimininkių - "Lau
mių iš Aukštadvario": p.p. M. Bi- 
kulčienės. V. Gvildienės , S. Dau- 
lienės ir A. Misiulienės.

roko stiliaus šv. Petro-Povilo baž
nyčia, pastatyta hetmono M. Paco 
apie 1670-sius metus.

ŽVĖRYNAS
Vilniaus vakarinis priemiestis, 

sujungtas su miestu 90 m. tiltu per 
Nerį. XVI amž. Radvilai ten buvo 
įtaisę žvėrynų, kuriame auginę 
stirnas - iš to ir pavadinimas. Žvė
ryne taip pat yra bizantinio stiliaus 
rusų cerkvė ir karaimų maldos na
mai, pastatyti maurų stiliumi.

VILKPĖDĖ
Tai pietvakarinė Vilniaus apy

linkė. Netoli Vilkpėdės stovėjo va
dinamieji miesto "Baltieji stul
pai", prie kurių budėdavo Vil
niaus sargybiniai; jie saugojo 
miestų ir rinko mokestįiš miestan 
įvažiuojančių žmonių.

BOKŠTO KALNAS
Bokšto kalne kadaise stovėjusi 

trečioji - Kreivoji Vilniaus pilis. 
Po Bokšto kalnu yra rasti dideli, 
puslankio pavidalo požemiai. Seni 
užrašai teigia, kad šie požemiai 
jungėsi su Gedimino pilimi ir net 
Trakų požemiais. Apie požemius 
pinasi daug padavimų ir pasako
jimų.

Ruošiamės tinklinio varžyboms li
ję aikštėje. Ir. Šerelienės nuotr.
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ČIULBA, ULB A...

Aušros Vartų menės sienas šios 
stovyklos metu puošė rūpestin
gai ir skoningai leidžiamas 
laikraštėlis "Čiulba, ulba Ventės 

Ragas". Redaktorė Dina Gelažiūtė 
rūpinosi, kad jame kiekviena sesė 
prisidėtų prie poezijos, prozos, 
skautiškų žinių, ir, turtingos sto
vyklinio gyvenimo mozaikos. Pa
sprukdama nuo rašomosios maši
nėlės, ji ragino ir kitas seses ra
šyti, piešti ir rankioti stovyklinius 
deimančiukus. Šio Ventės Rago 
stovyklinio montažo rašinėliai ir 
piešiniai yra paimti iš stovyklos 
laikraštėlio.

Sesė Dina "puošia" paukštytę R. 
Česnauskaitę milžinų pasirody
mui. Ir. Šerelienės nuotr.

Prie laužo pasirodo laužavedė N. 
Viščiūtė ir laikraščio redaktorė 
D. Gelažiūtė.

ŠOKIAI AUŠROS MENĖJE

Vienų vakarų Ventės Rago stovyklavietėje įvyko 
šokiai. O kas pirmoji pradėjo šokti? Ogi, Rasa Šilė- 
naitė, kuri sugebėjo įtraukti į ratelius daugumų sesių 
ir brolių. Muzikų parūpino tėvas Kezys akordeonais, 
o kiti broliai būgnus mušė.

Sesių buvo daug daugiau, tad broliams buvo sunku 
išsirinkti sau gražiausias poras. O sesės vis nera
miai laukė, kad tik kas nors jas pakviestų šokti.

Atrodo, kad šokiai tikrai per anksti pasibaigė. Li- 
tuanica ir Kernavė turėjo greit keliauti atgal į savo 
rajonus. Mūsų komendante sesė Laučienė padarė 
klaidų. Ji pasakė Aušros Vartų sesėms " grįžti į ra
jonų" , bet nepasakė, į kokį rajonų!

Kitų kartų, kai bus šokiai, mes ir vėl laika 
smagiai praleisime.

Vilija Mikutaitytė

Vakar, liepos 21 d. buvo Kasyčių Diena. Visoje 
stovykloje sesės nešiojo kasas. Lidija Bernardžikaitė 
ėjo per palapines, ieškodama sesės be kasų. Jei sesė 
neturėjo nei mažos kasytės, tai sesė Lidija jai greit 
supynė.

Vita Šerelytė

MINTYS SAVIVALDOS DIENAI

Draugiškumas yra raktas žmonijos Ramūs, žali ir tylus miškai te- 
aPjungimui. nuteikia mus pasaulinei ramybei,

sesė A. Silėnaitė sesė N. Sparkytė

1970 Rako stovyklų viršininkai: (iš 
kair.): Nerijos - v.s. R. Kučienė, 
Sietyno - s. Martienė,Nemuno - s. 
v. S. Miknaitis ir Ventės Rago - s. 
D. Eidukjenė. G. Plačo nuotr.
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Iš tolumos, iš nusidriekusių laukt},
Per dobilieną,
Kaip šeimininkas atšlepsena vakaras
Ir užpučia dienos žvakes.
Stovykloje šešėliais rasotas braido sapnas, 
Dalindamas, kaip dovanas, mums ilgesį, svajas.

Gojelyje, saugomas sustingusių beržų, 
Taip graudulingai šviečiasi ugniakuras . . .
Viršūnes amžinųjų ąžuolų, 
Tarsi karūnas karalių išdidžių, 
Apjuosia žvaigždžių ratas.

I. B. K.

DRAUGYSTĖ

Nuo praeitos stovyklos prabėgo 
metai. Ar dar tebeturime nuo 
praeitos stovyklos gerų drau

gų? Ar sugebėjome išlaikyti įsigy
tą draugystę? Jei taip, tai laimė, 
nes tikros draugystės pinigais ne
įsigysi.

Pinigais nenuperkama nei gam
tos grožis, nei saulėlydžiai, nei 
paukščių giesmė. Dangaus skliau
to grožis visiems - ir tau ir man.

O kiek daug brangaus laiko pra
leidžiame veltui dalinamiems da
lykams? Štai, plazoje atidaryta 
nauja krautuvė, įkuriąužėjus, vel
tui būsi pavaišinta kava ir sausai
niais; nupirkus dvi dėžutes, gausi 
trečią veltui.

Mielos sesės, nekalbėkime apie 
šiuos dalykus, kalbėkime apie tai, 
kas aplink mus.

Jei pernai per mažai laiko sky
rėme, tai stenkimės šioje stovyk
loje daugiau pažinti gamtą, jos gro
žį, ją pamilti, suprasti.

Ieškokim progų surasti draugų, 
juos suprasti, nes draugystės ne
įsigysi už pinigus, - ją tenka pa
čiai užsitarnauti.

s. D. Eidukienė

Brolijos Vyr. Sktn. P. Molis Clevelando Pilėnų 
vadijos tarpe pas vaišinguosius sktn. V. A. Šenber- 
gus. V. Bacevičiaus nuotr.

4> & & 4^
SKAUTININKAI ORIGINALIU BŪDU ĮSIJUNGĖ 

Į SPAUDOS MĖNESĮ
tinentų lietuvių skautų-čių viene
tuose pravesti "Skautų Aido" pre
numeratos rinkimo vajų. Sudarė 
komisiją, kuriai vadovauja v.s. V. 
Tallat-Kelpša, ir naujausiame 
"Skautų Aide" (spalis, Nr. 8) pa
skelbė vajaus taisykles.

Be to, kilo mintis šį mėnesį „ 
suruošti Žurnalistų Sąjungos pa
vyzdžiu spaudos balių, kad ir kuk
lų ir tik savajai spaudai - "Skau
tų Aidui". Mažasis spaudos ba
lius ("Skautų Aidui") buvo pa
ruoštas antrosios komisijos, ku
riai vadovavo energinga ps. Dana 
Kurauskienė, ir įvyko lapkričio 14 
d. Marquette Parke,Cardinal Mun
delein salėje.

Chicagos Skautininkų-ių Ramo
vė, pirmininkaujama ps. R. 
Merkio, labai greit išgirdo 

Liet. Bendruomenės kvietimą atei
ti į talką spaudai lapkričio mėne
sį, kuris ir pavadintas spaudos 
mėnesiu.

Turint daug darbingų ir ener
gingų norų, bet neturint išteklių, 
Chicagos skautininkų ir skautinin- 
kių žvilgsniai pirmiausia pamatė 
savąjį - Liet. Skautų S-gos - mė
nesinį žurnalą "Skautų Aidą" ir 
visą lapkritį paskyrė jam parem
ti. Tuojau pat susirišo su "Skau
tų Aido" administracija ir, apta- 
yę bendrą planą, apsiėmė visųkon-

B 
J
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Brolis Bronius sueiliavo 
Aleksandras iliustravo

GERAS IS
DARBELIS

"Nustatyta Sąjungoje: 
Artimui padėk bėdoje,
Daryk, skaute, darbą gerą, 
Kur gali tik, kur tik dera!"

Taip galvodamas Drimbelė 
Šlipsan įriša mazgelį 
Ir palengvu žingsniu suka 
Takeliu į miesteliuką.

Ten jau broliai renkas būkle 
Švęst gero darbelio žūklę.
Tuoj Lokiai užplūs miestelį: 
Marios bus gerų darbelių!

Eina Algis žingsniu lėtu 
Per miestelį. Negirdėti
Dar kol kas šauksmų pagalbas, 
Tad Drimbelė guviai žvalgos.
- Keista, kai padėti noris
(Ima pyktis nepadorus!),
Nei čia dega, nei čia karias, 
Nei čia skęsta... Vargo marios...

Drimba valandą jau antrą 
Gatvių dilina asfaltą... 
Staiga akys jo sušvyti - 
Bus darbelis, kaip matyti.

Antroj gatvės pusėj stovi 
Senutėlė tokia drovi.
Zvimbia mašinos pro šalį, 
Matos - ji praeit negali.

Griebė Drimba tuoj senutę 
Ir per gatvę, žybt, "perskuto"
- Nedėkokite, nereikia!
Mano pareiga! Lik sveika...

- Ką, dėkoti? Ar pasiutę? - 
Senė drebina lazdutę, 
Šeštą kartą ta gatve 
Trumpakelnių pervesta!

Pasirodo - autobuso 
Senutėlė laukė mūsų ...
Dingo Drimba, tartum rūkas; 
Ot, ir geras darbeliukas!

Vakaruos saulutė sėda, 
O mūs Algis vis su bėda: 
Be darbelio būklan grįžta, 
Raportuot net nesiryžta.

Bet Lokių vadovas žino
Ir Drimbelę nuramina:
- Daug kitų darbų miestely, 
Tik apsidairyk, broleli!

Šiukšlės, šukės vidur’ kelio 
Tikra gėda šio miestelio. 
Kiek čia paskatos darbeliui, 
Spėk tik veikti, miel's Drimbele!
* * *

Nuo to laiko broliui Drimbai
Jau gerų darbų nestinga: 
Kur tik eina, kur keliauja, 
Skautišku būdu tarnauja.

* * *

S0,7 4 i < 2 %
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