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Mano metai be Skautų Aido nebūtų pilni

<^ai tolimojoje Kengūrų Žemėje,atsiverčiuSk. Aido 
ĮJ puslapius, aš draugauju su visais laisvojo pasaulio 

broliais ir sesėmis - būnu jų sueigose, są
skrydžiuose, Kaziuko mugėse . . , Daugelio brolių 
asmeniškai aš niekad nesu sutikęs, bet Sk. Aido dėka 
juos labai gerai pažįstų. Mano metai be Sk. Aido 
nebūtų pilni. Tą patį man pasakoja daugelis brolių 
ir sesių, prenumeruojančių šį vieną puikiausių pa
saulyje skautiškų žurnalų. Jauniesiems vadovams 
Skautų Aidas, be to, teikia daug naujų idėjų,pamoko, 
kaip vesti sueigas, laužus, duoda gražių pasiskai
tymų. Sk. Aidas yra kiekvieno gero skauto-tės bi
čiulis. Jis jūsų prašo priimti jįįsavotarpą - šeimą, 
skiltį, draugovę. Tad nepamirškime jo! Atsiliepki
me į Sk. Aido vajų su prenumeratos mokesčiu, o 
jis ištikimai lankys mus per visus metus.

Užsisakyti ir skaityti Sk. Aidą yra kiekvieno mū
sų pareiga. Bet yra ir dar viena, kurią mūsų daugu
mas pamirštam - kartais iš kuklumo, o dažniau
siai, kad nemokame rasti laiko . . . Sk. Aidui, kaip 
ir kiekvienam laikraščiui labai reikia bendradarbių: 
kiekviena skiltis bei draugovė turėtų paskirti ko
respondentus, fotografus bei dailininkus, kurie siųs
tų jam straipsnius, fotografijas ir piešinius. Tada 
mūsų "Aidas" pasidarytų dar įdomesnis, nes jame 
atsispindėtų VISŲ mūsų gyvenimas ir darbai.

Šių metų pradžioje Sk. Aidas yra numatęs pradė
ti seriją straipsnių,kuriuose būtų aprašyti būdingesni 
sąjungos gyvenimo momentai. Šį gražų sumanymą vi
si, o ypač vyresnieji broliai bei sesės, turėtų labai 
remti: vyresniųjų gretos po truputį retėja, o jų
prisiminimai mums visiems yra brangūs.

Mano linkėjimas naujų metų proga - VISI Į 

TALKĄ. SKAUTU AIDUI - kas prenumeratų telkimu, 
kad doleriu ar dviem, o svarbiausia - gausiais laiš
kais su korespondencijom iš vienetų veiklos, prisi
minimais, poezija ir visokia kitokia kūryba.

Laimingų Naujųjų 1971 metų! 
Budėkime! v.s. B. Žalys

Australija

ADMINISTRATORIAUS PRANEŠIMAI

PRANEŠKITE NAUJĄ ADRESĄ

P
avyzdėlis: Skautų Aido prenumeratorius pakeitė 
adresą, bet nepranešė tuoj apie tai administraci
jai. Keletą savaičių po naujo numerio išsiuntimo 
administracija gauna pranešimą iš pašto, kad žurnalo 

adresatui pristatyti negalėjo. Administratorius turi 
nuvykti į pašto įstaigą, sumokėti grąžinimo išlaidas; 
žurnalas taip pat nėra grąžinamas, vien tik prenu
meratoriaus adreso iškarpa. Pasėkoje susidaro fi
nansinės išlaidos, kelionė į paštą, žūsta žurnalo 
egzempliorius, nutrūksta prenumeratoriaus - admi
nistracijos ryšys, prenumeratorius dažniausiai ne
gauna nei sekančio numerio.

Tokių pašto pranešimų metų bėgyje administraci
ja gavo gausoką krūvą. Prašome: PAKEITĘ ADRE
SĄ, TUOJ APIE TAI PRANEŠKITE ADMINISTRA
CIJAI.

® Skautų Aido vajus baigiasi vasario 1 d. Miela sese 
- broli, ar jau užsisakei šiems metams? Chicagos 
Skautininkų-ių Ramovė, pravedanti 1971 m. vajų bei 
varžybas, ir administratorius kviečia šį mėnesį su
krusti, surasti naujų prenumeratorių, aplankyti tėve
lius bei jaunimu besidominčius tautiečius ir pasiū
lyti užsisakyti Skautų Aidą. Prenumeratos kaina - 
5 dol. Varžybų taisyklės paskelbtos Sk. Aido aštunto 
numerio 13-me puslapyje.

s. A. Orentas 
administratorius
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Kad 1971-ieji
1j ūrybingumo kibirkštėlėm žė- Iz ruojančių jaunuolių mes turime |\jnedaug, ir labai reta stambesnių darbų. Žodinei kūrybai reikia žodžių, kurių, deja, dabarties jaunimui labai trūksta. Lietuviųkalbą kūrybai vartojančių jaunųjų skaičius mažėja. Tačiau yra ir bus gera sauja tų, kurie savanoriškai kūrybingumų išreikš motinos kalba. Į juos, man rodos, turėtų krypti pirmasis dėmesys ir'visos pastangos jų kūrybingumui puoselėti.
Skaitykime, kalbėkime, 
rašykimeTiems, kurie dabar rašinėja į Skautų Aida, į mokyklų metraščius, laikraštėlius,kurie rodo noro suredaguoti žinutę, skilties leidinėlį, parašyti eilėraštį, stovyklos ar iškylos aprašymą, būtų naudinga ir skaitytojo specialybė. Reikėtų suruošti pašnekesių - diskusijų ciklą tema: kūrybingasis skaitymas - rašymas lietuviškai. Rašinėjamieji broliai - sesės turėtų būti nuolat įtraukiami į visas skautiško gyvenimo apraiškas, surištas su žodine kūryba (skautiškoji spauda, laužų pasirodymų kūryba ir atlikimas, minėjimų, ypatingų sueigų paruošimas ir pravedimas, žodžiu atstovavimas skautiškam vienetui liet, visuomenėje ir pan.). Tos apraiškos yra labai reikalinga praktika jaunuoliui, bandančiam išsipasakoti lietuvių šnekamąja ir rašomąja kalba.Sakysim, 5 vieneto skautai, kurie rodo gabumų žodinėje kūryboje, visada reprezentuoja tą vienetą, kur reikia liet, žodžio ar rašto. Neįsivaizduokime, kad visi kiti tame vienete bus labai nuskriausti, jei tokiais atvejais pasireikš tie minimi penki. . Atvirkščiai, likusieji tik džiaugsis ir didžiuosis.Tokie pasirodymai yra svari kūrybinė praktika. Kam gi liet, rašyti ir kalbėti, jei su tais sugebėjimais niekur arba tik retai kur gali pasirodyti? Kūrybingas žmogus nori ir turi savo kūrinį kitiems parodyti, juo save atskleisti. Taigi, jei vienetas turį keletą žodžio kūrybingumu pasižyminčių, tai vieneto pareiga sudaryti daugiau

būtu kūrybingisia progų jiems pasireikšti. Iš kuriančių skaučių, pavyzdžiui, ateičiai tikėkimės ne tik vadovių, motinų ir mokytojų, bet ir kūrybingų vadovių, kūrybingų motinų ir kūrybingų mokytojų.
Bandykime steigti 
žodinės kūrybos BŪRELIUSBūtų labai pravartu skautiškiems vienetams atskirai arba ir keliems kartu įsteigti žodinio kūrybingumo būrelius. Tai skamba ambicingai ar utopiškai ir gal į tokius būrelius dedamos pastangos ir viltys nepasiteisins, bet pamėginti reikėtų. Jei ir nevisuotinai, tai bent ten, kur yra entuziastų.Ką ir kaip toks būrelis veiktų? Pirmučiausia, jam priklausytų gal tik 10 skautų-čių (kuo mažesnis skaičius - geriau). Jis turėtų vieną pastovų arba kelis besikeičiančius moderatorius iš lituanistikoj nusimanančių vyresniųjų vadovų ir rinktųsi gal kartą per mėnesį arba kaip sąlygos leidžia. Būrelio susirinkimo metu būtų diskutuojamos perskaitytos knygos, aptariamos skaitytinos; būtų išsiaiškinami kalbiniai sunkumai ir klausimai, o svarbiausia, kiekvienas būrelio narys turėtų specialią progą paskaityti savo kūrybą (nors ji būtų tik žinutė į skautų skyrių) ir išgirsti tos kūrybos kritiką. Visa tai vyktų ne mokyklos aplinkoje, skambučiams ir triukšmui išblaškant, bet privačiuose namuose, tarp tų brolių-sesių,kuriems skaitymas-rašymas rūpi.Žinoma, tokio būrelio sėkmė priklausytų nuo moderatoriaus sugebėjimų įdomiai vynioti tą kalbi- nių-literatūrinių siūlų kamuolį, kartkartėmis pakviečiant rašytojus ir lituanistus ir su jais padiskutuojant kūrybiniais klausimais.Jeigu tokie žodinio kūrybingumo būreliai prigytų, būtų galima planuoti ir šį tą ateičiai. Būtent , kelių tokių būrelių jungtinį dailiojo žodžio vakarą, kuklios apimties, ruošiamą tik skautiškai publikai. Tokiame vakare pirmus žingsnius viešumon žengtų būrelio nariai, skaitydami,deklamuodami, vaidindami savo kūrybą. O po va-
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karo - jįaprasydami ir pakritikuodami.
Dar vienas pasiūlymas ir 
išvadosMano supratimu, nebloga kūrybingumo (ne tik žodinio) paskata būtų specialus skyrelis Skautų Aide, kuris skaitytojus supažindintų su sąjungos kūrybingaisiais skautais.Skyrelį įsivaizduočiau taip: Įvardinimas: Susipažink. Tada: su v.si. Petru Petraičiu; toliau-Petro nuotrauka ir trumpa jo skautiškos veiklos ir kūrybinių pasireiškimų apžvalga. Skyrelis baigiamas Petro kūryba. Jei jis drožinėja- drožinių nuotrauka, jei piešia- piešinių nuotrauka; jei rašo - eilėraštis, straipsnis, beletristika. Jaunuoliui pamatyti save ir savo kūrinį spaudoje yra visada didelis ir malonus įvykis. Gal toks susipažinimo skyrius ir prisidėtų prie kūrybingumo ugdymo.Baigiant norėčiau šitaip susumuoti savo apmąstymus apie kūrybingumo ugdymą skautų - čių tarpe:Kadangi pagrindiniai jaunuolio kūrybingumo ugdytojai yra jo tėvai, tai skautų organizacija, kaip pagalbinis vienetas, prie šio darbo prisideda: a) rankų darbų skatinimu - ruošiamos skautišku rankdarbių parodos (tikslas: ne uždarbis, bet kūryba - varžybos); b) skatinimu knygų skaitymo ir minčių reiškimo raštu - parengiama skaitytojo specialybė, ruošiami pašnekesiai apie skaitymo-ra- šymo techniką, steigiami žodinio kūrybingumo būreliai, surengiami žodinės kūrybos vakarai; c) Sk. Aide - įvedamu skyrium,kuris supažindintų skaitytojus su kūrybingais LSS nariais.s. Nijolė Užubalienė

REDAKCIJOS PRIERAŠAS. Šiam straipsniui dar tebesant spaustuvėje, sužinojome, kad Aušros Vartų skaučių tunte (Chicagoje) toks būrelis ką tik įsisteigė. Organizatorės pasakoja, kad stipresnė paskata apjungti seses, norinčias valdyti žodį, joms kilusi Union Pier suvažiavime, kur skautininkė rašytoja Nijolė Jankutė-Užubalienė vedė diskusinį pašnekesį apie kūrybą ir kūrėją.
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S
kautų-skaučių programą ir veiklą nuolat ly
di įvairiarūšiai darbeliai: būklo papuoši
mai, stovyklos įrengimai, modeliai, audi
mas, siuvinėjimas, Kaziuko mugių eksponatai 

ir 1.1. Skautai ne tik džiaugiasi gamta ir viskuo, 
kas kelia pasigėrėjimą, bet ir stengiasi sukurti 
mielų gabalėlių patys.

Viena skautė, piešdama septynis dalykus, 
kurie jos gyvenime svarbiausi, nupiešė gėles, 
kurios reiškia grožį. Pieštos lietuviško stiliaus 
gėlės panašios į raštus juostose ir tautiniuose 
drabužiuose. Ji pajuto, kaip meniškai lietuvių 
tautos dailė išreiškia tą grožybę, kurią ran
dame gamtoje ir taip pat žmoguje.

Kitame piešinėlyje yra Dievo ranka, kuri 
taip artimai globoja pasaulį ir visus jame 
esančius, kaip kad mes laikytume savo ran
koje kito žmogaus ranką. Tas grožis, kuris 
matomas žemėje ir visatoje, yra mums džiaug
tis ir naudotis.

O Dievas duoda mums neišsemiamas pro
gas, kad galėtume patys šalia Jo statyti naujas 
gėrio apraiškas: būdami jauni, mėginame rankų 
darbų kūrybą; paaugę, kuriame mokykloje poe
ziją, rašinius, sukuriame naują lietuviško 
skautavimo nuotaiką, kuriame planus ateičiai; 
suaugę turime progos kurti šeimą, kurti ma
žųjų gyvenimą, o dalyvaudami nuoširdžiai lie
tuvių bendruomenėje, kurti geresnį pasaulį. 
<r—————— s. kun. A. Saulaitis, SJ
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PIRMIEJI
MŪSŲ SKAUTUOS RĖMĖJAI

rašo v.s. Petras Jurgėla, 
Lietuvos skautų Įkūrėjas
1918 ■ metų rudenį Vilniuje, 

Lietuvos sostinėje skautų viene
tą Vytauto gimnazijoje steigti 
man leido ir net skatino gimna
zijos direktorius Mykolas Biržiš
ka. Netrukus jis tapo ir pirmojo 
lietuvių skautijos tunto globėju. 
Gimnazija turėjo mažą patalpą, 
todėl skautų sueigos vykdavo 
kun. V. Liegaus išlaikomam moks
leivių bendrabuty - prieglaudoje. 
Šiame bendrabutyje skautų drau
govę aplankė karininkas Antanas 
Juozapavičius. Draugininko sutik
tas su raportu ir susižavėjęs iš
rikiuotais skautais,jis pasakė pa
triotinę kalbą ir įteikė d-vei 100 
vokiškų markių. Tai padarė skau
tams gilų įspūdį.

Nuo 1918 m. gruodžio mėn. Bi
rutės ir Vytauto draugovių sueigos 
vykdavo naujuose erdviuose gim
nazijos rūmuose. Tunto dvasios 
vadovu buvo kun. Kristupas Čibi
ras. Kalbininkas Jonas Jablons
kis padėjo nustatyti lietuviškus 
skautybės vardus (terminus). Bu
vęs karininkas mokytojas Stasys 
Kairiūkštis vyresniuosius skautus 
mokė šaudymo ir durtuvo veiksmų. 
Savo klinikoje dr. D. Alseika mo
kė žaizdas tvarstyti, šie asmenys 
buvo Vilniaus, tunto ir kartu pir
mieji mūsų skautijos rėmėjai.

Kaune 1919 m. įsteigtos Lietu
vos Skautams Remti Draugijos 
Centro Valdybą sudarė : pirm. dr. 
J. Alekna, vice-pirm. kun. prof. 
M. Morkelis, sekr. S. Lozoraitis 
(dabartinis Lietuvos Diplomatijos 
Šefas), nariai: P. Jurgėla, V.Šen- 

bergasx K. Vaitkus ir A. Valušis. 
1920 m. vasarą Informacijų Biuro 
direktorius dr. Juozas Eretas 
mano paruoštą informaciją apie 
veikiančią Lietuvos skautų organi
zaciją bei LSRD išsiuntinėjo Lie
tuvos ir užsienio spaudai. Vėliau 
dr. Eretas skautams padėdavo kaip 
instruktorius.

Sunku buvo leidėjų rasti pir
miesiems mano paruoštiems 
skautinės literatūros leidiniams. 
Ačiū Dievui, atsirado entuziastų, 
'kurie skautų idealus brangino. 
Štai tie skautybės rėmėjai ir sklei
dėjai: 1920 m. Ateities redakto
rius Juozas Leimonas "Pir
muosius Skauto Žingsnelius" 
išspausdino sukaktuviniam Atei
ties leidiny, 2000 egz., ir atskira 
knygele išleido 1000 egz. 1920 m. 
Jono Rinkevičiaus pastangomis 
Švyturio b-vė išleido antrą kny
gelę "Piliečių Auklėjimo Mo
kykla - Skautybė". Abu leidiniai 
buvo labai greit išpirkti.

1925 m. LSRD išleido propa
gandinę knygelę apie skautybę 
"Lietuvos Ateitis". 1927 m. išėjo 
vadovėlis "Skautybė". šį vado
vėlį išleido knygų leidėjas J. 
Raupis, d-ro J. Aleknos prašomas 
ir skatinamas. "Skautų Tarnavi
mas Tėvynei" 1927 m. mano pa
ties išleistą "Skautų Vadovo" pir
mąją dalį 1929 m. mielai išleido 
S. Jackevičius.

1922.V.3. .pradėta leisti Lietu
vos Skautų Asociacijos organas 
SKAUTAS. Iš Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Banko išrūpintą auką 
5,000 auksinų (vok. markių) dr. J. 
Alekna paskyrė SKAUTUI. Tai 
buvo sunkus metas. Prieš Lietuvos 
pinigo įvedimą vok. ’markių vertė 

kasdien krisdavo. Už Amerikos do
lerį buvo mokama iki milijono 
markių. 1923 m. pradžioje Ūkio 
Bankas, jo tarybos pirm-ko kun. 
J. Vailokaičio pastangomis, šiam 
skautų laikraščiui paaukojo 1.000 
litų. 1922 m. SKAUTĄ redagavo 
s. Kostas Jurgėla, 1923 m. - aš. 
Abu pridėjom ir savo pinigo. Vė
liau LSA organu tapo šauliškis 
SKAUTU AIDAS, taip pat eilę 
metų vargingai ėjęs.

Labai svarbų vaidmenį atliko 
LSRD su savo skyriais provin
cijoje. Į šiuos skyrius stojo skau
tų tėvai, mokytojai, kunigai, vi
suomenininkai, karininkai; LSRD 
Centro Taryba buvo aukščiausias 
LSA vadovybės organas. Jos pirm, 
buvo: 1919-24 dr. J. Alekna,1924- 
25 ministeris V. Čarneckis, 1925- 
27 kan. prof. J. Meškauskas dviem 
atvejais, L. Gira, 1927-29 gen. T. 
Daukantas, nuo 1929 dr. J. Alekna. 
LSRD C. Tarybos sekretoriai: 1919 
-23 St. Lozoraitis, 1923-24 Birutė 
Novickienė, 1924-25 dr. J. Saka
lauskas, 1925-29 P. Dielininkaitis, 
po to s. V. Civinskas.

Išleistu įstatymu Lietuvos 
Skautų Sąjunga nuo 1930.X.1 buvo 
Švietimo Ministerijom globojama 
ir šelpiama.

LSA/LSS nuolat augo ir šakojo
si. Auklėdama jaunuomenę pagal 
skautybės sistemą, ši organiza
cija daug nusipelnė mūsų tautai 
bei Lietuvos Respublikai. Visi 
rėmėjai daug padėjo skautybės 
idėją skelbti ir besikuriantiems 
skautijos vienetams duoti rei
kalingų skautinių vadovėlių . 
Jiems priklauso nuoširdi visų 
mūsų pagarba.
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Ž I E MOS IŠKYLOS = 
PAČIOS SMAGIAUSIOS

Prisnigo, šalta, tikra žiema — pats laikas iškylauti.Gal sunku atplėšti brolį nuo šilto radiatoriaus, bet tegul jis pabunda: grįžęs iš lauko išsijudinęs, pažaidęs, paskautavęs, tikrai nesigailės!Nepramirkstanti, neankšti viršutiniai drabužiai; geri auliniai batai su 2 porom kojinių; šilta kepurė ir tulinės pirštinės — gal net antra atsarginė pora — ir pasiruošta iškylai.Norite ką nors išsivirti lauke? Gerai. Pasiimkite šakalėlių iš namų prakurams ir degtukų plastikiniame maišelyje, kad nesudrėktų, nors ir įkišti į kišenę.Žiemą norisi maisto, ’kuris duotų energijos ir šilumos.Čia puikiai tinka šutinys iš mėsos, bulvių, svogūnų, morkų. Su gabalu duonos toks valgis sotus ir šiltas viduj. Be to jis negreit atšąla puode.

Nepatikėsite: net kiauliena su pupom miške skanu! O ką besakyti apie lašinukus, dešras, blynus su sirapu arba ir avižinę košę su šiltu pienu iš pieno miltelių?Kakava visada puikus gėrimas; šokoladas malonus desertas arba šiaip sau stiprinantis maistas pavargus.

*Jei vasaros iškyloje reikia suktis, tai žiemą daug labiau.Kiekvienas skautas turi aiškiai žinoti, ką jis darys, kad laikas būtų tikrai išnaudotas.Kas renka malkas, kas kuria laužą, tirpdo sniegą, kas verda. O po to eina kiti dalykai.Plūkiąs ir kirvis paleidžiamas į darbą. Kas moka su jais apsieiti, čia pat išlaiko egzaminus.Kaip naudotis kompasu ir žemėlapiu taip pat patogu išmokti žiemą, kada viskas geriau matosi tolumoje.Žvaigždės anksti pasirodo danguj. Pastudijuokime jas ir išmokime kelis vardus.Sniege aiškiai matyti žvėrių ir paukščių pėdsakai. Aukštai medžiuose ir žemai krūmuose matyti paukščių lizdai. Po atpleišėjusia medžių žieve slepiasi vabzdžiu. Gamtininkui geras laikas įsigyti specialybę. Net belapiai lapuočiai dabar ryškiau, kaip kada nors, skiriasi forma, žieve, spalva, pumpurais.Ar jau visi pasiruošę iškylai?
KA!
SUSKRENDA
Šatruos
raga'nos

“■ydnėjuje vyr. skautės oficialiai įsisteigė tik 1961 I g.m., nors jų šiame mieste buvo nuo pat pirmųjų V lietuviškoj o skautavimo dienų (1948), Pirmasis, Liet. Kun. Birutės vyr. skaučių būrelis, apie 1962 m. pabaigą, likvidavosi ir tik 1968 kovo 17 d. čia vėl įsteigtas vyr. skaučių Šatrijos Raganos būrelis,šiuo metu turįs 15 narių. Būreliui pradžioje vadovavo vyr. skautė v.sl. N. Gilienė, vėliau vyr. sk. v.sl. R. Žižy- tė-Blansjaar, bet joms išvykus išSydnėjaus,vadove išsirinkta vyr. sk. ps. L. Žalienė,kuri praėjusio spalio 18 d. įvykusios metinės sueigos metu perrinkta antrai kadencijai. Sueigoje pas būrelio vadę "raganos" susipažįsta su Queenslando riešuto medžiu. J. Zinkaus nuotr.
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Būrelis šiuo metu yra vienas pajėgiausių vienetų 
visame rajone. Narių amžius įvairus, bet vyrauja 
paskutinių gimnazijos klasių ir pirmų universiteto 
metų jaunuolės. Dalis būrelio narių eina įvairias 
pareigas Aušros tunte: draugininkės, pavaduotojos, 
adjutantės. Organizuotai prisidedama prie tunto pa
rengimų - stovyklų, sueigų, minėjimų. 1969 metų, 
bėgyje paruošė ir pernai išleido vyr. skautėms skir
tų konspektų Vyresniosios Skautės. Būrelio narėms 
leidžiami rotarorium spausdinti laiškai "Šatrijos 
Ragana", kuriuos užpildo pačios būrelio sesės, taip 
lavindamosios lietuvių kalboje ir minčių reiškime. 
Šių "laiškų" pagalba bandomas palaikyti ryšys ir su 
kitom vyr. sesėm, pasiunčiant po 1 egzempliorių 
kiekvienam rajono vyr. skaučių vienetui (į JAV pa
siųsti 4 egz.)

Sueigos daromos prisitaikant prie studijuojančių. 
Sueigų metu, kurios vyksta privačiuose namuose arba 
gamtoje, pačios būrelio narės ar kviesti prelegentai 
praveda pašnekesius su diskusijomis, aptariami bū
relio reikalai bei tunto įpareigojimai, sueigas užbai
giant linksmąja dalim - lauželiu ir ,paprastai, kavų- 
te- Mėlynšlipsė

Šatrijos Raganos sesės metinės sueigos metu - pir
moje eilėje iš kairės: G. Zigaitytė, D. Adomėnaitė, 
L. Žalienė, E. Laurinaitienė (taip pat rajono vadei- 
vė), J. Bogušaitė. Antra eilė: D. Šliogerytė,N. Jurk- 
šaitienė, U. Kazokaitė, R. Zinkutė, E. Žižytė.

J. Zinkaus nuotr.

JAUNESNIŲJŲ. SKAUČIŲ DAINA
žodi. R.Lora muz. V. Mannaiiis

+a- -lai lie- s4 ke - |iq murr).skau-tė sien-gias būt ge

ro - do, kaip žen - giam pir - myn mes skau-čig gre-to-se. kas die-ng pQ_ 

—fr fr fr tr

da- rom po ge . rg dar- be-l^ |ie- iu- viš- kai kai-bam ir klau-som iė

£ frT

vtį. Mes rny - Įj^ _ Vy_ Die- vq kiek ga- lim ir nuo_
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paukštytei 
ir

vilkiukui
Kai nudarysi taškeliu pažymėtus langelius, 
pamatysi lietuviškos juostos raštg.

•
—

• • e • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • e • • • • • • • • • •

• • • • • • •

.. t K. Jakubėnas.
Mano piešinėlis.
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KAD PAUKŠTYTĖS GRAŽIAI ATRODYTU, 
ŽYGIUOTU IR SALIUTUOTU

• drausmingumas labai daugpri- 
pĮaus0 ,nu0 tvarkingos unifor

mos ir gairelių vienodumo. Unifor
mos pilną aprašymą turime knyge
lėje "J aune snio ji Skautė''. Šią kny
gelę , ypač pataisytą laidą turėtų tu
rėti ne tik paukštyčių vadovė, bet ir 
kiekviena sesė. Kada sesė jau
čiasi tvarkinga, tada ir drausmė 
lengviau palaikoma ir vienetas ke
lia pasigėrėjimą. Kiek sąlygos lei
džia, reikalaukite, kad sueigose 
sesės dėvėtų pilną uniformą. Tuo 
būdu, pastebėti netikslumai bus pa
taisomi.

Tikriausiai turite savo draugo
vių dokumentų knygose visus nuro
dymus, liečiančius gaireles, bet 
priminsiu ir vėl.

Būrelio gairelės kotas turi būti 
5' ilgio ir 1 1/4" skersmens. Vir
šūnė - jaun. sk. ženklas, 5 1/2 
skersmens, sidabrinės spalvos. 
Prie viršūnės, ant koto, užriša
mi trys būrelio spalvos kaspinė
liai, 1" pločio ir 12" ilgio,neskai
tant surišimo. Nukirptus kaspinė
lio galus apsiūti.

Patariu kiekvienos sueigos 
pradžioje pažygiuoti su daina nors 
2-3 min. Taip sesės išmoks ri
kiuotės, lygiavimo, darniai žengs į 
koją, vienodai, neš gaireles, su
pras ir klausys komandų: ,1 Dr-vė, 
ramiai, lygiuok, raportai! Dr-vė, 
kairėn (dešinėn),žengtemarš,dai
na! Dr-vė, sustok, viens, du! Dr- 
vė, budėk!

Mažosios greit išmoksta žygia
vimo ir su didžiausiu malonumu 
dainuoja. Toks vienetas iškil
mingose sueigose bus drąsus ir 
nepasimetęs.

Svarbu išmokyti būrelio galvas 
ir padėjėjas saliutuoti didžiuoju ir 
mažuoju saliutu su gairelėmis. 
Mažuoju saliutu gerbiamas him
nas, vėliavos, tunto įsakymai. Tada 
gairelė palenkiama į priekį, ištie
siant visą ranką. Didžiuoju saliutu 
gerbiamas įžodis: tada gairelė iš
keliama aukštyn, o kotas atremia
mas į liemenį. Būrelių galvos ar 
laikančios gairelę turi atidžiai 
klausytis duodamų įsakymų ir ati
tinkamai saliutuoti.

s. Janina Mikutaitienė
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SIETYNE BUVO SMAGU

• Ant. Bernotas
® PASIKALBĖJIMAI APIE
• PAŠTO ŽENKLUS

Vienos sueigos metu Žemynos 
dr-vės (Chicagoje) draugininkei 
Danutei Bruškytei sesės papasa
kojo tokius praėjusios vasaros įs
pūdžius:

Gražina VindašiOtė
"Koks padangėje šviesiausias 

žvaigždynas?
Aišku - Kernavės Sietynas!"

Tai buvoKernaviečiųšūkis,ku
rį visos energingai šaukėme. Su
šukusios šūkį, mes prisimename 
gražias stovyklos dienas. Buvo la
bai smagu, smagu, smagu! Visom 
smagu!

Guoda Jei ionytė
Sietyno stovykla buvo įdomi:. 

įsigijau daug specialybių ir radau 
naujų draugių. Bet kitose stovyk
lose buvo smagiau, nes ten buvo 
daugiau laisvalaikio.

-?-
Man labai patiko 1970 metų sto

vykla. Laužai buvo linksmi, bet 
truputį per trumpi. Lankymas man 
irgi patiko. (Kada man nepatik
davo?)

Laura Valaitytė
Sietyno stovykla buvo įdomi. 

Ten pažinau daug skaučių ir ne
norėjau važiuoti namo. Daug buvo 
peštynių, bet visos likome draugės.

Ramunė Mortytė
Smagu ir įdomu buvo. Stovykla 

man labai patiko.
Ofelija Barškėtytė
Buvo smagu. Šiais metais gal 

vėl važiuosiu. Skilties iškyloje 
buvjj labai smagu ir įdomu.

Milda Petkutė
Man stovykloje patiko. Maistas 

buvo skanus. Visur buvo smagu, tik 
kai būtinai reikėjo eiti maudytis- 
ne! Kiekvieną dieną nenorėjau eiti, 
bet sesės mane priversdavo. 
Paukštytės, be to, gaudavo daug 
daugiau laisvalaikio.

Vita Musonytė
Smagu buvo Sietyno stovykloje 

bendrauti su kitomis skautėmis. 
Buvo ypač linksma vakarais - lau
žuose ir šokiuose!

Trys Sietyno žvaigždės: Indrė 
Astra ir Vilija.

Bene viena pirmųjų buvo Bosni
ja ir Hercegovina, jau 1906 m. iš
leidusi 15 gražiai graviruotų paš
to ženklų seriją, kuri panašiais 
vaizdais buvo pakartota 1910 ir 
1912 metais (viso 18 p. ženklų). 
JAV 1934 m. išleido puikią Nacio- 

_ nalinių Parkų seriją iš 10 p. ženk- 
® lų (o ir šiaip vieną kitą pašto ženk- 
® lą kitomis progomis).
•@ Ypatingai daug gražių pašto 
® ženklų su gamtos vaizdais yra iš-
• leidusi Japonija, kuri juos pradėjo 
® leisti 1936 m., ir po to tik karo 
@ metais buvo sustabdžiusi leidimą. 
© Dabar kasmet išleidžia net po ke-
• daugiausiai su įvairių tautinių 

Daug išmokau. Išdykavau, bet daug ® parkų vaizdais. Dalis tokių ženk - 
ir dirbau. Būtinai važiuosiu siais 
metais, nes pernai man labai pa
tiko.

Loretta Snarskytė
Stovykloje buvo smagu. įsigijau 

daug įdomių specialybių. Žinoma, 
buvo ir nesusipratimų . ..BetSie
tynas man labai patiko ir, kai rei
kėjo važiuoti namo, nenorėjau ap
leisti Rako miško.

Algė Bukaveckaitė
Man stovykla praėjusią vasarą 

labai patiko. Tik nepatiko, kad 
reikėjo būtinai eiti maudytis. Man 
atrodo, kad buvo per daug užsiėmi
mų ir neužtenkamai laisvalaikio.

Laura Daugvilaitė
Mūsų skiltis gerai sugyveno.

22. GAMTOS VAIZDAI

amtos vaizdų, labiausiai gra
žių gamtos vaizdų pašto ženk
luose labai gausu ir čia galite 

surinkti puikią "topicals" kolek
ciją. Pradedant Lietuva, kuri 1932 
m. išleido kelis gražius pašto 
ženklus su Nemuno vaizdais (dail. 
Antano Žmuidzinavičiaus pieši
niai), toliau einant į kaimynę Lat
viją, kuri 1928 m. išleido seriją 
gražių pašto ženklų su jos krašto 
įvairiais vaizdais (tarp kitko su 
mūsų upės Ventos vaizdu, kuri 
teka ir per Latviją), nukeliausime 
toliau į Europą ir kitur.

~ lų yra išleista specialiuose blokuo- 
q se, kurie įdėti į gražiai iliustruo- 
o tus viršelius su aprašymais.
• Kita valstybė, ypatingai mėgs-
• tanti tokius pašto ženklus, yra
• Šveicarija. Ten pašto ženklų, vaiz-
• duojančių jos gražiuosius kalnus, 
@ yra daugybė. Taip pat neatsilieka 
® ir kaimynė Austrija, 1945 m. (oir 
© vėliau daugeliu progų) išleidusi net 
® 39 pašto ženklų seriją. Rytinė Vo-
• kietija (ir Danija) yra išleidusios

pašto ženklų su Baltijos pajūrio 
vaizdais. Daug puikių gamtos 
vaizdų yra parodžiusi Hitlerio 
laikų Vokietija, o pokario metais 
prancūzų zona.

Bendrai, sunku būtų rasti kraš
tą, kuris nebūtų išleidęs tokių pašto 
Ženklų.

<---------------------
Kalnų perėja (Bosnija ir Hercego
vina, 1906 m.).
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KA. NORVEGAI GALVOJA APIE SKAUTYBĘ

Norvegijos tyrinėjimų institu
tas FAKTA pravedė apklausinė
jimą apie Norvegųskautų-Čių.' są
jungą. Buvo atsiklausta 740 mo
terų ir 882 vyrai, iŠ jų - 14% buvę 
skautai. Ir ~ štai ką jie sako: 60% 
žmonių galvoja,.kad skautybė yra 
tinkama kiekvienam; 15% galvoja, 
kad skautybė ne visiems tinka; 73% 
sako, kad jaunoms mergaitėms tin
ka, o 3% - kad ne; 77% galvoja, 
kad berniukai turi būti skautai. Be
veik pusė buvusių skautų pasakė, 
kad skautybėje buvo dalykai, kurie 
jiems patiko, ir tik 6% - kuriems 
kai kurie dalykai nepatiko.

Stovyklavimas ir iškylavimas 
patinka daugumai apklaustųjų. Ki
tos mėgiamos sritys buvo: skautiš
kasis auklėjimas, drausmė, man
dagumas. Uniforma buvo paminėta, 
kaip nemėgstamas daiktas, o akty
vioje veikloje dalyvaują skautai 
pasisakė, kad labiausiai nemėgia
mas reikalas skautybėje ... blogas 
vadovavimas!

Į klausimą "ar skautybė eina su

PAMIRŠTO GRAIKIJOS
KAMPELIO NUOTYKIS

1968 m. Graikijos skaučių šūkis 
buvo: "Meilės mylios!" Skaučių 
vienetams patarta trumpam už
miršti greitai augančius gražius 
jų miestus ir mesti žvilgsnį į vi
sų apleistus bei užmirštus kaime
lius.

Devynių skaučių skiltis pasirin
ko šiaurinės Graikijos Thessaly 
rajono Tsapournia kaimelį. Sau
lėtą gegužės mėn. rytą kariuome
nės sunkvežimis jas atvežė į kai
melio vidurį ir paliko. Visos dul
kėtos, išvargusios nuo kratymo 
vingiuojant kreivais kalnų keliu
kais, jos labai nuliūdo, matydamos 
apleistą, be medžių, žolės ir gėlių 
kaimelio veidą.

Apsigyveno jos mero name. Tai 
vienintelis namas, kuris turėjo 
prausyklą! Šiaip visame 500 žmo
nių kaimelyje nėra vandentekio, 
elektros, laikraščių, vaistų, dak- 
taroA net kunigo. 

gyvenimu, atsilikusi ar viduryje?" , 
buvo tokie atsakymai: ketvirdalis 
galvoja, kad einama su gyvenimu, 
10% atsilikusi, 33% - viduryje. 
28% sako, kad skautybė eina į ge
rąją pusę, 29% - kad stovi vieto
je, 8% - kad eina atgal.

Taip pat yra galvojama, kad 
skautų organizacija per mažai in
formuoja * visuomenę apie savo 
programas, veikimą ir naudingą 
darbą.

Antroje tyrinėjimo dalyja FAK
TA apklausinėjo 400 žmonių, pa
teikdama 50 klausimų bendrai apie 
jaunimą.

Atsakymuose: pirmoje eilėje 
yra sportas, toliau - skautų ir 
Raudonojo Kryžiaus organizacijos. 
Skautų organizacija skaitoma kaip 
praktinė, bet ne idealistinė. Šių 
dienų skautiškoji programa esanti 
per silpna dvidešimties metų jau
nuoliams. Dauguma pasisakė už 
bendras skautų-skaučių stovyklas 
bei iškylas.

C.F.

Kadangi laiko buvo nedaug - tik 
penkios dienos - tai po poros va
landų skiltis pradėjo savo pirmąjį 
darbą kavinėje! Graikijos kaime
liuose kavinė yra visas gyvenimo 
centras. Ten vyrai, kai nebūna su 
gyvuliais kalnuose, geria savo 
"ouzo", valgo riešutus ir kal
basi apie . . . nieką. Moterys į 
kavinę niekad neina.

Pavakary kavinėn susirinkę vy
rai buvo labai nustebinti, radę iš
plautą, papuoštą ir devynių skaučių 
"užimtą" kavinę. Tai buvo pirmoji 
skaučių sueiga, kurią vyrai tyliai 
stebėjo. Taip kiekvieną vakarą, po 
sunkaus darbo, skautės turėdavo 
savo sueigą kavinėje, į kurią dar 
prieš joms ateinant skubiai rinkda
vosi visi kaimelio vyrai. Skautėms 
vedant, tie žmonės nepajuto pradė
ję kalbėti apie savo kaimelio svar
bius reikalus, šeimų aprūpinimą, 
apie ten jau senai pamirštą Grai
kijos žmonių garbę. O tai buvo 
svarbiausias skilties uždavinys: 
sugrąžinti tuos žmones iš nevil
ties į gyvenimą. Tame kaimelyje 
jau nebebuvo šypsenos! Dauguma 

jaunų tėvų išvažiavę dirbti į Vokie
tijos fabrikus, o kaimely likę se
nieji ir vaikai be juoko, dainų, be 
Jzaislų.

Sekančios dienos darbas buvo 
bažnyčia. Jau keletą metų stovėjo 
ji ten griūvanti, niekieno nelan
koma. Kunigas atvažiuodavo ti 
kam nors mirus, ir vaikai galvoda 
vo, kad jis ir yra toji Mirtis. 
Skautės dar nebuvo mačiusios tokio 
reginio: Biblija žiurkių apgraužta, 
drabužiai išmėtyti, visur dulkės, 
purvas, net kryžius nulūžęs. Dir
bo jos be vilties ir liūdnos. Kelios 
moterys, pamačiusios atidaras du
ris, atėjo pasižiūrėti ir grįžo namo. 
Bet sekančią dieną jų atėjo visas 
būrys ir ėmėsi darbo kartu su 
skautėmis.

"Nuo dabar jau mes pačios 
tvarkysime ir prižiūrėsime bažny
čią. Vyrai iš mūsų juokėsi, kai 
mes norėdavome ateiti, bet dabar, 
kai jūs mokytos mergaitės tokiais 
dalykais rūpinatės, jie nieko ne
bedrįs sakyti". ~

Tsapournia žmonės nors ir ne
drąsiai, bet pradėjo įsijungti į 
skaučių darbą. Skiltis pasidalino į 
kelias grupes. Vienos dažė atsivež
tus kryžius kapams (net mirusieji 
ten jau buvo nebežinomi), kitos su
tvarkė ir įruošė pirmos pagalbos 
kambarį. Kaimelio mokyklą jos 
papuošė vėliavėlėmis ir paveiks
lais, padovanojo Graikijos skaučių 
surinktą 320 knygų biblioteką, net 
mokytojo kambarį išdažė.

Už bažnyčios, purvinoje aikšte
lėje, buvo vienintelis, begriūvan
tis kaimelio šulinys. Šį sutvarky
ti skautėms į pagalbą atvažiavo 
keturi kariai. Ir kai gegužės 28 d. 
buvo paskutinė skaučių diena Tsa- 
pournios kaimelyje, žmonės rinko
si smagūs į šventę. Aikštelė buvo 
išvalyta, įrengtas naujas šulinys, 
pastatyti suolai. Skautės išdalino 
seniems ir mažiems atvežtas do
vanėles, pravedė žaidimus, daina
vo. Žmonės džiaugėsi, sugrįžę į 
gyvenimą.

"Kiek daug jūs mus išmokėte. 
O manėm, kad jau niekas mūsų 
meatsimena. Žiūrėkit, kaip dabar 
pas mus gražu! Iš Vokietijos grįžę, 
kaimelio neatpažins, nes mes jau 
daugiau nebeapsileisime. Jūs, 
skautės, 'mūsų neužmirškit ir grįž
kit pas mus rugpiūčio mėn. į Ma
rijos šventę. Pamatysit, kaip bus 
gražu ir linksma!1
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GAUSIO tea

n
 ai anais laikais prof. Roemeris Klaipėdą pavadino 
Lietuvos langu į platųjį pasaulį, kai kam liko ne
aišku, kodėl nebuvo pavadinta langu ir pla

čioji Lietuvos padangė. Ne vienam ir mūsų gal 
kyla klausimas, kodėl tiek daug dėmesio teikiama 

Klaipėdai, bet ne Palangai, ar kitam Lietuvos mies
tui?

Visi Lietuvos miestai mums skautams yra bran
gūs, tačiau Klaipėda ne kartą yra minima labiau už 
kitus, nes ji yra vienintėlis mūsų jūrinis uostas. 
Ilgus šimtmečius išbuvusi svetimųjų okupacijoje, lie
tuvių sukilėlių pastangomis Klaipėda ir visas jos 
kraštas 1923 m. sausio 15 dieną tapo prijungtas 
prie Lietuvos. Laisvai, jaunai Lietuvos valstybei 
buvo labai svarbu turėti vandens kelius į platųjį 
pasaulį su nuosavu jūriniu uostu ir savo laivynu. 
Per paskutinį Nepr. Lietuvos dešimtmetį labai 
daug padaryta, bestatant uostą ir plečiant laivyną. 
Uostas labai pagreitino Lietuvos pramonės išvysty
mą ir ekonominį gyventojų aprūpinimą.

Krašto gyventojų kultūrinis lygis daug priklauso 
nuo jų pajėgumo keliauti, patirti, pamatyti, pasimo-

Herkaus Montės budžių įgula Toronte 1969 m.

kyti, kaip kad draugovės ar laivo narių skautiškas 
žinojimas bei patyrimas didėja nuo iškylų, kelionių, 
stovyklų ar tarptautinių Jamboree. Jūra, vande
nynai vis dar tebėra tas platusis kelias tautų susi
tikimui ir bendravimui, mokslinės ir kultūrinės pa
žangos siekimui. Todėl mums lengva suprasti, ko
dėl būriai savanorių iš visos Lietuvos 1923 m. 
sausyje su ginklu rankoje traukė į Klaipėdą, išvy
dami svetimuosius ir atsiimdami tai, kas Lietu
vai priklausė. Mes ir šiandien minim tą džiaugs
mingą dieną, kada Klaipėdoje suplėvesavo mūsų 
trispalvė.
* * *

Jūra visada buvo ir tebėra tautų ir kultūrų su- 
artintoja. Jūreiviai parodo daugiau draugiškumo ki
tam žmogui jūroje,negu tas praktikuojama žemyne. 
Buriuotojai jūroje sveikina kiekvieną įgulą, stengiasi 
viens kitam padėti ir pabendrauti, net ir nebūdami 
pažįstami. Gal todėl, kad jūroje visada daugiau pa
vojų ir mažiau žmonių, negu žemyne. Toks jūreivių 
suartėjimas artina ir tautas.

Klaipėdos uostas mums lietuviams suteikė gali
mybių išburiuoti į tarptautinius vandenis, dalyvauti 
įvairių jūrinių valstybių regatose. Jis išvedė ir lie
tuvių jūrų skautų jachtas įLatviją,Švediją, Daniją ir 
kitur, kur buvo išmokta naujų dalykų ir surasta daug 
naujų draugų.

Jūros Dienos raportas pas musų brolius Australijoje 
1968 m.

Kanados jūrų skautės Romuvoje - vėliavos nuleidi
mas. V. Bacevičiaus nuotr.
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KAS TA A.D.M.?

Skautų Aido 8 numerio viršelis ypač daug gražių 
komentarų sulaukė iš mūsų jaunimo. Mūsų 16-metę 
labai uždegė straipsnelis "Ką man.veikti?",pasira
šytas A.D.M. Gal todėl, kad tai neįprastinis mūsų 
veiklos aprašymas, o šventa tiesa ir jaunuolei ge
rai suprantama. Valio ADM, kas ji bebūtų!

s. N. Grinienė

****
Visą šią gražią eigą sugriovė II-sis Pas. Karas ir 

Lietuvos okupacija. Šiandien Klaipėdos uostas išgy
vena dar didesnę priespaudą, negu visa okupuota lie
tuvių tauta. Mūsų laivynas yra valdomas rusų ir iš 
Klaipėdos uosto išplaukia laivai su rusiškais pava
dinimais "Sovietskaja Litva" ir t.t. Nuo jų lietuviai 
jūreiviai, kaip Simas Kudirka, rizikuodami gyvybe, 
šoka ant laisve viliojančio JAV krantų apsaugosku- 
terio denio, prašydami laisvės. Kai dėl amerikiečių 
žioplumo leidžiama rusams pabėgėlį suimti, pasi
pila ant denio Simo Kudirkos kraujas. Rusai jį su
rištą nuvelka į savo laivą tolimesnei kančiai ir ne
laisvei.

Jūreivio Simo kraujas, neseniai išlietas Bostono 
pakrantėje, yra tęsinys ano meto Klaipėdos sukilėlių 
kraujo aukos, kuria tada buvo atgautas Lietuvos lan
gas į platųjį pasaulį. Kartu su Kudirkos kraujo auka 
reikia ir mūsų pastangų ir žygių, kad šis langas - 
Klaipėda ir kartu visa Lietuva atgautų laisvę. Mes 
skautai visais būdais, visur ir visada turime reika
lauti iš laisvojo pasaulio tautų ir valstybių vadų 
sugrąžinti Lietuvai nepriklausomybę. To siekdami, 
mes liksime garbingi Klaipėdos sukilėlių žygio tę
sėjai.

Baltijos Banga

Paraduoja jūrų skautų laivas ir 
sargyba - Kanada 1970 m.

V. Bacevičiaus nuotr.

Malonūs redakcijos nariai,
priimkite mūsų širdingiausius linkėjimus švenčių 
proga. Skautiška, nuoširdi padėka Amerikos bro
liams, užsakiusiems Skautų Aidą Anglijos Rajono 
skautams-ėms. Labai labai ačiū!

Budįme.
s. J. Maslauskas,

LSB VS atstovas Anglijoje

KUR EINI ?
pM aujuosius metus sutikę, mes visiems linkime lai- 
I Vi mės ir džiaugsmo. Trokštame,kad visos blogybės

" baigtųsi ir tik gėris viešpatautų pasaulyje. To 
gėrio ir blogio kūrėjai, daugumoje, esame mes - 
žmonės. Tu, jaunime, esi dalis tos žmonijos. Pa
galvok jaunime, kas esi ir kur eini? Ar tu eini 
aklas kartu su maištaujančia minia, nešančid blogį, 
ar tu eini sveiko proto vedamas ir neši gėrį?

Šiandien viena iš didžiųjų blogybių - narkotikai. 
Jų plitimas jaunimo tarpe neina pėsčias, bet bėgte 
bėga. Mielas skautiškas jaunime, išeik į kovos lau
ką prieš narkotikus ir jų platintojus. Žinok, kad tie, 
kurie pardavinėja tuos nuodus, prisipildo savo ki
šenes doleriukų, o tavyje, jaunime, užmuša žmogų. 
Lieki be valios ir jausmų. Ne tas yra drąsus ir ga
lingas, kuris pasiduoda prikalbamas ir pradeda nar- 

: kotikus vartoti, bet tas, kuris sugeba atsispirti pa- 
. gundom s.

Sese ir broli, tavęs laukia didelis ir kilnus dar
bas. Būk pats tvirtas ir padėk kitiems kovoti prieš 
šią blogybę. Tavo laimė ir ateitis yra tavo rankose! 
Taigi, žinok - kur eini.

v. s. M. Jonikienė

NUOTRAUKŲ IŠ
STUDIJINIO SUVAŽIAVIMO,
Įvykusio Clevelande lapkričio 31 d., 
galima užsisakyti pas /skautininką V.
Elacevičių,

923 East 144 St.
Cleveland, Ohio, 44110.
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SU MIEGAMU MAIŠU

R
uošiantis žiemos stovyklavi

mui, pats pirmas ir svarbiau
sias klausimas, kuris mums 
kvaršins galvą, bus: "Kaip aš ga
lėsiu šiltai ir patogiai išsimiego

ti?" Norėdami tiksliau išnagrinėti 
kelis šilto miego principinius daly
kus, pažiūrėkime, kas yra pagrin
dinis šilumos šaltinis.

Žmogaus kūnas be sustoji
mo gamina šilumą, proceso bū
du degindamas maistą, kurį mes 
valgome. Toks procesas, vykstąs 
žmogaus kūne, vadinasi kūno me
tabolizmu. Pagrinde turime ži
noti, kad kūnas šią šilumą pra
randa, išspinduliuoja. Stovyklau
jant žiemos metu, esant žemai oro 
temperatūrai ir negaunant jokios 
pagalbos iš pašalinių šaltinių, kaip 
palapinės šildytuvai, yra labai 
svarbu mokėti išnaudoti iki 
aukščiausio laipsnio mūsų metabo- 
linę šilumą. Tą mes atliekame 
šiltų drabužių, tinkamo miegamo 
maišo ir t.t. pagalba. Didesnei 
naudai iš tų kelių dalykų išgauti, 
turime žinoti, kada ir kaip juos 
naudoti ir tam rasti geriausią bū
dą.

Atsiminkime vieną pagrindinį 
dalyką: šiluma visuomet plaukia iš 
šildomo daikto į šaltį. Juo dides
nis temperatūros skirtumas tarp 
tų dviejų linijų, tuo greitesnis 
šiltos temperatūros plaukimas. 
Pavyzdžiui: juo didesnis skirtu
mas tarp miegančiojo maiše ir 
oro temperatūros, "tuo greičiau 
miegantysis pasijus pradedąs šal
ti ir drebėti. Miegamasis stovyk
lautojo maišas ir turi atlikti tą 
šilumos-šalčio užtvaros paskirtį.

Tinkamiausia tokiai paskirčiai 
užtvara bus ta, kuri sulaikys plau
kiančią kūno šilumą viduje maišo 
ir tuo pačiu praleis kūno prakai
tavimą laukan. Turint tokią už
tvarą, kūnas bus šiltas ir, kas 
svarbiausia, jis bus sausas.

Geriausia izoliacija yra oras. 
Tačiau oras turi tendenciją judė
ti ir jei mes to judėjimo negalė
sime sulaikyti, kūno pagaminta 
šiluma maiše nesilaikys. Toks 
maišas mums bus mažai naudin
gas. Oro izoliacijos judėjimas 
yra sulaikomas pagelbiniais bū-

l ŽIEMOS STOVYKLA

dais: žąsų plunksnomis ir įvairiau
siais sintetiniais produktais. Iš
vada yra ta, kad juo ilgiau ir 
arčiau kūno mes tokią izoliaciją 
turėsime, tuo daugiau galimy
bių šiltam nakties poilsiui.

Žmogaus kūnas, be šilumos 
gaminimo, taip pat išleidžia tam 
tikrą kiekį vandens, kurį mes 
vadiname prakaitu.. Prakaitavimas 
išsineša ir dalį kūno šilumos. No
rint daugiau šilumos kūne sulai
kyti , reikia vengti prakaita
vimo. Per sunkus apsirengimas ar 
net per sunkus maišas visuomet 
vers prakaituoti. Prakaitavimą 
iššaukia ir vadinama "water
proof" arba "airproof" viršuti
nė mieg. maišo medžiaga. Net 
jeigu užsiklosi savo maišą pa
našios paskirties brezentu, turė
si šlapią ir nepatogų nakties po
ilsį. Miegamasis maišas turi bū
ti padarytas iš medžiagos, tinka
mos pamažu praleisti žmogaus 
prakaitavimą.

PAGELBINĖS PRIEMONĖS SU
ŠILTI

Kūno šilumos produkciją gali
ma pakelti keliais būdais. Dides
nis suvalgyto maisto kiekis pakels 
tavo metabolizmą ir tuo pačiu pa
didins šilumos pagaminimo kiekį. 
Esant tikrai šaltam orui,kūnas tu
ri gauti mažiausiai 2000 kalorijų, 
kad galėtų pagaminti užtektinai ši
lumos. Jei suvalgysi, pavyzdžiui, 
šokolado plytelę prieš eidamas 
gulti, arba net saujelę cukraus, 
tas smarkiai padidins metabolinę 
produkciją. Jei planuoji stovyklau
ti šaltame žiemos ore, atmink: 
juo daugiau valgysi, juo tavo mais
tas bus turtingesnis kalorijomis, 
tuo kūnas bus pajėgesnis paga
minti daugiau šilumos ir, tuo 
pačiu, tu daug šilčiau miegosi.

Antras būdas kūno šilumai pa
kelti yra paprasta mankšta. Pa
tartina prieš einant gulti padaryti 
kad ir paprastą nesudėtingą 
mankštą. Tačiau reikia būti at
sargiam, kad mankšta neiššauktų 
prakaitavimo.

Visuomet reikalinga turėti pa
kankamai izoliuojančios medžia
gos ir po mieg. maišo apačia: 
oro matracą, sausų lapų, laikraš
čių ar pan.
mrmn BTtnrrmrrirrrirmrmm

Kada jau esi įlindęs į miega
mąjį maišą, yra kita priemonė, 
kurie kūno temperatūrą gali pa
kelti ir duoti papildomos šilumos 
maždaug dešimčiai pradinių mi
nučių. Tai isometrinis susišildy- 
mo būdas. Ši pagalbinė mankšta 
atliekama, stumiant vieną ranką 
prieš kitą kiek įmanoma stipriau, 
tuo pačiu metu bandant pakelti 
vieną koją, kada antroji koja yra 
spaudžiama žemyn, laikant abi 
kojas tvirtai suspaustas; arba su
rakinus rankos pirštus bandyti 
juos atliuosuoti, traukiant rankas 
iš pečių. Tokia gimnastika lengvai 
atliekama mieg. maišo viduje,o jos 
sukelta kūno temperatūra pasilieka 
kūne arba maiše.

Drebulys yra ne kas kita, kaip 
priverstinai kūno iššaukta tam tik- 
jros rūšies gimnastika, bandant su
kelti didesnę šilumos produkciją. 
Tad jei tau darosi šalta ir pradedi 
drebėti - nenusigąsk ir leisk sau 
drebėti, tuo pačiu laiku ieškodamas 
būdų .laisvai ir nepriverstinai 
mankštai.

Palapinės šildytuvas taip pat 
yra gera priemonė šiltam poil
siui. Šios dienos rinkoje yra 
keletas gerų rūšių šildytuvų. Dau
gumas jų naudoja žibalą, benziną 
arba "propane” gazą. Kitos rū
šies šildytuvai duoda šilumą be 
liepsnos.

KAS GREIČIAUSIAI VĖSTA?

Vienos kūno dalys šilumos kiekį 
išleidžia daug greičiau, negu kitos. 
Liemuo yra ilgiausiai išlaikan
tis šilumą, o kojų padai, rankos 
ir galva yra greičiausiai atšąlan
čios kūno dalys. Aišku, kad jos 
greičiausiai pajaučia šaltį ir mie
gamajame maiše.

Žmogaus galva yra turbūt di
džiausia kūno šilumos praradimo 
vieta. Galva, būdama turtinga 
kraujo atsargomis, nėra labai greit 
šąlanti net ir kūno temperatūrai
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Prityrę žiemos stovyklautojai kar
tais naktį praleidžia įsirausę į 
sniegą , net be palapinės.

nukritus, tačiau jeigu ji nėra tinka
mai apdengta, daug kūno šilumos 
per ją išplaukia laukan ir kūno tem
peratūra greičiau krinta. Tokiame 
temperatūros pasikeitime dau
giausiai nukenčia rankos ir kojos. 
Žymaus kalnų laipiotojo Gerry 
Cunningham yra pasakyta: "Jeigu 
šalta kojoms - užsidėk kepurę!"

Šiltam nakties poilsiui žiemos 
stovykloje garantuoti yra būtina, 
kad galva būtų apdengta megzta 
kepure arba šiltų marškinių 
(sweatshirt) galvos gaubtuvu. Kal
nų laipiotojai arba žiemos sto
vyklautojai beveik be išimties 
naudoja vadinamus "mummy- 
type" miegamuosius maišus. Šie 
maišai turi galvos gaubtuvus; ne
uždengta lieka tik stovyklautojo 
burna. Bet jeigu tu naudoji papras
tą miegamąjį maišą, o naktis yra 
šalta, apsikamšyk taip, kad ma
žiausiai būtų tarpo tarp tavęs ir 
maišo iš visų pusių. Naudok vil
nones pirštines - geriausiai kumš
tines, ir vilnones kojines. Nei 
pirštinės nei kojinės neturi būti 
aptemptos.

Visuomet atsimink, kad šiltam 
poilsiui reikalinga turėti tiek izo
liuojančios medžiagos mieg. mai
šo apačioje, kiek turi jos iš vir
šaus. Jeigu stovyklautojas žiemos 
metu miega ir brangiausiame žą
sies plunksnų maiše, bet jo apačia 
yra suspausta iki ketvirčio colio, 
jam bus visada šalta. Bet jei po 
maišo apačia jis turės pagalbinę 
priemonę, kaip oro matracą, ar net 
didesnį kiekį sausų,lapų ar žolės, 
jam visuomet bus šilta. Jei žie
mos stovyklavimo metu turima se
nų laikraščių pasikloti po maišu - 
užtikrintas šiltas ir sausas poil
sis!

Senovės laikais, prieš atsiran
dant visokiems oro matra
cams, stovyklautojai naudodavo 
net tokį metodą: sukurdavo didelį 

pailgą laužą. Vienai laužo pusei 
perdegus, plotas būdavo švariai iš
valomas ir miegama ant laužo įšil
dytos žemės.

Dabar pabandykime viską su
sumuoti:
e Privalai lįsti į miegamąjį 
maišą, būdamas šiltas: šilumos 
gavęs arba gerokai pasišildęs prie 
aužo, po gimnastikos, arba paval
gęs maisto su didesniu kalorijų 
skaičiumi.
• Niekad negalvok, kad mieg. 
maišas turi tave greitai sušildyti, 
jei tu į jį atsigulsi atvėsęs. Mai
šo pašildymas prie laužo ugnies 
daug padės, sutaupant kūno išlei
džiamą šilumą.
0 Visada atsimink, kad maišo 
storumas savo izoliacija yra 
svarbiausias dalykas. Minimalinis 
izoliacijos storumas turi būti ne 
mažiau 1 ar 2-jų colių.
• Laikyk kūną šiltai, pakankamai 
pridengtą atitinkamais drabužiais. 
Laikyk galvą pridengtą ir stenkis

Žiema daros -

Snaigių marios 
Krinta, krinta
Pamažu,
Lyg plaštakės, 
Vienaakės 
Išsapnuotos
Iš sapnų . . .

Jau vienodai 
Balti sodai! 

nesuprakaituoti. Jei prakaituoji, 
nusiimk galvos apdangalųir prasek 
apikaklę. Pradėk pamažu kilnoti 
kojas, tuo padėdamas orui cirku
liuoti maiše ir karštam orui išsi- 
vėdinti pro kaklo atidarymą.
• Miegamasis maišas, skirtas 
žiemos stovyklavimui, skaitomas 
toks, kuris turi mažiausiai 4 sva
rus izoliacinės medžiagos. Geros 
kokybės izoliacija yra žąsų plunks
nos arba geros rūšies sintetinė 
medžiaga. Miegamojo maišo eti
ketės atžymėjimas "Dacron 88" 
yra lygus 70 nuošimčių žąsų 
plunksnų.
***

Taigi - jei stovyklaujant žiemos 
metu pasijusi, kad darosi šalta 
mieg. maiše, atsimink pagrin
dinius temperatūros sukėlimo 
dėsnius. Jais pasinaudojęs, tu
rėsi gerą nakties poilsį, net jeigu 
lauke temperatūra ir bus žemiau 
nulio!

ps. Romas Pakalnis

Ei, vaikiukai!
Bus kalniukai,
Bus lenktynės
Nuo kalnų -
Lėksim, brauksim,
Slidę trauksim
Iš pusnynų, 
Iš gilių.

Ritonė Jotvingytė

Klykia žvirblis, 
Klykia du, 
Kai pamato, 
Varna krato
Luitą sniego 
Nuo šakų.

u Ti ,'OS
N.. " INE 
M k ..YDO 
BIB< 107 KA
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KOL BŪSIM SKAUTĖS - 
LYDĖS RŪTELĖ

Mūsų vėliavos gijos ataustos- 
Žalios rūtos ir saulės varsa, 
Teliepsnoja skaisčiau negu laužas 
Vienas vardas širdy - Lietuva!

T
 v.si. I. šerelienė

"Aušros Vartų” t. daina, 

ą dienų, kai mums užrišo gel
toną kaklaraištį, prie uniformos 
prisegė ir skautės ženklą - rūte
lę. šis ženklas mus lydės, kol bū
sime skautės ... Bet argi rūta yra 
mūsų ženklas tik nuo įžodžio die
nos? Pagal senus papročius, kiek
vienos lietuvaitės gėlė yra rūta. 
Apie ją mes dainuojame,poetai ra
šo eilėraščius, šokame ratelius, 
rūta dabinamės.

Lietuvaitės skautės gražiąsias 
mūsų tautos tradicijas nuo pirmų
jų dienų iki dabar stengiasi pritai
kyti ir savo šeimose ir skautiško
je veikloje. Lietuvaitę skautę rūta 
lydėjo į svečias šalis anksčiau, ne
gu ji tapo mūsų organizacijos ženk
lu.

18

Tai buvo 1929 metais. Prancū
zijoje tuo metu vyko tarptautinė 
skaučių vadovių stovykla, kurioje 
iš Lietuvos dalyvavo Vdvi skauti- 
ninkės - A. Blynaitė-Senbergienė 
ir E. Barščiauskaitė. SesėŠenber- 
gienė, besiruošdama kelionei, į 
vazonėlį pasodino rūtų ir nusivežė 
į Prancūziją.

Stovykloje abi sesės prie laužo 
pašoko lietuvišką suktinį. Svetim
tautėms labai patiko mūsi^skauti- 
ninkių linksmai išpildytas sokis (s. 
Barščiauskaitė buvo persirengusi 
bernužėliu), taip pat jos gėrėjosi 
ta smulkia prie palapinės žaliuo
jančia gėlele.

Tuo metu lietuvaitės skau
tės prie uniformos dar segdavosi 
"lelijėles”. Stovykloje sesės pa
stebėjusios, kad daugumos pasau
lio skaučių organizacijų ženklai 
yra "dobilėliai'', grįždamos iš sto
vyklos į Kauną, parsivežė mintį...

Ir dabar,kai įžodžio metu mums 
prisega rūtelę, atsiminkime, kad 
tai nėra vien leidimas priklausyti 
organizacijai, kurioje "skautė yra 
draugė savo artimui ir sesuo ki
tai skautei"; tai yra lietuvaitei 
nuo šimtmečių išsaugotas paliki
mas.

A. N.

Kad galėčiau, tai sugrįžčiau
Į šalelę mylimą, 
Pamatyčiau, aplankyčiau
Visą, visą Lietuvą:

Žalias pievas, tankius miškus - 
Niekad nenubostų man !
Darželius, apsėtus rūtom 
Ir lelijomis baltom.

Aplankyčiau visas vietas, 
Apdainuotas dainose, 
Ir Maironio ir Brazdžionio 
Sueiliuotas raštuose.

Asta Grinytė, 
Aušros Vartų tuntas
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NAUJI 
LEIDINIAI

VYRESNIOSIOS SKAUTĖS. LSS 
Australijos rajono spaudos sky
riaus leidinys Nr. 8, 1970. Tai 
62 psl. rankraščio teisėmis, 50 
egz. tiražo knygelė, skirta Austra
lijos rajono vyr. skaučių reika
lams. Leidinį paruošė Šatrijos Ra
ganos vyr. skaučių būrelis Sydnė- 
juje.

Štai Seserijos VS Milukienės. 
laiško iškarpa "raganoms": Pagal 
darbo vaisių, tikrai negaliu Jūsų 
vadinti raganomis, o tik darbš
čiomis bitelėmis. Tai didelis dar
bas, kuris kiekvienose sąlygose 
yra sunkiai atliekamas."

Leidinys suskirstytas į 5 sky
rius: Vyr. skautės, vyr. skau
tės kandidatės, vieneto organi
zacija, vyr. skaučių sueigos, rei
kalingų raštų pavyzdžiai. Dauguma 
medžiagos yraZNg nauja, bet jos 
kruopštus surinkimas iš įvairios 
spaudos vienon knygelėn tikrai 
padės ir vadovėms, ir vyr. skau
tėms, ir kandidatėms - vystant 
veiklą, tobulinant darbo metodiką, 
ruošiantis vyr. skaučių uždavi
niams.

SKILTIS, Nr. 16 . Šis Per
kūno ir V. Krėvės draugovių (Chi- 
cagoje) leidžiamo laikraštėlio nu
meris skiriamas praėjusiai va
saros stovyklai paminėti. Turi
nyje: skautamokslisį' skautybė 
pasaulyje, stovyklos nuotykiai, 
Brolio Saloto juokai, galvosūkių 
kertelė, pakėlimai ir įgytos spe
cialybės. Pasižymėjusio skauto 
.skyrelyje aprašomas Vanagų skil
ties skiltininkas psl. Rimas Da
gys.

ŠATRIJOS RAGANA Nr. 2, 
spalis 1970. Sydnejaus Satr. Ra
ganos vyr. skaučių būrelio laikraš
tėlis - laiškas, skiriamas savai 
informacijai: būrelio kronika, su
eigų lankymas, vyr. skaučių sky
riaus aplinkraščiai, tautosakos 
kertelė ir pan.

RAMBYNAS, Nr. 1 (3), gruodis 
1970. Rambyno broliai, kurie kar
tu su V. Krėvės draugove leidžia 
jungtinį žurnaliuką SKILTĮ, kart
kartėmis išleidžia ir savo drau
govės laikraštį RAMBYNA^ kurio 
Nr. 3 prie Chicagos Jaunimo 
Centro buvo platinamas gruodžio 
pirmą savaitę.

Gausiai piešiniais ir nuotrau
komis iliustruotuose puslapiuose 
broliai dalinasi stovyklos įspū
džiais, vadovų iškylos nuotykiais, 
Bražinskų atskridimu į Turkiją, 
Dainavos skiltininkų suvažiavimu 
ir vilkiukų "varlinėjimu".

Redakcinį kolektyvą sudaro psl. 
E. Butėnas, psl. A. Mikutaitis, si. 
S. Petkus, G. Petkus ir A. Deren- 
čius.

AUKOS SKAUTU AiDUI
Chicagos Skautininkų-ių Ramovė iš suruošto 

linksmavakario Skautų Aidui paskyrė 151.22dol. Va
karo metu tam pačiam tikslui aukojo paremti

po 10 dol.: vyr. skaučių Kun. Gražinos būrelis, 
vyr. skaučių Minijos būrelis ir sk. vyčių Šarūno 
būrelis. P. Aleksas Siliūnas aukojo 9 dol. ir vieną 
Sk. Aido prenumeratą Vokietijoje esantiems liet, 
skautams. Ponia St. Bastienė iš Toronto paaukojo 5 
dol.

Ps. Algis Glodas, siųsdamas Atlanto stovyklos 
foto reportažą, kartu pridėjo’ 25 dol. auką mūsų žur
nalui paremti.

Kitos aukos:
Worcesterio Akad. Sk. Sąj. Skyrius - 10 dol., p. A. 
Karaitis - 10 dol., s. L. Milukienė - 10 dol., s. P. 
Zailskas - 5 dol.
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Liet. Skautų Brolija išleido la
bai naudingą knygelę skautų vado
vams. Tai 1971 m. VEIKLOS PLA
NAS. Knygelėje pateikti visų metų 
veiklos planai. Gaunama LSB Tie
kimo skyriuje. R. Karaliūnas, 1426 
Me Donald Dr., Lockport, Ill. 
60441

ŽAIBAS, Nr. 3, 1970 lapkri
tis. Nevėžio tunto Worcesteryje 
rotatorinis leidinėlis, suredaguo
tas vyr. skaučių si. R. Č(irienės, 
si. T. Juškaitės ir paskautininkių 
R. Glodo, R. Jakubausko.

J P rašo apie Lietuvos kariuo
menę, sutartinį tėvų-skautų darbą 
nagrinėja AS. Tolimesniuose pus
lapiuose Atlanto rajono ir są
junginė kronika bei tunto einamieji 
reikalai:
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APDOVANOJIMAI ir 
PAKĖLIMAI

LSS Tarybos Pirmijos, lietuvių 
skautybės metinių sukakčių pro
ga, nuo 1970 lapkričio 1 d.

I. APDOVANOTI LSS ORDINAIS:
Padėkos ordinu su rėmėjo kas

pinu - p. Matas Baukys Detroit; 
Lelijos ordinu - s. Vladas Pažiū
ra Los | Angeles; Už Nuopelnus 
ordinu - kun. Romas Kasponis 
Los Angeles; Gyvybės Gelbė
jimo kryžiumi - sk. Kęstutis Pa
lukaitis Chicago, ps. Vilija Bau- 
kytė Detroit.

II. PAKELTI Į SKAUTININKU
LAIPSNIUS:

J skautininko laipsnį - ps. Gra
žina Aleksandravičienė -Hart
ford, ps. Laimutė Antanėlienė 
Omaha, ps. Aldona Avižienytė 
Los Angeles, ps. Larisa Jan- 
kūnienė Chicago, Jolanda Ke- 
relienė Chicago, pš. Valė Klik- 
nienė Chicago, ps. Irena Lileikie
nė Omaha, ps. Gilanda Matonie- 
nė Ashbury Park, N.J., ps. Liu
das Ramanauskas Chicago, ps. 
Regina Vaitkevičienė Chicago, ps. 
Bronė Zdanienė Hartford.

Į paskautininkio laipsnį - v.si. 
Danutė Balčienė Chicago, v.si. Zi
na Čerkienė Waterbury, Conn., 
v.sl. Dana Dagienė Australijoje, 
v.sl. fil. Rimantas Dirvoms Chi
cago, v.sl. Danutė Eikinienė Bos
ton, v.sl. Birutė Eimantienė Lon
don, Kanadoje, v.sl. Rita Fabijo- 
nienė Chicago, v.sl. Aldona Gurgž- 
dytė-Petrantonio Hamilton, Kan., 
v.sl. Eugenijus Jakulis Cleveland, 
v.sl. Gediminas Janula Worcester, 
v. vi. Jonas Jovarauskas Chicago, 
v.sl. Danutė Juodgudienė Chicago, 
v.sl. Ona Jusienė Hamilton, Kana
doje, v.sl. Aldona Kaminskienė 
Chicago, v.sl. Dalia Kavaliūnaitė 
Cleveland, v.sl. fil. Algimantas 
Kazakevičius Los Angeles, v.sl. 
sės. Dalia Keblinskaitė Putnam, 
v.sl. Giedrė Kijauskienė Cleve
land, v.sl. Aušra Klimienė Chica
go, v.sl. fil. Dalia Lubinskienė 

Chicago, v. si. Sigitas Miknaitis 
Chicago, v. si. Bronius Nemickas 
New York, v.sl. Jūratė Petrai
tytė Cleveland, v.sl. Vladas Sta- 
siliūnas Australijoje, v. si. Vytau
tas Staškus Cleveland, v. si. 
Gražina Stripinienė Toronto,v.sl. 
Vytas Špokevičius Australijoje, 
v.sl. Marta Sarkienė Omaha, v. 
si. Jurgis Šenbergas- Detroit, 
v.sl. Roma ' Tatarūnienė Cleve
land, si. Leonida Žalienė Australi
joje, v.sl. Marija Žygienė Chica- 
goje.

Apdovanotieji ir pakeltieji labai 
maloniai sveikinami!

Ilgiausiu metų Jums!
Nuoširdžiausias ačiū už žygius, 

už ligi šiol atliktus darbus už sėk
mingą vadovavimą bei svarbią tal
ką visai organizacijai.

Į skautininkų laipsnius pakel
tieji broliai ir sesės jaučia,kad su 
tuo pakėlimo aktu drauge eina ir gi
lus įpareigojimas: nenutraukiamai 
gera veikla rūpintis mūsų skautijos 
gerove, budriai savo asmens na- 
vyzdžiu skatininti jaunesniuosius 
ir visu savo gyvenimu siekti mūsų 
skautybės idealų - tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui!

Priimkite geriausius linkėji
mus šv. Kalėdų bei Naujųjų - 1971 
- Metų proga!

Budžiu

v.s. A. Saulaitis 
LSS Tarybos Pirmininkas

'^#**##**#*##*^####****#****#******^
VYR.SKAUČIŲ 

ŽENKLELIO 
KONKURSAS

Vyr. skautėms pageidaujant, yra 
skelbiamas vyr. skaučių ženk
liuko projekto konkursas. Kon
kurso laimėtojos premija - kelio

nės apmokėjimas į Europos skautų 
stovyklą, įvykstančią šią vasarą 
Vokietijoje. Ženkliuko projektai 
siunčiami iki š.m. kovo 15 d. ps. A. 
Bačkaitienei, Seserijos Vyr. Skau
čių Skyriaus vedėjai. Su projektu 
atsiunčiamas ir ženkliuko paaiški
nimas: kąreiškia pasirinktos spal
vos, simboliai ir ženkliuko pavida
las.

Konkurse gali dalyvauti tik 
grąžinusios kartotekos lapus vyr. 
skautės ir vyr. skautės kandidatės. 
Kartotekos lapų grąžinimo data - 
sausio 15 d. Vyr. skaučių skyriaus 
vedėja kviečia seses gausiai šiame 
konkurse dalyvauti. 

g Švenčių proga Skautų Aidą i 
g sveikino ir auka parėmė: |

VASARVIETĖ GINTARAS 
| sav. A. ir V. Karaičiai 5 
g Union Pier, Mich. <

g Akad. Skautų Sąjūdžio |
WORCESTERIO SKYRIUS

g Vasarvietė 5
SHORE ACRES RESORT

g Hayward, Wis. <
g sav.: skautininkai
« B. Gurėnas ir A. Mileška

g Skautininkai
g Ona ir Pranas Į

ZAILSKAI S
| Cicero, III. <

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
OMAHOJE

Minėjimas įvyko pr. m. lapkričio 
22 d. šv. Antano parapijos salė
je. Minėjimą atidarė Omahos 
Romuvėnų skyriaus ir LB valdy

bos pirmininkas, skautų rėmė
jas p. P. Totilas, o tolimesnei 
minėjimo programai pravesti 
pakvietė ps. Ramutę Micutaitę. 
Sesė • R. Micutaitė perskaitė 
kruopščiai paruoštą šios dienos 
paskaitą, parašytą sk. vyčio V. 
Aro.

Po pertraukos meninę dalį iš
pildė mūsų atžalynas - skautai 
ir. skautės. Didelį dėmesį atkrei
pė daug metų nematyti Omahos 
scenoje tautiniai šokiai, paruoš
ti s. G. Reskevičienės ir s. L. 
Antanėlienės. Šokiams grojo vyr. 
sk. ps. A. Agurkytė-Dehoff ir jai 
pritarė skautas Romas Jenkevi- 
čius. Po to suvaidintas vaidinimė
lis, pritaikytas tai dienai, paruoš
tas ps. R. Micutaitės. Skautei S. 
Kazlauskaitei pritariant gitara, 
vyr. sk. D. Antanėlytė ir vyr. 
sk. V. Kazlauskaitė padainavo 
"Lietuva brangi", osk.vytisJo- 
nas Lileikis perskaitė eilėraštį 
"Labora".

Minėjimas baigtas tautos him
nu.

O. D.
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fflasa didžioji jseiavi
LAPKRIČIO PIRMOJI NEW YORKE

ew Yorko Neringos ir Tauro 
tuntai pradėjo naujus skautiš
kus metus pamaldomis lapkri

čio 6. d. Viešp. Atsimainymo baž
nyčioje. Po pamaldų, visi susi
rinko parapijos salėje iškilmingai 
sueigai. Po raportų, vėliavųįneši- 
mo, tylos minutės ir trumpos mal
dos, kurią sukalbėjo skautų ka
pelionas kun. v.s. J. Pakalniškis, 
buvo prisimintas lietuvis jūri
ninkas Simas Kudirka.

Toliau perskaityti įsakymai. 
Vyr. Skautininkės paskirta nauja 
tuntininkė Neringos tuntui - ps. 
Aldona Marijošienė. Su buvusia 
tuntininkė ps. I. Jankauskiene at

sisveikinta, įteikiant jai sesių ir 
Tėvų Komiteto gėles bei dovanė
les.

Naujoji tuntininkė pradėjo savo 
darbą su beveik visa nauja tunto 
vadija. Jos pavaduotoja ps. Giedrė 
Stankūnienė, skaučių draugininkė 
vyr. sk. v.sl. Eugenija Garunkšty- 
tė, paukštyčiųdraugininkė,vyr. sk. 
si. Dalia Bagdžiūnaitė; vyr. sk. v. 
si. Gražina Siemaškaitė perėmė 
tunto adjutantės pareigas. Skaučių 
adjutante paskirta si. Rasa Milu- 
kaitė, paukštyčių - vyr. sk. v. si. 
Marytė Matulaitytė. Iždininkės pa
reigas perėmė vyr. sk. Irena Alks- 
ninienė.

Lapkričio 1-sios proga skautų 
vyčių Perkūno d-vės drauginin
kas v.sl. Bronius Nemickas pakel- i 

tas vį paskautininkio laipsnį.
Šios sueigos metu sesės K. 

Česnavičiutė, V. Jurytė, V. Reven- 
taitė ir A. Šidlauskaitė davė 
paukštytės įžodį, o Darius Verba 
vilkiuko įžodį, taip pat ir dvi nau
jos skautės pasipuošė geltonais 
kaklaraikščiais. Skautininkų ra
telyje brolis Bronius Nemickas 
davė skautininko įžodį.

Po sueigos ir užkandžių buvo 
trumpas lauželis, kuriame daugu
moje buvo dainuojamos partizanų 
dainos, nes tuo pačiu buvo minima 
ir Lietuvos Kariuomenės šventė. 
Visiems sutartinai padainavus 
šias liūdnai skambančias dainas 
ir prisiminus joje apdainuojamus 
karius, progai pritaikytą pašne
kesį pravedė kapitonas Jonas Kli- 
večka, New Yorko Karių Ramovės 
pirmininkas.

B. K.

A.
ir

iš Worcesterio Neringos 
i į patyrimo laipsnius: 

Valinskaitė,

Worcesterio Neringos tunto paukš
tytės Perkūno Stovykloje: V. Juo- 
daitytė, E. Pečkaitytė, D. Molytė, 
D. Orentaitė ir D. Statkutė.Atlanto Rajono Vyr. Skautės Per

kūno Stovykloje.

Ps. ALGIO GLODO 
Foto reportažas 
iš Atlanto Rajono 
Perkūno stovyklos 
Brolis Algis šioje 
stovykloje ėjo vir
šininko pavaduotojo 
pareigas ir dirbo 
prie stovyklos 
laikraštėlio Per

Prąpuolenytė, L 
A. Sarkauskaitė.

"Perkūno" Stovyklos Viršininkas 
s. M. Subatis su Worcesterio sve-

Tarybos Pirmininkas v.s. A. Sau- 
laitis ir LSB Vyr. Skautininkas v.s. 
P. Molis inspektuoja brolius skau
tus iš New Yorko.

čiais: Maironio Parko Pirminkup. 
K. Adomavičių ir Maironio Parko 
Valdybos Direktorių p. A. Kau- 
sevičiu.

kūnsargio. Stovykla 
paminėta Sk. Aido 
9 numeryje, 1970 m.
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MINDAUGO DRAUGOVĖS (TORONTE) 
LAIŠKAI SKAUTU AIDUI

MANO MARGASPALVIS
Aš turiu mažiuką paukštį, jo vardas yra "Tuk 

Buk". Jis su manim labai daug žaidžia. Jam patinka 
veidrodžiai ir jis yra labai smalsus, labai triukš
mingas., o kartais man padaro daug darbo. Paukš
čiukas yra labai spalvotas, turi juodas, geltonas, 
mėlynas, žalias ir violetines plunksnas. Man jis la
bai patinka.

Alfredas Stulginskas

LIŪDNOS IR GEROS NAUJIENOS
Paskutiniu metu laikraščiuose ir televizijoje buvo 

daug žinių apie lietuvius. Tos žinios buvo nemalonios: 
lėktuvo pagrobimas, nužudymas ir jūrininko išdavi
mas. Malonu gauti Skautų Aidą ir skaityti geresnes 
naujienas apie lietuvius skautus.

Marius Šarūnas

SKUDUČIUOJAMI
Aš priklausau skudučių ir birbyniųgrupei. Jai va

dovauja Gediminas Kalinauskas. Kiekvieną šeštadienį 
mes susirenkam pas jį ir mokomės naujų dainų. Ne
seniai mūsų grupė pasirodė programoje per skautų 
ruošiamus šokius ir kariuomenės šventės minėjime.

Andrius Valickis
NEŽINOMA MEŠKA - pasaka

Vieną dieną,išėjodu skautai stovyklauti. Pasistatę 
palapinę, jie išplaukė savo laiveliu ieškoti maisto. 
Vienas skautas staiga pamatė, kad didelė meška vis 
bėgo krantu ir žiūrėjo į jų laivelį. Bet skautai nu
tarė, kad čia tik menkniekis.

Sustojo jie prie kranto ir išlipo. Vienas brolis 
buvo pasiėmęs didelį peilį. Staiga jie apsisuko ir ... 
ten stovėjo ta didelė meška. Ji šoko ant vieno skauto 
ir jį sužeidė, o kitas pribėgęs jai smeigė peiliu ir 
meška nuvirto. Skautas pribėgo prie draugo pagel
bėti, bet tas jau buvo miręs. Skautas labai nusi
gandęs nubėgo pagalbos. Po valandos atsivedė giri
ninką, kuris kūną apdengė ir įdėjo į sunkvežimį. 
Skautas buvo liūdnas, kad nepasisekė draugo išgel
bėti.

Tada girininkai nuvažiavo į aerodromą, išsinuo
mavo helikopterį ir ieškojo meškos, bet nerado. Kas 
žino, gal dar Romuvoje kur nors ta meška slankioja?

Gailius Senkevičius, 12 metų

KARO LĖKTUVAI
Kai prasidėjo Antrasis Karas, kiekviena valstybė 

turėjo savo kariškus lėktuvus: amerikiečiai, japonai, 
vokiečiai ir t.t. Karo metu daug lėktuvų nukrito ir 
daug lakūnų žuvo. Mano atrodo, kad geriausi lėktuvai 
buvo vokiečių. Jie turėjo ir patyrusius lakūnus. Vo
kiečiai skrido Anglijos bombarduoti. Atrodė, kad jie 
laimės karą, bet amerikiečiai su britais vistiek juos 
sumušė.

Ir šiomis dienomis dar vis gali matyti skraidant 
antrojo karo lėktuvų.

Jonas,Senkevičius

Brolio A. Stulginsko įžodis . Gilumoje matosi v.s.
Č. Senkevičius, Mindaugo d-vės globėjas.

A. Valiūno nuotr.

LABAI MĖGSTU GYVULIUS
Norėčiau gyventi ūkyje, kur būtų daug gyvulių. 

Bet dabar mes gyvename mieste ir gyvulių laikyti 
negalime. Jeigu skautų stovykloje kitą vasarą būtų 
nors vienas arklys, tada mes galėtume jį šerti, 
globoti ir galbūt pajodinėti. Tai būtų man labai lai
minga vasara.

Vitas Baltakys
SKAUTU AIDAS IR AŠ

Aš tik šiais metais įsirašiau į skautus ir iki ta
da nežinojau, kad skautai turi savo žurnalą, vadi
namą Skautų Aidas. Noriu būti geras ir pavyzdin
gas skautas ir todėl dabar aš skaitysiu visus Skautų 
Aido numerius.

Robertas Dūda

NAUJAS SKAUTAS
Aš esu dar naujas skautas. Dar daug dalykų aš 

nežinau, bet jau išmokau kelio ženklus ir švilpe
sius. Man viskas įdomu. Aš dar gerai nepažįstu savo 
skilties berniukų, bet atrodo, kad jie bus gana drau
giški. Aš priklausau Žirgų skilčiai.

E. Grybas

ATOSTOGOS STOVYKLOJE
Mano vasaros atostogos prasidėjo, kai važiavau į 

skautų stovyklą. Buvo linksma, susiradau daug daug 
naujų draugų. Man labiausiai patiko maudytis, bet 
dar labiau patiko futbolo rungtynės. Mūsų draugovė 
turėjo mažą iškylą nuo Fox ežero iki Buck ežero 
ir atgal į stovyklą. Stovykloj turėjom svečių iš Det
roito. Tai buvo tie patys Detroito skautai ir skautės, 
kurie ir pernai su mumis stovyklavo. Jie man labai 
patiko ir norėčiau, kad jie vėl pas mus atvažiuotų 
šiais metais.

Arūnas Kalinauskas
KĄ AŠ SKAITAU

Aš esu skautas iš Toronto Mindaugo draugovės. 
Skautų Aidą retai galiu perskaityti. Daugiausiai 
skaitau straipsnius apie stovyklas. Man patinka skai
tyti tuos, kurie rašo apie stovyklas, kuriose aš 
dalyvavau.

Viktoras Mačiulis
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ANYKŠČIU ŠILELIO PRISIMINIMAI

25 Los Angeles Anykščių Šilelio vilkiukai sto
vyklavo kartu su paukštytėmis praėjusiais metais 
visą savaitę liepos 11-19. Stovyklavo šv. Bernardo 
kalnuose, kur lieknos pušys remia mėlyną dangų 
ir paukščių giesmė niekada nenutyla. Dabar, tyliais 
žiemos vakarais, Anykščių Šilelio vilkiukai prisime
na:

Povilas Abelkis, Jr. -
... Pirmą dieną mes statėm palapines. Kapelionas 
kun. Kasponis kiekvieną dieną laikė mišias. Ėjom į 
kalnus iškylauti ir matėm dykumą apačioj. Pirma
dienį , trečiadienį ir penktadienįvisi važiavom mau
dytis. Darėm drabužiams pakabyklius ir lėktuvus iš 
medžio žievės. Per laužus dainavom ir turėjom pa
sirodymus. Kartą po laužo ėjom į naktinę iškylą. 
Mes rašėm laiškus namo ir laikėm patyrimo laips
nius.

Stovykloj išmokom daug naujų dainų, kaip Ram- 
Sam-Sam,kurias mokė sesė Birutė Dabšienė.Turėjom 
sporto Olimpiadą, kurioje daug sportavom: šaudėm 
su strėlėm, bėgom, šokom į tolį ir aukštį ir žaidėm.

Arūnas Banionis -
... Vasarą aš buvau stovykloj. Man buvo smagu!

Vytautas Dabšys -
... Man labai patiko laužai. Labai patiko maudytis, 
lėktuvus-daryti ir iškylauti. Man taip pat labai,labai 
patiko žaidimai ir labai patiko važiuoti namo. Kas 
man nepatiko? Man nepatiko, kai buvo šalta!

Aidis Pažemėnas -
... Ėjom daug kartų iškylauti. Stovykloj girdėjom 
kaukiant vilkus - coyotes ir matėm šikšnosparnių. 
Mes miegojom palapinėje. Visi turėjom kalbėti lie
tuviškai. Man stovykla patiko.

Sigitas Raulinaitis -
... Stovykla buvo labai smagi. Man patiko mankšta ir 
užsiėmimai. Patiko rinkti malkas ir kurti laužą. Mes 
tris kartus važiavom į baseiną maudytis.

Saulius Vizgirdas -
... Kai atvažiavom į stovyklą, palapinės dar nebuvo 
pastatytos. Tada brolis draugininkas atvažiavo ir 
pradėjom statyti palapines. Aš miegojau su Aidžių 
vienoj palapinėj. Vakare mes ėjome į laužą dainuoti 
ir prie laužo pasirodyti.

Man stovykla patiko, nes galėjom eiti į iškylas ir 
maudytis baseine. Taip pat buvo malonu eiti šv. 
inišiiį išklausyti ir skubant prie valgio aplenkti 
paukštytes. Buvo smagu, kai lietus užpuolė, kai 
reikėjo važiuoti maudytis, kai ėjom į lauką arba ga
lėjom palapinėj žaisti. Labiausiai iš visos stovyklos 
man patiko, kai ėjom į ilgą iškylą dykumos pamatyti. 
Ten matėm visokių urvų.

* * *
Malonių stovyklos prisiminimų priežastis yra ta, 

kad stovyklauta nuosavoj, beveik galutinai įrengtoj 
stovyklavietėj. Tai nuopelnas stovyklavietės dar
buotojų ir komiteto: tėvelių, vyresniųjų brolių ir 
skautų bičiulių. Visiems jiems širdingas skautiškas - 
ačiū!

Kun. R, Kasponis laiko stovyklines šv. mišias.

Vilkai poilsiauja po dienos pratybų . . .

Vilkiukai - paukštytės pietų eilėje.

Anykščių Šilelio stovyklautojai - vilkiukai ir vadovai. 
Visos nuotraukos R. Vizgirdos

Kapelionas kun. R. Kasponis visą savaitę rūpinosi 
dvasiniais reikalais, o broliai dr. A. Avižienis ir A. 
Vaišnys (stovyklos ūkvedžiai) - žemiškais reikala
vimais. VyiL šeimininkė Ž./Brinkienė ir būrys ma
myčių: J. Avižienė, B. Dabšienė, S. Deveikienė, V. 
Gedgaudienė, A. Šukštienė, D. Sodeikienė ir R. Viz
girdienė - plušo virtuvėj. Sesė O. Vaišnienė - gailes
tingoji sesuo , prižiūrėjo kad visi sveiki būtų.

Vilkiukų pastovyklei vadovavo ps. fil. P. Abelkis 
su gabiais padėjėjais: psl. K. Reivydu ir si. V. Vili
mu. -P.A.-
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SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629

SKAUTIŠKOS SPAUDOS PUSLA
PIUOSE

KAS DAUGIAUSIAI 
MAUDOSI?

Daugiausiai maudosi paukšty
tės ir vilkiukai. Antroje vietoje - 
sesės skautės, trečioje - skau
tai, o ketvirtoje vietoje skautai 
vyčiai ir kandidatai. Neteko matyti 
vyriausio štabo. Taip pat neteko 
matyti maudantis vadovų, kurie 
atveda skautus maudyklėn. Patys 
neina vandenin. Įdomu, ką tai reiš
kia?

Vandens apsaugos virš-kas 
j. ps. G. Čepas

(Perkūnsargis)

*** RAKO STOVYKLOS 
ADRESAS

Nemuno stovyklos laiškanešys, 
vartydamas laiškus, siunčiamus 
tėvams į Chicagą, užtiko įvairių 
Rako stovyklavietes adresų, kurie 
yra kiekvieno laiško kairiame 
kampuke. Vietoje "Camp Rakas, 
Custer, Michigan" , pasitaikė tokių 
kūrybingų variantų:

Canp Rakas, Custered Michegen 
Camp Rakas, Custard Mich.
Camp Rocko, Custer Michigan 
Camp Racios, Custer, Michigan 
Kump Rackas, Custer, Mišigane

(Skiltis)

***

GERASIS DARBELIS
Tikras atsitikimas vienai 

Kregždžių draugovės paukštytei, 
atliekant gerą darbelį. Paukštytė, 
grįžusi namo iš mokyklos, giriasi 
savo mamai: "Mano draugė pe
šėsi su kita mergaite, ir aš jai 
padėjau, nes aš - skautė."

(Palangos Tuntas)

DĖMESIO, DĖMESIO!
Labai svarbu! Sesės, saugoki

tės! Mūsų būrelio narė Eglutė 
gavo vairavimo leidimą. Jei kada 
važiuosite per Eppingą, saugo
kitės pilkos automatinės Falcon 
mašinos. Numeris nežinomas,bet 
mašiną lengva atpažinti: ji grei
čiausiai važiuos!

(Šatrijos Ragana)

* **

KEISTAS LAIKRAŠTIS
Kai atvykome į Dainavą ir atsi

radome barakuose, jau buvo po 
dvyliktos, bet niekas visai negalvo
jo apie miegą. Norėjome apžiūrėti 
savo naujus namus. Pamatėme, 
kaip anksčiau stovyklavę čia gy
veno. Pamatėme, kad jie nerašo 
apie savo stovyklas laikraščiuose, 
bet tiesiai ant sienų. Perskaitėm 
jų "istoriją ir pasakas" ir nu
ėjom miegoti.

(Rambynas)

Stovyklautojų slapti norai po pietų, ką reikėtų daryti su. virėjais 
pieš. v<s* P1, u§nės Kazokaitės

SKAUTU ŽODYNAS
Mankšta - rytmetinis pasirodymas 
Skelbimų lenta - darbų sąrašas 
Laiškas - maisto sąrašas tėvams 
Saliutas - akių pridengimas ranka , 

kai stovi prieš šviesųjį 
vadovą.

Kompasas - stovyklinė televizija 
Vadas - brolis, kuris žino slaptą 

kelią į sesių stovyklą 
puolimo metu.

Saga - dažniausiai pametama uni
formos dalis

Tyla - proga išbandyti naują tran
zistorinį radijo aparatą

***
Skiltininkas klausia į sueigą 

atėjusio skauto Kerėplos:
- Ar iš visos skilties tiktai 

vienas atėjai?
- Ne, broli skiltininke, ne 

vienas: su skaudančiu dančiu.

Ar74i. 2
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