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Suskridę į Rajoninę 23-ją skau
tų vasaros stovyklą ir susispietę 
po trispalve, siunčiame nuošir
džiausius ir gražiausius linkėji
mus Skautų Aido rėmėjams, re
dakcijai, administracijai, sesėms 
ir broliams laisvame pasaulyje ir 
pavergtoje tėvynėje.

Linkime nepalūžti dvasioje, 
laukiant prašvintant laisvės ryto
jaus tėvynei - Lietuvai.

Simo Kudirkos Stovykla, 
Lietuvių Sodyba, Anglija, 
Liepos.22-30

Dėl didelių atstumtĮ negalėda
mi dalyvauti Jubiliejinėje j. skautų 
stovykloje, Melburno "Nidos" lai
vo įgulos nariai siunčia skautiškus 
sveikinimus suplaukusiems Jubi- 
liejinėn stovyklon broliams ir se
sėms, linkėdami, kad lietuvių jūrų 
skautija išeivijoje išlaikytų ir per
duotų jaunesniesiems broliams ir 
sesėms metų metais išugdytas lie
tuviškas jūriniai skautiškas tradi
cijas ir kad nenutrūktų organiza
cinis ryšys tarp brolių ir sesių 
plačiame pasaulyje, sėkmingai tel
kiant lietuvišką jūreivišką jaunimą 
naujiems pasiryžimams ir žy
giams. Gero Vėjo!

j.s. Vyt. Vaitkus

® Administratorius: ps, A. Orentas 
6840 So. Campbell Avė., 
Chicago, ILL. 60629

Noriu padėkoti Jubiliejinės jū
rų skautų stovyklos stovyklauto
jams už gražius ir brangius svei
kinimus. Malonu žinoti, kad jie - 
man ir labai toli nuo jų esant, ne
užmiršo savo seno vadovo.

Jūros dienos proga, liepos 22, 
ir mano namo stiebą puošė j.s. 
vimpilas. Su geriausiais linkėji
mais iš saulėtos Floridos,

Jūsų L. Knopfmileris

Vimpilas brolio Knopfmilerio sodyboje

SKAUTU AIDAS - The Scouts Echo
A Lithuanian youth Magazine, published 
monthly except July and August by The 
Lithuanian Scouts Association. Not for 
profit Illinois Corporation.
e Subscription $5.00 yearly, $2.50 half- 
yearly, single copy 50c.
» Adresas: SKAUTŲ AIDAS, 
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Redakcija taiso ir trumpina 
rankraščius savo nuožiūra.

Džiaugiausi, radusi Sk. Aide 
straipsnį apie gegutę. Neseniai 
užtikau žurnale iš Lietuvos, kad 
gegutės deda kiaušinius tokiais 
laiko tarpais, kad jos niekuomet 
negalėtų išperėti savo jauniklių 
vienu laiku. Vėl pavyzdys, kad ne
turėtume kito - kad ir gegutės - 
teisti, nežinodami visos istorijos!

Čia Amerikoje kaip gegutė el
giasi vadinamas cowbird, juodas 
paukštis ruda apikakle. Tuo tarpu 
dar neištyriau, kaip elgiasi vieti
nės gegutės.

O. Saulaitienė
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VARGŠUI IR CENTAS
įvairių kraštų sanatorijose ir se
nelių namuose. Daugelis jų neturi 
nei giminių nei artimųjų, jų niekas 
neprisimena. Pagalvokime, kaip 
praskaidrinti jų nuobodų gyvenimą, 
vienišas, pilkas dienas? Artėjant

BRANGUS
o

APIE G E R Ą J J DARBELI
Net ir mažiausias vilkiukas ar 

paukštytė niekuomet nepamirš tos 
reikšmingos valandos, kada jis ar 
ji nors ir drebančiu balseliu kar
tojo jaunesniojo-ės skauto-ės įžo
dį. Nepamirš taip pat, kad to įžo
džio metu pasižadėjo ’’kasdienpa
daryti po gerą darbelį".

Atrodo, toks pasižadėjimas nė
ra sunku įvykdyti. Ypač mažieji 
tai stengiasi padaryti, pagelbėda
mi tėčiui ar mamytei namuose, 
užleisdami autobuse vietą vyresnio 
amžiaus šmogui, pakeldami iškri
tusį daiktą ir t.t.

Tačiau kaž kodėl, bėgant me
tams, tas pasižadėjimas kartais 
pamirštamas. Kitiems gal būt at
rodo, kad mažamečio gerasis dar
belis yra stačiai juokingas, kad 
jie jau perdaug suaugą tokiems 
dalykams. Taip galvojantieji 
klysta! Juo vyresni esame, juo 
geriau galime savo pasižadėjimą 
įgyvendinti. Niekas iš mūsų ne
pasijuoks gelbstint artimui bet ko
kia proga, sušelpiant ar paguo- 
džiant į vargą-nelaimą patekusį.

Būdami vyresni, lengviau ga
lime ir materialiai suteikti pa
galbą ten, kur ji labiausiai rei
kalinga.

Štai pora pavyzdžių jaunesnie
siems ir vyresniesiems. -

Kiekvienais metais labdaringos 
lietuviškos organizacijos,ypač ar
tėjant šventėms, stengiasi sušelpti 
vargstančius, teikdamos lėšas 
praskaidrinti jų šventes nors su 
maža dovanėle. Čia galime ir mes 
broliai ir sesės prisidėti. Ar ne
galima nors po keletą centų su
taupyti? Tvarkingai pinigus išlei
džiant, visuomet jų šiek tiek at
siliks. Nenustebkite: kad ir po ma
žą sumą atidedant, ji vis didės, 
iki pasidarys tokia, kad bus verta 
pasididžiuoti. Taip pat, kas bus 
blogo, jei kartą, kitą atsisakysi
me nuo ledų porcijos ar saldai
nių krepšelio, ar gal nepamaty
sime naujo filmo? Tik pagalvoki
me, kiek tas mūsų pasiaukojimas 
ir atsisakymas nuo kokio nors 

menko dalyko gali padaryti gero! 
Šalpos organizacijos kiekvieną 
gautą centą sugeba sunaudoti taip, 
kad iš jo būtų kuo didžiausia nau
da. Tad kodėl nepabandyti prie jų 
didelio darbo prisidėti? Mūsų cen
tai gali padaryti daug džiaugsmo 
užmirštam ar paliegusiam.

Taip pat yra ir tokių, kurie 
tebegyvena toli nuo mūsų, atskir
ti, galima sakyti, nuo pasaulio,

Alvydas Tautkus

Lauželis kaitriai dega.
Tu paklausyk, ką kalba jis:
Jei tave rūpesčiai ir vargas slegia,
Jei ardo nuotaiką sunki buitis, 
Žinok: tave gyvenimas kovoti šaukia!
Ir jei kovon.tu vienas išeini, 
Švytėk džiaugsmu, tos valandos sulaukęs - 
Plieninę valią tu tokioj laimėsi, 
Ir žengsi per pasaulį atvirom akim.

Sustosi poilsio. Mąstysi. Pasakysi - 
Laimėjęs aš, laimėjęs kovą, 
Laimingas, gėrį kai nešu, 
Dabar savęs taurus valdovas, 
Didžiąja pergale tikiu . . .

šventėms, nupirkime sveikinimo 
atviruką, įrašykime keletą šiltes
nių žodžių ir pasiųskime tokiam 
žmogui, kuris galvoja, kad jį visi 
pamiršo. Šis veiksmas būtų dide
lis dalykas tam, kuris to nelaukė 
ir nesitikėjo. Mes įneštume švie-
sos į tokio nelaimingo žmogaus 
niūrią kasdienybe.

Pagalvokime, o pagalvoju ne
laukime, bet vykdykime savo skau
tišką pasižadėjimą. Tokiubuduka
da mes džiaugsimės artėjančiomis 
šventėmis ir galvosime apie_dova- 
nas ir kitus malonumus, būsime 
patys sau padovanoję didelę dova
ną: jausmą, kad pagelbėjome ar-
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ONA SAULAITIENĖ

Kai kurie žmonės gimsta.skau- 
tais.

Sunku įsivaizduoti, kaip tai gali 
būt? Pagalvokit apie žmones, ku
riuos sutinkate kiekvieną dieną. 
Vieni - surūgę, nieku nepatenkinti, 
nuolat skundžiasi, kad viskas ne
gerai, viskas neįdomu, bloga, ne
reikalinga. Kiti - linksmi, ener
gingi, malonūs. Su jais smagu 
kalbėtis, dirbti, draugauti. Būda
mas su jais, jauti, kad gyvenimas 
gražus, kad gyventi verta. Tokie 
žmonės, sakytume, yra gimę skau
tais. Jie gyvena visu tuo, apie ką 
mes kalbame sueigose, mokomės 
įstatuose ir, deja, dažnai pamirš
tame kasdienybėje.

Šiais laikais ne tik skautišku- 
mo, bet ir žmoniškumo pavyzdžiai 
vis retėja. Tačiau laikraščiuose 
didelėmis raidėmis aprašomos, o 
televizijoje bei filmuose rodomos 
žmogaus silpnybės ir piktybės dar 
nereiškia, kad pasaulyje nebėra 
dorų ir kilnių žmonių, kad pastan
gos būti geru yra tuščios, kad 
tarnauti artimui yra bevertis 
veiksmas.

Neapsigaukime. "Meilė - ne- ’ 
mirtinga, bet neapykanta miršta 
kas minutę" - sako garsus ame
rikiečiu rašytojas Wm; Saroyan. 
Jo žodžiai pasitvirtina, kada su
tinkame tokius asmenis, kaip v.s. 
Ona Saulaitienė, su kuria kaip 
tik noriu čia supažindinti.

Sesė Ona gimė Panevėžyje 
prieš II-jį Pasaulinį karą, šei
moje, kurios principai buvo Die
vui, Tėvynei, Artimui, nors niekas 
iš jos narių dar nepažino organi
zuotos skautybės. Sesės Onos moti- 
pa buvo griežta, bet teisinga; tėvas - 
linksmas ir didelis gamtos mė
gėjas. Visa šeima - vaikų augo 
šešetas - domėjosi knygomis ir 
svetimomis kalbomis.

Sesės Onos vaikystė nebuvo 
lengva ir žaisminga. Sotus mais

tas, gražus drabužis ir pramogos 
tais laikais nebuvo savaime su
prantami dalykai. Jiems pasiekti 
reikėjo pastangų,susivaldymo,pa
siaukojimo. Su šypsena prisimena

,sesė Saulaitienė jaunas dienas, 
kada "prisivalgyti lašinių su 
sviestu (!) būdavo retai išsipil
dant! svajonė". Tačiau sunkią kas
dienybę švietė savitarpio šeimos 
meilė, o nepriteklių aštrumus 
švelnino lengvai pasiekiama gam
ta. Tuo metu Lietuvos miestai 
buvo dar visai maži: kiekviena 
gatvė vedė į artimus laukus, miš
kus, paupius. Be to, aplink namus 
augo didelis vaisių sodas ir gėly
nas. Čia, ir viešėdama pas gimi
nes Estijoje, mažoji Onutė išmoko 
pažinti, mylėti ir džiaugtis gamta. 
Vėliau toji pažintis labai pratur
tino jos skautąvimą.

I-masis Pasaulinis karas sesę 
Oną užklupo Estijoje. Iškriku, iš
badėję caro kariuomenės daliniai, 
pirmieji to meto lėktuvai, sąmy
šis, nuolatinis alkis prislėgė visu 
sunkumu. Kai 1918 m. sesė Ona 
grįžo į gimtąjį Panevėžį, gyveni

mas nė kiek nepalengvėjo, nes 
po kelių mėnesių mirė jos tėve
lis, o Panevėžio apylinkėse tebe
vyko kovos tarp Lietuvos sava
norių ir bolševikų.

Tačiau skautiškos prigimties 
žmogus, nenusimena ir nepraranda 
vilties, nors gyvenimas dalina ir 
skaudžiausius smūgius. Atšiauri 
kasdienybė sesės Onos nepalaužė, 
ir ji su didžiausiu užsidegimu ėmė 
siekti mokslo, nes jau vaikystėje 
turėjo užsibrėžusi tikslą - tapti 
kalbų mokytoja.

Vedama didelio noro mokytis, 
sesė Ona baigė gimnaziją ir įsto
jo į Latvijos universiteto Anglų 
Kalbos Institutą Rygoje. Turint 
aiškų tikslą prieš akis, niekas 
nėra per sunku, todėl busimoji 
pedagogė, nors ir labai vargingai 
gyvendama, mokėsi gerai. Prieš 
paskaitas ji dirbdavo įstaigo je kas
dien, taupydama algą savo didžiau
siai svajonei - vasaros semestro 
studijoms pačiame Londone.

"Kas sakys, kad gyvenime ne
įvyksta stebuklų?", prisiminusi 
tas dienas, kalba sesė Saulaitienė,■ 
"mama pasiskolino pinigų mano 
kelionei, ir aš atsidūriau Anglijoj. 
Visa, ką mačiau, patyriau ir iš
mokau buvo be galo įdomu ir nau
dinga, o gautas liudijimas stipri
no savijautą".

Sėkmingai baigusi studijas,se
sė Ona pradėjo mokytojauti. "Jau
čiausi laiminga", sako ji, "nes 
sutikau daugybę malonių kolegų ir 
turėjau puikių mokinių".

Nepriklausomoje Lietuvoje 
jaunai idealistei mokytojai darbo 
dirva buvo plati ir dėkinga. Sesės 
Onos gyvenime šis laikotarpis, 
pilnas entuziazmo ir gražiausių 
vilčių, sutampa su jos įsijungimu 
į lietuvių skaučių eiles. Skautybė 
sesei Onai nebuvo kas nors visai 
naujo ir neįprasto. Jai, visą savo 
vaikystę ir ankstyvąją jaunystę 
gyvenusiai skautiškais principais, 
įstojimas į pačią Sąjungą buvo 
natūrali, veiklaus artimo tarny
bai skirto gyvenimo tąsa.

1936 m. sesė Saulaitienė vėl 
išvyko į Angliją, kur Foxlease, 
skaučių vadovių lavinimo centre, 
lankė ir baigė jaun. skaučių, skau
čių, ir vyr. skaučių vadovių kur
sus. Malonus ir nepamirštamas 
įvykis iš tps vasaros Anglijoje - 
susitikimas ir; pasišnekėjimas su 
pačiu skautų organizacijos kūrėju, 
lordu Baden-Powell jo namuose.

Įstojusi L.S. Sąjungon, sesė 
Saulaitienė labai aktyviai įsijungė 
į skautiškąją veiklą, eidama drau-
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gininkės, tuntininkės pareigas, o 
nuo 1935 m. bendradarbiaudama 
"Sk. Aide" ideologiniais, skautiš
kos technikos, programiniais bei 
lituanistiniais straipsniais, pasa
kojimais ir daugybe vertimų iš 
gausios skautiškos literatūros 
anglų kalba.

Vienas svarbiausių v.s. Sau- 
laitienės vertimų, kurio išėjo trys 
laidos, buvo Baden-Powell "Skau- 
tybė Mergaitėms". Sklandžiai iš
versta ir lietuvaitei skautei pri
taikyta "Skautybė Mergaitėms" 
savo laiku atliko didelį vaidmenį 
Lietuvių Skaučių Seserijoje.

II-jo Pasaulinio karo metu atsi
dūrusi Vokietijoje su mažais vai
kais, nuolat varginama pavojingos 
širdies ligos, sesė Saulaitienė sun
kiam gyvenimui nepasidavė. Ją pa
laikė gilus tikėjimas, darnus šei
mos sugyvenimas ir nuostabioji 
skautiška dvasia, kuri ragina žmo
gų neprarast vilties beviltiškoje 
padėtyje, ieškoti gėrio ten, kur, 
rodos, jo nebegali būti, ir džiaug
tis kiekviena nauja diena, kaip 
prabangiausia dovana.

Gerai mokėdama anglų kalbą, 
v.s. Saulaitienė nepaprastai daug 
padėjo ir lietuviams, ir svetim
taučiams tremtiniams, o ameri
kiečių teisme dirbo vertėja. Be 
to,’ sesė Ona mokytojavo lietuvių 
gimnazijoje bei anglų kalbos kur
suose.

JAV-bes sesė Ona pasiekė 1949 
m. ir vėl, su jai įgimtu entuziazmu, 
įsijungė į šiame krašte atsikūru
sios lietuviškos skautybės darbus 
(LSS Tarybos narė,pirmoji Water- 
burio vietininkė, 1964-1969 m. 
"Skautų Aido" redakcijos narė, 
parašiusi apie 150 straipsnių skau
tybės temomis). 1965 m. sesė Sau
laitienė buvo pakelta į vyr. skau- 
tininkės laipsnį. Ordinu Už Nuo
pelnui. apdovanota dar Nepr. Lie
tuvoje.

Pergyvenusi dvi nepaprastai 
sunkias širdies operacijas, v.s. 
Saulaitienė, kaip ji pati išsireiš- 
kia, gavo progą trečią kartą gy
venti, už kurią yra dėkinga. "Kiek
vieną dieną dėkoju Dievui už 
viską", sako ji, ir šiuose kukliuo
se žodžiuose slepiasi sesės Onos 
šviesus asmuo. Rodos, net pats 
likimas, tartum norėdamas pa
brėžti jos saulėtą būdą, skyrė jai 
ir saulėtą pavardę.

Būk sveika ir šviesk toliau! 
Nepavyzdinguose laikuose gera 
mums žvelgt į pavyzdingą, daug 
Lietuvių Skautų Sąjungai ir lietu
vybei pasidarbavusią skautę!

• Ar gali įsivaizduoti kraštą,ku- 
® riame Balandis, Katinas ir Lapis
• sugyventų? Kodėl jie vienas kito 
@ nepraryja?
• Mat, kalbame apie Lietuvą: ten,
• Šiaulių miesto vienoje klebonijoje 
® taikingai po vienu stogu gyveno
• trys kunigai tokiom pavardėm!

Ar esi kada nors pagalvojęs 
® apie mūsų pavardes? Kokios jos
• kartais savotiškos, įdomios, net
• juokingos. Sunku patikėti, kad yra
• žmonių,, kurių pavardė būtų Pil- 
® velis, Ūsas, Šakalys, Pusdešris, 
e Kiškis, Blynas? O gal geriau pa- 
® tinka Lapienė (lapu sriuba), Dūda, 
® Kisielius, Rūkas? Šios visos pui- 
® klos lietuviškos pavardės; o gal
• pats ar pati vadiniesi Burokas, 
e Baravykas, Oželytė, Kurapkaitė? 
» Tikrai Tau galėtų pavydėti!
• Kodėl žmonės gavo tokias pa-
• vardes? Čia ir yra visa paslaptis, 
® visas įdomumas: kokiu būdu tai
• atsitiko?
© Bandykime truputį įsigilinti į 
® šį dalyką. Būtų smagu pastudi- 
© juoti visokių tautų vardus žiloje
• senovėje - pavardės atsirado daug 
e vėliau.
® Kokių keistų turėjo indėnai,ko-
e kių ilgų vardų tebeturi kiniečiai! 
® Bet mes šiuo tarpu negalime ties
• tuo sustoti, nors mums ir būtų
• labai smagu: mums labiausiai rū-
• pi nors truputį 'sužinoti apie lie- 
e tuvių praeitį ir jų vardus, tik 
® mums suprantamus.

Iš kelių kalbininkų straipsnių 
man šis tas paaiškėjo, kuo noriu 

e su jumis pasidalinti. Paskui pri- 
© dėsiu linksmą pavardžių sąrašą,
• kurį jūsų tėveliai galės jums pa-
• dėti papildyti. Tik įspėju, kad ga- 
® lite netekti ramybės, nes- visur 
e ieškosite lietuviškų pavardžių. Esu 
© net vidury nakties atsikėlusi už-
• rąšyti į galvą atėjusį vardą. Tas
• galės ir jums atsitikti!
•
• Vienos čia užrašytos pavardes
• bus senos, kitos naujesnės. Kalba - 
® gyvas dalykas, visada atsiranda 
| naujų žodžių, atsiranda ir naujų 
@ pavardžių. Svarbu, kad jos lietu- 
® viškos.
© ***

Galvojama, kad žmonės kadaise 
buvo visai bevardžiai. Gal jie pirš
tu vienas į kitą rodė (kokie neiš
auklėti!), o gal vartojo įvardžius 
tu, jis, ar šitas, anas, tas. Kiek 
vėliau, gal būt, atsirado žodžiai, 
kurie tiksliau įvardindavo žmones; 
tai buvo giminystės pavadinimai, 
pvz., motina, tėvas, sūnus, brolis, 
duktė, sesuo. Bet nei įvardiniai, 
nei įvardijimai nebuvo žmonių 
tikriniai vardai, kaip mes dabar 
kad galvojame, nes jie galėjo būti 
taikomi vis kitiems žmonėms.

Tik labai pamažu teatsirado 
tikriniai vardai, taikomi vienam 
atskiram, ypatingam žmogui. Pa
stebėta, pvz., kad jis skiriasi nuo 
kitų savo kūno ar dvasios bruo
žais, ir tuo būdu atsiranda vardas 
Juodis, Didžiulis, Mažulis, Trum
pa, Daugnora, Rimša (ramus žmo
gus). Bet pradžioje tai buvo tik 
vardas, ne pavardė; tik daug vė
liau dalis tikrinių vardų - asmen
vardžių - tapo pavardėmis. Ma
noma, kad Lietuvoje tai įvyko 
XIX-ame amžiuje.

Lietuviai gyveno gamtoje, ją 
mylėjo, jos bijojo ir net garbino 
ją. Tokia buvo jų tikyba, kad jie 
įsivaizduodavo žvėris, gyvulius ir 
net augalus turint sielą, o gamtos 
reiškiniai jiems atrodydavo ir 
šventi, ir pagarbiai bijotini. Spė
jama, kad tokie vardai kaip Brie
dis, Lokys, Šernas, Varnas, Va
nagas, Vilkas, buvo taikyti žmo
nėms ne būtinai todėl, kad tie 
žmonės buvo panašūs į juos, bet 
kad senovės lietuviai gerbė šiuose 
gyviuose esančią . drąsą, jėgą, 
gudrumat arba gėrėjosi jų kilnia 
išvaizda. Bet buvo ir vardų, ku
rie atsirado iš to, kad žmogų ly
gino su žvėrimis,paukščiais,pvz.., 
Vistakis, K(i)aulakis.

Gamtos reiškiniai taip pat bu
vo svarbus senovės lietuvių gy
venime: kas nebijotų Perkūno, to 
baisaus besitrankančio ir žaibuo
jančio dievaičio! Taigi, verčiau 
neminėkime jo vardo, galvojo jie, 
nes jis gali mus išgirsti ir pra
dėti daužytis. Todėl verčiau sa
kykime Dundulis, jei norėsime apie 
jį kalbėti. (Juk: vilką minime, vil-
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kas čia!) (Ir baisųjį angį, besi
slapstantį tarp akmenų arba žo
lėje, verčiau vadinkime gyvate; 
arba ilgoji, piktoji!)

Senovės lietuviai garbino ir 
medžius - ir iŠ tikro, ar yra kitų 
tokių gamtos augalų, kurįe taip 
džiugintų akį, teiktų pavėsį ir 
prieglobstį, būtų tokie naudingi, 
kaip medžiai?

Nenuostabu, kad atsirado pa
vardės Liepa, Beržys, Beržinis, 
Ąžuolas, Šermukšnis - visa tai 
Lietuvos gamtovaizdžio puošme
nos, įaugusios net į mūsų širdį.

Ar esi kada atsirėmus į.medį 
ir pajutus jo draugiškumų, arba 
žiūrėjęs į jo viršūnę ir gėrėda
masis svajojęs? Lengva suprasti, 
kad senovės lietuviai ąžuolynuose 
garbino Dievą, kaip jie Jį anais 
laikais įsivaizduodavo. O kas su
skaičiuos dainas ir pasakas, ku
riose medžiams skiriamas žymus 
vaidmuo!

Po trumpučio įvado - taip daug 
liko nepasakyta, -nepaaiškinta - 
pereiname į lietuviškų pavardžių 
rinkinį - margą sąrašą, kurį jūs, 
tikrai tikiuosi, papildysite savo 
radiniais. Linksmos pavardžių 
medžioklės!

Pavardės '(ir pravardės!), ki
lusios iš žmogaus kūno ir dvasios 
savybių: Gerutis, Narsutis, Drą- 
sutis, Krutulys (nenuorama),Raila 
(nenuorama, padauža), Plepys (ne
išlaiko paslapčių), Kareiva (nevy
kęs karys), Dilba (paniurėlis,žiūri 
iš paniūrų), Alseika (sunkai kvė- . 
puojąs, dusulingas žmogus.

Kūno dalių pavadinimai, tapę 
pavardėmis: Rankelė, Kojelė, Ko
jelis, Kumštis, Baltūsis, Baltakis, 
Juodakis, Keturakis, Jautakis.

Pavardės, kilusios iš amatų ar 
pašaukimo: Katilius (darokatilus), 
Kubilius (daro kubilus), Kurpius 
(daro batus, kurpes), Dailidė,Bal
nius, Girnius (daro, girnas - kas 
tai? Pažiūrėk žodyne!), Dūdorius, 
Dainorius, Milčius (miltais, pre
kiauja; išsitepęs miltais), Kara
lius, Puskunigis. .

Gamtos reiškiniai ir vietovių 
ypatumai , atsispindi pavardėse: 
Kupstas (nedidelis iškilimas že
mėje, žolėje), Pakalnis,Vidugiris, 
Žemkalnis, Žemaitis, Aukštikal
nis, Užupis, Patamsis, Žemgulys, 
Miškinis (taip pat laukinis, giri
nis , miško dvasia), Arimas, Serkš- ■ 
nas, šalna, Tylą, Dulkė, Aušrotas 
(aušros nušviestas), Dundulis 
(perkūnas, bet ir greitakalbis,tuš
čiakalbis), Dirvonas (nedirbama 
arba apleista žemė).

Įrengimų, įrankių pavadinimai, 
tapę^ pavardėmis: Yla, Lingė 
(lopšio kartis), Katilas, Sruoga 
(siūlų), Kulys (šiaudiį ryšulys sto
gui dengti, žabų ryšulys), Duoba 
(žemaičių jauja).

Pavardės, atsiradusios iš me
džių arba jų dalių pavadinimų: 
Liepas, Klevas, Kelmelis, Kuolas, 
Kaladė, Lipčius . (saldi limpanti 
medžiaga ant lapų, augalų).

Javų pavadinimai: Avižius, 
Avižonis, Aviža, Rugys, Rugienius, 
Miežys. .

Pavardės, kilusios iš daržo
vių ir augalų pavadinimų: Ropė, 
Mbrkys, Pipiras (gal ir mažiu
kas, kandūs žmogus?), Garšva 
(skėtinių šeimos augalas), Spurgys 
(pumpuras), Lapas, Balanda (lauko 
žolė, net valgoma), Papartis, Da
gys (piktžolė aštriais dygliais ir - 
pikčiurna), Dirsė (piktžolė,auganti 
javuose), Kežys (gvazdikų šeimos 
augalas), Ridikas, Kardelis (gėlė 
gladiolas).

Grybų: Grybas, Raudonikis, 
Lepšys (o gal ir "lepšiškas" 
žmogus?) .

Žuvų pavadinimų kilmės pavar
dės: Karosas, Vėgėlė,Zubrys,Vė
žys, šapalas, Lydys (gal tėvelis 
padės išsiaiškinti šių žuvų išvaiz
dą ir ypatumus?)

Pavardės, atsiradusios iš 
paukščių pavadinimų: Gulbinas, 
Čiurlys, Volungis, Dagilis, Gai
dys, Sakalas, Žąsinas,. Gaigalas, 
šarka, Kregždė, Strazdas, 
Žvirblis, Špokas, Erelis, Lingė

JAUNIMO KONGRESO
Paskautininkė B. Abromaitienė 

(pernai su savo paukštytėmis su
telkusi aukų Visam Sk. Aido nume
riui'išleisti), talkinama p. M. Sta- 
nionienės, Iškepė 500 baravykų ir 
nuvežė juos Jaunimo Kongreso sto
vyklai. .

Į Jaun. Kongreso meninę pro- 
gramą aktyviai buvo įsijungę ir 
Chicagos skautų-čių jaunimas. 
Kongreso metu statytoje K. Sajos 
"Mamutų medžioklėje" dalyvavo 
5 skautai-ės, o "Skirgailos" dra
moje net visas aštuonetukas at
liko veikalo roles. Brolių skautų ■ 
priežiūroje' taip pat buvo scenos 
šviesų tvarkymas.

, Trys broliai V. Juodgudis, 
Kapačinskas ir L. Regis, kartu 
su’kitais trimis jaunuoliais nu
vykę iš Chicagos į JK stovyklą- 
Romuvoje, ten ' prie Fox ežero 
"amfiteatro" , suvaidino "Apsiaus- 

kalinės šeimos), Genys, Pempė, 
Kuodys (kuoduotas vieversys), 

■ Gaidžiūnas, Paukštis, Paukštelis.
Gyvuliai, žvėrys, vabzdžiai: 

Voveris, Sabalys (plėšrus brangia- 
kailis žvėrelis), Lūšis (plėšrus 
kačių šeimos žvėris), Katelė, 
Kiaunė (plėšrus brangiakailis žvė
ris), Veršelis, Paršelis, Žirgulis, 
Žirginis, Vabalas, Bitinas, Žiogas, 
Skėrys, Avižius (laumžirgis), Šir
vys (baltas su maišytais tamsiais 
plaukais), Balčius (baltasarklys), 
Keršys (juodas su baltu).

***

Ar galva susisuko? Man tikrai, 
o dar nepaliečiau lietuviškų pa
vardžių, kilusių iš kunigaikščių 
vardų. Tą visai palieku jums.

Gal kuris nors jūsų taps lietu
vių kalbos ir istorijos žinovu. Tai 
bus šventė! Gal tada paaiškės ma
ne labai varginanti mįslė, kodėl 
pirmasis Burokas gavo buroko 
vardą: ar todėl , kad jis buvo rau
donskruostis, ar todėl, kad jis bu
vo apskritas, ar kad. mėgo buro
kus! To atsakymo labai lauksiu.

Iki tol: Didelė garbė daug sve
timų kalbų mokėti, bet dar didesnė 
savąją gerai išmokti, ir: Praeitis 
yra dabarties stiprybės šaltinis. 
Įsigilinę į savo istoriją, geriau 
suprasime kitų kraštų problemas. 
Jausdami, iš kur kilę, turime 
išeities tašką: nesame pasimetę.

Ona Saulaitiehė

AKIMIRKOS

tį".
Sveikiname brolį Auksuolį Va- . 

liūną, laimėjusį kongreso foto pa
rodoje antrą vietą už darbą "Nykš
tukas žaliame debesy".

Jaunimo Metams atžymėti Vy
dūno Jaunimo Fondas išleido kiše
ninio formato kalendorių, paruoštą 
ASS pirm. L. Griniaus. Arti 700 
šio kalendoriaus egzemplioriųfon- 
das išdalino dovanai kongreso da
lyviams ir keletą šimtų egzemplio
rių padovanojo stovyklaujantiems 
Chicagos skautams. ’ Kalendorių 
galimą įsigyti kreipiantis įVydūno 
Jaun, Fondą,-3425 W. 73rd Street, 
Chicago, Iii., 60629.

Kongreso užbaigimo ruošai 
'daug talkino'Toronto Šatrijos tun
to skautininkės ir vadovės.

surinko L.B.
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PAVOJAUS ŠAUKSMAS 
NAKTl

Kalifornijos įlanka, priklau
santi Meksikai, yra labai mėgiama 
JAV buriuotojų ir žvejų. Palankaus 
oro laikotarpis čia trunka visą 
žiemą iki vasaros pradžios: maž
daug nuo lapkričio iki birželio. 
Vasarą tuos vandenis kartais nu
siaubia tropikų uraganai, vadina
mi "chubascos", todėl'nesant per
daug saugių inkarinių, daugumas 
buriuotojų ir žvejų skuba į šiaurų.

Ir šių eilučių autoriui pereitą 
žiemą teko buriuoti vandenyse į 
vakarus nuo Meksikos, padarant 
apie tūkstantį jūrmylių. Tenka pa
tvirtinti, kad oras buvo tikrai šil
tas, vanduo švarus, o vietovės - 
įdomios.

Dabar grįžkime atgal prie mū
sų istorijos. Visi, grįždami iš Ka
lifornijos įlankos, apsukų San Lu
cas iškyšulį, plaukia palei Baja 
California pusiasalį, maždaug apie 
700 mylių į San Diego, JAV. Pu
siasalio vakariniame pakraštyje 
yra keletas uostų, į kuriuos, esant 
blogam orui, galima užbėgti. Šiaip, 
visas pakraštys mažai apgyventas 
ir tuštokas.

Dar blogiau - reikia plaukti 
prieš vėją ir bangas. Be to, pasi
taiko stiprių srovių, uolų ir rifų - 
tos visos navigacinės kliūtys yra 
paėmusios nemažą duoklę žuvu
siais mėgėjais jūreiviais ir jų 
laivais.

Birželio antrą savaitę, dviejų 
sraigtų, 52 pėdų kreiseris FOL
LOWING SEA pakėlė inkarą ir, 
palikus San Lucas iškyšulį, pa
suko į šiaurų. Prasidėjo kelionė, 
kuri baigėsi visai kitaip, nei krei
serio kapitonas tikėjosi. Kreise
ris buvo pastatytas iš faneros ir 
padengtas stikloplastu. Savinin
kams išskridus namo lėktuvu, lai
vą vedė patyrus kapitonas R. 
Fisher; kartu plaukė žmona, bro
lis (Harvardo universiteto studen
tas) ir dar du jauni vyrai, kurių 
vienas buvo prekybos laivyno ka
pitonas ir nuosavo škūnerio sa
vininkas.

essaasaseessssssssssssseeage
600 pėdų ilgio kreiseris U.S.S. 

Louisville, pastatytas 1'930 m.

Kreiseris, išplaukus į atvirą 
vandenyną, sutiko vidutinį šiau
rės vakarų vėją ir neaukštą ban
gavimą. ' Buvo numatyta sustoti' 
Magdalenos ir Vėžlių įlankose.

Po trijų dienų plaukimo, pa
siekus 28—ją paralelų, oras pa
stebimai atšalo. Aplenkus Cedros 
salą, kreiseris pralenkė škūnerį 
Privateer iš Los Angeles ir vieną 
kečą. Susirišus radijo bangomis 
su abiem jachtom, anų kapitonai 
buvo truputį susirūpinu Sacramen
to rifu, prie kurio neseniai nu
skendo škūneris Goodwill su 13 
įgulos narių.

90 pėdų kreiseris Orfa, plau
kiąs apie 70 mylių priekyje, per 
radiją pranešė, jog aplink Gero
nimo salą vėjas pakilus ligi 35 
mazgų. Visi netoli esančių, laivų 
kapitonai nutarė tą naktį iš tolo 
aplenkti Sacramento rifą.

Tarp 20 ir 22-ros valandos 
vėjas ėmė stiprėti. Automatinis 
vairas gerai laikė kursą,o rada
ras rodė, kad 16 mylių spinduliu 
nieko pavojingo nebuvo. Greitis 
buvo sumažintas iki 8 mazgų. 
22-rą valandą prie vairo atėjo ka
pitonas. Vėl greitį teko mažinti 
iki 1600 apsisukimu per minutę, o 
vėliau iki 1400, maždaug 6 mazgų. 
Kreiserio kryptis beveik kirto 
ateinančias bangas, kurios įnirtu
siai puolė ragą (laivo priekį).

Sekmadienį, apie 3 vai. ryto, 
buvo prikelta įgula, nes pastebėta, 
kad į kreiserį smarkiai sunkiasi 
vanduo: bilžėje (žemiausioje laivo 
vietoje) vandens buvo jau kelios 
tonos! Visa įgula miegojo, budin
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tis buvo prie vairo - niekas nenu
jautė nelaimės. Radistas nedelsda
mas išsiuntė pagalbos šauksmą 
"Mąyday" , į kurį atsiliepė El Jefe 
įgula, esanti 40 mylių priekyje.

Denis iš dalies jau buvo bangų 
plaunamas; siurbliai bilžėje jau 
nebepajėgė susidoroti su vandeniu. 
Ir priekinė kajutė buvo beveik 
pilna.

Į pagalbos šauksmą atsiliepė 
ir kreiseris Orfa ir pasuko skęs
tančio laivo kryptimi. FOLLOW
ING SEA kreiserio vieta buvo 
duota: šiaurės platuma (latitude) 
29° 40' ir vakarų ilguma (longi
tude) 116°. Kreiseris EI Jefe į 
pagalbą galėjo atvykti tik po poros 
valandų. Nors vandens siurbliai 
vis dirbo, bet vanduo pastoviai 
sunkėsi. Kadangi priekyje buvo 
perdaug vandens, nebuvo galima 
surasti atsidariusios skylės.

Visa laimė, kad variklių pa
talpa nebuvo užpilta, todėl įgulai 
dirbant ant denio, turėta šviesa. 
Tolumoje, šiaurės rytuose, matė
si vos įžiūrimi Geronimo salos 
žiburiai.

į paruoštą gelbėjimosi valtį 
buvo pakraūta maistas, drabužiai, 
pagalbos signalai, žūklės bei na
vigacijos priemonės ir vandens 
atsargos. Be to, buvo paruoštas 8 
pėdų pripučiamas plaustas. Paruo
šus šias priemones, vienas įgulos 
narių nusileido į priekinę kajutę 
ir nardydamas pradėjo ieškoti sky
lės, pro kurią sunkėsi vanduo. Ka
jutėje tyvuliavo penkios pėdos šal
to vandens; plyšio surasti ne
pavyko.

Apie 4 vai. ryto vanduo užpylė 
variklius ir jie sustojo dirbę. Ra
dijas dar veikė, pranešimai visą 
laiką buvo siunčiami. Apie tą lai
ką pasirodė iš San Diego pakran
čių apsaugos malūnsparnis. Apie 
pusę penkių įgula užsidėjo gelbė
jimosi liemenes ir apleido laivą.
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Nors baterijos jau buvo apsemtos, 
tačiau elektros apšvietimas buvo 
tvarkoje.

Gelbėjimosi valtims atsistū- 
mus, po kokių 10 minučių kreise
rio ragas iškilo į orą ir laivas 
pradėjo grimzti į dugną. Elektros 
šviesa dar kurį laiką veikė ir po 
vandeniu; galutinai užgeso, kai 
sprogo radaras. Penki žmonės 
atsidūrė vieni tamsoje vėjo ir 
bangų valiai. Horizonte buvo pa
stebėta laivo šviesa, bet į iššau
tą raketą niekas neatkreipė dė
mesio.

Apie 5 vai. pradėjo švisti. Krei
seris dar nebuvo visiškai nusken
dus, ir po vandeniu dar matėsi 
prožektoriaus šviesa. Aplink lai
vą plaukiojo apyvokos reikmenys 
ir alyva. Po penkių virš įgulos 
galvų vėl atsirado malūnsparnis, 
o horizonte pasirodė kreiseris EI 

Jefe. Netrukus įgula persikėlė ant 
denio, o FOLLOWING SEA durkis 
(laivo užpakalinė dalis) jau turbūt 
sėdosi ant jūros dugno 6000 pėdų 
gilumoje.

***

Kas atsitiko? Kodėl Following 
Sea prakiuro ir nuskendo?

Tai įvyko ne per audrą, bet 
tik stipresniam vėjui pučiant. Ga
lėjo būti kelios priežastys. Laivo 
dugne, žemiau vandens linijos,yra 
kelios skylės: varikliui šaldyti, 
pamazgoms pašalinti, išvietėms 
išvalyti. Tie metaliniai įrengimai 
yra veikiami elektrolizės, ir dėl 
to rūdyja, ypač jūros vandenyje. 
Antra, tos skylės galėjo būti ne
tinkamai įrengtos ir, bangoms dau
žant, galėjo koks vamzdis trūkti.

Laivas galėjo į ką atsitrenkti. 

Sacramento rifas buvo netoli, ir 
dėl navigacinės klaidos srovė lai
vą galėjo nunešti į šoną. Bet, 
antra vertus, įgula turėjo pajusti 
smūgį. Jūroje pasitaiko plaukian
čių rąstų, potvynio nešamų tele
fono stulpų ir nuo prekinių laivų 
denio audros nuplautų didelių dė
žių. Tie daiktai nakties metu ne
matomi ir sudaro didelį pavojų. 
Galėjo atsiliepti ir laivo statyboje 
padarytos klaidos. Bangavimo me
tu galėjo netoli kylio iškristi keli 
varžtai ir to užteko, kad vanduo 
pradėtų sunktis į vidų. Bet šiuo 
atveju vanduo veržtųsi pamažu.

Tai vis prielaidos. Tikros prie
žasties mes niekad nesužinosime. 
Jūra savo aukas kartais pasiima 
labai paslaptingai.

paruošė B. Stundžia

pojįuįyiiG
WWUHKU

problema, būk visada pasiruošęs kantriai išklausyti 
ir savo jaunesnį brolį-sesę padrąsinti.

SUGEBĖJIMAS organizuoti, panaudoti visus vie
nete turimus talentus, priemones, surasti pratyboms 
tinkamą aplinką, patalpas geresnei vieneto veiklai 
išvystyti - tai ketvirtas, labai svarbus jaunųjų skau
tų vadovo-ės privalumas.

* **

JAUNESNIŲJŲ SKAUTU VADOVAMS

Pats sunkiausias ir atsakingiausias darbas mūsų 
organizacijoje tenka vilkiukų - paukštyčių vadovams, 
nes jų sugebėjimas įdiegti jauniesiems pirmuosius 
skautiskus polinkius dažnai nulemia ir tolimesnį 
brolio - sesės vystymąsi.

Dirbdamas su 8-11 metų vaikais, jaun. skautų 
vadovas-ė visad turėtų atsiminti šiuos keturis da
lykus:

SUPRATIMAS perkelti skautiškuosius idealus į 
vilkiuko-paukštytės amžiaus lygį, perteikiant juos 
praktišku, suprantamu būdu; orientacija kasdieni
niuose veiklos sutrikimuose, ir netikėtumuose, kurių 
niekad netrūksta, vos tik tokių metų ’’vyrai" susi
bėga.

DOMĖJIMASIS šio amžiaus grupe: vadovas turi 
nuoširdžiai savo vienetu domėtis; suprasti ir matyti 
krečiamas išdaigas bei begalinį žingeidumą jų aki
mis, visa tai apjungiant savo geru humoru, entu
ziazmu ir vaizduote.

KANTRYBĖ: triukšmas, nepaprastai judraus po
būdžio vilkiukų ir paukštyčių žaidimai ir kita veikla 
gali dažnai tapti tikru vadovo bandymo laikotarpiu. 
Vadovui taip pat negali pritrūkti kantrybės, pade
dant ir nedrąsiajam, lėčiau viską pagaunančiam bro
liui. Kokia bebūtų šio jaunojo vilkiuko-paukštytės

Lavindamas save šiose keturiose srityse, geras 
vadovas taip pat turi:

- uždegti ir kitus savo entuziazmu;
- pasitikėti visais savo pagelbininkais, pagirti 

juos, padrąsinti, pavedant atsakingus vieneto pro
jektus ar pareigas;

- dalintis mintimis bei darbais su vieneto vadijos 
nariais, įtraukti juos į veiklos planavimą;

- atsiminti, kad jo pavaduotojas yra BUSIMASIS 
VADOVAS, atliekąs šiuo metu praktinę vadovavimo 
dalį. Duok jam viską, ką gali!

ĮKŪRĖJO BP MINTIS: Teprisimena kiekvienas 
draugininkas, kad šalia pareigų savo skautams jis 
taip pat turi pareigų ir Skautybei, kaip visumai. 
Mūsų tikslas - padaryti iš skautų gerus piliečius - 
iš dalies tarnauja krašto gerovei, kad kraštas tu
rėtų tvirtą, patikimą piliečių bendruomenę, kurių 
draugystė ir "rungtynių" jausmas išlaikytų juos 
vieningais viduje ir taikoje su užsienio kaimynais.

UŽDAVINYS: Atsiųskite Sk., Aidui savo jaun. 
skautų-čių draugovės metinį’veiklos planą. Paaiš
kinkite smulkiau didesnius įvykius, kaip sa‘vaitgalio 
iškylą, draugovės šventės ruošą ir pan.: kaip tel
kiate priemones, ar įtraukiami tėvai, kokie kiti 
draugovės vadijos darbai.
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VĄUOJTOmą/

Visi:

Į stovyklą, į stovyklą, 
Sužaliavo jau miškai.
Į stovyklą sesės, broliai,
Ir paukštytės ir vilkai.

Ei valio, valio stovykla,
Ei valio, valio gamta,
Po žiemos speigą ir vėją 
Vėl sugrįžtam į tave.

Valio! Valio! ) „ .
Broliai, sesės ei valio! )

Paukštytės:

Mes paukštytės nors mažytės, 
Bet linksmiausios iš visą, 
Čia mes žaidžiam ir dainuojam - 
Miškas aidi nuo dainą.

Su saulute atsikėlę
Dirbam, krutam per dienas, 
Mus gaivina miško gėlės, 
Veide spindi šypsena.

Vyt-vyt! Vyt-vyt! ) 2 k 
Nieks negali mūs pavyt! )

Vilkiukai:

9

Mes vilkiukai ne mažiukai
Ir narsiausi iš visą,
Kai mus vadas išrikiuoja
Mes užtraukiame: A-Ū...

Stovyklauti mums patinka, 
Stovyklaut - labai smagu, 
Dirbam, žaidžiam ir sportuojam, 
Ir vis traukiame A-Ū.

A-Ū! A-Ū! ) 2 k
Gera būti vilkiuku. )

Visi:

Vakare liepsnoja laužas, 
Mes susėdame ratu, 
Ir giliai širdyj kartojam: 
Kaip stovykloje smagu.

Ei valio, valio stovykla,
Ei valio, valio gamta, 
Po žiemos speigą ir vėjų 
Vėl sugrįžtam į tave.

Valio! Valio! ) 2 k
Broliai, sesės ei valio! )

9



S t o vyk los

Latvių jubiliejinėje: sesių lat- 
vaičių tarpe mūsų skautininkai VI. 
Morkūnas. Irena Miklejohn ir Vyt. 
Dilba.

Č. Kiliulio nuotr.

Svečiuose pas brolius estus: 
s. Petras Regina, estų Vyr. Skau
tininkas Gunnar Mitt ir VSP Čes
lovas Kiliulis.

LATVIU - ESTU 
JUBILIEJINĖS STOVYKLOS

Latvių skautų-čių jubiliejinė 
stovykla, įvykusi Ivy, Ont.. Kana
doje, ir trukusi 9 dienas, uždary
ta liepos 9 d. Jubiliejinėje daly
vavo 800 asmenų iš Australijos, 
JAV, Kanados, Vokietijos^ ir kitų 
kraštų. Stovyklomis atžymėtas 
latvių sesių gyvavimo pusšimtis 
ir brolių 55 skautiškos veiklos 
metai. Stovyklos vardas - RIGA 
DIND.

Lietuviams šioje stovykloje 
atstovavo torontiškis s. Stepo Kai
rio muzikinis vienetas, pasirodęs 
didžiajame pabaigos lauže ir žy
giavęs uždarymo iškilmių parade. 
Brolijos vardu latvius sveikino iš 
Bostono specialiai atvykęs VSP 
v.s. Č. Kiliulis, Seserijos - s. I. 
Meiklejohn.

Estų skautų jubiliejinė sto
vykla, savos veiklos 60-čiui at
žymėti, taip pat įvyko Kanadoje, 
Mushoka vietovėje. Stovyklos var
das KOTKAJARVE, dalyvavo 1200 
skautų-čių.

Mūsų jūrų skautai-ės, stovyk
laują netoliese savo jubiliejinėje, 
turėjo progos estus aplankyti ir 
pamatyti daug įdomių dalykų.

KLAIPĖDOS VIETININKIJA 
JUBILIEJINĖJE

Liepos 16-23 dienomis, gra
žioje Romuvos stovyklavietėje,ku
ri švenčia dešimtmetį, prie Fox 
Lake netoli Huntsville, Ontario, 
stovyklavo dešimt Clevelando jū
ros skautų, jų vadovas - vietinin
kas j.s. Džinaras Kižys ir Algis 
Kijauskas.

Tai buvo jubiliejinė jūrų skau
tų 50 metų stovykla. Čia susirinko 
is įvairių vietovių apie šimtas jū
rų skautų ir skaučių. Stovyklos vir

šininkas buvo j.s. A. Empakerisiš 
Toronto, komendantai buvo j.s. D. 
Kižys iš Clevelando ir j.ps. A. 
Alčiauskas iš Chicagos. Uosto ko- 
mendantė - j.s. R. Kuprevičienė 
iš Toronto. Jūrų skaučių pasto- 
vyklės vadovė - j.s. M. Vasiliaus
kienė iš Toronto, stovyklos ka
pelionas - v.s. kun. S. Kulbis iš 
Montrealio.

Clevelando vienetas visur gra
žiai pasirodė. Visi ftūriavo, irkla
vo, plaukė, sportavo, iškilavo, 
maudėsi, šoko ir linksmai daina
vo. Nepatingėjo ir pasipuošti.

Jūrų skautų
Jubiliejinėje:

sesės ir
broliai
pasiruošę
Jūros Dienos 
pratyboms.

C. Kiliulio nuotr.
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Bebrai gražiai išdėjo jubiliejinių 
metų ženklą prie savo namuko, o 
jauniai pastatė jūreivišką stiebą 
ir išdėjo inkarą.

Cleveland© jaunių komanda 
laimėjo pirma vietą draugiškose 
krepšinio varžybose^ K. Petraitis 
laimėjo pirmą vietą plaukime.

Tos savaitės bėgyje būrys jū
ros skautų ir skaučių nuvyko į 
netoli stovyklaujančių estų 60 
metų jubiliejinę stovyklą. Jų sto
vyklavo virš tūkstančio iš įvairių 
pasaulio kraštų. Jie turėjo daug 
įdomybių parodyti.

Jūrų skautų stovyklą aplankė 
daug svečių, jų tarpe Vyr. Skau
tininkas P. Molis, jo pavaduotojas 
s. 5. Kiliulis su žmona, P. La
banauskas - buvęs karo laivo 
"Prezidentas Smetona" kapitonas, 
estų skautų vadovai ir daug kitų. 
Stovykla gavo daug sveikinimų

PRISIMINIMAI 1$ 
GILIJOS

Autobusui sustojus Rako sto
vyklavietėje, išvydusios iš tolo 
nuo kalnelio mums mojančius mie-, 
lūs Jūrapilės ir Varnapilės pasta
tus, užmiršome mėnesius truku
sias šokių repeticijas, posėdžius 
ir kitus jaunimo kongreso paruo
šiamuosius darbus. Buvome išsi
ilgtoje stovyklavietėje, kur moti
niškai šypsodama pasitiko mus 

raštu.
Paskutinė diena stovykloje bu

vo Jūros Diena. Su gražiom iš
kilmėm, vėliavų pakėlimais ir bai
darių paradu buvo nuleistas vaini
kas už žuvusius ir mirusius jūros 
skautus. Uoste pakeltas vimpilas. 
Kitų tarpe clevelandiečiai P. Ki- 
jauskas ir A. Kižys davė bebrų 
įžodį. Buvo įdomu, kai po sveiki
nimų visiems davusiems įžodįduo- 
ta komanda žygiuoti tiesiai įežerą. 
Visi uniformuoti linksmai pasi
maudė, tapdami daugiau patyrę 
jūrų skautai.

Po linksmos savaitės visi lai
mingai sugrįžo namo, su viltim 
ir pasiryžimu pradėti antros pu
sės šimtmečio darbą ir laukti 
laisvų Lietuvos pakrančių.

Sesė Mirga

šių metų Nerijos tunto stovyklos 
viršininkė g. v.v. Ramunė Dičie- 
nė: "Sveikos, sesės, atvykusios į 
Gilijos stovyklą!"

Gilijos stovykla! - Kaip įdomiai 
ir paslaptingai skambėjo šie žo
džiai. Kokius patyrimus ji mums 
žada, kokius prisiminimus paliks?

Iš karto pasijutome pradėju
sios stovyklinį gyvenimą. Vado
vių viskas buvo rūpestingai iš
planuota, iš anksto sudarytas sto
vyklos štabas žinojo savo parei
gas ir buvo tinkamai pasiruošęs. 
Teliko visoms įsijungti į darbą 

Įsikūrus, prasidėjo įvairūs 
praktiški stovyklavimo darbai,už
siėmimai prie vandens: plaukimo, 
buriavimo ir irklavimo pratybos 
ir kt., ką per žiemą buvome suei
gose išmokusios. Nemažai laiko 
skyrėme ir skautamoksliui, dai
noms, sportui. Smagu buvo lanky
tis kitų tuntų stovyklose, šokiuo
se, malonu susėdus prie laužo 

- dainuojant ar bendroje susimąs
tymo maldoje pasijusti viena di
džiule šeima.

Dienos buvo saulėtos ir šiltos, 
o naktys lietingos, ar net audrin
gos, su perkūnija ir žaibais. Ne
lijo tik dvi naktis. Stovyklaujančių 
nuotaika gera, santykiai nuoširdūs 
ir draugiški.

Tačiau "didysis" savaitgalis 
šiemet nebuvo toks smagus, nes 
malonios stovyklos dienos turėjo 
pergyventi staigų pasikeitimą. 
Šeštadienio popietyj įriedėjo di
džiulis autobusas, iš kurio iššoko 

mūsų energingoji tuntininkė ps. 
Aldona Jovarauskienė - kelionės 
vadovė į Kanadoje vykstančią jū
rų skautų 50 m. jubiliejinę sto
vyklą. Sukruto ruoštis šiai kelio
nei didesnė pusė vyresnių Gilijos 
stovyklos sesių.

Po vėliavų nuleidimo ir didžiojo 
visų stovyklų parado išvykstantieji 
Kanadon (geras pusšimtis sesių ir 
brolių!) sulipo autobusan, pasiim
dami su savim dvi iš keturių už
degtų žvakių, kad mus ir atskirai 
stovyklaujančias jungtų ta pati sto
vyklinė seseriškumo dvasia.

Autobusui nuriedėjus vieškeliu, 
likusios Gilijos stovykloje skubėjo 
pasiruošti antros savaitės sto
vyklavimui - persitvarkoma pa
lapinėse, išvykusios vadovės pa
keičiamos kitomis. Didysis sto
vyklos laužas ir sekmadienį įvy
kusi Jūros Diena išblaškė kiek 
sudrumstą nuotaiką, ir antros sa
vaitės stovyklavimas vyko malo
niai, sklandžiai.

Gilijos stovykla praėjo tikrai 
darbingoje nuotaikoje. Daug pa
siekta vandens užsiėmimų srityje, 
praktiškai išmokta nemažai įvairių 
skautiško patyrimo laipsnių pro
gramų, reikalaujamų skautamoks- 
lio žinių, pasiruošta ir išlaikyta 
aštuonios naujos specialybės, iš
mokta nemažai naujų dainų.

Udrytės įžodį davė Alvyde Ei- 
tutytė. Jūrų skaučių Ramona Zu- 
lytė, Danutė ir Marytė Bružaitės 
ir Laima Mikaliukaitė. Gintarių 
įžodį davė keturios jaunosios va
dovės - Vilija Bilaišytė, Kristina 
Kavoliūtė, Vida Miecevičiūtė ir 
Gražina Vindašiūtė.

Pirmąją savaitę Gilijos sto
vykloje stovyklavo arti 70 sesių 
.ir vadovių, gi antroje buvo 36. 
Stovyklos viršininke ir jos pava
duotoja abi savaites buvo g.v.v. 
Ramunė Dičienė ir g.v.v. Vida 
Račiūnienė, o laužavedė - g.v. 
Vilija Bilaišytė. Kitos vadovės 
keitėsi. I-os savaitės vadovės: 
uosto priežiūra ir vandens užsi
ėmimų - g.v.v. Aldona Malašaus- 
kienė, komendantė - g. Ramunė 
Kazėnaitė, pionerijos vadovė - g. 

i Gražina Vindašiūtė, udryčių va
dovės - Milda Kupcikevičiūtė, Ra- 

■ sa Jovarauskaitė ir Dalia Mačiu
kevičiūtė. II-ąją savaitę uostui ii 
vandens užsiėmimams vadovavę 
g.v.v. Daina Rudaitienė, komen
dantė - g. Gražina Vindašiūtė, < 
naujosios udryčių vadovės - Ma- 

. rytė Bilitavičiūtė, Danutė Bružai
tė ir Virginija Jarašiūtė. Pione- 
rija - Rasa Kelpšaitė, kuri savo
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darbštumu ir draugiškumu nusi
pelnė pavyzdingiausios stovyklau
tojos atžymėjimo. Visos stovyk
lautojos nuoširdžiai vertino mai
tinimu besirūpinančių darbščiųjų 
šeimininkių - Jasulaitienės, Eitu
tienės ir Navickienės darbą ir 
pastangas. Buriavimo ir vandens 
sporto mus mokė ir į "garbės 
seses" pakelti instruktoriai

Renius Dičius ir E. Nakutis.
Nė nepasijutom, kaip greit tos 

dvi savaitės Gilijos stovykloje pra
bėgo. Paskutinį kartą dainuodamos 
savo stovyklinę dainą, lipome į 
autobusą kelionei į namus. Iki 
kitų metų, mieloji stovyklaviete!

Stovyklavusi sesė

Dalis "Gilijos" stovyklos sto
vyklautojų su štabu. Rako miškas, 
1972.

Įžodis Romuvos . Jubiliejinėje.

Vyr. Skautininkę L. Milukienę 
pasitinka jauniausia Romuvos se
sė.

Romuvos dešimtmečio stovyk
la prasidėjo liepos 23 d. Suvažiavo 
daug skautų ir skaučių iš Toronto, 
Detroito, Hamiltono, St. Cathe
rines ir kitų žinomų miestų. Buvo 
labai daug sunkaus darbo stovyklą 
pradedant - statyti palapines, ra
jonus tvarkyti ir puošti.

Kai stovykla jau prasidėjo,visi 
stovyklautojai buvo linksmi ir buvo 
pasiruošę dviem sunkioms ir 
džiaugsmingoms savaitėms. Mano 
draugovė tuoj pradėjo statyti aukš
tą bokštą ir tiltą. Atlikti šiuos už
davinius buvo labai sunku, bet mes 
palengva pastatėm.

Kiekvieną dieną stovyklautojai 
iarėme, ką dienotvarkė rodė: dir
bom, valgėm, sportavom, maudė
mės ir atlikom kitokių džiaugs
mingų dalykų.

Po dviejų savaičių aš jau bu- 
rau purvinas, pavargęs ir truputį 
aimingas, kad jau važiuoju namo. 
Vėl lauksiu kitų metų - dar vienos 
įdomios stovyklos.

Tomas Senkevičius, 
Mindaugo d-vė, Toronto

Svečiai ir vadovai Romuvos 
dešimtmečio iškilmėse. Ketvirtas 
iš dešn. Tarybos P-kas v.s. A. 
Saulaitis.

Dešimtmečio parade jūreives 
veda R. Kuprevičienė ir M. Va
siliauskienė.

Detroito sesių tuntininkė ps. 
V. Baukytė užriša skautėms kakla
ryšius.

V. Bacevičiaus nuotrauka
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RAKE STOVYKLAVO
DŽIUGAS

Liepos 8 dieną Rako stovykla
vietėje prasidėjo dvidešimt tre
čioji Lituanicos tunto stovykla, 
pavadinta Džiugu.

Po viršininko s. Z. Jauniaus 
žodžio 150 skautų ir vilkiukų pra
dėjo įsikūrimo darbus. Statė var
tus, bokštus, papuošimus ir daug 
daugiau. Pagerbiant jūrų skautų 
50-metį, vytis G. Matutis stovyklos 
didžiuosius vartus pastatė laivo 
stiliumi (projektą padarė j.b. L. 
Kupcikevicius).

Po kelių dienų pradėjome už
siėmimus, inspekcijas, laužus, 
rimtą stovyklavimą. Buvo taip pat 
žaidimų su sesėmis, sporto šventė, 
šokiai, bendri laužai, daug lietaus, 
karštų dienų ir, svarbiausia, gera 
nuotaika!

Nustatyta Perkūno dievaičio 
tvarka, kas antrą dieną lijo,bet tik 
vakarais, kada skautai miegojo. 
Tokia buvo nuotaika, kad net po 
iškylos skautai nebuvo pavargę 
šokti su sesėmis.

Vakare vyko pats įdomiausias 
stovyklos žaidimas - sesių sto
vyklų puolimai. Net ir vilkiukai 
seses smarkiai atakavo.

Penktadienį prasidėjo pasiruo
šimas savaitgaliui: visi laukė tė
velių ir svečių atvažiuojant. Lau- 
žavedžiai R. Sparkis ir A. Tamo
šiūnas ruošėsi didžiajam laužui, 
brolis J. Pileckis ragino Baravyko 
pastovyklės vilkus tvarkytis, kad 
mamytėm gerai pasirodytų. Ir 
Baublio pastovyklės skautai, va
dovaujami ps. R. Rupinsko, prak-

"Džiugo1' skautų stovykla Rakd; miške, 1972 m.

kavo rikiuotų didžiajam šešta- 
ienio paradui. Visi buvo taip už

siėmę, kad net nepajuto, kaip greit 
savaitgalis prabėgo. Stovykloj vėl 
buvo tyku - prasidėjo antroji sa
vaitė.

Antra savaitė bėgo dar geriau: 
buvo mažiau darbų, ir skautai la
vinosi patyrimo laipsniuose ir spe
cialybėse. Įvyko dar viena smagi 
iškyla, kurią pravedė vytis R. 
Strikas.

Ketvirtadienį stovyklos valdžia 
buvo perduota jauniesiems drau
gininkams, kad vyresnieji pailsė
tų, o jaunieji padirbėtų. Tą naktį 
įvyko "pavojus". Vidurnaktyje pa
vojaus švilpesiu skautai staiga bu
vo prikelti, nes stovykloje "atsi
tiko nelaimė": buvo uždegtas bre
zentas, vaizduojąs palapinę. Visi 
skautai šoko į darbą tą palapinę 
užgesinti.

Penktadienis - karščiausia ir 
paskutinė stovyklos diena. Dviejų 
savaičių linksmą stovyklavimo lai
ką užbaigėme bendru laužu. Dar ir 
dabar girdžiu tebeaidint stovyklos 
dainos refreną: "Kaip linksma, 

m dirbti ir dainuot..."

"Džiugo" skautų stovyklos šta bas. Rako miškas. 1972.

VADIJA: viršininkas - s. Z. 
Jaunius, komendantas - vytis A. 
Snarskis, dvasios vadovas - s. A. 
Kezys, SJ. Pastovyklių vadovai: 
skautų Baublio - ps. R. Rupinskas, 
vilkiukų Baravyko - vyčiai J. Pi
leckis ir s. L. Ramanauskas (po 
savaitę), jūrų skautų - budžiai L. 
Kupcikevicius ir J. Jovarauskas 
(po 'savaitę).

Vadijos sudėtyje taip pat buvo 
9 instruktoriai, 2 laužavedžiai ir 
5 draugininkai.

KONKURSAS: stovykloje vestą 
konkursą laimėjo Ąžuolo draugo
vės Erelių skiltis (skiltininkas si.
D. Ramanauskas), antra vieta teko 
Ąžuolo d-vės Stumbrams (skilti
ninkas si. E. Andriušis). Geriau
sias pirmo patyrimo skautas - D. 
Ramanauskas, antro patyrimo -
E. Andriušis, trečio patyrimo - V. 
Lietuvninkas. Pačių skautų geriau
siu skautu išrinktas brolis V. Gri- 
gola. Pavyzdingiausias skautas - 
A. Povilaitis.

Stovyklos dalyvis

13

13



STEBĖK
ARBA 

SUŽINOK
9 Kur medis auga: atkalnėje,prie 

vandens, pelkėje, kalne, slėnyje, 
atvirame lauke, sode, miške?'

® Koks medžio pavidalas, silue
tas: ar jo liemuo tiesus ir siekia 
viršūnę, ar jis jau žemiau skirs
tosi į sakas? Ar jo kelios didelės 
šakos, ar daugybė mažų?

® Ar medžio žievė šiurkšti, lygi, 
žvynuota arba giliai išraižyta? Ko
kie žievės viršutiniai sluoksniai? 
Ar žievė lengva nulupti?

® Kokios spalvos žievė: balta, 
pilka, tamspilkė, juosva, gelsvai 
ruda, rausvai ruda? O gal žievė 
dėmėta, tartum su lapais?
• Kokio pavidalo medžio lapai: 

kiaušiniški, ližiški (ilgi, plačiu 
galu), liežuviški, ietiški? Ar lapų 
pakraščiai dantyti, karpyti, skly- 
pėti, kaip klevo? Gal jie paprasti, 
kaip liepos, ar sudėtiniai iš atski
rų lapelių? Nupiešk lapą su lapko
čiu ir gyslų tinklu.

® Kokios lapas spalvos: ar jis 
blizga, lygus, šiurkštus, plaukuo
tas? Koks lapo paviršius, kokia 
apačia?
• Ar medis žydi? Kaip ir kada? 

Ar yra dviejų rūšių žiedų vie
name medyje?
s Kokios medžio sėklos,kaip me

dis dauginasi?
® Kuo medis dar pasižymi: gal 

jis spygliuotis? Jei taip, kokie 
spygliai? Kaip sužinoti medžio 
amžių? Aukštį?

® Pabandyk daugiau sužinoti apie 
medžius Lietuvių Enciklopedijoje 
ir įsidėmėti šiuos žodžius: (juos 
gali rasti žodyne): daigas, medžio 
skirtis, rievė, kelmas, mediena, 
tošė, aižyti sėklas, sėklų sparne
liai, gilės, riešutai, lukštas, kan
korėžis, jaunuolynas, lapuočių 
miškas, beržynas, pušynas, ąžuo
lynas; kirtimas, šaknis.

© Sužinok apie Stelmužės ąžuo
lą, Kauno Ąžuolyną, Anykščių Ši
lelį. Gal tėveliai atsimena apie 
kitokius įdomius medžius Lietu
voje?

O.S.
Kaštanas Pilkasis riešutas
- Chestnut Pecan, hickory
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MANO ARKLYS
Aš jau turiu, ko labiausiai norėjau - arklį! Šis ■ 

arklys yra arabiškas, ir jo spalva šviesiai pilka. ' 
Aš su juo kiekvieną dieną užsiimu: ir valau ir jodi- ■ 
nėju. Mes jau gyvename ūkyje, kur aš jį laikau. 
Jo tvartas yra labai didelis, ir arklys net turi savo 
lauką.

Vieną dieną aš juo jojau per miškus, kai staiga 
ant tako pasirodė lūšis. Arklys atsistojo ant užpa
kalinių kojų, ir aš vos nenukritau. Mėginau arklį 
nuraminti, bet buvo sunku. Aš - medžiotojas, o šitas 
lūšis buvo per didelis paleisti, nes jis gali daug 
avinų papjauti. Aš turėjau šautuvą, kurį man tėvelis 
nupirko. Jį išsitraukiau ir norėjau lūšį nušauti, bet 
žvėris tuoj pabėgo. Mes jį vijomės, bet porą minu- 
čiųjpžjoją, neradome.

Staiga iš viršaus jis ant manąs užšoko. Aš nu
kritau ir prieš save jau mačiau jo aštrius dantis...

Tada mano arklys užpakalinėm kojom lūšį nuo 
manąs nuspyrė. Greitai- atsistojąs, įvariau į žvėrį 
dvi kulkas. Rodos, kad lūšis buvo labai išalkąs, nes 
šiaip jis nebūtų mūsų puoląs. Man tada padėjo ma
nasis arklys, ir aš manau, kad jis yra stipriausias, 
gudriausias ir greičiausias mano draugas.

Gailius Senkevičius, Toronto

Arabiškas arklys

Dalia Bilaišytė
Minijos laivas

SIELA NELAISVĖJE

Simo Kudirkos prisiminimui

Visur tyla. Bangos ramios. Visi lyg apsnūdę.
Bet tykioje tamsumoje dvi atidžios akys budi...
Viena širdis plaka drąsiai, greitai, 
Tik viena širdis daužosi krūtinėj.
Nežinomu ilgesiu paplūdusi siela
Staiga užvaldo kūną...
"Šok! Šok... Kur tik krisi,
Atsidursi laisvėj!
Čia laisvų sielų šalis..."
Kūnas neįstengia pasipriešinti -
Siela laimėjo ir - laisvėje atsidūrė
Žmogus!
Staiga kaip juoda ranka
Baimė palietė Žmogų.
Jis buvo pastebėtas, jam draudžiama
Pajusti laisvę, jam draudžiama...
Vergijos sargai sugrąžino jį nelaisvėn.
Siela buvo numalšinta,, uždaryta.
Ji bus gerai prižiūrėta,
Daugiau nebepabėgs...
Draudžiama sielai laisvėje gyventi...

Dalia Mačiukevičiūtė
"Nerijos" tuntas
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Si nuotrauka yra 80 metų se
numo: Taujėnų kunigaikštis Radvi
las Kostas su savo draugais grafu 
Tiškevičium (iš Palangos) ir ki
tais su medžioklės laimikiais 
Užulionių miškuose. -----------

Seniai, seniai, anais laikais, kai Lietuva buvo iš
garsėjus, platus, galingas Europos kraštas, kai ten 
buvo daug tankių miškų, kai laumės skraidžiojo po 
dangum ir kai visi Lietuvos gyventojai laimingai 
gyveno, vtešpatavo labai turtingas ir minkštaširdis 
kunigaikštis.

Labai mėgdamas medžioti, ypač nežinomuose 
miškuose, kartą anksti rytą šis kunigaikštis išjojo 
drauge su dvylika bajorų pamedžioti. Jojo ir jojo 
kelias valandas, kol bajorai labai pavargo. Kuni
gaikštis, nematydamas bajorų nuovargio, jojo vis 
smarkiau ir smarkiau, kol pasiekė tankų mišką. 
Atsigręžęs, tik dabar pastebėjo, kad jis visiškai 
vienas. Bajorai buvo pasilikę kažkur toli, toli...

Paklydęs kunigaikštis nutarė, kad reikia ieškoti 
kelio iš šio klaidinančio miško. Dairydamasis į vi
sas puses, pradėjo ieškoti kelio, o saulė jau leidosi 
ir turėjo greit temti. Arklys atrodė visai nuvargęs, 
nusilpęs.

Staiga pastebėjęs gražiai sužėlusią pievelę, pa
leido arklį ganytis, o pats atsigulė. Tyliam, ramiam 
miške jis stebėjo mirksinčias žvaigždes, kurios bū
rėsi į įvairias įdomias figūras dangaus skliaute. 
Pamažu saldus miegas užmerkė jo akis. Sapne jis 
pamatė šviesiaplaukę mergaitę, kuri dainavo ypatin
gai skambią dainą. Jo ausyse skambėjo dainos keista 
melodija, kurios jis visai negalėjo pamiršti.

Jis nesuprato, ką ta mergaitė veikė čia visai 
vieniša, atsiskyrus nuo kitų ir dar tokiame paslap
tingame miške. Labai susidomėjęs klausė:

- Ką, tu Čia viena darai? Ar gal yra dar čia kitų 
gyvenančių žmonių?

- Ne, aš viena vaikštinėju. Noriu rasti tokį 
kraštą, kur yra visiška laisvė, kur aš galėčiau 
liūdėt, kai man liūdna, kur aš galėčiau linksmintis, 
kai man linksma, ir kur nieks nieko nevaržo. Ieškau 
tokio krašto, kur galiu rast pasitenkinimą ir ramybę.

- Bet kur tu dabar keliauji? - klausia kuni
gaikštis.

- Einu aš pas savo motulę, toli, toli...
Pagalvojęs, kunigaikštis teiravosi toliau:
- Ko eini pas motulę? Ką jūs kartu žadate 

veikti?
- Aš kartu su motule keliausim toliau, kol pa

sieksim tėvelio kraštą.
Nustebęs kunigaikštis vėl klausia:
- O kur tai bus? Kur tavo tėvelis dabar yra?
Po šito keisto pokalbio, mėgindamas suprasti 

mergaitės žodžius, kunigaikštis toliau klausinėją:-

- Mergele, kaip vadiniesi?
- Mano vardas yra ŠIRVINTA.
- Nepaprastas vardas, bet gražesnio niekur nesu 

girdėjęs. Sakyk, ar tu negalėtum mane kaip nors iš 
šio miško išvesti? Paklydau ir negaliu rasti kelio.

- Galiu jus išvesti. Tik šekit mano pėdsakais, ir 
jūs lengvai iš čia iškeliausite.

- Labai, labai dėkoju, mergele...
Bet jau jos nebuvo. Kur .ji pranyko, kur dingo?

Rytą, stiprių saulės spindulių prižadintas, kuni
gaikštis staiga išgirdo gražią melodiją. Keista, bet 
tokią pačią, kaip nakties sapne sapnuotą. Kažkokia 
jėga jį traukė dainos link, prieš kurią jis negalėjo 
atsispirti. Sekdamas tos dainos aidą, kunigaikštis 
prisiartino prie mažo upelio, kurio sruvenimas 
kūrė tą gražią jo girdėtą melodiją.

Jodamas upelio pakrante ir vis sekdamas tą 
melodiją, kunigaikštis pagaliau išjojo iš miško gi
lumos ir susitiko su savo palydovais.

Pasakojo ir pasakojo apie savo stebuklingus nuo
tykius, o bajorai išpūstom akim ir atvirom burnom 
klausėsi. Jie negalėjo įsivaizduoti, kaip daina galėjo 
išvesti kunigaikštį iš miško.

Kunigaikštis, negalėdamas užmiršti dainos ir 
gražiosios mergelės, nusprendė keliauti upelio kran
tu ir pažiūrėti, kur jis vedė. Jodamas jis vis gir
dėjo melodijos garsus, kurie jį žavėte žavėjo. Po 
ilgos kelionės, prijojo dar didesnę upę, į kurią 
įtekėjo Širvinta.

Tik dabar kunigaikštis suprato mergelės žodžių 
reikšmę: suprato, kad ta mažoji upelytė, Širvinta, 
taip kaip ir mergelė, keliavo ieškodama savo mo
tulės. O Širvintos motulė buvo Neris, kuri savo 
ruožtu keliavo pas tėvelį - galinga Nemuną, išsi
šakojusį per visą plačią kunigaikščio šalį. Tėvelio 
krašte Širvinta tikėjosi rasti ramybę ir pasitenki
nimą. Tai buvo Lietuva.

Ten ji surado laisvę. Surado viską, ko troško. 
Bet dabar tokios laimės ten nebėra. Bet gal kada 
ateity ir mes galėsime ten rasti laisvę ir laimę, 
kaip kad ją rado ŠIRVINTA.

sesė Jolanta Raslavičiūtė 
t; ' I
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PIRMOJI PAGALBA 
PAUKŠČIAMS

Vasarą dažnai randame sužeis
tų paukščių. Dauguma jų gali pa
sveikti. Visa, kas jiems yra reika-
linga - tai šiluma ir užuovėja, pvz., 
dėžė su minkštais skudurėliais ir 
elektros lemputė. Kartais jiems 
atsigauti užtenka vos poros valan
dų, kartais keletą dieniu.

Jeigu randame paukštelį su su
laužyta koja arba sparnu, reikia 
patikrinti, ar toliausia kūno dalis 
nuo lūžio yra šilta. Jeigu ji yra 
šilta, tai reiškia gerą kraujo apy
taką ir yra vilties, kad paukštelis 
pasveiks.

Lūžus kojai, reikia paimti ge
riamą šiaudelį ir prilipinti jį su 
"Scotch tape" ar "magic tape", 
kad lūžimas nesilankstytų. Kai ko
ja sugis ir paukštis bus pakanka
mai stiprus, bandažas pats nukris 
arba paukštis jį nukapos.

Lūžus sparnui, abu sparnus 
reikia prilipinti prie kūnelio. Pa
lik sparnus taip apie dvi ar tris 
savaites. Dauguma paukščių per 
tą laiką nukapos tvarsčius, bet 
paleisti jų negalima; reikia pa
laikyti dar narvelyje apie dvi sa
vaites. Aprišimo neužveržti, kad 
paukštelis galėtų laisvai kvėpuoti.

Paukščiai yra mūsų draugai. 
Niekad nevaikyk sužeistų paukš
telių: gali juos išgąsdinti arba dau
giau sužeisti. Prisiartink prie jų 
ramiai ir kalbėk jiems švelniai. 

Mažiems . paukšteliams patiks 
žmogaus rangos šiluma. Senes
nieji paukščiai' niekad nepripras 
prie jūsų ir vistiek gali mirti.

Kol jie sveiksta, jiems yra ’ 
reikalingas maistas. Įpilk vandens; 
jeigu nežinai,kuo tas paukštis min
ta, duok jam šuns maisto, mažus 
gabalus kiaušinio ir sėklų.

Tą patį darai, kai surandi po

PEILIO MAKŠTIS

Pasidarykime makštį savo 
skautiškam peiliui. Šiam tikslui 
geriausiai tinka storoka oda.

Išplovus ar iškirpus pasirinktą 
formą (piešiniuose duoti du pavyz
džiai), išduriamos .susiuvimo sky
lės. Siuvama odine arba plastikos 
virvele. Papuošimai lengvai išde
ginami ar iškalami. 

audros sušlapusį ar sušalusį 
paukštį. Kad jis sušiltų ir išdžiūtų, 
reikia įdėti 100 žvakių elektros 
lemputę.

Paukštukus galima išleisti, kai 
jie pradeda šokinėti ir nepameta 
lygsvaros.

Paulius Bukaveckas, 
Šarūno laivas

Užbaigus, makštį reikia ištepti 
laku - leather finisher. Tandy kom
panijos gaminamas lakas vadinasi 
''Neat-Lac".

Makštis turi gerai laikytis ant 
diržo. Niekad nenešiojama prieky
je, visada šone ant klubo!
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LIETUVIS VADOVAUS
EGZILAMSAustralijos Egzilų SkautųS-ga, šiemet švenčianti 19-tuosius veiklos metus, gegužės 5 d. sušaukė metinį susirinkimą. S-gai priklauso estų, latvių, lietuvių, rusų, ukrainiečių ir vengrų skau- tai-tės. Vykdomajam komitetui paskutinius 8 metus vadovavo, estų skautininkas inž. Herbert Sarev. Metų bėgyje suruošta tinklinio ir stalo teniso varžybos, pravestas Kalėdų Gerasis Darbelis, kalėdinis pobūvis, XII-ji tridienėdžiam- boretė Ingleburn’e ir tarpskiltinės varžybos.Metinio susirinkimo metu, atsistatydinus ■ s-gos pirm. s. H. Sarev, naujuoju pirmininku išrinktas lietuvių atstovas s. T. Rotcas.Brolis Teodoras pažįstamas ne tik sydnejiškiams, bet ir daugeliui Australijos rajono brolių ir sesių - jis nekartą ėjo pareigas rajoninėse stovyklose, ilgesnį laiką vadovavo Sydnejaus Aušros tuntui, darbavosi rajono vadijoje. Su egzilais skautais brolį Teodorą riša ilgamečiai ryšiai: jis buvo lietuvių skautų atstovu, eidamas įvairias pareigas vykdomajame komitete. ;Linkime sėkmės naujose pareigose! B.Ž.

ATSAKOMYBES 
ATPALAIDAVIMO 
DOKUMENTAIŠių metų balandžio 18 d. nutarimu, Tarybos Pirmija išleido nuostatus, liečiančius LSS Atsakomybės Atpalaidavimo dokumentų sudarymą. Tokius dokumentus turi įteikti visi sąjungos nariai ir, pagal reikalą, kiti asmenys, kurie galėtų kokiu būdu dalyvauti sąjungos junginių sueigose, iškylose,stovyklose .ar kituose skautiškos veiklos užsiėmimuose, už kuriuos kokiu nors būdu galėtų būti atsakinga

LSS-ga.LSS Atsakomybės Atpalaidavimo dokumentų pavyzdžius nustato Tarybos Pirmija. Jei atskiroms vietovėms dokumentų blankuose reikėtų kokių pakeitimų, šie turi būti iš anksto patvirtinti Pirmijos.Pirmija nustatė šiuos Atsakomybės Atpalaidavimo' "dokumentų pavyzdžius:Bendrasis dokumentas AGREEMENT TO RELEASE, tas pats visiems; specialus ligos atveju dokumentas - MEDICAL AGREEMENT, tik suaugusiems; specialus ligos atveju dokumentas - MEDICAL RELEASE, nesukakusiems 21 metų.Kiekvienas šio nutarimo liečiamas asmuo turi atitinkamai sudaryti ir įteikti Atpalaidavimo dokumentus atitinkamiems tuntų,rajonų ir 1.1, vadovams. Visi vadovai ir vadovės yra atsakingi, kad jų tiesioginėje žinioje esą asmenys tvarkingai ir tinkamai įteiktų tokius dokumentus. Atpalaidavimo dokumentai laikomi atitinkamų vienetų, tuntų, rajonų vadovų žinioje.Nuo 1973 metų pradžios LSS narių liudijimai bus duodami tik tiems asmenims, kurie be kitų LSS nariais būti sąlygų yra tvarkingai sudarę ir atitinkamai įteikę LSS Atsakomybės Atpalaidavimo dokumentus.

Detroite demonstracijų metu žygiuoja jauni skautų vadovai (iš kairės): Mindaugo draugovės draugininkas Antanas Paskųs ir Balti jos tunto- adjutantas Robertas Se- lenis. Kazio Sragausko nuotr

VĖLIAVŲ NAUDOJIMO 
TVARKAValstybinių vėliavų, herbų ir pan. naudojimo tvarkos klausimu Tarybos Pirmija balandžio 18 d, nutarė:Valstybinės vėliavos, herbai ir kiti simboliai LSS padalinių bei vienetų ar kokių junginių ir narių gerbiami, nešami, laikomi, kabinami, keliami ar nuleidžiami ar kokiu kitu būdu naudojami užsiėmimuose, sueigose, iškylose,kelionėse, stovyklose ir k. (tiek patalpose, tiek lauke, ant vandens ar ore) tokia tvarka, kokia nustatyta ar priimta tų kraštų, kuriuose atitinkami LSS padaliniai bei vienetai ar kokie junginiai ir nariai veikia.Šis nutarimas privalomas visiems LSS padaliniams bei vienetams ar kokiems junginiams ir nariams.Nutarimo vykdymo tiesioginė priežiūra . pirmiausia pavedama LSS rajonų vadams ir vadeivoms - vadeivėms.
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VYR. SKAUČIŲ DAINOS KONKURSAS
Vyr. Skaučių Dainos Konkur

sas yra pratęsiamas iki lapkri
čio 1 d. Anksčiau konkurse daly
vavę, turi teisę dar kartą, daly
vauti, pakeisdami dainos melodiją 
ar žodžius, jei to nori. Noriu pa
brėžti, kad ne visų dainų žodžiai 
atitiko konkurso nustatytom sąly
gom. Dar kartą jas kartoju:

1. Vyr. sk. daina turi atitikti mūsų 
šūkį - Dievui, Tėvynei, Artimui.
2. Negali būti pamirštas vyr. skau
tės simbolis - Gabija.
3. Dainos tekstas su melodija siun
čiami Vyr. Sk. Skyriui iki lapkri
čio 1 d.
4. Siuntėjai po tekstu ir melodija 
pasirašo slapyvardę, o atskirai 
užlipintame vokelyje be slapyvar- 
dės pažymi ir tikrąją pavardę, 
vardą, amžių ir adresą.
5. Konkurse gali dalyvauti ne tik

DĖMESIO VYR. SKAUTĖS IR VYČIAI

Praėjusio vyr. skaučių ir sk. 
vyčių suv-mo metu buvo skelbtas 
rašinio konkursas tema: "Simo 
Kudirkos auka - atnaujintos kovos 
dvasia". Suvažiavimo, dalyviams 
pageidaujant, vertinimo komisija 
nutarė konkursą pratęsti iki lap
kričio 25 d.

KONKURSO DALYVIAI: Vyr. skau
tės ir skautai vyčiai, amžius: 
16-20 metų.
TEMA: "Simo Kudirkos auka 
nauja kovos atnaujinta dvasia" 
arba "Simo Kudirkos tragedijos 
esmė".

Rašinyje turi būti paliesti šie 
momentai: laisvės supratimas, 
laisvės siekimo kaina, Simo Ku
dirkos įvykio reikšmė, atgarsiai 
lietuvių visuomenėje, kitose tau
tose ir Lietuvoje.

Rašiniai pagrįsti konkrečiais 
pavyzdžiais.

Konkurso dalyviai turi teisę 
naudotis jiems reikalinga medžia
ga, tik privalo nurodyti, iš kur 
paimta. Gali kreiptis į vyresniuo
sius , (vadovus, tėvus, mokytojus), 
ieškodami žinių ar prašydami pa
tarimų.

Seserijos ir Brolijos nariai, bet 
ir ne skautai.
6. Dainos tekstas gali būti para
šytas vieno, o melodija kito as
mens.

PREMIJAVIMAS

1. Dainos tinkamumą sprendžia ko
misija, kurios sudėtin įeina: mu
zikas, poetė-rašytoja, vyr. skau
tės ir tradicijų žinovės - sesės 
skautininkės, Komisijai vadovau
ja ps. A. Muliolienė.
2. Komisija savo nutarimą skelbia 
nevėliau, kaip lapkričio 15 d.
3. Dainos, negavusios premijos, 
autorei sutikus, gali būti spausdi
namos "Vyr. Skautėje" ar kitoje 
skautiškoje spaudoje.

s. A. Bačkaitienė
Vyr. Skaučių Skyriaus Vedėja

RAŠINIO ILGIS: nemažiau penki 
mašinėle rašyti puslapiai arba 
2000 žodžių.

SIUNTIMO TVARKA: Rašinys pa
sirašomas slapyvardę, pažymimas 
amžius. Prie rašinio pridedamas 
vokelis, kuriame įrašyta vardas, 
pavardė, adresas ir tunto, drau
govės ar būrelio, kuriam priklau
so pavadinimas, bei vietovė. Vo
kelis užklijuojamas, ant jo para
šoma slapyvardė. Siųsti v.s. S. 
Radzevičiūtė, 182 S. Belvoir BĮ., 
Cleveland, Ohio, 44121.

PREMIJOS: I-oji $50.00
II-oji $25.00

Skyrių Vedėjai: 
s. A. Bačkaitienė 
s. R. Povilaitis

LITHUANIA’S TROUBLES
CUSTER, Mich. - We, the 

Lithuanian Girl Scouts of Chicago, 
would like to express our apprecia
tion to The Tribune for printing 
the article, "Lithuania Troubles 
the Kremlin", by Paul Wohl in 
Perspective (July 6).

AR JAU RAŠOTE 
LITERATŪROS 
KONKURSUI? P

Skautų Aidui įžengiant į'50-sius 
leidimo metus, skelbiamas

MAŽASIS LITERATŪROS 
KONKURSAS

novelei, apysakaitei, nuotykiui ir 
t.t. parašyti.

Literatūros kūrinys turi paro
dyti skautų ar skaučių (privataus - 
organizacinio - viešojo)gyvenimo, 
veiklos ar įvykių iškarpą. Raši
niai, netrumpesni kaip 5 mašinė
lės puslapiai, pasirašomi slapy
vardžiu, atskirame uždarame vo
ke įrašant slapyvardį, pavardę ir 
adresą; atsiunčiami ligi 1972 m. 
spalio 1 d. šiuo adresu:

SK. AIDO KONKURSAS
c/o A. NA MIKAS
6041 So. Fairfield Ave.
Chicago, Ill. 60629

Už Jury Komisijos tris įvertin
tus kūrinius skiriamos šios pre
mijos: 1-75 dol., II - 50 dol., 
III - 35 dol.

Laimėję premijas rašiniai bus 
spausdinami Skautų Aide. Nelai
mėję - lieka redakcijoje (irgi gali 
būti spausdinami), grąžinami, tik 
autoriams pareikalavus. Jury Ko
misija jau sudaroma ir bus pa
skelbta vėliau.

Kviečiame visus ir visas gau
siai į šį konkursą įsijungti, nes 
dalyviams amžiaus riba nenusta
tyta.

S. A. Redakcija

As Girl Scouts, we are proud 
of our heritage and the homeland 
we have never seen. We would 
hope to see more of these in
formative stories in The Tribune, 
not only about Lithuania, but also 
about other oppressed nations.

"Suktinis’
Camp Rakas

Red. prierašas: Aušros Vartų 
tunto vyr. skautės, stovyklavusios 
Suktinio stovykloje Rakė, savo už
siėmimuose perskaitė Chicago 
Tribune dienraštyje straipsnį apie 
Lietuvą ir parašė padėkos laiškus..
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DIDŽIOJI SIKD.I
ĮSKYLA ingleburne

Sydnejaus Gedimino d-vė ba- 
.andžio 29 d. suruošė iškylą - 
sueigą Ingleburn'e. Diena, nors 
rudeniop, buvo nepaprastai graži, 
ir skautai pradėjo rinktis dar 
prieš nustatytą laiką. Vienas pir
mųjų atvyko visų skautų mėgia
mas, buvus skiltininkas Liudas P.

Lygiai antrą valandą po piet 
adjutantas Algis išrikiavo visą 
draugovą ir pradėjo brolius "muš- 
travoti": gana ilgą laiką tik ir gir
dėjosi - "Viens, du, trys!.. Kairą, 
kairų, kairų!.." Tik retkarčiais 
juos nuslopindavo kukabaros juo
kas.

Pagaliau draugovė buvo pada
linta į dvi dalis. Vyresnieji turėjo 
atlikti pionierinį uždavinį: pasta

TARPTAUTINĖSE SKILČIŲ VARŽYBOSE
Šiemetinėse Egzilų Skautų 

Australijoje S-gos suruoštose 
tarpskiltinėse varžybose dalyvavo 
esty, latvių, lietuvių, rusų, ukrai
niečių skautai-tės.Sydnejaus Auš
ros tuntą atstovavo labai jauna 
skiltis: j‘. Barila, R. Jurkšaitis, 
V. Motuzas ir A. Stašionis, vado
vaujami s.v. kand. si. T. Jablons
kio. Iš vyresniųjų brolių teisėjų 
pareigas ėjo s. T. Rotcas, s.v. si. 
R. Milašas ir v.s. pi. E. Kiverytė.

Prasidedant varžyboms, kiek
vienos skilties vadovui-vei buvo 
duotas anagraminis laiškas, kurio 
turinį skiltis turėjo iššifruoti prieš 
pradėdama žygį.

Pirmoje stotyje buvo klausinė
jami kelionės ženklų reikšmės ir 
turėjome perskaityti morzės 
ženklais parašytą laišką.

Antroje sustojimo vietoje turė
jome priimti semaforo ženklais 
duotą žinią. Čia mums sekėsi ne- 
kažkaip, nes su semaforu mes ne
buvome susipažinų. Po to statėme 
trikojį lėkštėms (džiaugėmės, kad 
kuprinėse turėjome šniūro!). Vė
liau reikėjo sukrauti laužą (ką 
atliko Arūnas ir Vytautas), at
nešti vandens (vargšas brolis Jo

tyti tiltą tarp dviejų medžių per 
įsivaizduojamą ūpų. Ir gerai, kad 
ten nebuvo upės, nes nei vienas 
skautas nebūtų sausas grįžus na
mo!.. Jaunesniuosius brolius drau
gininkas nusivedė į mišką ir jie 
dingo, lyg būtų į žemą prasmegę...

Tik po ilgokos valandos vienas 
skautukas - visų mažiausias, at
bėgo iškėlus į viršų lazdą, kuri 
atrodė lyg gyvatė būtų apie ją 
apsiraičiusi, ir šaukė: "Nice duo
na, daddy!"

Iš tikrųjų, visi duonos paraga- 
vų pripažino, kad ji buvo gerai 
iškepta ir skani.

Priartėjo ir sueigos pabaiga: 
adjutantas padarė ryšių planą, pa
kalbėjo apie kitą sueigą ir visi, 
nors ir nenorom, išvykome namo.

J.

nas turėjo daug vargo, kol tai pa
darė, o to vandens tikrai mažai 
mus pasiekė...).

Trečioje stotyje turėjome ap
skaičiuoti medžio ir žmogaus 
aukštį.

Ketvirtoje sustojimo vietoje at
likom ant brolio Raimondo pirmos 
pagalbos praktiką - paruošėm neš
tuvus. Deja, Raimondui taip patiko 
juose gulėti, kad norint juo atsi
kratyti, teko jį meste iš neštuvų 
išmesti...

Paskutinėje sustojimo vietoje 
reikėjo nubraižyti visos mūsų ke
lionės žemėlapį, pažymint kryž
keles ir jų nukrypimo laipsnius. 
Teisėjams reikėjo paaiškinti patį 
žemėlapį - tai buvo brolio Tomo 
pareiga.

Po užkandžių ir poilsio skiltys 
susirinko aikštėje, kur buvo pa
skelbti varžybų daviniai: pirmą 
vietą laimėjo ukrainietės, antrą - 
rusės. Brolių sekcijoje pirmą vie
tą rusai, antrą - lietuviai.

Mūsų skiltis amžiumi buvo la
bai jauna, todėl antrosios vietos 
laimėjimas mums patiems buvo 
staigmena!

AUŠROS TUNTE 
SYDNEJUJE

Motinos Dienos proga tuntas 
organizuotai dalyvavo pamaldose. 
Minėjimas suruoštas skautų ir 
ateitininkų. Meninėje dalyje pro
gramą daugumoje atliko jaun. 
skautų uniformomis pasipuošą ma
žieji. Motinoms gėles prisegė ir 
jas kava bei pyragaičiais vaišino 
skautės ir skautai.

Gegužės 28 d. įvyko vyr. skau
čių Šatrijos Raganos būrelio sueiga 
vadovės Julijos Bogušaitės namuo
se, Padstow Heights. Sueigos metu 
diskutuotas lietuvių iš krašto pa
sitraukimas karo pabaigoje ir kt. 
su tuo susiją reikalai. Sueigoje da
lyvavo 15 sesių. Paskutiniuoju me
tu būrelyje yra 13 vyr. skaučių ir 
11 kandidačių.

Ir jaun. skautų Žalgirio d-vė, 
vadovaujama s.v. kand. si. Tomo 
Jablonskio, suruošė sueigą birže
lio 28 d. Prisimindami paskutinius 
tragiškuosius įvykius tėvynėje, 
d-vės broliai dalyvavo su gedulo 
juosta perjuosta tunto vėliava.

Aušros tunto skautas vytis v.sl. 
Algis Sankauskas gegužės 13 d. 
Geelong'e susituokė su geelon- 
giške skaute Ramune Mačiulyte.

Broliui Algiui ir sesei Ramu
nei aušriečiai linki viso geriausio 
vedybiniame gyvenime!

Birželio mėnesį savo 50 m. 
sukaktį atšventė žymus rajono 
skautų veikėjas s. Jonas Zinkus. 
Dar Vokietijoje jis buvo vienas 
pradininkų suorganizavusių pir
mąjį senųjų skautų židinį Seligen
stadt'e. Australijoje irgi vadovavo 
seniesiems skautams, ėjo sk. vy
čių būrelio vado, Aušros tunto 
tuntininko, Australijos rajono va
deivos ir kt. pareigas rajono va- 
dijoje.

Broliui Jonui 50-mečio proga 
visų mūsų "Ilgiausių metų!"

Tunto metinis kaukių balius - 
karnavalas suruoštas Auburne bir
želio 24 d. Tuntui talkino vyr. 
skautų Židinys, vadovaujamas J. 
Viliūnienės, ir tunto skautų Tėvų 
Komitetas, vad. A. Jablonskienės. 
Svečių buvo taip gausu, kad teko 
gerai apsidairyti ir susirasti prie 
stalų laisvą kėdę! Baliaus metu 
vyko kaukių paradas ir premija
vimas. Visas tris premijas už 
įdomiausias kaukes "nunešė" 
skautai.

B.Ž.
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NERINGA VAŽIUOJA l
ŠVENTES

į BENDRĄ ATL. RAJ. PAVA
SARIO ŠVENTĘ gegužės 20 d. iš
vyko iš Worcesterio daug' paukš
tyčių ir vilkiukų. Šventė įvyko 
Putname pas seseles. Dalyvavo 
12 paukštyčių, kurioms vadovavo 
ps. Teresė Juškaitė ir vyr. skau
tė Dana Abramavičiūtė. Vilkiukų 
buvo 8 su vadovais vyčiu v.si. A. 
Pridotku ir s. Romu Jakubausku, 
šeštadienio ryte jaunuosius skau
tus ir skautes pasitiko lietus, tad 
programa buvo pravesta patalpose. 
Vakare įvyko laužas; už geriausią 
pasirodymą Worcesterio vilkiukai 
laimėjo pirmą vietą. Jie taip pat 
laimėjo pirmos vietos taurų už 
tvarką, paklusnumą ir drausmę. 
Tai padėka' broliui Aleksui. Vil
kiukas Tomas Naras buvo apdo
vanotas lietuviška knyga už brai
žymo meną.

Sekmadienio saulėta diena buvo 
praleista seselių sodyboje spor
tuojant ir skautiškai užsiimant. 
Per uždarymą mūsų paukštytės ap
dovanotos pirma vieta už geriau
siai paruoštą gairelę. Jaunimas 
grįžo namo su gera nuotaika, lauk
damas kitų metų pavasario šven
tės.

SEPTYNIOLIKTOJI AR SPOR
TO šventė įvyko Worcesteryje, 
Maironio Parke, birželio 24-25 
d.d. Su lietingu ir miglotu rytu 
sportas prasidėjo Quinsigamond 
Comm. Kolegijos patalpose. Po 
piet, saulei sušvitus, sportininkai

Jaunių tinklinio varžybos 
17-toje sporto šventėje. Priekyje 
sesė A. Prapuolenytė.

Vadovybė ir svečiai pasiruošę 
įteikti taures. Kairėje Vyr. S-kai 
Milukienė ir Molis.

grįžo atgal į Maironio Parką. Mer
gaičių tinklinio varžybos vyko pilnu 
tempu iki 6 vai. vakaro. Mergai
čių komandos šiais metais buvo 
žymiai pastiprėjusios -puikiaipa
sirodė visos vietovės! Sesės spor
tininkės taip pat tvarkingai atliko 
registraciją, buvo pavyzdingos ap
sirengimu ir skautišku elgesiu.

Wore, jaunučių skaučiųkoman- 
da tinklinio varžybose laimėjo tre
čią vietą, jaunių komanda laimėjo 
antrą vietą. Ir senjorių komanda 
laimėjo antrą vietą.

Jaunučių stalo teniso varžybo
se trečią vietą laimėjo Linda Pra- 
puolenyte. Jaunių rungtynėse Asta 
Dabrilaitė gavo antrą vietą. 
Lengvojoje atletikoje, nors visos 
sesės ir labai stengėsi, trečią 
vietą gavo tik Audra Prapuolenytė 
50 metrų bėgime, ir Milė Palu- 
beckaitė trečią vietą šuolyje į 
tolį.

Worcesterio vilkiukai - pava
sario šventės laimėtojai.

Nors šįmet paukštytės tik pir
mą kartą gavo progą sportuoti, 
Worcesterio paukštyčių draugovė 
gražiai pasirodė ir nunešė dvi 
pirmas vietas: kiaušinių estafe
tėje - pirma vieta,’'wheelbarrow" 
bėgime - pirma vieta (Danutė Mo
tytė ir Daina Brantaitė); 50 metrų 
bėgime Danutė Motytė laimėjo tre
čią vietą.

Worcesterio vilkiukai irgi ne
pasidavė: vilkų estafetėje laimėjo 
trečią vietą.

Nuo 6-9 metų grupėje Vincukas 
Domantas laimėjo trečią vietą bė
gime su maišu.

Nuo 9-12 metų grupėje, Tomas 
Prapuolenis nunešė šias premijas:

Sporto šventės uždarymas - 
prie^vėliavų D. Statkutė, V. Svikla, 
R. Žemaitytė ir A. Šarkauskas. ■ '■
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I- mą vietą rutulio stūmime,II- trą vietą 100 metrą bėgime ir300 m. bėgime irIII- čią vietą bėgime su maišu.Per uždarymą visi skautai ir skautės apdovanoti gražiomis taurėmis, kurios buvo pirktos iš auką surinktą Atlanto Rajono vietovėse Worcesteryje iš pašalpinią lietuvišką organizaciją, prekybininką ir asmeniškai. Visiems tariam skautišką ačiū! Visiems sporto vadovams didelis ačiū už šios šventės pasisekimą, šeimininkėms už skanumynus, Maironio Parko Vadovybei už mūsą priėmimą.vyr. sk. O. Pridotkienė

Vilkiuką ir paukštyčią lauželis pavasario šventėje.

Pavasario šventėje šauniai žygiuoja Worcesterio paukštytės.
ADELAIDĖS KRONIKAMetą pradžioje Adelaidės Vilniaus tunto vairą perėmė ps. Vacys Ilgūnas. Dabartiną tunto vadi- ją sudaro: tunto adj. - s.v. si. Vytautas Neverauskas, skaučiąsk. vedėja - v.s. si. Marytė Neveraus- kaitė, ižd. - s.v.v. si. Donatas Dunda. Vienetams vadovauja: sk. vyčiams - s.v.v. si. D. Dunda, skautams - sk. Algis Straukas, vyr. skautėms - v.sk. Birutė Mikužie- nė, skautėms - sk. Daina Neve- rauskaitė.

Kovo 5 d. įvyko tunto sueiga, sudaryta tunto vadija. Bandoma atgaivinti tunto veikla.Gegužės 28 d. Adelaidės Liet. Namuose skautės suruošė pietus, tuo pačiu padarydamos ir gražaus pelno. Tą pačią dieną įvyko ir tunto vadijos posėdis, kurio metu nutarta rugpiūčio 5 d. suruošti skautą balii^.Birželio 14 d. atnaujinti ryšiai su australą skautais (tuntas registruotas pas australą skautus); vietos australą tunto tuntininkas pažadėjo visokeriopą paramą.V.I.

Clevelando skautininkią seniūnė ps. L. Brizgienė įteikia dovaną s. N. Kersnauskaitei, 6 metus vadovaujančiai Neringos tuntui.Rašytoja s. A. Balašaitienė Skaito savo kūrybą Clevelando skautininką sueigoje. 23
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SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629

North Riverside, 1972, Nr.7

SUPRANTAME LIETUVIŠKĄ ŽODĮ

Ragainės stovykloje buvo pravestos pratybos pa
aiškinti lietuviškus žodžius. Žemiau spausdinami 
kai kurie skaučių ir paukštyčių paaiškinti žodžiai.

Stovykla: linksma vieta, uodų rojus, broliai su 
sesėmis kartu gyvena.

Komendantė: sesė su švilpuku, nežinau, sesė su 
garsiu balsu.

Šmėkla: vadovių būrelio vardas, legenda, 
aitvaras.

Nakties puolimas: rėkimas, berniukai, reidina, 
baimės laikas.

Poilsis: laikas kai mergaitės suka plaukus; 
lenktynės dėl dušo, geras laikas svajoti.

Kūdra: varlė,paukštis, bitė, pelkė.
Samanos: gražus gamtos gabalas, laputės akys, 

minkštas daiktas.
Iždininkė: parduoda kepuraites, žvakė, Dundzi- 

lienė.
Dirbtinis kvėpavimas: kvepalai, Dentyne gumos 

reklama.
Mankšta: 5 minučių išdykavimas, esersavimas, 

miegamas lakštinėjimas.

Daktarė: Ar darėte, kaip buvau sakiusi - gerti 
vandens 30 minučių prieš einant gulti?

Skautė: Aš bandžiau, daktare, bet jau buvau pil
nai atsigėrus! per pirmąsias penkias minutes!

* * *

RAKO LIGONINĖJE

Daktarė: Tai kurioje vietoje tau pradėjo skau
dėti? ..

Skautė: Man rodos, kad Lituanicos virtuvėje...
* * *

Daktarė: jei šie vaistai tau nepadės, ateik dar 
kartą ir tada duosiu tokių, kurie tikrai padės.

Sesė: Ar negalėtumėte man duoti tuos antruosius 
vaistus iš karto?

* * *

.Daktarė: Na, mažas broliuk, ar padėjo vaistai 
nuo uodų?

Vilkiukas: Ne! Einant gulti išgėriau šaukštelį, 
šį rytą - vėl šaukštelį, o jie vis kanda ir kanda...

* * *

Jaunas draugininkas: viską darėme pagal jūsų, 
daktare, instrukcijas. Sakėte prieš vartojant sukra
tyti, tai mes paguldėme brolį Rimą ant paklodės ir 
sukrėtėm tris kartus ligi pat palapinės viršaus; bet 
nepadėjo - brolis Rimas šiandien jaučiasi dar blo
giau...

* * *

>.741275 '
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