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Malonus redaktoriau,

Rugsėjo 3-6 d.d. Londone lankėsi Brolijos VS 
v.s. Petras Molis su šeima. Nežiūrint trumpo ir 
riboto laiko, teko su skautininku pasikalbėti. Malonu 
buvo sutikti mielus svečius. Mums visiems,kuriems 
su VS buvo progos susitikti, labai gražų įspūdį 
paliko.

Jungiu mūsų visų kuo gražiausius linkėjimus. 
Sėkmės našiose pareigose.

Mielas redaktoriau,

Nuoširdūs sveikinimai nuo visų Wasagos sto
vyklautojų. Mes jau susikrovėme ir keliausime į 
namus po 10 dienų stovyklos. Aš stovykloje gaminau 
nuotraukas, pamokydamas ir brolius to darbo.

Jau skubame!
s. V. Bacevičius

Budžiu,
s. J. Maslauskas, 
Anglijos Rajono Vadas

Detroito skautų-čių buv. tautinių šokių grupė 
PAŠVAISTĖ dalį savo iždo - 20 dol. (grupės vad. 
R. Zotovienės, ižd. G. Palaikienės, mok. D. Petro
nienės nutarimu ir tėv. komiteto pirm. dr. K. Kar
velio pritarimu) skiria Skautų Aidui paremti.

šia proga buv. grupės vadovė Ringailė Jonynaitė- 
Zotovienė nuoširdžiai dėkoja savo bendradarbėms 
sesėms Danai Valavičienei, Genei Palaikienei,Danai 
Petronienei ir visam dr. K. Karvelio vadovaujamam 
tėvų komitetui už nuoširdžiai brolišką bendradarbia
vimą sėkmingais PAŠVAISTĖS darbo metais.

Sveikas! (Atvirutė iš Paryžiaus)
Nuotraukoje matytis Pantheonas, kur guli visi 

garsūs vyrai. Skautų Aido redaktoriui irgi rengiama 
vieta.

Vladas Vijeikis
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ANT NAUJOS ŠVENTĖS SLENKSČIO

POKALBIAI

SKAUTU. AIDO

REDAKCIJOJE <0 r

Skautiška energija, jaunystės užsimojimais, skau
tiškais nuotykiais ir pokštais. Dar vis taip pat te- 
beįdomu pažvelgti pro palapinės plyšį, nors toje 
palapinėje kartais gyvena jau ir sesė močiutė, ir 
sesė mama, ir sesė jaun. skautė (tas pats pasaky
tina ir apie brolius!)

• Kibirkštys uždega didelius plotus
9 Augame aukštyn
e Ką matome pro palapinės plyšį
@ ’’Skautų Aidui” artėja penkiasdešimt 

metų
o Ateities keliui reikia gausių 

prenumeratų
© Lietuviškosios skautybės (kūrėjas 

sunkumuose
Baigiasi vasara, ir saulės - lankas kaskart vis 

labiau ima tolti nuo Žemės. Nutilo skautiškos dainos 
stovyklos laužavietėse, pavėjui nuskrido laužų ki
birkštys.

Tos kibirkštys, tikėkime, vėl įsižiebs skautiškose 
širdyse ir skaidria liepsna suliepsnos naujai besi
kuriančiuose skautų vienetuose visame pasaulyje.

* * *

Tėveliai ir vadovai su džiaugsmu stebėjo didžiulius 
grįžtančių stovyklautojų būrius. Salėse skambėjo 
naujos stovyklinės dainos, įvairūs išmokti šūkiai, 
kilo skautiškos raketos. Stovykloje įgyta skautiška 
patirtis bus laidu ruošiantis aukštesniems patyrimo 
laipsniams. Taip būna kasmet; taip augame aukštyn, 
taip gausėja mūsų gretos.

* * *

Prieš ketverius metus Lietuvių Skautų Sąjunga 
pakilia ir džiaugsminga nuotaika atšventė savo 50 
metų gyvavimo sukaktį. Jai įkandin seka dar viena 
prasminga sukaktis: skautiškos spaudos - mus išti
kimai lankančio Skautų Aido - auksinis jubiliejus. 
Kai anuomet, 1923 m. kovo 15 d.,pats pirmas kuklus 
Skautų Aido numeris pasiekė skaitytojus, gal niekas 
nepagalvojo, kad kada nors, po penkiasdešimt metų, 
toji skautiškosios raštijos liepsnelė vis plėsis,augs, 
lankydama daugelį skautiškų šeimų, kad ir svečiose 
šalyse, toli nuo Tėvynės Lietuvos, gyvenančių.

Kai kalbame apie žmogaus amžių, sakome, kad, 
penkiasdešimtmečio sulaukus, gyvenimo saulė pa
siekia savo zenitą. Po to ji ima artėti laidos pusėn. 
Bet gi to negalime pasakyti, vartydami šiandieninį 
Skautų Aidą. Jis vis dar toks pat jaunas, trykštąs

Skautų Aido 50-čio sukaktį būtina iškilmingai 
atšvęsti. Tam turime pradėti ruoštis jau dabar. 
Skautų Aido visa redakcinė vadija nori kuo reikš
mingiau šią progą atžymėti.

Redakcijos planams įgyvendinti reikia visų sesių 
ir brolių pagalbos. Yra numatyta kovo mėn. numerį 
išleisti žymiai padidintą. Taip pat visose ateinančių 
metų Skautų Aido numeriuose bus daug medžiagos, 
liečiančios anas pirmąsias žurnalo dienas. Nuo
traukomis bandysime pailiustruoti anų laikų skau
tiškąjį gyvenimą, pristatyti tuos, kurie Skautų Aidą 
išvedė į gyvenimą. Todėl labai prašome skautinin
kus - veteranus, žurnalą redagavusius, jam ra
šiusius, jį tobulinusius, siųsti savo atsiminimų, nuo
traukų, papasakoti jaunesniesiems ir patiems jau
niausiems mūsų Sąjungos nariams apie Skautų Aido 
kelią "kalnais ir pakalnėmis". Apie visa skaitydami, 
nuotraukose matydami, geriau pažinsime LSS nueitą 
kelią, labiau suartėsime su mūsų mielu Skautų 
Aidu.

* * *

Kad žurnalo ateities kelias būtų galimai lengves
nis, nuoširdžiai prašome seses ir brolius gausiau 
jį prenumeruoti. Apdovanokime jį glėbiu naujų pre
numeratų, suraskime daugiau rėmėjų, garbės pre
numeratorių. Tuo būdu visi tapsime Skautų Aido su
kaktuvinės šventės dalyviais.

Džiugu, kad Skautų Aidą seka net ir gana toli 
gyvenantieji ir gražiai veikiantieji mūsų broliai ir 
sesės. Redakcija jau gavo krūvą sveikinimų iš sma
giųjų vasaros stovyklų. Nuoširdi skautiška padėka 
visiems Skautų Aido nepamiištantiems.

Visus kviečiame į džiugią Skautų Aido šventę: 
skaitykime, rašykime jam, domėkimės juo! Me
džiagą siųsti naujuoju redaktoriaus adresu: J. To
liušis, 7220 S. California Ave., Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A.

* * *

Prasminga šia proga prisiminti skaudžios nelai
mės paliestą Įkūrėją v.s. Petrą Jurgėlą,kurio žmona 
Sofija Elena, po sunkios ligos ir operacijų, mirė 
rugsėjo 23 d. A.a. Jurgėlienė palaidona Uniondale, 
N.Y., miestelio kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo iš 
Oakville atvykęs Tarybos p-kas v.s. A. Saulaitis, 
Seserijos VS Lilė Milukienė.

Būtų atliktas gražus skautiškas darbas, jei jung
damiesi su Įkūrėju jo liūdesio valandoje, taip pat 
paremtume jį pinigine auka, palengvinant didžiules 
operacijų ir ligos išlaidas.
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ŽINGSNIAI

GEELONGE

7........................ — *“

PIRMIEJI

Lietuvių kolonija Geelonge 
(Australijoje) pradėjo kurtis 1950 
metų pradžioje, kada daugelis tau
tiečių, įsigiję sklypus ėmė statytis 
namus, kurie kilo, kaip grybai po 
lietaus.

Nemažas skaičius lietuviško 
jaunimo, baigęs darbo sutartis, 
susibūrė Geelonge. Aišku, jų tarpe 
buvo ir skautų, kurie stebėjosi, 
kodėl Geelonge nėra skautų vie
neto. Ir man buvo nuostabu, kodėl 
niekas nepasirūpina kurti jaunimo 
organizacijų Australijos Lietuvių 
Bendruomenės ribose, kuri jau 
buvo gerai susiorganizavusi.

Vienų gražų sekmadienį po pa
maldų, būreliui pažįstamų besi
kalbant, iškilo organizacijų klau
simas. Paaiškėjo, kad visi esam, 
skautai, būtent: vyčiai v.si. K. 
Bielkevičius, si. S. Dėdelė, v.si. 
F. Jarinkevičius, si. inž. J. Pe- 
lenauskas, v.valt. J. Jarinkevičius 
ir aš. Kadangi visi buvome nu
traukę skautavimą emigracijos 
metu, tai šį klausimą pagvildenę 
išsiskirstėme, nieko nenutarę.

Praėjus porai savaičių po ano 
pašnekesio, berods,brolis Juozas 
Jarinkevičius ir užklausė mane:

- Kodėl, Vytai, neorganizuoji 
skautų draugovės?

- Kodėl gi aš turėčiau organi
zuoti? Nustojau skautauti baigęs 
gimnaziją dar Lietuvoje ir esu 
jau pamiršęs, kaip ir ką reikia 
veikti, kad būtum geru skautu. 
Na, o kodėl gi pats nesiimi to 
darbo?

- Tai matai, kad nežinau... Bet 
aš prisidėčiau ir pagelbėčiau,kiek 
galėdamas!

Taip ir neatsirado pradininkų 
organizuoti skautus Geelonge.

Kartą buvau nustebintas, gavęs 
iš Melbourne tuntininko ps. J. Ma- 
kulio laišką, kuriame jis ragino

Skautininkai A. Krausas ir E. 
Pankevičius Ketvirtoje Tautinėje 
Stovykloje 1958 m. prie Melbourno.

mane organizuoti skautų vienetą. 
Maždaug tuo pat metu pradėjo or
ganizuotis Geelongo ateitininkai.

Jau sekantį sekmadienį po pa
maldų grupelė jaunuolių priėjo prie 
manęs ir vienas iš jų tarė:

- Broli, ateitininkai organi
zuojasi, bet mes esam skautai ir 
norėtume turėti skautų draugovę.

- Gerai, broliai, - atsakiau, - 
susirinkime kurį sekmadienį ir pa
žiūrėsim, kas iš to išeis.

' Nedelsdamas parašiau tunti- 
ninkui, kad organizuojame Geelon
ge skautus, ir netrukus gavau ofi
cialų pritarimą: " Victorijos-Tas- 
manijos tunto tuntininko Įsakymas 
Nr. 3, 1950.IX.17 d. - Geelonge 
steigiu mišrų skautų-čių vienetą 
ir jo vadu skiriu vyr. valt. Vyt. 
Vaitkų”.

1950 m. spalio 7 dieną įvyko 
pirmasis Geelongo lietuvių skautų 
ir skaučių posėdis. Susirinko be
veik visi vietos jaunuoliai. Posėdį 
pradedant, buvau paklaustas:

- Ponas broli, ar ateitininkai 
gali būti skautais? Ar galim daly
vauti dviejose organizacijose, tuo 
pačiu ir jūsų posėdyje?

- Aišku, kad galite būti skau
tais, jei tik užteks laiko dalyvauti 
dviejose organizacijose, - at
sakiau.

Rinkomės balsavimo būdu 
draugovės vardą ir iš pasiūlytų: 
Dr. Basanavičiaus, Mindaugo, Da
riaus ir Girėno, Vytenio, Margio, 
Gedimino, išsirinkome DLK Vy
tenio Vardą, kuris buvo patvirtin
tas 1950 m. spalio 10 dieną tun
tininko įsakymu Nr. 5.

Draugovės adjutantu buvo pa
skirtas v.si. K. Šimkūnas, Brie
džių skilties skiltininku sutiko būti 
si. J. Pelenauskas, Žibučių skil
ties skiltininke - D. Bertašiūtė. 
Susiorganizavo ir skautų vyčių bū
relis, kuris vadu išsirinko vy
riausią amžiumi vytį v.si. F. Ja- 
rinkevičių.

Prasidėjo skilčių veikimas. 
Vyčiai susirinkdavo kas savaitę 
padiskutuoti skautiškais klausi
mais. Skautai irgi gražiai veikė. 
Blogiau buvo su mergaitėmis, nes 
iš jų nei vienos nebuvo buvusios 
skaučių vadove. Todėl buvom nu
tarę dažniau daryti draugovės su
eigas ir duoti progos mergaitėm 
susipažinti su skautiška veikla.

Draugovės sueigos vyko šv. 
Petro-Povilo parapijos salėje,kur 
būdavo ir lietuvių bendruomenės 
susirinkimai. Į sueigas atvykdavo 
nemažai, nors ir ne visi. Prieš 
sueigą atūždavo porataxi-automo- 
bilių ir iš jų pasipildavo mažes
nieji draugovės skautukai. Pasi
rodo, brolis Juozas Jarinkevičius 
pildė savo pažadą prisidėti ir pa
gelbėti. Teko girdėti, kaip nekartą 
jam buvo sakoma:

- Gerai, gali vežtis mano vaiką 
ton sueigon, bet žiūrėk, kad laiku 
parvežtum namo. Antraip,kitą sykį 
neleisiu.

- Gerai, gerai, nuvešiu ir par
vešiu, - atsakydavo Juozas.

Taip jis ir ėjo "transporto mi- 
nisterio” pareigas, nors padėkos 
ar gero žodžio dėl to ir nesusi
laukė.

Buvo numatyta, kad v.valt. J. 
Jarinkevičius imsis vadovauti jū
rų skautams, tačiau dėl vandens 
sporto - buriavimo brangumo, ne
pavyko suorganizuoti valties.

Kelios draugovės sueigos pra
ėjo sklandžiai ir įdomiai. Žaidi
mų ir dainių netrūko, vadovaujant 
J. Jarinkeviciui ir J. Pelenauskui. 
Atrodė, kad Geelongo lietuviai 
skautai ir skautės "su šypsena ir 
lietuviška daina" linksmai eis 
skautišku keliu.

Tačiau vieną sykį nuėjęs pas 
australų kleboną prašyti salės, 
gavau atsakymą, kad esą lietu
viams nėra jokio reikalo turėti 
atskirą skautų vienetą; prie pa
rapijos veikia australų skautų 
draugovė ir lietuviukai galį skau
tauti su jais ir tuo pačiu greičiau 
išmokti anglų kalbą ir pamiršti 
lietuvių, kuri čia jiems visai ne
reikalinga. Dar pakalbėjęs apie 
reikalą lietuviams kuo greičiau
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nutautėti, pasakė, kad toliau sale 
ar kiemu naudotis nebegalėsime.

Ką gi, skautas - gamtos drau
gas. Salėje tik dalis skautavimo, 
o Geelongo apylinkėse užtektinai 
gražių parkų bei sodų. Sekančią 
draugovės sueigą sušaukiau parke. 
Buvo graži diena ir sueigon at
vyko... tik vienas brolis Juozas 
Jarinkevičius su atsivežtais ke
liais mažais skautukais. Palanką 
gerą pusvalandį, nusiuntėm ma
žuosius namo, o patys nuėjome į 
paplūdymį...

Už poros savaičių nutariau pa
daryti iškylą į gražų "Queens" 
parką, kuriame ant upės kranto 
yra sukrautas iš akmenų lyg au
kuras, bei gera laužavietė - ideali 
vieta iškylai. Pranešiau iš anksto 
skiltininkams laiką ir vietą, kur 
susirinkti. Kadangi tuo metu vy
resnieji dirbo daug viršvalandžių 
ir negalėjo iškyloje dalyvauti, pa
sikviečiau talkon p. Martyną Ja
nulį, kuris sakėsi nebūvąs skautu, 
nors ir galėtų būti pavyzdžiu ne 
vienam patyrusiam skautui. Su
tartu laiku atvyko p. Martynas, - 
gi daugiau nesulaukėm nei vieno 
iškylautojo. Taip mudu abudu ir 
nužygiavom iškylon, negalėdami 
suprasti, kodėl kiti neatvyko.

Vėliau paaiškėjo, kadskiltinin- 
kai pranešė paskiltininkams, o šie 
tur būt niekam nepranešė...

Tuo metu lietuvių kolonijoje 
vyko statybos įkarštis, tad ir tė
vai nelabai tenorėjo leisti vaikų 
važinėtis, nes kiekvienas centas 
buvo labai reikalingas namui už
baigti. Vyresnieji skautai dirbo 
viršvalandžius, laisvalaikiu padė
davo prie namų statymo, todėl ne
beliko laiko sueigoms. Tokiu būdu 
skautiškasis veikimas priblėso.

***
Išsikėlus iš Geelongo_ gyventi 

kitur, nebegalėjau toliau būti drau
gininku ir pareigas perdaviau v.si. 
F. Jarinkevičiui, kuris gyvenda
mas beveik visų draugovės skautų 
kaimynystėje, turėjo geras sąlygas 
vadovauti draugovei.

Jis energingai ėmėsi draugovės 
perorganizavimo: 1954 m. kovo 7 
dienos posėdyje buvo sudaryta nau
ja draugovės' vadija. Skautiškoji 
veikla vėl atgijo Geelonge ir nuo 
kovo 25 dienos DLK Vytenio drau
govė persitvarkė į skautų ir skau
čių vietininkiją.

j.s. Vyt. Vaitkus

SKERSAI:

1. Visi skautai nori važiuoti į...
2. Stovyklos namas
3. Skautai sueigoje dėvi...
4. Šį galvosūkį sugalvojo sesė...
5. Vakare stovykloje kuriame...

ŽEMYN:

1. Skautai veikia pasideliną į...
6. Jaun. skautai pasiskirstę į paukštytes

ir...
7. Pirmą skautų šlipsą gauname...
8. Skilties vadovė yra...
9. Tunto valdovas yra...
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KVIESLYS k LSS
1972 METU 
SUVAŽIAVIMA
LSS Tarybos Pirmija, pasirėmusi LSS 

Suvažiavimo nuostatais, kviečia Lietuvių 
Skautų Sąjungos Suvažiavimą (kartu 
Skaučių Seserijos, Skautų Brolijos, Aka
deminio Skautų Sąjūdžio ir Rajonų 
vadovų ir vadovių sueigas):

a) išklausyti LSS Vadovybės prane
šimams;

b) susipažinti su Suvažiavimo dalyvių 
pasisakymais bei siūlymais;

e) priimti nutarimams organizacijos 
klausimais ir

d) išrinkti LSS Vadovybės organams.

Suvažiavimo reikalu LSS Tarybos 
Pirmijos nutarta:

LSS Suvažiavimo Prezidiumą sudaryti 
Clevelande, Ohio.

LSS Suvažiavimo Prezidiumo Pirmi
ninku išrinkti v.s. Prana Karalių, 3406 
Beechwood Ave., Cleveland Hts., Ohic 
44118. Tel.: (216) 321-2525.

Suvažiavimo atstovų registracijos 
mokestį nustatyti $2.00 asmeniui 
mokestis sumokamas Suvažiavimo rre- 
zidiumui registruojantis dalyvauti Suva
žiavime.

Anglijos ir Australijos rajonų atsto- 
vai-ės Suvažiavimo atstovų registracijos 
mokesti moka savo rajonų vadams (s. J. 
Maslauskui ir v.s. A. Jakštui) ir tas mo
kestis paliekamas rajono vadijos kasoje.

Vokietijos rajono atstovai-es registra
cijos mokesčio nemoka.

Suvažiavimo atstovai-ės turi būti LSS 
nario mokestį sumokėję už visą kaden
cijos laiką (už 1970, 1971 ir 1972 metus) 
arba nuo jų į LSS-ga įstojimo (jei tai 
įvyko 1971 ar 1972 m.) metu už tuos 
metus.

Kas to LSS nario mokesčio negalėjo ar 
negali kitaip sumokėti, gali ji įmokėti 
Suvažiavimo Prezidiumui drauge su re
gistracijos formalumais.

Metinis LSS nario mokestis (pagal 
kurj turi teisę LSS Suvažiavime daly
vauti) yra toks:

a) skautininkams ir skautininkems - po 
$3.00 asmeniui;

b) skautams vyčiams, vyresniosioms 
skautėms, akademikams ir akademikėms 
po $2.50 asmeniui;

c) skautams ir skautėms - po $2.00 
asmeniui.

LSS nario mokesčio nemoka Geležiniu 
Vilku apdovanotieji LSS nariai ir tie 
Suvažiavimo dalyviai-ės, kurie, Rajonų 
Vadams ar Šakų Vadijoms pristačius, 
nuo LSS nario mokesčio mokėjimo LSS 
Tarybos Pirmijos atleisti.

Provizoriniai nustatytos tokios 1972 
m. LSS Suvažiavimo datos:
1. LSS Suvažiavimo atstovų registracija 
ligi spalio 25 d.
2. Suvažiavimo renkamų LSS Vadovybės 
organų narių kandidatų siūlymai ligi 
lapkričio 10 d.
3. Pranešimai, pasisakymai bei siūlymai 
Suvažiavimo Prezidiumui pateiktini ligi 
spalio 25 d.
4. Suvažiavimo Prezidiumas galutinį 
kandidatų sąrašą paskelbia apie lapkričio 
25 d. ir po to vykdo balsavimus.

Visi Broliai Vadovai ir Sesės 
Vadovės, pagal LSS Suvažiavimo 
nuostatus (7 str) turi teisę Suvažiavime 
dalyvauti, labai maloniai prašomi tikrai 
dalyvauti!

LSS Tatybos Pirmija

SĖKMĖS SUVAŽIAVIMUI!

Sesės Vadovės ir
Broliai Vadovai!

Tolimų atstumų išmėtyti, bet vienos 
didelės idėjos artinami, vėl, bent kores- 
pondeneiniu būdu, jungiamės pasitarti, 
pasikeisti nuomonėmis, pasvarstyti, nu

tarti, išrinkti - ir tuo būdu iš naujo iš
reikšti gyvą visų santykį mūsų didžiu
liame sąjūdyje, mūsų gajoje organizaci
joje.

Suvažiavime dalyvauti kviečiami visi 
vadovai ir visos vadovės pagal Suva
žiavimo nuostatų sąlygas.

Reikia visų! Reikia visų vienybei gy
vendinti, demokratinei tvarkai vykdyti, 
organizacijos reikšmei pabrėžti ir gražiai 
skautavimo nuotaikai pasireikšti.

Suvažiavime reikia visų: ir dabar va
dovaujančiu, ir dabar dirbančių, ir prisi
dedančių bei patariančių; taip pat reikia 
ir dirbusių, kūrusių, bet mūsų skautybe 
taip pat nuoširdžiai tebegyvenančių.

Tik visiems susiburiant lietuviškosios 
skautybės sąjūdis, atsirėmęs i tvirtą 
praeitį, naudodamasis dabarties būkle, 
gali sėkmingai vairuotis aiškia kryptimi į 
ateitį.

Reikia kiekvieno ir kiekvienos! Reikia 
kiekvieno ir kiekvienos mintims dalintis, 
nuomonėms reikšti, tinkamiems žmo
nėms į atsakingas pareigas Sąjungoje 
rinkti ir, iš viso, gairėms sąjūdžio ateitin 
nužymėti.

suvažiavimas juk yra atskirų žmonių - 
vadovų ir vadovių - suvažiavimas ir 
(įsidėmėtina!) be kiekvieno ir be kiek
vienos nebūtų ir visų.

Todėl labai svarbu, kad tas kiekvienas 
ir tą kiekviena tikrai dalyvautų

Esame didžiulė šeima, tokia ir bandy
kime visaip išlikti.

Labai nuoširdžiai kviesdamas visus 
brolius vadovus ir seses vadoves Su
važiavime tikrai dalyvauti, tuo pačiu - 
taip pat nuoširdžiai linkiu mūsų di
džiajam Suvažiavimui sėkmės!

Budžiu
Jūsų

v.s. A. Saulaitis 
Tarybos P-kas
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DlįAUmitiKU
RUDENS IŠKYLA 

SU 
JAUNESNIAIS VADOVAIS

SEKMADIENIS 

8:00 - keliamės
8:10 - mankšta, prausimasis
8:30 - pusryčiai
9:00 - pamaldos, praveda s.v. Sadauskas
9:30 - uždavinys: pėdsakų sekimas

11:00 - skautavimo diskusijos (grupėmis)
11:30 - kol skautai žaidžia futbolą, grupių vadai 

raportuoja viršininkui
12:00 - kelionė su kliūtimis per smėlio kopas
2:00 - pietų ruoša, rajono sutvarkymas. Neįjung

tieji į maisto gaminimą gauna 30 min. už
davinį: surasti kuo daugiau įdomių ir skir
tingų objektų parkeir juos sutalpinti įduotas 
dėželes (medžiaga mugei)

3:00 - pietaujame
3:30 - pratybos: nupiešti praėjusios nakties kelio

nės planą nuo kelio iki iškylavietės (su 
kompaso kryptimis)

4:30 - išvykstame į namus

DATA: spalio mėnuo
VIETA-. Warren Dunes valstybinis parkas Indianos 

valstijoje.
DALYVIAI: pareigose esą Lituanicos tunto skiltinin- 

kai ir paskiltininkai, o taip pat skautai su 
psl., si. ir vyr. si. laipsniais. Savaitgalio 
iškyloje dalyvauja 19 skautų - jaun.- vadovų 
iš septynių draugovių 7 vadovai (tunto 
vyresnieji vadovai).

DARBOTVARKĖ:

SĄMATA:

IŠLAIDOS - 
maistas $60.53
priemonės pratyboms 1.50
leidimai, vietovės patikrinimas 7.00

iš viso 69.03

PAJAMOS - 
iš skautų (po 3 dol) 57.00
iš vadovų (po 2 dol.) 12.00

iš viso $69.00

ŠEŠTADIENIS 

2:45 - susirenkame Jaunimo Centre
3:00 - išvažiuojame
5:00 - žygis prasideda
8:00 - palapinių statymas, ruoša vakarienei
9:00 - vakarienė
■9:30 - laužai: sk. vyčių laužas, kiti vadovą!
10:30 - tyla dalyvauja skautų lauže
1:00 - naktinis žaidimas - slinkimas į kalno vir

šūnę, kurią saugoja vadovai. Tikslas: pri- 
slinkti prie pašto dėžutės ir įmesti savo 
laišką, "priešui" (vadovams) nepastebėjus. 
Taip pat iš pašto reikia paimti Morzės 
laišką ir grąžinti jį savo komandos vadui.

2:30 - žaidimas baigiasi, visi eina miegoti

IŠKYLOS APRAŠYMAS
Dalis skautų iškylon išvažiavo tiesiai iš savo vie

tovių (pvz., Mindaugo d-vė), kiti susirinkome Jau
nimo Centre ir iš ten išvykome. Oras Šeštadienį 
labai gražus, tik šaltokas - apie 50 laipsnių. Nuva
žiavę randam kitus jau laukiančius. Praėjusių metų 
stovyklavietė jau užimta vienos studentų grupės, tad 
randame kitoje pusėje didelį nenaudojamą plotą ir 
čia nutariame statyti palapines. Statant paaiškėjo, 
kad vienai palapinei trūksta skersinių, o kelioms 
kitoms - kuoliukų. Skiltis su nepilna palapine im
provizuoja ir pastato palapinętarp stalų,ištempdami 
brezentą virvėmis.

Po užkandžių vyko žygis.Skautai išžygiavo iš sto
vyklos ir priėję kelią pasuko į rytus. Keliauta Red 
Arrow vieškeliu, kol prieita pirmąjį vadovą (ps. R. 
Povilaitį), kuris laukė šešėlyje prie kelio. Jis kiek
vienai skilčiai nurodė, kur toliau eiti. Kiekviena 
skiltis išvyko 10-15 min. tarpais paskui viena kitą. 
Įsukus į mišką, kiekviena skiltis tuoj sutiko kitą 
vadovą (R. Sparkį), kuris įteikė mažą žemėlapiuką 
ir nurodymus, kur toliau eiti klaidžiaisiais keliais. 
Sekdami žemėlapius, skautai praėjo ir trečią žygio, 
vadovą (brolį Rupinską), kuris, jiems nežinant, ste-' 
bėjo eigą, pasislėpęs smėlio kopose.

Pirmoji skiltis turėjo pulti antrąją, o tada abi 
susijungusios lipo į smėlio kopą, kur jų laukė va
dovai Štuopys ir Žukauskas. Šie užrišo skautams 
akis ir liepė visiems įsikibti į virvę. Tokiu būdu 
visa grupė buvo vedama žemyn ir vėl aukštyn į pa
čią aukščiausią kopą. Viršūnėje atrišo skautams 
akis ir jie turėjo susirasti kelią atgal į stovykla
vietę, kuri buvo pakalnėje.

Trečioji skiltis praėjo vieną keliuką ir atsidūrė 
pačioje stovykloje. Tad ketvirtoji skiltis iki brolio 
Rupinsko atėjo prieš trečią skiltį ir puolė ją, kurią 
vadovai tuo tarpu grąžino į pražygiuotą takelį. Tun- 
tininkas stebėjo antrosios bendros grupės žygį per 
kalno kopas iki pat viršūnės ir vėl žemyn.

Žygį užbaigę, pradėjom gamintis vakarienę, o 
pavalgius skautai susėdo prie savo skilčių lauželių 
pasidalinti dienos įspūdžiais. Vyčiai ir kandidatai
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susibūrė prie upelio pašnekesiui, kurį vedė Brolijos 
Vyčių Skyriaus vedėjas. Po lauželio visi susirinko 
prie vadovų palapinės ir išsirikiavo dviem grupėmis. 
Buvo išdalintos kortelės ir pradėtas naktinis žaidi
mas. Vadovai Štuopys ir Sparkis, pasiėmė po grupę 
skautų, nuėjo aplink takeliu; tuo tarpu kiti žaidimo 
vad-ovai lipo stačiu krantu į kalną.

Žaidimui įpusėjus, pradėjo lynoti, bet tai skau
tams nesudrumstė nuotaikos, ir slinkimas vyko 
toliau. Pasibaigus, skautai skundėsi, kad vadovai, 
saugoju pašto dėžutę, per lengvai juos praleidę. 
Visi grįžo apie 3:30 ryto ir tuoj nuėjo gulti.

Ryte pabudę, girdėjome aplink pliauškiantį lietų 
ir nutarėme visiems leisti dar pamiegoti, nes lietuje 
nevertėjo pradėti jokių pratybų. Apie dešimtą nusto
jo lyti, ir lindom iš palapinių gamintis maisto. Nu
siprausę ir pavalgę, susitvarkėmedaiktus, o lietui 
sustojus - sulankstėme palapines. Sutvarkę rajoną, 
nutarėme dar pažaisti futbolo žaidimą su balionais.

Skautai pasiskirstė į dvi komandas ir nuvažiavo 
prie ežero, į lygesnę smėlio aikštelę. Pripūtus 
balionus, prasidėjo žaidimas. Varžybų tikslas: ban
dyti susprogdinti priešo komandos balioną ir tuo 
pačiu apginti savąjį nuo susprogdinimo. Rungtynės už- 
trukoapie pusantros valandos.Po smagios kovos skau
tai vėl žygiavo atgal įstovyklą, o iš ten visi vykome 
namo. Išvažiuojant pro vartus, danguje pasirodė 
saulė. Greit pakilo ir temperatūra - siekė 70 laips
nių. Nors ir grįžk atgal į kopas!

PASTABOS ATEIČIAI
Ruošiantis rudenio iškylai, patarčiau dar prieš 

iškylą patikrinti palapines, iš anksto smulkiai numa
tyti programą ir cent savaitę prieš surinkti visas 
priemones, reikalingas pratyboms.

Numatyti asmenį, kuris šeštadienio ryte turėtų 
laiko nupirkti maistą. Skautai, kurie vyksta, susi
moka savaitę prieš iškylą, nes reikia maistą pirkti 
ir programą taikyti iškylaujančių skaičiui. Gerai 
apskaičiuoti 'maistą: pirkti mažiau cukraus, muš- 
tardos, druskos ir "ketchup"; iš anksto numatyti 
asmenį, kuris gali gauti pigiau maistą.

Žygio planus atidžiai patikrinti. Šiais metais 
įsivėlė dvi klaidos pieštuose žemėlapiuose ir su
trukdė visą iškylą.

Numatyti, kurie vadovai važiuoja; jiems pranešti 
tikslias pareigas savaitę prieš iškylą. Pradėti or
ganizuoti pačią iškylą bent mėnesį prieš ir padaryti 
bent tris pasitarimus su draugininkais: aptarti planą, 
meniu, dalyvių skaičių ir kt.

Būtų gera, kad visi iškylautojai susirinktų vienoje 
vietoje, kad užtektų susisiekimo priemonių. Prie
mones suorganizuoti iš anksto, nes šiais metais 
įvyko taip, kad paskutiniu momentu sužinojome, jog 
kelios mašinos negali vykti.

Patys skautai susiskirstė grupėmis į skiltis; 
jiems buvo daug smagiau, nei suskirsčius iškylos 
vadovybei.

Draugininkams reikia pranešti iš anksto,ką skau
tai turi žinoti iškyloje, kad galėtų juos paruošti. 
Kiekviena skiltis turėtų atsivežti po gairelę.

ps. Gintaras Plačas, 
iškylos viršininkas

VISI I JA UNIMO 
PETICIJOS TALKĄ!

Vienas pagrindinių Jaunimo 
Kongreso darbų dar yra neuž
baigtas. Tai Jaunimo Kongreso Ko
miteto paskelbta JAUNIMO PETI
CIJA, kuriai dabar turime skirti 
savo dėmesį ir pastangas. Turime 
angažuotis ir kitus jungti į Jauni
mo Peticijos parašų rinkimo 
darbą.

Jaunimo Peticija siekiame at
kreipti pasaulio, o ypatingai Jung
tinių Tautų generalinio sekreto
riaus Kurt Waldheim dėmesį į ne
sibaigiančias sovietų vykdomas re
presijas pavergtoje Lietuvoje. Mus 
skatina mūsų brolių ir seserų 
atviras pasipriešinimas, jų laisvės 
šauksmas, kuris įpareigoja dėti 
visas pastangas jungtis kovon už 
žmogaus ir tautos teises pavergto
je Lietuvoje!

Todėl, atsikvėpę nuo didžiųjų 
praeitos vasaros darbų, iš naujo 

pasiryždami, skelbiame Jaunimo 
Peticijos parašų rinkimo vajų! 
Kreipiamės į visus laisvame pa
saulyje gyvenančius lietuvius, o 
ypatingai jaunimą, jungtis į šį 
darbą.

Parašus turime rinkti visur, 
ypač kitataučių tarpe: darbovietė
se, mokyklose ir universitetuose, 
prie bažnyčių ir parduotuvių, pa
rengimuose, gatvėse ir kitur.

Jaunimo Peticijos Komisija, 
atlikdama parašų rinkimo koordi
nacinį darbą, palaiko ryšius su 
visais Jaunimo Metų komitetais 
ir Jaunimo Kongreso ryšininkais. 
Raginame kreiptis į vietinius JK 
talkininkus, kur bus teikiama in
formacija ir dalinami bei suren
kami peticijos lapai. Arba kreiptis 
į Jaunimo Peticijos komisiją, 
adresu: 2100 S. 49 Court, Cicero, 
III. 60650.

Visi raginami jungtis į parašų 
rinkimo darbą. Ryžkimės surinkti 
500,000 parašų. Savo parašu ir 
parašų rinkimu protestuokime 
prieš Lietuvos pavergėją ir lietu
vių tautos naikintoją!

Jaunimo darbas ir širdis 
lietuvių tautos ateitis!

Antanas Kizlauskas
Jaunimo Peticijos 
Komisijos Pirmininkas

Mielą brolį BRONIŲ BANAITĮ 
netekus mylimo tėvelio 

užjaučiame ir kartu liūdime.

Bostono Skautininku Ramovė.
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JJ&TUVIŠKAS Ž^EJŲ LAIYQ_ TIPAS,

BANDYKIME ATSTATYTI 
LIETUVIŠKĄ BURINI LAIVĄ

KURŠIU MARIU ŽVEJU 
LAIVAI

Šiuo laivu (fig, 1.) Kuršių Ma
rių žvejai gaudydavo žuvis vi
sokiu oru nuo pat senovės laikų 
iki Lietuvos pavergimo po antrojo 
pasaulinio karo. Daugumas laivų 
buvo ne tokie gilūs kaip vaizdas 
rodo. Jie visi buvo plokščiadugniai 
su dviem šoniniais skydais (šliū

žėmis). Yra žinių, kad žvejai šliū
žes nelabai naudojo, jas į vandenį 
įleisdami tik stipriam šoniniui vė
jui pučiant.

Iš statinio ir burių plano matyti, 
kad šie laivai buvo labai stangrūs 
ir pastovūs vidutinio greičio vėjui 
pučiant. Bet buvo pavojus, stipres
niam spustelėjus, tokiam plokš- 
čiadugniui ir tiesiašoniui laivui 
staiga apvirsti. Kadangi šie žvejų 

laivai neturėjo kajutės, tai apvir
tus visad grėsdavo skendimas, (šių 
dienų kyliniai laivai apvirtų vėl 
atsistoja, jei uždarytos kajutės 
durys ir langai).

Nuo rago iki dubens ilgas po
vandeninis laivo dugnas neleisdavo 
laivui atsiliepti į vairininko sūkio- 
jimus taip greit, kaip šių dienų 
jachta atsilieptų. Bet dėl tos pa
čios priežasties laivas nebuvo 
trankomas nuo vienos pusės į kitų 
bangų.

Stiebo viršūnėje buvo vėlungė 
(arba vėtrungė, arba vimpilas - 
visi, tų patį reiškia), šis liaudies 
meno drožinys buvo skaptuojamas 
iš vietinių minkštų medžių lentų 
(tikriausiai pušų), ir turėjo ske
petaitę užpakalyje, kuri nurody
davo vėjo kryptį. Iš vėlungės spal
vų ir išraižymų buvo galima atpa
žinti žvejo gyvenvietę. Pats stie
bas buvo ištisas medis, įstatytas 
į tvirtų kulnę, ir perkištas per 
storų pasostės malkų.

Šie ypatingi Kuršių Marių lai
vai kaip tik tiko žvejybai Marių 
aplinkybėmis.

KITI LIETUVIŠKI
BURINIAI LAIVAI

Šie burių montavimai buvo nau
dojami Kuršių Marių žvejų lai
vuose. Fig. 2 burių plano neteko 
daug kur matyti, o fig. 3 matyta 
tik vienoj fotografijoj.

Pats dažniausiai naudojamas 
burinis planas yra parodytas fig. 
4d. Kitos .fig. 4 buvo varijantai šio 
pagrindinio burių tipo. Taip pasta
tytos, burės buvo greit pakeliamos 
ar nuleidžiamos vieno arba dvie
jų žmonių. Kvadratinis burių, pa
vidalas neleido arti plaukti į vėjų, 
taip kaip moderni, aukšta, tri- 
kampinė didžburė jachtai leistų. 
Bet toks pavidalas buvo atitinka
mas plaukti šoniniais arba užpa
kaliniu vėjais. Kų šis burių planas 
neteko greičiu ar plaukimu į vėjų, 
žvejui atmokėdavo pastovumu ir 
kontrolės lengvumu, ypač staigiai 
vėjui keičiantis.

AUTORIAUS SIŪLYMAI
Šį idomų laivų, apvalaus dugno, 

ir pastačius atitinkamų kajutę (še
šiems žmonėms), būtų galima įkin
kyti į skautiškų darbų mokyti lie
tuvius skautus buriavimo pagrindų. 
Taip perkeistas laivas būtų saugus, 
labai stangrus, ir atitiktų ilgesnėm
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kelionėm arba per Amerikos vidinius ežerus ar net per Ameriką supančius vandenynus.Šie vaizdai kaip sykis ir yra pradžia tikslaus nubrėžimo originalo laivo tipo, kad būtų galima padaryti atitinkamas pakaitas ir ateityje pastatyti vienintelį tikrai "lietuvišką" laivą. (Tokio tipo nėra matyti niekur - tik Kuršių Marėse). Jeigu skaitytojai turi informacijų arba detalių apie šį laivą, prašau susirišti su j. ps. A. Rimu, 503 Bash Court, Champaign, Ill. 61820. (fig. 2)Bomas ir gafelis su didžbure ir foku
(fig. 3)Lenktas gafelis su didžbure,foku, priekine bure ir "vikingine" bure, iškelta su rėja

(fig. 4a) Ardomas su didžbure

(fig. 4b) Ardomas su didžbure ir foku
(fig. 4c) Ardomas su didžbure ir ardomas su priekine bure

(fig. 4 d) Ardomas su didžbure, ardomas su priekine bure ir fokasL
(fig. 4 e) Ardomas su didžbure, ardomas su priekine bure ir trikampinė užpakalinė burė
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LEIDINIAlVJ

LIETUVIU 
SKAUČIŲ

SESERIJA
Šį pavasarį lietuviškai Chica- 

gos visuomenei buvo pristatytas 
dar vienas Seserijos leidinys - 
albumas LIETUVIU SKAUČIŲ SE
SERIJA. Nors redakcinė komisija 
savo žodyje ir pasiguodžia, kad 
leidinys neparodo viso Seserijos 
gyvenimo ir pastangų, atliktų per 
50 metų, tačiau 274 puslapių stam
baus formato knygoje sutelkta taip 
gausiai nuotraukų ir tekstų isto
rinės medžiagos, jog su džiaugs
mu' galima teigti, kad išeivijos 
sąlygose komisija atliko milžiniš
ką darbą.

Negali šio albumo perskleisti 
prabėgom. Ir aš pati, paprašyta 
keliomis eilutėmis leidinį pami
nėti, rašau jau visą vasarą. Ver
čiau puslapius, renku metriką ir... 
nuklystu iš puslapių į praeitį, į 
stovyklas, į veidus. Žiūrėk, čia 
mano draugininkė dar Lietuvoje. 
Štai vėl - anos kadencijos Vyr. 
Skautininke, vaje - juk dar vaikas 
anuomet Panevėžy! Veidai,veidai - 
jauni ir šarmoti, bet visi tokie 
brangūs, neužmirštami. Kur jie 
dabar? Sesę Stefą išvežė 41-sials 
su Elena bėgdamos išsiskyrėm 
prie Karaliaučiaus... Antrosios 
Tautinės parado rikiuotėje kažkur 
ir aš pati stoviu...

Skleidžiu puslapius - ste
buklingas kaleidoskopas, kuriame 
juda gyvoji Lietuva. Galėtum dar 
tiek pat puslapių prirašyti apie 
anuos veidus, apie jų džiaugsmus 
ir liūdesius. O gal kas ir parašys, 
nes šis albumas - gera paskata.

Leidinys suskirstytas į tris 
pagrindinius Seserijos istorijos 
skyrius Lietuvoje, tremtyje ir 
išeivijoje, apimančius 150 psl. Li
kusioji albumo dalis - atsikūri
mas ir veikla rajonuose: Šiaurės 
ir Pietų Amerikoje, Australijoje 
ir Europoje. 10 puslapių anglų kal
ba skiriama trumpai supažindinti 

kitataučius su sesių veikla, pa
aiškinama lietuviškųpavardžių da
rybą bei ištarimas.

Šios knygos leidėjai - 1966-69 
m. kadencijos Seserijos VS Mal
vina Jonikienė su Seserijos Vadija. 
Redakcinė komisija: vyr. skauti- 
ninkės O. Zailskienė (pirm.), K. 
Kodatienė, B. Kožicienė, N. No- 
rienė, O. Rozniekienė (vyr. re
daktorė), A. Namikienė ir S. Stat
kienė. Angliškoji dalis: ps. J. 
Daužvardienė ir psl. J. Jonikaitė, 
apipavidalinimas - s. V. Aleknie
nės. Spaudė v.s. V. Vijeikio spaus
tuvė. Nuotraukomis talkina apie 20 
fotografų.

BUDĖKIME!
NR. 69, 1972

Priešstovykliniame Anglijos 
Rajono laikraštėlyje rašo v.s. O. 
Saulaitienė (apie skautybę, kuri 
tinka visiems), kun. K. Šulcas 
(apie liet, jaunimą Brazilijoje), 
ps. Gajutė O'Brien keliauja po 
Angliją, s. J. Maslauskas infor
muoja apie artėjančią vasaros sto
vyklą. Du puslapiai skiriami spe
cialybių programoms, ilgesnis ra
šinys apie Vydūną, nuotaikinga sto
vyklos daina su gaidomis. Kronika, 
padėkos, administracijos praneši
mai.

Įdomus sesės G. Zinkuvienės 
vedamasis džiugiai nuteikia, kad 
BUDĖKIME, nuolat tobulėdamas, 
lanko skautišką jaunimą jau 22 me
tus. Toliau skautininke rašo:

"Jaunimui vis sunkiau ir sun
kiau sekasi su kalba. Vadovai su
sirūpino ar "Budėkime" dar pa
siekia savo tikslą. Kovo mėnesį, 
rajono posėdžio metu, kada ir jau
niausi vadovai-vės dalyvavo, šitas 
klausimas buvo gvildentas.

Prieita išvados, kad reikėtų 
"Budėkime" padaryti prieinames
nių ir silpnai lietuviškai mokan
čiam jaunimui. Priimtas nutari
mas vieniems metams du "Budė
kime" puslapius skirti rašinė
liams anglų kalba. Rašinėliai turi 
būti parašomi pačio jaunimo, ar
ba liečią labai įdomią ir vertingą 
lituanistinę temą, paimtą iš kitos 
lietuviškos spaudos.

Tikimės, kad paaugliai ir jau
nimas, radęs tokį skyrelį, greit 
susidomės ir likusiu "Budėkime" 
turiniu".

STOVYKLŲ
LAIKRAŠTĖLIAI

Po vasaros stovyklų mus pa
siekė trys stovyklų laikraštėliai. 
Turime žinių, kad stovyklinės 
spaudos buvo išleista ir kituose 
šios vasaros sąskrydžiuose. Skau
tų^ Aido redakcija domisi visa skau
tiška spauda - siųskite savo leidi
nius, kuriuos mielai paminėsime, 
supažindinsime su visais Aido 
skaitytojais.

Aušros Vartų tunto Suktinio 
stovykloje (Custer, Mich.) sesė 
Nora Sugintaitė redagavo ŠOK 
SUKTINĮ, kurio išėjo du nume
riai. Laikraštėlyje rašoma, kad 
Suktinio vardas parinktas pagerbti 
lietuvių liaudies meną ir šiais me
tais ruoštą pasaulio lietuvių taut, 
šokių šventę.

Sesės Astos Grinytės iliustruo
tuose puslapiuose randame svei
kinimų, išmokstame vienetų šū
kių, skaitome draugovių dienoraš
čius, juokiamės su patarimų sese 
Papartiene. Labai gražus sesės 
S.N. rašinėlis Atsisveikinimai.

Laikraštėlyje taip pat bendra
darbiavo penkios dienoraščių ko
respondentės ir trys "mielos Pa- 
partienės".

Ypač gausus ir išradingas 
Atlanto rajono Aitvaro stovyklos 
laikraštis PUČIA VĖJAS, kurio 
S A pastogę pasiekė net 8 nume
riai. P. L. Kulbienės redaguoja
mas, laikraštukas skelbia stovyk
los vadovybę, dienotvarkę, tai
sykles ir kitą reikalingą stovyk
linę informaciją.

Per kelis numerius tęsiamas 
įdomus skyrelis "Tik tu prisi
mink" , daug margos sesių-brolių 
kūrybos, netrūksta galvosūkių, 
tautosakos ir juokingų pamaivų.

Na, o už vis daugiausia įvairių 
piešinių ir karikatūrų, vaizduojan
čių, stovyklos gyvenimo akimirkas. 
Pučia Vėjas "mandrus" ir techni
niu požiūriu, nes daug piešinių ir 
antgalvių atlikta kelių spalvų bū
du! Kokia jūsų paslaptis, aitvarie- 
čiai? Praneškite - informuosime 
ateinančių stovyklų laikraštinin
kus.

Toli rytuos, kur kyla saulė, 
Nemuno žalias pakraštys. 
Tenai sena pilis Ragainė, 
Mūs' rašto pirmas židinys.

12

12



Šiuo pirmuoju stovyklos dainos posmeliu skaitytojus pasveikina Kernavės skaučių tunto Ragainės stovyklos laikraštėlis PAPARTYNAS. Į Rako stovyklavietų sugužėjusias kernavietes taip pat sveikina tuntininkė E. Šalčiūnienė ir stovyklos viršininkė D. Korzo- nieneė. Tolimesniuose lapuose stovyklos ir skilčių šūkiai, kūryba, humoras, galvosūkiai, paukštyčių ir skaučių nuotykiai. Piešiniais įsijungia sesės T. Gaidelytė, S. Daukutė, V. Radzevičiūtė, E. Snarskytė ir būrys kitų sesių. Vir- šelinė antgalvė Ritos Kupcikevi- čiūtės iš Ežiukų skilties.Viso išėjo penki numeriai, redagavo vyr. skautė R. Penčylienė.
STOVI PASAKŲ PILISPaulinos Radziulytės - Kalvai- tienės eiliuoti vaidinimėliai jaunimui; išleido Lietuvių Skaučių Seserija 1972 m., spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje.116-os psl. leidinyje yra vienas montažas, keturi vienaveiksmiai (vienas iš jų - vertimas) ir trys dviveiksmiai vaidinimėliai, skirti mokyklinio amžiaus jaunųjų scenai.Vienų vaidinimėlių fabulos yra universalinės, pažįstamos visiems jaunamečiams (’’Karalaitė ir septyni nykštukai" arba "Snieguolė", "Raudonoji Kepuraitė" ir "Ali - Baba"), kitų fabulos išplaukia iš lietuviškosios folkloristikos ar tėvynės gamtiškosios aplinkumos ('‘Paparčio žiedas", "Grybų karas" ir "Gėlių karalystė"). Montažas "Tikrai pavasarį sugrįšiu į namus" skirtas egzilo nostalgijai, jo viltims ir partizanų karžygiškai aukai išryškinti.Visi P. Kalvaltienės vaidinimėliai perpinti gausiomis dainomis ir šokiais. Šokių muziką ir šokius vaidinimams pritaikyti gali kiekvienas šokių mokytojas, bet apgailėtina, kad leidinėlyje, bekelių žinomų dainų, kaip "Miškų gėlė" ir "Vai kelkitės,vaikeliai...", neduota kitų dainų melodijų.Knygelė STOVI PASAKŲ PILIS papuošta Aldonos Sruoginienės iliustracijomis, užpildys dar vieną spragą mūsų kuklioje jaunimo literatūros lentynėlėje ir bus naudinga kiekvienam vadovui, ruošiančiam jaunimo pasirodymą scenoje ar prie laužo.

PASIKALBĖJIMAI APIE 
PAŠTO ŽENKLUSAnt. Bernotas

ISTORINIAI PAŠTO ŽENKLAITai nepaprastai gausi ir turtinga pašto ženklų rinkimo šaka. Čia galima surinkti viską: pradedant gilia senove, viduramžiais, baigiant naujųjų laikų istorija. Istoriniai įvykiai, karai, išsilaisvinimo kovos, nepriklausomybės jubiliejai, istorinės asmenybės ir vietovės.Pradžiai pasižiūrėkime, ką Lietuva savo istoriniuose pašto ženkluose yra pavaizdavusi. Štai, 1932 m. buvo išleistos dvi serijos pašto ženklų, kurių pardavimo pelnas buvo skirtas Lietuvos Vaiko Draugijos naudai. Pašto ženklams piešinius padarė dailininkas prof. Adomas Varnas. Juose matome: Vytautas Didysis pabėga iš Krėvos kalėjimo 1382 m., karalius Jogailair Vytautas Didysis krikštyja Lietuvą 1386 m., Žalgirio mūšis 1410 m., kunigaikščių suvažiavimas Lucke 1429 m.,karalius Mindaugas mūšyje su kalavijuočiais prie Šiaulių 1236 m., Mindaugo vainikavimas 1253 m., kunigaikštis Gediminas pasirašo sutartis su vakarų

Ant. Bernotas

Vatikano pašto ženklas šv. Kazimiero

Caracas miesto 400 metų įkūrimo sukaktis, Venezuela, 1967.

Kautynės ties Grunvaldu

Suvažiavimas Lucke sukakčiai paminėti

Vytautas ir Jogaila krikštija Lietuvą 

valstybėmis, jis įkuria Vilnių 1323 m., jis ima rusų pilis, kunigaikštis Algirdas prie Maskvos vartų 1368 m. Yra ir daugiau panašių pašto ženklų.Šiek tiek istorinių pašto ženklų yra išleidusios Latvija ir Estija, daugiausia iš laisvės kovų laikų. Labai daug istorinių pašto ženklų yra išleidusi Prancūzija, kur parodyti buvų valdovai ir jų žygiai. Pvz., 1967 m. išleistuose trijuose pašto ženkluose parodyti įvykiai, buvę prieš tūkstantį metų: Karalius Pilypas II Augustas mūšyje prie Buvines (1214 m.), Karalius Hugo Capet iš Kapetingų giminės (938-996 m.), Karalius Liudvikas IX šventasis,Kryžiaus karų organizatorius (1215-1270 m.)'Iš pačių naujausių paminėtina Persija, kuri 1971 m. minėjo 2500 metų sukaktį nuo imperijos įkūrimo ir ta proga išleido kelias serijas labai įdomių pašto ženklų, daugiausia rodančių istorines ir archeologines senienas.
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ŠOK SUKTINĮ,
TRA-LIA-LIA!
AUŠROS VARTŲ 
STOVYKLA!

Ketvirtojoje tautinių šokių 
šventėje dešimtį ratelių atšoku
sios, Aušros Vartų t. skautės su
sirinko į Rako mišką. Per pusdie
nį iškilo trys rajonai - maitinimo 
ir administracijos prie valgyklos, 
paukštyčių "Rūpestėlis" ir skau
čių rajonas. Be atskiro rajono liko 
tik vyr. skaučių Gabijos draugovė. 
Jos buvo visur - dirbo su paukšty
tėmis, sudarė draugoviųvadijas, 
rašė ir redagavo stovyklos laik
raštį, vedė laužus, žaidimus, ren
gė Susimąstymo vakaro šv. Mi
šias.

Stovykla buvo pavadinta "Sukti
nio" vardu.

Stovyklos vadovės: virš. v.s. A. 
Namikienė, virš, pavaduotoja t.n. 
A.. Vaičiulienė,"Rūpestėlio" virš, 
s. J. Mikutaitienė, komendantė ps. 
I. Laučienė, skautiškų programų 
egzaminų vedėja s. R. Vaitkevi
čienė, adjutante t.n. J. Zigaitienė, 
vyr. laužavedė vyr. sk. si. J. 
Kriaučeliūnaitė, žaidimų vadovė 
vyr. sk. si. L. Jauniūtė, paukš
tyčių virš. pav. ps. fil. O. Ko- 
tovienė, ūkio vedėja vyr. sk. R. 
Baužytė,laikraštėlio redaktorė vyr. 
sk. N. Sugintaitė, sporto vadovė 
vyr. sk. S. Plepytė, skaučių drau
govių draugininkės vyr. skautės 
R. Miknaitytė, I. Ivanauskaitė, A. 
Baukutė, N. Ilginytė, paukštyčių

Pasiruošusios paukštyčių įžo
džiui, iš k. "Rūpestėlio" rajono 
virš. s. J. Mikutaitienė, tuntininkė 
s. A. Ramanauskienė, stov. virš, 
v.s. A. Namikienė ir paukštyčių 
vadovės A. Pakalniškytė, J.Nami- 
kaitė, R. Kleinaitytė, V. Eidukaitė.

vadovės vyr. skautės V. Eidukaitė, 
D. Graužinytė, R. Kleinaitytė, J. 
Namikaitė, A. Pakalniškytė,van
dens sargyba A. Šilėnaitė ir J. 
Karužaitė, administratorė, s. D. 
Eidukienė.

Aušros Vartų tuntininkė s. A. 
Ramanauskienė, uždegusi pirmąjį 
stovyklos lauželį, žadėjo "Suktiny
je" atostogauti, bet išėjo kitaip. 
Reikėjo fotografuoti, dalyvauti 
atskirų dienų šventėse, globoti 
stovyklą,vienu žodžiu - stovyklavo.

Paukštyčių "Rūpestėlio” rajo
nas įsikūrė netoli valgyklos. 32-jų 
paukštyčių daina skardėjo iki miš
ko galo. Penkias mažųjų sesių pa
lapines globojo vyr. skautės. Kiek
viena skiltis kasdieną užsitarnau
davo vieną iš s. Janinos įdomių

Sustojam tik trumpam: (iš k.) binaitė, Kotovaitė ir priekyje Lau- 
Miknaitytė, Namikaitė, Graužiny- ciūtė.
tė, Pleputė,Plepytė,Kubiliūtė.Bo-

Suktinio vyr. vadovės: v.si. J. 
Zigaitienė, s. J. Mikutaitienė, v.s. 
A. Namikienė, v.si. A. Vaičiulienė, 
ps. O. Kotovienė, ps. I. Laučienė, 
s. R. Vaitkevičienė, s. D. Eidukie
nė, tunt. s. A. Ramanauskienė.
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Suktinio stovyklą veda virš, pa
vaduotoja t.n. Aurelija Vaičiulienė.

gairelių. Paukštyčių programoje 
buvo ženklų,, specialybių, pat. 
laipsnių ruošimas, žaidimai,rank
darbiai, sportas, dainos,laužai su 
kitų stovyklų paukštytėm ir vil
kiukais, pačios ėjo sargybų, pačios 
pavyzdingai tvarkė savo rajonų ir 
valgyklų. Ten kur Penktoj Tautinėj 
stovykloj švietė sesių jūreivių 
švyturys, "Suktinio" stovyklos 
paukštytės dabar kėlė savo gairę, 
o atėjusios į vėliavų aikštę, skau
tes pasveikindavo savo šūkiu: "Ar 
saulutė, ar šešėlis, smagus mūsų 
"Rūpestėlis"! Su skautėmis 
paukštytės dalyvavo stovyklų spor
to šventėje, išsikovodamos medalį 
už kvadratų, stovyklos laužuose 
buvo stiprios dainininkės,stovyklų 
šokiuose pusvalandžiui užpilė visa 
menę linksmais rateliais, kartu su 
skautėmis meldėsi už Lietuvę.

Skautės stovyklavo Žemaitės, 
Birutės, Neringos ir Aušrinės 
draugovių rajonėliuose. Jūratės 
d-vės sesių buvo mažiau, tai iš
siskirstė stovyklauti pas kitas 
d-ves. Vistiek didžiojo savaitgalio 
metu, kai kiekviena draugovė su
šuko savo šūkį, Jūratės skautės 
minutei susibėgo į vieną vietų,kad 

ir jų d-vės šūkis suskambėtų šioj 
stovykloj.

Skaučių rajone trys dienos buvo 
skirtos specialybių, pionerijos eg
zaminams, viena - maisto gamini
mui lauko virtuvėse. Du kart vyko 
žaidimai mišriomis skiltimis su 
"Džiugo" stov. broliais, Lietuvos 
dienoje kiekviena d-vė surengė 
parodėlę iš atskirų Lietuvos ra
jonų. Išstatė tautosakos, tautodai
lės pavyzdžius, poezijų, istorines 
geografines įžymybes, modelius. 
Du kart buvo savivaldos diena. 
Kiekviena d-vė paruošė ir vedė 
stovyklai laužų ir vėliavų kėlimo 
apeigas.

Skiltys buvo vertinamos pagal 
keturis skaučių įstatus. Sesė Ž. 
Brakauskaitė padarė spalvingas 
"gaireles" - ketvirto įstato - 
Kasparėlį, šešto - Skunkį, aštun
to - Linksmų Sesę, Geležinio įsta
to - Bitę.

Stovykloje pirmųjį vakarų 
skautininkės įžodį davė fil. I. Lau
čienė, pirmųjį rytą mėlynais 
kaklaryšiais pasipuošė 14 sesių, 
o trys mažiausios davė paukštytės 
įžodį.

A.N.

ir vėl susitikome Aušros Vartų 
t. stovykloje: (iš k.) v.s. V. Tallat- 
Kelpša, v.s. A. Namikienė, v.s. M. 
Jonikienė, s. A. Ramanauskienė, 
v.s. P. Nedas.

§ "Aušros" tunto Australijoje jaun. 
skautės. Iš knygos "Lietuvių 
Skaučių Seserija"

<---------------------------
Kaip laukėm šios dienos, kai 

visos būsime mėlynšlipsės; Gabi
jos draugovės vyr. skautės.
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ANGLUOS
RAJONO

23-Jl
Rajono skautų-čių vasaros sto

vykla įvyko liepos 22-29 dienomis 
Lietuvių Sodyboje. Pagerbti jūreivį 
Simą, stovykla buvo pavadinta Simo 
Kudirkos vardu. Viso susirinko 68 
skautai-ės. Turėjom ir svečių: is 
Vokietijos rajono atvyko 15 sesių- 
brolių su vadovu ps. A. Veršeliu, 
o iš Švedijos - dvi jaunuolės. Per 
paskutinius 4-5 metus Anglijos ir 
Vokietijos rajonai gražiai bendra
darbiauja ir rengia bendras vasa
ros stovyklas.

Stovyklos vadovybę sudarė: 
viršininkas - s. J. Maslauskas, 
pavaduotojas - s. Br. Zinkus, sto
vyklą dvasiniai globojo rajono dva
sios vadovas kun. A. Geryba. Ra
jonas buvo suskirstytas į dvi pa- 
stovykles: sesiųSimo Kudirkos pa - 
stovyklei vadovavo Seserijos va- 
deivė ps. G. O'Brein,pavaduotoja - 
vyr. skautė psi. V. Barauskaitė. 
Brolių Vilniaus pastovyklei vado
vavo LSB V-jos v-kas ps. A. Ja
kimavičius, adjutantas - vytis 
kand. psi. V. Zinkus.

Pirmosios pagalbos teikimu 
rūpinosi vyr. skautė v.si. L. Ver- 
šelienė, Taukuoto Puodo redakto
rius - vytis R. Valteris. Maitini
mą tvarkė ilgametis prityręs "ku
kąs" pas. A. Gerdžiūnas su žmona, 
vyr. skaute I. Gerdžiūniene. Sto
vyklos vyr. laužavedė - ps. J. 
Traškienė, raštvedybą vedė ps. A. 
Veršelis. Skautiškų užsiėmimų va -

Stovyklos uždaromąjį laužą už
dega Liet. Atstovas V. Balickas. 
šalia stovi skautininkai B. Zinkus 
ir J. Maslauskas.

dovai: skautininkai Br. Zinkus, J. 
Maslauskas, G. Zinkienė, V. 
O'Brein ir kiti.

Liepos 22 suskridę, tuoj visi 
kibom į stovyklos įrengimus. Pir
mieji įrengimo vadovai - broliai 
J. Alkis, S. Kasparas. R. Valteris 
ir mielieji "kukai". Net iki vėly
vo vakaro darbavomės: buvo sta
tomos palapinės, puošiamas sta
las, tvarkomos pastovyklės. Pir
miausiai iškilo mūsų trispalvė ir 
anglų vėliava. (Stovyklos įrengi
mai baigiami pirmadienį).

Oficialus stovyklos atidarymas 
įvyksta sekmadienio vakare. Tylos 
minutė, įsakymai; sesei J. Traš- 
kienei duodant skautininkės įžodį, 
skautininkai kartu pakartoja įžodį. 
Po žodį taria s. J. Alkis, V. Ignai- 
tis, ps. A. Veršelis, Sodybos ve
dėjas J. Snabaitis ir kiti. Raštu 
sveikino Brolijos VS, s. S. Ged
gaudienė, kun. S. Matulis irukrai- 
ni šių bei anglų skautų pareigūnai.

Įsirengus ir pasiruošus, sto
vyklavimas vyko nustatyta dieno
tvarke: rytinės ir vakarinės mal
dos, himnas, iškylos - išvykos, 
pašenkesiai, sportas, naktiniai 
žaidimai, laužai, mankšta ir skau
tiški užsiėmimai. Visus stovyklau
tojus stebino Anglijos oras, nes 
per 23 stovyklas ši buvo vienin
telė be lietaus. Visų stovyklautojų 
nuotaika pakili ir linksma; įvairi 
stovyklos programomis ir praty
bomis, savaitė prabėgo bematant.

Penktadienis - Tėvynės Diena. 
Po vakarinio laužo stovyklos aikš
telėje kun. A. Geryba atnašauja 
šv. Mišias. Į pamaldas susirinko 
ir Sodyboje atostogaujanti visuo
menė. Pamaldoms tarnauja vytis 
S. Kasparas, s. B. Zinkus ir psl.

Posėdžiauja rajoninės stovyk
los vadovybė. Dešinėje - viršinin
kas s. J. Maslauskas.

B. Zinkaus nuotr.

V. Zinkus. Kapelionas paryškina 
duonos, druskos ir šviesos reikš
mę, visų dalyvių rankose sužiba 
laikomos žvakelės. Vaizdas tylios 
nakties gamtoje įspūdingas; daly
viams liko gilus prisiminimas.

* * *

Šeštadienio ryte visų stovyk
lautojų ir stovyklos vadovybės vei
duose keistas rūpestis, širdyse - 
liūdesys, nes tai atsisveikinimo 
diena su stovykla. Nuo ankstyvo 
ryto vyksta egzaminai ir pasiruo
šimai, nes kiekvienas tikisi, laukia 
tėvelių ir skautų rėmėjų.

Jau apie pietus sulaukiame sve
čių. Atvyksta Lietuvos Atstovas 
V. Balickas su ponia, organizacijų 
atstovai ir pik. J. W. Hilder (Dis
trict Commissioner). Rikiuojamės 
iškilmėms stovyklos aikštėje.Sto
vyklos viršininko žodis ir nurody
mai, įsakymai ir įžodis. Įžodįduo- 
da A. Traškaitė, K. Verselytė, J. 
Dargytė, N. Staegen ir A. Dargis. 
(Vyr. skautės įžodis buvo duoda
mas V. Barauskaitės).

A. Silnickas išlaikė egzaminus, 
G. Gerdžiūnas pakeltas į vyres
niškumo laipsnį. Daugiausiai sto
vyklos metu surinkę taškų vienetai 
atžymėti dovanėlėmis - skautiš
komis knygomis bei kitais dalykė
liais. Dovanėles gauna ir pavyzdin
giausi stovyklautojai.

Sveikinimus taria Lietuvos 
Atstovas, DBLS pirm. S. Nenortas 
ir pik. J. W. Hilder. Stovyklos vir-
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šininkas taria visiems dalyviams, 
rėmėjams, stovyklautojams padė
kos ir atsisveikinimo žodį. Sto
vykla oficialiai uždaroma, sugie- 
dant Marija, Marija ir Tautos 
himną.

Vėliau viršininko kvietimas į 
atsisveikinimo laužą. Didįjį laužą 
uždegti kviečiamas Liet. Atstovas 
su ponia. Programa, vedama J. 
Alkio ir J. Traškienės, vyksta pa
kilioje ir gražioje nuotaikoje su 
dainomis, pasirodymais ir šūkiais. 
Už pasirodymus Vokietijos ir 
Anglijos vienetai apdovanojami 
Brolijos VS prisiųstomis skautiš
komis knygomis.

#*#####***#***♦#****#*****♦**#♦♦**#*<*♦/**#*####♦*#*#*###*#*#***#*#*♦####*♦###

JUDRUS SVIRPLYNAS 
DAINAVOJE

STOVYKLA PRASIDEDA

Stovyklautojai suvažiuoja šeš
tadienį. Dar stovykla oficialiai 
neatidaryta, bet paukštytės ir vil
kiukai jau renkasi skilčių vardus 
ir galvoja stovyklų šūkius. Rikiuo
jasi prie palapinių Žvaigždutės, 
Saulutės, Nendrės, Stumbrai, 
Arkliai, Žalčiai, Ąžuolai... Siu
vamos gairelės ir rišamos prie 
miške surinktų lazdų. Dainavos 
kalneliuose nuskamba pačių su
galvoti šūkiai. Paukštytės: "Čia 
Svirplyne mums smagu tarp se
syčių ir svirplių". Vilkiukai: "Mū
sų protas kaip spygliai mūs tėvy
nei Lietuvai".

Sekmadienis - atidarymo ir įsi- 
ruošimo diena. Anksti iš ryto su
plazda keliamos vėliavos. Atna
šaujamos šv. Mišios Kūrėjo gra
žiausioj bažnyčioj - gamtos prie
globsty. Laimink, Dieve, mus ir 
leiski naudingai ir linksmai pra
leisti laiką stovykloje.

Iš mažų rankų sunku tikėtis 
meniškų išpuošimų, bet ir jos 
dailiai sudėsto akmenėlius, paga
liukus, smėlį ir kitokias miško ir 
laukų puošmenas.

Pirmadienis - žaliosios žemės 
diena. Užsiėmimų laiku pokalbiai 
apie mūsų gerąją žemų, apie jos 
teršimą ir svarinimą. Praktiški 
darbeliai, kur atskleidžiamos že
mės teikiamos gėrybės. Kuriami 
individualūs lauželiai iš įvairiu 
medžių ir šakų, kad stovyklauto
jai pamatytų ir savo rankomis 
pajustų, kas ir kaip geriau dega.

Antradienis - gamtos dėsnis. 
Vėl pašnekesiai apie augalus. gy-

Stojame visi į ratą ir supynę 
grandinę tyliai giedame "Ateina 
naktis". Spaudžiame rankas ir sa
kome sudie, sudie... iki sekančių 
metų stovyklos!

Dalis stovyklautojų su tėveliais 
išvyksta į namus,"midlendo" sto
vyklautojai lieka iki rytojaus. Ry
te atsikėlus, kun. A. Geryba atna
šauja Sodyboje Mišias, ir po to 
autobusas pajuda į tolimą kelionę. 
Likusieji Londono skautai baigia 
sutvarkyti stovyklavietę, kuri 
lauks ateinančių - sukaktuvinių 
metų ir sukaktuvinės stovyklos.

s. J.M.

vulius, paukščius. Renkami žoly
nėliai ir medžių lapai. Randami 
lietuviški pavadinimai jau žino
miems augalams ir gyviams, iš
mokstami nauji dar niekad nema
tytiems. Tą dieną nemaža 
sesių atlieka darbelius gamtos 
draugės ženklui įsigyti. Paukšty
tės labiau domisi joms pažįsta
mais gamtos sutvėrimais, o vil
kiukai labiau egzotiškais gyviais 
ir jų gyvenimo būdu.

Trečiadienis - pasaulio skautų 
diena. Daugumas pirmą kartą iš
girsta, kad skautų yra 86-iose 
valstybėse, kad pasaulio skautai 
gyvendami pagal skautų ideologi
ją vis dėlto labai skiriasi vieni 
nuo kitų. Mažieji stovyklautojai 
piešia kitų tautybių skautiškus 
ženkliukus, išgirsta svetimomis 
kalbomis skautiškų pasisveikini
mų ir apžiūri įvairių kraštų uni
formų pavyzdžius.

Ketvirtadienis - Lietuvos die
na. Skautukai šią dieną nukreipia
mi į Lietuvą. Vietoj skilčių ar bū
relių atsiranda pilys ir karžygiai. 
Pokalbiuose, šūkiuose ir pasiro
dymuose įpinami Lietuvos miestų, 
upių, žymių žmonių vardai su 
tikslu įspausti atmintin lietuviškų 
žinių. Čia vėl nejučia išeinami 
ir skautiškos programos punktai.

Penktadienis - skautiško paty
rimo diena. Šią dieną baigiama 
ruošti specialybės, patyrimai,lai
komi egzaminai ir bendrai prakti
kuojamas! skautiškuose darbeliuo
se. |domu matyti, kaip rimtai ir 
su baime paukštytės dainuoja dai
nininkės specialybei įsigyti. Kiek 
laiko reikia praleisti, kad visas 
išklausytum. Kaip sunkiai ritasi 
kitiems lietuviški žodžiai pasako
jant pasakas, atsakinėjant į klau
simus. Kitiems net ir ašara kar

tais nurieda (ach, kaip sunku!), 
bet įveikus kokią kliūtį, šypsenos 
negalima nuslėpti.

Šeštadienis - sporto šventė. 
Kiekvienais metais stovyklauto
jams ši diena ypatinga. Bet šį 
kartą dar labiau, nes tuo metu 
vyksta pasaulinė olimpiada Vo
kietijoje. šioje dvasioje rengiama 
"Spyglių" ir "Svirplyno" sto
vyklų mažoji olimpiada prie 
Spyglio ežerėlio. Šiek tiek su
trukdo lietutis, bet vadovai pasi
ruošę tokiems netikėtumams ir 
šventė vyksta pastogėje. Iš sesių 
ir brolių stovyklų atnešama sim
bolinė olimpiados ugnis, kad degtų 
varžybų metu. Bėga sesės, bėga 
broliai. Pralaimėję sėdi nusimi
nę, laimėtojai džiaugiasi. Girdisi 
paukštytės skundas mamai, kad 
ji pralaimėjo lenktynes, nes jai 
gerklę suskaudo. Kita vėl pasku
tinė atbėgusi susiima koją... ma
tykite visi, kodėl greičiau nega
lėjau.

Rišami mazgai, sprogdinami 
balionai ir paskui... laimėtojams 
išdalinami aukso, sidabro ir bron
zos medaliai. Darbščių rankų pa
daryti iš medžio ritinėlių medaliai 
puošia vaikų krūtines ir nėra nė 
vieno, kuris ką nors nebūtų lai
mėjęs.

Pamaldos šeštadienį. Ačiū, 
Dieve, už gražią savaitę. Vėliau 
iškilminga sueiga. Duodami skau
tės ir jaunesniųjų skaučių įžo
džiai. Suteikiamos dainininkų, 
plaukikų, žvejų ir stovyklautojų 
specialybės. Viena sesė gauna dai
lininkės, kita muzikės - kanklinin
kės specialybes. Dauguma sesių 
pasipuošia gamtos draugės ženkle
liu.

Prieš akis dar paskutinis lau
žas. Šlapia diena nesumažina entu
ziazmo. Laužo metu pasirodo, kiek 
daug mūsų mažieji moka. Pačių 
sukurti vaidinimai atliekami su 
dideliu noru ir įsijautimu. Lietu
viškos, vieniems senos kitiems 
naujos dainos skamba, net miela 
klausyti. Gal dėlto, kad buvo dai
nuojama kiekvieną dieną? O gal 
dėlto, kad dainoms pritaria "Miš
ko brolių" orkestras? Jis taip iš
judina visus, kad rateliai susisu
ka apie lauželį įjungdami senus ir 
jaunus, didelius ir mažus...

Nuovargis jau matosi jaunuose 
veideliuose, bet "Ateina naktis" 
ir saldus miegas atneš poilsį. O 
namo bus išsivežta prisiminimai 
apie arklius, širšes ir nakties 
puolimus... 0 j
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DESIMTOJI ROMUVA VAIZDUOSE
1. Viešnia VS Lilė Milukienė užriša gerojo dar

belio mazgą Detroito sesei, davusiai įžodį. 2. Bro
liai įsismaginą ripkos mušime. 3. Pamaldos atna
šaujamos v.s. kun. S. Kulbio, prel. J. Tadarausko ir 
v.s. kun. A. Saulaicio. Brolis J. Asminas skaito 
maldas. 4. Laužo įkarštyje; dainas veda sesė J. 
Čenkutė. 5. Skautininkai K. Batūra ir G. Stationis, 
kurie jau 10 metų kruopščiai dirba, talkina Romuvos 
stovykloms. 6. Romuvos vadovai vėliavų nuleidimo 
metu. 7. Detroito "Miško Brolių" orkestras links
mina stovyklautojus. 8. Sesės rikiuotėje prieš iš
kilmingą minėjimą. 9. Paukštytės grįžta iš iškylos. 
10. Prasideda sukaktuvinės stovyklos paradas.

V. Bacevičiaus nuotraukos

10

■r<<]

L O % 1A
H ME-nP/i i M

M
į o

18



rūpestėlio paukštytės rake ŽAIDIMAI VILKIUKAMS IR 
PAUKŠTYTĖMS

MAMA IR BLOGA DRAUGE

Paukštytės sustoja būreliu. Už jų, kad ne
būtų matyti, atsistoja dvi žaidėjos: mama ir 
bloga draugė. Jos abi, pasikeisdamos įvai
riais tarpais (mama, 2 kart draugė, 3 kart 
mama, vėl draugė ir 1.1.) duoda visokius įsa
kymus: Praustis, nevalyti batų, šukuotis, tūp- 
tis, šaukti, ir kt, Žaidėjos turi vykdyti tik 
mamos įsakymus, klausyti tik mamos balso. 
Kas vykdo blogos draugės įsakymą, išeina 
iš žaidimo.

Ilgiausiai pasilikusi sesė laimi.

GREITOS SKALBĖJOS

Šiam žaidimui reikia 4 nosinių, baltiniams 
prismeigti segtukų ir 2 ištemptas virves. Žai
dėjos padalinamos į dvi grupes, sustojama 
estafetės tvarka apie 50 pėdų nuo ištemptų 
virvių. Po kiekviena virve guli keturlinkai 
sulankstytos 2 nosinės, vidury kelio tarp 
virvių ir žaidėjų - kepurėse ar dėžutėse - 
po 4 segtukus kiekvienai grupei.

Davus ženklą, grupių pi rmosios žaidėjos bė
ga prie segtukų, paima juos, nubėga prie 
virvės, ant kurios pakabina abi nosines. Grį
žus į savo vietą, bėga sekančios žaidėjos, ku
rios nukabina nosines, jas sulankstė,^segtukus 
nuneša kepurėn, grįžta savo vieton, Žaidimas 
tęsiamas, kol visos mergaitės atlieka nosinių 
kabinimą. Laimi pirmosios baigusios.

Paukštyčių įžodis. Dešinėje saliutuoja 
tunt. A. Ramanauskienė ir paukštyčių 
viršininkė J.Mikutaitienė.

Busimosios Aušros Vartų tunto vadovės 
paukštytės V. Kučaitė, A. Mikutaitytė,

K. Kotovaitė ir A. Gvildytė - ruošiasi 
programai. J. Namikaitės nuotr. Pakeliui į ežerą... J. Namikaitės nuotr.

ię
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didžioji Seifui
VYR. SKAUTININKAS 

LONDONE
Brolijos Vyr, Skautininkas v.s. 

P. Molis, aukodamas savo brangų 
atostogų laiką, trijų metų kaden
cijoje ryžosi aplankyti visus skau
tiškus rajonus, pamatyti vadovus, 
vienetus, rėmėjus, tėvelius bei 
plačiąją visuomenę. Jis aplankė 
vienetus tolimos Australijos ra
jone, Kanadoje, Amerikoje, Vo
kietijoje ir Anglijoje. Pareigingas 
ir gražus pavyzdys. Gal tai vie
nintelis Brolijos VS, tokioms ke
lionėms pasiryžęs; jo malonus da
lyvavimas ir savų vienetų neuž
miršimas tikrai davė daug paska
tinimo Brolijos veikloje.

Rugsėjo 3-6 dienomis VS su 
šeima - s. R. Moliene, Rima ir 
Danute Molytėmis - pasiekė Lon
dono aerodromą. Iš Bostono lėk
tuvas vėlavosi, tačiau mielų sve
čių vadovai nekantriai laukė ir 
nerimavo. Lėktuvui atskridus, ly
dėjo praeivius mūsų akys, kol pa
matėm VS ir jo šeimą. Svečius 
pasitiko s. J. Maslauskas, s. Br. 
Zinkus, psi. V. Zinkus, psl. M. 
Girėnas, A. Pranskūnas, K. Ma
kūnas.

Koks mielas džiaugsmas: svei
kiname ir dalinamės įspūdžiais, o 
netrukus vykstame į Lietuvių Na
mus, kur Socialinio ir Sporto klubo 
patalpose svečio laukia Londono 
liet, skautų vadovai, skautai ir 
skautės ir tėveliai. Pasiekus klu
bą, vėl naujos pažintys ir šnekos. 
VS atvykimo proga buvo švenčiama

Skaitomi VS įsakymai. B.Zinkaus nuotr.

rajono skautiška šventė. Skautai su 
vadovais dalyvavo šv. Kazimiero 
bažnyčios pamaldose, kurias at
našavo kun. J. Sakevičius. Skautai 
dalyvavo uniformuoti ir su viene
tų vėliavomis.

Gauname įsakymą iškilmingai 
sueigai. Skautininkų J. Maslausko 
ir Br. Zinkaus globoje, VS žengia 
į salę, kur jį su lietuvių tradicine 
duona-druska-vandeniu pasitinka 
vytis S. Kasparas. V-kas ps. A. 
Jakimavičius raportuoja sueigos 
dalyvių skaičių.

Sueiga tęsiama malda ir susi
kaupimo minute, skaitomi įsaky
mai. Čia išgirstame, kad LSS Pir- 
mija, didžiai įvertindama Lietu
vos Atstovo p. Vinco Balicko nuo
pelnus lietuvių tautai, Britanijos 
lietuviams ir skautų sąjūdžiui,su
kaktuvinių metų proga atžymi jį 
PADĖKOS ordinu su rėmėjo kas
pinu. Vytis S. Kasparas už darbą 
lietuvybei bei sąjūdžiui apdovano
jamas Tėvynės Sūnaus žymeniu. 
Seka įžodžiai; davusiems įžodį 
broliams ir sesėms kaklaryšius 
užriša Vyr. Skautininkas. Sesė R. 
Molienė kviečiama užmegzti ge
rojo darbelio mazgelį.

Po svečių pristatymo Lietuvos 
Atstovas žengia prie trispalvės, 
kur VS taria jautrų žodį ir p. V. 
Balickui iškilmingai prisega or
diną. Įteikus žymenį broliui Kas
parui, dalyviams žodį taria Lie
tuvos Atstovas, o brolis Molis 
perduoda sveikinimus nuo LSS Pir- 
mijos, Seserijos Vyr. Skautinin- 
kės ir Brolijos Vadijos, linkėda
mas negausiam rajono vienetui

VS Petras Molis skautų iškilmingoje 
sueigoje Londone.

Brolijos VS prisega Padėkos ordiną Lie
tuvos atstovui Londone Vincui Balickui

tęsti pamiltą ir reikšmingą darbą 
su jaunimu. Vėliau į svečius ir 
visuomenę prabilo s. J. Maslaus
kas, išreikšdamas padėką už vi
sokeriopą paramą rajonui, už ma
lonią VS viešnagę, ir įteikdamas 
svečiui rajono vardu simbolinę do
vanėlę. Dovanėles įteikia jauniau
sia skaučių kand. M. Zinkutė, o 
skautininke! Molienei ir dukre
lėms - jauniausias skautas L. 
Girėnas.

Po sueigėlės vyksta fotogra- 
favimasis, šnekos ir užkandžiai, 
kuriuos paruošė V. Jurienė ir 
Senkuvienė. Sesėms G. Zinkienei, 
R. Sovienei ir L Gerdžiūnienei 
svečius vaišinant ir globojant, 
vyksta bendras pasikalbėjimas. 
Dalis vadovų ir rėmėjų atžymimi 
ženklais ir skautiška spauda.

Brolijos VS labai pareigingas, 
malonus, nuoširdus ir mielas: sa
vo viešėjimo metu Londone kiek
vienam sutiktam rėmėjui dėkojo, 
įteikdamas skautišką ženklą ar 
skautiškos spaudos. Taip pat sten
gėsi aplankyti Lietuvos pasiunti
nybę, Lietuvių Sodybą, Lietuvių 
Namus, šv. Kazimiero bažnyčią, 
kleboniją ir kitas vietoves.

Anglijos rajono vadovai-ės, 
skautai ir sutiktoji visuomenė iš
reiškiame lietuvišką-skautišką 
AČIŪ. Skautininkų Molių svečia
vimasis ilgai neišdils iš mūsų 
širdies.

s. J. Maslauskas,
viso Anglijos Rajono vardu
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Ilgametis Skautų Aido bendradarbis s. 
V. Bacevičius, apdovanotas Lelijos 
ordinu. Priima šį Įvertinimą iš v.s. V. 
šenbergo.

TAUTOS ŠVENTĖ 
SYDNEJUJE

Saulėtą rugsėjo 10 d. rytą, 
drauge su kitom lietuvių organi
zacijom, į Lidcombes šv. Jochimo 
bažnyčią suskrido virš 60 Aušros 
tunto skautų-čių, vadovaujami tun- 
tininko ps. B. Barkaus, paminėti 
Tautos Šventų. Jų tarpe matėsi 
ir dalis rajono vadijos narių.

Po pamaldų buv. Liet. Klubo 
patalpose įvyko tunto sueiga, ku
rios metu jaun. skautės įžodį davė: 
V. Brazelytė,' J. Bučinskaitė, B. 
Hornaitė ir R. Šutaitė; jaun. skau
to - D. Hornas, A. Šutas, A. Vin
gilis ir R. Vingilis.

Tuntininko įsakymu, į vyr. 
laipsnius pakelti šie broliai 
sesės: vyr. skiltininko-kės: v.s. 
si. J. Bogušaitė, v.s. si. E. Žižytė, 
s.v. si. R. Bukevičius ir s.v. si. R. 
Milašas; į skiltininko-kės - v.s. 
psl. E. Kiverytė, s.v. pi. R. Sa
dauskas, ir psl. E. Karpavičius; 
į paskiltininkio-kės - s.v. V. Šly- 
teris, s.v. A. Zduoba, L. Adomė
nas, R. Kabaila, R. Antanaitis, V. 
Maksvytytė, L. Karpavičiūtė, V. 
Viliūnaitė, G. Viliūnaitė, V. Mo
tuzas ir A. Stašionis. Kai kurios 
sesės perėjo į aukštesnius paty
rimo laipsnius.

įvyko pasikeitimas ir skaučių 
Živilės draugovės administracijo
je; dėl mokslo iš pareigų pasitrau
kė draugininke v.s.v. si. D. Šlio
gerytė. Nauja draugininke paskir
ta G. Viliūnaitė.

Tunto sueiga užbaigta nuotai
kingu pačių jaunųjų pravestu lau
želiu.

v.s. B.Z.

ŠARŪNO IRKLUOTOJAI

Penki L.K. Šarūno draugovės 
skautai (Elizabeth, N.Y.) liepos 
22-23 dienomis turėjo dviejų die
nų su nakvyne iškylą laiveliais 
Delaware upe. Ši upė skiria New 
Jersey ir . Pennsylvania valstijas 
ir teka per kalnuotas vietas.Gam
ta labai įdomi. Iškylavimo ruože 
Delaware upė buvo maždaug nuo 
300 iki 500 pėdų platumo.

Upės kelionėje dalyvavo ps. K. 
Matonis, psl. Arvydas Liobis, psl. 
A. Bitėnas ir skautai Alg. Liobis 

Pasiruošimas vandens iškylai 
A. Bartytės nuotr.

Šarūnieėiai irkluoja Delaware upe.

Kelionė jau prie pabaigos

ir L. Bražėnas. Iškylą pradėjome 
saulėtą šeštadienio rytą, apie 8 
vai. Karšta buvo diena. Tą dieną 
nuirklavome 18 mylių. Pasirinką 
patogią vietą nakvynei, pavakarie
niavome ir ėjom miegoti, nes visi 
jautėm nuovargį.

Sekmadienio rytą atsikėlę, 
irklavome toliau. Nuirklavę 12 my
lių, apie pirmą valandą po pietų 
baigėme iškylą ir pradėjome ruoš
tis kelionei į namus. Nors ir jau
tėmės truputį nuvargę, bet visi 
grįžome patenkinti iškyla.

psl. A. Bitėnas, adjutantas
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Jūrų skautų Jubiliejinės stovyklos 
ženklas. Lentą dekoravo s. Mirga 
Kižienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Jūrų skautų Jubiliejinėje stovykloje, 
Kanadoje, (iš kairės): stovyklos virš. j.s. 
A. Empakeris, buv. Prezidento Smeto
nos laivo kapitonas j.s. P. Labanauskas, 

v.s. kun. S. Kulbis, j.s. D. Kižys, s. M, 
Kižienė ir grupė Clevelando jūrų skautų.

A. Kijausko nuotr.

VYRESNIOSIOS SKAUTĖS 
SYDNEJUJE

Prieš keletą metų Sydnejaus 
vyr. skaučių Šatrijos Raganos bū
relis buvo tik . maža grupė. Bet 
dabar, į vienetą įsijungus eilei 
naujų mergaičių, pasikeitė visas 
būrelis: iš 22 narių, 10 yra vyr. 
skautės kandidatės; iš jų 5 tik 
pradėjusios skautauti. Būrelio 
vadovė v.s.v.si. Julija Bogušaitė, 
stengiasi taip parinkti sueigų pa
šnekesių temas, kad jos būtų įdo
mios vyresnėms sesėms ir nau
dingos kandidatėms.

Tai nelengvas uždavinys. Bū
relio sueigos, kuriose metai iš 
metų ruošiamasi patyrimo laips
niams ir įžodžiui, darosi nuobo
džios. Tad šatrijietės surado nau
ją būdą sueigoms pravesti. Mes 
visos galim mokytis ką nors nau
jo: iš tikro, kiek mes žinom apie 
Lietuvą? Tos, kurios jau skautau- 
ja ilgesnį laiką, daug žino apie 
skautiškus reikalus, bet silpnai 
pažįsta Lietuvos istoriją, jos li
teratūrą, o ypač tautosaką. Visos 
mūsų būrelio kandidatės ir dau
guma vyr, skaučių gimė Austra
lijoj. Joms skautavimo teorija yra 
labai svarbi, bet dar svarbiau -■ 
lituanistika, nes jos stengiasi lai
kytis lietuviškų papročių ir ne
pamiršti lietuvių kalbos.

Šiemet per vyr. skaučių su
eigas sesės stengiasi daugiau su
žinoti apie Lietuvą. Pašnekesiams 
pagrindas daugiausiai imamas iš 
būrelio parenf vyr. skaučių kan
didačių konspekto.Šioje programos 

dalyje kandidatės visada yra silp
niausiai pasiruošusios ir nors se
sės stengiasi įsigyti žinių iš knygų, 
tai nėra lengva ir greit pasimirš
ta ma.

Taigi mes sydnejiškės radom 
kitą būdą. Viena ar dvi vyr. skau
tės paruošia pašnekesį reikalinsta 
tema, visas būrelis atydžiai iš
klauso, o paskui diskutuoja. Jau 
daug sričių taip išnagrinėjom 
Lietuvos skautavimo istoriją, (apie 
kurią mums pasakojo tuntininkas 
ps. B. Barkus), Lietuvos geogra
fiją (v.s.si. D. Adomėnaitė), ne
priklausomos Lietuvos politinį su
tvarkymą, dabartines sąlygas Lie
tuvoje ir kt. Vieną sueigą skyrėm 
Australijoj gyvenančių lietuvių po
etams nagrinėti.

Būrelio sueigos yra sėkmingos, 
nes visos skautės gali kuo nors 
prisidėti prie diskusijų. Pav., se
sės s. E. Laurinaitienė ir ps. L. 
Žalienė mums paaiškino,kaip Lie
tuva buvo administruojama, kai 
jos gyveno nepriklausomybės lai
kais. Kitos sesės galėjo pridėti 
tėvų atsiminimus ir Lietuvoje ap
silankiusių pasakojimus.

Toks "mokymasis" niekad ne
pabosta, nes visos gali aktyviai 
dalyvauti. O kai pavargstam 
dainuojame sueigose išmoktas dai
nas-. Sueigas baigiam kavute.

Šatrijos Raganos būrelis yra 
stiprus skaučių vienetas. Sueigo
se skautės ne tik drauge pralei
džia malonias sekmadienių popie
tes, bet ir daug išmoksta apie Lie
tuvą ir lietuvius.

v.v. si. Eglė Žižytė

KLAIPĖDOS IŠKYLA
Rugp. 4-6 d.d.Clevelando Klai

pėdos vietininkijos vyresnieji jūrų 
skautai, kurių daugumas negalėjo 
dalyvauti Jubiliejinėj stovykloj Ro
muvoje, turėjo savaitgalio iškylą 
prie Pymatuning ežero. Oras buvo 
puikus. Pastatų palapines ant eže
ro kranto, buriavo, irklavo ir mau
dėsi gražioje gamtoje.

Išvykai vadovavo vietininkas 
j.s. D. Kižys. Visus skaniai mai
tino budžių kandidatas P. Gaižutis. 
Trijų dienų iškyla parodė, kaip 
gražiai pats jaunimas mokėjo su
sitvarkyti visus reikalavimus, gy
venant gamtoje.

Rudeniui atėjus.vietininkijavėl 
reguliariai kas pirmadienį daro 
sueigas.

Sesė Mirga

s. R. SPALIS - 
KONKURSO LAIMĖTOJAS

V.s. Romualdas Spalis, gyve
nąs Halifaxe, Anglijoj, laimėjo šių 
metų Dirvos novelės konkursą. 
Teisėjų komisiją sudarė Balys Au
ginąs, Jonas Daugėla ir Aleksas 
Laikūnas. Rugsėjo 10 d. posėdy 
dalyvavo ir Dirvos redaktorius 
V. Gedgaudas. Simo Kašelionio 
500 dol. premija paskirta už no
velų "Išrišimas". Konkursui bu
vo atsiųsta 13 novelių.

Skautininką Spalį buvome pla
čiau paminėjų š.m. Sk. Aido antra
me numeryje.
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Air STOVYKLOS GINTARO MOKYKLOS APMASTYMAI 
PER PASKUTINI LAUŽĄ

tęs.
- Stato stulpus, ka^ 

čiai - ar jau tvirtai stovi?
- Ar žinai, kad sesės savo pa- 

stovyklų susiranda pagal kvapą? 
DAINOS:

- O atsimenu namelį, 
kai lyja palapinėje...

- Tris dienas, tris naktis 
pas -seses slinkau...

- Ar aš tau sese nesakiau, 
nekalbėk su broliu sargybos

metu...

- Saulutė tekėjo,
o mes tris kart aplink stovyklą 

bėgom...

’ida - dzinguliukų

mokyklą
/■' y ' įSilipom. 

go gintarietes, 
ąžuoliečiai.

,kta, kam tie broliai 
į palieka skolai, 

Slamh. Oja per naktis, 
Vagia šlipsus per akis.

Rytą praplėšiam akis, 
Bet aplink - tamsi naktis. 
Išropojam pusryčiaut, 
Klausinėjam, kur juos gaut?

Žiūrim - puodai sukabinti 
Ir degtukai išdalinti.
Štabo sesės kai ateis - 
Gal nei puodai neužkais?

Tik prisėdom pailsėti - 
Varpas pradeda skambėti. 
Griebiam knygas, pieštukus - 
Reiks darytis užrašus.

Išgyvenom tas dienas - 
Dar geresnės atsiras: 
Siunčia mus paiškylaut, 
Patyrimo daugiau gaut.

Šliumpu-pumpu per miškus, 
Ten paklydom tris kartus.
Lipom kalnais, šlaužėm kloniais - 
Gelbėkit, gerieji žmonės!

Naktį mus Antanas veda, 
Visos įsikibė^ seka.
Batareikos uzgesytos 
Akys,rodos išbadytos.

Po kelionės - vėl gerai, 
Miegame mes taip saldžiai. 
Tik tie broliai nelabi 
Mus prikėlė per anksti..

Visos mes čia sunkiai vargom, 
Nebijojom kieto darbo.
O kai reiks namo važiuot, 
Visos imsim ašarot...

vyr. sk. psl. Guoda Jelionytė, 
Bičių skiltis

(Pučia Vėjas)

90.11 1.2 7 6
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