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M. K. Čiurlionis.

SAULĖS KRAŠTUI

Didžiojo mūsų dailininko, grafi
ko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlio
nio “Karalių pasaka” gimė 1909 m. 
pavasarį. Turbūt nėra pasaulyje 
kito tokio paveikslo, kuriuo daili
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ninkas taip subtiliai išsakytų savo 
meilę ir ilgesį gimtajam kraštui. 
Pats Čiurlionis, ilgai “Karalių pa
saką” širdy išnešiojęs, šį paveikslą 
šitaip aiškino:

- Išėjo du karaliai į mišką. Bet tu, 
broliuk, nemanyk, kad tai buvo du 
paprasti karaliai ir kad tai buvo 
paprastas miškas. Tai viskas pasa
kiška, didinga. Miškas toks, jog ant 
medžių šakų telpa didžiuliai 
miestai su rūmais, bokštais. Tai vis 
ant šakų. Tai šakos, o kokie me
džiai, kurie turi tokias šakas! O 
koks visas tokių medžių miškas. 
Tokiame miške vaikščioja sau tie 
du karaliai. Bet kokie karaliai, gali 
suprasti. Jų liemenys prilygsta 
medžių stuobriams, arba dar sto
resnį. Toks pat ir jų ūgis. Žinoma, 
tai milžinai. Jų pasakiški tautiniai 
rūbai, išdidžios karūnos... Miškas 
niaurus, tamsus. Jie vaikščioja ir 
ieško. Ieško, iš kur tame tamsiame 
miške lyg šviesa šviečia. Ir jie rado 
žemėje, tarp galingų tamsių stuo
brių, mažutį saulės šviesa spindintį 
daiktelį. Vienas karalių paėmė tą 
spindintį daiktelį į rieškučias,

Koplytėlė - Čiurlionio pieš.

abudu žiūri ir stebisi. Kas čia galė
tų būti? Neišmanėliai. Tie didieji 
karaliai niekad to nesupras. O tai 
tik paprastas, mums taip gerai vi
siems žinomas, lietuviškas kaimas. 
Jis spindi pasauliui savo savotiška 
lietuviška kultūra. Tik jie to nesu
pranta...

Nesuprato tada karaliai, bet 
rastą grožį pamilo ir kaip retą 
brangenybę tebelaiko dar ir šian
dien savo delnuose. Saule spindu
liuojanti Lietuvos peisažo detalė 
karalių delnuose šiandien mums 
simbolizuoja visą mūsų mažutę 
tėvų žemę dideliame, tamsiame 
pasaulio miške. Tik milžinai, kaip 
tie karaliai, milžinai anapus ir 
šiapus marių, gali išsaugoti savo 
delnuose tą brangenybę ir išnešti 
ją iš miško šešėlių į vaivorykšte 
skliautuotus laisvus laukus.

Tad, aukim milžinais Saulės 
kraštui ir budėkim!

ps. I. šerelienė
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ATEINA NAUJIEJI
Pasibaigė “senieji” metai. Visi 

norime, kad naujieji atneštų naujų 
dalykų, nuotykių, pergyvenimų, 
laimės, draugysčių. Skautų eiles 
papildys nauji nariai, paaugę iki 
vilkiukų ar paukštyčių amžiaus, ar 
peržengę slenkstį į kitą šaką. Visi 
norime daugiau naujų. Bet kaip 
jaučiasi tas naujas narys ar narė? 
Gera norėti naujų dalykų, bet nėra 
lengva būti nauju “senesniųjų” 
tarpe.

Mąžąs vaikas, atsiradęs savo 
naujoje šeimoje, nelabai gerai jau
čiasi - todėl ir rėkia, ir kelia triukš
mą, lyg klausdamas: “Kas čia da
rosi? Ką jūs visi čia veikiate, žiūrė
dami į mane? Paaiškinkite man, 
kur aš patekau ir ką man reikia 
daryti?”

Gal naujas skautas, ar akademi
kas, ar vyresnioji skautė taip ne
triukšmauja staiga gavęs kitokį 
kaklaraištį ir atsidūręs ten, kur 
neturi tiek draugų, kur programa 
kitokia, kur papročiai ir tvarka 
nauji. Bet savo širdyje norėtų to 
paties paklausti. Iš kito miesto 
atsikraustęs irgi nori dalyvauti.

Ir neužtenka tik pirmąją sueigą 
ar tuoj po įžodžio paduoti ranką ar 
pabučiuoti, ar pasveikinti. Užtrun
ka, kol net ir jaunas žmogus pri
pranta, supranta, įsijungia.

Per Naujuosius Metus svarbu 
pagalvoti ir apie naujus mūsų bro
lius ir seseris.

v.s. A. Saulaitis, SJ

Sesės ir Broliai!

Švenčių proga priimkite labai 
nuoširdžius prasmingų Šventųjų 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų - 1974 - 
Metų linkėjimus!

Norime būti geri žmonės, trokš- į. 
tame išlikti sąmoningi lietuviai, 
ryžtamės būti uolūs skautai ir 
skautės, siekiame laimės sau, savo 
artimiesiems ir visiems.

Laikydamies lietuviškosios

X^X^X^X^X-^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^-IX^X^

PO AUKSINIU SUKAKTUVIŲ 
SU DŽIAUGSMU ŽENGIAME

Kai minėjome auksiniais simbo
liais pažymėtą SKAUTŲ AIDO 
sukaktį, mums, kuriems buvo skir
ta kuo nors prisidėti, kad skautiš
kai lietuviškas žodis ugdytųsi - 
malonu pagalvojus apie praeitį, 
džiugu - dabarties tobulėjimą ste
bint, drąsu - į ateitį žvelgiant.

Jei prieš'50 metų įžiebta idealiz
mo liepsnelė neužgęso pokario 
metu barakų ir kareivinių skers
vėjuose, jei ji neužduso išeivijos 
didmiesčių tvaike, neturėtų būti 
vietos jokiam pesimizmui ateitį 
pasitinkant. Reikėtų tik daugiau 
pasitikėjimo idealistų kuriamomis 
vertybėmis savo tautos ir visos 
žmonijos gerovei, kad “... pasaulį 
paliktume geresnį, negu jį 
radome”.

Reikėtų tik padėti visas pastan
gas idealistinį nusiteikimą skiepyti 
savajam jaunimui, burti savano
rius kovai už jaunuolio formavimą 
taip, kad jo, kaip pilnutinės asme
nybės, išsibalansavimas vaizdžiai 
atsvertų materialistinės aplinkos 
brukamą vienašališkumą.

Šių tikslų siekiant, verta pamąs
tyti ir suprasti, kad mes skautiš
koje šeimoje nuo vilkiuko-paukš- 
tytės iki veterano skautininko-ės 
toje per dešimtmečius išbandytoje 
sistemoje turime beveik visas 
galimybes minėtiems tikslams 
siekti ir pasiekti. Kartais tik gal 
perdaug išeikvojame laiko dėl for
malinių, bet neesminių reikalų, 

skautybės sąjūdžio, dirbdami savo 
bendruomenei, gyvendami pagal 
skautų-skaučių įžodį bei įstatus ir 
nuolat siekdami tarnauti Dievui, 
Tėvynei, Artimui galime tikėtis 
atlieką savo idėjinį pašaukimą.

Laimingai!

Budžiu

Tarybos Pirmininkas 
Antanas Saulaitis

bederindami atskirų šeimos narių 
nuomones, nuotaikas, žmogiškuo
sius pasikarščiavimus. Mūsų yra 
daug, todėl, jei kur kartais išsiski
ria nuomonės, yra labai natūralu. 
Esu įsitikinęs, kad mes visi ir visos 
tikime šviesesniu mūsų tautos ir 
žmonijos rytojumi, kad dėl jo ne
pavargdami ir su džiaugsmu dir
bame. To vedami, man rodos, 
judėjo, juda ir ateityje judės mūsų 
mielojo SKAUTŲ AIDO darbuo
tojai, jungdami visus Sąjungos 
narius marguose šio žurnalo pusla
piuose. Gal tik, antrąjį penkiasde
šimtmetį pradedant, reikėtų dau
giau dėmesio šiems puslapiams 
skirti - rašantiems rašyti, skaitan
tiems skaityti, nepaliekant pasku
tinėje vietoje ir finansinių reikalų. 
Čia gal reikėtų laikytis posakio: 
Kai visi duoda mažai - yra daug, kai 
vienas duoda daug - yra mažai.

Praeitis, dabartis ir ateitis taip 
glaudžiai jungiasi, kad toje jungty
je sunku atskirti ir pajusti jų 
tikrovę., Ką tik tarti žodžiai tampa 
praeitimi. Keičiasi vardai ir žmo
nės. Jiems keičiantis telieka kelro
džiai tie patys - toks yra mano lin
kėjimas visiems SKAUTŲ AIDO 
darbuotojams dabartyje ir ateity
je. 0 jiems talka, parama ir reika
lingos aukos tesiremia į skautiškąjį 
įsakymą: “Nelauk iš kitų nieko, bet 
viską duok pats kiek gali”.

v.s. Česlovas Senkevičius
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ANTANAS

SMETONA
Sausio 9 d. sueina 30 metų nuo 

buvusio Lietuvos prezidento An
tano Smetonos mirties.

Antanas Smetona - paskutinis 
Lietuvių skautų Šefas - gimė 
1874.8.10 Užulėnio k. Ukmergės 
aps., mirė 1944.1.9 Clevelandei 
Visą savo gyvenimą dirbęs lietuvių 
tautos gerovei su mintimi:

“Reikia atsiminti, jog tautiškai 
auklėtis yra tuo pačiu žygiu ir 
žmoniškai auklėtis”.

“Tautos mokosi vienos iš kitų, ir 
tas mokymasis jas geran artina, 
padeda joms savo gerąsias savybes 
sutvirtinti. Tad kas gero yra tau
toje, tai nenyksta, o pasireiškia 
aikštėn ir jos, kaip skirtingo žmo
nijos nario, padaro veidą indomes- 
nį, padaro tautą stipresnę. Klai
dinga manyti, kad tautai, norinčiai 
sveikai išlikti, reikia apsitverti 
kinų siena. Priešingai, bendrauda
ma su kitomis tautomis, imdama iš 
jų kas gera, ji grūdinasi ir darosi 
atsparesnė, auklėdama save iš 
savo pažymių”.

S. Smetonienė, B. P. Baden- 
Powell, A. Smetona, Baden-Powell 
žmona Palangoje 1933 m.

“Auklėti jaunimas yra auklėti 
tauta. Toks skautų tikslas, nors jų 
organizacija visuotinė, pasklidusi 
per visą žemę. Dievui ir Tėvynei 
augti ir dirbti yra dorovės dėsniais, 
bendrais visai žmonijai, ugdyti ir 
grūdinti jaunimo valią savo tautos 
gerovei. Tai pasiekiama ne žodžių 
pamokymais, o darbais'.

Norint auklėti jaunimas SAVO 
TĖVYNEI, reikia ji pažinti: prisi
statyti jos praeitis, išsiaiškinti jos 
dabartis ir vaizduotis jos ateitis”.

“Gėrėtis garbingąja Lietuvos 
praeitim yra maža, reikia dar mo
kėti mums susiklausyti ir dirbti. 
Kultūros vaisius, senovės Lietuvos 
sukrautus, daugiau yra sunaudoję 
svetimieji, o ne mes. Mums tenka 
kurti iš naujo, turint didelių spragų 
tarp praeities ir dabarties”.

“Ir mes lietuviai, jei norime pa
teisinti savo buvimą, turime savo 
meną vertinti, turime kurti ir savo 
kūrimą parodyti žmonijai. Praša
liečiai geriausiai pažįsta mūsų tau
tą per meną, ir dėl to mes t tinime 
jam daugiau globos rodyti”.

“Mus visus jungia tautinės kul
tūros pagrindas, ant kurio mes 
stovime ir ant kurio norėtume ma-’ 
tyti kitus stovint, bendra sielos 
kultūra, auklėjama krikščionybės 
principais”.

A. Smetona lanko skautų sto
vyklą.
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MAŽUOJU SALIUTU 

VĖLIAVA GERBK!

Kiekvienas skautas žino, kaip 
elgtis išgirdus šią komandą. Saliu
tuojame vėliavas stovykloje ke
liant ir leidžiant, saliutu gerbiame 
įnešant į salę.

Vėliavai gerbti, kelti ar leisti yra 
dar ir tarptautiniai nuostatai, ku
riuos skautai turime žinoti.

Vėliava nėra vien daiktas, ku
riuo pradedame stovyklinę dieną 
ar kurios pasilaikome Įžodį duo
dami. Tai yra tautą - valstybę 
atstovaujantis ženklas: kaip tokia 
ji yra gerbiama.

Tautinės vėliavos lauke laikomos 
tik nuo saulės patekėjimo iki lai
dos. Į stiebą vėliava keliama grei
tai, energingai, o leidžiama, tyliai, 
lėtai.

Rikiuotėje gyvenamo krašto 
vėliava yra nešama rikiuotės de
šinėje, arba, jei yra vėliavų eilė - 
priekyje.

Salėje, bažnyčioje ar namuose 
statant ar kryžiuojant dvi vėliavas, 
gyvenamo krašto vėliava yra 
dešinėje.

Statant kelių valstybių ar orga
nizacijų vėliavų grupę, gyvenamo 
krašto vėliava stovi viduryje.

Gedulo atveju, vėliavą keliant iki 
pusės stiebo, pirmiausia vėliava 
pakeliama iki stiebo viršaus ir tada 
nuleidžiama iki pūsės. Vakare lei
džiant vėliavą, ji pakeliama iki vir
šaus ir tada nuleidžiama.

Atskirų valstybių vėliavos ke
liamos ant atskirų stiebų ir turi 
būti maždaug vienodo dydžio. 
Tarptautiniai įsakymai draudžia 
taikos metu vienos valstybės vė-
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PATAUPYK
SNAIGĘ

VASARAI

K- ip vasarą ar rudeni renkame 
gėles ir lapus, taip žiemos metu 
galime pasidaryti snaigių rinkinį.

Šiam darbeliui turime turėti 
“polyvinyl formal resin” ir 
“ethylene dichloride”, keletą 
plokštelių švaraus, lygaus stiklo, 
metalo ar stiklo lazdelę, gabalėlį 
juodo aksomo ir snaigių!

Renkant snaiges, visi prietaisai 
turi būti lauko temperatūros (gali
ma laikyti garaže).

Vieną gramą “polyvinil formai 
resin” sumaišyti su 100 cc 
“ethylene dichloride”. Didelėms

snaigėms naudojama 2 gramai 
resin’o.

Paruoštas plastmasės (plastikos) 
skystis užpilamas ant šalto stiklo. 
Nukritus snaigei ant aksomo, 
stiklo ar metalo lazdele paimk ją 
atsargiai ir uždėk ant plastmasės 
(plastikos). Laikyk stiklą šaltai 
lauke po padangte, kol plastmasė 
sukietės - 10 iki 20 minučių. Kad 
snaigės nuo aksomo būtų lengviau 
paimamos, lazdelės galas pamirko
mas truputėlį į plastmasę. Tada 
snaigė prie jo limpa.

Galima leisti s^aųLms tiesiog į

plastmasę nusileisti. Imant snaiges 
nuo aksomo, išrenkame tas, kurios
labiau patinka.

Snaigė, įleista į plastmasę pra
deda tirpti, vanduo išgaruoja, tuo 
metu plastmasė sustingsta ir lieka 
tik graži snaigės forma.

Snaigių formas stebime padėję 
jas ant tamsaus dugno, šviesoje, 45 
laipsnių kampu pakreipę padidina
mąjį stiklą.

Mokiniams dėl plastmasės pa
tartina kreiptis į savo mokytojus.

Šis snaigių rinkimo metodas 
buvo paruoštas dr. Vincent J. 
Schaefer. Pačios pirmosios snaigių 
nuotraukos buvo padarytos 1885 
m. Wilson A. Bentley.
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Tarp šių raidžių yra 32 mūsų patuose

randami žodžiai.
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SKAUTYBĖ - MOKYKLA?

Paukštytė, sugrįžusi iš pirmos 
sueigos, sako savo mamai: “Iš visų 
mokyklų, kur man reikia eiti, 
sekmadienio yra pati geriausia!” 
Mokykla! Sese ir broli vadove, 
skautybėje žodis “mokykla” turėtų 
būti tik dainose, kaip pav. apie 
tautinę stovyklą, kai dainuojame 
“tai geriausia skautiška mo
kykla...”

Mūsų sueigos negali būti mo
kykla. Mes skautaujame - gyvena
me! Skautas mokosi žaisdamas, 
ieškodamas, dalyvaudamas. Skau
tybėje nesakome “daryk taip, ne
daryk to”. Skautas YRA tiesus, 
ištikimas, paklusnus, taupus... Kad 
skautas toks būtų, nepasieksime 
tikslo savo draugovę klasėje už 
stalų susodinę, lentoje įstatus ra-

Daina geriau skamba, kai links
ma draugininke kartu dainuoja. 

šydami. Draugininkas neturi už
duoti skautams darbą, o pats iš tolo 
juos stebėti, prižiūrėti. Reikia 
KARTU dirbti, žaisti, keliauti.

Mūsų sesės ir broliai bus tik tiek 
skautiški ir laimingi skautybėje, 

kiek linksmai ir skautiškai bus 
nusiteikęs draugininkas. Geros 
skiltys turi gerus skiltininkus, 
geros draugovės - gerus drau
gininkus.

0 Tavo draugovė?
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Bituanicos tunto 
ženklas 1966 m.

s

Laukiniai galvijai taurai Lietu
voje buvo labai gausūs. Retėjant 
girioms, išnyko ir taurai. XVII am
žiuje taurų Lietuvoje jau nebebu
vo. Paskutiniai taurai laikėsi Balt-

Z/lRNAViOjįjį

vydžio giriose. Vytauto Didžiojo 
laikais taurai buvo plačiai medžio
jami ir labai vertinami. 1409 m. 
Vytautas padovanojo keletą tauru 
Kryžiuočių Ordino magistrui. Tik 
šis neilgai dovanomis džiaugėsi. 
1410 m. prie Žalgirio įvyko mūšis, 
kur kryžiuočiai buvo nugalėti ir 
nuo to laiko jų ordinas pradėjo 
silpnėti.-

Vokiečių keliauninkas Herber
šteinas keliavęs po Lietuvą 1517 m. 
gavo dovanų taurą iš Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio ir Lenkijos 
karaliaus Žygimanto Augusto.

Skautai dažnai naudojo tauro 
vardą savo dalinių ar stovyklų pa
vadinimams. New Yorko skautų 
tuntas vadinasi Tauro Tuntu.

Tauro Rago orkestras Chicagoje. 
S. Algimantas Kezys, S.J., s. Mo
destas Jakaitis, v.s. Vladas Vilei
kis, s. Vytautas Namikas, ps. Ro
mas Burba, s. Regimantas Vede- 
gys, s. Romas Povilaitis. Čia jie 
koncertuoja “Aušros Vartų” Tunto 
baliuje.
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1858-1860 metais pastatyta pir
ma geležinkelio linija, einanti pro 
Vilnių (į Daugpilį)?.. 1881 metais 
per Vilniaus geležinkelio stotį 
perėjo virš 450.000 keleivių?

Vilniaus viešoji biblioteka 1914 
metais turėjo 310.000 tomų, kurių 
tarpe ir lietuviškas knygas, spaus
dintas Amerikoje, nuo 1903 metų.

Vilniuje kalti pinigai

XVI amžiuje iki Vilniaus at
plaukdavo prekybiniai laivai, kurie 
buvo 35 metrų ilgio, 10 metrų plo
čio, ir galėjo pakelti 160 tonų?

Vilniuje 1524 metais pradėtos 
liedinti patrankos? Kad Vilniaus 
pinigų kalykla veikė jau XV am
žiaus pabaigoje?

Pirmosios knygos Vilniuje iš
spausdintos 1525 metais P. Skorino 
spaustuvėje?

Į tarptautinį kongresą Vienoje 
1515 metais Lietuvos didikai 
Radvila ir Goštautas iš Vilniaus 
atsivežė šimto muzikantų or
kestrą?

1717 metais buvo įvestas viešas 
paštas, o 1718 metais iš Karaliau
čiaus pradėjo ateiti paštu pirmieji 
laikraščiai, o Vilniuje pradėta leisti 
laikraštis 1760 metais?.. Pirmųjų 
laikraščių pavadinimai: Lietuvos 
kurjeris, Literatūrinės žinios?

1832 metais viena didžiausių 
Vilniaus ligoninių turėjo 225 lovas?

Pirmuoju naujai įsteigtos tapy
bos katedros vedėju Vilniaus uni
versitete 1798 metais buvo garsu
sis dailininkas Pranas Smuglevi
čius, kilęs iš Žemaitijos?

Vilniaus universiteto biblioteko
je 1803 metais buvo 12.000 tomų 
knygų? Lietuvių Mokslo D-jos komitetas 

Vilniuje 1911 m.

1907 metais Vilniuje buvo 
įsteigta Lietuvių mokslo draugija, 
kurios nariais buvo Jonas Basana
vičius, A. Žmuidzinavičius, J. Ja
blonskis, K. Būga ir kiti. 1914 me
tais ji turėjo 650 narių?
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Paukštytei-Vilkiukui
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Žinok savo pėdų ilgį. Kiek kartų 
turi dėti koją prieš koją, kad turė
tum 1, 2 jardų? Išmatuok ir savo 
žingsnį. Kiek žingsnių turi eiti, kad 
nueitum 10, 25 jardus?

Eiti skautų žingsniu reiškia 
žingsniuoti tam tikrą žingsnių 
skaičių ir paskui bėgti risčia tokį 
pat skaičių. Nueik 20 žingsnių ir po 
to bėk 20 ir pamatysi, kad gana 
sparčiai toli nueisi ir nepervargsi.

Patikrink, kaip ilgai tau trunka 
neskubant nueiti vieną mylią. Da
bar žinosi, kiek laiko tau reikėtų 
nueiti dvi arba tris mylias iki nu
rodytos vietos.

Išmatuok savo delno, sprindžio, 
rankos iki alkūnės ir iki peties ilgį. 
Lengviau bus matuoti medžiagos 
arba virvės gabalą.

Išrųatuok, kurio piršto narys yra 
iričo ilgumo. Jei reikės inčo pločio 
daikto, bus patogu matuoti.

12

Nori žinoti medžio aukštį? Pa
prašyk draugo, žinantį savo ūgį, 
atsistoti prie medžio kamieno. 
Nueik gerą gabalą, tada ištiesk 
ranką su ilgu pieštuku kumštyje. 
Primerk vieną akį ir pieštuke 
nykščiu pažymėk draugo aukštį. 
Po to, nepasitraukęs iš vietos, iš
matuok medį tuo pieštuke pažy
mėtuoju gabalu.

X^X*^X^X^X^X^X^X^X4ttXtfS!>X4»X43>X4»XW:

SKAUTU AIDO 
REDAKTORIAI

redagavo Miestas ir
nuo: valstybė

1923 m. Vac. Baniulis Šiauliai Lietuva
Ig. Tamašauskas Kaunas Lietuva
V. Čečeta Lietuva

1923-1929 A. Graževičius, J. Merkis Lietuva
ir Ed. Zabarauskas Lietuva

1929 A. Saulaitis Lietuva
1937 K. Laucius Lietuva
1938 A. Saulaitis Lietuva
1940 (sustabdytas)
1946 A. Krausas Detmold Vokietija
1950 Pr. Enskaitis Rodney Kanada
1951 Stp. Kairys Toronto Kanada
1957 C. Senkevičius Toronto Kanada
1964 A. Saulaitis Oakville J.A.V.
1970-73 J. Toliušis Chicago J.A.V.

Pratinkis kilnoti daiktus, kurių 
svorį žinai, viena, kita ranka, tar
tum įvertindamas, pav. maišelį 
cukraus, miltų ir pan. Įprasi spėti 
daiktų svorį.

Lavink visus savo pojūčius ir 
būsi, žvalus skautas.

P.P.
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MANO DRAUGOVE
Per daugiau kaip 40 skautavimo 

metų teko priklausyti visai eilei 
skautiškų dalinių. Daugelį jau pa
miršau, bet mano draugovė niekad 
neišnyksta iš atminties.

Ir štai puikiausių vyrų pasaulyje 
grupė: “Gedimino” D-vė 1931 m. 
Kaune. Kai kurių pavardžių jau 
nebeprisimenu. Gal kas iš Skautų 

Aido skaitytojų man primins?
1. Neprisimenu (kas gi tokį mažą 

prisimins?) 2. Aš pats (buvęs LSB 
Vyr. Skautininkas). 3. Neprisime
nu. 4. Dr. Yčas (gyvena Kanadoje).
5. Stundžia (jūrų skautininkas).
6. Neprisimenu. 7. Zelenkevičius. 
8. Andriulis (Lietuvos krepšinio 
rinktinės narys). 9. Miliūnas? 

10. Garmus (žuvo skautų laivo 
“Budys” nelaimėje. 11. Petkevičius 
(miręs New Yorke). 12. Pūdymai- 
tis. 13. Karaliūnas? 14. Gutmanas 
(mano skiltininkas). 15. Neprisi
menu. 16. Petukauskas (jūrų skau
tininkas, gyvena Clevelande). 
17. Neprisimenu. 18. Montvila? 
19. Dr. Kišonas (draugininkas. Gy
vena Australijoje). 20. J. Mašiotas 
(mokytojas “Aušros” tunto globė
jas, mirė Chicagoje). 21. Rėklaitis 
(vilkiukų vadovas, žuvo karo metu. 
22. Neprisimenu. 23. Druskis (gy
vena Amerikoje). 24. Švedas. 
25. Ciplijauskas (gyvena Kanado
je). 26. Garmus (Lietuvoje).
27. Vilkaitis (gyvena Kanadoje).
28. Žemgulis? 29. Budrevičius (gy
vena Kanadoje). 30. Ciplijauskas 
(žuvo kovose Kaune). 31. Maša- 
nauskas? 32. Giedraitis (mano ge
ras draugas). 33. Neprisimenu. 
34. Laurinaitis? 35. Gaška (miręs 
Australijoje).

v.s. Vladas Vijeikis
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Džiugo kalnas prie Telšių

TUNTU VARDAI
IR MES

Skautas ar skautė tėra tik maža 
dulkelė Lietuvių Skautų-čių Są
jungoje. Bet kai pakyla vėjas, dul
kių debesys uždengia net saulę. 
Todėl mes visi žinome, kad nuo tų 
“mažų dulkelių” priklauso skauti- 
jos ateitis. Užtat skautai-ės gru
puojasi į skiltis, draugoves, tuntus. 
Kiekviena skiltis, draugovė ir tun
tas turi vardus, kurie ką nors pri
mena, kuo nors pasižymi.

Tolimoje Australijoje, Melbour
ne mieste, yra “Džiugo” Tuntas. 
Susipažinkime šiandieną su “Džiu
gu”!

Kas iš mūsų nežino Lietuvoje 
Telšių miesto - vadinamo Žemaičių 
sostine? Apie keturis km. į vakarus 
nuo Telšių yra Džiugo kalnas - 
piliakalnis. Palyginus su Amerikos 
kalnais, jis yra labai nedidelis - jo 
ilgis apie 80 metrų, plotis iki 40 
metrų ir aukštis - 60 metrų. Į pie
tus nuo piliakalnio teka Durbinės 
upelis. Apaugęs medžiais, vietomis 
■su stačiais šlaitais, vietomis su 
dideliais akmenimis, Džiugo kalnas 
lietuviams yra artimas ir brangus. 
Yra legendų, kad apie XV šimtmetį 
gyvenęs milžinas Džiugas. Jis 
vienu mostu iškasęs Masčio ežerą 
ir įkūręs Telšių miestą. Žmonės 
galvoja, kad tas piliakalnis yra su
piltas ant lobių. Įvairiais laikais 
turtų ieškotojai ten praleido daug 
laiko bekasinėdami žemę. Šiauri
niame kalno gale ir jo viduryje dar 
ir dabar galime rasti tas duobes.

Jei kada sutiksite brolį Jubilieji
nėje ar Tautinėje stovykloje iš 
“Džiugo” tunto, apsupkite jį ratu ir 
paskelbkite: “Mes viską apie tave 
žinome, mielas broli, žinome viską, 
viską...”

Rita

PASISTENKIME, KAD VĖLIAU 
NESIGAILĖTUME

Didžioji knyga “Lietuviškoji 
Skautija” laukia mūsų prenumera
tų. Pasistenkime!

“Lietuviškoji Skautija” - Pirmū
no v.s. Petro Jurgėlos ilgo gyveni
mo darbas - bus didelis ir labai 
reikšmingas šaltinis mūsų skautijai 
semtis dvasinės stiprybės ir sekti 
pavyzdžiu kaip galima ir reikia 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Knygos bus spausdinama tiek 

Pirmūnas jūrų skautų tarpe (iš 
kairj: j.s. D. Kižys, j.s. A. Gasne-

rienė, pirmūnas P. Jurgela ir j.v.s. 
VI. Petukauskas.

egzempliorių, kiek jų bus iš anksto 
užsakyta.

Visi LSS nariai, ypatingai vado
vai ir vadovės turėtų šią knygą 
turėti. Tuntai ir draugovės galėtų 
ją užsakyti saviems knygynėliams.

Knygos prenumerata - $10.00, 
garbės prenumerata - $25.00, lei
dėjai - $50.00. Leidėjai ir garbės 
prenumeratoriai bus atžymėti 
knygoje.

Užsakymus siųsti: Juozas Bru
žas, 7103 Avenue X, Brooklyn, 
N.Y. 11234.

Čekius rašyti: “Lietuviškoji 
Skautija”.
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DIDŽIOJI SCI(I)|
SKAUTU.AIDO 

SUKAKTUVES PRISIMENANT

Visų žvilgsniai ypač plačiai nu
krypo į jaunimo chorą bei tautinių 
šokių šokėjus. Juk tai jaunasis 
mūsų lietuviškos ateities avangar
das, prie kurio išauginimo nemažai 
prisidėjo ir auksinę sukaktį šven- 
čiąs “Skautų Aidas”. Tai buvo gy
vas atsakymas tiems pesimistams, 
kurie galvoja, kad be reikalo mes 
leidžiam spaudą, rūpinamės li
tuanistinėmis mokyklomis, jauni
mo organizacijomis ir t.t.

VI. Būtėnas (Dirvoje)
Kernavės tunto iškilmingoje 

sueigoje nepamirštas ir “Skautų 
Aido” auksinis jubiliejus: žvaku
tėm papuoštas “skautiškas” tortas. 
Iškilmingajai sueigos daliai bai
giantis, prisimename “Skautų 
Aido” 50 metų jubiliejų. Ilgametis 
“Skautų Aido” redaktorius ir da
bartinis LSS Tarybos Pirmininkas 
v.s. A. Saulaitis uždega simbolines 
torto žvakutes. Jo žodžiai primena 
mums skautiškos spaudos prasmę 
dabarties rėmuose. Pasidžiaugia 
v.s. Saulaitis ir tokiu dailiu ir gau
siu kernaviečių būriu, ypač šiltą 
žodį skirdamas tuntininkei s. E.

G. Plačo nuotr.

Šalčiūnienei už tvirtą tunto veiklą 
ir jos pačios prasmingą lietuviš
kumą.

R.B. (Naujienose)

Kad “Skautų Aidas” savo aidėji
mu nesilpnės, daug vilčių teikia vis 
jaunesnių pajėgų įsijungimas į sa
vosios spaudos darbus, kuris nėra 
lengvas, bet gyveniman įspaudžiąs

Chicagos skautai akademikai 
prie savo stalo Tarptautinėje 
Mugėje.

gilesnes pėdas, tvirčiau susmeigiąs 
gaires bendriems ateities žygiams.

Č. Senkevičius 
(Tėviškės Žiburiuose)

Programą pravedė v.sl. t.n. Li
dija Jadviršytė, taisyklinga ir gra
žia lietuvių kalba pažymėdama, 
kad “Skautų Aidas” ne tik ne
sensta, bet turiniu net jaunėja.

LSS Tarybos Pirmininkas v.s. A. 
Saulaitis sveikino “Skautų Aidą”, 
v.s. Č. Senkevičius linkėjo palikti 
pasaulį geresnį negu radome, o s. 
J. Toliušis pralinksmino visus savo 
nuotaikingu žodžiu, prašydamas 
nenaudoti rekordavimo juostelių, 
kad vėliau dėl pasakytų kalbų ne
iškiltų naujas “Watergate”, ir pa
siūlydamas padėti ūžiantį garsia
kalbį į archyvą, gi “Skautų Aidą” 
ragino remti ir skaityti.

r.f. (Mūsų Žiniose)

Svečiai skautiškos spaudos pa
rodoje, suruoštoje per R 4 minėji
mą Chicagoje. G. Plačo nuotri
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"ŽAROS" STOVYKLOS
DIENORAŠČIO LAPUOSE...

LIEPOS 8 D. Šiandien šv. Mi
šioms nuvykome į Lituanicos aikš
tę. Šios Mišios buvo įspūdingesnės, 
nes miškuose galime melstis, gie
doti ir tuo pačiu laiku džiaugtis 
Dievo sukurta gamta.

Varlių skiltis ■ laimėjo varlių 
lenktynes!

Nors daugelis galvoja, kad varlių 
nemyli, bet mes šiandien visai ki
taip galvojame. Buvo varlių lenk
tynės! Danos Sutkutės varlytė 
Mušeika lenktynėse laimėjo pirmą 
vietą, o paukštytės Rasos Zigaity- 
tės varlytė Be-Be laimėjo antrą 
vietą.

Po pietų dainavome Gojelyje. 
Išdainavome visas senas dainas ir 
išmokome naujų. Man atrodo, kad 
visoms labiausiai patiko daina 
“Ugnele, liepsnele”.

“Salotų” skiltis pastatėme laužą 
prie ežero. Laužas praėjo labai 
gražiai. Mėnulis ir vanduo švietė 
nakties ramumoje tarp miškų, ža
lumynų ir jau pavargusių sesių.

LIEPOS 10 D. Baigėme statyti 
stovyklos vartus! Vyriausias inži
nierius - sesė Aurelija, o jai padėjo 
visomis jėgomis “Agurkai”. Ne
paprasti vartai. Pro juos gali pra
važiuoti aukščiausias sunkvežimis.

“Pamidorai” ir “Čerepokai” 
lankymo metu žaidė tinklinį su 
broliais ir laimėjo!

LIEPOS 12 D. Šiandien Žaros 
stovykla švenčia Vilniaus 650 m. 
Gimimo dieną. Visos skaučių skil
tys padarėme įvairius modelius: 
Trijų Kryžių kalną, Gedimino pilį, 
Aušros Vartus ir 1.1. Pavakariams 
turėjome didžiulį Vilniaus tortą ir 

giedojom “Ilgiausių Metų”.
LIEPOS 15 D. Jau po savaitga

lio! Turėjome daug svečių. Mūsų 
vartus papuošėme pačia didžiausia 
juosta pasaulyje. Ją audėme visos 
skautės, o mus mokė sesė Ada. 
Buvo labai gražu.

Šiandien buvo vadovių rinkimai 
savivaldos dienai. Viršininke išrin
kome Daivą Balzaraitę, komen
dante - Daną Sutkutę.

Šiandien buvo vilkiukų ir paukš
tyčių sporto šventė. Mūsų paukš
tytės laimėjo ketvirtą vietą, bet 
mes vistiek jas sveikinome, kad jos 
mokėjo gražiai žaisti.

Aušros Vartų tunto “Žaros” sto
vyklai vadovavo v.si. t.n. Rima 
Skorubskaitė, paukštyčių rajonui 
“Tankumynui” - s. Janina Miku- 
taitienė.

“Žaros” stovyklos “Tankumy
nas" pasiruošusios dainai. Iš deš. 
antroji - paukštyčių rajono komen
dante si. Rita Baužytė, už paukš
tyčių stovi būrelių vadovės V. Mi- 
kutaitytė, I. Janonytė, Grigaliū- 
naitė ir D. Kairytė.

' "ŽAROS” STOVYKLOS 
DAINA

...Žiūrėk, mes dirbam, 
žiūrėk, dainuojam, 
žiūrėk, mes žaidžiam, 
žiūrėk, sportuojam, 
žiūrėk, mums linksma 
kartu žygiuojam
“Žaros” stovyklos takeliu.

“Žaros" stovyklos viršininkė ps. 
t.n. Rima Skorubskaitė (stovi 
ketvirta iš kairės) tarp stovyklau
tojų.
nuotr. s. A. Ramanauskienės
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PAUKŠTYČIU VAKARINĖ 
MALDELĖ

Vakare stovykloj 
Stojam į ratelį 
ir dėkojam, Dieve, 
Už gražią dienelę.

Tavo kelio ženklus 
Stengiamės išmokt, 
Jei kartais paklystam, 
Prąšom, dovanok.

Tau geri darbeliai,
Tau daina, juokai, 
Dovanų Tau “Žarą” 
Siunčiame linksmai.

JM
Seserijos stovyklos vadovės 

“okupavę" Brolijos stovyklą dali
jasi įspūdžiais. Nuotr. V. Kizlaičio

Jubiliejinėje Stovykloje Beau
mont, Ohio 1973 m. rugpjūčio 19-29 
d. reikėdavo ir taip pastovėti eilu
tėje belaukiant pietų. -tįįįk-

INFORMACIJA

Lietuvių Skautų Sąjungos 1973 
m. JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
proga, šalia Jub. Stovyklos daly
viams medžiaginių JS ženklelių 
(prisiuvamų prie uniformos), iš
leisti tai stovyklai atmint' ir meta
liniai ženkleliai, kuriuos gali įsigyti 
ir nešioti kiekvienas. Tie ženkleliai 
tinka nešioti ir prie neuniforminių 
drabužių.

Tais metaliniais JS ženkleliais 
derėtų papuošti ir mieluosius žmo
nes, kurie nuoširdžiai remia skau
tiškąją veiklą vietovėse ar kurie 
žymiai prisidėjo padėti vietovių 
broliams ir sesėms nuvykti į Jubi
liejinę Stovyklą.

Metalinių JS ženklelių Jub. Sto
vykloje buvo pristigta. Dabar jų 
kiek pagaminta papildomai.

Tie dailūs ir spalvingi metaliniai 
JS ženkleliai kaštuoja po $2.50. 
Ženklelių užsisakyti galima per v.s. 
Česlovą Kiliulį: 51 Torrey St., 
Dorchester, Mass. 02124.

Pageidaujama, kad būtų užsisa
koma ne pavieniui, bet grupėmis - 
didesniais kiekiais: iš karto visai 
vietovei ar bent tuntui.

JS ženklelius užsisakant, reikia 
drauge siųsti ir pinigus už juos.
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SESERIJOS VS CHICAGOJE

Praėjusio gruodžio 7-9 d. savait
galį Chicagoje lankėsi Seserijos VS 
v.s. Lilė Milukienė.

Vyriausios Skautininkės apsi
lankymo dienotvarkė buvo gerai 
suplanuota ir darbinga. Gruodžio 7 
d. vakare, vos išlipusi iš lėktuvo, 
sesė Milukienė skubėjo dalyvauti 
Seserijos ruoštos penkių lietuvių 
grafikų parodos Čiurlionio galeri
joje atidarymam Atidaryme daly
vavo virš 300 asmenų.

Šeštadienį, gruodžio 8 d. ryte, 
VS dalyvavo posėdyje “Skautybė 
Lietuvaitei” knygos II-os laidos 
leidimo reikalu. Po pietų jos laukė 
Vidurio rajono vadovių posėdis, 
kurį sukvietė vadeivė s. D. Eidu- 
kienė. Pasitarime taip pat dalyva
vo VS pavaduotoja s. L Kerelienė, 
Seserijos skyrių vedėjos - skaučių

SKAUTU AIDAS KLAUSIA...

Kiek skaučių reikėtų pakelti 
10,000 yardų medžiagos?

Per vienos sesės v.s. Reginos 
Kučienės rankas praėjo visų Sese
rijos skaučių uniformų medžiaga.

Prieš septynetą metų, suradusi 
krautuvę, kuri sutiko paruošti lie
tuvaitėms tinkamą medžiagą, sesė 
Regina iki dabar pati siunčia tą 
medžiagą kiekvienam skaučių tun

skyriaus s. N. Kersnauskaitė, jūrų 
skaučių skyriaus j.v.s. A. Gasne- 
rienė, vyr. skaučių skyriaus v.sl. R. 
Penčylienė, jaun. skaučių skyriaus 
s. J. Mikutaitienė, Chicagos ir 
Clevelando tuntininkės, vadijų 
narės ir kitos vadovės. Tris valan
das buvo svarstomi įvairūs reika
lai. Vėliau vakare vyko pasitarimas 
su Chicagoje gyvenančiomis Sese
rijos vadijos narėmis.

Sekmadienį, gruodžio 9 d. VS 
dalyvavo bendroje iškilmingoje 
visų trijų Chicagos skaučių tuntų 
sueigoje bei pamaldose ir aplankė 
s. kun. A. Kezio filmo “Dvylika” 
II-os dalies premjerą, kurios nega
lėjo pamatyti iki galo, nes turėjo 
skubėti aerodroman kelionei atgal į 
New Yorką.

tui, kad Seserija būtų vieninga ne 
tik savo idealuose, bet vienoda ir 
graži savo uniformomis.

v.s. R. Kučienė buvo Omahos 
“Neries” vietininkijos vietininkė ir 
Chicagos “Aušros Vartų” tunto 
tuntininkė. 1974 metams sesė 
Regina yra išrinkta Chicagos 
skautininkių draugovės draugi
ninke.

v.s. O. Zailskienė, A. Mačiuikienė, 
v.s. J. Vaičiūnienė, v.s. M. Jonikienė

BUV. VYRIAUSIA 
SKAUTININKE FILME 

"DVYLIKA"

Gruodžio 9 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje Lietuvių foto archyvas 
rodė kun. A. Kezio filmą “Juoze 
Augustaitytė-Vaičiūnienę”.

Buvusios Lietuvių Skaučių Se
serijos Vyr. Skautininkės ilgo gy
venimo mintys spalvotame ekrane 
prabėgo trumpa minute. Filmui 
pagrindas buvo imtas iš 1972 m. 
Chicagoje suruošto jos knygos 
“Rūpestis” pristatymo.

Filmo pradžioje sesė Vaičiūnienė 
skautininkių būryje pasirašo kny
goje. Toliau skautininkės N. Užu- 
balienė, H. Plaušinaitienė, S. Je- 
lionienė ir J. Mikutaitienė pristato 
ją kaip poetę, mokytoją, skautę ir 
tautinių šokių Lietuvos mokyklose 
pradininkę, populiarintoją. Gi sa
vame kambary v,s. J. Vaičiūnienė 
kalba apie savo kūrybą - “tai mano 
minčių dienoraštis, tiksliau sakant 
laikoraštis”, kalba apie lietuvį 
mokytoją, mini lietuvių tautinius 
šokius, apie skautybę - “ji gali iš
auklėti dorą asmenybę...”

Šalia to, kad yra džiugu matyti 
Seserijos Vyr. Skautininkę filmų 
serijos “Dvylika” tarpe, filme 
jaučiamas paviršutiniškumas: ne
parodoma J. Vaičiūnienė kaip pir
moji lietuvių tautinių šokių popu
liarintoja ir, svarbiausia, kaip 
kūrėja.

. J<žJk v A. v.

Dukrelei Viktutei davus skautės 
įžodį, v.s. Regina Kučienė riša 
Tėvynės ilgesio mazgelį.

nuotr. M. Deveikio
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L.S.S. JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA "LIETUVA"

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ 
PASTOVYKLĖ 

"RYTMETĖLIS", 1973

Rytmetėlis, saulė šviečia, 
Lietuvon paukštytes kviečia!

Vasarai ritantis šiluma ir gėlė
mis patvinusiais laukais, daugelis 
mažų ir didelių širdžių nekantriai 
laukė L.S.S. Jubiliejinės Stovyk
los, įvykstančios rugpiūtyje, Beau
mont, Ohio.

“Lietuvos” stovyklos viršininkė, 
V.S. L. Milukienė, jaunesniųjų 
skaučių pastovyklės vadove pa
kvietė s. J. Mikutaitienę, kuri pa- 
stovyklę pavadino “Rytmetėlio” 
vardu. “Rytmetėlis” - dienos pra
džia tiek “Lietuvos” stovykloje, 
tiek ir visoje Seserijoje. Paukšty
tės ir yra tas auštantis rytmetėlis, į 
kurį visi dedame tiek daug vilčių. 
Ir jei neturėsime šviesesnio ryt
metėlio, vargu ar galėsime tikėtis 
gausaus sietyno” - sveikinimo žo
dyje paaiškino pasirinkto vardo 
prasmę sesė Janina.

Didelė ir skautiška “Rytmetėlio” 
šeimyna susidarė iš 56 jaun. skau
čių ir 13 vadovių. Visos įsikūrėme 
dviejuose nameliuose. Ir paukšty
tės ir vyresnės paukštės, suskri- 
dusios “Rytmetėlin” iš 8-nių vieto
vių, kaip kregždės susikūrė sau 
jaukų lizdelį gražiojoj “Lietuvoj”, 
kurios šilumą, kaip namų židinio 
kibirkštėlę, dar ilgai visos r ■’'iosis 
savo prisiminimuose.

Paukštyčių “Rytmetėlis”. Kai
rėje pirmoji s. J. Mikutaitienė, pa
stovyklės viršininkė.

nuotr. V. Bacevičiaus

“Rytmetėlio” išgyvenimai, entu
ziazmas, darbeliai ir nuotaikos per 
10 stovyklinių dienų mozaikiškai 
išsidėstė į skautišką “Lietuvos” 
saulutę, kurios spindulėliai tebe
šviečia iš pastovyklės dienoraščio 
puslapių. Šio dienoraščio iškarpas 
čia ir patiekiame.

PIRMADIENIS. Šią, įsirengimų 
dieną, “Rytmetėlis” pradėjo su 
darbštumo ir pareigingumo minti
mi:. “Ką gali padaryti šiandien, ne
atidėk rytojui, o kai dirbsime dai
nuodamos, darbas sparčiau eis”.

Nors iš pat ryto apsiniaukęs 
dangus žadėjo lietingą dieną, bet 
visos paukštytės ir vadovės kėlėsi 
su šypsenėlėmis. Laimingiausia 
šypsena švietė sesės Angelės vei
de: ji šią naktį pasipuošė tuo mėly
nuoju, rugiagėlės spalvos kakla
raiščiu. Visos dalinomės jos 
džiaugsmu.

Tuoj po pusryčių, visų-7-nių pa
lapinių skiltininkės burtų keliu iš
sitraukė savo skilčių vardus: Sa
manėlės, Bitutės, Purienos, Ūmė- 
dėlės, Drugeliai, Spindulėliai ir 
Blezdingėlės. Pirmasis namelis 
pasivadino “Paunksme”, antrasis - 
“Pašlaite”, o sesės Onutės palapi
nė, kurioje ji gyvena su sese Irena - 
“Padange”. Jaunosios sesės, gavu
sios iš “Rytmetėlio” viršininkės 

skilčių gaireles, suprojektuotas 
sesės Irenos, pasimokino palapinių 
šūkių ir susėdo padainuoti. Vėliau, 
vadovių skatinamos, pažaidė kele
tą žaidimų.

Lietui įsigalėjus, nebuvo įmano
ma ruošti įrengimus lauke ar apsi
valyti rajone, tad po pietų visos 
sėdo prie darbelių. Kiekviena 
paukštytė makaroniukais “pasira
šė” savo pavardę ant plokščių len
telių ir žirniukais “išsiaudė” tauti
nes juosteles ant išpaišytų popie
riuje raštų.

Po vakarienės paukštytės entu
ziastingai ruošėsi laužui, kuris 
įvyko “Pašlaitės” namelyje, nes 
lauke lijo ir visi keliai brinko moliu 
taip, kad atrodė, jog braidžiojame 
tarsi po mielinę košę.

Laužas buvo jaukus ir smagus. 
Gražiai reiškėsi mūsų jaunosios 
vadovės sesės Rasa ir Danutė. 
Paukštyčių pasirodymuose jautėsi 
kūryba ir įgimti gabumai. Išgirdom 
ir kitų vietovių žinomas daineles, 
kurių žodžius ir melodijas greit iš
moko ir visos pastovyklės sesytės.

Po laužo, sesės sukrito į lovas, 
kaip pavargę paukšteliai ir sumigo 
greit, tarsi mamyčių išbučiuotos.

ANTRADIENIS. Diena šaltoka. 
Paukštytės prisilaikė nameliuose, 
nes lauke buvo per šlapia. Visos 
vadovės jas užėmė įvairiais darbe
liais. Vienos užbaigė vakarykščius 
darbelius, o kitos, vadovaujamos 
sesės Angelės, padarė labai gražias 
popierines gėles. Trečioji grupė 
pasiklausė sesės Sofijos vaizdžiai 
paskaitytos pasakos, kitos rašė 
laiškus namiškiams ir paišė įvai
rius vaizdelius laikraštėliui. Sesė 
Rasa pravedė darbelį su spalvotais 
popieriais, kuriuos kiekviena dėstė 
taip, kaip išmanė.

Mūsų pionerijos vadovė, sesė 
Onutė, kruopščiai dirbo: įrėmino 
sesės Irenos išdegintus odoje 
Geležinį Vilką ir Vilniaus miesto 
planą. Jos rankose kiekvienas 
mazgas magiškai susiriša. Ir vartų 
projektą jau pasidarė. Nors šioje 
vietoje negalima jokio stulpelio 
įkasti į žemę, bet sesei Onutei tai 
ne problema.

Šiandien buvo paskelbtas pirmas 
lankymas, tad mūsų paukštytės, 
pasiilgusios kitose pastovyklėse
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Vilkiukų rajonas Jubiliejinėje 
stovykloje.

nuotr. V. Bacevičiaus

esančių broliukų, mamyčių ir tėve
lių, nebegalėjo sulaukti lankymo 
valandos. Bijodamos, kad mūsų 
mažosios sesytės nepasimestų šios 
vietovės keliuose, išleidom jas 
skiltimis, kurias palydėjo vadovės.

Vakare paukštytės buvo pa
kviestos į vilkiukų laužą, kur’ jie 
paruošė savo laužavietėje. Pirma
sis “bendras” laužas praėjo links
mai ir entuziastingai. Ir paukštyčių 
ir vilkiukų pasirodymai buvo gau
sūs ir įdomūs. Laužo kibirkštėlėms 
spragsint, liepsnelėms šokinėjant, 
aidėjo skambios dainelės, šūkiai ir 
smagus vaikiškas juokas. Pasiro
dymuose buvo jaučiamas vadovių 
įdėtas rūpestingas darbas.

Vakare, kai paukštytės ir kai 
kurios paukštės sumigo, mūsų 
laikraštėlio redaktorė, sesė Sofija, 
sėdo prie gausios iš paukštyčių su
rinktos medžiagos.

TREČIADIENIS. Šią dieną pra
leidome truputį kitaip, negu buvo
me numačiusios. Mūsų planuota 
Skautorama turės įvykti kitą 
kartą.

Tuoj po pusryčių, 8:30 vai. ryto, 
išklausėme šv. Mišių Bendrijos 
koplyčioje. Šv. Auka buvo aukoja
ma už paukštytes ir vilkiukus-.

9:30 paukštytės ir vilkiukai tu
rėjo pašnekesį su v.s. A. Saulaičių, 
S.J. Jauniesiems buvo paaiškinti 
bažnytiniai simboliai ir išpažintis. 
Dialogo formoje pravestas pašne
kesys, pailiustruojamas prelegento 
čia pat nupiešiamais paaiškinimais, 
visiems buvo labai įdomus.

Dienai šylant, sesė Onutė pra
dėjo puošti “Rytmetėlio” rajoną. 
Gojelyje, medžių pavėsyje, jau 
švietė iš beržų surištas kryžius; 
namelio priekyje, pakelta, kaip 
gairė, vėjuje siūbavo sesės Ados 
“Rytmetėliui” padovanotą juosta, 
atausta įvairiomis smilgomis. Šalia 
medžio, prie kurio buvo pririšta 
juostos nuleidimo virvė, buvo pa
statytas didelis Lietuvos žemėla
pis, kurį didelėje lentoje išdegino 
mūsų komendante sesė Aldona.

Žemėlapio spalvas įpaišė sesė 
Sofija.

Po pietų ir poilsio, mūsų paukš
tytės su džiaugsmu išsiruošė į ba
seiną maudytis. Pirmą kartą po 
tiek dienų! Vadovės pasakojo, kad 
■os džiaugėsi, kaip auksinės žuvy-

• vandeny. Kai kurios pasirodė 
e. "ios visai geros plaukikės. Ne
lengva buvo paukštyte "= išvilioti iš 
skaidraus, mėlyno baseino, nors ir 
pliuškinosi ten pusantros valandos.

Pavakary mūsų sportininkės 
bandė savo pajėgumą įvairiuose 
žaidimuose, - stropiai ruošėsi ryt
dienos Olimpijadai prieš vilkus.

Prieš laužą, “Paunksmės” name
lio menę papuošė sesės Sofijos su
redaguotas ir išpuoštas “Rytmetė
lio” laikraštėlis “Labą Rytą!”. Nu
stebome medžiagos gausumu ir kai 
kurių paukštyčių pasižyminčiais 
gabumais rašyme ir piešime.

Vakare paukštytės ir vėl su 
daina išžygiavo į laužą pas vilkus. 
Po valandos, prisirinkusios pilnas 
širdeles lakių įspūdžių, grįžo namo 
ir greit sukrito į sapnų patalėlius. 
Kai kurios, neįpratę miegoti 
antrame aukšte, dar ir šią naktį vis 
krito iš lovų ir vadovės jas vis kil
nojo atgal.

KETVIRTADIENIS. Šiandien 
Olimpijados diena. Paukštytės kė
lėsi triukšmingai ir rytmetinę 
mankštą, vadovaujant sesei Aldo
nai “Paunksmėje” ir sesėms Rasai 
ir Danutei “Pašlaitėje”, greitai 
atliko. Visos ruošėsi nugalėti 
vilkus.

Paukštyčių ir vilkiukų olimpija- 

da prasidėjo 9:30 ryto. Paukšty
tėms vadovavo sesės Rasa ir Da
nutė. Olimpiniai žaidimai buvo vil
kiukų vadovų gerai išplanuoti ir 
paruošti. Daug juoko ems 
sukėlė vadovų ir jaunųjų vi vės 
traukimas, kuriame laimėtojais 
liko jaunieji. Po pietų pertraukos, 
žaidimai buvo tęsiami prie maudy
mosi baseino. Ilgai visi taškėsi prie 
taukuoto arbūzo, bet laimėjo vil
kai. Baigiantis maudymosi laikui, 
pasibaigė ir rungtynės. Sesės vir
šininkės rūpesčiu, visi rungtynių 
dalyviai, laimėtojai ir pralaimėju
sios, buvo apdovanoti “bumbiais” 
šios šventės prisiminimui. Vilkų 
vadovams įteikti medaliai su vilkų 
galvomis, atsidėkojant už jų rū
pestį ir gražų bendradarbiavimą.

Žaidynių metu “Rytmetėlio” 
pastovyklėje prie įėjimo atsirado 
sesės Onutės surišti gražūs vartai. 
Jai talkininkavo sesė Dana. Vartų 
viršuje buvo pakabintas medžio 
skridinėlyje išdegintas paukštyčių 
simbolis - kregždutė. Kairėje vartų 
pusėje sesė Onutė pakabino “me
dinę” juostą. Tai pailga lentutė, 
aptraukta žalios spalvos linine 
medžiaga, ant kurios iš mažų me
džio gabaliukų išdėstytas juostos 
raštas. Po viršūne pakabintas 
“Rytmetėlio” vardas virve “išra
šytas” ant pailgos medžio atplai
šos. Reikia paminėti, kad vartai 
buvo pastatyti nekasant jokios 
duobelės, neįkalant jokių kuolų į 
žemę ir be vinių - skautiškai! Kai
rėje smūginės juostos, ant didelio 
kelmo pastatyti du žieviniai gėlių1
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vazonai su rūtom ir mėtom. Juos 
atvežė sesė Sofija ir papuošė už
rašu “sėjau rūtą, sėjau mėtą”.

Pasipuošė ir “Pašlaitės” namelis. 
Šalia jo atsirado simboliniai vartai 
su paukštytės galva. Vartai buvo 
papuošti konkorėžiais. Apačioje 
vartų sukrautas mažas lauželis, 
sudėtas aukurėlis. Medyje savo 
baltumu švietė sesės Janinos at
vežtas Rūpintojėlis, o vietoje gėlių 
po koplytėle kabojo balta virvinė 
juosta, išpinta įvairiausiais maz
gais. Šią juostą Rako “Tankumy
nui” išpynė sesė R. Baužytė. Pati 
negalėjusi į Jubiliejinę atvažiuoti, 
atsiuntė savo vieton juostą. 
“Pašlaitės” namelio papuošimo 
darbuose sesei Onutei padėjo sesės 
Dalia ir Danguolė.

Abu namelius jungė aukštai iš
kelta pastovyklės gairė, kurią su
projektavo ir padarė sesė Aldona.

Uoliosios mūsų sportininkės,

ILGOJI KELIONE

Bevartant kalėdines atvirutes, 
akys užkliuvo už įrašyto sakinio: “I 
have never met a nicer and a more 
appreciative troop of girls as your 
scouts are”. Hm...

Susitikome su Lake Erie ameri
kiečių skaučių stovyklos vadovais 
už poros valandų po to, kai paliko
me Jubiliejinę stovyklą. Labai ne
tikėtai iš vienos stovyklos pate
kome į kitą.

Vos išvažiavus iš Jubiliejinės 
stovyklos, pradėjo gesti mūsų 
autobusas. Sustojame Richfield 
miestelyje. Skautės, gavusios lei
dimą, užplūsta vienintelę mieste
lyje vaistinę pirkdamos ledus, sal
dainius, gi mums vadovėms - kitas 
rūpestis. Ar bus galima pataisyti 
autobusas? Kada namo sugrįšime?

Belaukiant atsakymo, prisistato 
prie mūsų malonus ponas ir pa
kviečia visas poilsiui į amerikiečių 
skaučių stovyklavietę. Sutinkame 
ir, tuo pačiu sugedusiu, barškančiu 
autobusu, nuvažiuojame į stovyklą. 

pavargusios po “karštų” rungty
nių, pavakary mokėsi austi smūgi
nes juostas. Tai naujas, įdomus 
rankdarbis, pradžią gavęs Rako 
“Tankumyne”, sesėsxAdos Sutku
vienės sugalvotas.

Vakare, gairės nuleidimui, su
laukėme malonių viešnių: “Lietu
vos” stovyklos viršininkės VS L. 
Milukienės, v.s. F. Kurgonienės, s. 
A. Ramanauskienės ir ps. B. Abro- 
maitienės. Sesė Kurgonienė pado
vanojo pastovyklės viršininkei, 
sesei Janinai dailią žvakę - pelėdą, 
o paukštytės visus stebino savo 
sklandžiais šūkiais ir drausme.

Sesė Kudabienė 12 jaunesniųjų 
skaučių ruošė artistės specialybei.

Vakare paukštytės sukrito į lo
vytes, kaip akmenukai vandenin. 
Reikia gerai pailsėti, nes rytoj 
IŠKYLA!.

(bus daugiau)

Prie didelių vartų užrašas: “Šią 
stovyklą išlaiko pajamos iš Jūsų 
perkamų sausainių”. Vieta kalvota, 
medžiai daugumoje lapuočiai, reti. 
Privažiuojame seną, žalumynais 
apaugusį namą, savo pietine siena 
atsirėmusį į maurais želiantį tven
kinį. Nulipi akmeniniais laiptais, 
čia pat mažas su padangte lieptas 
ant vandens, kitoje pusėje malūno 
ratas, prieplauka, kelios valtys. 
Namo viduje viskas jau ruošiama 
žiemai. Atverčiame atgal kėdes, 
susistatome prie židinio. Kelios 
susirenka verandoje, dar kitos 
vaikštinėja po tuščius kambarius.

Stovyklavietės administratorius 
pakviečia mūsų vadoves apžiūrėti 
visą stovyklą. Sesės Irena ir Onutė 
lieka su skautėmis, o mes trys iš
važiuojame. Stovyklavietė didžiu
lė, draugovėms įrengti atskiri ra- 
jonėliai. Kai kuriose vietose gana 
aukštai iškeltos grindys ir ant jų 
dar tebestovi palapinės. Palapines 
taip laiko visą vasarą. Pasibaigus. 

stovyklavimo laikui, jas suvežą į 
sandėlį, o pavasarį vėl į senas vie
tas stato. Medžių nedaug. Naujai 
paruoštuose rajonuose pastatyti 
namai, talpinantys skaučių drau
govę. Galima pasirinkti stovykla
vimo būdą: name ar palapinėje.

Privažiuojame seną namą. Sie
nos vijokliais apipintos, langai pro 
pušų karolius žiūri į mažytį ežerėlį. 
Mūsų vadovas atrakina sunkias 
duris. Kaip gerai, kad jau nieko čia 
nebėra. Niekas nedrumsčia seno
vinės kambarių tylos. Įeiname į 
salioną. Dabar čia pag- mdinis po
sėdžių kambarys. Medinės sienos 
nukabintos skautiškais ženklais, 
skydais, gairėmis. Dvi didelės 
stiklo spintos. “Va, ir lietuvaitė 
sėdi” - staiga nutraukia tylą Jani
na. Sustojame visos prie lentynų. 
Žiūrime ir stebimės: spintoje tarp 
visokių suvenyrų, truputį palinku
si, lėlė - lietuvaitė. Net susijuo- 
kiam. Ir kur tie lietuviai neužkliū
va! Kur mūsų nėra?

Keistu džiaugsmo ar lūkesčio 
jausmu širdy, grįžtame pas skau
tes ir matome į kelią įsukantį mūsų 
autobusą. Ačiū Dievui, galėsime 
važiuoti namo. Kur tau! Dar vienas 
nuotykis - Ramona užkliuvo 
eidama laiptais ir prasiskėlė kaktą. 
Sesė Irena jau buvo suteikusi pir
mąją pagalbą, bet nutariam dar 
nuvažiuoti iki vienintelio miestely
je daktaro. Sėdame su vienu iš 
mūsų globėjų į sunkvežimėlį ir va
žiuojame, liekančioms pasakę 
“sėdėt ir nejudėti” Juntu kaip Ra
mona dreba, akelės blizga. “Sese, 
ar man turės susiūti kaktą? Tėve
liai išsigąs pamatę!” “Nežinau, 
Ramona, nežinau. Laikykimės, 
kiek galime”. 0 kodėl aš drebu... 
irgi nežinau. Tik, kad greičiau pa
sibaigtų tie nuotykiai.

Daktaro namuose nerandame, 
sukame į vaistinę - tą pačią, kur 
ledus prieš pietus valgėme. Vaisti
ninkė siūti negali - mano jaunai 
sesei baimė pranyksta. Tik žaizdą 
dar kartą išvalo ir užlipdo, stebė
damasi Ramonos mandagumu ir 
kitokiu skautiškumu, o ponas Art 
Swanson jau stovi su ledais.

Skambiname į Chicagą: “Vėluo
jame tris valandas”. Padovanoja
me stovyklos administratoriui
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mūsų rūtele puoštą kaklaraiščio 
žiedą (tegu vėliau kada kiti stebisi 
iš kur pas jį lietuviškas daiktas) ir 
sukritę į sėdynes mojuojame atsi
sveikindamos.

Labai norisi poilsio. Visame 
autobuse netrukus užeina tyla. 
Nepastebime, kaip sutemsta, o 
mūsų autobusas skuba Chicagos 
link. Apie 10 vai. šoferis pradeda 
kažką sau kalbėti, stebime greitį: 
50-40-30...5 mylios ir, vos praslinkę 
tiltą, sustojame. Šoferis bando 
šiaip, bando kitaip - nieko neišeina. 
Girdžiu, kaip sau sako: “kad ras
čiau kas parveža, palikčiau šitą 
bėdą”. Tarytum išgirdęs jo mur
mesį, priekyje sustoja sunkveži
mis. Pasisiūlo mūsų šoferį nuvežti 
iki benzino stoties, kuri esanti 
maždaug už valandos kelio.

Ir liekame tamsią naktį, kažkur 
ant greitkelio krašto, pilnas auto
busas Aušros Vartų tunto skaučių.

"MĖLYNO ŠVILPUKO"
NUTARIMAI NAUJU METU 

PROGA

Aš pasižadu, kad -
Iki liepos mėn. surasiu bent dvi 

vyr. skautes kandidates.
Pastiprinsiu savo draugovės 

veiklą.
Pažadinsiu sesę Rosvitą, kai ji 

užsižiūrės į skautus vyčius.
Specialiu medaliu apdovanosime 

“Neries” t-kę.
Paremsime “Skautų Aidą”.
Važiuosiu vėl į Rako stovyklą.

Tik šį kartą su visa draugove.
Dalyvausiu suvažiavime, ne

svarbu, kur jis bebūtų.
Omahos skautai-ės suruošime 

įspūdingą Kaziuko mugę.

Mes visi tikimės, kad -
Brolis Romas suras savo myli

mąją.

Atsargiai išlipame ir susėdame 
eilėmis prie griovio. Pro šalį švys
čioja pralekiančios mašinos, o mes 
laukiame. Sesė Janina atsimena, 
kad turime vaisių gėrimo. Dar 
maišas saldainių ir jau net dainelė 
pradeda skambėti. Šoferis vis ne
grįžta. Susižiūrinr mes penkios. 
Kaip gerai, kad esame penkios! 
Ilona iš rankinuko išsitraukia savo 
žaliąjį kaklaraištį ir užsiriša. Nors 
ir sakoma, kad uniforma skauto 
nepadaro, bet... padeda.

Žiūrim ir žiūrim į kelią. Tarp 
nakties šviesų pradeda blykčioti 
besisukanti lempa. Tai visgi nenu
važiavo šoferis vienas į Chicagą. 
Gal dabar jau ir mus parveš.

Kelintą sykį iš naujo pradėję 
kelionę, nuvažiuojame iki stoties ir 
vėl skambiname, dabar jau tiesiai 
pas Tėvus Jėzuitus, “vėluojame 
dar tris valandas”...

Viena iš keliauninkių

Skautininkų M. ir J. Šarkų šei
mos “skiltis” atlieka programą 
Omahoje, Nebr.

Naująjį skautininką sveikina ps. 
Antanėlis.Brolis Antanėlis nedings iš mūsų 

tarpo.
Tėvas Kezys atvažiuos šį pava

sarį (o gal net sekantį mėnesį) su 
savo filmais ir nuotraukų paroda.

Mėlynasis Švilpukas 
Omaha, Nebraska

Mielas Švilpuke,

Skautų Aidą parėmei prisiųsda- 
mas rašinėlį ir nuotraukas. Tai 
buvo pirmasis šiais metais laiškas 
Skautų Aidui.

Linkime sėkmės vykdant Jūsų 
pasižadėjimus.

Red.

nuotr. vyr.sk. T. Gaidely t ės

Omahos skautų-čių tuntų suei
goje brolis Pabilionis duoda skau
tininko įžodį. ‘
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IŠ KERNAVĖS KUORO

Nors ir pasistengti tenka, bet 
smagu stovykloje pažaisti! Čikagos 
Kernavės tunto “Žiežirbos” sto
vykloje komendante v.si. Jūratė 
Lingytė praveda “šokinėjimą su 
maišu” paukštytėms.

nuotr. A. Kezio, S.J.

MŪSŲ IŠKYLA

Tą rytą mus pabudino laikrodis. 
Išsiritome iš lovos ir pasiruošėme į 
iškylą. Išvažiavome, išdundėjome, 
išsprukome iš namų palakstyti ir 
išmokti geriau iškylauti.

Iškyla buvo įdomi. Mūsų drau
gininke parinko mums gražią vietą 
ir sugalvojo daug skautiškų žaidi
mų. Išbraidėm žolę, išieškojom 
krūmus. Sesė Laura jau rado pa
slėptą palapinę. Reikėjo ją ištiesti - 
nepavyko. Labai išalkom. Tuoj 
visas krepšys ištuštėjo. Draugi
ninke bandė mus su kelio ženklais 
paklaidinti - nepavyko (mes ženk
lus žinojom!).

Turėjom sugalvoti pasirodymą. 
Pasirodėm penkios. Kitos sesės 
nepasirodė (nes jos tą laiką pratu
pėjo namuose).

Taip iškyla ir baigėsi. Buvo labai 
smagu. Pavargus, užsižiopsojus 
būčiau ant didelės “draugiškos” 
gyvatės užmynus, bet vėl sesė 
Laura ją man parodė.

Renata Bielskytė, 
Kernavės tuntas, 

Dubysos dr-vė

STEIGIASI NAUJAS VIENE
TAS! Chicagos šiaurės vakarų 
priemiesčių apylinkėje steigiasi 
nauja paukštyčių draugovė, kuriai 
vadovaus sesė Aušra Klimienė. 
Priimamos mergaitės tarp 7 ir 10 
m. amžiaus. Toliau nuo Chicagos 
gyvenantys tėveliai prašomi neap
leisti progos supažindinti savo 
mažąsias su skautiška veikla.

RAGAILĖS vardą pasirinkusios 
naujo vyr.\sk. kandidačių būrelio 
sesės ruošiasi stropiai ir plačiai 
veiklai. Būreliui vadovauja ps. t.n. 
D. Korzonienė.

V.sl. J. LINGYTĖ nuo lapkričio 
mėn. eina Kernavės tunto sporto 
vadovės pareigas. Laukiame “žy
mių” laimėjimų sporto pasaulyje - 
pasispirk, sese Jūrate! O iš kerna- 
viečių sportinės talkos!

DUBYSOS DRAUGOVĖ džiau
giasi nauja draugininke - si. t.n. 
Dalia Petreikyte. Sesės stropiai 
dirba, iškylauja. Sėkmės sesei 
Daliai ir jos adjutantei sesei Jolan- 

dai Budelskytei.
MES AUGAME SKAUTIŠKA

ME PATYRIME! Naujus skautiš
kus metus pradedant, už nuoširdų 
ir pastovų skautišką darbą sesės R. 
Nainytė ir D. Stelmokaitė pakeltos 
į vyr. skiltininkės laipsnius, D. 
Petreikyte, J. Budelskytė ir L. Ri- 
mavičiūtė į skiltininkės. Tęskite 
savo skautiškus užsimojimus taip 
tvirtai, kaip iki šiol!

KAZIUKO MUGĖ dar taip toli - 
ir taip arti. Darbai jau verda, .o už- 
sibrėžimai ir nauji planai kašdien 
dar prisideda - Kernavės tunto 
būklas, 6519 S. California, “Pože
miniame aukšte” - laukia visų tė
velių talkos. Kas ką mokame, pasi
dalinsime; kas nemokame, kartu 
išmoksime. Didžiausias talentas - 
duosni širdis ir geri norai. Renka
mės kiekvieną pirmadienio ir 
penktadienio vakarą.

Sesė Rūta
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