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Viršelio nuotraukoje -
Vida Venclauskaitė,kernavietė, 
žengia pro ’’Draugystės” sto
vyklos vartus Bako stovykla
vietėje, Michigane.

L. Meilaus nuotr.

PAŠTO DĖŽUTĖ
...SKAUTŲ AIDO Nr. 2, aišku, 

kutena mūsų savimeilę, nes ten 
tilpo beveik visas MIŠKO AIDAS, 
ir aš manau, kad jis yra labai tin
kantis nebuvusiems VI TS su ja 
susipažinti. Buvusiems ir MIŠKO 
AIDĄ skaičiusiems, jis truputį 
kartojasi... Bet stovykloje mūsų 
buvo 400, o su ja supažindinti rei
kia nemažiau 4-6 tūkstančių 
asmenų.

v.s. Br. Žalys, 
Yagoona, Australija

...Susitikimas ir praleistas laikas 
su amerikiečiais sesėmis ir broliais 
VI TS,Australijoja visuomet bus ir 
liks vienas iš gražiausių prisimi
nimų mūsų skautiškame gyvenime. 
Perduokite visiems, kurie buvo VI 
TS ir su kuriais susitikau, skautiš
kus linkėjimus!

Budžiu!
v.s. A. Jakštas, 

Eastwood, Australija

Miela Sese,

Dėkoju Jums už mielą laišką su 
sveikinimais ir Australijos VI TS 
atvirute ir laikraštėliu — man tai 
labai įdomu.

Džiaugiuos skautiško darbo sėk
mingumu, o Jums linkiu gražios, 
pilnos skautiško džiaugsmo vasa
ros ir daug sveikatos.

Budžiu!

Elena Gimbutienė, 
La Crescenta, Cal.

Kovo mėnesio numeryje per
skaičiau žinutę, sesės Marytės 
Barzdžiūtės iš Argentinos, kad 
“vaikai laukia SKAUTŲ AIDO”. 
Aš turiu daug senesnių SKAUTŲ 
AIDO numerių ir galėčiau jai pa
siųsti, jeigu.Jūs man atsiųstumėte 
jos adresą.

Gero vėjo!

A. Pumputis, JAV

...Tuntininkės pareigas pasiimti 
sutikau vien dėlto, kad mano 
dukros dar skautės ir noriu, kad su 
skautėm veiktų ir nenubėgtų sa
vais keliais. Jei man pasiseks, no
rėčiau “prikelti iš miego” seniai 

veikusias, dabar neskautes, ir 
įtraukti naujų jėgų į blėstančią 
mūsų skaučių veiklą. Darbą reikės 
turbūt pradėt malda ir prašyt, kad 
visi mano draugai man padėtų 
melstis...

ps. Marta Šarkienė 
Omaha, Nebr.

...Turime daug vietovių, bet taip 
maža žinių apie kitus vienetus. 
Bandysiu pasitaisyti ir aš.

Daug gražiausių linkėjimų ir 
ištvermės. SKAUTŲ AIDAS ge
rose rankose!

J ūsų s. Stasys Ilgūnas
Rochester, N.Y.

SKAUTIŠKA MEILĖ IR DARNA 
TELIEPSNOJA VISADA!

Sveikiname iš AUŠROS VARTŲ 
tunto LIEPSNOS stovyklos. Kvie
čiame aplankyti mus gražioje mūsų 
stovykloje ir pasidžiaugti mūsų 
jauninusiąja atžala, švenčiant LSS 
60-ties metų sukaktį. Laukiame!

ps. t.n. Alvida Baukutė, 
LIEPSNOS stovyklos 
viršininkė

Seka 21 vadovės parašai

Perkelta į 45 pusi.
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SVEIKI, VI-SIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS DALYVIAI

KAS TOJI ŽILA SENOVĖ IR

TOLIMA PRAEITIS?
Sakoma, kad viskas reliatyvu 

šiame gyvenime; tai paryškinama 
pavyzdžiu, kad vienas plaukas 
žmogaus pakaušy visai kas kita, 
kaip vienas plaukas sriuboje. Su 
tuo, tikiu, visi sutinkame.

Ko neimtume — grožio, dydžio, 
tolio, amžiaus — kiekvienam šie 
dalykai ką nors kita primena, ką 
kita reiškia. Vaikui paprastas sta
las aukštas; penkiolikos metų 
paaugliui trisdešimt metų žmogus 
jau senas. Iš savo miesto niekur 
neišvykusiam pasaulis vienoks, 
daug keliavusiam — kitoks. Aukš- 
tiĮelnikam medžiai, namai, dangus 
vienoki; iš lėktuvo į žemę žiūrin
čiam — kitoki.

Erudicija, proto aštrumas, do
mėjimasis aplinka, sugebėjimas 
atsiminti, mokėjimas reaguoti — 
visi šie dalykai (ir daug kitų) nu
spalvina žmogaus gyvenimą ir 
elgseną.

Visi pradedame nuo, taip sakant, 
nieko. Pamažu šį tą pastebime, su
žinome, išmokstame. Jei lavintis 
sąlygos palankios, mūsų akiratis ir- 
žmonių bei pasaulio supratimas 
prasiplečia. Būtų juokinga, jei rei
kalautume iš vaiko, ko jis pagal 
savo amžių negali žinoti, bet jei 
suaugęs elgiasi, tartum pasaulis tik 
su juo prasidėjo ir juo baigiasi, 
nenorom purtome galvas šypsoda
miesi.

GRAŽŪS SENI LAIKAI

Gal vienam žmogui “žiloji se
novė” reiškia pirmykščio žmogaus 
epochą, gal senųjų graikų ir romė
nų arba biblijiniai laikai. “Žiloji

senovė” mūsų gimtajame krašte 
galėtų būti laikotarpis, kada žmo
nės prie Baltijos jūros vartojo 
akmeninius įrankius ir medžiojo 
stumbrus; kada finikiečiai at
plaukdavo gintaro arba romėnai 
minėjo lietuvius savo kronikose.

Gal senovė būtų ir laikai, kada 
mūsų pro-proseneliai tikėjo dievai
čius ir deives; įsidėmėtina — ne 
stabus, bet gamtos jėgas, dvasias.

Senais laikais — ne “žiląja se
nove” — galima būtų vadinti kuni- 
į.-.ikščių laikotarpi, kovas su pik
iais užpuolėjais, pavergėju; bet kai 
šio šimtmečio įvykiai jau tampa 
“senais laikais”, tenka rimtai susi
rūpinti: neatliekama šventa pa
reiga nei namuose nei skautuose.

Kiekvieni tėvai pasakoja savo 
vaikams apie savo vaikystę ir jau
nystę. Pasakoja, kaip jie jautėsi, 
kaip jiems kas nors atrodė, ką jie 
darė, kas pavykdavo! Buvo links
mų ir liūdnų, juokingų ir pamokan
čių dalykų.

Vaikai augdami mielai klausosi, 
nes tai dalis pasakų apie praeitį, tik 
veikiantieji asmens yrą tėvai, o ne 
svetimi žmonės, kaip knygose.

Ne-įkiekvienas moka pasakoti. 
Kartais įsimaišo perdėjimai, pasi
gyrimai — “Štai kaip AŠ elgiausi, 
vargau, mokiausi, narsiai laikiausi, 
<> tu...?” “Mano laikais kitaip buvo 
daroma (tai, žinoma, teisybė), ko
dėl jūs ne tokie, negalite taip 
elgtis, galvoti?”

Beiškeliant tą “aš”, nukenčia 
kartais kiti dalykai, ir jaunimas 

darosi atšiaurus. Ryšys pamažu 
nutrūksta. Per anksti nutylame, 
nepasakę gyvybingai svarbių da
lykų, kuriuos jaunimas būtinai turi 
žinoti apie Lietuvos bylą.

SKAUDI TIKROVĖ

Kaip kitaip suprasti, kad jauni 
lietuviai nueina į universitetus, 
pradeda savarankiškai gyventi ir 
nežino, kas šiame šimtmetyje atsi
tiko Lietuvai arba tik miglotai šį tą 
atsimena atsitiktinai?

Kodėl žmonės bėgo iš gimtojo 
krašto, kokia nežmoniška netei
sybė vyksta jame, kokios laisva
jame pasaulyje gyvenančių lietu
vių pareigos Lietuvos atžvilgiu — 
jų gyvenime nebuvo pakankamai 
aiškinta, išgvildenta, gyvai prista
tyta. Kas nors neatliko šio svar
baus uždavinio.

Gyvename laikus, kada žmogus 
ieško savo tapatybės, prasmės ir 
tikslo gyvenime, taigi vyresnieji 
bendruomenės nariai gali padėti 
mūsų jaunimui susirasti vietą ir 
būti naudingais, garbingais Lietu
vos bylos ateities vadovais.

Skautavimas yra viena proga 
išlavinti tokius vadovus. Be Tėvy
nės Sūnaus ir Dukros žymenio 
programų nuolat atsiranda būdų 
supažindinti skautus ir skautes su 
Lietuvos praeitim, jos tradicijomis, 
garsiais žmonėmis, liaudies menu, 
lietuvių kalbos ypatumais. Pašne
kesiais galima išryškinti Lietuvos 
bylą vyresniojo amžiaus skautėms 
ir skautams ir uždegti juos noru 
prisidėti prie esamų institucijų 
arba ir sukurti savo.

Tenebūna nei vieno skautų są
jungos nario arba narės, kuris ne
būt ų supažindintas su Lietuvos 
byla. Tada jis galės perduoti savo 
patyrimus ir žinias kitiems. Tą 
pareigą mums uždeda pažadas tar
nauti Tėvynei, iš kurios mes arba 
mūsų tėvai kilę.

Turime reikalą ne su “žila se
nove”, bet su skaudžia tikrove.

v.s. O. Saulaitienė/ I
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REGINAU8EIKIENĖ- 
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SKAUTUOS EILIŲ
Užsienyje gyvenančius akade

minės skautijos narius po daugelio 
metų pasiekė žinia anie skaudu 
sesės a.a. Reginos Ubeikienės liki
mą ir garbingą jos mirtį.

Regina Kumelytė gimė 1913 
metais Ruklių kaime, Sudeikių 
apylinkėse, Daugailių vis., Utenos 
apskrityje. Tai labai graži vietovė, 
apsupta pušynų, kalvų ir slėnių, 
išsistačiusi netoli Giedrio ežerėlio. 
Kaimo laukuose yra, piliakalnis, 
įruoštas greičiausia lietuvių kovų 
su kalavijuočiais metu, kaip viena 
iš ano meto lietuvių gynimosi 
.grandžių. Ten yra ir senkapiai, 
kurių amžių sunku nustatyti, nes j 
nebuvo tyrinėti. Rukliai — didesnis 
kaimas. Nepriklausomybės metais 
čia buvo kelios dešimtys sodybų su 
apie 200 gyventojų. Kaimo gyven
tojai — geri patriotai lietuviai.

Regina Kukliuose ne visą laiką 
gyveno. Anksti netekusi savo tė
velio, buvo motinos auginama. Ši 
persikėlė gyventi į Uteną, kur 
vertėsi akušerės praktika. Tačiau 
Kumelių ūkis Rukliuose išliko 
motinos ię dukters nuosavybėje iki 
bolševikų okupacijas laikų, čia 
Regina dažnai buvodavo, gerai 
pažino kaimo .žmones, klausėsi jų 
pasakojimu. Ji žinojo daugybę pa
sakų. padavifnų, išmoko.; dainuoti 
daug liaudies dainų, buvo muzikali, 
ir vėliau mokėjo skambinti gitara; 
gražiai pravesdavo dainas, laužų 
programas.

Baigusi pradžios mokyklą, ji 
1924 m. įstojo į Utenos gimnazijos 
I-ia klase. Šių eilučių autoriui kaip 
tik teko ištisus 8 metus būti su 
Regina vienoje klasėje, tokiu būdu 
ją gerai pažinti.

Mokėsi ji neblogai, buvo klasės“ 
draugių ir draugų mėgiama. Tų 
pačių 1924 m. spalio mėnesį ji 
įstojo į skaučių “Mildos” draugovę 
kaip paukštytė (jaunesnioji skau
tė). Nuo įstojimo dienos ištisus 8 
metus uoliai dirbo draugovėje, 
eidama paskiltininkės, skiltininkės, 
draugovės adjutantės ir pagaliau 

draugininkės pareigas. Tokiu būdu 
Regina labai daug prisidėjo prie 
skautybės sustiprinimo Utenoje ir. 
buvo pakelta į vyr. skiltininkės 
laipsnį. 1932 m. ji- baigė Utenos 
gimnaziją. Kiek vėliau, 1935 metais 
pradėjus veikti Pedagoginiam 
institutui Klaipėdoje, ji įstojo į jį.

Studijuodama ’tuojau įsijungė į 
Skautiškų studijų draugovės narių 
eiles, kaip aktyvi darbuotoja. Klai
pėdos skautiškų studijų draugovė 
išaugo į dvi — skaučių ir skautų — 
draugoves. Narių sueigose buvo 
nagrinėjami daugiausia skautiško
sios veiklos ir pedagogikos dalykai. 
Ši draugovė ruošė skautų-čių va
dovus, kurie, baigę aukštuosius 
pedagoginius mokslus, turėjo vė
liau organizuoti skautiškus viene
tus mūsų mokyklose ir jiems vado
vauti. Abidvi skautiškų studijų 
draugovės palaikė glaudžius ryšius 
su Vytauto Didžiojo universitete 
veikiančiais akademinės skautijos 
vienetais — Korp! VYTIS ir Stu
denčių Skaučių draugove.

Studenčių skaučių dr-vė Klaipė
doje išaugo į gražų 70 narių vie
netą. Jai metus ar daugiau laiko 
vadovavo draugininke Regina. Ji 
buvo pakelta į paskautininkės 
laipsnį.

Baigusi Pedagoginį institutą, 
Regina grįžo į savo gimtinę ir 
mokytojavo savo gimtojo Ruklių 
kaimo mokykloje. Ištekėjusi už 
Ubeikos, sukūrė gražią šeimą, 
augino berniuką.

1944 metų vasaros pradžioje 
Reginos šeimą ištiko didžiulė ne
laimė. Vieną naktį, kai šeimą ilsė
josi savo namuose, prie jų prislinko 
bolševikų partizanai. Paleidę šū
vius į vidų, jie mirtinai nušovė 
Reginos vyrą ir sūnelį. Pati Re
gina, peršauta, rodosi, keturiais 
šūviais, išliko gyva.

Nespėjus jai dar pagyti (gydėsi 
mažoje Daugailių ligoninėje), ry
tinė Lietuva, taigi ir Reginos gim
tinė, buvo bolševikų okupuota. Dar 
kaip reikiant nepasveikusi, Regina 
turėjo apleisti ligoninę, savo 
namus ir slapstytis. Veikiai ji įsi
jungė į Lietuvos laisvės kovotojų 
eiles.
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...Lenkiuosi ir dėkoju visiems, kurie mane prisimena. Labai visų 
prašau - REMKITE MANE SILPNĄ IR TOLIAU GALINGA MALDA. Tai 
visų reikalingiausia man parama. Liksiu amžinai visiems dėkinga!

Iš Nijolės Sadūnaitės laiško

Tuo metu Utenos - Zarasų 
apskrityje vyko sunkios lietuvių 
partizanų kovos su krašto paver
gėjais. Bolševikų pateiktomis ži
niomis (Mažoji tarybinė enciklope
dija, III t. 116 pusi., Vilnius, 1971) 
kovose su lietuviais partizanais 
Buklių kaime žuvę 12 “tarybinių 
aktyvistų". Apylinkėse žuvusiųjų 
skaičius skaičiuojamas dešimtimis 
ar net šimtais. Regina energingai 
kovojo partizanų gretose. Kurį 
laiką ji vykusiai vadovavo lietuvių 
laisvės kovotojų daliniui ir pasižy
mėjo kautynėse. Vieno susirėmimo 
metu ji buvo sužeista. Rodosi, dar 
galėjusi pagyti, tačiau partizaninės 
kovos aplinkybės neleido jai pasi
naudoti tinkama mediciniška pa
galba. Regina mirė nuo žaizdų...

Vietos gyventojai Reginos labai 
gailėjo. Viename pranešime iš 
okup. Lietuvos sakoma, kad “jos 
verkė dviejų parapijų žmonės".

Mums nėra žinoma nei a.a. Regi
nos mirties data, nei palaidojimo 
vieta — kapas. Neturime galimy
bės net padėti ant jos kapo gėlių 
puokštės ir prideramu būdu nusi
lenkti iš mūsų eilių išaugusiai kar
žygei, kuri taip labai mylėjo savo 
tėvynę ir jos žmones, kad už ją 
■nedvejodama savo gyvybę atidavė.

Tačiau yra vienas būdas pa
gerbti mūsų karžygę — sekti jos 
idealais: turime visomis išgalėmis 
mylėti Lietuvą taip, kaip mūsų 
vyresnioji sesuo Regina mylėjo. 
Ilsėkis, miela Sese, ramybėje, 
gimtojoje žemėje, už kurios laisvę 
Tu nedvejodama savo gyvybę 
atidavei!

v.s. Bronius Kviklys

PAGARBOS VALANDĖLĖ
Karštame krašte mokyklos, baž

nyčios ir kiti vieši pastatai kartais 
net neturi langų. Vietoj jų, sienose 
gražiai sudėti kiaurų plytų raštai, 
kad vėjelis nuolat trauktų. Per 
pamaldas bažnyčios durys lieka 
atidarytos, gali matyti pravažiuo
jančius automobilius, praeinančius 
žmones, žinoma, kartais viduryje 
Mišių įeina koks sutvėrimas, kurio 
bažnyčioje žmonės nenori. Vienų 
pamaldų metu lėtai įžingsniavo 
didelis plaukuotas šuo, vis žvelg-

Skautų vyčių suprojektuotas u 
pastatytas kryžius Rako stovykla
vietėje, Michigane.

damas į maldininkus ir lyg jų vei
duose ieškodamas atsakymo į 
klausimą “Ką jūs čia darote?”, o 
žmonės piktai Šėrėjo į vargšą šunį 
ir norėjo klausti “Ką tu čia darai?”, 
tik nedrįso, nes bažnyčioje kalbėti 
negalima.

Nežinia, kodėl šuniukas įėjo — 
gal jo šeimininkas ar geriausias 
draugas kur pirmame suole. Kuni
gas visai nesijaudino, tęsė savo 
jaukų pamokslėlį žmonėms, o 
rudas šuo priėjo prie altoriaus ir 
ramiai atsigulė iki pamaldų pabai
gos. Ar būtų geriau, jei pasikar
totų kitoje parapijoje atsitikęs 
įvykis? Įėjo kiek mažesnis šunelis 
ir, praeidamas po suolų apačią, 
ieškojo, kur jo šeimininkai sėdi. 
Maži vaikučiai tuoj pastebėjo 
gyvulėlį ir pradėjo vienas kitam 
rodyti į šuns pusę, o suaugę visai jo 
nematė ir negirdėjo, išskyrus 
zakristijoną. Zakristijonas, kaip 
koks raitelis su ilgu iešmu, griebė 
pinigams rinkti pintinės kotą ir 
pamokslo viduryje tarp suolų badė 
šuniuko link, kol tas pradėjo cypti 
ir kaukdamas išbėgo iš bažnyčios. 
Trečioje vietoje — mažoje netur
tingo kaimo bažnytėlėje, saulėtą 
sekmadienio rytą įžygiavo paršiu
kas. Apsidairė, pasižiūrėjo — ir 
nuėjo savo keliais.

Gal šie pavyzdėliai iš kasdienio 
gyvenimo mums primins, kad visi 
jaučiame tam tikrą pagarbą ir tylą 
ypatingomis progomis. Jei nueisim 
į mahometonų mečetę (taip vadi
namas jų šventnamis su aukštais 
plonais bokšteliais) arba į žydų 
maldos namus — sinagogą, paju
sime t n patį. Nors nebūtume tos 
tikinčiųjų -šeimos nariai, jaučiame
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pagarbą kitų tikybai ir maldos 
aplinkai. Skirtingos tikybos šven
tykloje nesijaučiame taip, kaip 
kine ar muziejuje, ar traukinio 
stotyje, o kaip maldos namuose 
arba mums pažįstamoje bažny
čioje.

Mano draugas indėnų misijonie- 
rius — jo vardas-Tomas — giliai 
Amazonijos miške rado dar visai 
baltų žmonių nesutikusią indėnų 
giminę, pas kurią gyveno mėnesį, 
kad išmoktų jų kalbos, papročių, 
namų darbų, rankdarbių, kasdienio 
gyvenimo ir kultūros. Būdamas 
kunigas, kasdifen meldžiasi Bažny
čios tradicine malda, kuri paprastai 
vadinama brevijoriumi (tai skai
tymų iš Švento Rašto, psalmių ir 
kitų maldų rinkinys, mėgiamas nuo 
senų, senų laikų).

Indėnai visą dieną užimti — gi jie 
turi žuvauti, medžioti, patys pasi
gaminti visą maistą, indus, pinti
nes, sodinti, taisyti palmių lapų 
trobeles. Pavakarėj mano draugas 
tarė suaugusiems, “Einu pasi
melsti”, ir nueidavo skaityti brevi
jorių, lėtai vaikščiodamas ant jų 
pasidaryto lėktuvėliui nusileisti 
tako. Indėnai nebuvo krikščionys, 
nė nežinojo apie krikščionių tikė
jimą, bet jie tuoj liepdavo vaikams 
nebekrykštauti ir nebelakstyti, ir 
patys tyliai tęsė savo kaimelilp 
darbus. Jie žinojo savo būdu, ką 
reiškia kalbėtis su Viešpačiu, kuri? 
visų savo vaikų Tėvas.

Taip ir mūsų kasdieniame gyve- 
nime atsiranda valandėlių, kada, 
jaučiame ypatingą pagarbos va
landėlę Dievui, jo pasauliui, jo vi
siems vaikams arba kada turime 
gerbti tą tylą Dievo akivaizdoje, 
kuri atsirandą kito žmogaus šir
dyje. Tokią tylią ir pagarbią valan
dėlę jaučiame ir stovykloje po 
laužo, kai žvaigždės tyliai mirga, 
gamta 'nurimsta >ir mes patys 
ilsimės Dievo globoje.

v.s. A. Saulaitis, SJ

ft

MS VRA BRASHES?
Braškės yra kultivuotos savaime 

augančios žemuogės. Daug žmonių 
jas tebevadina žemuogėmis.

Braškė — daugiametis vaiskrū
mis, sodinamas pavasarį ir rudenį. 
Braškės auga ne iš sėklų, bet iš 
krūmelio leidžiamų ūgių-ūsų, kurie 
atsiranda po uogų derliaus. Uogos 
turtingos vitaminu C.

Kai tie ūsai išleidžia savo šaknis, 
jaunesnis krūmelis atkerpamas 
nuo motiniško augalo ir sodinamas 
atskirai. Jei reikia žiemą apsaugoti 
nuo šalčio, braškių krūmeliai den
giami eglišakiais arba šiaudais.

Kadangi uogos tartum, išmėtytos 
tarp lapų, jos pradžioje angliškai 
buvo vadinamos STREWberries, 
kas ilgainiui tapo strawberries. 
Laukinės žemuogės ir braškės 
angliškai vadinamos vienu vardu.

Vaikystėje dažnai rinkusi že
muogių puokšteles savo mėgia
miems žmonėms, niekuomet nega
lėdavau valgyti tos kvapnios, gra
cingos uogos, nes esu jai alergiška.
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Atkelta i§ 2 pusi.

VILNELĖS udrytės,
LIEPSNOS paukštytės ir skautės,
GEDIMINO PILIES bebrai, vilkai 

ir skautai
sveikina Jus ir labai laukia
Jūsų atsilankant Rako miške!

ps. K. Miecevičius, 
GEDIMINO PILIES stov. 
viršininkas

s. Irena Regienė, 
VILNELĖS pastovyklės 
viršininkė

ps. t.n. Alvida Baukutė, 
LIEPSNOS stovyklos 
viršininkė

Menkas dalykas, nes neturiu kitų 
alergijų, kuriomis' žmonės skun
džiasi. Bet visa mano vaikiška 
esybė jautėsi įžeista ir išnaudo
jama, kai mama mane siųsdavo į 
daržą braškių rinkti..

Atspėjote kodėl. Iki tol paklu
susi, vieną kartą pasiryžau pasi
priešinti, nepasiduoti ir beskin- 
dama suvalgiau dvidešimt didžiau
sių ir gražiausių braškių.

Už kelių valandų — spėjote! — 
nebuvau panaši į dailią mergelę- 
uogelę, bet į trypiantį, besikasantį 
nelaimingą beždžioniuką. Braškių 
vitaminai C, matyt, ne man!

P.P.

SKAUTŲ AIDAS puikus; ma
lonu paimti į rankas. Ačiū labai!

Romualdas Spalis, 
Halifax, Anglija

...Per maža pagalbos ir konkre
čių idėjų vadovėms. Prieš 8-9 metų 
SKAUTŲ AIDAS buvo daug ge
resnis.

Aldona ir Linas Baltakiai, 
Hamilton, Canada

...Patinka skautamokslio’straips- 
niai ir jaunimo, vaikų fotografijos. 
Nepatinka fotografijos su vado
vais. O kai jose būna vadovai ir 
jaunimas, tai tik vadovų pavardės 
būna išvardintos.

Laura Lauciūtė, 
Burbank, Ill.
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LAUZAVLDXSLAUŽAVEDŽIU KAMPELIS v VAIDILUTĖ

VAIDILUTE IR LAUZAVEDYS

^T~iW

Šio rašinėlio antraštė atrodo 
kaip kokio pasirodymo pavadini
mas, kuris po geros dramos baigsis 
abiejų nesibaigiančia laime.

Iš tikrųjų, laužavedžio ar lauža-
vedės pareigos prie skautiško 
laužo panašios į vaidilutės. Vaidi
lutė saugojo šventąja ugnį, pasi- 
švęsdama lietuvių bendruomenės 
tarnybai: kitų vardu ji prižiūrė
davo, kad ugnis neužgestų, kad 
atliktų savo vaidmenį senovės lie
tuvių gyvenime.

Laužavedė irgi yra ugnies sau
gotoja, bet ne ta prasme, kad jai 
turi rūpėti malkos ir liepsna. Lau
žavedė prižiūri, kad skautiškas 
laužas jungtų susirinkusius, juos 
džiugintų ir sukauptų. Jos pareiga 
yra “šventa” proga padėti ugdyti 
skautišką šeimą ir lietuvišką 
dvasią.

Laužavedė, su kitų pagalba su
darydama laužo programą, žiūri, 
kad dainos, žaidimai, pasirodymai, 
šūkiai, apeigos patrauktų dalyvių 
dėmesį. Kiekvienas pasirodymas, 
kad ir juokingiausias, skaučių lauže 
turi vieną mintį, kuri ką nors iš
reiškia, pasako, pataria ar pri
mena. Vaidinimėlis ar pasirodymas 
be jokios minties ar jausmo ne
tinka skautiško laužo ritmui ir 
tikslui. Todėl laužavedė skatina 
skiltį ar kitą pasirodančią grupę ne 
tik apie vaidinimėlį papasakoti, bet 
ir jos akivaizdoje jį repetuoti — čia 
net gali kilti įdomių sumanymų ar 
būdų pasirodymui patobulinti. Jai 
gi reikia žinoti, kiek truks, kokią 
sukelia nuotaiką, kaip paveiks žiū
rovus, kada reikalinga muzika ar 
kokie garsai.

Kaip senovės lietuvių šventąją 
ugnį supo miškas ir šventi medžiai, 
taip laužavedei rūpi,- kad laužo 
aplinka būtų kuo tinkamiausia 
pagal esamas sąlygas: papuošimai, 
muzika, garsiniai efektai, apšvieti
mas, susodinimas. Visa tai padeda 
stovyklautojams lauže gerai daly
vauti.

Laužavedžiai, jausdami dalyvių 
nuotaikas, taiko dainas, šūkius ir
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SVEČIU DIENOS SIDNĖJUJE

(Iš s. Jono Zinkaus dienoraščio)

(Tęsiny?)

Gruodžio 26-ji

Nesvarbu, ar užteko svečiams 
miego, ar ne. Suspėjai apsitvar
kyti — gerai; jei ne, tai, kad ir 
nesiprausęs, lipk į autobusą ir va
žiuok Sydnėjaus apžiūrėti! Vėl nuo 
klubo patalpų pajuda trys, atgy
venę savo didybės dienas, autobu
sai. Vežioja svečius priemiesčių ir 
miesto centro gatvėmis be jokių 
paaiškinimų. Matyt, globėjai įsiti
kinę, kad skautai yra išradingi, 
todėl jiems paliekama daug vietos 
ir laiko spėliojimams. 

apeigas, kad stovykla aprimtų, 
gražiai nusiteiktų poilsiui, kad visi 
išeitų patenkinti, pakilia dvasia. 
Kaip vaidilutė dalyvavo senovės 
apeigose, taip ir laužavedė pra
džioje ir pabaigoje parūpina trum
pas apeigas, kurios nuteiktų aplink 
esančius.

Iš tikrųjų, laužavedės uždavinys 
labai panašus j vaidilutės.

A.S.

mini

Pusvalandžiui autobusai sustoja 
prie operos pastato. Šio pastato 
projektą padarė, kiek žinau, danų 
skautas, todėl jis iš lauko labai 
panašus į palapines. Tikriau — į 
visą stovyklą. Taip pat kalbama, 
kad, tvarkant viduje akustiką, 
buvo galvojama ne tik apie operų 
pastatymus, bet taip pat buvo rū
pintasi, kad prireikus ir skautiškų 
laužų dainos čia gerai skambėtų. 
Greičiausiai paskutinis reikalavi 
mas ir pakėlė statybos išlaidas nuo 
numatytų 7 mil. dolerių iki 102 
milijonų.

Netoli nuo čia matosi Sydnėjaus 
uosto tiltas. Jį projektavusieji 
inžinieriai kopijavo įš lazdyno iš
lenktą skautų tiltą. Kadangi šis
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tiltas buvo statytas iš skirtingos 
medžiagos, tai jame matosi kai 
kurie nežymūs pakeitimai.

Ilgu ir vingiuotu keliu, šiauriniu 
pajūriu, privažiuojamas Palm 
Beach. Palmių ten nėra, bet van
dens ir smėlio — daugybė, nors 
stiklo fabriką statyk! Svečiai puola 
i aukštai iškylančias bangas ir gai
vina savo įkaitusius kūnus Ramiojo 
vandenyno bangų vandenėliu.

Pietūs buvo kaip Amerikoje. 
Atrodo, buvo išpiautos visos 
Kentuckio vištos ir gaidžiai, o pul
kininkas Sandėris ne tik rankoves, 
bet ir kelnes pasiraitojęs turėjo 
dirbti iki visiems pakankamai pri
gamino vištienos. Pavalgyti tai 
davė, bet kuo troškulį numal
šinti — buvo neaišku iki pat va
karo...

Autobusai vėl važiuoja aukštyn 
ir žemyn; tai į vieną, tai į kitą pusę 
pasukdami, kartais ir tiesiu keliu 
neria. Besidairant į apylinkes, 
pagaliau 7 vai. vakare privažiuo
jam plaukimo baseinus ir šiokią 
tokią pievutę viename pabalyje.

Kuriam laikui ramybė grįžo į 
slėnį. Svečiai susitinka savo globė
jus, draugus ir pažįstamus. Kal
basi, pasakojasi. Praskrenda uodų 
pulkas. Sugriaudė kažkas panašaus 
į perkūniją, bet atsipeikėjus paaiš
kėjo, kad pradėjo veikti privati 
radijo stotis. Anksčiau radijo pra
nešimus esu girdėjęs angliškai 
arba lietuviškai. Šį kartą pranešė
jas kalbėjo iš karto abiem kalbom, 
todėl gal ir suprasti buvo sunkiau.

lešminė. Mėsą ir dešrigalius 
čirškina Viktoras jau nuo pat pa
vakarių. Jis yra prityręs iešminių 
ruošėjas. Jaučiai, sutikę Viktorą, 
lenkia jam galvas ne iš pagarbos, 
bet iš baimės.

Valandą (o gal tik 50 min.?) at
stovėję eilėje, prisiartina visi prie 
valgyklos direktorės Gintos kabi
neto. Čia atidavę turimas maisto 
korteles, gauna paruoštus ir pasvi
lintus patiekalus kalorijoms atsta
tyti. Dėl stiprumo Elenutė dar pri
deda degintų svogūnų, o Laima 
įmeta žirnio didumo bulvelių.

Prieš vidurnaktį visi buvo sėk
mingai pavalgydinti, ir dar net keli
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jaučio šlaunies gabalai atliko. Juos 
sutvarkė patys virėjai ir jų šutvė. 
Alkanų nebuvo, bet nedamigu- 
sių — daug, tad bėgo, skubėjo visi į 
namus.

Mūsų rajono vadas ir vadeivė 
dar sugalvojo vandenyje pasimir
kyti. Stebėjomės jų švaros įpročiu. 
Vėliau teko nugirsti, kad jaunys
tėje abu jie yra skautavę Kačių 
skiltyse, tad pavalgę ir dabar dar 
apsiprausia!..

Gruodžio 27-ji

Šiandien pusdienis laisvas. 3 vai. 
popiet svečiai ir jiems prijaučian
tieji nusileidžia į Balmain prie
miesčio gyvenimui netinkantį uos
to pakraštį. Čia užkandžiai parda
vinėjami tik skysta forma. Lyg 
gelda per balą atplaukė nusidėvė
jęs laivas. Jam per aukštos pa
krantės, kad galėtų paimti kelei
vius. Laivas vandeniu, o sveteliai, 
eidami pakrantėmis, surado nu
smukusią prieplauką ir įsirito į 
laivą. Stenėdamas, pūkšdamas 
traukia laivas uosto pakraščiais. 
Jokių paaiškinimų nėra ir nereikia. 
Kam čia atvykėliams per daug 
pasakoti, per daug žinos — dar pa
kritikuos, o dabar tegul džiaugiasi, 
kad veža! Laivas viena uosto puse 
nuplaukė, kita sugrįžo, bet vaiz
davo, kad plaukiama aprodant vis 
naujas vietas. Papūtus smarkes
niam vėjui, laivas, kiek galėdamas, 
skubėjo prie krantinės, kad kartais 
neapvirstų. Laivo kapitonas (sako, 
turįs tik vairininko laipsnį) pabi
jojo vakare leistis į panašią ke
lionę, (nes, esą, tamsoje drąsą pra
randąs). Krante vėl po valandos 
stovėjimo eilėje, užvalgius tų pačių 
virėjų gaminių, visi išsiskirstė.

Gruodžio 28-ji

Miesto ir priemiesčių parduotu
vės perpildytos išpardavimų ieš
kančių vietos gyventojų ir suveny
rus perkančių užjūrio svečių. Pri
trūko parduotuvėse koala meš
kiukų ir opalų, todėl reikėjo šauk

tis privačių — neregistruotų — 
parduotuvių talkos.

Vakare atsisveikinimas ukrai
niečių namuose (kartais lietuvis su 
lietuviu gali laisviau susitikti ne
lietuvių namuose). Čia židinio po
pierių skirstytoja Aldona ir jos 
kompanija kviečia svečius užkan- 
džiams. Jiems pavalgius, eina 
pasistiprinti ir jų globėjai. Buvo 
valgyta pamainomis tik dėl to, kad 
ukrainiečių stalai ir ypač minkšto 
popieriaus staltiesės iš karto būtų 
neatlaikiusios svorio.

Nuo scenos pasigirdus nepake
liamo triukšmo garsams, salė 
greitai aptuštėjo, bet prieangyje 
buvo užsėstos visos kėdės. Daly
viai, salėje apglušę nuo trenksmo, 
dar ilgai kilnojo kojas ir mosikavo 
rankomis, bet pastebėję, kad mu
zikos instrumentai seniai jau nu
nešti nuo scenos, išsiskirstė.

Gruodžio 29-ji

Sudiev, Sydnėjau, sudiev, sve
teliai, sudiev, visi bičiuliai ir drau
gai! Gal dar pasimatysim, “tiktai 
ne šiandien ir tik ne šičia, nes mes 
jau skrendam Canberron”.

Iš pat ryto Ansett aerodromo 
pastatas okupuojamas sudėtinėmis 
jėgomis. Sesės Reginos vadovau
jami svečiai užima bagažinę. Syd- 
nėjaus lietuvių neorganizuota mi
nia užpuola visus likusius pastato 
užkampius. Paskutiniai rankų pa
spaudimai, paskutiniai sudiev. Kur 
tau sudiev: “Mes susitiksim sto
vykloje!”, šaukia jaunimas. “Tik iki 
pasimatymo Gilwjell Parke!”

SKAUTŲ AIDO redaktorei 
paskutiniajai peržengus lėktuvo 
slenkstį, užsidaro durys ir plieno 
paukštis pakyla į erdves.

Liūdna ir graudu, netekus pa
miltų ir taip nuoširdžių svėčių. Ar 
kas supras su kokia nuotaika, išly
dėję brangius svečius, visi važiuo
jam namo?!..
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SKIiriNINKO-ĖS 
UŽRAŠAI

Vienas gražių gerųjų darbelių, 
kuriuo skiltininkas ir skiltininkė 
gali padėti savo skilčiai yra rodyti 
pavyzdį ir vesti gerus "užrašus. 
Dažnai skautams nėra lengva užsi
rašyti, pasižymėti, ypač, jeigu rašo 
ant lapukų, o ne į skauto užrašų 
knygelę. Pavyzdingi vadovai savo 
kišenėje nešioja mažą, sąsiuvinėlį, 
kuriame laikinai užrašo žinutes ar 
kitas informacijas, kurias turi atsi
minti arba skilčiai perduoti. Užra
šyta žinutė neužmirštama. Visada 
galima pasitikrinti ir kitiems pa
sakyti visa tai, kas reikalinga ži
noti.

Užrašai, ypač perskaityti garsiai 
tam, kuris žinias perdavė —- drau

gininkui vadijos posėdyje — pa
rodo, ar skiltininkas suprato infor
maciją. Tada yra progos paaiškinti, 
išsiaiškinti. Grįžęs namo, skiltinin
kas pranešimus įrašo į skilties 
užsiėmimų (sueigų) planelius, kad 
sekančia proga galėtų juos skilčiai 
perduoti. Jeigu draugovės vadijos 
ar kokiame kitame posėdyje išda
linami lapeliai (apie mugę, stovyklą 
ir pan.), toks lapelis įsegamas į 
skilties knygą, kad nepasimestų.

Skilties knygose turėtų būti ir 
skautų dalyvavimo lentelė —- kas 
atėjo į sueigas (skilties, draugovės, 
tunto), kas gauna SKAUTŲ AIDĄ, 
kas užsimokėjo mokestį. Tokiu 
būdu skiltininkas-ė Visada žino 
skilties padėtį ir kur galima pato
bulinti jos dalyvavimą. Pažangumo 
lentelė (kokio patyrimo laipsnio ir 
kokių specialybių siekia skilties 

nariai) padeda nustatyti, kokie bus 
užsiėmimai ateinančiose skilties 
sueigose. Atstovaudamas skiltį 
draugovės vadijos posėdyje, skilti
ninkas aiškiai žinos (pasižiūrėjęs į 
užrašus), kiek yra kandidatų, III, 
II, I ir kitų patyrimo laipsnių 
skautų. Tada ir draugininkui bus 
lengviau su vadija draugovės 
veiklą numatyti, kad skautai iš
moktų ką nors naujo,.vietoj kartoti 
vis tą patį.

Labai svarbi skilties knyga yra 
skilties dienynas. Dienyne apra,so
mos sueigos, stovyklos, iškylos. 
Brėžiniai, piešiniai ir fotografijos 
iliustruoja visą skilties istoriją. Tai 
gali būti graži pareiga skilties 
narei, kuri mėgsta rašyti ir piešti. 
Skiltis pažymi, ką laimėjo, ką iš
moko, kur dalyvavo ir kada, kokie 
buvo nuotykiai, pergyvenimai, 
atmintinos valandėlės. Tinka die
nyne ir iškarpos iš spaudos. Tokių 
skilties knygų pagalba vėliau ra
šoma lietuvių skautų istorija!

Ir šios dvi VI TS Australijoje 
dalyvės pasiruošusios vykti į VITS n- 
Amerikoje iese vyr-sk. Viltė Araitė

Pašnekesys apie skautybę.
Paskaitininke - s. Nijolė Kersnauskaitė. 
Susimąsčiusios klausytojos - Kernavės 
tunto prityrusios skautės Rako stovykla
vietėje, Mlchigane.

Alg. Grigaičio nuotr.

Žme§a<ts valia > laimė.
SMIeris
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VAWBA-
TIK PIRMOS rūšies

Vadovaudamas jaunesniųjų vie
netui — vilkiukams, bebrams, 
skautams, jūrų jauniams'ar pan., 
ir, pamatęs skautą vytį ar budį, 
žinai, kad į jį ramiai gali kreiptis 
talkos. Skautas vytis skautavimo 
dalykus ir skautamokslį gerai su
pranta ir moka. Jeigu skautai vy
čiai įrengia laužavietę, tai nębus 
“vaikų darbas”, o laužavietė su 
pakelta ugniaviete, gerais suolais, 
tvorele, vartais, lietuviškais puoš
menimis. Tokia talka tikrai lauk
tina.

Tas pat su pačių skautų vyčių ar 
budžių užsiėmimais. Jie turėtų būti 

'kitokio lygio ir kitos nuotaikos, 
negu “vaikų darbas”.

Skautų įkūrėjas Lordas Baden- 
Powellis pats labai mėgo pasakoti 
ir vaidmti. Nuo pat skautijos pra
džios vaidyba prie laužo, sueigose, 
šventėse ir kitomis progomis labai 
svarbi. Kodėl? Nes vaidinti įvykį ir 
jo veikėjus reikia pastabumo, o 
pastabumas padeda pažinti žmogų 
ir žmones, su kuriais gyvename ir 
dirbame. Pėdsekystės ir gamtos 
pažinimo žaidimai - moko jauna 
skautą pastebėti viską apie žmo’- 
hes, prie jų prisitaikyti ir juos pa
veikti.

Kai sekame drama teatre, vai
dyba ekrane ar stebime žmones,

li)

vyžių 
KELIAIS

kokias jų ypatybes išreiškia “kūno 
kalba”? Judesiai, veido išraiška, 
viso kūno padėtis, artumas prie 
kito žmogaus, rankų ir pirštų kalba 
ir panašiai? Kaip aktoriai prisiima 
vaidinamos asmenybės bruožus ir 
juos išreiškia? Kaip jie pamėgdžio-
ja balsą, ištarimą, toną? padėti išvystyti savo gabumus, iš-

Vaidyba taip pat padeda žmo- drįsti kitų akivaizdoje kalbėti, dai

parūpina muzika — dažnai nema 
tomas, kaip ir režisierius. Bet visi 
dirba kartu vienam tikslui.

Skautai vyčiai stovyklon gali 
atsivežti maišą visokių senų dra
bužių, medžiagų, kepurių, kaspinų, 
kad jų vaidinimai būtų pirmos rū
šies vaidybos, aprangos, palydin-
čios muzikos ir aplinkos atžvilgiu. 
Tada pasirodymas yra ne tik 
dešimt minučių laikotarpis, o 
tikras įvykis prie laužo ar stovyk
los dramos popietėje.

Vaidyba, repeticijos ir pasirody
mas gali jame dalyvaujantiems
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PASAULIO SKAUTŲ ŠEFAS 
R. BADEN-POWELL 

SKAUTŲ STOVYKLOJE 
PALANGOJ

Skautai ir skautės iš visos Lie
tuvos buvo atvežti i Palangą ne
mokamai. Stovyklai Palangoje 
vadovavo Kauno tuntininkas v.s. 
mjr. V. Šenbergas. Iš Kauno gau
siausiai dalyvavo Jėzuitų gimnazi
jos skautai (visi Maironio ir Aloyzo 
dr-vių skautai ir 20 Juozapavičiaus 
dr-vės skautų, iš viso 82 skautai.
Jiems vadovavo s. V. Kizlaitis ir 
ps. St. Kairys.

Gen. R. Baden Powellis ir ponia 
Baden Powell, lydimi 600 anglų

llllllllllllllllllllllllhlll.llllllllllllllllllllllllllilillllllU^

Palangos miesto burmistras dr. 
J. Šliūpas sveikina atvykusį gen. 
R. Baden Powellj Stovi iš kairės: 
dr. J. Alekna, Pasaulio skautų 
šefas gen. R. Baden Powell, Lady 
Baden Powell, Anglijos skaučių 
vadovė, LSB vyr. skautininkas v.s. 
pulk. J. Šarauskas, LSS vyr. skau- 
tininkė s. S. Čiurlionienė, v.s. pulk. 
Valusis.

Nuotrauka iš v.s. V. Kizlaičio 
rinkinio

PAKELIUI 
IVI-JA.

TAUTINĘ 
STOVYKLA

iiiiinihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu^

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IMIIIIIIIIIW

skautu ir skaučių vadovų, atplaukė 
Calgaric 10.000 tonų laivu, bet šis 
didelis laivas negalėjo įplaukti į 
Klaipėdos uostą, tad sustojo jū
roje. Visi svečiai mažesniais laivais 
buvo perkelti į Klaipėdą, kur juos 
pasitiko Klaipėdos gubernatūros ir 
vyriausybės atstovai ir mūsų 
skautų vadovybė. Iš Klaipėdos 
svečiai autobusais buvo pervežti į 
Palangą. Palangoje prie specialiai 
įruoštų vartų gen. R. Baden 
Powellj ir jo palydovus pasitiko 
Palangos miesto burmistras dr. J.

Pasaulio skautų šefas gen. R. 
Baden Powell vizituoja Lietuvos 
respublikos prezidentą jo vasaros 
rezidencijoje Palangoje 1933 rug- 
piūčio 17. Stovi iš kairės: p. S. 
Smetonienė, gen. R. Baden Powell, 
prezidentas A. Smetona ir pasaulio 
skaučių šefė Lady Baden Powell.

Nuotraukaiš v.ą. V. Kizlaičio 
rinkinio

Imiimiiiiiiiiiiiii i i i i i iJiiiiiiiiiiiHliiiiiiiiiiiiHiininiiiiiiniiniwiiniiiiiiiiiiiiii

Šliūpas, šefo pavad. dr. J. Alekna, 
vyriausi skautininkai s. S. Čiurlio
nienė, v.s. pulk. J. Šarauskas ir kt. 
Burmistras dr. J. Šliūpas pasvei
kino svečius ir įteikė R. Baden 
Powelliui Palangos miesto raktą, o 
skautų vadovybė įteikė gintarinę 
statulėlę. Po sutikimo apeigų, 
Baden Powellj su ponia priėmė 

, prezidentas Antanas Smetona savo 
vasaros rezidencijoje.

Pušyne, stovykloje, prie žemėje 
iškasto*' ir puikiai įvairiomis sama
nomis papuošto didžiulio stalo, 
visiems iš Anglijos atvykusiems 
svečiams buvo suruoštos vaišės. 
Jose dalyvavo Resp. prezidentas 
A. Smetona su ponia, gen. R. 
Baden Powell, ponia Baden Powell. 
užsienių reikalų ministeris dr. D. 
Zaunius, vyriausybės atstovai ir 
visa mūsų skautų vyriausia vado
vybė.

Po pietų prezidentas A. Smetona
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PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS

ir gen. Baden Powellis su prezi
dento karieta pravažiavo visa 
skautų-skaučių stovyklą. Svečiai 
priėmimu Palangoje buvo sužavėti.

Tą pati vakarą visi svečiai iš 
Klaipėdos uosto buvo perkelti i jų 
laivą ir išvyko tolimesnei kelionei i 
Latviją, Estiją ir Suomiją. Rygoje, 
Taline ir Helsinkyje anglų skautų 
vadovai buvo priimti salėse, nes 
tuo metu ten lijo.

(vk)
i i 1111:1 I I I 1111 ii 1'Hil.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl 111 mini,

Į Palangą atvykusieji Anglijos 
skautų-čių vadovai buvo vaišinami 
už šitaip papuošto didžiulio stalo. 
Iš kairės gale stalo sėdi: šefo 
pavad. dr. J. Alekna, prezidentas 
A. Smetona, Lady Baden Powell, 
užsienių reikalų ministeris dr. D. 
Zaunius tarp Anglijos skaučių 
vadovių ir kitų svečių.

PAUKŠČIAI

ĮCas renka pašto ženklus su 
paukščiais, nesigailės tą temą 
pasirinkęs, nes pašto ženklų su 
paukščiais yra labai daug ir įvairių, 
pvz., balandis (karvelis) yra tapęs 
net taikos simboliu ’ir randamas 
daugelio valstybių pašto ženk
luose. JAV bės erelį (arą) yra pasi
rinkusios savo valstybės herbu.

Pirmiausia sustosime, ties Lie
tuva. Lietuvos paštas 1925 m. yra 
išleidęs trijų oro pašto ženklų 
seriją su kregždute,' nešančia 
laišką. Kadangi..jau nuo senų laikų 
karveliai yra laikomi laiškų nešio
tojais, tai daugumas šį" paukštį ir 
Lietuvos pašto ženkluose vadina 
karveliu. Be to, lietuvių kalendo
riuje ir trys mėnesiai yra pavadinti 
paukščių vardais — tai kovas, ba
lau ir gegužė. Latvija savo pašto 
ženkluose* paukščių neturi, bet jų 
turi Estija: čia keliais atvejais yra 
parodytos žuvėdros ir balandis su 
laišku snape.

Kai kurios valstybės yra išleidu- 
sios ištisas serijas su' savo kraštų 
paukščiais, ypač tokios, kurios 
randasi tropikų kraštuose. Dauge
lio kraštų įvairiuose miestų1 her
buose yra įkomponuotas ir koką

12

nors paukštis: erelis, balandis, 
mistinis feniksas ar koks kitas. 
Prancūzijos 1960 m. pašto ženklų 
laidose matome storasnapį pingvi
ną, bitlesę, pempę ir antį-kryklę. 
Kanada keliolika atvejų yra paro
džiusi savo ■ retesnius ar jau beiš
nykstančius paukščius. Taip pat ir 
JAV paštas, be jau rodomo valsty
bės herbe erelio, yra išleidęs ir kitų 
pašto ženklų su paukščiais — ger
vėmis, antimis, kregždėmis, kar
veliais, tetervinu, flamingu. O Bul
garija ir Rumunija yra išleidusios 
pašto ženklų su naminiais paukš
čiais, kur parodytos vištos, antys ir 
žąsys. Rumunijos 1959 m. oro

Nuotrauka iš v.s. V. Kizlaičio 
rinkinio

tiiEiaiiiiiuiuiinimniiiaiiiiMiniRiuHiiimiiiiiiiiiiffl. . b

pašto ženklų laidoje yra vien tik 
paukščiai: pempė, raudongūžė, 
kregždė, dagiliukas, genys, zylė, 
lipikas ir kiti.

Ant. Bernotas

Čia dedame kelis pašto ženklus 
su paukščiais: JAV — laukinės 
antys, Švedija — kovas (kuosa), 
Turkija — ereliai, Prancūzija — 
pelėda ir Lenkija — sakalas.
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IŠ AUKŠČIAUSIOS VADOVYBĖS BŪSTINĖS

VI-JITAUTINĖ STOVYKLA- 
60-MEČI0 VAINIKAS

SKAUTYBĖS TIKSLAS
LIETUVIŠKI UŽSIĖMIMAI IR NUOTAIKA

Skautų lavinimo tikslas yra pakelti mūsų busimųjų 
piliečių lygį, ypač būdo ir sveikatos atžvilgiu; sava
naudiškumą pakeisti tarnyba, padaryti jaunuolius 
individualiai, moraliai ir fiziškai sugebančius panau
doti tą sugebėjimą tarnauti savo draugams.

Lord Baden-Powell of Gilwell

Vl-toji Tautinė Stovykla suteikia mums progą ir 
duoda stovykloje aplinkybes perduoti skautei ir 
skautui skautiškos veiklos išgyvenimų, patyrimų 
praktikos, kurią vadovai turi pilnai, įdomiai išnau
doti. Čia suvažiuoja jaunimas iš įvairių vietovių ir net 
iš kelių kontinentų. Visų skautavimo sąlygos skirtin
gos taip, kaip yra skirtingos sąlygos tarp mūsų kiek
vieno didesnio ir mažesnio vieneto.

Mūsų visų siekimai yra tie patys, tik galbūt mes jų 
siekiame skirtinga forma, kitokiu tempu ir visai 
kitoje aplinkoje.

Vl-toje Tautinėje Stovykloje:

PROGA BENDRAUTI

Kiekvieno amžiaus programose skiriame laiko 
bendravimui. Pažinti ir susidraugauti su nauju žmo
gumi stovykloje yra vienas iš svarbiausių skautiškų 
išgyvenimų. Bendravimas suteikia progą susidrau
gauti ir ilgai palaikyti ryšius su žmonėmis, kai sto
vyklos garsai jau seniai nutilę.

SKAUTIŠKI UŽSIĖMIMAI

Skautiškų programų ir užsiėmimų kokybė ir išgy
venimai yra labai svarbūs kiekvienai sesei ir broliui 
stovykloje. Kai kuriems šie išgyvenimai bus vienin
teliai šiais metais; kai kur stovyklos išgyvenimai at
gaivins vietovės veiklos dvasią; kai kur paskatins 
vietovės veikloje prisidėti. Turėdami stovykloje ge
riausius skautamokslio instruktorius ir vadovus, iš
naudokime kiekvieną momentą konstruktyviai, išra
dingai ir nuotaikingai seses ir brolius užimti.

Didžiausias lietuvybės išlaikymo priešas yra prie
varta. Pirmiausia vadovės ir vadovai turi apsispręsti 
lietuviškai kalbėti. Ne tik kalbėti, bet ir giliai tikėti 
lietuvių kalbos vartojimo vertybe mūsų jaunimui. 
Sudarykime aplinką savo gyvenamame rajonėlyje:. 
viską pavadinkime lietuviškais vardais: aikštelę, 
stalą, virtuvę, takelį, prausyklą ir t.t. Prie aplinkos 
labai daug prisideda nuotaika; šypsokimės, dainuo
kime ir būkime vieni kitiems broliški-seseriškos.

RELIGINIAI IŠGYVENIMAI

Religinės programos ir užsiėmimai ne tik padeda 
jaunimui susimąstyti, bet pakelia juos iš kasdienybės 
įprastų temų į platesnį galvojimo pasaulį. Tai yra 
įmanoma stovykloje, nes čia turime tam daug pasi
šventusių žmonių. Ne kiekvienoje vietovėje per 
sueigas yra vedamos religinės temos; nevisuomet 
vietovėje turime tam tinkamų žmonių.

Atlanto rajono sesės ir broliai yra fiziniai šios sto
vyklos rengėjai. Jie nuoširdžiai ruošiasi ir visų 
laukia!

Kviečiu į darbą tas ir tuos, kurie vadovauja; kvie
čiu į stovyklą ir tuos, kurie žada skautiškai “atosto
gauti”. Jūsų atostogos pelnytos. Kviečiu Vl-toje 
Tautinėje stovykloje dalyvauti, seseriškai ir broliškai 
prie bendros nuotaikos prisidėti.

Sukurkime lietuviškai skautiškų palapinių miestą, 
kurio gyvenime ryškiai atsispindėtų Dievo, Tėvynės 
ir Artimo siekiai. Tebūnie ši stovykla mūsų visų 
pastangų ir darbo montažas. Tebūnie 60-mečio skau
tiškos veiklos apvainikavimas.

Kviečiu visas ir visus į bendrą darbą!

Iki pasimatymo Vl-toje Tautinėje Stovykloje!

v.s. Lilė Milukienė,
Vl-tos Tautinės Stovyklos Viršininkė
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YlTOSIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS - JAV - 

TAISYKLĖS
I. BENDRIEJI DĖSNIAI

1. VI-tos Tautinės Stovyklos specialiais uždaviniais 
laikome:

a. stovykliniu būdu atšvęsti Sukaktuvinius 
Metus,

b. giliau įsijausti į lietuvių tautinius reikalus,
c. pasitobulinti stovykliniame gyvenime,
d. įsisavinti daugiau praktiškų skautybės dalykų, 
d; sustiprėti dvasiniai, visuomeniniai ir organiza

ciniai,
f. susipažinti, bendrauti, dalyvauti ir talkinti 

visame stovyklos gyvenime.

2. Tautinėje Stovykloje laikomės skautiškos dva
sios, lietuvių skautybės idealų, paremtų skauto - 
skautės įstatais, lietuviškų tradicijų ir visuotinio 
visų taikingo bendradarbiavimo.

3. Tautinėje Stovykloje gali dalyvauti LSS nariai ir 
kviesti svečiai.

4. Stovykloje ir už jos kalbame lietuviškai. Kitomis 
kalbomis kalbame, kai santykiaujame su kitatau
čiais.

5. Stovyklas ir jų pastovykles lankome nustatytu 
laiku. Draudžiama daryti bet kokius “naktinius 
užpuolimus” ar naktinius žaidimus be vadovybės 
leidimo.

6. Stovykloje ar jos apylinkėje draudžiama vartoti 
ir turėti bet kokius šaunamuosius ginklus, 
sprogstamąją medžiagą ir alkoholinius gėrimus 
(degtinę, vyną, alų ir pan.). Draudžiama naudoti 
narkotikus, juos laikyti pas save ar apylinkėje.

7. Kertami medžiai, naudojama medžiaga, kūre
nama ugnis ir daromos įrangos stovyklos vado
vybės nurodyta tvarka.

8. Susisiekimo priemonės, stambesni daiktai ir p. 
statomi ar dedami stovyklos vadovybės nurody
tose vietose ir jos nustatyta tvarka.

9. Maudomasi tik grupėmis, nustatytu laiku, nuro
dytoje vietoje ir tik maudyklių sargybai budint.

10. Stovykloje arijos apylinkėje pastovyklių, sto
vyklų vadovai, pareigūnai, visi stovyklautojai ir 
svečiai laikosi stovykloje nustatytos tvarkos ir 
vykdo vadovybės nurodymus.

II. Kiekvienas stovyklos dalyvis aktyviai prisideda, 
kad VI-TOJI TAUTINĖ STOVYKLA būtų sėk
minga, kad ji būtų skautiška ir tauriai lietuviška, 
kad ja galėtų domėtis visi — ir joje dalyvavę ir 
apsilankę — ir iš'jos išsineštų gražiausius įspū-
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džius ir prisiminimus.
12. Kiekvienas stovyklautojas jaučia pareigą svečius 

stovykloje svetingai priimti ir ją aprodyti.
13. Suskridusius svečius — lietuvius skautus iš kitų 

kontinentų, ypatingai globokime, bendraukime ir 
savo skautiškomis žiniomis pasidalinkime.

II. STOVYKLAUTOJAI

A. LSS nariai ir kviesti svečiai gali Tautinėje. Sto
vykloje dalyvauti, kai jie:

a. sumoka atitinkamą stovyklautojo mokestį,
b. turi reikalingas priemones gyventi stovykloje,
c. yra įregistruoti,
d. pristato dokumentus: 1. atpalaidavimo nuo 

atsakomybės, 2. sveikatos blanką vaiko ar 
suaugusio,

e. laikosi nustatytos tvarkos.

B. Pilnametis stovyklautojas pats, o kiekvieno ne
pilnamečio tėvas, motina ar teisėtas globėjas 
raštu pareiškia, kad stovyklos vadovybė ir 
LSSąjunga atpalaiduojama nuo ieškinių nelaimės 
atvejais.

C. Kiekvienas stovyklautojas prisiima pareigas ar 
atlieka darbus, vadovybės skirtus, ir juos sąži
ningai atlieka.

D. Stovyklautojai ypatingu uolumu laikosi nustaty
tos maudymosi tvarkos, plaukiojimo, važinėjimo 
valtelėmis, žaidimų, užsiėmimų ir visos tvarkos.

E. Stovyklos vadovybė turi teisę už didesnius nusi
žengimus ar nesuvaldomą stovyklautoją pašalinti 
iš stovyklos.

D. Stovyklai pasibaigus, stovyklautojai leidžiami iš
vykti, kai jų vieneto vadovas yra atsiskaitęs su 
inventoriumi, mokesčiais su stovyklos vadovybe 
ir gavęs leidimą išvykti.

III. STOVYKLOS VADOVYBĖ

14. Vl-tai Tautinei Stovyklai vadovauja viršininkė su 
stovyklos vadija. Ši vadovybė yra viena ir savo 
kompetencija apima visą Tautinę Stovyklą.
Stovyklos rajone ir LSS nariams artimiausioje 
apylinkėje Stovyklos vadovybė yra aukščiausioji 
skautiška valdžia stovyklos interesams ir geram 
skaučių-skautų vardui apsaugoti bei stovykląu- 
tojų gerovei užtikrinti.

15. Ypatingais atžvilgiais Stovyklos Vadija gali 
. keisti ar papildyti iš anksto nenumatytus daly
kus, kai pakinta sąlygos, iškyla nenumatytos 
kliūtys ar atsiranda nauji reikalai.

16. Stovyklos viršininkė vadovauja vadijos darbams, 
atstovauja stovyklai, skirsto vadovams uždavi-
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nius, darbus, skiria ar tvirtina kitus stovyklos 
vadovus, prižiūri pareigų vykdymą ir leidžia nu
rodymus stovyklos metu.

17. Reikalui esant, stovyklos viršininkė kviečia vadi- 
jos posėdžius, siūlo darbotvarkę, pirmininkauja 
ir potvarkius ar nutarimus skelbia stovyklos vir
šininkas. Posėdis teisėtas bet kokiam dalyvių 
skaičiui esant. Nutariama paprasta balsavusių 
dauguma.

18. VI-tai Tautinei Stovyklai pasibaigus ar pareigas 
nustojus eiti, kiekvienas Tautinės Stovyklos 
vadovybės narys:

a. tvarkingai baigia savo pareigas,
b. paruošia apyskaitas, programų konspektus,
c. rūpestingai atsiskaito ir
d. visus reikalus perduoda Stovyklos Viršininkės 

nurodymu.

19. Kadangi stovyklaujame svetingoje amerikiečių 
skautų stovyklavietėje:

a. paliekame stovyklavietę švarią, tvarkingą,
b. gamtos bereikalingai nežalojame,
c. laikomės visų nurodytų taisyklių dėl ugnies, 

vandens apsaugos ir t.t.
d. užkasame stalus, griovius, nuimame įrengimus 

ir viską sutvarkome,
e. grąžiname nuomotus daiktus ir tvarkingai 

atsiskaitome.

20. Elgiamės mandagiai ir tvarkingai tiek savųjų, 
tiek ir svetimųjų tarpe, nes mūsų elgesys repre
zentuoja lietuviškai skautybei — lietuviškai 
skautei ir skautui.

Linkiu malonios stovyklos, giliai asmeniškų ir 
skautiškų išgyvenimų. Linkiu visiems giedrios nuo
taikos ir linksmų laužų, o visą patirtą praktiką par- 
vežkime namo ir ją skautiškai veiklai panaudokime.

Vl-tos Taut. Stovyklos Viršininkė

IŠ PARUOŠIAMIĮJU
VI TAUTINES STOVYKLOS 

DARBU
Ruoša Vl-jai Tautinei Stovyklai^ įvyksiančiai rug- 

piūčio 13-26 Paxton, Mass., eina pilnu tempu. Sto
vyklos vadija su talkininkais apsvarstė ir suplanavo 
visą techninę kiekvienos dienos eigą. Aplankė sto
vyklavietę ir paskirstė pastovyklėmis. Visose JAV 
skautiškose vietovėse vyksta gyva registracija, už
sakyti autobusai.

Šiomis dienomis iš spaudos išėjo du priešstovykli- 
niai leidiniai: maldaknygė ir informacinis leidinys. 
Maldaknygėje, pavadintoje DIEVE, BUDŽIU, yra 
ryto ir vakaro maldos iš Sibiro knygelės, iš N. Sadū- 
naitės maldų, jaunimo giesmės, šv. Mišių, išpažinties 
ir kt. maldos. Informaciniame leidinyje — duomenys 
apie Lietuvių Skautų Sąjungą bei Vl-tąją Tautinę 
Stovyklą.

Nuoširdi padėka tenka v.s. Alfonsui Samušiui, 
spaustuvei paruošusiam priešstovyklinio leidinėlio 
medžiagą. Tai buvo didelis darbas ir labai nedėkin
gas, nes nevisi pageidaujami dokumentai, nuotraukos 
ir informacija buvo prišiųsta. Tačiau buvo paruošta 
laiku. V.s. A. Samušiui daug talkino v.s. Antanas 
Gudaitis, kuriam irgi dėkojame už patarimą ir talką 
darbe.

IŠKYLA ĮSENOVĖS RAIMA.
Stovyklos antros savaitės antradienį visai dienai ■ 

yra ruošiamas išvažiavimas į STURBRIDGE 
VILLAGE. Tai labai įdomus parkas, kuris vaizduoja 
senovišką ūkį ir kaimą. Autobusas ir įėjimas kainuos 
$3.00 vienam asmeniui.

Išvažiuosime su užkandžiais, kad galėtume ten 
pavalgyti ir gražioje aplinkoje pabūti. Grįšime namo 
po pietų. Vadovus prašome apie šią kelionę pranešti, 
kad visi pasiimtų ekstra pinigų šiam reikalui. Pinigai 
bus renkami stovykloje. Šiai kelionei vadovauja 
s.v.v.sl. P. Meilus iš Worchesterio.

*

Dabartinėmis žiniomis, iš tolimųjų kraštų į VLją 
Tautinę Stovyklą atvyks: iš Brazilijos — 1, iš Argen
tinos — 1, iš Anglijos — 3, iš Australijos — 18.

DĖL SVEIKINIMO IR ĮŽODŽIO
SALIUTU

IŠTRAUKA IŠ LSS TARYBOS PIRMUOS 
1974.II.1-3 NEW YORKE 
POSĖDŽIO NUTARIMAI

NUSTATYTI:

A. kad yra šie skautų ir skaučių saliutai:

a) SVEIKINIMO SALIUTAS (kartais iki šiol va
dintas mažuoju), kuriuo saliutuojama gerbiant vėlia
vas, giedant himnus, pasisveikinant, sutinkant svar
bius svečius ir pn.

3

15



b) ĮŽODŽIO SALIUTAS (kartais iki šiol vadintas 
didžiuoju saliutu), kuriuo saliutuojama įžodį duodant.

B. kad saliutuojant laikomasi tokios tvarkos: .

a) ĮŽODŽIO SALIUTO komanda duodama, kai jau 
.viskas paruošta įžodžio davimo momentui, svečiai 
paprašomi atsistoti, rikiuotėje jau ramiai stovi skau
tai ir skautės, davus komandą “ĮŽODIS”, saliutuoja 
įžodžio saliutu;

b) SVEIKINIMO SALIUTO komanda - DĖME
SIO! RAMIAI! VĖLIAVAS GERBK! arba HIM
NAS! — ar pn. Šiais atvejais sėdintieji svečiai pra
šomi atsistoti; skautai, skautės ir vadovai-ės saliu
tuoja;

c) kad vyresniųjų vadovų-ių įsakymai būtų gerai 
išgirsti, komanduojama — DĖMESIO! RAMIAI! 
ĮSAKYMAI! Sėdintieji svečiai ir toliau sėdi; niekas 
nesaliutuoja ir nebevartojama komanda “Įsakymus 
gerbk”. Įsakymus perskaičius, komanduojama 
“LAISVAI”!

Būtų gera, kad stovyklų vadovai, o ypač komen
dantai, su šiuo nutarimu arčiau susipažintų ir visi jo 
vienodai laikytųsi.

KVIESLYS (LSS1978M.
SUVAŽIAVIMĄ

LSS Taryba, pasirėmusi LSS Suvažiavimo Nuo
statais, kviečia Lietuvių Skautų Sąjungos Suvažia
vimą (kartu Skaučių Seserijos, Skautų Brolijos, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio ir Rajonų vadovių ir 
vadovų sueigas):

a. išklausyti LSS Vadovybės pranešimams,
b. susipažinti su Suvažiavimo dalyvių pasisaky

mais ir siūlymais,
c. priimti nutarimams organizacijos klausimais ir
d. išrinkti LSS Vadovybės organams.

Suvažiavimo Prezidiumą sudaryti Los Angeles, 
Californijoje.

LSS Suvažiavimo PREZIDIUMO PIRMININKU 
išrinkti v.s. fil. Valentiną Varną, 2307 Lyric Avenue, 
Los Angeles, Ca. 90027, tel. 213 - 662-2611.

Suvažiavimo atstovų registracijos mokestį husta- 
tyti $4.00 asmeniui. Mokestis sumokamas Suvažia
vimo Prezidiumui, registruojantis dalyvauti Suva
žiavime.

Anglijos ir Australijos rajonų atstovai ir atstovės 
Suvažiavimo registracijos mokestį moka savo rajonų 
vadams, ir .tas mokestis paliekamas rajono vadijos

4

kasoje. Vokietijos rajono atstovai ir atstovės regis
tracijos mokesčio nemoka.

Suvažiavimo atstovės ir atstovai turi būti LSS 
nario mokestį sumokėję už visą kadencijos laiką arba 
nuo jų įstojimo (1976-1977 ir 1978 arba 1977-1978 m.) 
metų už tuos metus.

Kas, to LSS nario mokesčio negalėjo ar negali 
kitaip įmokėti — sumoka Suvažiavimo Prezidiumui.

Metinis LSS nario mokestis (pagal kurį turi teisę 
LSS Suvažiavime dalyvauti) yra toks:

a. skautininkams ir skautininkėms — po $5.00 
asmeniui metams,

b. $2.50 metams skautams vyčiams ir vyresnio
sioms skautėms,

c. $2.50 metams akademikams (neskautininkams- 
ėms)

d. $2.00 skautėms ir skautams.

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

Provizoriniai nustatytos tokios 1978 m. LSS Suva
žiavimo datos:

1978 -
rugpiūčiol5d.— Suvažiavimo pradžia
rugsėjo 1 d.— sąrašai Suvažiavimo Prezidiumui 

mandatus pripažinti
rugsėjo 15 d.— paskutinė diena registruotis ir 

pasisakyti Sąjungos klausimais 
spalio ld.— Prezidiumas skelbia įsiregistravu

siųjų sąrašą
spalio 21 d.— skelbiami pataisymai ir pasiūlytųjų 

kandidatų sąrašas
lapkričio 15 d.— Balsuojama
gruodžio ld.— skelbiami rinkimų ir pasisakymų 

rezultatai
gruodžio 15 d.— Kviečiamas naujosios LSS Tarybos 

posėdis Pirmininkui ar Pirmininkei 
rinkti.

Visi Broliai Vadovai ir Sesės Vadovės, pagal LSS 
Suvažiavimo nuostatus (7 str.), turi teisę Suvažia
vime dalyvauti. Labai prašau visus ir visas dalyvauti 
ir prisidėti prie Sąjungos bendro darbo.

LSS Tarybos Pirmija
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AR DOMIMĖS, AR GILINAMĖS
IR AR GYVENAME PAGAL 

LIETUVIŲ CHARTĄ?

1949 m. birželio 14 d. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
paskelbė trylikos skirsnelių Lietu
vių Chartą. Tai — visų lietuvių 
dabarties aukščiausias įstatymas - 
tautinė konstitucija. Pagal ją kiek
vienas lietuvis tvarko savo tautinį 
gyvenimą.

Broliai skautai ir sesės skautės, 
lietuviškai skautaudami, vyres
niųjų padedami, giliai įsisąmonina 
Lietuvių Chartos dėsnius, sten
giasi tobuliau juos suprasti ir jų 
dvasia gyventi.,

**#

Džiugu paminėti, kad ką tik pra
ėjusiame PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SEIME To
ronte, Kanadoje, naujosios PLB 
valdybos pirmininku išrinktas 
mūsų brolis, veiklus AKADEMI
NIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO narys 
s. fil. VYTAUTAS KAMANTAS. 
Sveikiname!

Naujame ir sunkiame darbo bare 
jam linkime daug sėkmės ir ištver
mės!

***

PUIKI VADOVŲ 
INICIATYVA

BALTIJOS tuntas Detroite 
skiria 15.00 dol. SKAUTŲ AIDO 
prenumeratoms užjūrio skautams. ■ 
S. J. Asmino, BALTIJOS tunto 
tuntininko, pavedimu, prenumera
torius parinko Brolijos VS v.s. 
Sigitas Miknaitis.

Kalba naujai išrinktas PLB val
dybos pirmininkas s. fil. Vyt. Ka
mantus. Kairėje — Alg. Gečys, 
deš. — Vacį. Kleiza.

VI. Bacevičiaus nuotr.

Šia proga jis rašo:
“SKAUTŲ AIDAS yra gera 

priemonė auklėti mūsų jaunimą 
lietuviška dvasia. Čia jie gali palai
kyti tarpusavio ryšį straipsneliais 
apie savo skautiškus išgyvenimus 
ar savus vienetus. Paskaitę 
SKAUTŲ AIDĄ, jaunesnieji pa
jus, kad jie nėra vieniši, maži vie
netai, bet kad, visi kartu, įvairių 

vietovių ir kraštų lietuviškas jau
nimas sudaro vieną bendrą Skautų 
Sąjungą”,

1977 mėtų rugpjūtyje Mel
bourne, Australijoje, skaučių Živi
lės ir skautų Kunig. Margio drau
govės stovyklavo Wonga Parke. 
Sesėms vadovavo vyr.- skautės 
Birutė Prašmutaitė ir Birutė Šau 
lyte; broliams — s.v. Z. Jokūbaitis. 
Tie jauni vadovai nutarė, kad vi
siems stovyklautojams geriausia 
prisiminimo dovanėlė bus Austra
lijai skirtas sausio mėn. SKAUTŲ 
AIDAS.

Pagirtini vadovai, taip sumaniai 
sugebą įduoti į rankas skautišką 
spaudą, kad grįžę iš stovyklos 
skautai ją skaitytų, prie jos prisi
rištų.

***

PLD metu ir joms praėjus, 
Kanadoje bei Amerikoje lankėsi ir 
su kai kuriais broliais ir sesėmis

Daug šiose dainininkų eilėse' 
dainavo ir mūsų sesių, brolių; jų 
klausėsi apie 12 tūkst. tautiečių.

VI. Bacevičiaus nuotr.
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Eitynėse po Dainų šventės vė
liavas taip pat gal neša broliai 
skautai?!

VI. Bacevičiaus nuotr.

pabendravo v.s. Vyt. Neverauskas, 
buvęs Australijos rajono vadas ir 
ALfi Krašto Valdybos pirminin
kas. Taip pat lankėsi ir poetas 
Vincas Kazokas, “Mūsų' Pastogės” 
savaitraščio, leidžiamo Sydnėjuje, 
redaktorius, labai paslaugus skau
tų skyriaus “Skautų Pastogėje” 
reikalams.

Su Melbourne “Dainos” sambū
rio grupe lankėsi ir vyr. sk. Zita 
Prašihutaitė, choro akompania- 
torė; Su sportininkų grupe važi
nėjo Sydnėjaus “Aušros” tunto 
tuntininkas br. Jeronimas Belkus 
ir žmona, sesė Laura; iš Mel
bourne — sesė Rasa Statkuvienė ir 
brolis Algis Milvydas. Be abejo, 
svečių tarpe buvo ir dar vienas 
kitas brolis-sesė.

fe#*

Vėliausiomis žiniomis iš Austra
lijos į VI TS Paxton, Mass., at
vyksta 18 skautų-^ių grupė. Gru
pės vadovas — s. A. Karpavičius. 
Australijos rajono vadeiva v.s. B. 
Barkus atvažiuodamas atsiveš 
viešnagės Australijoje ir VI TS 800 
pėdų ilgio filmą. Filmuotojai — p. 
J. Šarkauskas ir s.v.v.sl. Ged. 
Statkus. Chicagietis brolis V. Ma- 
cieža taip pat turi pagaminęs 
25 min. trunkantį filmą iš Taut. 
Stovyklos.

Taigi bus pro6os vėl pagyventi 
gražiaisiais anos kelionės įspū
džiais ir palyginti abi sukaktuvines 
stovyklas.

Tavo valioj, Dieve, mūsų viltys, 
Tavo rankoj mūs tėvų namai, 
Tavo saulėn mes kaip mažos smiltys 
Šia žeme keliaujam neramiai.

Australijos sportininkai eitynių 
metu Toronte.

Kairėje — ps. R. Statkuvienė iš 
Melboumo."

VI. Bacevičiaus nuotr.

Te visam pasauly vėtros ūžia, 
Su Tavim mirtis nebus b.aisi, - 
Su Tavim mes švęsime gegužį, 
Su Tavim mes kelsimės visi.

Re tat irttat, kar naša, bet 
tas, kan atlaike.

U Uetasią taatesakes

B. Brazdžionis
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SKAUTU AIDO RĖMĖJAI

GARBĖS
PRENUMERATA - $10.00

R. Radžiūnaitė, Omaha, Nebr.
V. Kašuba, Painesville, Ohio
J. Paronis, Chicago, Ill.
G. Surdėnas, Turnerville, N.J.
Eug. Vilkas, Valencia, Cal.
E. G. Šakienė, Buffalo, N.Y.
V. Morkūnas, Toronto, Canada
E. Kronienė, Dundas, Canada

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

JAV LB Švietimo Taryba
(per Š.T. Pirmininką
Br. Juodelį) $500.00

New Yorko Vyr. skaučių 
židinys VILIJA (per sesę
Alvitą Ruokytę) 100.00

Delhi K. M. skyrius (per
(p. M. Norkų, Delhi,
Canada) 25.00

A. J. Gudaitis, Richmond,
N.Y. 5.00

A. Vaitiekaitis, Detroit, 
Mich. 5.00

G. Adomaitytė, Jamestown,
N. Dakota 5.00

J. Paronis, Chicago, Ill. 5.00
L. Bolten, Huntingdon

Valley, Pa. 5.00
J. Stankūnas, Harbert, 

Mich. 3.00
R. Adomavičiūtė, 

Winchester, Mich. 2.00
E. Miniotas-Shaffer, 

Griffith, Australia 1.00
A. Skirka, Cabramatta, 

Australia 1.00

UŽSAKĖ Į UŽJŪRIUS

M. A. Žiaugra, Quincy, Mass. — 
Vasario 16 Gimnazijos skautams 
Vokietijoje — $5.00

Stef. Subatienė, Scituate, Mass. — 
R. Klovai Caracas, Venezuela — 
$5.00

BALTIJOS tuntas, Detroit, Mich, 
(per s. J. Asminą) — $15.00

Eug. Bacevičienei, Brazilijoje (už 
1979 m. — 2 prenum).

M. Barzdžiūtei, Argentinoje (už 
1979 m. — 1 prenum.)

A. Gerdžiūnui, Anglijoje (už
1979 m. — 1 prenum.)

SESE IR BROLI,

Šių metų birželio 20 išsiunčiau 
392 laiškus. Kurie tuos mano laiš
kus gavote, prašau pasiųsti 
SKAUTŲ AIDO administracijos 
vardu prenumeratos mokestį. 
Suma pranešime yra pažymėta. 
Lauksiu iki rugsėjo 15 dienos.

SKAUTAS SĄŽININGAI AT
LIEKA VISAS SAVO PAREI
GAS!

Budžiu!

s. A. Orentas, 
Administratorius

IŠ LS FONDO 
VEIKLOS

ATSTOVŲ IR TALKININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Galime pasidžiaugti, kad mūsų fondas auga ne tik 
savo kapitalu, bet ir jam pritariančiųjų, juo besisielo- 
jančiųjų bei jį atstovaujančiųjų asmenų skaičiumi. 
Fondo atstovai ir jų talkininkai atlieka gana sudėtin
gas pareigas. Jie ne tik rūpinasi fondo atstovavimu ir 
augimu, bet ir jo vardo kėlimu mūsų visuomenės ir 
skautų tarpe. Jie taip pat įsipareigoję skelbti spau
doje vietovės aukotojų pavardes bei informuoti apie 
vietinę LSF veiklą. Mūsų fondo populiarumas visuo

menės tarpe priklauso ir priklausys nuo atstovų ir jų 
talkininkų įdėtų pastangų visokeriopais būdais jį 
garsinti — populiarinti. Nors LSF valdyba ir sten
giasi palaikyti kuo artimesnius ryšius su atstovais 
per bendralaiškius bei asmeninius laiškus, bet ret
karčiais vis tik būtų gera visiems suvažiuoti bei gyvu 
žodžiu pasišnekėti fondo klausimais. LSF valdyba 
nutarė sukviesti atstovų ir talkininkų suvažiavimą VI 
Tautinės Stovyklos metu, Paxton, Mass. Programa 
vyks rugpiūčio 20 dieną, sekmadienio ryte, tuojau po 
pamaldų. Kviečiame visas ir visus kuo gausiausiai 
dalyvauti. Negalintieji atvykti prašomi ką nors iš 
stovyklaujančių įpareigoti suvažiavimo posėdyje 
dalyvauti bei jūsų vietovę atstovauti.
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PRALĮS PRO PADANGAS?

Keletas žaidėjų įlenda į automo
bilio padangas ir vien kūno jude
siais, nenaudodami rankų, sten
giasi pro jas pralįsti. Laimi grei
čiausiai pralindęs.

PASIKEIS KEPURĖMIS?

Du žaidėjai sustoja priešpriešom 
ir mėto į vienas kitą kepurėmis. 
Atlekiančią kepurę turi sugauti ir 
užsidėti ant galvos nenaudojant 

. rankų. Laimi tas, kuris daugiausiai 
pagauna kepurių.

(Iš s. Pr. Enskaičio naujai išleis
tos žaidimų knygelės “Kas grei
čiau?”)

Oi. sint fcoln© malūnas, Ten wew Vie»a |ra»o
Ts -Uty «•+-<>
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IŠ SKAUTIŠKOS TERMINOLOGIJOS
Taip mūsų jaunieji aiškina kai kurių lietuviškų 

žodžių prasmę DRAUGO skyriuje “Spygliai ir 
dygliai”.

APLINKRAŠTIS — vieta aplinkui kokius dalykus; 
aplinkui kraštą; apie įvykius aplinkui kas nors pa
rašyta; kraštas aplink kokią kitą vietą.

DUOBĖ — skylė; iškasta skylė, maža skylė; gili ir 
didelė skylė; skylė kelyje.

ĮSTRIŽAS — grynas; išsiskėtęs; iš dešinės į kairę; 
netiesiai, bet šonu.

IŠKILMĖ — protėviai; išdidumas; susirinkimas; 
šeimos istorija.

KAPELIONAS — kunigas, kuris laiko mišias; vy
riausias kunigas grupėje; aukščiausias kunigas para
pijoje.

KARVELIS — paukščiukas, kuris skrenda į toli
mus kraštus, dažniausiai su pririštais laiškais; 
paukštis, kuris visą laiką skraido apie statulas; ma
žiukas gyvulys, randamas daugiausia ūkyje, ėda žolę; 
saldainiai; šokis.

KONKURSAS — visų žmonių suvažiavimas.
LINIUOTĖ — lazda, kurią tiesia.
LYNOTI — daryti linijas.
PASTANGA — pasidaryti geresniu; pagalba; 

gyrimas.
VADOVĖLIS — trumpas aprašymas; knygelė, 

kurioje yra visi įdomūs dalykai surašyti (dainos arba 
įstatai, bet ne abu); maža knyga apie tą įvykį.

VANDENYNAS — vandens gabalas; didelis eže
ras; labai didelis ežeras; didelė jūra; kur daug van
dens natūraliai yra; didelis plotas sūraus vandens.

SUTARIMO IR
BENDRADARBIAVIMO NAUDA

Taip Omahos stovyklautojams atrodė 
stovyklos viršininkas ps. Jonas Šarka 
po daugelio matavimų užsiėmimų.

J. Šarkos nuotr.
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DIDŽIOJI SdIO.I

STOVYKLAVAU 
SAN BERNARDINO 

KALNUOSE
1

Kalnų link kelionė nebuvo ilga, 
bet man, chicagietei, ypač įdomi, 
nes dar niekad neturėjau progos 
stovyklauti kalnuose. Kuo aukš
čiau kilpm, tuo mėlynesnis dangus 
•matėsi, tuo tyresnis oras jautėsi ir ' 
gražesnė gamta aplink. Pagaliau 
privažiavome beveik pačioje kalno 
viršūnėje esančią Rambyno sto
vyklą. Nustebome pamačiusios, 
kad palapinės jau -pastatytos. Ma- 1 
tote, Rakė skautai patys tempia 
palapines, ieško atitinkamų stiebų, 
kala kuoliukus, tempia virves, pra
kaitą lieja, o čia viską atlieka tėve
liai. Tiesą sakant, dėl to per daug 
nenusiminiau — aš nesu jau tokia 
didelė palapinių statymo mėgėja. 
Mums liko laiko susitvarkyti ir 
susipažinti su stovykla. Kasdieninė 
programa čia nedaug skyrėsi nuo 
Rako stovyklos programos.

Per vėliavų nuleidimą įsaky
muose girdžiu: “dienos komen
dante”. Na, kas tai? Mes tokių 
įsakymų Rakė negirdime! Šios 
sesės pareiga būti stovyklos ‘ ko
mendante nuo vėjiavų pakėlimo iki 
nuleidimo. Jos klauso -/isa sto-
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Ar galva tinka fetrui, ar fetras 
galvai?

Šaunūs Lituanicos tunto vyčiai 
Rako stovyklavietėje.

'G. Plačo nuotr.

pliaupi
vykia; ji komanduoja visai progra
mai, yra atsakinga už stovyklos 
tvarką. Mano nuomone, tai gerai 
paruošia skautą vadovavimui. Ir 
man teko būti “dienos komen
dante”.

Laužo metu laužavedžiai išdalina 
tarpstovyklinį paštą. Kas tai? Po 
medžiu stovi maža metalinė dė
žutė — pašto dėžė. Skautai ir 
skautės parašo laiškus savo “karš
tai meilei” arba kam nors kokį 
draugišką laišką. Nebūtinai reikia 
laišką pasirašyti, tai būna įdomu, 
kas tą “meilės laiškutį” tau pa
rašė...

Didįjį- savaitgalį privažiuoja 
daug vyresnių skautų. Tą savait
galį vyr. skautės kandidatės duoda 
įžodį dideliam būry atvykusių vyr. 
skaučių. Šis įžodis buvo tikrai gra
žus ir įspūdingas ne tik joms, bet ir 
visoms susirinkusioms.

Palyginus stovyklas, yra skir
tumų, yra ir panašumų. Ši stovyk
la, man atrodo, pasižymėjo trimis 
dalykais. Pirma: yra sakoma, kad 
Californijoje niekad nelyja, ypač 
kalnuose vasaros metu-. Bet šiemet 
įvyko stebuklas (turbūt atsivežiau 
su savim Chicagos orą): visą pir
mąją savaitę lijo, ir gana smarkiai. 
Jau pirmadienio pavakary pylė 
lietus, kaip iš kibiro, kad net kelios 
palapinės “nuplaukė”. Visi labai 
sušlapom. Bet kai lauke lyja, sto
vyklos nuotaika kyla. Kodėl? Tai — 
paslaptis; tik patys stovyklautojai 
žino kodėl! Nors visą savaitę lijo, 
bet stovyklos viršininkas v.s. V. 
Sviderskas uždraudė stovyklauto
jams praustis dušuose. Kaip gali 
išgyventi stovykloje nesiprausęs? 
Gera skautė moka gamta pasinau
doti! Tai mes, kelios merginos, su 
maudymosi kostiumais plovėmės 
galvas lietuje. Truputį sušalom, 
bet už tai blizgančius plaukus tu
rėjom!

Kitas skirtumas: Rakė skautai 
maudosi ežere (prūde?), o Califor
nijoje važiuoja maudytis į baseiną. 
Stovykloje turėjau progos ir sunk
vežimiu pasivažinėti. Kasdien 
(jeigu nelydavo) visi susigrūsda- 
vom į didelį sunkvežimį ir taip 
važiuodavom maudytis. Kol nuva
žiuodavom ir grįždavom, būdavom 
sukratytos ir apdulkėjusios. Mau- 
dydavomės kartu su broliais. Jie
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tuoj šokdavo baseman, o sesės 
suguldavo saulėje pasideginti. 
Maudymosi laikui pasibaigus, visų 
mergaičių rankšluosčiai būdavo 
šlapi — broliai būtinai turėdavo 
šokti į vandenį toje vietoje, kur 
mes sugulusios kaitindavomės. 
Negana kad rankšluosčiai sušlap
davo, bet ir mus įmesdavo į van
denį. Nori ar nenori — visi išsi- 
maudydavom baseine.

Trečių įspūdį patyriau sekma
dienį per vakarienę. Švilpukas su
švilpė vakarienei. Kur gi visi 
broliai?

Mus, nužygiavusias prie valgyk
los, pasitiko “brolis padavėjas” — 
Dobilas Steikūnas. Jis atrodė, kaip 
tikras padavėjas: baltais marški

Kalnų kopėjo specialybės ženk
las.

niais, tamsiom kelnėm, nudažy
tais ūsiukais; vietoj priejuostės — 
nosinė. Pasveikino mus visas ir 
pasodino. Jam pašvilpus, išėjo taip 
pat apsirengę visi “Žalgirio” pa- 
stovyklės broliai. Tą sekmadienį 
sesės valgė “Liurbių” valgykloje. 
Sugalvojo broliai padavėjai “liur
biai” net ir valgiaraštį. Buvo įvai
rių skanumynų, bet prisimenu tik 
vieną: “Ilonos arbūzas su juodom 
skruzdėlėm”. Buvo labai skani 
vakarienė, ir visos sesės jautėsi 
pagerbtos. Nuo tos dienos stovykla 
buvo praminta “Liurbių” stovykla.

Laikas greit praėjo — per greit, 
bet liko daug gražių prisiminimų. 
Paskutinės stovyklos dienos buvo 
reikšmingiausios.

■inriiiiiaiiiiiaiiBiiiiia iiiBiisiiaiia

NERINGA IR PILĖNAI 
VASAROS OŽLAVOSMO"

STOVYKLOJE
Cleveland© Neringos ir Pilėnų 

tuntų praeitos vasaros stovykla 
įvyko Clendening, Pėnnsylvanijos 
valstijoje, apie 120 mylių į pietus 
nuo Clevelando, Ohio kasyklų 
rajone. Dalyvavo 75 skautai-ės. Jie 
patys sau turėjo pasidaryti valgyti 
lauko virtuvėse. Sesės ir broliai 
arkliais jodinėjo, laiveliais plau
kiojo, buriavo, maudėsi ežere, iš
kylavo. Vyresnieji broliai net pa

Pilėnų tunto skautai su stovyk
los viršininku s. Vyt. Turūta Ro
muvos stovykloj 1975 m.

R. Belzinsko nuotr.
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Vieną rytą atsikėlėm (kas ga
lėjom), šiltai apsirengėm ir išėjom 
pasitikti kylančios saulės. Buvo 
labai šaltas rytas: kiti net žiemines 
pirštines užsimovė. Kėli rūpestin
gesni broliai net miegmaišiais ar 
antklodėmis apsisiautė. Lipom 
aukštyn uolomis, kol užlipom į 
pačią viršūnę, iš kur buvo galima 
matyti toli toli. Mus supo slėniai, 
pakalnės ir aukšti kalnai. Koks 
grožis matyti pirmus ryto saulės 
spindulius po tamsios nakties!.. 
Pamiršau ir šaltą vėją ir dreban
čius žandikaulius; akys tik gėrėjosi 
tuo neišpasakytu grožiu.

Bet atėjo nelaukiamas paskuti
nis savaitgalis. Paskutinį kartą visi 
bendrai nuleidome vėliavas, įtei- 
kėm dovanas, pasigrožėjom naujai 
įsigytais patyrimais, specialybė
mis. Šokom ir triukšmavom per 
paskutinius šokius.

Kitą rytą su ašarom atsisveiki
nau savo naujus draugus iki se
kančios vasaros...

vyr.sk. Daiva Barškėtytė, 
Kernavės tuntas,

Chicaga
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darė 15 mylių žygį per Ohio kalnus.
Stovyklos viršininkas buvo s. S. 

Matas. Skautėms vadovavo s. E. 
Nainienė ir vyr.sk. R. Giedraitytė.

s.v. R. Belzinskas, 
DLK Vytauto dr-vės 

draugininkas
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SKAUTU STOVYKLA
Stovykla buvo netoli New Phila

delphia, Clendening, Ohio. Važia
vau aš ir mano trys sesutės Vija, 
Aida ir Roma. Reikėjo .važiuoti nuo 
Clevelando toli per didelį mišką.
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Matėme pievas, gėles, krūmus. 
Daug skautų privažiavo. Pasidė
jom daiktus. Statėm palapines. 
Buvo labai smagu. Dienos buvo 
gražios ir labai šiltos.

Ėjom į ežerą maudytis. Plaukėm 
laivu. Aš jojau du kartus arkliu. 
Man labai patiko. Mes galėjom 
palakstyti, žaisti, maudytis. Ga
vom gerai valgyti. Turėjom tris 
laužus. Prie laužų dainavom.

Greit praėjo savaitė. Buvo gaila 
palikti tą gražią stovyklos vietą. 
Išvažiuojant dar keletą kartų atsi
sukau pasižiūrėti, kur mes stovyk- 
lavom.

Tauras Bublys
eiisiiBiiBiisiia aiiBiisiieįio n g b-c.

Vieną dieną mes nutarėme išky
lauti. Susidėjome savo miegmai
šius, lietpalčius, maistą į kuprines 
ir iškeliavome. Netoli paėję, ra
dome vietą, kur nutarėme pernak
voti. Iš medžių šakų pasistatėme 
namelį. Sukūrėme laužą ir išsiva
rėme valgyti. Kai sutemo, visi nu
ėjome miegoti.

Marius Kampe
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Šįą vasarą Pilėnų tunto skautai 
stovyklavome kartu su Neringos 
sesėmis.

Antradienį, susitvarkius, prasi
dėjo tikras stovyklavimas. Visi 
kėlėmės 8 vai., miegus išblaškėme 
mankštos metu, prausėmės ir 
ėjome pusryčiauti. Susitvarkę pa
lapines, darėme įvairius stovykli
nius įsirengimus.

Vieną dieną ir naktį praleidome 
iškyloje. Ten patys gaminom mais
tą ir pačių pasidarytose palapinėse 
pernakvojom. Kita diena buvo 
skirta sporto rungtynėms: bėgom, 
šokom į tolį ir t.t.

Man labai patiko 1977 metų sto
vykla Clendening.

Aleksas Spirikaitis
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Stovykloje mes buriavom, išky- 
lavom ir plaukėm baidarėm. Mer
gaičių pastovyklėje buvo šokiai, 
kurie visiems patiko. Mes patys 
sau maistą gaminom. ■

Ežere buvo smagu maudytis. 
Vieną dieną buvo stovyklos olim
piada ir mano “žalioji komanda” 
laimėjo. Stovykloj turėjom daug 
malonumų, bet, kaip visada, laikas 
bėga ir reikėjo stovyklą užbaigti.

Arūnas Apanavičius

*Visi stovyklą aprašiusieji yra 
DLK Vytauto dr-vės skautai.

— Atdarykit vartelius ir įleiskit 
svetelius!

Atlanto rajono stovykloje me
niškai įruošti vartai.
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Medžiai —
Rudi, žali
Stovi, siūbuoja, ūžia;
Kantrūs, malonūs, tylūs
Ąžuolai.

Ramunė Rugelytė, 
New Yorkas
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Vorai
Aštuoniom kojom
Vaikšto po miškus,
Gąsdina visus negerus vaikus 
Ilgakojai.

Gailė Katinaitė,
New Yorkas
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Lietus
Mažais rutuliukais
Tykšta, krenta, burbuliuoja.
Šaltas, šlapias, gyvybę duodąs 
Vandenėlis.

Rūta Aidytė

**♦
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ATĖJO STOVYKLŲ METAS
L$ BROLIJOS TSVAD0W 

SĄSKRYDIS
Birželio 3-4 Hartforde, Conn., 

Lietuvių Piliečių Klube, įvyko LS 
Brolijos Tautinės Stovyklos va
dovų sąskrydis. Dalyvavo 19 
asmenų — TS pareigūnų.

Apžiūrėta VI TS stovyklavietė 
Treasure Valley, Paxton, Mass. 
Parinkta vieta Brolijos stovyklai ir 
numatyta vieta suskirstyta į pa
stovy klės. Pasikalbėta su stovyk
lavietę lankiusia LSS Tarybos Pir
mininke v.s. L. Milukiene, v.s. P. 
Moliu.

Sąskrydis vyko tikrai darbinga 
nuotaika. Aptarti įvairūs svarbūs 
klausimai ir, apžiūrėjus VI Taut. 
Stovyklos stovyklavietę bei pasi
skirsčius pastovyklėmis, padaryta 
konkreti pradžia tolimesniems 
pasiruošimo darbams. Taip pat 
labai naudinga buvo susitikti ir 
asmeniškai susipažinti būsimos 
stovyklos vadovams.

Sąskrydį globojo Atlanto raj. 
vadeiva s. J. Raškys, talkinamas 
rajono ir Hartfordo vadovų.

Piešė Andrius Dunda, 9 m. vil
kiukas iš Toronto, Kanados.

Limonadas išsibaigė.
— Kaip troškuli numalšinti? — 

svarsto kemavietė Rima Podytė.

Alg. Grigaičio nuotr.

Gal ji undinė? O gal net pati 
Jūratė, iš gelmių išnirus?..

Tai tik Gabijos stovyklos sesė 
karnavalo metu.
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' Kemavietės žygiuoja i didįjį 
stovyklos paradą.

Eug. Būtėno nuotr.

Bėgo dienos. Jos sruveno 
Prie pušelės, prie žalios: 
Linksmai skautai ten gyveno 
Be tėvelio, be mamos...
...bet su labai daug valdžios.

Alg. Korzono nuotr.

Pagarba vėliavai! Ją neša Miško 
brolis ps. Vytas Sutikus.

. Eug. Būtėno nuotr.
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Piešė Mirga Rimavičiūtė, Ker
navės tuntas, Chicaga.

Sesės ps. Dalės Gotceitienės 
raportas iškilmių metu Rako sto
vykloje.

Eug. Būtėno nuotr.
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Ir užėjo sunkios dienos, 
Ir užėjo mokslo metas: 
Griebė Rimas patyrimą 
Studijuoti taip, kaip reta.

Kaip surišti mazgą gerą, 
Kojinę kaip suadyti, 
Ženklus pėdsėkos žinoti, 
Medžio aukštį nusakyti.

Virė, kepė, maišė, tepė 
Brolis Rimas skilčiai pietus, 
Kai atėjo laikas valgyt — 
Pietūs nejuda iš vietos.

Tas prisvilęs, tas pridegęs, 
Ten dar žalia — negerai... 
Teko pietus virt iš naujo — 
Baisiai pyko sakalai.

Visa šita Rimui — niekis, 
Praktiku, matai, jis gimęs, 
Bet tie įstatai, tos datos — 
Neapsieina be “kalimo”!

Aną dieną skiltis jųjų 
Iškylaut miškan išėjo. 
Čia ir vėl pakliuvo Švilpa — 
Gavo pareigas virėjo!

Niekad Švilpa negalvojo, 
Kad žinoti skautui reikia 
Tiek .dalykų įvairiausių, 
Ką skautybė visiems teikia.

Brolis Bronius sueiliavo , 
Aleksandras iliustravo

Tik vienoje vietoj Švilpa 
Atsilikęs — trūksta garo: 
Be kaklaraiščio vis vaikšto 
Baisią gėdą skilčiai daro!

Tad pas skiltininką bėga 
Ir jam dėsto savo planą: 
— Įžodžiui mane paruošęs, 
Naują timpą gausi mano!

Iš stovyklos grįžęs vyras 
Net rimtai galvoti ima:
— Reik kaklaraištį jau gauti. 
Vargas tik su “patyrimu”....

Skiltininkas juokias. — Veltui, 
Tave ruošime, brolyti, 
Tavo timpą aš paimsiu — 
Džiaugsis šunys ir katytės...

Išbandyt skautybę visą: 
Kaip? kur? ką?’. Ir priedo dar, 
Matot, Švilpos toks jau būdas, 
Viską praktiškai imąs...

. RUOŠA į lll-CIĄPATYRIMO 
LAIPSNĮ

Nežinau, ar pastebėjot 
Švilpą Tautinėj Stovykloj?
Lakstė vyras ten, kaip vėjas, 
Stengėsi visur įlįsti,

Jį vėliau skiltis pamokė,
Kaip miške reik maistą ruošt: 
Čirškint dešrą, virti sriubą, 
Kepti bulves pelenuos^ _

Taip per pastangas ir triūsą
Švilpos patirtis gausėjo 
Ir anądien (ach, tu, laime!) 
Jis egzaminus praėjo.

Nuo dabar Švilpelės mūsų
Nepaimsi, nors tu ką!
Šviečia raudona juostelė,
Ant kišenės radasta!

Įžodžiui jau pasiruosęs, 
Laukia tik dienų eilės,
Kai ir jis, kaip skautai broliai 
Jau kaklaraištį turės.

go .7 41.214
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