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DEŠIMT PASIŪLYMŲ 
ORGANIZACIJŲ NARIAMS

1. Jei ką atidarei — uždaryk;
2. Jei ką įjungei — išjunk;
3. Jei ką atrakinai — užrakink;
4. Jei ką sulaužei — sutaisyk;
5. Jei ką sugadinai ir negali sutaisyti, pranešk apie tai;
7. Jei ką pasiskolinai -— būk malonus, grąžink;
7. Jei ką naudojai — negadink;
8. Jei kur prišiukšlinai — išvalyk;
9. Jei ką pajudinai — grąžink į seną vietą;
10. Jei nežinai kaip daiktą naudoti — palik ramybėje.

(Atsiuntė j.v.s. Leonas Knopfmileris).

SKAITYTOJAI RAŠO
Patinka viskas! Sėkmės ir daug 

daug sveikatos linkiu.
E. Šakienė, Buffalo, N.Y.

Valio „Skautų Aidas" leidėjams 
ir bendradarbiams!
M. Timmerman, Winnipeg, MAN

Patinka viskas ir maloniai 
skaitau.

O. šepikaitė, Van Nuys, CA
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MUSU SKAUTYBĖS DVASIA
&

Prieš beveik 75 m. pravedęs 
pirmąją skautų stovyklą Brownsea 
saloje, vėliau lordas Robertas Baden- 
Powellis sakė ir rašė, kad jis nemanė 
steigti naujos organizacijos, o tik 
įkvėpti naujos dvasios'ir metodų į 
anų laikų jaunuomenės auklėjimą.

Kas Baden-Powellį įtraukė į 
skautų organizaciją? Patys ber
niukai, kurie užsidegė jo laužo 
pasakojimais „Skautybė ber
niukams” sąsiuviniuose. Šį 
pergyvenimą skautų įkūrėjas vaiz
duoja savo piešinėlyje, kuriame jį už 
kaklaraiščio traukia įvairių kraštų 
skautai.

Labiau negu lietuvių skautų 
organizacijai priklausome lietuvių 
skautų sąjūdžiui arba kaip seniau 
sakyta—judėjimui. Skautiškoji min
tis!

Apie skautybę lietuviai išgirdo ne 
savame krašte, o tremtyje Rusijoje, 
dar carui valdant imperiją. Čia 
nebuvo lietuvių skautų vienetų, tad 
skautybės uždegtieji keliose vietose 
įsijungė į lenkų, rusų ar ukrainiečių 
vienetus, net tapdami skiltininkais, 
draugininkais, skautininkais.

Caro imperijoje skautija iširo, 
prasidėjus komunistų revoliucijai. O 
lietuviai iš tolimų Rusijos vietų 
pradėjo grįžti į tėvynę. Skautuose 
dalyvavusių Lietuvon sugrįžo apie50 
asmenų. Jie pirmieji pradėjo 
skautišką mintį skleisti Lietuvos 
žemėje dar 1917 metais.

Vienas iš šių skautininkų buvo 
Petras Jurgėla, 1915 metais pradėjęs 
skautauti, geriau pasakius, vyčiauti, 
nes tada skautai lietuviškai vadinosi 
„vyčiai”(iki 1918 m. gruodžiomėn.). 
1918 m. spaliol d. jis skaitė paskaitą 
Vilniuje apie skautus, ir tą pačią 
dieną skautybės mintimi užsidegė 10 
berniukų ir 2 mergaitės. Pirmoji šios 
skilties sueiga įvyko tą patį vakarą, o 
lapkričio 1 d. — įsteigta pirma( mišri) 
draugovė. Tą datą:—1918 lapkričiol 

— laikome ir lietuvių skautų įkūrimo 
data, kurios 65 m. sukaktį minėsime 
1983 m. rugpjūčio mėnesį jubiliejinė
je stovykloje.

Iš paskaitų, knygų, per 
draugystes ir pažintis ’skautai ir 
skautės paplito po visą Lietuvą, kaip 
ir po pasaulį. Skautybės dvasia 
užsidegė savaime, nors vėliau-— kaip 
ir Baden-Powelliui — reikėjo didelį 
sąjūdį organizuoti, rašyti įsakymus, 
steigti raštines, rinkti ar ■ skirti 
pareigūnus, leisti leidinius, lavinti 
vadovus.

Ta mūsų skautybės dvasia pan
ašiai sužibo dar.du kartus, iš naujo 
steigdamas! tremtyje, kaip ir tais 
laikais,kai lietuviai jaunuoliai pirmą 
kartą apie skautus išgirdo. Tuoj po 
karo Europoje kaip grybai sudygo 
skautų ir skaučių būreliai lietuviškoje 
tremtinių šeimoje. Ir už keleriij metų 
naujuose žemynuose, kai pradėjo 
kurtis Amerikoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje.

v.s. Petras Jurgėla v.s. Antanas Saulaitis

v.s. Valdemaras Šenbergas

Taip ir šiandien įsijungiame į 
skautišką šeimą — mus patraukia 
skautiška mintis, geras pavyzdys, 
tarnyba kitiems, skautiški 
užsiėmimai, nuotykiai, draugystė, 
uniforma — kas bebūtų.

Rugsėjo 30 d. v.s. Petras Jurgėla 
šventė savo 80-tąjį gimtadienį netaip 
toli nuo vietovės, kurioje gimė (prie 
New York o).

Š iais metais pirmasis V yriausiasis 
Skautininkas v.s. Valdemaras 
Šenbergas (Clevelande) sulaukė 83 
m. amžiaus, (rugpiūčib 25 d.).

Rugsėjo 13 d. v.s. Antanas 
Saulaitis, ir Lietuvoje ir JAV 
redagavęs „Skautų aidą”, atšventė 
75-tąjį gimtadienį.

Šie trys skautininkai, ir daugybė 
pareigas einančių arba šiuo metu 
veikliai sąjungoje nesireiškiančių, 
parodo, kaip skautiškoji mintis, 
kartą įsižiebus, lieka žmogaus 
dvasioje visą gyvenimą.

AS
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ALGIMANTAS
WCAS PIMPIS ILIUSTP.AMo

. ALF. D. PETRAITIS
TĘSINYS lA PEREITO SKAUTŲ AIDO

DIENA JAU ĮPUSĖJO. PASILIKTI 

VIETOJE BUVO NEĮMANOMA.

BASAS PASIŪLĖ PRIE

GLAUDA SKILANDŽIUOSE.

Č/A ATVYKĘ VISI GAIVI

AI O ŠĖTRAS IR RUOŠĖS! 

NAKTIES POILSIUI.

GAILA TĖVO.6A! LR... O ALGIMAH- 
T Ė L!5, A R NEPATEKO t G Ubų
NAGUil

TIKTAI BASAS SU BROLIAIS 
ILGAI NEMIGO,TARPAHIĖSf 
'K' GILIAI NAKČIAI.

A/G/ra.

GUDA! JO NEZUbIS 
TIK SALĖS & A ibi NT! 
JUOJU APŠOJI IR 
LUPTI iŠ JO LOBIO; 

K! E K NOKĖS.

ŠTAI & A e> A S A JAM KILO SUNK/ MINTI*. 
GRg/T RAST r ALG/l-fANTĄ Į

SĖK ANČIĄ 
b! E NA' 

&MASIS 
PRADĖJO 
RUOŠTIS) 

KELIONEI

PASKUI IŠNYKO /s NAMU ĖMĖ RUOŠTU KITAI KELIONEI 

PORA! MĖNGSUJ. GĖ1Ž.ĘS -KUR.-G! TU VĖL JOJ/ ?-P£Y-
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EJO TABT! METĄ! Po H/HĖTU, 
ATSITIKIMU. EUVO PAVASARIS.

piuo ĮVARU, UPĖS link daili du 
įKA/MtO JODO DU VYRU.

DAU &UVO VĖLYVA POPIETĖ

VIENAS DU - AUKŠTESNĖJ KILMES, 
-KUNIC.AS'TAIP TADA DĄŽN4I VA
DINDAVO bAJūRUE. K/TAJ, ATROfri 
Pirmojo tarnas. aau sinki don.

SAULE JACJ LBIbDSI ŽEMYN, 
K/LbA UUObu tĖL/RDO ART/ 

’Z/RlO-je RUCSNtA, 
'-Klausyk! -TEN! LNC MOIaS/ 
TARP K-CmNICAS. .

Pikti riksmai ir kardų 
skambėjimas dabar darėsi 
dar aiškesniais.

Ten, ant lygumėlės rė
mėsi keli vyrai,Vienok 
išgirdą atidundant jojan
čius, liovėsi muštis.

Vieni iš jų šoko ant žir
gų girion.Kiti likosi. 
Užjojęs už akių bėgantiems 
kunigo tarnas užriko: 
-Oho! Čia ir pažįstamas 
Bindokas ;.,

Bet nespėjo gerai 
tarnas ir sumanyti, 
ką daryti, kaip jau 
pro jį prasmuko vy
rai, o su jais ir 
pavadintasis Hindoku.

Ant pievos likosi 
tiktai du vyru.Vienas 
ilgaplaukis ir ilga- 
barsdis,apsirengęs 
ilgaskverniu be lie

mens žiponu.
Kitas buvo petingas vyras su ;į 

sužeista ranka.Toliau gulėjo keli 
nužudyti_______________________ |
vyrai.Juos
apžiūrėjęs, 
kunigas tarė 
"Nereikia nė 
klausinėti, 
kas čia buvo 
Gana žinoti, 
jog čia pra
ėjo Bindokas 
To gana!

_ Viena tik noriu paklausti, 
kas esate ir kur keliaujato?

— Mes esame kunigaikščio 
ARŠIOJO pasiuntiniai rinkti 
pyles ir duoklę nuo sudaviš-. 
kių pilių.0 Bindokas norėjo 
Iš musų išveržti laišką ir 
kunigaikšio ženklus,kad galė-i 
tų rinkti duokles save naudai

- Argi nežinote, 
ne dviese rei- 

l^tja keliauti tokiems 
įjrbams atlikti?
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SKAUTI SKI 
MPBOČIAI

Kaip ir lietuviški Kūčių ir Kalėdų 
papročiai, skautiškos tradicijos per
duodamos vyresnių jaunesniems jau 
daugybę metų. Kartais net 
nepagalvojame, kad tie papročiai 
„skautiški”, kaip nežinome, kurie 
papročiai lietuviški ( ir kurie ne), kol 
neišmokstame ar nepamatome kitų 
tautų papročių.

Jei dalyvausi vaikų ar jaunimo 
stovykloje, ar neatrodys keista kitų 
stovyklautojų nevadinti „broli, sese”, 
arba į vadovą ar vadovę kreiptis 
„ponas, ponia, panele”? Vadintis 
broliu ir sese yra lietuviškas 
skautiškas paprotys (iš to turime 
Broliją ir Seseriją).

Ar neteko kada važiuoti 
greitkeliu ir matyti pravažiuojantį 
vežimą, pilną linksmų skautiį? Kaip 
jiems pamosi, kaid jie žinotų, jog irgi 
priklausai tam pačiam sąjūdžiui? 
Skautų pasisveikinimu (saliutu, 
sudėtais pirštais)! Manyčiau, kad 
lietuviai turėtų tokį pasisveikinimą 
sugalvoti, nes kai pamatai Vytį prie 
automobilio langelio, pamoji, bet 
žmonės nežino, ar jų padanga 
nusileido, ar užmiršo šviesas užgesin
ti, ar kas netvarkoj! Skautų 
pasisveikinimas yra skautiškas 
paprotys.

Turbūt Kalėdų metui labiausiai 
tinka kitas paprotys: kasdienis ger
asis darbelis. Gerasis darbelis — 
savęs dovana kitam: savo laiko, 
dėmesio, ištekliu, gabumų. Kalėdinio 
gero darbelio proga aukojame 
pinigus skautijoje pagalbos 
reikalingiesiems. O kasdienis 
darbelis (kaip ir gero darbelio 
mazgelis prie uniformos) primena 
norą tarnauti kitiems — be didelių 
prašymų, maldavimų. Vyresnieji 
stengiasi atlikti ne vieną, o daugiau 

gerų darbelių. Ir visi žino, kad 
pradedame namuose!

Kartą stačiau palapinę, likęs 
vienas draugovės stovyklavietėje. 
Vienam dirbti nėra lengva! Pro šalį 
ėjo japonas skautas ir tuojaus priėjęs 
man padėjo palapinę iškelti. Jis dar 
nemokėjo lietuviškai, o mano japonų 
kalbai trūko žodžių (nekeliu, bet 
visų). Kaip jam išreikšti brolišką 
padėką? Padaviau kairiąją ranką — 
skautų pasisveikinimo ženklą. Tada 
žinojome, kad esame to paties są
jūdžio nariai.

Taip pat lietuviškai atrodo 
skautų paprotys niekieno neužmiršti. 
Prie kūčių stalo paliekame tuščią 
vietą toli esantiems šeimos nariams, 
nelauktam svečiui, įnirusiems atmin
ti. Skautiškoje šeimoje stengiamės 
neužmiršti nė mažiausio nario: 
žaidimuose dalyvauja visi (žiūrovų 
nėra); parodėlėse ne tik geriausi, bet 
visi, kurie stengėsi; visi vaidina, 
dainuoja; visi nešioja tą pačią un
iformą, nes visi esame to paties Tėvo 
vaikai. Neužmirštame sergančios 
sesės, brolio.

Prieš Kūčias šeimos galva kalba

maldą, į kurią visi įsijungia. Viso 
pasaulio skautų pobūviuose ir 
stovyklose visada kalbama malda 
prieš valgį, dažnai savais žodžiais iš 
eilės. Skiriamas ir laikas susikaupti, 
vieta ramiai pabūti, gerbiami visų 
religiniai nusistatymai.

Ar galėtų būti dar daugiau 
skautiškų papročių?

Nuo pat Baden-Powellio laikų’ 
skautai ir skautės mėgsta vaidinti — 
teatras, vaidyba svarbi auklėjimo 
priemonė — ir labai smagi. Tik 
kartais televizija mus pripratina tik 
žiūrėti. Tai užmrištame, kad visi 
turime patys vaidinti, kurti, 
dekoracijas, drabužius, garsus, 
muziką ir t.t. parūpinti.

Skautai ir skautės jau šiaip daug 
dainuoja, bet lietuviai — dar labiau. 
Smagiausia daina man atrodė, kai 
skautai ir skautės, maišė tešlą 
U žgavėnių blynų baliui — sukdami 
samčius ir šaukštus pagal dainos 
ritmą. Laisvalaikiu, prie ežero, prie 
laužo, iškyloje, po pietų, per apeigas, 
sueigos pradžioje, tarp žaidimų, 
nusibodus prie rankdarbių.

Skautiškos šeimos nariai jaučia 
gyvą ryšį su gamta, kaip ir lietuviai 
kūčių naktį — su žvaigždėmis, 
gyvuliais, augalais. Ir gerbia visa tai 
kas gyva. Nes senovės lietuviai 
gyveno grynai gamtoje, kaip šian
dieną mes stovykloje. U žtai kai kurie 
papročiai visiems taip labai supran
tami ir mielai perduodami 
jaunesniesiems.

AS
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KAWW POMS? m
BITELĖ nori 
grįžti į avilį 
kuo greičiau. 
Langelių skai
čiai reiškia 
kiek sekundžių 
trunka tą miš
ko dalį per
skristi. Surask 
greičiausią kelią 
( ne per kampus -. 
tik per langelių | 
šonus). E
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ŠUNIUKAS NAMUOSE

„Margis yra šeimos narys”, sako 
šeima savo svečiams. I r iš tikrųjų taip 
yra: juo reikia rūpintis, jį lavinti, 
maitinti, šukuoti, reikia ir kantrybės. 
Kartais lengva užmiršti, kad šuo 
negali protauti, galvoti!

Kantrybės? Šuo lavinamas 
pastoviai, tuo pačiu nusistatymu. 
Jam turi būti aišku (kaip ir 
žmonėmš?), ką gali ir ko negali 
daryti. Geriau nerėkti, kai ką 
„negero” padaro, nei mušti ar kitaip 
bausti. Užtenka tvirtu balsu pabarti, 
o jei gražiai elgiasi— paglostyti. Šuo, 
kurį šeimininkas šaukia jį 
bausdamas, paskui gali bijoti prie 
šeimininko prieiti. Kai šunį bari, 
nesakyti jo vardo!

Švarus ir iššukuotas šuo gražiai 
atrodo ir gerai jaučiasi. Trum
paplaukį reikia kas savaitę šukuoti. 
Ar šukuodama šuniuką užtinki kokį 
patinimą odoje ar įkliuvusį daiktą, 
suvėlusį plaukui Jei šuniuko akys 
raudonos ar ašarotos, arba ausys 
nešvarios, ar akmenukas ar 

spygliukas įkliuvęs tarp pirštų — 
reikia pasirūpinti.

Šunims turbūt labiau patinka 
šaltas oras, nebent jie labai jauni ar 
trumpaplaukiai. Bet visada turi būti 
šviežio vandens, neapverčiam in
delyje.“ Lauke reikia vietos, kur būtų 
pavėsis vasarą. Niekad nepalikti šuns 
automobilyje, kai lauke karšta!

Šuo yra kaip automobilis — 
negali pasakyti, kas netvarkoj, kai 
suserga. Veterinarijos gydytojas 
nurodo vaistus: juos reikia laiku ir 
tinkamai duoti. Sergantis šuo 
lengviau ilsisi ramioje vietoje, kur 
nėra triukšmo. Ir reikia jį palgostyti, 
su juo ramiai kalbėti.

Kaip suteikti pirmąją pagalbą 
šuniui, jei šis išbėga į gatvę ir 
automobilis jį sužeidžia? Visų pirma 
saugotis, kad pats nepakliūtum po 
ratais. Tada reikia jo snukutį užrišti 
paprasta kilpa, nes išsigandęs šuo 
gali kąsti. Geriau nešti ne rankose, o 
uždėjus ant lentos ar antklodės. 
Žaizda pasirūpinti, kaip žmogaus. 
Galima duoti ir pusę aspirino 
tabletės.

Visa kita pirmoji pagalba — kaip 
žmogui, įskaitant "ir dirbtinį 
kvėpavimą.

Kokį šunį pasirinkti? Tokį, kuris 
patinka, kuris, atrodo, mielai 
susidraugauja. Galima įsigyti veislinį

šunį arba ir maišytos veislės, geriau 
tarp dviejų ir šešių mėnesių amžiaus. 
Bet ir perėmę kitos šeimos senesnį 
šunį, galite jį naujų dalykų pamokyti. 
Dideliam šuniui reikia didelių namų 
ar kiemo, o mažesnis — mažuose 
namuose. Kiekvienu atveju, šuo turi 
mankštintis. Su dideliu šunimi reikia 
ilgai vaikščioti arba leisti jam 
(aptvertame) kieme lakstyti bent tris 
valandas kasdien. Mažesniam 
pakanka valandos.

Šunų globos namuose ar kitur 
rinkdamas šuniuką gali jo būsimą 
dydį atspėti iš jo letenų. Jei letena 
didelė, šuo užaugs didelis. Dideliam 
šuniui reikės daug maisto — visa tai, 
kaip ir mankštą, maudymą, 
šukavimą — reikia iš anksto 
apskaičiuoti. Kas šiuo šeimos 
„nariu” rūpinsis?

K
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v.s.BRONIUS ŽALYS - 
SUKAKTUVININKAS

Šiais metais rugsėjo mėn. 8 d. 
šeimos, skautų vadovų ir draugų 
gausiame būryje LSS Australijos 
rajono vadas v.s. Bronius Žalys 
atšventė savo 60-jį gimtadienį. Tai 
graži ir reikšminga sukaktis mūsų 
brolio v.s. Broniaus Žalio gyvenime. 
Šios iškilios sukakties proga 
žvilgterėkime prabėgomis į Broniaus 
Žalio pramintų 60 metų gyvenimo 
kelią.

Bronius Žalys gimė 1921 m. 
rugsėjo 8 d. Gaigaliuose, Šimonių 
valsčiuje — Aukštaitijoje. Mokėsi 
Biržuose, vėliau karo audros 
pagautas perkeliavo didesnę dalį 
Europos ir 1949 m. pasiekė 
Australiją, apsigyvendamas Sydnė- 
juje. Savo gyvenimo draugę — 
žmoną ps. Lidija Gaįdžionytę vedė 
1946 metais Fuldoje, Vokietijoje.

Dar Lietuvoje įstojo į skautus, bet 
kaip skautas — vadovas pradėjo 
reikštis 1946 m. Vokietijoje, vėliau 
Belgijoje. Atvykęs į Australiją jis nuo 
1953 m. aktyviai reiškėsi skautiškoje 
veikloje, vadovavo skautų ir skautų 
vyčių vienetams. 1958.-59 m. buvo 

lietuvių skautų atstovas prie Associa
tion of Scouts in Exile. 1959 m. buvo 
pakviestas į LSS Australijos rajono 
vadiją įvairioms pareigoms: rajono 
vado įgaliotinis, brolijos vadeiva ir 
ilgametis rajono spaudos vedėjas. 
Nuo 1957 m. redagavo skautų 
laikraštėlį „Pėdsekį”, gi nuo 1961 m. 
redagavo skautų skyrių „Mūsų 
Pastogėje” pavadinta „Po svetimu 
dangumi”, šiuo metu vadinama 
„Australijos Rajono ' Skautų 
Padangėje”. Bronius Žalys yra il
gametis „Skautų Aido” redakcinio 
vieneto narys, bendradarbis, 
korespondentas.

1978 m. LSS suvažiavime 
Australijos rajonas išrinko v.s. 
Bronių Žalį rajono vadu. Savo 
kadencijos metu jis įdėjo daug darbo, 
laiko ir rūpesčių į Australijos rajono 
veiklą. Jo rūpesčiu ir darbo įnašu 
1981 m. sausio2-ll dienomisVII-oje 
rajono stovykloje buvo pravesta 
pirmoji Ąžuolo — Gintaro Vadovų 
Mokykla Australijoje.

Bronius Žalys mėgsta spaudos — 
kūrybos darbą. Jis suredagavo 
skautiškų dainų rinkinį „Mūsų 
Dainos” ir leidinėlį „Skautų Vyčių 
Vadovui”. Jis surinko ir paruošė 
spaudai rajono 30 metų veiklos 
apžvalgą „LSS Australijos Ra

Sydnejaus Židinio išvyka į East Hill parką 1966 m.- 
Stovi antras iš kairės v.s. Br. Žalys

jonai. Pabaigoje 1972 m. švenčiant 
rajono 25-mėtį buvo išleistas 
leidinėlis, santrauka v.s. B. Žalio, 
paruoštos medžiagos, lietuvių ir 
anglų kalboje „Lietuviai Skautai 
Australijoje”. Jis taip pat paruošė 
ftiedžiagą apie Australijos rajoną 
būsimai knygai „Lietuviai Skautai 
Tremtyje”, kurią išleidžia Lietuvių 
Skautų Sąjunga. Taigi v.s. Žalio 
rankose koncentruojasi lietuvių 
skautų Australijoje istorijos ir faktų 
rinkimas, redagavimas ir išsaugo
jimas. Bronius tikrai yra ištikimas 
spaudos darbininkas, mėgsta 
spaudos darbą, sugeba jį dirbti.

Be skautiškos spaudos Bronius 
Žalys reiškiasi savo kūryba 
lietuviškoje spaudoje, gyvenime: 
„Australijos Lietuvių Metraštyje”, 
almanachuose „Plunskna ir Žodis”, 
„Terra Australis” ir „Tretieji 
V ainikai”.

v.s. Bronius Žalys yra ap
dovanotas už skautišką veiklą or
dinais „Už Nuopelnus”, ,,Lelijos” ir 
„Padėkos”.

Sveikiname v.s. Bronių Žalį 
garbingos 60 metų sukakties proga ir 
linkime dar daug saulėtų, kūrybingų 
ir skautiškų metų.

B.

9
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PIRMOJI PAGALBA
UŽSPRINGUSIAM

Restorane ar namuose žmogus 
staigagriebiasi už gerklės ir neįstengia 
kvėpuoti. Jam reikia pagalbos! Jei 
sąmoningas, bet negali kalbėti, 
tikriausia užspringo (ir nėra širdies 
smūgis). Be pagalbos pamėlynuoja, 
praranda sąmonę. L iki tik keturios 
minutės padėti. Tuojaus šauktis 
pagalbos ir tuoj teikti pirmąją 
pagalbą užspringusiam. Nebandyti 
suduoti per nugarą — tai nepadės.

1. Servetėle stipriai liežuvį 
laikydamas, jį trauk kiek galima į 
priekį. Turėtųsi matytis daiktas, už 
kurio užspringo.

2. Pirštais lyg žnybtuvais 
pagriebk jkliuvusį daiktą ir ištrauk. 
(Kartais restoranai turi specialų tokį 
šaukštą ar žnyples).

Jeigu nepasiseka įkliuvusio 
daikto paimti:

1-2-A. Atsistok užpakalyje, 
apkabink rankomis ties juosmenimi, 
žemiau šonkaulių. Suspausk stipriai 
steigiu judėsiu aukštyn. Pakartok 
kelis kart.

1 -2-B. Arba, kai žmogus guli ant 
nugaros, apžerk jį, sudėk rankas 
truputį žemiau šonkaulių. Suspausk 
panašiai staigiai ir stipriai viršun 
delnu. Pakartok, jei reikalinga.

Kai daiktas išimtas, gal reikės 
teikti dirbtinį kvėpavimą burna. 
Laikyti žmogų šiltai ir ramų.

Jeigu pats užspringsti, gali:
1-2-C. atsiremti virš kėdės 

atramos ar veranods atramos, kad 
oras būtų iš plaučių išspaustas ir 
įkliuvęs daiktas išeitų.

1-2-3-4-D. Arba, viena ranka 
suspausti kumšti, pridėti prie pilvo 
truputį žemiau šonkauliu. Kita ranka 
prispąusti kumštį vidun ir aukštyn 
staigiais, stipriais judėsiais.

Svarbu valgant maistą mažais 
gabaliukais supjaustyti ir tvarkingai 
sukramtyti, kad neužspringtum.

oooooooc
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DIDŽIOJI SCUM

ANGLIJA

32-ji SKAUTŲ
STOVYKLA

Liepos 25 d. suskrido pirmieji 
vadovai į Lietuvių Sodybos žaliąjį 
beržyno kalnelį — stovyklą ruošė ir 
įrengė. Atvyksta patys tolimiausieji 
stovyklautojai: sesės ir broliai iš V. 
Vokietijos — Vasario 16 gimnazijos, 
11 skautų-čių. Jų tarpe iš JAV 
v.s.v.sl. K. Kotovaitė ir v.s.kand. 
prityr.sk. K. Veršelytė — vadovės.

32-jai „TĖVYNĖS” bendrai 
skautų stovyklai vadovauja ps. E. 
Šova, padėjėjas — stovyklos ad
jutantas v.s. J. Maslauskas, sesių 
„Žemaitijos” pastovyklės vadovė ps. 
R. Šovienė, adjutante v.s.v.sl. Ki 
Kotovaitė, brolių „Aukštaitijos” 
pastovyklės vadovas ps. S. Br. 
Vaitkevičius, adjutantas pi. A. Šova, 
skautininkų „V ilniaus” būrelio 
vadovas v.s. J. Maslauskas. Stovyklą 
dvasiniai globoja kun. A. Geryba. 
Maitinimą praveda B. Butrimas ir 
talkininkai — skautininkai I. A. 
Gerdžiūnai, piniginius reikalus 
tvarko s. A. Jakimavičius. 
Skautavimo instruktoriai: v.s. J. 
Maslauskas, s. A. Gerdžiūnas ir ps.

32-osios Anglijos lietuvių skautų 
ir skaučių stovyklos vadovybė su 
svečiais. Sėdi iš k. anglas T Pfulpott, 
ps. E Šova, ps. R. Šovienė, R 
Butrimas, iš Vokietijos vyr.sk.kand. 
K. Veršelytė, ps. St. Br. Vaitkevičius. 
Stovi iš k. ps. dr. R. Valteris, V. S L 
D. Neverauskaitė iš Aistralijąs, si. A. 
Šova, ps. L Gerdžiūnienė, s.v.psl. P. 
Pūkštys, s. A. Gerdžiūnas, vyr.sk.sl. 
A. Šovaitė ir v.s. J. Maslauskas.

S. Br. Vaitkevičius, Lietuvių kalbos: 
M. Barėnienė, dainų — V. Gas- 
perienė, gėlių, lapų spaudinimas — I. 
V enskienė. J aunesnuosius skautus 
užima — G. Cornsih, mazgai — P. 
Gudišk—s, maudymasis — T. 
Phillpot, tautinių šokių — v.sl.sl. A. 
Šovaitė, audimo — ps. R. Šovienė, 
sporto — ps. E. Šova.

Pirmąjį laužą padega LSS Eu
ropos Rajono Vadas v.s. J. Alkis. 
J aunesnieji skautukai paberia į laužą 
praeitų metų paskutinio laužo 
anglių, tuo simboliu sujungdami 
laužų grandinę, kai skautai 
stovyklauja ir vėl Sodyboje susirinkę 
60-ies asmenų šeimoje.

Po laužo vyresnieji duoda skautės 
įžodį Vida Gasperienė ir Irena 
Venskienė. Susirenkam į Sodybos 
salę. Kun. A. Geryba atnašauja šv. 
Mišias puikiu pamokslu.

Programą paįvairinti vyresniojo 
amžiaus skautams buvo kelios 
paskaitos: M. Barėnienė „Lietuvių 
rašytojai išeivijoj ir Lietuvoje”, V. 
Gasperienė „Lietuviška muzika.” v.s. 

J.. Maslauskas „LS Sąjunga ir jos 
sudėtis”, ps. S. B r.’Vaitkevičiuj 
„Anglijos skautų sąjunga.”

Ketvirtadienis — Tėvynės diena. 
Po laužo sužibo kiekvieno rankoje 
.žvakutė. Stovyklos viršininkas ps. E. 
Šova priminė mums Tėvynę. Tylos 
minute susikaupta. Ps. S. B r. 
Vaitkevičius perskaitė pritaikytą 
maldą, o šeši skautukai vienas po 
kito skaitė trumpas maldeles. 
Sukalbėjus Viešpaties maldą, 
žvakučių šviesoje nuaidėjo Marija, 
Marija giesmės posmai ir „Ateina 
naktis” . . .

Po saulėtų dienų, pasirodė lietaus 
krituliai, visus stovyklautojus laužui 
sušaukdami į didelę palapinę, tačiau 
nuotaika visų pakili. Ps.', Gerdžiū- 
nienė praveda lauželį, o ps. E. Šova 
parodo filmas iš skautų stovyklų ir 
1979 m. PLJ Kongreso.

V yresnės skautės kaklaraiščiu 
pasipuošia Lidija Kairytė iš Vasario 
16 gimnazijos.

Šeštadienis, stovyklos paskutinė 
diena. Vyksta egzaminai, repeticijos 
ir pasiruošimas iškilmėms. Pradeda 
rinktis organizacijų atstovai, 
skautiškos idėjos rėmėjai, tėveliai ir 
svečiai.

Stovyklos uždarymo iškilmėse 7 
sesės ir 4 broliai duoda skauto įžodį. 
Jiems kaklaraiščius uždeda s. J. 
Traškienė. Seserijos Vadievė ir v.s. J.

H
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skautė si. Anita Sovaitė 
stovykautojus linksmai žadina 
mankštai stovykloje Lietuvių 
sodyboje.

M aslauskas G eroj o darbelio
mazgelius užriša ps. R. Šovienė ir ps. 
S. Br. Vaitkevičius. Pakviečiami 
skautai-ės, kurie ypatingu darbu, 
drausme, lietuvių kalba ir 
tvarkingumu pasireiškė. Padėko
jama lietuviškai visuomenei už 
nuolatinę paramą. Skaitomi 
sveikinimai, DBLS-gos vicepir
mininkas A. Vilčinskas sveikina 
žodžiu. DBLS-gai ir B. Butrimui — 
maitinimo vadovui įteikiami 
padėkos lapai. Išreiškiama nuoširdi 
ir skautiška padėka Sodybos Vedė
jams.

Paskutinįjį laužą uždega s. J. 
Traškienė, žavėjomės tautiniais 
šokiais, ypač brolio ir sesių iš V asario 
16 gimnazijos pašoktų „lenciūgėlis”, 
klausėmės „Taukuoto puodo” kurį 
sumaniai redagavo Anglijos ir 
Vokietijos jaunesnieji mokiniai.

Maldos ir himno žodžiais 
stovyklą oficialiai uždaroma, bet 
stovyklos darbas dar neužbaigtas. 
Sekančią dieną, likusieji vadovai, 
padedant H. Gasperiui, J. Venskui ir 
kitiems, sutvarkoma stovyklavietė ir 
suvežami stovykliniai reikmenys.

V.s. J. Maslauskas Vasario 16 
gimnazijos sesių ir brolių ratelyje 
išklauso pranešimų, pateikia 
skautavimui informacijų ir prašo 
tampresnių ryšių. Iš v.s.kand. K. 
Veršelytės ir v.s.psl. L. Kairytės 
išgirdstama, kad Vasario 16 gim
nazijoje atkurta ,Jūratės” mišri 
draugovė, apimanti 18 sesių ir brolių. 
Pranešama, kad turėta Vasario 16 
skautiška sueiga, vėliau įžodis.Broli
jos vadeivos prašyta ateityje vengti 
bendru laiku Vasario 16 gimnazijoje 
organizuoti stovyklų, kai įvyksta 
Anglijoje skautų vasaros stovykla. 
Gal turėtume progos vieni pas kitus 
atvykę pastovyklauti?

Atsisveikiname su sesėms ir 
broliais iš gimnazijos, kurie dar buvo 
dvi savaites globojami šeimose ir 
Lietuvių Namuose Londone.

Broliui Eimučiui ačiū už sumanų 
stovyklos pravedimą.

v.s. J. M.

mowwwvw
PIETŲ AMERIKA

Jaunieji broliai (ir viena sesė jtarp kurioje dalyvavo ir 1 ] iš Vakarų
užsiėmimų stovykloje Anglijoje, Vokietijos.

Esperanto tarptautiniame 
kongrese Brazilijos sostinėje Brasilia 
dalyvavo 10 „Palangos” skautų ir 
skaučių su vadove ps. E. Bacevičiene 
ir esperanto žinovu kun. P. Urbaičiu, 
SDB. Suvažiavimas truko devynias 
dienas.

„Palanga” žiemos stovyklą 
Lituanikos stovyklavietėje pavadino 
„Viltis”, pabrėždama Lietuvos 
laisvės viltį. Liepos VII 11-19 
stovyklai vadovavo ps. E. 
Bacevičienė.

Adriana ir Angelika 
Stalioraitytės iš Buenos Aires, 
Argentinos, dalyvavo „Vilties” 
stovykloje ir davė skautės įžodį. Taip 
pat dalyvavo kovo mėn. įžodį davęs 
Gustavas Czop.

Skautė Lilijana Mikalkėnaitė 
gavo Brazilijos LB glovoje esančio 
Lietuvių moksleivių fondo 3.000 
kruzeirų stipendiją.

12
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SUSIMĄSTYMO - 
ĮKŪRĖJO DIENA

Vasario 22 d. — pasaulio skaučių 
Susimąstymo, o skautų — įkūrėjo 
diena. (Lordas Baden-Powellis gimė 
1857 vasario 22, o Lady 
BadenČPowell tą pačią dieną 1889 
m.) Diena pradėta švęsti 1926 m.

Kaip skautės švenčia 
Susimąstymo dieną? Jos susimąsto 
— galvoja apie visas skautes pasauly
je ir apie skautybę kaip pasaulinį 
sąjūdį. V ienos suruošia susikaupimo 
valandėlę ar pamaldas; ypatingas 
vaišes su dainomis iš įvairių šalių; 
daug kur atsikelia prieš aušrą ir stebi 
tekančią saulę prieš eidamos į darbą 
ar mokyklą; dauguma tą dieną 
ypatingu būdu tarnauja ar patar-

UI U YAUUVli
nauja kitiems; surengia apeigas su 
žvakėmis pasauline skautų tema; 
siunčia sveikinimus skautėms kituose 
kraštuose ar vietovėse. 1932 m. 
pasaulio skautės pradėjo tos dienos 
rinkliavą padėti sesėms tolimuose 
kraštuose ar sunkiose sąlygose. 
K adangi tai ir skautų šventė, vaišės, 
susikaupimas ar kiti renginiai kartais 
bendrai vyksta.

Ką vasario 22 d. išgyvens jūsų 
vieneto skautai ir skautėš?

J eigų vietovėje yra latvių, estų ar 
kitų (pavergtų tautų) skautų, tiktų su 
jais susitikti, kaip jau kai kur 
daroma.

Siųsti savo gamybos sveikinimus 
ar magnetofono juosteles ar net 
įdomų, spalvingą albumą lietuvių 
skaučių vienetui kitoje vietovėje.

Susipažinti su įvairių tautų 
skaučių ženkliukais, uniforma, 
papročiais. Parengti „tarptautines” 
vaišes.

Apeigos apie skautės įstatus, 
uždegant po žvakę kiekvienam. Arba' 
po švakę pasaulio žemynui (prie 
didelio schematinio žemėlapio).

Vaidinimėliu, montažu ar 
pasakojimu pereiti Olave Baden- 
Powell gyvenimą, neužmirštant ir jos 
šiltų žodžių lietuviams autobiografi
joje „Window on my heart”. Skautai 
gali paruošti B-P gyvenimo apžvalgą, 
su jo paties piešinėliais, ar net 
išvaidinti atskirus įvykius (pvz., kai 
B-P maudėsi žmogėdrų dubenyje).

Prisiminti svarbius skautiškus 
papročius — gerąjį darbelį, 
sveikinimasi kaire ranka, leli
jėlę/ rūtelę, šūkį, pošūkį ir t.t.

Prisiminti sergančias seses, 
buvusias vadoves, kitur 
išsikrausčiusias, daug vyresnes 
skautininkes . . .

Jei susirenka sueigai, žaisti 
žaidimus apie pasaulio skautes 
: atspėti kraštą pagal drabužius; pagal 
pasakojimą apie to krašto gamtą; 
pagal valgius . . .) Papuošti sieną ar 
rato vidurį tarptautiniu skaučių( ar ir 
skautų) ženklu.

Susikaupimo valandėlė: 
kiekvienas pasako, ką skautaųti 
reiškia man) kaip aš pajutau, kad 
esame broliai ir seserys; papasakoti, 
kaip susirašinėja su kitur gyvenančią 
skaute ar skautu.
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Sukurti pritaikyta malda (arba 
tokią surasti skautų knygose), 
pamažėli tariant žodžius, kad visos 
galėtų tikrai susikaupti.

Atnaujinti skautės įžodį. (Taip 
daro Naujosios Zelandijos 
vyresniosios skautės Mount Eden 
kalne, kurios pirmos pradeda aušrinį 
susikaupimų vasario 22 d. rytų. 
Tekanti saulė sutinka vis kitame 
krašte skautes per visas dienos 24 
vai.)

Susikaupimo ir Įkūrėjo diena yra 
ypatinga proga vadovei ir vadovui 
savo skautėms ir skautams perduoti 
skautiškų dvasių tokiu paprastu 
būdu, kaip pats Baden-Powellis 
mokėjo visokio amžiaus sąjūdžio 
nariams perduoti broliškumo 
kibirkštėlę.

PLANAVIMAS VIENETE

Skilčių sistemos idealas nėra 6 ar 
8 skautės, bet labiau, kad pačios 
mergaitės (ar berniukai) planuotų 
savo veiklų bei užsiėmimus. Vadovės 
padeda patardamos. Kaip ugdyti, 
skautės planavimo metodais?

Padėti skautėms rasti būdų savo 
patyrimo laipsnių ar specialybių 
žinias pritaikyti užsiėmimuose, 
sueigose.

Patikrinti vietovės veiklos 
kalendorių. Surasti renginį, prie 
kurio skautės gali prisidėti.

Vieneto užsiėmimuose (sueigose, 
iškylose) numatyti dalykų visoms 
kartu, skiltims, poromis ir atskirai 
skautei.

Pavartyti skautiškas knygas, 
senus „Skautų aidus”. Ten skautės 
suras, kas patrauks akį ir dėmesį 
skilties ar vieneto veiklai.

Tegul kiekviena skautė suplanuo
ja savo ruošų sekančiam patyrimo 
laipsniui ar specialybei.

Peržvelgti paskutiniąsias sueigas, 
iškylas ir išrinkti, kas jose buvo

MALDA APIE 
SKAUTYBĘ

Tėve, dėkojame Tau už Įkūrėjo 
mintį steigti auklėjimo sąjūdį 
mergaitėms ir berniukams. Tegul 
auga bendravimas, tegul visa skautija 
dirba kartu, siekdama tų pačių 
bendrų tikslų.

Palaimink mūsų pastangas ir 
išpildyk mūsų maldas, kad jos būtų. 
kaip tavo rankose įrankiai tikrą 
broliškumą ir seseriškumą sustiprin
ti.

To prašome per Kristų, mūsų 
V iešpatį.

(Iš „Scout Prayers”, Baden- 
Powell House, 1979) 

naudinga. Kaip būtų, galima dar 
patobulinti (geros diskusijos)?

Planuoti valgius, maistą 
stovyklai, iškylai, Kalėdų šventei, 
gimtadieniui. Planuoti papuošimus 
ar dovanėles.

Vadovė kartu su skautėmis 
planuoja kokį nors projektą.

Kai kuriuos uždavinius ar planus 
taip vesti, kad kiekviena skautė gautų 
progos vadovauti. Pvz. sueiga: dvi 
skautės planuoja atidarymą, dvi 
žaidimą, dvi rankdarbį, dvi dainas. 
Tada jos ir praveda.

Planuoti ką nors su skautais, su 
suaugusiais, su parapija, su 
lituanistine mokykla (jei vietovėje 
yra).

Vadovės uždavinys yra ugdyti 
skaučių vaizduotę: sugalvoti visokių 
galimybių sueigai, žaidimui, 
pasirodymui. Tada padėti joms 
įvertinti galimybes: kokie ištekliai, 
medžiaga, dalyviai, kiek reikės 
ruošos ir kas ruoš. Padėti skautėms 
parinkti tinkamiausią galimybę ir 
sudaryti planelį, kaip vykdys ar 
praves.

LITUANISTINIAI 
ŽAIDIMAI

KAMUOLIAI. Per 4 minutes 
žaidėjas (arba skiltis) surašo kuo 
daugiausia žaidimų su kamuoliu 
(sviediniu): tinklinis, krepšinis, 
rankinis, „ .

DVYNUKAI. Surašyti ar išvar
dinti daiktus, kurie paprastai būna 
po du: pirštinės, kojinės...

VAIZDINGA RAŠYBA, 
įprašyti žodį taip, kad žodis (raidės) 
būtų panašios į daiktą; pvz. duobė 
(„u” raidę nuleisti labai žemai, kad 
atrodytų kaip duobe, į kurią kitos 
keturios raidės krenta). Pabandyti 
vaizdžiai parašyti: ūsai, kalnas, 
rūkas, palapinė, kaklaraištis, žuvis, 
kupranugaris, jūreivis, suspausti, 
išmesti . . .

PASAKA APIE DAIKTĄ. 
Visos susėda ratu. Viduryje 
padedamas; koks nors daiktas ar 
keli. V isos pagalvoja. T ada kiekviena 
turi papasakoti, kas įvyko, kas dabar 
darosi, kaip pasaka baigsis. 
Pavyzdžiui, šukės( sutrukusi lėkštė ar 
puodynė), dvi lėlės, gėlių vainikas su 
kaspinu, keletą gimtadienio 
žvakių . . .

PIRMA RAIDĖ. Surašyti 
būsimų žodžių (4 ar 5) pirmąsias 
raides. 5 Jei žaidėjai jauni, dvi raides). 
Tada sugalvoti kuo daugiau sakinių 
arba žodžių porų. Pvz., pirmosios 
raides „B” ir „B” (baltos burės); arba 
„A, N, S, K” (aš nešu saldžius 
kopūstus).

PROFESIJŲ ŠŪKIAI. Prie 
amato pritaikyti sakinį, kuris tiktų 
skelbimui, šūkiui ar pastabai apie tą 
žmogų, jo darbą. Pvz. Puodžius: Jis 
nėra molio Motiejus; Muzikas: 
nepertempia stygos. Koks sakinys 
tiktų šiems amatams: mokytojas, 
stalius, gydytojas, vaistininkas, naras 
„pasineria į savo darbą”?), batsiuvis, 
astronomas, dantų gydytojas 
(„traukite pas mane”) . . .
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MAIRONIS
Kun. A. Lubicko (Argentina) 
raižinys

1982 METŲ SUKAKTYS

Sausio 12 JAV lietuviai 
padovanojo Lietuvai laisvės varpą 
(1922).

Vasario 16 įsteigtas Lietuvos 
(vėliau Vytauto Didžiojo) univer
sitetas (1922).

Vasario 22 skautybės įkūrėjas 
lordas Baden-Powellis. gauna 
Lietuvos valdžios ordiną — D.L .K. 
Gedimino (1932).

Kovo 19 pradeda eiti pogrindžio 
leidinys „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika” (1972).

Kovo 22 jūrų skautai įsteigti 
Lietuvoje (1922).

Birželio 28 mirė poetas Maironis 
(1932).

Liepos 28 JAV pripažino 
nepriklausomą Lietuvos valstybę 
(1922).

Liepos 29 prasidėjo pirmoji 
pasaulyje skautų stovykla Brownsea 
saloje, Anglijoje (1907).

Rugpjūčio 15 mirė (nužudytas) 
D.L.K. Kęstutis(1382). '

Spalio 29 gimė Vincas Krėvė- 
Mickevičius, žymus rašytojas (1882).

Gruodžio 8 mirė rašytojas Jonas 
Biliūnas (1907).

Pirmieji lietuviai Australiją 
pasiekė 1832 m.

AUTORIAI. Prie asmens 
pavardės parašyti (ar pasakyti) 
knygą, kurią tas žmogus galėtų 
parašyti (juokingą!!). Galima sur
ašyti šiaip plačiai žinomus žmones 
arba pažįstamus iš aplinkos. Pvz. 
J onas Jonaitis (kuris visada vėluoja) 
„Kaip nevėluoti”, Petronėlė 
Petraitytė (kuri mėgsta pyragus) 
„Mano pasimatymai su 
Napoleonu” . . .

NAUJI PRIEŽODŽIAI. 
Užbaigti sakinį, palyginimą. Pvz. 
Stovykla, kaip saulė šviečia 

man atmintyje; . . ■ nusileidžia 
rudenį; . . . šildo skautybę.) 
Užbaigti: Stovykla, lyg vėjas; lyg 
knyga. Arba parinkti kitą žodį.

ANTRAŠTĖS. Visos paskirtos į 
laikraščio redakciją. Ryt dienos 
laidai reikia antraščių, kurių žodžiai 
prasideda ta pačia raide: Atvažiuoja 
anglų artojas; brangina baltus 
briedžius. Užbaikit abėcėlę ar 
pridėkite daugiau žodžių.

(Pastaba: šie žaidimai žodžiais 
padeda panaudoti žodyną, jį lavinti, 

į skatina žodingumą ir padeda 
lengviau lietuviškai galvoti).
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PAUKŠČIAMS
LESYKLOS

Sueigoje ir namie puikus 
užsiėmimas — iš paprastų medžiagų 
(plastikos butelio, pieno dėžės, 
atliekamų lentučių) padaryti lesyklą 
paukščiams. Sueigoje gali kiekvienas 
savo ar keliese vieną ar kelias sukalti 
ar suklijuoti. (Lesinti ir vasarą — ta 
pritraukia daugiau paukščių rūšių).

JAUNESNIŲ ŽAIDIMAI

PELĖKAUTAI. Kiekviena 
skiltis gauna pieno butelį ir sūrio 
gabalėlį. Per kelias minutes sugalvoja 
įspūdingus pelei spąstus.

DAUG KOJŲ. Žaidėjos po 
šešias, turi perbėgti kiemą sep
tyniomis „kojomis” (tai yra, 
kaklaraiščiais suriša kojas kaip trijų 
kojų lenktynėse poromis).

KATILIUKAS. Kiekviena skiltis 
(ar žaidėjų pora) gauna skardinę, 
vielinį drabužių pakabiklį ir reples. 
Per nustatytą laiką pagamina 
rankenėlę, kuria indą galima pasverti 
ir išpilti, skardines rankomis 
napalietus.

DOVANOS KELIAUTOJUI. 
Žaidėjas „keliaus” toli. Visi kiti jam 
turi dovanoti dovaną - - v o didesnę! 
Apsikrovęs dovanomis, bando 
pereiti kambarį ar kiemą.

RIEŠUTĖLIAI, žaidėjas at
siklaupia kėdėje ir meta riešutėlius į 
buteliuką, stovintį ant grindų. Pir
masis penkis riešutus įmetęs laimi (ir 
juos suvalgo?)

BULVIŲ KARAS. Poromis. 
Kiekviena turi šaukštą(su bulvele) ir 
antrą šaukštą, kuriuo bando poros 
bulvę iš šaukšto išstumti.

DIRŽŲ KILPA. Poromis susega 
savo diržus ir užmauna ant galvų. 
Atsiklaupę keturiomis bando pora 
traukti per nubrėžta liniją.

ŽIRNIAI. Popierinė dėžė su 
skylėmis šone. Didesnė skylė — 
mažesnis skaičius. Žaidėjas meta 
žirnį (ar stiklo kamuoliuką). Jei 
įkrenta dėžėn, dėžės globėjas duoda 
tokį pat skaičių žirnių. Kurie gale 
žaidimo turės daugiau negu 10 
žimitį?
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NUĖJO NAMO . . .

v.s. Balys Vosylius 
1915 — 1981 '

„Skautų aido” redakcijos narys 
v.s. Balys Vosylius mirė Chicagoje 
liepos 10 d.

J. Budys Stasys Gasneris liepos 
18 d. mirė, staiga sukritęs Rako 
stovyklavietėje. Priėjo buvo žmona j. 
v.s. Aldona Gasnerienė (tuomet 
stovyklos viršininko pavaduotoja), 
žentas j.ps. dr. Algis Paulius ir kiti 
giminės. Tai buvo sunkus 
pergyvenimas ir visai stovyklai.

AUSTRALIJA

Kovo mėnesį įvyko etninė skautų 
stovykla. Etninėje stovykloje 
dalyvavau pirmą kartą, tai važiavau 
su dideliu įdomumu. Stovykla vyko 
Gilwell Parke. Mūsų lietuvių skautų 
viršininkė buvo vyr. skautė Birutė 
Šaulytė, o sk. vytis Vidas Sadauskas 
buvo programos vadovas.

Stovyklą pasiekėme jau buvo 
sutemus. ;. - Palapinės .buvo dar 
neparuoštos. Taigi, mes tuoj kibom į 
darbą pasiruošti nakvynei. Kas mes, 
skautai, pasistatėm palapines sau, 
ėjom talkon sesėm skautėm ir dar 
pastatėm palapinę virtuvei. 
Išsipakavę daiktus, pasiklojom lovas 
ir ėjom pasiruošti laužui.Laužo metu 
mes pagrojom su gitarom vieną dainą 
,,Renata”. Visiems patiko. 
Kiekvienos tautybės skautai irgi 
padainavo savo dainas ir pagrojo 
akordeonu. Buvo septynių tautybių 
skautai: lietuvių, latvių, estų, lenkų, 
baltarusių, vengrų ir ukrainiečių. 
Laužui pasibaigus, mes lietuviai 
ėjome į kitų tautybių stovyklas 
susipažinti. Susipažinę ilgai kalbė
jomės ir grojome su savo gitaromis 
iki pusiaunakčio. Buvo labai 
malonu. Po vidurnakčio jautėmės 
pavargę ir nutarėm eiti pailsėti. 
Atsikėlę anksti rytą, nusiprausę ir 
apsitvarkę, valgėme labai skanius 
pusryčius — lašinukus su kiaušiniais, 
kuriuos mūsų labai gera virėja sesė 
Rožė Makarevičiutė buvo paruošusi. 
Po pusryčių rinkomės visi vėliavų, 
aikštėje. Čia kiekvienos tautybės 
skautai giedojo savo tautos himną, 
kai jų vėliavos buvo keliamos. Po 
vėliavų pakėlimo čia pat visi buvome 
suskirstyti į grupes žaidimui „užn
uodytas kamuolys”. Šiam žaidimui 
reikėjo mesti kamuolį ir pataikyti į 
žaidėją. Kamuolio užgautas žaidėjas 
— skaitėsi sugautas. Žaidėme iki 
pietų. Po pietų žaidėme kitą žaidimą 
„Vėliavų puolimą”. Buvo dvi 
komandos. Kiekvienos komandos 
žaidėjai turėjo vienos spalvos raiščius 
užsirišę ant rankos. Vienos koman
dos vėliava buvo padėta iš vienos 

pusės miško, o kitos komandos iš 
kitos pusės miško. Reikėjo vienai 
komandai pagrobti kitos komandos 
vėliavą. Buvo labai geras ir įdomus . 
žaidimas, nes priešas galėjo atbėgti ir 
nuplėšti nuo tavęs raištį, tada tu jau 
sugautas ir negali daugiau žaisti. Po 
žaidimo pavargę ėjome atgal į vėliavų 
aikštę. Čia kiekvienai grupei reikėjo 
pasiruošti laužui ir kaukių baliui.

Prie laužo — kaukių balius. Buvo 
sakyta, jei kas nesugalvos įdomiai 
apsirengti, turės ateiti apsirengęs 
savo skautiška uniforma. Tačiau visi 
buvo įvairiai apsirengę, nes 
kiekvienas norėjo laimėti prizą. 
Laužas buvo labai įdomus, daug 
dainų, daug pasirodymų. Užbaigus 
laužą visi ėjome į savo pastovykles. Ši 
naktis buvo labai įdomi ir gražiai 
praleista. Mes lietuviai skautai 
padainavome daug dainų ir vėliau 
užmigome begrodami.

Kitą dieną jau buvo laikas 
pakuotis ir važiuoti namo. Sut
varkius stovyklavietę, atvažiavo 
mūsų tėvai mus paimti.

Visi pasidžiaugėm maloniai 
praleistu laiku, atsisveikinant 
pasižadėjome vėl pasimatyti 
sekančiais metais stovykloje.

Jonas Rukšėnas,
Melbourne

* Egzilų skautų s-gos (AASE) 
pravestoje sporto olimpiadoje, rugsė
jo 20 d., Starthfielde, lietuvaitės 
skautės išnešė antrą, o broliai trečią 
vietą. Egzilų skautų- sąjungai 
priklauso estų, latvių, lietuvių, rusų, 
ukrainiečių ir vengrų skautai-ės.
* Rugsėjo 20 d., Lietuvių Klube, 
Bankstown’e, rodytas „Svečių 
priėmimo Sydnejuje” ir VI-tos 
Tautinės stovyklos filmai. Daugelį 
stebino, kad mėgėjų filmai buvo 
tokio aukšto lygio.
* „Aušros” tunto broliai-sesės 
organizuotai dalyvavo Tautos 
šventės pamaldose, rugsėjo 13 d., 
Lidcombe. Šį kartą buvo labai gausu 
jaunesniųjų, bet pasigęsta vyresnių
jų ■ • •

B. Ž.
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AUSTRALIJA

Sydnėjaus židinys VIII 8-9 šventė 
savo 25 m. sukaktį, prieš tai užpildęs 
radijo pusvalandį nuotaikingos 
šventės proga. Lietuvių klube 
iškilmingon sueigon susirinko 65 
židiniečiai ir daug svečių. „Mūsų 
Pastogės” redaktoriui V. Kazokui 
buvo įteiktas rėmėjo „U ž nuopelnus” 
ordinas. Sekmadienį kapelionas s. 
Petras Butkus su židiniečiais atšventė 
Mišias, o vėliau — literatūrinė 
popietė „Žodžiais gintaro 
pakrantėn”, kurioje atlikėjų buvo net 
20.

Sydnėjaus Skautų Židinio ekskur- LSS vadovų ir vadovių 
sijos dalyviai 1979m. Mėlynuosiuose suvažiavimo dalyviai Dainavoje 
Kalnuose, N.S. W (JAV) rugsėjo 26-27 d. Nuotrauka

VI. Bacevičiaus.

Šaulių stovyklavietėje „Pilėnai’’ 
netoli Dainavos LSS vyriausieji 
vadovai: iš k. v.s. Vytautas Vidugiris, 
LSB Vyriausiasis Skautininkas, LS 
Seserijos Vyriausioji Skautininke v.s. 
Irena Kerelienė, Tarybos pir
mininkas v.s, Sigitas Miknaitis. 
Nuotr. VL Babevičiaus.

Lietuviškosios Skautybės Fondo 
pirmininkas v.s. Č. Kiliulis su 
vietovių atstovais ps. A. Baltakiene 
(Hamiltonas j s. J. Asminu 
(Detroitas) ir v.s. V. Bacevičium 
(Clevelandas j dalyvavę vadovų 
suvažiavime Dainavoje.

M
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GEELONGO 
„ŠATRIJOS” TUNTAS

1980 m. lapkričio 23 d. Australi
joje, Geelong „Šatrijos” mišrus 
tuntas atšventė savo 30-ties metų 
veiklos sukaktį. T ai ilgokas laikotar
pis organizacijos gyvenime, todėl, 
nors trumpai norisi „Skautų Aidas” 
skaitytojams pristatyti tuos asmenis 
kurie šiam vienetui vadovavo, sielo
josi jo darbo eigą.

Geelong skautų veiklos pradžia 
reikia laikyti 1950 rugsėjo 17 d., kai 
Victorijos-Tasmanijos tunto tun- 
tininko įsakymu Nr. 3 čia buvo 
įsteigtas mišrus skautų-čių vienetas.
Pirmuoju jo vadovu paskirtas v.vl. V.
V aitkus, kuris ir buvo šio vieneto 
steigėjas. Pradžioje vienetas veikė 
kaip draugovė, pasirinkusi D.L.K. 
Vytenio vardą. Nuo 1954 rugsėjo 18 
d. Vyr. Skautininkas suteikia šiai 
draugovei vietininkijos teises. 
Vietininku tvirtinamas ps. R. Nor
vydas, o nuo 1955 metų — s.v.v.sl. F. 
Jarinkevičius. Vietininkiją sudarė 
daugumoje jaunuoliai jau skautavę
V okietijoje ar net Lietuvoje.

Nuo 1957 vasario 11 dienos, 
vietininku skiriamas s.v.v.sl. P. 
Šileris. Vietininkija pasivadina 
„Šatrijos” vardu, kurios eiles sudarė 
jau jaunoji karta. Šį skautišką 
jaunimą subūrė nuoširdi skautiškos 
veiklos rėmėja, Savaitgalio 
mokyklos vedėja p. K. Normantienė. 

Šatrijiečiai budėkim Rytojui, 
T auta laukia mūs darbo jaunų. 
Skauto įžodį širdy kartokim, 
Ir naikykim blogą geru.

Malda, meile, vienybe ir darbu, 
Eikim ginti Tėvynės brangios.
Nors kiti į mus keiksmus tesvaido, 
Bet mes tieskim jiems ranką taikos.

Neškim meilę kur žmonės tiek 
kenčia,
Kol mūsų krūtinėj ji dega šventai. 
Tik tegul mūsų širdys temeldžia, 
Kad Laisvės sulauktų Tėvynės 
vaikai.

v.s. A. Karpavičius. 

„Šatrija" vietininkija 1961 metų 
pradžioje. Iš dešinės: v.si. G.
Varankaitė — „ Kung. Gražinos ” d- 
vės draugininke, ps. A. Karpavičius
— vietininkas, psl. N. Bratanavičiūtė
— Skaučių Skyriaus Vedėja, kun. dr. 
P* Bašinskas — Dvasios Vadovas, 
v. si. A. Pisarskis — „KUNG. 
Margio ”d-vės draugininkas.

Persikėlus iš Melbourne į Geelong 
ps. A. Karpavičiui, vietininkija 
išaugo į gan stiprų vienetą su skautų, 
skaučių, jaun. skautų ir jaun. skaučių 
draugovėmis. Pavieniai reiškėsi ir 
skautai vyčiai, nors būrelio nebuvo 
sudarę.

Nuo 1960 gruodžio 15 d. 
vietininku skiriamas ps. A. Kar
pavičius. Vienete susibūrė apie 
šešiasdešimt skautų-čių. Nuo 1963 
vasario 1 d., vietininkijai suteikiamos 
tunto teisės. Tuntininku skiriamas 
buvęs vietininkas, o taip pat 
paliekamas tas pats „Šatrija” vardas. 
Ps. A. Karpavičius tuntui vadovavo

eraraMSMexa
Sukaktuvinėje sueigoje „Šatrija” 
tunto skautai su svečiais gieda 
„Ateina Naktis”.

15 '
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iki 1976 metų spalio mėn. Tai buvo 
veikliausias laikotarpis tunto 
gyvenime. Nuo'1976 metų pabaigos 
tuntininku buvo paskirtas jaunas, 
energingas j.ps. dr. R. Šarkis. Dėl 
savo profesijos darbo j.ps. dr. R. 
Šarkiui pareigų pasitraukus, nuo 
1979 birželio 12 d., tunto
vadovavimą perėmė ps. V. Mačiulis, 
kuris tuntui ir dabar vadovauja. 
Skaučių skyriui, be eilės vadovių, virš 
dešimt metų darbavosi v.s.v.sl. M. 
Bindokienė.

Dabartinį „Šatrijos” tunto štabų 
sudaro: s.V.Mačiulis—tuntininkas, 
v.s. A. Karpavičius— pavaduotojas, 
psl. A. Scano-Lipšytė — skaučių 
skyriaus vecėja, s.v.sl. P. Valodka — 
adjutantas, I. Luscombe-Skerytė — 
jaun. skautų-jaun. skaučių vadovė, s. 
V. Mačiulis — skautų vyčių „Trijų 
Kryžių” būrelio vadas. Rėmėjų 
komitetą sudaro: p.p. G. Valaitienė, 
J. Gailius, V. Bindokas. Vienete 
aktyviai reiškiasi virš trisdešimt 
skautų-čių.

Šatrijiečiai savo 30-ties metų 
valdos sukaktuvinę šventę pradėjo 
šv. Mišiomis, kurias atnašavo buvęs 
tunto dvasios vadovas s. kun. P. 
Dauknys. „Šatrijos”, o taip pat ir 
Melbourne „Džiugo” tuntų skautai- 
tės pamaldose ir sukaktuvinėje 
iškilmingoje sueigoje dalyvavo un
iformuoti su savo vienetų vėliavomis. 
Sueiga įvyko Lietuvių Namuose, kur 
buvo įrengta didžiulė skautiškų 
nuotraukų paroda iš „Šatrijos” 
vieneto bei bendrai lietuviškosios 
skautijos veiklos.

Tuntą žodžiu sveikino Geelong 
LB apylinkės valdybos pirmininkas 
dr. S. Skapinskas, vieneto steigėjas 
j.v.s. V. Vaitkus, „Džiugo” tun
tininkas s. H. Antanaitis, „Džiugo” 
tunto skaučių vadovės vardu v.s.v.sl. 
Z. Prašmutaitė. Raštu sveikino: 
L.S.S. Pirmūnas v.s. P. Jurgėla, 
Pirmijos Pirmininkas v.s. S. 
Miknaitis, buvusi Pirmijos Pir
mininkė v.s. L. Miliukienė, Seserijos 
Vyriausia Skautininkė v.s. L 
Kerelienė, Brolijos Vyriausias 
Skautininkas v.s. V. Vidugiris,

Šukaktuvinėje sueigoje šatrijiečiai ir 
Svečiai džiugiečiai. Paskutinėje eilėje 
stovi iš dešinės: v.s. A. Karpavičius 
■— vietininkas-tuntininkas 1960-1976 
m., s. dr. R Šarkis — tuntinkas 197& 
1979 m., s. V. Mačiulis — dabartinis

tuntininkas, j.v.s. V. Vaitkus — 
vieneto įkūrėjas, s. H. Antanaitis — 
„Džiugas” tunto tuntininkas. Pir
moje eilėje, kairėje — buv. Rajono 
Seserijos Vadeivė v.s. D. 
Čižauskienė.

„Šatrija” tunto vadovai tarpe 
jaunesniųjų skautų ir skaučių prie 
tunto vėliavos. E dešinės pirmas v.s. 
A. Karpavičius, ketvirta — tunto

Skaučių Skyriaus Vedėja v.s.v.sl. M. 
Bindokienė, penktas — s. V. 
Mačiulis, dabartinis tuntininkas.
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Anglijos Rajono Vadeiva v.s. J. 
Maslauskas, Australijos Rajono 
Vadas v.s. B. Žalys, buvęs Rajono 
Vadas v.s. A. Jakštas, Rajono 
Dvasios Vadovas v.s. kun. P. Butkus, 
Rajono Brolijos Vadeiva v.s. B. 
Barkus, R. Seserijos Vadeivė s. P. 
Pullinen, buvęs tunto Dvasios 
Vadovas s. kun. P. Dauknys, v.s. J. 
Zinkus, v.s. V. Bacevičius — 
Cleveland, v.s. Radžiūnai — 
Chicago.

Iškilmingos sueigos metu buvo 
įteikti ordenai „Už Nuopelnus” — 

ilgametei tunto Skaučių Skyriaus 
V edėjai v .s.v.si. M. B indokienei, „Už 
Nuopelnus su Rėmėjo kaspinu” p.p. 
G. Valaitienei, J. Gailiui, V. Bin- 
dokui.

Laužų pravedė viešnia džiugietė 
ps. B. Šaulytė ir viešnia v.s. D. 
Cižauskienė. Svečius džiugiečius 
gausiomis dovanomis apdovanojo p. 
J. Sedliorius.

Sukaktuvinė sueiga baigta 
tradicine „Ateina Naktis”.

ALKA

RAMUSIS 
VANDENYNAS

Los Angeles skautų-čių stovykla 
šventė savo 30 m. sukaktį „Ram- 
byno” stovykloje VIII 1-15. Skaučių 
„Lietuvos laukų” pastovyklei 
vadovavo v.sl. Angelė Sodeikaitė. o 
skautų „Lietuvos kaimui” — v.sl. 
Saulius Vizgirdas. Visos stovyklos 
viršininku buvo v.sl.fil. Mykolas 
Naujokaitis, darbų koordinatorius 
v.s.fil. Valentinas Varnas. Prie virš 
120 stovyklautojų savaitgalį prisidėjo 
150 svečių.

1981 Miško Ženklo lietuvių skiltys (ereliai ir meškos) su savo patarėjais ir dalis kur
sų vadovų. I eil. iš k.: v.s. Laima Kiliulienė, s. Birutė Kidolienė, ps. Jūratė Dambrauskaitė, s. 
Danutė Marcinkevičiūtė, j.ps. Genė Treinienė. II eil. iš k.: Neal Colbath, Mary 
McCarthy, Art Alexander, kursų viršininkas Edwin Black, Jack Pevear, Barbara Schiff. 
III eil. iš k.: ps. Livija Garsienė, Chet Wendell, ps. Bronius Naras, meškų patarėjas v. si. Petras 
Molis, erelių — v.s. Juozas Raškys, s. Apolinaras Treinys, ps. Alfonsas Pranckevičius ir ps. 
Eduardas Meilus, Jr.
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IŠKYLA KALNUOSE
Antradienį, rugpiūčio 8 d., visos 

skautės iškeliavo- į Tanglewood, 
mažą stovyklavietę netoli stovyklos. 
Atvykusios skautės buvo labai 
išvargusios, nes nešė sunkias iuprines 
ir miegmaišius keturias mylias.

Išt’esėm brezentus ir atsigulėm 
pavėsy. Kelios sesės išėjo 
pasivaikščioti ir grįžusios papasako
jo ką jos matę: visokių kryžių ir anti- 
kristinių simbolių, išpieštų 
konkoraižiais ir išdėtų akmenimis. 
Sesės išsigando, kai viena mergaitė 
pasakė, kad taiyelniozenklai. Visos 
ėmė nuotraukas ir nupiešė simbolius, 
kad galėtų sužinoti ką jie reiškia.

Vakare valgėme mėsos ir bulvių 
bei kitų daržovių kurias pačios 
išsikepėme. Po vakarienės sustatėm 
laužavietę ir ištiesėm aplink ją 
miegamus maišus. Sudainavom j 
kelias dainas ir išsikepėm 
minkštukus su šokoladu. Paskui 
pradėjom vaidinti gyvuosius 
paveikslus. Pagaliau užmigom.

Penktą valandą ryto lietus prikėlė 
visas skautes. Visos apsiklojo brezen
tais ir vėl užmigo. Už pusvalandžio 
vėl atsikėlė, ir pusė mergaičių 
iškeliavo atgal į stovyklą. Kitos, 
sutvarkiusios stovyklavietę, grįžo 
dviem valandom vėliau.

Rima Kulikauskaitė

Kaip skanu ir gera stovykloje!

Dalis skautų ir skaučių mišių 
metu Los Angeles stovykloje.
-------— ...........

Trys vadovių kartos Timbyne: 
v.st. Angelę Sodeikaitę, skaučių 
pastovyklės viršininkę (viduryje j 
aplanko skautininkės Vale Barmienė 
(močiutė) ir Dalia Sodeikienė 
(mama)
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Naktinės iškylos metu sargyba 
prie gęstančio laužo. Los Angeles 
Rambyno stovykla.

1981 m. Rambyno stovykloje prie 
Los Angeles — skautų pastovyklės 
viršininkas v.si. Saulius Vizgirdas su 
padėjėju v.si. Dobilu Steikūnu.

LSB Skautininkų skyriaus vedė
jas v.s. VI. Pažiūra iš Los Angeles 
lankosi pas Clevelando skautininkus 
spalio 21 d. Pirmoje eilėje iš k. v.s. VI. 
Bacevičius, v.s. V. Jokūbaitis, v.s. V. 
Pažiūra, j.v. s. VI. Petukauskas, stovi: 
v.s. G. Juškėnas, j.ps. G. Aras, ps. A. 
Muliolis, ps. R Belzinskasirj.v.s. P. 
Petraitis. Nuotr. V. Bacevičiaus.

Veikli Neringos tunto vyn skautė 
Ramūnė Jonaitytė sukūrė lietuviškos 

šeimos židinį su Marijum Čepu.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

Clevelando skautės dalyvavo 185-tos 
gatvės parade.
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EUROPA
Rugsėjo 12 d. daug skautų buvo 

nuvykę į Tautos šventės minėjimų 
Manchesteryję, Anglijoje. Not- 
tinghamo skautukai prisidėjo prie 
vakarinės programos.

32-oji Europos rajono vasaros 
stovykla „Tėvynė” įvyko Lietuvių 
sodyboje VII 25 — VIII 1.

Sv. Mišios stovykloje. Kun. Daugin
tis dalina šv. Komuniją.

VIDURIO RAJONAS

Vidurio rajonas šiais metais 
stovyklavo kartu „Rakas — 25” 
stovykloje liepos 11-25 d. Pirmajai 
stovyklai 1956 m. vadovavo v.s. 
Vytautas Černius, o šiai — v. s. 
Zigmas Jaunius, Seserijos „Aušroje ” 
ps. Dalė Gotceitienė, Brolijos 
„ Varpe ” v.s. Liudas Ramanauskas. 
Pastovyklės pavadintos lietuviškų 
leidinių vardais: paukštyčių — 
„Mūsų pastogė”, skaučių — 
„Skautybės kelias”, prityrusių 
skaučių — ,, Mūsų Detuva ”, vyr. 
skaučių —-„Europos lietuvis”, jūrų 
skaučių — ,, Tėviškės žiburiai ”, prit. 
skautų —*,, Karys ", skautų vyčių — 
„Atgimimas "jūrų skautų —„Balti
jos aidas ” skautų —„ Skautų aidas ”, 
vilkiukų — „ Trimitas Stovyklavo 
virš 300 iš Clevelando, Chicagos, 
Detroito ir kitur.

V. S. V. Šenbergas atvšentė savo 83- 
čią gimtadieni- Kleb. G. Kijauskas, 
S. J. sveikina gimtadieninko šalimais 
Aploniją ir Kun. J. Vaišnys, S. J.

Vyr. skn. K. Tallat-Kelpša yra LSS 
rinkiminės atstovas ir tikrina vienetų 
atskaitomybės knygas. Nuotraukoje 
v. s. Tallat-Kelpša. Pilėnų tun- 
tininkas ps. R Belzinskas ir Pilėnų 
iždininkas ps. E. Jakulis.
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Palangos vietininkijos nariai ,,Lituanikos” stovyklavietėje prie 
liepos mėn. žiemos stovykloje, $ao Paulo, Brazilijoje.

Argentinos trijulė po įžodžio 
Brazilijoje. Tarp skaučių įžodį 
davusių Angelikos ir Adrianos 
Stalioraityčių prityręs skautas

s.v.kand. Gustavas Dzop, kuris rašo, 
kad Buenos Airėse yra 30 vilkiukų 
bei paukštyčių ir aštuoni skautai, 
kurie susirenka kas šeštadienį.

NEW YORKE liepos 19 d. 
susituokė nauja skautiška pora: ps. 
Rasa Milukaitė ir dr. Kastytis 
Karvelis iš Detroito. Rasa, baigusi 
matematiką, mokytojavusi Maironio 
lituanistinėje mokykloje, buvo 
paukštyčių ir prityrusių skaučių 
draugininke, veikli Jaunimo są
jungos narė. Skautas vytis Kastytis 
baigė biologiją ir mediciną, dalyvavo 
tautinių šokių, choro ir okteto 
grupėse, skautavo Detroito „Balti
jos ’’tunte. Jaunieji gyvena Virginijo
je-

KAZIUKO MUGĖ 
ROCHESTERYJE

V erbų sekmadieniui stropiai 
ruošėsi sesės ir broliai skautai. 
Žibučių skiltis su skiltininke An
tanina Žmuidzinaite šalia 
rankdarbėlių prikepė gražių Kaziuko 
širdelių, nustebino visus žibučių 
puokštelėmis. Lapės neatsilikdamos 
išdėstė savo darbelius prijuostėles 
Vilniaus verbas, padėklėlius. Pačios 
mažiausios aguonos neatsiliko lipdė 
paveikslėlius, kurių pamokė vadovė 
paskautininkė Laimutė Lelienė. P s. 
Gailė Skučienė per visas sueigas 
skautiškai kantriai puošė lietuviškas 
lėles, kurios grasino mugę. Ruoniai 
išdidžiai pasirodė su savo išgražintais 
suoleliais. Su berniukais dirbo 
nepailsdami: psl. E. Vidmantas, 
vilkiukų vadovas, skilt. Raimondas 
Lapinas, pask. D. Kašinskas. Ir 
Rochesterio nenuilstamas skautų 
vietininkas Stasys Ilgūnas.

Kaziuko mugė prasidėjo 
mišiomis. Skautės paruošė verbas, 
kadagio šakeles ir, vadovaujamos 
sesės Laimutės Lelienės, įnešė su 
krepšeliu prie altoriaus, kurias 
pašventino T. Justinas Vaškys, 
primindamas Lietuvos verbų prasmę 
ir grožį. J am skautės įteikė V ilniaus 
verbą.

Mugė prasidėjo iškilminga 
sueiga. T autinę juostą atrišo svečiai iš 
Cleveland©, Danutė ir Remigijus 
Belzinskai ir prof, ponia Musteikiai 
iš Buffalo.

Vietininko pavaduotojas V. 
Žmuidzinas tarė įvadinį žodį apie 
šventąjį Kazimierą, apie prasmę 
šventojo kunigaikščio Lietuvos 
jaunimui ir skautams. Tada — 
gyvasis paveikslas iš šventojo 
gyvenimo, deklamavo jaunesnės 
skautės Aušra Lėlytė, Rūta 
Kiršteinaitė ir Lina Alvarado. 
Programa užbaigta daina „Lietuva 
brangi”. Vietininkui Stasiui Ilgūnui 
už ilgų metų pasišventimą skautų 
darbe įteiktas lietuviškais motyvais 
puoštas medžio drožinys ir Vilniaus 
ver^a' Sesė Miškienienė
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Hartfordo sesės veteranės veria Dang. Banevičienė, B. Bernotienė ir Hartfordo šatrijietės po darbo
šiaudinukus: Gr. Aleksandravičienė, Aid. Saimininkienė. užkandžiauja.

Hartfordo sesės darbo sueigoje.

2Ž
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VADOVŲ LAVINIMAS

Ąžuolo ir Gintaro vadovų-ių 
mokyklų stovykla įvyko VII 25 — 
VIII 1 Rako stovyklavietėje.

Miško Ženklo kursuose VIII 23- 
30 d. Bolton, Mass.(JAV) dalyvavo 
dvi lietuvių skiltys ir du instruktoriai 
— v.s. Juozas Raškys ir v.s. Petras 
Molis. Tai ketvirta grupė po dvi 
lietuvių skiltis, dalyvavusi Gilwellio 
kursų . stovykloje JAV rytuose, 
globojama LSS įgaliotinio MŽ 
reikalams v.s. Česlovo Kiliulio (pir
mosios — 1975, 1977 ir 1980 m.).

Erelių skiltis — ps. Jūratė Dam- 
brauksaitė ir j.ps. Genė Treinienė iš 
Bostono, s. Birutė Kidolienė iš New 
Yorko, ps. Alfonsas P ranckevičius ir 
ps. Eduardas Meilus, Jr. iš 
Worcesterio. Meškų skiltis — ps. 
Livija Garsienė iš Virginijos, v.s. 
Laima Kiliulienė ir s. Apolinaras 
Treinys iš Bostono, s. Danutė Mar
cinkevičiūtė ir ps. Bronius Naras iš 
Worcesterio.

Lituanistikos seminaras skautų 
vadovams šiemet buvo pirmasis — 
Union Pier, Mich. (JAV) birželio 20- 
27 d. Taip pasisekė, kad antrasis 
įvyks tuo pačiu laiku toje pačioje 
vietoje 1982 m. Vadovavo v.s.fil. 
Danutė Eidukienė ir s. Marytė Utz. 
Paskaitas dvylikai dalyvių skaitė: v.s. 
kun. dr. J. Vaišnys, S J apie lietuvių 
kalbą, rašybą, iškalbą; mok. Juozas 
Masilionis — lietuvių kalba, sin
taksė, korespondencija, s.fil. dr. 
T omas Remeikis — Lietuvos istorija 
po pirmosios okupacijos, muz. 
F austas Strolia — dainavimas, dainų 
parinkimas ir pravedimas.

Seminaras skirtas vadovėms ir 
vadovams, norintiems sustiprinti 
lietuvių kalbos pažinimą. Reikia būti 
18 m. ir būti baigusiam gimnaziją. 
Vakaronėse kalbėjo Vladas Būtėnas, 
ps.t.n. D. Korzonienė, v.s. A. 
Saulaitis, SJ.

AKADEMINIS 
SKAUTŲ SĄJŪDIS

Akademinio skautų sąjūdžio 
leidykla išleido dvi naujas knygas( žr. 
ATSIŲSTA PAMINĖTI).

IV Mokslo ir kūrybos sim
poziumu metu Čikagoje XI 27 ASS 
pristato Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
„Raganius” su atlikėjais -Jonu 
Kelečium, Algimantu Dikiniu, 
Jūrate Jakštyte, Arnoldu Alekna ir 
Raimundu Korzonu. Režisuoja 
Jonas Kelečius, v.s. V. Aleknienė 
rūpinasi šviesomis ir muzika.

ASS studijų dienose VIII 13-16 d. 
UMCA stovyklavietėje, Three 
Rivers, Mich. (JAV) dalyvavo apie 
60. Vadovavo ASS vadijos pirm. fil. 
dr. R. Strikas. Pagrindinė tema — 
lietuvių kultūra ir lietuvių liaudies 
meno apraiškos. Kalbėtojai buvo: 
muz. Faustas Strolia — „Lietuviškų 
vstuvinių paopročių muzika”, v.s. 
Alė Namikienė — „Lietuvių šeimos 
papročiai”, D. Žilevičienė — 
„Dabartiniai Lietuvos dailininkai”, 
fil. Jonas Damauskas — „O. L. 
Milašiaus kūryba ir diplonutinis 
darbas” ir „Apie Lietuvos žydus”. 
Perkūnas Krukonis rodė skaidžių 
montažą „Manoji Lietuva”. Buvo fil. 
Nerijos Linkevičiūtės liaudies dainų 
koncertas, akompanuojant fil. A. 
V asaičiui, laužas ir sueiga.

ATLANTO RAJONAS

„Aušros” stovykloje Bolton, 
Mass. VIII 15-23 stovyklavo 153 
sesės ir 106 broliai. Po ilgesnės 
pertraukos vėl buvo akademikų 
pastovyklė su 20 dalyvių, neinančių 
pareigų kitur. Jiems vadovavo v.s. fil. 
Vaidievutis Mantautas. Seserijos 
viršininkė buvo s. Regina Petrutienė, 
Brolijos — j.s. Gintaras Čepas.

1982 m. stovykla įvyks ten pat 
VIII 20-27 d.

Vadovų suvažiavime veikė net 
keliolika diskusinių būrelių, kurių 
nutarimus ar pagrindines mintis 

> papildė bendros visų diskusijos. 
Nuotrauka VI. Bacevičiaus.

27



SWJTI1 AIDAS
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629

ALp(LKA)3083
1981, Nr.9

(See instruction on reversal

U.S. POSTAL SERVICE

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT ANDfCIRCULATION 
(Required by 39 U.S.C. 3635) / _______

1. TITLE OF PUBLICATION

SKAUTU AIDAS /THE SCOUTS ECHO/
A PUBLICATION NO 2. DATE OF FILING

OCT. 1. 198O_4>*9 ] 7/ 6 9 0
3. FREQUENCY OF ISSUE

konthly except July & August

A. NO. OF ISSUES PUBLISHED 
ANNUALLY

10

B. ANNUAL SUBSCITVION 
PRICE

S 5.00
4. COMPLETE MAILING ADDRESS OF KNOWN OFFICE OF PUBLICATION (Street, City, County, State and ZIP Code) (Not printers)

6346 So w'ashtenaw Ave, Chicago, IL. 60629
5. COMPLETE MAILING ADDRESS OF THE HEADQUARTERS OR GENERAL BUSINESS OFFICES OF THE PUBLISHERS (Not printers) 

Same as above.
6. FULL NAMES AND COMPLETE MAILING ADDRESS OF PUBLISHER, EDITOR, AND MANAGING EDITOR (This Item MUST NOT be blank)

PUBLISHER (Name and Complete Mailing Address) Not for profit Illinois Corporation
LITHUANIA!'! SCOUTS ASSOCIATION 6346 S. Washtenaw Ave.Chicago,IL. 60629
EDITOR (Name and Complete Mailing Address)

fiev. Antanas Saulaitis, SJ 2345 w. 56th St. Chicago, IL. 60636
MANAGING EDITOR (Name and Complete Mailing Address) *

lualvina Jonikas, 6346 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL. 60629
7. OWNER (I owned by a corporation, Its name and address must be slated and also Immediately thereunder the names and addresses of stock

holders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the Individual owners 
must be given. It owned by a partnership or other unincorporated firm. Its name and address, as well as that of each Individual must be given. If the 
publication Is published by a nonprofit organization. Its name and address must be stated.) (Item must be completed)

FULL NAME COMPLETE MAILING ADDRESS

LITHUANIAN SCOUTS ASSOCIATION________ 233 Coe Rd..
Sigi tas lwiknai.tis-Presid.ent Clarendon Hills. IL. 60514

fl. KNOWN BONDHOLDERS. MORTGAGEES. AND OTHER SECURITY HOLDERS OWNING OR HOI DING 1 PERCENT OR MORE OF 
TOTAL AMOUNT OF BONDS. MORTGAGES OR OTHER SECURITIES (It there are none, so state)

FULL NAME COMPLETE MAILING ADDRESS

____________ None________________________

9. FOR COMPLETION BY NONPROFIT ORGANIZATIONS AUTHORIZED TO MAIL AT SPECIAL RATES (Section 411.3, DMM only)
The purpose, function, and nonprofit status ol this organization and the exempt status for Federal income tax purposes (Check one)

(V (2)F“1 HAS NOT CHANGED DURING f-1 HAS CHANGED DURING (If changed, publisher must submit explanation ofLJ PRECEDING 12 MONTHS L_J PRECEDING 12 MONTHS change with this statement.)

10. EXTENT AND NATURE OF CIRCULATION AVERAGE NO COPIES EACH 
ISSUE DURING PRECEDING 

12 MONTHS

ACTUAL NO COPIES OF SINGLE 
ISSUE PUBLISHED NEAREST TO 

FILING DATE

A. TOTAL NO. COPIES (Nat Prats Run) 1199 1199
B. PAID CIRCULATION

1. SALES THROUGH DEALERS AND CARRIERS. STREET 
VENDORS ANO COUNTER SALES

2. MAIL SUBSCRIPTION

1101 1101
C. TOTAL PAID CIRCULATION (Sum of 10B1 and 1082)

1101 1101
D. FREE DISTRIBUTION BY MAIL. CARRIER OR OTHER MEANi- 

SAMPLES. COMPLIMENTARY. AND OTHER FREE COPIES 74 74
E. TOTAL DISTRIBUTION (Sum ot C and D)

1175 1175
F. COPIES NOT DISTRIBUTED

1. OFFICE USE. LEFT OVER. UNACCOUNTED. SPOILED 
AFTER PRINTING 24 24
2. RETURN FROM NEWS AGENTS

____ _ —
G. TOTAL (Sum ol E, F1 and 2 - should equal net prast run shown In A)

1199 1199
n.' certify that the statements made by 

me above are correct and complete
SIGNATURE AND TITLE OF EDITOR. PUBLISHER BUSINESS- 
MANAGER, OR OWNER ' // /9

PRO PALAPINĖS
PLYŠĮ

— Nesėdėk taip arti telvizoriaus, 
pabara tėtė.

— Gerai, tėte, atsisėsiu toliau. Ar 
galėtum dabar televizorių arčiau 
pritraukti?

Nenorėdamas eiti gulti, sūnelis 
prašo:

— Mama, pažiūrėkime dar tų 
filmų apie erdvėlaivius.

— Kodėl?
— Kitaip neturėsime, apie kų 

sapnuoti.

* * *

Mažam vaikui ilgai užtruko 
suprasti, kad televizijoje vyksta 
vaidinimas, kad didvyriai tikrai 
nesužeidžiami ar nežūsta.

Kitų kartų žiūri filmų apie 
gyvulius — „Žvėrių karalija”.

— Tėveli, ar čia irgi artistai?

* * *
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