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AUKOS „SKAUTŲ AIDUI”

Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje Centro Valdyba — 
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Esatę. girdėję, kad Amerikoje 
ir kituose kraštuose seniau buvo 
vergų, su kuriais jų savininkai 
galėjo darytiką tik; nori. Sunkus 
ir vargingas buvo tų žmonių 
gyvenimas. Ne tik: patys vergai, 
bet ir laisvieji žmonės suprato 
vergams daromų skriaudų 
atimant brangiausių žmogaus 
turtų — laisvę." Ilgainiui vergija 
buvo panaikinta.^Kaip atskiri 
žmonės taip ir tautos trokšta 
laisvės ir nori gyventi 
nepriklausomai.

Mūsų tėvynė Lietuva 
senovėje buvo didelė valstybė, bet 
vėliau ji buvo pavergta. 120 metų 
Lietuvų valdė rusų carai. 
Lietuvoje tada nebuvo nei 
lietuviškų mokyklų, nei knygų nei 
laikraščiui-4 Lietuviai turėjo 
mokytis slaptai. .Knygas ir 
laikraščius spausdino užsienyje ir 
slapta gabeno į Lietuvų.

Daug aukų buvo padėta, 
daug kraujo pralieta, kol Lietuva 
atgavo savo nepriklausomybę.

. . Lietuvos nepriklausomybė 
buvo paskelbta Vilniuje 1918 m. 
vasario mėn. 16 d. Ją paskelbė 
Lietuvos Taryba, pasirašydama 
nepriklausomybės paskelbimo 
aktų, kuriame pareiškė pasauliui, 
kad Lietuva įtampa laisva ir 
nepriklausoma valstybė. Nuo 
tada prasidėjo Lietuvos 
atstatymo darbai ir jos gyventojų 
gerbūvio kilimas, kuris 
nenutrūkstamai tęsėsi iki žiaurios 
bolševikų okupacijos 1940 
metais.

NEPRIKLAUSOMYBES
ATSTATYMAS

Kun. Antano Lubicko (Argentina) raižinys
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TAUTINIO AGTIMIMO 
DIENOS

1795
Caro okupacija 
Lietuvių sukilimas 
Tadas Kosciuška 
Jokūbas Jasinskis

Kai sakome „labai seniai”, galvo
jame apie. 1950 metus. Bet lietuvių 
tautinis atgimimas vyko, dar seniau, 
XIX amžiuje (maždaug 1795-1905). 
Tuo. metu Lietuva bųyo svetimųjų 
valdoma po . šimtų metų 
nepriklausomybės. GaMS Sakyti, 
kad kalbame apie laikotarpį lygiai 
prieš 100 metų arba maždaug tėvų 
senelių ar senelių senelių laikus.

Šiandien pasaulyje yra 'apie 150 
kraštų, kurie patys save valdo. Tais 
laikais didesnę dalį pasaulio valdė 
įvairios imperijos, daugelis tautų 
buvo stipresnių valstybių „.kolonijos 
(kaip šiandien Tarybų sąjunga yra 
imperija, kuri valdo daug taktų ir 
valstybių, įskaitant Lietuvą, Latviją 
ir Estiją).

Žmogaus laisvės ir žemdirbio 
(ūkininko)' vertės skatintojai buvo 
revoliuciniai sąjūdžiai. Revoliucijai— 
tai valdžios perversmas ne 
konstitucijos ar įstatymo keliu. 
Amerikiečiai 1776 m. išsilaisvino iš 
svetimųjų valdžios, o lygybės, laisvės 
ir broliškumo, idealais savo valdžįą 
pakeitė prancūzai dešimtmetį vėliau. 
Tos idėjos pasiekė ir Lietuvą, kuri 
kaip tik tuo metu prarado savo 
nepriklausomybę.

Šių laisvės idėjų ir pastangų 
augimą yadiname tautinio atgimimo 
laikotarpių. Per žimtą metų lietuvių 
tauta giliau suprato, kad ji gali būti 

. laisva ir save valdyti, kaip senovėje, 
bet šį kartą moderniame 
demokratinių valstybių pasaulyje.

Tautinį atgimimą skatino labai 
įdomūs- žmonės kaip dr. Jonas 
Basanavičius, kurio laikraščio i 
„Aušros” šimtą metų minėsime 1883 
m. Jie mokėjo laisvės ir 
nepriklausomybės idealus suprasti ir 
išreikšti kitiems lietuviams. Mokėjo 

r ir lietuvius apie bendrą tikslą ap-
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Tadas Kosciuška

1807
Napoleonas Lietuvoje

Emilija Plateraitė

1812
1831
Lietuvos sukilimas
Emilija Plateraitė

Simonas Daukantas

1832
Vilniaus universitetas uždarytas 
dėl tautinio, sąjūdžio.
Istorikai Simonas Daukantas
Teodoras Narbutas
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jungti vieningai („Vienybė težydi”, 
sako kito to laiko veikėjo dr. Vinco 
Kudirkos parašyto Lietuvos himno 
žodžiai). Nemažai prisidėjo , ir 
Vilniaus universiteto studentai bei 
profesoriai. Tautinį atgimimą 
paveikė nežinomi žmonės — 
knygnešiai, ūkininkai, net bajorai.

Tautinis atgimimas vyko ne tik 
Lietuvoje, bet ir įvairiuose Europos 
bei kitų žemynų tautose. Lentelė 
parodo svarbesnius tautinio 
atgimimo įvykius, veikėjus ir metus.

1863
Sukilimas Lietuvoje
Kova už spaudą
Baudžiavos panaikinimas
Vysk. Motiejus Valančius
Kun. Antanas Mackevičius
Kostas Kalinauskas
Knygnešys J. Bielinis

Vincas Kudirka

Paryžiaus sukilėliai 
barikadose 1848 m.

Kostas Kalinauskas

1883
Laikraštis „Aušra”
D r. Jonas Basanavičius
„Varpas”
D r. Vincas Kudirka

Jurgis Bielinis

Metai XI.

Virpi*
i»ir» m4ne.it. MeU»4

S<sUn)*ralutiaa: 
(kavar-

LApkrltys — Gruodis m. 18G9.

VARPAS
Niuo. 6.

v»r>»,
UUm titaU taalkxM 

tmU. kJtwJa
•0 fn. art* .TO

literatūros, politikos Ir mokslo dvlmėnesinis laikraštis.

A. a. Daktaras Vincas Kudirka t.
H./XH. 1858. — f 1899.

L y. Bėjo B seminarijos; po vakacyat tuose 
“ėiuose meluose vėl buvo priimtas | 7 te- 
___ T-----------------------------------Gimuazyoj moki
nosi jis getai, tankiai būdavo tarpe pirmutinių 
mokintinių ir apturėdavo pirmas dovanus už 
mokslų Gimnazijų baigė,s 1B81 metuose nu- 

vaitavo j Vartavos uni
versitetų ant filioliogitko 

________  skyriaus, kurį klausė vos 
I metus, ir 1889 meluose 
perėjo ant medicinai, ku 
rių pabaigė rudenyje 1889 
meluose Varšuvoje be
minant 1885 metuose TU- 
lenyje buvo paimtas žan
darų j kalėjimų ui prigu
lėjimų prie slapios prieš 
raidžių einančios drauge-, 

sėdėto tik apie 3 še
šėliai; kitokios bauimės 
nuo valdžios ne buvo, bet 
universitetas pasirodė bai- 
.renis už pačių maskolių 
administracija ir atstatė 
studentų V. Kudirkų ant-

16. d. lapkričio mėnesio, vakare, apie 6-tų . .
valandų, šiuose 1899 metuose, persiskyrė >u Į pačiuose meluose vėl buvo 
tino svietu daktarai Vincai Kudirka sulaukęs I kliasų Starpolės gimusiuos, 
įieusli <1 metą amžiaus. 1 —-------- 1 >—■>—

Kų padarė gero Lietuvai ir lietuviams, 
a. a. Vincas, kiek pasėjų naudingų sėklų ant 
musų neapdirbtų dirvų 
savo rastais, žodžiais ir 
darbais bus aprašyta vr 
•taus A' gi tik paminė 
»iu trumpai gyvenimų a. a 
V. Kudirkos.

Gimė jisai Peterių kai 
tse Vilkaviškio parapijoje, 
Suvalkų gubernijoje (toje 
dalyje jos gyv • tojų, k-j 
,. Kapsais"’) vadinasi) 
1668 meluose 31. dienų 
gruodžio mėm-sio, pagal 
naąjgjl skaičių. Moline 
jo- buvo Elabirta (pagal 
tėvus Jaaiulevyliūtė), Ir 
vaa-gi Motiejus Kudirka 
abudu tuomet pačiam susu 
girna žmonės. Jaunystę

1899
Pirmasis teatras
1905
Reformos caro kraštuos#
Vilniaus seimas
Lietuvių mokslo draugija
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Rašydamas apie skautybės ber
niukams pradžią, Lordas Baden- 
Powellis paaiškino, kad. pirmą kartą 
jis panaudojo savo kareiviams 
patrauklius būdus juos lavinti ir jų 
būdą auklėti 1883 metais (beveik 
prieš 100 metų). 1898 metais parašė 
kareiviams knygelę „Skautavimas” 
(Aids to Scouting), kuria pasinaudo
jo ir to laiko jaunimo organizacijos. 
Todėl jis knygą perrašė berniukams.

Kaip žinome, pirmoji skautiška 
knyga „Skautybė berniukams” 
pasirodė 1908 m. sausio mėn.(beveik 
prieš 75 m.), netrukus po pirmosios 
stovyklos 1907 m. Brownsea saloje. 
Per visą skautijos gyvenimą pasirodo 
naujų dalykų.

Pavyzdžiui, vilkiukai ir 
paukštytės!

Pamatę savo brolius skautuose, 
jaunesnieji irgi panoro skautauti 
(kaip ir seserys jau 1910 m. pačios 
susibūrė j vienetus ir nešiojo un
iformą). 1916 m. vilkiukai tapo 
oficiali Anglijos skautų sąjūdžio 
šaka. Lietuvoje pirmieji jaunesniųjų 
skautų vienetai atsirado 1922 m. — 
lygiai prieš 60 metų.

Įdomu, kad šiandieną Jungtinėse 
Valstybėse vilkiukų šaka pati i

gausiausia (pusantro milijono narių) 
iš visų šakų. Bet amerikiečiai skautai 
vilkiukus teįvedė 1930 metais, nes 
visą laiką abejojo, ar skautavimas 
tokiems „mažiems” tinka. ' Ir 
anksčiau Baden-Powellis bei skautų 
kiti vadovai rūpinosi, kad programa, 
dvasia ir užsiėmimai būtų pritaikyti 
jauniems vaikams; nebūtų didesnių 
skautavimo kopija, o savitas sąjūdis; 
ir kad vyresniųjų neatbaidytų 
jaunesniųjų panašumais.

Kaip tą išspręst? Vilkiukams 
buvo parinkta pagrindinė tema ar 

VILKIUKAS
Vilkiukas nepavirs nei i. ožiuką, nei į loki: T< i
Vilkiukas vilkiuku ir garsiai staugs... .
O padavimą Gedimino sapno išsimokęs, 
Jis vyru ąžuolu užaugs.

v.s. Juoze Augustaitytė - Vaičiūnienė

rėmai, paimti iš anglo skautininko 
(tuntininko) raštų — Rudjardo 
Kiplingo „Džiunglių pasaka”. 
Amerikiečiai skautai pritaikė savo 
turtingą paveldęjimą iš indėnų ir 
labiau įjungė indėnišką temą, 
palikdami šį tą iš džiunglių pasako
jimų. Ar Lietuvių skautų sąjungoje 
vilkiukai ir paukštytės turi tokią 
pagrindinę temą ar foną?

IR DAR JAUNESNI!
Šiais laikais įvairiuose kraštuose 

ir sąjungose, paukštytės ir vilkiukai 
pradeda burtis net anksčiau — nuo 
penkerių metų. Kodėl? Iš viso 
vilkiukų ir paukštyčių kūrimą 
Srkatino nauji psichologijos 
duomenys. Paaiškėjo, kad žmogaus 

vertybių, pažiūrų ir santykių 
vystymasis vyksta anksčiau, negu 
skautų amžiuje. O. dar jaunesnius 
prijungti ragino šios priežastys:

1. Berniukai ir mergaitės šiandien 
daug anksčiau pažįsta pasaulį iš 
aplinkos, susižinojimo priemonių 
(televizijos), > priešmokyklinio 
amžiaus programų, vaikų darželių, 
labiau keliauja ir mato.

2. Ankstyvesnis dalyvavimas 
būrelyje pradeda jauniems vaikams 
suprasti savo socialinę, visuomeninę 
aplinką.

3. Protinį augimą ir vystymą 
skatina juslių ir judėsiu mankšta — 
pratybos, užsiėmimai ankstyvesiame 
amžiuje.

4. Per skautavimą berniukai ir 
mergaitės užmezga’ asmeninius ir 
individualius ryšius su kitais, kurių 
namuose ar šiaip nevisada turi.

5. Vaikai išmoksta žaisdami. 
Skautybės negriežta švietimo ir 
auklėjimo tvarka gali jiems padėti.

6. Skautybė skatina pilietiškumą 
ir tautiškumą jiems suprantamu 
būdu.:

7. Vaikai išmoksta vienas iš kito. 
Škautybėje vyresni ir jaunesni vaikai 
gali kartu praturtėti.

8. Kuo anksčiau vaiko bruožai 
pastebimi, tuo geriau galima juos 
vesti ir taip jiems padėti lavinti 
nagingumą ir sampratas.
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9. Skautiška programa yra 
užsiėmimai, veikla, reikalaujanti 
vaikams veiksmingai, aktyviai įsi
jungti; ji nėra neveikiama, kaip 
televiziją žiūrėti.

10. Skautyljė padeda vaikams
atbusti platesnei bendruomenei ir 
padeda jiems suprasti, kaip jie savo 
būdu gali kitiems tarnauti.

Paukštyčių ir vilkiukų 
programos tikslai yra ir paruošti juos 
skautauti, kai bus vyresni. 
Jaunesniųjų skautų programa buvo 
pirmoji,^ kurią skautų (berniukų) 
sąjūdyje įsijungė vyresnės mergaitės 
ir moterys vaikams vadovauti.

(keliolikmečiiį) amžiuje išsivysto 
atsietas, abstraktus galvojimas, 
vaikai žmogiškas ypatybes priskaito 
gyviams ir kuria savo pasaulį. Sim
boliais tas vaizdinis pasaulis plečiasi 
ir derinasi su’tikrovės aplinka.

Pavyzdžiui, kalbėdami apie vilkų 
gaują, vilkiukai supranta, kad 
vilkiukas (kaip kai j kurių įstatai 
sako) klauso savo vado arba nejieško 
tik save patenkinti. Tai vaikiška 
išraįšįca esminio kultūros dėsnio, kad 
žmogus galvoja pirma apie kitus, o 
tik tada apie save. Išmintingas 
žmogus pilnai gyvena darnoje su 
fiziniu ir visuomeniniu pasauliu.

„Džiunglių pasakų” Mauglis, 
užaugintas vilkų, sugrįžta į indų 
kaimą. Tai simboliniai vilkiukų 
programos kelyje santraukiniai 
parodo kiekvieno žmogaus brendimą 
ir net visos žmonijos išsivystymą.

PAUKŠTYTĖ
Be paukštyčių būtų tylūs medžiai mūsų sodo,
O namų langai aptemę, neregiai...
Tik paukštyčių Čiulbesys pasako ir sparneliai rodo, 
Kur nuo ryto iki vakaro negęsta židiniai...

v.s. Juoze Augustaitytė - Vaičiūnienė

KODĖL DŽIUNGLIŲ TEMA?

Pasaulinėje vilkiukų programoje 
džiunglės nėra geografinė vieta, o 
visuotinis mūsų pasąmonės simbolis, 
kuris mus riša su žmonijos pradžia ir 
su gausiais gamtos turtais. Įsivaiz
duodamas džiunglių gyvenimą, 
jaunas vaikas lavinasi, suderindamas 
savo sąmone su savo pasąmone, savo 
nepažįstama ar ' neišsivysčiusią 
dalimi.

Džiunglėse simboliais pasirodo 
žmogaus dvasinis pasaulis. Kaip 
primityvūs žmonės visuose gamtos 
dalykuose įžiūrėjo dvasią, gyvybę, 
taip ir maža mergaitė kalbasi su savo 
lėle ar mažas berniukas su savo 
auginamu gyvulėliu. Kol brendimo

(Skaitiniai: The Littlest Giri 
Scout, JAV skaučių leidinys, 1975. 
The Jungle Theme and Cubbing, 
W ojjd S couting reference papers N o. 
2. The Wolf Cub’s Handbook, 
Baden-Powell.)
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ALGIMANTAS
WfCAS WTAWS lUUSrRĄMo

ALP. D. PETRAITIS
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KITAI DIĖNAI PRAŠVITUS.
VISAS vyp'ų PULKELIS, PA
TRAUKĖ GAPDINO LINK.

TAIP BEŠNEKANT. 
ATSIDŪRĖ PULKELIS 
ANAPUS LAUKU, GI
RIOJE. ŽALIA GIRIA 
TVOSTELĖ/O VĖSU
MU IR PRIDENGĖ 
ŽIRGUS IR VYRUS 
NUO SAULĖS.

z) -i>//ra

NEDZ/OTOJU TAH.PE 
HUVO \UENa4 SVEi/AŠ

BUS DAUGIAU

BUVO TAI II9S METAI. 
VOLYN/JO S KUNIGAMS 

7/5 ROMANAS GAYO 
LAMĄ TARPĄ NUO 
KARU,;JO PULKO VY

RA/ SUMANĖ M£- 
t>'Z/OKL£.

A 4A/73
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STRUTIS

Pats stambiausias paukštis yra 
strutis, kuris mėgsta gyventi 
draugovėmis po 10 ar 50 paukščių. 
Nors strutis turi tik du kojoj pirštus, 
gali bėgti iki 50 km greičiu. Tik 
išalkęs liūtas išdrįsta šį 2,5 cm ūgio 
paukštį užpulti, o šiaip sugyvena 
gražiai su įvairiomis Afrikos stir
nomis, zebrais, pats maitindamasis 
žolėmis, vaisiais, vabzdžiais, mažais ' 
graužikais ir šliužais.

Kad strutis galėtų toks didelis ‘ 
užaugti, .bręsta 3-4 metus. Smėlyje 
padėtus kiaušinius naktį saugo 
patinas, o dieną — patelė.

Per pusę mažesni yra Pietų 
Amerikos lygumų stručiai, vadinami 
nandai, kurių tik patinas turi balsą. 
Kai pripranta prie žmonių, ateina 
,,lesti” laikrodžius, žiedus, 
apyrankes! Gal nori atsilyginti 
žmonėms, kurieXIX amžiuje moterų 
kepures stručio plunksnomis 
puošdavo.

U žmiršome parašyti, kad stručiai 
ir nandai neskrenda.

Taip pat neskrenda Australijos 
stručiai, kurie turi tris kojoj pirštus.

Jie minta tuo pačiu maistu kaip 
Afrikos paukščiai, bet labiau veikia 
vakare, yra gan baikštūs. Kazuarai 
mėgsta plaukti.

D ar vienas toks paukštis yra ema. 
Labai mėgsta žmones. Todėl zoologi
jos sode galima prie jų prieiti ir 
pasikalbėti.

Stručių kiaušiniai labai dideli. 
Afrikiečiai iš lukštų pasidaro indus 
vandeniui laikyti.

Naujojoje Zelandijoje yra kiviai, 
to krašto mėgstamiausi paukščiai. 
Savo vardą gavo iš švilpesio. Kiviai 
mėgsta naktį vaikštinėti ir sliekų 
jieškoti. Jie labai gerai užuodžia.

PERKŪNO OŽELIS
Vidurio ir šiaurės Eruopoje 

gyvena pelkėse, krūmuose, raistuose 
perkūno oželis. Ar tai mažas ožys? Ar 
gal gyvis su dygliais? Ne, tai toks 
paslaptingas paukštis, kuris šaukia 
ti-kut, ti-kut arba či-ką, či-ką. Bet 
kodėl jį vadiname perkūno oželiu?

Ne todėl, kad šis paukštis didelis. 
Jis apie 30 cm ilgio, o sparnai 
išsitiesia iki 44 cm. Jis — tilvikų 
giminės, pusiau naktinis paukštis, 
kuris į Lietuvą atskrenda pavasarį.

Perkūno oželis žaibo greitumu 
skrenda tiesiai į viršų, keisdamas 
polėkio kryptį (skrenda zigzagais). 
Tada plačiai išskečia uodegą, tarp 
kurios plunksnų švilpia vėjas. Garsas 
kaip ėriuko (mažos avelės) 
bliovimas. Atrodo visai kaip ne 
paukščio balsas, o kokio žvėries.

Seni žmonės manydavo, kad gal 
velniukas pasiverčia į šį paukštį 
pelkėse, nors perkūno oželis labai 
įdomus paukštis. O jeigu kas 
ganydavo avis ir pamesdavo avinėlį, 
tai, sako, sunkiai surasdavo, nes 
paukštis tai vienoje raisto pusėje, tai 
kitoje lyg avinėlis garsą daro: 
„jieškok, kaip adatos šiene”. Kai dar 
miškuose gyvendavo laumės ir 
žmonėms iškrėsdavo visokių šposų, 
sako, perkūno oželis paskui 
nelaimingus žmones sekdavo ir vis 
„juokdavosi”.

TUKANAS

Pietų Amerikoje gyvena genių ir 
ūsapaukščių giminė — tukanas (jų 
pirštai, kaip ir genių, du priekin ir du 
atgal atlenkti). Visi tukaną pažįsta, 
nes jo snapas ilgesnis už visą paukštį 
ir labai spalvingas. ■ Tukanai 
draugiški. Kai jie pro savo ilgą snapą 
žiūri, gali pirštą aukštyn, žemyn, 
dešinėn, kairėn judinti, o tukanas 
savo snapu seka.

Skrenda ne tiesiai, o 
banguodamas, lyg sekdamas 
nematomas bangas. Galima manyti, 
kad dėl snapo svorio, bet iš tikrųjų 
snapas labai lengvas ir stiprus. Juo'
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tukanas gali perskelti kietą vaisių ar 
uogą, kurią pirma pamėto, kaip 
vaikas sviedinį. Tukanai minta ir 
ropliais, medvarlėmis, paukščių 
kiaušiniais ir paukščiukais.

Gyvena aukštai medžiuose, o 
lizdus turi drevėse, aukštai ar žemai. 
Kartais dideliu snapu muša į šaką, 
lyg kalendamas.

Kadangi tukanai labai didžiuo
jasi savo spalvingu ir dideliu snapu, 
mama tukanienė vaikams vakare 
sako, ’’saldžių snapų”

•••••••e

PATIKRINKIME 
DVIRAČIUS

Šiauriniuose kraštuose artėja 
pavasaris. Po žiemos tinka patikrinti 
dviratį, kad būtų galima saugiai ir 
patogiai važinėti.

1. Skambutis ar sirena veikia 
garsiai ir aiškiai.

2. V airas arba vairalazdė tiesiai ir 
tvirtai pritaisyta. Patikrinti varžtus. 
Rankenos tvirtai laikosi, nesisukinė- 
ja apie vairalazdę.

3. Sėdynė arba balnelis tinkamo 
aukščio, kad važiuotojas neprarastų 
jėgos, nenuvargtų ir neįsitemptų.

4. Bagažinė.
5. Šviesa naktį reikalinga. Užp

akalyje žėrutis ar reflektorius 
(raudonas), tvirtai pritaisytas ir 
švarus. Užpakalinio rato sparneliai 
turėtų turėti žėruojantį raudoną 
kaspiną bent 25 cm ilgio ir 2,5 cm 
pločio, o priekinio rato šakės baltą 
žėruojantį kaspiną (to paties ilgio ir 
pločio, 10 colių x 1 colio). Daug kas 
turi raudoną medžiagą prie paminos 
(pedalo).

6. Gerai ištepti priekinę stebulę ir 
ąšį, stebulinius stabdžius. Lengvesnę 
alyvą grandinei ir paminoms.

7. Ratai. Patikrinti rato stipinus, 
kad visi būtų tiesūs ir netrūktų nei 
vieno. Ašies veržlės gerai priveržtos.

8. Stabdžiai lygiai taip pat 
svarbūs, kaip automobilio stabdžiai.

9. Grandinė turėtų būti dažnai 
valoma ir patepama alyva. Grandinė 
perduoda dviratininko jėgą per 
varančiąją žvaigždutę, todėl turi būti 
gerai įtempta. Patikrinti grandinės 
kilpeles. Įtempta grandinė turėtų 
pasiduoti apie 2 cm.

10. Padangos. Patikrinti, kad 
nebūtų įpjautos ar įbrėžtos. 
Nudėvėtos padangos negerai traukia 
ir trugdo stabdyti. Patikrinti oro 
spaudimą:
1 1/4 colio — 50 iki 65 svarų
1 3/8 colio—40 iki 60 svarų
1 1/2 colio — 35 iki 55 svarų
1 3/4 colio — 30-50 svarų

arba metriškoje sistemoje: 30 mm 
padangos — 350-450 kPa, 35 mm 
padangos — 280400 kPa, 40 mm 
padangos — 250-380 kPa,45r.im— 
200-350 kPa.
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GERAS
DVIRATININKAS

Dviratis yra kaip automobilis ar 
kitas motorinis vežimą s.Tik motoras 
yra berniukas arba mergaitė! Būti 
geru dviratininku ar dviratininke 
reikia pratintis, taip kaip ir sporte.

Dviračiai laikosi tų pačių eismo 
arba kelio taisyklių, kaip 
automobiliai. Kai kurios valstybės 
turi ypatingus įstatymus dviračiams, 
bet visi dviratininkai turi pažinti 
kelių ženklus, stebėti šviesas.

Dviratis mažiausias visų vežimų. 
Galima įsivelti į nelaimę ar būti 
nelaimės priežastimi.’ Tada nebėra 
smagu dviračiu važiuoti. Kaip 
vairuotojas, dviratininkas stebi judė
jimų, gatves, pėsčius žmones. Visiems 
kelyje mandagumo taisyklės tos pači
os!

1. Kai palieki dviratį lauke prie 
mokyklos, parduotuvės ar kitur, turi 
prirakinti prie lempos ar stulpo ar 
dviračiams statyti vietos.

2. Laikytis visų kelio ženklų ir 
signalų.

3. Važiuoti ta pačia kryptimi, 
kaip automobiliai, o ne prieš eismų. 
(Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje 
dešine puse, Didžiojoj Britanijoj — 
kaire).

4. Sustoti prieš išvažiuojant į 
gatvę, kai įsuki iš namų ar mokyklos 
takelio.

5. Kur daug žmonių ar 
automobilių, ypatingai sankryžose, 
eiti pėsčiomis ir dviratį vesti.

6. Parodyti rankų signalus. 
Kairėn — kairė ranka ištiesta; 
dešinėn — kairė ranka sulenkta ties , 
alkūne ir pakelta; sustosiu ar sulėtin
siu — kairė sulenkta rankų žemyn.

7. Krepšiai; knygos — bagažinėje 
tvirtai pritaisyti.

8. Vieno žmogaus dviratis — 
vienam žmogui. Niekad nevežioti 
antro žmogaus!

9. Neprisikabinti prie 
sunkvežimio ar kito motorinio 
vežimo.

10. Nežaisti ir neišdykauti 
gatvėse ar plentuose.

11. Atsargiai, kai automobiliai 
lenkia.

12. Dviratis turėtų būti saugus: 
su žėručiais (reflektoriais), lempa, 
šviesų atmušančiais kaspinais. Gerai 
turėti ir vėliavėlę, lyg gairelę dviračio 
užpakalyje.

13. Dviratis turi būti gerai užl
aikomas (žiūrėti pereito mėnesio 
Skautų aide).

Yra kelių, kuriais dviračiais 
važiuoti neleidžiama. Prie
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GEOGRAFINĖS LAVYBOS

TĖVIŠKĖS. Iš kurių Lietuvos vietovių kilę 
kiekvienos skautės tėvai ar seneliai? Iš miesto ar iš kaimo? 
Kurioje Lietuvos srityje? Sužymėti vietas adatėlėmis ir 
lipinukais. Surašyti šeimas, kilusias iš Žemaitijos, 
Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Vilniaus krašto,' 
Pamario . . .

SKANĖSTAI. Jei kiekvienas skautas iš savo senelių 
(ar tėvelių) sužinotų, koks buvo jų jaunystės dažniausias 
ar skaniausias valgis, pasirodytų kai kurie atskiroms 
Lietuvos sritims būdingi valgiai. Arba bent „senų laikų” 
dažnesnieji.

APRANGA. Galima atspausdinti tautinių rūbų 
pavidalo lapelį. Iš Enciklopedijos, Lietuvių tautinių 
drabužių ar kitos knygos kiekviena nusipiešia, nudažo tą 
popierinę lėlę ir priklijuoja pagrindinėse Lietuvos srityse, 
kurioms tie rūbai būdingi. Nesvarbu smulkiai, bet svarbu 
pabrėžti kuo skiriasi — pagrindinė raštų kryptis, spalva ir 
iškirpimas.

NAMAI. Ne visi senovės namai buvo vienodi. 
Lietuvoje irgi skyrėsi. Tiktų papiešti ar iškripti 
pavyzdėlius (čia padėtų dauginimo aparatas, tik reikėtų 
padailinti spalvomis). Pamažu Lietuvos žemėlapis 
pasidarys gyvesnis-ir spalvingesnis.

KUR RANDAMA? Adatėlės. Spalvoti siūlai. 
Lapukai (kortelės) su piešinėliu. Reikia sujungti piešinėlį 
su vieta. Kur yra daug smėlio ar smėlio kopos? Kur 
randama gipso? Kur daugiausia miškų? Kur gamtos 
draustinis ar valstybinis parkaš? Kur didžiausias ežeraš? 
Kur geležies rūdžių? A rba: Aušros V artai, G edimino pilis, 
Raudondvaris, Vilniaus universitetas . . .

SPORTAS. Surašyti sporto rūšis. Skautai nupiešia 
simboliu ar vaizdžiai. Priklijuoti, kur tinka. Pvz., 
sklandytuvai prie kopų, baidarės prie Nemuno, ledo 
burlaiviai prie Kuršių marių, arklių lenktynės žiemą prie 
Sartų ežero. O kur slidinėti, žaisti krepšinį, futbolą, 
medžiot?

PAVIRŠIUS. Plokščias žemėlapis atrodo plokščias. 
Kaip būtų uždengti žemėlapį permatoma plastika arba 
perpiešti ant lentos? Iš mokio nulipdyti kalnus aukščiau, 
slėnius, upes, ties miestais — nemelius ar bent keturkam
pius pastatų atvaizdus. Gal įkišti šakelių, kur miškų 
daugiau . . .

RELIGINĖS PROGRAMOS
Buvo laikai, kada patyrimo 

laipsnių religinė dalis buvo 
paliekama iki pat pabaigos. Arba, 
pravedama ar patikrinama tik 
vieneto dvasios vado, kurį nevisada 
lengva pagauti — jei vienetas ir 
artimiau bendrautų.

Skautų, religinės programos tikslas 
nėra atstoti tikybos pamokas ar 
mokyti naujo tikėjimo. Tos 
programos pobūdis yra vilkiuko, 
skautės, prityrusio skauto, vyresnės 
skautės amžiui pritaikytu būdu giliau 
įsijausti į tai, ką jau žino ir kitur 
girdėjo.

Ypatingai svarbu, kad skautiškai 
gyvendamas, skautiškai ir supastų 

savo tikybos religinį įsipareigojimą 
— pagarba Kūrėjui ir visų žmonių 
Tėvui, praktiška, kasdienė tarnyba 
artimui. Tam tikslui labai svarbi 
gamta, stovykla, skiltis: pajusti tylą, 
grožį, bendrą džiaugsmą.

Mūsų programos dalys, religiniai 
pergyvenimai atliekami praktiškai: 
rinkinėliai, pravesti pokalbį, aprašyti 
ar apibūdinti, išaiškinti, išmokti. 
Vienu žodžiu,daryti— o ne kalbėti.

Kaip ir visų programos dalykų, 
šios dalies tikslas nėra atlikti egza
minus, o kad vaikas ar jaunuolė 
patys išmoktų, pergyventų, truputėlį 
pirmyn pažengtų.

Kaip įvykdyti visa taP Kai kurie 
uždaviniai aiškūs. Kitiems reikia 

diskusijų, bendro uždavinio. Daug 
gali pasitarnauti skautiškos 
pamaldos, susikaupimas, vakaro 
malda, paskutiniosios laužo mintys.

Geriausia ruoša religinei 
programai yra vadovo ir vadovės 
pavyzdys: kai moka atleisti, 
susfkaupti, gerbti kitų pažiūras, 
išnaudoti kasdienes skautiško 
gyvenimo progas atpažinti 
Viešpaties ranką, pritaikyti 
Evangelijos mintį.

Net „geltonšlipsiai” sugeba 
suplanuoti Susikaupimo vakarėlį. O 
jeigu reikėtų dar daugiau pagalbos 
(kol LSB patyrimo laipsnių naujos 
knygutės neišėjo), gali padėti'vienas 
iš tėvų ar mokytojų ar vyresniųjų.
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TARNYBA
Išmokę ir mokėdami skautų 

ideologijos pagrindinius žodžius — 
įžodžio, įstatų, šūkių, skautai ir 
skautės kasdieniame gyvenime pagal 
amžių ir brendimą juos įgyvendina 
taip, kad taptų jų gyvenimo gairėmis 
ir po to, kai nebebus vaikai ar 
jaunuoliai.

Pošūkis „Budėk”, kaip ir šūkis 
„Dievui, Tėvynei, artimui”, gerasis 
darbelis kaip tik kalba apie paprastą, 
įstengiamą ir įprastinę tarnybą 
kitiems. Kaip skatinti jaunų žmonių 
sąmonę tarnybos, pagalbos, 
naudingumo artimui reikalu?

JAUNESNIEJI SKAUTAI IR 
SKAUTĖS: Draugovės ar būrelio 
veikla, surišta su pagalba artimui. 
Padėti šeimai, vienetui, mokykloje, 
kaimynams. Margučiai vienišam 
žmogui, šeimoje „darbelių kuponai” 
(pasižadėjimai ką nors atlikti, 
padovanoti gimtadieniui, M otinos 
dienai), skaityti sunkiai matančiam 
ar aklam žmogui . . . Kaip patar
nauti asmenims ar įstaigai,-kuri 
patalpas paukštyčių ar vilkiukų 
sueigoms užleidžia? Kaip prisidėtų 
prie kitų vienetų projektų? 
Jauniesiems tarnybos uždaviniai turi 
būti trumpučiai, nes jų dėmesio tąsa 
neilga. Pasiaiškinti, kodėl jie ar jos ką 
nors kitiem pagamina, patarnauja, 
padeda. Pagaminti dovanėlių kam 
nors.

SKAUTAI IR SKAUTĖS: Tar
nybos projektai, surišti su vieneto 
veiklos tema ar pobūdžiu. Kaip 
panaudoti specialybes, kurias įgijo — 
šeimininkės, tautosakininko? Argali 
panaudoti sueigoje, lituanistinėje 
mokykloje, namie, kaimynų tarpe? 

Kokie naudingi uždaviniai siūlomi 
spaudoje ar pageidaujami parapijoje, 
Lietuvių Bendruomenėje, kokioje 
lietuvių draugijoje ar klube? Padėti 
paruošti pensininkų pietų stalus, 
pagiedoti Kalėdų metu, vaidinti 
kokioje šventėje, gegužinėje, 
pamaldose.

PRITYRUSIEJI SKAUTAI IR 
SKAUTĖS: J au tarnyba išeina iš 
vienkartinio gerojo darbelio ribų į 
nuotaiką nuolatos stengtis būti 
naudingu ir padėti kitiems. Daugiau 
atsakomybės vieneto tarnybą 
planuoti, sugalvoti uždavinius 
kitiems padėti, išdirbti sąmatą il
gesniuose projektuose. Ką galėtų 
padėti jaunesniems sueigose, 
stovykloje, su patyrimo laipsniais? 
Kaip galėtų pusmetį ar metus patar
nauti kokiai lietuviškai šalpos, sub
uvimų, spaudos, religinei ar kitai 
įstaigai? Šio amžiaus jaunimo pro
jektai turėtų būti įvairūs: draugovės 
(jei yra tiek daug vietovėje), skilties, 
pavienių asmenų. Svarbu ne tik 
darbas, bet proga tiesiogiai kitam 
žmogui padėti. Uždaviniai gali būti 
bendri su kitos jaunimo organizaci
jos nariais, kartu su kitais skautais-

VIENETO BUDAS

Apibendrinti visą skautišką 
vienetą (draugovę, skiltį, būrelį) nėra 
lengva, nes kiekvienas narys, narė 
skirtingai bręsta, galvoja, siekia. 
Tačiau vienodo amžiaus jaunuolių 
būrys turi daug bendrų bruožų — 
savo „būdą”. Vadovui lengviau 
suprasti kiekvieną, kai prisimena 
savo vieneto narių amžiaus bruožus. 
Pažindama savo vienetą, vadovė gali 
skautavime teikti tokią aplinką ir 
programą, kuri tiktų narėms, padėtų 

ėmis. Ypač tinka uždaviniai gamtoje 
— pjauti žolę, kasti sniegą, padažyti, 
palydėti, atnešti ... Suaugęs 
vadovas padeda įvertinti, kol darbas 
dar vyksta ir po visko. Kas ką moka, 
tegul išmoko kitus.

, SKAUTAI VYČIAI IR 
VYRESNIOSIOS SKAUTĖS. Čia 
jau gali būti matuojami suaugusių 
mąstu. Ir tarnyba kuo įvairiausia. 
Kokius projektus esamose laiko, 
lėšų, sugebėjimų sąlygose gali 
įvykdyti? Kokie aplinkos 
reikalavimai — ko reikėtų parapijai, 
vietos skautijai, lietuvių namams, 
kuriai nors draugijai? Kartais ši 
veikla gali būti tunte ar vietovėje 
suderinta su kitų šakų pastangomis. 
Asmeninė tarnyba labai svarbi: 
lavintis kuriose nors pareigose 
stovykloje, tunte, vienete, 
visuomenėje, Jaunimo sąjungos 
skyriuje jau už eilinės veiklos ribų. 
Kaip tarnyba rišasi su profesijos 
pasirinkimu, su studijų šaka(jei eina į 
mokyklą).

Skatindami tokią tarmybą, 
vadovai ir vadovės žiūri, kad 
uždavinys tiktų jį atliekančių amžiui, 
kad tikrai būtų įdomu ir 
padedamiesisems naudinga. 
Pasikalbėjimų proga (prieš sueigą, 
prie laužo, šiaip sau su vadovu, 
vadove) aptarti, ką patyrė, ką pa
jautė, kodėl tai daro: norime ugdyti 
sąmoningą tarnybą ir pagalbą 
kitiems.

joms bręsti, parūpindama tai, kas 
atitinka ir reikalinga, o ne ką vadovė 
mano, kad reikėtų. Tam reikia savo 
vienetą pažinti — tai vadovavimo 
svarbus pajėgumas. Kuo labiau 
skautės ir skautai dalyvauja 
skautavimo planavime ir pravedime, 
tuo lengviau vadovui savo vieneto 
bendrą „būdą” ir kiekvieną narį 
geriau pažinti.

Bendrai paėmus, jaunesni ber
niukai (11-13 m.) buriasi į grupeles,
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Latvių skaučių dalinys Il-je Tautinėje Stovykloje 1938 m.

mėgsta būryje užsiimti, viskuo 
domisi, ieško nuotykių, kantriau 
dirba rankdarbius, tampa drąsesni ir 
labiau savimi pasitiki (ypač kai 
sekasi), lengvai atbaidomi nuolatine 
neigiama kritika, reikalauja laisvės 
domesiams vystyti, rūpinasi 
sąžiningumu ir teisingumu, supranta 
draugiškumą, pagalbą kitam.

Vyresni (14 m. ir daugiau) ber
niukai jau sugebą grupėje vadovauti, 
pradeda gavoti apie gyvenimo 
pašaukimą, kartais sporte ar 
žaidimuose persistengia, nori patys 
spręsti, nepaprastai ištikimi savo 
grupei, gali ir sugeba imtis at
sakomybės, pradeda vystyti savo 
pasaulėžiūrą, ieškodami vertybių ir 
taisyklių gyvenimui, rūpinasi kitų 
poreikiais, labiau domisi nustatyti 
gėrį ir blogį, labiau domisi 
mergaitėmis.

Jeigu vienete yra labai įvairaus 
amžiaus narių, tinka atskiri 
užsiėmimai vyresniems, su 
stambesniais nuotykiais. Vyresni 

mieliau pasiliks skautų eilėse, jei 
turės galimybių labiau dalyvauti, 
planuoti, vykdyti programą. Jeigu 
penkerius metus programa vis ta 
pati, nariams bus sunku išlikti.

Prie vieneto pažinimo priklauso 
ir tokie dalykai: kokias mokyklas 
lanko, kiek toli į sueigas važiuoja,

ŽINIŲ PERDAVIMAS
Svarbus vadovo ir vaddvės pa

jėgumas yra perduoti žinias, infor
maciją. Kiek būna bėdų ir 
neaiškumų, kai instrukcijos, žinios 
perduodamos netinkamai, neaiškiai 
ir nepilnai?

Kai kurias žinias užtenka per
duoti žodžiu. Bet jei skautai matys, 
kad vadovas ir smulkmenas užrašų 
knygutėje užsirašo, jie iš pavyzdžio 
pasimokys. Ir jei vadovė pakartos 
gautą -žinią sau, skautės mokės dar 
vieną būdą gautoms žinioms atsimin
ti.
Skautai, turbūt, nemėgsta ilgų kalbų 

kaip vienetas veikė s’eniau (jei esi 
nauja vadovė), kas ypatingai gerai 
praeina ir kas sunkiai (programos 
dalykai, drausmė, nuotaika, 
sugyvenimas, draugystė).

Pažindama savo vienetą, vadovė 
gali tiksliau vadovauti.

— tik ilgesnius ir smagius pasako
jimus. Pavyzdys būtų skautiškos 
rikiuotės, visai nepanašios į 
kariuomenės įsakymus. Skautų 
vadovai siekia ugdyti vidinę 
drausmę, susiklausymą, savitvardą. 
Tylūs rankų signalai (žr. lentelę) 
padeda patiems skautams susivokti, 
suprasti, iš vidaus susitvarkyti, vietoj 
klausyti triukšmingų šūkavimų ir 
įsakymų.

Tokie signalai gamtoje neišbaido 
gyvūnijos, teikia ramią stovyklos, 
aplinką, palaiko ramią nuotaiką.
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PLAUSTAI PRIE VANDENS

Norėdami kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, 
skautai išeina prie upių, ežerų ir jūros anksčiau ir būna 
vėliau, negu turistinė vasara. Gal peršalta ilgai maudytis, 
bet braidyti, taškytis kaip tik gerai.

S kautai per valandų gali surišti ar kitaip sustatyti visai 
paddrų vieno ar dviejų asmenų plaustų. Iš ko juos 
pagaminti ir kaip?

PADANGOS. Automobilio padangų pūslės( atsinešti 
pompą) surišamos krūvon, virš jų lentos ar lazdos. Reikia 
irklo ar kito stūmoklio.

PIENO INDAI. Plastiniai būreliai (neužmiršti įsukti 
kamščio!), surišti už rankenų. Popieriniai pieno indai, 
suplojus viršų ir užklijavus lipinamų juostų, o šias 
popierines dėžutes sudėti kaip plytas (kad neslystų) ir 
aprišti lipinama juosta — vieno asmens plastui reikia apie 
200 pieno, sulčių ar kito skysčio kartonėlių.

STATINĖS. Pora ar trys statinės su lentomis viršuje 
— jau padorus plaustas. Ir gera proga išbandyti naujų 
mazgų ar surišimų. Gali būti ir mažesnės statinėlės (5 
galionų arba 20 litrų), metalinės ar plastikos.

RĄSTŲ PLAUSTAS. Tai tradicinis. Medis turėtų 
būti sausas!

ŠIAUDŲ IR ŠAKŲ PLAUSTAS. Dar šiandien 
pasaulyje žmonės taip persikelia per upes. Dviejų metrų 
skersmens rate įkalti kuolus dviem eilėm aplink lankų. 
Tarpus užpildyti šakomis ar šiaudais, vis įpinant ir 
pririšant plonų virvelę, kad neiširtų. Baigtų „vainikų” 
uždėti ant plastinės ar nepersunkiamo brezento, kraštus 
apsukti apie vainikų ir pritvirtinti. Grindiniui reikia 
pagalių, kad būtų galima sėdėti.

DEŠRŲ PLAUSTAS. Ne, ne tikrų dešrų! O panašiai 
kaip šiaudų plaustų, tik susukti į „dešrų” ir tris tokias 
surišti pagalių rėmais.

KITOKIE. Gal skautai ar skautės sugalvos kitokius 
plaustus, pvz. iš plastinių maišų, didelių puodų ar 
panašiai.

Jei negilu, nėra pavojaus. Jei gilu, reikia užsidėti 
gelbėjimosi liemens.

Gali būti smagu ir modelius pagaminti, mažame 
upelyje išbandyti.

„ VAINIKAS”

4
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įvažiavimo į greitkelius būna užrašai. 
Kai kur yra dviračiams takai, bet čia 
reikia saugotis ir žmonių, kurie pėsti 
eina, iškylauja, pereina per takų ties 
sankryža.

Jei skautai suruošia dviračiais 
iškylų, važiuoja žųsele — vienas už 
kito, o ne vienas šalia kito. Net 
važinėjant su draugu ar drauge 
dviese, tenka važiuoti vienas už kito.

Kai skautų įkūrėjui Baden- 
Powelliui kas nors atsakydavo, 
„Neturiu laiko”, jis atsiliepdavo, „Jei 
neturi laiko tam ar kitam dalykui, 
surask laiko”. Taip jis aiškino 
devintąjį /įstatą „Skautas taupus, 
skautė taupi”.

Jeigu jis būtų skautišką mintį 
pereleidęs kitiems, pats neįsi
jungdamas į sąjūdžio ’ dar
bus, visvien būtų buvęs labai užim
tas. Baden-Powellis visą gyvenimą 
dalyvavo savo kariuomenės dalinių

Labai svarbu, kad dviratis tiktų 
dviratininkui — dydis, aukštis, 
stiprumas. Labai gerai pavažinėti 
naujai įsigytu dviračiu ten, kur nėra 
pavojaus — kieme, parko aikštelėje.

Nebūtina turėti naujų dviratį. Už 
gerą kainą galima I įsigyti ir vartotą 
Tik tada tenka gerai patikrinti, 
išbandyti, palyginti kainą.

ramovėnų subuvimuose, rašė žur
nalams, peišė, vaidino, atsakydavo 
kiekvieną laišką.

Ar nespėju paruošti visų pamokų 
iš anksto? Ar vienoje pamokoje, kol 
mokytoja kalba, ruošiu uždavinius 
kitai pamokai? Ar žiūriu neįdomias 
televizijos programai? A r darbe lieka 

■daug neužbaigtų darbiį? Ar vis skubu 
ir skubu, o užsilikę dalykai tik didėja?

AIŠKUS TIKSLAS. Žmogus 
80% savo laiko praleidžia darydamas 
tik 20% savo uždavinių. Kol 
jaunuoliui nėra aišku, ką turi atlikti, 
sunku susitvarkyti. Tuos uždavinius 
galima surašyti visai savaitei ar 
dienai ar mėnesiui.

IŠRINKTI SVARBIAUSIUS. 
Kai kurie žmonės sužymi savo 
darbus į tris eiles: būtini, 
pageidautini, laisvalaikio. Pirma 
atlieka būtinus, svarbius, skubius 
darbus iš elės, tada eina prie kitų.

NUSTATYTI LAIKĄ. „Kai 
galėsiu, parašysiu laišką”? Ar geriau 
sakyti sau, „Prieš vakarienę 
parašysiu laišką”? Laikas turi būti 
gyvenimiškas, įmanomas, o ne sva
jonė.

Žmogui sunkiausia ap
sispręsti, nutarti ką, kaip ir kodėl bei 
kada daryti. Spręsti, nutarti galima 
išmokti tik sprendimais! Kartą 
nuspręsta, nebevargti ir nebegaišti 
laiko tolimesnėse svarsty,bose. Viena 
grupė , žmonių padavė rankraštį 

Norime, kad musų skautai būtų žmonės, o ne-avys. B

spaustuvei— 3 kart darbą sulaikė 
nes vis iš naujo sprendė, ar knygų 
spausdinti!

Sakyti.„NE”. Čia skautams ir 
skautėms sunku, nes yra tiek įdomių, 
linksmų ir naudingų darbų, 
užsiėmimų. Kai sunku sakyti „ne”, 
galima sugrįžti prie „išrinkti svar
biausius” reikalus.

TELEFONAS. Kiek laiko kalbu 
telefonu apie svarbius dalykus?

UŽRAŠAI. Maža užrašų 
knygutė telpa uniformos kišenyje ar 
šiaip bet kur. V ažiuodami autobusu 
ar traukinėliu, žmonės užsirašo savo 
mintis, surašo atliktinus dalykus. 
Taip pat laukdami pas gydytoją, tarp 
pamokų ir panašiai.

RAMUS LAIKAS. Laiko 
taupy toj ai ’’praleidžia” kasdien laiko 
„nenaudingai”. Jie turi valandėlę ar 
net valandą ramiai pabūti, 
apsyarstyti savo reikalus, susikaupti, 
išrinkt1 svarbiausiaNet darbovietėje!

SUSITARTU. Kai susitarta 
aiškiai, kokiu laiku arba ką reikia 
atlikti, darbas greičiau eina.

SMULKMENOS. Iš vakaro 
galima pagalvoti ar net užsirašyti, 
kas rytoj darytina, kaip apsirengsiu, 
kur eisiu, su kuo turiu pakalbėti, ką 
pasiimti (pieštukus, sąsiuvinius, 
knygas, akinius, dantis . . .)

SMAGU. Kartą pradėjai ruošti 
pamokas ar dirbti kokį darbą, jau 
smagiau. Jei praleidžiu daug laiko 
ruošdamasis, nuvargstu iki kol 
pradedu.

j Laisvalaikis . jeigu poilsio valan
domis smagiai praleidžiu laiką, daug 
geriau atsigaunu: žiūriu tikrai įdomią 
televizijos laidą, skaitau gerą knygą, 
žiūriu įspūdingą filmą, dirbu smagų 
rankdarbį.

! Kaip praleidžiu savo dieną? Ar 
būtų įmanoma savaitę sužymėti visas 
dienos valandas ir suskaičiuoti, kur 
kiek laiko praleidžiu? Tada galiu 
surasti, kur skautas gali būti taupus!
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sKaam
SKAUTŲ VYČIŲ METAI 

baigiasi pirmaisiais 1982 m. 
mėnesiais. 1977-1978 m. pasaulyje 
buvo 23 ypatingi skautų vyčių 
renginiai su 14500 dalyvių.

AMERIKIEČIŲ DEŠIMTOJI 
TAUTINĖ STOVYKLA liepos 24- 
rugpjūčio 4 sukvietė 32.000 skautų ir 
vamdoyų iš visų JAV valstijų bei 28 
užsieni<>.kraštų į30.000 hektarų A'. P. 
Hill (kariuomenės) •stovyklavietę 
Virginijoje, netoli istorinių Rich
mond, Williamsburg, Norfolk ir 
Washingtono vietovių. Tai pirmas 
kartas, kai JAV skautų džiamborė 
vyko kariuomenės stovyklavietėje.

Stovykla sutapo su 200-tąja 
paskutinio JAV nepriklausomybės 
kovų mūšio prie Yorktown 
sukaktimi. Džiamborės tema buvo 
„Skautybės susitikimas su istorija”. 
Lietuviai skautai šiemet nebuvo 

atstovaujami, nežiūrint, kad nuo 
1951 m. kiekvienoje džiamborėje

* įLŠB pajėgdavo pasiųsti bent po 
Vieną skiltį. (Dalyvavo v.s. V. 
Jokūbaitis iš Clevelando.)

Stovyklą paruošti užtruko beveik 
ištisus metus. 1972 m. įstatymu 
kariuomenė skyrė batalioną telkti 
darbo jėgą ir transporto priemones 
— įrengti 80 D00 žmonių, talpos 
amfiteatrą, šešiajs laužavietes, 
vandentiekius, elektros tiekimą. Už 
medžiagas apmokėjo JAV skautų 
sąjunga. Kiekvienam skautui 
dalyvauti stovykloje kainavo $485. 
(LG)

PAŠTO ŽENKLUS 1982-1983 
m. skautiška tema išleis bent 50 i 
kraštų, o bent 24 valstybės nukals i

Lady Olave Baden- Powell (mirusi Ženevoje, pasauliniame skautų cen- 
prieš 5 m.)stovi prie biusto, esančio tre.

pinigus skautybės sukakčiai 
paminėti.

BROWNSEA SALOJE anglai 
skautai rengia stovyklą pirmajai 
skautų stovyklai 1907 m. atminti. 
Dalyvauti kviesta po du skautus iš 
117 kraštų, kurie priklauso tarp
tautinei organizacijai.

„EXTOREE” — tarptautinė 
stovykla invalidams skautams — 
ruošiama Gilwellio parke, Anglijoje, 
liepos 30-rugpjūčio 7.

AUSTRALIJOS skautų sąjunga 
75 m. skautijos sukakčiai parinko 
temą „Skautybė padeda kurti geresnį 
pasaulį”.
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PRIEŠ 125 METUS .. .

„Ne pamokslais, o pavyzdžiu”, 
rašė skautybės įkūrėjas Lordas 
Baden-Powellis. „Karai ir nesan
taika yra žmonių pagaminti, ir tik 
žmonės gali juos išpirkti”. 
„Reikalingiausias dalykas betkokiai 
taikai yra žmonių dvasios per- 
simainymas, kitų supratimas, 
sugebėjimas kitam į akis draugiškai 
žiūrėti”. „Tokio skautiško lavinimo 
nebuvo jokiame kitame sąjūdyje”.

Toks buvo Baden-Powellio ir jo 
žmonos planas, kurį ilgus metus 
skautų sąjūdyje vedei Ir jei kam 
atrodytų, kad 50 metų amžiaus 
žmogus nieko naujo negali pradėti— 
atsimintina, kad kaip tik tų metų 
sulaukęs 1907 m., Baden-Powellis 
įkūrė skautus ir dar 33 metus są
jūdžiui vadovavo!

Abiejų Pasaulio skautų šefų 
gim.tadienis yra vasario22 — skaučių 
Susimąstymo ir skautų Įkūrėjo 
diena.

Abudu lankėsiLietuvojel933 m., 
anksčiau gavę Lietuvos valdžios 
Gedimine ordiną. Šiame puslapyje 
yra fotokopija Baden-Powellio 
dienoraščio iš viešnagės Lietuvoje.

THURSDAY, AUGUST 17, 1933.
33rd Week.

į; 
s

r

Baden-Powellio dienoraščio 
puslapis.

(229-136)

v,

ii
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GALVOSŪKIAIi

□

TO KAM 
TROKŠTA?

RAIDŽIU?

ZUIKUTIS nori keturių lapelių 
dobilus palikti vaikams, o suėsti 
trilapius. G reit atspėk, kiek trijų lapų 
dobilų šioje pievoje! (Tada 
suskaičiuok ir patikrink, ar gerai 
atspėjai).

AR GERAI NUPIEŠTA ?????

auisap ns žjibjj 
psp^ns eųsidnu reiaSau JVISIVA, 
HI IVdVT (SPI« ‘Bdmai
‘upę ‘sXjonuiBX ‘sXjonqQ ‘sipaui 51) ■ 
uitojo SIGOZ -IVWAXVSLV
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ATSISVEIKINANT

Nėra lengva kalbėti apie idėjos 
draugą, kai reikia su, juo amžinai 
atsisveikinti. Mintyse kyla netolimos 
praeities vaizdai ir pasikalbėjimai. Ir 
štai taip nelauktai viskas staiga susto
ja.

Skautininkas Jonas Monkus 
gimė 1916 metais rupgiūčio 5 d. 
Radviliškyje. Ten jis augo, mokėsi, 
pradėjo skautauti, iki atėjo nelemta 
pasitraukimo iš tėvynės vasara. 
Besibaigiančio karo viesulas Joną 
vieną, atskirtą nuo saviškių, atbloškė 
Vokietijon. Atsiduria su sau pan
ašiais H aunstetteno stovykloje prie 
Augsburgo. Vargo dienų draugų 
ryšiai nenutrūko, ir Jonas nebuvo 
vienas. Apie jį būrėsi ir jam 
paklusdavo kiti, ir netrukus Jonas, iš 
Lietuvos skautas vytis, pradėjo 
vadovauti bene pirmajam tremtyje 
skautų vyčių būreliui. 

Pakrikštytas kančių grįžau 
gimton sodybon. 
Nelok, šuneli margas! 
Aš nesu svetys. 
Sulaužęs narvo sienas, 
sakalu laisvuoju 
Skrendu: tegul sparnai čia 
dulkes nukratys.

Tu gyvas čia. 
Kiti šia svetimieji.
Čia motina lydėjau į kapus 
Tegul iš čia mane 
Dangaus Teisėjas
Į nežinią kaip peleną nupūs.

skaut. Faustas Kirša

------- =—-------- į

Besiorganizuojant stovyklai ir vis 
naujiems tremtiniams atvykstant, 
organizuojamas muziko Leškio 

a.a. skaut. Jonas Monkus su savo 
sūnumis Dariu (kairėje) ir Alvydu. 
(Atlanto Rajono stovykloje) 

choras, kuriame Jonas, kaip 
nepama.Momas pirmas tenoras, 
vėliau choro seniūnas, duoda chorui 
toną ir skambesį dainai. Perėmus 
chorą diriguoti kompozitoriui 
Jeronimui Kačnskui, Jonas su savo 
skambiu tenoru ir toliau lieka choro 
vadovaujamoj rolėj.

Lietuvių Skautų Sąjunga, įver
tindama Jono Monk aus 
organizacinius sugebėjimus, pakelia 
jį į paskautininkus.

Stovykliniam gyvenimui 
krinkant, a.a. Jonas atsiduria 
Brocktone, JĄV. Nugalėjęs pirmųjų 
dienų kūrimosi sunkumus, dirba 
automobilių taisymo darbovietėje, 
vėliau pereina į nekilnojamo turto 
pardavimą. Ir Brocktone jis imasi 
lietuvių skautų organizavimo, 
vadovauja Brocktono skautų' ben
drijai. Įsijungia į B ostono vyrų chorą, 
vadovaujamą kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio, dainuoja sekstete, 
vėliau Brocktono bažnytiniam chore.

1953 metais Jonas vedė Adelę 
Kontautaitę. U žaugino ir išmokslino . 
du sūnus: Darių, baigusį 
Northeastern universitetą ir Alvydą 
— Wentworth Institutą.

Be skautų velionis priklausė 
šaulių kuopai, Sandaros ir šv. 
Kazimiero klubams Brocktone. 
Tačiau skautai jam buvo labiausiai 
prie širdies. Ilgai jis su skautais dirbo 
Brocktone vadovaudamas skautų 
draugovei, vietininkijai ir už savo 
veiklą Skautų Sąjungos buvo 
pakeltas į skautininkus, apdovanotas 
Tėvynės Sūnaus žymeniu ir ordinu 
Už Nuopelnus.

Pradėjus veikti Lietuviškosios 
Skautybės Fondui, skautininkas 
M onkus pakviečiamas atstovauti 
Fondą Brocktone ir iki paskutiniųjų 
dienų tas pareigas sąžiningai ėjo.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmijo,s savo ir savo 
šeimos vardu reiškiu nuoširdžiausią 
užuojautą Adelei Monkienei — 
netekus brangaus vyro, sūnums 
Dariui ir Alvydui — rūpestingo tėvo, 
ir giminėms Lietuvoje brolio netekus.

v.s. Česlovas Kiliulis
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AUGALAI DAŽO
Vėl mirkyti ir virinti. Jei seno ąžuolo 
žievė — nudažo juodai ar pilkai. Jei 
jauno medžio — rusvai, tamsiai 
raudonai ar pilkai raudona spalva. 
Kitokį atspalvį gausime, jei

Paimi margutį, apdedi svogūnų 
lukštais, apvynioji skudurėliu ar 
stipria popierine servietėle, apriši 
siūleliu, įdedi į vandenį, ir pavirini. 
Kai šį „kompresų” atvynioji, randi 
lyg rudo marmuro margutį. 
Nebereikia vaško ar kiaušinio lukšto 
krapštyti peiliuku, adatėle. Jau 
margutis numargintas labai 
senoviniu būdu.

Žmones, kurie neturėdavo ar 
neturi parduotuvėse gaunamų dažų, 
siūlus, medžiagas ir margučius dažo 
augaliniais dažais. Taip senovės 
lietuviai' išmoko surasti tinkamus 
augalų lapus, žiedus, vaisius, stiebus, 
šaknis ir žievę. Taip galima išgauti 
„natūralias” spalvas, panašesnes į 
senovines.

GELTONA SPALVA. Čia tinka 
beržų lapai, nuskinti prieš 
JONINES. ŽALIUS LAPUS «S 34 
vai. virinti, o sausus lapus parų 
mirkyti. Skystį nukošti, pridėti acto 
ir virinti dažomą, daiktą (kiaušinį, 
siūlus).

RUDA SPALVA. Beržo žievė 
duoda rudą atspalvį. Žievė nulupama 
nuo jaunų medžių pavasarį. Aišku, 
ne nuo gyvų, bet nuo žiemą nulaužtų 
šakų arba medžių, kurie iškertami. 
Žievę mirkyti parą, tada susmulkinti 
ir virinti 3-4 vai. Rūgštis (actas) 
padeda spalvą prie dažomo daikto 
prikabinti — dažyti žievės nuovirose 
(išimti tirštimus). Iš viso dažoma 
inde, kuriame nėra metalo — 
aliuminis netinka. Gali būti 
emaliuotas ar kitoks.

RUSVA SPALVA. Alksnio 
žievę nuo jaunų medelių išdžiovinti, 
mirkyti vandenyje 12 vai., o tada 
virinti, kol vanduo pasidaro tamsiai 
rudas. Jei nori rožinės spalvos, 
sumaišyti alksnio ir beržo žievių. 
Atspalvius turi pats dažytojas 
suderinti.

JUODA SPALVA. Dažai 
paruošiami iš žievės, lapų ir druskos.

V #>AČ*A \
^4)? *4t? 
Č*A ^\^A^A^\^A^A

*4* W W W *4**4* *4*

primaišysime gilių (ąžuolo sėklų).
AUKSINĖ SPALVA. Laukinės 

obeles žievė dažo rudai, geltonai, 
auksiniai, o lapų priemaiša spalvą 
paverčia beveik raudona. Šviesesnę 
spalvą duos dažai, jei įmaišoma 
druskos ar citrinos rūgščių.

MĖLYNA SPALVA. 
Rugiagėlės žiedus (jie mėlyni!) 
išdžiovinti, sutrinti labai smulkiai, 
pamirkyti 2 vai. ir pavirinti. Tada 
skystimui duoti pastovėti, kol 
pradeda rūgti. Dažomą daiktą virinti 
gan ilgai.

ŽALIA SPALVA. Kaip 
nudažysime ką nors žaliai? Eglių 
spygliais! Vėl virinti, kol vanduo 
pasidaro žalias. Jei norima rudesnės 
spalvos, mirkyti ir virinti eglių 
kankoraižius. Čia tinka 
konkoraižiai, kurie jau seniau 
nukritę ir žiemą po sniegu gulėjo.

Kai dažoma žiedais, žiedus 
džiovinti tamsioje vietoje, kad išl
aikytų savo spalvą.

Kiekius sunku nustatyti. 
Paprastai reikia 4-5 kartus daugiau 
dažomos medžiagos, negu dažomų 
daiktų svoris. Pavyzdžiui, jei dažomi 
vilriiniai siūlai, 100 g vilnos reikia 
300 400 žievių, o skysčio net 20-30 
kartų daugiau negu siūlų svoris. 
Dabar pabandykime tuos skaičius 
pritaikyti margučiui!

Dažant reikia pamaišyti siūlus. 
Šviesesnius ar tamsesnius atspalvius 
duoda, priemaišos. Pavyzdžiui, 
sumaišyti įvairias žieves, lapus ar 
žiedus. Arba pirktos priemaišos — 
actas, citrinų sultys, druska^ geležies 
ar vario sulfatas. Kartais siūlai 
džiovinami neišskalauti, kartais 
išskalauti.

Čia surašyti augalai, kuriuos 
senovės lietuviai mokėjo naudoti. 
Galima išbandyti ir augalus, kurie 
šiandien labiau paplitę. Daug 
tropinių vaisių turi tamsių atspalvių 
savo lapuose ar neprinokusiuose 
vaisiuose (bananų žievės, 
pavyzdžiui). Arba pabandyti 
granatos, apelsino žieves — jei 
nebijai keisto margučio skonio!
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flKISU DIDŽIOJI Stim.I
„SIBIRO”

SUTIKTUVĖS

Sausio 31 d. Cleveland© 
Neringos tunto vyr. skautės 
kultūrinėje popietėje supažindino 
visuomene su kun. dr. Juozo 
Prunskio knyga „Lietuviai Sibire”. 
Knygą išleido Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoje.

Programos vedėja buvo Vilija 
Nasvytytė, scenos papuošimas 
Dalios Miškinytės, Ramunė Capienė 
ir Virginija Juodišiūtė skaitė 
ištraukas iš knygos, kurią apibūdino 
Lietuvos generalinis konsulas New 
Yorke Anicetas Simutis.

Clevelando Pilėnų tuntininkas ps. R 
Belzinskas ir per šalčius dirba prie 
Kaziuko mugės darbų. Nuotrauka V. 
Bacevičiaus

Clevelando Neringos tunto vyr. 
skautės sausio 31d. rengė knygos 
„ Lietuviai Sibire "sutiktuves. V.s. J. 
Budrienė įsigija kun. dr. J. Prunskio 
knygą iš vyr.sk. D. Belzinskienės. 
Nuotr. V. Bacevičiaus. -O- 
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Vyr. skautė Vilija Nasvytytė supažin
dina kultūrinės popietės dalyvius su 
Lietuvos generaliniu konsulu New 
Yorke Anicetu Simučiu, kuris kalbė

jo apie kun. dr. J. Prunskio knygą 
„ Lietuviai Sibire ”, Clevelande'
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Clevelando skautų Pilėnų tunto tėvų 
komitetas iš k. B Taraškienė, P. 
Stungys, M. Puškorienė, pirm. dr. G.

Matienė, J. Biliūnas ir B Mainelienė.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

Clevelarido vyresniųjų skaučių 
židinio narės su tortais, kuriuos 
bematant išpardavė. Nuotr. V. 
Bacevičiaus. "O

AR VISI SKILTIES

NARIAI SKAITO
SKAUTU AIDA?

V .S. VLADAS BACEVIČIUS, 
prieš 43 m. pradėjęs bendradarbiauti 
„Skautų aide”, neseniai atšventė 
savo 65-tąjį gimtadienį. Į skautus 
įstojęs 1930 m. kone visai Sąjungai 
pažįstamas iš visų Tautinių stovyklų 
ir iš gausių jo nuotraukų „Skautų 
aide” bei visoje lietuvių spaudoje. 
„Skautų aidą” platina ir remia 30 
metų. Ilgiausių metų!

20

AKADEMINIS
SKAUTŲ SĄJŪDIS
VYDŪNO JAUNIMO FON

DAS 1981 m. išdavė studentams 
paskolų 5.150 dol., lituanistikos 
studijoms 535 dol. ir organizacijas 
parėmė 350 dol.

Fondas išleido „Lietuvos 
istoriją”, redaguotą A. Šapokos. Šį 
svarbų veikalą galima xsigyti už 17 
dol. (V. Mikūnas, 3425 W. 73 rd St., 
Chicago, IL 60629, USA).

Fondas ruošiasi išleisti 1932 -m. 
V ydūno parašytą knygą apie prūsus, 
spaustuvėje yra naujas Lietuvos 
pogrindžio „Aušros?’ tomas ir kitos 
knygos.

:: i

1982
METAI

LIETUVIŠKU 
PARAPIJŲ METAI
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LSFONDO 
VEIKLOS

Pradėdami septintuosius veiklos 
metus, raginame fondo atstovus bei 
talkininkus mums padėti. Mūsų visų 
bendros pastangos iki šiol atnešė 
gražių vaisių. Štai 1976-1980 metų 
laikotarpyje fondo kapitalo 
palūkanos prisidėjo prie skautų 
veiklos sekančiai: vadovų lavinimui 
— 6053.00 dol.; b) skautiškiems 
leidiniams —4160.00 dol.; c) rajonų 
veiklai — 2150.00 dol.; d) Tautinės 
Stovyklos ruošai — 619.00 dol. Visa 
tai — mūsų bendro darbo rezultatai.

Šiais metais kviečiame visus ir 
visas kaupti jėgas, kad galėtumėme 
kuo plačiau paskleisti-išplatinti 
mūsų fondo loterijos bilietus ir tuo 
pačiu padidinti fondo kapitalą. 
Loterijos baigmė — dovanų 
paskirstymas — vyks 1982 m. 
balandžio 4 d. Kaip ir kiekviename 
darbe, taip ir šiame, fondo atstovai 
vienose vietovėse rūpestingai atlieka 
savo pareigas, kitose — vos dar 
pradeda judėti. Šį kartą savo 
kruopštumu visus pralenkė 
bostoniškiai A. Andriulionis ir V. 
Dilba, įteikę 435.00 dol. už 87 
knygutes, o VI. Bacevičius iš 
Clevelando atsiuntė365 00 dol. už73 
knygutes.

Mūsų turimomis žiniomis 
nemaža bilietų parduota Water- 
buryje, Wrocesteryje ir Toronte. 
Bilietų platinimą ruošiasi pradėti ir 
šios vietovės: Brocktonas, Cape 
Codas, Chicaga, Hamiltonas, Hart
fordas, Los Angeles, New Y orkas, 
Philadelphia, Rochesteris ir St. 
Catherines. Visiems, besiruošian
tiems bilietų platinimui, linkime 
išradingumo, sumanumo ir sėkmės!

Nedelskime taip pat ir su at
siskaitymu. Nebūtina laukti, kol visi 

bilietai bus išplatinti — at- 
sisakitykime už parduotus bilietus 
tuojau pat, kai tik susidaro „ap
valesnė” suma. Galutinai atsiskaityti 
pageidaujame iki 1982 m. vasario 16 
d., kad visi bilietų pirkėjai suspėtų 
dalyvauti dovanų paskirstyme, kuris, 
kaip minėjome, vyks 1982 m. 
balandžio 4 d. Tad kibkime 
nedelsdami į darbą! Nepamirškime, 
kad mūsų dabartinis tikslas — 
galimai greičiau pasiekti 100.00 dol. 
sumą. Laukiame žinių ir iš dar 
neatsiliepusių vietovių!

NUOŠIRDI
SKAUTIŠKA PADĖKA

Dail. VYTAUTUI IGNUI, 
sukūrusiam specialiai LS Fondui 
grafikos kūrinį, kuriame įkom
ponuoti skautiško gyvenimo 
momentai. Šiuo metu yra daromi 
kūrinio atspaudai, kurie netrukus 
bus įteikti stambesniesiems fondo 
rėmėjams.

VALDYBOS DARBŲ 
EILĖJE

* LSF valdybos pakviestas v.s. 
Petras Molis sutiko talkininkauti ir 
apsiėmė eiti investavimo patarėjo 
pareigas.
* LSS Kontrolės komisijos narys 
j.v.s. Bronius Juodelis, spalio 24 d. 
atvykęs į B ostoną, padarė trejų metų 
LSF iždo knygų reviziją.
* Šiuo metu jau baigiamas ruošti 
1980 metų LSF leidinėlis ir netrukus 
bus išsiuntinėtas tų metų aukoto
jams.
* Valdyba dėkoja j.v.s. B. 
Stundžiai už penkis knygos „Burės ir 
varikliai” egzempliorius. Ačiū 
skautininkui už dėmesį mūsų fondui!
® Sveikiname CHICAGOS 
atstovus ir jų talkininkus, 
nepabūgusius triūso surengti solistų 
D. Stankaitytės ir Alg. Grigo 
koncertą fondo naudai. Šis gražus 
pavyzdys gal paskatins ir kitas 
vietoves sukrusti!

Judrieji lietuviškosios skautybės 
fondo atstovai Australijoje.

jr. Vacys Ilgūnas 
Adelaidėje

v.s. Algirdas Karpavičius
Geelonge

•' MONTREALIS. Ėjusiam 
atstovo pareigus Vincui Piečaičiui 
nuoširdžiai dėkojame už jo 
pastangas. Atstovo pareigas jis per
davė INAI KLIČIENE1, 11215 
Pasteur, Montreal, Que. H3M 2N8, 
Canada; tel. (514) 331-5590.

MELBOURNO, AUSTRALI
JOJE, atstovo naujas adresas: 
VYTAUTAS VAITKUS', 
Carrington St., Macedon, Vic. 3440, 
Australia.
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AUSTRALIJA

ADELAIDE

* „Vilniaus” Tunto skautai-tės 
spalio 10-1K d.d. Mt. Crawford 
girioje buvo suruošę 3-jų į dienų 
stovyklėlę, kuriai vadovavo ps.fil. 
Jonas Mockūnas, skautėms — ps. 
Elė Bulienė, skautams — s. Donatas 
Dunda. Stovyklos adjutantas — sk. 
Linas Pocius. Maisto gaminimų 
prižiūfėjo p. Rūta Pocienė, 
Stovyklavo 26 broliai-sesės. 
Iškilmingos sueigos metu stovykloje 
įžodžius davė: skauto— Andrius 
Sinkevičius, prityrusios skautės — 
Dana Baltutytė.
* „Vilniaus” Tunto kalėdinė sueiga 
įvyko gruodžio 4 d. Į jų buvo kviesti 
tunto nariai, skautų-čių tėvai, AS S 
nariai ir visi buvę skautais.
* LSS Australijos rajono skautų 
veikėjas, Geležinio Vilko Ordino 
Kavalierius, v.s.fil. Vytautas 
Neverauskas, vienas žymiųjų rajono 
kūrėjų, neseniai atšventė savo 
amžiaus 60-mėtį. Ta proga 
sveikinimus bei linkėjimus išreiškė 
LSS Australijos Rajono Vadija, 
skautų vienetai spauda ir kt. 
organizacijos.
* Adelaidės Skautininkų Ramovė 
spalio mėn. buyo sušaukusi savo 
sueigų. Ramovei vadovauja v.s.fil. 
Vytautas Neverauskas.

MELBOURNE

„DŽIUGO” tuntas Melbourne 
sausio 2-10 d. stovyklavo Gilwellio 
parke, ten, kur vyko 1978- m. Tautinė 
stovykla. Vadovavo s. Henrikas 
Antanaitis ir v.s. D. Čižauskienė.

* Gauta žinių, kad Melburne mirė 
s.v .y.si. Vytautas Krausas, buv. 
Victorijos-Tasmanijos (dabar — 
„Džiugo”) tunto skautų vadovas, 
1955-56 Sk. Vyčių Pulk. Juozo 
Šarausko būrelio vadas.

* Metinė „Džiugo” tunto sueiga- 
iškyla įvyko gruodžio 5 d. Yarra 
Bend Parke. Jos metu vyko 

registracija į metinę stovyklų,, skilčių 
užsiėmimai, žaidimai ir tunto sueiga 
bei įžodis.
* ASS Melburno skyrius spalio 18: 
d. paminėjo 57-sias Akademinio 
Skautų Sąjūdžio metines. Dalyvavo 
apie 50 kviestų svečių. Minėjimų 
pravedė skyriaus pirm. Algimantas 
Žilinskas. Paskaitų apie Lietuvos 
herbų — Vytį skaitė V. Jakutis. 
Meninę dalį išpildė jaunieji skyriaus 
nariai:: AndriusVaitiekūnas, Ramutė 
Juškaitė ir Loreta Cizauskaitė.
* M elburno Skautininkų Ramovės 
sueiga įvyko spalio 29 d. Sueigos 
metu skautininkės įžodį davėv/.s.v.sL 
Dalia Antanaitienė. įdomų referatų 
apie Skautininką Bendruomenėje 
skaitė s. Albinas Pocius.

SYDNEY

* Vyr. skaučių Šatrijos Raganos 
būrelio kandidatės: Kristina Cox, 
Kristina Virgininkaitė ir Belinda Hor- 
naitė spalio 16 d. davė vyr. skautės 
įžodį. Sveikiname seses su mėlynu 
kaklaraiščiu!
* „Aušros” tunto tuntininku nuo 
gruodžio IK d. paskirtasps. Viktoras 
Gaidžionis. Jam talkina tunto seseri
jos skyriaus vedėjais. Marina Cox ir 
Brolijos skyriaus vedėjas, ps. Algir
das Bučinskas. Be jų į tunto štabų 
įeina: tunto adjutante — fil. Vida 
Viliūnaitė, sekretorė — ps. fil. 
Elenutė Erzikov, iždininkas —
s. v.v.sl. Vytenis Šliogeris ir egzilų 
skautų atstovai — fil. LaimaBarkutė 
ir s.v. J onas Zubrickas.

Tuntui šiuo metu priklauso Jaun. 
Skautų-čių Šešupės draugovė 
(draugininke — v.srsl. Kristina Cox), 
Skaučių Živilės d-vė (d-kė — ps.fil. 
Ginta Viliūnaitė), Vyr. Skaučių 
Šatrijos Raganos būrelis (vadovė — 
fil. Laima Barkutė, DLK Gedimino 
Skautų d-vė ir Sk. Vyčių Geležinio 
Vilko būrelis (vadas — s.v. Edis 
Zduoba).

Tunte vyksta reorganizacija — 
gyvinama skautų-čių vienetų veikla ir
t. t.

Tuntui talkina Skautų-čių Tėvų 

Komitetas, kuriam pirmininkauja 
Arminas Šepokas, jam talkina 
Danguolė Simanauskienė, Lilė 
Gaidžionienė, Ligita Černiauskienė 
ir Jonas B arila.
* „Aušros” tunto jaun. skautai-tės, 
vadovaujami draugininkės v.s.sl. 
KristinosCoxųitės ir jos pavad. v.sk. 
Belindos Homaitės, talkinant 
Kristinai Virgininkaitei ir Julijai 
Stasionytei, gruodžio 12-IK <Ld. 
iškylavo Inglebum’e, N.S.W. Buvę 
labai įdomu: ruoštasi patyrimo 
laipsniams, maudytasi,, sekmadienį 
vykta į bažnyčią, žaista. Draugovė 
daro gražių pažangą: gruodžio I K d. 
įvykusioje tunto sueigoje 4 d-vės 
jaun. skautai-tės davė įžodį, o kiti 4 
praėjo į jaun. skautų II-rą patyrimo 
laipsnį.

„AUŠROS” tuntas Sydnėjuje 
sausio 23-30 d. stovyklavo savo 
stovyklavietėje Inglebume vietovėje. 
Stovyklos vadovu buvo ps. V. 
Gaidžionis.

Vilkiukas Denis Bork bėga per kliūtis 
Rako stovykloje 1981 m.

Nuotr. Jono Kirlio
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Nuotr. V. Bacevičiaus

VOKIETIJOJE

Nuotraukoje priekyje iš kairės — s. 
A. Veršelis sen., S. Kairys, J. 
Veršelis. Už jų iš kairės — vyr.sk. L. 
Kairytė, M. Plaušinaitytė ir M. 
Gaižauskaitė.

Nuotrauka R Šlaviko.

SĄJUNGOS 
VADOVYBĖ

PAREIGŲ PERDAVIMO 
šventė rengiama Chicagoje kovo 27- 
28 d.

LITUANISTINIS
SEMINARAS (jau antrasis) įvykis 
birželio 19-26 d. Gintaro vasar
vietėje, Union Pier, Michigan, JAV. 
Seminarui vadovauja v.s. Danutė 
Eidukienė, o kursus dėsto: lietuvių 
kalbos kun. J. Vaišnys, SJ ir J. 
Masilionis, Lietuvos istoriją T. 
Remeikis, Grožinį skaitymą ir laužų 
pasirodymus — B. Nagienė, iškalbą 
v.s. kun. J. Vaišnys. Sąjungą paskyrė 
1.000 dol. seminarui paremti. Kaina 
— 120 dol. asmeniui, skiriamas 
skautų jaunimui nuo 18 m. Kreiptis į 
fil. v.s. D. Eidukienę, 4629 S. 
Mozart, Chicago, IL 60632, JAV.

LSS NUOSTATAI — tai nauja' 
knygelė su visais LSS nuostatais ir 
taisyklėmis. Kaina 1 dol.

Inspekcija prityrusių skautų 
pastovyklėje 1981 m. Rako
stovykloje.

ATKELTA iš 2 pusi.

„SKAUTŲ AIDĄ” Į UŽJŪRIUS 
ATNAUJINA

E. Meilus — Shrewsbury, MA. — 10.00 dol. (J.
Traškienei — Angį, už 3 m.)
Kunigaikštienės Birutės Dr-vė — Toronto, Ont. — 15.00 
dol. (N. Zavickaitei — Argn. už2 m. ir D. Dainauskui — 
Angį, už 2 m.)
G. Meiluvienė — Chicago, II.—5.00 dol.(N. Kutkutei — 
Anglija)

O. Zailskienė — C hicago, IL.—6.00 d oi. (G. Z inkienei 
Angį.)
L. Apanienė — Cleveland, OH. — 5.00 dol. (A.
Valavičiui Brazilija)
V. Staškus — Cleveland, OH. — 5.00 dol.(V. Kaseliūnui
— Columbija)
J. Augustinavičius — Cleveland, OH. — 5.00 dol.
(Vasario 16-jai gimnazijai — Vak. Vokiet.)
Z. Dučmanas — Cleveland, OH. —5 00 dol.(Vasario 16- 
jai gimnazijai — Vak. Vokietija)

Nuoširdus skautiškas ačiū.
Administracija.
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rJ rVOftl. p,

SXA8TB A3DAS
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629

ALp(LKA)3083
1982, Nr.2

(astronomija ir oras)

Vienas iš mūsų skautininkų 
nusimano apie žvaigždes, planetas, 
apie vėją, debesis, klimatą. Kiekvieną 
stovyklą jo paprašome jaunesnius 
išmokyti apie šiuos dangaus skliauto 
reiškinius. Štai keli nuotykiai, 
kuriuos jis pasakoja apie užsiėmimus 
stovykloje.

* * *

— Kas jums atrodo
reikalingesnis: saulė ar mėnuliš? — 
kartą klausia susirinkusius 
stovyklautojus.

— Mėnulis, — greitai atsakė 
Kęstutis.

— O kodėl taip sakai?
— M at, mėnulis šviečia naktį, kai 

būna tamsu, o saulė dieną, kai ir be 
jos šviesu.

* -* *

Vieną vakarą po laužo matėsi 
šviesi mėnulio delčia (nepilnas, 
mėnulis).

— Kas taip mėnulį iškando? 
klausia.

— Kas atsitinka, kai žiemą ateina 
Senis Šaltis, — klausia skautininkas.

— Pas mus neateina. Mama 
liepia uždaryti duris, kad šaltis 
neįeitų.

* * *

Kartą stebėjo žvaigždes ir mėnulį 
prie ežero kranto.

— Žiūrėkite, mėnulis perskilo ir 
nukrito į ežerą!

* * *

— Koks to žvaigždyno vardas, 
broli skautininke?

— Andromeda.
— O pavardė?

* * *

— Kaip atsiranda vėjas?
— Oras juda, ir atsiranda vėjas.
— Ir nėra vėjo medžių?
— Ne, nėra.
— Aš maniau, kad medžiai pučia 

vėją.

Eidamas pro. komendanto 
palapinę vakare po laužo, skautas 
mato, kaip šis prisuka žadintuvą.

— Broli, o kas mano širdelę 
prisuka?

♦ * *
— V algyk, valgyk, — ragina 

draugininkas. — Jei valgysi, didelis 
užaugsi.

Vėliau skautas mato, kaip 
draugininkas geria kavutę ir valgo 
riestainį.

— Ką darai, broli? — klausia 
skautukas.

— Valgau.
— Kodėl valgai? Juk tu jau 

didelis!
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