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L. Zdanys — West Hartford, CT.............................. 5.00
K. Šimėnas — Dorchester, MA................................ 5.00
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A. Biknevičiūtė — Commack, N.Y.............• 5.00 ;

T. Pierce — Rochester, N.Y....................................... 5.00
A. Juodikis — Seven Hills, OH................................ 2.00
J. Bartkus — Cleveland, OH.................................... 2.00

AUKOS „SKAUTŲ AIDUI”

20 dol. R. Bužėnas, Los Angeles, CA
15 dol. G. Biskytė, Clarendon, IL
10 dol. E. Griganavičius, Downey, CA; A. 

Saimininkas, E. Hartford, CT; R. Crosby, Kent, WA; A. 
Kišonas, Toronto, Ont.; E. Šalčiūnienė, PalosHts., IL; L. 
Stukienė, Hamilton, Ont.; V. Piečaitis, Verdun, Que.; A. 
Pintsch, W. Milford, N.J.; P. Bukaveckas, Chicago, IL; 
R. Norkus, Naperville, IL; L. Garbaliauskas, Mis
sissauga, Ont.

5 dol. L. Balten, Huntingdon Valley, PA; J. Raškys, 
New Britain, CT; M. Židonis, New Haven, CT; R. 
Rozevičiūtė, Worcester, MA; A. Grybauskas, Chicago, 
IL; B. Stravinskienė, Chicago, IL; A. Geležiūnas, 
Chicago, IL; R. Krutulytė, Chicago, IL; H. Plaušinai
tienė, Chicago, IL; R. Tamošiūnas, Webster, N.Y.; Kun. 
A. Simanavičius, Toronto, Ont.; G. Damijonaitytė, 
Elmhurst, IL; V. Jozaitis, Oak, Lawn, IL; I. Gabalytė, 
Cicero, IL; V. Rėklaitis, Downers Grove, IL; A. Stukus, 
Homewood, IL; Dr. K. Aglinskas, Chicago, IL; E. 
Korzonas, Chicago, IL; D. Kviklytė, Chicago, IL; M. 
Timmerman, Winnipeg, Man.; V. Basiulytė, Garden 
Grove, CA; Kun. A. Olšauskas, Los Angeles, CA; R. A. 
Jarašūnas, Santa Monica, CA; A. Jankauskaitė,

Perkelta į 5 pusi.
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SKAUTĖNE ŽODŽIAIS
BET DARBAIS

vyr.sk.kand. Audra Dabšytė

Ieškodama tinkamos temos 
vyresnių skaučių egzaminų proga, 
nutariau parašyti apie tai kaip 
vyresnė skautė turėtų pasireikšti 
daugiau darbais negu tik žodžiais.

Per daug metų būdama skautė aš 
pastebėjau kad daug vyresnių 
skaučių, būtent mėlynšlipsės, greitai 
po labai prasmingo įžodžio, iškrenta 
iš skautiškos veiklos. Yra aišku, kad 
daug iš jų jau yra studentės, ir tos 
studijos užima daug pastangų ir 
laiko. Taip pat kitos turi save 
išlaikyti sunkiai dirbdamos. Bet gi 
pasižadi palaikyti ryšius su skautų 
organizacija visų gyvenimą! Todėl 
kiekviena vyresnė skautė duodama 
svarbiausią skaučių — mėlynšlipsių 
— įžodį, turi žinoti, kad ji pasižada 
tarnauti Dievui, Tėvyhei ir Artimui ir 
vykdyti skaučių įstatus.

Po tokio svarbaus įžodžio, 
vyresnė skautė kaip tik turėtų priimti 
svarbesnes pareigas, nes ji pasižada 
būti pavyzdžiu padedant jaunesniajai 
skautei būdama draugininke, 
skiltininke, adjutante ir t.t.

Būdama studente, aš pati supran
tu kad kartais sunku rasti laiko 
atidėti skautiškam darbui. Bet, kur

yra noras, skautė būdama sumani, 
visuomet ras to laiko. Aš manau, kad 
ne visos gali prisiimti tokias dideles ir 
svarbias draugininkės ar skiltininkės 
pareigas. Vyresnė skautė gali įvairiais 
darbeliais neiškristi iš skautiškos 
veiklos.

Ji gali padėti kitom vadovėm 

pravesdama vieną sueigą ar iškilą; 
jeigu, turi mašiną, gali padėti su 
transportacija, gali išspausdinti 
sueigų planus, padėti su įvairiais 
rankdarbiais, arba bent iškept 
pyragėlį kai yra kokia sueiga arba kai 
ruošiamas parengimas. Ypatingai 
tos, kurios nėra veiklios per mętus, 
turėtų prisiimti ar prisidėti 
pareigoose stovykloje. Ji gali būti 
ūkio vedėja, laužo vedėja, sporto 
vedėja arba pravesti užsiėmimus ar 
net pravesti kokią nors įdomią 
paskaitą. Taip pat, tik atvažiuodama 
į stovyklą ir būdama geru pavyzdžiu 
jaunesnėm skautėm tuo atlieka savo 
svarbią pažado dalį.

Skautė irgi . gali geraisiais 
darbeliais atlikti savo pareigą namų 
ir artimų aplinkoj. Visuomet yra 
progos padėti vienišiems ar sergan
tiems seneliams, kuriuos galėtų 
aplankyti, apipirkti maistu, ar ap
valyti namus. Net ir gali prisidėti prie 
lietuviškos veiklos reprezentuodama 
save kaip skautė, pvz. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungoj, Lietuvių 
Bendruomenėj ir kt.

Baigdama norėčiau pasakyti kad 
neužtenkaetiktai žodžiais pasigirti 
kad esi vyresnė skautė — reikia tą 
faktą įrodyti skautiškais darbais.

LIETUVOS 
NAC'OMA'.INE 
M MAĖ.YDO 
BIB' IOTEKA
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PAŽIŪROS APIE
RELIGIJĄ

vyr.sk.kand. Audrė Koklytė

Kad galėtume suprasti save, 
turime suprasti mūsų religinį tikė
jimų bei mūsų .religinius 
nusistatymus. Ta dalis religijos 
mokslo su kuriueo esi sujungtas yra 
labai svarbus mūsų brendimui.

Dalis su kuo mes nesutinkam irgi 
yra labai svarbi. Augant ir bręstant 
mes gaunam daugiau žinių apie save 
ir kitus. Mes išmokstam kad pasitikė
jimas turi būti uždirbtas. Jis nėra 
duodamas aklai iš pareigingumo ar 
dėl žmogaus pozicijos. Su brendimu, 
mes pradedam suprasti kad galvoti 
apie aukštus idealus yra lengviau 
negu parodyti darbu.

Mes žinom, kad žmogui 
reikalinga religija bei gyvenimo 
filosofija. Kai kuriems religija yra 
gyvenimo filosofija. Mes pagal tą 
formuojami savo gyvenimų.

Priimti ar nepriimti religinius 
pakeitimus mūsų gyvenime mes 
sprendžiam pagal mūsų brendimų. 
Maži vaikai būdami tėvų globoj yra 
labai religingi. Vėliau priima idėjas iš

4

kitų šeimos narių ir draugų. Būdami 
apie šešiolikos metų jie pradeda 
daugiau klausinėti apie religijų ir 
traukiasi toliau ar arčiau prie 
religinių tikslų.

Kiekvienas žmogus turi skir
tingas religines pažiūras. Vieniems 
yra labai svarbu kad šeima labai 
artimai sektų bažnyčios įsakymus ir 
dalyvautų reguliariai sekmadieniais 
mišiose. Kiti negali priimti šv. Rašto 
arba religija tik tada pritaikoma kada 
atsiranda tokie svarbūs klausimai 
kaip vogimas. Y ra tokių kurie neturi 
stiprių religinių pažiūrų. Tiki kad 
žmogus buvo sutvertas labai staigiai. 
Jis tiki kad visos religijos yra geros ir 
kad žmogus gali tikėti į kų jis nori 
kada jis nori.

Su pagelba savo tėvelių, draugų ir 
skautų organizacijos, aš užaugau su 
stipria religine nuomone. Bandau 
būti gera, teisinga ir padėti visiems. 
Kai aš , „turiu nuspręsti kų nors 
svarbas; jaučiu kad Dievas yra su 
manim.

Kai aš pradedu klausinėti mano 
tikėjimus, tai aš pasidarau dar 
stipresnė ir seku juos dar arčiau. Kai 
apgalvoju negerus nutarimus ir 
problemas, aš randu kad jeigu aš 
buvau visai teisinga tai šie negeri 
nutarimai ir problemos greitai 
dingsta.

Aš manau kad su tokiu galvojimu 
ašgalėsiu kų nors vertingo duoti 
mūsų žmonijai.

; Tikras gėris yra žmogaus širdyje, i 
< Visi žmonės gimsta geri. J;
; Confucius 551-479 pr. Kr. f
J; < .
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SKAUTŲ 
PASAULĖŽIŪRA

vyr.sk.kand. Daiva Venckutė

Lietuviai skautai nepriklauso 
jokiai politinei partijai. Skautų įžodis 
yra Dievui, Tėvynei ir Artimui. Savo 
įžodį įvykdyti skautės turi tikėti į 
Dievą. Jų tikėjimas netuA būti 
būtinai į katalikų bažnyčią, nes daug 
skaučių yra lietuvių evangelikų tikė
jimo. Pagrindinis tikslas yra tikėti į 
Dievą. Mergaitės, kurios yra ateistės, 
negali būti skautės, nes skautės turi 
tarnauti Dievui.

Didelę dalį lietuvių skaučių 
veiklos sudaro tarnavimas Tėvynei. 
Skautavimo kalba yra lietuviška, 
daug mokomės Lietuvos geografijos, 
istorijos, papročių, dainų ir įvairių 
lietuviškų patarimų. Jeigu ne dėl 
mūsų tėvynės Lietuvos padėties, 
mums nereikėtų priklausyti prie 
lietuvių skautų, o galėtume būti dalis 
amerikiečių skautų. Lietuviškas 
skautavimas padeda išlaikyti 
lietuvybę Amerikoje'. Lietuvybė yra 
vienintelis dalykas kas atskiria mūsų 
skautavimą nuo visų kitų skaučių.

Tarnauti artimui yra vienas iš 
gražiausių dalykų ką skautė gali 
padaryti. Artimas skautei yra 

kiekvienas žmogus, jaunas ar senas, 
sveikas ar ligonis, draugas ar priešas. 
Visiems reikia padėti nors ir 
•mažiausiais darbeliais. Kartais 
padedame savo artimui bent gražiai 
pasisveikinant ar nusišypsant.

Atlikdamos savo pareigą Dievui, 
Tėvynei ir Artimui mes skautės 
esame geresnės sau ir kitiems 
žmonėms.

Atkelta iš 2 pusi.

Woodhaven, N.Y.; G. Simukonienė, Richmond Hill, 
N.Y.; J. L. Matonis, Chicago, IL; M. Krasauskaitė, 
Hickory Hills, IL; R. K. Račiūnas, Lemont, IL; L. 
Subatienė-Šimkutė, Quiney, MA; R. Kronas, Clarendon 
IL; O. Šepikaitė, VanNuys, CA;D. Viskontas,Toronto, 
Ont.; O. Adomaitienė, Annandale, VA; A. Banionis, Los 
Angeles, C A; Kun. B. Pacevičius, Toronto, Oht.; A. 
Balčiauskas, Darien, IL; S. Erlingis, Dearborn, MI; I. 
Žukauskienė, Chicago, IL; V. Izokaitis, Oak Forest, IL; 
R. Orentas, Laurel, MD; D. Stankūnas, Cos Cob, CT; V. 
Rubonis, N. Kaledon, NJ.; S. Koronkevičienė, Santa 
Monica, CA.

3 doi. M. Gverzdienė, St. Catherines, Ont.
255 dol. B. Prašlnutaitė, E. Malvern, Vic. Australia.
2 dol. P.Butkys, Monterey Park, CA; A.Pračkailaitė, 

Cicero, IL
1 doi. A. Eitutytė, Chicago, IL

„SKAUTŲ AIDAS” Į UŽJŪRIUS
L. Cesekienė, Toronto, Ont. 10 dol. (užmoka už 2 pr. 
siunčiamas Brazilijon); A. VaitieAaitis, Detroit, MI 5 dol. 
(užsako „Vytauto” dr-vei V. Vokietijoje); T. E. Meilus 
Auburn, MA. 5 dol. (užmoka už 1 pr. siunčiamą 
Brazilijon).
K. Gaižutis — Houston,TX —15 dok(l pr. į V. Vokietiją 
ir 2 pr. į Pietų Anieriką;.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
Administratorė
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LIETUVOS DAILININKAI

ADOMAS
GALDIKAS
1893 -1969

Jeigu reikėtų labai trumpai ap
tarti Adomą Galdiką, galima būtų 
pasakyti, kad jis buvo vienas 
temperamentingiausių Lietuvos 
dailininkų. Niekas nesustojęs savo 
darbuose, jis degte degė kūrybiniu 
polėkiu. Jo lietuviški gam
tovaizdžiai žaižaruoja ugningom 
spalvom. Sukūręs visą eilę 
tapybinių paveikslų, daugiausia 
tempera, taip pat dirbo grafikoje. 
Sukūrė keletą scenovaizdžių 
Kauno teatrui. Gyvendamas
Amerikoje perėjo į abstraktinę 
tapybą, kurioje vyravo stiprūs 
spalviniai kontrastai.

Vėjas

6

6



Kaimo bažnyčia
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TĘSINYS
PLĖŠRIEJI PAUKŠČIAI

Kalifornijos kondoras 
Andų kondoras 
karališkasis grifas 
kurkinis grifas 
varninis grifas

California condor 
condor 
king vulture 
turkey vulture 
American black vulture

tubuotasis

sekretorius 
palšasis grifas L 
tamsusis grifas 
maitgrifis 
vapsvaėdis L 
aviedra

secretary bird 
griffon vulture 
black vulture
Egyptian vulture 
honey buzzard 
lammergeier

medžioklinis sakalas

vištvanagis L 
paukštvanagis L 
nendrinė lingė L 
javinė lingė L 
pievinė lingė L 
stepinė lingė L 
juodasis peslys L 
rudasis peslys L 
raudonsnapis vanagas 
plačiasnaprnis vanagas 
suopis
paprastasis suopis L 
tūbuotasis suopis L 

goshawk 
sparrowhawk 
marsh harrier 
hen harrier 
Montagu’s harrier 
pallid harrier 
black kite 
kite 
red-billed hawk 
broad-winged hawk 
red-shouldered hawk 
buzzard
rough-Ie ged buzzard

kilnusis erelis L 
mažasis erelis rėksnys L 
didysis erelis rėksnys L 
jūrinis erelis L 
baltgalvis erelis 
harpija 
gyvatėdis L 
(erelis) žuvininkas L 
karakara 
sakalas keleivis L 
startsakalis L 
medžioklinis sakais L

golden eagle' 
lesser spotted eagle 
spotted eagle 
white-tailed eagle 
bald eagle 
harpy eagle 
short-toed eagle 
osprey
Audubon caracara 
peregrine 
merlin 
gyr falcon

10.
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sketsakalis L
pelėsakalis L
raudonkojis sakalas L

hobby
kestrel
red-footed falcon

GULBĖS, ŽĄSYS, ANTYS

miškinė antis
kairina
mandarininė antis
karolininė antis
didysis dančiasnapis L 
vidutinysis dančiasnapis L 
mažasis dančiasnapis L

wood duck 
Muscovy duck 
Mandarin duck 
green-winged teal 
goosander
red-breasted męrganser 
smew

gulbė nebylė L mute swan
gulbė giesmininkė L 
mažoji gulbė L 
juodoji gulbė 
pilkoji žąsis L
kanadinė žąsisCanada goose

wrooper swan 
Bewick’s swan 
black swan 
greylag gopse

LELINIAI

lašinpaukštis 
didysis lėlys 
lėlys L

oilbird
potoo
goatsucker, nightjar, 

ship-poor-will
nighthawknaktinis lėlys

dančiasnapis

smailauodegė antis

compj čiurlys

ČIURLINIAI

snieginė žąsis 
rudkaklė žąsis L 
želmeninė žąsis L 
baltakaklė žąsis L 
trumpasnapė žąsis L 
paprastoji berniklė L 
juodoji berniklė 
baltaskuostė berniklė 
didžioji antis L 
dryžgalvė kryklė, antis L 
rudgalvė kryklė, antis L 
kuoduotoji antis L

snow goose 
red-breasted goose 
bean goose
write-fronted goose 
lesser write-fronted goose 
Brent goose
Brent goose
Barnacle goose 
mallard 
garganey 
teal
tufted duck

ledinė antis L
klykuolė L 
urvinė antis L 
pilkoji antis L 
šaukštasnapė antis L 
smailauodegė antis L 
cyplė L
šalminė antis L 
rudagalvė antis L

long-tailed duck

rudė L

goldeneye
srelduck
gadwall
sroveler
pintail
wigeon
red-crested pocrard
pocrard

čiurlys, svirulis L 
Alpių čiurlys 
salangana 
kolibris 
kamankolibirs 
patagona 
elfa

(chimney) swift 
Alpine swift 
cave swiftlet 
hummingbird 
beebird
giant hummingbird 
sword-billed hummer

ferruginous duck, 
write-eyed pocrard

žiloji antis L 
nuodėgulė L 
juodoji antis L 
sibirinė gaga L
gagaL

scaup
velvet scoter
common scoter
Stellef’s eider
eider

BUS DAUGIAU
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f O7 BADEN-POWELL OLAVE BADEN-' , 
1857~1941 1889-1S.

FILIPINŲ SALŲ skautai ir 
skautės praveda vajų „įsūnyti 
kaimelį” — draugovės ar kiti vienetai 
globoja savo ar gretimą gyvenvietę, 
stengdamiesi įtraukti jaunimą į jo 
vystymąsi, pagerinti geriamo 
vandens, kanalizacijos, sveikatos, 
gamtosaugos, švietimo ir ūkinę 
padėtį aiškiais ir įvykdomais pro
jektais.

30-toji pasaulinė skautų 
konferencija (sąjungų atstovų 
seimas) šiais metais renkasi 
MMuenchene, Vakarų Vokietijoje, 
pagal mintį „Skautavimas mūsų 
laikų programa”. Čia bus svarstoma 
skautiška veikla gamtosaugai skatin
ti, padėti luošiesiems, bendradar
biauti su besivystančiais kraštais, 
dirbti su kitataučiais darbininkais
V okietijoje, švietimas apie pasaulį ir 
tarptautinius reikalus. Vokietija išl
eis ypatingą pašto ženklą. Vokietijos 
prezidentas atidarys suvažiavimą.
V okietijoje yra apie 220.000 skautų ir 
skaučių, priklausančių bendrąjai, 
katalikiškai ir evangeliškų są
jungoms, kurių lelijėlės ir rūtelės 
sudėtos į trijų ženkliukų „korį”.

Vasario 22 d., skautijos įkūrėjo 
gimtadienį, prityręs skautas padėjo 
vainiką prie Lordo ir Lady Baden- 
Powelliu paminklo Westminster 
bažnyčioje, ANGLIJOJE.

Kur nėra ir ateityje nebus darbo 
16-20 m. jauniems žmonėms, skautų 
sąjunga ANGLIJOJE nusprendė 
pasiūlyti kitų užsiėmimų bedar
biams: ilgų iškylų per visą kraštą, 
buriuoti ir baidarėms keliauti, padėti 
taisyti miestelių kelius ir kitaip 
padėti.

AUSTRIJOS skautai ir skautės, 
susitarę su GUATEMALOS 
skautėmis, vysto projektą padėti 
Guatemalos sostinės priemiesčiuose 
gyvenantiems. Šis užmojis 
vadinamas „Širdžių ir rankų 
pagalba”.

Kai popiežius Jonas Paulius II 
aplankė PERU, skautų sąjunga 
pradėjo dvasinio atnaujinimo vajų 
katąlikų skautų tarpe, įvesdama 
penkias naujas religines, su Bažnyčia 
surištas specialybes. Iš šimto asmenų, 
priėmusių šv. Komuniją iš šv. Tėvo 
rankų, du buvo skautai.

Paminklinė lenta Londone, 
Westminster Abbey koplyčioje

Pasaulinė skaučių įstaiga atidarė 
naująsias savo patalpas „Olave 
Centre” Londone, švęsdamos 
mergaičių skautijos 75 m. sukaktį.

Vienintelis medalis, kurį 
pasaulinė skautų įstaiga įteikia, 
vadinamas „Žalvario vilkas”. Šiais 
metais jį gavo JAPONIJOS skautų 
tarybos pirmininkas.

Jau 304'stambūs skautijos rėmė
jai įrašyti į „Baden-Powellio rėmė
jus” pasauliniame skautų fonde.

PANAMOS skautai vyčiai tris 
dienas gyveno ant plaustų, bet išlipo į 
krantą atlikti tarnybos projektus.

Pasaulinė skautų įstaiga par
duoda vartotų skautiškų vokų 
komplektus. 20 skirtingų sąjungų 
vokai kainuoja JAV $4.50 (adresas 
World Scout Bureau, Box 78, 1211 
Geneva 4, Switzerland). Pelnas eina 
pasauliniam fondui.
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SKAUTIŠKOS
PROGRAMOS SIEKIAI

(Šios lentelės gali padėti skaučių vadovei pažvelgti į 
Skaučių ugdymą, lavinimąsi, auklėjimą. Labai tinka 
kartu su kautėmis lenteles peržiūrėti ir ištirti, kur reikia 
pasistengti ir kaip. Pasitarti, kas nevyksta taip gerai ir 
kMėl. Lentelė padalinta pagal skautavimo tikslus, 
siekius. Pasižymėti prie kiekvieno sakinio-, kartais, 
dažnai, beveik visada^.

I TIKSLAS: SKAUTfe-VIS GILIAU SAVE 
SUPRANTA KAIP VERTINGĄ INDIVIDUALŲ 
ŽMOGŲ

Padėti augančiai' mergaitei jaustis mėgstamai ir 
reikalingai; save suprasti ir matyti vis besivystančią, 
labiau sugebančią ir atsakinga; save priimti ir matyti savo 
pačios glimybes; ugdyti ir išlaikyti savosavitumą, in
dividualumą; būti atvirai naujiems pergyvenimams, 
jausmams, iššūkiams; vertinti ir suprasti savo pačios 
■kultūrinį paveldą.

Mergaitės parodo pasitikėjimą savo pačių sugebė
jimais.

Parodo norą' naujų dalykų pabandyti ir su 
naujais žmonėmis susipažinti.’ ■ Užsiėmimai lavina ir 
panaudoja kiekvienos vieneto narės talentus ir gabumus.

Skautės imasi iniciatyvos ir įveda naujų idėjų.
Skautės sugeba planuoti ir savo veiklą vykdyti.

Mergaitės moa suaugusių pagalbos prašyti, bet 
neprašo suaugusių skaučių veiklos suplanuoti.
skautės ieško žinių, informacijos iš įvairių šaltinių vienete 
ir už vieneto iš kitų asmenų.
Mergaitės rodo norą imtis problemas spręsti ir jas 

naujais būdais išspręsti.
Pačios skautės nusprendžia, nutaria tai, ką reikia 

nutarti.
Kaljos vertina savo veiklą, domisi būdais užsiėmimus 

ir veiklą pagerinti.
Mergaitės sugeba susidoroti su pasisekimu ir 

nepasisekimu savo patirtuose įvykiuose ir sąlygose.
Dauguma vieneto užsiėmimų iškyla iš mergaičių 

siūlymų.
Vienetas sugeba savomis jėgomis prisitaikyti, užsiimti 

ir smagiai veikti be didelių išlaidų.
Vadovės pažįsta kiekvieną skaute ir su ja elgiasi kaip 

su atskiru žmogumi.

H TIKSLAS: SKAUTĖS VIS GERIAU, 
SEKMINGIĄU IR SUBRENDUSIAI BENDRAUJA 
SU KITAIS

Padėti skautei vystyti jautrumą ir pagarbą 
sudėtingam pasauliui, jo kultūroms; taip pat įvairių 
žmonių ir tautų poreikiams, jausmams ir įnašui; jausti 
vienybę, artumą visai žmonijai ir žmonėms; sugebėti 
susidraugauti ir bendradarbiauti.

Skautės gerai sugyvena. Jos.jaučia draugovės dvasią.
Draugauja savo tarpe įvairaus amžiaus ir 

skyrių/ klasių.
Mergaitės klausosi viena kitos minčių ir rūpesčių.
Jos padeda kitoms, bet už kitas darbų neatlieka, 

neužima.

1
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Skautės susipažįsta ir dirba kartu su įvairiais 
žmonėmis.

Vienetas gerai pasikalba apie problemas, ir skautės 
pačios suranda išeitis, sprendimus.

Jeigu vienete reikia taisyklių elgesiui ir bendravimui, 
pačios sesės tas taisykles sukuria.

Mergaitės paremia ir pripažįsta kitų pastangas, 
talentus, įnašus.

Sprendžia visos demokratiškai, o ne tik kelios 
mergaitės ar vadovės.

Vieneto vadovės gerai savo pareigas atlieka ir skautės 
mielai su jomis kartu dirba.

Skautės sugeba susiderinti, sutarti, kai su kitomis 
dirba.

Mergaitės gali savo jausmus ir mintis kitoms išreikšti.
Jos viena kita rūpinasi.

, Jos žino savo geras savybes ir savo pačių poreikius, 
kad gražiai su kitais žmonėmis bendrautų.

Tarp suaugusių vadovių ir vieneto mergaičių 
jaučiamas pasitikėjimas ir bendradarbiavimas.

Skautės jaučia, kad šis vienetas/draugovė yra „jų”.

III TIKSLAS: SKAUTĖS VYSTO VERTYBES, 
KURIOS JŲ GYVENIMUI DUODA KRYPTĮ IR 
PRASMĘ

Padėti skautei atpažinti savo pačios vertybes ir pagal 
jas elgtis; spręsti, atsimenant nuosprendžio pasekmes ir 
kas jai ir kitoms svarbu) vystyti jos pasitikėjimų ir 
jautrumą, kuris padėtų skautei suprasti ir branginti kitų 

įsitikinimus; savo pačios idealus iš naujo peržiūrėti,”kai 
skautė bręsta ir keičiasi.

Mergaitės savo mintis ir įsitikinimus laisvai pareiškia.
Jos parenka savo užsiėmimus/veiklą iš įvairių 

galimybių.
Skautės parodo, jog jos apgalvoja savo 

nuosprendžius, o ne tik minią seka.
Mergaitės padeda nustatyti lygį, kurį savo 

užsiėmimais, projektais ir pažangumo lavinimu nori 
atsiekti.

Jos prisiima atsakomybę už savo pačių 
nuosprendžius.

Skautės sugeba savo veiksmuose ir bendravime 
vadovautis skautės įžodžiu ir įstatais.

Mergaitės laikosi to, ką tiki, nors ir tai nebūtų 
populiaru.

Prisiima savo klaidas ir sugeba iš jų išmokti, bręsti.
Skautės atviros naujiems galvojimo būdams ir 

naujiems užsiėmimams.
Mergaitės turi progos išbandyti, patikrinti savo 

vertybes ir įsitikinimus, ir juos vykdyti.
Jos gali pasikalbėti apie savo gyvenime svarbius 

dalykus, apie namus, mokyklą, socialinį gyvenimą ir 
skautavimą.

Mergaitės ruošiasi savo vaidmeniui, uždaviniams 
visuomenėje.

Skautės klausinėja apie suaugusios vadovės spren
dimus ir veiksmus, kai su šiais nesutinka.

IV TIKSLAS: PRISIDĖTI PRIE VISUOMENĖS 
SAVO TALENTAIS IR BENDRU DARBU SU 
KITAIS

Padėti augančiai mergaitei užjausti savo ben
druomenę, jos žmones ir reikalavimus; suprasti, kaip 
visuomenės gyvenimo kokybė paveikia jos pačios 
gyvenimą ir pačią bendruomenę/visuooenę; dirbti su 
kitais visų kitų žmonių gerovei.

Skautėms patinka kitiems padėti, o kai padeda — 
veikia su, ne už ar vietoj kitų.

J os sugeba sumaniai ir realistiniai padėti, kur reikia.
Kai planuoja vieneto užsiėmimus, aptaria vieneto 

narių talentus ir sugebėjimus.
Vienete gerai veikia vieneto vadovybė/ vadija.
Skautės kartu susiorganizuoja savo planus įvykdyti.
Mergaitės žino, kaip jų bendruomenė, visuomenė 

suorganizi ota ir kokių patarnavimų apylinkėje yra.
Skautės sugeba surasti ir įtraukti asmenis, kurie 

padėtų vieneto veikloje ir užsiėmimuose.
Mergaitės rodo vis daugiau atsakomybės savo vieneto 

reikaluose.
Skautės jaučiasi visuomenės gerbiamos už tai, ką jos 

žino ir moka, už tai, ką gali atlikti.
Mergaitės atranda, ką jos kartu gali kitų gerovei kartu

2'
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padaryti — draugovėje, namie ar visuomenėje.
Skautės pasiruošusios nelaimės atveju būti 

naudingos.
Mergaitės domisi išmokti apie įvairių grupių ir 

kultūrų papročius ir tradicijas.
Skautės yra keliavusios kitur ir bendravusios su 

žmonėmis iš kitų apylinkių ar vietovių.
Mergaitės parodo rūpestį aplinkos (gamtos) globa, ką 

nors draydamos.
Jos pačios nusprendžia, kaip padėti savo aplinkos 

žmonėms.
Kai skautės planuoja kitiems padėti, pripažįsta, kokio 

išsilavinimo tokia p'agalba reikalauja.
Skautės moka prisitaikyti naujoms sąlygoms ir 

progoms.

Šiose srityse skautė auklėjasi ir bręsta, kai grupės 
nuotaika yra atvira, laisva ir pasitikinti.

(Šie keturi tikslai ir paaiškinimai tinka skaučių, 
prityrusių skaučių ir vyresnių skaučių amžiui. 
Pasinaudota knygele „You make the difference”, GSA)

SKAUTIŠKI ŽAIDIMAI

GREITAI GELBĖKIME. 
Kiekvienas būrelis ar skiltis turi po 2 
m virvę kiekviena. Už kiek žingsnių 
padėtas taikinys — žmogų vaiz
duojanti pusantro metro pločio lenta 
su skardine ties galvos vieta, lentos 
viduryje. Reikia kuo greičiau 
nurodytais oazgais surišti virves ir 
užmesti ant taikinio. Taškai: 5 už 
gerą mazgą, o už greitį 5 t. pir
miesiems, 4 — antriesiems . . .

BAIGĘS IŠKRENTA. Lyg es
tafetė. Žaidėjai komandose žąsele ar 
vienas šalia kito. Duodamas 
uždavinys. Uždavinį atlikę.s iškrenta 
(atsisėda arba pasitraukia), tada 
atlieka antrasis. Pavyzdžiai: surišti 
mazgą, nupiešti ką nors, pasakyti 
sakinį, padainuoti posmelį, surišti 
pirmosios pagalbos tvarstį iš 
kaklaraiščio . . .

ŽEMĖLAPIO ŽENKLAI. Gale 
patalpos kiekvienam būreliui ar 
skilčiai lenta su 20 žemėlapio ženklų 
pavadinimų (pvz. mokykla, kalnas, 
pelkė, tiltas . . .). Bėga estafete, kol 
visus sužymi. Du taškai už kiekvieną 
gerą atsakymą — tinkamai nupieštą 
sutartinį žemėlapio ženklą, 10 t. už 
pirmą vietą greitumu. Galima piešti 
kelio ženklus, lapus ar kt.

KENGŪRŲ ŠUOLIS. Skiltis ar 
komanda eile, kojos ištiestos priekin 
(suglaustos). Paskutinysis abiem

3
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kojom šoka tarp savo komandos 
kojų iki galo, parbėga atgal j galą. 
Bėga antrasis. Žaidėjai sėdi maždaug 
1/2 m. ar dviejų pėdų atstumu.

MAZGŲ IMTYNĖS. Poromis. 
Davus ženklą, vienas poros narys turi 
antrąjį aprišti savo virve ir nustatytu 
mazgu. • Antrasis stengiasi neleisti, 
nejudėdamas iš vietos.

KELMŲ LENKTYNĖS. Būrelis 
ar skiltis sustoja kiek galima arčiau 
vienas kito ir aprišamas juosmens 
aukštyje stipria virve. Davus ženklą, 
komandos stengiasi kuo greičiau 
nubėgti iki nurodytos vietos.

RIMTOS SKAUTĖS. Dvi 
grupės sustoja viena prieš kita 2 
metrų tarpu,. Viduryj e juokdarė, kuri 
bando prajuokinti visas. Kai tik kas 
nusišypso ar iš vis pajuda, teisėja 
pasako, ir ši iškrenta. Po 2 min. kuri 
komanda turės daugiau stovinčių 
narių?

KREIDOS FUTBOLAS. 
Priešingose lauko pusės dėžės ar 
plytos ar akmenys. Viduryje — 
kreidos gabalėlis. Davus ženklą iš 
abiejų pusių subėga komandos ir 
bando paimti kreidą, tarp savęs 
mėtyti (nes negalima rankoje kreidos 
neštų ir priešingame kiekme dėžę ar 
lentą kreida pažymėti. Jei perilgai 
laiko, kreidą, žaidimo vedėjas duoda 
tašką priešingai komandai.

UODEGOS. Dvi rinktinės žąsele, 
viena prieš kita. Paskutinysis už 
diržo turi „uodegą” (skarelę, virvę), 
visi susiėmę ue diržų. „Galva” 
stengiasi nutraukti priešingos grupės 
„uodegą”.

SKRENDANČIOS LAZDOS. 
Gali žaisti ir tik viena grupė 
(stengdamasi kas kart greičiau 
uždavinį atlikti). Sėdi vienas už kito, 
tarp kojų. Pirmasis paima skautišką 
lazdą, iškelia aukštai virš galvos ir 
siunčia atgal, kol pasiekia 
paskutinįjį, o šis tada pasiunčia atgal 
pirmąjam.

DEBESŲ ŽAIDIMAS. (Žr. 
„Skautų aidą” 1983 m. lapkričio 
mėn. 11 psl.) Ant atskirų lapų 
priklijuoti įvairių debesų vaizdai — 
fotografijos. Kiekvienas lapas turi 
kitą skaičių. Kiekvienas žaidėjas turi 
tuščią lapą ir sužymi eilės tvarka. 
Debesų nuotraukos perduodamos iš 
rankų į rankas, o žaidėjai savo 
lapelyje užsirašo pavadinimą (10 
taškų už taisyklingą, o skilties 
sudėtus taškus padalinti iš narių 
skaičiaus). Debesų rūšys yra 
plunksniniai, kamuoliniai, liūtiniai, 
plunksniniai kamuoliniai, 
sluoksniniai, aukštieji kamuoliniai, 
vertikaliniai ir kt.).

ORO ŽAIDIMAS. Kiekviena 
pora ar žaidėjų grupė gauna lapelį su 
išrašytu gamtos atveju, kurį per 
nustatytą laiką turi išspręsti. Ger
iausias atsakymas laimi. Pavyzdžiai: 
1) Baisi audra jus užklupo. Esate 
pievoje netoli didelio medžio. Už 
vielų tvoros ir 300 m stovi namelis. 
Ką darysite? 2) į pietus matosi 
sūkurys, kuris ateina iš pietvakarių ir 
vis didėja. Ar bėgsite į sūkurio pusę, 
nuo jo ar iš kelio, ar atsigulsite 
vietoje. 3) Kur rasite prakuro ir sausų 
malkų ugniai lietaus metu? .. .

NEREGIŲ KLIŪTYS. 
Užrišamos akys. Sekti tarp medžių, 
po akmenim ir kt. ištiestą virvę ar 
stiprų siūlą, po kuriuo kartais reikia 
pralįsti. Kiekviena žaidėja viena 
ranka laiko virvutę, o kita ranka — 
priešais esančios diržą. Jei žaidėja 
paleidžia žaidėją arba jei akių raištis 
nukrenta, visa skiltis turi pradėti iš 
naujo. Virvė gali būti pravedama pro 
didelę padangą ir kt.

ATMINTIES EGZAMINAI. 
Vilkiukai ar skautai eilėje. Nejuda, 
kol vedėjas nepasako ,Judėk”. 
Pasakoma rikiuotės komanda arba 
kiek žingsnių į kurią pusę. Pasakius 
,Judėk”, kiek skautų skiltyje at
sistojo tinkamai (pvz. dešinėn, atga, 
aplink .. .)>

BARŠKUOLĖ. Visi dideliame 
rate. Viduryje du užrištomis akimis. 
„Barškuolė” rankose turi akmenukų 
pridėtą skardinę, o „medžiotojas”1— 
rankšluostį ar popieriais prikištą 
didelę kojinę. Medžiotojas sušunka 
„barškuole”, šis: pakrato skardinę, o 
medžiotojos „muša” kojine į tą vietą. 
Jei per 2 mini nepataiko, vis vien 
pasikeičia vietomis. Tada kita 
vilkiukų pora eina į vidų.
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AIRIJOS skautai ir skautės 
dalyvaus 15-24 m. jaunimo 
forumuose visame krašte. Jie aptars 
savo rūpesčius, reikalus ir skautų 
sąjungai parūpins siūlymų ir 
sumanymų. Tai dalis JUNIMO 
METI PROGRAMOS TAME 
KRAŠTE.

SCOUTING: A PROGRAMME FOR OUR TIMES
IE SCOUT1SME UN PROGRAMME POUR NOTRE TEMPS

30“! WORLD SCOUT CONFERENCE
30e CONFERENCE MONDIALE DU SCOUT1SME
15-19JULY/JUILLET1985 • MŪNCHEN/GERMANY

ISPANIJOS skautų ir skaučių 
bendras komitetas rengia savaittės 
stovyklą nuo 14 iki 19 m. skautiškam 
jaunimui iš Europos. Prie Barcelonos 
įvyksiantis suvažiavimas vadinamas 
EUROFOLK ’85, nes pabrėš įvairių 
kraštų kultūras. Dalyvaus 2.500. 
EUROFOLK ’85 ženklas yra žun- 
iukas:

KANADOS tarptautinis 
vystymo fondas patvirtino, kad skirs 
tiek pat lėšų skautiškiems projektams 
paremti, kiek pasaulinis skautų 
fondas tiems vystymosi darbams 
suteiks.

KORĖJOS skautų sąjunga išl
eido pirmąją savo istoriją — 860 psl. 
fotografijomis iliustruotą knygą su 
apysakom ir nuotykiais iš Korėjos 
skautavimo per 60 metų.

ŽENEVOS, Šveicarijoje, ir 
Cluses, Prancūzijoje, skautai susidė
jo ir surinko žaislų Lenkijos ir 
Libano vaikams. Prieš Kalėdas 
krovinius patys sunkvežimiais 
nuvežė.

FUI salų IV-toji tautinė stovykla 
vadinosi „Saulėlydis vakaruose”.

. SINGAPŪRE birželio 2-6 d. 
įvyks Tarptautinių jaunimo metų 
forumas, kuris suartins Azijos ir 
Ramiojo vandenyno skautus bei 
vyčius su Singapūro jaunimu, 
išvystys srities jaunimui programas, 
padės ugdyti pakantą įvairioms 
kultūroms ir kraštų vystymuisi.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
prityrusiųjų skautų šaka šių metų 
temai pasirinko „Skautai ir vanduo”, 
kreipdami dėmesį į vieną besivystantį 
kraštą — Šri Lanką. Anglai skautai 
renka pinigus 60-čiai šulinių ir žada 
padėti juos statyti. Vilkiukai ir 
skautai Anglijoje susidomėjo savo 
vyresnių brolių projektu. Užmojai 
prasiplėtė į sveikatingumo švietimą, 
vadovų lavinimo stovyklos statybą.

Pasaulinės skautų įstaigos

AIRIJOS skautų ir skaučių 
keturios sąjungos sutarė šiais metais 
prie visų uniformos nešioti tarp
tautinių jaunimo metų ženklą, kurį 
pagamino pasaulinės skautij ir 
skaučių įstaigos.

Pirmąsias dvi liepos mėn. savaites

AFRIKOS raštinė išleido seriją vokų 
su „skelbimais” — priešinėliais ir 
šūkiais: „Skautai augina vištas 
maistingumui skatinti”, „Skautai 
sugeba veisti žuvis”, „Krosnys be 
dūmų taupo kurą” ir kt.
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PRANC&ZIJOJE bus stovyklau
jama rajoninėse stovyklose, o liepos 
19-22 prie Paryžiaus bus jų tautinė 
stovykla.

VENECUELOS skautai 
nusprendė didesnę dalį Jaunimo 
metų skirti šeimų ryšiams sustiprinti 
— pravedama pilna 12 mėn. 
programa, kurioje dažnai dirbama, 
veikiama šeimose ir šeimomis.

Tarp šių metų sukakčių yra šios: 
GRAIKOS skautija — 75 m., 
KORĖJOS — 60 m., BURKINA 
FASO (Afrikoje) — 25 m. OLAN
DIJA švenčia 75 m. skautavimo, 
lygiai kaip ir JAV, kuri ų tautinėje 
stovykloje liepos mėnesį stovyklaus 
apie 45.000 skautų. JAV skautų 
istorija yra 256 psl. knyga su 160 
nuotraukų. Per JAV (berniukų) eiles 
perėjo apie 100.000.000 asmenų. 
JAV sukakties ženklas yra deiman
tas.
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RELIGINIS LIETUVIŲ 
MENAS

vyr.sk.kand. Daiva Venckutė

Liaudies skulptūros

Kada pažiūrime j lietuviško meno 
knygas, ypatingai į tautodailės meną, 
matome beveik vien tik religinėm 
temom sukurtą meną. Menas apima 
bažnyčias, koplytėles, šventųjų 
paveikslus ir namų papuošalus.

Religinis lietuvių menas labai 
dažnai pasirodo medžio drožinių 
formoje. Beveik kiekvienas kaime 
namas turėdavo koplytėlę arba 
dievastulpį. Koplytėlės ir die 
astulpiai būdavo gražiai išdrožinėti 
kryžiaus su Rūpintojėliu arba kokiu 
šventuoju. Šie visi drožiniai būdavo 
padaryti nelavintų žmonių, kurie 
turėjo meilę Dievui ir norėdavo savo 
meilę išreikšti drožinių formoje.

Lietuviai menininkai, ypatingai 
grafikai, pasirenka dažniau religines 
temas, negu kitų tautų menininkai. 
Grafikų paveikslai yra išpjaustomi iš 
medžių ir spausdinami ant pop
ieriaus. Labai dažnai matome Aušros 
Vartų Mariją, koplytėles, rūpin
tojėlius, bažnyčias ir įvairius šven
tuosius paveiksluose. Atrodo kad 
lietuvių mene negali apsieiti be 
religinės temos.
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mMEHĮbTOi
didžioji seinfi

V.s. Kazimiero Batūros ir sesės 
Danutės Batūrienės iniciatyva, 
rūpesčiu ir darbu buvo pagaminta 
vėliava Vasario 16 gimnazijos 
„Aušros” tuntui. Nuotraukoje dalis 
šią iniciatyvą rėmusių Toronto 
vadovų-vių:K 10 K Į DEO. V.S. L 
Yčienė, s. V. Turūta, ps. E 

Simonavičienė, pS. Kastytis Batūra, 
s. E Mockus, s. V. Sendžikas, tėvųk- 
to pirm. K Sapočkinas, v.s. Č. 
Senkevičius, v.s. Kaz. Batūra, ps. D. 
Steponaitienė, v.s. V. Morkūnas, D. 
Batūrienė ir v.s. D. Keršienė. Nuotr. 
St. Dabkaus.

TORONTO 
PASTOGĖJE

Sumanyta — padaryta. V asario 
16 gimnazijos „Aušros” tuntas gavo 
vėliavą ir ją pašventino š.m. kovo 23 
d. Vėliava — Toronto sesių ir brolių 
Gerasis darbelis naujai atgijusiam 
„Aušros” tuntui. S kantiškoji K*.D .K. 
Batūrų šeima — šio Gerojo darbelio 
iniciatoriai ir didieji darbininkai. 
Gražus pavyzdys visiems!
Į ’’Šatrijos” tuntininkė ps. Astą 
Saplienč, šiuo metu gyvendama 
Otavoje,- važinėja j posėdžius, 
sueigas, nuolat palaiko telefoninius 
ryšius su pavaduotojomis. Vadinasi 
— nuotoliai nėra kliūtis, nors kai 
kurie vyresnio amžiaus vadovai 
manė, kad tai nesuderinama. T ai dar 
vienas pavyzdys, kad entuziazmas ir 
noras tokias kliūtis panaikina.

„Rambyno” tuntininkas s. 
Feliksas Mockus, eilę etų nebebuvęs 
aktyviu vadovu, ėmėsi vadovauti 
tuntui, pasikvietęs pavaduotojais du 
jaunus vadovus ps. Arūną 
Kalinauską ir s.v.v.sl. dr. Ramūną 
Saplį. Reikia tikėti to derinio nauda 
ir linkėti sekr&ės.

Toronto vilkiukai laimingiausi, 
nes turi labai gerus vadovus. Tai ps. 
Kastytis Batūra (draugovės tėtis ir 
mama) ir jo pavaduotojas ps. Edis 
Grybas. Jie laimingi su vilkais ir 
jokių kitų siūlomų pareigų nenori. 
Tai teisingo supratimo įrodymas, 
kad draugovė svarbiau, už daug kitų 
dalykų veikloje.

R omuvos stovykla bus nuo liepos 
27 d. Stovyklausim vėl dvi savaites ir 
paminėsim 40 metų sukaktį, kai 
skautaujam už Lietuvos ribų. 
Stovyklai vadovaus rajono vadas s. 
Vytautas Turūta, programą ruošia 
ps. Asta Saplienė su visu būriu 
talkininkų. Ūkį tvarkys žinomas 
mūsų rėmėjas v.vi. Stasys Kuzmas.

V ienišas V anagas

■■■■■■■■■■ iiiiii ■■■■■■■■■ rmw

Antroji vėliavos pusė.
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1985 m A , 
suvažia ™tlanto Raj°no Vadovai 
matosi iį 
Stonienė, 
Vldugirienė.

Seserijos posėdyje 
į d.: Z Dresliutė, G.

B. Banaitienė, I.

Nuotr. ps. fil. T. Meiluvienės

1984 m. Kultūros Tarybos IIpremija 
už proginę Programų inž. skautas 
Eduardas V. Meilus Jr. Atlanto 
Rajono vadijos narys, Brolijos 
Lavinimo Skyriaus Vedėjas.

16

50 metų skautavimo ženkliukas 
segamasfil. V. Mantautui. Ženkliuką 
sega LSS Tarybos Pirmijos pirm, 
v. s.fil- P- M MOLIS. Taip pat 
ženkliuką gavo v.s. D. Venslauskaitė. 
Stebi Vyr. Skautininke v.s. tn. S. 
Gedgaudienė.

50 metų skautavimo ženkliukai buvo 
įteikti Atlanto Rajono vadovams. 
Iškilmėse dalyvauja — stebi: G. 
Trienienė, K Matonis, S. Gedgau
dienė, v.s. Venslauskaitė, V Mon- 
tautas ir iškilmes praveda LSS 
Tarybos pirmijos pirm. v.s. Jil. P. 
Molis.
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Nuotr. ps. f H p Meiluvienės1985 m. Atlanto Rajono Vadovių 
Bendroje sueigoje — iš k. į d.: G. 
Čepas, G. Matonienė, B Banaitienė.

1985 m. bal. 13 d. Atlanto Rajono 
Vadovių suvažiavimo dalyvės su 
Vyriausiu Skautininku, Vyr. 
Skautininke ir LSS Tarybos Pirmijos 
pirmininku Maironio Parko Sodely
je.

AUSTRALIJOS 
RAJONE

IŠ MELBURNO 
SKAUTŲ VEIKLOS 

DŽIUGO TUNTAS
E.G.G.A.V. 

STOVYKLOJE

Balandžio mėn. 28-30 dienomis 
vyko septinti metai iš eilės ESGAV 
(Ethnic Scouts and Guides Associa
tion Victoria) stovykla, ukrainiečių 
stovyklavietėje „Socol”, netoli 
Anglesea. Šios stovyklavietės 
pastatai 1983 metų Victorijos 
gaigruose buvo sudegę, bet 
ukrainiečiai juos jau atstatė, 
programa buvo paruošta ir pravesta 
stovyklos komiteto, kuriame Džiugo 
tuntų atstovauja vyr.sk.vir.skl. K. 

Baškytė, j.b. A. Vaitiekūnas ir 
vyr.sk.kand. V. Gaidelytė.

Džiugo tuntų stovykloje 
atstovavo 26 skautės ir skautai. 
Grupei vadovavo sk.v.vir.skl. A. 
Šimkus, skaučių vadovė vyr.sk. D. 
Balnionytė, o skautų sk.v. D. 
Alekna. Stovyklos daktaras buvo 
taip pat tunto narys j.b. R. Liubinas. 
ESGAV organizacija buvo įsteigta 
dalinai v.s. H. Antanaičio iniciatyva 
ir ji iki šiol veikia gana aktyviai. 
Normaliai šioje stovykloje dalyvauja 
skautai ir skautės penkiolikos metų 
ar virš, tačiau lietuvių grupėje buvo 
keli ir jaunesni, bet visi įsijungė į 
vykdomų programų labai aktyviai.

Ten apie 10 vai. nakties radome 
sesę Kristinų Baškytę ir brolį Min
daugų Simankevičių nekantriai 
belaukiančius. Palapinių vietos buvo 
iš anksto pramatytos tai nedelsiant 
imtasi statybos darbo nakties tam
soje. Dirbo visi išsijuosę ir netrukus 
buvo pasiruošta nakvynei. Tik liko 
neaišku ar vyresnių sesių palapinė 
buvo netyčia ar sąmoningai pastatyta 
išvirkščiai. Šio fakto daugelis net 
nepastebėjo, nes stovykloje buvo 
pilnai užimti įvairiais užsiėmimais. 
Prieš einant poilsiui visi buvo 
pavaišinti karštais gėrimais bei 
pyragaičiais.

Šeštadienio rytą po normalaus 
apsitvarkymo bei pusryčių 
pasiruošėme stovyklos atidarymo ir 
vėliavų pakėlimo ceremonijai. 
Išsirikiavus apie 170 skaučių ir 
skautų buvo pakeltos 8 vėliavos — 
Australijos, Estijos, Latvijos, Lenki
jos, Lietuvos, Rusijos, Ukrainos ir 
Vengrijos. Vėliavas kėlė kiekvienos 
tautybės tautiniais rūbais apsirengę 
skautas ir skautė, giedant tos 
tautybės himnų. Šinoma, Australijos 
himnų giedojo visi, nors dalyvavo ir 
australų skautų ir skaučių vienetai.

Po šios įspūdingos ceremonijos 
stovyklautojai buvo padalinti į 
užsiėmimų grupes, kurios išsilaikė 
per visą stovyklavimo laiką. 
Užsiėmimai buvo pradėti su nerimta 
oiimpijada (silly Olympics) stočių 
sistema. Kiekvienoje stotyje atliekant 
kitokį užsiėmimą, bandant įrodyti 
savo tariamus sportinius gabumus 
nustatytame laikotarpyje, pav. 
lenktyniauti surištom kojom pri
jungiant vis po vieną asmenį daugiau, 
bėginėti per įvairias kliūtis, keltis 
plaustu — pripučiamu matracu per 
baseiną ir t.t. Esant palankiam orui 
šis užsiėmimas praėjo nuotaikingai ir 
grupės nariai užmezgė pažintis. Po 
šio užsiėmimo stovyklautojų apetitai 
pietums buvo neblogi.

LI .TUVOS 
NAC CN.'.'.INE 
M K ’ L YDO
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Po pietų įvyko „karo žaidynės” 
miške. Pusė grupių gynė pasiektina 
tikslų, kita pusė slinko prie tikslo. 
Visi turėjo dėvėti kepures ir buvo 
atpažinami iš dėvimų numerių. 
Gynėjai dienos šviesoje apgynė 
tikslų, bet pagal teisėjų teigimų 
puolėjai pasireiškė labai gerai, pav. 
mūsiškei Aleksas Brovedani buvo 
sučiuptas vos metras ar du nuo tikslo, 
o Audra Šimkutė taip pat buvo 
pagauta vos keli metrai nuo tikslo. 
Nedalyvavusieji „kare” žaidė tinklinį 
(nedidelis skaičius).

Po vakarienės buvo pasiruošimas 
laužui. Kiekviena tautybė turėjo 
paruošti po vienų pasirodymų, 
padainuoti po kelias dainas bei 
pravesti kelis šūkius. Buvo įvesta ir 
naujenybė — kiekvienos grupės 
vadovas turėjo paruošti nedaugiau 
kaip trijų minučių pokalbį iš anksto 
nurodyta skautybės tema. Šie 
pokalbiai buvo įterpti tarp 
pasirodymų ir dainų. Atrodo, praėjo 
gana sėkmingai, nes stovyklautojai 
sekė labai atydžiai. Reikia 
pasidžiaugti Džiugo tunto dalyviais 
tiek giedant himnų vėliavos pakėlime 
tiek dainuojant prie laužo skambėjo 
neblogai. Toli gražu nebuvome 
silpiniausias vienetas, bet žinoma 
galima išpildymų gerokai pagerinti 
įdėjus daugiau pastangų bei atliekant 
daugiau praktikos. Laužas buvo 
užbaigtas su kiekviena tautybe išpil- 
dant „maldų” ateina naktis.

Laužui užsibaigus buvo duodami 
naktipiečiai ir paskelbta tyla, bet po 
neilgo laikotarpio visi buvo prikelti 
naktiniam žaidimui. Kiekvienai 
grupei buvo užduotas uždavinys 
surasti ar pristatyti iš anksto 
numatytus daiktus, reikmenis, bet 
kai kų improvizuoti. Vyko didelis 
sujudimas nakties tamsoje. 
Uždaviniai buvo įvertinti taškų 
sistema. Po naktinio žaidimo brolis 
Algis laukė savo pastovyklės prie 
liepsnojančio lauželio su karšta kava 
ir sausainiais. Prie savo pastovyklės 
laužo sesės ir broliai dar praleido šiek 
tiek laiko patyliai šnekučiuodami, 
pasidalindami dienos įspūdžiais. 

Sesė Anita Baškytė po tyru 
žvaigždėtu dangumi aiškino 
jaunesniem sesėm ir broliam 
astronomijos paslaptis. Stovyklauto
jai vienas po kito miego užburti 
dingo savo palapinėse, kol galiausiai 
liko tik broliai Gintaras Šimkus ir 
Lukas Zdanius vis dar bandydami 
įsitikinti astronomijos paslaptimis, 
bet vadovas juos greit įtikino sapnų 
karalystės tikrove.

Gi mūsų šaunieji budžiai ir vyčiai 
savo nuošaliai įkurtoje pastovyklėje 
tęsė savo lauželį, į kurį atsilankė visa 
eilė kitų tautybių vyresniųjų sesių ir 
brolių. Atsilankė net ir visos 
stovyklos adjutante. Jie visi smagiai 
pabendravo kol galiausiai i: r~m 
nakties prieglobstis užmerkė ak '

Sekmadienio rytas aiškiai 
pranašavo visiškai vasariškų dienų. 
Po pusryčių ir vėliavos pakėlimo 
tęsėsi grupiniai užsiėmimai — 
lėktuvų statyba, lenktynės, bei 
grupiniai scenos vaizdeliai pavaiz
duojantys kokį nors aviacijos įvykį. 
Lėktuvų statybai buvo nustatytos 
gairės. Buvo įdomu stebėti lėktuvų 
paradų, na o lėktuvų lenktynės sukėlė 
daug juoko ir įvairių nuotykių. 
Nemažai juoko sukėlė ir grupių 
sceniniai bandymai. Išvada — 
pretenduojančių filmų direktorių nei 
viena grupė neturėjo. Po pietų vyko 
stovyklos mišios, kurias atnašavo 
vengrų jaunas kunigas, 
pritaikydamas esamai šventei b i 
progai pamokslų. Sekė pastovyklių 
apvalymas, susipakavimas ir 
uždarymo paradas su vėliavos 
nuleidimu, kuris kaip ir atidarymo 
ceremonija buvo atliktas su tautiniais 
rūbais apsirengusiais atstovais bei 
tautybių himnais.

a. š.

LAUŽAI 
LIEPSNOJA . . .

Kiek džiaugsmo, kiek jaunatvės 
energijos ir gražios nuotaikos 
patyriame prie liepsnojančio laužo. 
Nesvarbu ar stovykla didelė ar maža. 
Mūsų jausmai tokie patys. Dažnai 
nuliūstame prie paskutinio, 
užbaigiamojo stovyklos laužo. 
Galvojame, kada ir kur vėl 
susitiksime prie degančio laužo.

Camp Edith Macy stovykloje, 
JSValstybėse, 1926 metais įvyko IV- 
oji Pasaulio Skaučių Konferenišja. 
Buvo šalta, tad konferencija — 
stovykla buvo pastate. Didžiojoje 
salėje visų laikų degė židinys. 
Kiekviena atvykusi atstovė, 
ateidama į laužų atnešė, kelias 
pliauskas, perrištas paparčiais, ir 
dėjo į rusenantį židinį. Tuo pačiu 
metu ji pasakė kokių dovanų jos 
kraštas duoda pasauliui.

Vėliau gimė idėja atsinešti 
paskutinio laužo pelenus. Pakako 
mažo žiupsnelio, nereikėjo gabenti 
didelio maišo pelenų. Tuos pelenus 
skautės dėjo į laužų, pasakydamos iš 
kokio laužo tie pelenai.

Pas mus vienu metu, gyvenant 
toli nuo tėvynės, pirmųjį laužų 
pradėjome uždegti su degtukais iš 
Lietuvos. Atsisveikinant prie 
paskutinio stovyklos laužo rankose 
laikėme uždegtas žvakutes, kurias po 
stovyklos galėjome parsivežti namo. 
Tas pačias žvakutes kai kurie iš mūsų 
vežėmės vėl į kitų, didesnę, stovyklų. 
Taip vienas brolis Australijoje dar 
turi žvakutę, kuri buvo uždegta 1971 
m. Iiepos31 d. Jubiliejinėje25-mečio 
Stovykloje Schwetzingen — Vokieti- 
joje ir degė kiekvienoje Australijos 
rajono ir abiejose LSS VI Tautinėse 
Stovyklose (Australijoje ir J.A.V.). 
Dabar toji žvakutė liko tokia mažutė, 
tad yra saugoma kaip brangus 
prisiminimas.

B.
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SKAUTAI SYDNEJUJE

* Sydnejaus „Aušros” ’tunto Sk. 
Vyčių Geležinio V ilko būrelis V elykų 
atostogų metu, balandžio 5-8 d.d., 
„Aušros” tunto stovyklavietėje In- 
gleburne buvo suruošęs instruktorių 
paruošimo kurselius. Būreliui 
vadovauja s.v.v.s. Arvydas Zduoba.
* D.L.K. Gedimino Skautų 
draugovės 3 dienų stovyklėlė, kurioje 
stovyklavo 11 brolių, įvyko 
balandžio 12-14 d.d., ten pat, In- 
gleburne. Jai vadovavo draugovės 
draugininkas, s.v. Petras Kapočius.
* Balandžio 14 d., savo
stovyklavietėje, Ingleburne, 
„Aušros” Tuntas suruošė nuotaik
ingų margučių popietį, kurio metu 
premijuoti „gražiausi iš gražiausių” 
ir lietuviškiausi margučiai, vyko 
įvairūs žaidimai: margučių
ritenimas, įvairios lenktynės ir t.t.

Dienos pabaigoje į stovyklavietę 
atvykusi iš Lietuvos Velykų Bobutė 
visus apdalino velykaičiais.

Tą gražių Atvelykio dienų į 
stovyklavietę atvykusius svečius ir 
viešnias (kurių susirinko nemažas 
būrys) dešrelėmis, tušintais 
kopūstais, kava ir pyragais vaišino 
vyr. skautės ir sk. vyčiai. Pravesta ir 
sėkminga loterija, kurios puikūs 
fantai buvo bematant išgraibstyti.
* Kovo 23 d. Sydnejuje skautiškų- 
lietuviškų šeimų sukūrė du „Aušros” 
Tunto vadijos nariai — v.s.v.sl. 
Audronė Stašionytė ir s.v.pl. 
Raimondas Jurkšaitis. Ta proga — 
laimingo šeimyninio gyvenimo!
* Kovo 22 d., Lidcombe ligoninėje, 
mirė a.a. Antanas Miliauskas, 69 m. 
amžiaus, buv. „Aušros” Tunto vienu 
pirmųjų skautų tėvų komiteto narys. 
Ilsėkis ramybėje!

B.Ž.

LAIŠKAS IŠ
AMERIKOS

LSS Garbės Skautininkui, v.s. V. 
Šenbergui mirus, Australijos skautų- 
čių vardu buvo pasiųsta užuojauta 

Velionio šeimai. Rajono Vadas, 
v.s.fil. B. Barkus gavo šį laiškų iš 
Clevelando, J.A.V.: „. . . buvau 
giliai sujaudinta gavusi iš tolimos 
Australijos užuojautų, atsiskyrus 
nuo mūsų Valdemarui. Išreiškiu 
Jums, Broli, ir visiems Jūsų 
skautams-tėms nuoširdžių padėkų — 
buvo tikra paguoda man ir visai 
mūsų šeimai patirti tiek meilės ir 
pagarbos, parodytos V aldemaro 
atminimui ...” — rašo Velionio 
našlė, v.s.fil. Apolonija Blynaitė- 
Šenbergienė.

Inf.

MIRĖ PS. IGNAS 
PRANULIS

Balandžio 24 d., Sydnejuje, mirė 
ps. Ignas Pranulis, visuomenininkas, 
skautų veikėjas.

Velionis gimė 1908.12.5, 
Linkuvoje. Baigė Komercinę 
mokyklų Pasvalyje ir suaugusių 
gimnazijų Kaune.

1948 m. atvyko į Australijų, kur 
pastoviai apsigyveno Sydnejuje ir 
kurį laikų aktyviai reiškėsi vietos 
lietuvių bendruomenės gyvenime, 
daugiausiai laiko jis skyrė skautams.

Į Skautų Sąjungų įstojo 1925 m., 
Linkuvoje. Matyt ten ėjo gana 
svarbias pareigas, nes iš Lietuvos 
išvyko vyr. skiltininko laipsniu.

Vokietijoje, tik kų atgaivinus 
LSS, aktyviai prisidėjo prie atkurtų 
vienetų veiklos. 1946 m. pakeltas į 
paskautininko laipsnį. 1947-48 m. 
Scheinfelde, buvo „Panerio” Tunto 
tuntininku.

1950-52 m. buvo Sydnejaus 
Vietininkijos vietininkas. 1954-55 m. 
— Skautų Tėvų Globos komiteto 
(Org.) narys. Vienas Sydnejaus 
lietuvių skautų • stovyklavietės įsigi
jimo propagatorių. Priklausė Sk. 
Vyčių Geležinio Vilko 
būreliui/ draugovei, buvo šio vieneto 
vadu 1958-59 m. Dalyvavo Sydne
jaus Skautų Židinio veikloje. 1960-61 
m. buvo nariu I-sios Rajoninės 
Stovyklos Org. Komitete.

A.a. L Pranulis vėliau įsigijo 
Darlinghurste nuosavų įvairių 
produktų krautuvę. Skųsdavosi, kad 
pirkėjų esu nemažai, bet nedaug 
mokančių (jo minkštų širdį žmonės 
mokėjo išnaudoti . . .). Atrodo, kad 
jis krautuvėje praleisdavo ilgas 
valandas. Tuo pačiu, atitrūko ir nuo 
lietuviškojo gyvenimo ir per 
paskutinius 20 m. apie jį mažai kas 
tebuvo girdėti.

Ligos metu jį lankė Soc. Globos 
Draugijos moterys ir —- retkarčiais
— vienas, kitas židinietis.

Tebūnie tau lengva Australijos 
žemė, broli Ignai!

v.s. B. Ž.

SESĖS, PRISIMINKITE 
RUGSĖJO 4 DIENĄ

Šiemet skautės visame pasaulyje 
švenčia savo gyvavimo 75 metų 
sukaktį, Kodėl sesėms rugsėjo 4-oji 
diena yra reikšminga? Tų dienų 1909 
metais Londone, įvyko Kristalo 
Rūmų skautų sąskrydis. Į šį sąskrydį 
suvažiavo 11 Į)00 berniukų pamatyti 
ir pagerbti Skautybės Įkūrėjų, savo 
vyriausių Šefų, generolų Sir Robert 
Baden-Powell. Jie žygiavo 
saliutuodami pro svečių estradą.

Tačiau jo džiaugsmas staiga 
pasikeitė į nustebimų. Mat, pačiame 
gale žygiuojančių skautų 'ėjo 
nedidelis būrys mergaičių. Tik ilgi 
mergaičių sijonėliai skyrė jas nuo 
berniukų, nes jos irgi dėvėjo skautų 
skrybėles, kaklaraiščius, marškinius, 
nešė kuprines ir kitus skautiškus 
reikmenis. ~

Po parado Skautų Šefas Baderi- 
Powell priėjo prie mergaičių 
pasikalbėti. „Kas jūs esate”, — 
pasiteiravo jis. „Mes esame skautės”',
— atsakė jos. „Bet juk nėra joįių 

’Skaučių!” — „Skautės yra”, -y- sekė 
skubus atsakymas, nes mes ęsaįhe 
skautės! . . .”

Ir taip BP pakeitė savo 
; nusistatymą, kad skautavimas yra tik 
; berniukams.. Grįžęs namo jis parašė 
, „Gairės Mergaitėms Skautėms”.
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ŠV. JURGIO ŠVENTĖ
CLEVELANDE

Kas met Pilėnų tuntas rengia šv. 
Jurgio iškilmingų sueigą ir kviečią 
kitas šakas prisidėti. Deja, vis tenka 
vieniems sueigas turėti ir tik tėveliai ir 
artimieji dar teikias ateiti.

Pilėnų . tunto užprašytos šv. 
Mišios. Jas atnašavo dvasios vadas 
kun. ps. G. Kijauskas, s.j. 
Pamokslininkas priminė skautams 
apie šv. Jurgį, ir pasidžiaugė, kad 
skautai ir skautės dalyvauja 
pamalduose. Po pamaldų skubėjome 
į Lietuvių namus priešpiečiams ir 
iškilmingai sueigai. Priešpiečių 
maldą sukalbėjo kun. L. Zaremba, 
s.j. Po skanių ir sočių priešpiečių 
Pilėnų tunto tuntininkas s. R. 
Belzinskas paprašė skautus rikiuotis 
iškilmingai sueigai. Rikiavosi ir 
Neringos tunto atstovės su tut- 
nininke ps. D. Vadopoliene.

Keli skautai kandidatai davė 
įžodžius ir tapo geltonšlipsiais. 
Taipogi, keli davė ir prityrusių 
skautų įžodžius. Už paramą Pilėnų 
tuntui v.s. VI. Bacevičiui buvo 
įteiktas kaklaraištis su Baden-Powell 
ac'aizdu švenčiant pasaulio skautų 
75 metų jubiliejų. Pilėnų tunto tėvų 
komitetas gan stipriai remia skautus, 
todėl ir jie nebuvo pamiršti sueigoje ir 
visi gavo pačių skautų pagamintus 
suvenyrines dovanėles.

Po ateina naktis, mes skirstėmės 
namo. Vieni linksmi, kiti apsigalvoję 
apie ateitį ... Ir prisimena mano 
pernai parašyti į Skautų Aidą keli 
sakiniai. Pažvelgus į veidus ir min
timis nukeliavus į netolimą praeitį ir 
norėtųsi paklausti:

O kur Jūs sesės ir broliai šiuo 
metu? Mes per švento Jurgio šventę 
atsinaujinome ir toliau, žengiame į 
gražesnį rytojų.

V. Bacevičius

Clevelando Neringos tunto sesės 
atstovės per šv. Jurgio šventę 
Clevelande.

Nuotr. V. Bacevičiaus.

Pilėnų tunto skautų įsakymus skaito 
prityręs skautas R Minkūnas.

Pilėnų tunto prityrę skautai gauna 
naujus kaklaraiščius.

Už pagalbą Pilėnų tuntui s. R. 
Belzinskas įteikia skautišką leliją 
Pilėnų tunto tėvų komiteto atstovui 
P. Stungiui.
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Draug. ps. Aleksas Spirikaitis su 
D. L K Kęstučio Draugovės vilkais 
Kaziuko mugėje. Draugovė „ Skautų

aidui” atsiuntė mugės rieestainių 
pelną

Skautę įžodį duoda Beržinskas, 
Butkus ir Taraška

VASARIO 16 
GIMNAZIJOS

,AUŠROS” TUNTO
VĖLIAVOS 

ŠVENTINIMAS IR 
KAZIUKO.MUGĖ

Į Frankfutgų atsikėlusi Mickų 
šeima labai pagyvino Vasario 16 
Gimnazijos skautus. Savo dukrų 
Nidą jie atsiuntė į gimnazijų, o s.fil. 
Meilė Mickienė su sūnumi s.v.kand. 
Pauliu ėmėsi vadovauti „Aušros” 
tunto skautams, paskutiniu laiku 
beveik kiekvienų savaitgalį 
praleisdami gimnazijoje. Uolaus 
darbo vaisiai netruko pasirodyti. 
Dabar tuntų sudaro ,„Gražinos” 
draugovė, apjungianti 24 skautes, ir 
„Vytauto Didžiojo” dr-vė, sutelkusi 
26 skautus. Taigi daugiau kaip pusė 
mokinių yra skautai. Nuo šių mokslo 
metų pradžios jie ėmė ir viešai 
rodytis. Per iškilmes uniformuoti 
skautai ne tik pakelia į stiebų 
lietuviškų vėliavų, bet su ja ir į 
bažnyčių ateina. Dabar įsigijo 
puošnių skautiškų tunto vėliavų, 
pagamintų pagal vyr.sk. Danutės 
Baturienės projektų. Tai Toronto 
skaučių ir skautų dovana.

Vėliava buvo iškilmingai pašven

tinta 1895 m. koVo23 d., dalyvaujant 
visiems uniformuotiems skautams, 
kitiems mokiniams ir svečiams. 
Krikšto tėvais pakviesti gimnazijos 
ūkio vedėja ir skautų globėja p. 
Eugenija Lucienė ir direktorius 
Andrius Šmitas. Gimnazijos 
valgyklos gražiai išpuoštoje salėje 
skiltimis išsirikiavusių sesių ir brolių 
raportus priėmė tunto komendantas 
s.v.kand. Paulius Mickus ir perdavė 
tuntininkei s.fil. Meilei Mickienei. 
Po tuntininkės pasisveikinimo ir 
skilčių šūkių, dvi paukštytės į salę 
įnešė suvyniotų ir kaspinu perrištų 
vėliavų. Vyr.sk.vyr.sl. Jūratė 
Lemkienė perskaitė Toronto skautų 
vėliavos dovanojimo raštų — 
sveikinimų ir vėliavų perdavė krikšto 
tėvams. P. Lucienė prie tunto 
vėliavos pririšo gražių tautinę juostų. 
Vėliavos šventinimo aktų perskaitė 
tunto komendantas. Vėliavų šven
tino tunto katalikų ir evangelikų 
dvasios vadovai — kun. J. Dėdinas ir 
kun. Fr. Skėrys.

Kafbėjo • kun. Dėdinas, 
įtaigaudamas, kad skautai būtų tokie 
skaidrūs, kaip tos vėliavos spalvos, ir 
tokie (morališkai) švarūs, kaip jų 
uniformos šiandien. Kų nors šventin
ti reiškia pavesti ypatingai Dievo 
globai. Dievas tokias intencijas 
priima ir siunčia Angelų Sargų. 
„Aušros”' tuntas daro sutartį su 

Dievu. Skautai pasižada gyventi ir 
elgtis pagal savo šūkį — Dievui, 
Tėvynei, Artimui — o Dievas 
laimina. Tunto vėliava, — rašoma 
kvietime, — skautų organizacijos 
ideologijos simbolis, nematomos 
idėjos matomas ženklas. Tų skautų 
simbolį bei ženklų čia ir šventiname. 
Tuntininkė s. Mickienė prie vėliavos 
prisegė Šv. Kazimiero ženkliukų, šiai 
progai prisiųstų buv. Vyriausios 
Skautininkės D. Eidukienės.

Kun. Fr. Skėrys perskaitė jo 
paties sukurtų vėliavos, šventinimo 
maldų, o kun. Dėdinas pašventino 
vėliavų. Visi sukalbėjo Tėve Mūsų ir 
sugiedojo Marija, Marija. Krikšto 
tėvai perdavė vėliavų tuntininkei, o ši 
— gimnazijos skautams. Sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Komendantas perskaitė tunto 
įsakymus. Prie vėliavos išsirikiavo 
įžodį duodantys skautai kandidatai: 
Tanja Grunwaldaitė 
Astrida Krausaitė
Jūratė Toraitė
Aleksandras Janulis
Heinrikas Martens
Juris Roitas
Jonas Venckus
Mark Vyčas
David Young

ir prityrę skautai kandidatai:
Gabrielė Grunwaldaitė 
Tanja Huberytė
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Edita Kirkickytė
Ingrida Kotkytė
Milda Motekaitytė
Ingrida Povilianskaitė
Severiną Vanagūnaitė
SSILVIA Vosyliūtė
Virginijus Jocys
Erikas Lichtas
Oliver Lippmann
Viktoras Račkauskas
Arūnas V anagūnas

Įžodį pravedė ir daugumai pir
muosius skautiškus kaklaryšius 

užrišo jų tuntininkė s.fil. Meilė 
Mickienė. Gerojo darbelio mazgelius 
užrišo dvasios vadovai, o tėvynės 
ilgesio — tėvai; jei jų nebuvo, tų 
atliko krikšto tėvai. Davę įžodį buvo 
pasveikinti su gėlėmis. Tuntininkė s. 
Mickienė apdovanota didele puokšte 
gėlių. Išnešus vėliavų ir pasibaigus 
iškilmingai sueigai, tuntininkė 
padėkojo visiems už atsilankymų ir 
pakvietė į Kaziuko mugę. Kvietė 
visus vaišintis, susipažinti su skaučių 
ir skautų rankdarbiais bei Velykų 

margučiais, o jei kas patiks — ir 
įsigyti, o taip pat išbandyti savo laimę 
loterijoje.

Vaišintis tikrai buvo kuo — 
karšta kava bei arbata kvepėjo, o 
stalas linko apkrautas tortais ir 
pyragais. Buvo ir skani staigmena — 
karšti koldūnai, nekalbant jau apie 
dešreles su kopūstais.

Vėliavos šventinimo iškilmės ir 
Kaziuko mugė užtruko ketvertų 
valandų.

JL

DETROIT

Vyresnieji broliai ir vilkiukai su 
vadovu sk. v. Paulium Jurgučiu 
pasiruošę priimti svečius.

Detroito 28-tąją Kaziuko mugę 
atidaro Gabijos tunto tuntininkė ps. 
fil. Danguolė Jurgutienė. Šalia Balti
jos tuntininkas ps. Juozas Orentas ir 
LB pirmininkas Jonas Urbonas.
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Visos nuotraukos Almos 
Matyekaitės.

Svečiai vaišinasi tėvų ■ komiteto 
pagamintais valgiais.
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Smagiai darbuojamės: aguonėlės ir 
dobiliukai.

Prie vieno iš skautų darbelių stalų 
paukštytės Dana Barauskaitė, 
Aleksa Ervestė, Daiva Stonytė 
linksmai talkininkauja draugininkei 
vyr. sk. Kristinai Butkūnaitei'.

23

v.s. Malvinai Jonikienei, visos 
Lietuvių Skautų Sąjungos vardu 
tariame skautišką padėką už ilgametį 
rūpestingai atliktą darbą Skautų 
Aido administratorės pareigose.

Visos Lietuvių Skautų Sąjungos 
vardu sveikiname sesę v.s. Albiną 
Ramanauskienę ir nuoširdžiai dėko
jame už sutikimą perimti Skautų 
Aido administratorės pareigas.

Budėkime!
v.s.fil. Petras Molis 
LSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininkas

f

Lėlių teatrą, kurį suruošė vyr. 
skaučių draugovė,įsijautę seka netik 
vaikučiai, bet ir tėveliai.

Jaunesnės skautės 
ir vyresnės- sesės 
atidarymo metu.
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SKAUTIŠKAS
JUMORAS

Rajoninėje „Baublio Aido” 
Stovykloje buvo linksma ir smagu. 
Drauge su jaunaisiais čia 
stovyklavo ir keli židiniečiai iš 
Geelongo ir-Sydnejaus . . .

0 dabar truputėlis jumoro iš- 
stovyklos laužo laikraštėlio!

,J. Ž."

R. S. AKTUALIJOMIS
Stovykla gražioji 
sukvietė vėl mus, 
bus čia daugel džiaugsmo, 
daug čia juoko bus! . . .

£ia per dienas žaisim, 
džiūgausime mes, 
o iškrėtus „baikas” 
tuoj į „Baublį" ves ...

O iškasus reikia 
vėl išlygint jas!. .. 
Taip ir stovyklaujam 
per dienų dienas!. ..

Kaip rytoj mums seksis, 
broliai — parašysime, 
o šiąnakt — sudievu, 
gal pasimatysime! - Mama, galiu prikelti tėvelį?

Ieško brolis Šarkis 
„nekaltų sielų”, 
kad „Baublin” įkišęs 
sau barzdon juoktūs .. .

Murma mūs’ virėjas:
— „Steikų” negana . . . 
Skautų primarmėjo, 
kaip dar niekada!...

— Greit nuvalgys plaukus . .. 
. .. ausis nukramtys!.. . — 
murma, kepdams blynus,
o jų trūksta vis . ..

Viršininkai mūsų 
tai labai „geri” — 
neapsidairysi — 
duobes tuoj kasi .. .

KAD DRAMBLIŲ NEBŪTŲ ...
Žmogus sėdi ant stogo, drasko 

ir mėto mėlynus popieriukus. Su 
laiku jis atkreipė tvarkos dabotojų 
dėmesį . . .

Užlipęs ant stogo policininkas 
klausia, kodėl jis mėto nuo stogo 
popieriukus ...

— Kad drambliai čia 
neateitų!.. .

Čia dramblių nėra.
— Užtat ir nėra!...

Jaunas skautas, pirmą kartą 
stovykloje eidamas į naktinę 
sargybą:

— Broli, adjutante, o kada 
mums išduosite
kulkosvaidžius?.. .

Užrašė: x

•Sauliukas stovykloje nusikalto 
drausmei. Skiltininkas supykęs 
klausia:

— Pasakyk, neklaužada, kaip 
tave nubausti?

— Taip pat, kaip ir pernai 
Romuvoje. Prisimenat, broli 
skiltininke?
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