
ŠV. KAZIMIERO paveikslu dekoruotas Nepri
klausomos Lietuvos laikais skautų stovyklos stalas. 
Tokio paveikslo projektą buvo paruošęs s. dail. J. Vai
nauskas. Jis pats paveikslą sudarė II Tautinėje Sto
vykloje ir lietuvių paštovyklėje Švedijos skautų tauti
nėje stovykloje. Lietuvoje buvo atkurtas vadovų lavi
nimo ir kitose stovyklose.
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REDAKCIJOS NARIAI KITUR:
Anglijoje: s. J. Maslauskas 
Australijoje: v. s. F. N everauskas 
Australijoje: ps. R. Zinkutė 
Chicagoje: s. A. Namikienė 
Clevelande: s. V. Bacevičius 
Los Angeles: s. A. Paiiūrienė
New Yorke: ps. B. Kidolienė 
Toronte: v. s. C. Senkevičius

adresu. Rankraščiai taisomi bei 
jei iš anksto to pageidauta.

SKAUTŲ AIDO 1968 m. garbės 
prenumeratoriai ($10.00):

1. Dr. A. Dailydė, Toronto, Canada.
2. Dr. J. Yčas, Toronto, Canada.
3. Dr. G. Girdauskienė, Toronto, Canada.
4. s. Č. Kiliulis, Dorchester, Mass.
5. s. K. Nenortas, Dorchester, Mass.
6. p. A. Andriulionis, So. Boston, Mass.
7. s. VI. Bacevičius, Cleveland, Ohio
8. s. G. Juškėnas, Cleveland, Ohio.
9. s. V. Jokūbaitis, Cleveland, Ohio.

10. s. N. Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio.
11. p. V. Šniolis, Cleveland, Ohio.
12. v. s. V. Šenbergas, Cleveland, Ohio.
13. A. Baliūnas, Cleveland, Ohio.
14. s. R. Povilaitis, Chicago, III.
15. Dr. J. Skrinska, Willowick, Ohio.
16. v. s. P. Molis, Shrewsbury, Mass.
17. s. A. Kerelis, Chicago, III.
18. D. Jaraitė, Highland, Ind.
19. Kernavės Skaučių Tuntas, Chicago.
20. v. s. J. Gapneris, Chicago, Ill.
21. s. A. Šetikas, Catharines, Kan.
22. Kun. Dr. P. Ragažinskas, Pecos, Texas.
23. s. S. Kunstmanienė, Chicago, Ill.
24. Dr. J. Urbaitės, Toronto, Canada.
25. ps. V. Matulevičiūtė, Worcester, Mass,
26. v. s. VI. Vijeikis, Chicago, Ill.
27. Vinco Krėvės dr-vė, Chicago, Ill.

SKAUTŲ AIDO Rėmėjai:
1. Omahos Neries t-tas, Vasario 16 gim-jai $64.00
2. Seserijos Vadijos narės per v. s. I. Jonaitienę $54.00
3. Žalgirio ir Baltijos t-tai Bostone $25.00

4. Hamiltono Ateitininkai Sendraugiai $25.00
5. Aušros Vartų t-to Čikagoje, Vasario 16 g-jai $25.00
6. Kernavės t-to per ps. D. Dundzilienę $20.00
7. s. A. Šetikas, Catharines, Canada, 4 pren. $16.00
8. v. s. O. Saulaitienė, Conn., 4 pren. $16.00
9. Aušros Vartų t-to Partizanės Vaidilutės

vyr. skaučių būrelis Čikagoje $10.00
10. Aušros Vartų t-to Miegos vyr. sk. būrelio

Čikagoje $10.00
11. Aušros Vartų t-to Gražinos vyr. sk, $10.00
12. ps. V. Matulevičiūtė, Worcester, Mass. $ 8.00
13. Kun. Dr. P. Ragažinskas, Pecos, Texas $ 5.00
14. ps. G. Surdėnas, Blackwood, N. J. $ 5.00

Ačiū!
Administracija

Kas būtų?
Jei suvedant gerai pavykusių Kaziuko mugių apy

skaitas, būtų prisiminta ir SKAUTŲ AIDO reikalai!
Joks laikraštis neišsilaiko iš prenumeratų.
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SKAUTYBĖ

Skautybė yra žaidimas vaikų ir jaunuolių būdui ug
dyti, žaidžiamas daugiausia po atviru dangumi. Tam tiks
lui atsiekti naudojamas skilties vienetas, kad per jį vaikas 
ar jaunuolis būtų paveiktas lavintis fiziniai, protiniai ir 
dvasiniai, vadovaudamasis laisvu noru prisiimtu skautų 
įžodžiu ir įstatais.

Skautybė pasisako už asmens laisvę. Kad sąjūdis būtų 
ko nors vertas, jaunimas laisva valia turi susirišti su mūsų 
idealais savo širdyje, savo sąžine. Įžodis neturi būti vien 
organizacijos nustatytas dalykas.

Jaunimui patinka reikštis žodžiu, mintimi ir darbu. 
Skautybės tikslas išugdyti savarankiškus, nepriklausomus 
žmones. Bet, kaip B.-P. sakė: “Asmens laisvė tik tiek leis
tina, kiek ji netrukdo, nesusikerta su visos bendruomenės 
gerove”.

Skautas mokosi išsilaikyti, kad neapsunkintų kitų. Jis 
pratinamas tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui laisva va
lia ir laisvu sutikimu.

Skautybė be paliovos skelbia pozityvias dorybes ir 
stengiasi įgyvendinti jas gyvenime per žmones.

Jei kada kildavo sunkumų ir nesusipratimų, jie būda
vo sprendžiami draugiška dvasia, nes kiekvienas nuošir
džiai stengdavosi suprasti kito nuomonę. Skautybės dva
sia gali pašalinti nesklandumus ir problemas, atsiradusius 
per suaugusiųjų žmonių prietarus ir įtakas iš lauko.

Todėl turime spiestis į krūvą, bendradarbiauti savo 
tarpe pagal vieningus principus, tikslą ir metodą ir palai
kyti skautišką draugiškumą su kitais. Mūsų skleidžiamoji 
gera valia turi įtraukti į savo ratą visus, su kuriais susi
duriame.

Turime vienas antrą padrąsinti ir įkvėpti.
B.-P. dėsto: “Tarnavimo mokymas nėra tik teoretinis 

dalykas, bet dviejų aiškių fazių rezultatas — geros valios 
dvasios skiepijimas ir progų šiai gerajai dvasiai reikštis 
parūpinimas.

“Mokymas vyksta daugiausia pavyzdžiu, ir vadovas 
geram kely, patriotiškai pasišvęsdamas berniukui tarnau
ti, ir tai vien tik už dvasinį atlyginimą”.

Tą daryti galima tikrai tik tada, jei prisiimi skautų 
įžodį ir įstatus visu rimtumu — ir dar griežčiau ir skrupu
lingiau, juo vyresni esame.

Bendrom jėgom stenkimės išlaikyti savo Sąjūdį jau
nos kartos labui. Teperims jį iš mūsų kilnų ir nesudarkytą.

PĖDSAKAI ŽMONIŲ 
ŠIRDYSE

Šv. Kazimieras ypatingai brangus 
lietuvių tautai dviem savo ryškiom 
ypatybėm: pasiryžimu siekti idealo 
ir tėvynės meile.

Priklausydamas karališkajai gi
minei, šv. Kazimieras galėjo ištai
gingai gyventi, dalyvauti didikų su
važiavimuose bei pramogose — juk 
buvo jis jaunas, patrauklus ir tėvo 
labai mylimas. Bet Kazimiero širdy
je gimė troškimas siekti vis dides
nio artumo su Dievu, atsisakant že
miškų turtų ir gerumų. Meditacijos 
ir malda jam darėsi svarbesnės už 
pasisekimą ir garbę.

Kartą pajutęs pašaukimą, Kazi
mieras ėjo jo keliu, nepaisydamas 
kliūčių.

Jis mirė jaunas — ir, pakeltas 
šventųjų garbėn, tapo jaunuolių 
skaistumo, savęs išsižadėjimo ir 
šventumo idealu — pavyzdžiu.

Pabuvęs kitur, šv. Kazimieras vis 
reiškė norą grįžti i Lietuvą. Ten 
jam buvo maloniausia, artimiausia. 
Todėl, jam mirus, Vilnius priglaudė 
jo kūną, ir žmonės iškilmingai suti
ko savo Šventąjį Karalaiti.

Tačiau tautos meilė ir padėka dar 
labiau augo, kai 1518 m. pagarsėjo, 
kad pasirodęs ant balto žirgo jaunas 
riteris Lietuvos kariuomenei padė
jęs persikelti per patvinusią Daugu
vos upę ir nugalėti Maskvos kariuo
menę. Niekas neabejojo, kad tai bū
ta šv. Kazimiero. Ir kitom progom, 
taip buvo tikima, šv. Kazimieras pa
dėjęs lietuviams kovoti su į Lietuvą 
besibraunančiais rusais.

Taip, šv. Kazimieras Lietuvos Glo
bėjas. Jis paliko gilius pėdsakus 
žmonių širdyse, o to niekas, net ir 
pikčiausias priešas, atimti negali.

Debesys Lietuvos danguje tamsūs. 
Oras slegia, sunku kvėpuoti — nėra 
laisvės. Bet tikėkime, kad vieną die
ną šv. Kazimieras, kaip kadaise, pa
dės lietuviams išblaškyti visus tam
sumus ir išsklaidys priešus. Juk jis 
Lietuvą taip mylėjo!
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KOVO 15 d. - SKAUTŲ AIDAS jau 45 metų!
Kaina 15 centų.

Skautų Aidas
Mėnesinis Skautų literatūros laikraštis,

leidžiamas Šiauliuose.

Redakcijos ir administracijos adresas: ŠIAULIAI, Turgaus g-vė 12.
wtrnmniiniumniiiuiiHiiuiuiiiiininiiiimtnimtiitinmiHitiu
S S

Prenumeratos kaina:
= 6 mėn.................................. 1 lilas =
S 5 mėn..................................— 50 cnt. E
aiuiiniiiiiiniiiiuiiiniiiiumiiimmiimiHiwiiiiuiiiiiiiiHmnic

siiiinHiniiiiiiiiiiiiitnutijHiuiiiiiiniiititoiutiuniHuuiiuiHiiu

Skelbimų kaina:
Į pelito eilutei ... 20 centų. |

1 Nr. Į Šiauliai. 1923 m. kovo 15d. j I metai. Pirmasis SKAUTŲ AIDO redakto
rius s. Vacys Baniulis.

Nuo redakcijos.
Skauių Vyriausiajam Stabui leidus, 

Šiaulių XIII ir XIV skautų draugovės, su
rinkusios šiek tiek skautiškos literatūros, 
pasistatė sau liksiu, išleisti Šiauliuose skau
tų laikraštį. Turėdami omenyj, duoti dau
giau žinių skautams ir plačiau supažindinti 
visuomenę su skaurybe ir jos judėjimu 
Lietuvoje.

Redakcija imdamosi šio darbo, stato 
sau už pareigų tolintis nuo partyvės po
litikos, kuri dabar įsivyravusi, naikina 
visuomenėje pasyvias pažiūras ir ių paga
liau priveda prie neapykantos. Nusitolinę 
nuo jos, mes visgi stengsimės, kiek ga
lima paįvairinti leidžiamojo laikraščio tu
rinį. sugretindarpi teorijų su praktika.

Talpinsime taipogi žinių apie savo 
darbuotę, t. y. skautų kronikų, kurioj bus 
nurodoma vyriausiojo ir mūsų štabo pra
nešimai, veikimai ir t.

.Skautų Aidas“, prašant Šiaulių L. 
<j. ir Šp. Feder Vytauto skyriui, turės 
minimame laikraštyje savo skyrių, kuria
me bus laipinama Skyriaus darbuotė ir 
centro valdybos pranešimai

Atsiradus neaiškumų ir klausimų vi
suomenėje. .Skautų Aidas" turės savyje

Pirmojo Skautų Aido numerio pirmasis puslapis.

45 METAI SU SKAUTŲ AIDU
Buvo jau ankstyvo pavasario 

ženklai: diena ilgesnė, beveik visai 
nutirpęs sniegas, šilčiau, paukščiai 
gyvesni ir... mes, jauni skautai, la
bai sukaitę, dvasia pakilusi.

Lietuva jau įsivedė valiuta.: turi
me litus ir centus.

Klaipėdos kraštas po I. 15 sukili

klausimų dėžutę, kurioje pasistengs išgvil
denti liečiamus skaulybę neaiškumus.

Leisdami šį laikraštį, nėra abejo, ti
kimės ir iš visuomenės pusės, iogei ii ne- 
neapleis mūsų šiame idėjiniam darbe; o 
sukaupę bendras jėgas, kaip materiales. 
taip ir morales, lengvai galėsime ręsti 
pradėtųjj darbų!.

Budėk! Redakcija

Idealų Katalogas.
Žmonės daug ginčijasi tarp savęs 

del Įvairių dalykų, bet visi sutinka; kad 
nej vienas asmuo neapsieis be tam tikro 
prisiekimo, dvasios krypsnio, nuststalymoi 
Tas svarbiausias, galutinas siekinys, kurin 
nukreiptas yra visas žmogaus veikimas, 
vadinasi idealu.

Tik deja, tame yra keblumas, kad 
galutinas idealas neaiškiai šviečia kiekvie
nam asmeniui. Todėl tokia daugybė įvai
rių idealų, idealėlių. tokia nuomonių dau
gybė del jųjų! Čia galėtume parašyti ištisų, 
ilgų idealų katalogų!

Kokie gi yra skautų idealai?
Skautų idealų katalogų lengva susta

tyti iš jų įstatų. Bus tai: 1) Ištikimybė duo- 
tųjam žodžiui. 2) ištikimybė Dievui Ir te-

mo jau Lietuvos valdžioje.
Visa, po praėjusio karo, atstatoma, 

nepriklausomybę atgavusi tauta 
tvarkosi, kuria, dirba ir su viltimi 
žengia rytoj un.

Šiauliuose skautai buvo Įsikūrę 
anksčiau. 1920 metų pavasarį mūsų 
draugovės užsiėmimai vykdavo ap

leistuose iš karo laikų barakuose ir 
jų apylinkėje. Vėliau dr-vė kažkaip 
subyrėjo.

Dar veikė tokia atskira skautų 
skiltis, rodos, Vilkų vardu. Leido 
net šapirografu spausdintą mažo 
formato laikraštėlį Vilkas. Ji buvo 
kelių draugų ratelio skiltis. Į dr-vę 
neišsiplėtė ir už kiek laiko sunyko.

Rodos, 1921 m., rudenį įsikūrė 
skautų Vytauto, skaučių Mirgos 
dr-vės.

Ryškieji mūsų vadovai buvo s. 
Vacys Baniulis, s. Ignas Tamašaus
kas ir ps. Aldona Veitaitė. Juos su
po dar ratas mažesnių, bet taip pat 
užsidegusių skautų-čių vadovų.

Pagrindiniai vadovai jau kiek 
skautavę, kai buvo karo metu nu
blokšti Rusijon. Kiti — nauji entu
ziastai.

Kokia veikla — be savo laikraščio! 
Tai pasiryžta išleisti savąjį, ir ne 
šapirografuotą, bet spaustuvėje 
spausdintą. Taip gimė SKAUTŲ AI
DAS!

Nr. 1 buvo spausdintas Biržuose. 
Turėjo išeiti kovo 1 d., kai iš spaus
tuvės atėjo vėliau, redakcija ranka 
prie 1 pridėjo 5, ir išėjo 15 d. Kliše- 
lėje ta pataisa gerai pastebima.

Pirmasis SK. AIDO atsakingas 
(pasirašęs) redaktorius buvo s. Va
cys Baniulis.
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Pirmasis SKAUTŲ AIDO 
redaktorius Amerikos kontinente

v. s. Stepas Kairys.

Kitiems mokslo metams pasibai
gus SK. AIDAS tapo visos Lietuvos 
skautų organizacijos laikraštis, s. 
Igno Tamašausko redaguojamas.

Už metų SK. AIDAS išsikėlė iš 
Šiaulių i Kauną.

Paprastai SK. AIDO išeidavo keli 
numeriai pirmoje metų pusėje, ligi 
mokslo metų pabaigos. Rudeni 
skautiškasis veikimas mokyklose 
kiek persiorganizuodavo, tą toki 
persiorganizavimą kasmet pergy
vendavo ir SK. AIDAS. Viduržiemį 
vėl pradėdavo rodytis nauji jo nu
meriai.

SKAUTU AIDO redaktoriai

nuo 1923. III. 15:

1. s. Ve. Baniulis,
2. s. Eff- Tamašauskas,
3. s. V. Čečeta.,
4. ps. J. Merkis, s. Ed. Zakaraus

kas ir s. A. Graževičius,
5. v s. A. Saulaitis,
6. v s. K. Laucius,
7. v. s. A. Saulaitis,
8. v. s. A. Krausas,
9. v. s. St. Kairys,

10. v. s. Č. Senkevičius,
11. v. s. A. Saulaitis.

Rašančių būdavo, ir medžiagos 
taip netrūkdavo. Blogiausia būdavo 
piniginė būklė. Skautai-ės kiek už
siprenumeruodavo, daug egzemplio
rių būdavo siunčiama i vietoves iš
platinti paskirais numeriais. Tokie 
vajai nesukaupdavo pakankamai 
lėšų laikraščiui išsilaikyti ištisus 
metus.

Visą laiką buvau SK. AIDO skai
tytojas, sakyčiau, uolus skaitytojas, 
nes anais laikais mes ryte rydavome 
kiekvieną spausdintą žodį negausio
je skautų literatūroje. Skaitydavome 
daug kartų ir vis rasdavome ką nau
ja, ką naudinga patiems tobulintis 
ir pradiniame vadovavimo darbe 
naudotis.

1928-29 m. redakcinis kolektyvas, 
kai kuriems jo nariams labai užsi
ėmus kitais visuomeniniais darbais, 
tarnybomis ir pn., pamažu atslūgo. 
Tada, 1929 m. rudenį, Vyriausiam 
Skautininkui v. s. pik. M. Kalman- 
tui prašant ir Vyr. Skautų Štabui 
nutarus, sutikau redaguoti SK. AI
DĄ šalia savo kitų pareigų Vyriau
siajam Štabe.

Nebuvo pinigų, reikėjo pradėti 
vėl iš nieko. Turėjome sumažinti 
formatą, bandyti labiau “suskautin- 
ti” turinį ir tokį savo laikraštį leis
ti į pasaulį.

1930 m. rudenį, pik. J. Šarauskui 
tapus Vyriausiuoju Skautininku, 
buvo iškilusi mintis SK. AIDĄ ban
dyti taikyti iš viso jaunimui. Mintis 
rado pritarėjų ir priešininkų. Dėl 
įvairių sąlygų pagaliau buvo sustota 
ties mintimi ir toliau leisti skautiš
kojo turinio SKAUTŲ AIDĄ.

Organizacijai augant, kilo ir pre
numeratorių skaičius. Kariuomenės 
vadovybė sutiko tokį SK. AIDĄ už
sakyti kariškoms bibliotekoms, o 
švietimo įstaigos taip pat jį užsisa
kydavo.

Pirmasis SKAUTŲ AIDO 
redaktorius tremties laikotarpiu 

v. s. Antanas Krausas.

1929-1940 m. laikotarpis, kada, su 
pusantrų metų pertrauka, redaga
vau SK. AIDĄ, buvo man labai 
džiaugsmingo darbo laikotarpis, pa
pildęs ir paįvairinęs mano ir šiaip 
skautiškaisiais darbais pripildytą 
gyvenimą.

SK. AIDAS buvo nuolatinė kūry
ba, kurioje dalyvavo šimtai geriau
sių skautų, skaučių ir vadovų, va
dovių.

Kai 1963 m. papaigoje tuometinė 
Pirmijos buvau kviestas vėl reda
guoti tą mieląjį SK. AIDĄ, sunkiai 
galėjau atsispirti pagundai apsiimti.

SK. AIDAS yra toks, kokį suku
riame visa organizacija: ką veikia
me, kiek prisidedame, kiek pinigiš- 
kai remiame, kiek naudojamės 
spausdintu žodžiu ir kiek tikime lie
tuviškosios skautybės ateitimi.

Yra labai daug mielų SKAUTŲ 
AIDO bičiulių visuose mūsų dide
lio sąjūdžio kloduose visur.

Budžiu,

1968. III. 15.
v. s. A. Saulaitis
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(Atsiminimai iš I-osios Tautinės 
Stovyklos.)

1928 metais A. Panemunėje prie Kauno

Pradžia buvo pati sunkiausia. Ir 
dvi lietingos dienos prieš pat sto
vyklą viską dar daugiau supainiojo. 
Tėtė ir girdėti nenorėjo apie mano 
kelionę: “Sušlapsi, peršalsi, susirgsi 
ir t. t.” Buvau tuomet 12 metų, ir 
nei ašaros, nei žodžiai nepadėjo. Bet 
laimei išvykimo dieną apie pietus 
dangus prablaivėjo, su tuo ir gali
mybės... dar kaip nors... Pasitelkiau 
draugininką pagalbon — ps. Vikto
ras P., visuomet mūsų akyse hero
jus ir idealus skautas, sugebėjo tė
tės širdį sušvelninti. Kaip jis tai 
padarė, dar ir dabar nežinau. Priža
dėjo, aišku, mane ir saugoti, ir glo
boti, o svarbiausia, vieno prie van
dens neleisti.

Karišką kuprinę (iš 9-to pėstinin
kų pulko) pakrovėme abu su mama, 
atrodo, prieš visas kariškas taisyk
les (abu nebuvome kariuomenėje 
tarnavę). Laikas bėgo. Taip trilin
kas pasileidau su neįprasta našta į 
Mariampolės stotį, įvairiems dau
giau ar mažiau reikalingiems prie
dams barškant ir žvangant, skautiš
ka lazda pasiremdamas. Pirmoji sa
varankiška, vyriška kelionė pirmo- 
jon stovyklom

* * *

Šile temo. Drėgna jau suspėjusio 
pradžiūti Panemunės pušyno vėsu
ma. Daug skubančių, dirbančių 
skautų. Virtuvių dūmai kilo į pa
čias pušų viršūnes.

Mažon kariškon palapinėn (iš 
dviejų rombinės formos brezentų) 
sutilpome trise. Juozukas (dabai- 
v. s. kun. J. Vaišnys, S.J.), Albinas 
(vėliau žymus Lietuvos futbolinin
kas) ir aš. Kadangi jie buvo apsuk
resni, man teko vieta per pati vidu
rį, o ten, kaip žinote, pagrindinis 
palapinės stiebas. Visi juokėmės, 
bet man vis vien teko visą stovyklą 
stiebą apsiviniojus miegoti, be to 
ir kojos dažnai išlįsdavo mėnuliui 
pasigėrėti. To dar ir dabar negaliu 
Juozukui dovanoti...

Taip po pirmos nakties ir užki
mau. Vedė susirūpinęs draugininkas 
stovyklos ambulatorijon. Pusę sto
vyklos išvaikščiojau užraišiotu kak
lu, kaip tikras opiakojis.

I-osios Tautinės Stovyklos vadovai ir skautininkai.

Stovi (iš k.-d.): s. V. Čečeta, stovyklos viršininkas v. s. V. Šenbergas, 
s. A. Mačiuika, v. s. E. Barščiauskaitė, X, v. s. K. Grigaitis, ps. A. Jakševi- 
čius, s. M. Milvydaitė, s. V. Civinskas, v. s. Dr. D. Kesiūnaitė, skaučių sto
vyklos viršininkė v. s. A. Blynaitė-Šenbergienė, s. A, Žukaitė, X, sesė vil
niečių vadovė.

Sėdi: v. s. A. Saulaitis, v. s. K. Palčiauskas, Vilniaus skautų vadas s. 
Pr. Žižmaras, brolis vilnietis, sesė vilnietė, v. s. E. Putvytė.

Pirmoji staigmena buvo, kai vė
liavos pakėlimo metu TS viršininkas 
v. s. V. Šenbergas įsakymu “nuviri
no” keletą Kauno tunto skautų. Ne
beatsimenu, kuo jie nusikalto, bet 
tik žinau, kad tai paveikė visus vie
netus. Pajutome, kad stovyklos 
drausmė ■— ne juokai. Iš kitos pusės 
buvo ir savotiškai malonu, kad pa
peiktieji nebuvo iš Mariampolės 
tunto...

* * *

Vilniečiai skautai, s. Žižmaro va
dovaujami, buvo visų mūsų dėmesio 
centre. Tvarkingos uniformos, fet- 
rai ir raudoni kaklaraiščiai skyrė 
juos iš visų kitų stovyklautojų. At
rodė jie vaikui kaip riteriai iš Ge
dimino kalno. Tada juk taip visi 
jautriai gyvenome Vilniaus reika
lais, su tokiu užsidegimu dainuoda
vome “Broluži, reiks apsiginkluoti” 
ir “Į kovą”. Vilniečiai skautai buvo 

lyg pačio Gedimino siųsti į mūsų 
tarpą. Juos akimis sekdavome, kal
bindavome, jų stovyklavietėje atlie
kamas valandėles praleisdavome. 
Geriausiai prisimenu skautą Zab- 
rockį, kuris jaudindavo visus prie 
laužų savo patriotiniais eilėraščiais. 
Tų eilėraščiu dalis vėliau tilpo “Sk. 
Aide”. Kiti šiaip ėjo iš lūpų į lūpas. 
Jie pasklido plačiai po mūsų viene
tus ir dar ilgai po TS buvo skautiš
kuose parengimuose deklamuojami.

Vyr. laužavedys, s. Ignas Tama
šauskas buvo tikra ugnis. Energin
gas, vikrus, sąmojingas. Jis tiesiog 
burtininko lazdele vedė bendruo
sius laužus. Skautiškų lietuviškų 
dainų tuomet beveik neturėjome. 
Daug buvo svetimybių, kaip, pvz., 
iš Kopenhagos džiamborės (1924 
m.) atvežta daina, kurios prasmės
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mes, vaikai, niekuomet nesupratome. Labiausiai mums tada patikdavo tuomet garsi “Juchaidy, juchai- da”. Pradžia lietuviška kokia nors juokinga dienos tema, o po to refrenas su švilpesiu. Pūsdavome švilpukais iš visų jėgų, kad net kankorėžiai nuo pušų byrėdavo... Vis pagal tą pačią s. Tamašausko lazdelę.
Didžiausią nuoskaudą visam mūsų tuntui teko jautriai išgyventi prie vieno iš reprezentacinių laužų, kurio svečiais buvo daug kauniškių. Matote, mes atsivežėm stovyklon savo dūdų orkestrą. Nebuvo tai pasaka. Skubiai sudarytas iš Rygiškio Jono ir T.T. Marijonų gimnazijų orkestruose grojusių skautų. Surepetavo keletą dalykėlių traukinyje. Repeticijas tęsė jau šile, varnas iš pušų baidydami. Sugrodavo pakenčiamai, net gi su entuziazmu. Parado maršą grojant stovyklos atidaryme visi orkestrantai grojo tą pati dalyką, ir dėl ritmo niekas žygiavusių nesugriuvo... Orkestras buvo mūsų tunto tikras pasididžiavimas. Pirmasis, skautiškas, vienintelis visoje Lietuvoje! Kai grodavo prie 

laužo tautiškų dainų pynę, taip ir norėdavosi šūktelėti, kad ir aš, va, iš Mariampolės.Argi neiškrės šposo Šiaulių tuntas? Aišku, tuomet manėme, iš pavydo. Taip po iškilmingo kūrinio, kai klarnetistų nervai atsileido, pra- bridus pro visokias kompozitoriaus žabangas, kai kornetistai jau buvo laimingai nuslydę i lankas tik vieną kitą kartą, kai visi instrumentai prieš pabaigą suėjo į tą patį ritmą, dirigentui pagarbiai nusilenkus, atsitiko tai, ko nelaukėme. Prie laužo išbėgo šiauliškiai su lėkštėmis, šaukštais, skardinėmis, dargi mūsų, būgną nusitvėrę, ir pranešė, kad dabar pasirodys Mariampolės tunto orkestras. Ir pradėjo: “Plarr-plarr, la-ta-ta, la-ta-ta, pypy, bum-bum, tya-tya, kurrr-kurrr ir t. t. ir t. t.”Žiūrovai smuko vietoje iš juoko. Nuoskauda buvo baisi. Nors kišk didžiąsias dūdas Į krūmus, fleitas į užantę ir sakyk, kad iš Šiaulių... Ovacijos, aišku, abiems orkestrams buvo didelės. Vienam už pastangas, kitam už išradingumą.Rytą dirigentas, gavęs pylos iš tunto vadovybės, padvigubino orkestro repeticijų valandas. Galėdavai girdėti gailius klarnetų garsus 

ii’ duslius būgno dūžius nuo kalnelio. Pažiba rengėsi sekančiam laužui. Bet dabar jau kaip reikia, kad tik tunto garbė būtų atstatyta. Negi pasiskųsi, kad prie laužo sunku gaidas įžiūrėti...
Prie maisto, kuris buvo gaminamas kariškoje virtuvėje, buvo sunku priprasti. Palepintam miesčioniukui šiuptels kaušą kopūstų sriubos. Riebalų paviršiuje per pirštą plauko. Sriuboje viręs kumpio gabalas ir tas riebus. Būdavo nuplauni riebalus ir “nuleidi” po stalu. Atsargiai. Kad draugininkas nepamatytų, o po to kulnimi smėliu užžeri. Sodiečiai valgydavo patenkinti, o man padėdavo tėtės kišenpinigiai. Kišenėje vis rasdavosi atliekamas riestainis.
Paskutinę dieną tunto stovykloje įkasėme butelį su visų stovyklautojų parašais. Nusileido pirmosios TS vėliavos darnioms skautų eilėms gerbiant.Ir per sekančius 30 metų išliko kažkas sieloje, kas verčia judėti...(V. s. St. Kairys.1958. VII mėn. Sk. Aide)

I Tautinės Stovyklos laužai sutraukdavo minias kauniečių.Lankydavos ir valdžios žmonės, visuomenės veikėjai ir k.

Nuotraukoje prie laužo matoma minios dalis. E k.: kpt. Virbickas, s. V. Čečeta, vilnietė vadovė, inž. K. Šake
nis, X, X, agr. J. Aleksa, p. Valdemarienė, v. s. V. Šenb ergas, v. s. M. Kalmantas, Ministeris Pirmininkas prof. A. 
Valdemaras, p. Musteikienė, pik. I. Musteikis; arčiau: sesė vilnietė, v. s. E. Putvytė, Šauliu Sąjungos įkūrėjas 
VI. Putvys, Šauliu Sąjungos vadovybės narys p. A. Man tautas ir k.
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SKAUTŲ BIČIULIO 
NETEKUS

1967 gruodžio 9 d. staiga mirė di
delis skautu bičiulis inž. VYTAU
TAS LIOBIS. Mirė sulaukęs vos 44
metus.

A. a. inž. VYTAUTAS LIOBIS.

Ilgus metus darbavosi New Yorko 
skautų rėmėjų komitete, vėliau At
lanto rajono stovyklavietei pirkti 
komitete ir galop stovyklavietės 
tvarkymo komitete. Trys jo sūnūs 
priklausė New Yorko Tauro tuntui.

V. Liobis, buvęs skautas okupuo
tame Vilniuje, visiems žinomoje s. 
Žižmaro vadovaujamoje draugovėje, 
ne tik savo sūnus auklėjo skautiško
je dvasioje, bet, kaip daugelis žino
me, ir pats, kiek aplinkybės leido, 
dirbo Skautų Sąjungos gerovei.

Ji matėme ne vien kurio nors 
skautų k-to posėdžiuose, bet ir plu
šant stovyklavietėje. Matėme ji ir 
dirbant kiekviename New Yorko 
skautų pobūvyje. 1966 metais jis bu
vo pakviestas N. Y. Geležinio Vilko 
skautų dr-vės krikšto tėvu. Tais pa
čiais metais V. Liobis buvo apdova
notas ordinu Už Nuopelnus su rėmė
jo kaspinu Ąžuolyno stovykloje 
drauge su inž. Butkum h- L. Siemaš- 
ka.

MIRĖ MINISTERIS B. K. BALUTIS
O skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos: 
Tas nevertas laisvės 
Kas negina jos.

Tai a. a. velionies parinkti žodžiai 
Amerikos lietuvių dovanotam Lais
vės Varpui, visą Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą skambėjusiam 
Karo muziejaus bokšte Kaune.

Šį kartą, gedulo ir liūdesio varpų 
aidams garsiai skambant, žinia greit 
bėgo, pranešdama mums — Didžio
joje Britanijoje ir žemynuose gy
venantiems lietuviams, — kad gruo
džio 301 d. Lietuvos Ministerio Lon
done, Broniaus Kazio Balučio, susto
jo plakusi širdis, kuri Lietuvą, lie
tuvius ir jaunimą taip mylėjo...

Ir štai staiga teko jam atsiskirti 
su šiuo pasauliu, paliekant žmoną 
Aldoną, sūnus Vytautą, Arvydą ir 
Algimantą, gimines ir draugus.

Prie karsto stovėjo Geležinio Vil
ko dr-vės vėliava, o velionies krū
tinę puošė ordinas Už Nuopelnus. 
Minios žmonių atėjo jo atsisveikinti.

Kun. A. Račkauskui ir LSB dva
sios vadui s. kun. J. Pakalniškiui at
kalbėjus maldas, s. Vyt. Kidolis api
būdino V. Liobi kaip skautą. Taip 
pat perdavė jo našlei LSS Tarybos 
pirm. v. s. A. Saulaičio ir Atl. raj. 
vadeivos ps. J. A. Starėno užuojau
tas.

Ordinas Už Nuopelnus buvo per
duotas vyriausiam Sūnui Vytautui 
kaip gražus tėvo prisiminimas — 
palikimas. Buvo išpildytas velionies 
pareikštas noras, ir vietoj gėlių bu
vo surinkta nemažai aukų Atlanto 
rajono stovyklavietei paremti.

Atsisveikinimo žodi taip pat tarė 
A. R. vadas s. A. Bobelis, vadeivė s. 
L. Milukienė, Inžinierių Sąjungos 
atstovas inž. J. Vilgalys ir jo darbo
vietės prezidentas p. Tannenbaum. 
Aidint lėtiems Lietuva brangi gar
sams, šeimos vardu žodi tarė velio
nio giminaitis dr. Ibsenas Skeivys ir

Nusviro galva, kuri nuolatos pla
navo, kaip geriau pasitarnauti savo 
tautai, valstybei ir lietuviams, ypač 
skautėjančiam jaunimui, kurį taip 
karštai mylėjo, tėviškai globojo ir 
rėmė.

Ilgo amžiaus našta išvertė didžiu
lį lietuvišką ąžuolą, mūsų laisvosios 
Lietuvos minister!, vieną tų šian
dien jau nedaugelio diplomatų, ku
rie tebeneša valstybinio tęstinumo 
žibintą, DBLS-gos ir LSS Anglijos 
Rajono garbės narį.

Žinia, ji bėgo įvairiomis priemo
nėmis — telefonu, telegrafu, radijo 
bangomis ir laikraščiais. Per tarpi
ninkus ir DBLS pirm. inž. J. Vil
činsko rūpesčiu pateko į Associated 
Press biuletenius ir tuo keliu į įvai
rių kraštų spaudą.

Grįžta skubios žinios, atvyksta su 
velioniu atsisveikinti ir paskutinę 
pagarbą pareikšti lietuviai iš toly
bių ir iš Britanijos įvairių vietovių.

Velionies B. K. Balučio palaikai 
iš ligoninės dar buvo parvežti į Lie
tuvos Pasiuntinybės patalpas, kur 
jis gyvas dirbo ir gyveno. Iš ten bu
vo pervežtas i Londono liet. šv. Ka
zimiero bažnyčią.

Sausio 5 d., Londono klebonui 
kun. J. Budzeikai talkininkaujant, 
į laidotuvių ceremonijas suvažiavo 
visas būrys dvasiškių su prel. J. Gu
tausku prieky — kun. K. A. Matu
laitis, kun. V. Kamaitis, LSS Rajono

(Pabaiga 69 psl.)

ant jo krūtinės padėjo žiupsnelį Lie
tuvos žemės, žemės iš jo numylėto 
Vilniaus krašto.

Gruodžio 13 d., po bažnytinių 
apeigų Apreiškimo par. bažnyčioje, 
a. a. Vytautas Liobis nulydėtas am
žinajam poilsiui į šv. Jono kapines 
Maspeth, N. Y.

Ilsėkis ramybėje, broli Vytautai, 
Saldžių sapnų, 
užmiki,
Dievas yr čia ...
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SUKAKTUVINIAI METAI
1968. III. 15 SKAUTŲ AIDUI 45 metai!

SKAUTŲ AIDO 1968 
prenumeratų rinki 
mo vajaus taškai 
varžyboms užskai
tomi ligi IV91S d.

K. Šimėnas, 
administratorius.

Visus mieluosius SKAUTŲ AIDO 
skaitytojus atnaujinti prenumeratą 
1968 metams.

1968 metais Skautų Aidas gali būti 
siuntinėjamas tik jį užsisakiusiems.

Pasiūlyti Skautų Aida, užsiprenu
meruoti dabar jo negaunantiems.

Prisidėti, kad Sk. Aidas galėtų bū
ti siuntinėjamas jo užsisakyti nega
lintiems (Pietų Amerikoje, V. Vo
kietijoje irk.).

Atminkime, kad Sk. Aidas gali 
eiti i| sumokėtų prenumeratų ir au- 
kų. Ačiū!

Metinė Skautų Aido prenumerata: 
garbės leidėjo — $25.00 
garbės — $10.00
paprastoji — $ 4.00

ADMINISTRATOKIUS:
Kazys Šimėnas 
45 Alban St. 
Dorchester, Mass. 02124.

if/
/

SKAUTŲ AIDAS. Įsteigtas 1923. III. 15 Šiauliuose, Lietuvoje. Lietuvių 
skontu ir skaučių laikraštis. Oficialus Lietuvių Skautų Sąjungos orga
nas. Leidžia LSS Tarybos Pirmija. .
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JAV ATLANTO RAJONAS

Philadelphijog, 
skautai ir skautės 
su savo vadovais.

Gruzdžio ntr»

50th ANNIVERSARY of LITHUANIAN SCOUTING

TĖVYNĖS sueiga New York®.

Philadelphijos skautų-čių vadijas 
p. .A o ’Masalai t i anė y v „ai® Do Sur- 
dėnienė, v.si. D® Jakienė, si. A. 
Zarr; stovi: ps. G. Surdėnas, v. 
si. G. Dragūnas. Nuotraukoj® trūk
sta: si. D. Norvaišienės ir psl® 

,Aū Spakausko.

New Yorko 
NERINGOS 
tu*to 11.16
TĖVYNĖS SU- 
algO j @ 81. 
A. Sansušytė 
skaito save
rašinį.

R. Kisie
liaus ntr.
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KANADOS RAJONAS

Toronto ŠATRIJOS ir RAMBYNO tuntų TĖVYNĖS sueigoje gražiai pagerbti 
Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo kariai savanoriai-kūrė jai, pirmieji SUKAKTUVINIAI METAI 
stoję ginklu kovoti, kad Lietuva būtų laisva. V. Tarvydo ntr.
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Maršo•tempu

Žodžiai Vl.Vijeikio
Muzika Br.Jonušo

PAKELSIM VĖLIAVAS į DANGŲ

Lygiems balsams

pra-svis

dirbsim

sau

£

Pastaba; 3 numerio antrame ir ketvirt.takt.mažos gaidos tik akompanimentui.

jui,ten lais-vės ry-tas dar

skau - das pan

'Pakelsim vėliavas į dangų,
■ Tegul prašvis nauji laikai.

Visam pasauliui pasakysim: 
r" Mes esam Lietuvos vaikai.

Užkursim laužus mūs stovyklos. Mes mylim savo tėvų žemę. 
Tegul padangė sužėruos.
Pabus paukšteliai Rako miSko
Kai Lituanica dainuos.

ti - kim tė - vis-kės ry - to

ko - vo-sim kol

ten irtas

pa - sa - ky ■■ sim

Tegul sau vėjai pučia šiaurūs, 
\ ten mūs mintys nuolat skris. Tegul sau audros medžius lauž 
Dėl jos mes dirbsim ir kovosim, Mes tikim tėviškės rytojui. 
Kol skaudūs pančiai jai nukris. Ten laisvės rytas dar išauš.

a

Pa-kel-sim vė - lia-vas

dan - gu

s am Lie - tu-vos vai-

kai.

min - tys nuo - lat skris. Dėl jos

pan-čiai jai nu-kris.

čiai nu kris/nukris/Te-gul - jai pu - čia

šiau rūs, te - gul me - džius lauž. Ife s ti - kim

Lais - vės ry- tas dar iš-auš /išauš/Mės

1
66-
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Vandens sportas.
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@ A R L. E * IŠKIS

Virtoj© t&ik®, 
paraiyk raid§«

dideli ir maži

Namas — namukas
Avis —................
Višta — ..-•••
Kiaulė —................
Katė — ...•••
Žaislas —................
Arklys —................
Medis
Kelias . . , . ■ »

Stovykloj® patogu.

Nepalik be SKAUTŲ AIDO 1968 metais.
Ruoškis Tautinei Stovyklai.
Skautų Aidas padeda. 1968 metams tik stoo

UŽDAVINYS
70—61 = jS)
2—1 =S 

21 — 14 = K 
55—50 = G 
16—10 = 0 
68—65 = A 
16—8 = l 
12—8 = U 
60—30 = S 
52—25 = 0
33—22 = M 
23—10 = A 
50—25 = N
21— 3 =S
22— 1 = 8

ATSAKYMAS:
S = 0f—09(0f) 
o=sz—zs(zz) 
n=sz—os(5z) 
i = 7—zzltz) 
5 = f—tzisti
V = 07—£Z(f7) 
w=zz-—fflti)
S->9—0/UJ 
I = 8—91(8) 
>1 = 77—7z(zl 
0 = 07—91.(9) 
0 = 05—55(5) 
n = 8—aki
V = 59—89(f) 
S = 7—Z (7)

68-

Padėk stirneleis

STIRNAITEI

Skaičius, kuriuos gausi atėmęs, 
surašyk eile nuo mažiausio iki di
džiausio. Tada iš raidžių, kurios 
parašytos greta, susidarys saki
nys. Perskaityk! Tau -pravartu’ ži
noti!

8a sav© pienu
t TAUTUJ STOTUI^...

TIK VIENAS

KELIAS.

KURIS?

15



SKAUTAI 
vyČ/a i

SKAUTŲ VYČIŲ VEIKLA

Kultūrinei sk. vyčių programos 
daliai:

19. Padiskutuokite girdėtą kal
bą, skaitytą straipsnį arba kny
gą. Gal yra rašytojų arba poetų 
jūsų būrelyje?

20. Aptarkite lietuvių uždavi
nius, pareigas. Dalyvaukite kul
tūriniuose parengimuose, prisi
dėkite.

21. Jei kas įsigilinęs į kokį nors 
dalyką (pvz., filmavimą, rekorda- 
vimą, fotografavimą, kopimą į 
kalnus ir pn.), tepapasakoja apie 
tai savo broliams, jei galima, su 
iliustracijom.

22. Domėkitės lietuvių liaudies 
menu ir muzika.

23. Pasikvieskite žinomą kultū
rininką, susipažinkite su juo, pa
gerbkite jį.

MIRĖ MINISTERIS B. K. BALUTIS 
(Pabaiga iš 60 psl.)

skautų dvasios vadas kun. S. Matu
lis ir kun. A. Puče.

Pamaldų metu lietuvių bažnyčia 
pilna žmonių. Karstas uždengtas 
tautine vėliava, o prie katafalko — 
keturių skautų garbės sargyba: s. 
J. Alkis, s. B. Zinkus, s. v. si. St. 
Kasparas ir sk. J. Demėnis. Seseriją 
atstovavo Rajono vadeivė ps. G. 
Valter y tė.

Velionies nuopelnus pamoksle iš
kelia mnisterio senas draugas iš 
Škotijos prel. J. Gutauskas.

Koplyčioje prie kapinių po pasku
tiniųjų maldų giedamas Lietuvos 
himnas.

Atsisveikinimo kalbas pasakė: 
Diplomatijos vardu jos šefas Min.
S. Lozoraitis iš Italijos, P. B. Varka- 
la iš Lonodono, Pasiuntinybės Pata
rėjas V. Balickas, Estijos Min. p. 
Toma, Latvijos — p. Ozolinš, Ame
rikos L. Tarybos pirm. inž. A. Rudis,

Pilietinio auklėjimo programos 
daliai:

24. Susipažinkite su bendruo
menės veikla ir tikslais.

25. Palaikykite ryšį su vyčiais 
kitame pasaulio krašte.

26. Pakvieskite gydytoją, kad 
atsakytų į įvairius jūsų klausi
mus.

Gal turite pažįstamą policijos 
valdininką arba teisininką, kuris 
jums pakalbėtų apie kovą su nu
sikaltimais ir įstatymus.

27. Suruoškite skauto vyčio 
teismą su teisėju, gynėju, kaltin
toju, liudininkais ir t. t.

28. Diskutuokite karo, taikos, 
demonstracijų, streikų klausimus.

A. L. Tautinės Sąjungos ir neolitua- 
nų vardu inž. E. Bartkus, PLB Bri
tanijos Krašto Tarybos pirm. prel. 
J. Gutauskas ir BDLS-gos pirm. inž. 
J. Vilčinskas, kuris pabrėžė, kad 
prieš metus tie patys skautų vado
vai, kurie budėjo garbės sargyboj, 
ministeriui Įteikė LSS Padėkos or
diną.

Karstą, apdengtą tautine vėliava, 
iš bažnyčios ir iš koplyčios nešė ke
turi skautai. Ji lydėjo daugybė vai
niku (vien organizacijų buvo 56 
vainikų).

Duobėje ant karsto beriama Lie
tuvos žemė, o paskui jau angliškoji, 
kuri priglaudė amžinai didį tautos 
ir tėvynės mylėtoją dzūką ministerį.

Išsiskirstėm liūdėdami tėviško 
globėjo ir skautaujančio jaunimo 
rėmėjo, pareiškę nuoširdžią užuo
jautą šeimos nariams ir buvusiems 
velionies bendradarbiams.

Tegul gerasis Gražios Gamtos ir 
viso Pasaulio Kūrėjas jam būna ma
loningas, kad jis rastų anapus 
džiaugsmą, laimę ir ramybę.

s. J. Maslauskas

Iš anksto pasiruoškite, kad būtų 
apgalvotų argumentų.

29. Kaip ir kodėl atsirado Skau
tų Sąjūdis pasaulyje, Lietuvoje?

Kokiu būdu skautybė ugdo pi
lietiškumą?

Kas parašyta Skautybė j e Ber
niukams?

30. Kokie pasikeitimai vyksta 
religiniame gyvenime? Pakvies
kite žinovą ir padiskutuokite.

31. Nuvykite su draugais į re
kolekcijas atsinaujinti.

Štai 31 įvairių sumanymų. Jei 
turite kitų įdomių bei pasiseku
sių, parašykite: kitiems bus nau
dinga. Sk. V. Dr.

SKAUTŲ AIDO 
vajaus reikalu

Peržiūrėjus iki šiol gautus SKAU
TU AIDO platinimo davinius rasta, 
kad ne visos Vietovės yra pakanka
mai džiuginančios, ypač šiais Lietu
vos Laisvės Kovri Metais.

SKAUTU AIDO redakcija ir ad
ministracija, atsižvelgdama Į turi
mus davinius, kviečia visus, ypač 
atsilikusius ir nesuspėjusius platin
tojus dar daryti pastangų tęsti vajų. 
SKAUTU AIDO platinimo vajus 
pratęsiamas ligi BALANDŽIO 15 d.

Iki šiol gražius rezultatus yra pa
rodę ir pirmauja platintojai maž
daug šia eile.

1. s. Č. Kiliulis — Bostonas, Mass.
2. s. R. Kučienė, Čikaga, III.
3. s. L. Antanėlienė, Omaha, Neb

raska,
4. ps. R. Kunstmanas, Čikaga, III.
5. s. A. Rozutienė, Čikaga, III.
6. s. VI. Rusas, Toronto, Kanada.
7. v. s. P. Molis, Worcesteris, Mass.
8. s. VI. Bacevičius, Clevelandas, 

Ohio.
9. s. Č. Anužis, Detroitas, Mich.
10. J. Jokūbinas, Hamiltonas, Ont.; 

s. v. V. Kizlaitis, Clevelandas, Ohio; 
s. S. Kličienė, Montrealis, Kanada; 
s. J. Maslauskas, Anglijoje; ps. G. 
Su.rdėnas, Blackwood, N. J.; v. s. 
B. Žalys, Australija, ir k.

Linkime visiems geros sėkmės ir 
gero derliaus!

K. Šimėnas,
Skautų Aido administratorius.
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Vasario 16-osios 
Nepriklausomybė

Vasario 16-osios aktas nebuvo 
kaip koks iš dangaus nukritęs 
meteoras lietuvių laisvei ir 
džiaugsmui. Vasario 16-osios ak
tas buvo tik simbolis, lietuvių 
daugelių šimtų metų sukauptam 
darbui, pasiaukojimui ir kovoms 
apvilkti. Be to 1918 metų aktas, 
skelbiąs Nepriklausomą Lietuvą, 
buvo jau prieš 700 metų pakarto
ta priesaika Karaliui Mindaugui 
ir tautai "kas bus, kas nebus, bet 
lietuvis nepražus".

TĖVYNĖS SUEIGA Toronte. Kalba Lietuvos gen. konsulas Dr. Zmui- 
dzinas, šalia programą vedęs v. s. St. Kairys.

1918 m. aktas lyg ir patvirtino 
šiuos žodžius, nes ir po nesuskai
tomų metų vergijoje, svetimųjų 
priespaudoje, lietuvių tauta ne
palūžo ir nesuklupo po svetimų
jų letena, bet išliko gyva.

Tautos Nepriklausomybės Pa
skelbimo minėjimas yra tik gera 
proga priminti visos didžiosios 
Lietuvos praeitą ir jos vestą kovą 
už Lietuvos laisvę iki pat šių lai
kų. Taip pat ši šventė yra tam, 
kad pagerbtų mūsų didvyrius, 
kunigaikščius, žymius kovotojus, 
kultūrininkus, savanorius ir par
tizanus, kuriem visiem grėsė mir
tinas ir sunaikinimo pavojus.

Ilga priespaudos metų eilė, su
kilėlių kartuvės, trėmimas į Sibi
rą, spaudos draudimas, kalėji

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį, 
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali! 
Mes Tavo per amžius vargingi vaikai. 
Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios tėvynės. 
Maloningas ir galingas per visas gadynes.

(Maironis?

mas, išugdė dar didesnį lietuvių 
pasipriešinimą, dar labiau lietu
vių tautą užgrūdino keltis iš po 
karo griūvėsiu į kilnesnį gyveni
mą, kuris tuo metu buvo apvai
nikuotas Vasario 16-osios Aktu, 
įpareigojęs mus:

Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 
Kame nuo amžių tėvai gyveno. 
Čia tavo kūnas sau maistą semia, 
Čia grynai dvasiai tiek sveiko 
peno.

Mylėk prabočių kapus garbingus. 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs, 
Mylėk tuos amžius vardais gar
bingus.
Kurie išugdė tautos galiūnus!

Sk. v. si. Algis Šimukonis

Nepriklausomybės 
Atstatymas

Ėsite girdėję, kad Amerikoje ir 
kituose kraštuose buvo vergų, su 
kuriais jų savininkai galėjo da
ryti tai, ką norėjo. Sunkus ir var
gingas buvo tų žmonių gyveni
mas. Ne tik patys vergai, bet ir 
laisvieji žmonės suprato ver
gams daromą skriaudą, atimant 
brangiausią žmogaus turtą — 
laisvę. Ilgainiui vergija buvo pa
naikinta. 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 Lietu
vą valdė rusų carai. Lietuvoje 
tada nebuvo nei lietuviškų mo
kyklų, nei knygų, nei laikraščių. 
Lietuviai turėjo mokytis slaptai. 
Knygas ir laikraščius spausdino 
užsienyje ir slaptai gabeno į Lie
tuvą. Daug aukų buvo padėta, 
daug kraujo pralieta, kol Lietuva 
atgavo savo Nepriklausomybę.

Vyr. sk. kand. si.
Aldona Samušytė
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ĮTEMPTAI DIRBAMA 
visur

Po Tėvynės sueigų uoliai vykdomi 
kiti darbai: ruoša Tautinei Stovyk
lai, Šv. Kazimiero minėjimai, Ka
ziuko mugės, daromi Įvairūs užsi
ėmimai, mokomasi dainų, planuoja
ma gerai pasiruošus dalyvauti Taut. 
Stovykloje.

Ir LSS centruose krutamą juda
ma ir rimtai ruošiamasi.

Chicago j e užvirė didelių techniš
kų darbų ir Rako stovyklavietės to
bulinimo pastangos.

Nustatytas Taut. Stovyklos pa
grindinis. mokestis: asmeniui visam 
laikui $45.00; vienai savatei $25.00.

SKAUTU AIDO pren. rinkimo va
jaus varžybos pratęstos ligi balan
džio 15 d.

Sk. Aidą ištiko maža nelaimė. Iš kito miesto į Putnamą siunčiamas nr.
1 ofseto spaudinys pakeliui dingo. Ekspedicijos firma jo nesurado. Teko 
spausdinti iš naujo. Todėl suvėlinta nr. 1 ir nr. 2 ekspedicija.

LSS ATLANTO RAJONO SESIŲ VARŽYBOS
Tautinio lavinimo skyrius, vedamas s. D. Siemaškienės, skelbia šio sky

riaus pravesto konkurso rezultatus.
Vasario 16-osios dienos proga konkurso komisija, kurią sudarė ps. 

G. Stankūnienė, s. D. Siemaškienė ir v. si. A. Jonynienė, nutarė premijuoti 
sekančius darbus:

Jaun. skautėms:
I- oji premija — Vitai Kvedaraitei — Meškiukas Rudnosiukas (išdegintas

medyje)'.
II- oji premija — Onytei Karašaitei — Gedimino sapnas (paveikslas).
HI-ioji premija — Reginai Jakubaitytei — Gedimino sapnas (paveikslas). 

Skautėms:
I- oji premija — Aldonai Meilutei — rašinys “Birutės ir Kęstučio susitiki

mas”.
II- oji premija — Birutei Zdanytei — rašinys “Lietuvos partizanai”,

Hartford, Conn.
IH-ioji premija — Danutei Karašaitei — Anykščių Šilelis (paveikslas).

Visos sesės iš Elizabeth, N. J., išskyrus Birutę Zdanytę, kuri iš Hart
fordo, Conn.

Visoms laimėtojoms buvo įteiktos dovanėlės. Buvo ir daugiau labai 
nuoširdžiai ir gražiai atliktų darbų.

Atlanto rajonas
Tėvynės sueiga 
Philadelphijoje

Vasario 4 d. skautai-ės atšventė 
dvigubą šventę. Minėdami Tėvynės 
sueigą, prie jos jungėme ir vienerių 
atkūrimo metų sukaktį.

Šventę pradėjome organizuotai 
dalyvaudami šv. Mišiose, o po to šv. 
Andriejaus parapijos salėje vyko 
iškilminga sueiga.

Sueigos metu buvo perskaityta 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktas 
ir Lietuvių Char ta. Toliau sekė Įžo
dis, sveikinimai ir žymenų įteiki
mas. Skautės įžodį davė R. Milaitė, 
o vilkiuko — P. Jurskis.

A. R. vareivą atstovavo s. V. Kido- 
lis, įteikdamas ps. G. Surdėnui or
diną Už Nuopelnus ir s. v. v. si. G. 
Dragūnui — Tėvynės Sūnaus žy
menį.

Lauželio programą sudarė — s. V. 
Kidolio paskaitėlė ir šiai šventei 
pritaikyti pasirodymai.

Skautai-ės labai skaitlingai šioje 
sueigoje dalyvavo, net ir židinietės 
mūsų gretas papildė. Taip pat atsi
lankė gausus būrys tėvelių ir sve
čių.

Philadelphijos Kaziuko mugė 
įvyks kovo 24 d. D. S.

Graži Tėvynės sueiga
Sekmadienį H. 11 d. Bostono skau

tai ir skautės turėjo savo tuntų 
bendrą Tėvynės sueigą. Sueiga bu
vo sušaukta Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo ir Lietuvių Skautų 
Sąjungos veiklos 50-ties metų su
kakčiai paminėti.

Sueigos metu p. S. Griežei-Jurge- 
levičiui ir inž. J. Mikalauskui buvo 
įteikti ordinai Už Nuopelnus. Ordi
nus įteikė s. Dr. J. Gimbutas.

Kaip Lietuvai daug nusipelnę ir 
rėmę skautų veiklą buvo atžymėti: 
poetas - dramaturgas Stasys Sant
varas, Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos pirm. Juozas Kapočius, visuo
menininkas - redaktorius Jackus 
Sonda ir SKAUTU AIDO adminis
tratorius Kazys Šimėnas. Jonui 
Adomoniui suteiktas tunto Garbės 
Rėmėjo vardas.

Tunto kapelionas s. kun. J. Kli
mas pašventino Skautų Tėvų komi
teto pirm. ps. S. Baltūsio pagamintą 
ir skautams padovanotą gražią kop
lytėlę.

Sueigai buvo nemažai ruoštasi. 
Bendras skautų ir skaučių darnus 
deklamacijos ir dainos montažas 
gražiai skambėjo. Vienodos ir tvar
kingos uniformos gražiai derinosi 
prie besišypsančių veidų. Skautų 
tuntas sueigoje dalyvavo savo tradi
cinėje pilnoje uniformoje.

Aštuonios mergaitės davė skautės 
ir dešimts paukštytės ižodi, tuo pa- 
pildydamos jau taip nemažas skau
čių tunto eiles.
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TĖVYNĖS sueiga ir Šv. Kazimiero minėjimas Putname, Conn. Žodį ta
rė LSS Tarybos vicepirmininkas v. s. P. Molis; stovi vyr. skautė sesuo M. 
Jurgita, Kretingos tunto (iš Kennebunkporto) skautai svečiai ir Putnamo 
skautės.

lienei. Sesės atsisveikino šūkiu 
“Liūdime, liūdime, liūdime”, o nau
jai tuntininkei sušunka “Priimame, 
priimame, priimame”.

Tuntininkė pakviečia mūsų mielą
ją viešnią rajono vadeivę s. Lidija 
Milukienę tarti žodį. Po to jai įtei
kiama knyga ir juosta dovanų. Va- 
deivė taip pat buvo kviesta užrišti 
sesėms Tėvynės Ilgesio mazgelius.

Trys sk. vyčiai apdovanojami: v. 
si. Martynas Čerkus — Tėvynės Sū
naus žymeniu, v. si. Algimantas Uo
gintas — Vėliavos žymeniu, o v. si. 
Bronius Maurutis — vyčio lazda.

Sueiga užbaigiama sesių pasirody
mais, pritaikytais Vasario 16-osios 
miėjimui. Programai vadovavo si. 
Irena Šiugždaitė. . .Sese Juze.

Skautiškos Kūčios 
New Yorke

Toje pačioje salėje buvo suruošta 
Lietuvai prisiminti parodėlė, kurio
je matėsi leidiniai apie Lietuvą, 
gintaro dirbiniai, audiniai, pinigai 
ir pašto ženklai.

Sueigai baigiantis skautai ir skau
tės demonstravo savo nagingumą 
darbelių srity. Tai buvo įžanga į di
džiąją Kaziuko mugę, kuri jau ne
be už kalnų.

Bendrai sueigai gražiai vadovavo 
ps. R. Bričkus.

Po sueigos p. Bačiulienė ir p. 
Baltienė svečius ir sueigos dalyvius 
vaišino kava ir skaniais savo kep
tais medauninkais bei kitų atneš
tais pyragais.

Sueiga gražiai pavyko, parodyda
ma darnų skautų susiklausymą ir 
organizacijos pajėgumą. Gausus 
svečių atsilankymas parodo, kad vi
suomenė supranta ir įvertina skau
tų organizacijos ir jos vadovų dar
bą jaunimo tarpe. Antano Bačiulio 
iniciatyva sueigoje dalyvavę sve
čiai suaukojo skautams $85.00. N.

Waterbury, Conn.
Vasario 16-osios iškilminga sueiga 

Waterbury pradėta vėliavų įnešimu. 
Salėje gražus būrys skaučių-tų, va
dovų ir svečių.

Po maldos, po įsakymų skaitymo 
vyko įžodis. įžodį duoda į III pat. 1. 
išlaikiusios kandidatės Diana Dum- 
čiūtė, Irena Krisiūnaitė, Irena Šat- 

kauskaitė, Aldona Stuopelytė ir du 
jaunesnieji skautai kandidatai Ri
mas Smolskis ir Darius Venclauskas.

Irenai Krisiūnaitei pripažinta 
juostų audėjos specialybė.

Kandidatėmis į vyr. skaučių dr-vę 
perkeltos Regina Raugalytė ir Jūra
tė Vaitkutė. Kastytis Vaitkus ir Ka
zys Maurutis perkelti kandidatais į 
skautų eiles. Skiltininkių laipsnis 
tenka vyr. sk. Romai Keniausytei ir 
Irenai Šiugždaitei.

S. Lėlė Jasiulevičienė, atsisveiki
nusi su tuntu, perdavė virvutę nau
jajai tuntininkei ps. Albinai Paliu-

Šventiškas vyriausios skautininkės v. s. M. Jonikienės žodis.

Jau ne pirmą kartą New Yorko 
skautai-ės susirenka prie bendro 
Kūčių stalo.

1967. XII. 17 Viešp. Atsimainymo 
parapijos salė Maspeth, N. Y. ir vėl 
prisipildė skautais-ėmis, jų tėve
liais ir bičiuliais. Prie scenos’ žalia
vo, kvepėjo eglutė, papuošta pačių 
skautų pagamintais papuošalais — 
šiaudinukais. Prie jos būrėsi patys 
mažiausieji skautukai nušvitusiais, 
šventiškais veideliais.

Didžiuliai baltai užtiesti stalai 
mirguliavo gausiais tradiciniais Kū
čių valgiais, kurių tarpe baltavo
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plotkelės. Eglišakiais apvainikuotos 
žvakės puošė stalus.

Susibūrę prie eglutės pora dešim
čių skautų-čių, neišskiriant paukš
tyčių ir vilkiukų atliko kalėdini 
montažą. Prisiminta Kūčios ir jų pa
pročiai Lietuvoje, padeklamuotą ir 
pagiedota. Giedoti padėjo ir susi
rinkę tėvai, kurie juk visuomet ir 
visur prisideda.

Neringos tuntininkei ps. I. Vilga- 
lienei pakvietus, visi suėjo prie sta
lų. Užgesus šviesoms, tik eglutei 
mistiškai šviečiant, iš salės gilumos 
pasirodė tautiniais drabužiais apsi
rengusi sk. D. Bagdžiūnaitė, kuri 
nešė papuoštą, degančią žvakę, sim
bolizuodama Lietuvą. Ją lydėjo uni
formuoti sk. E. Garunkštytė, sk. V. 
Strazdis, jaun. sk. A. Katinaitė ir 
vilkiukas S. Birutis. Prie garbės sta
lo jiems sustojus, parapijos klebonas 
prel. J. Balkūnas sukalbėjo maldą. 
Tada palydovai nuo didžiosios žva
kės įžiebė žvakes, stovėjusias ant 
stalų, ir visi susėdo Kūčioms, laužė 
plotkeles ir stengėsi paragauti visų 
dvylikos valgių.

Malonu buvo savo tarpe turėti 
prel. J. Balkūną kartu su parapijos 
kunigais kun. P. Bulovą ir kun. S. 
Raila ir skautų kapelioną LSB dva
sios vadą s. kun. J. Pakalniškį. Bu
vo taip pat mielų svečių iš New 
Jersey ir Connecticuto, o iš Plain
view atvyko visų laukiama Atl. Raj. 
vadeivė s. L. Milukienė.

Kūčias paruošė N. Y. vyr. skaučių 
židinys, kuriam vadovauja vyr. sk. 
si. Živilė Jurienė. P. J. Blažaitis pa
lydėjo giesmes akordeonu. Kaip ir 
visados talkino prie visokio darbo 
s. v. Alg. Prekeris ir skautų tėvai.

V. s. A. Samusis pristatė visiems 
uoliai fotografuojantį fotografą sk. 
Algi Reivytį, neseniai grįžusį iš ka
rinės tarnybos Vietname. Jis dauge
liui lietuvių žinomas tuo, kad, bū
damas kariuomenėje, išsirūpino iš 
karinės valdžios leidimą ant savo 
helikopterio nupiešti lietuvišką Vy
tį.

Jaukiai praėjo lietuviškosios skau
tų Kūčios New Yorke, suartinda- 
mos visus dalyvius. Suaugusiems tai 
buvo brangus prisiminimas Lietu
voje švęstų Kūčių, o jauniesiems, 
nemačiusiems Lietuvos, gražus se
nų tradicijų išgyvenimas. B. K.

Klaipėdos Dienos Minėjimas
Sausio 14 d. čikagieč'iai jūrų skau

tai susirinkę į Jaunimo Centrą pa
minėti Mažosios Lietuvos didvyriš
ko žygio ir užbaigti Brolijos jūrų 
skautų 45 m. veiklos sukakties mi
nėjimą.

Naujoji L. K. ALGIMANTO laivo 
vėliava vedė skautus į Tėvų Jėzui
tu koplyčią. LITUANICOS tunto 
kapelionas kun. ps. Algimantas Rė
žys, S. J., atnašavo šv. Mišias už vi
sus mirusius ir žuvusius Lietuvos 
pakrantėse. Jo pamokslas pabrėžė 
jūrų skautų svarbią veiklą ir palin
kėjo visiems tvirtai siekti kilnių 
skautybės idealų ir dirbti, kad Lie
tuvos laisvė būtų atstatyta Baltijos 
jūros krantuose.

Po Mišių Jaunimo Centro didžio
joje salėje įvyko minėjimas, i kurį 
atvyko kiti Lituanicos t-to skautai 
ir vilkiukai bei jų tėvai. Atsilankė 
taip pat Seserijos jūrų skautės, 
JAVLB centro valdybos pirm. Br. 
Nainys, Mažosios Lietuvos Bičiulių 
dr-jos pirm. dr. J. Anysas, Seserijos 
ir Brolijos vyr. skautininkai, Vidu
rio rajono vadas v. s. V. Tallat- 
Kelpša (buvęs Klaipėdos sukilėlis), 
rajono vadeiva ps. M. Jakaitis, LSS 
dvasios vadovas kun. v. s. J. Vaiš- 
nys, tuntininkai ps. I. Kerelienė, s. 
D. Sidukienė, s. J. Paronis; mecena
tas A. Regis, redaktorė ps. I. Regie- 
nė ir kiti. Seserijos, Brolijos vadijų 

Clevelande atšvęsta labai turiningai. s. V. Bacevičiaus ntr.

nariai .Dėl ligos negalėjęs dalyvauti 
generalinis Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis atsiuntė linkėjimų.

Prie burlaiviu papuoštos scenos 
išsirikiavo 40 jūrų skautų. Minėji
mą vedė Algimanto laivo vadas ps. 
A. Alčiauskas.

Įnešus JAV, Lietuvos, tunto ir Al
gimanto laivo vėliavas, nuskambėjo 
himnai. Žuvusieji ir mirusieji buvo 
pagerbti tylos minute. Prieš tai bu
vo perskaitytas buv. Klaipėdos 
krašto komendanto pulk. R. Llor- 
mano sveikinimo laiškas.

Pagrindinis kalbėtojas dr. J. Any- 
sas pabrėžė Klaipėdos krašto gy
ventojų pastangas būti Lietuvos da
limi. Inžinierius B. Nainys iškėlė 
Klaipėdos svarbą linkėdamas, kad 
ateityje nebūtų sakoma Mažoji Lie
tuva ir Didžioji Lietuva, bet būtų 
viena nepriklausoma Lietuva.

Po to prasidėjo įžodžiai. Septyni 
senjorai (vienas jau kolegijos stu
dentas) davė jūrų skautų įžodį. Po 
jų priešais jūrų skautų vėliavą išsi
rikiavo šešiolika jūrų jaunių įžo
džiui. įžodžio davusiems kaklaraiš
čius užrišo VS v. s. Vi. Vijeikis, su 
‘jūra” kriauklėje asistuojant PRE
ZIDENTO SMETONOS jūrų budžiu 
įgulos vadui v. v. R. Kunstmanui, 
kuris daug dirbo ruošdamas šį buri 
į jūrų skautus. Ženklus prisegė lai- 

(Tęsinys 74 psl.)
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VOKIETIJOS RAJONAS
AUŠROS tunto Vytauto Didžiojo draugovė

1966-67 skautiški metai praėjo. 
Tais metais buvo mums daug ypa
tingų įvykių. Aš bandysiu svarbiau
sius jųjų prisiminti ir duoti šiame 
rašinyje savotišką mūsų veiklos me
tinį pranešimą.

1966. XII. 11 atsisakė VYTAUTO 
DIDŽIOJO draugovės draugininkas 
si. Alfredas Starukas draugininko 
pareigų. Jis buvo tada IX klasėj ir 
turėjo už kelių mėnesių laikyti 
brandos egzaminus. Nauju draugi
ninku buvo skirtas psl. Petras Ver
šelis.

1967. II. 16 įvyko iškilminga tunto 
sueiga. Jos metu davė Gintautas 
Grovas skauto ir šeši vilkiukai — 
Antanas Šiugždinis, Vytautas Ozu- 
bėnas, Vytautas Subačius, Romas 
Kynas, Liudas Butkevičius ir Uwe 
Mustaikis — vilkiuko įžodį.

KLAIPĖDOS DIENOS MINĖJIMAS
(Pabaiga iš 73 psl.)

vo instruktorius, Jūrų skautų sky
riaus vedėjas j. v. s. B. Juodelis. Tė
vynės mazgelius užrišo t-kas s. J. 
Paronis. Gerojo darbelio mazgelius 
užrišo skautų tėvai.

Skautininko įžodžius davė ps. R. 
Vedegys ir ps. V. Plioplys. Apeigas 
gražiai pravedė v. s. kun. J. Vaiš- 
nys, S. J.

Trumpomis kalbomis visus svei
kino Vyriausieji Skautininkai v. s. 
M. Jonikienė ir v. s. V. Vijeikis, ra
jono vadas v. s. V. Tallat-Kelpša ir 
— raštu — Seserijos Vadijos Jūrų 
skaučių skyriaus vedėja s. Zita Du
dėnienė.

Oficialioji šventės dalis buvo už
baigta j. v. s. Br. Juodelio padėkos 
žodžiu. Po to ps. A. Alčiauskas pra
vedė smagu laužą su vaidinimais ir 
dainomis. Visus linksmai nuteikė 
labai vykęs komiškas Maro operos 
pastatymas, ir daug aplodismentų 
sulaukė dainų-eilių montažas su gi
taromis.

Šventė-minėjimas visiems paliko 
labai gerą įspūdį ir dar kartą paro
dė, kad ALGIMANTO jūrų skautų 
laivas puikiai veikia ir daug sugeba.

br. J.

1967. III. 4 įvyko Vytauto Didžio
jo draugovės sueiga, kada Petrui 
Nevuliui buvo užrištas geltonas 
kaklaraištis.

1967. VI. 24 AUŠROS TUNTO 
skautai ir skautės suruošė gražų Jo
ninių laužą. Šis laužas pavyko labai 
gerai, ypatingai pasižymėjo Liudas 
Butkevičius ir Bernardas Gustaitis 
gražiais pasirodymais ir artistiniais 
gabumais. Abitūrą išlaikiusiems 
broliams Andriui Smitui ir si. Alfre
dui Stanikui buvo įteiktos dovanė
lės.

Visi mokiniai išvažiavo atostogų, 
gimnazijos rūmai buvo apleisti, 
bendrabutis tuščias. Šį atostogų ra
mumą pertraukė VIII. 1 kelių skau
tukų balsai, kurie ruošėsi važiuoti 
į Anglijos rajono stovyklą.

1967. VIII. 4 atvyko į šią stovyklą 
septyni AUŠROS tunto skautai: ps. 
Antanas Veršelis, si. Petras Verše
lis, si. Manifredas Siušelis, Petras 
Nevulis, Edvinas Dilba, Liudas But
kevičius ir Antanas Šiugždinis. De
šimt dienų stovyklavo Anglijos ir 
Vokietijos lietuviai skautai vienoje 
stovykloje. Šioje stovykloje viena 
sunkiausių problemų buvo leng
viausiu būdu išspręsta: Anglijos 
skautai mėgsta kalbėtis tarp savęs 
angliškai, o Vokietijos — vokiškai. 
Bet jei jie nesusikalba svetimomis 
kalbomis, ką darysi, reikia griebtis 
savosios. “Jau seniai nebuvo Angli
jos rajone tokios lietuviškos sto
vyklos”, prasitarė vienas vadovas. 
Stovyklos metu buvo sutarta sekan
čių metų Europos Tautinę Stovyklą 
pravesti Vokietijoje. Projektas yra 
labai gražus, bet jo įvykdymas ne
priklauso nei nuo mūsų Vokietijoje, 
nei nuo mūsų brolių. Anglijoje, o 
nuo geradarių Amerikoj. Mes tiki
mės, kad Kalėdų Gerasis Darbelis 
bus išpildytas 100%, nes šiais me
tais mums kiekvienas pfenigis bran
gus. Kad stovyklavimas Anglijoje 
mums buvo labai vertingas, kad 
daug ko naujo išmokome, parodo 
faktas, kad keli skautai įgijo aukš
tesnius patyrimo laipsnius, o du 
— Liudas Butkevičius ir Antanas 
Šiugždinis — davė net skauto įžodį.

Tuoj po atostogų skautai vėl pra
dėjo smarkiai veikti. Draugovės 
sueigos ar iškylos įvyksta dabar gan 
dažnai, apie du-kart per mėnesį. 
Daug naujų narių įstojo į skautų 
eiles.

1967. XI. 8 Edmundas Budrys da
vė skauto įžodį.

1967. XI. 11 buvo iškilminga tun
to Pradinė sueiga, kurios metu pen
ki vilkiukai ir devyni skautai davė 
įžodį. Vilkiuko įžodį davė Pranas 
Dirmauskas, Karolis Grovas, Valen
tinas Grovas, Ronaldas Lipšys ir 
Algis Rudzevičius, o skauto — Rai
mundas Adomonis, Petras Juodzevi
čius, Romas Kynas, Ričardas Mau
rukas, Uwe Mustaikis, Vytas Poš- 
kaitis, Jonas Radke, Vytautas Suba
čius ir Ervinas Siušelis. Po rimtosios, 
dalies buvo linksmi vaidinimai ir 
dainos, per kuriuos vėl Liudas But
kevičius labai gražiai pasirodė.

AUŠROS tuntas šiuo metu apima 
keturias draugoves: JŪRATĖS, 
KREGŽDUČIŲ ir VYTAUTO DI
DŽIOJO draugoves Romuvoj bei 
KĘSTUČIO draugovę Memmingene. 
Daugiau pusės Vasario 16 Gimnazi
jos mokinių priklauso skautams ir 
skautėms. Vytauto Didžiojo draugo
vė tuo tarpu turi 34 narius, kurie 
sudaro vieną skautų vyčių kandida
tų būrelį, keturias skautų skiltis ir 
vieną vilkiukų būrelį. Visos skiltys 
gan aktyvios, turi dažnai skilties 
sueigas bei iškylas.

si. Petras Veršelis

UŽSISAKYK SKAUTU AIDĄ 
1968 metams!

Kiekvienas geras skautas gauna 
Skautų Aidą.

Sk. Aido prenumeratai rinkti va
jaus varžybos baigsis BALANDŽIO 
15 d. — ligi tol taškai užskaitomi 
vienetams.

Bet Sk. Aidą galima užsisakyti ir 
vėliau, tik gali pritrūkti pirmųjų 
jo numerių.

SKAUTU AIDAS mūsų visų 
laikraštis

74 —

21



PATRIOTAI
Prieš kokius 600 metų, 

kai Šveicarija buvo Austri
jos valdoma, Šveicarijos 
kalnuose buvo mažas mies
telis. Ji valdė piktas ir labai 
nemėgiamas austrų guber
natorius. Vieną dieną jis 
Įkalė aukštą kuolą miestelio 
centre. Ant kuolo viršūnės 
gubernatorius uždėjo savo 
kepurę ir įsakė:

— Visi praeinantieji turi 
nusilenkti prieš mano kepu
rę!

Bet vienas gyventojas, 
vardu Wilhelm Tell, praei
damas nenusilenkė. Guber
natorius supyko, suėmė Tel- 
lių, ir Įsakė, kad Telliaus sū
nus būtų atvestas ir obuolys 
uždėtas ant jo galvos.

— Dabar, — tarė guber
natorius Telliui, — tau rei
kės strėle ir lanku nušauti 
obuolį nuo sūnaus galvos.

Wilhelmui Telliui pasisekė 
nušauti obuolį, nesužei- 
džiant sūnaus.

Sūnus ir tėvas rengėsi 
grįžti namo, kai gubernato
rius pastebėjo, kad Tellius 
turėjo dar vieną strėlę. Su
domintas jis paklausė:

— O ką ta strėle būtum 
daręs?

— Ja būčiau Jus nušovęs, 
jei būčiau sužeidęs savo sū
nų, — atsakė Tellius.

Žinoma, po to Tellius turė
jo bėgti ir slapstytis kalnuo
se, kad jo nepagautų guber
natoriaus kareiviai. Vėliau 
jis padėjo šveicarams išsi
vaduoti nuo austrų.

Yra daug panašių aprašy
mų apie žmones, kurie pa
rodė meilę ir didelę drąsą, 
padėdami savo tėvynei ne
laimės laikais. Mes šituos 
žmones vadiname patrio
tais.

Vienas iš Pietų Amerikos 
didžiausių patriotų buvo 
Simon Bolivar. Jis ir jo 
draugai po ilgų kovų išva
davo penkis Pietų Amerikos 
kraštus nuo Ispanijos. Vie
nas iš šių kraštų, Bolivija, 
yra pavadintas jo garbei.

Bet ne visi patriotai yra 
vyrai. Viena visiems žino
ma patriotė buvo Orleano 
Mergelė (Jeanne d’Arc). 
Joana, paprasta kaimo mer
gelė, nemokėdama nei skai
tyti, nei rašyti, vadovavo 
Prancūzijos kariuomenei, 
kariaudama prieš Angliją.

Lietuvoje buvo daug pat
riotų. Buvo laikas Lietuvo-

Kaziuko mugė

Visi skautai ir skautės turi ką 
nors padaryti Kaziuko Mugei. 
Skautės gali siuvinėti, megzti ir 
visų kitų daiktų padaryti. Skau
tai gali inkilėlius daryti, peiliams 
laikyti ir kitus daiktus.

Aš siuvinėju gėlytes. Kitos mer
gaitės irgi dirba.

Visi skautai ir skautės anksti 
ateina, nes turi paruošti stalus, 
kur bus jų darbai sudėti. Ten ga
lima matyti pagalvėles, siuvinė
jimus, mezginius, baravykus, 
knygas, inkilėlius.

Ateina daug žmonių, kurie nori 
nusipirkti daiktų, kol dar nepar
duoti, vaikų irgi daug susirenka.

Tai sutaupyki! pinigų ir galėsite 
daug daiktų nupirkti. Bus gerai ir 
linksma.

Rima Molytė,
Paukštyčių Rožyčių būrelis, 

Worcesterio Neringos tuntas.

je, kada rusai uždraudė lie
tuviams skaityti lietuviškas 
knygas. Atsirado knygne
šiai. Jie slapta, krepšiuose 
ar vežimuose, atgabendavo 
per sieną knygas ir jas išda
lindavo.

Per Antrąjį Pasaulinį ka
rą buvo savanorių būreliai. 
Jie slapstėsi miškuose ir 
puldinėjo Lietuvos priešus 
visai netikėtai. Šie savano
riai vadinosi partizanais. Jų 
gyvenimas buvo labai sun
kus ir pavojingas.

Taigi, kiekvienas kraštas 
turėjo savo patriotus. Iš tik
ro netikslu sakyti “turėjo”, 
nes ir šiandien pasaulyje 
yra daug patriotų.

Gaida Visockytė

— 75
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LIETUVIŲ PASAKOS: Gegutė

ALp(LKA)3083
1968, Nr.3

Melagių tiltas
Vienų tėvų sūnelis buvo 

didelis melagis.
Kartą jis išėjo su tėvu pa

sivaikščioti. Abudu pamatė 
dideli šunį. Tėvas ir tarė:

— Žiūrėk, vaikeli, koks 
didelis šuo.

Sūnus pasigyrė:
— Vakar aš mačiau daug 

didesnį. Didumo sulig kar
ve.

Po valandėlės tėvas tarė:
— Dabar mes eisime per 

melagių tiltą.
— Melagių? — nustebęs 

paklausė berniukas. — Ko
dėl jis taip vadinamas?

— Matai, kai per tą tiltą 
eina melagis, tiltas įlūžta, ir 
melagis įkrinta į upę.

Berniukas išsigando ir pa
sakė :

— Tėveli, tas šuo, kurį 
mačiau vakar, nebuvo toks 
didelis kaip karvė, tik kaip 
teliukas.

Tėvas nusišypsojo ir tarė:
— Melagių tiltas nebetoli. 
Berniukas sumurmėjo:

— Tėveli, tas šuo nebuvo 
didelis nei kaip karvė, nei 
kaip teliukas. Tai buvo pa
prastas šuo, dar mažesnis 
už tą, kurį dabar matėme.

Kai dar Perkūnas valdė 
žvėris ir paukščius, tai 
kiekvienam paukščiui ir 
vietą gyventi paskyrė: 
gandrui — aukštą medį, an
čiai, žąsiai, narui — vande
nį, pempei — kupstyną, vy
turiui — dirvoną, tilvikui — 
balą, strazdui, varnai, zylei, 
gegužei, dudučiui — mišką, 
šarkai — karklyną, startai, 
pečialandai, kurapkai -— 
krūmus, kregždei, žvirbliui
— pastogę ir taip toliau. Vi
si paukščiai apsigyveno 
skirtose vietose, tik viena 
gegutė murmėjo:

— Aukštas medis — per
daug atdara vieta, vanduo
— drėgnas, kupstynas — 
liūdnas, dirvonas — kietas, 
miškas — klaikus, pastogė
— tvanki... Aš norėčiau gy
venti, kur būtų, šviesu, šil
ta, linksma, lengva, malonu, 
nepavojinga...

Perkūnas supyko ir sako 
gegužei:

Melagių pasakos

Kartą vaikas parėjo iš 
miškelio ir sako tėvui:

— Žinai, tėveli, miške ma
čiau šimtą vilkų.

— Negali būti, — atsakė 
tėvas. — Mūsų krašte vilkai 
šimtais nevaikščioja.

— Na, tai vis dėlto buvo 
kokios penkios dešimtys.

SKAUTU AIDO metinė prenumerata skaitoma nuo sausio 1 d. ligi gruo
džio 31 d. arba visi 1968 metų Sk. Aido numeriai: nuo 1 ligi 10.

— Kad taip, tai ir gyvenk 
vietos sau nerasdama.

Ir po šiai dienai gegužė 
sau tinkamos vietos neišsi- 
renka. Jeigu kur sustoja, 
tai nepagyvena ilgiau kaip 
vieną vasarą. Kiekvieną 
naktį nakvoja vis kitame 
medyje, todėl ir lizdo sau 
nesuka, vaikų neperi, o 
kiaušinius deda į kitų 
paukščių lizdus. Svetimi 
paukščiai išperi ir užaugina 
jos vaikus.

Taip gegutė ir gyvena be 
namų, be šeimos, vis kažin 
ko ieškodama, vis dejuoda
ma, vis gailiu balsu kukuo
dama.

— Negali būti.
— Trys dešimtys tai jau 

buvo.
— Negali būti.
— Dešimt tai jau tikrai 

buvo.
— Ir tiek negalėjo būti.
— Na, tai kas tenai lapuo

se čežėjo?...
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