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Apdovanoti LSS ordinais ir pakelti 
į skautininkų laipsnius:

LSS Tarybos Pirmija savo IX-ajame posėdyje 
(1968. X. 26) slaptu balsavimu nutarė lapkričio 1 d. 
proga:
I. Apdovanoti LSS ordinais:

A. Padėkos ordinu su rėmėjo kaspinu —
1. Lietuvos Konsulą Bostone p. Antaną O. Shallną ir
2. Los Angeles skautų-čių rėmėją prel. Joną Ku- 

čingį.
B. Lelijos ordinu —

1. s. f ii. Liūtą Grinių Los Angeles, Calif, ir
2. s. fil. Vytautą Mikūną Chicagoje.

II. Pakelti į skautininkų laipsnius:
A. Į vyresniojo skautininko —

1. s. Reginą Kučienę Chicagoje.
B. Į skautininko —

1. ps. Stefą Gedgaudienę Clevelande,
2. ps. fil. Gediminą Kurpi New Yorke ir
3. ps. Malviną Švarcienę Clevelande.

C. I paskautininkio —
1. v. si. fil. Povilą Alkį Los Angeles,
2. v. si. Audronę Bartienę New Yorke,
3. v. si. Dalią J. Dundzilienę Chicagoje,
4. v. si. Valentiną Hotrą Detroite,
5. v. si. fil. Rimtautą Karaliūną Chicagoje,
6. s. v. fil. Raimundą Merki Chicagoje,
7. v. si. t. n. Gražiną Prušinskaitę Los Angeles,
8. v. sk. fil. Nijolę Šalkauskaitę-Remeikienę

Chicagoje ir
9. v. si. Joną Tamulaitį Chicagoje.

Labai nuoširdūs sveikinimai visoms ir visiems!
Budžiu

1968 lapkričio 5 d.

v. s. A. Saulaitis,
LSS Tarybos Pirmininkas.

Statement of Ownership, Management and Circulation

SKAUTŲ AIDAS (The Scouts’ Echo), a Lithuanian 
youth magazine, is published monthly except July and 
August.

Its publisher and owner is The Lithuanian Scouts 
Association, a Not For Profit Illinois Corporation, 6049 
South Sawyei- Avenue, Chicago, Illinois 60629.

Editor in Chief and Managing Editor: Antanas Sau
laitis, Old Colonial Road, Oakville, Connecticut 06779.

Business Manager: Kazys Šimėnas, 45 Alban Street, 
Dorchester, Massachusetts 02124.

Printing and Publication: Immaculata Press, Putnam, 
Connecticut 06260.

Entered as Second Class Mail at Thompson, Connec
ticut 06277.

In the preceding 12 months SKAUTŲ AIDAS aver
aged a press run of 1100 copies each issue, of which 934 
were distributed to paid individual subscribers by mail; 
free distribution was 116 copies by mail; left-over 50 
copies.

Rinkime SKAUTŲ AIDO 1969 m. prenumeratas

Su šiuo SKAUTŲ AIDO numeriu Sk. Aido Adminis
tracija mieliesiems skaitytojams siunčia:

a) užsakymo lapeli 1969 m. prenumeratai ir
b) vokeli užsakymo lapeliui bei pren. mokesčiui SK. 

AIDO administracijai pasiųsti.
Administracija labai maloniai prašo skubiai atnau

jinti SK. AIDO prenumeratą 1969 metams, SK. AIDA 
užsisakyti kitiems ar kitoms ar paaukoti prenumeratų, 
kad administracija SK. AIDĄ galėtų siuntinėti jį gauti 
norintiems, o užsisakyti negalintiems.

Į talką! Ir ačiū už ją.
K. Šimėnas,

SKAUTŲ AIDO Administratorius.
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50.
ŠĮ mėnesį baigiame švęsti 50 metų lietuviš

kojo skautavimo sukaktį, kurią atžymėjome Pra
dine Sueiga pereitų metų lapkričio mėnesį, Tėvy
nės Sueiga šių metų vasario mėnesį, V-ąja Tauti
ne Stovykla ir dabar Baigmine Sueiga.

Per Sukaktuvinius metus rinkomės su vėlia
vomis į bažnyčias, meldėmės už Lietuvą ir miru
sius bei žuvusius skautus, dėkojome už nueitą ke
lią ir prašėme ištvermės.

Per Iškilmingąsias Sueigas apžvelgėme praeitį, 
bendrai kartojome įžodį ir įstatus, stengėmės su
stiprinti ryšius tarp įvairias pareigas einančių 
grupių ir gilinti savo skautiškojo uždavinio lietu
vių tarpe supratimą.

Mes taip pat per visus metus vienu ar kitu 
būdu ruošėmės V-ajai Tautinei Stovyklai, mūsų 
džiaugsmingajam Sąskrydžiui skautauti. Tai, ro
dos, gražiai pavyko: patikrinome savo kokybę, 
atžymėjome ypatingai nusipelniusius ir pasisėmė- 
me naujų jėgų ir įkvėpimo.

Dabar atėjo laikas, pasišildžius prie bendros 
ugnies, žengti tolyn ir pirmyn į sekantį Penkias
dešimtmetį.

Vėl iš naujo ryžtamės visaip lavintis ir ugdy
tis, kad būtume šių laikų linksmi, sveiki, nagingi, 
sąmoningi, susivaldą, pagarbūs ir patriotiški skau
tai, skautės — broliai ir sesės savo tarpe ir ki
tiems žmonėms.

RYŽTAMĖS BŪTI LINKSMI
Pavargę žygiuojame keliu. Staiga kažkas už

traukia linksmą dainelę: mūsų nugaros išsitiesia, 
kojos lengviau žengia, akys pakyla nuo žemės.

Taip, tikime, yra ir kasdieniniame gyveni
me: iš širdies kyląs linksmumas — o būti links
miems, sąžiningai pagalvojus, visuomet yra daug 
priežasčių — palengvina mums žygiuoti ir dirbti 
ir naštą nešti nevisuomet lygiais keliais.

RYŽTAMĖS BŪTI SVEIKI.
Drąsiai ir atvirai renkamės, kas žmogui svei

ka. Atmetame, kas silpnina, svaigina, teršia. Val
gome sveiką maistą ir išmiegame.

Grūdinamės, ir esame gryno oro mėgėjai. 
Taigi skautiškai žaidžiame, sportuojame, išky
laujame, stovyklaujame.

Turėdami įgimtų negalavimų stengiamės su

rasti tokių sveikų užsiėmimų, kuriuose galime 
dalyvauti.

Ryžtamės būti nagingi ir sąmoningi.
Lietuviai visuomet buvo kūribingi, nagingi. 

Tomis ryškiomis tautos ypatybėmis didžiuojamės 
ir stengiamės ugdyti jas savo tarpe.

Be to norime būti naudingi. Todėl mokomės 
darbelių, specialybių, orientacijos bei visokių ki
tų būdų tarnauti žmonėms ii- prisidėti prie bend
ruomenės darbų.

RYŽTAMĖS VALDYTIS
Branginame savo asmens laisvę, bet nema

žiau savo asmens garbę. Abejojame, ar nesusival
dymas ką nors palengvina ar laimi.

Stengiamės vengti to, kas ardo sveikatą, sėja 
nesantaiką arba net skriaudžia kito žmogaus gar
bę.

Globojame gamtą ir gyvūniją.
Ryžtamės būti pagarbūs.
Stengiamės su kitais elgtis taip, kaip norėtu

me, kad jie su mumis elgtųsi. Ypač laukdami pa
garbos iš kitų, gerbiame juos, jų reikalus, jų nuo
savybę.

Visuomet kalbame pagarbiai apie kitų tiky
bą, tautybę, socialinę padėtį, nes jokiu būdu ne
norėtume, kad kas nors mūsų įžeistų.

RYŽTAMĖS BŪTI PATRIOTIŠKI
Mūsų vyresnieji, gelbėdamiesi nuo raudono

jo maro, prisiglaudė įvairiuose kraštuose. Mes 
naudojamės tų kraštų apsauga, gerybėm ir, svar
biausia, esame laisvi. Už tai mes tuos kraštus pa
milome, esame jiems dėkingi ir pasiruošę prisi
dėti, kur tik reikia.

Bet Lietuva yra pavergta. Ji mūsų tėvų že
mė, mūsų Tėvynė. Su ja mus riša gili meilė ir išti
kimybė.

Negalime rimti, kol nebus atstatyta Lietuvos 
nepriklausomybė: tik laisvajame krašte mūsų 
broliai ir sesės gali gyventi savitu gyveniniu ir 
džiaugtis savo kūrybiniais darbais.

Todėl branginame savo kalbą ir papročius, 
mokomės Lietuvą geriau pažinti ir skelbiame Lie
tuvos vardą, kur tik galime.

Niekuomet neužmirštame, kad esame Lietu
vos reikalų atstovai laisvajame pasaulyje, jos už
tarėjai ir kovotojai už jos nepriklausomybę.

BŪKIME VERTI SAVO PAŠAUKIMO!

L i
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IŠ LIETUVOS SKAUTU 
PRAEITIES:

II-osios Tautinės Stovyklos 1938 
m. iškilmių vaizdas. Stovyklautojus 
sveikina tuometinis Brolijos Vadas 
(Vyriausiasis Skautininkas) v. s. 
pik. Juozas Šarauskas (1941 m. so
vietų sušaudytas Červenėje), lydi
mas tos stovyklos viršininko v. s. 
V. Šenbergo, v. s. K. Falčiausko, s. 
A. Flaterio ir kitų stovyklos vadovų.

Matomos JAV ir kitų valstybių 
vėliavos.

II Tautinė stovykla — skautų A. 
Panemunėje ir skaučių Pažaislyje — 
buvo puikus Įvykis Lietuvos Nepri
klausomybės ir Lietuvos skautų or
ganizacijos dvidešimtmečiui pami
nėti.

$25.00
$10.00
$ 4.00

Metinė Skautu Aido prenumerata 
garbės leidėjo 
garbės — 
paprastoji —

ateina daug, nes vadovai ir vadovės 
visą laiką uoliai rūpinasi rinkti pre
numeratas.

Ps. Laimos Kiliulienės ntr.

UŽSISAKYKIME SK. AIDĄ
1969 METAMS

Skautų Aido per metus išeina 10 
numerių. Prenumerata pradedama 
nr. 1 ir baigiama nr. 10; taigi, nuo 
I. 1 ligi XII. 31 yra pilni prenume
ratos metai.

— 225
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SKAUTAS DARBŠTUS PADĖKOS DIENAI
Tarp visos eilės ypatybių, iš

skiriančių tikrą skautą iš kitų 
žmonių, yra darbštumas. Pati 
skautybės idėja siekia, kad skau
tas būtų nuolatos užimtas, ar tai 
dienos gerąjį darbelį atlikdamas, 
pagelbėdamas namiškiams ar 
kaimynams, bet pirmoje eilėje 
sąžiningai atlikdamas savo kas
dienines pareigas.

Darbštus jaunuolis niekados 
neturi laiko nereikalingiems da
lykams. Besirūpindamas savo 
pareigomis, jis išvengia netinka
mos draugystės, kas labai daž
nai priveda prie visokių nemalo
numų.

Stovįs vanduo genda, o juo la
biau žmogus. Tad skautas, norė
damas būti tikru skautu ir geru 
žmogum, turi nuolatos judėti ir 
dirbti. Nėra nieko biauresnio, 
kaip matyti nieko neveikiantį, 
nuobodžiaujantį jauną žmogų, 
kuris vietoj darbo sau dienai pa
įvairinti bando susirasti kito pa
kaito, kuris gali jį nuvesti į klyst
kelius.

Kiekvienas skautas turėtų įsi
sąmoninti, kad darbas yra toji 
druska, kuri jj apsaugo nuo ge
dimo. Pagaliau darbštus skautas 
turi gyvenime daug daugiau ma
lonumo, negu tinginys. Žinoma 
nėra lengva per dieną krutėti, 
kad ir tokioje stovykloje: saulė 
kepina, prakaitas akis griaužia. 
Bet kaip malonu, kai matai už
baigtus papuošimus ar kitokius 
įrengimus ir žinai, kad ir tavo 
rankos prie to prisidėjo. Kokie 
mieli tada laisvalaikiai!

Po įtempto dienos darbo nors 
ir trumpas nakties poilsis gaivi

Dėkoju, kad galiu matyti: yra daug aklų žmonių.
Dėkoju, kad galiu girdėti: yra daug kurčiųjų.
Dėkoju, kad turiu rankas ir kojas: yra daug luošų ir 

sužalotų žmonių.
Dėkoju, kad galiu bėgioti ir žaisti: milijonai žmonių 

serga.
Milijonai žmonių badauja — ačiū, kad turiu taip daug 

skanaus maisto.
Milijonai žmonių nieko neturi — ačiū už patogų guolį 

ir pastogę.
Ačiū, kad mūsų bažnyčių durys atdaros: pavergtuose 

kraštuose beveik visos uždaros tikintiesiems.
Ačiū už visas malones. Duok, Dieve, kad visuomet dė

kočiau ir niekuomet nepamirščiau, kad aklieji ir kurtieji, 
luošieji ir sužalotieji, vieniši, alkani ir benamiai yra mano 
broliai ir sesers.

na, ir rytą skautas jaučiasi gied
ras, žvalus. Jis gera nuotaika pa
siruošęs sutikti naujos dienos 
naują darbą, naujus rūpesčius.

Įpratęs iš pat jaunų dienų dirb
ti, skautas ir ateityje tolau liks. 
Ne be reikalo sakoma, kad įpra
timas — antras prigimimas.

Skautas ir tolimesniame gyve
nime bus pareigingesnis, turės 
Įritu žmonių tarpe didesnį pasiti
kėjimą, negu tas, kuris pripratęs 
patingėti. Jį laikys pagarbos ver
tu visuomenės nariu, jam bus 
daug daugiau patikėta ir tuo pa
čiu moraliniu ir materialiniu bū
du daugiau atlyginta.

Pagaliau ir pačiam skautui, 
jau subrendusiam ir gerą galą 
savo amžiaus nukeliavusiam, 

1969 m. SKAUTU AIDAS turėtu pasiekti visus ir visur.
Kiekvienas prisidėkime, kad tai tikrai įvyktu!

bus malonu pažvelgti į savo nu
eitą kelią: jis matys, kad gyven
ta vertai ir brangus laikas nebu
vo veltui praleistas, o sunaudo
tas darbui, kuris atnešė naudos 
ne tik jam pačiam, bet ir artimui 
bei visam kraštui.

Jis žinos, kad, išeidamas iš šio 
pasaulio, neišnyks kaip dūmas. 
Jo gal nebus, bet jo nuveikti dar
bai ir nuopelnai paliks. Tai bene 
didžiausias atpildas, kokį darbš
tus žmogus gali šioje žemėje 
gauti.

Iš viso peršasi išvada: Dirbki
me, nepraleisdami veltui nei aki
mirkos, kad būtume verti savo 
organizacijos nariai ir garbingi 
savo tėvynės Lietuvos vaikai.

ps. B. Kidolienė

226 —
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Nagingumas —
JUOSTŲ AUDIMAS

Vienas iš svarbiųjų skaučių la
vinimo dalykų yra nagingumas. 
Skautės visame pasauly įtraukia 
nagingumo žaidimus bei darbe
lius į savo būrelių užsiėmimų 
programas.

Mes lietuvaitės galime nagin
gumo pasimokyti iš savo tauto
dailės, ypač norėčiau priminti 
juostų audimų. Ausdama juostą 
sesė išmoksta rišti kelių rūšių 
mazgus, surinkti nytis ir užmesti 
juostą. Ji taip pat lavinasi pa
rinkti spalvas ir jas derinti, kad 
juosta išeitų įdomi ir švelniai ma
loni akiai. Juostų audimas atve
ria jos akis taip pat ir medžiagų 
audimo ir spalvų derinimo prob
lemoms.

Kam reikalingos juostos? Mo
derniškame gyvenime juostas, 
galima panaudoti visur: jos tin
ka suknelėms puošti — net bali
nei sukniai jos gali duoti asme
nišką gaidelę, — plaukams per

JAV Atlanto rajono vadeivė s. L. Milukienė, dalyvavusi Worcesterio, 
Mass., skautų ir skaučių Sukaktuvinių metų užbaigimo šventėje, prisega 
garbės žymenis nusipelniusioms sesėms: Dianai Baltrukonytei, Daliai Ma
tulevičiūtei, Nijolei Bozikaitei ir Reginai Podolskytei. Kairėje: tuntininkė 
ps. Danutė Marcinkevičiūtė ir ps. R. Jakubauskas. Ps. A. Glodo ntr.

rišti, albumams pagražinti, ranki
nukams padaryti, tautiniems dra
bužiams persirišti, kanklėms sie-

viena sesė, norinti pasiekti I-ojo 
patyrimo laipsnį, turi nuausti 
nors vieną mažą juostelę. Daž-

Darbščiosios JAV Atlanto rajono jaun. skautės to rajono papildomojoje
Taut. Stovykloje.

no j e pakabinti, draugams dova
noti (kaklaraiščiai, skaitomos 
knygos puslapiui žymėti juoste
lės, takeliai, pagalvėlės ir t. t.)

Kitataučiams mūsų juostos la
bai patinka: tuojau priėję pa
klausia ir jas gražiai vertina. Tai

gi. Sesės, vertinkime lietuvišku 
raštų juostas, pradėkime mokytis 
jas austi ir naudokime jas, kur 
tik galime.

Žinau tuntų vietovių, kur kiek- 

nai sesės prašomos I-jam patyri
mui įsigyti audėjos specialybę. 
Nors skaučių programoje tai nė
ra privaloma, tačiau būtų gerai, 
kad vadovės atkreiptų į tai dė
mesį. Iš dešimt mergaičių, kurios 
mokėsi austi, beveik visuomet 
yra kokios trys, kurios pamėgsta 
austi juostas ir pasidaro neblo
gos audėjos. Mano nuomone, tai 
geras procentas. Pasiekiame 
daug tikslų: išmokome sesę savo 
rūšies nagingumo, perduodame 
lietuviškos tautodailės žiupsnelį 
naujajai kartai ir skatiname 
naudoti lietuviškus ornamentus, 
juostas, kasdieniniame gyveni
me.

Būtų gera idėja, kad skautės 
vietovėse paskelbtų kursus vi
soms jaunoms lietuvaitėms ir pa
mokytų jas lietuviškos tautodai
lės — juostų audimo. Vietovėse, 
kuriose skautės ar vadovės ne
moka austi, pravartu ieškoti ma
myčių pagalbos; mokančios aus
ti tikrai sutiks. Sesė Lilė.

— 227
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NEVYKUSI
Kirpykloje buvo daug žmonių, 

ir Vincas turėjo laukti. Vienas sė
dinčiųjų pastebėjo didoką pelė
dą ant stiklinės spintos, skirian
čios patalpą į dvi dali.

— Tikrai įdomus paukštis, — 
pasakė jis. — Man pelėdos vi
suomet kelia smalsumą.

Vincas tuojau įsimaišė į kalbą. 
— Teisybė, — pareiškė jis, — pe
lėdos įdomios, bet tik jau ne šis 
egzempliorius.

— O ko jam trūksta? -— pasido
mėjo kažkas.

— Aklas mato, ko jam trūksta: 
nelaimingas paukštis nepapras
tai biauriai iškimštas. Kas tai pa
darė, tikrai nieko neišmanė. Ar 
matėte, pavyzdžiui, kad pelėda 
kada nors tupėtų šitokiu būdu?

— Nieko nepaprasto nepaste
biu, — vėl atsiliepė kažkas.

— Palauk, broli, atrodo, kad buvo taip...
Vaizdelis iš Kanados rajono skautų vyčių sąskrydžio, kurio metu įvyko 

ir šios diskusijos. S. Dapkaus ntr.

SKAUTAI

IŠKAMŠA

— Tai įsižiūrėkite, — liepė 
paukščių žinovas. — Galvos lai
kysena tiesiog nepakenčiama. 
Nesuprantu, kaip jūs to nemato
te, — ir Vincas ėmė dėstyti savo 
žinias, pristatydamas save tokiu 
mokytu ekspertu, kad visi nutilę 
klausėsi. Pagaliau jis vėl perme
tė pelėdą niekinančiu žvilgsniu 
ir pareiškė:

— Nagai visai klaidingai įstaty
ti. Tas, kuris padarė šią iškamšą, 
garantuoju, niekad nebuvo ma
tęs gyvos pelėdos. Pikta, kad 
žmonės imasi darbų, apie kuriuos 
jie nieko neišmano.

Kirpėjas viską girdėjo, bet ra
miai dirbo savo darbą. Tik karts 
nuo karto, klausantis mokytų iš
vedžiojimų, šypsnys žaidė jo vei
de. Galų gale, iškritikavęs pelė
dą, Vincas kreipėsi į jos savinin
ką.

Tai ši “nevykusi iškamša”.

— Pasakykite man, mielas bi
čiuli, kas tas nemokša, kuris jums 
įbruko šią nevykusią iškamšą? 
Tikrai turėtumėte pareikalauti, 
kad jis jums grąžintų pinigus, jei 
jūs jam mokėjote už šią biaury- 
bę.

Kirpėjas linksmai nusijuokęs at
sakė:

— Tai būtų sunkoka, nes 
paukštis paties Dievulio kūrinys. 
Ar ne teisybė. Pūkeli? — garsiai 
paklausė jis, pasukęs galvą į 
paukštį.

Išgirdusi savo vardą, pelėda 
pakreipė savo galvą ir atsiliepė 
pelėdų kalba — hu-hu-hu-hu.

Nesunku atspėti, kas nesitvėrė 
juokais ir kas pyko. Mat, Vincas 
vienas iš tų, kurių gyvenimas ne
pamoko. Nors žmonės sako, kad 
jis vengia kirpyklos su pelėda, 
jis vis dar viską geriausiai žino. 
Visai neseniai girdėjau jį vėl 
dėstant savo griežtą, triuškinan
čią nuomonę apie žmogų, kurio 
jis niekuomet gyvenime nebuvo 
sutikęs. Tik tiek pastebėjau, kad 
žmonės pradėjo eiti jam iš kelio. 
Gaila, nes šiaip iš išvaizdos jis 
būtų nieko sau vyrukas. T.T.

228 —
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Vyresniųjų skaučių, gintarių ir kandidačių 
pasitarimas. Visos labai rimtos.

S. Dapkaus 
ntrs.

VYRESNIŲJŲ
SKAUČIŲ

SĄSKRYDIS

1968.x.26
TORONTE

15 - 18 mt. amžiaus grupėje diskusijos.

/Deš./ Paskaitininke-s. I. Meiklejohn ir 
sekretorė v.sk. Gerda Tarvydienė.

/D.ž/ Įsigilinusios sesės
Tai linksmąjį iš Montrealio.

-2J1
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Ateitis kuriama darbais.
Keli vaizdeliai iš didingos 1918-1968 Dabar mūsų eilė dirbti
Lietuvos skautybės praeities ateičiaij

lavinimo stovykla

Sesės akademikės 1937 m. Kaune.

Nepriklausomoje Lietuvoje skautai, kas metai gausėjo ir jų veikla stiprėjo.
1931 m. Kaune veikė jau 20 atskirų skautų-čių vienetų, o 1934 m. Švenčiant Kauno tunto 15 metų su

kakti, Kaune buvo Įsteigta trys skautų ir trys skaučių tuntai.
Nuotraukoje Kauno tunto vadija 1929 m. balandžio mėn. Pirmoje eilėje iš kairės: J. Bulota, Kazake

vičius, A. Šenbergienė, D. Kesiūnaitė, J. Kuprionis (tuntininkas), ka p. Tiškus, J. Juozaitis, B. Bu
činskas; antroje eilėje: St. Jatautas, VI. Kviklys, V. Kizlaitis, V. Kišonas, X, Šataitė, K. Paukštys, M. 
Barniškaitė, Vk. Kastonaitis, J. Navikas, X ir trečioje eilėje: St. Jakštas, Ržečickas, keletas neatpa
žintų, Iz. Jonaitis ir Vyt. Pečiūra. ________________ 1
--- ------  —-------  ~ ~ -233
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Vadovių lavinimo stovykla 1935 m. Nuotraukoje matomos v.s. 
armiene, s. V. Palciauskienė, s. M. Milvydaitė, v.s. P. Kara 
liūs ir k.
Nuo 1931 n. buvo labai rūpinamasi vadovų ir vadovių lavinimu.

Žiemą įvykdavo visokių kursų, o vasarą visokių stovyklų lavini
mo reikalams. Buvo išdirbta sistema skiltininkams, kita - drau
gininkams ir vyr. vadovams lavinti./
Lietuvos skautų ir skaučių atstovai ir atstovės įvairiomis progomis nuvykdavo į ki
tų kraštų sk. stovyklas, suvažiavimus ir p. Dažnai į Lietuvą atvykdavo svečių ir iš 
kitur. 1933 m. iš Anglijos laivu į Klaipėdą atvyko Pasaulio Sk. Šefas lordas B. Baden 
Powellis, lady Baden-Powell ir apie 65O kitų vadov- ir vadovių. Jie buvo priimti Pa
langoje specialiai tam įvykiui suruoštoje stovykloje. Matome dalį svečių sėdinčių 
prie milžiniško stalo, sutalpinusio apie 1000 asmenų. Sąskrydis visiems labai patiko.

1936 m. Karmėlavos, prie Kauno, miškuose.

II-osios TAUTINAS STOVYKLOS 193'3 m. A. Panemunėje atidaryti atvyksta 
Lietuvos Bespublikos Prezidentas - Lietuvos Skautų Šefas Antanas 
Smetona, lydimas v.s. pik. J. Barausko, v.s. Dr. J. Aleknos ir kitų 
skautų vadovų. Toliau gen. St. Baštikis, p. BAštikienė, p. Tubelienė, 
p. J. Tūbelis, v.s. pik. A. Valusis ir k. Tai buvo didelė šventė.

Karo muziejaus sodelis su daugybe Nepriklauso
mai Lietuvai brangių dalykų buvo tapęs tautine 
šventove, kurion dažnai įvairiomis progomis at
vykdavo organizuoti skautų-čių būriai. Nuotrau
koje skautų vyčių būrelis iš Kauno.

12



Brolijos pilis
e* 4

Brolijos medis

BROLDOS 
PIT VC V-JE TAUT. K IJUI/0 STOVYKLOJE

Klaipėda
Kaunas Liškiava
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Vilkiukai Ariogala ir Vilnius

LIETUVIS
SRAUTAS

LIETUVOS.
TVIRTOVE

Krėva
Lituanika
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RINK SKAUTU AIDUI 1969 m. 
prenumeratas!

YRA 

19 
OASŽOVių 

PAVADINIMU.

ANT VIENOS KOJOS ŠIMTAS

PALAPių- -----

MAŽAS ŽMOGELIS SU DAUG ŠVAR-

KELIU, KAI JUOS VELKI - VERKI.

RŪPINKIS UŽSISAKYTI SKAUTU AIDĄ 1969 metams.

SKAUTU AIDO prenumerata 
garbės leidėjo — $25.00
garbės met. pren. — $10.00 
paprastoji metinė — $ 4.00

Užsisakyk, kai moki nario mokestį, per vienetą.
Kur yra malonių Sk. Aido platintojų, pasinaudok jų rūpestinga pašiau- 

ga. Arba rašyk tiesiog Sk. Aido administratoriui.
Ragink ir kitus tai daryti.
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KLAIPĖDOS UOSTO STOVYKLA
(Prisiminimai iš V Tautinės Stovyklos)

Vieną dieną visi canoes ir visos 
baidarės buvo iš ežero pervežti 
sunkvežimiu į už 5 mylių srauniai 
tekančią Pere Marquette upę.

— Šiandien canoe kelionę atlieka 
jūrų skautės, o rytoj mes važiuo
jam! — skelbė pastovyklės valdžia.

Upė buvo puiki patyrimui gauti. 
Srauni, vingiuota, privirtus! me
džių, tekanti per džiungles. Srovė 
nešė laivelius j medžius. Čia vėl

Baltas penkiolikos pėdų aukščio 
švyturys nuo kalno svaidė raudoną 
spindulį iki pat plento per plačius 
V Tautinės stovyklos gojus Rako 
ąžuolyne. Ilgos palapinių eilės ri
kiavosi linija šimtmečių ąžuolų pa
vėsyje ir užsisuko ratu kanadiečių 
brolių apgyvendintame jūrų skautų 
pastovyklės gale. Ilga Klaipėdos 
alėja tęsėsi per kalnelius ir daubas, 
kiekvieną vesdama per baltus var
tus su vairo ratu ir margaspalviu 
Klaipėdos herbu, tiesiai į “laivo” 
denį. Denio aukštame stiebe, galely
je plevėsavo didysis jūrų skautų 
vimpilas, o nuo stiebo viršūnės į 
abu denio galus tiesėsi margaspal
vės tarptautinio kodo vėliavėlės.

Iš “laivo” galo sklido laiką skel
biantieji varpo dūžiai, o pačiame 
priekyje rymojo į kelmą atsispyrės 
didžiulis, “aprūdijęs” inkaras su 
užrašu “Klaipėda”.

Tai buvo Brolijos jūrų skautų 
Klaipėdos pastovyklė, vadovaujama 
viršininko j.v.s. Br. Juodelio, ko
mendanto ps. P. Galio, uosto virši
ninko v. v. dr. J. Anyso, instrukto
riaus s. J. Dambaro ir 48 jūrų skau
tų, čia stovyklavusių dvi savaites. 
Gaila, kad vasaros darbai ir atstu
mai bei išsiskirstymas atostogų me
tu du trečdalius Brolijos jūrų skau
tų sulaikė namuose.

Ištisas dienas Klaipėdos pasto
vyklės rajone galėjai matyti tik 
budintį jūrų skautą. Visi kiti buvo 
bendruose Brolijos užsiėmimuose 
arba prie ežero. O tos saulėtos die
nos ežero bangose! Skaidraus van
dens plote nuo ryto ligi vakaro laks
tė “Lightning” klasės burlaivis 
“Vėtra” ir svečių “Master” tipo bur
laivis, treniruodami naujas įgulas, 
ateinančių eilių vadovus.

Nepasidavė ir irklai. Komandinė

“Naro” valtis, keturi canoes, trys 
baidarės, dinge ir žvejų valtis raižė 
ežerą nuo vieno iki kito krašto, pa
sikeičiant jūrų skautams ir jūrų 
skautėms. Saulės kaitroje nieko ne
buvo linksmesnio už plaukymą ir 
nardymą nuo jūrų budžiu pastatyto 
liepto.

Broliai jūros skautai V Tautinėje Stovykloje.

— 237

stūmė į krantą arba suko aplink.
— Čia jums ne plačiąja Wiscon

sin upe plaukti, ■— juokėsi patyrę 
vyresnieji, kliūtims pagavus jau
nesniuosius. Sunki, tačiau įdomi ke
lionė visiems paliko geriausius įspū
džius.

(B. d.)
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MŪSU■ jauniesiems

ŽAIBAS IR BURTININKĖ GĖLĖTA SUKNELĖ
Kai Linutė grįžo iš mokyklos, ji 

nerado nei mamos, nei mažo 
broliuko Giedriaus namie. Jos iš
didus katinas tinginiavo ant kili
mo.

— Žaibe, paklausė Lina, kur 
mama ir Giedriukas? Katinas nė 
nesumirksėjo ir gudriai pažiūrėjo.

— Sek mane, aš parodysiu.
Lina nė nespėjo nustebti, kad 

katinas jai atsakė. Žaibas, juodas 
ir žvilgantis, atsistojo, pažiūrėjo 
Linai tiesiai į akis savo žaliom 
akim, suvingiavo uodega ir šau
niai išėjo pro duris.

Lina pasigriebė sausainį. Žai
bas laukė jos už durų. Katinas 
palengva ėjo šaligatviu, iš aukš
to dairydamasis į šonus. Linutė, 
susidomėjus ir galvodama, kad 
jos katinas tikrai pats gudriau
sias, sekė, griauždama sausainį.

— Miau, gali čia pažiūrėti pro 
langą, — jie buvo sustoję prie
šais namą. Lina greitai perbėgo 
žolę ir pasistiebus pamatė, kaip 
jos mama gėrė arbatą su kita po
nia. Giedriukas žaidė su mažu 
berniuku.

— Ahem, pasakė Žaibas, dabar 
eik toliau kartu su manim.

— Gerai, pasakė Linutė.
— Lina, kur eini? — Lina išgir

do Gintros balsą, savo geriau
sios draugės. Ji greitai pažiūrėjo 
į Žaibą. Žaibas rimtai pasakė:

— Ir Gintra gali eiti kartu.
— Gintra, šaukė Lina, eik su 

manim.
Gintra atbėgo, ir jos abi nuse

kė Žaibą.
— Mano katinas gali kalbėti, 

pasigyrė Lina.

RINK SKAUTU AIDUI 1969 m. 
prenumeratas!

— Ką? Ar tu sapnuoji? nusijuo
kė Gintra. Tuo metu Žaibas atsi
suko ir pasakė:

— Aš pažadėjau burtininkei, 
kad jus atvesiu. Nebijokit. Ji la
bai maloni ir myli vaikus.

Lina ir Gintra truputį nusigan
do, bet kaip jos tai galėjo pasa
kyti Žaibui, apie kurį anksčiau 
galvojo, kad tai paprasčiausias 
katinas?

— Ar... ar ji juodai apsirengusi?
— paklausė Gintra. Ji jautėsi ne
kaip, ir, paėmusi Linos rankutę, 
beveik gailėjosi, kad kartu ėjo. 
Prisimerkęs Žaibas mergaites nu
ramino:

— Ji daugiausiai mėgsta gėlėtas 
sukneles.

Ir tikrai, kai pagaliau Žaibas jas 
nuvedė prie mažytės, tamsios 
krautuvėlės, storoka senyva mo
teris geltonai - lelijavai ir mėly
nai gėlėta suknele juos pasitiko 
ir linksmai nusišypsojo.

— Labai malonu. Žaibas man 
sakė, kad jis gyvena pas mažą 
mergaitę. Ir aš jam sakiau, kad 
jis būtinai turi atvesti ją ir jos 
draugę pas mane į svečius.

Linutei ir Gintrai pasidarė labai 
linksma, kai jos pamatė krautu
vėlėje labai daug žaislų.

— Ateikit į vidų, — pakvietė 
burtininkė gėlėta suknele, ati
tempė sunkų ąžuolinį stalą.

— Mergaitės! — pašaukė bur
tininkė. Gintra ir Lina atsisėdo 
už stalo, kuris buvo dulkinas ir 
visai tuščias.

— Viens, du keturi,
burtai būkite geri,

mums arbatos ir pyrago! — 
balsiai pasakė burtininkė, papū
tė į stalą ir atsirado pilni puodu-

O. Audronė

TAU, TĖVYNE MYLIMA

Mūsų žygiai, mūsų mokslas, 
Tau, Tėvyne mylima, 
Dievas lydi mūsų darbus 
Ir Tėvynė Lietuva.
Bunda gėlės, rytas švinta — 
Mes į darbą su daina, 
Lietuvos keliu numintu, 
Su jaunystės eisena.

Klauso girios, klauso pievos, 
Skamba kloniai ir kalnai — 
Lietuvoj pražydo jievos 
Ir linguoja jovarai.

Gegužėlės užkukuoja 
Ir lakštingalų pulkai — 
Vyturėlį su artoju 
Vagose tu palikai.
Tau, Tėvyne, mūsų darbas, 
Mūsų juokas ir daina — 
Tau gražioji Tėve Mūsų, 
Malda lūkesčių pilna.

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

kai arbatos ir didelis šokoladinis 
pyragas. Žaibui buvo lėkštytė 
pieno.

Senyva storoka ponia gražiai 
gėlėta suknele labai paprastai 
klausinėjo mergaičių, kaip joms 
sekasi mokykloje, kaip paukšty
čių sueigos, ar jos mėgsta čiuožti, 
ar jau ruošiasi mugei.

Staiga burtininkės balsas pasi
darė plonas plonas — kaip svirp
lio, ir jos kėdė liko tuščia.

— Oi, mergaitės! — pasigirdo 
kažkur nuo stalo. — Tra-lia-lia! — 
uždainavo toks plonas balselis, 
kad net Žaibas pabudo, jis buvo 
jau užmigęs.

— Aš čia, arbatoj!

238 —
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Lina pažiūrėjo į savo puoduką. 
Spėkit ką ji pamatė? Aišku ne
sunku atspėti. Ar jūs manėt, kad 
burtininkė su savo gėlėta sukne
le plaukioja karštoj arbatoj? Ne, 
ji sėdėjo ant citrinos riekelės ir 
tik jos kojytės tabalavo arbatoje. 
Žaibas susirūpinęs užšoko ant 
stalo. Burtininkė dar šypsojosi, 
nors jos suknelė buvo šlapia.

— Greitai, greitai, — sucypė ji 
plonu balseliu, — atneškit milte
lius, kurie yra septintoj lentynoj. 
Mėlyni milteliai buteliuke.

Lina užlipo ant kopėčių. Ji rado 
žalius miltelius.

— Tik žalius radau! — sušuko 
Lina.

— Oi negerai! — burtininkė sa
kė, — pavirščiau mieguistu kro
kodilu.

Lina rado oranžinius.
— Ne, ne, pavirščiau oranžiniu 

drambliuku!
Lina rado juodus miltelius.
— Ne, oi ne! Man išaugtų spar

nai.
— Va, mėlyni! — nudžiugo Li

na. Ji padavė buteliuką Gintrai.
— Paimk žiupsnį miltelių, tris 

kartus apsisuk ant kairės kojos 
ir papūsk juos į mane, — pamo
kė burtininkė.

Gintra pabėrė miltelių delnan, 
apsisuko, papūtė miltelius ant 
arbatos puoduko. Kambarys pri
sipildė tirštų mėlynų dūmų ir pa
kvipo muilu. Burtininkė visą lai
ką dainavo. Pradžioje plonai, 
paskiau ne taip plonai, o kaip 
pelytė, ir kai dūmai prasisklaidė, 
ji sušlapusi sėdėjo ant stalo. Bur
tininkė linksmai juokėsi:

— Atsiprašau, mergaitės, kad 
taip įvyko. Aš užmiršau, kad man 
negalima gerti arbatos su citrina. 
Jau kelis kartus taip atsitiko. Kai 
kurie svečiai supyksta, kiti nusi
gąsta.

Linutė ir Gintra nežinojo ar 
juoktis ar ne. Kai pažvelgė į bur
tininkę ir susirūpinusį Žaibą, 
joms pasidarė tikrai juokinga.

KĄ JIE SAKO:
Avis pavasarį:
— Skani žolelė!
Ėriukas:
— Ne-e-e!
Žolei paaugus, avis:
— Didelė žolelė!
Ėriukas
— Bet ne-e-eskani!

Tiktai pagalvokite, jos mąstė, 
jeigu taip pasidarytų namuose 
mūsų mamom kiekvieną kartą, 
kai jos gertų arbatą.

— Jau jums laikas namo pie
tums, — pasakė katinas mergai
tėms. — Aš irgi eisiu, — kreipėsi 
j burtininkę.

— Ateikit poryt, — pakvietė se
nyva storoka moteris gėlėta suk
nele. — Aš gersiu arbatą be cit
rinos, ir mes vėliau galėsime pa
skraidyti virš miesto ant kilimo.

— Ačiū, ateisim! — pasakė 
mergaitės ir Žaibo lydimos išbė
go iš krautuvėlės namo, nes žino
jo, kad mamos pradėjo rūpintis.

Burtininkė dar kartą nusišypso
jo ir pradėjo skaityti knygą.

Austė Pečiūraitė
(Gabijos tuntas Detroite)

UŽSISAKYK SKAUTU AIDĄ

Besižvalgą vilkiukai JAV Atlanto rajono T. Stovykloje.
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Veršiukas:
— Mū-mū!
Nerandu namų!

*
Veršis bliauna:
— Kada bus bankiets, 

Kada bus bankiets?
O gaidys atšaukia:
— Rytą porytą, 

Rytą porytą!
Antis patvirtina:
— Tap, tap, tap!

Katinas:
— Kur niaukt, kur niaukt, 

Kur gaut nukniaukt?
'I'

Katė:
— Miau, miau, tarnavau, 

Algos negavau, — 
Kur gaut?

Ožka:
Ci-ba, ci-ba, cingu lingu, 
Keliausiu į Rygą!
Iš daržo mušamas ožys bliau
na:

— Neišturėsiu! Neišturė-ė-ėsiu!
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V-j i TS Kalifornijoje
Sukaktuvinių metų skautiški Įvy

kiai aiškiai rodo, kad lietuviška 
skautybė tikrai gyva. Štai iš Kali
fornijos didžiojoje Rako stovykloje 
dalyvavo 60 skautų-čių bei akade
mikų. Š. m. rugpiūčio 18-25 dieno
mis, visiems tiems, kurie neįstengė 
apmokėti didelių išlaidų vykti Ra
ko stovyklon, buvo suorganizuota 
Ramiojo Vandenyno rajono V-ji 
Tautinė Stovykla San Bernardino 
kalnuose, prie Didžiojo Lokio (Big 
Bear) ežero, savo įsigytoje stovyk
lavietėje. Ten vakarų USA pakraš
čio lietuviai skautai stovyklauja jau 
antri metai. Stovyklavietė yra 7000 
pėdų aukšty, dideliame aukštų pušų 
miške. Kai šią vasarą važinėdami 
lankėme kitas lietuvių stovyklavie
tes apie Čikagą, rytiniame USA pa
krašty bei Kanadoje, tai neabejoda
mi galime pasakyti, jog Los Ange
les turi tikrai daug kuo nuo anų 
stovyklaviečių skirtingą: čia skau-

Taigi, šion V-j on Kalifornijos TS 
suvažiavo apie 100 jaunesnio am
žiaus skautų ir skaučių. Stovyklai 
savaitgaliais vadovavo pats rajono 
vadas s. R. Dabšys, talkininkauja
mas Brolijos pastovyklės vado s. 
V. Svidersko ir Seserijos pastovyk
lės vadovės v. s. D. Tuminaitės. 
Ūkio vedėjas — ps. K. Prišmantas, 
stovyklos komendantas — v. si. 
J. Karalius. Draugininkai: psl. A. 
Ivanikaitė, psl. A. Pakalniškytė, si. 
I. Šepetytė, v. si. A. Kazakevičius, 
v. si. R. Bužėnas, psl. R. Žukas.

Stovyklos programoje kiekviena 
diena buvo specialiai skirta kam 
nors prisiminti iš Lietuvos laisvės 
gyvenimo, ypač įspūdingos buvo 
atidarymo ir uždarymo dienos. Sek
madienį, rugpiūčio 18 d., privažia
vus daug tėvų ir svečių, ivyko sto
vyklos pastato šventinimas ir ofi
cialus stovyklavietės atidarymas. 
Religines apeigas atliko specialiai 
iš Los Angeles atvykęs Šv. Kazimie

ro parapijos klebonas prel. J. Ku
čingis, pašventinęs, atlaikęs pamal
das ištisai lietuvių kalba ir pasakęs 
skautams šiltą ir paskatinantį pa
mokslą. Ta proga skautai, nusižiū
rėję į Rako stovyklos iškilmes, irgi 
turėjo paradą, skambant lietuviškų 
melodijų maršams, ir darniomis 
gretomis pražygiavo pro savo vadų 
ir visuomenės atstovų tribūną. Kar
tu žygiavo ir paradavo iš Los An
geles atvykęs Jūrų Skautijos vie
netas. Atidarymo metu prasmingai 
sveikino gen. Konsulas J. Bielskis 
(raštu), ateitininkų atstovas p. Va
laitis, Bendruomenės — p. O. Razu- 
tienė, Pirmijos vardu — s. E. Vil
kas, Jūrų Skautijos — valt. S. Gu
dauskas. Skautų ir skaučių tuntus 
jub. metų proga Akademinė Skau- 
tija, vad. s. V. Varno, ir Skautininkų 
Ramovė, vad. s. J. Pažėros ir s. A. 
Činikienės, parėmė piniginėmis au
komis. Gerb. Klebono paraginimu, 
visos aukos pamaldų metu taip pat 
paskirtos skautams. Los Angeles 
skautai ir skautės savo aukotojams 
yra labai dėkingi ir pasižada iš savo 
pusės dirbti, kad, patenkintų visuo
menės bei tėvų siekius — niekada 
neapleisti tautinių siekimų, kad ir 
tolimoje, bet svetingoje saulėtosios 
Kalifornijos žemėje. Skautai taip- 
pat dėkingi stovyklavietės komite
tui, vad. ps. J. Navicko, kad šiemet 
galėjo kur kas ištaigingiau stovyk
lauti, nes pastato įrengimai jau iga-

tai pasijunta tikrai stovyklaują, nes 
stovyklą supa miškai, kurie yra 
perdėm sausi, be raizgynų ir liūnų, 
todėl ir uodų vakarais nėra. Me
džiai — spygliuočiai, daugiausia 
dangų remiančios pušys. Pačioje 
stovyklavietėje yra tūkstančiai di
desnių ir mažesnių pušų, kai kur 
net retinti reikalinga. Šiemet skau
tai vėliavų stiebus ir jub. stovyklos 
vartus statė iš savos medžiagos, bet, 
reikia manyti, kad skautai medžių 
nepradės masiniai kirsti. Miškas 
tegul lieka mišku iki galo ir tegul 
skautai išmoksta gyventi gamtos 
apsupti, o tokią gamtos vienumą 
tikrai pajunti šioje stovyklavietėje, 
nes aplinkui, mažiausia 4 mylias, 
gyvenviečių nėra, nėra nieko, kas 
primintų miestą, jo triukšmą ar ki

V TS (papildomi) Kalifornijoje. Iškilmių aktas. Ps. J. Matulaičio ntr.tus judėjimo nesmagumus.
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lino naudotis moderniais įrengi
mais: gazas, šiltas vanduo, o svar
biausia, kad vanduo jau tekėjo iš 
savo .šulinių ir jo buvo, kiek norė
jai. Tas vandens suradimas šitokio
je aukštybėje nėra jau toks papras
tas dalykas, bet skautų vadovai pa
siryžo, pasispaudę ir šiandien van
dens problema jau išspręsta: jo ko
kybė yra tokia gera, kad net nerei
kalinga chloriduoti, perėjęs per že
mės ii’ uolų klodus, yra tyras, šva
rus ir šaltas, kaip iš lietuviško šal
tinio.

Stovyklaujantieji skautai, norėda
mi atžymėti jub. metus, sunkiai dir
bo: lavinosi praktiškoje skautybė- 
je, iškylavo, turėjo naktinius žaidi
mus, laužus ir kit. Ypač įspūdingas 
buvo jubiliejinio laužo atidarymas, 
kai stovyklautojai atėjo su žvakutė
mis prie keturių dešimtmečių lau
žų, uždegė juos ir nunešė viską į 
penkto dešimtmečio bendrąjį laužą. 
Visą stovyklos metą veikė garsia
kalbių sistema, įvesta rėmėjų p.p. 
Keršio ir Gylio, ir skautus nuolat 
linksmino tik lietuviškos muzikos 
garsai. Net namo parvažiavę skau
tai kartoja stovyklines lietuviškas 
melodijas ir žada jų nepamiršti iki 
kitos stovyklos. Uždarant stovyklą, 
visa eilė stovykloje pasižymėjusių 
skautų, skaučių, vilkiukų ir paukš
tyčių buvo dovanomis atžymėta. 
Vadovai ir rėmėjai atžymėti Garbės 
Ženklais. Stovyklavusieji ypač dė
kingi vyr. šeimininkei p. V. Irlikie- 
nei, kuri tose pareigose kantriai 
vargsta ir skaniai visus valgydina.

Ištisai stovyklavo 70 asmenų: ke
turios iš jų atskrido net iš San Fran
cisco. Savaitgaliais atvažiuodavo 
dar apie 50. Šiuo metu stovykla jau 
tuščia, tik auksu atmieštą smėlį ne
šioja aukštų kalnų vėjelis, pušų 
viršūnėmis skrenda skautiškų dai
nelių aidai, o naktimis sargybas te
beneša iš apylinkės atsilanką lauki
niai arkliukai, asiliukai ir stovyklos

Mieli Skaitytojai-os ir Brangus Vadovai-ės!

Baigiasi didieji Jūsų gražios veiklos metai. Žengiame į ateitį. Tuoj pra
dėsime naujus — 1969 metus. Su Sk. Aido nr. 10 baigsis ii’ 1968 m. prenu
meratos. Turime griebtis energingai vykdyti vajų, kad 1969 m. Skautų Ai
das vėl pasiektų visus 1968 m. skaitytojus-as ir dar galėtų lankyti tas skau
tų šeimas ir tuos rėmėjus bei bičiulius, kurių ligi šiol negalėjo pasiekti.

Piranijos pr. metais buvo nutarta, kad Sk. Aidą galėtų užsisakyti mo
kėdami LSS nario mokestį. Daug kur tai jau daroma, bet yra vietų, kur 
dar nepajudėta. Geri vienetų vadovai-ės ir mieli Sk. Aido paskiri platin
toj ai-os labai patalkina ir reikšmingai prisideda St. Aidą paskleisti vie
tovėse. Jiems ir joms labai ačiū!

Be to, Piranijos buvo nutarta, kad visi vadovai-ės ir skautininkai-ės 
skaitytų Sk. Aidą ir Skautybę. Kokie gi, girdi, vadovai-ės, jei jie nesi
domi skautiškąja spauda ir nesitobulina... Kviečiame visus vadovus-es 
parodyti ir čia gražų pavyzdį.

Sk. Aido išlaidos labai padidėjo, pabrango popierius, vokai, spaudini- 
mas, ekspedicija, paštas ir t.t. Buvo būtina padidinti ir puslapių skaičių. 
Visa tai nauja piniginė našta. Iš vietovių siūloma pakelti prenum. mokestį 
ligi 5.— dol. Tačiau norime išsilaikyti ii- be to, jei prisidės vadovai-ės ir 
skaitytojai-os. Gal atsiras daugiau garbės leidėjų (po $25) ir garbės (po 
$10) prenumeratorių ir aukotojų Sk. Aido leidimui paremti.

1969 m. vajaus tvarka ta pati, kaip ligi šiol.
Administracija pasiryžusi prisiimti vieną didelę riziką: pirmuosius 

1969 m. Sk. Aido numerius (gal 1-3) siuntinėti visiems 1968 m. gavėjams 
nepertraukiamai. Tikimės, kad šie skaitytojai-os tikrai užsisakys ir 1969 m.

Prašome talkos ir iš anksto dėkojame.

K. Šimėnas, Skautų Aido Administratorius.

nuolatiniai draugai — laukiniai šu
niukai — kojotai. Stovyklavę skau
tai iš pasauly aukščiausios stovyk
lavietės pasiuntė savo vadovybėms 
linkėjimus, o visiems kitiems sako 
iki malonaus pasimatymo už sekan
čių 10 metų, kai švęsime 60-tuosius 
jubiliejinius metus, gal jau ne sve
timose šalyse, o savo brangios Tė
viškės miškuose. P.P.

— 241
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Sukaktuvinius metus 
užbaigiant

XI. 1 — oficiali LSS Sukaktuvinių 
metų pabaiga. Ta diena lietuvių 
skautybei sukako 50 metų.

Pradedame lietuvių skautybės 
antrąjį penkiasdešimtmetį. Prade
dame gerai nusiteikę, užsidegę ir 
džiaugsmingi.

Žinome, kad skautiškoje veikloje 
ir skautiškajame gyvenime niekas 
neatsitinka savaime: visur reikia 
žmonių, visada reikia pastangų, iš
tisai reikia plano, nuolat reikia bu
dėti. Daug reiškia vadovai ir vado
vės, bet dar daugiau reiškia patys 
skautautojai.

Po sukakčių griebiantis naujų 
darbų, siekiant dar geriau skautauti, 
pirmiausia žvelgiama į kiekviena: 
kas ir kuo prisidės, kas ir kaip ką 
darys, kur ir kada kas bus ir t.t.

Žinome, kad —
turime tobulėti kaip žmonės, kaip 
asmens;
turime dar giliau suprasti skautybę; 
turime dar uoliau atsidėti lietuvy
bės reikalams;
turime ryškiau švytėti savo aplin
koje, šeimoje, bendruomenėje.

Turime gyvenimu ir darbais liu
dyti skautiškojo pašaukimo tiesą!

Brangiam lietuvių skautybės rėmėjui
a. a. inž. MYKOLUI GVILDŽIUI mirus, 

skaudžios nelaimės ištiktai jo šeimai — 
ŠATRIJOS t. tuntininkei s. Liūdai Gvildienei, dukterims 
Rūtai ir Žibutei, sūnums Mikui, Petrui ir Arui ir kitiems 
Velionies artimiems

gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
Lietuvių Skautų Sąjungos Vadovybė 

ir Skautų Aido Redakcija.

A. a. PETRUI RAŠKEVIČIUI mirus, žmonai Marijai, 
sūnui Hartfordo - New Britaino Tėviškės vietininkijos vie
tininkui skautininkui Juozui Raškiui, sūnui psk. Vytautui 
ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Hartfordo - New Britaino skautai, 
skautės ir skautų tėvų komitetas.

JAV Atlanto Rajonas
Worcester, Mass.

Worcesterio Lietuviškų Organiza
cijų Tarybos jaunimo skyrius, va
dovaujamas skautų vadovų, v. s. P. 
Molio, ps. D. Marcinkevičiūtės ir ps. 
R. Jakubausko, padedant Lietuvos 
Vyčių 116 ir 26 kuopos narių, vado
vaujamų A. Miniakausko ir J. Met- 
riko, rugsėjo 25 d. prie miesto rotu- 

žės surengė lietuviško jaunimo fes
tivalį.

Valstijos gubernatoriui leidus, ant 
miesto vald. rūmų tą dieną kabojo 
lietuviška vėliava.

Pati programa buvo pradėta 6 v.v. 
ir tęsėsi iki 8:30. Jaunimo festivalį 
pačioje pradžioje miesto burmistro 
vardu sveikino p. E. Struckus, kuris 
yra Parkų Direktorius. Gražiai pa
ruoštoje įžangoje v. si. E. Palubec-

LSS Tarybos Vicepirmininkas v. s. P. Molis Sukaktuvinės sueigos metu 
Worcesteryje, Mass., sveikina naujai pakeltąsias skautininkes ps. Ireną 
Markevičienę ir ps. Danutę Domantienę. Šalia stovi ps. D. Marcinkevičiūtė.

Ps. A. Glodo ntr.

kaitė supažindino visus susirinku
sius su lietuvių kalba, lietuvių tau
tos istorija, geografine padėtimi, 
tautiniais rūbais, vėliavos spalvų 
reikšme, gintaro ir medžio išdirbi
niais, kurie buvo išstatyti ant stalų 
prie miesto salės. M. Virbašiūtė, 
pritariant gitarai, padainavo keletą 
lietuviškų dainų, o po jos skautų-čių 
tautinių šokių grupė pašoko kelius 
šokius. Pertraukos metu per garsia
kalbius buvo perduodama lietuviš
kos skautiškos ir kitos dainos, o 
taip pat ir tautinių šokių muzika. 
Tarpe tautinių šokių ir dainų susi
rinkusieji buvo informuojami apie 
Lietuvą ir jos dabartinę padėtį. Taip 
pat buvo dalinama anglų kal
ba paruošta trumpa informacija 
apie Lietuvą. Tautinių šokių grupei 
vadovavo s. v. si. Z. Šermukšnis, o
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akordeonu grojo sk. E. Meilus. Apie 
kiekvieną tautinį šoki smulkiau pa
pasakojo s. v. v. si. V. Baziliauskas.

Sekančią dieną amerikiečių spau
da pirmame puslapyje įdėjo tauti
nių šokėjų nuotraukas ir aprašė 
įvykusį festivalį.

Akademikų Skautų metinė šventė 
ir rajoninis suvažiavimas

Š. m. IX. 28 d. Maironio Parke 
naujoje salėje įvyko Worcesterio 
ASS Skyriaus metinė šventė ir ra
joninis suvažiavimas. Šventėje bu
vo aptarti ateities planai ir darbai 
su skautų-čių vienetais, lietuviško
se organizacijose ir veikla ameri
kiečių tarpe. Šventėje dalyvavo 
ASS Rajono Vadeiva fil. G. Kurpis 
ir daug akademikų iš viso Atlanto 
pakraščio vietovių. Žodžiu pasvei
kino LSS Tarybos Pirmininkas.

Rajono suvažiavimą atidarė Wor
cesterio ASS Skyriaus pirmininkas 
ps. senj. R. Jakubauskas, pirminin
kauti pakviesdamas v. s. fil. P. Mo
lį ir sekretoriauti si. t. n. E. Palu- 
beckaitę. Rajoniniais veiklos reika
lais kalbėjo ASS Rajono Vadeiva 
fil. G. Kurpis, Bostono ASS Skyr. 
Pirm. fil. J. Špokevičius ir kiti na
riai iš įvairių vietovių.

Pagrindinę paskaitą skaitė s. fil. 
dr. V. Mantautas — “Mūsų Akade
miniai Laimėjimai: Tikrovė, Iliuzi
ja ir Vizija”. Po paskaitos buvo gi
lios diskusijos, į kurias taip pat įsi
jungė ir dalyvavę svečiai. Paskai
tai pasibaigus buvo trumpos vaišės 
iki koncerto pradžios. Suvažiavi
mas sutraukė gražų būrį akademi
kų ir net kelios akademikės buvo 
atvykusios iš Toronto.

Vakare ten pat didžioje salėje 
įvyko didelis koncertas, kurio prog
ramą išpildė iš Clevelando atvykęs 
vyrų oktetas, vad. R. Babicko, ir 
solistė I. Grigaliūnaitė. I koncertą 
atsilankė labai daug žmonių ir iš 
apylinkės vietovių, ir dėl vietos sto
kos ne visi galėjo patekti į salę.Kon
certo programa visi klausytojai bu
vo labai sužavėti ir ragino rengėjus 
ir toliau nepamiršti ir kitą kartą 
juos vėl pakviesti. Šokiams grojo

— Sveiki, Broliai! •— Brolijos VS v. s. V. Vijeikis Sukaktuvinių metų 
užbaigimo šventėje.

skautų vyčių trio, vad. v. si. senj. 
R. Marcinkevičiaus.

Jungtiniu Tautų Diena
Spalio 23 skautai ir skautės, mies

to burmistro pakviesti, dalyvavo 
tos dienos minėjime ir išpildė prog
ramą. Programoje: vyr. skaučių ir 
skautų vyčių AIDAI, vad. v. si. R. 
Marcinkevičiaus, ir skautų tautinių 
šokių grupė, vad. v. si. Z. Šermukš
nio. Taip pat ant stalų išdėstyti gin
taro ir medžio išdirbiniai ir lietu
viškos knygos anglų kalboje. Prog
ramos koordinatorė si. E. Palubec- 
kaitė.

JAV Ram. Vand. Rajonas
Los Angeles Židinio veikla

Kaip visa skautija, taip ir Los 
Angeles židinys po tautinės stovyk
los ir vasaros atostogų pradėjo 
skautišką veiklą.

Visi židiniečiai pailsėję ryžosi sa
vo pirmam darbui, ruošiant lietu
viškam jaunimui šokius šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Židinio sesės kepė pyragus, darė 
sumuštinius, jaunimas rinko pats 
savo mėgiamiausią šokių muziką. 
Židinio seniūnas s. Juozas Pažėra 
nuo penktos valandos tvarkė salę, o 

brolis s. Jonas Matulaitis kaitė ka
vą, kad būtų galima pavaišinti besi
linksminančio jaunimo tėvus. Pasi
ruošimo darbai ėjo sklandžiai.

Apie septintą valandą rinkosi lie
tuviškas jaunimas į viršutinę salę, 
o jų tėveliai į apatinę — praleisti 
linksmai subatvakario. O subatva- 
karis tikrai buvo linksmas, mat tai 
viskas vyko spalio 26 d., tik keletą 
dienų prieš “Halloween” dieną, tad 
matėsi jaunimo ir su kaukėmis.

Kai viršutinėje salėje jaunimas 
vaišinosi ir nuo šokių grindys dun
dėjo, apatinėje salėje tėvai gurkš
nojo kavutę ir žiūrėjo p. Žuko rodo
mus tautinės stovyklos ir Los An
geles skautų-čių skautiškos veiklos 
filmus.

Laikas bėgo greitai ir reikėjo 
rinkti gražiausias kaukes. Komisiją 
sudarė p. Mažeikienė, p. Rasutienė 
ir p. Žukas.

Pirmą vietą laimėjo leopardas — 
Irena Leonavičiūtė, antrą — taika 
— Audra Pakalniškytė ir trečią —- 
Robin Hoodas — Aušra Matulaitytė.

Jaunimas, dar pasišokęs, apie vie
nuoliktą valandą išsiskirstė namo.

Šis pirmas tokio pobūdžio pasi
linksminimas tikrai pasisekė. Buvo 
susirinkę virš 50 gimnaziją lankan
čio jaunimo.

LAIKAS UŽSISAKYTI SKAUTU AIDĄ 1969 metams.
Rūpinkimės, kad kiekviena skautų-čių šeima ir visi mūsų organizacijos 

rėmėjai gautų Skautų Aidą 1969 metais. Metams — $4.00.

Visi subatvakario dalyviai pa
reiškė norą ir dažniau rinktis į pa
našius jaunimui ruošiamus pobūvė
lius. Adi Marija

— 243
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JAV Vidurio Rajonas

Kelionės Baidarėmis
Chicagos Lituanicos tunto jūrų 

budžių Prezidento Smetonos Įgulos 
nariai su šeimos nariais atliko dvi 
savaitgalių keliones baidarėmis 
Wisconsin upe.

Antroji kelionė (VIII. 31 - IX. 2) 
vyko 3 dienas, saulei šviečiant ir 
lietui lyjant. Plaukimas stovyklos 
krante, laužai ir smagios dainos pa
liko geriausius prisiminimus bu- 
džiams ir svečiams. Kelionės metu 
nakties uždavinį atlikusiems kan
didatams Romui Burbai ir L. Kup- 
cikevičiui buvo pravestas jūrų bu- 
džio įžodis. Keliones pravedė įgu
los vadas j. ps. A. Kunstmanas.

Australijos Rajonas
Kandidatų žygis

Gavę iš sk. vyčių Geležinio Vilko 
būrelio vadovybės uždavinį išžval
gyti Richmondo apylinkes ir pada
ryti akies nuotraukas, IX. 10 d. su 
broliu A. L. išvykom pagal duotą 
maršrutą į žygį.

Pakeliui prie mūsų turėjo prisi
jungti pora kitų kandidatų. Trau
kiniui sustojus Lidcombe stotyje, 
dairėmis brolio A. S., bet jam ne
pasirodžius, važiavom toliau.

Parammattoje prie mūsų prisijun
gė brolis Č. K. Besikalbant ir be- 
spėliojant, kas atsitiko su neatvy
kusiu A. S. (jis, kaip vėliau sužino
jom, pavėlavo į traukinį ir žygį da
rė pats vienas), atsidūrėme Black- 
towne. Čia turėjome persėsti į kitą 
traukinį (kuris, atrodo, buvo staty
tas akmens amžiuje!).

Pasiekę Richmondą ir išžvalgę, 
kad nėra skautų vadų mašinos, pra
dėjome savo žygį be rūpesčių. Da
rėme užrašus ir planus.

Po to žygiavom į Clarendon mies
telį, kuris yra labai mažas — teturi 
vieną viešbutį, į kurį užsukti mums, 
žinoma, buvo negalima!..

Iš Clarendono mūsų kelias suko į 
Windsorą. Čia atlikę visa, kas buvo 
pasakyta uždavinio sąlygose, šoko
me į traukinį, kritome į kėdes ir 
važiavome namo.

Laikas prabėgo greit. Kelionė bu
vo įdomi.

Kai grįžome namo, sužinojome, 
kad brolis Ž. mus sekė. Išsigandę 
pradėjome skaičiuoti, ką mes pada
rėm ir ko neturėjome padaryti!..

pi. Algis Vaitas.

Ventos vietininkija Brisbane
Tautos Šventės minėjimas. Rugsė

jo 14 d. vietos ALB valdybai suruo
šus Tautos Šventės minėjimą, Bris- 
banės skautės prisidėjo prie progra
mos išpildymo.

Pirmas scenon išėjo mūsų jau
niausias vilkiukas Rimantas Permi
nąs ir labai gražia lietuviška tarsena 
padeklamavo patriotinį eilėraštį. 
Vietininkijos sesės, apsirengusios 
tautiniais drabužiais sudainavo dvi 
naujas daineles: “Kaip verkiančio 
smuiko...” ir “Paukštelių vestuves”. 
Gitara pritarė Onutė Andriulytė. 
Vėliau skaučių tautinių šokių gru
pė pašoko du šokius: “Kepurinę” ir 
“Vėdarą”. Akordeonu grojo p. Lo
rencas. Nijolė Laurinaitytė padek
lamavo šventei pritaikytą eilėrašti. 
Užbaigai moterų choras sudainavo 
tris dainas. Po neilgos, bet gražiai 
išpildytos programos sekė bendri 
šokiai.

WARANNA — “Mėlynos padan
gės festivalis”. Šiemet, norėdami 
arčiau supažindinti australų visuo
menę su mūsų dainomis ir tauti
niais šokiais, Įsijungėm ir mes į 
bendrą visų tautų koncertą. Kadan
gi koncerte dalyvavo 36 tautybės, 
tai ir pasirodymų laikas buvo trum
pas; išpildėme tik vieną dainą ir 
vieną šoki. Bet mūsų grakšti “Ke
purinė” buvo labai šiltai publikos 
sutikta, nes labai skyrėsi nuo kitų

Ir tokių turėjome stalų V Tautinėje Stovykloje. V. si. G. Plačo ntr.

ALp(LKA)3083
1968, Nr.9

Sargybos bokštas V Tautinėje 
Stovykloje Rakė.

tautų smarkių “kazokiškų” šokių. 
Šiaudinės skrybėlės, papuoštos lie
tuviškų spalvų kaspinais, irgi pa
traukė ne vieno fotografo akį.

Aušros tuntas Sydney
Tunto 3 dienų stovykla, pavadin

ta Liškiavos vardu, įvyko X. 5-7 d. 
Ingleburne Aušros stovyklavietėje.

Stovyklavo 39 sesės ir broliai. Va
dovavo ps. T. Rotcas. Visos kitos 
pareigos buvo jaunųjų sesių ir bro
lių rankose. Vakarais vyko linksmi 
laužai, kuriuos pravedė irgi patys 
jaunieji.

30. 34
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