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adresu. Rankraščiai taisomi bei 
iš anksto to pageidauta.

REDAKCIJA PRAŠO:

* Paskubėti siųsti nuotraukas, ap
rašymus ir p. tuoj pat po įvykio, ku
rį norima paminėti Sk. Aide.

* Jei galima, iliustracijų parašus 
rašyti atskirai, ne nuotraukos antro
joje pusėje. Gera, jei parašo lapelis 
prilipinamas prie atitinkamos nuo
traukos.

* Kiek galima, rašyti ir pavardes, 
vardus ir p. nuotraukose matomų 
asmenų.

* Rašinius redakcija mielai patai
so ir perrašinėja; todėl nėra pagrin
do varžytis, kad gali būti klaidų ar 
p. Svarbu, kad suprantama, kas no
rėta išreikšti.

* Dabar labai svarbu ko daugiau
sia skautiškųjų šeimų nuotraukų 
(smulkiau Sk. Aido 1968 m. nr. 10 
psl. 259 ir 267).

* Branginkime pradedančiųjų kū
rybą — siųskite Sk. Aidui, kad ga
lėtų tuos kūrinėlius paskelbti pla
čiau.

* Sk. Aido paruošimo darbas il
gas: Gauta medžiaga studijuojama, 
skirstoma, dėstoma pagal Sk. Aido 
nr nr. ir p. Rankraščiai taisomi, per
rašinėjami ir pagal busimuosius S A 
numerius atiduodami spaustuvėn 
rinkti. Iliustracijos rūšiuojamos taip 
pat. Vienos eina klišėms gaminti,

Su pr. metų Sk. Aido numeriu 10-ju 1968 metų prenumerata pasibaigė. 
Sk. Aido administracija pasiryžo kelius šių — 1969 — metų Skautų Aido 
numerius dar siuntinėti ir 1968 metų prenumeratoriams.

Turime vilties, kad visi, dabar gauną Sk. Aidą, ji tikrai užsisakys ir 
1969 metams. Jei kas nebegali prenumeratos pratęsti 1969 metams, o Sk. Ai
dą gauna, tas prošomas tuoj pranešti, kad nebesiuntinėtumėm.

Užsakant Sk. Aidą 1969 metams, prašoma pažymėti, ar tai naujai užsa
koma, ar atnaujintai (reiškia, kad gavo ir 1968 metais).

Labai prašome visus vadovus, visas vadoves ir paskirus Sk. Aido pre
numeratų rinkėjus nuoširdžiai prisidėti, kad mūsų Sąjungos žurnalas ga
lėtų pasiekti ko daugiausia skaitytojų!

Labai svarbu, kad, kas gali, apmokėtų prenumeratų Sk. Aidą siunti
nėti kitiems, kurie jo labai nori, o užsisakyti negali. Padarykime ir jiems 
džiaugsmingus 1969 metus.

Už visą talką labai ačiū! K. Šimėnas, Sk. Aido Administratorius.

kitos lipinamos į ofseto lanką. Kli
šės gaminamos viename mieste, of
seto lankai spausdinami kitame 
mieste, tekstas ir k. surenkamas ir 
visas laikraštis užbaigiamas Putna- 
me ir iš ten siuntinėjamas prenume
ratoriams.

O darbo eilė tokia: X numeris tu
ri jau gatavas ateiti, Y numeris jau 
sulipinamas galutinai atiduoti 
spaustuvei, o Z numerio rankraščiai 
eina į spaustuvę ir iliustracijos kli
šėms į cinkografiją; jau renkama 
medžiaga numeriui Q.

Redakcijai svarbu medžiagą gauti 
ko greičiausiai.

Ačiū visiems geriems bendradar
biams! Red.

Išleistas specialus Skautų Aido 
numeris a. a. v. s. ALEKSUI MA- 
TONIUI paminėti.

Specialų numerį paruošti ir išleis
ti rūpinosi Worcesterio skautai ir 
skautės.

Šis specialus numeris neįeina i 10 
metinės prenumeratos Sk. Aido nu
merių skaičių. Tai papildomos prie
das.

Administracija nori, kaip dovaną, 
tą leidinį siuntinėti visiems Sk. Ai
do prenumeratoriams.

S. prof. Ign. Končiaus iš medžio 
išdrožinėti kaklaraiščių žiedai, skir
ti paminėti Sukaktuvin. metams ir 
V Tautinei Stovyklai, seniai išpar
duoti ii' daugiau jų nebebus.
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KĄ 1969 METAI MUMS ATNEŠ?

Tur būt, būtų nenatūralu 
ir liūdna, jei nesidomėtume, 
ką rytdieną, sekantis mė
nuo, naujieji metai mums 
atneš. Kas niekad nieko ge
ro nesitiki, kam gyvenimas 
nebėra pilnas progų ir 
staigmenų, kas tik žiūri že
myn, o ne pirmyn ir aukš
tyn, tas tikrai nuskriaus
tas.

Pernai šventėme Skautų 
Sąjungos 50 metų sukaktį. 
Ruošėmės, visaip dalyvavo
me, įgijome naujų draugų, 
naujų patyrimų ir gražių 
atsiminimų.

Ar dabar ilsėsimės ant nu
veiktų darbų — arba griau- 
šimės dėl mažų klaidelių, 
nepasisekimų — ir lauksi
me, ką dienos mums atneš?

Nepalikime be SKAUTŲ AIDO 
1969 metais! Pats laikas ji užsisaky
ti ir paraginti kitus tą pati padaryti.

Metinė prenumerata tik $4.00.

O kas, jei užsnūsime, jei 
mūsų laivelis be vėjo, be vai
ro ir be irklo pradės suktis 
ratu vis toje pačioje vieto
je?...

Tas tikrai skautiškai gy
venantiems neturėtų atsi
tikti, nes skautai nenustoja 
budėję, lavinęsi, ugdęsi.

Sutikdami naujuosius me
tus jie savęs klausia: Ką 
mes, ką aš šiemet galėsiu 
duoti skautybei? Kokiu bū
du galėčiau savo vietoje, gal 
savo mažam kampely, prisi
dėti, kad mano broliams ir 
sesėms, mano tuntui, mano 
būreliui būtų geriau? Kad 
gyvenčiau skautiškai ir pa
dėčiau kitiems skautiškai 
gyventi ?

Gal esu vieniša, toli nuo 
didelių kolonijų; gal dėl as
meniškų priežasčių negaliu 
plačiau dalyvauti, bet ir čia 
gali būti progų suburti bū-

Gražina Tulauskaitė

PRAEINANTI DIENA

Praėjo diena vakarykštė 
Tyliai, kaip šešėlis sniegu, 
Visai nepalikus pėdų.
O šiandien ji kūdikiu krykš
tė,
Į širdį pripylusi šitiek žiedų 
Ir juoko, dainų—net svaigu.
Gal ryt ar poryt, bet kada 
Ateis ji liūdna ar rimta, 
Jautri, nuoširdi kaip malda.

(Iš eilėraščių rinkinio 
Vakarė Banga).

relį, dalyvauti spaudoje ra
šiniais, įdomiais rankų dar
bų projektais ir t. t.

Tiek daug dainų dar nepa
rašytų, tiek vaidinimų nesu
kurtų, tiek programos daly
kų neištirtų, tiek naujų 
skautiškų pažinčių neišvys
tytų!

Naujieji metai atžygiavo: 
ką tu jiems duosi?

Iškeltos Toronto skautų ir skaučių tuntų vėliavos už baigiant Sukaktuvinius metus. Viduryje stovi šventės 
programą pravedęs v. s. Č. Senkevičius, buv. Skautų Aido redaktorius. V. Tarvydo ntr.
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LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ

Šūkis viešai ir garsiai iš
reiškia mūsų narių lietuviš
kumą.

Jis apima kelius lietuviš
kumo reiškinius.

1. BŪTI LIETUVIU —
Kilęs iš Lietuvos, išėjęs iš 

lietuviškos šeimos, gimęs iš 
lietuvių, išaugęs lietuvių 
tarpe ir 1.1.

Kiekvienas lietuviškumą 
jau turi. Jo nebereikia ieš
koti, jo nebereikia siekti, jis 
yra kiekviename lietuvyje, 
kiekviename naryje.

Kiekvienas turi prigimtą 
teisę ir tautinę pareigą iš
likti lietuviu. Būti lietuviu, 
kaip vakar buvo; būti lietu
viu, kaip dabar juo yra; bū
ti lietuviu, kaip ateityje 
bus: lietuviu — ištisai.

Didelė privilegija gimti 
lietuviu. Didelė teisė būti 
lietuviu. Didelė garbė išlik
ti lietuviu!

2. PASIREIKŠTI LIETU
VIU —

Būti lietuviu iš vardo ir iš 
gyvenimo.

Gyventi taip, kaip lietu
viui tinka gyventi. Elgtis 
taip, kaip lietuviui tinka 
elgtis.

Lietuviškumą išreikšti sa
vo:

a) lietuvišku, tauriu būdu,
b) gražia lietuvių kalba,
c) lietuviškais gražiais pa

pročiais,
d) skambia lietuviška dai

na,
e) pagarba tautos kūry

bai,
f) meile tautos praeičiai,
g) susirūpinimu tautos 

ateitimi,
h) nuoširdumu broliams 

lietuviams,
i) ištikimumu tautiniams 

lietuvių siekimams.
3. DIDŽIUOTIS LIETU

VIŠKUMU —
Yra labai rimtų priežas

čių didžiuotis lietuviškumu. 
Pasididžiavimas juk yra pa
garbus nusiteikimas.

Pasididžiavimas uždeda ir 
pareigų.

Pirmoji pareiga: tikrai 
pažinti lietuvybę. Žinoti 
tautos praeitį, žinoti tautos 
papročius, nusimanyti apie 
tautos kūrybą, liaudies me
ną, dainas, tautosaką, daili
ninkų, muzikų ir rašytojų 
kurinius; žinoti lietuvių gy
venimo bei veiklos reikalus 
įvairiais laikotarpiais. Pa
žinti Nepriklausomos Lie

tuvos laikotarpį. Suprasti 
okupacijos padėtį. Žodžiu,

pažinti visa, kas liečia lie
tuvių tautą;

žinoti įvairių reikalų, ži
notinų lietuviams;

mokėti daug dalykų, mo
kėtinų lietuviams.

Antroji pareiga: naudotis 
lietuvybės priemonėmis. 
Raštai, spauda, menas, kū
riniai, darbai darbeliai ir t. 
Lietuviškoji aplinka asmens 
ir šeimos gyvenime.

Trečioji pareiga: atsto
vauti lietuviškumą. Jį išlai
kyti savųjų tarpe. Jį išnešti 
į svetimuosius. Juo pasiro
dyti. Jo kultūros lobynus 
praskleisti kitiems. Jį pada
ryti žinomą ir visų gerbia
mą.

4. LAIKYTIS LIETU
VYBĖS —

Lietuvybei reikia visų, ku
rie jai priklauso.

Kiekvienas turi savo vie
tą, savo teisę ir savo pasi
reiškimą lietuvybėje.

Lietuvybei priklausoma 
aktingai. Joje dalyvaujama' 
veikliai.

Lietuvių bendruomenė, or
ganizacijos, ansambliai, mė
gėjų būreliai. Visur yra lie
tuvių veikiančių ir visur 
laukiama daugiau priside
dančių !

4 —
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KRISTIJONO DONELAIČIO STALAS IR MES...

v. s. Bronė Variakojienė

“Seimo namus, kad kartais juos 
lankyt užsigeisi, lygiai, kaip baž
nyčią, rasi rėdytus. Stalas jo, nei 
švents altorius, tav pasirodys, ant 
kurio knygelės šventos guli pa
dėtos, kad jis pats ar jo gražiai 
mokinti vaikeliai, daug prisidirbę 
bei visur viernai triūsinėję, tuo 
su giesmėmis saldžioms linksmai 
pasidžiaugtų, ir vargus šio amžio 
sav lengvus padarytų”.

Iš šių kun. Kristijono Donelai
čio žodžių galime spręsti, kaip se
novėje lietuvis gyveno ir brangi
no savo namus. Jo valgis buvo 
sveikai ir gerai paruoštas ir 
bendras valgių stalas — šven
tom knygelėm papuoštas — su
burdavo visą šeimą giesmei, 
maldai, valgiui ir poilsiui.

Bendras, ramus ir darbštumo 
pilnas gyvenimas yra tuomet tik
tai įmanomas, kuomet namai lai
komi šventove ir primena seno
vę-

Senais laikais namų šventovei 
palaikyti ir buvo prisilaikoma 
šventai gyvenimą tvarkyti. Na
mai buvo už viską brangiausi, 
kurių niekas nenorėjo pakeisti, 
kad ir į turtą didžiausį.

Namai — puikiausia tėviškė, 
kurią visi mylėjo ir apleisti ne
norėjo. Bendras valgių stalas 
buvo laikomas šaltiniu, visos šei
mos ryšiu nuolatiniu.

Kiekvienam valgiui, kurį ant 
stalo paduodavo, visa šeima 
daug reikšmės priduodavo; tai 
buvo Dievo duota, ir už tai Jam 
buvo padėkos giesmė giedota.

Rytui auštant pradedamas gy
venimas, kuomet visi skuba susi
tvarkyti ir apie ruošą apsidairy
ti. Kol moterys virtuvėj triūsiasi, 
vyrai gyvulius apžiūri: ar visi 
gėralo ir ėdalų turi?

Kai jau valgis ant stalo, visi 
užima įprastas vietas savo: pir
miausia tėvas, paskui šeimos na
rys kiekvienas, vaikai, svečiai ir 
samdiniai.

Kiekvienas prieš save padėtus 
indus turi, ir tiktai į tėvą visi žiū
ri: kada bus pradėta malda? Tė
vui maldą pradėjus, visi sustoja 
ir maldos žodžius tyliai kartoja.

Pabaigę maldą, dar stovi susi
kaupę ir vėl trumpą giesmę už
traukia. Po to susėdę, pamažu 
paėmę šaukštus į rankas, valgo 
tyliai ir rimtai; ir tik vyresni pra
deda su tėvais kalbėti apie die
nos rūpesčius visus ir ar bus jų 
darbams oras palankus.

Pavalgę ir Dievui malda ir gies
me padėkoję, vieni eina į laukus, 
kiti lieka ruoštis po namus. Kas 
prie staklių sėda, kas į mokyklą 
bėga; kas tinklus mezga ir šven
tą giesmę gieda.

Vakarui atėjus ir miegui priar
tėjus, užbaigę visos dienos dar
bus, kad ir labai pavargę — visi 
jaučiasi laimingi ir gerajam Die
vui dėkingi, kad juos visuose 
darbuose globojo ir sveikata ap
dovanojo.

Prie bendro valgių stalo, mal
da ir giesme dieną užbaigę, iš
siskirsto po savus kampus, už
miršę dienos rūpesčius visus... 
Taip buvo senais laikais, kada 
žmonės daugiau tikėjo ir Dievą 
mylėjo!...

Užėjus karo audrai — pasikeitė 
laikai: nėra tėvynės, nėra ir na
mų su bendru valgių stalu! Sta
las — neberiša nieko: tėvai ne
gali suburti visų šeimos narių 
prie bendro stalo vienu laiku!

Skautų Aidas turi lankyti kiek
vieną skautų-čių šeimą ir skauty- 
bės rėmėjus, bičiulius ir k.

Gyvenimas taip susidėjęs, kad 
kitas, net prie stalo ir sėsti ne
spėjęs, jau turi bėgti kitur, nes 
jį laukia darbas — jo nuolatinis 
pragyvenimo šaltinis.

Vakare į namus parėję, — su
vargę, nepailsėję, ką šaltdytuve 
suranda, tą paėmę — užkanda... 
Jiems nesinori valgyti visai: juos 
traukia poilsis tiktai...

Kiti, gal jaunesni, nenori net ir 
mėginti namie valgius sau ga
minti! Jie vyksta į restoraną, ra
miai prie staliuko pasėdėti, prie 
geros muzikos užkąsti ir po die
nos darbo pailsėt!

Tad vaikai ir nežino, kas yra 
namai su bendru valgių stalu? 
Jie neskuba į namus, nes dažnai 
iš mokyklos grįžę — randa juos 
tuščius: tėvai, į darbą nuo ryto 
išėję ir dar neparėję...

Vaikai nepratę namie sėdėt, 
jiems reikia vis kur nors skubėt: 
į kiną ar į knygyną; į susirinki
mą arba į kokį nors parengimą.

Neturint bendro stalo — visos 
šeimos ryšio — nėra bendros 
maldos, nėra šventų knygelių, 
nėra ir giesmės šventos!

Be jų sunku šeimą ir tikėjimą 
išlaikyti, tad ir Kristijonas Done
laitis primena mums, kad turim 
grįžti į namus: turi vėl viskas 
šeimyniškai būti, nes kitaip gali
me žūti!...

Kad ir labai sunku, bet yra pa
reiga visų tėvų savo vaikų neap
leisti, juos mokyti, nuo blogos 
įtakos ginti, tik lietuviškai su jais 
kalbėti; o vaikai turi Dievą ir 
savo tėvų namus su bendru val
gių stalu gerbti ir mylėti...

Tiktai tuomet mes sulauksim 
tokių šeimų šiais laikais, kokias 
yra aprašęs Kristijonas Donelai
tis savo raštais.

SKAUTU AIDO prenumerata:
garbės leidėjo ■—- $25.00
garbės met. pren. — $10.00
paprastoji metinė — $ 4.00
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KOLDŪNŲ

— Pagaliau šiaip taip atriedė
jau į sueigą.

— Ką, Tu vairavai?
— Kur tau! Tėvelis atvežė, kaip 

visuomet. Bet taip prisivalgiau, 
kad vos pajudu.

— O ko gi valgei?
— Koldūnų: mama baisiai ska

nių padaro. Neskaičiavau, bet 
gal dvidešimt prarijau, kaip nie
ko.

— Kas tai per valgis?
— Nežinai? Nugi tokios tešlos 

kišenėlės su mėsa viduj.
— O, tos! Mes juos vadinam 

virtiniukais. Man jie geriausiai 
patinka su mėlynėm. Užsibars- 
tom cukraus ir valgom su rūgščia 
grietine.

-— Mano mama juos daro ir su 
varške arba bulvių koše viduj. 
Kūčioms jų buvo su grybais.

— O kviečių ar buvo? Tokie 
juokingi: kandi, kandi, mali, ma
li burnoj ir net pavargsti. Jei ne 
aguonų pienas, kažin kaip būtų.

— Pernai buvo, atmenu.
— Tai tavo mama gera virėja?
— Gera, tik kartais neturi laiko.
— Mano tėvelis sako, kad jis 

mokėjo pasirinkti gerą virėją vi
sam gyvenimui.

— Tai todėl tu mane vedei, 
Gudruoli! Būčiau anksčiau žino
jus! ■— sako mama.

— O tu ar moki virti? Aš nela
bai.

— Ir aš mažai. Niekad nemo
kėčiau kaip mama.

— Apie ką judvi kalbat, Sesės?
— Apie lietuviškus valgius ir 

virimą.
— Kas su tuo?
— Yra labai skanių. Sese Drau-

BŪRELIS

gininke. Ką tik suvalgiau krūvą 
koldūnų ir tingiu judėti.

— Ar tu juos virei?
—Ne, mama. Aš nemoku.

— O tu, Verute, ar moki virti?
— Nelabai. Bet gal reiktų iš

mokti. Ką tik atėjo mintis: kas 
būtų, jei suruoštume kursus ir iš
moktume ruošti lietuviškus val
gius? Mano mama mums tikrai 
padėtų.

— Ir mano mama neatsisakytų. 
Pridarytume kada nors daugybę 
visokių lietuviškų valgių ir pri- 
kviestume svečių. Kaip tas atro
do?

— Tikrai puiki mintis, Sesės. 
Tuoj pradėsime sueigą. Pasiūly

Paskutinėje rudens savaitgalio stovykloje. Waterburio sesės su svečiais: 
žem. sėdi — jn. sk. Romutė Paliulytė, jn. sk. Ina Petruškevičiūtė, Kristina 
Melnikaitė, jn. sk. Danutė Šatkauskaitė ir jn. sk. Ramutė Kemėžaitė; klū
po — si. Irena Šiugždaitė, v. sk. Diana Melnikaitė, Diana Dumčiutė, psl. 
Irutė Krisiūnaitė, Vida Juodytė, Irena Šatkauskaitė ir si. Joana Paliulytė; 
stovi — s. D. Venclauskaitė, ps. Š. Petruškevičienė, v. s. O. Saulaitienė, 
ps. M. Žukienė, ps. A. Paliulienė ir ps. J. Šatkauskienė; pask. eilėje stovi — 
sk. v. Br. Maurutis ir sk. v. Al. Jasiulevičius. P. K. Paliulio ntr.

kite. Pažiūrėsime, ką kitos sakys. 
Aš visom keturiom pritarsiu.

Tokia buvo Koldūnų būrelio 
pradžia. Sesės pasirinko tokį var
dą, nes jis joms juokingai skam
bėjo.

Sunkiausia, sako mergaitės, 
buvo pradėti. Jos nepasitikėjo sa
vim. Bet pamažu pasidarė links
ma ir smagu. Pradėjusios iš visur 
rinkti receptus ir konkuruoti sa
vo mamas.

Kai aš buvau pakviesta į jų 
pirmąsias vaišes, viskas buvo 
taip skanu, kad vos galėjau atsi
kelti nuo kėdės. O mergaitės, su 
virėjų aukštom kepurėm ant gal
vos ir baltais žiurstais, būtinai 
reikalavo pasakyti, kas buvo 
skaniausia.

Buvo sunku apsispręsti, bet pa
galiau atėjo gera mintis:

— Aišku, koldūnai, koldūnai 
buvo skaniausi, — po ko mer
gaitės visos prapliupo juokais:

— Koldūnų kaip tik šiandien 
nebuvo! Pagavome Jus!
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V-toji TAUTINE STOVYKLA

ŽEMAITIJOS ISTORIJA
(Surinkta Žemaitijos rajono)

XIII —■ Amžiaus pradžioje rusų metraščiuose pasi
rodo žemaičių vardas, tai šiaurės vakarų 
lietuviai.

1236 m. Įvyko SAULĖS MŪŠIS. Lietuviai su žemai
čiais sumuša Livonijos Ordiną. Mūšiui va
dovauja žemaičių kunigaikštis Vykintas. 
Mūšis Įvyko ties Šiauliais.

1240 m. Mindaugas sujungia Lietuvos ir Žemaitijos 
kunigaikštijas.

1260 m. Mindaugas perleidžia dalį Žemaitijos že
mių kryžiuočiams. Žemaičiai sukyla ir ties 
Skuodu sumuša kryžiuočius.

1263 m. Iškyla garsus Žemaičių kunigaikštis TREI- 
NIOTA. Jis su Mindaugu išvaro vokiečius 
iš žemaičių žemių.

1410 m. ŽALGIRIO MŪŠIS. Žemaičiai ir aukštai
čiai, Vytauto vedami, sumuša kryžiuočius.

1411 m. Žemaičiai buvo grąžinti Lietuvai iki Jogai
los ir Vytauto gyvos galvos. TORNO TAI
KA.

Skaučių Seserijos vienetai
Dzūkijos rajonas: s. B. Kožicienė — vadeivė. 
Kernavės tuntas — Chicago, Ill. 
Gabijos tuntas —■ Detroit, Mich.
Neries tuntas — Omaha, Nebr.
Suvalkijos rajonas: ps. M. Švarcienė; 
Aušros Vartų tuntas — Chicago, Ill. 
Neringos tuntas — Cleveland, Ohio 
Nidos laivas — Chicago, Ill.
Žemaitijos rajonas: s. L. Milukienė;
Baltijos tuntas — Boston, Mass. 
Neries tuntas — Waterbury, Conn. 
Neringos tuntas ■—■ New York, N. Y. 
Neringos tuntas — Worcester, Mass. 
Palangos vietininkija — Elizabeth, N. J. 
Šatrijos vietininkija — Hartford, Conn. 
Aušros draugovė — Putnam, Conn.
Dainavos vietininkija — Rochester, N. Y. 
Žemaitės draugovė — Philadelphia, Pa. 
Palangos tuntas — Los Angeles, Calif. 
Aukštaitijos rajonas: s. D. Gutauskienė; 
Šatrijos tuntas — Toronto, Ont.
Širvintos tuntas —■ Hamilton, Ont. 
Neringos tuntas ■—■ Montreal, P. Q.
Žalgirio vietininkija — St. Catherines, Ont. 
Simano Daukanto Vt. — London, Ont. 
Rugiagėlių draugovė — La Salette, Ont. 
Maironio draugovė — Vancouver, B. C.

MAIRONIS APIE ŽEMAITIJĄ

Kad vidurdienį saulė aukštai 
Iš pietų prasijuoks į Žemaičius, 
Nuo viršaus Šatrijos išmatai 
Nesuskaitomus kryžkelių skaičius.

Už tų kryžkelių, sodžių, laukų, 
Kiek akis tik apimti begali, 
Užmatai iki Plungės miškų 
Vis Žemaičių žaliuojančią šalį.

Štai antai mėlynoj tolumoj
Iš po žemių bekyšąs skruzdynas — 
Tai Varniai, pasislėpę lomoj! 
Pasistiepk!... ir Telšiai, jų kaimynas!

Maironis

1413 m. Žemaitija Vytauto ir Jogailos krikštijama.
1417 m. Įsteigiama pirmoji Žemaitijos Vyskupija 

Medininkuose — dabartiniuose Varniuose.
1422 m. MELNO TAIKA. Tarp Vytauto ir kryžiuo

čių pasirašyta taika. Žemaitija galutinai 
pripažinta Lietuvai.

1547 m. Martynas Mažvydas parašo pirmąją 
spausdintą knygą lietuvių kalba.

1602 m. Įsikuria pirmieji pranciškonai Kretingoje.
1608 m. MARIJOS APSIREIŠKIMAS ŠILUVOJE.

Garsiausia žemaičių šventovė.
1710 m. DIDYSIS MARAS. Išnaikinta daug žemai

čių.
1795 m. Žemaitija atitenka Rusijai iki nepriklauso

mybės laikų.
1893 m. KRAŽIŲ SKERDYNĖS — Rusai išžudo daug 

beginklių ir bejėgių žmonių.
XIX a. Pradžioje žemaičių bajorai rašytojai prade

da viešai kalbėti ir rašyti lietuviškai — 
Dionyzas Poška, Simanas Stanevičius ir kt. 

1900 m. Putvio - Putvinsko dvaras, knygnešių cent
ras —■ Šilo — Pavežupis.

1919 m. Įsteigtas žemaičių batalionas.
1929 m. Įsteigta SAMOGITIA — žemaičių studentų 

korporacija Lietuvos Universitete, Kaime.
1941 m. RAINIŲ ŽUDYNĖS — 73 asmenys rusų-ko- 

munistų žiauriausiu būdu nukankinti Rai
nių miškelyje, 3 km. nuo Telšių.

Rink SKAUTŲ AIDUI 1969 m. 
prenumeratas!

— 7

7



SKA VTAl *£ 
VYČIAI ▼

Bet reikia ir duoti progos kandi
datui pasirodyti: tik po kelių sto
vyklų, daug iškylų ir būrelio suei
gų galima daryti kokį nors sprendi
mą.

Kiekvienas būrelis turi stengtis

SKAUTAS VYTIS KANDIDATAS
Visai aišku, kad skautas vytis 

kandidatas yra pats svarbiausias vy- 
čiavimo asmuo.

Kodėl? Jei yra kandidatų, reiškia, 
kad vis daugiau atsiranda skautų 
vyčių ir į gyvenimą išeina daugiau 
išlavintų skautų vyčių.

Iš kur atsiranda kandidatų?
Iš dviejų šaltinių: skautų vieneto 

ir iš šalies — toks, kuris niekad dar 
neskautavo arba buvo skautu se
niau. Dažnai lietuvių skautų tarpe 
antrasis užmirštamas.

Skautas, atėjęs į vyčių būrelį, ga
li būti apie 17 m. amžiaus, gal bu
vęs skiltininkas, daug stovyklavęs 
ir daug iš vyčiavimo tikisi. Gal tie 
skautai vyčiai, kuriuos jis matė, ne
padarė jam. gero įspūdžio; bet jeigu 
jis į būrelį atėjo, tai gal ir tikisi 
ko nors.

Kaip palaikyti skauto vyčio kan
didato domesį vyčiavimu?

Tai ir daug pareina nuo kitų vy
čių. Tie, kurie turi artimiausius ry
šius su juo, turėtų būti buvę skau
tų vieneto nariai, kad galėtų nauja
jam kandidatui parodyti kelią nuo 
pažangaus skautavimo į vyčiavimą: 
kaip pritaikyti tai, ką vienete išmo
ko, kai jis atsiranda skautų vyčių 
tarpe.

Skautų vyčių būrelis gali daly
vauti iškylose kartu su vyresniai
siais skautais ir bendrai neretai su
sitikti su skautų vienetu. Sakoma, 
kad tie skautai vyčiai, kurie ateina 
iš skautų vieneto, yra patys geriau
si.

Kandidatas, kuris ateina tiesiai iš 
skautų vieneto, turi nemažą skautiš
ką patyrimą: tai jau labai svarbu.

Bet jis gali nežinoti ar nesupras
ti, kokie yra vyčiavimo dvasiniai 
pagrindai, kas yra lavinimas pilie
tiškumui. O tai jis pamatys gyven
damas būrelyje. Pamatys, kad pasi
sekimas vyčiavime pareina daugiau 
nuo asmens ir nėra taip paprastai 
įvertinamas, kaip skautų vienete.

Didelė atsakomybė yra tų, kurie 
yra paskirti naujuoju kandidatu rū
pintis.

Kokia permaina, kai skautas pa
keičia uniformą, apsiūtą įvairiais 
ženkliukais, į paprastus skautiškus 
marškinius ir mėlyną kaklaraištį! 
Pastangos matuojamos nebe ženk
liukais, o pačiu vyčiavimu.

Panašiai yra su tuo, kuris į būre
lį atėjo iš šalies — nebuvęs skautu. 
Kas nors jį prie vyčiavimo pritrau
kė: ar skauto vyčio koks gerasis 
darbelis, ar jis matė skautus vyčius 
iškyloje bei stovykloje. Kiekvienu 
atveju, kas nors jį sudomino, ir bū
relis turi tą susidomėjimą išlaikyti 
ir ugdyti.

Būrelis turėtų naująjį kandidatą 
priimti nuoširdžiai ir smagiai, pa
rodydami, kad vyčiavimas parem
tas uola, ant kurios ir toliau stato
ma. Būrelio nariai gali jam parody
ti savo užsidegimą skautybe, niekad 
nepranykstanti linksmumą, stropu
mą užsiėmimuose, pagarbą būrelio 
vadui, viens kito gerbimą ir kiek
vieno asmeniškas savybes. 

Brolis estų skautų Atstovas V Tautinėje Stovykloje. Skautininkas U. 
Jurima, dar būdamas jaunas skautukas, dalyvavo Lietuvos skautų II Tau
tinėje stovykloje 1938 m. A. Panemunėje.

surasti naujų kandidatų: tai yra pa
žanga, nes skautas vytis kandidatas 
yra pats svarbiausias vyčiavimo as
muo.

Skautas vytis kandidatas įauga į 
būrelio gyvenimą ir įsigilina į as
meniškas problemas, taip tinkamai 
paaiškintas B.-P. knygoje “Rover- 
ing to Success”.

Svarbiausia, kad kandidatas pa
matytų skautų įstatus ir įžodi iš vy
ro ir ne berniuko taško. Ir kad jų 
pirmoji pareiga, ne dėl to, kad ji vi
sų vyčių pareiga, bet todėl kad ji 
jų pirmoji pareiga, tai yra: tarnauti 
Dievui.

Patartina atidžiai perskaityti 
“Rovering to Success”, Gilcraft kny
gą “Rover Scouts”, “Vyčio taku”, 
Kanados sk. leidinėlius “Ideas for 
Rover Scouts ir Letters to a Rover 
Scout” bei kitus mažesnius leidinė
lius. Bet kiekvienas būrelis turės 
savo ypatingas problemas su kan
didatais, kadangi nėra dviejų būre
lių ar dviejų kandidatų, kurie į 
viens kitą labai panašūs.

Ir nereikia nusiminti, jeigu su 
vienu ar kitu nepasiseka: skautybė 
niekad nepatiks visiems žmonėms.

B.
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GRAŽUSIS LIETUVOS PAJŪRIS.

Dr. VYDŪNAS.
VYDŪNAS- Vilius Storasta /1868

Juodkrantė.

1923 sausio 15 d. sukilimu 
Klaipėdos kraštas prisijun
gė prie Lietuvos.

Erdmonas Simonaitis.
Tai vienas įžymiausių šių 

laikų Mažosios Lietuvos vei
kėjų. 1923 m. Klaipėdos kraš
to sukilėlių Direktorijos 
Pre.zidentas. To krašto lietu
vių politikos vairuotojas.

Dabar gyvena Vak. Vokietijo 
joje ir yra Maž., Liet. Ta
rybos Prezidiumo Pirminin
kas.

Kristijonas

11.22-1953.II.20/ Mažosios Lie- 
uvos kultūrininkas, filosofas, 

ytojas.
Kr. Donelaitis ‘.1714.1.1-1780.

II..18/ įžymus anų laikų rašyto
jas. _

Martynas Jankus /I858.VIII.7- 
1946.V.25/ a ušrininkas, Mažo
sios Lietuvos Patriarchas, lie
tuvių teisių gyvejas Klaipėdos 
krašte. Duktė Elzė, dabar gy- 
na Kanadoje. Abu apsupti būrio 
Lietuvos skautų, kurių daug 
lankydavos Jankų sodyboje Bi
tėnuose.
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B.Budriunas
Gyvai-energįngąi

i ', i

y_ al_ I o

lio!van

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

mūsų organizacijos rėmėjai gautų Skautų Aidą 1969 
metais.

ff
valio, va-

Šios trumpos, bet 
labai reikalingos, 
dainos autorius 
komp.B. Budriūnas 
maloniai sutiko,kad 
daina būtų paskelb 
ta Skautų Aide 
ir kad ją dai
nuotų skautai- 

-ės atitinkamo’ 
mis progomis-

A

-et

ilgiau-siu, 
lai-min-gių 

džiaugemin-gtų
me„ tu, Jums va- lio!

VAI KELKITE s, VA i k e L I A I

įcuu cžt-si-
Ju/nbi-biaL

— iro.
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TYLI NAKTIS...- kank
liuoja ŠATRIJOS t.sesės 
si. I. Baltaduonytė ir 
pi. A. Senkevičiūtė.

/D/ LAIMOS dr. 
montažas. S. Šar
kaitė, pi. J. Ko- 
belskytė ir si.J. 
Stanionytė.

KOČIOS
TORONTE

Suruošė
ŠATRIJOS tuntas.

/K/ Ps. R. Au
gus tina vičiūt ė 
deklamuoja.

Dapkaus 
ŠATRIJOS tunto kanklininkės su to ansamblio ntrs.

vadovu v.s. St* Kairiu* Bravo! Tokių reikia daug.
/D/ ŠATRIJOS ir RAMBYNO tuntų skautai, skautės 

ir svečiai pradedant KŪČIAS. Stalo gale ŠATRIJOS 
g|||k įBį t. dvasios vadovas kun. P. Užubalis ir tėvų ko- 
’pįPVSj miteto pirmininkas p. K. Revinas.

/Z/ Broliai svečiai sesių Kūčiose: si. A. Kamins
kas, P. Tarvydas, P. Gvildys, Kalinauskas.

Prie 
Kūčių 
Stalo

11



Atlanto rajonas
BOSTONE, WORCESTgRYJE ir NEW YORKE

ŽALGIRIO t-to vadovai, pagerbti Sukaktu
viniu ženkleliu: s. M. Subatis, ps. P. Kal- 
vaitienė, ps. R. Kalvaitis, v.s’l. V. Dilba, 
s. A. Saulaitis ir s. K. Nenortas, skaitąs 
s. C. Kiliuliui pagerbti adresą.

Svečiai Sukaktuvinėje sueigoje Bostone. 
Iš k-d: p. E. Manomaitis, p. P. Žickus, 
red. J. Sonda, pik. A. Stapulionis, Garbės 
Konsulas p. A. Shallna, p. Shallnienė, p. 
Oga Aivare ir k./
/Ž/ Naujasis ŽALGIRIO t. t-kas ps 

Ramūnas Kalvaitis tariasi su t-ko 
pareigas perdavusiu s. Č. Kiliuliu

Broliai latviai su lietuviais. Iš k-d: s.Č. 
Kiliulis, Oga Aivars, Ritvars Asbergs, / 
Zemgals, s. A. Saulaitis,SJ, ir du latvių 
skautukai, dalyvavę sueigoje.

Konsulas p. A. Shallna.

S. Č. Kiliulis sveikina 
įžodį davusius brolius 
J. Baškį, A. Gineitį 
ir L. Vasį.

/&/ Kęstutėnai: B-ĮaM
V. Durickas, A.
durickas, 
batis, pi 
sys, R 
II eil. L 
vičius, 
Rv. Veitas.

D. Su-
A. Va- 

Veitas,
Bace-

D. Vasys, NY jaun. skautės davė įžodį 
tė, V. Jonynaitė 
£ytė p.

V.s. A. Saulaitis, v.s. 0. Saulaitienė, 
ps. D.. Marcinkevičiūtė, s. L. Mįįukienė 
ir k. šventės dalyviai. Ps. A. Glodo ntrs.

SUKAKTUVINE SUEIGA Wor- 
ceteryje. /D/ Ps. A. Gloda 
džiaugiasi sk. prieaugliu.

V. Dilbos 
Jaun. skautės su vadove v.si. T. Eikiniene ntrs.

Sueigos lauželio programos metu.
/Aukšt.deš.kamp./ Bostono 

j - *vyr. skautės Nijolė Baškytė
Danutė Venckutė, Laim.a Bal
tušytė, Birutė Račkauskaitė 
Vilija Leščinskaitė, Aldona 
Dabrilaitė.

/ten pat žemiau/ BIRUTĖS dr 
sesės Daiva Kleinaitė, Reda 
Veitaitė, Gražina I'reinytė, 
Kristina Baltaįtė, Milda 
Dacytė, Eglė Subatytė ir ps 
Laima Kiliulienė.
NY Sk. Remti Komitetąs:/sėd/ 
p. 0, Vakelmūnienė, p. L.
Pilienė, pirm. p. A. Bulotie-į 
nė, st. - p. V. Katinas it p J 
V. Baliūnienė.

12-
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Iš LIETUVOS SKAUTYBČS PRAEITIES 
/Nuotraukas davė v. s. V. Barmienė 
ir ps. B. Kidolienė. Ačiū jomsl/

1926 m. Šiauliuose. MIRGOS dr-vės 
štabas. Aukšt. vid.: Zosė Meižytė- 
Veitienė, žuvusi 1941 m. sovietų 
ištrėmime į Sibirą. Zem. kair.: G. 
Stanevičiūtė ir L. Norkutė /ište
kėjusios/ gyvena Chicagoj e.

eil. Sluckaitė ir Masiulytė /abi iš Panevėžio/; II e. — 
A. Veitaitė-Bartuškienė, M. Gricevičiūtė /abi iš Šiaulių/, 
V. Steponaitytė-Bulotienė ir^p. B. Grigaitytė-Novickienė

. iš Kauno/, A. Blynaitė-.Šenbergienė /iš Panevėžio/,
. Sikeraitė-Čečetienė /iš Kauno/; III eil. - Petkevičių-
ė /Panevėžys/, M. Liūdžiūtė /Marijampolė/, I. Barniškai- 

tė-Jonaitienė /naumiestis/, J. Grudzinskaitė-Stepdnavi- 
ęienė ir A. Senkiūtė /Marijampolė/.

Sk. Aide mielai
dedamos nuotrau
kos iš praeities.
Paskolinusiems,

jos gražinamos.

1925 m. Šiauliuose. Tunto vadovai iši 
kylautojai, prisirinkę medžiagos pione- 
rijos darbams. Jonas Vaitas, žuvęs so
vietų ištrėmime/, v.s. A. Saulaitis ir 
v.s. K. Palčiauskas.
Apie 1925 m. KAune. V.s. V. Cečetiene 

su savo dr-vės vadovėmis.
-15
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Laimutis Švalkus

NUOSTABŪS JŪRŲ ARKLIUKAI

SAULUTĖ

Man saulutė, kaip motutė, 
kaip gera gera sesutė: 
glamonėja, juokias, glosto 
iš auksinio dangaus sosto.

Kas nėra nustebęs žiūrėjęs į jū
ros gyvūnėli mažyčio arkliuko 
galva, šarvais dengtu kūnu ir 
lanksčia uodegėle, galinčia ap
sivynioti apie jūros žolelę? Tas 
iškilmingai stačiai plūduriuojąs 
sutvėrimėlis yra viena keisčiau
sių žuvų — Hippocampus — žmo
nių pavadinta jūrų arkliuku.

Visam pasauly tokių žuvų yra 
apie 30, o kai kas sako net apie 
50 rūšių. Mažiausios yra 1 inčo 
nykštukas Floridoj, didžiausios 
— 2 pėdų milžinas Australijos ir 
Kinijos krantuose. Be to Austra
lijoje rasta dar j. arkliukų gimi
nių — jūros slibinų, kurie be kitų 
tos rūšies žuvų ypatybių turi dar 
vieną, padedančią jiems visai 
pasislėpti tarp augalų jūroje: jų 
12 inčų kūnas apaugęs ataugom, 
visiškai panašiom į jūražoles.

Nuo pačios rytinės Kalifornijos 
dalies iki Siaurės Peru jūroje lai
kosi 1 pėdos jūrų arkliukai, o 
mums, tur būt, labiausiai žinomi 
Atlanto 4 — 7į inčo jūrų arkliu
kai. Nors jie labiausiai mėgsta 
šiltą vandenį, jie vasarą net atsi
randa prie Cape Godo.

Jūrų arkliukai ganosi tarp jūra- 
žolių negiliame, tik švariame 
vandenyje. Įsikabinę savo uode
ga — ji pusės jų kūno ilgio — į 
ką nors patogaus, jie kantriai 
laukia grobio — mikroskopinių 
gyvūnėlių, kuriuos įsiurbia savo 
bedantę apskrita burnele ilgo 
snukučio gale.

Arkliuko akys juda savarankiš
kai ir žiūri pirmyn ir atgal vienu 
laiku, kad pamatytų gręsiantį 
pavojų. Tiesą pasakius, jam sun
ku būtų pabėgti nuo priešo, nes 
labai lėtai juda vandenyje. Mes 
nė nepastebime jo mažų pelekų, 
taip greitai jie juda vandenyje: 
mažųjų arkliukų net 35 kartus 
per sekundę!

Slėptis j. arkliukui padeda jo 
sugebėjimas keisti spalvą kaip 
chameleonas: prisitaikęs prie 
aplinkos, jis atrodo net raudonas, 
mėlynas ar geltonas, bet ištrauk
tas iš vandens netrukus pasidaro 
pilkas.

Bet tai dar ne viskas: j. arkliu
kai pasižymi dar vienu dalyku, 
kuris kitur gamtoje nepastebėtas: 
iš patinuko sterblės išrieda ten 
iš kiaušinėlių išsivystę jaunikliai. 
Jų būna nuo 2 iki 700 pagal žu
vies didumą.

Jaunikliai iškyla į vandens pa
viršių, kad pritrauktų deguonie į 
savo plaukiamąsias pūsles, ir po 
to nugrimsta į jūros žoles, kad 
subręstų. Mažieji gyvena maž
daug metus, didieji — dvigubai 
ilgiau.

Ne tik mes, bet jau žmonės ži
loje senovėje žavėjosi ir domėjo
si jūros arkliukais. Graikai vadi
no tą pusiau arklio, pusiau žu-
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Nors akučių ji neturi, 
bet maloniai į mus žiūri. 
Jos veidelis skaistus šviečia 
ir į kiemą žaisti kviečia.

Spindulėliai, tartum rankos, 
rasą nuo žiedų surenka 
ir mane myluoja, šildo, 
širdį džiugesiu pripildo.

Nors ji neturi kojelių, 
bet ji visą savo kelią 
per dienelę dangum rieda 
ir už kalnų išsimiega.

Paprašysiu aš saulutę, 
kad ji visad danguj būtų, 
nes kai ji į žemę žiūri, — 
linksmina mūs visą būrį.

(Iš eilėraščių rinkinio 1 
Dienų Sūkuriuos)

vies pavidalo jūros padarą ark
liu jūros baidykle. Jie piešdavo 
tą arklį j. baidyklę traukiančią 
jūros dievaičių dviračius vežimus 
arba nešančią jūros nimfas ant 
savo kupros.

Ir mes randame jūrų arkliukų 
paveikslus, simbolizuojančius jū
rų gelmes ir jų gyvūniją.

Pirmieji bandymai juos išlai
kyti gyvus akvariumuose nepa
sisekdavo, nes jiems reikia nepa
prastai gryno vandens. Dabar 
yra būdų vandeniui keisti ir ne
leisti jame privisti kenksmingų 
bakterijų. Tuo būdu ne vienas 
jūrų arkliukų mėgėjas gali ste
bėti juos net savo namuose ak
variume išdidžiai plūduriuojan
čius tarp žolių.
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RAŠYTOJAS APIE SAVE

Augau tėvų ūkyje gausioje šei
moje. Pirmosios tėvo žmonos au
go du vaikai, antrosios — šeši. 
Iš tų šešių antrasis buvau aš. 
Mano motina buvo tyli, darbšti, 
labai sąžininga, pamaldi, geros 
širdies, mokėjo skaityti, ir mus 
lietuviškai mokė skaityti. Tėvas 
buvo baigęs gerą pradžios mo
kyklą ir dar apsiskaitęs, nagin
gas, įdomus pasakotojas, gera
širdis, šeimoje autoritetas. Jis 
mus mokė lietuviško rašto. Ir 
mane išleido į to meto rusišką 
mokyklą, kai pirmiau namie iš
mokau lietuviškai skaityti ir ra
šyti.

Vasarą mūsų, vaikų, darbas 
buvo galvijus ganyti. Aš dvejais 
metais už mane vyresnei seseriai
padėjau ganyti jau bene nuo sep- 
tynerių metų. Mudu su ja labai 
sutikova. Ji mokėjo pasakoti ir 
dainuoti, o ir kokį žaidimą pra
manyti. Mudviejų, o ir kitų mūsų 
priaugančiųjų buvo mėgiamas 
toks prasimanytas Zuikutis. Zui
kutis — tai Zuikutis, bet ne tas, 
kur laukuose gyvena, o kažin- 
koks mūsų įsivaizduotas žmogu
tis, kažin kur puikiai begyvenąs. 
Mes kiekvienas imituodami sta
tėme savo Zuikučiui dvarą, na
mus, sodinome sodus, gėles, vis 
lenktyniuodami. Ir kiekvienas 
pasakojom apie savo Zuikutį, ką 
tik įmantriau kuris galėjom išgal
voti.

Devynerių metų jau man vie
nam tekdavo ganyti galvijus 
(karves ir avis). Sesuo likosi na
mie prie motinos. Bet neretai dar 
pamigdydavo mane rytais. O 
man ganyti jau ateidavo padėti 
antroji sesuo ir jaunesnysis bro
lis, dar visai mažas. Ir antroji se
suo labiausiai namie buvo reika
linga — prižiūrėti mažiausiąjį 
brolį.

Ilgiausiai ganiau vienas. Tada
daugiau svajojau, stebėdamas 
padangių debesis, gamtą, o kar
tais ir dainavau iš sesers išmok
tas dainas. Nemažai ir skaičiau. 
Bet kiek tada tebuvo tų lietuviš
kų knygų! Tik gerai atsimenu 
"Žyvatus šventųjų" ir vysk. J. A. 
Giedraičio į lietuvių kalbą išvers
tą "Naująjį Testamentą". Ogi 
ėmė rastis ir lietuviškų laikraš
čių. Jų tėvas užsisakydavo.

Kai peilį nuvaldžiau, mėgau 
ką nors drožti ir birbynes daryti. 
Mažesniesiems vaikams statyda
vau namelius, ypač seserų lė
lėms. O kai pradėjau griebti 
pjūklą ir lengvą kirvį, tai ir dė
žučių sukaldavau, kartais ir vi
sai įmanomų.

Tėvo buvo užvestas didokas 
sodas. Kai neganydavau, tai čia 
man mieliausia būdavo vieta. 
Turėjau ir savo svajonių kampelį, 
kur buvo labiau sugožę medžiai.

Draugų teturėjau artimiausio 
kaimyno vaikus, ypač vieną, pu
sę metų už save jaunesnį Juozu
ką. Kartais mudviejų ganyklos

Žinomas pedagogas, rašyto
jas, vaikų literatūros kūrėjas 
ir jaunimo auklėtojas skauti
ninkas Antanas Giedraitis, li
teratūroje pasireiškiąs ir A. 
Giedriaus vardu.

Sk. Aido redakcijos papra
šytas, rašytojas labai įdomiai 
papasakojo apie savo vaikystę.

pasitaikydavo prie ribos. O šilto-
mis vasaros dienomis perpietė
mis eidavome maudytis į Ant- 
vardę. Tada prisidėdavo jau pa
augęs jaunesnysis mano brolis 
ir du Juozuko broliai. Smagus 
būdavo tas pasimaudymas, ypač 
mūsų sietuvoje. Ta sietuva, Ant- 
vardei nusekus, tebūdavo mums 
iki pažastų gelmės. Čia išmoko
me plaukti. O maloniausia būda
vo pasiplaukioti ant ilgos, storos 
ir plačios lentos. Tokia lenta ma
no tėvo buvo pritaisyta ties ta 
sietuva, kad moteris čia skalbi
nius plaudavo. Mes tą lentą nusi- 
leisdavom į vandenį ir plaukio- 
davom, įsivaizduodami, kad — 
valtis. Ta lenta vieną atlaikyda
vo ir atsistojusį, o atsisėdusius ir 
kojas į vandenį nuleidusius — du 
vaikus. Labai malonūs būdavo 
tie pasivažinėjimai.

Tais metais vieną kartą sapna
vau, kad mūsų Antvarde atplau
kė garlaivis. Labai džiaugiaus. 
Tik pasibudęs pamaniau, kad 
garlaivis, kokį buvau matęs Ne
mune, negalėjo tilpti Antvardėje, 
nors ir patvinusioje.
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A. Giedrius
GANDAS

Pasakėčia

“Ajai, tai laimė mums, širdelės!” 
cypsėjo susibėgusios trys pelės:
“Tik pamanykim: Rainis galą gavo!

Jį, sako, varnos nugalavo!
Jisai kvietienoje medžiojo, 
o, sako, varnos jį užklupo, 
supuolusios sparnais sulupo 

ir užkapojo!
Dabar tai mes gyvensim!

Puotas ir pasilinksminimus kelsim, 
dainuosim, šoksim, 
laisvai bėgiosim

ir jokio vargo nežinosim!
Tik bėkime greičiau į klėtį, 
kur mūsų ištekliai sudėti!
Ir nuskubėjo visos trys.
O pakeliui iš pašalių 
susikvietė daugiau pelių, 
ir susirinko didelis būrys.

Sulipo sienomis į klėtį 
ir ėmė ten krebždėti.
Jos ardo įvairių grūdų, 
ragavo, krimto tų grūdų, 

ir buvo ai gardu!
O kai užėjo kvepiančią taukinę, 
užtraukė linksmą sutartinę: 
“Valio! Paėskim ligi soties! 
Galėsim juoktis ir voliotis!

Drąsiau, 
garsiau, 
iškilmingiau!

Jau baimės nebėra daugiau!”
Bet pasibudo katinas. Jis buvo sveikas 

ir puikiai nusiteikęs.
Patylomis palikęs saugų savo guolį, 

kad puolė —
akimirksniu nutrūko sutartinė...
Išliko ir taukinė.

(1945. I. 12)

Antvardėje mes ir žvejodavome 
pasibridę. Mano draugų močiutė 
mokėjo austi tam tikras marškas. 
Vaikams buvo išaudus mažą 
marškutę, tai su ta mes ir žvejo- 
davom. Pradėdavom jų pusėje, 
o baigdavom mūsų pusėje arba 
priešingai. Paskui žuvį dalinda-

— Žmogau, netikša, nenu
mink mano auksučių! — su
riko varlė, pamačiusi žmo
gų, tiesiai ant varliukų žen
giantį.

— Anokie čia auksučiai, 
varlės vaikai, — atsakė 
žmogus.

— Tau — tavo auksučiai, 
man — mano auksučiai, — 
prie savęs vaikelius glaus
dama, pasakė varlė. 

vomės. Tada Antvardėje būdavo 
lydekų, raudų, gružų ir vieną 
vasarą labai daug vėžių.

Kai pradėjau eiti Jurbarke į mo
kyklą, pavasarį nusižiūrėjau, kad 
vaikai Imsrėje meškerioja. Nusi
pirkau ir aš vašiuką, pasidariau 
meškerę. Vienoje mūsų kūdroje 
buvo karosų. Ten ir pradėjau 
meškerioti. Užkibo karosėlis. O 
kai reikėjo man išimti vąšiuką iš 
karosėlio žaptų, tai ir pasibaisė
jau. Daugiau nemeškeriojau.

Nuo mūsų ūkio į pietus už Ant- 
vardės buvo toks aiškus pakili
mas, tokia didelė kalva. Ten bu
vo senosios Lukšių sodybos. Tas 
sodybas ir Antvardę smulkokai 
aprašiau "Lukšiųjuose". Sodybo

— 19

se tada jau niekas negyveno. 
Kai kurioje dar buvo likę senų 
sodų. Bet augdavo ten gera žolė. 
Kiekvienas ūkininkas savo sody
bą šienaudavo. O paskutinį kar
tą rudenį nušienautose sodybose 
ganydavom gyvulius. Tada susi
rinkdavo ir daugiau vaikų. Bet 
mūsų ir mano draugo Juozuko 
tėvų sodybos ir Antvardė su sa
vo lankomis mums buvo gražiau
sios.

Nuo mūsų ūkio į šiaurę, gale 
ariamo lauko, buvo nedidelė mū
sų girutė. Kartais mudu su Juo
zuku iš sodybų su savo galvijais 
patraukdavo  va į mūsų girutę. O 
ten dygdavo grybų. Miela būda
vo.
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Trumpas veiklos kalendorius:
1. 15 — Lietuvos pajūrio šventė. 

1923. I. 15 Klaipėdos kraštas prisi
jungė prie Lietuvos. Lietuvai atsi
vėrė langas j vakarus ir atsidarė jū
ros keliai i platųjį pasaulį.

n. 16 — didžiausia lietuviu tauti
nė šventė. 1918. II. 16 Lietuvos Ta
ryba Vilniuje paskelbė Lietuvos Ne
priklausomybės deklaraciją. Lietu
va vėl atgavo laisvę ir kūrybingai 
tvarkėsi ligi 1940. VI. 15, kada so
vietai okupavo Lietuvą. Dabar Lie
tuvos Nepriklausomybės deklaraci
ja yra visu lietuviu siekimas, kad 
Lietuva taptų vėl laisva!

H. 22 — skaučių Mąstymo diena.
III. 4 — Lietuvos ir lietuviu skau

tu šventojo Patrono — šv. Kazimie
ro šventė.

Kovo mėnesį — Kaziuko mugės: 
skautų-čiu darbeliu parodos, darbe
liu pardavinėjimas, vaišės, progra
mos ir p.

Tuo pačiu metu turi vykti ir nor
malus skautiškasis ugdymas, išei
nant įvairias programas, atliekant 
visokius uždavinius, laikant egzami
nus, įsigyjant patyrimo laipsnius...

Skautu Aidui, kaip ir ligi šiol, rū
pi visaip prisidėti, kad mūsų sąjū
džio skautiškasis gyvenimas ir vei
kimas vis tobulėtų.

Inž. Mykolui GVILDŽIUI mirus, mūsų mielą tuntininkę sesę 

skautininke Liudą ir jos šeimą labai nuoširdžiai užjaučiame ir kartu

liūdime

JAV ATLANTO RAJONAS
WATERBURY, CONN.

1968. XI. 17 d. Waterbury, Conn., 
lietuvių parapijos salėje Įvyko 50 
Sukaktuvinių Metų užbaigimo tunto 
sueiga. Didelis skaičius sesių, vado
vų ir brolių dalyvavo sueigoje.

Mūsų dvasios vadui kun. P. Sabu- 
liui padėkota už eitas skautų-čių 
kapeliono pareigas. Nauju kapelio
nu sutiko būti kun. H. Balčiūnas. 
Kun. P. Sabuliui, buvusiam tėvų 
komiteto pirm. s. v. B. Mauručiu! 
ir dabartiniam to komiteto pirmi
ninkui s. v. A. Brazdžioniui įteikti 
šių metų sukaktuviniai ženkleliai.

Pušyno d-vės jaun. sk. d-kei v. si. 
Š. Petruškevičienei atsisakius po 4y2 
metų Įtempto darbo, jai gražiai pa
dėkota ir įteikta knyga su jaun. 
skaučių parašais. Jos pareigas per
ėmė d-vės adjutante vyr. sk. si. 
Birutė Žukaitė. Jos adjutante pa
skirta si. Joana Paliulytė, kurios 
skiltininkės pareigas BALTIJOS 
d-vėje perėmė psl. N. Kazlauskaitė. 
Paskiltininkė bus N. Uogintaitė.

Toronto ŠATRIJOS skaučių tuntas.

Vyr. sk. si. Irenai Šiugždaitei atsi
sakius iš Baltijos d-vės adjutantės 
pareigų, tas pareigas perėmė vyr. 
sk. si. Jūratė Vaitkutė.

Išvykus Čikagon DUBYSOS d-vės 
d-kei vyr. sk. si. Romai Keniausy- 
tei, jai gražiai padėkota už eitas pa
reigas ir jos vieton paskirta žiną 
Čerkienė.

Jaun. sk. R. Kemežytė, R. Paliu
lytė, R. Pakalnytė ir Ž. Petruškevi- 
čiūtė išlaikė jaun. sk. egzaminus i 
I p. 1., ir jos perkeltos kandidatėmis 
į BALTIJOS d-vę.

Sueigos metu Šarūne Petruškevi
čienė ir Juzė Šatkauskienė davė 
skautininkių Įžodį. Tuntininkė ps. 
Albina Paliulienė apdovanota Tėvy
nės Dukros žymeniu, kuo visi džiau
gėsi.

50 Sukaktuvinių Metų užbaigimo 
proga salė buvo brolių ir sesių iš
puošta. Padėti du vainikai prie par
tizano kapo. Baltijos ir Pušyno 
d-vės suvaidino trumpą vaizdelį 
“Lietuva brangi”. Broliai ir vyr. 
skautės irgi dalyvavo programoje.

Sesė Juzė.
Sukaktuviniu metu ženklai

Sukaktuvinių metų metalinių 
ženklelių LSS nariams ir rėmėjams 
dar turi s. Č. Kiliulis, 51 Torrey 
Street, Dorchester, Mass., 02124.

Smulkiau apie tuos ženklelius yra 
Sk. Aido 1968 m. nr. 8, 190 psl.

Worcesterio, Mass., skautų ir 
skaučių žymiesiems rėmėjams įteik
ti Sukaktuviniai ženkleliai. Nuo
traukoje tuntininkai ps. D. Marcin
kevičiūtė ir v. s. P. Molis pagerbia 
p. Palubecką, p. Adamkavičiu ir p. 
J. Pipirą. Ps. A. Glodo ntr.
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Lietuvos Garbės Konsulas Bostone p. Antanas Shallna, LSS Tarybos Pirmijos už jo didelius nuopelnus Lie
tuvai ir lietuviams skautams, pagerbtas — apdovanotas Padėkos ordinu Sukaktuvinių metų proga. Nuotraukoje 
— LSS Tarybos Pirmininkas v. s. A. Saulaitis, Konsulas p. A. Sliallna, p. Z. Sliallnienė, LSS Tarybos narė v. s. 
O. Saulaitienė ir Pirmijos narys ir Bostono tuntininkas s. Č. Kiliulis. Alf. Želvio ntr.

SUKAKTUVINĖ SUEIGA 
BOSTONE

XII. 1 d. Bostono lietuviai skautai 
minėjo LSS-gos 50-ties metų Su
kakties užbaigą iškilminga Baltijos 
ir Žalgirio tuntų sueiga Lietuvių 
Amerikos Piliečių Dr-jos patalpose.

Sueigoje dalyvavo LSS Tarybos 
pirm. v. s. A. Saulaitis su žmona, 
Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
Shallna, adv. Z. Shallnienė, latvių 
skautų reprezentacinis vienetas, 
gana daug skautų rėmėjų, tėvų, sve
čių ir apie šimtą lietuvių skautų ir 
skaučių, pasipuošusių tvarkingom 
uniformom.

Sueigą pradėjus ir sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos himnus, išsiri
kiavusius skautus sveikino BLB 
pirm. inž. J. Vasys, latvių skautų 
atstovai ir v. s. A. Saulaitis, iškel
damas skautų organizacijos atlieka
mą svarbų jaunimo auklėjimo dar
bą ir organizacijos reikšmę lietuvių 
bendruomenei.

Raštu sveikino lietuvių skautų 
įkūrėjas v. s. P. Jurgėla.

Sueigos metu 8 vilkiukai ir 4 
skautai davė įžodžius, o 4 skautės 
jau buvo pasipuošusios naujais vyr. 
skaučių kaklaraiščiais.

Sukaktuvinių metų progą, įver
tindama didelius nuopelnus Lietu
vai ir skautams, LSS Pirmija apdo
vanojo garbės konsulą adv. A. 

Shallna Padėkos ordinu, o ponia 
Shallnienė buvo atžymėta Sukaktu
vinių Metų Rėmėjų ženkleliu. Ordi
ną ir ženklelį įteikė Tarybos pirmi
ninkas, specialiai tam atvykęs į 
Bostoną.

Konsulas A. Shallna savo tartame 
žody padėkojo skautams už jo dar
bų Lietuvai įvertinimą ir trumpai 
priminė jo vedamos kovos už Lie
tuvos laisvę būdus.

Sueigos metu ordinai buvo įteikti 
vyriausio skautininko įsakymu ap
dovanotiems: s. K. Nenortui — or
dinas Už Nuopelnus, p. A. Starins- 
kienei — ordinas Už Nuopelnus su 
rėmėjų kaspinu, si. M. Žiaugrai — 
Vėliavos žymuo, psl. Vyt. Dabrilai, 
psl. G. Subačiui ir sk. Alg. Vasiui —• 
Pažangumo žymuo.

Už pavyzdingą pareigų ėjimą į 
paskiltininkio laipsnį buvo pakelti 
šie Kęstučio d-vės skautai: A. Kun- 
caitis, D. Baškys, Vyt. Dabrila, J. 
Jakutis, J. Jasaitis, D. Subatis ir G. 
Žiaugra.

Buvo taip pat atžymėti ir Bostono 
skautams padėję žmonės, ar tai bū
dami skautų tėvų komitetų pirmi
ninkais, ar kitokiu būdu padėję 
skautams, įteikiant jiems specialų 
Sukaktuvinių Metų Rėmėjo ženk
lelį. Tokie buvo įteikti ps. St. Baltū
siui, p. Ir. Baškienei, inž. J. Čereš- 
kai, p. H. Gineičiui, p. P. Ambra
ziejui, p. Ant. Bačiuliui, p. M. Bich- 

nevičiui, p. Ant. Bričkui, p. Ir. Ga
linienei, p. St. Kalvaičiui, p. K. Ši
mėnui ir p. O. Venckienei.

Iškilmingos sueigos pabaigoje per 
paskutinius penkerius metus Žalgi
rio tuntui vadovavęs s. Č. Kiliulis 
tuntininko pareigas perdavė ps. R. 
Kalvaičiui. Tunto vadija s. Č. Ki- 
liuliui, jo darbui tunte prisiminti, 
įteikė dail. P. Augiaus monografiją 
su gražiu įrašu ir parašais.

S. Č. Kiliulis savo trumpu žodžiu 
dėkojo skautams, vadovams ir tėve
liams bei skautų bičiuliams, ypatin
gai skautų kapelionui s. kun. Jonui 
Klimui, ps. Paulinai Kalvaitienei, 
s. Antanui Saulaičiui, S. J., s. My
kolui Subačiui, s. Kostui Nenortui, 
ps. Ramūnui Kalvaičiui, s. Apolina
rui Treiniui, v. si. Vytautui Dilbai, 
v. si. Broniui Banaičiui ir Baltijos 
tunto t-kei s. Vidai Kleinienei, 
jiems įteikdamas Sukaktuvinių Me
tų ženklelį.

Pasibaigus specialiai daliai, sekė 
skautų pasirodymai, kurie vaizdavo 
daugiausia skautų išgyvenimus Tau
tinėje Stovykloje.

Sueiga buvo baigta kapeliono s. 
kun. Jono Klimo malda.

Salėje, kur vyko sueiga, buvo su
ruošta nemaža Bostono skautų veik
los parodėlė. Buvo išstatytos įvai
rios nuotraukos ir iškarpos iš įvai
rių lietuviškų laikraščių, vaizduo
jančios ir aprašančios Bostono lię-
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tuvių skautų veiklą Sukaktuviniais 
Metais.

Po sueigos svečiai ir dalyviai buvo 
Skautų Tėvų K-to gražiai pavaišinti.

Gražiai išsirikiavusios skautų ir 
skaučių eilės liudijo apie tunto susi
klausymą ir drausmę bei didelį va
dovų įdėtą darbą ir pasišventimą. 
Aiškiai buvo pastebima skautų or
ganizacijos įtaka ir nauda mūsų 
jaunimui. Tai suprato ir įvertino 
Bostono lietuvių visuomenė, taip 
gausiai atsilankiusi į šią iškilmingą 
Sukaktuvinę Sueigą. Kor.

KANADOS RAJONAS
Dėmesio — Kalba Torontas

Iš Penktosios Tautinės Stovyklos 
beveik bėgte pabėgom. Nė atsisvei
kinti su kitais neteko. Užsakyti au
tobusai atvyko anksčiau, negu tikė
jomės. Sugrūdom daiktus, patys su- 
sigrūdom, ir vėl visa kolona pa
traukėm į karalienės žemę. Sudiev 
Rakas! Lieka prisiminimai: drau
giški viršininkai, balta duonytė, iki 
pažastų paparčiai, dauboje linguo
jantis paradas, bandytas miško žai
dimas su šiltu lietumi ir skaudžiom 
dilgėlėm... O, kad visa tai pasikar
totų! Ar ne kiekvienas ką nors vis 
kitaip darytų. Sakykim, dar geriau 

darytų. Tikėkim — kas nors pana
šaus pasikartos po dešimtmečio.

Per visą dieną gerai iškratyti au
tobusuose, išlipę Toronte jautėmės 
kaip po laimėto mūšio grįžę karei
viai. Taip — mes laimėjome tuos 
įspūdžius, kurių čia likę nepatyrė 
ir kurie daugiau nesikartos. Bet 
tiems, kurie Tautinėje Stovykloje 
negalėjo dalyvauti, po keletos die
nų iškilo vėliavos šeštojoje ROMU
VOS stovykloje, kurioje Rambyno 
tunto tuntininkas, tos stovyklos vir
šininkas ps. dr. A. Dailydė, visą lai
ką uniformuotas prastovėjo kurioje 
nors visiems matomoje vietoje. Visi 
ir visos jį matė ir meile vadina. Iš 
tikrųjų įdomi buvo ši stovykla. Įsi
vaizduokit skautišką stovyklą šios 
sudėties: 60 vilkiukų ir paukštyčių, 
kelios skautės ir skautai ir 22 vado- 
vai-vės! Ir vaikštinėjo išdidi paukš
tytė dviejų ar trijų vadovių apsup
ta. Mat, ją ruošė egzaminiams. Vil
kiukų būreliai i užsiėmimus žygia
vo su didele vadovų palyda. Niekur 
vadovų netrūko. Net pamainomis 
galėjo dirbti —■ vieni žaidžia golfą, 
kiti su vilkais dainuoja. Ir dainų 
išmoko: TS daina ir sukaktuvinė 
ėjo kaip iš rago, kai suvažiavome 
uždaryti tą įdomią ir laimingą sto
vyklą... B.-P. jau seniai žinojo, kad 

tik mažos stovyklos gali būti geros 
ir tikrai skautiškos.

Nuleidus visų stovyklų vėliavas, 
rambyniečiams pasitaikė puiki pro
ga įsijungti į “Cross Canada Ad
venture”. Visa tai suorganizavo Ka
nados skautų etninių grupių jung
tinė vadovybė, į kurios sąstatą įei
na ir du mūsų skautininkai — ra
jono vadeiva s. K. Batūra ir Ram
byno tunto ryšininkas su kanadie
čiais ps. P. Regina. Šioje įdomioje 
kelionėje, apie kurią patys berniu
kai vis žada ir žada parašyti, daly
vavo si. P. Kudreikis — vieneto va
dovas — si. A. Kairys, vair. E. Bir- 
giolas, psi. V. Skrebūnas ir si. J. 
Žolpys. Buvo kelionėje traukiniu 
nuvažiuota į Kanados vakarus, kur 
Rocky Mountains gamtoje stovyk
lauta 4 dienas. Kelionėje mūsų 
skautai ne kartą susitiko su vaka
ruose gyvenančiais vietiniais lietu
viais ir bendrakeleivių skautų tar
pe atstovavo ne tik Rambyno tuntą, 
bet ir visą Broliją, tam neturėdami 
jokio formalaus pavedimo. Jie savo 
uždavinį atliko labai gerai, tik jų 
pačių nedrąsa neleidžia šio neeili
nio žygio plačiau paminėti. Kelio
nę finansavo Kanados federalinė 
vyriausybė, kaip vieną iš krašto 
šimtmečio projektų.

Toronto ŠATRIJOS tunto kanklininkių ir RAMBYNO tunto skudutininkų orkestras, v. s. Stepo Kairio vado
vaujamas, labai gražiai pasireiškia įvairiomis progomis. Lietuvybės reikalui labai tiktų, kad kiekvienoje vieto
vėje būtų mūsų skaučių kanklininkių ir mūsų skautų skudutininkų būreliai. Tautinės muzikos instrumentus rei
kėtų vartoti ko plačiausiai! V. Tarvydo ntr.
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Pagaliau vėl viskas nusėdo To
ronte. Dar viena kita talka i Romu
vą praėjo, jau lapams pasiruošus 
kristi. Spalvingų rudens miškų ap
supta Romuva spalio viduryje buvo 
uždaryta žiemojimui, tas dienas į 
talką suvažiavus daugiau tėvelių ir 
vadovų-vių. To paties mėnesio pa
baigoje abiejų vadeivų sušauktas 
skautų vyčių ir vyr. skaučių sąskry
dis sutraukė 120 dalyvių, daugiau
sia jaunimo. Buvo įdomu ir pašė
liškai smagu matyti tiek daug jau
nų veidelių ir klausytis jų šnekų 
bei diskusijų. Kas mano, kad mes 
leidžiamės žemyn, tas visiškai klys
ta. Mes einame pirmyn ir augame! 
Reikia tik sudaryti sąlygas, kad vi
sa tai galėtum pamatyti.

Lapkričio pradžia buvo labai iš
kilminga. Dešimtąją dieną ŠATRI
JOS ir RAMBYNO tuntai su sve
čiais iš Hamiltono ir Niagaros i Pri
sikėlimo salę sutraukė minias tėve
lių ir svečių. O ir pačių skautų-čių 
buvo išrikiuota virš 250. Trumpa 
oficialioji dalis su apdovanotų as
menų pristatymu ir vadeivos svei
kinimu greitai perėjo i skautoramos 
formą. Tautiniai šokiai, kanklės, 
skudučiai, vaizdelis, supinta daino
mis ir šūkiais, įtraukiant visus į ak
tyvą, užėmė 40 min. Visa šventė 
baigėsi tėvų komiteto paruošta ka
vute, užtrukusi pusantros valandos. 
Galvojame, kad visus minėjimus ir 
iškilmes reikia trumpinti. Iškilmin
gumas ar šventės prasmė nuo to ne
pasikeičia, jei viskas atliekama 
trumpiau. Siūlome tą receptą ir ki
toms vietovėms.

Lapkričio pabaiga buvo skaudi 
mūsų mielai ŠATRIJOS tuntininkei 
s. Liūdai Gvildienei, sesėms Rūtai, 
Žibutei, broliams Petrui, Mikui ir 
Arui. Staiga su jais visais ir mumis 
atsiskyrė inž. Mykolas Gvildys, 
daug talkinęs Romuvai ir skautų 
tuntams, pats buvęs Gedimino dr- 
vės skautas pskl. Aušros berniukų 
gimnazijoje. Jis nuėjo namo. Eisi
me ir mes visi. Niekur kitur — tik 
namo. Šią sunkią valandą ir toliau 
budime su ŠATRIJOS tuntininke ir 
jos šeima.

Šatrijos tunto kanklininkės ir 
Rambyno skudutininkai, darbščioje 
v. s. Stepo Kairio rankoje, smarkiai 

varosi priekin. Štai — anądien vi
sas tas skautiškas ansamblis turėjo 
į juostą įgroti eilę lietuviškų senų 
sutartinių iš Otavos atvykusiam 
tautinio muzėjaus atstovui. Dabar 
jau kalėdinis repertuaras: skautiš
kos Kūčios, Bernelių mišios su 
kanklėmis. Dalykai plečiasi, užsi
krečia. Ir kai jau visas jaunimas 
kankliuos ir skudučiuos, kai pūs 
birbynes ir dainuos — galėsime pa
sakyti, kad mes skautai čia buvome 
viso šito pradininkai, kaip ir praei
tyje daugelio dalykų pionieriai.

Daug linkėjimų visiems viene
tams siunčia ŠATRIJOS ir RAM
BYNO tuntai 1969 metų proga. 
Energija yra gyvybės variklis. Bū
kime gyvi ir antrąjį penkiasdešimt
metį! Rambynietis

Toronto Jūrų Skautų Veikla
XI. 1 d. Toronto jūrų budžių įgu

los vado pareigas iš ps. P. Butėno 
perėmė jūrų budys s. V. Rušas.

V TS stipriai vandenyje pasirodę 
Toronto Rambyno t-to j. skautai 
persigrupavo vienetuose, 9 brolius 
išleisdami į j. budžių kandidatų 
būrelį.

Laivams yra paskirti jauni, ener
gingi vadai. Jų globėjais — instruk
toriais paliko ps. P. Butėnas, ps. A. 
Empakeris ir ps. P. Gorys. Pastara
jam LSB Jūrų Skautų Skyrius va
sarą suteikė trečios eilės jachtos va
do pripažinimą.

JAV VIDURIO RAJONAS

Naujas vadas L. K. Algimanto laive

Iškilmingoje Chicagos Lituanicos 
tunto j. skautų L. K. Algimanto 
laivo sueigoje XI. 3 d. buvo atsi
sveikinta su 2 metus laivo vado pa
reigas ėjusiu ps. A. Alčiausku ir su 
dešimčia j. skautų išeinančių į Pre
zidento Smetonos j. budžių įgulą. 
Tuntininkas s. J. Paronis nauju lai
vo vadu paskyrė j. budį v. v. Joną 
Jovarauską ir perdavė jam buvusio 
pareigūno grąžintą laivo vėliavą.

Nauji j. budžių kandidatai buvo 
perduoti p. ps. R. Kunstmano ži
nion.

T-kas s. J. Paronis dėkojo senam 
laivo vadui ir linkėjo viso geriausio 
naujajam.

Sueigoje dalyvavęs LSB Jūrų 
Skautų Skyriaus vedėjas j. v. s. Br. 
Juodelis taip pat padėkojo ps. A. 
Alčiauskui ir sveikino naujai į lai
vą įstojusius narius bei išeinančius 
į j. budžių įgulą. Jis taip pat pa
linkėjo gero vėjo naujam laivo va
dui ir jo vadijai, kuri sudaryta iš 
laivūno A. Siliūno, Banginių valties 
valtininko A. Brinkos, Pingvinų 
valties v-ko Raim. Kunstmano ir 
Narų valties v-ko A. Šiurnos.

Buriavimo Sezoną Užbaigus
X. 12 d. Prezidento Smetonos j. 

budžiai atliko paskutinę šios vasa
ros kelionę Michigano vandenimis. 
Švelniam rytų vėjui pučiant, Star 
klasės jachta Perkūnas j. ps. R. 
Kunstmano, v. v. J. Jovarausko ir 
j. v. s. Br. Juodelio iš vasaros būs
tinės Grant Parko uoste buvo nu
vesta į Jackson Parko uostą ir kra
nu iškelta į krantą žiemoti.

Chicagos j. budžiai šią vasarą bu
vo smarkiai įsijungę į V TS paruo
šiamuosius darbus. Jie tarp kitko 
paruošė ežero maudyklę, pastatė 
pontoninius tiltus ir įruošė uostą, 
takus bei laiptus. Todėl turėjo nu
kentėti buriavimui skirtas laikas: 
išburiuotų valandų skaičius buvo 
mažesnis, negu ankstyvesniais me
tais.

Paskutinis svarbus įvykis ant Per
kūno denio buvo j. skautininko įžo
dis X. 6 d., kurį davė Ričardas 
Kunstmanas.

Naujas Budžių Įgulos Vadas.
Chicagos Lituanicos tunto Prezi

dento Smetonos j. budžiai XI. 13 d. 
metams išsirinko j. budį ps. A. AI- 
čiauską nauju įgulos vadu. Dvejus 
metus energingai šias pareigas ėjęs 
j. ps. R. Kunstmanas aktyviai įsi
traukė į j. skautų L. K. Algimanto 
laivo instruktavimą.

XI. 17 d. Prezidento Smetonos j.
budžių įgula padidėjo dešimtimi 
kandidatų. Tai j. skautai G. Čepė
nas, V. Čekanavičius, V. Endriulai- 
tis, A. Jonušas, E. Leipus, B. Mažei
ka, A. Regis, B. Skvirblys, P. 
Skvirblys ir R. Vidžiūnas iš L. K. 
Algimanto laivo, prieš 4 metus jį 
steigę, o dabar jau pasiekę kand. j. 
budžių amžių. Juos globoja j. v. s. 
Br. Juodelis. J. S. S.
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ALp(LKA)3083
Žinotini klausimai

KLAUSIMAI:
1. Ką (pagal B.-P.) skautas turė

tų palikti stovyklavietėje, išvykda
mas iš jos?

2. Kuo maumedis skiriasi nuo ki
tų spygliuočių?

3. Maždaug kiek kartų pulsas mu
ša per minutę?

4. Ką angliškai kalbą skautai va
dina camporee?

5. Kaip skautas pasidaro patogų 
guolį ant žemės?

ATSAKYMAI:
1. Nieko, išskyrus padėką.
2. Maumedis rudenį numeta spyg

lius.
3. Apie 75 kartus per minutę.
4. Camporee — kamporėja — yra 

sugebėjimo stovyklauti parodymas. 
Skiltys ir draugovės stovyklauja 
vieną ar porą dienų ir naktų ir ne
sivaržo (nelenktyniauja) savo tar
pe, bet stengiasi pasiekti tam tikrą 
standartą — lygį, tam tikrus reika
lavimus. Tuo būdu visi įgyja taškų.

Stebėtojai, kurie skaičiuoja taš
kus, pirmučiausia patikrina kiek
vieną skilti. Jie žiūri, ar kuprinės 
gerai prikrautos, skilties turtas tei
singai išdalintas tarp narių nešti, 
kiekvienas skautas pakankamai ap
sirūpinęs.

LAIKAS UŽSISAKYTI SKAUTŲ AIDA 1969 metams.
Rūpinkimės, kad kiekviena skautų-eių šeima ir visi mūsų organizacijos 

rėmėjai gautų Skautų Aidą 1969 metais.

Kanados rajono broliai V Tautinėje Stovykloje Rake, Mich.

Po to prasideda tikroji pramoga: 
palapinėms statyti broliai atlieka 
savo darbą — jei reikia, paruošia 
ar išpina lovas, o virtuvės tarnyba 
užkuria laužą, parūpina malkų ir 
vandens ir verda valgi.

Stebėtojai pasižymi, kaip skautai 
atrodo, ar palapinės stovi tinkamo
se vietose, ar pagalvota apie grio
velį lietaus atvejui, ar lovos tvirtos 
ir patogios. Jie žiūri, ar kiekvienas 
skautas užimtas ii' gerai atlieka 
savo pareigas.

5. Guolis ant žemės pareina nuo 
vietovės ir nuo to, kiek naktų skau
tas ruošiasi jame miegoti. Sustojęs 
tik vienai nakčiai, jis nurinks ak
menis ir šakeles nuo vietos, kurioje 
jis gulės, palygins žemę ir padarys 
šiokius tokius plokščius įdubimus 
savo pečiams ir klubams. Jis po to 
išties savo vandens nepraleidžiantį 
brezentą ir miegamąjį maišą.

Sustojęs dviem ar trim dienom, 
skautas prisirenka sausų lapų arba 
paparčių ir susuka juos į brezentą, 
tuo pasidarydamas matracą. Susto
jęs savaitei, jis iš sausų pagalių su
remia rėmus, kuriuos pripildo la
pais arba, jei jis nenori gulėti tie
siog ant žemės, susiraišioja lovelę 
ir virvėmis išpina tinklą, ant kurio 
deda patalinę — guolį. Be brezento 
gera turėti plastikos maišų, laikraš
čių: pakloti jie sulaiko drėgmę, šil
do.

ATS! 1969, Nr.l
po.---

Pedagoginis Lituanistikos Institu
tas. REGULIAMINAS IR PROGRA
MOS. Čikaga. 1968. 47 psl. Instituto, 
įkurto 1958 m., leidinėlis, iliustruo
tas tos įstaigos gyvenimo nuotrau
komis.

Knygutė — gera informacija šios 
svarbios lietuvių kultūrinės institu
cijos reikalais. Vadovai, vadovės ir 
vyresnieji skautai-ės, o ypač aka
deminis jaunimas, turėtų rimtai su
sidomėti lituanistinių studijų klau
simais. Adresas: Pedagoginis Litua
nistikos Institutas, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636.

Gražina Tulauskaitė. VAKARĖ 
BANGA. Lyrika. 1968. 127 psl. Iš
leido Lietuvių Dienų leidykla, Calif. 
Tiražas 500 egz. Kaina $2.00.

Tai 5-asis žinomos mūsų poetės 
eilėraščių rinkinys. Maloni dovana 
poezijos mėgėjams.

Halina Didžiulytė - Mošinskienė. 
OŠIANČIOS PUŠYS. Čikaga. 1968. 
177 psl. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. Aplanką piešė P. Jurkus. 
Kaina $2.50.

Trumpų vaizdelių rinkinys, mie
las sekti autorės meilę šeimai, gim
tinei, aplinkai. Lengvai pasakojami 
prisiminimai.

Pranys Alšėnas. MARTYNAS 
JANKUS, Mažosios Lietuvos Pat
riarchas. Gyvenimas, darbai ir liki
mo lemties vingiai. Torontas, Cana
da. 1967. 394 psl. Leidėjas Juozas J. 
Bachūnas. Tiražas 2000 egz. Ilius
truota. Įrišta kietais viršeliais. Kai
na 4.00 dol.

Leidinys gal bus jau daug skaity
tojų įsigytas, bet kas dar jo netu
rėtų, labai patartina įsigyti. Knygo
je daug medžiagos papildyti skautų 
vyčių bei vyresniųjų skaučių ži
nioms iš netolimos Lietuvos praei
ties.

Paulius Jurkus. ANT VILNELĖS 
TILTO. Vilniaus legendos. Chicago, 
III. 1968. 200 psl. Autoriaus iliustra
cijos. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. Kaina $2.50.

Iš knygos parinktos legendos ga
lėtų būti balsiai skaitomos sk. suei
gose ir šeimose.
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