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LSS Tarybos Pirmija
LSS Tarybos Pirmija savo (1969. II. 8) X-ajame po

sėdyje slaptu balsavimu, pagal si. balsavimo komisijos 
1969. II. 19 aktą, nutarė:

A.
LSS Garbės Ženklų Nuostatus papildyti:

Bendrinių LSS organų narius, bendradarbius, dvasios 
vadovus bei LSS ar bendrinių organų rėmėjus LSS or
dinu UŽ NUOPELNUS apdovanoja LSS Tarybos Pirmi
ja Tarybos ir Pirmijos narių, Garbės Teismo ir Kontro
lės Komisijos Pirmininkų, vyr. dvasios vadovų bei ra
jonų vadų siūlymu. —

B.
Vasario 16 d. šventės proga:
I. Apdovanoti LSS ordinais:

a) Lelijos ordinu —
1. v. s. Irena Lukoševičienė Montrealyje.

b) Už Nuopelnus ordinu —
1. ps. fil. Julius Špakevičius Bostone.

II. Pakelti į skautininkų laipsnius:
A. į skautininko laipsnį —

1. ps. Paulina Kalvaitienė Bostone,
2. ps. Viktoras Adomavičius Australijoje,
3. ps. Viktoras Kučas Chicagoje,
4. ps. Antanas Paužuolis Chicagoje,
5. ps. Teodoras Rotcas Australijoje.

B. į paskautininkio laipsnį —
1. v. si. Henrikas Antanaitis Australijoje,
2. v. si. Ramutis Bulota Detroite,

Viršelio 1 puslp.:
V Tautinės Stovyklos Australijoje dvasios vadovas 

s. kun. P. Butkus šventina VILNIAUS tunto vėliavą, 
kurią laiko jos kūmai p. Bernaitienė ir v. s. VL Vijeikis.

Ps. J. Zinkaus ntr.

Mieli Skaitytojai!
Skautų Aido 1969 metų prenumeratų rinkimo vajus 

tebevyksta. Daug kur darbas vyksta sparčiai. Bet yra 
vietų, kur ritamasi sunkokai, gal dar nespėta susitvar
kyti, neišsijudinta.

Ačiū tiems ir toms, kurie jau pratęsė prenumera
tas, kurie naujai užsisakė, kurie kitiems užsakė ar ad
ministracijai padėjo kokia pinigine parama. Labai ačiū!

Rizikavom šm. pirmuosius numerius siuntinėti vi
siems praeitų metų prenumeratoriams, kviesdami sku
biai pratęsti prenumerata ir 1969 m. Šis, nr. 3, yra pas
kutinis, kurį dar galime siuntinėti visiems. Nuo nr. 4 — 
siuntinėsime tik užsisakiusiems. Skubiai užsiprenume
ruokite.

Malonius Sk. Aido platintojus ir vadovus ir vadoves 
prašome nuoširdžiai prisidėti ir toliau rinkti prenume
ratas. Visos skautiškosios šeimos gauna Skautų Aidą!

Ačiū!
K. ŠIMĖNAS, Sk. Aido Administratorius.

3. v. si. Ramūnas Bužėnas Los Angeles,
4. v. si. Martynas Cherkus Waterburyje,
5. v. si. Snieguolė Dagytė Australijoje,
6. v. si. Vytautas Dilba Bostone,
7. v. si. Jonas Gierštikas Chicagoje,
8. v. si. Aldona Jovarauskienė Chicagoje,
9. v. si. kun. Augustinas Simanavičius Kennebunk-

porte.
C. pripažinti jūrų paskautininkio laipsnį —

1. ps. Petras Gorys Toronte.
Širdingi sveikinimai apdovanotiesiems ir pakel
tiesiems.

Budžiu

v. s. A. Saulaitis,
1969 vasario 19 d. LSS Tarybos Pirmininkas.
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Džiaugsmingų
KRISTAUS PRISIKĖLIMO

VELYKŲ ŠVENČIŲ
proga

širdingai sveikina visus
Lietuvių Skautų Sąjungos Vadovybė 

ir
Skautų Aidas.

KAZIMIERO MALDA

Klumpu kas vakaras po tavo kojų:
— Viešpatie, valdove jūrų ir kalnų!
Kaip elgeta beturtis — basas ateinu 
ir tau vainiką deimantų aukoju...
Priglobk mane, žmogaus viltie didžioji — 
aš dulke suklumpu po tavo kojų...

Karališkos garbės ir turtų deimančiausių 
jaunuoliška širdis man tapo soti — 
tavin, šaltinių versme, veržiamės ieškoti 
grožybių dieviškų ir perlų ko tyriausių, 
o klaidžią sielą atgaila teprausia, 
kol tu mane pakviesi ir — priglausi...

Puikybės godas slėgs kapus didžių karalių, 
auksuoti purpurai į purvą sutrūnės, 
ir joks rubinas nepapuoš menkos vėlės, 
jei nedegei aukos liepsna savajai šaliai... 
Tad leiski mano sielai, Viešpatie, pražysti 
lelijos skaistumu, kur amžinai nevysta...

(Iš Liūdnai linguoja lelija)
Petronėlė Orintaitė

Šventasis Kazimierai,
padėk mums būti gerais tavo skautais,
budriai ginti Dievo tiesą, Tėvynės laisvę ir brolio-artimo-
žmogaus garbingumą.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

I ! T" "OS
N 'NE
M MAZ D □
BIB; 1OT A

Šv. KAZIMIERAS,
Lietuvių Skautų Globėjas.

1458-1484.
Šventuoju paskelbtas 1521 m.

Dali. A. Valeškos vitražo eskizas 
šv. Kryžiaus parapijos vienuoly
no koplyčioje Chicago j e

— 51
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V TAUTINĖ STOVYKLA AUSTRALIJOJE

V-toji T. S. Australijos rajone su
ruošta š. m. sausio 3-13 d.d. Mt. 
Crawfordo pušyne, Pietų Australi
joje. Dalyvavo per 150 skautų-čių 
iš Adelaidės, Brisbanės, Canberros, 
Geelongo, Melbourne ir Sydnėjaus.

Stovyklos vadovybę sudarė: stov. 
viršininkas — s. dr. A. Mauragis, jo 
pavaduotojai — s. V. Opulskis ir v. 
s. v. si. R. Urmonienė, stov. adju
tantas — ps. T. Rotcas, skaučių pa- 
stovyklės v-kė — ps. S. Pacevičie- 
nė, jos pavad. — ps. R. Platkauskie- 
nė, skautų pastovyklės v-kas s. A. 
Jakštas, jo pavad. — s. v. v. si. V. 
Stasiliūnas, dvasios vadovas — s. 
kun. P. Butkus, konkursų vadovas 
— s. A. Karpavičius.

Stovyklą aplankė iš JAV atvykęs 
Garbės Svečias SB VS v. s. V. Vi- 
jeikis, čia praleidęs pirmąsias 3 die
nas. Drauge stovyklavo Geležinio 
Vilko Ordino kavalierius v. s. A. 
Krausas, vizitavo ALB Krašto V-bos 
Pirmininkas p. S. Narušis, latvių ir 
estų skautų atstovai bei daug kitų 
institucijų aukštų pareigūnų, ne
skaitant gražaus būrio svečių — tė
velių bei rėmėjų.

Stovyklos metu čia Įvyko Rajono 
Vadovų Suvažiavimas, Sk. Vyčių 
Sąskrydis; suruoštos Seserijos, Bro
lijos ir 50-mečio dienos, pravesti 
tarpskiltinis, stovyklinis ir mįslių 
konkursai, ruoštos iškylos i apylin
kes, suruošta 1 dienos ekskursija į 
Adelaidę ir aplinkines vietoves, ro
dyti filmai apie Lietuvą ir t. t.

Stovyklos religiniu gyvenimu iš 
pradžios rūpinosi rajono dvasios va
dovas s. kun. P. Butkus, bet, jam 
susirgus ir išvykus, šias pareigas 
tęsė kun. Kazlauskas, MIC.

Informacijos tarnybą stovykloje 
nešė V T. S. TRIMITAS, kurio red. 
kolektyvą sudarė ps. J. Zinkus, v. s. 
pi. U. Kazokaitė, pi. D. Juškaitė ir 
si. J. Sadauskas. Jiems talkininkavo 
visas būrys bendradarbių ir meni
ninkų, ypač linksmojoje laikraštėlio 
dalyje SPRIKTUKE.

V-tos T. S. metu, LSB ir LS Sese
rijos VS pavedus, tuntininkui pri
stačius, LSS garbės ženklais apdo
vanoti šie skautai-ės:

VĖLIAVOS žymeniu: pi. Julija 
Bogušaitė (Aušros t.), v. s. pi. Da
nutė Brazauskaitė ir s. v. v. si. Eu
genijus Brazauskas (abu Vilniaus 
t.), v. s. pi. Danguolė Juškaitė 
(Džiugo t.), v. s. pi. Aldona Mede- 
lytė (Šatrijos t.) ir v. sk. Janina Za- 
bukaitė (Ventos v-ja).

PAŽANGUMO žymeniu, s. v. pi. 
Jonas Biretas ir pi. Česius Kapočius 
(abu Aušros t.), s. v. pi. Jurgis Mei
liūnas (Džiugo t.), pi. Vytautas Ne- 
verauskas (Vilniaus t.) ir pi. Algir
das Vaitas (atsk. Erelių skilties Can- 
berroje).

Varžybų komisijų ir stovyklos 
štabo nutarimu stovyklos baigminę 
dieną paskelbti tokie rezultatai:

V-tos T. S. LIETUVIŠKIAUSIAS 
skautas — Algis Jakštas, LIETU
VIŠKIAUSIA skautė — pi. R. Zin- 
kutė. Abiems atiteko LSB VS skir
tos dovanos.

Stovyklinio konkurso laimėtojais 
pripažintos Aušros t. (Sydnėjus) 
Vilkų ir Šatrijos t. (Geelongo) Vo
veraičių skiltys — joms dovanas 
paskyrė Adelaidės Akad. Skautų 
Sąjūdžio skyrius.

GERIAUSIO stovyklautojo-jos ti
tulas suteiktas Džiugo t. (Melbour
ne) si. J. Sadauskui ir Aušros t. pi. 
J. Bogušaitei — jiems paskirtos 
Sydnėjaus Senųjų Skautų Židinio 
dovanos.

TARPSKILTINIO konkurso lai
mėtojais pripažintos Vilniaus t. 
(Adelaidėje) Erelių ir Aušros t. 
Skruzdžių skiltys. Jos gavo Adelai
dės ASS skyriaus skirtas dovanas.

GERIAUSIAIS skiltininkais sto
vykloje pripažinti Vilniaus t. pi. 
V. P. Neverauskas ir Aušros t. pi. 
E. Žižytė, gavę Adelaidės ASS sky
riaus dovanas.

LIETUVISKIAUSIU vilkiuku ir 
paukštyte tituluoti Džiugo t. jaun. 
sk. Saulius Stasiliūnas ir Vilniaus t. 
jaun. sk. Vida Gurskytė. Jiems pa
skirtos Adelaidės ASS skyriaus do
vanos.

MĮSLIŲ konkurso laimėtojais iš
ėjo Džiugo t. pi. Rasa Milvydaitė 
(I vieta) ir Aušros t. pi. Julija Bo
gušaitė (II v.), gavusios Adelaidės 
ASS dovanas.

Iš Australijos

V Tautinės Stovyklos Viršininkas:

Siunčiame sveikinimus visai LS 
Sąjungai iš V-tosios Tautinės Sto
vyklos Australijoje. Malonu mums 
čia prisiminti, susirinkusiems iš vi
sos Australijos, Jumis ir padėkoti 
už linkėjimus ir sveikinimus.

Esame tvirti savo dvasioje, pilni 
jaunystės džiaugsmo ir pasiryžimo 
išlaikyti lietuvių skautų dvasią ir 
tradiciją.

Budžiu
s. A. Mauragis,

V Tautinės Stovyklos Australijoje
Viršininkas.

Rajono vadas:

Stovykla buvo gera ir maloni.
Skaitome, kad Vyriausiojo Skau

tininko atsilankymas davė labai 
daug naudos.

Esame labai dėkingi.

Budėdamas
v. s. V. Neverauskas

Garbės Stovyklautojo v. s. A. 
Krauso dovaną už skautiškiausią 
INICIATYVĄ paskirta Ventos viet- 
jos (Brisbane) v. sk. Janinai Zabu- 
kaitei.

Visa eilė jaunųjų vadovų bei V 
T. S. skilčių viešai pagirta.

Už skautiškuosius DARBELIUS 
LSS Australijos Rajono Vadijos 
skirtos dovanos atiteko šiems bro
liams:

Skautų I-oji vieta — Geručiui 
Kymantui (Šatrijos t.),

Skautų II-oji vieta — vair. Algiui 
Saženiui (Džiugo t.),

Vilkiukų I-oji vieta — Sauliui 
Stasiliūnui (Džiugo t.).

Apie Įvairius kitus stovyklinio gy
venimo aspektus leiskime pasisakyti 
patiems stovyklautojams.

Vyt. Šiaurys.

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

52 —
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VS vs M Jonikienėj VSP s. V. Na 
mikas ir k. su sv Šarūno būrelio 
ir Lokių skilties atstovais prie 
Konsulato 11.16 vėliavą keliant.

ŠIS TAS

VADIJOS

SESERIJOS

GYVENIMO:

& ii

VASARIO
16-osios
ŠVENTĖS 

proga!

Lietuvos Generalinis, 
Konsulas Dr. P. Dauž-' 
vardis iškeli® Lietuvos 
vėliavą prie konsulato 
įstaigos Chicagoje.

H. Plausi-
M. Jonikienė, v.s. A, Na- 
Variakojienė, v.s. Gr.
0. Rozniekienė ir /stovi/

Chicagos skautininkių draugovės sueigoj®,. 
Iš k~d: sktn. dr-vės dr-kė v,s 
naitienė, VS vs. 
mikienė, v.s. B. 
Meiluvienė, v.s.. 
s. I® Regienė®

Iš tos pačios sueigos: buvusi dr- 
vės dr-kė v.s. 0.
J. Daužvardienė ir

SESERIJOS VADIJOS kavinėje Jau
nimo centre Chicagoje: Sės. Vad 
reikalų vedėja v.s. R. Kučienė, 
Vid. raj. Vadeivė s. B. Koži- 
cienė, VS v.s. M. Jonikienė ir 
GABIJOS administratorė p. F.

Siliūnienė, ps
KERNAVĖS t-kė

Sėso tarpte sk. 
vedėja s. M». 
Butkienė su raj 
vadeive s. B® 
Kožiciene laiko 
"ežį su ežiukai 
International 
Patrol sueigoje

54-
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Sesės ir Broliai,
Lietuviai Skautai Australijoje!

Visa Lietuviu Skautu Sąjunga 
prasmingai išgyvena didžiuosius sa
vo Sukaktuvinius metus.

Tie metai — darbo, džiaugsmo ir 
pasiryžimo metai: atsinaujinus drą
siai ir tvirtai žengti j ateiti.

Jūs savo gražiojoje Australijoje 
uždedate ant pačios viso sąjūdžio 
minėjimu ir švenčiu viršūnės aukš
čiausiąjį skautiškosios nuotaikos 
vainiką.

Jūsų V-oji Tautinė Stovykla turi 
liudyti Jūsų viso rajono ir visų vie
tovių puikios lietuviškosios skauty- 
bės pasisekimą.

Sveikinu Jus ir iš širdies linkiu, 
kad Jūsų visu didysis darbas labai 
pasisektu!

Darbai, kuriuos bandome atlikti, 
reikalingi visų. Gyvenimas, kurį sie
kiame gyventi pagal lietuviškosios 
skautybės idealus, reikalingas kiek
vieno ir kiekvienos.

Sesės ir Broliai, Jūs visi labai 
svarbūs ir Jūs visi labai reikalingi, 
kad vieningai galėtumėm žygiuoti 
į ateiti, sąžiningai vykdydami savo 
šūki Dievui, Tėvynei, Artimui!

Daug laimės visiems ir visoms!

Būkite pasveikinti, Sesės ir Bro
liai Australijoje.

Budžiu

v. s. Antanas Saulaitis, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas.

1968 Šventės.

V

Kai kurie sako: “Berniukai 
lieka berniukais’'’, bet jie pa
miršta, kad berniukai išauga i 
vyrus.

Nėpamainomas būdas pada
ryti vaiką nelaimingu yra. pa
tenkinti visus jo norus.

*4*

Vaikams nėra Įgimta tingi
niauti, todėl svarbu užimti juos 
naudingai.

V-jai T. S. KURIANTIS!
PENKTADIENIS, I. 3 d. Mašina, 

praūžusi 50 mylių, Įsuka i siaurą 
laukų keliuką, ir mes neužilgo įva
žiuojame į V-tos Tautinės Stavyklos 
rajoną, prisiglaudusi Mt. Crawfordo 
pušyno pakraštyje. Mes vėluojamės
— saulutėn pažvelgus matosi, kad 
jau pusiaudienis. Gi stovykloje dar
bas vyksta pilnu tempu — kad nors 
palapines pasistatytų prieš naktį.

Brolių pastovyklei vadovauja s. 
A. Jakštas ir jo pavad. s. v. v. si. 
VI. Stasiliūnas. Palapinės kyla kaip 
ant mielių — čia kuriasi Melbourne 
Džiugo t. vyrai, čia Sydnėjaus auš- 
riečiai, ten Canberros ereliai, Ade
laidės Vilniaus t. nariai, Geelongo 
šatrijiečiai, Melbourno jūrų skau
tai ir rajono skautai vyčiai. Įtem
piamas brezentas, kalami kuoliukai, 
velkamos į šalį šakos, ruošiamos 
nakčiai lovos...

Kitoje upelio pusėje, per kurį 
Adelaidės pionieriai spėjo nutiesti
— nors ir braškantį — tiltą, pasa
kiškai gražioje vietoje kuriasi sesių 
miestas. Pastovyklei vadovauja v-kė 
ps. S. Pacevičienė ir jos padėj. ps. 
R. Platkauskienė ir v. s. v. si. R. 
Urmonienė. Darbas čia ne toks spar
tus, bet štai į pagalbą atlekia visas 
vyčių būrys, ir, atrodo, ir čia visos 
šiąnakt miegos pastogėje...

Didieji ir mažieji stovyklos vadai 
(įskaitant Svečią, LSB VS), saulu
tei pakibus ant pušų viršūnių, irgi 
suskato, nors prabėgom, ruošti savo 
rajonėlį, nes į pavakarį ir oras 
smarkiai atvėso, ir darosi beveik 
šalta!

Visą darbą pertraukia iš virtuvės 
pasklidęs garsas — kažkas vietoje 
gongo panaudojo keptuvą. Daug 
šaukti nereikia — visų apetitas žvė
riškas.

Neilgai truko stalams nutuštėti, o 
virėjams — užsibarikaduoti virtu
vėje, kad ir jie nebūtų išalkusių sto
vyklautojų sudoroti!

ŠEŠTADIENIS, I. 4 d. Tuoj po 
pusryčių pradedama tvarkyti bei 
gražinti stovyklą: kalamos tvoros, 
statomi vartai, dėliojami iš kanko
rėžių ir akmenukų ornamentai, ke
liamos gairės ir gairelės. Vyčiai su
kala altorių. Būrelis vyresniųjų 

įruošia paštą. Dar nebaigus pastaty
ti laiškų dėžutės, į ją spėja įkristi 
pirmieji laiškai, siunčiami stovyk
lautojų namo.

Organizuojamas dienraštis V-sios 
T. S. Trimitas, ligoninė ir kiti įren
gimai. Rengiamasi įvyksiančiam ra
jono vadovų suvažiavimui.

Vakare rodomi iš JAV atvežti 
spalvuoti filmai, kuriuose stovyk
lautojai mato 1938 m. Lietuvą — jos 
gamtą, pastatus, šauniąją kariuome
nę ir kt.

SEKMADIENIS, I. 5 d. Šiandien 
ypatinga diena — stovyklos atida
rymas. Po pamaldų, kurias laikė ra
jono dvasios vadovas s. kun. I’. But
kus, į vėliavų aikštę, išsirikiavę 
paskirų tuntų kontingentais, su sa
vo vėliavomis atžygiavo skautai ir 
skautės.

Raportą priėmė LSB VS v. s. VI. 
Vijeikis, lydimas stov. v-ko s. dr. 
A. Mauragio, LSS Australijos Rajo
no Vado ir kt. aukštųjų pareigūnų. 
Sekė brolio VI. Vijeikio, ALB Kraš
to V-bos pirm. p. S. Narušio bei lat
vių ir estų skautų atstovų žodžiai ir 
sveikinimai. Po to LSB VS prisegė 
Padėkos Ordiną ilgamečiam rajono 
vadui v. s. V. Neverauskui ir žyme- 
nius Už Nuopelnus skaučių rėmėjai 
p. Bernaitienej ir ps. Č. Dubinskui
— kruopščiai am rajono iždininkui. 
Sekė skautininkės įžodis, kurį dide
liame skautininkų-ių rate davė 
Brisbanės Ventos viet. viet-kė v. 
sk. v. si. R. Platkauskienė.

Po oficialaus stovyklos atidarymo 
sekė 150 skautų-čių paradas, kurį 
priėmė LSB VS, rajono vadovybė 
ir būrys svečių.

Vakare — pirmasis laužas. Laužo 
metu su stovykla atsisveikina mūsų 
garbės svečias LSB VS v. s. VI. Vi
jeikis, kuris dar nori atlankyti ir 
Sydnėjuje stovyklaujančius Aušros 
t. mažuosius.

Po laužo — Vadovų Suvažiavimo 
užbaigiamoji sesija.

Grįžtame į palapines.. T.yliai šla
ma pušynas vėsią naktį. Kažkur virš 
pušų paklydo Pietų Kryžius. Skuba
me į savo stovyklinius guolius, nes 
rytoj jau prasideda tikroji stovykla
— susitvarkymo, įsikūrimo, susipa
žinimo laikotarpis baigtas!

v. s. B. Žalys

— 57
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SB Vyliausias Skautinin
kas Australijoje

Emigracijoms iš Vokietijos pra
sidėjus, mūsų skautiškoji šeima 
pabiro po platųjį pasaulį. Dalis 
tos šeimos atsirado Australijoj, ir 
pasijutom kaip nuo kamieno nu
plauta šaka. Skirtingas pasaulis, 
skirtingas klimatas, skirtingas ir 
susitvarkymas. Dažnai ir pagal
vodavom, kad savo sesėms ir 
broliams JAV esame tik vieta že
mėlapyje, kurios niekas neuž- 
kliūna.

Todėl su dideliu džiaugsmu ir 
susidomėjimu laukėme atvyks
tant Vyriausiojo Skautininko, ku
ris nepatingėjo parodyti, kad ir 
Australijos sesės ir broliai laiko
mi vienos šeimos nariai.

Brolijos V. S. v. s. VI. Vijeikis 
Australiją pasiekė XII. 27 d. va
kare. Čia, Sydnėjaus aerodrome, 
jo jau laukė būrelis sydnėjiškių: 
LSB Australijos Rajono vadeiva 
ps. J. Zinkus, Aušros t-to t-kas ps. 
T. Rotcas ir skautai-ės. Senųjų 
Skautų Židinio ir Skautų Tėvų 
K-to atstovai, kurie jį pasitiko su 
gėlėmis ir dovanėlėmis. Po trum
po susipažinimo išvargęs Svečias 
nuvežtas į Picnic Pointo priemies
tį, vadeivos namus, pailsėti.

Kitą dieną Vyr. Skautininkui 
buvo, kiek galima, aprodytas 
Sydnėjus ir jo apylinkės, kengū
ros ir koalos ("teddy-bears''). 
Skautų-čių, ypač vyresniųjų, Syd- 
nėjuje nebe daug tuo metu bebu
vo likę — jie buvo išvykę į Ade
laidę.

Vakare dar susitikta su skautų 
vadovais Bankstowne.

I Adelaidę, kur vyko Australi
jos Lietuvių Dienos, br. Vijeikis 
atskrido sekmadienį, XII. 29 d. 
Aerodrome jį pasitiko rajono va
das v. s. V. Neverauskas, rajono 
iždininkas ps. C. Dubinskas ir 
VILNIAUS t-to adjutantas ps. A. 
Zamoiskis.

Tiesiog iš aerodromo svečias 
buvo nuvežtas į Adelaidės Lietu

vių Katalikų Centrą, kur išklausė 
Lietuvių Dienų dalyviams skirtas 
šv. Mišias ir susitiko su vietiniais 
skautų vadovais bei svečiais.

Apžiūrėjęs Katalikų Centrą ir 
ten vykusią foto parodą, kurioje 
buvo ir iš JAV atsiųstoji Sukak
tuvinė Skautų foto paroda, Vyr. 
Skautininkas nuvyko į Lietuvių 
Namus, kuriuose kaip tik vyko 
PLB Krašto atstovų suvažiavimas. 
Prezidiumo pirmininko pakvies
tas br. Vijeikis tarė žodį susirin
kusiems, perduodamas p. J. Ba- 
chuno sveikinimus ir ragindamas 
Bendruomenės vadovus uoliai 
remti lietuvišką - skautišką judė
jimą.

Tos pačios dienos vakarą mūsų 
svečias dalyvavo Vaivos spek
taklyje. Gražiai Lietuvių Dienų 
K-to p-ko p. J. Lopšio sutiktas ir 
pasodintas garbės vietoj, br. Vi
jeikis atidžiai stebėjo visą vaidi
nimą. Po vaidinimo svečias buvo 
pakviestas keliais žodžiais įver
tinti vakaro pasirodymą. Ir visų 
mūsų širdys buvo maloniai pa
glostytos gražiais jo atsiliepimais 
ir pagyrimais. Kuklumas lyg ir 
neleido visu 100% patikėti, kad 
mūsų darbo rezultatai gal kai kur 
bus pralenkę ir amerikiečius. 
Ką jau čia! Jų tiek daug, tokie 
turtingi...

Po spektaklio įvyko dalyvių ir 
svečių vakarienė, kurios metu br. 
Vijeikis vėl prabilo į dalyvius.

XII. 30 d. br. Vijeikis aplankė 
Adelaidės Lietuvių Muziejų, ku
riame praleido keletą valandų, 
stebėdamas patį muziejų ir dis
kutuodamas eksponatus su mu
ziejaus vedėju s. J. Vanagu. Vyr. 
Skautininkas paliko ir savo at
vežtų dovanų, kurios puoš mu
ziejų.

Vakare teko dalyvauti Jaunimo 
Koncerte. Iš Adelaidės, Melbour
ne, Sydnėjaus, Hobarto ir Gee- 
longo lietuviškas jaunimas gra
žiai parodė savo sugebėjimus. 
Vakarienės programos daly

viams metu br. Vijeikis savo kal
ba gražiai sujungė skautybę, lie
tuviškumą ir jaunimo darbą.

XII. 31d. buvo dalyvauta skaid
rių popietėje. Br. Vijeikis pama
tė gražias spalvotas fotografijas 
iš paskutiniųjų 12 mėnesių lietu
vių gyvenimo Adelaidėje.

Naujuosius Metus teko sutikti 
kartu su visais Lietuvių Dienų da
lyviais; atsirado ir naujų pažįsta
mų.

L 2 d. VS dalyvavo V T. S. va
dovų posėdyje, susipažino su 
skautiškomis problemomis ir da
vė daug gerų patarimų.

V. T. S. prasidėjo L 3 d. VS at
vykęs įsikūrė stovykloje ir laiką 
praleido stebėdamas įsikūrimo 
darbą bei susipažindamas asme
niškai su skautais ir skautėmis, 
įsikalbėdamas ir susidraugauda
mas su jais.

L 4 d. V T. S. metu prasidėjo 
LSS Australijos rajono vadovų 
suvažiavimas. Šio suvažiavimo 
pagrindinė dalis buvo VS prane
šimas. Susipažinęs su dalyviais, 
br. Vijeikis kalbėjo apie skauto 
vadovo - auklėtojo uždavinius, 
pareigas, pastangas ir savęs at
sižadėjimą. Iškėlė kokybės, ne 
kiekybės reikšmę skautiškajame 
judėjime ir ragino visus būti pil
nutiniais skautais.

Tą patį vakarą, po laužo, įvyko 
ir Australijos rajono skautų vyčių 
sąskrydis, kuriame br. Vijeikis 
irgi dalyvavo ir turėjo progos iš
klausyti vietinių vyčių problemų.

L 5 d. buvo oficialus V T. S. ati
darymas. Tai tikrai buvo diena, 
pilna visokiausių užsiėmimų mū
sų svečiui. Jam ne tik teko savo 
žodžiu stovyklą atidaryti ir per
duoti visiems stovyklautojams 
geriausius linkėjimus, bet dar 
reikėjo pabūti VILNIAUS tunto 
vėliavos krikšto tėvu ir prisegti 
LSS garbės ženklus apdovanotie
siems.

Vakare prie laužo br. Vijeikis 
su mumis atsisveikino, padainuo
damas savo sukurtus Dzinguliu-

58 —
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kus apie kelionę į Australiją 
gyvenimą Adelaidėje.

Laužui besibaigiant rajono va
das įteikė br. Vijeikiui dovanų 
Australijai prisiminti ir, dėkoda
mas už atsilankymą, tarė "iki pa
simatymo..."

Tikrai liūdna buvo skirtis su to
kiu mielu svečiu, kuris savo nuo
širdumu, linksmumu ir paprastu
mu laimėjo mūsų visų širdis. Ir 
kaip prie laužo šaukėm visi jam: 
"Ačiū, ačiū, ačiū", tikrai tai ma
nėm ir jutom...

I. 6 d. rytą, lydimas rajono va
do įgaliotinio v. s. B. Žalio, V S 
išskrido į Sydnėjų.

Sydnėjuje brolis Vij eikis dar 
spėjo aplankyti — tiesiai iš aero
dromo — apie 30 mylių nuo mies
to, Ingleburne įsikūrusią AUŠ
ROS t-to stovyklavietėje Mažąją 
V-tąją T. S. Čia, Sydnėjaus vyr. 
skaučių globojami, stovyklavo 
apie 15 Sydnėjaus vilkiukų- 
paukštyčių, kuriems į pagrindinę 
T. S. Adelaidėje buvo per tolimas 
kelias.

Vakare, laužo metu, jaunieji pa
rodė br. V. S., kad ir jie moka ne
blogiau už savo vyr. brolius pra
vesti laužą, pasirodymais iššauk
ti šy senas, sudainuoti dainą... 
Žinoma, į laužo programą čia bu

Vyyriausiajam Skautininkui pagerbti. Ps. J. Zinkaus ntr.

s. VI. Vijeikio žodis
Kai galutinai buvo nuspręsta ir 

pasirengta važiuoti j Australiją, ir 
kai ėmiau visiems apie tai girtis, tai 
daugelis klausinėjo:

— Ar giminių važiuoji lankyti?
— Taip, giminių.
— O ką ten turi?
Turiu kelis šimtus brolių ir sese

rų, — atsakiau.
“Juokauja”, pamanydavo. Tik 

skautai suprato, kokius brolius ir se
seris aš minėjau. Ir nei kiek neap
sirikau nei aš, neapsiriko nei jie. 
Australijoje sutikau didžiulį būrį 
brolių ir sesių. Ta viešnagė taip greit 
prabėgo, kad dabar atrodo lyg sap
nas koks.

Grįžus visi klausinėjo kokius Įspū
džius parsivežiau. Nežinau nuo ko 
pradėti ir kuo baigti. Tų Įspūdžių 
tiek daug, kad kaip čia visus išpasa
kosi. Pirmiausia didžiuli malonumą 
man suteikė Sydnei skautai ir skau
tės, atėję manęs sutikti uniformuoti. 
Kaip gerai, kad ir aš su uniforma iš 
lėktuvo išlindau.

Daug kas norėjo žinoti, ką kelio
nėje gražaus ir Įdomaus pamačiau.

paukštyčių, stovyklos virėjų iki 
V. S.

Sydnėjų br. Vijeikis apleido I.
7 d., pasukdamas atgal į namus.

Šis Vyriausiojo Skautininko at
silankymas Australijoj ne tik su- 

Skautus, skautes, daug lietuvių. Tai 
Įdomiausia. Tai buvo kelionės tiks
las. Gražių miestų galima visur pa
matyti. Daug Įdomiau buvo susitik
ti su skautais ir sužinoti, kuo jie 
skiriasi nuo Amerikoje gyvenančių. 
Ir ką gi patyriau? LIETUVIS skau
tas visur geras skautas, geras LIE
TUVIS, nežiūrint kur jis begyventų. 
Net ir tolimoje Australijoje galima 
sukurti lietuvišką skautišką kampe
li ir jaustis jame jaukiai.

Amerikoje gyveną skautai užtar
nautai didžiuojasi savo tradicijomis 
ir pasiekimais, bet australiečiai nei 
kiek neatsilieka, o kai kuriais atve
jais ir pralenkia. Kur? Nesakysiu, 
kad nesupykinčiau amerikiečių, juk 
tarp jų man reikia gyventi. I Aus
traliją nepabėgsi.

Labai buvo malonu Australijoje 
susitikti su savo draugininku Kišo- 
nu iš Lietuvos laikų. Ir daug kitų 
senu pažįstamų susitikau ir aibes 
nauju įgijau. Šia proga visiems 
skautiškai spaudžiu kairę ir dėkoju. 
Ir vėl laukiu kokio jubiliejaus, kad 
galėčiau vėl i Australiją nuskristi.

v. s. VLADAS VIJEIKIS, 
LSB Vyriausias Skautininkas

sėm ir broliais, bet davė daug 
naujų jėgų ir paskatino mus dar 
uoliau dirbti skautišką darbą, o 
lietuviška visuomenė daugiau 
pažino ir įvertino skautus.

Ačiū Jums, broli Vijeiki. Broliš-
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SKAUTIŠKOSIOS 
ŠEIMOS

Mūsų skautybė pirmiausia stip
riai laikosi todėl, kad yra daug šei
mų, kuriose skautavimui skiriama 
daug dėmesio. Tėvai ir vaikai — vi
si dedasi, kad lietuviškas skautavi- 
mas gyvuotų.

Skautauja vaikai, dažnai vienas 
arba abu tėvai taip pat uolūs skau
tai.

Daugelio vadovų ir vadovių šei
mos — pavyzdingai skautiškos.

Skautiškomis šeimomis laikome, 
jei jos narių dauguma yra skautai- 
ės.

Sk. Aidas mielai deda tokių šei
mų nuotraukas. Juk visiems Įdomu.

Moliai Worcesteryje, Mass.

..

■

ft'J■

■I

nės stovyklos (skaučių) viršininkė, dabar tunto iždininkė ir skautininkų 
ramovės sekretorė; v. sk. si. Judita Subatytė, užsivertusi studijomis univer
sitete; s. Mikas Subatis, Kretingos t. t-kas Kennebunkporte, Me., pavasari
nių Atlanto rajono skautų-čių sąskrydžių Kennebunkporte organizatorius; 
psl. Darius Subatis, dabai’ paskiltininkis; si. 
dr-vės dr-kės pavaduotojas; s. v. v. si. Arūnas 
vadas, studijuojąs universitete.

Gintaras Subatis, vilkiukų 
Subatis, s. v. kand. būrelio

s. Raminta Molienė (iš Mantautų šeimos), buv. J_.oS 
Tarybos Pirmijos narė, tuntininkė, rajono vadovė, da
bar skč. dr-vės draugininke, rajono vadovė, labai pavy
kusių skautų-čių suvažiavimų organizatorė Worceste
ryje, kolegijos profesorė; jaun. skautė Rima Molytė ir 
jaun. skautė Danutė Molytė, uoliai pradėjusios skautau- 

dr-kė, t-to vadijos narė; mažasis Edmun
das, jaun. skautė Liuda Markevičiūtė ir 
s. v. v. si. Edis Markevičius, NEVĖŽIO

ti ir jau geros stovyklautojos; v. s. Petras Molis, LSS 
Tarybos Vicepirmininkas, Nevėžio t. tuntininkas, kelių 
stovyklų ir sporto švenčių organizatorius, 1963 m. LSS
Jubiliejaus Stovyklos ir V Tautinės Stovyklos Viršinin
ko pavaduotojas.

tunto vadijos narys ir iždininkas, žinomo 
pramoginio orkestro vedėjas.
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ŠATRIJOS kalnas.
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JAV VIDURIO
RAJONAS

MS

Visų bendrai kartojamas 
skaučių įžodis - įsiparei
gojama ateičiai!

AUŠROS VARTŲ 
skaučių tuntae:

Chicagoj®

SUKAKTUVINIUS metus užbaigė 
tunto pamaldomis bažnyčioje#

Rink SKAUTŲ AIDUI 1969 m. 
prenumeratas!

įžodį davusioms sesėms užri
šami kaklaraiščiai. Tą atlie
ka tuntininkė s. D. Eidukienė 
Tėvynės mazgelį užriša tunto 
dvasios vadovas kun. J. Bore- 
vičius, SJ; jiems talkina v.s: 
M. Burbienė.

Pasibaigė vasara, praėjo sto
vyklos, pradėti žiemos darbai. 
Ps. R. Vaitkevičienė stovyklos 
knygą įteikia tuntininkei s. D 
Eidukienei /kairėje nuotr®/.
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C L B V E L 4. N D B: *• V- ntrs

M

aS

$25.00
$10.00
$ 4.00

NERINGOS tunto sesės savo 
sueigoje pagerbė mieląsias 
vadoves M, Jokubaitytę ir 
J. Petraitytę šių gimtadie
nio proga. Visos linksmos.

VASARIO 16 d. Clevelande.
Vėliavas globoja: S. Lazdinis
M. Puškorienė, D. Kavaliūnai-

SKAUTU AIDO prenumerata:
garbės leidėjo — 
garbės met. pren. — 
paprastoji metinė —

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

K. Šimėnas,
Skautu Aido Administratorius.
45 Alban St., Dorchester, Mass. 02124

TĖVŲ KOMITETAS.
Iš k-ds p® P. Petraitis, p. J 
Ignatavičius, p. J. Gudėnas, 
p. Gatautienė, p. Gruzdienė, 
p. D. Kižys. ir p. Nagevičienė

VSP v.®. K« Kodatienė yra ir dailininkė; jau 
kelinti metai ji ruošia savo kūrinių parodas. 
Čia Matome v.s» K. Kodatienę ir s. A. Balašai- 
tienę neseniai Clevelande įvykusioj parodoje.

Jį?' 1>• ‘

g t
m? Ji

H &
■ vi

ĮgįjgĮlk/ Jr;. 7K *1 ’ *TT - W.1
>»■ •’« 15 W T* 9“!*
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pastovyklės adjutante si.- Liuda 
Apinyte? /sesė ilgom kasom-/

/Žem/i STOVYKLOS~PARADAS: 
žygiuoja DŽIUGO tuntasl i

V-toji TAUTINE STOVYKLA austral! JOJE

ŠATRIJOS tunto sesės-

AUŠROS t-voverių skiltis prie 
savo palapinių sesių stovykloje

' * ;

V TS AUSTRALIJOJE stebėtojai?. 
Kengūra su dviem mažiukais e 
/Žemo/

Įdomiu tiltu į sesių stovyklą.

L-<š

64-

V

/Žem./ Tikrasis australas; tamsios rasės Australi
jos gyventojai iš šernų senovės.

TS TRIMITO - stovyklos. Isikraščio 
redakcija- Nuotraukoje matomos red. 
kolektyvo narės psl. Danguolė Juš
kaitė ir psL. Ugnė Kazokaitė.

IUGO tunto sesės su rankdarbiais

Ps Zinkaus 
ntrs..
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JT TAUTINĖS STOVYKLOS

P^Zemai piešinėlis rod® 
ištekėsią lyros uodegą.®

Australijoje
STEBĖTOJAI:_

Irt- toks DRIEŽAS-. Net šunes bijo tokio 
jdriežo, kai jis išsižioja, ir. tuo iš-^-gg 
Įtempia odos raukus apie kaklą^^gHraffl 
[Driežas apie 30 inčų ilgiOj^gm&gm«ra|S 
o baisioji apikaklė apie,,><,iffiįgSĮmH| 
10 inčų skermens.Karstosi po^^g^F 
medžius. tlk ddP’Prast.

y KOOKABURRA. Australijos garsiai juoktis- mo 
kąs, ir tuo gazdinąs, paukštis. Priklaus® j 
paukščių žuvininkų šeimai. Minta krabais? 
žiurkėm, pelėm ir šliužais...^", t

^FLyra didžiausias, medšiuosi 
tupįs paukštis. Piešinyje I 
lyra prasituštinusi aikštelę^ 
laiške ir sk er y č i o j asi._ • .

y LYRA. Paukštis, garsus 
ne tik nepaprastai gra
žiom plunksnom, bet taip 
pat ir gabumu pamėgdžiot: 
kitų paukščių balsus ir^Į 
net žmogaus balsąl Ir , 
automobilio dūdavimą-, iįgž&į

66-
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Paimta iš MUS$ DAINOS 
1 dainų rinkinėlio.

zm-vs-

>----

^foGJt-hMS

/ i us Ik, nO/rt,

Kita, Australi jos skautų, dainas 
NERINGOS TRADICIBfi buvo, Skautų 
Aid® 1967 ffl. nr. 6, 135 psl*> 
B. Žalio įžodžiai, muzika Ma- 
l'i č austai t ® s ®.

Sa,. a, - ■

ĄruA^Lj, 94-514 X^-JL'

<5

Ž I g I U O J ANT
Etinės stovyklos Australijoje daina.

cUvt-

.■.Ei'dto-JruOl"

rnus’J^” >^Q/
fe/
ZZT O

68.

nrtv.
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V Taut. Stovyklos kaimynai
Nuostabūs Australijos gyvūnaiNėra aiškiai žinoma, kas pirmas atrado Australijos žemyną, Europoje buvo kalbama apie didžiulius žemės plotus pietryčių jūroje, bet tik 1542 metais pasirodė žinia apie juos spaudoje Portugalijoje.Iš to galima būtų padaryti išvada., kad portugalai atrado Australiją.1606 m. olandų jūrininkas iš Javos atsilankė Karpentarijos įlankoje. Tasmanijos sala buvo rasta olando Tasman 1642 m. Pagaliau, 1770 metais, anglas kapitonas Cook ištyrė pakrantę, kur dabar yra Sydnėjus ir paskelbė dideli plotą — dabartinę Naująjį Pietų Wales — Didžiosios Britanijos nuosavybe.Kadaise, gal būt, sujungta su kitom salom arba net pačią Aziją, Australija atsiskyrusi ilgai gyveno savo netrukdomą gyvenimą ir išlaikė daug tik jai būdingų bruožų. Yra primityvių žvėrių, nepaprastai Įdomių savo išvaizda ir gyvenimo būdu. Tik dingo, senų senovėje iš kažkur atsiradęs ir sulaukinėjęs šuo, buvo nesterblinis ir mito mėsa. Šiaip visi kiti žvėrys buvo nemėsė- džiai. (Labai persekiojamas, nes drasko avių bandas, tik jis tegali suvaldyti atvežtus ir visur privisu- sius zuikius, kurie nuėstų kiekvieną žolytę- Australijoje, jei turėtų valią!)Geriausiai visiems, tur būtų, žinoma kengūra, kuri šuoliuoja su jaunikliu sterblėje. (Bet žmogui kartą buvo menki juokai, kai viena kengūra apkabino ji, prisispaudė prie krūtinės ir ėmė dideliais šuoliais nešti jį į toli. Tik šunims ją persekiojant, kengūra paleido savo grobį!)Kengūrų yra kelių rūšių; viena jų persikėlė gyventi medžiuose. Wallaby yra zuikio didumo kengūra.Gerai žinoma, manau, ir koala: jos išvaizda primena malonų meškiuką, ir iš tikrųjų jos būdas irgi švelnus, malonus. Ji žavi lankytojus iš užjūrių, bet negali gyventi be ypatingų eukaliptų lapų...Koala nėra meškiukas, bet sterblinis žvėriukas, kaip oposumas, kuris vienintelis toks Šiaurės Ameri

koje. Koala teturi vieną jaunikli, ir tas gimsta vieno inčo ilgumo ir nestoro pieštuko storumo. Jis atsiduria motinos sterblėje ir jos žindomas. Po 6 mėnesių koaliukas jau visai gražus ir išlipa ant motinos kupros, nuo kurios jis nesiskiria iki metų ir ilgiau. Taip motinos ir vargsta su savo išlepintais jaunikliais, bet tėvas pyksta, jei kuris užsilipa ant jo nugaros. Tiktai 4 metų koala laikoma visai subrendusi, ir ji gali gyventi net 20 metų.
Bandikutai savotiški barsukai su sterblėm. Kai kurie jų žiurkės, kiti zuikio didumo. Visi turi ilgas, siauras kojas aštriais nagais ir, dažniausia, ilgą, smailų snukį; uodegos ne būtinai ilgos. Jie gali šokinėti kaip kengūros, o priešakinių kojų nagai pritaikyti išsikasti iš žemės vikrų ir vabzdžių. (Yra bandikutų su dygliais, įmaišytais jų kailyje!)Kadaise, sprendžiant iš iškasenų, Australijoje gyventa gyvūno, hipopotamo didumo, kurio tolimas ainis, maždaug 4 pėdų, tebėra gyvas. Tai “barsukas” wombat, savo išvaizda primenąs mešką.Šis žvėris sugeba toli įsikasti į žemę, kur jis gyvena ir dieną slepiasi. Nakti išėjęs, jis minta žolėm, šaknim ir žievių minkšta dalim. Jo dantys nepaprastai stiprūs ir auga visą jo gyvenimą — net 30 metų. Jaunikliai motinos nešiojami sterblėje.Šiuos “barsukus” galima prisijaukinti, ir jie gana jautrūs ir ramaus būdo. Jų mėgiamiausias maistas nelaisvėje yra daržovės ir šviežias šienas.Paprastai galvojame, kad žinduoliams gimsta jaunikliai, bet Australijoje, Tasmanijoje ir Naujoje Gvinėjoje yra žinduolių, kurie deda kiaušinius! Pavyzdžiui pasirinkome 

dyguotąjį skruzdėdį - echidną ir an- 
čiasnapj arba platypus. Jų burnos ilgos ir panašios į paukščio snapą. Echidnos kūnas dengtas dygliais ir šiurkščiais plaukais, o anačiasnapio — kailiu. Pirmasis — kalėjas, antrasis — plaukikas.Iš tikrųjų abu nėra tiek panašūs iI ! ' OSN • ’N DM MAZ DOBIB; 10 A 

paukščius, kiek į šliužus, iš kurių jie ir yra kilę. Jie laikomi primityviausiais gyvenančiais žinduoliais.Gyvačių savybės ryškios — deda kiaušinius plonais kevalais ir dideliais tryniais; turi kaulėtus griaučius savo prototipų — kiti žinduoliai atsipalaidavo nuo to žilų žiliau- siais geologiniais laikais —■ bet jie žindo savo jauniklius.
Echidna bailus žvėriukas; išsigandusi ir norėdama pabaidyti, pastato savo dyglius ir plaukus. Ji moka nepaprastai greitai visom 4 kojom įsikasti horizontaliai, ne galva žemyn. Jie neturi dantų. Gale snapo yra į vamzdį panaši burna, iš kurios iššokęs liežuvis įtraukia skruzdės ar termitus iš išdraskyto skruzdėlyno ir sutraiško juos į gomurį.Echidna deda vieną kiaušinį per metus, neperi jo, bet įdeda į savo sterblę. Už kelių dienų jauniklis išrieda ir yra motinos žindomas, kol gali pats maitytis.Ančiasnapis puikiai plaukia ir nardo. Savo minkštu, jautriu snapu jis susiranda vikšrų, kirmėlių ii- ki- taką. Jo kailis panašus i ūdros kaili, o plokšti uodega į bebro, bet ji gauruota, o bebro — ne. Kojos turi plačias plėves tarp pirštų; jis stipriai iriasi priešakinėm kojom.Ančiasnapis deda nuo 1-3 kiaušinių, tarp savęs surištų, rūpestingai išraustame urve. Urvas erdvus, minkštai išklotas ir gerai ventiliuojamas. Kiaušiniai balandžio kiaušinio didumo, tik apskritesnį. Ančiasnapis užkemša įėjimą į urvą, prisispaudžia kiaušinius prie krūtinės, susisuka į kamuoti ir apmiršta 9-10 dienų. Mažiukai išrieda nuogi, keistais mažais snapeliais, akli. Motina žindo juos, šildo, nes jų kailiukas lėtai auga. Būdami 4 mėnesių, mažiukai išeina iš urvo ir žaidžia.Patinas turi raginį, tuščią pentiną, kuris ne tik aštrus, bet sugeba iš vidaus išspausti stiprius nuodus: tai žvėries vienintelis ginklas, kurį jis mikliai vartoja. Žaizdos, kurias jis padaro, rimtos.Ančiasnapiai išauga iki 2 pėdų, iškaičius uodegą. Jie sudaro atskirą žinduolių rūšį, randamą Australijoje ir Tasmanijoje. — 69
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Šis — 1969 kovo mėn. — SKAUTŲ AIDO nr. paskutinis, kuri adminis
tracija siunčia visiems 1968 metų gavėjams. Balandžio mėn. numeris bus 
siuntinėjamas tik užsisakiusiems. Labai kviečiame pratęsti Sk. Aido pre
numeratą 1969 metams, jei kas to dar nepadarė. Adm.

SKAUTŲ AIDO reikalais
Prenumerata

SKAUTŲ AIDO metinė prenume
rata $4.00 — už pilnus 1969 metus. 
Sk. Aido išeina 10 numerių (nuo 1 
ligi 10 nr.). Jis neina liepos - rug- 
piūčio mėnesiais. Garbės leidėjo ir 
garbės prenumeratos bei aukos 
laikraščiui paremti sudaro sąlygas, 
kad. administracija pajėgtų apmokė
ti leidimo išlaidas.

Paštas

Sk. Aidas ekspedijuojamas tiesiog 
iš spaustuvės Putname, Conn., ir 
siunčiamas per Thompson, Conn., 
pašto įstaigą, kurioje jis įregistruo
tas siuntinėti II klasės pašto tarifu.

Iš karto

Sk. Aidas siunčiamas įdėtas į vo
kus. Adresai užrašomi automatiško
mis mašinomis iš plokštelių. SA 
siunčiamas visiems prenumerato
riams iš karto, sudėtas pagal pašto 
nuostatų reikalavimus paštais, zono
mis ir p.

Specialiais atvejais, pvz., siunčiant 
tik vieną kitą egz., adresas užrašo
mas ranka ir lipinami ženklai. Tas 
siuntimų būdas brangesnis.

Dingsta ar grąžinami

Visi užsisakiusieji Sk. Aidą turi 
gauti. Jei kokio nr. negauna ar gau
na labai žymiai vėliau negu kiti ar 
visai negauna — pašto patarnavimo 
reikalas. Dėl įvairių priežaščių laik
raštis nepasiekia gavėjo. Kartais, 
nesuradus adresato, Sk. Aidas grą
žinamas; už grąžinimą reikia vėl 
mokėti.

Dėmesio!

Užsakant adresus rašyti aiškiai, 
pilnai ir tvarkingai.

Kokiems neaiškumams atsiradus, 
prašyti administraciją ištirti.

Sk. Aido redakcijai, administraci
jai ir ekspedicijai labai rūpi, kad 
laikraštis pasiektų visus užsisakiu
sius tvarkingai. R-A.

Red. — Adm.

Rink SKAUTU AIDUI 1969 m. 
prenumeratas!

LSS SUVAŽIAVIMUI BESIRUOŠIANT
Kas treji metai įvyksta Lietuvių Skautų Sąjungos korespondencinis su

važiavimas LSS vadovybės pranešimams išklausyti, organizacijos reikalams 
aptarti ir vyriausiems LSS organams išrinkti. Dabartinė — LSS organų 
3-jų metų kadencija baigiasi šių metų pabaigoje.

Suvažiavimui veiklos, pinigines ir k. apyskaitas pateikia LSS organai. 
Suvažiavimo dalyviai pasisako lietuviškosios skautybės, sąjūdžio bei orga
nizacijos reikalais ir pateikia savo siūlymų LSS ateities keliui. Įvyksta ko- 
respondenciniai rinkimai LSS Tarybai, LSS Garbės Teismui, LSS Kontro
lės Komisijai, Vyr. Skautininkams bei Ak. Sk. Sąj. Vadijos Pirmininkui ir 
jų pavaduotojams, Garbės Gynėjams ir Rajonų Vadams išrinkti.

Suvažiavime dalyvauja skautininkai-ės, pareigas einą vadovai-ės ir 
vienetų vadovų, rinkti atstovai-ės.

Dabar, ruošiantis suvažiavimui, labai svarbu, kad visi vienetai būtų 
susitvarkę, turėtų savo vadovus, sumokėtų narių mokesčius, atliktų kitas 
organizacijai prievoles ir būtų tinkamai įregistruoti vadijose.

Suvažiavime dalyvausią skautininkai-ės ir kiti vadovai-ės turi būti 
sumokėję narių mokesčius už 1967, 1968 ir 1969 metus. Tą derėtų atlikti tuoj 
pat, dai' prieš pradedant registruotis dalyvauti suvažiavime.

Suvažiavime dalyvausią turės savo minčių, savo pageidavimų bei savo 
siūlymų. Būtų labai svarbu, kad tie dalykai būtų surašyti tvarkingai, aiš
kiai ir galimai trumpiau, jei norima, kad jie būtų kaip nors skelbiami su
važiavimo leidiniuose. Suvažiavimo organams lengviau perteikti trumpes
nius rašinius, ir tai geriau, kad jie ateina jau trumpi.

Kai bus paskelbtas suvažiavimo kvietimas, prašoma sekti tada tolimes
nius pranešimus ir tinkamai prisidėti, kad didelė mūsų organizacija dar 
stiprėtų, tobulėtų ir sklandžiau eitų pirmyn.

Suvažiavime turėtų dalyvauti visi, kurie turi teisę dalyvauti. Visi svar
būs ir visi reikalingi! A. S.

VADOVU IR VADOVIŲ 
SĄSKRYDIS DAINAVOJE

Seserijos ir Brolijos vadijos suta
rė sukviesti vadovių ir vadovų są
skrydi š.m. balandžio 19-20 d.d. Dai
navos stovyklavietėje, Mich.

Tikimasi, kad nemaža vadovų-ių 
pasistengs dalyvauti iš Vidurio, At
lanto ir Kanados rajonų.

ATLANTO RAJONO SĄSKRYDIS

Tradicinis Atlanto rajono skautų 
ir skaučių sąskrydis — pavasarinė 
šventė įvyks š. m. IV. 26-27 d.d. 
Kennebunkporte, Maine.

Tuo pačiu metu įvyks ir rajono 
vadovų bei vadovių suvažiavimas.

70 —
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V. TS Australijoje vado
vybė. (Iš k-d) rajono vadas 
v. s. V. Neverauskas, ps. R. 
Platkauskienė, stovyklos 
viršininkas s. Dr. A. Mauta
sis, skaučių pastovyklės 
viršininkė ps. S. Bacevičie
nė, skautų pastovyklės vir
šininkas s. A. Jakštas, v. s. 
A. Krausas, s. V. Opulskis 
ir stov. adjutantas ps. T. 
Rotsas.

Ps. J. Zinkaus ntr.

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

Daug yra norinčių Sk. Aidą gauti, 
bet negalinčių jo užsisakyti. Pir
miausia — V. Vokietijoje lietuvių 
būklė bloga. Pietų Amerikoje dėl 
valiutos skirtumo stačiai neįmano
ma apmokėti prenumeratos. Euro
poje yra ir daugiau vietų, kur lau
kia Sk. Aido, bet nepajėgia užsipre
numeruoti. Yra ir senų mūsų sąjū
džio žmonių, kurie nebeuždirba, o 
jiems labai rūpėtų gauti savo žur
nalą. PADĖKIME!

Atlanto rajono skautu, ir skaučių suvažiavimo I. 25-26 Worcesteryje, 
Mass, dalyvių grupė užsiėmimų metu. Asta Dabrilaitė (Wore.), Aldona 
Kazlauskaitė (Eliz.), Rūta Jurkevičiūtė (Hrtf.), Milda Dačytė (Bost.), 
Gytis Žiaugra (Bost.); stovi,: s. A. Saulaitis (Bost.), Vincas Steponaitis 
(Bost.), programos vedėja Aurelija Palubeckaitė (Wore.) ir Bronius Aca- 
linas (Kennebunkport). Ps. A. Glodo ntr.

Rajono Vadovų 
Suvažiavimas

Rajono Suvažiavime V T. S. ra
jone dalyvavo Garbės Svečias 
LSB VS v. s. VI. Vijeikis ir 46 ats
tovai iš LSS Australijos rajono 
vadijos — Sydnėjaus— Aušros, 
Melbourne — Džiugo, Geelongo 
— Šatrijos ir Adelaidės — Vil
niaus tuntų, Brisbanės Ventos 
viet-jos ir Canberros skautų vie
neto.

Tenka pastebėti džiugus faktas, 
kad šiame suvažiavime dalyva

vo visų vienetų vyr. vadovai — 
tuntininkai, vietininkai ir t. t.

Suvažiavimui pirmininkavo v. s. 
V. Neverauskas. Pirmąja dieną 
ilgesnį pranešimą padarė LSB 
VS. Antrosios sesijos metu nutar
ta sekančią rajoninę stovyklą 
ruošti 1970 m. pradžioje. Ją su
ruošti pavesta Melbourne Džiugo 
tuntui.

Apie Pėdsekio tolimesnį leidi
mą pranešė jo redaktorius v. s. 
B. Žalys. Nutarta Pėdsekį tokį pat 
leisti ir toliau prie M. Pastogės, 
tuntams pasižadant jį finansiniai 
paremti.

Suvažiavimo laiką trumpinant, 
numatyti pašnekesiai "Tuntinin- 
kas ir jo darbas" ir "LSS Statutas 
ir susitvarkymas" bus atspaus
dinti ir išsiuntinėti Suvažiavimo 
dalyviams.

Suvažiavimą I. 5 d. naktį užda
rė v. s. V. Neverauskas. D.

Rink SKAUTU AIDUI 1969 m. 
prenumeratas!

* * :?

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

Metinė prenumerata tik $4.00.

— 71
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Nauja draugovė 
AUŠROS VARTŲ TUNTE 

ČIKAGOJE
1968. IV. 28 d., Sukaktuviniais Me

tais, Čikagoje, prie Ev. Liut. Tėviš
kės parapijos, buvo įkurta jaunes
niųjų skaučių ir skaučių kandida
čių nauja draugovė, pavadinta JŪ
RATĖS vardu. Prisirašė 16 narių.

Draugovės Įkūrėja v. s. Bronė Va
riakojienė. Dr-ke buvo paskirta v. 
si. Kristina Žebrauskaitė, pavaduo
toja si. Diana Gelažiūtė. Dr-vės glo
bėja Aušros tunto t-kės s. D. Eidu- 
kienės buvo pakviesta v. s. B. Va- 
riakojienė. Prie dr-vės įsikūrimo 
savo patarimais bei darbu daug pri-

JŪRATĖS dr-vė. Iš k. Mėta Albrecntaitė, Rūta Albrechtaitė, Rita Pau- 
likaitytė, Rita Noreikaiė, Diana Paulikaitytė, dr-vės įkūrėja ir globėja v. s. 
Br. Variakojienė, Indrė Jurkšaitytė, Tina Peteraitytė, Rūta Balčiūnaitė, 
Linda Vainšneiderytė (nesimato). Stovi: dr-vės dr-kė v. si. Kristina Ėeb-

sidėjo vyr. sk. Gabijos dr-vės dr-kė 
ps. Eleonora Šaličūnienė.

1968. VI. 16 d. iškilmingoj sueigoj, 
kurioj dalyvavo Vyr. Skautininke 
v. s. M. Jonikienė, Tėviškės parapi
jos klebonas v. s. kun. A. Trakis, s. 
D. Eidukienė, v. s. O. Rozniekienė 
ii- nemažas būrys skautininkių, 
skaučių viešnių, tėvelių ir svečių, 
Jūratės dr-vė oficialiai buvo įjung
ta i Aušros Vartų tuntą.

Daug gražių linkėjimų naujosioms 
Seserijos narėms pasakė Vyriausioji 
Skautininke, kun. A. Trakis ir Tė
viškės parapijos tarybos pirm. p.
J. Kasparaitis. T-kė s. D. Eidukiėnė

rauskaitė, Kornelija Bakšytė, Rūta Kleinaitytė, Irena Kasparaitytė, Korne
lija Vencelytė, Silvija Jurkšaitytė (nesimato Dianos Gelažiūtės).

sveikinimo žodyje pasidžiaugė ga
linti priimti į savo tuntą dar vieną 
skaučių lietuvaičių būrelį.

Sugiedojus Lietuvos himną ir iš- 
neštis vėliavą, dr-vės vadovės pra
vedė dainas, žaidimus ir pasirody
mus. Po to skaučių mamytės pavai
šino visus svečius skaniais pyragais 
ir kava.

Rudeni, išvykus dr-vės dr-kei v. 
si. Kristinai Žebrauskaitei studijoms 
į Urbaną, jos vietoj buvo paskirta 
si. Diana Gelažiūtė, pavaduotoja si.

Lydija Jadveršytė ir adjutante psl. 
Aldona Kelmelytė.

Šiuo metu dr-vėje yra 13 jaun.
skaučių, 7 skautės kandidatės, 1 
skautė ir 3 vadovės. Viso 24 narės. 
Vasario 16 d. visos sesės duos įžodį 
ir pasipuoš raudonais ir geltonais 
kaklaiščiais.

V Tautinėje Stovykloje dalyvavo 
6 skautės kandidatės ir 3 jaun. skau
tės. Dr-vės sueigos vyksta kas sek
madienį tuoj po pamaldų parapijos 
salėje prie Tėviškės bažnyčios.

Naujai įsikūrusios JŪRATĖS dr-vės iškilmingų įkurtuvių dalyvės su viešniomis. Iš k. viduryje sėdi: V. S. 
v. s. M. Jonikienė, dr-vės įkūrėja v. s. Br. Variakojienė, v. s. Ona Rozniekienė ir t-kė s. D. Eidukienė. Paskutinėj 
eilėj stovi dr-kė v. si. Kristina Žebrauskaitė, per vidurį dr-kės pavaduotoja — si. Diana Gelažiūtė (už v. s. Br. 
Variakojienės).
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Australijoj
^STEBĖTOJAI

y TAUTINES STOVYKLOi

KOALA*. Panašus į meškiuką/bet nėrapj 
meškų giminės® 2-3 pėdų, 30 svarų. / 
[Gimsta labai mažyčiai. Minta tik tam 
Lt ikrų eukaliptų
P-*!’’’

KAZŪARAS<, Stambus, skris
ti nemokąs paukštis. Ap- ! 
.augęs juodom, į plaukus i 
panašiom, plunksnom® Turi 
[margą kaulėtą šalmą®. Pik
tas® Gali pašokti 6 pėdas 
į aukštį®. Bėga apie 40 ml 
per yąį® Gerai plaukia,

■fiNČIASO^sTVienasretų j ų zindųot 
jlių. Jaunikliai išperiami- iš kįauį 
šinių.®
įplaukia . ..

DIDYSIS SKRUZDĖDISeECHIDNA
Žmonės dar vadina ežiu, beLfl 
jis nėra ežys® Žinduolis, M 
bet jaunikliai išperiami 
iš kiaušinių,. Minta skruzdėm 
ir termitais-^^®®^®7^®7^3®17!
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L K ALGIMANTO laiv® Chica
go j e vadas, v .vi. J.V; Jovaraus- 
kas ir j. budž. Kando E. 
Leipų®, R.. Vidžiūnas, G* 
Čepėnas.,. A. Regis,. B.. Gkvir- 
blys, Va Čekanauskas ir P^ 
SkvirblysE*

74-

PREZIDENTO. SME
TONOS įgulos sen
jorai J®. 
Jovarauskas,; v.v 
R. Burba, j .pa. 
B. Kunstjnanas,ps 
A. Alčiauskas ir 
L. Kupcikevičius

SAUSIO 15 d.- 
Klaipėdos kraštą 
prie Lietuvos pri
sijungimo metines 
/1923 a. 15/ - sek
dami gražias tradi
cijas, mūsų, jūrų 
skautai ir skautės 
visada mini pras
mingai .

Kairi
/Sesės ir broliai 

jūr. skautai-ės 1.15 
minėjimo proga pasi
rodė Chicagos lietuv. 
televizijos programo
je. Pasirodė gerai.
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MALKININKAIs Darius Subafcis, stovyklaujama s, c Kiliulio ntrs..
Vytautas Durickas, Vytautas
Dabrila.

/Aukšte-deš«/ SPORTININKAI: v.ffl.
Algis Valančiūnas, Algis^Vasys, 
Jonas Jakutis ir Marius Ziaugrae

KĘSTUČIO dr-vė ir žiemą, stovyklauja.
/D»ž./ UŽSIĖMIMAS patalpoje:;
Algimantas Gineitis, Linas Vasys 
Julius Baškys;, Linas Dabrila ir 
draugininkas s. Saulaitis*

RUDENS GRYBAI^ Audrė Eikinaitė ir 
Rimas Austrys - Bostono grybininkai.
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-Svarstyk
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_ a i ž-š SUSIRAIZGĖ LINUOS) IS6 s ■ <•■ - įiNAI IR KITAS OAINAS^Susimais^? ketureili dainos punktėlį. ar xihai ir kitas dainas.
PAĖMUSI) SURINKSI

M

Nudažyk taškuotus langelius. 
Tai yra juostos rašto dalis.
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PILKOS VARNOS GIESMĖ

Pilka diena. Viską dengia ato
drėkio rūkas. JĮ junti visa krūtine, 
visu kūnu ir net nosies galiuku.

Ant pilko telefono stulpo tupi 
pilkas paukštis. Tiktai jo sparnai 
ir uodega juodi, šiaip jis visas 
pilkas — net mintys jo pilkos ir 
liūdnos.

Tupi varna ant stulpo ilgai, at
siskyrusi nuo draugių būrio. Ji 
nori būti viena ir pagalvoti: ar iš 
tikrųjų tiesa, ką jai vakar pasa
kė paukščiai. Nors tai buvo tik
tai miesto žvirbliai, bet žvirbliai 
— irgi paukščiai. Jais irgi, gal 
būt, reikia tikėti. Ir varnai darosi 
sunku. Ji ištiesia kaklą ir porą 
kartų liūdnai sukarkia...

Vakar aušo šaltas, giedras ry
tas. Varnų pulkas pabudo, gar
sinasi visais balsais. Skrido tai 
vienon, tai kiton pusėn ir vis šau
kė. Težino visi: jau rytas, jau pra
sidėjo diena.

Nuskrido varnos į miesto šiukš
lyną: vis pasitaiko ką nors suras
ti pusryčių. Čia ir žvirbliai atskri
do. Jie akiplėšos. Pamatę kąsnelį 
•— čiumpa nelaukdami, kitam net 
iš po snapo. O peštis su jais neiš
simoka. Pakels baisiausią triukš
mą, išlakstys į šalis ir triukšmaus 
pusę dienos. Baisiai Įkyrės.

Vakar vienas žvirblis, ką tik 
prarijęs didoką sūrio truputį, ir, 
nė snapo nenusivalęs, sako var

nai, iškilmingai pro jį žingsniuo
jančiai:

— Ne koks tu paukštis, varna!
— Kodėl? Kodėl? — iš visų pu

sių klausia špokai, išgirdę žvirb
lio žodžius. Jų būrys ką tik nusi
leido palesti.

— Ne koks paukštis, — kartoja 
žvirblis, straksėdamas trumpomis 
kojomis, —■ nes pilkas.

Varna tik žiūri į žvirblį ir tyli. 
Tiesiog neranda žodžių savo gar
bei ginti. O žvirblis, tas akiplėša, 
dar nebaigė kalbos. Jis čirškia 
toliau:

— Tikrai varna ne koks paukš
tis. Plunksnos pilkos... Net širdis 
pilka!

Čia tuoj nusijuokė visi žvirbliai 
ir kartojo:

— Pilka varna! Pilka varna!
Taip besijuokdami ir nuskrido: 

gal pamatė benamę katę atšliau- 
žiančią.

O varna nė katės nematė. Jai 
atrodė, kad kažkas metė akmenį 
ir pataikė jai tiesiai į krūtinę. 
Taip jai sunku ir negera buvo 
nuo žvirblio žodžių. Nė lesti ne
benorėjo. Patupėjo, patupėjo, pa
kilo ir nuskrido viena.

Tai buvo vakar. Šiandien varna 
vėl atsiskyrė nuo draugių. Nie
kad ji dar nesijautė tokia pilka, 
nes visa diena ir visi daiktai atro
dė pilki. Ji tupėjo ant stulpo ir 
galvojo ir galvojo apie žvirblio 
žodžius:

— Ne koks paukštis! Plunksnos 
pilkos... Net širdis pilka!

Juk niekas nenori būti ne koks. 
Niekas netrokšta būti vien tiktai 
pilkas, o tuo labiau —turėti pilką 
širdį.

Varna prisiminė vasarą. Prisi
minė žalius laukus, nedidelį miš
ką prie upės, kur aukštoje pušyje 
buvo susukusi lizdą.

Kokios gražios buvo dienos! 
Paukščiai, drugeliai, visi, kas gy
vas, džiaugėsi ir gyveno. Visur 
žydėjo gėlės. Net žuvys vande
nyje žaidė.
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Varna tada nesijautė pilka. Ji 
buvo laiminga kaip visi paukš
čiai, kurie turi lizdą, o jame — 
mažus paukščiukus. Ir varniukai
— jos džiaugsmas ir rūpestis — 
jai neatrodė pilki. Tiesa, jų 
plunksnos buvo juodos ir pilkos, 
kaip ir dera varnos vaikams. Bet 
jie buvo nuostabiai gražūs, visi 
penki varniukai, amžinai alkani, 
o vasara sočiai maitino.

Varna puikiai prisimena vasa
ros dienas, kada ji ir jos šeimyna 
džiaugėsi saule. Niekas tada ne
sakė, kad ji ne koks, pilkas 
paukštis. Ir — kas dar svarbiau
— niekas neįtarė, kad ir jos širdis 
pilka!

Atėjo ruduo. Būriavosi varnos. 
Dalis jų ruošėsi išskristi, kitos — 
pasilikti gimtinėje iki pavasario. 
Auksėj o medžių lapai, ir varnai 
atrodė, kad ji tokia pat graži, kaip 
ruduo.

Varna neišskrido. Su pulku ki
tų varnų ji iš paupio patraukė 
žiemoti į miestą.

— Ar, atskridusi į miestą, būti
nai turi supilkėti? — galvojo var
na. Ir jai sunku.
— Argi miestas paverčia paukš
tį niekais? Kaip tuos žvirblius...

Tupi pilkas paukštis ir sunkiai 
mąsto pilką atodrėkio dieną. Net 
ir žmonės dažnai liūdi, kada atei
na pilki atodrėkiai. Tačiau kaž
kur gyvena pavasario laukimas. 
Gal būt, širdyje.

“Mažoji” V T. S. 
Ingleburne

Sydnėjaus liet, skautų stovykla 
šiemet įvyko Ingleburne, NSW, 
sausio 4-11 d.d. Stovyklavo virš 
20 skautų ir skaučių. Jų tarpe bu
vo tik 12 jaunesnių brolių ir se
sių. Tai daugiausia mažieji, kurie 
buvo per maži važiuoti į V-ją T. 
S. Mt. Crawforde arba kurie ten 
vykti negalėjo dėl kitų priežas
čių.

Stovyklos viršininkė buvo sesė 
V. Gilienė. Virtuvėje dirbo sesės 
A. Jablonskienė ir M. Šliogerienė. 
Maistas buvo labai skanus ir 
įvairus. Ypatingai mums patiko 
pavakariai. Kiekvieną vakarą vy
ko laužai, o po jų dažnai šokome 
tautinius šokius.

Ir varna, tupėdama ant pilko 
stulpo, sušuko:

— Ne! Ne pilka mano širdis!
Ir ji ne sukarkė, bet pragydo — 

pragydo maloniai ir švelniai, iš 
pačios varniškos širdies. Sugie
dojo varnos giesmę, kurią, tikiu, 
esate ne kartą girdėję ankstyvą 
pavasarį prieš tai, kaip jos po 
dvi išskrenda kas sau.

Pilka gatve eina tėtis su sūnu
mi. Tuo metu ir pragysta pilkoji 
varna.

— Tėti! Ką sako varna! Kodėl 
ji ne karkia, o taip gražiai koksi?

— Tai varnos giesmė.

Pirmadienį I. 6 d. mūsų stovyk
loje lankėsi LSB VS brolis Vilei
kis. Jis atvežė vyr. skautėms do
vanų ir pabuvo tą dieną iki lau
žo pabaigos. Laužo programos 
metu jis mums papasakojo apie 
laužus Amerikoje.

Per tą savaitę mes daugiausia 
žaidėm, sportavom ir ėjom mau
dytis į upę. Mus ten nuveždavo p. 
Antanaičiai ir brolis Rudis. Sesė 
N. ]urkšaitienė mums pravedė 
mankštą ir žaidimus ir saugojo 
mus prie vandens. Tinklinį ir 
kvadratą taip pat daugiausia žai
dėme su sese Jurkšaitiene, kuri 
yra gera sportininkė.

Stovyklautojai šeštadienį prieš
piet išsiskirstė į namus, gailėda
mies linksmų dienų stovykloje.

Laima Barkutė

— Ar ji gieda tokią negražią 
dieną?

— Taip. Gal būt, mato, o gal 
prisimena tai, kas gražu...

Varna išgirdo jų žodžius ir su
prato: netiesą čirškėjo1 žvirbliai! 
Kas gieda, kas moka bent kokią 
giesmę — to širdis ne pilka. O 
berniukas štai sako:

— Gražiai koksi!
Varna vėl pragydo, sukoksėjo. 

Ir nuskrido ieškoti savo pulko. Ji 
plasnojo pilka pilką atodrėkio 
dieną ir jautė, kad jos širdis nie
kados nebus pilka.

(Dienoraštis iš paukščių tako.)

IŠ LIETUVIŲ TAUTOSAKOS

Mįslės:

1. Viską girdi, viską mato, o nieko nesa
ko.

2. Piauna piauna — kraujo nėr, važiuoja 
važiuoja — kelio nėr.

3. Girioj gimęs, girioj augęs, paimi ant 
rankelių — gailiai verkia.

4. Nevalgo, negeria, o vis gyvas.
5. Kas pučia be lūpų?

6. Kas eina šiaudais nešnabždėdamas?
7. Ne krūmas, bet su lapais,

Ne marškiniai, bet susiūti,
Ne žmogus, bet šnekėt moka.

8. Koks laikrodis be ratukų?

Atsakymai:

•9[ubs -g "eSAu^j •/, -sijosog -9 -snfęĄ 'g ‘stp
-ojjjreq -f •summing -g ’SpĮ%A ’g T
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Kelionė namo
Pirmadienį L 13 d. V T. S. skautų 

pastovyklės broliai kėlė 6 vai. rytą 
— pusę valandos anksčiau, negu pa
prastai ■—■ ir kuo skubiausiai pradė
jo pakuotis, nes visi rengėsi važiuo
ti namo.

Sutvarkę savo pastovyklę, broliai 
net bėgte bėgo padėti sesėms, kad 
jos neveluotų, nes antrą valandą tu
rėjo atvažiuoti autobusas ir visus 
vežti į Adelaidę. Taip smarkiai visi 
dirbo, kad beveik viskas buvo su
tvarkyta prieš pusryčius'

Vadovai, nebegalėdami sugalvoti 
daugiau darbų, liepė skautams su
tvarkyti vėliavų aikštelę, kas buvo 
greitai padaryta. Smarkiai susirūpi
nę vadovai pagaliau surado darbą — 
priklijuoti mažus, geltonus kryžiu
kus ant bagažo, kurio stovyklauto
jai nesiveš su savim. Broliai, pri
klijavę tuos geltonus kryžiukus ant 
savo supakuotų lovų ir palapinių, 
pradėjo juos klijuoti ir ant viso ki
to bagažo. Pritrūkus bagažo, jie 
pradėjo juos klijuoti vienas ant ki
to. Ir tik išnaudoję visą klijuojamą 
juostą, susėdo laukti autobusų. Bu
vo tik priešpiečiai,© autobusai tetu
rėjo atvažiuoti antrą valandą!

Pagaliau, pavargę nuo laukimo ir 
dūkimo, šiaip taip sulaukėme auto
busų.

Gerai pailsėję autobusuose, visi 
paliko savo bagažus Adelaidės sto
tyje ir išlėkė pirkti tėvams ir drau
gams dovanų. Vienas viršininkų tik 
spėjo pasakyti: “Grįžkit penktą va
landą!...” ir pagauti du paskutinius 
skautukus bagažui saugoti.

Visi grįžo penktą valandą apsi
krovę dovanom, bet labai nusiminė. 
Sakė, kad Adelaidės miestas buvo 
toks gražus ir jame buvo galima tiek 
daug daiktų nusipirkti, kad išleido 
visus pinigus, ir mažai kam beliko 
nusipirkti maisto traukiny. Paga
liau 7 vai. vakaro traukinys paju
dėjo.

Truputį nusnūdę anksti rytą atsi
kėlėm ir 7 vai. ryto pakeitėm trau
kinius. Šis traukinys turėjo bufetą, 
bet kokia nauda mums iš to — pini
gų mes juk neturėjom!

Bet tik išvažiavus iš stoties atsi
stojo mūsų tuntininkas ir pradėjo 
kiekvienam skautui ir skautei da
linti po du dolerius!

Tai nepaprastai geras tas mūsų 
tuntininkas! — mes galvojom. Bet, 
baigęs išdalinti pinigus, jis pasakė, 
kad tie pinigai buvo Tėvų Komite
to dovana maistui nusipirkti. Tik 
keli skautai girdėjo, kas buvo pasa
kyta — tie, kurie nespėjo nubėgti į 
bufeto vagoną ir atsidūrė eilės ga
le!

Visi žinome, kaip greit už
simiršta netikėtai matyti, 
girdėti ar skaityti dalykai, 
kurie mus tuo metu žavėjo, 
atrodė labai naudingi, kėlė 
mūsų dvasią ar vertė mus 
pagalvoti.

Kodėl neįsigyti knygutės, 
kuri mus lydėtų per visus 
metus — į kurią mes kelio
nėse, stovyklose ir ramio
mis valandomis savo na
muose galėtume įrašyti ar 
įlipinti mintis ir pastabas, 
įvairiais būdais surinktas? 
Gal ir piešinėlių atsirastų.

Pagaliau visi gerai pavalgę grįžom 
vėl i savo vagoną, būdami labai dė
kingi Tėvų Komitetui už išgelbėji
mą nuo bado...

Žaidėm (ir retkarčiais snaudėm) 
iki pat Sydnėjaus. Keli skautai, ku
rie negalėjo sulaukti, kada jie grįš 
į namus, iššoko Strathfielde, o kiti 
pasiliko vagone iki pat Centrinės 
stoties ir ten susitiko tėvelius, kurie 
savo brangiuosius tuojau parsivežė 
namo, gerai išmaudė ir paguldė i 
lovas! Algis Jakštas

V Tautinės Stovyklos Australijoje dalyviai ir dalyviai ir dalyvės žygiuoja parade. Ps. J. Zinkaus ntr.
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PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

15b. Gėlės ir žolės

Tai kita labai gausi botanikos ša
ka ir pašto ženklų, rodančių gėles 
(ar tik žoles) yra nepaprastai daug. 
Gėlės pašto ženkluose, daugiausia 
tik jų žiedai ar vijokliai, kaip vin
jetėj, ar ornamentai, vartojami jau 
labai seniai, kai tik pasirodė pir
mieji pašto ženklai. Vėlesniais lai
kais pasirodė pašto ženklų, kuriuo
se specialiai pavaizduotos kokios 
nors gėlės. Pašto ženkluose vaizduo
jamas gėles būtų galima paskirstyti 
į kelias rūšis: kambarinės gėlės ir 
augalai, darželinės gėlės, laukų gė
lės ir žolės, vaistažolės, piktžolės.

Viena iš pirmųjų žydinčias gėles 
atskirai savo pašto ženkluose ėmė 
vaizduoti Šveicarija, paeiliui per 
kelis metus išleisdama net kelias 
serijas su jų krašto augalais ir žie
dais. Pvz., 1943 metais išleistoje se
rijoje parodytas sidabrinis dagys, 
kuntapliukas ir mėlyna kalnų gėlė 
— Gentian. Kolumbija, pradedant 
1947 metais, išleido net kelias pašto 
ženklų serijas su įvairiausiomis tro- 
pikinėmis gėlėmis. Ypatingai puikią 
gėlių, seriją iš 12 pašto ženklų išlei
do Japonija 1961 metais. Visi ženk
lai pailgi į viršų ir juose parodytos 
spalvotos žydinčios gėlės ir krūmai. 
Šioje serijoje, tarp kitko, matomi 
narcizas, slyvų žiedai, kamelijos, 
vyšnių žiedai, peonijos, irisai, leli
jos, krizantemos ir kt.

Skauto-ės budui išsiugdy
ti svarbūs 3 dalykai:

1. skautiškoji dvasia, ku
ria persiimama stengiantis 
kuo daugiausia išmokti apie 
skautybės idealus ir tradi
cijas ir gyventi pagal juos;

2. skautiškasis dalyvavi
mas, kuris reiškiasi tuo, kad 
prisidedama prie vieneto 
darbų, mielai tarnaujama 
ten, kur reikia, ir padeda

Nr. 51.---------------------- --------- Irisai
(Japonija, 1961 m.)

Rytinė Vokietija, Rumunija ir ki
tos valstybės yra išleidusios pašto 
ženklų su vaistažolėmis. Sakysime, 
R. Vokietija savo 1960 m. serijoje 
rodo raudonąjį pirščiuką, ramunė
les, pipirmėtę, aguonas ir erškėtro
žę. Rumunija net keliais atvejais ro
dė jų krašto ir kalnų gėles ir žoles. 
Čia matome šv. Petro raktus, gvaiz
dikus, enzianą, rugiagėles, ramunė
les, lelijas, kaktusus, ožkabarzdžius, 
rožes ir daugybę kitų. Naujoji Ze
landija keliais atvejais rodė keistas 
to krašto gėles ii- žiedus. Sovietų Są
junga rodė gėles, randamas jų kraš
te ir tolimame Sibire. Net tokia to
lima šiaurės Atlanto sala, kaip Is
landija, irgi turi parodyti gėlių: 
1960 m. ji rodė laukines geranijas, 
kiaulpienes ir vėdryną, o Kanada 
1964-66 m. išleido kiekvienai savo 
provincijai vis po pašto ženklą su 
kitokia gėle.

Ant. Bernotas

ma namuose, mokykloje, sa
vo bažnyčioje ir bendruo
menėje; ir

3. skautamokslis, igijamas 
gyvenant po atviru dan
gum, kas savo ruoštu ugdo 
savim pasitikėjimą ir pilie
tiškumą.

Tikras skautas skaito 
SKAUTU AIDĄ.

Skubėk užsisakyti 
1969 metams!

ALp(LKA)3083
1969, Nr.3

ATS1
peu----------- a

SKAUTAS VYTIS. 178 psl. Redak
torius ps. R. Povilaitis. Išleido LSB 
Skautų Vyčių skyrius. 1968 m. Par
duodama po $2.00.

Labai reikalingas ir ilgiai lauktas 
vadovėlis skautams vyčiams ir ki
tiems, kurie domisi vyčiavimu.

Naująją knygą vadovai ir sk. vy
čiai turėtų graibyte išgraibyti. Pla
tina Brolijos vadijos tiekimo sky
rius.

J. Narūne. BERNSTEINCHEN 
(GINTARĖLĖ). Legenda. I vokie
čių kalbą išvertė VASARIO 16 gim
nazijos mokinė Birutė Girdvainytė. 
Iliustravo Vlada Stančikaitė. Išlei
do tėvas Alfonsas Bernatonis.

Benediktas Rutkūnas. MĖLYNA 
DIENA. Eilėraščiai. 1967. 95 psl.

Vytautas Volertas. SĄMOKSLAS. 
Premijuotas romanas. Chicago. 1968. 
279 psl. Aplankas P. Jurkaus. Lietu
viškos Knygos Klubo leidinys. Kai
na $3.50.

V. Vaitiekūnas. BENDRADAR
BIAVIMAS SU LIETUVA. 48 psl. 
LFB Studijų Biuro leidinys.

Vyresniesiems verta studija, nag
rinėjant su okupuota Lietuva santy
kių klausimus.

Laimutis Švalkus. DIENU SŪKU
RIUOS. Eilėraščiai. Nottinghamas. 
1968. 62 psl. Išleido Šaltinis. Kaina 
6 šil. arba 1 dol.

Pranas Naujokaitis. AUKSINIAI 
RAGELIAI. Lyrika. Chicago. 1968. 
64 psl. P. Jurkaus viršelis. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas. Kaina 
$2.00.

Jonas Balys. LIETUVIU LIAU
DIES PASAULĖJAUTA tikėjimų ir 
papročių šviesoje. 1966. 120 psl. Iš
leido Padagoginis Lituanistikos Ins
titutas. Mecenatas Lietuvių Tautinis 
Akademinis Sambūris. Parduodama 
po $$3.00.

PĖDSEKIS. LSS Australijos rajo
no skautų-čių laikraštis. Išeina kas 
mėnesį. 8 psl. Apstu žinių iš Austra
lijos brolių ir sesių gyvenimo. Re
daktorius s. B. Žalys. Redaktoriaus 
ir bendradarbių pastovus geras dar
bas lietuviškajam skautybės sąjū
džiui tolimojoje Australijoje stip
rinti ir išblaškytai gyvenančius bro
lius ir seses jungti bendram tikslui.
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