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anksto to pageidauta.

1967-1969 m. Skautų Aido
Administratorius

Ponas Kazys Šimėnas.

Administratorius dėkoja:
Skautų Aido prenumeratorių skai

čių padidina mielieji Sk. Aido pla
tintojai — tų prenumeratų rinkėjai, 
kuriems, kaip žinome, nėra labai 
lengva tą padaryti, bet be jų pasi
šventimo nebūtų sėkmingi vajai.

Čia paminėsiu pačius stambiausius:
1. ps. Vladas Rušas Toronte,
2. s.Vladas Bacevičius Clevelande,
3. s. Česlovas Anužis Detroite,
4. v.s. Petras Molis Worcesteryje,
5. ps. Algimantas Antanėlis Oma- 

hoje,
6. s. Danutė Eidukienė Chicagoje,
7. ps. Aldona Rozutienė Chicagoje,
8. V. Krėvės ir Perkūno dr-vės per 

s. v. G. Matutį Chicagoje,
9. s. Česlovas Kiliulis Bostone,

10. ps. Gilanda Matonienė Elizabe- 
the,

11. p. Laima Dapkutė Hartforde,
12. v.s. Regina Kučienė Chicagoje,
13. ps. Albina Paliulienė Waterbu

ry j e,
14. s.v. A. Kazakevičius Californi- 

joje,
15. p. Jonas BielkeviČius,
16. p. Danutė Leveckaitė New Jer

sey,
17. ps. M. Stanionienė Toronte,
18. s. Z. Jaunius Chicagoje,
19. v.s. L. Eimantas Londone, Ka

nada,
20. s. J. Maslauskas Anglijoje,
22. v.s. Bronius Žalys Australijoje,

Ta pačia proga dėkoju ir visiems 
kitiems platintojams ir platintojoms, 
kurių čia negaliu surašyti. Ypatin
gai dėkoju visiems rėmėjams, auko
tojams ir garbės prenumeratoriams.

Visų bendromis pastangomis išlei
džiamas mūsų gražus Skautų Aidas 

ir plačiai paskleidžiamas visame 
laisvajame pasaulyje.

Užbaigus 1969 m. darbus, Skautų 
Aidas išsikelia i Chicagą. Sėkmės 
jam!

K. Šimėnas,
Skautų Aido administratorius.

Su p. K. Šimėnu atsisveikinant

LSS Vadovybė, Skautų Aido re
dakcija ir Sk. Aido skaitytojai dė
kingi mielajam skautų bičiuliui — 
Sk. Aido administratoriui p. Kaziui 
Šimėnui, 1967-1969 m. taip rūpes
tingai tvarkiusiam reikalus.

Į LSS Tarybos Pirmijos padėką 
jam, p. K. Šimėnas atsakė: ...“Džiau
giuos, kad nors savo amžiaus saulė
leidyje galėjau bent truputėlį skau
tams padėti. Jie yra gražiausias žie
das mano širdyj.”'—■

Labai ačiū, p. Šimėnai! Rasime 
progų Tamstos nuoširdumą skau
tams dar' panaudoti. Red.

Viršelio 1 puslapis:
Lietuviško stiliaus Kalėdų eglutė 

Bostone. Skaučių židinio paruošta 
lietuviškojo stiliaus eglutė stovėjo 
prie naujųjų Bostono miesto rūmų 
ir prie jos buvo pradėtas Kalėdų 
švenčių sezonas. Eglutės papuoši
mams pagaminti ir eglutei paruošti 
sesės židinietės praleido apie 2500 
darbo valandų. Bet valio!
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Pagal gražius lietuvių papro
čius renkamės Kūčių vakarą prie 
bendro stalo, simbolizuojančio 
Šeimos altorių. Jaučiame Dievą 
savo tarpe, mūsų širdys pilnos 
meilės ir atsiveria kitiems. Šau
kiamės vieni kitų, vieni kitiems 
atleidžiame ir linkime viso ge
riausio.

Nuolat skubėję, karščiavęsi ir 
rūpinęsi, sustojam valandėlei 
Švento Vakaro išgyventi. Jėzaus 
gimimo paslaptis mus iš naujo 
giliai jaudina. Klausomės trum
pos, bet nepaprastai aiškios 
evangelijos tartum pirmą kartą, 
nes visuomet stebina jos nuostabi 
prasmė.

Jau kuris laikas gyvenome ka
lėdinėm nuotaikom: tvarkėme ir 
puošėme namus, gal parsivežėm 
eglutę, klausėmės giesmių, susto
davome prie Prakartėlių mieste 
arba ruošėme Prakartėlę namie, 
jautriai atsiliepėme Į draugų 
sveikinimus, kuriuose kartais 
rasdavome plotkelės gabalėlį, 
rinkome dovanų artimiesiems ir 
draugams. Pažvelgę Į dangų Kū
čių vakarą, tartum tikėjomės pa
matyti žėrinčią žvaigždę, kuri, 
Kristui gimus, nugąsdino pieme
nis laukuose, ir išgirsti angelus 
giedant aukštybėse.

Kūčių vakarą daug nuostabių 
dalykų gali atsitikti — juk žmo
nės iš senovės tiki, kad net gyvu
liai vidurnaktį prakalba žmonių 
kalba, paprastas vanduo vieną 
akimirką virsta vynu ir įvairūs 
daiktai mums padeda žvelgti į 
ateitį.

KŪČIOS

Kūčios yra paslapčių ir vieny
bės vakaras. Jos jungia Paskuti
nę Vakarienę ir Betliejaus ėdžias. 
Taigi stalą puošia šieno žiupsne
liai po balta staltiese, malda
knygė arba Šventas Raštas, plot- 
kelė arba plotkelės ir paguldy
tas kryželis.

KALĖDOS

Išklausę evangelijos ir maldos, 
dalinamės viena plotkele, šeimos 
galvos su visais laužoma, arba 
kiekvienas kitam siūlome dalin
tis savo plotkele, tuo pačiu linkė
dami sveikiems ir laimingiems 
sulaukti kitų šventų Kalėdų.

KŪČIŲ STALAS

Šeimininkė kasdien ruošia va
karienę. Kartais ji ruošia ir iškil
mingą puotą šeimos įvykiams 
atžymėti arba svečiams priimti. 
Bet Kūčių vakarienė yra visai 
kas kita: dvylika valgių yra pas- 
nikiški ir simbolizuoja dvylika 
apaštalų.

Šeimininkė žino tai, ir todėl jos 
rankos pagarbiai ruošia kviečius, 
pasaldintus medum, plokščius 
arba apskritus slyžikus su aguo
nų pienu — galimas dalykas, 
kad slyžikai kadaise buvo var
tojami vietoj paplotėlio — avižų 
bei spanguolių kisielių, džiovintų 
vaisių kompotą, barščius, šutintų 
kopūstų, grybų, silkių, įvairios 
žuvies, ypač seliavų, bulvių, mie
žių grucę ir dar kitų, čia neminė
tų valgių, būdingų toms vieto
vėms Lietuvoje, iš kur ji arba jos 
tėvai kilę.

Svaigiųjų gėrimų per Kūčių va
karienę negeriama. Kai kur Lie
tuvoje buvo geriamas iš šermukš
nio uogų išspaustas skystimas. 
Šiaip gerdavo arbatą, kartais su 
uogiene.

Kūčių stalo valgiai turi simbo
linės reikšmės, yra tartum pačios 
gamtos mums duoti, sveiki ir 
neperdirbti. Kviečiai turi ryšį su 
ostija, iš mažyčio aguonų grūdo 
išauga nuostabios gėlės — maža 
pradžia dažnai išsivysto į didelį 
dalyką. Kūdikėlis prakarte tam
pa mūsų Išganytoju.

Vaisiai ir uogos sirpsta mums 
džiuginti ir gaivinti, bitelės sune

ša saldųjį ir sveikąjį medų iš 
žiedų ir pumpurų, grybus iš mie
losios žemės išsivilioja saulė ir 
lietus. Dievo sukurtoji gamta su 
mumis džiaugiasi Kūčių vakarą.

Taigi, šeimininkei sudėjus val
gius, renkasi šeima, giminės, ne 
kartą ir šeimos pakviesti vieniši 
kaimynai bei draugai.

Tėvas sėdasi gale stalo, moti
na šalia jo arba kitame stalo ga
le. Vaikai rikiuojasi pagal vyres
niškumą — sūnūs iš tėvo deši
nės, dukros iš motinos dešinės, 
jei ji sėdi Įritame stalo gale. Kai 
kurios šeimos nesantiems namie 
ar įnirusiems šeimos nariams pa
lieka tuščias vietas, kad ir jie 
bent simboliškai dalyvautų prie 
stalo.

Visi valgo neskubėdami, šven
tiškai nusiteikę. Prisimenami gi
minės, draugai, seni laikai, ypač 
gimtasis kraštas ir pavergti bro
liai bei sesės. Giedamos Kalėdų 
giesmės.

Pakylant nuo stalo, daug kur 
bučiuojamas ant stalo gulėjęs 
kryželis, tėvui pradedant.

Jei yra dovanų, dalinamasi 
jomis. Prisirinkus būreliui jauni
mo, bandoma spėti ateitį, nes 
juk Šventoji Naktis pilna paslap
tingumo. Traukiamos šieno žolės 
iš po staltiesės, liejamas sutirp
dytas vaškas ar švinas į vandenį 
ir bandoma iš susidariusių figūrų 
spėti ateitį.

Tai tik keli spėjimo būdai, ku
rių būdavo daug ir įvairių įvai
riose Lietuvos vietovėse, bet jie 
visi pabrėžia giliai mumyse glū
dintį troškimą praplėsti mūsų ri
botą žinojimą ir supratimą apie 
mus vykstančius gamtos reiški
nius ir Dievo Apvaizdos nuosta
bius veiksmus.

Mūsų Kūčių vakaro papročiai 
turi sujungti mūsų širdis nuošir
džia meile ir sustiprinę mūsų pa
siryžimą vadovautis Kalėdų Švie
sa per visus naujuosius metus.

— 259

II ti ' "
N..- NE 1
V
g: 10T .L_i

3



(flfc SI™* Sll R I smnsmM I vimmir 
sswwwwwwii Brif hw H linM<wwwww

SENIAU IR DABAR
Kokia vaikystė, toks ir gyveni

mas. Tur būt, taip sakoma.
Ką prisimenu? Du priešingus 

vaizdus.
Tuneli, ugnį, sienas, traukinius, 

sirenas, požeminę apsaugą, pa
mestų vaikų nuotraukas stotyse, 
aplink mano kaklą krepšeliu 
įsiūtą mano vardą, jei būtume 
išskirti... Tėvus, brolį, jų artumą, 
baimę, kad negrįš, kaip ir aš ga
lėjau negrįžti, nebegyventi.

Miškus, minkštą pušynų žemę, 
skautų stovyklas, palapines. Al
pes — stirnas slėniuose, sniego 
kalnus, šaltį ir šilumą, tuo pačiu 
laiku, vėliavų stulpus, siekian
čius iki (kas galėjo abejoti?) pa
čių debesų, uniformas, iškastus 
stalus, saulę, draugę Elę... tokį 
smagų jausmą, kad visi esame 
šeima, ir kitaip negali būti.

260 —

Su tuo mes, karo vaikai, užau
gome: tamsiu, baisiu karu ir stip
riu, šiltu noru, kad visi vienas 
kitam priklausytų.

Kas yra skautybė?
Gyvenimo būdas: tuo įsitiki

nau savo namuose.
Žaidimas: karo apskurdintose 

sąlygose sukūrimas gražaus ir 
tuo beveik neįtikėtino gyvenimo.

Atsistojimas priekyje, pasisa
kymas už tiesą, gėrį, grožį kituo
se, savyje, kūrinijoje, kurioje ran
dame, jaučiame Kūrėją.

Ar neturi būti taip, kad mūsų 
gerasis darbelis pereitų laiko ri
bas, kai nebelieka dienų, o tik 
gėris...

Kad savo orientavimusi ir sa
varankiškumu nuostabioj gam
toj taptume visai imlūs giliam 
grožiui...

“Vėliavų stulpai, 
siekią pačias 
debesų 
viršūnes...”

III Tautinė 
Stovykla 1948 
m. Alpėse.

(Šio rašinėlio 
autorės pirma
sis - jaunesnio
sios skautės — 
įžodis. Vėliau se
kė skautės, vyr. 
skautės, akade- 
mikės ir skauti- 
ninkės įžodžiai).

Kad savo pasiryžimu tiesa gy
venti mes patys būtume neatsie
jama tiesos dalimi, kuri už mus 
didesnė, bet tik mumyse gyva.

Skautybė yra buvimas broliu, 
seserimi — virš visko, visame, vi
siems. Argi mes galime užmiršti 
tas šviesias dienas, kada manė
me, kad žemėj visi broliai? Ir tas 
skaudžias dienas, kai matėme, 
kad taip nėra.

Mes stovime, kiekvienas, tarp 
dviejų prisiminimų, kurie nėra 
praeityje. Šiandien šviesa ir tam
sa grumiasi. Mes turime savo ti
kėjimu, savo rankomis, papras
tais kasdieniškais gerais darbais, 
o taip pat ir savo didinga, sujung
ta jėga pasisakyti už tai, kas 
šviesu. Tam mes renkamės, sto
vyklaujame, augame, auklėja
me, susirišame, pasižadame. Tik 
tam.

Ir Lietuvai. Jos liudijimui, jos 
gyvybei, jos laisvei mumyse.

Būti skautu yra pasirinkti ir pa
siryžti nenuilstamai siekti šviesos 
visose jos apraiškose, arti ir toli, 
jungiantis su kitais ir nebijant 
likti vienu.

* * *

Kodėl mokomės morzės abėcė
lės, mazgus rišti, naudingų daik
tų natūraliomis priemonėmis pa
daryti?

Pažįstu brolį, kuris, nors labai 
užimtas statosi laiva. Koks skir
tumas tarp pirkto laivo ir savo 
rankom padaryto? Paties pada
rytas laivas tikrai jo — ne įgytas, 
bet sukurtas. Mes save išreiškia
me ne tik žodžiais, veidu: rankos 
irgi kalba, ir kartais mes tik to
kia kalba galime kalbėti ir kitus 
suprasti.
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Visiems lietuviams žinoma, kad Vokietijoje veikia VASARIO 16 d. gimnazija, kurion mokytis susirenka 
gražus lietuviškai ugdytis užsidegusių jaunuolių būrys, pasišventusiai globojamas, lavinamas ir auklėjamas sa
vųjų mokytojų. Vasaros metu gimnazijos sodyboje •— ROMUVOJE — vyksta visokie vasariniai užsiėmimai, suva
žiavimai ir p. Nuotraukoje matome šią vasarą ROMUVOJE Įvykusios jaunimo stovyklos dalyvius su jos vadovais 
ir vadovėmis. Nuotraukoje įsispraudę ir mūsų skautų atstovai, ią vasarą lankę Europos lietuvių kolonijas, s. Al
gis Zaparackas ir s. kun. Antanas Saulaitis, SJ.

Kodėl pirmoji pagalba? Vienas 
brolis sueigoje išmoktu būdu at
gaivino savo nustojusią kvėpuoti 
seserį.

Virimas, siuvimas, kiti dalykai: 
jie visi mums padeda kitiems tar
nauti. Ir jie mums, kaip skau
tams, reikalingi, nes be jų nega
lėtume turėti skautiškos stovyk
los, iškylų, kuriose mes patys 
viską pagaminame, suorganizuo
jame.

Skautybė yra žaidimas didžią
ja to žodžio prasme: ne vaikiškas 
laiko praleidimas, bet linksmas 
kūrimas, tartum žaidžiant, ko 
nors, kas mus sujungia, padaro 
laimingesniais... kas kitoj situaci
joj ar kitiems žmonėms gal tiek 
nereikštų, nes jie nėra pergyve
nę tikslo, dėl kurio ir šeimos, ku
rioje tai vyksta.

Skautija yra šeima. Šeimos 
jausmą sukurti padeda organiza
cinė struktūra, bet ji tik priemo
nė. Šeimos jausmas atsiranda 
stovykloje, laužuose, iškylose, 
kai visi prisideda pagal savo pa
jėgumą ir šilumą. Jis pergyvena
mas natūraliai, apie tai daug ne

kalbant, tuo gyvenant. Mūsų 
visų gyvenimuose tai vienas 
svarbiausių dalykų: kur nors 
jaustis savu, nesivaržyti, paro
dyti širdį, kartu kurti.

Yra vienišų, dar brolio-sesers 
neradusių, bet turinčių vilties, 
skautų. Yra ir viltį praradusių. 
Mes visi tuos dalykus pergyve
name. Bet kai sueiname, kai dai
nuojame, statome, mes esame, 
bendra linkme viena. Todėl būti 
skautu yra smagu.

Yra skautų, kurie užauga mūsų 
šeimoje ir dar vis nėra pajutę 
laimės kurti ir tarnauti su mumis. 
Yra tokių, kurie tikrai nesuprato 
tikslo. Jie irgi yra šeimos dalis, 
nes kiekvienas žmogus yra do
vana — turininga, graži, verta 
mūsų didžiausio dėmesio, pagar
bos, meilės.

Mes naktimis budime, saugo
me miegančius. Tai nėra vienin
telė budėjimo priežastis. Naktį, 
kai esi vienas, gali galvoti kitaip, 
negu dieną... kitaip junti, gamtą. 
Kūrėją. Nes tyla skautui yra svar
bi. Sargybiniai susitinka ir pa
junta kažką kitokio, negu dieną 

susitikę — pabuvęs vienas, la
biau supranti, ką reiškia kitas.

Skautiškasis gyvenimas, ki
tiems kartais atrodąs per papras
tas, yra gilus, gražus. Ne visad, 
ne visiem. Tačiau kiekvieno mū
sų skautiškoj patirty yra tiek gel
mės ir grožio, kad, nors to nei 
sau, nei kitiems nemokame kaip 
reikiant išaiškinti, žinome, jog čia 
dalis mūsų, jog skautybė tikrai 
yra gyvenimo būdas. Tokių žmo
nių irgi turime savo tarpe —■ pa
sirinkusių gyventi skautais pilną
ja, neišsemiama prasme. Tokių 
teko pažinti mažų ir didelių, ir jie, 
kaip žmonės, neužmirštami.

M. S.

SKAUTU AIDO prenumerata:

garbės leidėjo —■ $25.00
garbės met. pren. — $10.00
paprastoji metinė — $ 4.00

TIKROS SESĖS SKAUTĖS 
ir

TIKRI BROLIAI SKAUTAI 
skaito

SKAUTU AIDĄ.

— 261
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Sveikinu Švenčių proga ĮSUKUSIEMS GYVAIS PRISIMINTI ir APMĄSTYTI
(Iš Atlanto rajono vadeivės 

aplinkraščio)

Šiandien noriu pasidalinti minti
mis, mielosios Sesės, šiuo taip ramiu 
advento laiku. Mes skautės turėtu
me tarnauti artimui kiekvieną die
ną ir kiekvieną valandą mūsų gyve
nimo, tačiau mums, kaip ir kitiems 
žmonėms, nevisuomet pasiseka tai 
įgyvendinti. Todėl ypač švenčiu me
tu su sesėmis paskirkime laiko arti
mui — ar tai vietovėje lietuvi sene
li arba senelę aplankykime ir pra
džiuginkime jį bent valandėlę. Jei 
nežinome lietuviu, aplankykime su 
giesme amerikiečiu seneliu namus.

Užeikime i vienuoliu turimas li
gonines, kur guli visu užmiršti pa
mestinukai ir vargšu vaikučiai, ku
riu dovanėlės šiemet gal neaplan
kys. Gal sutarkime paaukoti Balfui 
nors ir retą auką, nors ir mažą au
ką. O kiek yra vienuoliu organiza
cijų, kur už 5 dol. i mėnesi gali ap
saugoti visą šeimą nuo bado Indijo
je ar kitoje šalyje. Mielos Sesės, at
verkime savo širdį artimui ir įsiti
kinsime, kaip malonu yra duoti, o 
ne gauti. įsitikinkime visos, kokios 
mes laimingos, kokios dėkingos tu
rime būti naujai užgimstančiam Jė
zui.

Štai duosiu Jums pavyzdį: pernai 
Bičių skilties sesės, nesužinojusios 
apie jokius vargšus lietuvius, nuta
rė aplankyti seselių išlaikomą ligo
ninę ir paprašė, kad leistu nueiti į 
ligoniu vaikučiu skyrių. Jos į suei
gą atsinešė 14 dovanėliu, kurias gra
žiai su kaspinais suvyniojo ir ant 
viršaus užrašė, kokio amžiaus vai
kučiui tinka. Žaislai nebuvo visi 
nauji, kai kurie atnaujinti, o kai 
kurie mažai naudoti, tačiau visi dar 
geri.

Seselės įvedė šias 5 seses į vaiku
čiu skyrių ir pradėjo aiškinti kiek
vieno ligonio istoriją: šį garbiniuo-

TAUTINIAI RUBAI IR JUOSTU RAŠTAI knyga, labai graži dovana kiek
vienai sesei. Aprašyti liet, moterų tautiniai drabužiai Dail. A.Tamošaičio. 
Instrukcijos kaip juostas užsimesti ir austi s. Inos Nenortienės ir daugybė 
juostų raštų. Išleido Atlanto Rajono Vadija. Kaina 2.50. L. Milukienė, 111 
Grohmans Lane, Plainview, N. Y. 11803.

KUČIU VAKARAS

Buvo Kalėdų šventės išvakarės. 
Tai visiškos tamsos metas. Šaltas: 
vėjas pradėjo pustyti sniegą ir vis 
smarkiau ir smarkiau; lauke dirbu
sius anksčiau paleido iš darbu. No
rėjome bendrai prisiminti šventes.

Prie apšerkšnėjusiu ir apšalusiu 
lubų skardinė (be stiklo) lemputė 
užgeso. Nebuvo žibalo. Statinė su 
žibalu buvo visiškai palaidota snie
go pusnyje. Šviesai naudodavome 
sakuotų lentų skalas. Šį vakarą vie
ną moteris įsižiebė žvakę. Ir aš įsi
žiebiau savo žvakigalį, kurį buvau 
gavusį prie krosnių statybos.

Ir silpnesnieji, pakilę iš savo guo
lių, atsisėdo. Rankpelnio Deveikos 
šeimos narių, motinos ir tėvo vietos, 
buvo tuščios. Motina mirė, o tėvas 
buvo izoliatoriuje.

Visų mūsų kančios mintys ir mū
sų sielos skrido pas mums brangius 
žmones, esančius toli, labai toli — 
tėvynėje, Krasnojarsko stovyklose, 
Kansko kalėjime, kur kentėjo mūsų 
vyrai ir broliai.

Kataliku papročiu plotkelių vie
toje dalinomės duona, lauždami ją, 
po trupinėlį nuo vieno gabaliuko. 
Nebuvo tokiu žodžių, kuriais- būtu
me galėję savo jausmus išreikšti. 
Žmonės meldėsi tylėdami.

tais plaukučiais vaikutį radome 
krepšelyje prie mūsų durų, o ši 
mergytė trijų metukų visai akla — 
jai sesės davė minkštą šuniuką — 
o čia vaikutis deguonies tanke, ir jį 
retai kas aplanko, nes ir mama ir 
tėtis dirba, ir t.t.

Mūsų sesės, išdalinusios dovanas, 
nepaprastai gailėjosi, kad neturėjo 
jų daugiau. Ir išėjusios iš ligoninės 
man pasakojo, kad joms Kalėdoms 
tikrai nieko nereikia, nes jos svei-

Šį vakarą, atrodė, ir ilgiau, ir 
šviesiau kūrenosi mūsų židinys, apie 
kurį visą laiką sukinėjosi ir būria
vosi mūsų kambario devyni vaikai. 
Be juoko, be kalbos, be džiaugsmo. 
Deveikos mergaitės jau nebepajėgė 
iš savo guolio pakilti.

Mokytojas Petraitis bandė pasa
koti vaikams kalėdines legendas, 
kalbėti apie tai, kaip švęsdavome 
tėvynėje, o jo mažoji dukrelė, ap
kabinusi tėvo kaklą, visą laiką ty
liai verkė.

Iš apšalusių lubų lašėjo vanduo 
dideliais lašais, drėkino narus, ir 
apšerkšnojusioje asloje susidarė le
do grumstų.

Šį tylųjį vakarą sutrukdė NKVD 
atstovai. Vienas jų įslinko pas mus, 
atidžiai apsidairė ir dingo.

Greit užgeso žvakės, ugniakuras 
blėso, įsivyravo tamsa ir šaltis. Van
dens Jašai iš lubų krito vis rečiau ir 
rečiau. Tik ant narų čia vienoje, čia 
kitoje vietoje vieni tyliai meldėsi, 
kiti vaitojo.

Tą pačią naktį jautėme, kad lau
ke vyksta kažin kas, ko mes nebu
vome dar pergyvenę. Buvo ir vėl 
prasidėjusi žiaurioji šiaurės audra, 
tamsioji purga.

(Iš H. Tautvaišienės knygos

TAUTŲ KAPINYNAS
SIBIRO TUNDROJE).

kos ir tokios laimingos. Mat, kol 
mes pačios nepamatome vargo ir 
nelaimės, mes linkusios galvoti, kad 
ju nėra.

Linksmų Švenčių, mielosios Sesės!

Sesė Lilė

SKAUTAUTI —
reiškia:

ugdytis būti geru žmogumi, 
būti susipratusiu lietuviu, 
būti sąžiningu piliečiu, 
būti gyvu lietuvių bendruomenės 
dalyviu ir
būti rūpestingu savos šeimos 
nariu.
Skautauti — reiškia tobulai gy

venti!
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ŠVENTOJI NAKTIS

/KALĖDŲ MALDA iš Sibiro 
maldaknygės MARIJA, GELBĖK 
MUS/.

T---- f—r
LINKSMŲ 

ŠV.KALĖDŲ

LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ 

METŲ

Suledėjusiomis lūpomis, aša
rotomis akimis, nevilties iš
kankinti puolame prie Tavo pra- 
kartėlės, Šventasis Kūdikėli!

Priimki mūšų prašymus, mal
das, priimki mūsų ilgesį, pa
siryžimus, priimki karžygių 
aukas, priimki mūsų mylimųjų 
ašaras, maldas, skausmu per
sunktus rūpesčius, Išlaikyki 
mus visus gražiai ateičiai.. 
Suteiki dangaus laimę svečioj 
šaly iš vargo ir bado įniru
siems.
Dėl Tavo Svč. Motinos ir 

visų šventųjų nuopelnų, pasi
gailėki mano mylimųjų ir mū
sų Tautos. Sutrinta širdimi 
maldauju, sutrumpink mūsų 
bandymo dienas.. Jei reikia 
aukos, imki ją iš manęs, tik 
duoki man kankinių drąsos ir 
ištvermės. ,Amen*

7
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CHICAGOJEt.
JAV Vidurio Rajonas

Pa,. G. Plačo ntrs

Broliai A» IJictora, A. Pū
ras, R. Maciūnas ir 3lt* A. 
Krutulis prie ’’Vargo1 Mo
kyklos;" statulos.

-265

PERKŪNO dr-vės vėliavos krikšto tėvai p.po 
Vitkai vėliavą įteikia, draugininkui v.dL. 
Rupinskui. Ilgiausią metui

V. s. VI. Vij eikis PAŽANGUMO 
žymenį įteikia psl. Gražu
čiu! Matučiui

a Skautai R. Rėželis, Ao Kuprėnas, 
A. Liuneckas ir D. Ramanauskas

■- prie buv. Lietuvos Skautų Šefo ir 
Respublikos= Prezidento Antano Sme
tonos paveiksl.Q' Bazeko muziejuje..
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Perfekcionistas?
Mieloji Aušrele,

Šiandien atsitiktinai per radiją 
girdėjau perfekcionisto kalbą. 
Pagal tarimą kalbėtojas turėjo 
būti anglas — įsivaizdavau jį 
aukštą, liesoką, šiek tiek praži
lusį, apsirengusį be priekaišto, 
retkarčiais pabrėžiantį savo žo
džius santūriais rankų mostais.

Apie ką tas tobulumo ir tikslu
mo gerbėjas kalbėjo? Paklausyk, 
Aušrele.

Perfekcionistas pradėjo savo 
išvedžiojimus tuo, kad iki smulk
menų išaiškino faktą, jog jis 
aukštesnis už žmoną — vadinasi, 
žmona žemesnė už jį.

Kada nebegalėjo kilti jokių 
abejonių, kad kalbėtojas ir jo 
žmona ne vieno ūgio, jis perėjo 
į naują tos temos tarpsnį: pasi
lenkusi ant virtuvės stalo žmona, 
būdama žemesnė uš vyrą, visuo
met pradėdavo verkti ankščiau 
už jį, lupdama ir piaustydama 
svogūną.

Sekantis dalykas, kurį perfek
cionistas smulkiai aptarė, buvo 
svogūno prigimtis ir dar neišaiš
kintos jo savybės versti žmones 
lieti ašaras.

Reikia pripažinti, kad kalbėto
jas buvo taip nuodugniai įsigili
nęs į savo temą ir taip tiksliai 
mokėjo ją vystyti, kad ir aš neju
čiom pradėjau ašaroti, nors jokio 
svogūno arti manęs nebuvo.

Bet kokia nauda iš kalbos be 
išvados? Tą perfekcionistas žino
jo ir todėl visiems pranešė apie 
išradimą, kuris eliminuoja — jis 
nesakė pašalina, panaikina, bet 
vartojo kaip tik tą tarptautinį, 
mokytą žodį, tartum ragaudamas 
kiekvieną skiemenį — kartoju,

Improvizatorius?
kuris eliminuoja visokį nesmagu
mą, surištą su kalbamu svogūnu.

Ar tebeskaitai, Aušrele?
Nepatinka Tau perfekcionistai; 

tokie, kaip mano anglas, ir man 
sukelia skanaus juoko: jo tema 
nereikšminga, per daug triviali, 
smulkmeniškumas nuobodus iki 
ašarų, išvada menkutė: atšaldyk 
svogūną 15 minučių, tada jis ne
galės išvystyti savo neišaiškintos 
veiklos — negalės sugraudinti 
net ir jautriausio žmogaus!

Tikras laiko gaišinimas, šutin
iai, Aušrele, bet leisk ir man pri
eiti prie šio laiškelio galo.

Nemėgsti dirbtinumo, nemėgsti 
ilgų išvedžiojimų, tuščių kalbų. 
Suprantu. Bet būk atsargi: vienas 
dalykas yra būti nepakenčiamu 
perfekcionistu, kitas — nesiruoš- 
ti, neplanuoti, apsiimti ką nors 
daryti neįsigilinus, ekspromtu 
improvizuoti.

Bet kokį atsakingą darbą dirb
damas žmogus turi būti pasiruo
šęs. Net labai gabūs ir prityrę 
žmonės daug laiko praleidžia ap
mąstydami savo darbus, kruopš
čiai sudarydami planus.

Atsimeni, kaip apsiėmei pra
vesti pobūvio trumpą programė
lę? Tiesa, nelabai turėjai laiko 
ruoštis, bet ir nelabai tuo sielo
jais: pasitikėjai, kad, momentui 
atėjus, savaime seksis padekla
muoti, padainuoti ir įtraukti žmo
nes.

Kaip viskas išėjo? Kokį pažymį 
sau parašytumei?

Į sceną įslinkai abejingu veidu. 
Parinkai ne visiems žinomą dai
ną — kaip žmonės galėjo prisi
jungti?

Dainavai nepakankamai gar
siai, paviršutiniškai sau akompa-

Iš 1925 metu:
SKAUTE, BUDĖK!
KITIEMS PADĖK,
PIRMYN ŽENK DRĄSI: 
JUK SKAUTĖ ESI.
Šis posmas paimtas iš Emilijos 

Matelytės eilėraščio, parašyto pir
majam skautų-Čių laužui Ukmergė
je, Dukstinos miške, 1925 m.

Eilėraštį mintinai pasakė sesuo 
M. Augusta Putname, Conn., viena 
iš Ukmergės skautų-čių organiza
torių.

nuodama — nenuostabu, kad 
gale salės žmonės nenustojo kal
bėję.

Sakysi: žmonės niekuo nesido
mi, nekultūringi.

Lordas Baden-Powellis, Aušre
le, buvo didelis improvizatorius. 
Prie laužo, scenoje, per iškilmes 
B.-P. improvizavo ne kartą, žavė
damas savo klausytojus. Be abe
jo, jis turėjo didelių artistiškų 
gabumų, bet jis ir iš mažens ste
bėjo žmones, gyvenimą, gamtą 
ir mokėsi, mokėsi... Jo patyrimai, 
perėję per jo mylinčią ir pagar
bią širdį, grįždavo subtiliu kūri
niu, kuris sudarė jo improvizaci
jų pagrindą. Be to jis sugebėdavo 
lankščiai pritaikyti savo "pasiro
dymą" prie žmonių, aplinkos ir 
progos. Kiekvienas stebėtojas 
jausdavosi įtrauktas jausmais, 
atsiminimais, svajonėmis.

Toks, Aušrele, buvo lordas 
B.-P., o jeigu pasidomėsi kitų 
garsių improvizatorių gyvenimu 
— ką kalbėti apie žinomas teatro 
asmenybes! — pamatysi, kad 
visas jų gyvenimas buvo ruoši
masis perduoti, kas jiems atrodė 
verta žmonėms pateikti Ir čia 
maži dalykai išauga į didelius.

Kelti žiūrovų dvasią — tokia 
Tavo svajonė, mano brangioji 
Aušrele. Paveikti ir įtraukti juos. 
Tai didelis užsimojimas.

Visa mano širdis su Tavim. 
Seksiu Tavo kelią iš tolo ir Tave 
visuomet mylėsiu.

Tavo
Sesė Kaimynė.
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RAMIOJO VANDENYNO RAJONO 
1969 m. STOVYKLA

(Iš stovyklos laikraščio Didžiojo Lokio Skautų Aido)

Atėjus gražiai saulėtosios Kalifornijos vasarai, mes 
lietuviai skautės ir skautai negalėtume užbaigti skau
tiškų veiklos metų be mielos skautiškos stovyklos.

Rugpiūčio 16 d. būriais rinkomės į Lietuvių Skautų 
Sąjungos stovyklavietę, įgytą Los Angeles skautų vado
vų bei rėmėjų pastangomis. Trečiaisiais šios stovykla
vietės gyvavimo metais jau trečią kartą turime ir skau
tišką vasaros stovyklą. Kiek anksčiau čia stovyklavo 
KALNIŠKIU tunto vilkiukai, tai, tiesą pasakius, ši sto
vykla jau antroji šią vasarą.

TRUMPA ISTORIJA, 
rišanti mūsų stovyklavietės praeitį. 

Paruošė psl. Audra Griniūtė.

Labai seniai, seniai, kai Amerika buvo tik naujai su
sikūrusi valstybė, žmogus, kurio pavardė buvo J. Hol
comb, medžiodamas sužeidė mešką. Besivydamas žvėrį, 
kurio pavyti jam nepavyko, jis atsidūrė prie upelio.

Besidairydamas Holcomb pamatė kažką blizgant ir 
patikrinęs rado, kad tai esąs auksas. Tai įvyko 1860 me
tų gegužės mėnesį. Tų pačių metų liepos mėnesį Hol
comb Valley — slėnis buvo pavadintas jo atradėjo var
du — knibždėjo aukso ieškotojais. 1862 metais buvo 
įkurtas ir miestelis Belleville, vienos vietos kalvio duk
ters vardu (jos pavardė buvo van Dusen).

Viso šioje apylinkėje susibūrė apie 300 gyventojų. 
Jokios valdžios nebuvo, užtat, turint omeny anų laikų 
laukinių vakarų papročius, ginklas buvo įstatymas. Ne
nuostabu, kad įvairių konfliktų metu buvo nušauta 
40-50 asmenų, kurių dalis žuvo visai nekaltai. Dar ir 
dabar kai kurios aukos guli palaidotos neatžymėtuose 
kapuose.

Prasidėjus Amerikos civiliniam karui, dalis šios apy
linkės gyventojų išvyko kovoti prieš šiauriečius. Aukso 
radiniai retėjo, o vėliau visai išnyko, o tuo pačiu ir 
apylinkės gyvenimas pradėjo nykti.

Netoli mūsų stovyklavietės yra vieta, atžymėta Tree 
of the living Cross. Pagal legendą du auksakasiai vie
nas antrą tuo pačiu metu nužudė. Jų mirties liudinin
kai išpiovė iš abiejų medžio pusių po kryžių ir abu 
priešpriešiais palaidojo.

Nuograuža su sėkla dar 
gali tapti medžiu.

Jei gamta mokėtų nusivil
ti, nuo jos nuotaikų žūtų gy
vybė.

Sėklos — pati giliausioji 
tyla.

Kas gerbia gamtą tikru 
nustebimu, tam tenka ir 
džiaugsmas kai kada nu
stebti savimi.

Maždaug tuo pačiu metu Holcomb Valley, kur mūsų 
stovyklavietė iš tikrųjų yra, susijungė su kalnų apačio
je esančia San Bernardino apskritimi. Charles B. Wil
bur buvo jos pirmasis matininkas. Jis ginčo metu taip 
pat buvo nušautas ir draugų palaidotas visai arti mūsų 
dabartinės stovyklavietės.

Už kelių šimtų metrų į rytus nuo mūsų stovyklavie
tės tebestovi kadaise garsaus “Two gun Bill’s saloon” 
likučiai.

Apie kalvį Van Dusen dar žinoma, kad jam buvo pa
vesta nutiesti kelią per Cajon tarpukalnę, už ką jis ga
vo 2000.00 dol. Betiesdamas šį kelią Van Dusen užtiko 
aukso gyslą, kuri vėliau jam kainavo gyvybę, ir jo 
draugas pabėgo su 3000.00 dol. Atsiminkime, kad dole
rio vertė anais laikais buvo nepaprastai aukšta.

Kiti žmonės bandė surasti šią Van Dusen aukso gys
lą, tačiau jiems tai nepavyko. Gal to ieškojimo pasek
mė yra didelė daugybė didesnių ir mažesnių duobių 
mūsų stovyklavietėje.

Taigi, štai kokia mūsų stovyklavietės ir jos apylin
kės legenda. Kas jos iki šiol nežinojo, težino dabar.

DIDŽIOJO LOKIO STOVYKLOS DVASIA

Pradėdami stovyklauti visi atsiminkime, jog laikas 
brangus: mokėkime jį iki paskutinės minutės pilnai ir 
naudingai sunaudoti. Dviem savaitėm užmirškime mies
to triukšmą bei dulkes. Tur būt, ne vienas vakar ir už
vakar vakarą pakėlėte akis į aukštą dangų ir nustebote: 
iš kur pasaulio visatos tamsioje mėlynėje tiek daug gra
žių žvaigždžių? Tūkstančiai ir milijonai jų matomi šio 
aukštojo Kalifornijos Didžiojo Lokio kalnyno atkran
tėje, o mėnulis, į kurį neseniai įkėlė koją civilizuotas 
mūsų brolis amerikietis, pats didžiausias. Net ir Paukš
čių Takas bei Grigo Ratai paprasta akimi aiškiai mato
mi, nes čia jų neuždengia Los Angeles griaužantis smo
gas. O dienos metu mus supa tūkstančiai dangų remian
čių pušų!

Dviem savaitėm Holcomb slėnys bus mūsų namai.
Kai dar buvome namie, taip neramiai laukėme, ka

da atsidursime stovykloje. Šiandien jau čia esame. Bū
kime nuolat linksmi ir nesurūgę, vikrūs ir žvalūs, 
draugiški ir padėkime vieni kitiems.
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Sesės ir broliai stovyklaujame greta. Žiūrėkime, kad 
lietuviška daina suskambėtų gražiau, negu bet kada. 
Jaunieji, neapvilkite savo tėvelių ir vadovų norų: par- 
vykite namo, giliau persiėmę lietuvybe. Užtat atsimin
kite: šioje stovykloje visur ir visada kalbame tik lietu
viškai! Senis Lapinas.

DIDŽIOJO LOKIO SKAUTU AIDAS

Mūsų mielas ir brangus SKAUTU AIDAS Kaliforni
joje susilaukė vaikaičio: Didžiojo Lokio Skautų Aido. 
Tai tik maža dalelė didžiojo Sk. Aido, jos atspindys 
Ramiojo Vandenyno Rajono 1969 m. stovyklos nuotai
kos bei įvykių. (Skautų Aidas vaikaitį mielai priėmė 
ir džiaugiasi juo. Red.)

DIDŽIOJO LOKIO STOVYKLOS ATIDARYMAS 
IR JOS VADOVYBĖ.

Stovykla buvo atidaryta pirmam vienetui atvykus, 
bet oficialus, iškilmingas atidarymas įvyko rugpiūčio 
17 d. ir prasidėjo šv. Misiomis, kurias atnašavo dvasios 
vadas kun. R. Kasponis, pasakydamas ir įdomų, mo
mentui pritaikytą pamokslą.

Pakėlus vėliavas ir sugiedojus Tautos Himną, buvo 
perskaityti įsakymai.

STOVYKLOS VADOVYBĘ SUDARĖ: viršininkas 
•— s. fil. Liūtas Grinius. Skaučių pastovyklės v-kė ps. 
Nijolė Grinienė, skautų pastovyklės v-kas s. Pr. Pakal
niškis. Jie abu yra ir Los Angeles PALANGOS bei 
KALNIŠKIŲ tuntų tuntininkai.

Medicinos priežiūros vadovė —• ps. Aldona Palukai- 
tienė, vyr. laužavedys •—■ sk. v. v. si. fil. Algis Kazake
vičius; ūkio vedėjas — sk. v. v. si. Julius Šermukšnis; 
iždininkė — ps. Aldona Avižienytė.

Vienetų vadovai: BIRUTĖS skaučių d-vės dr-kė ps. 
A. Palukaitienė; paukštyčių d-vės dr-kė sk. ■— si. Dai
va Jusionienė; skaučių pastovyklės komendante — psl. 
L Žukaitė, meno instruktorė — p. I. Leškienė; paukš
tyčių rankdarbių vadovė — psl. Audra Griniūtė; tauti
nių šokių instruktorė — sk. Rūta Juodikytė.

Skautų DARIAUS GIRĖNO d-vės dr-kas ps. fil. E. 
Radvenis; tos pačios d-vės adjutantas — si. Saulius 
Stančikas. Sk. vyčių kand. vieneto vadovas — sk. v. v. 
si. J. Šermukšnis, adj. — psl. R. Žukas. Vilkiukų viene
to vadovas sk. v. v. si. fil. G. Leškys.

P. Giedra Gudauskienė buvo parašiusi dainoms ir 
giesmėms specialią muziką, kuri turėjo būti išpildoma, 
pritariant gitaroms ir dainininkams, pirmą kartą sto
vykloje.

STOVYKLOS APLINKA

Stovykla vyko 105 mylių į rytus nuo Los Angeles, 
San Bernardino kalnuose į šiaurę, 4 mylias nuo Big 
Bear (Didžiojo Lokio) ežero, Holcomb slėny, prie pat 
tautinio paminklo, kuris vadinamas Wilbur’s Grave.

Chas. Wilbur buvo pirmasis San Bernardino apskri
ties archyvaras. Jo rūpesčiu buvo pirmą kartą išmatuo
tas San Bernardino kalnų (o kartu ir Los Angeles skau
tų stovyklavietės) aukštis, ir padaryti kiti topografi
niai matavimai.

MŪSŲ SKAUTIŠKOS ŠEIMOS:
GRINIŲ skiltis — Los Angeles, Calif.

100% — skautai. I eil. ■—■ skautukas Aras Grinius (11 
mt.), jaunesnioji skautė Nida Griniūtė (7 mt.) ir vilkiu
kas Vytis Grinius (8 mt.); II eil. — PALANGOS skau
čių tunto tuntininkė s. Nijolė Grinienė, Ak. Sk. Sąj. va
dovas, busimasis Ak. Sk. sekančios kadencijos Sąj. Va
di jos Pirmininkas s. fil. Liūtas Grinius ir vyr. skautė 
kandidatė psl. Audra Griniūtė (15 mt.).

V. Štoko ntr.

Neabejotinai Mr. Wilbur čia praleido nemažą savo 
gyvenimo dalį, kad paprašė būti palaidotas šitoje apy
linkėje. Charles Wilbur mirė 60 metų, 1900. IX. 17. Jo 
kapas maždaug 300 metrų nuo stovyklavietės pagrindi
nio pastato. Laukinės gamtos aplinka taip buvo jį su
žavėjusi, kad jis panoro būti palaidotas joje: jo kapas 
atžymėtas kryžiumi, sudėta vietinių akmenų krūva, ir 
viskas aptverta grandinės tvora.

Netoliese, vakarų kryptimi, yra didelė Boy Scouts of 
America stovyklavietė, dar neseniai nupirkta ir kol kas 
neįrengta.

Lietuvių skautų stovyklavietės ribose — apie 12 ak
rų žemės —• rėmėjų ir skautų vadovų rūpesčiu pastaty
tas naujas pastatas, apie kurį sukasi visas skautų ir 
skaučių dėmesys, ypač išalkus. O valgyti čia iš tikrųjų 
norisi. Matyt, aukštuma veikia: stovyklavietė 7000- 
8000 pėdų virš jūros lygio, ir stovyklautojai gali di
džiuotis aukščiausia stovykla!

Šulinio šaltinių vandens nereikia chemikalais dezin
fekuoti. Rajone yra didesnių ir mažesnių duobių, kur 
žmonės kadaise ieškojo aukso gyslų. Kadangi ir dabar 
dar pasitaiko smėlėto aukso, Lietuvių Skautų Sąjunga 
ko gero gali praturtėti!

Beveik kas naktį prie kūdros pietinėje stovyklavie
tės pusėje apsilanko kojotai — laukiniai šunys, ne vie
ną stovyklautoją prikeldami savo kaukimu. Jie čia atei
na vandens, o atsigėrę pradeda žaisti. Žmonių jie bijo, 
tat į stovyklos pastato rajoną nesilanko, o jei ir apsilan-
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kytų, tai p. Leškių naminė kojote — vilkė stovyklauto
jus apsaugotų. Ji gyvena vilkiukų rajone ir yra neabe
jotinai pilnateisė stovyklos dalyvė. Net ir laužų metu 
vilkė padeda savo plonu balseliu traukti: “Stovyklaut, 
iškylauti”

Toliau viskas, kaip akis užmato, laukiniai vakarai: 
miškai, kalnai, už jų vėl miškai, ir už keliasdešimt my
lių prasideda didžioji dykuma.

KAS VYKO STOVYKLOJE?

Įsikūrę, aptvarkę laužavietę ir vėliavų aikštę, pasta
tę altorių ir pasipuošę, stovyklautojai savo rajonuose 
užsiėmė pagal reikalą ir atitinkamas programas.

SKAUTU AIDO garbės prenumeratoriai:

Garbės leidėjo pren. ($25.00):
prel. J. A. Kučingis Los Angeles;
v. s. V. Šenbergas Clevelande.

Garbės pren. ($10.00):
Bostone — p. A. Andriulis, s. Č. Kiliulis, j. s. M. Ma- 

nomaitis, s. K. Nenortas, Dr. G. Stepulionis.
Toronto — p. D. Keršienė, Dr. G. Shabo, Dr. J. Ur- 

baitis, ps. Dr. J. Yčas.
Chicagoje — AV t. BIRUTĖS dr-vė, Kun. GRAŽI

NOS v. skč. būrelis, s. J. Gepneris, v.s. M. Jurkšas, s. V. 
Kasniūnas, s. V. Kamantas, v. sk. Ž. Karaliūnaitė, KER
NAVĖS skč. tuntas, v. s. E. Korzonas, MIRGOS v. skč. 
būrelis, v. s. K. Palčiauskas, ps. Dr. R. Povilaitis.

Clevelande — p. A. Baliūnas, s. VI. Bacevičius, s. St. 
Gedgaudienė, s. V. Jakubaitis, v. s. G. Juškėnas, s. V. 
Kersnauskaitė, p. N. Mockus, p. VI. Šniolis, p. s. Dr. S. 
Matas.

New Yorke — s. A. Bobelis, s. J. Bružas, v. s. kun.
J. Pakalniškis.

Worcesteryje — p. K. Čėsna, v. s. P. Molis.
Kitose vietose — p. R. Giedraitytė, p. D. Jaraitė, p. 

E. Karvelienė, kun. Dr. P. Ragažinskas, s. E. Šakienė, 
p. P. Tarvydas.

SKAUTU AIDO rėmėjai:
Skautų Aidui paremti aukojo:
$100.00 — Dr. G. Geležiūnas (per s. V. Rusą) To

ronte.
$50.00 — AUŠROS VARTŲ skaučių tuntas Chicago- 

je; PALANGOS skč. vietininkija Elizabethe, NJ.
$44.00 — s. L. Heiningas Detroite.
$25.00 — KERNAVĖS skč. t. Chicagoje; NERINGOS 

skč. t., NEVĖŽIO skt. t. ir Ak. Sk. Sąj. skyrius (visi po 
25) Worcesteryje; BALTIJOS skč. t. Bostone; ŠATRI
JOS ir RAMBYNO t. tėvų komitetas (per p. K. Rusiną) 
Toronte; BIRUTĖS dr-vė Dehli.

$15.00 — s. L. Matonienė.
$15.00 — BALTIJOS ir PUŠYNO dr-vių Waterbury, 

Conn., gerasis darbelis Sk. Aidui.
$10.00 — ŠATRIJOS skč. vietininkija Hartforde; p.

K. Šakenis Bostone; Dr. V. KRĖVĖS ir PERKŪNO 
dr-vės Chicagoje; vyr. skč. būrelis Philadelphijoje.

(Pabaiga 285 psl.)

Sk. vyčiai — kandidatai, visur prisidėdami prie sun
kesnių darbų, įrengė sporto aikštę ir stovyklą supan
čią tvorelę. Vakarais jie ruošėsi įžodžiui ir turėjo įdo
mių pokalbių su senaisiais vyčiais bei dvasios vadovu.

Vilkiukai įsitraukė į patyrimo laipsnių programas ir 
atliko 5 mylių žygį į kalną.

Skautų Sakalų skiltis ypatingai pasidarbavo statyda
mi vartus. Arų skilts pasižymėjo ypatingai originaliais 
pasipuošimais. Vanagų skiltis atliko stovyklos pionie- 
rijos įrengimus. Nuo jos neatsiliko Briedžių skiltis. Vi
sos šios skiltys priklauso DARIAUS-GIRĖNO dr-vei.

Maudytis stovyklautojai dviem pamainoms kas antrą 
dieną vyko apačion į baseiną. Laužai vyko kas vakarą. 
Vyr. laužavedžiui A. Kazakevičiui kasdien padėdavo 
besikeičiančių berniukų ir mergaičių pastovyklių laužo 
dirigentai. Naujų akordų įvedė į Los Angeles iš rytų 
atvykusios skautės Kviklytė, Vilkaitė ir Juodikytė.

Po laužų ir naktipiečių, vilkiukams ir paukštytėms 
nuėjus gulti, didesnis jaunimas, tuntininkams leidus, 
turėdavo trumpą vakarojimo valandą. Mėnuliui atkrei
pus savo pusę veido į jį, jaunimas tyliai kalbėjosi ir 
dainavo, o po to pasisukdavo ir vienas kitas ratelis.

Didelė pramoga buvo joti arkliais. Norinčių joti bu
vo taip daug, kad neužteko arklių arklidėse. Jojo visi: 
dideli ir maži, skautai ir skautės, o jaun. skautės ir vil
kiukai jojo mažais arkliukais.

Stovyklinį žygį atliko abi pastovyklės, išvykdamos 
kuone visai dienai su specialiais uždaviniais. Su pilna 
apranga 85° karštyje tai nebuvo jau taip paprasta, bet 
visi nepaprastai gerai laikėsi ir grįžo patenkinti.

Stovyklautojų vidutiniai buvo 85-90, bet vieną dieną 
jų buvo 116. Kai kurie vadovai negalėjo išbūti visą lai
ką; kiti atvyko savaitgaliui. Atskiroje stovyklavietėje 
buvo ir tėvelių.

Vyr. skaučių įžodį davė Pažėraitė, Motiejūnaitė, 
Norkevičiūtė, Pinkutė, Žukaitė ir Safrončikaitė.

Tėvynės diena buvo iškilmingai švęsta dieną prieš 
stovyklą uždarant.

Vieno laužo metu nuotaikingą programą atliko atsi
lankę laisvosios Vengrijos skautai. Naktį po to jie, lie
tuvių skautų sargybinių nepastebėti, vėliavų stiebuose 
iškėlė Vengrijos herbo pavyzdį ir spalvingai nupieštą 
romėnų posakį: Veni, vidi, vici, t. y. Atėjau, pamačiau, 
nugalėjau. (Už ką mūsiškiai tuojau prie pirmosios pro
gos ruošėsi atsilyginti!)

1933 metais Vengrijoje įvyko tarptautinė Jamboree, 
kurion buvo nuvykęs didelis vienetas iš Lietuvos ir 
parsivežęs puikiausių atsiminimų.

Ir 1948 m. tautinėje stovykloje prie Isar-Horn Vo
kietijoje vienas Lietuvos skautų ypatingas draugas ge
nerolas Oscar von Selkey buvo NEMUNO tunto garbės 
stovyklautojas.

Stovyklą taip pat aplankė netoliese stovyklaują Lie
tuvių Jūrų Skautijos skautai.

Stovyklą raštu sveikino: TRAKŲ stovykla Atlanto 
rajone, Los Angeles 1969 stovykla ir Los Angeles moks
leivių ateitininkų stovyklautojai, Rajono Vadas s. R. 
Dabšys. S.A.
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SKA. (/TAI 
VYČ/A!

Žiemos stovyklavimasJūs, be abejo, esat daug girdėję apie taip vadinamus “prikūrentų kambarių skautas”? Tai skautai, kurie didžiausiu užsidegimu eina stovyklauti viduryje vasaros, kada oras gražus ir naktys šiltos... Tačiau jie virsta pensininkais ir užsidaro šiltai prikūrentuose kambariuose, kada gamta pasipuošia baltu sniegu, vanduo upelyje arba ežere užšąla, šaltas vėjas ir žema temperatūra nuskina medžių lapus.Tačiau yra ir tokių skautų, kurie visada viskam pasiruošę ir ieško naujų nuotykių bei pergyvenimų. Jiems stovyklauti žiemą yra savotiškas iššūkis, reikalaująs ypatingo sumanumo ir mokėjimo prisitaikyti prie vietos sąlygų.Kad sektųsi žiemą stovyklauti ir liktų gražiausių ir Įdomiausių atsiminimų, reikia pasirūpinti penkiais dalykais:
1 — tinkamais rūbais,
2 — palapine,
3 — guoliu,
4 — tinkamu maistu,
5 — užsiėmimais bei žaidimais.

1. Tinkami rubaiViena sėkmingo žiemos stovyklavimo paslaptis yra sausi ir šilti rūbai. Visuomet jausiesi daug patogiau ir šilčiau, jei vilkėsi keliais plonais marškiniais vietoj vienerių storų marškinių. Patartina dėvėti ilgais apatiniais, neaptemptais drabužiais, “long-johns”, gal numeriu didesniais vilnoniais marškiniais ir vilnonėm kelnėm. Ant šių apatinių rūbų užmaunamos tankiai austos, geriausiai, vandenį nepraleidžiančios viršutinės kelnės, stori, flaneliniai marškiniai ir vėjo nepralei- džiąs švarkas.Dvi poros vilnonių kojinių laikys tavo kojas sausas ir šiltas, jei jos bus įmautos į neprašlampančius batus. Koja neturi būti suspausta, nes tada ji šals. Visuomet turėk kepurę su ausiniais ir vieno piršto vilnones 

pirštines neperšlampamu apvalkalu. Tokius daiktus galima labai nebrangiai nusipirkti krautuvėje.
2. PalapinėNakvynei pasirink nuo vėjo apsaugotą vietą prie medžių — tik ne sausų! — jei galima, kalnelio atšlaitėje. Prieš statydamas palapinę, stenkis, iškasti jai vietą sniege, geriausiai, net iki žemės. Gerai kojomis sutrypk likusį sniegą. Visuomet statyk palapinę užpakaliu į vėjo pusę. Lovai pasidaryk ant žemės medinius rėmus ir priklok juos plastikos, sausų lapų ir laikraščiu.Kad miegotum šiltai, turi tiek pat pasikloti, kiek užsikloti! Dar kartą įsitikink, kad tavo guolio mediniai rėmai pripildyti sausiais lapais, jei tokių radai, eglišakėm arba net krūmų šakomis. Visą tai užklok keliomis eilėmis laikraščių ir, jei turi, gabalu plastikos. Tik tada užtempk savo miegamąjį maišą arba kelias, tinkamai sulankstytas antklodes. Gali net panaudoti kelis skalbiniams džiovinti segtukus ant- klodėms susegti.Laužui malkų prisirink dvigubai tiek, kiek galvoji, kad reiks.

4. Tinkamas maistasMaistas, kurį vartosi žiemos stovykloje, turi turėti daug kolorijų. Toks maistas tau duos pakankamai vidinės šilumos, ir tavo “motoras” veiks be kliūčių. Tai būtų: daug cukraus, lašiniukų, karšta sriuba ir mėsos su daržovėm šutinys (su padidinta mėsos porcija!). Atsargai turėk kelias plyteles šokolado.
5. Užsiėmimai ir žaidimaiKad nesušaltum, turi, kaip galėdamas, daugiau judėti. Ruošk malkas nakties laužui, važiuok rogutėmis, pakariauk sniego gniūžtėmis, greitai nužygiuok į netolimą ežerėli ar upelį. Žygiuodamas sek sniege paliktus įvairių paukščių bei gyvulėlių pėdsakus. Bandyk juos atpažinti. Ieškok po sniegu augančių ar žaliuojančių augalų. Stenkis ir juos atpažinti.

Brolijos Skautų Vyčių skyrius yra 
išleidęs ps. R. POVILAIČIO reda
guotą ir daugelio autorių paruoštą 
labai reikalingą ir gerą knygą

SKAUTAS
VYTIS.

Tai labai svarbus vadovėlis kiekvie
nam sk. vyčiui ir kiekvienam kan
didatui.

Ar jau įsigijai?

Už $2.00 gausi Brolijos Vadijoje.

Iš žaidimų pabandyk traukti virvę per sulipdytą iš sniego sieną. Bus daug juoko, kai pralaimėję draugai grius per sniego sieną.
Patariamieji priedaiIšsirinkęs vietą, kur bus gaminamas šiltas maistas, išvalyk ją nuo sniego ir išklok pagaliais. Ant tokių grindų pasidaryk — sustatyk taip vadinamą medžiotojų laužą iš dviejų rąstų. Virš laužo pastatyk trikojį puodui pakabinti, arba, ypač jei puodų yra keletas, padėk skersinį ant dviejų medinių šakių — ožių puodams pakabinti. Kaip jau minėjau, visuomet turėk pakankamai malkų.Kurdamas laužą šilumai, pasidaryk reflektorių iš žalių pagalių, suguldytų tarp keturių įkaltų kuolų. Laužą kurk apie 6 pėdas nuo palapinės angos ir laikyti ją atidarytą.Virtuvės laužas kūrenamas visą laiką, kad būtų karšto vandens ar net karštos kakavos.Kada sunku įkalti palapinės kuoliuką į sušalusią žemę, surišk du pagalius skersai - kryžmais; prie to pririšk palapinės virvutę, apdėk sniegu ir gerai sutrypk: nustebsi, kaip tvirtai toks “kuoliukas” laiko.Rengdamasis gulti, nusivilk jau įlindęs į miegamąjį maišą ar antklodes. Užsivilk šiltus marškinius (sweat shirt) su gatavai prisiūtu gaubtuvu galvai ir šiltas ilgas kelnes (trackpants) bei nevartotas dienos metu vilnones kojines. Miegosi šiltai ir patogiai. Tiesa, neužmiršk prieš guldamas gerokai papurtyti maišą, nes oras jame, o ne pats maišas, tave šildys.
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Atsargumas ir drausmingumas 
labai svarbūs stovyklaujant žiemą. 
Saugokis nušalti! Nušalimo pradžia 
pasireiškia: intensyvus šaltumas, 
pilkai balta veido spalva. Labai šą
lančias ausis ir nosį uždenk ranko
mis. Rankas šildyk po pažastimis.

Sustingęs nuo šalčio, eik palapi- 
nėn arba pasidaryton užuovėjon. 
Pastebėjęs, kad nušalei kurią nors 
kūno dalį, užklok nušalusią vietą 
vilnoniu daiktu, pats užsivilk ką 
nors daugiau, stenkis tuojau sušilti 
gimnastikuodamas, gerk karšto gė
rimo, kakavos, ar net vien karšto 
vandens. Įmerk nušalusią ranką ar 
koją i drungną vandenį (jokiu būdu 
ne į šaltą ar karštą!) Jokiu būdu 
nevartok karštų butelių ar šildomų 
lempų. Neik arti laužo! Netrink 
nušalusios vietos. Jokiu būdu nekišk 
nušalusių rankų į sniegą.

Jei kam nors nušaltų koja, atsar
giai numauk jo batą, stenkis laikyti 
koją šiltai. Paguldyk nukentėjusi, 
šiek tiek pakelk jo koją aukštyn, 
kol nuneši jį palapinėn. Skubiai su
sisiek su artimiausiu gydytoju.

Niekada per daug nesušilk! Gali 
mirtinai sušalti, kada stipriai su
prakaitavęs atsisėsi. Sudrėkęs kūnas 
sušąla, todėl gimnastikuodamas — 
kirsdamas medžius, plaudamas 
malkas ar panašiai ką darydamas — 
verčiau nusivilk dalį savo rūbų ir, 
pabaigęs darbą, juos vėl užsivilk. 
Jei žygio metu užpuola sniegas ir 
vėjas, judėk, kiek galint, mažiau, 
taupydamas savo energiją ir kūno 
šilumą. Stenkis nesuprakaituoti ir 
nesušlapti. Nepulk į paniką ir neiš- 
semk savo jėgų. Radęs užuovėją, 
stenkis šiltai laikytis ir ilsėtis. Orui 
pagerėjus, saugiai pasieksi vietą, 
kurion ėjai.

Jei tavo skiltis žygio metu bus 
užklupta akianančios sniego pūgos, 
visi turi prisirišti virve. Nepuldami 
panikon nustatykite kryptį ir, pa
mažu ir atsargiai, surasite stovykla
vietę.

Švedų žiemos ugniavietė — laužas

Švedų skautai stovyklauja Kalėdų 
atostogų metu. Aišku, tik stovyklau
jant įgaunama praktikos ir išdirba
mi nauji metodai. Vienas iš tokių 
išrastų dalykų yra švedų visos nak-

Ak. Sk. Sąj. šventės Chicagoje garbės svečių stalas: ASS dvasios vado
vas ps. kun. J. Kubilius, SJ, Brolijos VS v. s. VI. Vijeikis, fil. D. Dirvonie- 
nė, FSS pirm. R. Dirvonis, buv. korp. Vytis pirm. A. Rauchas.

J. Tamulaičio ntr.

ties laužas, tik šilumai palapinėje 
palaikyti.

Toks laužas vadinamas nying: 
5-6 pėdų ilgumo rąstas perplėšiamas 
išilgai — aišku, geru kirviu, ne ran
kom — paskui įkertamas abejose 
perplėštose pusėse ir vėl sudedamas, 
į tarpą prikišus sausų šakučių, ber-

SKAUTO SUMANUMAS
Skautai atvyko į naują 

vietą. Skautų vadas ir vie
nas iš skautų eina apžiūri
nėdami apylinkę, kur būtų 
geriau įrengus stovyklavie
tę. Vienoje vietoje randa 
lentelę su užrašytomis rai
dėmis: J P P Ž G S R S P.

Skautų vadas klausia 
skauto: ką tas reiškia? 
Skautas truputį pagalvojęs 
sako: “Čia yra pasakyta 
taip:
Jeigu Paėjėsi Penkioliką 
Žingsnių Gražiame Slėny 
Rasi Sidabrinių Pinigų.

Nurodyta kryptimi jiedu 
nužingsniavo p e n k i o 1 i- 
k ą žingsnių ir, tikrai, pa- 
krapščius kupstelį, rado si
dabrinių pinigų. Vadas no
rėjo juos sau pasilaikyti, 

žo tošių ar lapų bei samanų (pra
kurų). Nuo prakurų užsidega įkirs
tas rąsto vidus, ir laužo per visą 
naktį nebetenka kurstyti! Jis taip 
pat padedamas apie 6 pėdas nuo 
palapinės angos ir turi reflektorių.

Linkiu sėkmingai stovyklauti žie
mą. ps. Romas Pakalnis

bet skautas nesutiko. Vadas 
sako, jog jis į šią vietą atve
dė. Skautas gi sako, jog jis 
šią vietą surado. Be to, 
(truputį pagalvojęs sako) 
anoje lentelėje taip yra pa
rašyta.

— Kaip tai, parašyta?! 
Negali būti!, — sako vadas.

Grįžta prie anos lentelės. 
Skautas raides atbulai skai
tydamas sako:

— Čia parašyta taip: PI
NIGUS SKAUTAS RADO 
SKAUTAS GARBINGAS 
ŽMOGUS PINIGAI PRI
KLAUSO JAM.

Vadas nusišypsojo, pada
vė jam pinigus ir sako: 
“Tau juos atiduodu už tavo 
miklų sumanumą”.

(Iš Dėdės Juozo užrašų)

272 —

16



-273

17



2?4-

18



MISIĄS KONCČLE0RU.OJA KUN(<?Ą( SKAUTININKAI 
VACLOVAS ŠARKĄ fVOKteTOA) IR ANTANAS SAULAlTIS 
C^Avy palyvAutla ir. Stovyklos svečiai-—>

SKTN. JARAS ALKIS,,
VUR5lNlNMWr (HLPiaM&I
.STOVYKLOS «eiKACAIS j

ŪKAUJAI 1(2. SKAUTAS 
UETIAJ^ DŪMĄ 
DALYVAUJA PASAJfi' 
KesY3e7?eV6DAMt 
GUMINIUS BATUS, 
PtflTAl KYTUS AAiGZJjCS 
KklMATUl. —----------->

SKUTYS SUDALYTOS 
BeNUaoS-A81G311 
K P-A ŠTU S TO VY KXAU - 
TJYJAI KA/STU^AU 
TRECIOJI STOVYKLA 
Afiieoų K(2-ll\Zozi6.

STOVYKLAUTOJU lig- 
Tus visAf ngbaldo: 
MKBAl l«? UlStėMlMAl 
TOLIAU. Tęsi A NU/
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Anglijoje pagerbtas lietuvių draugas; anglų skautininkas 
Mr. T. Roome - jam įteiktas ordinas UŽ NUOPELNUS. Iš k-di 
s;. Br. Zinkus, s. G. Zinkienė, Mr~ T.. Roome, kitas anglų, 
skautininkas - Mr. Booth, rajono vadas s. Maslauskas 
ir. sesių jaunoji atstovė si. E. Damoševičiūtė.

Kai vasarą įvyko jubiliejine - XX-oji - Anglijos 
ir. sesių stovykla, joje dalyvavo ir gražus būrys mūsų 
ir sesių iš Vokietijos. Nuotraukoje jų būrelis; su vadovais 
vieno priėmimo metu miesto rotušėje.

Anglijos 
rajonas

brolių 
brolių
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MŪSŲ JAUNIESIEMS

KALĖDOS

Salti vėjai pučia, 
žemė snaigėm rėdos. 
Linksmos šiandie Kūčios, 
o rytoj Kalėdos.

Prie puošnios eglutės 
džiaugiamės be galo.
Mirga mums žvakutės 
prie apkrauto stalo.

Su barzda Senelis 
dovanėlę gražią 
per pusnis be kelio 
ant rogučių veža.

Aš Sehelj. klausiu, 
kur jis taip užgaišo? 
Ar žaislų gražiausių 
turi pilą maišą.

Žaisliukus į lovą, 
o dėžes į pečių.
0 Kalėdų Seniui - 
ačiū, ačiū, ačiū L

Laimutis Svalkus

/Iš poezijos rinkinio 
DIENŲ SŪKURIUOS/.

Kairėje:
NEW YORKO vilkiukai prie 
Kalėdų eglutės® Kairėje, 
tuntininkas s.. Kidoliso

Tarp siu, raidžiu yra 19 
medžių vardų.
Jei surasi negirdėtus var

dus kaip-šermukšnis, vinkš
na, skroblas, maumedis, to
polis ar ieva, nenusigąsk.. 
Jie čia priklauso.

BCbEFŠERMU 
GBHGJKLMNO 
T E K L E VA SVZ 
BRCUDFGMJK 
ąžuolaskri 
NA PSRSTViy 
LSFNVINKšN

A 
š 
T 
A 
N 
A

ė N 1 S 
P R S J 
x p y u 
LUKO 
uš Ėb 
B I CA 
G S H L 

J K L I MN PRbT^VZYK 
B C b S F bGMAUMEb I S 
L 1 EPARHJKO LG MNN 
P RSTVEZYBSCL bF I 
I SKROBLAS! GĖMJS 
E K LMN UP RTSVZBCb 
VFOBELISGHJKLMN 
aprstėvztopolI S

b I 5
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MUSU JAUNIESIEMS

MŪSŲ KALĖDOS LINKSMOS

Kai darosi šalta ir miestas 
pasipuošia, pradedame kal
bėti apie Kalėdas.

Turime visokių planų ir 
darbų.

Pirmiausia mama kepa vi
sokius sausainius: eglutes, 
Kalėdų senelius, žvaigždes, 
angelus, zuikius. Mes jai pa
dedame, puošiame sausai
niukus razinkom, migdolais 
ir spalvotais grūdeliais. 
Kęstui šis darbas ypatingai 
sekasi, ir tėveliai sako, kad 
jis tikrai bus arba meninin
kas, arba kepėjas.

Paskui mama nupina Ad
vento vainiką, o mes visi 
perkame žvakes. Sekmadie
niais jas uždegame, pasi- 
meldžiame ir paskui valgo
me riešutus, obuolius ir sau
sainius. Šviesą užgesiname, 
ir mums atrodo, kad mato
me lauželį.

Apie savaitę prieš pačias 
Kalėdas pasidarome skanių 
sumuštinių — kiekvienas 
sau — ir mama išverda ka
kavos. Viską sudedame į 
maišą ir linksmi važiuoja
me pas Šniuolius. Jie turi 
eglučių ūkį ir yra mūsų geri 
draugai.

Išeiname į mišką ir renka
mės medelį. Ieškome, kol 

randame tokį, kuris visiems 
patinka. Tada jį nukertame 
ir pakrauname į automobi
lio užpakalį.

Pabuvę miške, išalkome. 
Tuoj išsiėmėme sumušti
nius ir užkandome.

Staiga Kęstas atsiminė, 
kad šeštadienio mokykloje 
kalbėjo apie šieną, kuris pa
kišamas po Kūčių staltiesės. 
Jis paklausė pono Šniuolio, 
ar jis turi šieno. Ponas 
Šniuolis pagalvojo ir pasa
kė:

— Vincas turi triušių, jis 
turės ir šieno.

Vincas, jo sūnus, tuoj nu
vedė mus į tvartelį, kur ma

tėme labai gražių triušių, o 
kampe — šieno krūvą.

Kęstas nežinojo, kiek šie
no imti, bet tėvelis paaiški
no, kad poros saujų užteks. 
Tiek ir sukišo į maišelį.

Padėkojome ir grįžome 
pas mamą, kuri dabojo mū
sų broliuką. Šiemet jis dar 
tik pusantrų metų, bet ki
tais metais jis jau daug dau
giau supras: visi turėsime 
vėl tikėti Kalėdų seneliu, 
kad jam būtų smagu. Mes 
jau dideli ir žinome, kas 
mums dovanas dovanoja.

Kai aš buvau mažas, tėve
liai puošė eglutę. Dabar 
Kęstas ir aš jiems padeda
me.

Eglutę pastatome į kibirą 
su drėgnu smėliu. Kibirą 
gražiai apsukame blizgan
čiu popierių. Paskui puošia
me medelį margomis gran
dinėmis, auksiniais kanko
rėžiais ir riešutais, obuo
liais ir stikliniais burbulais. 
Tėvelis uždeda žvakes.

Prakartėlę šiemet pasta
tysime aukštai, kad Mariu
kas nepasiektų.

Mūsų Kalėdos bus links
mos, ir jų labai laukiame.

Rimers.
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KAI VAIKAI SLAPTAI MOKĖSI 
LIETUVIŠKAI SKAITYTI

(Iš Prano Mašioto raštų.)

Aštuntų metų vaikui jau ir žie
mą darbo duodavo. Pasodins 
drauge su kitais namiškiais už 
stalo, atneš vilnų pluoštą — pe- 
šiokit, kedenkit. Sėdi ir kedeni, 
nes iš tų vilnų sermėgėlę (švar
ką) žada išausti. Ir plunksnas 
plėšai, kad būtų kuo priegalvėlis 
papildyti.

Kad darbas sparčiai eitų, lenk
tynes, būdavo, varom — kas 
daugiau plunksnų suplėšys, kas 
greičiau paskirtą vilnų glėbį su- 
pešios. Pirštai kruta, dirba, o kas 
nors pasaką seka arba šiaip ko
kius nuotykius pasakoja.

Man vilnas kedenti ir plunks
nas plėšyti greit nusibosdavo.

— Verčiau, mama, kito darbo 
duotum, — paprašiau kartą.

— Gerai, — sako, — gausi.
— Kokio?

Vaikų literatūros kūrėjas rašytojas 
Pranas Mašiotas

— Pamatysi.
Džiaugiausi gausiąs kito darbo, 

tik rūpėjo — kokio.
Vieną dieną mama išsitraukė 

iš pabalkės (sienos jungiamojo 
rąsto) abėcėlę.

— Štai skaityti mokysiesi. Pet
raičių Kaziukas už tave jaunes
nis, o jau paskaito.

Raides jau mokėjau: išmokau 
beklausydamas, kai vyresniąją 
seserį mokė.

Mama paskaitydavo eilutę ir 
liepė man kartoti, o pati pasiėmė 
pirštinę megzti.

Nuo tos dienos kasdien bandy
davau skaityti po valandėlę. Ar 
nelabai sekdavosi, ar dėl ko ki
to vieną dieną tėvelis išsitraukė 
iš pabalkės žąsies plunksną, di
delę, tur būt, iš senės žąsies spar
no išrautą, įskėlė, pasmailino ir 
atsisėdęs prirašė popieriuje visą 
eilę vingelių. Paskui liepė atsi
nešti žemą kėdelę, pasodino ma
ne priei suolo, kur šviesiau, ir lie
pė tokius pat vingius rašyti.

Rašyti man labiau patiko, ne
kaip bandyti skaityti. Atsisėdęs 
rašiau vingius, o plunksna čirš
ka; ji su manim ginčijosi, kad jos 
valdyti nemokėjau. Prašiau plie
ninės plunksnos, tik tėvelis ne
davė. Žąsine plunksna, sakė, 
minkštesnė, rankos nevargina.

Už kelių dienų pradėjau rašy
ti raides. Buvo sunkiau, bet įdo
miau. Labiausiai man patiko, kad 
mama abėcėlę atgal į pabalkę 
įkišo. Visą žiemą rašęs, kitą žie
mą tiesiog iš maldaknygių ėmiau 
skaityti.

Kur dingo mano abėcėlė? Jos 
neišmetė, nesuplėšė. Tuomet bet 
kurios knygos buvo brangina
mos, nepigiai nuperkamos. Rei
kėjo eiti pas žmogų, kuris par
duodavo rožančius, medalikėlius 
ir kitus šventus daiktus. Su juo 
reikėdavo gražiai pasikalbėti, 
tylomis paklausti, kad iš šalies 

kas negirdėtų to klausimo. Tada 
žmogus ar čia pat iš kur plonutę 
abėcėlę ištraukdavo, ar liepdavo 
palaukti, kol atneš.

Mat, mano vaikystėje lietuvių 
knygas buvo uždrausta spaus
dinti lietuviams priprastomis rai
dėmis. Buvo žmonėms siūlomos 
kitos knygos, rusų raidėmis 
spausdintos. Kai caro valdžia 
taip Įmygąs uždraudė, tai ėmė 
jas Prūsų Lietuvoje, daugiausia 
Tilžėje gaminti ir slapčia gaben
ti per sieną.

Už knygų gabenimą bausdavo. 
Bet atsirasdavo drąsių žmonių: 
nueina į aną pusę, naktį persi
velka Įmygu maišą per sieną, pa
deda, kur niekas neras, ir paskui 
gražiai tylomis pardavinėja. Daž
nai elgetos jas duonos maišuose 
išnešiodavo po aplinkinius žmo
nes.
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PRANAS MAŠIOTAS gimė 1863 
gruodžio 19 d. Šakių apskrityje, 
Būbleliu valsčiuje, Pūstelninkų kai
me valstiečiu šeimoje. Augo dūmi
nėje be kamino pirkioje. Pasirengęs 
namuose, Pranas įstojo į Marijam
polės gimnaziją, o po to i Maskvos 
universiteto matematikos fakultetą, 
kurį baigė 1887 metais. Studijuoda
mas lankė lietuviu kalbos paskaitas 
ir savarankiškai studijavo kalbinin
ko K. BŪGOS darbus.

Dirbdamas Rusijoje ir Rygoje, 
Pranas Mašiotas bendradarbiavo 
slaptai Lietuvoje platinamuose laik
raščiuose AUŠROJE ir VARPE. Bet 
daugiausia jis visą savo amžių, 
ypač per Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpi, rūpinosi gera vaiku 
literatūra. Rašė savo kūrybą, vertė 
iš svetimų kalbų. Visuomet buvo 
jaunųjų skaitytoju labai mėgiamas.

Mašiotas mirė 1940 metų rugsėjo 
14 dieną Kaune.

Tuomet caro valdžia pasakė: 
kas turi seniau pirktas knygas, 
gali jas pasilaikyti, bet naujų ne
gali nusipirkti. Kas neklausys, 
bus baudžiamas, ir knygos bus 
atimamos.

Kaip žmonės apsieis be maldų 
knygų, be kalendoriaus, be abė
cėlės. Jie kęsdavo baimę, bran
giai mokėdavo, bet knygas pirk
davosi. Nusiperka naujas malda
knyges, švariai gražiai įrištas, 
pasidžiaugia, pasigėri ir skubi
nasi apdulkinti, kad atrodytų se
nos.

Ir senas ir pasendintas knygas 
turėdavo slėpti: jei suras, turi pa
sakoti, kur ir kada esi ja gavęs. 
Geriau būdavo abėcėlės niekam 
nerodyti.

Mano abėcėlė buvo tylomis ati
duota kam kitam, kuris buvo jos 
reikalingas.

Gal ir gerai padarė: abėcėlė 
man buvo kiek įkyrėjus. Bet šian
dien norėčiau ją turėti — plonu
tę, be piešinėlių, sulankstytą, dul-

MES VISI SU SKAUTŲ AIDU!
RAMBYNO tunto II-oji vilkiuku draugovė Toronte:

I eil.: (k-d) T. Senkevičius, R. Jakubauskas, A. Mačiulis, D. Jankaus
kas ir A. Stauskas.

II eil.: V. Asevičius, R. Beržanskis, R. Bunkrys, G. Senkevičius, P. Staus
kas ii’ E. Kulikauskas.

III eil.: vadovai — ps. B. Poška ir v. si. M. Rusinas.
Jie visi ■— visa draugovė 100% ■— užsisakė Skautų Aidą. Puiku, vyrai! 

Nuotrauką atsiuntė pren. rinkėjas s. VI. Rusas.

DARBŠTI PAUKŠTYTĖ

Apie langą mūs paukštytė 
vis nešioja šapelius; 
jau pradėjo ji statyti 
šičia savo namelius.

Čia ji velka ilgą šiaudą, 
nusitvėrus snapeliu, 
čia ji ore pūką gaudo 
ir plasnoja sparneliu.

kėmis apveltą, tamsią naktį su 
baime pro ginkluotą sargybinį 
gabentą, iš slapto pardavėjo pa
šnabždomis išderėtą, bato aule 
namo parsineštą, po pabalke 
slapstytą.

Kelias gražias abėcėles duo
čiau, kad galėčiau šiandien ją 
savo knygyne turėti.

Visą dieną ji lakioja 
aplink mūsų namelius. 
Čiulba, dirba ir skrajoja, 
stato savo namelius.

Kai ateina naktužėlė, 
reikia jai ir pailsėt. 
Liaujas dirbusi paukštelė 
ir nustoja jau čiulbėt.

Tik saulutė užtekėjo, 
purpt — ir lekia vėl jinai. 
Giesme darbą vėl pradėjo, 
krauna lizdą skubinai.

(Aušrelė II, 1938.)

SKAUTU AIDO Administracija:
SKAUTŲ AIDAS
% Augustinas Orentas 
6840 South Campbell
Chicago, Ill. 60629
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AR TAVE KADA

— Aišku, lupo, kaip nelupo, 
mano Mielieji!!

— Ar dažnai lupo? Už kq? Ar 
skaudėjo?

— Jei lupo, tai ir skaudėjo.
— Papasakok, Tėveli. Kaip ten 

buvo?
— Nu, gerai. Papasakosiu, 

kaip mama mane lupo už misijo
nierišką darbą.

— Misijonierišką darbą, Tėve
li?

— Taip, misijonierišką, nes 
krikštijau žyduką.

— Tėveli, pasakok rimtai!
— Aš pasakoju rimtai, Ginta- 

rėle, tik paklausyk, kaip buvo:
— Gyvenome nedideliam na

mely, vienoje pusėje mes, antro
je — žydai. Gerai sutarėme, tai 
kartą kaimynė paklausė mamos, 
ar aš galėčiau padaboti jos kū
dikį, kol ji nubėgs į krautuvę.

Mama, žinoma, sutiko, ir aš 
nuėjau vaiko ganyti, kuris ramiai 
miegojo lopšely.

Kambarys buvo gražiai sutvar
kytas, bulkos ką tik duonkepėj 
iškeptos, stalas baltai užklotas, 
žvakės pastatytos. Tai kaimynai 
ruošėsi švęsti šabasą — žydų 
šeštadienio šventės išvakares.

Kūdikis nieko nebuvo reikalin
gas, todėl ėmiau dairytis ir ieš
koti užsiėmimo. Staiga man šovė 
į galvą, kad niekur nėra kryžiaus 
ir kad kūdikis nekrikštytas. Pasi
darė gaila jo ir bendrai kaimynų. 
Taigi, švento užsidegimo pagau
tas, susiradau gerą anglį, išžars
tytą iš duonkepės, ir rūpestingai 
pradėjau piešti kryžiaus ženklus 
— ant bulkų, ant sienos prie lo
vos, prie valgomojo stalo ir, pa
galiau, miegančio kūdikio kaktoj.

— Tėveli, Tu tą tikrai darei?

LUPO, TĖVELI?

— Žinoma, dariau: dar šian
dien matau tuos didelius, truputį 
kreivus, juodus ženklus.

— Ir kodėl Tave lupo?
— Nugi, kaimynė grįžo. Kad 

sudejuos, kad griebsis už galvos, 
pamačiusi mano veiklą, kad 
šauksis mano mamos pagalbos!

Taip ir gavau lupti, ir ne juo
kais, nes to iki šiol nepamiršau.

— Ar tik tą kartą Tave lupo. 
Tėveli?

— Kur Tau, Mikai, lupo ir kitą 
kartą.

— Papasakok dar, Tėveli.
— Nenusibodo? Gerai:
— Turėjau tokią tetą su dau

gybe vaikų. Ji gyveno ne mūsų 
kaime, tai bent kartą per metus 
važiuodavome jos lankyti. Prisi
kraudavome visokių gėrybių: 
dešrų, lašinių, taukų, sūrių, na
mie austos drobės, vilnonių siū
lų ir panašiai. Pilnas būdavo ve
žimas. Nieko mama neaiškino, 
tik jos akys ryžtingai švytėjo.

Kartą kažkas atsitiko, ir mes 
ėmėme laukti tetos su šeima at
važiuojant į mūsų namus sve
čiuotis.

Tai buvo naujas, įdomus daly
kas, todėl, kai vežimas sustojo 

prie mūsų trobos, atsistojau ša
lia vartelių ir tylėdamas stebė
jau, kaip viskas vyks.

Teta nulipo nuo vežimo, po jos 
nušoko didesni vaikai, o mano 
mama, vieną po kito, kėlė ma
žesniuosius ant žemės.

Dabar laukiau ryšulių, maišų, 
pintinių su gėrybėm, bet — nieko 
nebuvo.

Negalėdamas suvaldyti savo 
didelio nustebimo, garsiai pa
klausiau tetos:

— O ką Jūs, Tetute, valgysite?
Nespėjau nė užsičiaupti, kai 

mama mane jau griebė už api- 
kaklės, nusitempė į kamarą ir 
lupo, lupo... Ir dar neleido cyp- 
telti.

Tai matote, kaip atsitiko...
— Bet, Tėveli, kam Tave taip 

baudė? Juk buvai dar mažas ir 
teisybę sakei!

— Teisybę, tai teisybę, Miku
ti, bet kad toji teisybė skaudino 
tetą, o to negalima buvo daryti. 
Taip bent galvojo jūsų senelė. 
Toks buvo jos būdas.

— Ačiū, Tėveli. Ir Tu ne kitaip 
padarytum su mumis, žinau tą.

— Žinai, Gintarėle? Iš kur tu tą 
žinai, vaikeli, kas tau sakė?

P. P.

REMKIME SKAUTŲ AIDĄ, KAD GALE TŲ IŠEITI REGULIARIAI.
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SKAUTU AIDO rėmėjai:
(Atkelta iš 270 psl.)

$5.00 — ps. J. Monkus; p. G. Pet
rauskaitė; DLK MINDAUGO dr-vė 
Toronte; NERIES skc. t. Waterbu- 
ryje.

$3.00 — ps. M. Stanionienė To
ronte.

$2.00 — v. s. M. Barniškaitė; p. R. 
Vidžiūnas; p. J. Ardys; s. St. Vaš
kelis; p. Ilgūnas.

$1.00 — p. E. Abelskienė; p. J. 
Gylys; s. V. Abromaitis; v.s. J. Vaiš- 
nys, S J; ps. G. Petrauskaitė; p. J. 
Baliūnas; p. L. Lendraitis; p. J. Pet- 
kūnas; p. Asta Grinis; p. V. Šilėnas; 
s. R. Vabolis; p. J. Butkus; v.s. V. 
Čečetienė; p. A. Butėnas; s. A. Ma
žeika; s. A. Dragūnas; v.s. K. Jonai
tis; p. A. Lesniauskaitė; v.s. I. Jo
naitienė; p. St. Kligys; s. E. Abel- 
kienė; p. V. Katkus; p. J. Jakienė; 
p. M. Rusinas; p. J. Pečiūraitė; v.s. 
V. Tallat-Kelpša; p. R. Karauskas; 
p. T. Grybinas; p. E. Juciūtė; v.s. 
Pr. Nedas; p. R. Veblaitytė; s. V. 
Sviderskas; ps. J. Kazeliūnas; p. A. 
Bliūdžius; p. L. Šimkutė; p. J. Ber
tulis; p. N. Narkeliūnaitė; p. J. Kar- 
klys; p. A. Vaitkevičius; p.p. R. ir D. 
Petrauskaitės; p. L. Saplys.

Ačiū visiems!

Iš Lietuvių Tautosakos: 
MĮSLES:

1. Vienas turi šešias kojas, o eina 
ant keturių.

2. Ir su ūsais, ir su uodega, ir 
plaukuotas kaip katė, bet ne ka
tė.

3. Gaspadorius gieda be knygos.
4. Dieną aklas, naktį mato.
5. Verpia be ratelio, audžia be 

staklių.
6. Aplink nosį sukasi, bet į rankas 

nesiduoda.
7. Pilna troba baltų žmonių.
8. Dešimt dirba, o ką uždirba, tris

dešimt du suvalgo.
9. Saldus, skanus, bliūde nepane- 

šamas.
10. Ateina tylėdama, išeina giedo

dama.
■SĮUtjAt ’01 'seSatKi ’6 

•Sjtyuep jį įbįsjįj 'g 'sX|uea •/, 'sėd 
-ba;h ’9 -sbjoa ’S BpęĮoj 'į -sZpĮBf) 
•£ -sbuįįb^i Z 'SRaųBJ jį sXpIjy -į

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

17. Darbas

Tai labai gausi tematinė filateli
jos sritis, kurios temomis galite su
rinkti ištisus tomus, nors rinkdami 
tik po vieną piešinio pavyzdį. Bet 
dažniausia to paties piešinio yra po 
kelias ar net keletą verčių ir spalvų.

Pašto ženklų, vaizduojančių dar
bą, yra įvairiausių. Vieni vaizduoja 
darbą kaip tokį, kiti duoda darbo 
įrankius ar simbolius. Vieni pašto 
ženklai išleisti kokių nors su darbu 
surištų sukakčių proga, konferenci
joms paminėti, ką nors tokio pa
gerbti, kiti gi (labiausia mėgstami) 
vaizduoja atstatomas valstybes ar 
laisves, panaikintą vergiją ar oku
paciją, kūrybą, jėgą, energiją, ver
žimąsi į geresnį ekonominį būvį, 
atstatymą po kokių gamtos nelaimių 
ar po karų.

Yra tačiau institucijų, kurios nuo
lat išleidžia pašto ženklus. Pavyz
džiui, Šveicarijoje veikia toks Jung
tinių Tautų (anksčiau Tautų Sąjun
gos) žinioje esąs Tarptautinis Darbo 
Biuras ar Tarptautinė Darbo Orga
nizacija (ILO), kuri sau atskirus 
pašto ženklus išleidžia ir vartoja 
jau nuo 1923 metų. Pradžioje buvo 
daromi perspausdinimai ant šveica
riškųjų pašto ženklų, gi nuo 1956 m.

Kito nemylėjęs, mylimas nebūsi.
Melagis pasaulį pereis, bet nesugrįš.
Pinigai rasti — dar ne tavo.
Vargus žmogus užmiršta, bet pikto žodžio — niekados.
Ankšta jo pirkelė, bet gardi duonelė.
Yra žmonių — nėra žmogaus.
Kaip moku, taip šoku.
Kas tau sunku, ir kitam nelengva.
Darbus atlikus, linksma švęsti.
Tik gegutė nesirūpina savo vaikais.

Nr. 57. Stalius 
(Vengrija, 1955 m.)

pradėti leisti pašto ženklai atskiru 
piešiniu (kasyklų darbininkai, sim
bolinis fabrikas).

Šiais metais buvo minima anks
čiau minėtos organizacijos 50 metų 
įsteigimo sukatkis, tai beveik visos 
valstybės išleido po vieną ar ir net 
po kelis tai sukakčiai paminėti paš
to ženklus.

Iš paskirų valstybių paminėsime 
šiuos-pavyzdžius. Lietuva išleido 
pašto ženklų, kuriuose parodytas 
sėjėjas ir piovėjas, Latvija rodė plo
vėją ir gydytoją, Estija keletoje 
pašto ženklų vaizdavo audėją, kal
vį ir rugių rinkėją, Suomija rodė 
artoją, medkirtį, sėjėją, žvejus, sie
lininkus, lentų piovimą, šluotų riši
mą, sviesto mušimą, Vokietija dau
geliui atvejų vaizdavo liejyklų dar
bininkus, kalnakasius,piovėjus, ar
toją, Rusija — kūjį su pjautuvu ir 
įvairiausius ūkio ir fabriko darbus.

Ant Bernotas

— 285

29



Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų cent
riniame name, Putnam, Connecticut veikia 
Immaculata spaustuvė. Skautų Aidas joje 
buvo spausdinamas nuo 1964 iki 1969 metų. 

Apatinėje nuotraukoje seselė rakina formų 
spausdinimo mašinoje. Seselių spaustuvė 
veikia nuo 1949 metų ir joje spausdinami 
beveik išimtinai lietuviškos knygos bei žur
nalai.

j Tikros SESĖS SKAUTĖS ir tikri BROLIAI SKAUTAI skaito SKAUTŲ AIDĄ.

286 —

30



Chicagos; LITUANICDS tunto L.K.. ALGIMANTO laivo vadas. p».. 
A.. Al-čiauskas jūrų skautams aiškina programinius dalykus 
jūrų skautų būkle.

Chicago® LITUA- 
NICOS tunto jūr. 
sk^ L.K.ALGIMAN
TO laivas'.
Vid. sėdi beb

rų globėjas j.p. 
R. Kunstmanasiii 
laivo vadas; v ..v. 
J. Jovarauskas.

Stovi instruk
toriai vii. R. 
Vidžiūnas, vr. 
G., Čepėnas, vr« 
E. Leipus ir V„ 
Čekanavičius.

-287
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Lietuvių Skautų Brolijos Oro Skautų Skyr. vedėjas ps. Jonas Gierštikas
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DOBI -3

Tai vienvietis naikintuvas, kuriam panaudotas BMW 185 a.j. 
motoras. Jo statyba vyko tokiu pat būdu kaip ir Dobi II.

Bandymo daviniai nebuvo nustatyti, nes tinkamai Dobi III iš
bandyti nepavyko. Lėktuvo greitis, atsižvelgiant i motoro galingu
mą buvo didelis, bet pastovumas ore ir matomumas menkoki.

1926 m. birželio mėn. 8 dieną J. Dobkevičius, besileisdamas 
užkliuvo už medžio ir krisdamas, mirtinai susižeidė.

Dobi - 1

Dobi - 3
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AKADEMIKU JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ

Po pamaldų Tėvų Jėzuitų koply
čioje ir mirusiųjų lankymo šv. Ka
zimiero Lietuvių Kapinėse, Chica- 
gos akademikai skautai atšventė 20 
metų skyriaus veiklos sukaktį š. m. 
XI. 16 d. puošnioje Golden Age res
torano salėje.

Susirinkus stud, skaučių dr-vės ir 
Korp! Vytis nariams-ėms ir abiejų 
vienetų filisteriams, viso apie 110 
asmenų, minėjimą atidarė Chicagos 
ASS fil. pirm. R. Dirvenis, į garbės 
prezidiumą pakviesdamas ASS Chi- 
cagos skyriaus pirmąją organizatorę 
A. Dailitkienę, pirmuosius pirmi
ninkus A. Jagutienę, V. Mikūną; 
skyriaus dvasios vadovą kun. J. 
Kubilių, S.J., ir LSB VS v. s. V. Vi- 
jeiki. Minėjimą pravedė R. Griške- 
lis.

Minėjimo kalbėtojas kun. J. Ku
bilius, S. J., pabrėžė, kad akademi
kui neužtenka žinoti apie skautybę 
—-jis turi ją vykdyti praktiškai: 
pareiga tėvynei prašosi konkrečių 
darbų, kad ir, pvz., stengtis grąžinti 
atskirai nuėjusius lietuvius į tauti
nį darbą; pareigą Dievui atliekama 
gyva praktika, o pareiga artimui 
neapsiriboja pagalba tiems, kurie 
turi intelektualinių, profesinių ar 
vargo problemų, bet apima skauty- 
bės principų įgyvendinimą bendrai. 
“Būtų labai gera, kad per 20 atei
nančių metų mūsų ASS socialiniai 
susirinkimai būtų taip pat ir mūsų 
išeivijos problemų nagrinėjimas ir 
atsakymų ieškojimas”, baigė žodį 
kun. J. Kubilius, S. J.

Šventės progą dalyviams buvo 
pristatytos naujos skyrių valdybos 
1970 metams. ASD valdybą sudaro: 
pirm. V. Bobinaitė, sekr. B. Petraus
kaitė ir kand. glob. J. Ruibytė.

Korp! Vytis valdybą sudarė: pirm. 
Br. Žukauskas, sekr. A. Vasaitis, ižd. 
G. Plačas ir reikalų ved. V. Sadaus
kas.

Dėkodamos už gerą vadovavimą, 
sesės įteikė gėlių puokštę buv. ASD 
valdybos pirm. R. Baraitei ir kandi
dačių globėjai G. Pagirytei.

Šventei buvo pristatytos 5 naujos 
ASD tikrosios narės: E. AglinSkai- 
tė, V. Ruibytė, V. Sabaliūnaitė, V. 
Sparkytė ir N. Stakauskienė.

Buvo pristatyti ir nauji filisteriai: 
A. Kieinaitis, A. Laučienė, E. Šiur- 

naitė, A. Tamošiūnaitė, I. Žukaus
kienė, J. Žukauskas, A. Rauchas.

Raštu sveikino Lietuvos gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis, o žodžiu 
geriausius linkėjimus pareiškė v. s. 
V. Vijeikis.

Šventės meninę dalį puikiai atli
ko dainininkių J. Bobinienės, M. 
Momkienės ir G. Peškienės trio. 
Joms akomponavo A. Vasaitis.

Meninę programą sekė vaišės, 
dainos ir šokiai.

Prisimenant pirmąsias ASS Chi
cagos skyriaus metines šventes, ten
ka konstatuoti, kad jų forma ir tu
rinys gerokai pasikeitė. Gerokai pa
sikeitė ir filisterių veidai bei jų 
eilės, tačiau skautiškoji dvasia ta 
pati. Nuoširdi, skautiška dvasia su 
šių laikų atspalviu tryško ir iš da
bartinių junjorų ir senjorų, ypač se
sių tarpe, kas rodė, kad šios kartos 
akademikai skautai Chicagoje eina 
tuo pačiu keliu, kuris buvo pradė
tas prieš 20 metų išeivijoje.

fil. B. Juodelis

Iš akademiku iškilmių. Akademikių skaučių draugovės pasižadėjimą 
duodanti stud. E. Aglinskaitė. Prie vėliavos stovi Kernavės skaučių t. tun- 
tinnkė ps. fil. D. Dundzilienė ir pasižadėjimą davusios sesės D. Vaičeliūnai- 
tė r N. Stakauskaitė. J. Tamulevičio ntr.

V. s. Eugenijus Vilkas, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio

Vadijos Pirmininkas

Nepalikite
be SKAUTŲ AIDO 

1970 metais!
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Maloniai pranešu, kad Lietuvių Skautų Sąjungos žurnalas SKAUTŲ 
AIDAS, 6-rius metus leistas Putname, Conn., ligšiolinei jo redakcijai ir ad
ministracijai iš pareigų atsisakius, nuo 1970 metų pradžios perkeliamas i 
Chicagą.

Skautų Aidą redaguos:
redaktorius — s. Juozas Toliušis, 7418 So. Claremont, Chicago, Ill. 60636; 
redakcinės komisijos nariai —

v. s. Alė Nanrikienė, 6041 S. Fairfield Ave, Chicago, Ill. 60629;
v. s. kun. Juozas Vaišnys, SJ, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636;
s. Balys Vosylius, 7120 So. Rockwell, Chicago, Ill. 60629;

technikinis redaktorius ■— v. s. Vladas Vijeikis, 4346 So. Western Ave,
Chicago, Ill. 60609; 

administratorius —■ ps. Augustinas Orentas, 6840 So. Campbell, Chicago, Ill. 
60629.

Skautų Aidą spausdina ViVi spaustuve Chicagoje.
Skautų Aido metinė prenumerata $4.00.
Laukiama, kad visi LSS nariai ir narės bei skautų-čių rėmėjai prenu

meruotų Skautų Aidą ir jam talkintų išsilaikyti.
Rankraščius, iliustracijas ir kitą turinio medžiagą siuntinėti Sk. Aido 

redaktoriaus adresu.
Prenumeratas, pinigus ir k. tokius reikalus tvarko Sk. Aido adminis

tratorius, todėl tais reikalais susisiekti su juo.
Visaip palaikykime mūsų Skautų 

jai ir administracijai.
Budžiu

IŠRINKTA NAUJA
LSS 1969 m. Suvažiavimas išrin

ko šiuos LSS vadovus:
LSS Taryba:
Bendruoju (Suvažiavimo visu

mos) sąrašu: s. A. Bobelis (109 bis.), 
v. s. M. Jonikienė (146), v. s. A. 
Saulaitis (211), v. s. V. Tallat-Kelp- 
ša (96), v. s. J. Vaišnys, SJ (97) ir 
s. A. Zaparackas (133).

Seserijos sąrašu: v. s. F. Kurgo- 
nienė (71), v. s. A. Namikienė (72), 
s. I. Nenortienė (106) ir v. s. O. Sau- 
laitienė (98).

Brolijos sąrašu: v. s. A. Karaliū
nas (70), s. V. Namikas (81), s. A. 
Saulaitis, SJ, (119) ir v. s. E. Vilkas 
(100).

Ak. Sk. Sąj. sąrašu: v. s. fil. E. 
Korzonas (25), ps. fil. St. Matas 
(39), s. fil. V. Mikūnas (27) ir s. R. 
Molienė (24).

Seserijos: Vyr. Sk-kė — s. L. Mi-

Aidą! Uoliai talkinkime jo redakci-

v. s. A. Saulaitis.

LSS VADOVYBĖ
lukienė (123-0-8), V.S. Pav. — s. 
St. Subatienė (126-0-7), Sės. Garb. 
Gynėja — ps. A. Čekienė (110-4-6).

Brolijos: Vyr. Sk-kas — v. s. P. 
Molis (129-11-17), V.S. Pav. — s. Č. 
Kiliulis (134-6-14), Br. Garb. Gy
nėjas — s. V. Jokūbaitis (113-15- 
20).

Ak. Sk. Sąj.: Vadijos Pir-kas — 
s. fil. L. Grinius (41-1-4), Pirm. 
Pav. — s. fil. St. Gedgaudienė (43- 
1-1), Ak. Sk. Sąj. Garb. Gyn. — v. 
s. fil. J. Dainauskas (40-0-6).

LSS Garbės Teismas: v. s. St. Kai
rys (177), v. s. Br. Kviklys (179) ir 
v. s. C. Senkevičius (123).

LSS Kontrolės Komisija: ps. R. 
Jakubauskas (255-8-28), ps. J. Sta
šaitis (265-2-25) ir s. N. Užubalienė 
(261-7-17).

LSS Rajonų Vadai: Australijos — 
s. A. Jakštas (22), JAV Atlanto —

Naujasis SKAUTU AIDO 
redaktorius

s. Juozas Toliušis.
Naujasis Skautų Aido redaktorius 

aktyvus skautas nuo 1932 m. Ėjęs 
pskl., skiltininko, draugininko, tun
to vadijos nario ir dvi kadencijas 
Brolijos vadijos nario pareigas.

Spaudoje reiškiasi nuo 1947 m. 
Rašytojas, premijuoto romano auto
rius.

Mokėsi Pagėgiuose, Tauragėje; 
studijavo Kaune, Bavarijoje ir da
bai- vėl studijuoja inžineriją Chica
goje.

Naujajam redaktoriui s. J. Toliu- 
šiui ir visam jo redakciniam kolek
tyvui linkime geriausios sėkmės!

s. M. Subatis (46), JAV Vidurio — 
v. s. Pr. Nedas (69), JAV Ram. Van
denyno — s. R. Dabšys (30-4-3) ir 
Kanados — s. K. Batūra (18-3-1); 
LSS Tarybos atskirai išrinktas: 
Anglijos raj. — s. J. Maslauskas.

Suvažiavime buvo užsiregistravu
sių 379 dalyviai. Balsavo 308 asm.

LSS Taryba turi išsirinkti Tary
bos Pirmininką; po to sudaroma 
Pirmija.

Sveiki, mieli Vadovai ir Vadovės! 
Gero vėjo!
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Naujų skautiškųjų metų 
pradžia

Š. m. lapkričio mėn. 23 d. New 
Yorko skautai-ės pradėjo naujus 
veiklos metus. 11 vai. skautai-ės or
ganizuotai dalyvavo Šv. Mišiose, 
Apreiškimo par. Bažnyčioje, tą pa
čia. diena, esant ir Kariuomenės 
Šventei, visi pasimeldė už visus žu
vusius už Lietuvos laisvę. Progai 
pritaikintą pamokslą pasakė kun. 
A. Račkauskas.

Po pamaldų, visi susirinko para
pijos didžioje salėje, kur įvyko iš
kilminga sueiga. Įnešus gausias
N. Y. Skautų-čių vėliavas, atidavus 
raportus, vyko oficialioji sueigos 
dalis.

LSS Vyr. Skautininkės įsakymu 
apdovanotos trys Neringos tunto 
draugininkės Tėvynės Dukros žy
meniu, būtent: vyr. sk. v. si. D. Le- 
veckytė, vyr. sk. v. si. A. Samušytė 
ir vyr. sk. v. si. G. Siemaškaitė. To
liau sekė draugovių įsakymai. DLK 
BIRUTĖS d-vės skautės: L. Biruty- 
tė, L. Čerkeliūnaitė, R. Gerulaitytė,
O. Matulaitytė ir R. Milukaitė įsi
gijo II-jį patyrimo laipsnį. III-jį pa
tyrimo laipsnį įsigijo ir skautės įžo
dį davė R. Blažaitytė.

Paukštyčių PUŠELĖS d-vės sesės 
Vilija Katinaitė ir Audronė Bikne- 
vičiūtė išlaikė I-jį patyrimą ir per
ėjo kandidatėmis į skaučių d-vę. 
Paukštytės — A. Bulotaitė, D. Šu- 
laitytė ir D. Jurkutė įsigijo II-jį pat. 
laipsnį.

“Lietuvoje Augančių Gėlių Kon
kurse” — pravestame paukštyčių 
d-vėje, I-ją vietą laimėjo Rasa Bo- 
belytė, II-ją — Jolita Gudaitytė ir 
III-ją — Viktutė Jonynaitė. Pažy
mėtini darbai Linos Bobelytės, Aud
ronės Katinaitės ir Vilijos Katinai- 
tės.

Toliau sekė TAURO tunto įsaky
mai. Pirmiausiai, LSB Vyr. Skauti
ninko įsakymu s. v. v. si. Antanas 
Miklas apdovanotas Vėliavos žyme
niu. Į vyresniškumo laipsnius tunto 
įsak. pakelti: į vyr. skiltininko 
laipsni — s. v. si. Gediminas Mika
lauskas, į paskiltininkio laipsnį — 
s. v. Algis Bandžiukas ir Juozas Dič- 
pinigaitis.

DLK ŠARŪNO d-vės drauginin
kas s. v. v. si. A. Miklas, jam pačiam

New Yorko Skautams Remti Komitetas

R. Kisieliaus ntr.

New Yorko Skau-
tams Remti Komite-
tas: (sėdi) p. V. Ba-
liunienė ir p. I. Ga-
runkštienė, (stovi) p.
T. Jasaitis ir p. A.
Bulotienė, nuotrau-
koje trūksta p. V.
Katino.

Naujai išrinktas Komitetas: p. 
A. Bulotienė — pirmininkė, p. V. 
Baliūnienė — iždininkė, p. T. Ja
saitis — vice-pirm., p.p. I. Garunkš- 
tienė ir V. Katinas — nariai.

Iki 1970 m. vasaros komitetas rū
pinsis vaikų pavalgydinimu sueigų 
metu, ruoš maistą Kaziuko Mugės 
pietums, bus suruoštas tradicinis 
Pavasario Balius ateinančių metų 
gegužės 30 d. Viešp. Atsimainymo 
par. salėje.

prašant, atleistas iš pareigų, nau
juoju draugininku paskirtas s. v. si. 
Ričardas Krulikas.

Pažymėtina, kad š. m. rajono 
TRAKŲ stovykloje broliai: psl. A. 
Osmolskis ir psl. T. Osmolskis įsigi
jo I-jį pat. laipsnį, o P. Redikis II- 
jį pat. laipsnį. Taip pat aukštesnius 
patyrimo laipsnius įsigijo: I-jį psl. 
R. Labutis ir A. Jankauskas, III-jį 
pat. laipsnį įsigijo Jonas Vainius, 
kuris šioje sueigoje davė ii’ skauto 
įžodį. Į DLK ŠARŪNO d-vę kandi
datu įstojo Arūnas MiČiulis. Psl. T. 
Osmolskis įsigijo sekančias specia
lybes: astronomo, dainininko, ke
liautojo, muzikos mėgėjo ir filatelis
to, psl. A. Osmolskis: dainininko, 
keliautojo ir filatelisto.

Vilkiukų d-vės broliai: Tomas 
Garankštis, J. Vilgalys, D. Bobelis, 
A. Gudaitis ir G. Bivainis įsigijo II- 
jį patyrimą. R. Naronis įsigijo III-jį 
pat. ir davė vilkiuko įžodį. T. Ga

Komitetas taip pat žada surengti 
skulptoriaus Dragūnevičiaus paro
dą, sąlygoms leidžiant, Tėvų Pran
ciškonų Kultūros Židinyje, apie 
ateinančių metų bal.-geg. mėn.

Tėvų K-tas jau nuo seniai nuo
širdžiai rūpinasi New Yorko skautų- 
čių gerove, jiems talkindami darbu 
ir teikdami lėšas stovyklavimo, ke
lionių ir kitoms išlaidoms padengti. 
Jiems priklauso visų N. Y. skautų- 
čių šilta padėka. B.K.

rankštis ir G. Bivainis įsigijo sto
vyklautojo specialybę. Į Vilkiukus 
kandidatais įstojo šie broliai: P. 
Gvildys, A. Kezys, R. Kezys, R. 
Česnavičius, A. Šidlauskas ir du 
broliai Verbos.

Paukštyčių d-vė taip pat pratur
tėjo nauju prieaugliu: įstojo kandi
datėmis: L. Alksninytė, A. Bandžiu- 
kaitė, R. Bandžiukaitė, D. Gvildytė, 
V. Jurytė, R. Kidolytė, A. Šidlaus
kaitė ir R. Šidlauskaitė.

Sueigoje sveikinimo žodį tarė AR 
Vadas s. A. Bobelis ir AR LSS Va- 
deivė s. L. Milukienė.

Po oficialiosios sueigos dalies se
kė lauželis, kurį baigiant, šiai pro
gai pritaikintą pašnekesį pravedė s. 
V. Šventoraitis, kuris, kaip buvęs 
karininkas ir tuo pačiu ir skauti
ninkas, vaizdžiai pabrėžė artimumą 
tarp Lietuvos kariuomenės ir skau
tų. Sueiga baigta sugiedojus Atei
na Naktis. B. K.
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Rankdarbių Kursai Bostone
Nemažai Atlanto Rajono sesių su

sirinko Bostone š. m. spalio 18-19 
d.d., kur vyko rankdarbių kursai.

Kursus organizavo ir pravedė 
daugeliui gerai žinoma savo nagin
gumu s. Ina Nenortienė. Jos prama
tyta kursų programa buvo tikrai 
įdomi ir įvairi, o jos paruošti pa
vyzdžiai puikūs.

Sesės buvo labai sudomintos me
džio dekoravimu, deginimu, piaus- 
tymu ir dažymu. Daugelis pabandė 
ir įsitikino, kad su trupučiu kant
rybės ir pačios gali pasidaryti gra
žių medinių papuošalų ir kambariui 
puošmenų. O kokios geros idėjos, 
ruošiantis Kaziuko mugei!

Dar rodos norėtųsi padeginti, pa
dažyti, o jau sesė Ina pradeda ro
dyti kita, dalyka. — batiko tapybą. 
Čia vėl labai įdomus darbas, ir, nu
stojusios gražinti medinius daikte
lius, stebime demonstracija.. Gerai 
pasižiūrėjusios, ir visos kursų daly
vės pabando ir... nustemba, dailūs 
paveikslai ir kitokie daiktai gana 
greitai gauna formą.

Nespėjus nė gerai įsidirbti, atei-

Taip bedirbant ir besimokant at
ėjo ir vakaras. Po vakarienės s. V. 
Kleinienės namuose, jaunesnės kur- 
santės dar panoro pasižvalgyti po 
Bostoną, lydimos ps. L. Kiliulienės.

Kitos susirinkome sesės Nenortie- 
nės namuose, kur ji rodė ir aiškino 
tautinių lėlių ir vilnietiškų verbų 
gaminimą. Ir čia radome, kad mes 
dar labai nedaug mokame, ir buvo 
ko pasimokyti.

Galop nusileidome į rūsyje įreng
tą sesės Inos dirbtuvę, iš kurios iš
eina pasakiško grožio papuošalai, 
metaliniai, keramikiniai, emaliuoti, 
sunku būtų viską ir suskaičiuoti! 
Čia matėme ir susipažinome su jos 
darbo įrankiais, įvairiausia medžia
ga ir pasigėrėjome jau užbaigtomis 
segėmis, emale dekoruotais, ir ke
ramikos dubenėliais, peleninėmis ir 
kitokiais gražumynais. Daugelis gal 
pirma, kartą pamatė lietuviškas 
stakles, kuriomis galima tiek daug 
gražių daiktų pačioms nušiaušti. 
Tik vėlus laikas privertė visas išeiti 
iš dirbtuvės, o rodos dar daug kas 
nespėta pamatyti ir paklausti.

Sekmadienį po pamaldų vėl susi
rinkome būkle, kur tęsėsi kursai. 
P. Ilga Vilde (latvė) parodė, kokių 
puošmenų galima pasigaminti iš 
gamtoje rastų augalų, sėklų ir kito
kių daiktų. Dar sesė Ina pamokė 
mobilų gaminimą, ir jau atėjo lai
kas pagalvoti apie namus, nes juk 
viskas turi turėti pabaigą, o ir sesę 
Iną jau buvo pats laikas paleisti tik
rai pelnytam poilsiui.

Išsiskirstėme kupinos idėjų ir pla
nų ateičiai.

Kursų instruktoriai buvo s. Ina 
Nenortienė, židinietė sesė Teresė 
Leveckienė, p. Jonas Baltrašiūnas, 
p. Ilga Vilde.

Kursų dalyvės buvo: Audra Ka- 
rašaitė ir Dana Kiaušaitė — Eliza
beth; Zina Čerkienė — Waterbury; 
Regina Aleksandravičiūtė, Vida Ko
vaitė, Carla Liutermozaitė, Danutė 
Liutermozienė, Aldona Saiminin- 
kienė — Hartford; Birutė Kidolienė 
— New York; Milė Palubeckaitė — 
Worcester; Irena Kalvaitienė, Danu
tė Paliulytė, Daiva Kleinaitė, Dana 
Veitaitė, Laima Kiliulienė — Bosto
nas. B. K.

na ir pietų pertrauka. Sėdame Į ma
šinas ir skubame pietų, kuriuos pa
ruošė s. S. Subatienė. Visos skuba 
valgyti, nes įdomu, ką sesė Ina to
liau parodys. Sugrįšusios į Bostono 
skautu, būklą, vėl kimbame į darbą. 
Atvyksta demonstruoti p. J. Baltra
šiūnas, kuris parodo visas kerami
kos gaminimo, dažymo ir deginimo 
paslaptis. Po jo demonstracijos sesė 
Ina rodo gipso liejimą smėlyje. Vėl 
visos bandome, ir vėl tenka nusteb
ti, kokios šaunios plaketės, stalo 
papuošalai, visokiausių formų, iške
liama iš smėlio.

Sesė Nenortienė taip pat demons
travo mozaikos dėstymą, klijavimą, 
paaiškino net, kaip pačioms galima 
pasigaminti mozaikinių plytelių. 
Čia vėl naujas menas, naujos idėjos. 
Beje, negalima pamiršti ir kitos ins
truktorės, Bostono židinietės sesės 
T. Leveekienės, kuri rodė medžio 
dažymą ir davė daug reikalingų ži
nių, kokią medžiagą ir dažus nau
doti, kad gavus norimus rezultatus. 
Ji ir kitų demonstracijų metu pa
dėjo sesėms susigaudyti pirmą kar
tą matomuose darbuose.

LSS Tarybos narys s. A. Zaparackas ir Brolijos Vadijos narys s. A. 
Saulaitis, S J, šia. vasarą keliavo Europoje, aplankė daug lietuvių kolonijų 
ir susitiko daug mūsų skautų-eįų. Savo kelionę aprašė spaudoje, o Sk. Ai
dui pateikė nuotraukų pranešimą, kuris įdėtas nr. 9 ir šiame numeryje. La
bai vykusi p. R. Palmerio II. 16 gimnazijoje karikatūra, viena iš 3-jų, pa
rodo abudu skautininkus su jų “žirgu”.
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Bostonas, Mass.
“KALĖDOS LIETUVOJE”

Po tokiu anglišku užrašu lapk. 28 
d. miesto burmistrui K. White ati
darant Kalėdų sezoną, atsistojo ir 
lietuviška šiaudinukais papuošta 12 
pėdų eglaitė.

Tai skaučių Židinio valdybos ilgų 
pastangų vaisius. Eglaitė matoma ir 
iš lauko, stovi pačioje Bostono mies
to valdybos rūmų centrinėje audito
rijoje, kur vyksta visas dienos di
delis judėjimas bei Įvairios kalėdi
nės programos. Ornamentų pagami
nimui Židinietės praleido 1600 dar
bo valandų.

Išmokti šiaudinukų meno Židinie
tės pasikvietė iš Čikagos instrukto
rę p. P. Vaitaitienę, kuri labai 
kruopščiai pravedė kursus, atsivežu
si su savim 40 skirtingų padarytų 
gyvų pavyzdžių. Kursai vyko visą 
savaitę skautų būkle, ir juos lankė 
apie 30 asmenų net iš Norwoodo ir 
Putnamo.

Lietuviška eglaitė patraukia lan
kytojų dėmesį ir sulaukia palankių 
atsiliepimų.

Atgaivinta skautų vyčių 
Perkūno d-vė .New Yorke
Jau kuris laikas neegzistavusi 

New Yorko skautų vyčių “Perkūno” 
draugovė, ir vėl pasirodė kaip gy
vuojantis ir priaugantis vienetas.

Atsirandant vis daugiau s. v. am
žiaus prieauglio, “Tauro” tunto tun- 
tininkas s. V. Kidolis, ėmėsi rimtų 
žygių, kad “Perkūno” d-vė vėl bū
tų atgaivinta. Šiuo metu joje yra 12 
jaunų s. vyčių ir kandidatų, susibū
rusių dviejuose būreliuose, “Žilvi
no” skautų vyčių būrelis ir kandi
datų būrelis.

“Perkūno” d-vės draugininku yra 
s. v. v. si. Bronius Nemickas, adju
tantu — s. v. psl. Algis Bandžiukas. 
“Žilvino” būrelio vadas s. v. si. Ri
mantas Rauba, kandidatų būrelio — 
s. v. v. si. Antanas Miklas.

Broliai vyčiai ir kandidatai jau ne 
kartą talkino New Yorko visuome
nei, įvairių švenčių ir parengimų 
metu, taip pat jie daugumoje yra ir 
N. Y. TAURO tunto vadovai.

SKAUTŲ AIDAS 1964 - 1969 metais
Iš Kanados Skautų Aidas i JAV-es atkeltas 1964 m. pradžioje.
1964 m. jo išleista 12 numerių, iš viso 304 puslapiai. Pirmijai nutarus, 

toliau jau leista po 10 numerių per metus.
1965 m. išleista 10 num., 252 psl. Tais metais pradėta Sk. Aido dalia 

(8 pslp.') spausdinti ofsetu, kad būtų galima įdėti dar daugiau nuotraukų 
ir labai nepadidėtų išlaidos.

Sk. Aidas spausdinamas Nek. Pr. Mar. seserų kongregacijos spaustu
vėje Putname; ofsetas spausdinamas Waterburyje.

1966 m. Sk. Aido išleista 10 num., 244 pslp.; 1967 m. — 240 pslp.; o 1968 
m., šalia 10 reguliarių numeriu, 268 pslp., išleista dar ir specialus (28 pslp.) 
numeris, a. a. v.s. A. Matoniui atminti. 1969 m. — 10 num. 296 psl.

Pirmijai nutarus ir apsiėmus mokėti leidimo išlaidas, pradėta leisti va
dovėms vadovams ir tėvams specialus vadovavimo klausimais laikraštis 
SKAUTYBĖ, kurio 1965-1968 m. laikotarpiu išleista 13 num., iš viso 384 
pslp. Pirmijos dėka SKAUTYBĖ buvo nemokamai siuntinėjama visiems 
Skautu Aido gavėjams.

Skautybėje buvusi medžiaga, kiek perdirbta, paruošta i atskirus vado-’ 
vėlius. Vienas jų — STOVYKLŲ VAKARAI — Brolijos Vadijos išleistas 
1968 m. Kitas — SKAUTU UŽSIĖMIMAI — veikalas dabar leidžiamas Bro
lijos Vadijos. Du kiti vadovėliai — SKAUTU VADOVAS ir SKAUTU STO
VYKLOS yra paruošti spausdinti.

PHILADELPHIA
Dar viena vėliava Philadelphijos 

padangėje. Philadelphijos ŽEMAI
TĖS DR-VĖ XI. 30 d. pašventino 
savo vėliavą, visuomenei ir Eliza- 
betho ir New Yorko skautų atsto
vams dalyvaujant.

Iškilmės buvo pradėtos mišiomis 
šv. Andriejaus bažnyčioje. Lekto
riaus pareigas atliko sk. vytis G. 
Dragūnas, gražų pamokslą pasakė 
kun. P. K. Sakalauskas.

Tuoj po mišių parapijos salėje 
įvyko vėliavos šventinimo apeigos, 
iškilminga sueiga ir laužas.

Vėliavos krikšto tėvais buvo vyr. 
skautė D. Dragūnienė ir sk. vytis 
H. Savickas. Vėliavą pašventino 
kleb. kun. J. Degutis. Perskaičius 
ir pasirašius vėliavos krikšto aktą, 
krikšto tėvai vėliavą įteikė ŽEMAI
TĖS dr-vės dr-kei D. Norvaišienei. 
Sugiedojus Lietuvos Himną, vėliava 
buvo perduota dr-vės vėliavinin- 
kėms.

SKAUTU AIDA 1970 metams užsisakyti 
naujuoju Skautu Aido administracijos adresu:

Skautu Aidas, 
% Augustinas Orentas, 
6840 South Campbell 
Chicago, Ill. 60629.

Atlanto raj. vadeivė s. L. Milu- 
kienė tarė sveikinimo žodį. Buvo 
perskaityti sveikinimai iš v. s. O. 
Rozniekienės iš Čikagos ir Pušyno 
dr-vės Washingtone.

Dr-kė D. Norvaišienė padėkojo 
visiems, prisidėjusiems prie šventės, 
ypač ps. B. Kidolienei, kuri taip 
dailiai pasiuvo vėliavą, ir ps. D. 
Surdėnenei, išugdžiusei ŽEMAITĖS 
dr-vę į veiklų vienetą. Abiem skau- 
tininkėm buvo įteiktos dovanėlės.

Pagrindinę kalbą pasakė Atlanto 
raj. vadas s. A. Bobelis.

Prie laužo, kurį pravedė vyr. sk. 
V. Majauskienė, sekė pasirodymai 
ir linksmos, skautiškos dainos, o už 
vaišių stalo visi šventės dalyviai 
maloniai pabendravo.

Po nauja vėliava Philadelphijos 
skautėm linkėtina ir toliau taip 
sparčiai darbuotis ir skiepyti jauni
mui gražiuosius skautiškus obalsius.

S. M. J.
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Skautų Aido platintojai ir jo pre
numeratų rinkėjai, du iš daugelio:

DU ŽYMIAUSIEJI

SKAUTŲ AIDO 
bendradarbiai:

Skautų Aido turiniu ir išvaizdai 
sukurti reikia didelės talkos. Be re
dakcijos, prie to darbo labai prisi
deda sesės ir broliai visuose rajo
nuose. Vieni jų kada-ne-kada kuo 
padeda, kiti beveik pastoviai bend
radarbiauja; čia minimos pavardės 
tų bendradarbių, kurių talka daug 
kartų 1964-1969 metų laikotarpiu 
labai pasinaudota:

s. C. Anužis, s. VI. Bacevičius, ra
šytoja p. Ona Balčiūnienė-Audronė, 
p. A. Balsys, v. s. V. Barmienė, p. A. 
Bernotas, v. s. J. Dainauskas, p. S. 
Dapkus, p. J. Garla, v. s. A. Gied
rius- Giedraitis, ps. J. Gierštikas, 
ps. A .Glodas, s. L. Grinius, p. V. 
Gruzdys, s. M. Gverzdienė, s. L. 
Gvildienė, v. s. kun. St. Yla;

v. s. St. Jakštas, s. R. Jakubaus
kas, s. v. V. Jasiulevičius, v. s. M. 
Jonikienė, j. v. s. B. Juodelis, v. s. 
P. Jurgėla, v. s. St. Kairys, ps. kun.

v. s. Antanas Saulaitis, 
1929-1937, 1938-1940 ir 1964-1969 
metų SKAUTŲ AIDO vyriausias re
daktorius.

s. Vladas Rusas 
Toronto, Kanadoje.

A. Kezys, ps. B. Kidolienė, s. Č. Ki
liulis, ps. L. Kiliulienė, p. R. Kisie
lius, v. s. V. Kizlaitis, j. v. s. L. 
Knopfmileris, v. s. K. Kodatienė, s.
B. Kožicienė, v. s. R. Kučienė, v. s. 
prof. J. Kuprionis, v. s. Br. Kviklys, 
s. Ramutė Lora, j. s. M. Manomaitis;

s. J. Maslauskas, ps. V. Matulevi
čiūtė, p. E. Meilus, s. L. Milukienė, 
v. s. P. Molis, s. V. Namikas, v. s. A. 
Namikienė, s. K. Nenortas, s. I. Ne- 
nortienė, v. s. V. Neverauskas, rašy
toja Petrė Orintaitė-Janutienė, ps. 
R. Pakalnis, v. s. Pr. Pakalniškis, v. 
s. K. Palčiauskas, ps. A. Palukaitie- 
nė, s. A. Pažiūrienė, s. J. Pečiūrienė, 
ps. G. Plačas, s. E. Radvenis;

v. s. O. Rozniekienė, s. VI. Rusas, 
v. s. A. Samusis, s. A. Saulaitis, SJ, 
ps. s. M. Saulaitytė, p. V. Selenis, 
v. s. Č. Senkevičius, ps. M. Stanio- 
nienė, s. J. A. Starėnas, v. s. V. Stat
kus, s. St. Subatienė, s. G. Surdė- 
nas;

ps. D. Surdėnienė, ps. J. Šatkaus
kienė, v. si. A. Šimukonis, p. B. Tar
vydas, s. N. Užubalienė, v. s. kun. 
J. Vaišnys, SJ, v. s. Br. Variakojie- 
nė, v. s. A. Venclauskas, ps. A. Ver
šelis, v. s. VI. Vijeikis, v. s. E. Vil
kas, s. A. Zaparackas, s. J. Zinkus, 
s. Br. Zinkus, v. s. B. Žalys ir k.

Visoms ir visiems labai ačiū!

ALp(LKA)3083
1969, Nr.10

s. Vladas Bacevičius 
Clevelande, Ohio.

SKAUTŲ AIDUI siuntinėti 
į užjūrius:

3 prenumeratas — NERINGOS 
skč. t. Clevelande.

2 pren. — NERINGOS skč. t. ir 
NEVĖŽIO sk. t. (abu po 2 pr.) 
Worcesteryje.

1 pren. — s. Č. Kiliulis; ps. V. Dil
ba; p. A. Kriščiūnas; p. Irena Kun
drotas; Senųjų Lapinų būrelis ■— 
visi Bostone.

1 pren. — Omahoje: p. L. Antanė- 
lienė, p. Ir. Pretkelytė, p. I. Flora, 
p. I. Lileikienė, Dr. J. Skaudys, p. 
M. Mickevičienė, NERIES tuntas.

1 pren. — ps. Dr. R. Povilaitis, 
AUŠROS VARTŲ t. BIRUTĖS ir 
AUŠRINĖS dr-vės Chicagoje; NE
RIES skč. t. New Yorke; NERIN
GOS skč. t. Clevelande; p. Ramutis 
Bulota Detroite.

Tokiu būdu Sk. Aidą gauna tie 
broliai ir sesės, kurie šiaip jo gauti 
negalėtų!
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