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s. kun.
J. Pakalniškis 
Brolijos 
Dvasios 
Vadovas

ŠVENTASISSU TRIMIS RANKOMIS
Vilniuje, šv. Kazimiero koplyčios altoriuje 

yra šv. Kazimiero paveikslas su trimis ran
komis. Paveikslas pieštas apie 1536 m. nežino
mo dailininko. Pasakojama, kad 1594 m. restau- 
ruotojas menininkas, norėdamas tą paveikslą 
atnaujinti, nupiešė per toli dešinę ranką. Nu
piešęs kitą ranką arčiau krūtinės, norėjo aną 
anksčiau pieštą ranką panaikinti. Keletą kartą 
mėgino netinkamą ranką užtepti dažais, tačiau 
ji vėl pasirodydavo. Todėl paveikslą paliko su 
dviem dešinėm rankom ir viena kaire.

Šv. Kazimieras yra įdomi asmenybė. Gimė 
1458 m. ne savo tėvynėje, svetur, Krokuvoje, 
iš mišrios šeimos: tėvas lietuvis, taip pat 
Kazimieras, Lietuvos Didysis Kunigaikštis ir 
kartu Lenkijos karalius; motina Elžbieta ne- 
lietuvė - austrė. Iš Krokuvos, anų laikų Len
kijos sostinės, per paskutinius 8 savo gyveni
mo metus šv. Kazimieras buvo Lietuvoje net 
6 kartus. Turint galvoje anų laikų susisiekimo 
priemones ir kelius (tiek kartų iš Krokuvos 
atvažiuoti į Vilnių ir sugrįžti), toji dažna, ilga 
(apie 400 mylių) ir varginanti kelionė buvo ryš
kus didelės meilės ženklas Lietuvai. Jis mirė 
džiovos pakirstas Lietuvoje, Gardine 1484 m. 
kovo 4 d. Iškilmingomis apeigomis buvo palai
dotas Vilniaus katedroje.

Šv. Kazimieras mirė jaunas, vos 26 m. am
žiaus. Susilaukė didžiausios garbės, kokios 
žmogus gali susilaukti, būtent, šventumo au
reolės. Tai buvo nelengva, gyvenant karališkų 
rūmų prabangoje. Jį į altoriaus garbe pakėlė 
uolus ir sąžiningas pareigų atlikimas, dvasinio 
gyvenimo tobulumo siekimas. Jis gerai suprato 
aukos, maldos ir atgailos reikšmę. Išvykusį 
tėvą pavaduodamas, sėkmingai tvarkė valstybi

nius reikalus. Nesišalino iš karališkų rūmų, 
nevengė jokių karalaičiui privalomų pareigų bei 
pobūvių. Bendravo su visais žmonėmis, neiš
skiriant nė vargšų, tačiau drauge rado pakan
kamai laiko ir sielos reikalams. Sakoma, kad 
iš jo tryškusį kažin kokia jėga, kuriai su pa
garba nusilenkdavę žilagalviai patarėjai ar ki
ti patyrę ir gudrūs politikai. Jo gyvenimo mot
to buvo: geriau mirti, negu sunkiai nusidėti.

Po mirties žmonės greit pradėjo jį gar
binti, kaip šventąjį. Prie karsto įvyko daug 
stebuklų. 1621 m. popiežius Paulius V Kazi
miero kultą paskelbė visuotiniu. Popiežius 
Urbonas VIII 1636 m. šv. Kazimierą paskel
bė vyriausiuoju Lietuvos globėju. Popiežius Pi
jus XII 1948 m. šv. Kazimierą paskyrė visam 
laikui Lietuvos jaunimo ypatinguoju globėju. 
Jis yra lietuvių skautų bei skaučių Globėjas, 
taip pat Lietuvos vyčių ir ateitininkų Globėjas.

Vilniaus katedroje įruošta puošni šv. Ka
zimiero koplyčia, kur jo kūnas sidabriniame 
karste padėtas virš altoriaus. Koplyčia tvis
kėjo marmuru, švietė gipsinėmis figūromis. 
1953 metais uždarius katedrą ir pavertus ją 
muziejum, šv. Kazimiero karstas buvo per
keltas į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią Antakal
nyje, Vilniaus priemiestyje.

s. kun. J. Pakalniškis 
Brolijos Dvasios Vadovas
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PASIKALBĖJIMAS SU VS.
Ir štai, po balsavimų ir nekantraus laukimo 

turime naują Seserijos vadovybę: sekančiai 
kadencijai sesių Vyriausia Skautininke išrink
ta s. Lilė Milukienė, o pavaduotoja - s. Stefa 
Subatienė.

Sesė Lilė, šį margą pasaulį išvydusi Kau
ne, išeiviškos dalios vedama atsidūrė germa
nų auksakalių mieste Hanau, kur įsijungusi 
skautiškan sūkurin, ėjo įvairias vadovės pa
reigas. Vėliau emigracija Amerikon, kur vėl 
darbas su sesėmis Hartfordo vietininkijoje, 
iš New Yorko valdytas Atlanto rajonas ir kiti 
darbai Seserijos padaliniuose.

Pavaduotoja Subatienė, į paukštyčių gre
tas įsijungusi Žemaitijos miestelyje Eržvilke, 
prasidėjus okupacijai ir karui, pasitraukė irgi 
į Vokios žemę, kur skautiška širdis įsitraukė 
vėl į vienetų veiklą. Paskui šuolis per Atlantą į 
Pietų Ameriką, gi vėliau sesę Stefą sutinkame 
jau Bostone, sumaniai vadovaujančią tuntui, 
vedančią įvairius kursus, instruktuojant bei la- 

■ vinant vadoves.
Smulkesnę sesės Lilės biografiją, jos už

tarnautus medalius bei eitąsias pareigas su
rašys kruopštūs skautų kronikininkai, o mums 
rūpėjo šviežias žodis iš pačios Vyr. Skauti- 
ninkės lūpų. Ji šiandien kuria Seserijos isto
riją, tad šioje porinkiminėje nuotaikoje įtrau
kiame ją į skautišką pašnekesį.

- Nors žinome, miela skautininke, kad 
darbo Seserijoje niekad netrūksta, ar 
esate pramačiusi savo kadencijoje ryš
kiau iškelti ar sustiprinti kokį nors 
skautiškos veiklos momentą?

- Praėjusį rudenį įvykusiuose rajono vyr. 
skaučių-skautų vyčių bei vadovų-ių suvažiavi
muose, kursuose, o ir kituose subuvimuose 
vadovės turėjo progos pasisakyti rūpimais 
klausimais. Ypač išryškėjo vyr. skaučių 
veiklos trūkumas, pasigesta įdomumo. Kiek 
galėsime, su pačių vyr. skaučių pagelba, iš- 
tirsime padėtį ir bandysime surasti naujų 
vyr. skaučių veiklai gairių.

Be to, mano nuomone, mes nepakankamai 
duodame reklamos skaučių organizacijai. Tu
rėtume skirti metuose laiką, kada visos vie
tovės skelbtųsi ir kviestų paukštyčių amžiaus 
mergaites į parodomąsias sueigas. Jaun. skau- ,

Skautininkės L. Milukienė ir S. Subatienė 
pernykštėje ’’Trakų" stovykloje

tės yra mūsų ateitis - jų sueigoms, iškyloms 
bei stovykloms turi būti skiriamas ypatingas 
dėmesys, nes iš jų išauga tikrosios skautės. 
Gi vėliau vienetan įstojusi sesė kartais jau 
nemoka pritapti ar suprasti tikrąją skautišką 
dvasią; paukštytei tai ateina natūraliai.

- Paskutinių dviejų kadencijų laikotarpyje 
Seserija išvarė gražią vagą spaudos sri
tyje, praturtindama skautišką-lietuvišką 
knygų lentyną. Ar šis darbas bus tęsia
mas ir toliau!

- Vyr. S-kės Jonikienės kadencijos baigimo 
proga išeina du skautiški leidiniai, kurių vi
sos sesės labai laukia. Jaunosios, ypač mažes
nių vietovių vadovės, o taip pat didesnių centrų 
vadovės labai reikalauja dėl suvienodinimo 
’’vadovių žinyno", kuriame būtų surašyta sa
liutai, rikiuotės, ceremonialai, iškilmingų ir 
paprastų sueigų pavyzdžiai, įvairūs papročiai 
bei pravedimai skautiškame vadovės gyvenime.

- Kokį reiškinį dabartinėje Seserijos 
struktūroje ypač vertinate, kaip pozityvų 
ir daug prisidedantį prie lietuviškosios 
skautybės ugdymo?

- Seserijos širdis yra vadovė. Nesvarbu iš 
kokios grupės ji būtų: akademikių, išeivijoje 
užaugusių vadovių ar mamyčių. Ši vadovė ati
traukia savo brangų laiką nuo šeimos ir dirba 
kaip draugininke, tuntininkė, vietininkė ar vie
tovės vadovė. Ant jos pečių krenta visa kriti
ka, jeigu kas nepasiseka; jei pasiseka, tai ji 
perdaug pagyrimo negauna. Jos globoje auga 
naujos vadovės, ji organizuoja ir ruošia suei-
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gass iškylas, stovyklas ir įvairius užsiėmi
mus, kurie pareikalauja daug kantrybės, darbo 
ir laiko.

Vadovei Į pagelbą ateina visos kitos geros 
valios vadovės, kurių praeityje duotas įžodis 
dar gyvas, kurios įvertina skautų organizaci
jos tikslus ir siekimus.

- Ar turite kokių pageidavimų skautų tė
vams bei lietuviškai visuomenei?

- Tėveliams visais laikais priklausė ir 
priklauso didelė padėka už moralinę ir ma
terialinę paramą skaučių organizacijai; už 
pasitikėjimą bei pritarimą skaučių vadovėms 
ir jų vedamoms programoms; už vežiojimą 
tolimus atstumus į sueigą ir kantrų laukimą, 
kol sueigos pasibaigs. Tikimės ir ateityje tėvų 
pasitikėjimo bei paramos.

Visuomenei norėčiau priminti, kad skau
tai yra jaunimo orgaanizacija, kuri skatina jau
nimą galvoti ir žaisti Dievo, Tėvynės ir Arti
mo rėmuose. Tas jaunimas yra mūsų tąsa, 
mūsų ateitis, tad remkime ir įvertinkime jo 

pastangas pozityviais būdais: lankydami skau
čių suruoštas šventes, stovyklas ir remdami 
materialiai.

- Ir pabaigai, sese skautininke, su kokia 
nuotaika bei lūkesčiais ateinate į šias 
atsakingas Seserijos pareigas?

- Būdama Atlanto rajono vadeivė, turėjau 
progos susitikti su daugelio vietovių skautė
mis. Būreliai vietovėse didėja, jau čia gimusių 
vadovių gretos irgi didėja. Pastarosios ypatin
gai moka suprasti šių dienų skautę, jos moka 
prieinamoje formoje perduoti skautišką-lietu- 
višką dvasią jaunosioms sesėms. Tai labai 
džiugūs reiškiniai. Mano didžiausias troški
mas, kad Seserijoje būtų "visųpirmos mintys 
apie skautės gerovę, o tik antroji mintis apie 
save.”

O atsisveikinant sesė Lilė spaudžia ranką 
ir sako:

- Brolijai tiesiu kairę ir linkiu daug bendro 
darbo taikingų valandų!

P. Stelingis
VELYKINEI UGNELEI SUŽĖRĖJUS

O šventa velykine ugnele, 
O brangus velykini vanduo, 
Pašvęsti prisikėlimui mano žemės, 
Kas parneš šiandieną jus namo? . . .

Rods, regiu: pavasaris. Šventorius.
Tarp beržų parimęs Viešpats Dievas. 
Dega žvakės šviesios ant altorių.
Prie pačių didžiųjų durų 
Susirinkę laukiam į būrį 
Šventintos ugnelės . . .

Ir staiga - kada palaiminti pakyla 
Kunigo ranka seniausio, žilo, 
Džiugesiu nutraukę didžią tylą, 
Siekiame pašventintos ugnelės - 
Puolame prieš ją ant kelių . . .

O namuos - jau laukia mūs' motulė 
Ir giedrėja rimtas tėvo veidas.
Židiny velykinė ugnelė
Dega, žėri - spinduliuoja, skleidžias! . . .

O šventa velykine ugnele,.
O brangus velykini vanduo,
Lyg relikvija man šviečia šiandien kelias 
Ir laukai, kuriais kadais aš jus nešiau namo .
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JAUNŲJŲ VABOVU
V.S. P. MOLIS JAU PERĖMĖ PAREIGAS

Pašnekesiui su naująja Seserijos Vyr. Skau
tininke mūsų Skautų Aido bendradarbiui teko 
nusidangenti net į New Yorką. Su naujuoju Bro
lijos ’’bosu” pavyko geriau: pasigavome jį pa
čioje Chicagoje, atvykusį iš savo Shrewsburio 
pilies. Ir proga neeilinė: v.s. Petras Molis 
atskrido čia Brolijos-Seserijos pareigų per
ėmimo iškilmėn. Atvyko ir su skautiškais lin
kėjimais nuo savo pavaduotojo, s. Česlovo Ki
liulio; abu jie ateinančius trejis metus tęs at
sakingas Brolijos vyriausių vadovų pareigas.

O kai jau broliui Petrui Vyr. Skautininko 
pareigos perduotos ir ant krūtinės žvilga bu
vusio VS v.s. VI. Vijeikio perleistoji auksinė 
lelijėlė, - spaudžiu Petro kairę ir, išsitrau
kęs užrašų knygelę, dalinuosi skautiškomis 
mintimis:

- Būdamas ilgus metus LSS vadovų eilė
se, gerai jaučiate, kurie veiklos etapai ar 
priemonės praeityje buvo našios, siekiant 
Brolijoje tobulesnio lietuviško - skautiško 
lygio. Kurie veiksniai praeityje,© ir dabar 
ypač prisideda, skautiškų idealų siekiant?

- Įvairūs laikotarpiai diktuoja skirtingas 
veiklos gaires. Daugelis dalykų, kaip tėvų 
talka, naujų vadovų prieauglis, nuosavos sto
vyklavietės atlieka savo vaidmenį. Šiuo metu 
pažymėtinas lituanistinis auklėjimas, šeimų 
dalyvavimas, vadovų lavinimas ir artimesni 
vadovų ryšiai. Du pastaruosius Brolijos veik
los momentus ypač norime pabrėžti, t.y.: at
kreipti dėmesį į jaunųjų vadovų lavinimą ir 
esamų vadovų tobulinimasi; antra, užmegsti ir 
palaikyti asmeninius ryšius su vadovais ir vie
tovėmis, kad visų veikla ir problemos būtų ži
nomos.

- Koks jūsų žvilgsnis, skautininke, įišei- 
vijoje išsimokslinusią vadovų kartą: ar ne
atrodo, kad baigę mokslus, daugumas jųne 
begrįžta į aktyvų skautišką darbą?
- Negalima visuotinai sakyti, kad jie ne

grįžta. Vieni nekviečiami įsijungti, kiti už
siėmę savu prieaugliu, dar kiti užsidegę pro
fesiniu darbu. Įsistiprinę profesijoje, ar vai
kams pasiekus skautų amžių, jais rūpindamie
si, šie vadovai dažnai grįžta į veiklą. Daug kur 
buvę skautukai įsijungia į vienetus, baigę moks
lus. Naujoji vadovų karta atneša viltingą įnašą 
į Broliją.

- Šiuo metu yra didokas būrys kandidatų 
į skautus vyčius; tik senieji vyčiai vege
tuoja. Ar turite jiems kokį receptą? Kaip 
reikėtų lavinti sk. vyčius kandidatus?

- Vyresnio amžiaus skautai vyčiai dažnai 
reiškiasi pasyviau, mokėdami mokesčius, pre
numeruodami skautišką spaudą ir tik rečiau 
susiburdami. Reikėtų dėti pastangų, kad šie 
vyresnieji, asmeniškai laikydami save vyčiais, 
kartu dar daugiau remtų vilkiukų ir skautų 
vienetus bei veiklą. Skautai vyčiai kandidatai 
turėtų būti raginami dirbti skautų draugovėse, 
kol ruošiasi skauto vyčio įžodžiui. Jų pereina
masis laikotarpis turi būti veiksmingas.

- Brolija visada aukštai vertino lietuviš
kos visuomenės ir skautų tėvų talką bei pa
sitikėjimą sąjungos atliekamu darbu. Ar tu
rite žodelį šiam mūsų didžiajam užnuga
riui?
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- Visuomenė prašoma ir toliau remti skautų 
sąjungą. Stengsimės mūsų tautiečius plačiau 
supažindint su skautų sąjūdžiu, kaip auklėjimo 
ir lituanistinio lavinimo brolija. Tėvų talka kai 
kuriuose vietovėse labai puiki, kitur mažesnė. 
Tėvai turi padėti savo vaikams skautaūti: lie
tuviškasis skautavimas, ypač išeivijoje, yra 
šeimyninis įvykis. Ypatinga talka reikalinga 
vilkiukų amžiaus berniukams - programai ruo
šiantis, o skautų amžiaus berniukams - prog
ramą pravesti. O tai nebūtų per šunim, nes 
didelė dalis tėvų patys yra buvę skautai, jie 
sąjūdį pažįsta.

- Nuotaikingas ir daug impulso davęs bu
vo praėjusį pavasarį įvykęs Brolijos-Sese- 
rijos suvažiavimas Dainavoje. Ar numatote 
suorganizuoti panašių sąskrydžių?

- Taip, planuojami panašaus pobūdžio pla
taus masto susitikimai, gal kartą trijų metų 
laikotarpyje.

Klausimų dar marios, bet naująjį Brolijos 
Vyr. Skautininką spiečia fotografai, buvę ir 
naujieji vadijos nariai bei Chicagos sesės - 
broliai. Jų rato spūstyje brėžiu savo užrašų 
knygutėn paskutinius smagius brolio Petro 
žodžius ir visad giedrią šypseną:

- Pradedame su gera ir teigiama nuotaika. 
Darbų bus daug, bet visiems gražiai bendra
darbiaujant, tikimės, ir rezultatai bus gra
žūs!"

brolis Zū

SAITOS PĖDOS 
ŠALTAME SNIEGE

SU PIRMU pavasario dvelk
telėjimu švenčiame šv. Kazimiero, 
Lietuvos karalaičio ir mūsų glo
bėjo šventę. Savas jis lietuvių tau
tai tuo, kad, gyvendamas tėvo Ka
zimiero Didžiojo - Lietuvos ir Len
kijos karaliaus - pilyje Vilniuje, 
visa širdimi pamilo Lietuvą ir jos 
žmones. Doras, kilnus jo gyveni
mas, tvirtas nusistatymas ir va
lingumas yra gražiausi sektini pa
vyzdžiai._

ŽIŪRĖDAMI į šio šventojo do
rybes dabarties akimis, stebimės, 
kaip jo, augusio karališkuose rū
muose, kur buvo tiek prabangos, 
pataikavimo ir įsisenėjusių aris
tokratiškų tradicijų, visa tai nė 
kiek netraukė. Šv. Kazimiero pa
sirinktasis gyvenimo kelias buvo 
visiška priešingybė: turtai ir 
valdovo garbė jam buvo daug men
kesni už paprasto, nusižeminusio 
žmogaus kuklumą ir pamaldumą. 
Tai išplaukė iš didelio jo reli
gingumo.

JAUNASIS KARALAITIS, nuo 
kūdikystės silpnos sveikatos, bu
vo saugomas pily, kaip akis. Ta
čiau vis nepastebėtas palieka po
kylių triukšme skendinčius rūmus 

; ir skuba ten, kur jį šaukia Kūrėjo 

balsas. Tas balsas kviesdavo jį 
ankstų rytą, atėjusį prie uždarų 
bažnyčios durų pasimelsti, šalia 
pasidėjus savo karališkąjį vaini
ką. Kūrėjo balsas šaukdavo jį gy
venamąją dieną įprasminti gerais 
darbais, kurie virsdavo stebuk
lais.

TU, GERŲJŲ DARBELIU per 
savo trumpą gyvenimą šv. Kazi
mieras padarė daug. Vienus jų 
žmonės patyrė, kiti tik legendo
se surašyti. Pasakojama, jog kar
tą tarnas, kuris žiemos speiguose 
lydėjęs karalaitį, pasiskundęs,kad 
šąla kojos, šv. Kazimieras pataręs 
jam eiti savo pėdomis, ir - ste
buklas: tarnas pajutęs paslaptingą 
šilumą, kylančią iš karalaičio iš
mintų sniege pėdų. O kam neži
noma legenda apie paslaptingąjį 
raitelį, kuris, modamas iškeltu 
kalaviju, neviltyje esančiuose lie
tuvių pulkuose uždegė kovos dva
sią? Jie šoko paskui jį per pa
tvinusią Dauguvos upę ir žygį 
laimėjo. Kai po pilies išgelbėji
mo pradėta ieškoti paslaptingojo 
narsuolio, įsitikinta, kad ten buvo 
šv. Kazimieras. Tai su priesaika 
paliudijo žygio vadai ir dalyviai.

ĮSIGALĖJUSI LIGA privertė š< 
silpną kūnu, bet dvasia kilnų jau
nuolį amžiams atsigulti į mažą 
sidabro karstelį Lietuvos širdyje 
- Vilniuje, kad iš ten tauta galėtų 
semtis stiprybės ir laisvės ir 
priespaudos dienomis.

LELIJŲ. ŽIEDAI šv. Kazimierą 
vaizduojančiuose paveiksluose 
simbolizuoja riterį, kovojusį ne 
kalaviju, bet meilės ir gailestin
gumo ginklu. Kaip ir anas tarnas, 
jo doro gyvenimo pėdomis turime 
sekti mes, lietuviai skautai, pa
sirinkę šį šventąjį jaunuolį savo 
globėju.

sesė S.J.
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Pranas Eimutis

KCVŽKS
Kovo mėnesio vardas aptinka

mas jau Mažvydo katekizme, iš
leistame 1547 metais Karaliaučiu
je. Mėnesio pavadinimas susijęs su 
paukščio kovo vardu. Seniau Lietu
voje vartotas šio mėnesio vardas 
"morčius" yra skolinys, patekęs 
per slavus iš lotyniško Martius - 
Marso mėnuo.

Kovo mėnesį minime keletą 
liūdnų sukakčių, k.a.: 1864 m. kovo 
19 d. Vilniuje rusų valdžios pakar
tas vienas iš '63-jų metų sukilimo 
prieš rusus vadų, Kostas Kalinaus
kas; 1919 kovo 18 d. Kaune nuo vo
kiečių kulkos žuvo Lietuvos karei
vis, savanoris Pranas Eimutis. Žu
vo gindamas Metropolio viešbutį, 
kuriame buvo apsistojusi JAV

Kaziuko mugė Vilniuje

Kostas Kalinauskas

komisija. Įvykiui atžymėti prie 
viešbučio yra įmūryta paminklinė 
lenta; 1939 m. kovo 23 d. vokiečiai 
užgrobė Klaipėdos kraštą.

Šiapus Atlanto, 1918 m. kovo 13 
d. New Yorke buvo sušauktas III- 
sis Amerikos lietuvių seimas, ku
riame dalyvavo apie 1200 liet, or
ganizacijų atstovų. Seimas nutarė 
reikalauti, kad Amerikos vyriau
sybė pripažintų Lietuvos nepri
klausomybę, kurią Taryba buvo pa
skelbusi prieš mėnesį Vilniuje.

Mūsų skautijos istorijoje šįmė- 
nesį paminėtini sek. įvykiai: 1923 
m. kovo 15 d. Šiauliuose pasirodė 
pirmas "Skautų Aido" numeris. 
Tai buvo 4 puslapių laikraštėlis, 
skirtas ano meto Šiaulių skautams. 
Tą pačią dieną, tik dviem metais 
vėliau, Panevėžyje VytautoEinorio 
pastangomis buvo suorganizuotas 
pirmas skautų vyčių vienetas, pa
sivadinęs "roverių" būreliu. 
Būrelį sudarė penki skautų d-vės 
skiltininkai. Vėliau vienetas gavo 
Simano Daukanto vardą. Daukan- 
tieciai taip pat išleido ir pirmąjį 
Lietuvoje skautų vyčių šapirogra
fuotą laikraštėlį " Roverį". 1935 m. 
kovo 9 d. paskelbtas LS Sąj. Statu
tas.

Kovo mėnesį minime savo pat
roną, šv. Kazimierą, ir daug kur 
šia proga ruošiame Kaziuko mu
ges. O ar žinote, kad Vilniuje šios 
mugės vyksta jau keletą šimtų 
metų! Manoma, kad šis prekyme
tis atsirado po to, kai 1636 m. šv. 
Kazimiero palaikai buvo perkelti į 
katedrą ir čia netrukus įvesti at
laidai, kurie sutraukdavo daug mal
dininkų.

JUS KLAUSIATE - 
MES ATSAKOME

Skautų. Aido redakcijai yra atsiųstas 
sekantis klausimas:

"Renkant LSS Tarybos Pirmininką, 
kandidatai siūlomi iš Tarybos narių tar
po. Kadangi Tarybon įeina ir Vyriausieji 
Skautininkai, ASS Vadijos P-kas ir ra
jonų vadai, kas atsitiktų sekančiais atve
jais:

1. Ar Vyr. Skautininkas gali būti siūlo
mas kandidatu į Tarybos Pirminin
kus?

2. Jei jis išrenkamas Tarybos P-ku, kas 
būtų Vyr. Skautininku:

a) Vyr. Skautininko Pavaduotojas,
b) Pirmija skirtų,
c) ai* dar kitaip? "

ATSAKYMAS:
LSS Tarybos Pirmininkas turi būti 

tos Tarybos narys.
Klausiamam atvejui tų Tarybos narių 

yra dviejų rūšių: RINKTIEJI - bendrojo 
Suvažiavimo (6) bei Seserijos, Brolijos. 
ASS Sueigų (po 4) ir į TARYBĄ ĮEINĄ IS 
(kitos) PAREIGOS: Dvasios Vadovai (2), 
Vyr. Sk-kė, V. Sk-kas bei ASS Vadijos 
Pirmininkas ir rajonų vadai (dabar 6).

1. Niekada LSS Tarybos Pirmininku 
nebuvo ir niekada nebuvo oficialiai siū
lyta juo išrinkti kokį Tarybos narį iŠ pa
reigos; ta logika ligi šiol buvo savaime 
suprantama.

Kiekvienas iš pareigos Tarybos na
rys buvo į tas savo pareigas sutikęs, 
siūlytas, balsuotas bei išrinktas ar pa
skirtas pirmiausia ir pagrindinai toms 
savo, sakykime, tiesioginėms pareigoms 
eiti. Tai sunku išsivaizduoti, kad toks, 
pasiūlytas kandidatuoti į Tar. Pirminin
kus, sutiktų; o ir sutikęs - atsidurtų keb
lioje būklėje. Pvz., Vyr. Sk-kas juk turi 
eiti ne tik savo sudėtingas pareigas, bet 
dažnai turi dar gerokai padirbėti ir už 
kitus savo Vadijos narius; iš kur žmo
gus berastų laiko ir kaip beaprėptų ap
siimti. ir Tar. Pirmininko darbus . . .

2. Jei kokiu ypatingu atveju ir būtų 
išrinktas kuris Taryboje dalyvaująs iš 
pareigos, pvz., kaip čia klausiama - Vyr. 
Sk-kas, toks negalėtų savo pagrindinių 
pareigų (šiuo atveju - Vyr. Sk-ko) atsi
sakyti, nes jųnetekęs', jis tuo pačiu nebe
būtų ir Tarybos nariu. O sutikęs eiti 
abejas pareigas, jis pažeistų LSS statuto 
21 str. A ir C nuostatus.

a) Vyr. S-ką LAIKINAI ir, žinoma, 
automatiškai gali pavaduoti V.S. Pava
duotojas . Bet juk V.S. Pavaduotojas 
yra išrenkamas pastovion VS Pav. parei
gom , kaip V. Sk-kas yra išrenkamas šiom 
pastoviom pareigom. Vienam jų nustojus 
savo pareigas eiti, jo vieton turėtų būti 
išrenkamas kitas (tvarka: žiūr. c atsa
kymą).

b) Pirmija tvirtina Vadijos narius 
ir, žinoma, gali nutarti, kad iškilęs rei
kalas (pvz., nebeesant Vyr. Sk-ko bei V.. 
S. Pav.) būtų kaip nors laikinai tvarko
mas, jog neįvyktų kokia suirutė.

c) Turėtų išrinkti LSS Taryba 
(pagal LSS Statuto 15 str. E).

v.s. A. Saulaitis
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Margučiai įdomūs ne tik savo
tiškais raštaiss bet ir su jais su
rištais papročiais Velykų, Atve
lykio (Mažųjų Velykų - Velykėlių) 
ir šv. Jurgio dienos metu. Mar
gindavo kiaušinius net ir per Sek
mines.

Pirmą kartą margučius savo 
raštuose? mini M. Mažvydas 1549 
m. Tame pačiame amžiuje apie juos 
rašo ir M. Daukša. Vilniuje, Ge- 
iimino pilies kalne, 13 a. kultū
riniame sluoksnyje per archeologi
nius kasinėjimus rastas akmeni
nis kiaušinis ir molinių margučių 
liekanų, o Dainų slėnyje, po gyve
namųjų namų pamatais, rastas kau
linis kiaušinis. Reikia spėti, kad 
užkasti kiaušiniai turėjo atnešti 
gerbūvį, pasisekimą, gausų derlių.

Margučius Lietuvoje paprastai 
šeimose dažydavo Didįjį Ketvirta
dienį arba Didįjį Šeštadienį. Kiek
vienam šeimos nariui tekdavo po 
kelis kiaušinius ir dar pridėdavo 
pintinėlę svečiams bei lalaunin- 
kams.

SENAS LALAVIMO PAPROTYS
Pirmą Velykų dieno s vakarą nuo 

kaimyno prie kaimyno bėgiodavo 
paaugliai, nešiodami išsprogusią 
gluosnio ar beržo šakelę, sakyda
mi;

- Sį rytą lelija pražydo ne dėl 
manęs vieno, dėl viso svieto; ke

purę laikau, kiaušinio prašau!
Lalauninkai iš anksto mokyda

vosi giedoti, dainuoti žiemos va
karais, pa's vieną iš vyresniųjų 
lalautojų. Atėję prie trobos, lalau
ninkai, pasveikinę šeimininkus, pa
linkėdavo viso geriausio ir sakyda
vo "oraciją”, kurioje suminėdavo, 
kas esą ir ko atėję:

"Mes jauni berneliai, kaip dar
že diemedėliai, kaip girios paukš
teliai, norim pagiedoti, namelius 
palinksminti, mažus vaikelius nu
džiuginti, kiaušinėlių prisirinkt."

Lalauninkai stengdavosi gra
žiai sutarti, kad šeiminkai juos 
įsileistų.

Margučius dovanodavo ir šei
mos svečiams, krikštavaikiams ir 
kaimynų vaikams, draugams.

VELYKAIČIAI -JURGUČIAI
Margučius daug kas vadina ir 

velykaičiais. Kai kuriose pietinės 
ir rytinės Lietuvos vietovėse kiau
šinius margindavo per Jurgines ir 
juos vadindavo jurgučiais. Mūsų 
protėviai jurgučius dėdavo į aruo
dus su grūdais,tikėdami,kad aruo
dai bus visada pilni, kad javų ir 
duonos netruks. Nešdavo kiaušinių 
ir pačiam šv. Jurgiui - gyvulių 
globėjui, stovinčiam altoriuje, ga
lulaukių koplytėlėse, prašydami, 
kad jis globotų, saugotų gyvulius.

Jaunimas, kaip ir per Velykas 
ir Atvelykį, nešdavosi margučių į 
bažnyčią, šventorių ar miestelio 
aikštę, ir jais daužaudavo arba juos 
ritindavo.

KAS GRAŽIAU NUDAŽYS?
Tradicinės spalvos, jei kiauši

niai buvo dažomi viena spalva, bū
davo raudona - saulės, ugnies, 

džiaugsmo spalva, ir juoda - že
mės maitintojos spalva. Dažydavo 
ir svogūną lukštais, juodalksnio ir 
ąžuolo žieve, pridėjus geležies rū
dos; skroblo žieve - geltonai, šie
no pabiromis, samanomis - žaliai.

Vienos spalvos kiaušiniai -da- 
žytiniai; vašku marginti - rašyti
niai , taškytiniai, ir aštriu daiktu iš
rašyti - skutinėti.

Rašytinių kiaušinių raštai 
smeigtuko galvute išrašomi tirpin
tu vašku ant nedažytų kiaušinių, 
kurie po to dedami į norimos spal
vos dažus. Raštai lieka balti. Juo
dais dažais dažytus margučius,nu
ėmus vašką, virdavo kmynų, ra
munėlių, beržų lapų ar svogūnų 
lukštų silpname nuovire. Tokiu bū
du sutvirtinami fono dažai,o raštai 
apdažomi švelnia gelsva spalva. 
Norėdami gauti kelių spalvų mar
gutį, pirmiausia nudažydavo jį 
šviesia spalva ir, tik išrašę vašku 
raštus, dėdavo į tamsesnius dažus.

Skutinėjamas nudažytas kiauši
nis peiliuku, adata ar kitu aštriu 
daiktu. Raštai būna balti. Kartais 
rašytinė ir skutinėjimo technika 
jungiama viename kiaušinyje.

Mėgiami amžinai žaliuojančių, 
eglučių, rūtų motyvai, paparčiai, 
žydį dobiliukai, javų varpos. Ant 
margučių, ypač skutinėtų, dažnai 
vaizduojamos žydinčios gėlės, ku
rių kaimynystėje neretai išskutinė- 
jami paukšteliai.

Iš margučių, pašalinus jų turi
nį (trynį ir baltymą), praeityje bu
vo daromi dekoratyviniai paukšte
liai, priduriant spalvotų popierė
lių, plunksnų, šiaudų ar skiedrų 
snapus,sparnus, uodegas. Ant siū
lų parišti, jie kabėjo pirkių palu
bėse.
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Plauki upe arba ežeru ir 
pamatai salą - rodos, traukte 
traukia pažiūrėti, kas joje yra. 
Nors ir žinai, kad nesi pirmas, 
kuris į ją įkėlė koją, bet vis 
vien įdomu: gal užtiksi ką nors 
naujo, gal pastebėsi ką nors 
nepaprasto.

Sala iš visų pusių apsupta 
vandens, ir tuojaus gimsta 
jausmas, kad pasaulis - tas 
triukšmingas žmonių knibždy- 
nas - kažkur toli, toli ... Jei 
dar gali ištempti palapinę nak
čiai ir dar pasėdėti prie lau
želio, jautiesi tikras naujųjų 
laikų Robinzonas.

Tad įsivaizduokime, ką tu
rėjo galvoti ir jausti Charles 
Darvinas, kai jis lankėsi Ra
miojo Vandenyno vulkaninės 
kilmės salyne ir užtiko tokių 
dalykų, kurie vėliau pakeitė 
viso mokslinio pasaulio galvo
jimą? Bet pradėkime iš pra
džios.

1831-1836 metais britųin- 
spekcinis laivas Beagle plaukė 
aplink pasaulį. Personalui taip 
pat priklausė 1809 metais gi
męs jaunas gamtininkas ir ra
šytojas CHARLES DARVINAS. 
Kur tik ekspedicija sustodavo 
- Australijoje, Pietų Ameri
koje, Afrikoje,-Darvinas stu
dijavo gamtą ir rinko gyvių, 
augalų bei akmenų pavyzdžius. 
Pagaliau 1835 metais laivas 
^ešioms savaitėms sustojo 
Galapagos (Vėžlių) salyne, 
apie 600 mylių į vakarus nuo 
Ekvadoro, kuriami šis salynas 
priklauso. Salų buvo 15 dide
lių ir daugybė mažų.

Tos salos atsirado po to, 
kai prieš vieną ar net du mili
jonus metų, kelių tūkstančių 
pėdų po jūros paviršiaus esan
čios aikštelės ugniakalniai iš
metė didžiulę masę lavos, 
uolų, žarijų ir pelenų. Susida
riusios krūvos išsikišo iš van
dens ir tapo salomis, kurių 
paviršius priminė mėnulio dy
kumas.

Ir šiais laikais žmonės yra 
matę vulkaninės salos atsi
radimą: 1963 metų lapkričio 
mėnesį Surtsey sala prie Is
landijos iškilo iš jūros po ug- 
niakalnio išsiveržimų. Už ke
lių mėnesių vienos kvadrati
nės mylios sala stūksojo 670 
pėdų virš jūros lygio.

Galapagos salyne, kuris 
užima apie trijų tūkstančių kv. 
mylių plotą, priskaitoma 2000 
ugniakalnių kraterių. Pra
džioje salose nebuvo jokios 
gyvybės, bet pamažu jas kolo
nizavo augalai ir gyvūnai - jū
ros atplukdyti, vėjo atnešti ar
ba nublaškyti.jBūdami atskirti 
nuo pasaulio, pirmykščiai 
kolonistai keitėsi įvairiau
siais būdais, nes reikėjo tai
kytis prie esamų sąlygų. Tai
gi, laikui bėgant, atsirado 
tokių, kokių nėra niekur kitur 
oasaulyję.

Neseniai Skautų Aide ra
šėme apie nuostabią Austra
lijos gyvūniją, pvz., kengūrų 
giminės sterblinius žvėrelius 
ir net 6 pėdų ilgio sterblinį 
Tasmanijos vilką, betAustra-

Darvinas

lijos milžiniškoji sala yra 
kontinentas. Galapagos salyne 
viskas vyko kitaip, nes prasi
dėjo nuo juodos, rudos, pilkos 
ir ružavos lavos kalnų ir klai
kių dykumų.

PIRATLHr SLIBINU 
KARALIJA

Užburtos Salos - tai kitas 
Galapagos salyno vardas - 
žmonių teužtiktas prieš maž
daug 400 metų. Jose piratai 
slėpdavo pagrobtus turtus, nu
sikaltėliai ieškojo čia prie
globsčio, o laivai kartais pa
likdavo sukilusius jūrininkus. 
Manoma, kad Robinzonas ten 
irgi lankėsi.

Kai Darvinas tuokart išlipo 
vienoje Galapagos salų, jis su
sidūrė akis į akį su dviem di
džiuliais, maždaug 200 svarų 
vėžliais, kurie sušnypštė ir 
nudūlino. Pasirodo, tai būta 
jauniklių, nes suaugę Galapa
gos vėžliai - jų išvaizda ski
riasi įvairiose salose - gali 
sverti net 600 svarų! Ir kai 
jaunasis gamtininkas panoro 
'pastatyti savo palapinę San 
Salvadoro saloje, jis negalė
jo rasti vietos, nes žemė

10

10



Jūrinė iguana įkibusi į uolą

knibždėjo 3-4-5 pėdų driežais, 
panašiais į dygliuotus pasakų 
slibinus.

Galapagos salyne randa
si dviejų pagrindinių rūšių 
driežų-iguanų: sausumos ir 
jūrinių. Sausumos iguana min
ta vegetarišku maistu. Įvai
riose salose išsivystė skir
tingų skirčių: kai kur iguanos 
melsvai juodos ir pilkos, gel
tona apačia; kitur šviesiai gel
tonos; dar kitur oranžiniai 
geltonos, raudonais taškais 
ant kojų.

Jūriniai driežai dar savo- 
tiškesni. Jie irgi vegetarai, 
bet jų kūnai beveik juodi, kai 
kuriose salose padažyti rau
donom ar kitų spalvų dėmėm. 
Jie laikose pajūryje, moka 
plaukti ir pasinerti. Matant 
tokius gyvūnus, tūnojančius 
ant uolos dešimties pėdų gilu
moje tarp žuvų, primena fan
tastiškas pasakas.

Aišku, kad abi driežu rū
šys turėjo bendrų protėvį, bet 
sunku būtų nustatyti, ar jos 
Galapagos salose atsirado jau 
skirtingos, ar pasikeitė tik po 
to, kai jose atsidūrė.

Šitokie dalykai labai domi
no Darvinų, ir jis ieškojo at

sakymo. Todėl jis pradėjo dar 
budriau stebėti viskų aplinkui. 
Iki tol mokslininkai tvirtino, 
kad visokia gyvybė pasaulyje 
buvo sukurta vienu kūrimo ak
tu ir kad niekas nuo to laiko 
nesikeitė. Buvo žinoma, kad 
kai kurie gyvūnai dingo nuo 
žemės paviršiaus, tačiau nie
kas negalvojo, kad iš jų išsi
vystę ir prie naujų sųlygų 
prisitaikę giminės tebėra gy
vi.

NUOSTABIEJI DARVINO 
KIKILIAI

Kai budrios Darvino akys 
nukrypo į salose plačiai papli
tusius paukščius - kikilius 
(jie vėliau pavadinti Darvino 
kikiliais), vos kelios dienos bu
vo likusios tyrinėti. Tačiau 
šių tyrinėjimų išdavos įtikino 
jaunąjį mokslininkų, kad kiek
viena gyvūnų ir augalų rūšis 
gali, laikui bėgant, išvystyti 
naujas skirtis. Tos skirtys 
gali būti kitokios išvaizdos, 
skirtingų papročių ir sugebė
jimų.

Kokiu būdu Galapagos kiki
liai privedė Darvinų prie to
kios teorijos? Kikiliai yra

plačiai paplitusi paukščių rū
šis: vienas iš septynių paukš
čių priklauso kikilių šeimai; 
tik Australijoje nėra kikilių. 
Ryškiausi kikilių, dar vadina
mų šilagaidžiais, šeimos 
paukščiai Lietuvoje yra snie
genos, svilikai, startos, kry- 
žiasnapiai, dagiliai. Šiaurės 
Amerikoje - laukinės kanarė
lės, kardinolai ir visokį kiti 
sėklomis mintų paukščiai. 
Dauguma jų neryškių spalvų, 
bet yra ir labai spalvingų. 
Snapai aštrūs, stiprūs, kūgio 
formos, kad būtų lengviau ai
žyti kietas sėklas.

Darvinas Galapagos salyne 
suskaičiavo daugybę kikilių 
rūšių; iš jų 25 tipingos sa
loms, 13 skirtingų skirčių. Vi
si jie buvo nespalvingi, pana
šiai į žvirblius, bet jų snapai 
ir maitinimosi būdai ryškiai 
skyrėsi: 6 rūšys laikėsi ant 
žemės ir mito sėklomis bei 
kaktusais; 6 rūšys laikėsi me
džiuose ir gaudė vabalus; dar 
kiti - krūmuose ir taip pat mi

ll

11



to vabalais. Kaip tai atsitiko, 
ir kodėl?

Darvinas priėjo išvados, 
kad kikiliai, atblaškyti į salas 
ir neradę konkurencijos tarp 
ten jau esančių kitų paukščių, 
pasinaudojo visomis esančio
mis gėrybėmis ir užpildė tuš
tumas. Pagal reikalą jų snapų 
formos ir gyvenimo būdas pa
mažu keitėsi.

Viena kikilių šeima net ap
siėmė genių pareigas: lipa 
medžių kamienais ir ieško 
vikšrų. Jos snapukai kalto pa
vidalo, bet liežuvis nepakan
kamai ilgas ir plonas savo 
grobiui ištraukti. Taigi, tos 
rūšies kikiliai vartoja įrankį: 
ploną šakelę arba kaktuso dyg
liu, snape laikomu, krapšto 
medžio žievėje, kol vabalas 
išlenda į paviršių ir lengvai 
pagaunamas snapu!

SAULĖGRĄŽOS 
IŠAUGUSIOS L

MEDŽIUS
Besidairydamas po salas, 

Darvinas taip pat pamatė, kad 
jas puošė medžiai saulėgrąžų 
lapais ir žiedais. Jis padarė 
išvadą, kad čia įvyko tas pats, 
kaip kikilių atveju: saulėgra 
žos sėkla kokiu nors būdu at
sidūrė kurioje nors saloje, iš
dygo ir, neradusi medžių 
miškų, kurie ją nustelbtų, ėm< 
augti ir bujoti, kol išaugo į 
aukštą, niekur kitur neranda
mą saulėgrąžos medį!

Grįžęs iš ekspedicijos, 
Darvinas parašė apie evoliu
cijos ir natūralios atrankos 
feoriją ir sukėlė visą moks
linį pasaulį prieš save. Pa
sipiktinimas juo buvo neišpa
sakytas.

Šiais laikais mokslas daug 
daugiau žino apie paveldėjimą 
ir išsivystymą, bet Darvino 
evoliucijos teorija tebegalio
ja. P. P.

Jaun. skauto Kazio linoleumo raižinys

VILKIUKU DAINA

Muz. J. Zdaniaus 
žodžiai v.s. VI. Vijeikio

Mes esame vilkiukai, 
Smarkiausi iš visų, 
Kas sako, kad išdykę - 
Meluoja ištiesų.

Mes klausom savo vado, 
Laimingi visados, 
Ir niekad neužmirštam 
Tėvynės Lietuvos.

Mes esame vilkiukai, 
Smarkiausi iš visų, 
Kas sako, kad išdykę - 
Meluoja ištiesų!

(iš skautų plokštelės 
TRA-LIA-LIA)
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Vilkiukas LINAS iš savo tėvelio gavo 
foto aparatą. Labai apsidžiaugė ir sako: ’’Ačiū, 
tėveli, dabar galėsiu eiti medžioti!" Tėvelis, 
senas skautas vytis, nusigando. "Linai, skau
tas yra gamtos draugas". "Žinau, tėveli, aš 
medžiosiu skautiškai - su foto aparatu."

Čia vilkiukas Linas yra zoologijos sode. 
Žvėrelio nuotrauką padaro, kai teisingu ta
keliu prie jo nueina ir Įrašo Į langelius jo 
vardą.

Pažiūrėsime, kur vilkiukas Linas eis "me
džioti" sekantį kartą.

Šiame raidžią miške yra pasislėpę 20 žvėrelių. 
Pabandykime juos surasti!

B D C K N MC> R 
RSTUVBZB 
L E 0 P A R b A
V Z B R C I L K 
DCFAZEBR 
CMTNKORT 
Z B C U D I F G 
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Šeškas km

AMBLY50P 
cdafghjk 
SMR N T R P5 
DRSJLAPĖ 
AG I H I M KL 
N BU S ŪT RS 
THKJTKLT 
I R A F A S T I 
LGSHSJKR 
ON PE R ST N 
P V 1 L K A S A 
Ė L MN PR ST 
Z D Ž I O N Ė K 
C DF A S H J T 
B T CS DV PR 
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Tavo skiltis! Kad ir skirtingi ūgiu, tačiau - 
geriausi draugai ir veikliausi skautai!

SKILTIS ! Tai mažas vienetas, 
dalelė, grupelė didesnio jaunuolių būrio. Kas jų 
riša, sujungia? Skilties nariai, paprastai, turi 
daug bendro: bendrus norus, siekius, planus. 
Menka skiltis, jei kiekvienas jos narys galvoja 
kitaip, vienas antro nesupranta, nepažįsta ar 
net nemėgsta. Taigi - labai svarbu, kad skil
ties nariai būtų geri draugai.

Dažniausiai skiltis susidaro iš savo am
žiaus mokyklos draugų. Deja, mes, lietuviai 
turime čia kliūčių, nes esame apsigyvenę pla
tesnėmis apylinkėmis ir ne visi priklausome 
tai pačiai mokyklai. Bet mes turime stiprų 
tautybės ryšį. Mūsų tėveliai yra geri draugai, 
dažnai lankosi pas kitus, kad ir toliau gyven
dami. Jie eina į bendrus tautinius ar religi
nius parengimus, šventes ir visuomet mus ve
dasi. Taigi, nors ir nesueidami kasdien, mes 
esame geri draugai, vieni antrus pažįstame.

Na, o pats didžiausias ir svarbiausias ry
šys - tai mūsų noras būti skautais. Būti skau
tu tos šalies, kurioje gyveni, yra geras jaunuo
lio kelias į gyvenimų. Būti LIETUVIU SKAUTU 
tame pačiame krašte - yra garbė, nes tai rei
kalauja pasišventimo, kietos valios ir-meilės 
savo tėvų žemei.

Būdami lietuviai skautai, mes atsimokame 
savo tėvams, įvertindami juos ir jų gimtųjį 
kraštų. Taip pat pasirodome pasauliui, pri
mindami Lietuvai padaryta skriauda.

Tačiau vien tik dėvėti lietuvių skautų uni
formų dar negana. Kadangi esame plačios ap
linkos stebimi, turime būti pavyzdžiu viso, 

kas kilnu, gera ir gražu. Tik tada pasieksime 
užsimota tikslų, jei būsime drabštūs, draus
mingi, tvarkingi ir pasižymėsime savo gabu
mais.

Pradėkime šį darbų savo skiltyje!
s. J. A. Starėnas

® pirminis (-pagrindinis) skautavimo vie
netas.

® jaunuolių šeima, kurioje visi - broliai 
arba - sesės.

© visada pažangi, ieškanti naujų tobulėjimo, 
patyrimo ir saviauklos būdų savo vyresniuo
siuose, tėvuose, aplinkoje.

• gera, jei visi jos nariai dirba bendram 
tikslui, klauso vadovų ir atlieka savo pareigas 
sąžiningai, net niekam ir nematant.

• laužas skautiškoje ugniavietėje. Jei jis 
neliepsnos ar užges, ugniavietė bus nyki ir be
prasmė.

• garsi savo vardu, o tik darbais.
• ir negali būti būrelis išdykėlių, norin

čių tik save patenkinti.
« viešosios ar vidinės tvarkos ardytojų 

grupė.
© atlikusi sueigos, jei, susirinkusi, tik pa

sibara, .pasistumdo ir nieko gero nenuveikia.
• skiltis, jei joje trūksta ir lietuviškos ir 

skautiškos dvasios.
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RAMUNĖLIŲ skiltis sueigoms 
renkamės kiekvieną šeštadienį. 
Mūsų skiltį sudaro: Kornelija Bak- 
šytė (skiltininkė), Rūta Albrechtai- 
tė, Silvija Jurkšaitytė, Irena Kas- 
paraitytė, Rūta Kleinaitytė ir Mi- 
lita Preikšaitytė.

Per Kalėdų atostogas turėjome 
iškylą. Tai nebuvo toli, bet mums 
labai patiko: važiavome pamatyti 
filmą "Mr. Chips". Dabar ruošia
mės antro pat. laipsnio egzami
nams: mokomės įvairius mazgus, 
įsakymus ir įstatus. Morzės ženk
lus jau gerai žinome. Mūsų skil
ties šūkis : "Puošim laukus, ruo
šini kelius, atgal Tėvynėn Lietu
von!" Mes priklausome "Aušros 
Vartų" tunto "Jūratės" draugo
vei.

Kornelija Bakšytė, 
skiltininkė.

Mūsų skiltis priklauso C hicagos 
"Aušros Vartų" tunto "Aušrinės" 
draugovei. Esame septynios SNIE
GENOS: skiltininkė Jolita Kriauče- 
liūnaitė, paskiltininkė Lina Bertu- 
žytė, Vilija Mikutaitytė, Irena Le- 
vanaitė, Daiva Kairytė, Rima Ma- 
cytė, Rasa Bertužytė.

Vasaryje sesės ruošė rankdar
bius Kaziuko mugei, o mugės metu 
visos dirbo draugovės kavinėje. 
Vasario 18 mano sesės laikė paty
rimo laipsnių egzaminus. Taip pat 
mes stengiamės laimėti draugovė
je paskelbtą konkursą.

"Sniegenos" vykdo savo skil
ties šūkį:

Sniegena graži, sniegena gera! 
Skautė darbšti, skautė linksma!

"Sniegenų" skiltininkė 
Jolita Kriaučeliūnaitė.

SUEIGOS PAŠNEKESYS 
APIE
ŠIAURĖS PAŠVAISTĘ

"Lietuva, mano šiaurės pašvaistė 
Ir gėlė sidabrinių rytų ..."

rašo mūsų poetas Bernardas 
Brazdžionis.

Ir tikrai: sunku rasti gražesnį 
vardą tolimai, išsiilgtai ir labai 
mylimai Lietuvai!

Mano šiaurės pašvaistė! Auro
ra Borealis . . . Kas aprašys jos 
grožį?

Laimingu supuolimu - esi lau
ke apie vidurnaktį. Gal skubi na
mo, gal budi stovyklos sargyboje; 
gal automobilis neša į tolį, ir 
širdis pilna rūpesčių, ilgesio. .. ir 
štai šiaurės rytų akiratyje ima 
švisti. Siūbuojančios, banguojan
čios liepsnų juostos pasirodo virš 
žėrėjimo; geltoni, ružavi ir žali 
spindulių ir šviesos pluoštai čia 
šauna į padanges, čia užgęsta, kad, 
vėl iš naujo sušvistų, suliepsnotų.

Pagaliau visas dangus žėri ne
žemišku grožiu. Tada pajunti, ką 
poetas jautė, rašydamas "Lietuva, 
mano šiaurės pašvaistė". Ji švie
čia jam iš didelio tolio neapsako
mu spindėjimu, vilioja, traukia, de
ja, - pasiekiama tik širdimi ir il
gesiu. * * *

Iš 60-900 mylių aukščio pa
švaistės šviečia visuomet, bet ne- 
visada jos ryškios. Šiaurės pa-' 
švaistė matoma šiaurės pusrutuly
je, o pietų pašvaistė - Aurora Aus
tralis, pietų pusrutulyje,labiausiai 
magnetiniuose ašigaliuose. Tas ro
do jų elektrinį pobūdį.

Pašvaistes sukelia iš saulės 
šaunamos elektra užtaisytos dale
lės arba spinduliai. Šias daleles 
veikia žemės trauka, ir jos susi
duria su dujomis tolimose erdvė
se. Šiose erdvėse taip maža oro. 
jis toks skystas, kad beveik pana
šu į tuštumą. Tuo būdu ir bando
me aiškinti pašvaisčių siūbavimus, 
bangavimus.

Pašvaistės dažnai pasirodo po 
magnetinės audros žemėje. Kadan
gi jos rišasi su saulės dėmių gau
sumu, o tos dėmės kas 11 metų 
ypatingai gausios, tad tais metais 
ir pašvaisčių daugiau matome.

15

15



Man stovykloje labai patiko naktiniai žaidi
mai ir man atrodo, kad stovyklaujant turėtų 
būti daugiau tokių naktinių žaidimų.

Vida Kliknaitė

* * * *

Buvo baisu, kai labai smarkiai lijo, bet 
man labai patiko naktiniai žaidimai stovyk
loje.

sesė Barškėtytė

Man viskas buvo įdomu, tik nepatiko audra ir 
skiltininkė. Ir ką mes stovykloje valgėme?

Loreta Lingytė

* * *
Mums paukštytėms labai patiko stovykloje, 

kai ėjom berniukus pagauti ir kai ėjome į 
laužus.

Dana Varnaitytė

Rako varlės skambėjo, kaip nepasamdytas 
orkestras. Naktį kitos sesės negalėjo užmigti. 
Kai baigiasi viena stovykla, vis laukiu kitos.

Indrė

PASIKALBĖJIMAI

APIE PAŠTO

ŽENKLUS

Ant. Bernotas

Nr. 58 Pašto ženklas su drugiu 
(Centro Afrikos respublika, 1961 
m. )

18. DRUGIAI.
Drugiai - kas jų nežino, kas jų 

nėra matęs ir kas jų nemėgsta? 
Drugiai ant pašto ženklų - labai 
gausi ir dėkinga "topicals" šaka.

ia galėsite surinkti jų daugybę, 
pradedant kukliais ir nelabai mar
gais šiaurės kraštų drugiais, bai
giant puošniais, labai margais ir 
didžiuliais tropikinių kraštų dru
giais.

Pašto ženklų, ant kurių būtų pa
rodyti drugiai, yra išleidę daugy
bė kraštų, bet daugiausia išleido 
įvairios pusiaujo valstybės, kurios 
ir turi jų įmantriausių spalvų ir 
išvaizdos. Bene pirmoji leisti 
pašto ženklus su drugiais pradė
jo Šveicarija jau 1950 metąįs, iš
leidusi savo Pro Juventute seri joje 
4 ženklus su įvairiais jųkrašto dru
giais (vienas pašto ženklas su bi
te)., Vėlesniais metais sekė seri
jos su kitokiais drugiais, kurių 

tarpe matome mažyčių melsvų nak
tinių drugelių, kopūstinį drugį, 
naktinį storą drugį, net kandį ir 
įvairius vabzdžius, kaip vandens 
žirgelius ir kt.

Lenkija 1961 m. išleido 12 paš
to ženklų seriją, kurių dalis skir
ta ženklams su vabzdžiais, kita da
lis - su drugiais. Rumunija keliais 
atvejais yra išleidusi pašto ženklų 
su drugiais, bet ypatingai graži 
1960 metų serija, kur įvairių for
mų pašto ženkluose taip pat paro
dyti įvairiausių pavidalų drugiai.

Bet, kaip sakyta, daugiausia ir 
gražiausių pašto ženklų su drugiais 
yra išleidusios tropikinių kraštų 
valstybės, štai, Ispanų Gvinėja Af
rikoje jau 1958 m. rodė pašto ženk
lų seriją su jų krašto drugiais, 
Malagasy respublika (Madagaska
ras) 1960 m, išleido šešis didelius 
su puikiais tos salos drugiais, ir 
t.t. Visų neišvardinsi!.
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NAUJI 1 \ 
LEIDINIAI
’’GATVĖS BERNIUKAS”

TEBEGYVAS
Rašytojo Romualdo Spalio ro

manas (arba - nuotykių apysaka) 
’’Gatvės Berniuko Nuotykiai” pir
mą kartą buvo išleistas 1952 m. 
Tada jis tiek sudomino jaunimą, 
kad knygų parduotuvėse greit ne
beliko. Akademinio Skautų Sąjū
džio dr. Vydūno vardo Studentų 
Šalpos Fondas (pirm. s. V. Mikū- 
nas) 1969 m. šią knygą išleido ant
ruoju leidimu, ir susidomėjimas 
"Gatvės Berniuko Nuotykiais" da
bar - nemažesnis.

R. Spalis, pajutęs (kaip kadaise 
ir didieji nuotykių romanistai pa
stebėjo) skaitytojų norą toliau sekti 
apysakos įvykių eigą, įjungė ’’Gat
vės Berniuką" į du naujai parašy
tus romanus ir sudarė trilogiją:
1) "Gatvės Berniuko Nuotykiai”,
2) "AntRibos",3) "AlmaMater". 
Šios trilogijos tęsinys - "Rezisten
cija" - yra naujausias romanas, 
kurį 1969 m. išleido "Vilties" lei
dykla Clevelande.

Šiuo metu rašytojas Romualdas 
Spalis baigia apipavidalinti knygą 
"Mergaitė Iš Getto". Joje,kiek nu
jaučiama, irgi rasime "Gatvės 
Berniuką".

Rašytojas s. Romualdas Spalis

Lietuvių Skautų Brolija išleido knygų, kurioje pavaizduota 
Penktoji Tautinė Stovykla. Gausybėje iliustracijų čia suran
date visus stovyklos Įvykius, o gal net ir patys save. Matysite 
stovyklos darbus, papuošimus, kasdieninį gyvenimų ir šven
tiškus įvykius. Leidinio didumas taip kaip Skautų Aidas ir turi 
80 pusi. Leidinys įdomus visiems. Ir tiems, kurie dalyvavo, 
ir tiems, kurie neturėjo progos stovykloje būti.

Kaina visiems prieinama: tik $ 1. Užsisakyti galite ir 
per Skautų Aidų. Dalinių vadovams papartina užsisakyti dau
giau ir paplatinti skautų tarpe.

TAUTINĖ STOVYKLA
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DIENA, KURI VISIEMS MIELA

Kai mūsų Seserijos skautės 
Clevelande 1958 metais suruošė 
pirmųjų skautiškų Kaziuko Mugę 
ir kai su dideliu pasisekimu pra
ėjo pirmoji visų Chicagos tuntų 
Kaziuko Mugė Jaunimo Centre 1959 
m., šių mugių rengimas iki šios 
dienos jau vyksta visose didesnėse 
lietuvių kolonijose JAV ir Kanado
je, kur veikia Liet. SkautųSųjungos 
daliniai.

RYŠYS SU VILNIUMI - RYŠYS SU 
LIETUVA

Religiniu požiūriu šis įvykis 
yra susijęs su lietuvių skautų glo
bėjo šv. Kazimiero diena - kovo 
4 d. Artimiausių sekmadienį ren
giamos Kaziuko mugės (o to rei
kėtų visiems laikytis!) yra pra
dedamos pamaldomis skautų Glo
bėjo garbei, po to iškilmingai ati
darant pačių mugę. Ši šventė skau
tams tiesiogiai primena lietuvių 
tautos šventųjų Kazimierų, o kape
lionams suteikiama proga pabrėž
ti įvykio religinį aspektų.

Kaziuko mugės darbų specialistai įvertina dirbinį. 
Liubinskaitė. A. Račiūnas, M. Butėnas, Kazlas ir 
broliai Liubinskai.

Kaziuko mugės skautus-es per
kelia į mūsų sostinę Vilnių ir at
verčia Lietuvos istorijos lapus la
bai konkrečiomis formomis. Vil
niaus mugės tradicijos, jos gami
nių imitavimas, to viso vaizdo 
lietuviškos spalvos, nuotaika ir 
dvasia ilgam išlieka mūsų skau
tiško jaunimo atmintyje, kadangi 
jis visa tai pats mugėje išgyvena. 
Tas ryšys su Vilniaus miestu su
kuria ryšį su pačia Lietuva ir pa
pildo vadovų aiškinimus, žaidimus 
ar filmus sueigų metu. Dvasinis 
ryšys su Vilniumi, su Lietuva svar
bus ne vien tik skautams, bet ir 
mūsų išeivijos lietuviškai visuo
menei. Per eilę metų Kaziuko Mu
gė daugeliui atnaujino Vilniaus bei 
Lietuvos prisiminimus. Ten nebu
vusiems mugė sukūrė daug senti
mentų ir sudarė malonių, patrauk
lių vizija. Pavyzdžiui,Kaziuko Mu
gės sentimentai ir simpatijos jos 
rengėjams Chicagoje, Jaunimo 
Centre, kas metai sutraukia tūks
tančius lankytojų.

Balzeko Muziejaus foto
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Kaziuko mugėje Vilniuje

PASUKTI GALVĄ., KAD DIRBTU 
RANKOS

Kaziuko Mugių prekystaliai, 
lentynos kas metai lūžta nuo įvai
riausių rankdarbių, Vilnių bei Lie
tuvą primenančių suvenyrų, nuo 
audinių, mezginių, drožinių, ar 
piešinių tautiniais ir skautiškais 
motyvais. Atitinkami mugės vai
dinimai ar žaidimai paryškina is
torinę mugės pusę,suteikia humo
ro ir gyvumo. Jei nekartą mugės 
rankdarbių planai ar brėžiniai 
"dirbtuvėse" paruošiami meninę 
ranką turinčių vadovų, tai tų rank
darbių atlikimas dažnai pavedamas 
patiems skautams-ėms. Daug ren
gimo darbo atlieka ir tėvai. Si pro
ga juos labiau suartina su vado
vais, su vienetų veikla, su savo 
vaikų skautiškomis problemomis, 
kurios iš tolo kartais lieka ne
pastebėtos ir nesuprastos; mugės 
darbai generacijų tarpekliuose pa
stato naujus tiltus.

Skautiškas nagingumas čia 
tampa praktiškai panaudojamas ir 
lavinamas. Kiekvienas skautiško 
kolektyvo narys čia skatinamas 
sukti galvą, dėti pastangas, de
monstruoti išradingumą, kad mu
gėje atlaikytų konkurenciją prieš 
kitų vienetų gaminius.

BENDRI IŠGYVENIMAI IR ... FI
NANSAI

Mugės labai konkrečiai suartina 
mūsų skautišką šeimą su lietuvių 

visuomene bei su kitų tautų skau
tais, kurie atsilanko į Kaziuko Mu
gę. Skautai visuomenei pateikia 
daug vertingų rankdarbių, kurių 
kur kitur surasti ar už tą kainą 
nupirkti yra neįmanoma. Visuome
nė mugės rankdarbius kas metai 
išperka, valgyklų ar kavinių pa
tiekalus mielai suvalgo, negailė
dami pinigo, einančio skautų veik
los labui. Tokio susiartinimo ir to
kio konkretaus bendravimo su lie
tuvių visuomene vargiai ar galėtų 
skautams suteikti kuri kita proga.

Finansinė mugių reikšmė skau- 
tų-čių vienetui ir veiklai yra labai 
svarbi. Juk paskutiniame dešimt
metyje stovyklaviečių statymas, 
inventoriaus pirkimas ir visos sto
vyklinės išlaidos buvo daugumoje 
finansuojamos Kaziuko Mugės pa
jamų, o tai anksčiau labai sunku 
buvo atlikti surenkamų aukų pagal
ba ar tėvų mokesčiais. Pradėjus 
Kaziuko Mugtįrengimą, pvz., Chi- 
cagoje, skautiška veikla yra finan
suojama v pačių vienetų pastan
gomis. Sis labai svarbus sava
rankiškumo ugdymas nuo mažens 
pratina skautą-tę stengtis būti ne
priklausomu nuo kitų, pajėgiu sau 
sukurti egzistencijos ir progreso 
sąlygas.

MUGĖ - PATYRIMO PAMOKA

Mugės planavimas, paruošimas 
ir pravedimas pareikalauja ir ati
tinkamų administracinių sugebėji
mų, kuriuos tik praktikoje galima 
įsigyti, juos ištobulinti. Vadovams 
ir vadovėms mugiųpravedimas su
teikia didelę patirtį, kuri daug pa
deda ir kituose skautiško vadova
vimo darbuose. Šį patyrimą gauna 
skautai ir skautės, dalyvaudami ar 
stebėdami. Ta jų observacija lieka 
atmintyje, sukelia daugiau savimi 
pasitikėjimo ir ateityje gali būti 
labai sėkmingai pritaikoma kituose 
darbuose.

Kaziuko Mugė pateisina visas 
pastangas ir laiką, kaip vienas 
trumpas įvykis didžiajame tautinio 
ir skautiškojo auklėjimo darbe.

j.v.s.Br.Juodelis
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SYDNĖJAUS RAGANOS APTARIA KERAMIKA,

Tą dieną (pirmą vasario) Šiau
rės Bankstown'e esąs brolių Žalių 
namelis mėlynavo rugiagėlių kak
laryšiais: tai vyr. skaučių Šatri
jos Raganos būrelio sesės, lyg bi
tės, suskrido į sueigą. Viena auto
mobiliu, antra motociklu, o dar ki
tos draugių, mamos ar vyro pavė
žėtos - iš visų keturių Sydnėjaus 
pakraščių. Mažajame namelyje 
ūžia linksmos kalbos, įspūdžiai ir 
naujienos, - susirinko gausus try
likos sesių būrys!

Vyr. skaučių veikla Sydnėjuje 
prasidėjo 1961 metais, kai susi
organizavo L. Kun. Birutės vyr. 
skaučių būrelis. Šiam po metų ar 
dviejų susilikvidavus, vėl likta be 
vieneto. Antrasis būrelis, pasiva
dinęs Šatrijos Raganos vardu, 
įsteigtas vyr. skautės v.si. N. Gi- 
lienės rūpesčiu 1968 kovo 18 d.

Daugelis būrelio narių aktyvios 
draugininkės bei adjutantės paukš
tyčių - vilkiukų - skaučių draugo-

Keramikos meno mintimis dalina
si sesės D. Adomėnaitė, J. Jana
vičienė - prelegentė ir Bogušaitė

Nuotr. Vilkai čių

vėse, o. dar viena ar dvi pareigose 
rajono vadijoje. Šat. Raganos bū
reliui šiuo metu priklauso ir jau
nesnės ir vyresnio amžiaus sesės. 
Iš vyresniųjų gaunamas skautiška
sis patyrimas, per jas persiduoda 
tėvynėje turėtos tradicijos ir t.t. 
Gi jaunosios - pilnos energijos ir 
ryžto: tik kelią parodykite - kal
nus nuvers!

Svetainėje visos įdomiai klau
sosi sesės J. Janavičienės pašne
kesio apie keramiką. Prelegentė 
ne tik įdomiai pasakoja: iliustra
cijai ji atsivežus savo keramikos 
pavyzdžių ir glėbį knygų bei albu
mų. Sueiga užsitęsia ilgiau, negu 
planuota, bet visos dar klausytų 
ir klausytų. . .

Einamuosius reikalus refe
ruoja pavaduotoja, s. E. Laurinai
tienė. O jų daug: išleidžiamas vyr. 
skautėms skirtas konspektas, ku
ris palengvins kandidačių ruošimą 
ir padės jaunoms vyr. skaučių va
dovėms; aptariamas uniformų dir-

SUK, SUK RATELI,
Ši stovykla yra viena iš kai

riausių . . . Štai, pirmosios pa
galbos atstovės, sesės Nijolė ir 
Dalytė, yra kairiarankės; Julija 
išsisuko (ar jai kas išsuko?) kai
rę koją; Laura nusipiovė. kairį 
pirštą, Cesius nusilaužė kairę.ran- 
ką. Sveikinamės kaire ranka’’ad
jutantas ieško popieriukų pri
merkęs kairę akį (dešinė, matyt, 
pamušta - jam kas užvožė kaire 
ranka), - viskas vyksta kairėje.

MUS SVEIKINA
Sydnėjaus vyr. skautės šatrijietės 
Ketvirtoji iš dešinės L. Žalienė - 
būrelio vadovė, aštuntoji - pava
duotoja E., Laurinaitienė.

Nuotr., V ilkaičių

žų-juostų audimas, pasiruošimas 
Kaziuko mugei, nario mokestis ir 
kt.

Vėliau vykdomas paskutinės 
sueigos nutarimas - bendrai nusi
fotografuoti. Pakviestieji Aušros 
tunto bičiuliai, fotografai p.p. Vil
kaičiai daro, ką gali esamose są
lygose; mat, lauke popiet pradėjo 
lynoti. ... Kai lietus minutei susto
ja, visos išsirita įkiemą, kur prieš 
aparatą išbandomos plačiausios 
sesių šypsenos!

Prie kavutės ir vyr. skaučių 
keptų pyragų dainas pravedė viena 
jaunųjų sesių - si. J. Bogušaitė. 
Vakarop vėl sudūzgia mašinos ir 
būrys dingsta didmiesčio gatvėse: 
kuri į taut, šokių repeticiją, kuri 
į susirinkimą, kuri namo pas ma
mą - iki sekančios sueigos!

Mėlynšlipsė

Pašnekėsys buvo įdomus. Susi
kaupusios klauso sesės G. Zigai- 
tytė, V. Kazokaitė, L. Apinytė, 
R. Zinkutė Nuotr. Vilkaičių

SUK į KAIRĘ PUSĘ

Tik Ugnies pastovyklės adjutante 
Danutė daro viską atbulai - iš vė
liavos aikštelės liepia suktis DE
ŠINĖN. Dabar žinok, žmogau, kuo 
čia viskas pasibaigs? Galų gale, 
namo grįšim ATBULI!

Ar nereiktų pakeisti stovyklos 
pavadinimo iš ’’Aukuro" į "Kai
riąją"? v

DESINEN
(Iš "Aukuro" laikraštėlio)
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Lituanicos 
Tunto 
(Chicagoje) 
skiltininkų 
kursų 
dalyviai. 
Kursai 
vyksta 
nuo 
sausio 
iki 
gegužės 
mėnesio 
pabaigos.

Nuotr. 
G. Plačo

RAMBYNO TUNTO (Toronte) VE ĮKLOS GAIRĖS
v.s. A. SAULAITIS VĖL 
IŠRINKTAS LSS TARYBOS

Darbas draugovėse
Draugovės turi reguliarias su

eigas beveik tose pačiose vietose 
ir tuo pačiu laiku, kas dvi ar tris 
savaites. Draugininkai nustato' 
vietą ir laiką, bei parenka įvairią 
programą. Kai kada yra užduodama 
namų darbo, - tikrai būtų vadovui 
didelė pagelba, jeigu tėveliai ret
karčiais pasiteirautų apie sueigas 
ir paragintų kuo geriau atlikti už
davinius. Draugovė mūsų sąlygose 
yra pagrindinis vienetas,o draugo
vės sueigos - pačios svarbiausios 
vaikų auklėjime.

* * *

Tunto veikla
Praėjusiais metais žiemos se

zoną pradėjome s.u iškyla ir Šv. 
Mišioms p. Kuzmų sodyboje spa
lio 5 d.

Bendrai dalyvavome Prisikėli
mo Parapijoj šv. Mišiose lapkri
čio 30-tą, minėdami Lietuvos Ka
riuomenės Šventę.

Sekantis įvykis KŪČIOS,kurias 
ruošė Šatrijos tuntas ir kvietė mus 
dalyvauti. Šios Kūčios yra skautiš
kos šeimos suartėjimas senų lie
tuviškų tradicijų nuotaikoje.

VASARIO 16 minėjimas tuntuo
se vasario 8 d. Pamaldos Šv. Jono 
Krikštytojo parapijoj.

KAZIUKO MUGĖ - kovo 1 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Pra
šome prisidėti prie visų darbų, 
kai į Jus kreipsis draugininkai.

OBUOLIU DIENA: kanadiečiai 
skautai kasmet organizuoja obuo
lių dieną. Mūsų skautai, joje akty
viai dalyvaudami, tuntui atneša 
šimtą, kitą pajamų. Šiais metais 
ji įvyksta balandžio- mėnesį. Su 
šeštadienine Maironio vardo lie
tuvių mokykla yra susitarta, kad 
obuolių dieną, šeštadienį, moki
niai skautai gali būti atleidžiami 
nuo pamokų, jei jie jungsis įobuo- 
lių dienos darbelius. Leiskite savo 
vaikus toje dienoje dalyvauti.

* * *

Vasaros sezono atidarymas
numatytas iškyla į gamtą. Vie

ta ir tikslus laikas bus praneštas 
per spaudą - TĖVIŠKĖS ŽIBURIU 
Skautų Veiklos skyriuje.

STOVYKLOS: Ir šiais metais 
planuojama skaitlingai stovyklauti 
Romuvoje. Laikas bus greitu laiku 
paskelbtas spaudoje. Prieš stovyk
lą prašome prisidėti prie paren
giamų darbų. Buvo labai malonu 
matyti didesnį skaičių tėvelių, at
vykusių į pagalbą rudenio medžių 
kirtimui.

tuntininkas ps. Dailydė

PIRMININKU
LSS Korespondencinio Suvažia

vimo Prezidiumas (pirm. - s. Kos
tas Nenortas, Dorchester, Mass.) 
praneša, kad Suvažiavime išrink
tieji naujieji LSS Tarybos nariai 
(27 skautininkai) 1970-1972 metų 
kadencijai iš savo tarpo išsirinko 
Pirmininką - v.s. Antaną Saulaitį. 
Vasario 18 d. LSS Tarybos P-ko 
Rinkimų Protokolą (Bostone) pasi
rašė balsus skaičiavę: s. kun. Jo
nas Klimas, Aldona O. Dabrilienė, 
ps. Laima Kiliulienė ir Irena Kal- 
vaitienė.

Taigi, v.s. Antanas Saulaitis, 
ligšiolinis Tarybos Pirmininkas 
(nuo 1966 metų) į aukščiausią LSS 
vadovybės postą perrinktas antram 
terminui. Jo būstinė - Oakville, 
Connecticut valstijoj, JAV.

Išleidžiant šį "Skautų Aidą", 
dar nebuvo žinoma, kurie Tary
bos nariai sudarys LSS Tarybos 
vykdomąjį veiksnį - Pirmiją.
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VASARIO 16-sios SUEIGA ŽALGIRIO IR BALTIJOS TUNTUOSE. 1. Vilkiukai su vadove s. P. Kalvaitiene.
2. Paukštytės su draugininkės pavaduotoja si. D. Paliulyte. Nuotr. s. C. Kiliulis

GREITAS ATSAKYMAS
IŠ AUSTRALIJOS
Nuo šių metų pradžios esu pa

kviestas Skautų Aide tvarkyti skau
tų vyčių dalį.

Tai ne vieno žmogaus darbas. 
Norint, kad mūsų laikraštis būtų 
įdomus, reikia, kad jame bendra
darbiautų kuo didesnis skaičius sk. 
vyčių: teoretikai, praktikai, judė
jimo žinovai, naujų kelių skynė
jai .. .

Skautų Aide turėtų atsispindėti 
visa mūsų veikla - sueigos, kelio
nės, stovyklos, parengimai ir 1.1. 
Neužmirškime atsiųsti savo rašo
mų dienoraščių ištraukų, skautiš
kos poezijos, juokų, piešinių, nuo
traukų iš savo būrelių gyvenimo. 
Ypač laukiami jaunieji broliai - jų 
rašiniai, klausimai, sugestijos.

Medžiagų siųsti redakcijon ar
ba man (B. Z., 9 Lloyd Ave., 
Yagoona, NSW, Australia). Labai 
prašau Aidui siuntinėti vienetų lei
džiamus (kad ir mažus) laikraštė
lius ir kitus leidinius.

Skautų Aida.s^ duoda progų vi
siems jame bendradarbiauti, tad 
padarykime s. vyčių dalį tokių, kad 
ji taptų ne tik veiklos veidrodžiu, 
bet jos ramsčiu, talkininku. Šio 
darbo, broli, nepalik kitiems - jis 
yra•mūsų visų - bendradarbiauk 
pats ir kitus paragink.

Tarnaukime!
v.s. B. Žalys, 
Australia

TAUTINĖS STOVYKLOS 
FILMAS MIRGA 
SCENOJE

Penktosios Tautinės Stovyklos 
spalvotas garsinis filmas, kurį 
1968 m. Rako ųžuolyne "nusuko" 
ps. A. Kezys, S.J*, jau baigtas ga
minti ir š.m. kovo 14 dienų Chica- 
gos Jaunimo Centre pirmų kartų 
rodomos skautams ir visuomenei.

Filmo pastatymas - milžiniš
kas talkos vaisius, nes į jo kūri
mų buvo įsijungę gausus būrys 
bendradarbių, kurie rašė muzikų, 
eiliavo tekstus, ruošė animacijų, 
lygino kalbų ir atliko daugybę ki
tų techninių darbų. Nepamirštini 
broliai - sesės, dainavę, skaitę, 
kankliavę, skudučiavę ... o jei 
prie šio būrio prijungsime mece
natus bei vienetus, telkusius lė
šas, - filmo talkininkų bus bent 
šimtinė!

Po Chicagos premjeros filmas 
iškeliauja į kitus lietuviškus cent
rus.

AUKSINĖ LELIJĖLĖ 
IŠKELIAUJA l RYTUS

Tradicinė Vyr. Skautininko auk
sinės lelijėlės ir Seserijos auks. 
švilpuko virvutės perdavimo cere
monija Brolijos ir Seserijos Vyr. 
Skautininkų pareigos vasario 15 d., 
Chicagoje buvo perduotos naujai 
kadencijai išrinktiesiems - Atlanto 
pakraščio vadovams v.s. P. Moliui 
ir s., L. Milukienei. Arti pustrečio 
šimto skautininkų, vadovų ir sve
čių, susirinkusių į iškilmingų pa
reigų pasikeitimo sueiga,atsisvei
kino su buvusiais VS - sese M. Jo
nikiene ir broliu V. Vijeikiu bei 
jų vadijomis, ir susipažino su nau
jaisiais "didžiaisiais".

Žodžiu sueigos dalyvius sveiki
no LB Centro Valdybos atstovas 
kun. J. Borevičius, S.J., o raštu - 
Chicagos LB apygardos valdyba ir 
Šaulių Sųjunga.

Sueigos proga Brolija suruošė 
įdomių parodėlę, kur nuotraukų, 
žemėlapių bei suvenyrų montažu 
pavaizduota Brolijos veikla, va- 
dijos darbai, V.S. kelionės ir pan. 
Čia įdomu prisiminti, kad abu 
1967-69 kadencijos Vyr. Skauti
ninkai (pirmų kartų Sųjungos isto
rijoje) atliko skautiškas keliones į 
užjūrį: v.s. Jonikienė vizitavo mū
sų vienetus Anglijoje ir Europoje, 
o v.s. Vijeikis buvo nuskridęs pas 
seses-brolius tolimojoje Austra
lijoje.
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AKIMIRKOS IŠ ŽIVILĖS DRAUGOVĖS MONTREALYJE. 1. Sesės užsiėmimų metu. Draugininkė ps. sesuo M.
Jurgita Saulaitytė. 2. Susikaupimo valandėlė po lauželio. 3. Sueigai pasibaigus živflietės šypsosi saulutei
NAUJOJ! LSS TARYBA -
KITOKIA

1970-1972 metų kadencijai iš
rinktosios Liet. Skautų S-gos Ta
rybos apimtis yra padidėjusi pen
kiais nariais -penkiais LSS Ra
jonų vadais. 1969 m. rugpjūčio 14 
d. tuometinės Tarybos nutarimu, 
šia prasme buvo priimtas Statuto 
pakeitimas, pramatant įvyksimą 
Korespondencinį Suvažiavimą ir 
gyvuosius šio meto uždavinius.

Rajonų Vadų automatinis įėji
mas pilnateisiais nariais į Tarybų 
tuo būdu apjungia visų mūsų są
jungų, išsidėsčiusių keliuose že
mynuose, ir kiekvienas rajonas (be 
dydžio skirtumo) turi aukščiau
sioje vadovybėje savo atstovą. Tai 
sveikas ir veržlus žingsnis, atsi
liepiant į laiko tėkmės reikalavi
mus.

Iš viso dabartinę LSS Tary
bą sudaro 28 skautininkai.

GABIJA Nr. 3-4(11-12)
1969, GRUODIS

Numeryje telpa kadencijų bai
gusios LS Seserijos Vadijos veik
los apyskaita: darbai vadijoje, sky
riuose, rajonuose; vienetų statis
tika, stovyklų apžvalga. Lavinimo 
dalis pateikia skiltininkių kursų 
planų ir jaun. skaučių patyrimo 
programas. Skelbiami taip pat 
jūr. skaučių vėliavų - vimpilų 
nuostatai.

Tai paskutinė 1967-69 m. ka
dencijos Gabija. Šešerius metus 
laikraštį redagavusi v.s. O. Roz- 
niekienė dėkoja bendradarbėms už 
paramų, kviesdama seses ir to
liau likti nuoširdžiomis Gabijos 
talkininkėmis.

V.S. KRIVŪLĖ Nr. 7 
1970, SAUSIS

Praėjusios kadencijos Brolijos 
Vyr. Skautininkas v.s. V. Vijei- 
kis ir VSP s. V. Namikas atsi
sveikina su broliais ir vadijos na
riais, džiaugdamiesi ir didžiuoda
miesi, dirbę kartu gausiame en
tuziastų, pasišventėlių ir puikių 
lietuvių gretose. Biuletenis taip pat 
skelbia pakėlimus - apdovanoji
mus; telpa Brolijos archyvo sky-^ 
riaus vedėjo v.s. J. Da-inąusko 
pranešimas skautų archyvinės me
džiagos telkimo reikalu.

NIDOS GARSAI, _ 1969 GRUODIS
Chicagos Nidos laivo laikraš

tėlis. Pačių sesių žodžiais tariant: 
"Jūros skaučių Nidos laivas pirmų 
kartų mėgina buriuoti ne vande
nyje , bet laikraštyje, pučiant ne vė
jui, bet lietuviškam žodžiui ..." 
Turinyje sesiųkūryba, dainos, juo
kai. Redagavo Milda Kupcikevičiu- 
tė.

"SKILTIS” PASIKVIETĖ 
LIETUVOS SKAUTU, 
ĮKŪRĖJĄ

Lituanicos skautų tuntas Chi- 
cagoje praėjusį rudenį apžvelgė 
savo 20 metų skautiškąjį kelių. 
Vinco Krėvės ir Perkūno drau
govių laikraštėlis "Skiltis", iš
einanti kiekvienais metais po ke
lis kartus, ta proga sumanė pa
kviesti Lietuvos skautų Įkūrėjų 
v.s. Petrų Jurgėlų parašyti "Skil
čiai".

"Skilties" redaktorius ps. Gin
taras Plačas (tuo metu dar - v.si.) 

netrukus iš Įkūrėjo gavo tokįlaiš- 
kų:

"Mielas Idėjos Broli:
Siunčiu prašomų straipsnį su

kaktuviniam leidiniui. Būtų labai 
malonu jį pasiskaityti.

Man teko Čikagoje gyventi, gar
sinti Dariaus - Girėno skridi
mų Lietuvon ir dirbti jy pamink
lo pastatymui. Todėl džiaugiuos, 
kad šiame mieste įsikūręs lietu
vių skautų Lituanikos tuntas skau
tiškai -judina Lituanikos žemę ir 
budi po Lelijos vėliava. Šia proga 
prašau perduoti Lituanikos tuntui 
bei jo vadovams ir vadams ge
riausius mano linkėjimus toliau 
budėti lietuviškosios skautybės 
idealų sargyboje.

Budėkime!"

Įkūrėjo v. s. Petro .Jurgėlos 
laiškas ir prašytas rašinys yra 
įdėti "Skilties" Nr. 13-14. Įkū
rėjas savo straipsnį pavadino "Ar 
Lietuvių Skautija buvo įkurta žais
mui ar saviauklai?", ir straips
nyje randame labai daug įdomių 
bruožų iš paties v.s. Petro Jur
gėlos pirmųjų skautavimo dienų, 
dar prieš 1918 m. lapkričio 1-jų. 
Įstojęs į skautų eiles 1915 m. 
spalio 18 d., Rusijoje, v.s. Pet
ras Jurgėla vaizdingai perteikia 
tuometinį savo jaunystės susiža
vėjimų skautybe ir kilusius suma
nymus skautybės idėjas skelbti 
lietuvių jaunimui.

JEIGU PATINKA SKAITYTI 
APIE KITUS, PARAŠYK IR 
APIE SAVO VIENETĄ.
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SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629

S . S t a t k u s
2 P 45 Burr Oak Ave.
North Riverside Til. 60546

STOVYKLOJE
Skautas: Ar geras ženklas 

būti katės sekamas?
Sldltininkas: Priklauso, ar 

esi žmogus ar pelė.

Mokytoja: Jei yra neiš
mintingų žmonių šioje klasėje, 
prašau atsistoti.

Po kiek laiko Eimutis at
sistoja.

Mokytoja: Kodėl tu manai, 
kad esi neišmintingas, Eimu
ti?

Eimutis: Aš nieko nežinau 
apie savo išmintį, bet man ne
smagu, kad jūs viena stovit...

Mama, atvažiavusi aplan
kyti stovyklaujančios dukros, 
klausia jos draugininkės: Ar 
jūs turite čia šiltą ir šaltų van
denį?

- Taip, ponia, šiltą vandenį 
mes turime vasarą, o šaltą 
žiemos metu, - atsako draugi- 
ninkė.

Vilkiukas, išėjės meške
rioti, prieina prūdą ir klau
sia sutiktą žmogų: Pone, ar 
nebus nusikaltimo, jeigu šia
me prūde sugausiu kelias žu
veles ?

- Ne nusikaltimas, o ste
buklas, nes čia žuvų visiškai 
nėra.

- Saugokitės, eidami per kelią, 
daug vairuotojų nemoka skaityti'

STOVYKLOS ŽODYNĖLIS

Vilkiukas: nykštukas skautas.
Musė: apžėlęs uodas.
Gairelė: paskiltininkio smak

ro atrama.
Jūrų skautas: vonios jūrinin

kas.
Šokiai: skautų demonstracija.
Protas: priemonė išsisukti iš 

pareigų.
Geltonas' kaklaryšis: eksko- 

munikavimas iš vilkiukų 
tarpo.

(Skiltis)

Sesė iš šiaurinės Kanados 
guodžiasi:

- Pas mus žiemos būna 
tokios šaltos, kad mes turime 
pastatyti krosneles, kad ga
lėtume išmilžti karves.

Sesė iš pietų:
- Tai niekis. Pas mus va

sarą taip karšta, jog mes le
siname vištas ledais, kad jos 
nepadėtų kietai išvirtų kiauši
nių . . .

MOKYKLOJE
Matematikos mokytoja aiš

kina vaikams atimtį:
- Negalima atimti tris pieš

tukus iš keturių apelsinų, arba 
du trintukus iš penkių knygų. 
Ar suprantate?

Vienas mokinys:
- Ne, nes galima atimti 

šešis kiaušinius iš trijų viš
tų per dvi dienas.

30.7‘Ii. 13
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