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'RaAto dėžutė
Sveikinu redakcinį kolektyvą, tvirtai spausdamas 

brolišką kairę. Nepasiduoti, ištverti ir būti naudin
gu kitiems - ar tik nebus viena iš dalių, kas sudaro 
gyvenimo laimę. Maišytis žurnalizme, redaguoti 
laikraštį šiandien yra tik darbščiųjų privilegija ir 
dar nenublukusių senųjų idealistų liga. Taigi šitaip 
palinkėsiu Jums sirgti.

Taip - sirgti spaudos liga,dar siauriau-SKAUTU 
AIDO liga. Jei kur reikės, visuomet būsiu kartu 
Jūsų kolektyve, nes aš SKAUTU AIDĄ mylėjau 
ir paleidau iš savo pastogės tik todėl, kad pritrū
kau fizinių jėgų.

(v.s. <5. Senkevičius)
* * *

Pirmojo numerio 35 puslapyje įsivėlė klaidelė. 
Fotografijos yra NEW JERSEY vilkiukų draugo
vės, o ne New Yorko. Mūsų mažieji labai nusiminė, 
kad juos pavadino New Yorku!

(ps. K. Matonis)
Mieli vilkai - atsiprašome!

Redakcija
* * *

Sveikinu sunkiose pareigose; čia jau tikrai dau
giau darbo bus, kaip Penktoje Tautinėje prie ŠAUK
LIO , nors ir ten teko daug naktų nemiegoti. Linkiu 
kuo geriausios sėkmės.

(ps. A. Glodas)

1970 m. SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
• GARBĖS PRENUMERATORIAI ($10):

J. Gepneris,
L. Heiningas,
dr. J. Urbaitis

• AUKOS:
S. Klingys (3 dol.);
A. Dragūnas,
D. Barzdžius,
P. Nedas (po 2 dol.);
D. Jakienė,
R. Novickis,
K. Jonaitis,
G. Kaufmanienė,
A. Dėdinas,
L. Šimkutė (po 1 dol.)

Ačiū visiems, kurie naujai užsisakė ar pratęsė 
Skautų Aido prenumeratą 1970-siems metams. Nuo 
ketvirto numerio žurnalą siuntinėsime tik šių metų 
prenumeratoriams. Kviečiu visus neatidėliojant at
naujinti savo prenumeratas, paraginti kitus brolius- 
sese tai padaryti.

Ačiū visiems už talką
Budžiu!

s. A. Orentas
Administratorius
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NĖRA KADA SKAITYTI
LABAI TRŪKSTA LAIKO...

Aukštas gyvenimo lygis, greita technikos 
pažanga ir mokslas pasodino šiandien žmogų į 
didelę, patogią ir minkštą kėdę - tu būk čia 
visą laiką, o mes tau viską paduosime. Štai 
elektroniniai skaičiavimai (kam tau sukti 
galvą) , štai gražiausi vaizdai televizijoje (kaž
kas parašė, suvaidino, kad tik aš žiūrėčiau), 
štai laiškas magnetofono juostoje, ne rašytas, 
bet sakytas. Kalba iš tolimo pakraščio drau
gas. Tik sėdėk, klausykis ir žiūrėk.

Tūkstančiai paklauso, tūkstančiai taip daro - 
ir štai tokiame fone spauda, kaip elge
ta gatvių sankryžoje, ranką ištiesusi (kiekvie
ną praeivį, pasigailėjimo prašo: imkite mane 
ir skaitykite . . . Prieš daugiau kaip 400 metų 
Mažvydo atsiskleidime tai buvo sąjūdžio šū
kis, dabar tik išmaldos žodžiai.

Mūsų skautiškoji spauda savo padėtimi vi
siškai sutampa su visa bendruomenine išeivi
jos spauda - eina sunkiu vargo ir kieto pasi
ryžimo keliu, tiesdama į visus tą pačią pra
šančią ranką. Prenumeruotis laikraštį tik iš 
pareigos, kažkaip juokingai atrodo. Laikraščiui 
reikia skaitytojų, ne vien prenumeratorių. 
Laikraščiui reikia bendradarbių, ne vien re
daktoriaus.

Dar trejetas metų, ir visi švęsime ’’Skautų 
Aido" penkiasdešimtmetį. Mūsų didysis ir išti
kimas ryšininkas - savasis žurnalas - tik karo 
meto pertrauką padaręs, be jokio sustojimo lei
džiamas ir skaitomas. Ar tai ne dėka įžiebto 
Lietuvos nepriklausomybės metu idealizmo ? Ar 
tai ne liepsnelės tos pačios ugnies čia išeivi
joje, kai būreliai jaunimo leidžia savus rota- 
toriais spausdinamus laikraštėlius? Koks tai 
puikus ir sunkiai pamainomas skilčių ar drau
govių lituanistinis užsiėmimas!

Tik vieno mums tereikia - nesusmukti šio 
gyvenimo gerovės minkštose kėdėse ar kili
muose prieš televizijos vaizdus. Kasdien iš ten 
reikia išeiti, kasdien pasikelti. Nueiti kitur, į 
rankas paimti lietuvišką knygą ar laikraštį, 
paskaityti, pagalvoti, nelaukti, kol kompiute
ris už tave pagalvos. Tada gali būti per vėlu.

Visais šimtmečiais naujovės žmoniją vargi
no. Bet amžinieji dalykai išlieka. Išliks ir da
bar.

v.s. Č. Senkevičius

Skaisti nuotaka Nemuno žemėj - 
Vos pražydus Sekminių gėlė!
Šiaurės viesulai nuoskaudą lemia, 
O kentėjimuos - karžygiai gema, 
Ir gyvybė - maldoj nebylėj , . .

Mano meilė tai tolimai šaliai - 
Saulės sparno svajonė skaidri! 
Kaip tyra lietuvaitės rūtelė, 
Kai pro sniego sidabrą jau želia, 
Man iš tolo tu akį veri . . .

Vingios mintys padangėm keliauja 
Link Nevėžio, link šlaitų Ventos, 
Ir svajojimai audrina kraują -

/ Ilgesys suplazdena iš naujo,
Kol prie Nemuno versmių sustos . . .

Petronėlė Orintaitė

Ošia vėjai mum pasaką graudžią - 
Atsigrįžti link žemės savos! 
Sielon perlais giesmė (siaudžia, 
Tos gaidos nė šalna nepalaužia, 
Lietuva - man žvaigždė debesuos!
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ASMENYBĖ

s. kun. Petras Butkus, 
Australijos Rajono 
dvasios vadovas

AR
TIK
NUMERIS

ATSIPLĖŠTI NUO ŽEMĖS

TRAUKOS - NELENGVA

Visi, tur būt, esame girdėję, o ne vienas ir skau
džiai patyrę apie šio XX amžiaus baisumus - kon
centracijos stovyklas. Ypač charakteringa, kad už
darę kalinį, pirmiausia jam duoda eilės numerį,kurį 
prisiuva ant drabužių arba net įtatuiruoja kūne. Tai 
labai simboliškas gestas. Reiškia, nuo šiol tu pa
miršk, kas buvai. Pamiršk ne tik savo profesiją, 
mokslo laipsnį ar eitas pareigas - užmiršk net ir 
savo vardą. Dabar esi tik numeris: vergas ar bau- 
džiauninikas - menkesnis net už gyvulį ar daiktą - 
be jokių Dievo duotų ar tautų pripažintų žmogišku
mo teisių. Tu tik dulkė - purvas, kurį galima su
trypti ar bet kada sunaikinti.

Keista, kad ne tik šie baisieji kalėjimai, bet ir 
XX amžiaus modernusis gyvenimas vis labiau nori 
žmogų paversti tik numeriu. Juk kiek reikia atsi
minti numerių: leidimo ar registracijos Nr., tele
fono Nr., draudimo, banko knygutės, - ir taip tų nu
merių be galo ilga litanija. Šių dienų žmogus yra 
lyg ta atmušta Nr. kortelė, iš kurios elektroninis 
kompiuteris paskui jau galėtų pasakyti tavo charak
terį, o gal net ir ateitį . . .

Blogiausia, kad ir pats šių dienų žmogus - 
ypač jaunimas - tenori būti tik skaitmuo, tik 

numeris - vienas iš minios. Nori būti tik toks 
pat, kaip visi kiti, kad tik nieku neišsiskirtų.

Jam užtenka tik uoliai kartoti tas pačias frazes, 
padiktuotas popiečio spaudoj spalvotų žurnalų ar TV 
reklamų - jų sugalvoti nereikia. Garbinti tą patį 
ilgaplaukį gitaristą ar kūtvėlą, rengtis tokiais pat 
"madingais" drabužiais, rūkyti ar net išgerti, kad 
tik nepavadintų kas keistuoliu ar pačiu didžiausiu 
pažeminimu - "Different".

Ir taip visi nori būti tokie, kokius mano esant 
savo draugus: vieni ir kiti vaizduoja esą mažiau pa
maldūs, mažiau dorovingi, kad tik neišsiskirtų iš 
kitų. Jei praeities žmogui buvo pavojus tapti
vergu, tai ateities žmogui yra pavojus tapti 
robotu - sako Erich From.

Seniau gyvenimo taisyklės buvo paremtos Dievo 
autoritetu, ir jų laužytojai žinojo, kad daro blogai. 
Dabar tos taisyklės atmetamos, o vietoj jų sukurtas 
pasiteisinimo šūkis: "Tas tvarkoj, nes visi taip da
ro". Bet juk tai nėra joks principas, o tik tuštuma, 
kurią jaunimas bando užpildyti masės galvojimu, 
tuo pačiu užmušdamas atsakomybę ir pavirsdamas 
masės žmogumi - numeriu.

Iš tikrųjų, gyvenimą reikėtų užpildyti kilniom 
ir prasmingom idėjom bei ankstesniais siekimais, 
kurie būtini pilnutinei asmenybei. Jų pirmasis šal
tinis yra Kristaus Evangelija - jos kilnioji artimo 
meilė, aukšta gyvenimo prasmė - įžvelgiant, kad yra 
kažkas tiesiai iš Dievo ir amžinybės. Arba - gyveni
mo, kaip aukos, idėja, kurią reikia įamžinti nemirš
tamais darbais: tiek talentingu kūrybingumu, tiek pa
čios asmenybės idealu - jos moraliniais siekiais.

Tėvų žemės ir savo tautos meilė yra taip pat 
vienas iš tauresnių sielos polėkių. Ypač, kai mei
lė lietuvybei sujungta ir su pilnutinės asmeny
bės idealu. Nes pasaulio akyse tik toji tauta atro
do verta laisvės, kuri procentiškai daugiausiai iš
ugdžiusi pilnutinių asmenybių.

Daug pavyzdžių turime mūsų garbingos tautos 
istorijoje, ypač jos atgimimo kelyje. Daug kilnių ir 
šviesių asmenybių yra išugdžiusi ir skautija, savo 
plačios veiklos srityse. Dar iki šiol nėra iškelti ir 
paskutinio laikotarpio mūsų partizanų aukos paveiks
lai, kurie buvo piešiami savu gyvu krauju,kaip sako 
jų "Neparašytų laiškų" autorius. Gali būti pavyzdžiu 
ir dabartinės Lietuvos jaunimas, apie kurį Sibiro 
kankinė S. Rūkienė, patekusi į laisvąjį pasaulį, rašo: 
"Mielas Lietuvos jaunimas. Tvirtos valios, darbš
tus, sąžiningas, pilnas ryžto, siekių ir idealų. 
Vargingas ir skurdus gyvenimas skatina į moks
lą. Priespauda, paniekinimas ir naikinimas lietuvių 
tautos išauklėjo kantrumą, užsispyrimą..."

Ar tai nėra ir mūsų, jaunimui šauksmas: "Sur- 
sum corda!" Aukštyn sirdis ir sielas į dvasinio ir 
kultūrinio gyvenimo viršūnę ir jos žėrinčią pergalę!

Nelengva nuo žemės traukos atsiplėšti ar iš 
pilkos minios išsiskirti ir veržtis pro daugelį kliū
čių. Bet juk mums duota laimingoji jaunystė, kurios 
uždavinys ir paskirtis "laužti tai, ko protas nepa
jėgia, siekti tai, ko vyzdys nepasiekia" - kaip yra 
pasakęs rašytojas A. Mickevičius. Arba V. Putino 
žodžiais:

"Tik per sunkų žemės tvanką 
Tiesk aukštyn, jaunuoli, ranką!"

s. kun. P. Butkus S
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MADŲ PARODĖLĖ
MOTINOS DIENAI

Raudau pateikti Motinos Dienos 
minėjimo pavyzdį, kurį paruoštų 
skaučių draugovė ar skiltis ir ku
ris gali būti vienodai įdomus mo
tinoms ir dukroms.

Dvi savaites prieš Motinos Die
nos sekmadienį draugovė (skiltis) 
išsiuntinėja didelio formato kvie
timus visoms draugovės moti
noms, prašydamos jas atsilankyti 
į skautišką madų parodą. Kvieti
mai taip pat išsiuntinėjami visoms 
mergaičių senelėms ir tetoms,ku
rios kartu tuose pačiuose namuose 
gyvena. Programa prasideda ket
virtą valandą po pietų, po privačių 
pietų ir dalyvavimo bažnyčioje ats
kirai šeimomis. Atėjusios motinos 
susėda prie mažų staliukų, ant ku
rių jau sužymėti jų vardai. Tai daug 
jaukiau, negu bandyti visas motinas 
sodinti kartu prie ilgo stalo, čia 
draugininke neturėtų užmiršti: 
nors ji gal ir pažįsta visas moti
nas, nereiškia, kad jos yra savo 
tarpe pažįstamos ar kad net mėgs
ta viena kitą. Vyresnio amžiaus 
moterys dažnai būna nedrąsios, ir 
kai kurioms tikrai nelengva pradė
ti pokalbį su jaunesnėmis, ypač 
nepažįstamomis. Todėl netektų 
versti motinas susipažinti su ki
tom motinom prieš jų norą, nes 
dažnai jos nieko bendro tarpusa
vyje neturi, kaip tik dukras toje 
pačioje draugovėje.

Sodinant prie vieno staliuko 
visai nepažįstamas motinas, rei
kia prisiminti, kad bent jų dukros 
būtų geros draugės. Tada ir mo
tinoms bus maža pateisinimo pro
ga susidraugauti.

Rodomos mados yra ne paryžie- 
tiškos, bet skautiškos. Kadangi mi
nėjimas ruošiamas pavasarį, pats 
geriausias laikas pademonstruoti 
naujausias ateinančios stovyklos 
"madas". 14-16 metų jaunuolės 
nieku kitu tiek nesirūpina, kaip sa
vo apsirengimu ir išvaizda, ir to
kia paroda motinoms gali būti įdo
mi.

Pirmiausia pademonstruojama 
pilna skautiška uniforma, smulkiai 
apie ją paaiškinant. Tada parodo
ma vasarinė uniforma, atkreipiant 
dėmesį į pakeitimus. Po to gali 
būti rodomi sportiniai, maudymo
si, užsiėmimų ir " vakariniai” dra
bužiai, kurie mergaitėms reikalin
gi naktį, temperatūrai staigiai at-

Vytautas Kasiulis

Be "madų" demonstravimo, 
galima parodyti ir stovyklos pri
vačiam inventoriui reikalingų reik
menų ir darbelių: kaip sulankstyti 
miegamąjį maišą, kaip išsitepti 
vakare nuo uodų, kokius batus pa
siimti sportui ir kokius iškylai į 
kalnus ir 1.1. Programai paįvai
rinti čia labai tiktų stovyklinės te
mos vaizdelis. Pavyzdžiui, kaip 
prityrusi ir naujokė stovyklauja. 
Naujokė atsineša lovą su paklo- 
dėm, o prityrusi - miegamą mai
šą; naujokė nešioja nylon kojines 
ir aukštus batus, eidama valgyti 
išsitraukia mamos gražiausią ser- 
vyzą ir sidabrinę šakutę; ji klau
sia, kur grožio salionas, kad ga
lėtų ^sutvarkyti plaukus, ir kiti 
panašūs pokštai. Čia kiekviena 
draugovė gali parodyti savo vaiz
duotę.

Motina

Po programos, motinoms duk
terys prisega gėles, o vadovaujanti 
atsakinėja į motinų klausimus apie 
pasiruošimą stovyklai. Ta proga 
išdalinamas būtinų į stovyklą pasi
imti daiktų sąrašas.

Motinos iš anksto sužino, ką 
paruošti vasaros stovyklai, ir tai 
labai palengvina jų darbą. Nerei
kės paskutinę minutę su dukrom 
lakstyti po krautuves ir išleisti 
nenumatytas sumas pinigų. Mer
gaitėms, kurios stovyklaus pirmą 
kartą, tokia paroda irgi užtikrina, 
kad jos stovyklaus, kaip ir visos.

Ir pabaigai: jei motina ir duk
tė praleidžia linksmą popietę bend
roje draugystėje, rasdamos savų 
interesų, ko daugiau galima reika
lauti iš Motinos Dienos šventės?

fil. Rūta Kulikauskienė
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Giliai Baltijos jūroje yra daug gintarų. Iš 
jventosios uosto išplaukę teisingu keliu, 
galime juos visus surinkti ir grįžti į Klai
pėdą.

Geriausias laikas pasidaryti švilpynę yra pa
vasaris, ypač, tuo metu, kada šakomis kyla medžių 
sultys. Peiliukas ir išplauta liepos ar karklo ša
kelė (lygios žievės ir be atžalų akučių), - štai ir 
visa, kas reikalinga šiam "muzikos instrumentui" 
pasigaminti.

Atplauk gabalą tiesiai viename gale (2), įstrižai - 
kitame gale (1). Apie inčą nuo tiesiai atplautojo 
galo (2) rūpestingai apiplauk žievę aplinkui pagalėlį 
(3). Po to išpiauk gabalą įstrižai (5) kitame, įstrižai 
nuplautame pagalėlio gale. Atsargiai, kad žievė ne
skiltų, padaužyk ją peilio kriaunelėmis ar šiaip pa
galiuku (4), kad žievė atšoktų nuo medienos.

Dabar, atsargiai sukinėdamas, galėsi atšokusią 
žievę (6) numauti nuo pagaliuko. Pagaliuke tada pa
daroma įpiova (7) ir nuplaunama dalelė (8). Žievės 
gabalėlis vėl užmaunamas ant paruoštojo gabaliuko 
ir - švilpynė jau baigta!
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"Ka-ka-ka!", tai VANAGU, skilties šūkis. Visa skiltis labai laukiame stovyklos ir jau pradėjome jai ruoštis. Skiltininkas ir pask'iltininkis šiuo metu lanko tunto skiltininkų kursus.Mūsų skiltis priklauso Lituanicos tunto Perkūno d-vei. Esame šeši skautai:- skilt-kas psl. Rimas Dagys, paskilt-kis Algis Pūras, Saulius Stankus, Vytenis Rasutis, Andrius Regis ir Tomas Lapas.psl. R. DagysVanagų skiltininkas

Lituanicos tunto Perkūno draugovės Stumbrų skilčiai priklauso šie broliai: psl. Edvardas Andriušis, skilt-kas, Algis Luneckas- paskiltininkis, Liucius Aleksa, Algis Eringis ir Andrius Kubilius.Stumbrų skilties šūkis : "Bo - oo - oo!"Mes turime savo skilties buklų, ten dažnai dirbame ir ruošiamės vasaros stovyklai. Mūsų skilties brolis Liucius dainavo skautiškoje plokštelėje "Tra- lia-lia!" psl. E. Andriušisskiltinink.as
VYTA.

SUE IGOS

Štai įdomi idėja skilties būki ui: pasistatykite skilties veiklos, patyrimų arba laimėjimų medį! Jį galima pasidaryti iš gamtos dalykų: kankorėžių, gilių ir kitų medžių bei augalų sėklų.Kiekvienas skilties narys šiame medyje atžymimas maža lentele, kurioje įrašomas jo vardas, o šalia sukuriama figūrėlė, vaizduojanti šį brolį. Nuo lentelės kaba virvutė, į kurių už naujus atsiekimus įrišamas pagaliukas ar kitas simbolis.Gali būti kelios spalvotos virvelės kiekvienam skautui: kiekviena reikštų skirtingų pratybų, patyrimo ar kitokių pažangų.Kuriant šį skilties medį, kiekvienam skilties nariui bus puiki proga panaudoti savo vaizduotę, pritaikinti išradingumų bei nagingumu, bandant save išreikšti. s. J. A. Starėnas
PAŠNEKESYS

APIE LIETUVOS MINERALUSLietuvos žemė neturtinga mineralais užtat mūsų tėvynė ūkio kraštas. Bet prie Biržų ir Pasvalio vis dėlto yra gipso.Gipsas svarbus pramonei ir taip pat vartojamas menui. Jis išeina į žemės paviršių sluoksniais kartu su dolomitingu mergeliu bei molio skalūnu. Užtinkama ir storesnių, ištisinių gipso klodų.šalia gipso, Lietuvos žemumose randama.lietuviška anglis - durpės. Tai yra augalinių liekanų sluoksnis, prisunktas iki 94% vandens.

Durpės kasamos ir supiausto- mos į plytų pavidalo gabalus,kurie džiovinami prieš saulę arba krosnyse. Išdžiūvusios durpės vartojamos kurui.Smėlis, gal ir nevadinamas mineralu, bet svarbus Lietuvai. Tyras, baltas smėlis, koks randamas Lietuvoje, labai vertingas stiklui gaminti. Smėlis didelėje kaitroje ištirpsta ir pasidaro skystas, kaip medus. Minkšta masė įliejama į formas ir atvėsinama - gaunamas stiklas. A. T.
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SAVASIS GARSINIS FILMAS

Stiprios jėgos stoja įtaiką
Filmą išaiškinus., buvo sukviestas didelis talki

ninkų būrys, kuris ėmėsi sunkaus ir intensyvaus gar
sinio filmo pagaminimo darbo. Niekas nesuskaičiuos, 
kiek nuoširdaus triūso valandų jam pašvęsta. Tik 
žiūrėdami filmo, galime pasakyti,kad tas darbas buvo 
atliktas su didele meile mūsų jaunimui ir lietuviškai 
skautybei.

Filmas "Penktoji Tautinė Stovykla" yra spalvo
tas, garsinis ir trunka apie 2 vai. Jo pagaminimas 
kainavo keturis ir pusę tūkstančio dolerių. Filmo pa
gaminimo mecenatai - LSS Pirmija, Draugija C hica- 
gos Skautams Remti, Filisterių Skautų Sąjunga, LS 
Brolija, LSSeserija, Skautininkų-ių Ramovė Chicago- 
je, Baltijos ir Gabijos tuntai Detroite, Aušros Vartų, 
Kernavės ir Lituanicos tuntai C hicagoje,dr. Steponas 
Biežis, dr. Kazys Bobelis ir kiti mažesnėmis sumo
mis.

Filmo kūrėjai: režisorius ir operatorius - ps. 
Algimantas Kezys, S.J. Tekstų autoriai - Sofija Je- 
lionienė, Bronius Juodelis, Vytautas Kasniūnas, Da
nutė Korzonienė, Vytautas Namikas, Irena Šerelienė, 
Nijolė Užubalienė, kun. Juozas Vaišnys, S.J. Vladas 
Vijeikis, Birutė Vindašienė. Tekstus įkalbėjo - Sofija 
Jelionienė, Dalia Juknevičiūtė, Vytautas Juodka, Ni-

Kukli priešstovyklinė mintis
Penktajai Tautinei Stovyklai ruošiantis, LS Bro

lijos vadija susirūpino, kad būtų padarytas nors trum
putis šio istorinio įvykio dokumentinis filmas. 
Trumputis, nes tam tikslui Brolija neturėjo reikalin
gų lėšų.

Siam darbui atlikti buvo pakviestas žinomas foto 
menininkas ps. kun. Algimantas Kezys,SJ. Jam iš
vykstant į stovyklą, tuometinis Brolijos Vyriausias 
Skautininkas v.s. Vladas Vijeikis įteikė 150 dolerių 
filmui pagaminti.

Gera pradžia - pusė darbo
Aparatais apsirūpinęs, ps. Algimantas Kezys iš

skubėjo į sukaktuvinę stovyklą, pasirįžęs filmo juos
toje užfiksuoti visą stovyklą - nuo pirmojo stovyklau
tojų pasirodymo prie stovyklavietės vartų iki pasku
tiniojo vėliavų nuleidimo, kad Penktoji Tautinė Sto
vykla ateičiai būtų išsaugota visu savo pilnumu. Pasi
ryžimas ir įvykis buvo didesni, negu filmui skirta 
suma. Stovykla buvo istorinė, didelė, ir reikšminga, 
visos stovyklavimo akimirkos - įdomios ir įvairios, 
nes į Rako ąžuolyną 1968 metais (prie Custer mies
telio, Michigan valstijoje) susitelkė per 1500 stovyk
lautoju. Filmui gaminti skirto pusantro šimto dole
rių užteko tik pirmąjai stovyklos dienai juostoje 
įamžinti . . . Buvo paprašyta lėšų iš LSS Pirmijos, 
kurios duotųjų pinigų užteko tik antrąjai stovyklos 
dienai nufilmuoti. Ir vėl šiuo reikalu pakartoti
nai buvo mintas kelias į Pirmijos pastovyklę.

Taip filmo finansavimas ir gaminimas vyko nuo 
vienos dienos iki kitos. Stovyklai pasibaigus, nors 
nuvargęs nuo įtempto darbo ir jam tęsti pareikala
vusio prašinėjimo, pas. A. Kezys džiaugėsi, galė
damas įChicagą parvežti išaiškinti 6000 pėdų Penk
tosios Tautinės Stovyklos filmo. Deja, dėl lėšų stokos 
filmo išaiškinimas nusitęsė pusmečiui.

v.s. VI, Vijeikis vainikuoja Tautinės Stovyklos 
filmos kūrėją ps. A. Kezį, SJ.

A. Jelionio šaržas
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V. Kauno nuotr.

jolė Užubalienė. Dainos ir muzika - komp. Bronius 
Budriūnas, Bronius Jonušas. Dainininkai -Chicagos 
skautai ir skautės, vadovaujami Alvydo Vasaičio. 
Kanklės ir skudučiai - Toronto skautai ir skautės, 
vad. Stepo Kairio. Garsas - Modestas Jakaitis, Ro
mas Kezys, "Laisvės Žiburys", Algimantas Kezys, 
S.J., Petras Petrutis, "Margutis", Jonas Ralis. 
Kalbą prižiūrėjo - Zita Visockienė. Grafika ir anima
cija - Vytauto Stanaičio. Techninė talka - Vanda 
Aleknavičienė, Romas Račiūnas.

Filmo premjeroje:
v.s. V. Vijeikis skelbia, kad geriausia praėjusių 
metų aktorė yra Afrodytė Plimpytė (Julė Cijune- 
lienė) y. Kaulio nuotr.

Pasiryžimas ir darbas nugalėjo visus sunkumus. 
Penktoji Tautinė Stovykla filmo juostoje išliko gyva 
ateities kartoms. Į ją keliauti, ją išgyventi galėsime 
dar ne kartą, tik reikės pasirūpinti lėšomis kelioms 
filmo kopijoms pagaminti.
Talkininkų, pagerbtuvės

Filmo premjera įvyko Chicagoje, Jaunimo Centre, 
kovo 14 d. Premjeron atsilankė arti 700 asmenų, o 
prieš tai, spektaklyje vaikams, kuris deja, nebuvo iš
garsintas, dalyvavo per 200 mūsų jaunimo.

Premjerai pasibaigus, Draugija Chicagos Skau
tams Remti surengė pagerbtuves filmo gaminimo 
darbuotojams ir rėmėjams. Dalyvavo kelios dešimtys 
asmenų, jų tarpe buv. LS Brolijos VS v.s. VI. Vijei
kis, buv. Seserijos VS v.s. M. Jonikienė, Lietuvos 
generalinis konsulas dr. P. Daužvardis su ponia, 
LSS Tarybos nariai - v.s. F. Kurgonienė ir v.s. 
kun. J. Vaišnys. Chicagos tuntų tuntininkai, buv. 
Detroito Baltijos tunto tunt-kas s. Č. Anužis, dr. 
K. Bobelis ir kt.

Atidarė ir vadovavo Draugijos Chicagos Skau
tams Remti pirm. dr. St. Biežis. Gražiai įrėminti 
atžymėjimo lakštai buvo įteikti konsului, v.s. V. Vi- 
jeikiui, ps. kun. A. Keziui, SJ, ir dr. K. Bobeliui.

Kalbėtojai savo žodžiuose pasidžiaugė ne tik ma
tytu filmu, bet ypač lietuvišku skautišku jaunimu,pa
siaukojančių vadovų darbu, tėvų ir rėmėjų parama. 
Filmo kūrėjas ps. A. Kezys papasakojo filmo kūrimo 
ir darbų eigą bei patirtus sunkumus ir reiškė padėką 
visiems šį didelį darbą parėmusiems.

Buvo iškeltas lėšų telkimas kelioms šio filmo ko
pijoms padaryti. Šią mintį paremdami, dr. S. Biežis 
ir dr. K. Bobelis aukojo po 100 dolerių, o v.s. F. 
Kurgonienė įteikė LSS Pirmijos auką - 1000 dol. Kiti 
pobūvio dalyviai, kurių daugumą sudarė filmo dar
buotojai, aukojo mažesnėmis sumomis.

Ir.
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VIENETU, VEIKLOS GAIRĖS

GEGUŽĖS MĖNUO

PROGRAMINĖ MINTIS: "su
DAINA"

SVARBUS jVYKIS: šeimos
DIENA

LAUKE: iškyla su tė
veliais

UŽSIĖMIMAS: Smulkioji
pirmoji pagalba, lietuviškos ir 
skautiškos dainos, skautas ir šei
ma.

VADOVAI: Rūpinasi stc -
vykiai programos ruoša

1. PRATYBOS SKAUTAMS-ĖMS

PIRMOJI PAGALBA:
vaistinėlė ir aprišimai. REI

KALINGA MEDŽIAGA: skilties 
vaistinėlei reikmens su sąrašu, 
žaidimams tvarsčių. UŽDAVI
NIAI: įrengti draugovės ir skil
ties vaistinėles vasaros stovyklai 
tinkamoje dėžėje ar maiše; kiek
vienas skautas mažoje dėžutėje įsi
deda jodo, mažųjų tvarsčių, aspi
rino, mosties nuo užsidegimo ir t. 
t.; sutvarkyti vaistinėlę namuose 
su tėvelių pagalba; aplankyti ligo
ninės nelaimių skyrių; prašyti gai
lestingosios sesers ar gydytojo 
pamokyti pirmosios pagalbos.

ŽAIDIMAI:
Estafete aprišti "žaizdą" kuo 

geriau ir mikliau; vaistinėlės tu
rinio kimo žaidimas; pirmoji pa
galba tamsoje.

DAINOS:
lietuviškos ir skautiškos tinka

mos stovyklai. REIKALINGA ME
DŽIAGA: dainorėliai, lietuviškos 
plokštelės - "Laužų aidai" ir ki
tos, magnetofoninės juostos,muzi
kos instrumentas. UŽDAVINIAI: 
Kiekvienas skautas ir kiekviena 
skiltis paruošia sąrašą mokamų 
dainų: kieno ilgiausias? įscenizuo- 
ti dainą mažu vaidinimėliu be žo
džių. Atspėti dainos pavadinimą iš 
pirmųjų gaidų.

SKAUTAS IR ŠEIMA:
arčiau pajusti, kaip skautybė 

papildo šeimos gyvenimą. UŽDA
VINIAI: kiekvienas paruošia sąra
šą namuose esančiųjų lietuviškų 
papuošimų (kryželiai, juostos,gin
taro darbeliai). Papasakoti apie 
lietuviškus papročius (Kalėdų, Ve
lykų...) kurie šeimoje švenčiami. 
DISKUSIJOS: ką šeima reiškia 
kiekvienam skautui.

ŠEIMOS DIENA IR IŠKYLA 
SU TĖVELIAIS:

ŽAIDIMAI: varžybos- kas grei
čiau atspės dainos pavadinimą iš 
gaidos, kas moka daugiausia skau
tiškų dainų - vaikai ar tėvai? Miš
rus kvadrato žaidimas ir estafe
tės. UŽDAVINIAI: kartu iškepti 
užkandį. Piešiniai: "Mūsų šei
ma", vaikų ir tėvų piešti. DIS
KUSIJOS: apklausinėjamas "ko

mitetas" dviejų sūnų, dviejų tėvų 
(ne tų pačių vaikų), vieno vadovo, 
vieno mokytojo-os: Ką manote apie 
šių laikų jaunimą, ar tikrai toks 
blogas, kaip iš spaudos atrodo? Ar 
jaunimas išnaudoja jam duotą lais
vę? Kodėl tėvai kartais nesupran
ta vaikų? Ką vaikai ir tėvai supran
ta lietuvybe? Ar skirtingos religi
nės pažiūros? Visi kiti klausosi 
ir tada prideda savas pastabas.

2. UŽSIĖMIMAI VILKIUKAMS - 
PAUKŠTYTĖMS

DARBELIAI:
Motinos dienai piešiniai, gėlės 

ar darbeliai iš popieriaus, lietuviš- 
ki-papuošimai namams.

UŽDAVINIAI:
Įscenizuoti dainą, kad kiti at

spėtų; surinkti iš laikraščių iškar
pas apie pirmąją pagalbą (nelai
mes, gaisrą, sveikatą) ir jas pa
aiškinti.

ŽAIDIMAI:
Šeimos dienos žaidimai su tė

veliais ar vyresniais broliais - 
sesutėmis.

3. SKAUTU VYČIU, VYR. SKAU
ČIŲ, VEIKLA____________

UŽDAVINIAI:
Išmokti kelias naujas dainas, 

visų išsirinktas. PaSėti skautų ar 
vilkiukų vienetui - pamokyti pirmo
sios pagalbos ar ruoštis šeimų 
dienai.

DISKUSIJOS:
Kaip gyvavo šeima prieš 100, 

50, 30, 25, 10 metų Lietuvoje ir 
išeivijoje? Kuo skiriasi ir kuo pa
naši lietuvių šeima išeivijoje ir 
Lietuvoje dabar? Marksistinė ir 
krikščioniškoji šeimos sąvoka. Ar 
tautinis auklėjimas ir lavinimas 
turėtų būti laisvai pasirinktas? 
Dainos: kodėl nedaug išliko karo 
dainų? Kokie panašumai su protes
to dainomis? su "spirituals"? Ką 
daina pasako apie kultūrą ar bend
ruomenę?

s. A. Saulaitis, S.J.

Skautų įkūrėjo Robert Baden- 
Powell statula (9 pėdų aukščio) 
yra prie B-P namų Londone.
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Žemaitė Jurgis Savickis A. Stulginskis, Steigia
mojo Seimo Pirmininkas

Gegužės mėnesį netekome dvie
jų garsių lietuvių: prieš virš 400 
metų, 1563 m. gegužės 16 d. mirė 
Martynas Mažvydas, išleidęs pir
mą lietuvių kalba knyga "Catechis- 
musa prasty Szadei", o 1946 m. 
gegužės 23 d. Vokietijoje mirė Ma
žosios Lietuvos patriarchas Mar
tynas Jankus, - aušrininkas,knygų- 
laikraščių leidėjas ir tautinio dar
bo žadintojas.

Sis mėnuo mums padovanojo ke
letą rašytojų, k.a. : J. Žemaitę,gi
musią 1845 m. ir Jurgį Savickį, 
gim. 1890 m.

Iš savo istorijos prisimename, 
kad 1920 m. gegužės 15 d. susi
rinko Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, priėmęs Lietuvos konstitu
ciją, o 1921 m. gegužės 31 d. Ame
rikos lietuviai įteikė JAV prezi
dentui "Milijoną Parašų". Lietu

Kotryna Grigaitytė

Vijokliai šuoliais saulėn bėga 
Po eglėm plyšta samana.
Kas besupras tą didžią jėgą -
Bangomis verčias žaluma.

Klevai gelsvas viršūnes purto -
Žiedų nepakelia.
Ąžuols, nuo klegesio apkurtęs,
Sukas į pakele.

Lizdai kaip.grybai medžiuos auga, 
Barsukas numeta lapus.
Paukštytė čiulbesiu vilioja draugą 
Simfonijoj suglaust sparnus.

vos neprikl. pripažinimu Amerikos 
lietuviai rūpinosi jau nuo 1918 me
tų, tačiau iš JAV valstybės depar
tamento nesulaukę reikiamo atgar
sio , nutarė paruošti milijono para
šų peticiją. Surinkti parašai buvo 
susiūti’ į 138 knygas ir įteikti pre
zidentui Hardingui.

Prisimintinos ir dvi įdomios 
skautiškos spaudosdatos. 1919me
tų gegužės 28 d. pasirodė, pirmas 
spaudoje propagandinis sktn. P. 
Jurgėlos straipsnis apie skautybę, 
- pirmame "Laisvės” laikraščio 
puslapyje. 1922 m. gegužės 3 d. 
pradėta leisti mūsų sąjungos or
ganas SKAUTAS. Iš Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banko išrūpin
tą 5000 auksinų (vok. markių) auką 
dr. J. Alekna paskyrė SKAUTUI. 
Sekančiais metais Ūkio Bankas, 
kun. J. Vailokaičio pastangomis, 
šiam laikraščiui paaukojo tūkstantį 
litų. Laikraštį tuomet redagavo 
s. Kostas Jurgėla.

DALYVAUKIME
KONKURSE

Dvidešimtmečio proga "Laiš
kai Lietuviams" skelbia straipsnio 
konkursą suaugusiems ir jaunimui. 
Suaugusiųjų konkursui paskirta te
mą: KURIUO KELIU PASUKTI Į 
KŪRYBINGĄ IR VIENINGĄ DAR
BĄ (socialiniu, kultūriniu ir politi
niu atžvilgiu). Jaunimo konkursui 
skiriama tema: JAUNIMAS DA
BARTY IR ATEITY (koks mūsų 
jaunimas yra dabar, ką jis verti
na, ko siekia, kokia numatoma jo 
ateitis).

Suaugusiųjų konkurse gali daly
vauti visi, o jaunimo konkurse - 
moksleiviai ir studentai. Straips
niai turi būti ne ilgesni, kaip 3000 
žodžių. Autorius pasirašo sla
pyvardžiu, į atskirą vokelį įdeda 
savo tikrąją pavardę, adresą ir te
lefoną, vokelį užlipina ir drauge su 
straipsniu atsiunčia redakcijai iki 
šių metų birželio mėn. 30 dienos.

Suaugusiems yra skiriamos 
trys premijos: I - 100 dol., II - 
75 dol., III - 50 dol. Jaunimo kon
kursui taip pat trys premijos: I - 
50 dol., II - 30 dol., III - 20 dol. 
Jaunimas gali dalyvauti ir suaugu
siųjų konkurse.

Plačiau apie konkursą yra pa
aiškinta "L. L." vasario mėn. nu
meryje.
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Dygliakiaulė - angliškai porcu
pine - kartais žmonių klaidingai 
vadinama ežiu, gyvena senojo ir 
naujojo pasaulio miškuose. Ji pri
klauso graužikų būriui, o ežys - 
vabzdžiaėdžiams.

Kitų pasaulio šaliiį stambios 
dygliakiaulės gyvena žemėje iš
raustuose urvuose, o Kanados ir 
Amerikos šiaurės rytų dvi dyglia
kiaulių rūšys puikiai moka lipti, 
ir dienos metu dažnai laikosi net 
medžių viršūnėse, kur ėda švel
nias šakeles ir lapus. Apie pasta
rąsias dygliakiaulių rūšis čia ir 
kalbėsime.

Šiaurės Amerikos dygliakiaulės 
yra maždaug 3 pėdų ilgio,įskaitant 
6 inčų uodegą, ir sveria apie 15- 
20-35 svarus. Jų kūną dengia juodi 
plaukai, kuriųpluošteliai visur,iš
skyrus snukį ir pilvą, sugauga į 
dyglius. (Kolumbijoje yra d., kuri 
turi dyglius tik ant nugaros, o Bra
zilijoje - tik ant galvos.) Dyglių 
yra apie 30 tūkstančių, jų ilgis 2- 
3 inčai, spalva gelsvai balta juodu 
galiuku. Kadangi dygliai maišosi su 
juodais plaukais, tai gyvūnas atro
do juodai baltas. Viena tų rūšių tu
ri žalsvai geltonus vietoje juodų 
plaukų ant galvos.

Nagai stiprūs, riesti; uodega 
trumpa, plati. (Į rytus nuo Meksi
kos sienos yra d. ilga, stipria 
uodega, kuria žvėris gali kabėti

INDĖNU, SKANĖSTAS

nuo šakos).
Dygliakiaulė žiemą nemiega. 

Jos namai yra urvas žemėje arba 
uoksas medy.

Jos gyvenimo ilgis nuo 6 iki 10 
metų. Ji gerai plaukia.

Jaunikliai - jų paprastai atsi
randa vienas per metus - gimsta 
pėdos ilgio, sveria svarą ir yra 
plaukuoti ir spygliuoti. Po savai
tės jie jau pradedą savo savaran
kišką, lėtą, vienišą gyvenimą. Va
sary minta lapais, dobilais, alfal
fa, šakelėm, uogom ir sėklom, o 
žiemą švelniom šakelėm ir me
džių brazdu, t,y., sultingu sluoks
niu tarp žievės ir medžio kietu
mo. Ratu apgriauždamos cukri
nius klevus, bukus, egles, cūgas, 
dygliakiaulė yra išnaikinusi išti
sus Naujosios Anglijos miškelius. 
Tuo net pasikeičia gamtovaizdis, 
nes vietoje išnaikintų medžių įsi
gali kitų medžių rūšys.

KAIP GUDRUOLĖ GINASI?
Ežio dygliai aštrūs, bet dyglia

kiaulės dygliai daug pavojingesni: 
jie turi savotiškas užbarzdas gale, 
kaip meškerės kabliukai. Tos mik
roskopinės užbarzdos, ką nors pa- 
lietusios , tartum sprogsta ir taip 
įkimba, kad ištraukti dyglių be 
žaizdos neįmanoma. O be to, už
barzdos kas sekundę vis giliau ir 

giliau įtraukia dyglį į svetimą kū
ną.

Neteisybė, kad dygliakiaulė gali 
šauti dygliais į priešą. Visų pirma, 
jei galima, ji vengia kovos ir lipa į 
medį. Jei ji to daryti negali, jos 
šiaip priploti dygliai pasišiaušia, 
ir ji visuomet atsuka nugarą įpuo- 
liką, smarkiai daužydama žemę sa
vo uodega. Priešui nepasitraukus, - 
tai gali būti, pvz., puma, šuo,lapė, 
lūšis, kiaunė ir net erelis - d. at
bula prie jo prisiartina ir uodega 
taiko į jo burną, nosį, galvą, kojas.

Spygliai lengvai išsineria ir 
įkimba, sukeldami baisų skausmą, 
kuris nekartą baigiasi nukentėju
sio mirtim.

Dauguma priešų vengia tokio 
pavojaus, bet kartais alkis juos 
verčia pamiršti atsargumą. Gud
ruolei lapei yra pasisekę apversti 
dygliakiaulę ant nugaros ir išėsti 
jos vidų. Bet vienas kiaunių šei
mos žvėris - fišeris - yra aršiau
sias dygliakiaulės priešas: jis su
geba prieiti prie jos iš šono ir ją 
nugalabyti. Net jos spygliai jam ne
kenkia - jis juos ryja kaip cirko 
fakyras.

Dygliakiaulės mėsa labai skani. 
Tą gerai žinojo indėnai ir ją už
mušdavo kuokomis. Mėsą suvalgy
davo,. o spyglius net įausdavo į 
savo gražiuosius audinius ir moka
sinus.

Šiandien dygliakiaulės įstatymo 
apsaugotos - negalima jų žudyti. 
Žvėris natūraliai neagresyvus,la
bai savotiškas ir be to jo mėsa 
gali išgelbėti paklydusio miškuo
se ir badaujančio žmogaus gyvy
bę. O tokių atsitikimų ir šiais 
laikais pasitaiko, ypač milžiniš
kuose miškuse.

Dygliakiaulės labai trokšta sū
rumo. Todėl jos nesivaržo įslink
ti į stovyklas net dienos metu ir 
ieškoti lašinių, lentų, dėvėtų dra
bužių - viso, kas sūriai atsiduoda.

Susitikus dygliakiaulę patarti
na palikti ją ramybėje ir leisti 
jai eiti savo keliais. Jos dygliai 
yra ne pulti, bet gintis.

P.P.
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PASIKALBĖJIMAI

APIE PAŠTO

ŽENKLUS

Ant. Bernotas

20. JUNGTINĖS EUROPOS IDĖJA

Jau nuo 1956 m. kai kurios Eu
ropos valstybės įsivedė paprotį iš
leidinėti pašto ženklus tema "Eu
ropa". Nebuvo jokio gyvo reikalo 
ta tema pašto ženklų išleisti, bet, 
štai, vienas pradėjo, kiti - pase
kė. Tai valstybės, kurios pritaria 
jungtinės Europos idėjai. Žinoma, 
šiai idėjai nepritaria nė viena va] s- 
tybė už vadinamos geležinės už
dangos, užtat jos nei tokių pašto 
ženklų neleidžia.

Bene pirmoji tokį pašto ženklą 
išleido Belgija 1956 m. Pašto ženk
le parodyta Europos vėliava (vė
liava su raide E), kurios priekyje 
iš geležinių virbų sustatytas žodis 
EUROPA. Belgus pasekė kitos Eu
ropos valstybės (Vak. Vokietija, 
Prancūzija, Italija) ir išleido to 
paties piešinio pašto ženklus, tik 
su savo krašto pavadinimu. Po to 
įėjo mada kiekvienais metais išlei
dinėti Europai skirtus pašto 
ženklus, bet kasmet vis kitokio pie
šinio. Ta naujovė, betgi, dabar iš
nyko ir visos valstybės kasmet iš
leidžia po pašto ženklą, paprastai 
rudenį, vienodo piešinio. Net ir ma
žasis Vatikanas prie jų prisidėjo. 
Arba net kaikurios naujos Afrikos 
valstybės (žinoma, pelno tikslais). 
Tai nauja "Topicals" šaka ir,rei
kia pasakyti, gana įdomi.

Ant. Bernotas

Nr. 60. 1969 m. Europos pašto 
ženklo pavyzdys (Prancūzija, 1969 
m.).

TRYS BROLIUKAI - BEBRIUKAI

Nepaprastas įžodis - turbūt ir 
pirmas toks Brolijos istorijoje - 
įvyko š. m. vasario 8 dieną, Chi- 
cagos jūreiviams švenčiant Klai
pėdos Dieną.

O nepaprastas tuo,kad trys vie
nos šeimos broliukai, visi jaun. jū
rų skautų Nemuno laivo bebrai, 
gavo pirmąjį jūrų kaklaryšį. Tai 
broliai Jonas, Ričardas ir Edvar

VILNIAUS TUNTO (Adelaidė, Australija) IŠKYLOJE

Virtuvės tarnyba 

das Apanavičiai, gyveną lietuviška
me Brighton Parke. Jaunieji jūrei
viai turi ir daugiau broliukų bei 
sesučių.

Laivo vadas j. ps. R. Kunstma- 
nas pelnytai didžiuojasi, savo lai
ve turėdamas tokią šaunią trijulę. 
Prez. Smetonos j. budžiųįgulaįžo
džio proga brolius Apanavičius ap
dovanojo Skautų Aido prenumerata.

R. J.

Tyla! Nuotr. V. P. Neverausko
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NETEKOME STEPO KAIRIOS. m. kovo 25 d., Toronte,Kanadoje,širdies smūgio ištiktas, staiga mirė chemikas prof., v.s. Stepas Kairys. Vienas iš mūsų aktyviųjų sąjungos narių nuo 1925 m., brolis Stepas yra vadovavęs Vyčio korporacijai VDU-te, vienas iš f ii. skautų atkūrėjų tremtyje, redagavęs Skautų Aidą, dvi kadencijas ėjęs Brolijos Vyr. Skautininko pareigas; šioje kadencijoje buvo išrinktas LSS garbės teismo nariu. Entuziastingas mūsų liaudies instrumentų puoselėtojas, neužmirštamų skautiškų dainų kūrėjas, - šviesus lietuvis ir skautas iki paskutinio Didžiojo Žaidimo pulso dūžio...Reikšdami brolio Stepo šeimai gilią užuojautą, kartu liūdime, netekę šio darbštaus idealisto.
Liūdime drauge su visa LSS šeima,netekusios jos vieno garbingo nario,.v.s. Stepo Kairio.Liūdesio valandoje p. Kairienei ir šeimai linkime stiprybės ir ištvermės.Vyriausia Skautininke ir Seserija
Brangiam tėveliui, a.a. v.s. Stp. Kairiui mirus, brolį Algį nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.Chicagos Lituanicos Tuntas
Buvusiam LSB VS v.s. Stepui Kairiui mirus,, gilią skautišką užuojautą jo visai šeimai reiškiameLSB Vyr. Skautininkas ir Vadija

FOTO PREMIJA CICERO BROLIUILietuvių Foto Archyvas, norėdamas supažindinti visuomenę su mūsų fotografais, o taip pat sekti lietuvių foto menininkų pažangą, pernai buvo paskelbęs antrąjį skaidrių ir nuotraukų konkursą. Kovo mėnesį šio konkurso rezultatams paaiškėjus, malonu jais pasidalinti ir su Skautų Aido skaitytojais, nes abiejų šakų pirmąsias vietas "nunešė" Cicero,III.,mieste gyvenąs ps. Jurgis Prapuolenis.Brolį Jurgį, kurio pastabioji akis per foto objektyvą yra įamžinusi daug skautiško gyvenimo akimirkų, prisimename taip pat, kaip aktyvų vadovą ir kitoje skautiškoje veikloje: vadovaujant Cicero broliams, pravedant Lituanicos tunto stovyklas, dirbant Brolijos vyčių skyriuje.Patirta, kad LF Archyvas (jam vadovauja ps. A. Kezys,SJ) ruošiasi netrukus paskelbti II-jį skaidrių- 

nuotraukų konkursą. Viena konkurso temų bus šių metų lietuviškosios veiklos įvykiai. Sesės-broliai fotografai, sukruskite: mūsųekau- tiškoji veikla - neišsemiamų akimirkų šaltinis!
NAUJOJI VADOVYBĖ LEIS 
JUNGTINĮ, BIULETENĮ,Ligšioline tvarka, Liet. Skautų Brolija, Liet. Skaučių Seserija ir Akademinis Skautų Sąjūdis saviesiems vadovams informuoti neperiodiškai leisdavo žiniaraščius - biuletenius: LSB - "Krivulę", LSS-ja - "Gabiją", ASS - "Ad Meliorem". Biuleteniai atskirai išeidavo po keletą kartų per metus', ir jų pasirodymo datos nesutapdavo. Kovo 8 d., pirmojo Brolijos Va- dijos posėdžio proga, susitarta vi

sus žiniaraščius sujungti ir leisti vieną bendrą LSS Vadovybės biuletenį nauju vardu. Į biuletenį dar įeitų ir "Skautybė" , buvęs "Skautų Aido" priedas vadovams. Senieji vardai naujajame biuletenyje lieka jo skyrių vardais, ir juos redaguos atskiri redaktoriai.Šių minčių aptarime dalyvavo Liet. Skautų S-gos Tarybos P-kas v.s. A. Saulaitis, LSB Vyriausias Skautininkas v.s. P. Molis, VSP s. Č. Kiliulis, LSB Garbės Gynėjas s. V. Jakubaitis,LSS-jos Vyriausia Skautininkė s. L. Milukienė, VSP s. St. Subatienė, LSS Tarybos narė s. R. Molienė ir k. vadovai.Naujojo biuletenio redaktorius - v.s. Antanas Saulaitis.
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Garbės sargyba prie a.a. Laurinai
čio karsto: vyr. skautės U. Kazo-

SU BROLIU s.v.sl. A. LAURINAIČIU ATSISKYRUS

Žinia apie a.a. brolio s.v.sl. Aud
riaus Laurinaičio tragišką mirtį 
susisiekimo nelaimėje Sydnėjaus 
"Aušros” tunto narius pasiekė 
sekmadienio rytą, 1.3.70.

Ta baisi žinia skaudžiai palietė 
ne tik jo mylimuosius tėvus, mūsų 
skautišką šeimą, bet ir kiekvieną 
lietuvį. Bet koks atsiskyrimas su 
brangiu asmeniu yra skaudus, bet 
skaudžiausia, kai mirtis nuskina 
dar nepilnai pražydusio bijūno žie
dą, kuris būtų atnešęs daug 
džiaugsmo ir gero saviesiems, 
skautų organizacijai ir lietuvių 
bendruomenei išeivijoje.

A. a. brolis Audrius gimęs 1951 
m. birželio 19 d. Sydnėjuje. Skau- 
tauti pradėjo būdamas 7 metų. Bu
vo išlaikęs visus skautiškojo paty
rimo laipsnius ir davęs skauto vy
čio įžodį. Priklausė sk. vyčių Ge
ležinio Vilko būreliui. Būdamas 
skautu, buvo.įsigijęs 6 specialybes, 
lankė "Aušros" tunto skiltininkųir 
rajoninius draugininkų kursus 
"Neringos" stovykloje. Virš2me
tų, vadovavo "Lokių" skilčiai, kuri 

kaitė, D. Adomėnaitė ir vyčiai St. 
Sankauskas, A. Sankauskas.

"Švyturio" stovykloje laimėjo pir
mąsias vietas.

1968 - Jubiliejiniais metais a.a. 
Brolis Audrius buvo apdovanotas 
Pažangumo žymeniu, ir paskiria
mas DLK Gedimino draugovės 
draugininku. Šiose pareigose pasi
žymėjo, kaip geras vadovas, suge
bąs suįdominti jaunesniuosius sa
vo skautišku išsilavinimu ir auto
ritetu. Šias atsakomingas jau
nesniojo vadovo pareigas jis ėjo be
veik iki pat savo mirties.

Būdamas geras ir pavyzdingas 
skautas, buvo ir rimtas studentas,

Reiškiame Užuojautą:

LSS Skaučių Seserijos Australijos Rajono Vadeivės s. 
Elenos Laurinaitienės sūnui tragiškai auto nelaimėje žu
vus, reiškiame gilią užuojautą, skautininkei Elenai ir visai 
Laurinaičių liūdinčiai šeimai.

LSS Skaučių Seserijos Vadija

nežiūrįs į mokslą pro pirštus - 
medicinos pirmąjį kursą baigė su 
aukščiausiais pažymiais (credit ir 
distinction).

A. a. Audrių taip pat matėme 
studentų sportininkų ir tautinių šo
kių šokėjų tarpe. Jis tankiai talki
ninkavo įvairiuose lietuviškų minė
jimų parengimuoe.

Siame jaunuolyje tėvai buvo 
įskiepiję lietuvybės meilę ir pagar
bą savo tėvų kraštui. 5-je Tauti
nėje Stovykloje vieną vakarą buvo 
rodomas lietuviškas filmas. A.a.
Audrius, sėdėjęs šalia manęs, ta
da šitaip prasitarė:

"Mano tėveliai man pasa
kojo labai daug apie Lietuvą; 
kad ji graži ir garbinga šalis. 
Dabar aš pats ją mačiau savo 
akimis ekrane - ji yra tikrai 
graži ir aš ją, taip pat, pami
lau".
Nors jo kūno gyvybė užgęso, 

bet mūsų stovyklose, užsiėmi
muose ir bet kokiuose skautiškuo
se sąskrydžiuose jo šviesus atsi
minimas, jo jauna dvasia bus su 
mumis visur ir visada.

Ilsėkis ramybėje, broli Aud
riau, ir tegu amžinoji šviesa tave 
apgaubia.

s. A. Jakštas
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ffltistl DIDŽIOJI SCHP.l
HAMILTONO "ŠIRVINTOS” PADANGĖJE

1969 m. lapkričio mėn. iškil
mingai atšvęstas atkūrimo Hamil
tone 20-metis buvo simbolinis 
"Širvintos" tuntui ta prasme, kad 
tuntininkės pareigas perėmė jauna, 
energinga vadovė, ps. A. Volungy- 
tė. Jaunajai tuntininkei mūsų skau
čių problemos ir siekimai yra la
bai artimi ir suprantami, nes skau
tiškų mokyklą nuo paukštytės iki 
vyr. skautės ji išėjo tame pačiame 
tunte, kurio priešakyje dabar pati 
atsistojo. Malonu vyresniosioms 
vadovėms matyti, kad lietuviškas 
skautiškas auklėjimas mūsųjmažo- 
je skaičiumi kolonijoje atneša rea
lių rezultatų. Džiaugiamės, gabią 
vadovę užsiauginusios, kuri pasi
reiškia dar ir platesnėje lietuviš
koje visuomeninėje veikloje. Gal 
draugovėse ir skiltyse darbas dar 
ir nevyksta, kaip jaunoji tuntininkė 
norėtų, bet tam reikia laiko, o pa
reigos buvo perimtos vėlokai.

Teko dalyvauti nuotaikingai 
pravestose Kūčiose, kur svečių 
tarpe turėjome ir LSS Vyriausią 
Dvasios Vadovą v.s. J. Vaišnį, 
S.J. Pirmą kartą buvo pakviesti 
dalyvauti ir Nemuno tunto broliai. 
Šiek tiek baimės turėta, kad ma
žiau sentimentalūs broliai nesu
drumstų tos šventiškos nuotaikos. 
Tačiau nereikėjo baimintis, nes pa
kili nuotaika ir susikaupimas buvo 
pastebimas kiekviename veide ir, 
be abejo, kiekvienoje širdyje, kada 
lėtu žingsniu visi žvakutėmis nešini 
artinosi prie amžinosios ugnies, 
kalėdinių giesmių lydimi. Trispal
vėmis žvakėmis atžymėta tuščia 
vieta, skirta Lietuvoje likusiai ar 
žuvusiai skautei, vertė kiekvieną 
susimąstyti . . .

Išklausę Vyriausio Dvasios Va
dovo jauniesiems Kūčių dalyviams 
pritaikytų žodžių ir pasidalinę plot- 
kele, pradėjome vaišintis vyr. 
skaučių paruoštais Kūčių valgiais. 
Po to mūsų bičiulė E. Kudabienė 
supažindino su lietuviškais Kūčių 
papročiais, būrimais. Buvo daug 
linksmo juoko, kada prasidėjo šie
no iš po staltiesės traukimas, bū

rimas su vašku ir pan. Kūčios už
baigtos tradicine vakarine giesme.

Nespėjo praeiti Kalėdų šventės, 
o jau ir 1970 metai! Artėja Ne
priklausomybės šventė, tenka 
ruoštis iškilmingai bendrai tuntų 
sueigai. Paukštytės, energingos 
draugininkės vyr. sk. v.si. R. Bag
donaitės vadovaujamos, su didžiau
siu ūpu lanko sueigas, ruošiasi 
pasirodymui. Tačiau mūsų geltom 
šlipsės nelabai mėgsta laužuosi 
pasirodyti. Gal todėl, kad daugelis 
priklauso Aukuro Dramos Ansamb
liui ir turi progos scenoje pasi
rodyti didesniuose veikaluose. 
Skaučių draugovę atstovavo Y. Jo- 
kubynaitė ir R. Pareštytė, kurios 
p. Matulienės mokomos, gražia5 
paskambino kanklėmis. Labai jaut
riai visus nuteikė vyr. sk. v si 
J. Panavaitės puikiai atlikta r 
dienai pritaikyta deklamacija, 
kanklių muzikai palydint. Jaunie
siems ypač patiko kelių vyr. skau
čių padainuotos visų mėgiamos ir 
populiarios dainos, palydint gitara 
vyr. sk. v.si. Giedrei Breichma- 
naitei. Tikimės jas dažniau išgirs
ti. Laužą vedė Širvintos tunto lau- 
žavedė vyr. sk. v.si. R. Bagdonai
tė, iškviesdama įvairius laužo da
lyvius pravesti dainas. O buvo sma
gu dainuoti, broliui Deksniui paly
dint akordeonu!

Praėjo šventė, o ir Kaziuko Mu
gė čia pat! Paukštyčių draugovės 
ir skaučių skilties sueigos jau kas 
savaitę, o gal ir dar dažniau vyks
ta, kad tik laiku pasiruošti ir už
baigti pradėtus darbus. Net mugės 
išvakarėse vietoje tenka skilties 
užrašus paišyti, kuo gražiausiai 
kampelį įsirengti. Gi tuntininkė ge
riausiai pasiruošusiai skilčiai pre
miją žadėjo. Gal kur toliau pava
žiuoti teks, kas gi nenori su kitų 
vietovių skautėmis ir skautais su
sitikti? O tos Šatrijos Raganos vyr. 
skautės tai tik posėdžiauja, telefo
nais skambina: "Kiekdešrų,kokių 
tortų, kas vėdarus darys?" ir pan. 
Bet už tai sekmadienio rytą vaiz
das gražus. Ne tik tuntininkė, bet

"Širvintos" tunto dvasios vadovas 
prel. dr. J. Tadarauskas padeda 
plotkelę skautei, likusiai tėvynėje 
ar žuvusiai. Kairėje pirmoji "Šir
vintos” tuntininkė s. A. Vilimienė 
ir dabartinė tuntininkė ps. A. Vo- 
lungytė. Dešinėje susikaupusi 
paukštytė.

Nuotrauka J. Bulionio

Prie Kūčių stalo. "Nemuno" tunti- 
ninkas ps. A. Tumaitis dalinasi 
plotkele su kun. J. Griauzde. Vidu
ryje svečias Vyr. Dvasios Vado
vas v.s. kun. Vaišnys. Dešinėje 
Skautų Rėmėjų Valdybos pirminin
kas p. A. Paukštis.

Nuotrauka J. Bulionio
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"Birutės" d-vės skautės R. Urbo
navičiūtė, L. Zubaitė, R. Jusytė, 
R. Pareštytė "turgavoja" baranko- 
mis.

Nuotrauka Borusienės

ir visos skautės su pasididžiavimu 
savo darbo vaisius apžiūri. O kaip 
gi nesidžiaugsi: mažosios paukš
tytės didžiausią kampą užsiėmu- 
sios, vos už stalo sutelpa ir ne
kantriai laukia tėvelių, kad pasi
didžiuotų savo sugebėjimais ir par
duotų gėrybes. Kas pirks, kas ne, 
bet tėveliai tai jau tikrai pirks. 
Birutės d-vės skilčių kampeliuose 
skubiai kainos segamos, patarimo 
klausiama. Šatrijos Raganos vyr.
skautės virtuvėje ir apie saldumy
nų stalą, kaip skruzdėlės triūsia. 
Tiktai mūsų Gražinietės - jauno
sios vyr. skautės ir kandidatės - 
kiek aptingo; veltui dairysies, ieš
kodama jų kampelio. O kiek planų 
ir gerų norų buvo! Tik vis laiko 
trūko į sueigas ateiti ir tuos pla
nus įgyvendinti, gaila ... Bet tu
rime ir darbščių gražiniečių: vyr. 
skautes si. K. Pareštytę,M. Trum- 
pickaitę, V. Dronsatavičiutę, ku
rios nepabūgo darbo ir visai sa
varankiškai, be vyresnių vadovių 
pagelbos, suredagavo ir spaudai 
paruošė laikraštėlį "Minčių Ka
ralystė". Tai pirmas jų bandymas 
ir, tikimės, ne paskutinis. Gaila 
tik, kad laikraštėlis mažai tesusi
laukė susidomėjimo iš mugės lan
kytojų. Iš visų pusių mūsų jauni
mas skatinamas: "Rašykit patys, 
leiskit laikraštėlius". Bet koks nu
sivylimas, kai kiekvienas sustos 
prie saldumynų ir kitų skanėstų 
stalo, o retas nusipirks laikraštė
lį, ar bent pavartys jį ... Negali
ma užmiršti vyr. sk. v. si. A. 
Markov ir jos dukters vyr. sk. 

"Jūratės" d-vės paukštytės prie 
savo ir mamyčių paruoštų darbelių. 
Užpakalinėje eilėje viduryje d-ke 
vyr. sk. v.sl. R. Bagdonaitė, iš kai
rės adjutantė vyr. sk. kandidatė 
Ramona Bagdonaitė.

Nuotrauka Borusienės

kandidatės Ramūnės sukurto Lėlių 
Teatro. Kruopščiai padarytos lė
lės, puikiai įkalbėta juosta su vi
sais reikalingais, labai įtikinančiai 
perduotais, garsų efektais žavėjo 
mažuosius ir suaugusius žiūrovus. 
Gaila tik, kad teatrui skirta vieta

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ WATERBURYJE

Vasario 28 d. Waterbury įvyko 
šių metų pirmoji skautų-čių iškil
minga sueiga. Ji buvo skirta mūsų 
52-jų metų nepriklausomybės su
kakčiai paminėti.

Į iškilmingą sueigą atvyko Ta
rybos Pirmininkas v.s. Antanas 
Saulaitis, Waterburio skautų-čių 
dvasios vadovas kun. Balčiūnas, 
tėveliai ir svečiai.

Įsakymus perskaitė ir iškilmin
gą sueigą pravedė si. Zina Čer- 
kienė. Sueigos metu v.sl. Bronius 
Maurutis davė įžodį skautininkų 
ratelyje. Sesės ir broliai sveikino 
naują paskautininkį.

Vasario 16 proga perskaityta 
ps. Albinos Paliulienės, mūsų tun- 
tininkės, sveikinimai ir padėka vi
siems skautams-tėms, Tėvų ko
mitetui ir Židiniui už gražų bend
radarbiavimą. Buvo ir pakėlimų. 
Dubysos dr-vės draugininke si. 
Zina Čerkienė pakeliama į v. si. 
laipsnį. Jaun. skautei Žibutei Braz- 
džionytei viešas pagyrimas už pra

buvo nepatogi ir dėl to mažai lan
koma.

Tiek darbo, tiek triūso, o po 5-6 
valandų - tuščia salė, tik popierių 
kalnai ir neplautų indų krūvos be
likę . . . Tačiau verta buvo padir
bėti, savo darbus visuomenei pa
rodyti ir kasą praturtinti. O šis 
tikslas buvo visu 100% atsiektas.

O kas toliau? - Ogi šv. Jurgio 
šventė. Girdėjau, kažkas ypatingo 
planuojama, svečių žadama kviesti. 
Artėja pavasaris - iškylos, stovyk
la ... Bet apie tai kitą kartą.

D. G.

eitų metų uoliai eitas būrelio gal
vos pareigas.

Sesėms pačioms prašant, iš eitų 
■pareigų atleistos: si. Irena Siugž- 
daitė is Baltijos dr-vės draugi- 
ninkės pareigų, sesė Diana Mel- 
nikaitė iš Baltijos dr-vės adj. pa
reigų, ir si. Birutė Žukaitė at
leista iš Pušyno dr-vės draugi- 
ninkės pareigų. Ačiū už gražiai 
eitas pareigas.

Pušyno d-vės draugininke pa
skirta si. Joana Paliulytė, buvusi 
tos dr-vės adj. pareigose; vietoj 
jos skiriama psl. Violeta Kazlaus
kaitė adj. pareigoms. Ps. Šarūnė 
Petruškevičienė paskirta Baltijos 
dr-vės draugininke. Džiaugiamės 
sugrįžus Šarūnei į sesių eiles.

Po iškilmingos dalies mūsų my
limas svečias v.s. A. Saulaitis buvo 
pakviestas tarti žodelį. Skauti
ninkas labai gražiai išaiškino, ką 
mums reiškia nepriklausomybės 
šventė. Vėliau programoje ta tema 
savo parašytus rašinėlius skaitė
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sesės: Romutė Paliulytė, Ramutė 
Kemėžaitė, Rasa Pakalnytė ir Ži
butė Braždžionytė. Vyr. skautės 
ir kand. padainavo kelias daineles, 
broliai pasirodė irgi. Programą 
vedė ps. P. Kuras.

Ps. Šarūnė Petruškevičienė pa
rodė trumpus filmus iš praeitų me
tų skautų-čių veiklos. Matėme 
"Trakų" stovyklą, Waterburio 
skautų-čių iškylą pas p. Mažulai- 
čius, Lietuvių Jaunimo Dieną Mo
hawk kalnuose ir kun. s. Antano 
Saulaičio, S.J. šventinimo apeigas 
Šv. Juozapo bažnyčioje, Water
bury, Conn.

sesė Juzė Šatkauskienė

Prie Mindaugo kuoro 
v.s. C. Senkevičius ir dr-kas 
s.v.’ Gvildys

20

Prie jūrų skaučių stalo skautininkės 
L. Gvildienė ir A. Biškevičienė

Šatrijos ir Rambyno tuntų mugė Toronte: 
Mirgos d-vės sesės

Dainos d-vės stalas: sesės I. Stanionytė 
ir J. Baltaduonytė
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FOTO RAPORTAŽAS iŠ 
NUOTAIKINGOS KAZIUKO MUGĖS

įvykusios kovo 22 d. Worcesteryje. Mugę ruošė Ne
ringos ir Nevėžio tuntai, vad. ps. D. Marcinkevičiū
tės ir ps. R. Jakubausko. "z

Paukštytės L. Markevičiūtė, D. Molytė ir R. Žemai
tytė už prekystalio laukia pirkėjų.

Milžinų gėlių paunksmėje vilkiukai A. Svikla ir R. 
Steinys (atsukęs nugarą) stebi mugės įkarštyje be
sitariančius skautų tėvų komiteto p-ką J. Steinį ir 
ps. A. Pranckevičių.

O čia Nevėžio vilkai J. Pridotkas, R. Steinys, A. 
Vailokaitis ir A. Svikla, pasikvietę nusifotografuoti 
brolį tuntininką, ps. R. Jakubauską.

(A. Glodo nuotr.) —>

ADELAIDĖS SESIŲ IŠKILOS NUOTYKIAI

Sausio 31 d. Jūratės draugovė 
susirinko prie Adelaidės Lietuvių 
Namų. Iš čia jaunosios sesės ma
šinomis išvažiavo praleisti sa
vaitgalį Mt. Crawford'o apylin
kėse.

Buvom išsinuomavę jaunimo 
vasarnamį. Čia atsiradome apie 11 
vai. ir tuoj visos sukibome ruošti 
lovas ir valyti patalpas. Apsitvar
kiusios visos susėdome pietų val
gyti.

Po pietų padarėme trumpą išky
lą į Mt. Crawford'o kalną. Susė
dusios mokinomės rišti mazgus ir 
kelionės ženklus. Vėliau trys 
sesės, naudodamos naujai išmok
tuosius ženklus, jais nužymėjo 
taką, o mes turėjome jais sekti 

ir juos atpažinti. Kai grįžome į 
savo "bakūžę", iš medžio šakų 
rišome vyčio kryžių. Dieną norė
jome užbaigti pasimaudymu. Ne
laimei, tik pavažiavus galiuką nuo 
namuko, nukrito nuo mašinos dujų 
išmetamasis vamzdis; taip tą die
ną ir nebesimaudėme...

Po vakarienės visos ėjome pa
sivaikščioti po apylinkės kalnelius. 
Tik čia teko gana smarkiai išsigąs
ti. Lipant pakalnėn, prieš mus pa
sirodė jaučių banda. Praėjus be
veik visai kaimenei, ir mes pra
dėjom judėti. Staiga vienas jautis 
atsisukęs pradėjo lipti į kalną ir 
mus vytis, o mes - kiek tik kojos 
neša - bėgti!

Grįžus'ios į" savo būstinę, 
mergaitės nuėjo į savo kambarius 
ir ten paruošė po trumpą vaidini
mą. Vėliau susirinkę, vaidinosi ir 
dainavom, o apie pusę dešimto: 
sugiedojom "Ateina naktis" ir su
gulėm.

Sekmadienį kėlėmės septin
tą valandą, padarėme mankštą,pa
valgėme pusryčius, po kurių įvyko 
inspekcija ir užsiėmimai. Daugu
mas draugovės sesių yra skautės 
kandidatės, tad jos ruošėsi iš sa
vo programų.

Po piet,persirengusios vykome 
į baseiną pasimaudyti. Grįžusios, 
užkandom, susipakavom, pažai
dėm ir penktą valandą išvykom at
gal į Adelaidę. Miestą pasiekėme 
septintą valandą. Kadangi buvome 
labai isvargusios, tai tuojau iš
siskirstėme į namus.

Sesė M. N.
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DAUG KIAUŠINIU, DAUG SPALVŲ
VELYKAIČIU DAUG GRAŽIU!

Kovo 21 d. GRAŽINOS būrelis 
(Los Angeles) suruošė savo jaunes
nėms sesėms staigmeną: Velykinę 
sueigą!

V. si. V. Zelenienės ir ps. I. 
Bužėnienės priežiūroj dažėme
margučius, klausėmės pasakos
apie Velykų Bobutę ir Raganių,ku
rią dramatiškai skaitė v.si. E. Do
vydaitienė. Atkeliavo pati Velykų 
Bobutė, pasipuošusi šimtaklosčiu 
sijonu ir krepšiu,-pilnu lauktuvių. 
(Kažkodėl Velykų Bobutė visiems 
buvo labai panaši į ps. L. Vili
mienę?) Pašokome Bobutei "Kiš
kelis bebėgdams...", vadovaujant 
s. N. Grinienei, o paskui - vaiši
nomės. Vaišių stalai gražiai ir 
skaniai paruošti ps. J. Varnienės, 
N. Sakalauskienės ir kitų GRAŽI
NOS būrelio narių suneštais ska
numynais.

Pasistiprinusios, ridenom 
kiaušinius ir labai stengėmės, nes 
visos norėjome laimėti dovanų,ku
rias tuntininkė s. N. Grinienė pa
rūpino tunto vardu. Ridenimo var-

Dažome margučius

V elyktį Bobutė (ps.L. Vilimienė) su 
margučių ritinėjimo č mpijonėr; ’s.

nuotr. N. Grinienės 

žybom Vadovavo s. I. Vilkienė ir 
N. Sakalauskienė. Savo tarpe var- 
žėse BIRUTĖS dr-vės skautės ir 
KREGŽDŽIŲ, dr-vės paukštytės. 
Visos sesės buvo taiklios ir pui
kios ritinėtojos.

Skaučių tarpe I-vieta teko Aidai 
Klorytei, II-vieta IlonaiBužėnaitei. 
III-čią vietą laimėjo Dana Augutė 
ir Laimutė Prasauskairė. Iš paukš

ANGLIJOS RAJONAS 
VASARIO 16-sios 
ŽENKLE

Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo šventė Anglų Salų lietuviš
kose kolonijose atšvęsta su dides
niais visuomenės ir jaunimo susi
būrimais, paskaitomis, menine da
limi ir įvairia bei turtinga progra
ma. Prie šventės parengimų visur 
prisidėjo skautai, skautės ir jauni
mas, išpildydami programas.

MANCHESTERYJE vasario 14 
d., Nepr. Šventės vakaro progra
moje padainavo skautės: N. Kut- 
kutė, K. Lipkevičiutė, K. Baraus
kaitė ir N. Podvolskaitė. Jauni
mas, vadovaujamas B. Snabaitie- 
nės, pašoko tautinius šokius, prie 
kurių prisidėjo ir Manchester!© 
Živilės bei Maironio sesės bei 
broliai.

DERBYJE (vasario 21 d.) prie 
vakaro programos tautiniais šo
kiais prisidėjo net dvi šokėjų gru
pės: Londono Grandis, vadovauja
ma s. J. Alkio, ir Bradfordo At
žalynas, vadovaujamas vyr. sk. v. 
§1. J. Traškienės. Manchesterio 
Živilės d-vės vadovės vyr. sk. si. 
N. Kutkutė, vyr. s. psl. K. Lip
kevičiutė, psl. K. Barauskaitė ir 
N. Podvolskaitė padainavo bent 7 
liaudies bei skautiškas daineles. 
Vakaro programai vadovavo s. J. 
Alkis.

Šventės minėjime dalyvavo s. G. 
Zinkienė, ps. A. Jakimavičius, s. 
B. Zinkus - rajono vadas, skautai 
ir skautės, būrys ukrainiečių skau
tų su vadovais ir kitataučių atsto
vai.

LONDONE (vasario 21 d.) šven
tę pravedė s.v.v.sl. S. Kasparas. 
Prie programos pravedimo suma
niai prisidėjo Seserijos vadeivė 
ps. G. Valterytė. Jaunieji gražiai 
atliko vakaro programą ir išklausė 
turiningą paskaitą, pasisemdami 
žinių iš mūsų praeities. 

tyčių 1-mą vietą laimėjo Liucija 
Narkevičiūtė, II-ra Linda Savic
kaitė, III-čią Daiva Čekanauskai
tė, Lina Strikaitytė, Rita Bartku
tė ir Vėjūnė.

Sueigoje dalyvavo iš toli atvy
kęs svečias, s. A. Saulaitis, S.J., 
palydimas v.s. E. Vilko ir s. V. 
Varno.

Sprendžiant iš dalyvavusių su
eigoje nuotaikos ir entuziazmo, su
eiga pavyko puikiai, o Velykų Bo
butė pažadėjo tokias puikias mer
gaites ir kitais metais aplankyti.

Patirta, jog nežiūrint šaltos 
Anglijos žiemos ir sniego, Seseri
jos vadeivės ps. Valterytės inicia
tyva sukurtas dešimties sesių vie- 
netėlis. Jos kas savaitę daro su- 
eigėles, pasiruošia įžodžiui ir va
saros stovyklai. Sveikinam,bravo! 
Linkime, kad ši užuomazga bujotų, 
augtų į didelį sesių vienetą.

Nottinghame taip pat sesės su 
broliais juda ir pasireiškia' liet, 
tautiniais šokiais net kitataučių 
subuvimuose. Šiam taut, šokių vie
netui vadovauja vyr. sk. si. E. Da- 
moševičiutė, muzika palydi Žirgų 
vieneto vadovas s.v.si. P. Viržin- 
tas.

Kovo 14-15 d.d. Londone įvyko 
Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
metinis atstovų suvažiavimas. LSS 
Tarybos, Anglijos-Vokietijos ra
jonų vadijos vardu suvažiavimą 
sveikino ir atstovavo s. J. Maslaus- 
kas. Siame, jau 23-me, atstovų su
važiavime taip pat dalyvavo s. J. 
Alkis, "Budėkime" red. V. Ignai- 
tis, s.v.sl. S. Kasparas, vyr. sk. 
si. N. Kutkutė ir kiti LSS nariai. 
Raštu sveikino rajono dvasios va
dovas, v.si. kun. S. Matulis, MIC.

DBLS p-kas inž. J. Vilčinskas 
savo pranešime labai gražiai atsi
liepė apie jaunimo ugdymą, kuris 
atliekamas skautų vadovų ryžtu ir 
pastangomis. Jis pažymėjo, kad 
skautaujantis jaunimas visur pri
sideda prie įvairių parengimų, 
susiburia į skautų vasaros stovyk
las, apimančias didelį jaunimo bū
rį. Skautai, jo žodžiais, esantivie- 
nintėlė jaunimo organizacija, kuri 
Anglijoje tęsia šį auklėjimo darbą 
daugiau, kaip 20 metų.

šių metų rajoninė vasaros sto
vykla įvyksta liepos 25 - rugpiūčio 
2 d.d. Lietuvių Sodyboje, Headley 
Park, Bordon. Tikimasi, kad šią 
stovyklą ir vėl aplankys svečiai 
iš JAV. LAUKIAM - PRIIMSI
ME!

s. J.M.
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kur Lietuvos skautai priimami į 
Pasaulio Skautų Sąjungą.

Tėvų Komitetas, nupirkęs pa
stogę su brezento grindimis ir 
skautišką palapinę, pastatė juos sa
lėje tėveliams ir skautams susipa
žinti. Žada šių įrangų ir .daugiau 
skautams nupirkti.

Prie salės įėjimo galėjome pa
vartyti ir užsisakyti Skautų Aidą. 
Ant stalo buvo išdėta '68, '69 ir 
'70-tų metų SA ržurnalai.

Juzė Šatkauskienė

Vasario 16—ji Clevelande: pagerbiami savanoriai-kurėjai. 
Šia v.s. V. Senbergui prisegama gėlė, šalia kiti sav.-kū
rėjai Kašūba, Eidukaitis, Braziulis ir Kasakaitis.

Nuotr. V. Bacevičiaus

ALIO, ALIO, WATERBURIO MUGĖ
Šiais metais mūsų Kaziuko Mu

gė įvyko kovo 15 d. Uniformuoti 
skautai-ės su vėliavomis dalyvavo 
pamaldose, kurias atlaikė ir pa
mokslą pasakė kun. Balčiūnas. Mu
gės atidarymo kaspiną perkirpo 
kun. klebonas Vilčiauskas, pade
dant tuntinink. ps. A. Paliulienei 
ir ps. M. Čerkui. Visus į šventę 
atsilankiusius pasveikino Tarybos 
Pirmininkas v.s. A. Saulaitis.

Židinietės svečius vaišino ku
geliu, dešromis, šutintais ko
pūstais, o kas norėjo, ragavo viš
čiukus su daržovėmis. Kitos židinio 
sesės su pirm. J. Bajoriniene sa
lėje turėjo karštos kavos, įvairių 
pyragų, limonado. Savo kampelį 
jos išpuošė tautiniais raštais, mar
gučiais, grybais, dirbtinomis gėlė
mis. Židiniečių loterijos paveiks
lą "Gedimino sapnas" (medžio 
drožinys) laimėjo p. Valterienė.

Netrūko žmonių ir prie jaun. 
skaučių loterijos. Draug-kė si. J. 
Paliulytė su talkininkėmis vos spė
jo padavinėti laimėtas dovanas; 
visi bilietai buvo pilni! Baltijos 
draugovės d-kė ps. Š. Petruške
vičienės rūpesčiu, šiemet sesės 
buvo mokomos nerti kabliuku. Jos 
papuošė stalą savo nertais megzti
niais. O jų dekoratyvinės gėlės ir 
balta tvorelė atrodė, kaip lietuviš
kas darželis.

Dubysos draugovė su vadove 
v.sl. Z. Čerkiene turėjo turtingą 
prekystalį su medžio drožiniais, 
klumpėmis, karoliais, žiedais, siu

vinėjimais, baravykais ant audeklo, 
cukruje virtais obuoliais. Medžio 
darbeliai, gauti iš Rytų Vokietijos 
lietuvio invalido neužbaigti, buvo 
pačių sesių dekoruoti, užbaigti ir 
išstatyti mugėje. Parduodamos jo 
darbelius, sesės padėjo tautiečiui 
įsigyti vežiojamąją kėdę.

Kas mėgo sportą, galėjo išban
dyti laimę pas brolius, kurie kvie
tė lankytojus pamiklinti ranką strė
lėmis į taikinį. Vilkiukai turėjo 
darbelių ir saldainių.

Įdomiai buvo paruoštas ps. R. 
Pakalnio stalas su skautiškais paš
to ženklais, atvirutėmis ir vėlia
vėlėmis aplink žemės rutulį. Taip 
pat buvo išstatytas lapas su parašu,

Mažieji vilkiukai Linas Erlingis, 
(8m.) ir Paulius Jurgutis (6m.) 
prie savo rankų darbelių laukia 
pirkėjų Kaziuko mugėje Detroite

Nuotr. K. Sragausko

Detroite Kaziuko mugės atidaryme L. B-nės atstovas K.^Keblys, kaspiną^ 
kirpusi Detroito burmistro duktė Paula Gribbs, tuntininke A. Tamulionyte 
ir svečiai klausosi naujojo Baltijos tuntininko A. Velaviciaus.

Nuotr. K. Sragausko
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SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629 Vai. Sparkyte

4429 S©. Mapleweed Ave. 
Chi sag®, Ill. 60632

ALp(LKA)3083
1970, Nr.4

Pirmas skautininkas: "Juk taip 
seniai vadovauji vienetui, ar ne
reikėtų tau pasiimti atostogų?"

Antrasis: "Negaliu pasitrauk
ti".

Pirmasis: "Kodėl, argi viene
tas neapseitų be tavęs?"

Antrasis: "Tikriausiai, bet aš 
nenoriu, kad jie tai sužinotų!"

GERA SRIUBA

Stovykloje vienas skautininkas 
buvo labai griežtas maitinimo at
žvilgiu ir stropiai prižiūrėjo, kad 
stovyklautojai gautų gerą maistą. 
Kartą pamatęs du skautukus nešant 
didžiulį sriubos puodą, pribėgo prie 
jų iružkomandavo: "Paduokiteman 
šaukštą, noriu paragauti, ar gera 
sriuba!''

Broliai norėjo paaiškinti, bet 
uolusis vadovas juos pertraukė: 
"Jokių kalbų; darykite kas įsaky
ta!" Jie surado šaukštą, vadovas 
nurijo gurkšnį viralo ir- susirau
kęs tarė: "Ar šį jovalą galima 
pavadinti sriuba?"

"Ne, broli skautininke, tai van
duo kuriame plovėme indus."

rxihTfflxTfl^Y^Vjj^Y^YdUhY^Y^Yj^Y^Y^Y^Yjį

- Ar tu tiki į žodžio laisvę?
- Taip
- Tai leisk man panaudoti tavo 

telefoną.

Tėvas: - Pirma aš padėdavau 
sūnui pamokas parengti. Bet kai 
buvo įvesta nauja matematika aš 
buvau nukeltas į vaikų darželį.

Žiūrėk, kur statai palapinų 

ooooooooooooooooooooooooc

Vilkiukų draugovės patikrinimo 
metu vadovas klausia -vieno brolio: 
"Iš kur gavai tokią keistą porą 
kojinių - viena mėlyna, kita gelto
na?"

Vilkiukas: "Juokinga, ar ne? 
Bet įdomiausia, kad lygiai tokią 
pat porą aš dar turiu imamuose!"

Na, tai tiek dėl plausto statybos.

2 p , 7 4 i; 1 5
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