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APIE REDAKTORIŲ SKILTĮSkautų Aidui jau eina keturiasdešimt aštuntieji metai, ir anuo įsisteigimo laiku niekas net nesapnavo, kad lemtis jam paskyrė ilgą kelią: Šiauliai, Kaunas, Detmold, Oakville, Chicago . . o po nežinomo metų skaičiaus vėl grįžti į Lietuvą. Tada ir dabartiniai Skautų Aido darbuotojai dar nebuvo skau- tai-skautės, o dar kiti - nebuvo gimę.* * * * *Žmogaus gyvenime 48-neri metai yra didelės brandos ženklas. Bet ne jaunystės. O kas Skautų Aidą išlaikė ligi šiol jauną, gyvą, veržlų? Ir kas išugdė naujas redaktorių gretas? Visi,kurie paeiliui, pasikeisdami, Skautų Aidą ilgais metais vedė Dievo, Tėvynės ir Artimo tiesėmis, nes jos yra amžinai gyvos ir jaunos visiems laikams, žmonėms, tautoms. * * * *Šioje veržlumo dvasioje yra išaugę ir naujojo Skautų Aido talkininkai, netikėtai susibūrę į redakcinę skiltį. Pradedant skiltininku Juozu Toliušiu (žiūr. į sąrašą šio puslapio viršuje) ir baigiant 

Bronium Žaliu, visi yra nuolatiniai S. A. sekėjai, stebėtojai, skaitytojai nuo pat pirmųjų savųjų skau- tavimo metų. Kiekvienas atėjęs naujas S. A. numeris visada sukeldavo šimtus nelauktų minčių ir sudarydavo mielo džiaugsmo ir pakilios atgaivos šventę, kaip ir visiems tūkstantiniams skaitytojams. Ir jei v.s. Antanas Saulaitis savąja dirigento lazdele būtų mostelėjęs ne Chicagai, o New Yorkui, ar Los Angeles, ar net tolimajai Australijai, ir iš ten atskambėtų naujieji Skautų Aido garsai.Kas žino, ar neišsiplės skilčių sistema Skautų Aide?Jau turime redaktorių skiltį. Prašau nesijuokti: žvelgdami į tą patį sąrašą, rasime, jog visi yra praėję redakcinį stažą, redaguodami skautinius laikraštėlius, kitų laikraščių skautiškuosius skyrius, įvairius leidinius ir 1.1. O penketas redakcinės skilties narių ir dabar tebėra redaktoriai kitose srityse.Gal susidarys ir mecenatų skiltis? Papildomam jaunimo literatūros priedui leisti, kaip kad S. A. Nr. 3 radome C. Grincevičiaus "Burmistro Ožką", o šiame numeryje V. Frankienės-Vaitkevičienės "Lakštingalą ir vieversį". Dabar šie literatūros kūriniai įeina į natūralų (24) puslapių skaičių; mecenatams parėmus, S. A. numeris išeitų padidintas.Gal kas suburs fotografų skiltį? Piešėjų? Korespondentų?Stiprios skiltys gal sudarys Skautų Aido draugovę? Atsiprašydamas už atvirumą,budžiu s. Balys Vosylius vyr. red. pavaduotojas
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LIETU VYE
Kiekvienas veiksmas turi savo pradžią ir 

pabaigą. Dažniausiai nuo tinkamos pradžios 
priklauso tolimesnė veiksmo eiga ir pabaiga. 
Tas reiškiasi augalų, gyvulių ir žmonių gyve
nime. Pasėjus sėklą, neužtenka ją palikti žemė
je jos pačios išaugimui. Jai reikia duoti van
dens, šviesos ir priežiūros. Su kitų pagalba, 
iš sėklos išauga daigas. Kiek mes tuo daigu 
rūpinsimės, kaip gerai prižiūrėsime, tokį ir 
augalą turėsime,

Žmonių gyvenimas yra panašus. Jau seno
vėje romėnai daug dėmesio kreipė į mažų vaikų 
sveikatą. Mažas vaikas tai yra daigas, kuriam 
reikalinga visokiausia priežiūra ne vien kū
nui ir dvasiai, bet ir tautiniam susipratimui. 
Mūsų atveju, mes būsime tokiais lietuviais,

JAUNAS JĖGAS
Būdamas lietuviu, aš turiu tūkstantį metų 

garbingos Lietuvos istorijos savo kraujuje. 
Manyje teka tos pačios tautos kraujas, kuris 
tekėjo Lietuvos didvyrių širdyse. Mano kūne 
teka tas pats kraujas, kuris ne kartą buvo iš
lietas už Lietuvos laisvę.

Būdamas mažas vaikas, aš to nesupratau 
ir dažnai nekenčiau šeštadieninės mokyklos. 
Mano draugai eidavo žaisti, buvo laimingi, o aš 
turėjau mokytis lietuviškai. Vėliau pradėjau 
galvoti, kad lietuviai buvo mano protėviai ir 
jais aš turėčiau didžiuotis. Skaitydamas istori
jos knygas, sužinojau apie didesnius didvyrius, 
negu "Lone Ranger". Tie vyrai nuveikė daug 
daugiau, kaip kaubojai, kurie mušėsi su indė
nais. Mūsų vyrai kovojo ir mirė, kad tauta ga
lėtų gyventi.

S DAIGAS
kokius mus išaugins.

O lietuvybė prasideda nuo teisingo lietu
viško žodžio ištarimo, nuo žodyno ar nuo lie
tuviškos dainelės. Todėl mūsų didysis poetas 
Dr. Vincas Kudirka sako:

Kol jaunas, o broli,
Sėk pasėlio grūdą
Ir dirvos neapleisk!
Kalbant apie mūsų jaunos kartos lietuviš

kumą, galima sakyti, kad gerą sėklą pasėti ir 
tinkamai ją prižiūrėti yra tėvų pareiga. Bet 
dirvos neapleisti - lietuviškumą savy gražiai 
brandinti, tai mūsų jaunųjų, uždavinys, 

si, Jolita Kriaučeliūnaitė, 
Aušros Vartų tuntas

SKIRIU LIETUVAI
Dabar supratau, kad lietuvių kalba yra viena 

iš sunkiausių ir seniausių pasaulyje, Aš labai 
didžiavausi, kad moku tokią kalbą,

Lietuva dabar rusų okupuota ir šiuo metu 
labai svarbu būti geru lietuviu. Mes turime 
kitataučiams pasakyti apie Lietuvos padėtį.

Gyvendamas laisvame krašte, aš galiu savo 
jaunas jėgas paaukoti Lietuvai. Kaip Amerikos 
pilietis, skleisiu žinias apie Lietuvos vargus.

Yra daug organizacijų, kurios atlieka kil
nius darbus, - jos galės padėti išlaikyti Lie
tuvos vardą gyvą, Mano pareiga pagelbėti 
tolimai tėvų žemei, nes iš jos, nors netie
sioginiai, esu gavęs labai daug.

psl. Jonas Paronis, jr.
Lituanicos tuntas

Pamatau mažytę žvakelę 
Toli, toli ji šviečia 
Juoda naktis pasibaigė.

Lemputė didėja, 
Staugimas kartojasi -

Naktis. Visiška tyla. 
Žiūriu pro langą - 
Viskas tik juoda.

Staiga išgirstu balsą -
Artėja traukinysKaukimą. Lyg ir vilko. 

Tyla pasibaigė. Nutrūko,

Ir staiga - raudonos šviesos
Blykčioja, varpeliai skamba.

Iš kelio visi. Pavojus!
Artėja juodas slibinas.
Jis kaukia, kelia triukšmą.

Jau čia atkeliavo
Triukšmingas traukinys,
Jis taip greitai lekia -

Ir jau nebėra -
Vėl visiška tyla,
Vėl tik juoda naktis.

Dalia Mačiukevičiūtė
Kernavės tuntas
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Skautų vyčių Mindaugo draugovė 
Clevelande. D-kas A. Giedraitis.

V. Bacevičiaus nuotr.

ŠAUKIA

GERASIS DARBELIS

Bronius Žalys

Ant pečių - kuprinėj - visas mano turtas. 
Rankoj - dvišakė, tvirta lazda.
Tiesias kelio kaspinas užburtas 
Prieš akis. Vilioja toluma.

ii 
B®

Mano koja mina kelio žvyrą rupų, 
Tviska saulėje laukai, sodybos ir miškai. 
Lyg klajūnas riteris, su šypsena ant lūpų, 
Moju toliams, šaukdamas: "Budėkit girios ir kalnai! . .

Ateinu šešėliuos jūsų pabraidyti, 
Gena nerimas mane dienų jaunų - 
Pasidžiaugt gamta gražia Kūrėjo. Tykiai 
Pasiruošt tarnybai Dievo ir žmonių!"

Mano kojos mina kelio žvyrą gelsvą . . .
Atsiliepia tolumoj berymantys kalnai;
- Eikš! . . Ateik pas mus šią naktį melsvą, 
Taip, kaip brolį mes sutiksime čionai!

Prieš septynerius metus Ško
tijoje Edinburgh miesto skautų vy
čių būrelis vyko išbandyti tuo me
tu jiems naujo sporto - slidinėji
mo kalnuotoje Glenshee apylinkėje. 
Besidžiaugdami gražia gamta,įdo
miu sportu ir beglostydami su
muštas vietas, jie pastebėjo, kad 
ten nebuvo žmonių, kurie suteiktų 
pirmąją pagalbą labiau nukentėju
sioms slidininkams.

Nieko nelaukdami, pasiūlė savo 
pagalbą, ir iki šiol kiekvieną žie
mos savaitgalį Glenshee budi gru
pelė skautų vyčių ir vyresniųjų 
skaučių.

Pirmąsias žiemas vyčiai sa
vaitgaliui apsistodavo nenaudoja
moje mokykloje, bendrovė parūpi
no jiems neštuvus, kuprines ir 
oranžinius švarkus. Pirmosios pa
galbos centrą įruošę pakalnėje, 
vyčiai dienos metu slidinėja kartu 
su visais, kiekvienu metu pasi
ruošę padėti nukentėjusiems. O 
jų atsiranda visokių. Tarp įvairių 
sąnarių patempimų, lūžusių, kojų 
ar rankų, būna ir rimtų sužeidi
mų. Sunkius ligonius neštuvais ne
ša į pakalnę ir, suteikę pirmąją 
pagalbą, siunčia į ligoninę.

Bendrovė, įvertindama vyčių 
darbą, pasiūlė prie jų prisidėti ir 
vyresnėms skautėms. Jos su malo
numu sutiko! Dabar kiekvieną sa
vaitgalį atvažiuoja penkios vyres
nės skautės. Jų darbas yra budėti 
pakalnėje pirmosios pagalbos sky
riuje, vesti raštinę, tvarkyti lauko 
telefoną, iškviesti ligoninės maši
ną. Kai skautai vyčiai turi sunkes
nį ligonį kalnuose, šaukiasi sesių 
pagalbos. Jos tada padeda nešti jų 
kuprines bei kitus reikmenis.

Šiame gerajame darbelyje daly
vauja visa draugovė. Kiekvieną sa
vaitgalį keičiasi budėtojai-os. Die
nos meto pagrindinis darbas yra 
pirmoji pagalba ir slidinėjimas, o 
vakare, turintiems iš po slidinėji
mo sveikas kojas - visų laukiami 
šokiai!

T.C.F.
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NENUOBODI SUEIGA
SUEIGA YRA NENUOBODI, jei 
prisidedame, kuo kas gali

KO SUSIRENKAME?
"Ir vėl nuobodi sueiga! Aš ją 

būčiau visai kitaip pravedęs", - 
girdžiu sykį balsą vieno brolio, 
išeinančio iš skautų vyčių sueigos. 
Deja, žodžiai būdingi ne vienam 
vyčių būreliui . . .

Koks yra sk. vyčių sueigų tiks
las? Sueigų tikslas turėtų būti: vy
čių auklėjimasis, ruošimasis tar
nybai ir savitarpinis bendravimas. 
Sueigos turi atbaigti ar bent padėti 
formuoti jaunų vyrų charakterį, pa
dėti surasti savo asmenybę, ugdyti 
susipratusius lietuvius, sąmonin
gus gyvenamo krašto piliečius. Čia 
jie taip pat pasiruošia tarnybai sa
vo jauniesiems broliams,bendruo
menei, tautai. Sueiga yra ir natū
ralus klubas, kur prieš, per ir po 
sueigos susitinkama, vyriškai 
pabendraujama.

Ją ruošiant, tenka atsižvelgti į 
jos pobūdį. Eilinė sueiga yra vie
nas dalykas, kas kita yra metinė 
ar šventinė sueiga. Darbo suei
gos bus vėl kitokios, nes čia atei
sime tik kuriam specialiam tiks
lui. Sydnėjaus vyčiai kartais, kai 
laiko maža, praktikuoja dar pasi
tarimus, trunkančius 15-20 min., 
kai po pamaldų ar tunto sueigos 
broliai suskrenda į vieną kampą 
ar po medžiu aptarti kokio skubaus 
reikalo (nutarimai protokoluoja
mi).

VISKĄ, PRAMATYTI iŠ ANKSTO
Būrelio vadas ar sueigos vedė

jas turi pasiruošti iš anksto. Ke
lios dienos prieš kiekvieną suei
gą yra trumpas būrelio vadijos 
pasitarimas: aptariamas sueigos 
planas, pasiskirstoma, kas, ką ir 
kaip atliks, kas ves vieną ar kitą 
sueigos dalį. Planas surašomas 
eilės tvarka, pažymint, kuris už 
ką atsakingas.

O tų darbų darbelių yra nema
ža, ir vargas būrelio vadui, kuris 
nori visa išnešti ant savo vieno 
pečių! Juk reikia ir pranešimus 
išsiųsti, ir pašnekesį paruošti, ir 
sueigai vietą surasti, gal vieną ar 
du instruktorius pakviesti ir 1.1.

Sueigos metu nepalikti vyčių, 
ypač jaunesniųjų, tik žiūrovais. 
Reikia surasti būdų visiems įsi
jungti į diskusijas, leisti pareikšti 
mintis, pasiūlymus.

AR YRA RECEPTAS SUEIGAI 
RUOŠTI?

Nėra. Vienas būrelis ją ruošia 
vienaip, kitas - kitaip, pagal savo 
tradicijas, sąlygas ir 1.1.

Gerai susitvarkę būreliai su
eigai atidaryti ir jai baigti turi iš
sidirbę tam tikrus ceremonialus. 
Po Tradicinės, kurią vyčiai gieda 
stovėdami, eina sueigos vedėjo 
trumpas žodis, supažindinąs bū
relio narius su svarbesniais dar
botvarkės punktais: kartu paminimi 
pastebėti nesklandumai - būrelyje 
ar atskirų vyčių elgesyje. Įžanga 
baigiama praeitos sueigos aprašy
mo arba įsakymų - jei yra - skai
tymu; tai atlieka būrelio raštve
dys. Gražu ir įspūdinga, jei per eilę 
metų išsivysto tam tikros tradici
jos, kurių prisilaikoma.

Toliau svarstomi pasiruošimai 
būrelio ir tunto sueigoms, išky
loms, kelionėms, dalyvavimas bei 
talka tunto parengimams, gerasis 
darbelis (kurį mūsų broliai yra 
visai užmiršę) ir visa eilė gyvųjų 
klausimų, kuriuos iššaukia gyvena
moji aplinka bei laikas.

Skautas vytis yra vadovas arba 
jam bent dažnai tenka instrukto- 
riauti. Skautavimo metu įgytos ži
nios, ilgesnį laiką nenaudojamos, 
prisimiršta. Sueigose yra proga jas 
pakartoti. Instruktorių pareigas 
eina patys būrelio nariai, iš anksto 
tam reikalui pasiruošę. Likusieji 
broliai įsijungia ne kaip žiūrovai, 
bet kaip dalyviai. Tokiųužsiėmimų 
metu galime pakartoti visus patyri
mo laipsnius. Nereikėtų užmiršti 
"Ąžuolo" vadovų mokyklos lanky
mo bei specialybių ar amatų in
struktorių paruošimo, tautinio- 
tarptautinio ženklų įsigijimo. Tin
ka įvesti rikiuotę ir mankštą. Ge
rai mokėdamas rikiuotę (ir gražiai 
susitvarkyta uniforma), vyčių vie
netas nebijos išeiti į kelią, gatvę 
ar aikštę.

Pašnekesys, referatas ar pa
skaita, kuriuos ruošia patys bū
relio nariai, duoda progą ne tik 
lavintis lietuviu kalboje, rašybo
je, bet ir minčių reiškime. Gal 
tai nebūna tobuli darbai, bet dis
kusijose tuos trūkumus nurodo ki
ti broliai, drauge pasipraktikuoda
mi diskutavimo mene. Žinoma, 
kartkartėmis labai miela pasi
kviesti ir svečią prelegentą - spe
cialistą.

SUEIGOS BAIGMĖ
Daugelio būrelių sueigose nėra 

lauželio. O jis labai svarbi suei
gos dalis. Lauželis sudaro ne tik 
linksmąjį sueigos intarpą, bet jo 
metu ruošiami ir nauji laužave- 
džiai bei pasiruošiama draugovių, 
tuntų, stovyklų ir kt. laužams. Mo
komasi dainų, šūkių, juokų, pokš
tų. Būtinas muzikos instrumentas.

Sydnėjiškiai retkartėmis savo 
sueigų metu išleidžia savotišką 
"laikraštėlį", kur humoristine 
šviesa pavaizduojamas būrelio gy
venimas, linksmai nuteikiąs su
eigos dalyvius.

Sueigos pabaigą geriausia da
ryti trumpą. Jei vadas turi dar ką 
pasakyti būrelio nariam s, tegul pa
sako trumpai - drūtai. Po to gie
dama būrelio savoji tradicinė (jeigu 
ją turi), "Ateina naktis", o ir šiaip 
kokios mėgiamos dainos posmelis, 
kurį galima sugiedoti, sutojus ra
teliu prieky kryžmai susiėmus 
rankas arba dar kokiu savu būdu.

Skautų vyčių sueigos yra ne tik 
paties vado rūpestis. Jų dalyviais 
ir veikėjais yra visas būrelis. Tik 
tada jos bus įdomios, visų laukia
mos ir pasieks savo tikslą.

s.v. vs B. Žalys
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brolijos vadu mokykla
Lietuvių Skautų Brolija 1970 

metų vasarą ruošia vadovų lavini
mo ĄŽUOLO MOKYKLOS prak
tinę sesijų stovykloje.

DALYVIAI
Skautai nuo 17 metų amžiaus 

(išimtiniais atvejais - jaunesni) su 
tuntininko, vietininko pritarimu.

PROGRAMA
Stovyklos skilčių ir asmeniniai 

skautiški uždaviniai; stovyklos 
įrangos ir papuošimai; pašnekesiai 
ir užsiėmimai apie vadovavimų 
draugovei/vienetui, lituanistinį 
vieneto lavinimų, programos pla
navimų; diskusijos šių dienų klau
simais. (ĄM rašto uždavinius ga
lima atlikti iš anksto)
YPATINGAS DĖMESYS

jauniesiems vadovams, šių va
sarų stovyklose vadovaujantie
siems; pageidaujami keli atsto
vai iš kiekvienos JAV-Kanados 
vietovės ir jau pradėję ĄM.

VADOVAI
Ąžuolo Mokyklos instruktoriai: 

s. C. Kiliulis, ps. V. Piečaitis, 
v.s. A. Saulaitis.
REGISTRACIJA

Vyriausio Skautininko Pava
duotojui: s. Č. Kiliulis, 51 Torrey 
St., Dorchester, Ma. 02124

VIETA
Montrealio stovykla "Baltija", 

Lac Sylvėre, St. Donat, Quebec, 
Kanadoje, į šiaurę nuo Montrealio.

LAIKAS
1970 m. rugpiučio 1-8. (Tuo 

pačiu metu su atskira programa ir 
tvarka stovyklauja Montrealio 
skautai-ės.)

MOKESTIS
$25.00. $5.00 įmokama su re

gistracija, likutis - stovykloje.

„ ĄŽUOLO MOKYKLOS 
RASTO UŽDAVINIAI 1970 metams

I. SKAUTYBĖ
1. Kuo panašūs ir kuo skiriasi: 

skautybės metodas ir beskyrinė 
mokyklų sistema; skautinis in
struktavimo būdas ir mokymo prie

monės mokyklose; lituanistinė mo
kykla ir skautų stovykla.

2. Koks lietuvių skautų ir skau
čių vaidmuo lietuvių gyvenime iš
eivijoje? Koks Lietuvių Skautų Sų- 
jungos įnašas lietuvių tautai 1918 - 
1970?

II. VADOVAVIMAS
3. Kokį įspūdį šių dienų skautų 

vadovui palieka Baden Powellio gy
venimas ir vadovavimas? Koks yra 
tarptautinio skautų sųjūdžio tikslas 
ir kaip jis pasiekiamas?

4. Kaip vadovas gali tobulintis? 
Suvesk knygų sąrašų, naudingų 
skautų vadovui (bent 20)
III. STOVYKLAVIMAS

5. Kokie yra geros stovyklos gy
venimo, tvarkos, programos, iš
vaizdos požymiai? Ar juos randi 
stovyklose, kuriose esi dalyvavęs?

6. Surašyk vienos stovyklos die
nos planą draugovei, įskaičiuojant 
vadovų pareigas, dienos ir vakari
nius užsiėmimus, užsiėmimams 
reikalingas priemones.
IV. KITI UŽSIĖMIMAI

7. Sugalvok tris naujus žaidimus 
skautams.

8. Sugalvok ir aprašyk vienų už
siėmimų ar pasirodymų prie laužo, 
kuris išreikštų tautinę ar skautiškų 
mintį.

9. Išrašyk po užsiėmimų skau
tams, kurie ruošiasi patyrimo 
laipsniams iš: pirmos pagalbos, 
mazgų ar surišimų, signalizuotės, 
kelionės ženklų ir matavimo.

10. Suvesk draugovės iškylos 
planų su maitinimosi, žygio ir už
siėmimų smulkiais aprašymais ir 
vadovo pareigomis tai dienai.

V. SUMANYMAI
11. Į kokius dalykus Tavo va

dovaujamas vienetas turėtų kreip
ti dėmesį šiais metais namie ir 
stovykloje: kas pabrėžtina progra
moje, ryšių sistemoje,turto reika
lais, vadovų lavinime, tvarkoje ir 
t.t.

12. ir 13. Parašyk du klausimus 
ar uždavinius apie lietuvybę ar 
skautybę; atsakyk ar atlik.

PASTABA
Kiekvienam užsiėmimui apra

šyti gal reikėtų po 1 puslapį, iš
skyrus nr. 6. Nr. 12 bei 13 gali būti 
bet kokio ilgumo. Atsakymus siųsti 
Liet. Skautų Brolijos Vadovų Lavi
nimo Skyriui: s. Vytautas Namikas, 
6041 So. Fairfield Ave.,Chicago,Ill. 
50629.

ĄŽUOLO MOKYKLOS 
REIKALAVIMAI

1. Uždaviniai raštu, 2. Ąžuolo 
mokyklos praktinė dalis - stovyk
loje, 3. Vadovavimas savoje vieto
vėje 6 mėn. po praktinės dalies.

s. Antanas Saulaitis, SJ, 
Vadovų Lavinimo Skyr. Vedėjas
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
(1970-1972 metų kadencijai)

TARYBA:
PIRMIJA:

1. Tarybos Pirmininkas v. s. Antanas Saulaitis
2. Vicepirmininkė — iždininkė v. s. Flora E. Kurgonienė
3. Sekretorius s. Antanas Bobelis
4. Narys v. s. Malvina Jonikienė
5. Narys s. Algis Zaparackas
6. Ev. Dvasios Vadovas v. s. kun. Ansas Trakis
7. Kat. Dvasios Vadovas v. s. kun. Juozas Vaišnys, S J
8. Seserijos Vyriausia Skautininke s. Lilė Milukienė
9. Brolijos Vyriausias Skautininkas v. s. Petras Molis

10. Ak. Sk. Sąj. Vadijos Pirmininkas s. Liūtas Grinius
TARYBOS NARIAI:

11. s. Leonora Jasiulevičienė waterbury, Conn.
12. v. s. Aleksas Karaliūnas Chicago, Ill.
13. v. s. Edmundas Korzonas Chicago, Ill.
14. s. Ramutė Lora-Bartytė Elizabeth, N. J.

15. ps. Stepas Matas Cleveland, Ohio
16. s. Vytautas Mikūnas Chicago, Ill.
17. s. Raminta Molienė Worcester, Mass.
18. s. Vytautas Namikas Chicago, Ill.
19. v. s. Alė Namikienė Chicago, Ill.
20. s. Ina Nenortienė Boston, Mass.
21. v. s. Vytautas Neverauskas Australija
22. v. s. Alfonsas Samusis New York, N. Y.
23. v. s. Ona M. Saulaitienė waterbury, Conn.
24. s. kun. Antanas V. Saulaitis, SJ, Boston, Mass.
25. v. s. Vaclovas Tallat-Kelpša Chicago, Ill.
26. v. s. Eugenijus Vilkas Los Angeles, Calif.

RAJONŲ VADAI:
27. s. Kazys Batūra Kanada
28. s. Rimtautas Dabšys Los Angeles, Calif.
29. s. Aleksandras Jakštas Australija
30. s. Juozas Maslauskas Anglija
31. v. s. Pranas Nedas Chicago, Ill.
32. s. Mikas Subatis Boston, Mass.

KELIAS l STOVYKLĄ
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Mindaugas Vytautas Darius ir GirėnasOlimpiados pašto ženklas
LIEPALiepa - iškylų, stovyklų, atviro dangaus skautiškas mėnuo. Ir mūsų penkios didžiosios Tautinės Stovyklos, nuo 1928 m. įvykstančios kas dešimtmetį, buvo gražųjį liepos mėnesį. Dvi pirmosios stovyklautos nepr. Lietuvoje, trečioji tremtyje - Vokietijoje, o ketvirtoji ir penktoji Amerikoje.Su antrąja Tautine Stovykla, įvykusia 1938 m. (Pažaislyje - sesių stovykla, A. Panemunės šile - brolių stovykla) įdomiai rišame ir lietuvių Tautinę Olimpiada, tuo pačiu metu vykusią Kaune. Joje dalyvavo beveik viso pasaulio lietuviai sportininkai. JAV liet, sportininkų 27 asmenų grupei vadovavo šiuo metu Chicagoje gyvenąs Al. Kumskis.. Olimpiados metu buvo išleisti 4 pašto.ženklai, gi Tautinei Stovyklai paminėti ši serija buvo perspausdinta yšii įrašu: Tautinė skautų- skaučių stovykla".Liepos mėnesį prisimename ir liūdnesnę sukaktį. Prieš 30 metų, t. y., 1940 metais sovietai, įvedę Lietuvon savo karinius dalinius, ir ją okupavę, liepos 20 d. uždarė Lietuvių Skautų Sąjungą.Įdomiu sutapimu, ir penktoji Tautinė Stovykla, įvykusi Camp Rakas, Custer, Mich., buvo "uždaryta" liepos 20-tą dieną.Iš Lietuvos istorijos prisimintini šie įvykiai:1251 m. liepos 17 d. duotas popiežiaus Inocento IV-^jo sutikimas Mindaugui karūnuotis Lietuvos karaliumi. Karūnacija įvyko po dviejų metų.1410 m. liepos 15 d. DLK Vytauto vadovaujami lietuviai, tai

kinami gudų, lenkų ir totorių, ties Žalgiriu sutriuškino kryžiuočių galybę.1922 m. liepos 13 d. Ambasadorių Konferencija pripažino Lietuvą de jure.1933 m. liepos 17 d., mažute Lituanica perskridę Atlanto vandenyną, ties Soldinu, Vokietijoje, žuvo pirmieji lietuviai transatlantiniai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas.********Populiariausia liepos šventė lietuviuose yra šv. Ona. Šia proga kai kuriuose Lietuvos vietose vykdavo dideli šv. Onos atlaidai, palydimi panašių į Kaziuko mugę prekymečių. Įdomu, jog Lietuvoje Ona buvo dažniausias 

II-ji Tautinė Stovykla. Žygiuoja latviai

moterų krikštavardis, skaičiumi prašokęs kitus vardus. Gal dėl to ir mūsų Seserija tokia gausi Ono- mis:v.sl. O. Jusienė,penkt. Tautinės Stovyklos ūkio talkininkė, šiuo metu Hamiltono Šatr. Raganos draugininkė; v.s. O. Rozniekienė, Seserijos "Gabijos" ilgametė redaktorė; v.s. O. Saulaitienė, skautiškų knygų autorė, vertėja, redaktorė; v. s. O. Siliūnienė, veikli tuntininkė Lietuvoje ir išeivijoje, Chicagos Kernavės tunto Mamunė- lė; v.s. O. Zailskienė, ilgiausiai ėjusi Seserijos Vyr. Skautininkės pareigas.Visas mielas Onas, Onutės, Onytės, Onikes, Onužes, Onules, Oneles, Oniotes, Anikės,Antutes... vardinių proga skautiškai sveikiname!
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Štai ką savo draugininkei ps. Mėtai Stanionienei 
papasakojo RŪTOS draugovės paukštytės Toronte 
apie savo tėvelius . . .

Ramintos Jankaitytės tėvelis

Danutė Barat*

drabazu

Geras ir linksmas mano tėvelis. Kartais jis man 
duoda pinigų. Tėvelis dirba kiekvieną dieną.

Vida Stulginskaitė, 10 m.
* * * * *

Jeigu neturėčiau tėvelio, nebūtų kaip gyventi. Aš 
jį myliu, nes jis labai geras. Jis irgi mane myli.

Vita Valiukaitė, 8 m.* * * * *

Aš esu 10 metų. Mano tėvelis padeda man su 
namų darbais. Jis kiekvieną dieną sunkiai dirba ir 
rūpinasi visa šeima. Šeštadieniais jis man duoda 
penkiolika centų. Dabar sudiev!

Lana Škėmaitė* * * * *

Mano tėvelis duoda man, ko aš noriu, bet kar
tais ir neduoda. Būtų liūdna, jei jis mirtų. Man tė
velis labai patinka.

Judita Melnykaitė, 10 m.* * * * *

v

Lana Škėmaitė

Mano tėvelis jau senas, bet man jis neatrodo se
nas. Jis eina į darbą kas dieną ir kai grįžta naktį vė
lai, tai jis mane ir kitus pabučiuoja. Kai jis iš ryto 
anksti keliasi į darbą, tai būna labai tylus, kad mūsų 
neprikeltų. Aš tėvelį labai myliu ir būčiau nelaimin
ga be jo.

Raminta Jankaitytė, 10 m.*****

Mane tėvelis labai myli ir aš jį myliu. Jis eina 
į darbą ir uždirba pinigų ir labai apie mus rūpinasi.

Vida Janulaitytė, 11 m. *****

Mano tėvelis yra labai geras ir jis moka gerai 
pasakoti juokus. Tėvelis uždirba pinigų maistui ir 
kartais padeda man su pamokomis.

Tėvelis labai reikalingas, nes jis duoda pinigų 
saldainiams ir malonumams.

Aušra Vaitkutė, 10 m.

Mano tėvelis yra man labai geras. Aš gaunu daug 
dalykų iš tėvelio, bet geriausia, kad jis duoda daug 
meilės. Aš irgi jį labai myliu. Esu labai laiminga, 
kad turiu tokį tėvelį.

Daina Draugelytė, 11 m. *****

Mano tėvelis man ir sesutėms perka visokių 
suknelių, bliuskų ir visokių įvairių dalykų, duoda 
saldainių ir pinigėlių. Jis labai geras.

Dalia Valiukaitė, 8 m.
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Ramunių skiltis (iš k. ) R. Rata- 
vičiutė, N. Mažeikaitė, R. Augus- 
tinavičiutė, skiltininkė R. Dirsytė, 
D. Augaitytė, D. Ratavičiutė, L. 
Ratavičiutė, V. Mažeikaitė, D. Au
gustina  vičiutė.

LIETUVIŠKOS GĖLĖS KANADOS LAUKUOSE

Žibučių skiltis: (iš k. stovi) J. Šu- 
košiutė, M. Obelėnaitė, L. Berši- 
naitė, R. Lapėnaitė, d-kė D. Nor
kutė. Sėdi - B. Norkutė, N. Steig- 
vilaitė, skiltininkė Elena Obelė
naitė, A. Bertulytė.

Darbščiosios sesės E. Obelėnaitė, 
drg. D. Norkutė ir B. Norkutė, ku
rios rūpinasi Birutės draugove.

TA ISYKLĖS

SKILTIES 
IŠKYLAI

Birutės draugovės sesės - Ra
munių ir Žibučių skiltys - yra iš- 
siskirsčiusios plačiose Delhi, Ont., 
apylinkėse. Visoms kartu į bendrą 
sueigą dažnai susirinkti būna labai 
sunku. Bet kai visos susirenkame - 
tikra šventė! Tada mokomės dai
nų, dirbame rankdarbius, disku

tuojame pasaulio problemas. O kai 
būna stovykla, beveik visos važiuo
jame į ROMUVA.

Be to, stengiamės kaip galima 
daugiau jaunimo įtraukti į skaučių 
eiles.

D. Norkutė, 
draugininke

Iškyla turėtų vykti laukuose, 
per miškus, toli nuo viešųjų ke
lių ir greitkelių.

Jei tektų trumpą tarpą žygiuoti 
automobiliais važiuojamu keliu, 
ženk prieš judėjimą ir laikykis 
kuo toliausiai kairės. Žygiuojant 
keliese, reikia eiti žąsele.

Temstant ar sutemus užrišk 
baltą nosinę aplink dešinę blauz
dą. Važiuojančių automobilių 
šviesos apšvies raištį. Bet ir tuo 
atveju pasitrauk kiek galėdamas 
iš kelio.

Iškylaujant vakare batareika 
būtina.

Venk privačių kelių, geležinke
lių bėgių ir tiltų. Jei neišvengia
ma pereiti, nedelsk.

Skautas tik nelaimės atveju 
stabdo pravažiuojančią mašiną.

Jei gautas leidimas pereiti per 
privačią nuosavybę, ženk per 
vartus, ir nepamiršk juos uždary
ti paskui save.

Nemindžiok užsėtų laukų, dar
žų; nelaipiok Į svetimus vaisme
džius, kad ir pakelyje.

Palik svetimus gyvulius ramy
bėje.
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JURU SKAUTU TRADICINĖ
m. A. Plūko

- vę bro - Ii, duok ! Žu-vie- nas kran-tas tik bw - rėnps lois

Chicagos jūrų skautų laivas. v.s. B. Juodelio nuotrauka

Tik drąsūs jūros plotus myli, 
Tiktai drąsiems ji nuolanki! 
Iškeiki vimpilo leliją 
Ir, broli, plauk toli, toli.
■Per vandenynus, per audringus 
Lietuvis jūros skautas kelią ras! 
Gimtojon Baltijon, namo, 
Prie Nemuno sraunaus, valio!
Ar Pacifikas, ar Atlantas, 
Ar uraganas, ar audra, 
Artimas mums kiekvienas krantas, 
Tik burėms laisvę, broli, duok! 
Žuvėdrų mostuose Šventoji 
Mums švyturiais kelius nušvies, 
Ten jaunos sesės linksmai moja 
Iš kopų gintaro šalies . . .
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ŠIAIS METAIS NORĖČIAU
Man labai patinka bendros su

eigos - norėčiau, kad jos būtų ir 
toliau vedamos. Tos sueigos yra 
įdomesnės ir, svarbiausia, mažie
ji netrukdo. Man nepatinka dalyvau
ti uniformuotam eilinėse sueigose. 
Uniformų reikėtų dėvėti bendrose 
sueigose arba per iškilmingas 
šventes.

Aš norėčiau daugiau iškylų į 
gamtų. Patinka ir Kaziuko mugės: 
daug įdomių įdomybių - tikras tur
gus.

Vyresnieji skautai turėtų būti 
draugiški, be išdidumo ir ne gar
bėtroškos. Aš norėčiau, kad vado
vai daugiau bendradarbiautų su jau
nimu - skautais.

Man patinka skautiškus darbus 
daryti.

Buvau sužavėtas pereitų vasarų 
Detroito skautų vadovais ir skau
tais mūsų Romuvos stovykloje. Jų 
drausmė ir skautiškas draugišku
mas man labai patiko. Jų skautai 
sugeba ir moka, kaip iš tikrųjų 
reikia stovyklauti gamtoje. Norė
čiau, kad ir mūsų Toronto skau
tai pasistengtų būti tokie draus
mingi ir pavyzdingi. Garbė Detroi
to vadovams.

L. Baltakys, 
Toronto

NUOSTABUS KIAUTAS
Kartų aš kasiau smėlį 
Ir radau sraigės kiautų. 
Pridėjau'jį prie ausies 
Ir girdėjau jūros ošimų.

Parsivežiau kiautų namo,
Nes man yra nuostabu,
Kad toks mažutis kiautas savyje 

slepia 
Tolimos jūros muzikų.

Kazytė Brazdžionytė 
"Kernavės" tuntas

KELIONĖ Į LIETUVĄ,

Jei Lietuva kada bus vėl ne
priklausoma, aš norėčiau tenai nu-* 
važiuoti. Būtų smagu aplankyti gi
mines, apie kuriuos aš daug girdė
jau pasakojant. Man būtųįdomupa
matyti, kur tėveliai užaugo ir pa
matyti, kiek Amerika yra skirtin
ga nuo Lietuvos. Po viso istorijos 
mokymosi galėčiau suprasti, kaip 
kunigaikščiai gyveno. Pilių griuvė
siai man visų laikų buvo paslap
tingi. Pamatyti juos būtų labaiįdo- 
mu.

Lietuvoje gal bus ūkių be jokių 
moderniškų mašinų, ne kaip Ame
rikoje. Aš norėčiau pamatyti taip 
pat visus muziejus, senas pilis, se
nas mokyklas ir gimnazijas,dides
nius miestus, mažus ūkius,dideles 
bažnyčias, Vilnių, Kaunu ir kelias 
vasarvietes prie Baltijos jūros.

Svetimi kraštai yra įdomu ap
lankyti, bet iš visų labiausiai aš 
norėčiau pamatyti savo tėvų žeffię 
Lietuvų.

kernąvietė Jonė Kliknaitė, 
Chicago

AR VERTA DIRBTI 
SKAUTYBEI?

Ar praleistas laikas skautybei 
neina veltui? Ar nebūtų geriau pra
leisti jį savo smagumui? Aš manau, 
moteris nėra visiškai pilna, jei tik 
sau gyvena. Jai reikia veikti su ki
tais. Skautų organizacija duoda 
progų vyresnėms sesėms padėti 
jaunesnėms siekti idealo ir nenu
krypti iš doro ir teisingo kelio. 
Skautybė yra sųjūdis, kuriame ga
lima išmokti ir padėti jaunimų auk
lėti. Mat, koks bus jaunimas, toks 
bus paskiau ir pasaulis. Ypatingai 
išeivijoje dirbti skautų organiza
cijoj svarbu, kadangi ji išlaiko jau
nimų lietuviškoj dvasioj. Tų tikslų 
ji atsiekia, naudodamalietuviųkal- 
bų, dainas, papročius ir pan. O dar 
prie to, skautybė ugdo žmogų dva
siniai ir fiziniai, taip pat padaro jį 
pareigingu.

Kam mes tikrai dirbam? Sau ar 
kitiems? įkūrėjas lordas Baden 
Powelll aiškina, kodėl yra verta 
dirbti skautybei: "Mumsnepakan
ka turėti ilgus skaučių sųrašus, 
dailius paradus, daugybę vėliavų 
ir garbės ženklų - mums reikia 
išauginti kilnias tautos dukras, sie
kiančias aukštų idealų. Toks turi 
būti mūsų darbas. Mūsų pačių ran
kose didelis tautiškas darbas, ne 
tiktai kuriųs gražius santykius su 
kitomis tautomis, bet ruoštųs Die
vo Taikos Karalystei kelių viešpa
tauti šiam Pasauliui."

Ar bežinai kų nors dar daugiau, 
kas būtų verta, kad jam aukotu- 
mėm savo jėgas ir laikų?

psl. Rūta Motiejūnaitė, 
Šatrijos Raganos dr-vė, 
Los Angeles

PAVASARIS ir JAUNYSTĖ

Ankstyvieji žmogaus metai yra 
apsupti tėvų globos. Bet jaunimas, 
kiek subrendęs, pradeda pats gal
voti, spręsti problemas ir svajoti 
apie laisvę. Giedras jaunuolio vei
das atspindi meilės šildomų, ne
kalta širdį. Stipriausia jaunimo ga
lia yra vaizduotė. Jaunas žmogus, 
svajonių nešamas, gali nukeliaut 
į giliausios upės dugnų ar ligi to
liausios žvaigždės. Tačiau, kaip 
apsiniaukęs pavasario dangus,jau
nimo linksmumas taip pat kartais 
aptemdomas skaudžių jausmų ir 
nepasisekimų. Jaunuolio veidas ga
li netekti savo švytrumo ir būti nu
plautas gailių ašarų. Tie keli 
skausmai, nepasisekimai ir aša
ros ugdo ir stiprina jaunuolio va
lių, ryžtingumų ir pratina prie rea
laus gyvenimo. Jaunystėje žmo
gus atranda savo paslėptus talen
tus, juos vysto, kad senatvėje būtų 
kuo pasigėrėti. Jaunas žmogus 
visada randa kuo džiaugtis, užsi
imti, jis nori žinių apie pasaulį ir 
ugdo savo kūrybingumų.

Pavasaris ir jaunystė yra du 
laikotarpiai, kada meilė, laisvė, 
nekaltumas, troškimas ir atviru
mas viršija kitus pergyvenimus. 
Tai yra du laikotarpiai, kurie yra 
stipriai jaučiami. Pavasaris yra 
metų pradžia, gaivalingas gamtos 

Jėgų prasiveržimas, o jaunystė 
skamba daina, linksmumu ir žydi 
naujomis mintimis.

KATI NA S
Lietuvių liaudies žaidimas.

Visi žaidėjai stovi vienas šalia kito rateliu ir dainuoja pir
mą punktelį. Rankas laiko už nugaros. Vienas eina aplink ra
telį ir nešasi rankšluostį.

Dainuojant pirmą punktelį, rankšluostį paduoda kuriam nors 
žaidėjui, kad kiti nematytų.

Dainuojant antrą punktelį, žaidėjas kuris turi rankšluostį, 
veda šalia savęs iš dešinės stovintį žaidėją ir stengiasi jam 
sušerti. Apibėgus apie ratą, stojama į ratelį, o aplink eina tas, 
kuris gavo rankšluostį.

vyr. sk. si. Kristina Pareštytė, 
Hamilton, Kanada
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EŽYS IR KIŠKIS
Vieną kartą kiškis pasijuokė iš ežio: "Ko

kios kreivos ir šleivos, ežy, tavo kojos”. 
Ežys nuliūdo, kad iš jo taip juokiasi ir sako: 
"Galime eiti lenktynių. Tada pažiūrėsime, ku
rio kojos yra geresnės." "Cha - cha - cha", 
nusijuokė kiškis, "galime tuoj dabar pradėti 
bėgti". "Palauk", atsakė ežys, "aš dar turiu 
pareiti pavalgyti pietus." Kiškis sutiko bėgti 
enktynių po pusės valandos.

Ežio žmona, išgirdusi apie lenktynes, labai 
nusigando. "Kas tau pasidarė, kad nori bėgti 
lenktynių? Visi žinome, kad kiškis yra iš vi
sų greičiausias!" šaukė ežienė. "Palauk, ne
šauk taip smarkiai", ramino ežys, "eimekar
tu su manimi į lauką."

Savo žmoną ežys paliko lauko gale ir pa
sakė jai pamačius kiškį sušukti: "aš jau čia!" 
Pats nuėjo į kitą pusę pas kiškį.

"Na, ar dar vis nori su manimi lenkty
niauti?" paklausė kiškis. "Noriu", ramiai 
atsakė ežys. "Gerai. Pasiruošti Viens, du, 
trys!" suskaičiavo kiškis ir nudūmė per lau
ką. Ežys truputį pajudėjo, paskui atsisėdo ir 
laukia.

Kiškiui atbėgant per lauką, ežienė sėdė
dama tarp kopūstų šaukia: "aš jau čia!". Ne
gali būti", nepažinęs ežienės, nusistebėjo kiš
kis, "bėkim iš naujo". "Gerai", sutiko ežienė 
ir, kiškiui nubėgus, vėl ramiai atsisėdo.

Bėgdamas kiškis galvoja sau, kad pirma per 
lėtai bėgo. Dabar pasispaus. Tik žiūri - gale 
lauko ežys jau stovi ir jam moja. Taip ir pra
laimėjo kiškis lenktynes.
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KJP-1

KELIAS, Nr. 1 (data nepažy
mėta) Toronto jaunųjų vyčių pir
masis bandymas žygiuoti vingiuo
tuoju spaudos taku ir pasiekti vi
sas lietuvių skautų vietoves Ka
nadoje. Redaktorius s.v.sl. P. Kud- 
reikis įžanginiame žodelyje kvie
čia brolius KELYJE bendradar
biauti, išreikšti savo idėjas, pa
rašyti nuotykių, pasilavinti lietuvių 
kalboje.

Pirmame numeryje savo raši
nėliais bendradarbiauja 4 broliai. 
Redakcijos adresas: Kelias, 46 
Aidgate avė., Toronto 18, Ont.Ca
nada.

GINTARĖLIS DEKLAMUOJA 
ALOYZO BARONO EILĖRAŠTĮ

Ankštų rytą Gintarėlis televizi
joje matė, kaip pelytė nusvilino ka
tinui padus. Jis baisiai juokėsi ir 
būtų ilgiau žiūrėjęs. Mama baigė 
po pusryčiųtr.iūstis virtuvėje ir su
šuko Gintarėliui ruoštis į ežerą. 
"Kai mamytė šitaip šaukia, jai 
nereik du kart sakyt. Kur laivai ir 
žuvys plaukia, eis Gintukas pa- 
plaukyt."

Gintarėlis šovė pro duris, bet 
mama jį sulaikė: "O ar jau eilė
raštuką tu išmokai pasakyt?" Ir 
nuo laiptų, kaip nuo scenos, Gintis 
ima deklamuot:

Toli tėvynė mano,
Tėveliai ten užaugo, 
Ten brolių^ partizanų 
Kapus berželiai saugo.

Ten himno nieks negieda, 
Ten Vyčio nematyti, 
Rasa našlaitės žiede, 
Kaip ašara ten švyti

Nuvyto greit žiedeliai, 
Ir nešvietė Vakarė,
Nes priešas daug brolelių 
Į Sibirą išvarė.

Vergijos pančiai krinta,
Į laisvę tautos žengia, 
Matysime, kaip švinta 
Ir Baltijos padangė.

Kelionė pro miestą autobusu 
buvo įdomi, o diena prie ežero pra
bėgo su nuotykiais. Pasimaudžius, 
Gintarėliui mamytė leido pasižval
gyti po krantą. Jis pakraščiu pa
mažu nuklydo tolyn prie meškerio
tojų. Čia netikėtai susitiko savo

ALOYZAS BARONAS

DIENA

draugą Liną; su Lino tėveliu iš- , 
plaukė motoriniu laiveliu; moto
ras sustojo; artėjo audra; visus 
tris ištraukė pro šalį plaukęs ki
tas laivas.

"Ir. išgirdo Gintariukas gar
siai šaukiant tolumoj, kad pra
dingo toks berniukas, - disappear
ed a little boy". Grįžtantį Ginta
rėlį sučiupo maudyklės sargybinis 
ir pristatė į raštinę nusiminusiai 

mamai.
Vakaras artėjo, ir mama, ge

rai apibarusi, Gintarėlį vėl pa
kvietė maudytis. Saulė jau krito 
už ežero bangų, krante sušvito 
dangoraižiai, ir jiedu netrukus,pa
likę ežerą, grįžo namo.

Aloyzas Baronas. DIENA PRIE 
EŽĖRO. (Eiliuoti vienos dienos 
nutikimai). Iliustravo Nijolė Vede- 
gytė-Palubinskienė. Išleido Knygų 
Leidykla Terra.

GINTARAS - LIETUVOS AUK
SAS, 1970 vasaris. Los Angeles 
Palangos tunto sesių 5 puslapių 
leidinukas, pasirodęs Mąstymo 
Dienos ir gintaro parodos proga. 
Paruošė s. N. Grinienė, iliustra
cija sesės Rūtos Juodikytės.

MINČIŲ KARALYSTĖ, 1970 
kovas. Hamiltono Širvintos tunto 
sesių per Kaziuko mugę pasirodęs 
16 psl. leidinėlis. Karalystės pus
lapiuose skaitome apie mugę, Vil
niaus verbas,jaunystę, sprendžia
me galvosūkius, mįsles, juokia
mės.

Redakcija: K. Pareštytė,M. 
Trumpickaitė, V. Dronsatavičiutė.
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London, Ont. (Kanadoje) sesių-brolių vietininkija. Antroje eilėje vieti- 
ninkijos vadovai (iš kair.): ps. A. Eimantas, s. M. Chainauskas, v.s. L. 
Eimantas, ps. A. Dragunevičius- vietininkas,kun. B. Pacevičius - dvasios 
vadas, ps. D. Chainauskienė, vyr. sk. I. Dragunevičienė, vyr. sk. B. Ei- 
mantienė. Ketvirtoje eilėje pirmas iš kairės stovi draugininkas A. Švilpa.

KAS NAUJO BRITU SALOSE

me" redaktorius V. Ignaitis per
skaitė mirusio artimo bičiulio,ra
šytojo K. Barėno įdomiai paruoš
tą paskaitą apie Kazimiero gyve
nimą, darbus bei nuopelnus. Minė
jimo tarpuose sesės išpildė dar 
tris dainas (gitara pritarė s.v. 
kand. E. Traška), o s. J. Alkis 
padeklamavo Sužeisto Partizano 
Dainą.

VYSKUPAS DEKSNYS ANGLIJOJE

Balandžio 12 d. vyskupas A.L. 
Deksnys lankėsi Londone, kur at
našavo šv. Mišias ir suteikė jau
nimui Sutvirtinimo Sakramentą. 
Priėmime dalyvavo 120 asmenų, 
skautai ir jaunimas. Jaunimas, 
talkinamas vyresniųjų, išpildė me
ninę programą. Balandžio 26-tą 
vyskupas aplankė Manchesterio 
lietuvius. Suruoštame priėmime 
Živilės ir Maironio skautų viene
tai dalyvavo su vėliavomis. Vieti
ninkas ps. A. Jakimavičius ganyto
ją pasveikino vienetų vardu, o skau
tai atliko meninę dalį.

Gegužės 2 d. vyskupas,lydimas 
rajono dvasios vadovo kun. dr. S. 
Matulio, MIC, aplankė Jaunimo Ži
dinį. Po pamaldų šv. Patriko baž
nyčioje įvyko priėmimas - vaišės. 
Nottinghamo sesės, vadovaujamos 
vyr. sk. E. Damoševičiutės ir sk. 
vyčio P. Viržinto, pasireiškė prog
ramoje. Rajono Vadas,dėlligosne- 
galėjęs dalyvauti, ekscelenciją 
sveikino raštu.

A.A. v.s. K. VAITKEVIČIAUS 
DEŠIMTMETIS

Anglijos Rajono skautija pager
bė buvusį rajono vadą, "Budėki
me" redaktorių, v.s. K. Vaitke
vičių, kuris per anksti išsiskyrė 
iš mūsų tarpo. Balandžio 19 d. 
prie Derby miesto seselių kop
lyčios rinkosi skautai-ės ir vado
vai. Gausus Derby, Londono, Man- 
chesterio, Bradfordo, Štoko, Not
tingham© ir kitų vietovių lietuviš
kos visuomenės būrys taip pat su
plaukė pagerbti šį prieš 10 metų 
mirusį taurų lietuvį ir visuome
nininką. Šv. Mišas už mirusį at
našavo ir pritaikytą gražų pamoks
lą pasakė Manchesterio skautų vie
neto dvasios vadovas kun. V. Ka- 
maitis. Prie altoriaus patarnavo 
s.v.sl.P. Viržintas, V. Zinkus ir 
V. Puožiūnas, o pamaldų metu gie
dojo skautai.

Po pamaldų dalyviai nuvyko į 
kapines. Ten apie 80 asmenų eise

nai vadovavo kun. Kamaitis, ve
lionio žmona E. Vaitkevičienė ir 
s. J. Maslauskas; sekė vainikai, 
gėlės, uniformuoti skautai ir vi
suomenė. Prie kapo žodį tarė Ra
jono Vadas, o kunigas sukalbėjo 
maldas. Po tylos minutės padeda
mi rajono skautų, DBLS Derby 
skyriaus ir Bradfordo buvusių 
skautų vienetų vainikai. Po žodelį 
tarė ir DBLS pirmininkas s. J. Al
kis, Derby skyriaus p-kas J. Le- 
vinskas ir D. Banaitis iš Rochdales. 
Rajono vadui pakvietus dalyvius su
stoti ratu, rankų supynimu vienon 
grandinėn - skautų simboliniu at- 
sisiveikinimo ženklu - baigiamas 
pagerbimas kapinėse.

Minėjimas - pietūs įvyko Grand 
Stand viešbutyje. Iškilmę atidarė s. 
B. Zinkus. Vyr. skautės J. Traškie- 
nės vadovaujamos, sesės N. Kut- 
kutė, K. Lipkevičiutė, B. Podvols- 
kaitė ir Traškaitė sudainavo "Sto
viu aš parymus", o s. G. Zinkienė 
padeklamavo a.a. Kazimiero mėg- 
tą eilėraštį "Lietuviui". "Budėki

MOTINOS DIENA
Gegužės 2 dieną Manchesterio 

jaunimas su skautais pasveikino 
savo mamytes. Atidaromąjį žodį 
tarė s. J. Alkis, DBLS pirminin
kas. Po to sekė programa: tauti
niai šokiai ir dainos. Živilės vie
neto skautės, pasirodžiusios gra
žiomis dainomis, pagerbė mielas 
mamytes.

c J Maslauskas

v.s. K. Vaitkevičius (kairėje) su 
kitais vadovais pirmoje mūsų Ang
lijos brolių stovykloje - Darley 
Moor vietovėje.
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Margučių dažytojos atkreipia ko
misijos narių dr. Mauragio ir kun. 
Butkaus dėmesį į gražiausius eks
ponatus,

SVEČIUOSE
PAS VELYKŲ BOBUTĘ

Lyg ir tradicija Sydnėjuje susi
darė paskutinių metų bėgyje: per 
Atvelykį aušriečiai ir aušrietės 
pašmukšt į savo stovyklavietę Ing- 
leburnan ir susirenka. O tada jau 
ir be tunto sueigos neapsieinamą. 
Po sueigos patiems mažiausioms 
ir geltonšlipsiams vyksta baisiai 
"karšti" popietiniai užsiėmimąi: 
tarpskiltinė margučių parodėlė, 
margučių ridenimas,o svarbiausia 
- Velykų bobutės -apsilankymas ir 
dovanėlėmis apdalinamas, jaunųjų 
svečių neišskiriant.

Taip ir šiemet įvyko. O diene
lė pasitaikė tokia t kad saulė žeme 
ridinėjos, katės tvorom lipinėjo. 
Gražiausiu margučių laimėtojus ir 
ritenimo čempionus nustatė komi
sija, sudaryta iš dvasios vadovo 
s. kun. P. Butkaus, p. Maksyytie- 
nės ir s. dr. A. Mauragio. Bet ir 
jie turėjo gerai pasidarbuoti, kol 
laimėtojus išrinko!

Gerosios Velykų Bobutės parei
gos ir šį kartą atiteko tunto skau
čių mecenatei, p. A. Jablonskienei.

Kaip kas ten buvo ir įvyko, to
liau pažiūrėkime į foto korespon
dento nuotraukas - jos tikrai dau
giau pasakys!

B. Ž.

A. Jakšto nuotr.

Šatrijos j. skaučių d-vės sesės ri
dena ir bando savo laimę.

MOTINOS DIENA BRISBANĖJE
Ventos vietininkija Brisbanėje yra pats mažiausias vienetas (neskai

tant Canberros Atskirosios Erelių skilties) Australijoje. Nežiūrint to, 
vietininkija yra vienas svarbiausių veiksnių Brisbanės kolonijoje, kurią 
sudaro apie 200 lietuvių. Vietininkiją, daugumoje, sudaro sesės. Jai va
dovauja ps. Regina Platkauskienė.

Pirmąjį gegužės šeštadienį 
Brisbanės skautai-tės suruošėme 
Motinos minėjimą-koncertą.

Prieš minėjimą gausiai susi
rinkusioms mamytėms prisegėme 
po rūtų šakelę.

Iškilmingąją dalį pradėjo mūsų 
kapelionas, kun. P. Bašinskas, pa
kviesdamas pasimelsti už mirusias 
ir Lietuvoje likusias motinas. La
bai gražią ir jautrią paskaitą skai
tė p. Kviecinskas, išspausdamas 
ašarą ne vienam klausytojui.

Po iškilmingos dalies scenoje 
pasirodė mūsų geriausias dekla
matorius, Kymantas Perminąs, 
savo puikia lietuviška tarsena pa
deklamuodamas eilėraštį ."Mamy
tei”. Būrelis jauniausių mergaičių 
- trys sesutės Steinartaitės, Stel- 
mokaitė ir Platkauskaitė padekla
mavo visos kartu "Myliu aš mamy
tę”. Katerina Einikytė irRūtaŽiu- 
kelytė paskambino pianinu keletą 
dalykėlių. Vėl scenon išėjusios ma
žiausios mergaitės pašoko "Gar
nys, garnys" ir Škotų šokį, 
kurie visiems labai patiko. Toliau 
vyr, skaučių pasirodymai, o po jų 

Gražūs margučiai dar/gražesni jų 
savininkai.

Gedimino d-vės broliai džiaugiasi 
savo darbo vaisiais.

A. Jakšto nuotr.

Ona Zabukaitė, Julia ir Rūta Žiu- 
kelytės, Katerina Einikytė, Sandra 
Alexander, BirutėStelmokaitė,Va
lytė ir Marytė Platkauskaitės pašo
ko du šokius - "Augo sode mede
liai" ir "Audėjėlę". Jaunimo cho
ras, paruoštas kun. Bašinsko, pa
dainavo dvi dainas, gitaroms pri
tariant Onai Andriulytei ir Reginai 
Kviecinskaitei. Vyr. skaučių-tų 
tautinių šokių grupė, vadovaujama 
Virginijos Mališauskienės, pašoko 
"Mikitienę" ir "Žiogelius”. Už
baigai mūsų muzikantas p. Loren
cas elektriniais vargonėliais pa
grojo lietuviškų dainų pynę. ■

Programos pranešinėtoja buvo 
Ona Andriulytė.

Užbaigę meninę dalį, kvietėme 
mamytes prie pyragais apkrautų, 
stalų pasivaišinti. Po to, vykusių 
šokių metu, veikė turtinga loterija, 
o taip pat nuvo pardavinėjami pačių 
skaučių gaminti medauninkai ir 
saldainiai.

Jaunimas laukia daugiau tokių 
linksmų vakarų.

BRISBANIETĖ
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DVIGUBA JURU SKAUČIŲ ŠVENTĖ 
ČHICAGOJE

Ten, kur plačioji Baltija į smėlio kopas barsto 
gelmių gintarėlius, tiesias Kuršių Nerijos pusiasa
lis. Labai seniai jį supylė prijuoste smėlį nešusi mil
žinė Neringa, gelbėdama žvejus nuo Baltijos įsisiau
tėjusių bangų. Neringos vardu pavadinta Kuršių Ne
rija savo smėlio kopomis, pušimis, ilgaragiaisbrie
džiais, ošiančiomis Baltijos bangomis ir melancho
liškomis Kuršių mariomis yra vienas gražiausių Lie
tuvos kampelių.

Sau kelrodžiu šį tėviškės krantą pasirinko Chica- 
gos jūrų skaučių Nidos laivas, š. m. gegužės 24 d. 
Seserijos Vyr. Skautininkės įsakymu išplėstas į jūrų 
skaučių Nerijos vietininkiją.

Nerijos vietininkijos gimtadienis sutapo su kita 
švente - Nidos laivo vėliavos šventinimu. Vėliavą 
vienetui dovanojo dr. Kazys Bobelis.

Dviguboj! iškilmė pradėta Tėvų Jėzuitų koplyčio
je šv. mišiomis, kurių metu ps. kun. A. Kezys, SJ, 
pašventino vėliavą. Jaunimo Centre sekusioje iškil
mingoje sueigoje, dalyvaujant Vidurio Rajono vadui v. 
s. P. Nedui, vadeivoms ps. I. Kerelienei ir v.s. A. Ka
raliūnui, visiems trims tuntininkams ir daugeliui tėvų 
bei bičiulių, vėliavos krikštatėviai v.s. R. Kučienėir 
dr. K. Bobelis perdavė vėliavą Nidos laivo vadei.

Perskaičius Seserijos V.S. ir Nidos laivo įsaky
mus, sekė naujosios Nerijos vietininkės, ps. Aldo
nos Jovarauskienės, įsakymai. Jais buvęs vienetas 
pertvarkomas į jūrų skaučių Nidos bei Juodkrantės 
laivus ir sudaroma gintarių (vyr. jūrų skaučių) įgula. 
Laivams vadovauti pakviestos Živilė Karaliūnaitė ir 
Giedrė Leonaitė, o laivų globėjomis - v.s. R. Ku- 
čienė ir A. Malašauskienė.

Naujosios vietininkijos seses sveikino v.s. P. Ne- 
das, ps. I. Kerelienė, Lituanicos tunt-kas s. Z. Jau
nius, sesių tuntų atstovės. Jūrų skautų vardu sveiki
no j.v.s. Br. Juodelis.

Ūdrytėms padeklamavus ir gėlėmis papuošus ma
mytes, vėliavos krikštatėviai buvo apjuosti gėlių vai
nikais. Jūrų skautėms dainuojant, šventės dalyviai 
pakviesti prie kūmos pyrago ir vietininkijos gimtadie
nio torto.

Šventės proga pasirodė naujas NIDOS GARSU 
numeris.

Naująją Nerijos vietininkiją sudaro 39 jūrų skau
tės ir 9 vadovės, šiuo metu bebaigiančios jūrinio 
skautavimo instruktorių kursus. __ B. J.

Atlanto Rajono stovyklavietė pasipuošia nauja lenta. 
Ąžuolyno kvieslį kabina skautai vyčiai: Jonas Zda
nys, Rimas Zdanys, Rimantas Stirblys ir Romas Pa
kalnis.

CANBEROS
ERELIAI PAGERBĖ MOTINAS

Gegužės 3 d.,sekmadienį,Canberos (Australijoje) 
lietuviai gražiai atšventė Motinos Dieną. Vietos skau
tų ir skautų tėvų iniciatyva buvo suorganizuotas Mo
tinos minėjimas. Žmonių prisirinko pilna Lietuvių 
Klubo salė.

Erelių atskirosios skilties skiltininkas, si. Algis 
Vaitas, gražiai pravedė minėjimą ir skautų sueigą. 
Įžanginiame žodyje jis pareiškė padėką mamytėms 
už atsilankymą į šventę, o taip pat ir kun. P. Martu- 
zui už atlaikytas ta intencija šv. Mišias ir pritaikytą 
pamokslą. Mirusioms motinoms pagerbti į sceną buvo 
dviejų skautų atneštas gyvtį gėlių vainikas ir padė
tas prie tam reikalui paruosto kryželio.

Paskaitai buvo pakviestas svečias iš Sydnėjaus 
s. dr. A. Mauragis, kuris vaizdžiai nupasakojo mo
ters teises ir pareigas praeities istorijoje ir da
bartyje.

Po paskaitos įvyko pavyzdinė skilties sueiga. Buvo 
perskaitytas Australijos Vadeivos įsakymas, kuriuo 
pakelti jpaskiltininkio laipsnį : Algis Buzinauskas ir 
Vincas Žilinskas. Jaunesnio skauto įžodį davė Adas 
Sipavičius ir Petras Venclovas; skauto įžodį - Aud
rius Miniotas.

Tolimesnėje programoje skautai pasirodė su 
akordeonu, eilėraščiais ir vaidinimu.

Malonu buvo stebėti, kaip mažas būrelis skautų 
didelį visuomeninį darbą dirba.

(am)

Dalis Nerijos vietininkijos sesių ir Nidos vėliavos 
krikštatėviai v.s. R. Kučienė su dr. K. Bobeliu vie
neto iškilmių metu. Ro Račiūno nuotr.
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500 SV. JURGIO SUEIGOJE
Chicagos skautų tradicinė šv. Jurgio sueiga ir 

šiais metais sutraukė pustūkstantinį sesių-brolių 
būrį. Aušros Vartų tuntas, Lituanicos broliai, kerną- 
vietės, Nidos laivas ir akademikai gausiomis greto
mis pražygiavo pro Bogen mokyklos salėje susirin
kusius svečius, išklausė VS įsakymų, vyko skauti
ninkų įžodis, šv. Jurgio pasirodymas. Sueiga užbaig
ta jaunųjų vilkiukų-paukštyčių rateliais ir vikriomis 
pynėmis.

Naujai pakeltiesiems paskautininkiams K. Mačiu-

Jaunųjų sesių brolių rateliai ir pynės.
psl. R. Dagio nuotr.

Naujieji paskautininkiai Kęst. Mačiulaitis ir Gintaras 
Plačas pozuoja su Lituanicos tunt. s. Z. Jaunium (vi
dury). psl, R. Dagio nuotr.

20

laičiui ir G. Plačui įžodį pravedė LSS dvasios va
dovas v.s. J. Vaišnys, SJ, o Vidurio Rajono vadas 
v.s. P. Nedas užrišo broliams žaliuosius kaklary
šius. Abu pakeltieji yra aktyvūs Lituanicos tunto va
dovai: ps. K. Mačiulaitis veda Vydūno draugovę, o 
ps. G. Plačas - tunto skautų lavinimo dalies vedėjas.

Vienetų vėliavos Chicagos šv. Jurgio sueigoje.
psl. R. Dagio nuotr.

VERTINGIAUSIA DOVANA 
JAUNIMUI

Liuksusinė knygos nauja laida
R. SPALIO

GATVĖS 
^BERNIUKO

ir
528 puslapiai su 18 iliustracijų, 

skaitomi su dideliu susidomėjimu.
Kaina: $5.00-kietas virš.

$4.00-minkštas virš.
Dr. Vydūno Fondas:

MK. R. MERKYS
6650 So. Fairfield Ave.
Chicago, Illinois 60629

(Pridėkite 25c pašto išlaidoms.)

Atžyg'uoj . V. ne o Krėvės draugovė.
psl. R. Dagio nuotr.
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5V. JURGIO IŠKILMĖ CLEVELANDE
Clevelando skautai šiais metais nepaprastai gra

žiai paminėjo šv. Jurgį. Ir pamaldos (gegužės 3 d.) 
šv. Jurgio bažnyčioje, atnašautos kun. K. Žemaičio ir 
po to parapijos salėje sekę pusryčiai bei minėjimas 
praėjo šventiniu rimtumu ir giedria skautiška nuo
taika. Pamaldos atpintos muziko A. Mikulskio vad. 
Čiurlionio ansamblio giesmėmis, o salės iškilmėje 
Pilėnų tuntininko A. Meilaus pristatymai, gyva R. 
Vasio paskaitėlė apie skautų patronų, V. Staškaus 
praeitų metų stovyklos spalvotas filmas , Mindaugo 
sk. vyčių apdovanojimas už gerų pareigų atlikimų, 
padėka skautų rėmėjams.

šventė praėjo tokia smagia tėkme, kad trimiti
ninkui Meilui užskardenus vakarinę giesmę, nesi
norėjo tikėti, jog šv. Jurgio minėjimas jau baigiasi.

J. B.

Vyčių globėjas s. V. Staškus skaito Mindaugo d-vės 
skautams įteikiamus pažymėjimus. Dešinėje v.s. 
V. Senbergas ir brolis A. Simonaitis.

V. Bacevičiaus nuotr.

Ilgamečiu! Australijos Rajono vadui 
v.s. ANTANUI KRAUSUI mirus, jo 
žmonų Anelę, vaikus Arvidų, Rūtą ir Dan
guolę, sesutę Mariją Bulakienę ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Čikagos Skautininkų Ramovė

SKAUTU AIDO
GARBĖS PRENUMERATORIAI Tuntui daug pasidarbavęs p. J. Staškus sveikinasi su 

tunt. Meilum ir A. Giedraičiu. V. Bacevičiaus nuotr.
N. Kersnauskaitė, S. Gedgaudienė, S. Ma

tas, D. Galesaitė, V.. Jokūbaitis.

SKAUTU AIDĄ PARĖMĖ
E. Jarošiūnas - 4 dol., R. Ardys - 2 dol., 

S. Naginionis, R. Adomaitis, R. Jusys, M. 
Manomaitis, A. Jonušaitis, - visi po 1 dol.

Šatrijos ir Tėviškės vietininkijų Hartforde 
auka (per v.s. K. Marijošienę) - 10 dol.

Žurnalą į užjūrius (5 dol.) užsakė D. Ieš
mantas.

Skautiškas ačiū visiems!
s. A. Orentas

ATITAISYMAS
1969 m. S. A. dešimtame numeryje tilpo 

Skautų Aido garbės prenumeratorių sąrašas. 
Tarp kitų Bostone yra Įrašytas p. A. And
riulis. Turėjo būti p. A. Andriulionis.

Atsiprašome už įvykusią korektūros klaidą.
K. Šimėnas

buvęs S. A. administratorius

Pilėnų tunt-kas inž. A. Meilus įteikia padėkos lakštų 
v.s. I. Jonaitienei. V. Bacevičiaus nuotr.

Sv. Jurgio pusryčių metu: (iš k.) v.s. V. Senbergas, 
s. V. Staškus, Neringos tunt. s. N. Kersnauskaitė, 
Pilėnų tunt. inž. A. Meilus, muz. A. Mikulskis su 
ponia. V. Bacevičiaus nuotr.
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NUOTYKIAI ANYKŠČIU ŠILELYJE
Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę... - taip rašė 

A. Baranauskas apie Anykščių Šilelį prieš šimtą 
metų. Šiandien pasidalinsime įspūdžiais apie kitą 
šilelį. Tai Los Angeles vilkiukų miškas - Anykščių 
Šilelio draugovė.

Prie Ramiojo Vandenyno, prie plačių dykumų, tarp 
aukštų kalnų yra Los Angeles skautų stovyklavietė. 
Netoli ir Didžiojo Lokio ežeras, kurjzmonės auksą 
kasė, kai Baranauskas kūrė Anykščių Šilelį. Atsime
nam teri išgyventas stovyklas, kur mokėmės, žaidėm 
ir dainavom, o ypač praėjusios vasaros stovyklą. Tai 
buvo pirmoji, kurioje vien tik vilkiukai stovyklavo. 
Penkiolika drąsių vilkų ten džiaugėsi visą savaitę.

Ir dabar jie vis prisimena . . .
"Man patiko palapinėje miegoti ir su kitais vil

kiukais žaisti' (Algutis Avižienis), "patiko prie lau
žo daug dainų dainuoti" (Edmundas Brinkis, Vincas 
Leonas, Jonas Bužėnas), "laivus iš žievių drožinėti" 
(Vytautas Dabšys), "darėm Apollo modelius,išmo
kom vilkiukų dainą Mes Esame Vilkiukai, ir iškyloj 
užlipę į kalną matėm dykumą. Grįždami suradom 
seną sugriuvusį aukso kasėjų namą" (Povilas Abel- 
kiš, jr.), "... kai aš įkritau į vandenį..." (Vytis Gri
nius), "pirmą dieną valgėm pupas, pupas, pupas" 
(Dobilas Steikūnas), "patiko man budėti, bet kai tikri 
vilkai pradėjo kaukti, bėgau į palapinę" (Algis Les
kys), "smagu buvo maudytis" (Algis Butkys).

Visi sukūrėm šią dainą (pagal vilkiukų dainos me
lodiją):

Vincukas varles gaudo, 
Andriukas iš paskos, 
O Stančikas ir Nefas 
Mums verda vištienos . .

ir t.t.

žiemos iškyloje kalnuose.

Mes esame stovykloj
Patenkinti visi,
Kur vado - brolio Povilo
Kantrybė baigiasi!

Laivų lenktynės vyksta
Ir burės sušlampa, 
O naktį tie vilkai 
Taip kaukia visada.
"Aš vasarą ėjau į mokyklą ir negalėjau važiuoti 

į stovyklą, bet laukiu šios vasaros vilkiukų stovyklos, 
kuri įvyks liepos mėnesį" (Arūnas Banionis).

* * *
Los Angeles Anykščių Šilelis įvairus: vasarą ža

liuoja, o žiemą kalnai apsikloja sniegu. Kovo 7-tąją 
šiltai apsirengę ir rogutėmis apsiginklavę, vilkiukai 
ir tėveliai skubėjo į kalnus,įsniegąiškylauti. Ten jie 
lėkė į pakalnes, kad net vėjas švilpė pro ausis, statė 
senį besmegenį, brido per sniegą ir džiaugėsi sau
lutės spinduliais, kurie šildė raudonus žandukus.

* * *
Mūsų Šilelis keičiasi. Kaip miške medžiai užauga 

ir kiti išdygsta, taip ir su vilkiukais. Užaugo vilkai 
A. Butkys, R. Blažys ir J. Žukas - perėjo į skautus, 
o likusieji sakėme jiems "sudiev, sudiev..." Tai 
buvo Vasario 16-sios sueigoje. Bet toje pačioje 
šventėje priaugo naujas atžalynas. Vilkiuko įžodį 
davė Algis Avižienis, Vytautas Dabšys, Edmundas 
Brinkis, Raimundas Sodeika ir Andrius Šėkas. Taip 
pat spaudžiam kairę naujai įstojusiems Dariui Pra- 
sauskui, Arvydui ir Sigitui Raulina vičiams, Algiui Ba- 
siuliui ir Dariui Lesiekui.

Los Angeles vilkiukai

Suradom seną, sugriuvusį aukso kasėjų namų.
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PRAČIULBO
TRYS LAKŠTINGALOS
Kovo 15 d. Chicagos Kernavės 

tuntui jaun. skaučių draugovė Du
bysa davė net tris lakštingalas! 
Tai jaunutės darbščios sesės: Aud
ra Aleknaitė, Gilė Liubinskaitė ir 
Dovilė Užubalytė.

Lakštingalos ženklui jos ruošė
si ilgai. Rinko, džiovino gėles, la
pus, skaitė pasakas, mokėsi daine
lių. Ne kartą nudegė pirštus karš
tu vašku, bemargindamos velyki
nius kiaušinius, ne kartą susimaz- 
gė siūlai, sulūžo gėlytės, berišant 
verbas . . . Tačiau skautiška nuo
taika ir pasiryžimas nugalėjo sun
kumus, ir Kernavės paukštyčių 
šventėje tuntininkė prisegė joms po 
gražųjį ženklą. Lakštingalos ženklą 
sesės galės nešioti ir tada, kai jos 
išaugs, o kaklaryšiai keisis į gel
tonus, mėlynus ar žalius.

Visos kernavietės, o ypač Du
bysos draugininke Jūratė Kupcike- 
vičiūtė, sveikina mažąsias lakš
tingalas ir tikisi, kad paukštyčių 
draugovėse jų atsiras vis daugiau 
ir daugiau.

Kernavietė

Kernavės lakštingalos Audra, Gilė 
ir Dovilė.

AUKSINĖ
SKAUČIŲ SESERIJOS 

SUKAKTIS
Tokia antrašte pirmame š. m. 

MOTERS žurnalo numeryje iš
spausdinta v.s. Elenos Gimbutie
nės apžvalga apie LS Seserijos 
pirmuosius žingsnius Vilniuje, ne
priklausomybės laikotarpio veiklą 
ir atsikūrimą išeivijoje. Žurnale 
taip pat skaitome rašinėlį apie Ka
ziuko mugę, kurios įdomią iškarpą 
pateikiame ir S. A. skaitytojams.

"Šita graži lietuviška tradicija 
(Kaziuko mugė) skautų yra tęsiama 
ir išeivijoje. Amerikoje Kaziuko 
mugių pradžia yra tokia: 1955 me
tais kartą trys vyresnės (Bostono) 
Baltijos tunto skaučių vadovės v.s. 
Valerija Barmienė, v. s. Aldona 
Labuckaitė ir v.s. Elena Gimbu
tienė laužė galvas, kaip čia pagy
vinus skaučių veiklą, kaip papildyti 
ba-igiantį ištuštėti tunto iždą . . . 
Tarp kitko Gimbutienė pasiūlė: "O 
gal suruoštume Kaziuko mugę?" 
Kaip tai mugę? "Ogi pridarytume

KA VEIKIA BUVUSIEJI DIDIEJI?
Ankstyvesnieji vyriausieji va

dovai taip pat nenuleidžia rankų 
skautiškoje veikloje. Buvęs LSS 
Tarybos Pirm. v.s. fil. E. Korzo- 
nas yra ir dabartinės Tarybos na
rys; pakviestas, visuomet maloniai 
talkina įvairiems skautų rengi
niams.

Praėjusios kadencijos Vyr. 
Skautininkė v.s. Malvina Jonikienė 
yra aktyvi dabartinės Pirmijos na
rė, kuriai pakviesta rūpintis są
jungos tautinio ir skautinio auklė
jimo reikalais. Šiuo metu, kelių 
talkininkių padedama, baigia "Lie
tuvių Skaučių Seserija" knygos- 
albumo paskutiniosios dalies 
vaizdinio apipavidalinimo darbus.

Buvęs Brolijos Vyriausias 
Skautininkas v.s. Vladas Vijeikis 
savo spaustuvę yra pavertęs skau
tiškų knygų leidykla, nenuilstamai 
dirba ir daugelį šių leidinių meniš
kai apipavidalindamas. Daug laiko 
ir darbo skiria Skautų Aidui,būda
mas jo techniniu redaktorium, at- 

, likdamas jo spausdinimo darbus bei

v.s. Elena Gimbutienė Los Angeles 
šventėje.

bulvinio marcipano širdelių, pri- 
keptumėm riestainių. Aš jums iš- 
pinčiau vilnietiškų verbų, mamytes 
paprašytume atnešti daug kepinių, 
o mergaitės pagal savo sugebėji
mus paruoštų įvairių rankdarbių." 

Pasiūlymas priimtas. Sukruto- 
me . . . Nuo to laiko Kaziuko mu
gės idėja apsikrėtė kiti skautų vie
netai ir dabar, galima sakyti, Ka
ziuko mugė virto skautų tradicija." 

talkindamas ekspedicijai.
Ankstyvesnės kadencijos Se

serijos VS v.s. Ona Zailskienė 
(šias pareigas ėjusi beveik 10 
metų), yra daug darbo įdėjusi orga
nizuodama ir rinkdama medžiagą 
bei nuotraukas aukščiau minėtam 
Seserijos albumui. Šiuo metu yra 
įsitraukusi į artimo meilės ir šal
pos darbą, būdama veiklios Cicero 
BALF'o valdybos pirmininke.

Buvęs Brolijos VS j.v.s. Bro
nius Juodelis, šiuo metu Brolijos 
Jūrų Skautų Buriavimo Komisijos 
pirm-kas, ruošia spaudai "Jūrinį 
Skautavimą" - jūrų skautų ir skau
čių programų aiškinimo ir jūrinio 
skautavimo žinių vadovėlį. Knyga 
bus plačios apimties ir gausiai 
iliustruota. Šiuo metu, Nidos laivo 
j. skaučių pakviestas, veda instruk
torių kursus sesėms.

Ilgų ir darbingų metų visiems 
mūsų vadovams - dabartiniams ir 
buvusiems!

Ir.
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EGZAMINAI

Prieš kiek laiko į draugovę 
Kandidatu kai įstojo,
Mūs Drimbelė daug išmoko - 
Nieks jo nestatys ant juoko.

Trečio laipsnio patyrimą 
Jis geriausiai dabar žino: 
Naktį žadink jį iš miego, 
Atsakys tau ligi vieno

* * * * *

Klausimėlio. Kai išmoko - 
Riša mazgą jau be strioko. 
Jį tik viena neramina - 
Bus egzaminai vaikino . . .

Koks yra saliutas skautų, 
Ir kaip reikia iškylauti? 
Koks yra bėdos signalas? 
("Jau sukirs, kad juos kur galas!")

O dabar tu brolio Drimbos 
Nepaimsi - nors kažką, 
Nes po įžodžio garbingo 
Žengia galva pakelta.

Kai Algio eilė atėjo, 
Jis išbalo, sudrebėjo.
Bet nors "kirto." skautai vyčiai, 
Drimba išvežė, brolyčiai!

Štai atėjo ir minutė, 
Kai egzaminuos reik būti! 
Dar keli jauni broleliai 
Stovi draug su juo išbalę.

Seni vyčiai ir vadovai 
Kandidatus baisiai "piovė": 
Klausia šį, ir tą, ir kitą - 
Nei girdėta, nei matyta.

- Kaip surišti mazgą gerą?
Kam piemenų kilpa dera?
Koks mūs’ šūkis? (Ot jau kimba, 
Mąsto kandidatas Drimba.)

Šlipsą gelsva^ užsidėjęs, 
Vaikšto mandras tarp mandrių! 
Kaip toliau ’Eimbelei ėjos 
Jums papasakot žadu,

Tik ne žiandien! Palūkėki . . . 
O pats šlipsą ar turi?
Jeigu ne, broliuk, skubėki - 
Apsileist juk. negali!

Sutinusiu žandu žmogelis klau
sia dantisto: "Kiekkainuoja danties 
ištraukimas?"

Dantistas: "Penki doleriai".
Žmogus: "Penkinė už dviejų S' 

kundžių darbą?"
. Dantistas: "Na, jei norite,ga] 

jį traukti labai lėtai".

M 7 a i,17
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