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Redakcija taiso ir trumpina rankraščius savo nuožiūra

Kovo mėn. Skautu Aide buvo įdėta fotografija iš 
Brazilijos jaunimo stovyklos Ubatuboje š.m. vasario 
pradžioje ir pažymėta, kad tikimasi trečią kartą 
atkurti lietuvius skautus. Tada dar pats spėjau, kad 
anksčiau, prieš Antrąjį karą, buvo lietuviu skautu 
Brazilijoje, bet dabar pasisekė surasti davinių.

Pirmoji lietuviu, skautų sueiga Brazilijoje įvyko 
1933 metų gruodžio mėn. 6 d. M. Valančiaus mo
kykloje (Bom Retiro srityje, Sao Paulo mieste). Daly
vavo O. Lisauskaitė, M. Kudrevičiūtė, V. Kavolytė, 
ft/ijeikienė), S. Isakaitė, J. Sakalauskaitė, E. Pažėra. 
Vėliau, anot Liet. Sąjungos Brazilijoje 1931-1951 
metraščio, jos veikė prie liet, pradžios mokyklų, ypač 
po 1938 metų. (Tų mokyklųSao Paulo ir Santo Andre 
miestuose buvo viso penkios).

Po Antrojo karo pirmoji liet, skautų sueiga Įvyko 
1947 metų lapkričio 15 d. Skautu draugovės vardas 
buvo "Xavantes" (tariama Savantes - indėnų 
giminė), vėliau atsirado ir skautės "Itapetininga” 
draugovė (indėn. pavadinimas). Paskutinysis liet. sk. 
vadovas, prieš išnykstant, buvo Gediminas Drauge
lis. Vadovų tarpe vėl buvo E. Pažėra (dabar gyvena 
pajūryje, Guaruja mieste). Šios draugovės archyvą 
turime savo knygyne (sueigų aprašymai, narių są,- 
rašai).

Tikiuosi ateityje surasti daugiau žinių leidiniuose 
ir archyvuose, ypač apie prieškarinius skautus. Ar 
tokių buvo kokiame nors kitame krašte, kol Lietuva 
buvo dar laisva? v ,s. A. Saulaitis, S J.

KUR BŪTUME BE 
BACEVIČIAUS?

Skautiška padėka Clevelando 
nenuilstančiam skautininkui V. 
Bacevičiui už 75 žurnalo prenume
ratas ir sutelktas aukas žurnalui 
sumoje 510.57 dol. Sektinas darbš
tumo'pavyzdys: brolis Bacevičius 
fotografuoja, rašo, platina, telkia 
lėšas, ruošia parodėlę - visos šios 
pastangos mūsų sukaktuvininkui 
Skautų Aidui.

Kur būtume be brolio Bacevi
čiaus?! . _ps. A. Orentas, adm.

GERO VĖJO SKAUTU.AIDUI!

Sveikiname Skautų Aidą, šven
čiantį savo jubiliejų, ir linkime 
daug ilgų ir našių metų.

Kad sveikinimas neliktų vien tik 
gražus žodžiai - pridedame 50 dol. 
auką.

Gero vėjo!

LSS JŪRŲ
SKAUTŲ- ČIŲ

SKYRIAI
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Brazilijos stovykloje prie Uba- 
tubos kiekvienas išsidrožia kryželi

Pas mus Brazilijoje visi seka 
laikraščius ir žurnalus, norėdami 
sužinoti apie “milžinus indėnus" 
(kran- iakorė), kurių giliai Amazo
nės džiunglėse baltieji laukė ištisus 
metus, kol miško gyventojai išdrį
so priimti jų atneštas dovanas šių 
metų vasario pradžioje. (Jų kai 
kurių vyrų ūgis yra tarp 6’ 3" ir 
6’ 7").

Daugumas mūsų esame matę 
televizijos programą “Milžinų ša
lis", kurioje žmonės pasidaro kaip 
žiogai prieš to krašto gyventojus. 
Būdavo ir spėliojama, kad Velykų 
salos ar Stonehenge, Anglijoj, di
džiulius akmenis surito senovės 
milžinai. Visiems tie “milžinai" 
labai įdomūs, apie juos kalbama ir 
įvairių tautų pasakose.

Tiktų ir mums lietuviams kartais 
savo tautą pavadinti milžinų tauta 
- kai pasakojame ką nors mažes
niesiems, kai patys mąstome apie 
Lietuvą ir jos gyventojus praeityje 
ir dabar. Ne todėl, kad lietuviai 
būtų aukštesni už kitus (nors jūs 
Japonijoje ar daug kur Brazilijoje 
pastebėtute, kad esate už kitus 
aukštesni) ar geresni už kitus žmo
nes, bet kad per visą istoriją ir 
dabar parodo tikrai milžinų dvasią.

Senovės kunigaikščiai, kariai, 
dainose apdainuotos motinos ar 
seserys, sukilėliai prieš priespau
dą, knygnešiai, savanoriai, Ne
priklausomos Lietuvos statytojai, 
laisvės kovotojai - visi jie žmonės, 
kaip kiti, bet turį milžinų dvasią ir 
jėgą savo širdyse.

Kai kartais mums sunku - sunku 
toli vykti į lituanistinę mokyklą, 
nelengva rinkti lėšas, daug darbo 
reikia iškylai, sueigai ar stovyklai 
suruošti, kai reikia stengtis gerai 
lietuviškai kalbėti - tada galime 
prisiminti, kad esame milžinų 
tautos vaikai, kurie “iš praeities 
stiprybę semia".

A. Saulaičių, S. J. nuotr.
TI'VOS

' ’ LINE
YDO 

iOTt-KA

v.s. A. Saulaitis, S. J.
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DAINA

Skamba ąžuolyne skautiška daina -
Dariaus ir Girėno skautų stovykla!

Marš,' marš į koją,
Viens ir du ir trys,
Mišku atžygiuoja skautiškas būrys

Mus vilioja toliai - sakalų keliai,
Į padangę kyla vakaro laužai.

Marš, marš į koją,
Viens ir du ir trys,
Mišku atžygiuoja skautiškas būrys

Ei, valio jaunyste, ženkime kartu,
Su daina sparnuota Lietuvos keliu,

Marš, marš į koją,
Viens ir du ir trys,
Mišku atžygiuoja skautiškas būrys

žodžiai s. ,J. Toliušio
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PU SPINDULIO. RATE NETURI
/ 1.ISS1VWK UGNIAVIETĘ SENT 
5 PĖDU SPINDULIO. RATE NETURI 

ŪKTI JOKIOS UŽSIDEGANČIOS ME
DŽIAGOS. PARUOŠK VIETĄ TOLIAU 

NUO KRŪMU, VENK NUSVIRUSIU
) MEDŽIO SAKU.

prisirink užtektinai kuro, 
KAD NEREIKTU. VĖLIAU IEŠKOT,

2® KAI KURAS JAU SURlNK- 

w TAS,SUSIDĖK Jį NETOLI LAU
ŽAVIETĖS .SUSTATYK LAUŽELI.

PARUOŠUS,KUKIAMA: UŽDEK 1$ VĖJO

P0SĖS- * * * 
ui/Mliva w pr<w;nd i/i įkūnytam

VERDAME:

CWUL
SvirMeę...

PLIAUSKŲ SIENA IR 
PRIEŠ JA SUKURTA v 

UGNIS-GERA LAUŽO 
UŽUOVĖJA-APTEPUJ

PLIAUSKAS Moliu, 
AR PURVU, SIENA 
GREIT NESUPEtįS.

OKMMU^

ĮKAITINTOS UOLENOJ BEJ 
AKMENYS PUODĄ PUIKlASlĄ 
spinduliuojamą Šilumą. 
Šiluma SKLEIDŽIASI NET 
JAU IR LAUŽELIUI IŠBLĖSUS. 
PABANDYKITE, KAI IŠKY

LAUSITE- KALNUOSE-.

elastine

?«•».

PlDBLįPRIEŠ
RĄSTĄ TINKA SKILTIES 

PAŠNEKESIO LAUŽELIUI,
GERA LENGVAM 

MAISTUI GAMINTI, 
PANAUDOK STAMBU 
RĄSTĄ UŽTVARAI.
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KAIP GYVIAI

STATO
IR KURIASI

Iš anksto turime įsidėmėti, kad 
yra skirtumų gyvių kūryboje. Štai 
kelios problemos, apie kurias 
tenka pagalvoti: ar gyvis stato ką 
nors, išskirdamas reikalingą me
džiagą iš savo kūno, ar jis ją renka 
kokiu nors būdu iš aplinkos? Ar jis 
derina gautąją medžiagą, tą daro 
vienas, ar bendradarbiaudamas su 
kitais? Ar kai kas mums primena 
sąmoningą veiksmą, tartum būtų 
panaudoti tikslingi prietaisai? Ar 
neatrodo, kad gyvis ne tik troško 
tikslingumo, bet ir grožio?.

Užtenka klausimų, tad pradė’ 
kime nagrinėti pavyzdžius gamtoje 
nuo primityviausių kūnų iki pui
kiųjų statytojų - paukščių ir net 
žinduolių.

Išskyrus parazitiškus gyvius, 
kurie išnaudoja kitus arba minta jų 
kūnų sultimis, visi gyviai ką nors 
padaro, ką nors kuria. Savotiška, 
kad yra labai primityvių padarų, 
kurie padaro nuostabių daiktų, tuo 
tarpu yra aukštesnės inteligencijos 
gyvių, kuriems tokie daiktai ne
rūpi. Atrodo, kad' padaryto daikto 
tobulumas nevisuomet rišasi su

Nautilius kriauklėje.

Pintis (kempinė).

gyvio aukštesmo laipsnio išsivys
tymu.

Jūrinės šeriuotosios kirmėlės 
tereikalingos vamzdelio, iš kurio 
jos, būdamos alkanos, galėtų iš
kišti šeriuotą burną ir iškošti sau
mažyčių gyvūnėlių iš jūros 
vandens.

Tą vamzdį vienos kirmėlės daro, 
išskirdamos savo kūne prisirinku
sias kakių druskas, kurios sukie
tėja, arba iš kūno gleivių - tada 
vamzdelis lieka minkštas. Panašiu 
būdu žmogaus kūne auga kaulai, 
plaukai ir nagai.

Kitos kirmėbs naudoja sudėtin
gesnį būdą: jos šeriais pačiumpa 
smėlio grūdelį, perduoda jį bur- 
nai-

Kitos kirmėlės naudoja sudėtin
gesnį būdą: jos šeriais pačiumpa 
smėlio grūdelį, perduoda jį 
burnai, lūpos sumaišo jį su seilė
mis ir prilipina prie vis didėjančio 
aplink jas vamzdžio krašto; tas 
darbas jau panašus į mūrininko 
darbą.

Moliuskai padaro savo kriaukles 
pirmuoju būdu, bet ir vėl - moka 
pataisyti nukentėjusią savo “pa
stogę”, o moliuskas nautilius 
augdamas nuolat didina savo 
kriauklę atskirais “kambariais” ir 
gyvena paskiausiai statytame.

Vienaceliai pinčių (kempinių) 
kūneliai drauge su kitomis 
tokiomis pat ląstelėmis padaro 
labai įmantrius kietus ir minkštus 
silicio siūlų-adatų griaučius. Van
duo įteka ir išteka pro skylutes, 
nešdamas gyvoms ląstelėms mais
to ir oro. Matome, kad kempinių 
celės, nors jos ir užima žemiausią 
vietą gyvūnijos pasauly, ne tik iš
skiria silicio adatėles iš savo kūno, 
bet ir nugabena bei panaudoja jas 

ten, kur jos labiausiai reikalingos.
Nuostabiai bendradarbiauja 

daug tobulesni gyviai, pvz. skruz
dės, termitai, širšės, bitės. Jų 
tarpe randame savotišką socialinę 
organizaciją: karalienės, įvairių 
rūšių darbininkų ir karių, ginančių 
šiuos darbininkus!

Širšių yra daug rūšių, bet gal 
įdomiausios yra tos, kurios stato 
popierinius lizdus: savo stipriais 
žandikliais jos nugramdo, nulupa 
seno medžio žievės plaušus, su
kramto ir, perdirbusios juos į 
popierių, sulipina lizdą. Ir - kas 
vėl nuostabu - pataiso apdraskytą 
lizdą!

BIČIŲ PASAULYJE

Bitinių vabzdžių antšeimis apima 
didelį skaičių bičių ir kamanių 
rūšių. Labiausiai ištirtas naminės 
bitės gyvenimas.

Visos bitės turi savotišką burnos 
anaratą, kuriuo jos gali lakti gėlių 
nektarą. Be to, jų kūną gausiai 
dengia plaukeliai: bitėms lankant 
žiedus, žiedadulkės prikimba prie 
šių plaukelių ir yra išnešiojamos po 
kitus žiedus. Tuo būdu bitės labai 
pasitarnauja gėlėms ir ypač vais
medžiams.

Bitės plaukeliai - vieni jų lygūs, 
kaip trumpesni ir ilgesni šereliai, 
antri yra šakoti, kaip retesnės ir 
tankesnės plunksnelės - skirti 
įvairiems tikslams. Vieni plaukeliai 
saugo akis nuo sužeidimų, kiti -
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kvėpavimo organus nuo užteršimo 
dulkėmis, treti - tarnauja kaip 
šepetėliai kūnui nuvalyti arba dul
kelėms į gurbelius kojose sušluoti, 
ketvirti bitės kūną šildo ir t.t. Kai 
bitė grįžta į avilį, jos plaukeliai 
kvepia žiedais. Tą pajunta kitos 
bitės ir lengviau suranda tuos au
galus. Viena bitė atskirai ilgesnį 
laiką gyventi negali, todėl bitės 
gyvena šeimomis. Bičių šeimą 
sudaro motina, bitės darbininkės 
ir tranai.

Kiekviena bičių šeima turi skir
tingą kvapą. Kvapas bitėms pa
deda surasti savo avilį.

Bitė turi lytėjimo organus - 
plaukelius, kurie jai padeda dirbti 
tamsiame avilyje. Uoslės organai 
ūseliuose - tranai jų turi 30.000, 
darbininkės - apie 6, 000, o motina 
- tiktai apie 2, 000 (jai jie mažai 
reikalingi).

Bitėse atskirų girdėjimo organų 
nerasta, bet jos girdi garsą. Pačios 
bitės padaro įvairių garsų: badau
jančios bitės vienaip zirzia, sočios 
kitaip; be motinos vienaip ūžia 
(žmonės sako - verkia), turinčios 
motiną - kitaip. Spiečiančios bitės 
vienaip ūžia, o į darbą arba iš 
darbo skrendančios - kitaip. Gal
vojama, kad jos gali padaryti apie 
20 įvairių garsų. Taip pat spėjama, 
kad bitės gali girdėti ir padaryti 
ultragarsus ir kad jų girdėjimo 
organų yra visame kūno pavir
šiuje: ant kojų, prie sparnų pa
grindo ir kitur.

Bitės taip pat turi oro slėgimo 
jutimo organus. Kur yra jų šilumos 
organai, žmogui dar nežinoma. Jos 
moka reguliuoti avilio šilumą. Kai 
avilyje yra perų, temperatūra 
jiems pritaikoma. Kai avilyje šal
čiau, bitės gamina daugiau šilu
mos. Kai karšta, bitės avilį vėdi
na, kad medus nepasidarytų per 
skystas, ir net dalis bičių išeina 
laukan prieš laką ir vėdina, judin
damos sparnelius.

Bitė turi 5 akis: 2 dideles 
sudėtines galvos šonuose, 3 
mažas, paprastas viršugalvyje - 
priešakyje. Sudėtinės akys sudėtos 
iš mažų akelių, kurių motinos 
akyse yra iki 10, 000, darbininkės 
akyse iki 12, 500, o trano akyse 
net iki 26, 000 mažų akelių.

Bitės didžiosios sudėtinės akies 
piūvis.

Sudėtinėmis akimis bitės nau
dojasi tiktai šviesoje ir tiktai išlė
kusios oran. Paprastosiomis, labai 
jautriomis akimis bitės mato ir 
prietamsyje.

Galvojama, kad bitės daugiau
siai skiria geltoną, žalią, mėlyną, 
violetinę ir ultravioletinę spalvas. 
Ultravioletinės spalvos, kurią 
įvairūs žiedai turi, žmogus ne
mato.

Bitės aiškiau mato judančius 
daiktus, negu stovinčius, todėl jos 
greičiau puola bėgantį arba mosi
kuojantį žmogų.

KAIP GAMINAMAS VAŠKAS

Valydamos avilį, bitės išneša 
nešvarumus ir negyvas bites savo 
burna. Jos labai švarios. Motina 
deda kiaušinius tiktai į visai tvar
kingas korių akeles. Jei pelė įsi
veržia į avilį, bitės stengiasi ją 
nugilti ir “balzamuoti” vašku bei 
pikiu, kad nebūtų kvapo. Kiek
vienas plyšelis avily užtaisomas 
pikiu, kurį bitės renka nuo medžių 
limpančių pumpurų.

Iš vaško, išspausto iš jų kūnų, 
bitės gamina korius, kuriuose 
augina naują motiną ir jaunas bites 
arba sudeda medų. Vaškas veržiasi 
iš specialių 8 liaukų bitės pilvelio 
apačioje; iš maždaug 6 svarų 
medaus bitė pagamina 1 svarą

Korio vaško akelės.

vaško. Bitės kojelės perduoda su
kietėjusią vaško plokštelę burnai, 
kuri sukramto ir sumaišo ją su 
seilėm, kol vaškas pakankamai 
minkštas korių akelėms siūti. 
Akelės šešiakampės; žinovai tvir
tina, kad jos stipresnės už ketur
kampes.

Visa tai bitės daro instinktyviai. 
Kai bitininkas įdeda medinį rėmą 
su vaško korio pagrindu į avilį, 
bitės, bendrau dirbdamos, grei
čiau padaro akeles.

Bitės skrenda net 4 mylias 
nektarui rinkti. Kartais bitė, ra
dusi gerą vietą, sustoja ir judina 
savo kūną į šonus, tuo pranešdama 
kitoms bitėms gerą naujieną. Bitė 
šoka ratu - nektaras netoli; pusra
čiais - jis toli.

Nors bitė ir skrenda nuo žiedo 
prie žiedo, kol ji prirenka tiek 
medaus, kiek gali nešti gurklyje, 
ji visada grįžta į avilį tiesia linija. 
Avily ji dažniausiai leidžia dirban
čioms bitėms iščiulpti medų nuo jos 
liežuvėlio. Visa tai trunka apie 20 
minučių. Kartais ji pati įlipa į korio 
akelę ir joje palieka visą savo me
daus krovinį. .

Pilną akelę bitės dengia vaško 
dangteliu. Jaunos bitės maitina
mos bičių duona iš žiedadulkių ir 
medaus. Tam reikalui duona su
kraunama akelėse.

Motina gali dėti milijoną kiau
šinių. Gera bičių šeima vasarą gali 
turėti 50- 80, 000 bičių. Kelios bitės 
gano motiną, maitina ją pieneliu, 
glosto, valo ir šukuoja, net švariai 
nulaižo ją savo liežuvėliais.

v.s. O. Saulaitienė
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AR PAMENI - NAKTIS SONETUS GROJO...

Mano dienos buvo išblaškytos.
Daug minčių, norų. Net aš pati 
savęs nesuprantu.
Buvau eilėraštis be ritmo.
Tavo nuoširdumas sukrėtė

Eilutes - ir mane...
Rodos, vien tik tavo savotiškumo tetrūko.
Tu - poetas, davei vilties.
Dabar, dalinai nuliūdus
Ir dienom aptemus,
Prisiminimai tavęs gražina ritmą.
Ir vėl sutąmpam

Eilėraštis - ir aš...
sielos akim stebėdami 

tavo širdį beplakant.

*
Valt. Jone Kliknaitė

Mari laikas bėga,
Brangios minutės veržiasi iš rankų, 
Verkdama glaudžiuosi praeities glėby. 
O tu - išdidžiai juokiesi
Stovėdamas amžių, tarpdury.
Ir ateities šiurpus vėjas
Tavo menkat šiandienos apsiaustą draiko.

*

Ar pameni, kai karta naktis mums sonetus 
ilgais jautringais pirštais grojo •
- kai rytas pakėlė mus iš giliu, sapną
- kai saulė išaiškino visiems mūsų, brangias paslaptis, 
ir taip tu su pirmu šaltu lietumi pranykai;

Dabar aš skaudžioj šviesoj kenčiu,
O tu, paskendęs savo tamsiame sapnų pasaulyje, 
tuštumo sonetus kuri.

Jauną rytą įskrenda kambarin paukštis 
ir dega žydriom spalvomis.
Ji, apsupta meilės ugnimi - juokias.

Pajuodę tamsos pirštai gesina žvakę.
Klaikus riksmas - ir vėl tylu.
Šaltos akys tamsoj žiba;
Dreba ji kampe - viena.
Paukščio spalvos juodom virto,
Akys vertos į duris, 
ligi pirštai aiškiai dreba.

Trakų pilis
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B.P. PASAKOJA APIE 
SPECIALYBES

Mūsų meno specialybės ženklas 
siekia skatinti berniukus reikšti 
savo idėjas grafiškai pagal jų pačių 
stebėjimus ir vaizduotę, neban
dant tuo būti arba imituoti tikrų 
artistų. Skatinant juos piešti, 
galima atkreipti jų akį į spalvų 
arba formos grožį ir padėti jiems 
įsisąmoninti, kad ir niūriausioje 
aplinkoje gali būti šviesos ir gro
žio, šešėlių ir spalvų.

Dar vienu žingsniu gali būti 
paeita pirmyn, pratinant berniu
kus fotografuoti protu, t.y., ste
bėti vaizdo, įvykio arba žmogaus 
smulkmenas, jas įsidėmėti ir at
vaizduoti piešiniu. Tokia praktika 
moko aukščiausio laipsnio pasta
bumo. Aš pats įsitikinau praktiko
je, kad galima žymiai išsilavinti 
šioje srityje.

Ritmas - mkia meno forma, į 
kurią reaguoja net ir neišlavintas 
protas. Ritmas teikia pusiausvyrą 
ir tvarką, natūraliai veikdamas 
net ir ypatingai artimai susirišu
sius, būtent, laukinius. Labiausiai 
jaučiamas ir paplitęs yra muzikos 
ritmas. Zulų karo daina, dainuo
jama keturių ar penkių tūkstančių 
karių, yra muzikos, poezijos bei 
kūno judesių kombinuotas ritmo 
pavyzdys.

Visa žmonija turi bendrą pamė
gimą - užsiimti muzika. Daina, 
lydinti žodžius, leidžia sielai pasi
reikšti, kas, jei dailiai atliekama, 
teikia džiaugsmo abiem, daininin
kui ir klausytojui.

Įgimta muzikos meilė gali būti 
natūralus ir lengvas perėjimas, 
jungiąs berniuką su poezija ir kil
nesniais jausmais. Muzikoje dr- kui 
vėl atsiveria proga mokyti savo 
berniukus laimės ir pakelti jų min
čių toną.

Kiekvienas berniukas turėtų 
taip pat ir žaisdamas vaidinti ir tuo 
būdu lavintis save išreikšti.

Mokykloje turėjau daug progų 
vaidinti, už ką esu nepaprastai 
dėkingas. Visų pirma - išmokau 
mokytis ištisus metrus visokio 
teksto atmintinai; antra - įpratau 
aiškiai ir nesinervindamas kalbėti 
didelei žmonių miniai; trečia - pa-

KOKS ORAS BUS RYTOJ?

Ruošiantis iškyloms ar stovyklų 
pratyboms labai svarbu žinoti, 
koks bus oras. Šalia radijo prane
šimų, sumanus brolis - sesė turi 
mokėti spėti orą iš gamtos reiški
nių. Pasinaudokime senųjų gamti
ninkų bei liaudies patirtimi.

PRIEŠ LIETU,...
Gal lengviausiai atpažinti artė

jančią audrą yra iš lapuočių me
džių; prieš audrą jų lapai “apsiver
čia”, t.y., apatinė lapo dalis sukasi 
į viršų. Tas vyksta maždaug nuo 12 
iki 24 valandų prieš audrą.

Stovyklaudamas stebėk skruz
dės: prieš lietų jos pradeda pilti, 
statyti užtvarėles prieš savo žemės 
urvelius bei landynes. Gyvūnija 
paprastai yra judresnė 24 valandas 
prieš audrą. Didieji gyvuliai 
judriau maitinasi, mažieji, pvz., 
pelės, skuba į aukštesnes vietas. 
Padidėjęs vanagų ar erelių skrai
dymas padangėje ar medžių viršū
nėse - jie stebi grobiui gyvūnijos 
bruzdėjimą - taip pat artėjančios 
audros reiškinys. Apie valandą 
prieš audrą visas gyvių judėjimas 
sustoja, paukščių giesmės nutyla.

Mėnulis su “marškiniais” - jį 

tyriau naują džiaugsmą trumpam 
laikui būti kuo nors kitu.. Susipaži
nau su Šekspyro ir kitų autorių 
grožiu ir, išreikšdamas juos, per
gyvenau džiaugsmo ir liūdesio, 
meilės ir užuojautos jausmus.

Bet kas svarbiausia, vaidinimas 
teikdavo malonumo ir laimės, 
galint teikti džiaugsmo kitiems 
žmonėms, kada jie to reikalingi.

Ne viena draugovė žiemos mė
nesiais rengia vaidinimus, ne 
tiktai savo piniginiam fondui papil
dyti, bet ir teikti džiaugsmo 
kitiems bei lavinti berniukus vai
dybos srityje.

supa miglos ratas - pranašauja 
lietų. Žuvys dieną iš vandens šoki
nėja - bus lietaus. Dobilai žiedus 
suglaudžia - artėja audra.

Skaudanti nugara pranašauja 
oro pasikeitimą.

Jei iš beržo daug sulos teka - bus 
lietinga vasara.

Jūreiviai sako: raudona padangė 
saugokis!

GIEDROS ŽENKLAI
Jeigu pavasarį draikosi daug 

voratinklių - bus karšta vasara. 
Voratinkliai driekiasi ant augalų - 
lauk kaitros.

Jei lyja saulei šviečiant, lietus 
greit baigsis. Jei danguje pasirodo 
vaivorykštė, taip pat greit baigs 
lyti. Ir.burbulai ant balų rodo, kad 
lietus tuoj nustos.

Jei vakare miškas šiltesnis už 
palaukę - bus giedra.

Tylus rasotas rytas (ar šalna) 
pranašauja gražią dieną, bet sau
sas rytas dažnai reiškia, kad 
ateina lietaus.

*
Šių metų stovykloje stebėk 

gamtą, gyvūniją, vesk užrašus. 
Ar mūsų senelių patirtis teisinga? 
0 gal atradai naujų reiškinių orui 
spėti? Parašyk apie savo stebėji
mus Skautų Aidui.
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KAIP DABAR
SKAUTAUJAME
Jeigu galėčiau parašyti laišką 

kokiai nors skautei Lietuvoje, kuri 
domisi mūsų skautų-čių veikla 
Amerikoje, šitaip mėginčiau 
paaiškinti:

Amerikoje yra tiek daug lietuvių 
skautų, kad esame pasiskirstę į 
rajonus pagal gyvenamas vietoves. 
Paskui seka miestų tuntai ir 
mažesni vienetai. Gyvendama 
Chicagoje, geriausiai galiu pasa
kyti apie veikimą čia. Turime 
keturis tuntus: tris mergaičių, o 
tik vieną berniukų. Taigi, ši viena 
problema: brolių skautų trūkumas!

Tuntai tarp savęs šiek tiek 
bendradarbiauja, kartu ruošdami 
Kaziuko muges, šv. Jurgio sueigas 
ir stovyklas. Taip pat yra tautinių 
šokių grupė, kuriai visi, besidomį 
šiuo menu, gali priklausyti. 
Kaziuko mugės tikslas - man 
atrodo - yra sutelkti lėšų skautiš
kai veiklai plėsti, šv. Jurgio iškil
minga sueiga - parodyti visiems, o 
taip pat ir patiems pamatyti, kiek 
mes čia turime skautų- čių (ne visi 
aktyviai veikia!)

Yra taip pat bendrų seminarų, 
suvažiavimų, bet man atrodo, kad 
to neužtenka.

Negalėtum atsistebėti, kiek 
skautybė sumodernėjo! Nemoka
me pastatyti primityvių palapinių, 
kaip esu girdėjus Lietuvoje mokėjo 
mūsų tėvai. Iškylos menkos: 25 
mylių žygis jau skaitosi didelis 
žygis. Pasirodymai prie laužų 
blogėja ir blogėja: mes žiūrovai 
reikalaujame pasirodymuose ko 
nors ypatingai kitokio ir įdomaus. 
Tačiau vadovų pastangos labai 
stiprios ir stengiamasi atnaujinti 
skautybę, netęsti kartais su- 
silpnėjusios vagos.

Atsiprašau, kad esu tokia 
pesimistiška, rašydama apie 
skautybę. Suprantu, kad yra 
sunku gyvuoti, o ypač duoti ką 
nors nauja. Turbūt net Lietuvoje 
buvo klestėjimų ir nusmukimų.

Tačiau man teikia vilties ir 
šviesos mūsų mugės, kur tiek

daug darbo ir sugebėjimo įdeda
ma, mūsų sueigos, suvažiavimai. 
Pati negaliu atsistebėti. Gal dar ir 
man yra vilties, o gal per dideli 
manė reikalavimai vadovams? 
Turiu nepamiršti, kad už kelerių 
metų ir aš pamatysiu, kaip sunku 
yra vadovauti nepatenkintam ir 
kažin ko ieškančiam jaunimui.

Žinau, jog Lietuvoje skautų 
veikla turi kitokią paskirtį, na, ir 
dirva veiklai kitokia buvo. Todėl 
norėčiau išgirsti jūsų prisiminimų 
pluoštą iš Lietuvos skautų veiklos.

vyr. skautė Ramunė Kubiliūtė,, 
Aušros Vartų tuntas
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PIRMASIS SENŲJŲ SKAUTU 
ŽIDINYS

rašo s. J. Zinkus

Švęsdami 55 m. LSS jubiliejų, 
grįžtame į praeitį, žvelgdami į 
Sąjungos nueitą kelią, pasiektus 
laimėjimus ir skaudžiuosius 1940 
m. įvykius. Prisimename vėl, kai 
1945 m. Vokietijoje su pavasariška 
nuotaika dygo vienas po kito skau
tiškieji vienetai, atgaivindami 
savo veiklą Dievo, Tėvynės ir 
Artimo tarnybai. Skautai savo 
veiklą plėtė, sutraukdami beveik 
visą lietuvišką jaunimą, gyvenusį 
išeivijoje, į savo eiles. Augant 
skautiškai šeimai, buvo susirūpin
ta ir mažiau aktyvių, vyresnio 
amžiaus skautų subūrimu sąjungos 
ribose; kilo reikalas steigti naują 
šaką, kurios vienetai buvo pava
dinti SKAUTŲ ŽIDINIAIS.

Pirmasis židinys emigracijoje 
buvo įsteigtas v.s. A. Krauso pa
stangomis 1950 m. Melbourne, 
antrasis šiek tiek vėliau Los Ange
les, tretysis - 1953 m. (s. V. Kišo- 
no iniciatyva) Sydnejuje. Bet pats 
pirmasis LSS židinys, davęs 
pradžią visam senųjų skautų judė
jimui, savo gyvenimą pradėjo 
prieš 25 metus Vokietijoj. Norėda
mas supažindinti skaitytojus apie 
jo įsikūrimą, pradedu išrašu iš 
Seligenstadt senųjų skautų židinio 
kronikos knygos, jos pirmosiomis 
eilutėmis:

“1948 m. sausio 17- 20 d.d. 
Horneburge prie Hamburgo įvy
kusiame skautų vadų suvažiavime 
LSS 30-ties metų įsikūrimo su
kaktuvių proga, buvo nutarta 
steigti skautų židinius (vyresnio 
amžiaus neaktyvių skautų šaka) 
pagal kitų kraštų pavyzdį”.

Tais pat metais, Lietuvos Ne
priklausomybės šventės išvaka
rėse (vasario 15 d.), Seligenstadte 
buvo sukviestas steigiamasis židi
nio susirinkimas, į kurį, iniciato
rių kviesti, atvyko: Aldona Cvir- 
kaitė, Aniceta Cvirkaitė, Bronė 
Chlamanskienė, Aldona Kra- 
niauskaitė, Vanda Panavaitė, 
Irena Truskūnienė, Kazys Do
markas, Cezaris Gaidelevičius, 

Stasys Ilgūnas, Jonas Kaunas ir 
Jonas Zinkus. Iniciatorių vardu 
man teko atidaryti sueigą. Sekre
toriavo C. Gaidelevičius (miręs). 
Ilgesnį pranešimą padarė ps. J. 
Kaunas, dalyvavęs kaip Seligen- 
stadto Nevėžio tunto atstovas 
Horneburgo suvažiavime. Židinio 
steigimui visų buvo karštai pritar
ta, bet vadovybę iki sekančios 
sueigos nutarta palikti iniciatorių 
rankose.

Sekanti sueiga, norint- neno
rint, turėjo įvykti už savaitės - tai 
vasario 22 d., židiniams privaloma 
šefų dienos sueiga. Prisiminus pa
saulio ir Lietuvos skautų šefus, 
eita prie židinio reikalų. Išrinkta 
vadovybė: židinio tėvūnu - ps. K. 
Domarkas (vyriausias skautišku 
laipsniu), kancleriu - Br. Chla
manskienė (jauniausia amžium). 
Sueigon, iniciatorių kviesti, at
vyko dar 4 nauji nariai: Jolanta 
Karklienė, Sofija Rimavičiūtė, 
Arifas Bioševas ir Vytautas Maci
jauskas. Metų bėgyje buvo priimti 
dar 6 nauji nariai.

1948 m. balandžio 19 d. buvo 
gautas Vyr. Skautininko Vyt. Čepo 
sveikinimas pirmajam įsisteigu
siam židiniui tremtyje (kartu ir 
LSS- goję).

Į viešumą su savo veikla židinys 
išėjo 1948.IV.24., suruošdamas 
visuomenei šiupinį, iš kurio gauta 
1800 markių pelno. Pusė jo tuoj 
buvo atiduota Liet. Tautinio An
samblio orkestrėlio instrumentams 
įsigyti. Prieš šiupinį, su židinio 
programa ir tikslais visuomenę su
pažindino ps. J. Kaunas.

Židinys, sudarytas iš buvusių 
neaktyvių skautų, savo aktyvumu 
pasidarė stiprus konkurentas 
vietos vyčiams; žinoma, jis plačiau 
reiškėsi tremtinių stovyklos gyve
nime: rinko knygas ligoninėms, 
organizavo atliekamos duonos ir 
miltų rinkimą (juos išdalindamas 
daugiausiai viengungiams), ke
lionę į specialius kino seansus; per 
stovyklos vadovybę sustabdė 

stirnų gabenimą į stovyklą ir kt. 
Buvo leidžiamas sieninis laikraštis 
“Židinys”, kurį redagavo S. Rima
vičiūtė, jo išėjo du numeriai.

Nemažai pagalbos iš židinio su
silaukė Seligenstadto Nevėžio ir 
skaučių Bitėnų tuntai; čia jie rado 
reikalingų instruktorių skautams 
lavinti, židiniečiai dažnai pava
duodavo tuntų štabuose trūksta
mus pareigūnus.

Židinys visuomet dalyvaudavo 
tuntų sueigose, o gruodžio 5 d. 
sueigoje išėjo su pasirodymu prie 
laužo. Viso židinys turėjo 15 
sueigų, 1 iškylą ir daug trumpes
nių pasitarimų.

1949 m. dėi padidėjusios emi
gracijos, židiny pradėjo kas sa
vaitę mažėti, o i alandžio viduryje 
ir paskutinieji židiniečiai turėjo 
ruoštis išvykti į emigracines sto
vyklas. Todėl 1949 m. balandžio 9 
d. įvyko paskutinė sueiga, kurioje 
buvo nutarta židinio veikimą Vo
kietijoje sustabdyti, bet emigra
cijoje palaikyti tarpusavio ryšį 
kiek galima ilgiau. Visi židinio raš
tai buvo pasiųsti LSB Vadijai 
Augustdorfe.

Emigracijoj, dar nepradėjus 
steigtis skautų vienetams, iš 
Australijos iškeliavo bendralaiš- 
kis, tema: “Kur aš apsistojau?” 
Laiške kiekvienas rašė nustatytą 
skaičių eilučių. Po kelių mėnesių 
laiškas grįžo, apkeliavęs Austra
liją, JAV, Kanadą ir N. Zelandi
ją, nesuradęs tik vieno buvusio 
židiniečio.

1950 m. liepos 15 d. geležinkelie
čių stovykloje Chylloroj, Sydnejuj 
buvo išleistas “Tėvynės Židinys” 
Nr. 1; tai ranka rašytas 6 psl. leidi
nukas, kuris apkeliavo visus bu
vusius židinio narius. “Tėvynės 
Židinys” Nr. 2 ir 3 buvo išleisti ir 
redaguoti si. Rimavičiūtės Čika
goje.

1951 m. prieita išvados, kad 
toks korespondencinis židinys 
nebus tvirtas, todėl su “T. Židinio” 
Nr. 3 išleidimu (1951.VII.15.) pir
masis LSS Židinys skaitomas to
liau nebeveikiančiu.

Šiais keliais prisiminimais norė
jau mieluosius brolius- seses trum
pai supažindinti su LSS jauniausios 
šakos įsteigimu.
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PRADEDAMAS
"LIET. SKAUTUOS" 
KNYGOS VAJUS

Lietuvių Skautų Vadovybė užsi
mojo šiais Jubiliejiniais metais iš
leisti seniai planuotą lietuvių skau
tų steigėjo v.s. Petro JurgėlOs vei
kalą “LIETUVIŠKOJI SKAUTI- 
JA”. P. Jurgėla ne tik pirmosios 
skautiškos literatūros kūrėjas, bet 
ir autorius kitų istorinių veikalų ir 
vertėjas iš svetimųjų kalbų. Bet 
“L.S.” yra daugiausia pašventęs 
laiko, daugiausia surinkęs svar
bios medžiagos ir atpažinęs tūks
tančius skautiškos istorijos liudi
ninkų ir vietų, šiame veikale bus 
plačiai atverta skautavimo pra
džia, sąjūdžio plitimas, ideologinis 
pradas ir džiuginantis darbas mil
žiniškoje sistemoje. Tai bus didin
gas paveikslas, išpuoštas 100, 000 
kūrybingų lietuvių jaunuolių dar
bais ir pasišventimu tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir žmonijai.

Knyga - spaustuvės prieangyje. 
Bet šiam didžiuliam veikalui iš
spausdinti reikia finansinės ga
rantijos.

LSS įgaliotas, Vajaus Komite

tas širdingai prašo Jus skubiai 
ateiti j talką su finansine parama. 
“Lietuviškosios Skautijos” rėmė
jus grupuosime:

1. leidėjai (paaukoję ne mažiau 
$50.00);

2. garbės prenumeratoriai (ne 
mažiau $25.00);

3. prenumeratoriai (ne mažiau 
$10.00, tokia knygos kaina ją užsi
sakius dabar) ir

4. aukotojai - rėmėjai (paaukoję 
bent kiek).

Jūsų skubus atsiliepimas į pra
šymą bus pirmoji garantija darbą 
pradėti. Šiam darbui sutelktinis 
entuziazmas, vieningas sutarimas 
visų aktyvių ir neaktyvių skautų ir 
jų rėmėjų būtų veiksmingas aktas 
mūsų skautijos ateičiai. Užtat ne
delsdami siųskite savo įnašą 
knygai “LIETUVIŠKOJI SKAU- 
TIJA”, kuri bus pats geriausias 
skautų darbų liudininkas lietuvių 
tautai ir gražus palikimas jaunajai 
kartai.

Siųskite:

Juozui Bružui, 7103 Avenue X, 
Brooklyn, N.Y. 11234.

Čekius išrašykite:

“Lietuviškoji Skautija”.

Vajaus Komitetas

PIRMU A PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

LSS Tarybos P- kas v.s. A. Sau- 
laitis praneša, kad 1973- 75 m. 
kadencijos Tarybos Pirmija pasi
skirstė pareigomis taip:

V.s. F. Kurgonienė Chicagoje - 
LSS Tarybos vicepirmininkė ir 
iždininkė, v.s. A. Samušis New 
Yorke - LSS Tarybos vicepirmi
ninkas ir sekretorius, s. M. Vasi
liauskienė Toronte - LSS Tarybos 
Pirmijos narė (tautinio ir skautinio 
ugdymo klausimais), v.s. V. Vijei- 
kis Chicagoje - LSS Tarybos 
Pirmijos narys (skautiškosios 
spaudos klausimais).

PASIKEITĖ BROLIJOS 
VADIJA

Liet. Skautų Brolijos Vadija 
1973- 75 m. kadencijai sudaryta iš 
šių LSB vadovų.

VADEIVOS

JAV Atlanto rajono vadeiva - 
j.v.s. Mykolas Manomaitis, Bos
ton, Mass., JAV Vidurio rajono 
vadeiva - v.s. fil. Aleksas Karaliū
nas, Lemont, Ilk, Kanados rajono 
vadeiva - s. Vladas Morkūnas, 
Toronto, Ont., Australijos rajono 
vadeiva - ps. Vytautas Bukevi- 
čius, Epping, Australia, Anglijos 

- Vokietijos raj. vadeiva - v.s. 
Juozas Maslauskas, Derbyshire, 
England, Pietų Amerikos raj. 
vadeiva - v.s. kun. A. Saulaitis,
S.J., Sao Paulo, Brasil.

SKYRIŲ VEDĖJAI
Iždininkas - s. fil. Algis Glodas, 

Worcester, Mass., Skautininkų 
skyr. ved. - v.s. Adolfas Venclaus- 
kas, Worcester, Mass., Sekreto
rius - j.ps. Juozas Vaičjurgis, 
Dorchester, Mass., Tiekimo skyr. 
ved. - s.v. si. Algimantas Milašius, 
Chicago Heights, Ill., Skautų 
skyr. ved. ps. Rimas Zinas, Beth
lehem, Pa., Skautų vyčių skyr. 
ved. - ps. Romas Fabijonas, 
Chicago, Ill., Spaudos-Informaci

jos skyr. ved. - s. Antanas Gudai
tis, Richmond Hill, N.Y.

PASTABĖLĖS
Vilkiukų, jūrų skautų ir Jam

boree’s Fondo skyrių vedėjai bus 
paskirti vėliau. Senieji vadovai eis 
pareigas, kol bus paskirti nauji. 
Brolijos katalikų dvasios vadovas - 
v.s. Jonas Pakalniškis, Maspeth, 
N.Y. Brolijos evangelikų dvasios 
vadovas - ps. kun. Algimantas 
Žilinskas, Mississauga, Ont., 
Canada. Brolijos Garbės Gynėjas - 
v.s. Vytautas Jokūbaitis, Cleve
land, Ohio.

Vadovų lavinimo reikalais rū
pinsis VS Pav. v.s. Česlovas Kiliu
lis.
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SUKAKTUVININKĄ 
DR. KUN. J. PRUNSKI 

PRISIMENANT

rašo Bronius Kviklys

Juozas Prunskis - aukšta, gili ir 
šakota asmenybė. Jis ir kunigas, 
daugelio organizacijų darbuotojas, 
visuomenės veikėjas; ir mokyto
jas, dėstytojas, mokslų daktaras, 
daugelio knygų autorius, net ir 
neblogas ekonomistas- praktikas. 
Viename rašinyje pilnesnės jo 
darbų apžvalgos nesurašysi, o ir 
knyga apie jo gyvenimą būtų labai 
stora.

Užtat jo trigubos sukakties - 65 
metų amžiaus, 40 metų kunigystės 
ir 25 m. tarnybos dienraščio 
“Draugo” redakcijoje proga ban
dysime atskleisti tiktai keletą di
džiosios sukaktuvininko gyvenimo 
knygos lapų, stengsimės šiek tiek 
paliesti jo žurnalistinį darbą.

Prisipažinsiu, kad J. Prunskis ir 
mane, dar jauną gimnazijos moki
nį, į spaudos darbą pastūmėjo. 
1926-1927 m. mokiausi Antalieptės 
vidurinėje mokykloje, kur kartu 
su J. Prunskiu įsteigėme skautų 
draugovę, kurios globėju jis tada 
buvo. Sumanėme leisti ir šafiro- 
grafuotą laikraštėlį “Žaliąją vėlia
vą”. Man teko būti vienu iš to labai 
kuklaus leidinėlio “redaktorių”. 
Laikraštėlį globojo ir pirmąsias 
“žurnalistikos” praktikos pamokas 
davė J. Prunskis, tada mokytoja
vęs gretimoje Dūlių pradžios mo
kykloje.

(Lietuvių Dienos)

Apie 1927 metus mūsų vidurinės 
mokyklos skautai sumanė suruošti 
vakarą - spektaklį ir suvaidinti 
kokį nors veikalėlį. Deja, tokio 
neatsirado: vis buvo tai per ilgi, 
tai nepraktiški ar mums neįkan
dami. Beveik neviltyje skendome. 
Tačiau vieną rytą į mokyklą ateina 
visada šypsantysis Juozas ir iš 
kelnių kišenės ištraukia sąsiuvinį. 
Netuščią, pilną prirašytą. Tai 
buvo trijų ar keturių veiksmų 
drama “Už tėvynę kariausiu”. 
Veikalo vardą gerai atsimenu, nes 
man teko vaidinti pagrindinę 
(Draugininko) rolę. Tada iš tiesų ir 
buvau draugininkas. “Kare” lenkai 
mane smarkiai “sužeidė” ir kitokių 
negerovių patyriau. Bet viskas 
gerai baigėsi. “Atvadavome” 
Vilnių, o gausūs žiūrovai mums 
ilgai plojo. Į draugovės kasą įva
žiavo'ar ne 60 litų.

Labai svarbu, kad LSS 1973 m. 
Jubiliejinėje Stovykloje šalia sesių 
ir brolių iš Kanados ir JAV, GA
LĖTŲ DALYVAUTI mūsų sąjū
džio brangiųjų brolių ir sesių iš 
VOKIETIJOS,. ANGLIJOS, 
AUSTRALIJOS ir k.

Todėl turėtumėm griebtis gerai 
organizuotais būdais į Jubiliejinę 
Stovyklą tikrai atsikviesti reika
lingų brolių ir sesių iš tų kraštų.

Pirmiausia, . kas ir kiek gali, 
tegul ruošias vykti SAVO ar s? v’o 

šeimos ištekliais.
Reikėtų siekti, kad Kanadoje ar 

JAY.- ėse gyveną GIMINĖS iš savo 
pusėsj prisidėtų parsitraukti svečių 
išTOTfmųjų kraštų.

Iš ten vykti galintiems pagalbos 
gal galėtų suteikti ir VIENETAI: 
tuntai, vietininkijos ar iš viso 
vietovės.

Stipresnieji JUNGINIAI ar 
VIETOVĖS Kanadoje ir JAV ga
lėtų įjungti ir savo pastangas pa
dėti sesėms bei broliams iš toli čia 
atkeliauti.

Iš KAZIUKU MUGIŲ bei kitų 
parengimų pajamų dalis galėtų 
būti skiriama tam svarbiam rei
kalui.

Gal gali atsirasti ir MECENA
TŲ, kurie prisidėtų prie tos 
talkos.

Jub. Stovyklos vadovybė iš savo 
pusės, be abejo, pateiks PLANĄ, 
kuriam įvykdyti visi teiktinomis 
jėgomis kaip nors pajėgsime pra
turtinti Jub. Stovyklos dalyvių 
sudėtį ir prisidėsime stiprinti mūsų 
gyvuosius ryšius su broliais ir se
sėmis kituose kontinentuose.

Talkos - tai visų reikės!
Dar primintina, kad tuoj po 

mūsų. Jub. Stovyklos JAV-ėse 
įvyks Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas, į kurį turi atvykti 
atstovų ir iš tolimųjų kraštų. Būtų 
puiku, kad jų tarpe nestigtų ir 
mūsų sąjūdžio žmonių, tuo pačiu 
galinčių dalyvauti ir Jubiliejinėje 
Stovykloje.

Pasispauskime! Budžiu 
v.s. A. Saulaitls
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NAUJI 
LEIDINIAI

LAIKRAŠTĖLIAI

BUDĖKIME, NR. 70

Neseniai Sk. Aidą pasiekė 
Anglijos Rajono periodinukas 
BUDĖKIME, šiuo metu leidžia
mas Manchesterio mieste, Kalė
diniame numeryje (labai lėtas 
tarpkontinentinis paštas) rašo kun. 
A. Geryla, Julius, J. Maslauskas 
ir kt. Įdomus kun. A. Matulaičio 
MIC rašinėlis apie lietuvių kilmę; 
skautas A. Silnickas gražiai aprašo 
Simo Kudirkos vardo stovyklą. 
Kiti skyreliai: Žaidimai, paukšty
čių specialybės, iš mūsų gyveni
mo. Piešiniai F. Ramonio.

KERNAVĖS KUORAS

Tarp daugybės Chicagos Ker
navės tunto mugės prekių buvo ir 
jo laikraštėlis KERNAVĖS KUO
RAS Nr. 2. 27 puslapiuose 
skaitome apie šv. Kazimierą, vyr.

PASIKALBĖJIMAI APIE 
PAŠTO ŽENKLUS

Ant. Bernotas

LAIVAI

“Topicals” skyriuje apie laivus 
irgi galima sudaryti labai puikų 
rinkinį, nes pašto ženklų su laivais 
išleido beveik visos valstybės. -Kai 
kurios valstybės su laivais išleido 
ištisomis serijomis, kitos - tik 
įmaišytus į kitas tematikas. Į šį 
skyrių galima įskaityti labai daug 
ką, pradedant paprastomis valti
mis, motorlaiviais, burlaiviais, 

skaučių svarstymus bei poeziją, 
sesių skaučių prisiminimus ir 
nuotykius, paukštyčių žiemines 
išvykas. Laikraštėlis iliustruotas 
margais jaunųjų malūnais, žuvy
tėmis, čiuožimo iškylos nuoty
kiais, geltonkasėmis mergaitėmis.

Laikraštėlio redakcijai talkino 
penkios draugovių koresponden
tės.

LIETUVIU. JAUNIMAS

Į redakciją taip pat atskrido 
pasaulio lietuvių informacinis 
biuletenis LIETUVIŲ JAUNI
MAS, leidžiamas Bostone. Turi
nyje: veiklos kalendorius, žinios iš 
Lietuvos, Studentų Sąjungos 
žinutės, Jaunimo Kongreso aki
mirkos. Angliškame tekste: Lie
tuvą liečiančių angliškų knygų 
apžvalga, Did you know? (iškiles
nės liet, istorijos, kultūros bei 
gyvenimo akimirkos), Baltic 
Youth (informacija, kronika iš 
pabaltiečių gyvenimo) ir kt.

Redakcija, pasiguosdama, kad 
dėl lėšų stokos silpnėja Informa
cijos Centro veikla, kreipiasi į 
visuomenę bei skaitytojus (biule
tenis siuntinėjamas beveik visam 
lietuviškam jaunimui - nemoka
mai), prašydama paramos, kad jų 
darbas - centrinės jaunimo 
kartotekos sudarymas, liet, pro
pagandos kelionių organizavimas, 
brošiūrėlių leidimas etc. - galėtų ir 
toliau sėkmingai tęstis.

senų laikų ir moderniais prekybos 
laivais ir įvairiausių rūšių karo lai
vais. Čia įskaitytini ir uostų vaiz
dai, kuriuose parodyti laivai.

Lietuva su laivais irgi yra šį tą 
išleidusi. Pvz., 1923 m. Klaipėdos 
krašto atgavimo serijoje 1 lito 
pašto ženkle yra parodytas Klai
pėdos uostas. 1938 m. Olimpiados 
serijoje, 30 plius 10 centų ženkle 
yra parodyta plaukikė ir jachta 
(tas pats ženklas buvo perspaus
dintas su skaučių rūtele). 1940 m. 
Vilniaus atgavimo serijoje, 60 
centų p. ženkle matome Trakų pilį 
ir burlaivį Galvės ežere.

Estija yra išleidusi p. ženklą, 

kuriame parodytas Tallino uostas 
su laivais jame. Lenkija išleido net 
porą serijų, kuriose parodyti se
nesnių laikų ir modernūs prekybos 
ir karo laivai. Sovietų Sąjunga 
praeitais metais išleido seriją pašto 
ženklų, kurioje parodyti carinės 
Rusijos įvairūs karo laivai, buvę 
dar XIX šimtmečio pabaigoje.

Rytinė Vokietija 1961 m. išleido 
keturių pašto ženklų seriją, kurio
je parodytas jos žvejybos laivynas 
ir žuvies apdirbimas. Nacių laikų 
Vokietija 1937 m. išleido devynių 
p. ženklų seriją su įvairiausių 
paskirčių laivais. Tos serijos 5 
pfenigių p. ženkle yra parodyti ir 
mums taip gerai pažįstami Kuršių 
Marių žvejų laiveliai.

Įvairūs Rumunijos, Jamaicos, 
Lenkijos ir Pietų Afrikos laivai.
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didžioji Seniui ®
AUSTRALIJOS RAJONE

SYDNEY

Aušros tunte veikia jaun. skau
čių Šešupės draugovė (vadovė vyr. 
sk. L. Barkutė), skaučių Živilės 
d- vė (vyr. sk. G. Viliūnaitė), vyr. 
skaučių Šatrijos Raganos būrelis 
(vyr. sk. R. Žižytė-Blansjaar), 
jaun. skautų Žalgirio d- vė (sk. 
vytis T. Jablonskis), skautų Gedi
mino d- vė (sk. v. J. Biretas) ir sk. 
vyčių Geležinio Vilko būrelis, vad. 
vyčio R. Bukevičiaus. Viso tunte 
yra apie 100 sesių - brolių. Tuntui 
vadovauja s. B. Barkus.

Rajono vadovybės pavedimu, 
tuntas sausio 3-14 d.d. suruošė 
Australijos Rajono 25- mečio Jubi
liejinę Stovyklą Ingleburne, ku
rioje dalyvavo mūsų vienetai iš 
visos Australijos. Paminėta Vasa
rio 16, šv. Kazimieras, dalyvauta 
Kaziuko mugėje. Tunto atstovai 
dalyvavo buv. Aušros tuntininko 
a.a. St.- Sankausko paminklo šven
tinime balandžio 15 d.

Metiniame tunto plane numa
tyta: Atvelykio margučių popietė 
ir tunto sueiga; Motinos Dienos 
minėjimas; Skautų kaukių balius 

birželio 23; Tunto sueiga rugpiūčio 
8; Tautos šventės pamaldos ir 
sueiga rugs. 9; Tėvų komiteto 
gegužinė Ingleburne spalio' 21; 
Kūčios ir tunto sueiga gruodžio 9.

Tunto darbuose talkina veiklus 
skautų tėvų rėmėjų komitetas, 
kurį sudaro: pirm. A. Jablonskie
nė, D. Daubarienė, E. Šliogerie
nė, Pr. Antanaitis, Br. Dam
brauskas, J. Jablonskis, St. Ka
valiauskas ir J. Maksvytis.

ADELAIDE

Skautininkų Ramovės iškilmin
gos sueigos metu balandžio 1 d. 
ramovės pirmininkas ir Vilniaus 
tuntininkas ps. V. Ilgūnas įteikė 
nusipelnusiam rajono skautų vei- 
kėkui v.s. Vyt. Neverauskui LSS 
Gelež. Vilko .ordiną.

Brolis Neverauskas išrinktas 
naujuoju ramovės pirmininku. 
Sueigos metu iškilo sumanymas 
ramovę perorganizuoti į senųjų 
skautų židinį, tuo suteikiant gali
mybę į vienetą įjungti daugiau 
suaugusio amžiaus buv. skautų.

v.s. B.Ž

LIETUVIAI SKAUTAI 
AUSTRALIJOJE

Tokiu pavadinimu Australijos 
Rajonas išleido 32 psl. leidinėlį 
paminėti šio žemyno liet, skautų
- čių 25 metų veiklos sukaktį. Lei
dinėlio pirmame puslapyje skaito
me, kad 1947 m. lapkričio 28 d. su 
pirmuoju pabaltiečių imigrantų 
transportu, atplaukusiu General 
Heinzelman laivu, į Australiją iš
lipo dar laive suorganizuota liet, 
skautų draugovė. Ją sudarė 43 
broliai ir 6 sesės.

Leidinėlio paraštėje paaiškinta, 
kad tai yra v.s. B. Žalio knygos 
“LSS Australijos Rajonas” san
trauka.

Brošiūrėlės puslapiais prabėga 
25- rių metų rajono vadijoš, sesių
- brolių vienetų veiklos akimirkos, 
akademikai, ramovės, senųjų 
skautų židiniai. Angliškąją dalį 
paruošė Pajauta Pullinen. Knygelė 
išleista gerame popieriuje, gausu 
nuotraukų, gražios ir įdomios v.s. 
A. Jakšto skyrelių antgalvės bei 
užsklandos.

PENKMETIS 
"SKAUTU PASTOGEI"

Sydnejaus Aušros 
tunt- kas s. 
Balys Barkus.

Adelaidės Vilniaus 
tunt. s. Vac.
Ilgūnas.

Melbourne Džiugo 
tunt-kas s: 
VI. Stasiliūnas.

J. Zinkaus nuotraukos

Prieš 5 metus (1968 m. kovo 
mėn.) pradėtas “Darbininko” dien
raštyje talpinti skautų puslapis 
“Skautų Pastogėje”. Redaktorė ps. 
B. Kidolienė. Šį puslapį kas mėnesį 
“Darbininke” gražiai techniškai 
patvarko rašyt. P. Jurkus. Per 
penkmetį šiame puslapyje pa
skelbta daug įdomios ir įvairios 
skautiškos medžiagos, o taip pat 
Atlanto bei jo apylinkių skautai- ės 
randa daug žinių apie atskirų vie
tovių veiklą. Be to, talpinami ir 
visi LSS oficialūs pranešimai. Pus
lapis mėnesinis, bendradarbiauja 
įvairaus plauko skautai. Gausu 
iliustracijų.

Sėkmės “Skautų pastogei”!

A.S., New York
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JŪREIVIŠKI PRISIMINIMAI

IŠ ROMUVOS
Praėjusį kovo mėnesį užbaigėme 

dar vieną prasmingą skautiško 
gyvenimo tarpsnį - mūsų jūrų 
skautų- čių 50- čio jubiliejinius 
metus. Metai buvo apvainikuoti 
jubiliejine jūrų skautų stovykla 
Kanadoje 1972 metų vasarą.

Sesė s. M. Vasilaiskienė siunčia 
pluoštą vaizdų iš anos nepamirš
tamos vasaros.

TORONTO AKIMIRKOS

Šatrijos ir Rambyno tuntų reng
tas Čikagos aktorių grupės spek
taklis balandžio 7 d. Prisikėlimo 
auditorijoje praėjo su pasisekimu.

Toronto skautų obuolių dienoje 
balandžio 28 d. dalyvavo apie 40 
Rambyno tunto skautų. Nors oras 
buvo šaltas ir lietingas, bet pinigų 

obuolių pirkėjai suaukojo daugiau 
kaip pernai.

Toronto jūrų skautų vadovų 
pasitarime, kuriam vadovavo j.s. 
A. Empakeris, buvo aptartas 
vasaros veikimo planas. Po teori
nių pamokų buriavimo praktika 
bus atliekama j.v. s. B. Sundžios ir 
M. Empakerio jachtose.

Jubiliejinės stovyklos proga 
planuojama plaukti iš Ontario 
ežero į Clevelandą. Buriuoti numa
toma su v.v. V. Venckevičiaus 
jachta “Jūra”, kuri yra Hamiltono 
įlankoje.

J.v.s. B. Stundžia, knygos “Bu
riavimas ir jūrininkystė autorius, 
baigia ruošti spaudai antrą knygą 
“Burės ir varikliai”.
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Klaipėdos vietininkijos įsigytas 
laivas.

KLAIPĖDOJE
DU NAUJI LAIVAI

Po keleto metų įtempto darbo 
Kaziuko mugėse, didelio taupymo 
ir aukų iš gerų rėmėjų, Cleveland© 
KLAIPĖDOS vietininkijos jūrų 
skautai įsigijo du naujus burinius 
laivus.

Abu laivai nauji, vienodi, tik 
vienas mėlynas, kitas geltonas, 
LINDSEY- NEWPORT-16.

Jūrų skautai džiaugiasi įsigytu 
turtu. Laivai buvo atgabenti vieti
ninko j.s. Džinaro Kižio kieman 
apžiūrėti ir sutvarkyti. Greitu 
laiku jūrų skautai pradės buriavi
mo sezoną Pymatuning ežere. Taip 
pat vasaros gale jūreiviai dalyvaus 
jubiliejinėje stovykloje netoli 
Cleveland©.

Sesė Mirga 

parodomieji egzemplioriai.
Apie antrąjį “Skautų Aido” mi

nėjimą patyrėme iš neoficialių šal
tinių, nors ten dalyvavo labai 
oficialūs žmonės. Minėjimas įvyko

Apie antrąjį “Skautų Aido” mi
nėjimą patyrėme iš neoficialių šal
tinių, nors ten dalyvavo labai 
oficialūs žmonės. Minėjimas įvyko 
balandžio 7 New Yorko Kultūros 
Židinyje. Dalyvavo Lietuvos 
Skautų Įkūrėjas v.s. P. Jurgėla, 
dabartinis LSS Tarybos Pirminin
kas v.s. Antanas Saulaitis (- buvęs 
keliais ilgais atvejais “Sk. Aido” 
redaktorius), Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis, LB New Yorko 
apyg. pirm. A. Vakselis, LNF 
pirm. E. Čekienė ir daug neįvardi
jamųjų. Literatūrinę dalį atliko A. 
Bružas ir A. Rigelytė. Skautinin
kas A. Samušis surengė parodėlę, 
kuri vaizdavo “S.A”. 50 metų ke
lionę per kelis miestus ir žemynus.

Trečioji žinia apie “Skautų Aido” 
sukaktuves atėjo iš Toronto. Ten 
visus sujudino skautininke Abro- 
maitienė, apie kurią skaitėme ge
gužės mėn. Aido numeryje.

SKAUTU AIDO
JUBILIEJAUS ATGARSIAI

“Skautų Aido” 50 metų sukaktu
ves pradėjo minėti ir pats “Skautų 
Aidas” ir netikėtai - tolimesnieji 
(ne Chicagos, kur redaguojamas ir 
spausdinamas) skautiškieji mies
tai; tačiau, kiek žinome, sponta
niškai - be dirigento.

NĖ
YDO

I BIBI 1OT

Vienas pirmųjų buvo foto 
meistras ir didelis “Skautų Aido” 
gerbėjas skautininkas Vladas 
Bacevičius. Jis Cleveland© šieme
tinėje Kaziuko Mugėje suprojek
tavo ir įrengė spaudos kioską, 
skirtą “Sk. Aido” penkiasdešimt 
metų sukaktuvėms paminėti. Apie 
tai, šalia kitų spaudinių, bylojo 
dideli plakatai ir “Skautų Aido” 

vilija parėmė židinį.

Vyresniųjų skaučių židinys 
Vilija - New Yorke yra žinomas ne 
tik tiesiogine skautiškąja veikla, 
bet ir kaip sumanąs ir įvykdąs eilę 
kultūrinių renginių: parodų, 
mokslinių paskaitų, visuomeninių 
pokalbių ir t.t. šiomis dienomis 
Vilija įteikė auką Brooklyne stato
miems Kultūros Židinio rūmams - 
$100. Tuo būdu, įskaičiuojant ir 
ankstyvesnes Vilijos aukas - 225 
dol., vyresniosios skautės jau yra 
paaukojusios 335 dol.

Taip “karabelninkas" s. VI. Ba
cevičius paminėjo Sk. Aido sukaktį 
savo spaudos kioske per Clevelan- 
do skautų Kaziuko mugę.
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Mirgos dr- vės vėliavos krikšti
jimo apeigos.

“Vėliavą mažuoju saliutu 
gerbk!"Mirgos dr- vė savo šventės 
metu.

PRIEŠ
METUS

NETEKOME 
BROLIO 

GAIŽUČIO

tunto ir kitų draugovių vėliavomis.
PAŠVENTINTA MIRGOS 

VĖLIAVA

Pagaliau atėjo ilgai laukta kovo 
25 d. Toji diena Mirgos draugovės 
sesių šventė, nes buvo pašven
tinta draugovės vėliava. Iškilmės 
įvyko Jaunimo centro mažojoje 
salėje 11 vai. ryto. Vėliavą įsigi
jome savo pinigais, kuriuos susi
rinkome platindamos bilietus 
kalakuto laimėjimui. Iškilmėse 
dalyvavo sesių tėvai, Žemynos ir 
Živilės draugovių sesės.

Visiems susėdus, dainuodamos 
įžygiavo Mirgos sės ės i buvo įneš
tos vėliavos ir sugiedotas Tautos 
himnas. Po trumpos draugininkės 
kalbos buvo įnešta mūsų naujoji 
vėliava. Ją įnešė kūmai, p. G. Vai- 
čaitienė ir inž. A. Jelionis. Tėvas L. 
Zaremba, S.J., Kernavės tunto 
kapelionas, vėliavą pašventino. 
Tada vėliava buvo perduota drau- 
gininkei Ramonai Kaveckaitei, 
kuri su ja nuėjo pasisveikinti su

Buvo perskaityti įsakymai, ku
riais paskelbta draugovės sudėtis. 
Draugovę sudaro Ramunių skiltis, 
kurios skiltininkė yra Rima Beliū- 
naitė ir Drebulių skiltis su skilti- 
ninke Jūrate Krutuly te. Draugo
vės adjutante - Milda Petkutė. Po 
įsakymų vyr. skautės mus pasvei
kino ir kiekvienai sesei įteikė 
dovanėlę. Sesė Zosė ir Mamunėlė 
įteikė mums po gelsvą gėlės žie
delį. Po iškilmingos dalies buvo 
vaišės, kurias suruošėme mes 
pačios.

Vėliava pašventinta, bet kiek 
ilgai mes ja džiaugsimės? Greit 
visos išeisime kandidatėmis į vyr. 
skautes, Mirgos draugovėn įstos 
kitos sesės, ir tada vėliava bus jų. 
Nors mes išeiname iš tos draugo
vės, tačiau pažiūrėjus į vėliavą, 
mes visos su pasididžiavimu prisi
minsime, kiek darbo įdėjome jai 
įsigyti.

psl. Rita Likanderytė 
Mirgos dr- vė

... rytoj, liepos 15 d., Linas- 
Raimundas vyks į Rako ąžuolyną. 
Ten jau savaitę stovyklaują Ram- 
byno draugovės broliai jo laukia. 
Bus smagu! ...

*
Po lietingos ir griaustiniais grū

mojusios nakties, stovykloje aušo 
nuostabiai gražus liepos 15 d. 
rytas. Šiandien - “didysis šešta
dienis”. Visi kėlėsi nekantraus lū
kesčio kupini - atvyks tėvai, sve
čiai, antros savaitės stovyklauto
jai ir vadovai; vyks paradas, 
laužas ir kitokios įdomybės... Visi 
ko nors laukė.

Lituanicos tunto Džiugo sto
vykloje suskambėjo telefonas, ir 
netrukus visų keturių tuntų sto
vyklų vadovus-ves skaudžiai su
krėtė šiurpi žinia: Gaižučių šeimos 
stovyklautojų nelaukite. Vakar į 
parką pasivažinėti dviračiu išvy
kusį Raimundą ištiko tragiška 
mirtis. Žuvo neblaivaus automobi
listo užgautas.

. * .
Laikas daug ką užgydo ir išly

gina - neužgydys jis skausmo tėvų 
ir artimųjų širdyse, neišlygins 
spragos, kuri liko Raimundui 
išėjus, jo draugų ir jį pažinusių 
tarpe. Pasiges jo Rambyno drau
govės broliai ir didžioji Čikagos 
skautiškoji šeima, netekusi jauno 
nario, kuris taip nepaprastai my
lėjo gyvenimą ir, tarsi nujausda
mas jo ribotumą, veržte veržėsi 
visur dalyvauti, kurti ir veikti.

LR.
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PASIRUOŠIMAI JUBILIEJINEI 
STOVYKLAI

Vyriausia vadovybė apžiūri eže
rą, kuriame buriuos jury, skautų ir 
skaučių laivynas.

2. Apžiūros komisija žingsniuoja 
per tiltą, per kurį bus galma pa
tekti į sesių pastovyklę jubiliejinė
je stovykloje.

3. Pro pagrindinį Beaumont 
stovyklavietės pastatą žengia 
skautininkai S. Gedgaudienė, L. 
Milukienė, V. Kokūbaitis ir P. 
Molis.

4- VS L. Milukienė priima a.a. 
skautininko B. Rėkaus palikimo 
Seserijai skirtą dalį. Pinigus įteikia 
v.s. A. šenbergienė.

V. Bacevičiaus nuotraukos

NULEISTAS JUBILIEJINIS

VIMPILAS

Sunku atpažinti Chicagbs Jau
nimo Centro mažąją salę kovo 11 
d., sekmadienį. Čia įruoštame 
jachtos laivo denyje baltuoja borto 
lynai, supasi iki lubų iškilęs gafe- 
linis stiebas, skamba laivo varpas 
ir plevena aplinkui nusitiesusios 
tarptautinio kodo vėliavėlės. Prie- 
šaislaivo denį kėdės užimtos tėve
lių ir svečių, kurie kartu su visais 
Lituanicos jūrų skautais ir jūrų 
budžiais susirinko paminėti LSB 
jūrų skautų veiklos auksinio 
jubiliejaus užbaigimą.

Į laivo denį įžygiuoja Kunig. 
Algimanto, Kunig. Šarūno ir 
Nemuno laivai. Tvirtai žengia 
Prez. Smetonos j. budžių bei 
kandidatų įgula. Denio komendan
tas v.v. E. Leipus pasitinka Nerijos 
tunto jūr. skaučių reprezentacinį 
vienetą, atvykusį viešnagėn į šią 
šventę. Galiausiai ant denio žengia 
Lituanicos tuntininkas ps. S. 
Miknaitis ir tuntininkė ps. I. Re- 
gienė, lydimi tunto jūrų skautų 
vedėjo (ir šventės organizatoriaus) 
v.v. L. Kupcikevičiaus, Jūrų 
Skautų Skyriaus įgaliotinio j.v.s.
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Br. Juodelio, laivo vado s. V. Ru- 
pinsko bei kitų vyresniųjų jūrų 
budžių - vadovų.

Raportą priėmęs tuntininkas 
pasveikina skambiu šūkiu “Gero 
vėjo” ir laivo denis sudreba nuo 
atsakymo: “Vėjo, vėjo!”

Bocmanui švilpiant, į stiebą pa
kyla 50 metų jubiliejinis vimpilas. 
Įnešama Algimanto laivo vėliava ir 
suskamba Lietuvos himnas. Per
skaitomi laivų įsakymai, skelbią 
naujus pareigūnus, naujai išlaiky
tus laipsnius ir į jūrų jaunių eiles 
pereinančius 7 bebrus.

- Įžodį didžiuoju saliutu gerbk! - 
skamba komendanto komanda, ir 
septyni busimieji admirolai išsiri
kiuoja prieš vėliavą skauto 
įžodžiui. Naujus kaklaraiščius 
jiems užriša Miško Brolių draugi
ninkas s. J. Šalčiūnas, pirmasis 
Algimanto laivo vadas Chicagoje.

Kartu su jūrų skautų jubiliejinių 
metų užbaigimu algimantėnai 
švenčia ir devintąjį gimtadienį, 
prisimindami 1964 gruodžio 12- ją, 
kada buvo pradėtas jūrų skautų 
Algimanto laivas. Šia dviguba 
proga sveikindami, tuntininkai I. 
Regienė ir S. Miknaitis linkėjo 
toliau augti eilėmis ir darbais, 
garbingai tęsiant prieš 50 metų 
Lietuvoje pradėtą jūrinį skauta- 
vimą. Šventės dalyvius sveikino ir 
algimantėnų pirmojo penketuko 
narys, j. budys v.v. A. Regis, 
ypač besigėrėdamas naujai davu
siais įžodį S. Dainiumi, R. Kruli- 
ku, L. Kunstmanu, E. Mikšiu, R. 
Mikšiu, L. Peckųm ir L. Pocium. 
Baigiamąjį žodį tarė j.v.s. Br. Juo
delis, visus kviesdamas į naujus 
jubiliejus su didesniais darbais ir 
su dar didesniu lietuviškos jūrinės 
skautybės tęsimu.

Dar kartą salę sudrebino švilpu
kas, ir didysis jub. metų vimpilas 
iš gafelio nuslinko žemyn. Komen-. 
dantas v:v. E. Leipus pakvietė 
visus nuo denio į “žemyną” tradici
niam lauželiui. A. Pakalniškio ir M. 
Kupcikevičiūtės vestas lauželis 
buvo supintas iš dainų ir trumpų 
pasirodymų. Visa šventė, trukusi 
tik apie valandą, užbaigta dideliu 
ratu, sudainuojant “Lietuva bran- •»» gi •

B. Banga

NAUJAS RAJONAS 
PIETŲ AMERIKOJE

Brolijos VS v.s. Petras Molis 
vasario mėn. plačiai aplankė Pietų 
Amerikos valstybes ir jose gyvuo
jančias lietuvių bendruomenes. 
Susitikus ir išsikalbėjus su keletu 
buv. skautų vadovų ir radus lietu
vių visuomenės didelį pritarimą bei 
pažadėtą visakeriopą paramą jau
nimo organizacijoms, pietuose 
buvo atgaivinti skautai: sudaryta 
keletas mišrių skautiškų draugo
vių, paskirti vadovai ir pradėta 
veikla.

Šis faktas, padidinęs skautišką 
šeimą naujo kontinento lietuviais, 
kelia džiaugsmo visai Brolijai ir 
Seserijai. Kad mūsų sesės ir broliai 
galėtų su šiais vienetais palaikyti 
ryšius, juos pasveikinti arba pra
džiuginti geruoju darbeliu, pa- 
siunčiant lietuviškos skaitybos, 
paduodami naujųjų vienetų ir jų 
vadovų adresai.

VENECUELOJE sudarytos 
mišrios skautų-čių draugovės.

1. Muracay mieste - vadovas ps. 
V. Venckus, CEL De Venezuela, 
Maracay Aptd. 4647, Aragua, 
Venezuela.

Palangos tunto skiltininkių 
kursų dalyvės prie 
Didžiojo Lokio 
ežero Kalifornijoje.

SKAITYK
IR PLATINK

SKAUTŲ t.į.
AIDĄ’?'

2. Valencijos mieste - vadovė 
ps. Aurelija Žalnieriūnaitė, Urb. 
Los Sauces, Calle 134 Nr. 97-121, 
Valencia - Venezuela.

3. Caracas mieste - laikinas 
d- kas ir LSB VENECUELOS 
VIETININKAS ps. Juozas Men- 
keliūnas, Bello Campo Ave. 
Prine, Ed. San Luis Apt. 129, 
Caracas 105, Venezuela.

ARGENTINOJE mišri skautų- 
čių d-vė Buenos Aires mieste.

Vadovė - Marytė Barzdžiūtė, 
Pje Igualdad 1260, Buenos Aires, 
Argentina.

Pavad. - Nelida Zavickaitė, 
Uriarte 3046, Boulogne - Buenos 
Aires, Argentina.

BRAZILIJOJE mišri skautų- čių 
d-vė.

Vadovas - s.v. kun. H. Šulcas, 
Caixa Postal 4118, Sao Paulo, SP, 
Brasil.

Pietų Amerikos Rajono Vadeiva 
nuo 1973 kovo mėn. yra paskirtas 
v.s. kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
Caixa Postal 4421, 01000 Sao 
Paulo, ŠP, Brasil.

(AJG)
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St. Catharines mieste gegužės 6 
d. taip pat vyko Kanados vadovų- 
vių suvažiavimas, kuriame daly

vavo ir Seserijos bei Brolijos Vyr. 
Skautininkai.

ŽALGIRIUI 20 metu,

Niagaros pusiasalio Žalgirio vie- 
tininkijos 20 metų sukakties 
šventė gegužės 6 d. pradėta Mišio- 
mis, kurių metu kun. J. Liauba, 
OFM, pasveikino skautišką jauni
mą ir pasakė pritaikytą pamokslą. 
Po pamaldų buvo iškilminga sueiga 
slovakų salėje, dalyvaujant Sese
rijos Vyr. Skautininkei v.s. L. Mi- 
lukienei, Brolijos Vyr. Skautinin
kui v.s. Moliui ir eilei kitų vadovų 
bei skautų iš Toronto, Hamiltono, 
Londono, Buffalo. LS Seserijos 
įsakymu sesė N. Gverzdytė 
pakelta į ps. laipsnį ir davė skauti- 
ninkės įžodį, kurį pravedė v.s. L. 
Milukienė. Žalgirio vietininkiją 
sukakties proga sveikino rajono
vadas v.s. K. Batūra, vyr. skauti
ninkai, eilė St. Catharines ir 
Wellando organizacijų atstovų. 
Meninę dalį - laužą vedė ps. N. 
Gverzdytė. Pasirodymai buvo 
baigti Sktn. Stepo Kairio muzikinio 
vieneto koncertu ir vaišėmis.

Sesė N. Gverzdytė duoda skau- 
tininkės įžodė.

Susitikome: skautininkai K. Ba
tūra, M. Gverzdienė, L. Milukie
nė, P. Molis ir VI. Morkūnas.

V. Bacevičiaus nuotraukos
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Kovo 24 įvyko Kaziuko jomarkas 
Clevelande. šventės kaspiną kerpa 
PLB p- kas S. Barzdukas, talki
nant Neringos tuntininkei N. 
Kersnauskaitei (kairėje), viešniai 
- Chicagos Kernavės tuntininkei 
E. šalčiūnienei ir Klaipėdos vieti
ninkui D. Kižiui.

KAZIUKAS CLEVELANDE

Clevelando skautijos Kaziuko 
mugė šiais metais buvo vėlyva: ji 
įvyko kovo 24 d. Visą pusdienį 
skautai, jūrų skautai ir skautės 
statė ir puošė salę pagal arch. E. 
Kersnausko projektus.

Pusė penkių įvyko atidarymas, 
kurį atliko PLB pirm- kas S. Barz
dukas su palyda: Neringos tunti- 
ninke s. N. Kersnauskaite, Ker
navės tuntininke (iš Chicagos) s. E. 
Šalčiūniene ir Klaipėdos jūr. skau- 
■tų vietininku j.s. D. Kižiu. Po to su 
trankiais maršais įvyko paradas ir 
vienetų pristatymas. Vis<į 
džiaugsmas tai Aguonėlės, 4-6 
metų amžiaus seselės su baltomis 
pirštinaitėmis.

Aušrinės d- vės sesės D. Mar
cinkevičiūtė, N. Mainelytė ir R.

Po trumpų sveikinimų atidaryta 
ir pati mugė. Gražūs pavilionai, 
kuriuose išstatyti ilgų mėnesių 
skautų-čių darbai, buvo pirkėjų 
apgulti ir geresnieji darbai tuoj 
išgaudyti. Neringa tikrai daug 
pasidarbavo; tai tuntininkės Kers- 
nauskaitės nuopelnas. 0 visos 
sesės - tai tikras mūsų pasididžia
vimas! Broliai taip pat neatsiliko: 
puikus susitvarkymas ir puošnu
mas. Jūrų skautų vadovas turėjo 
net plaukuotą brolį įtikinti, kad 
net per pusę plaukų ilgį patrum
pintų - tikra metinė šventė.

Apatinėje salėje buvo valgykla, 
kur įkaitusios mamytės porcijas 
gamino. Užpelnytai verti pagyrimo 
ir mūsų vilkiukai.

Vėliau prasidėjo programa - 
montažas su dainomis, eilėraščiais 
ir inscenizavimu, kuriuos atliko 
visa Clevelando skautija. Gausiai 
susirinkę svečiai nepagailėjo išpil-

Giedraitytė pasiruošusios priimti 
mugės svečius.

dytojams džiaugsmingų katučių.
Po programos - mugės ardy

mas, ir netrukus liko tik tuščia 
salė. Tos penkios valandos, lyg 
koks trumpas sapnas, kuris tepa
sikartos tik po metų. Gal kitais 
metais ta realybė bus ilgesnė? 0 
gal dvi dienas? y gac<

P.S. Rengiant Clevelando mugę, 
Pilėnų tunto skautus (pinigais ir 
medžiaga) parėmė v.s. V. Šenber- 
gas su 50 dėl. auka. Ponia M. Jana
vičienė iš Akron, Ohio, nudažė 
mugei margučių, kuriuos s. V. Ba
cevičius pardavė ir gautus 10 dol. 
persiuntė Skautų Aidui. Spaudos 
pavilione brolis Bacevičius taip pat 
pardavė v.s. A. šenbergienės iš
keptus “grybus” ir “širdeles”, ir už 
gautą pelną užprenumeravo du Sk. 
Aidus į Pietų Ameriką. Vyr. skau
tė O. Jokubaitienė parėmė vilkiukų 
pavilioną 12 dol, auka.

Neringos tuntininkė sesė Nijolė 
sveikina skautus ir svečius mugės 
atidarymo proga.

VI Bacevičiaus nuotraukos
Mugės rikiuotėje DLK Kęstučio 

d- vės broliai su vadovu s. vyčiu A. 
Nagevičium.
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25-CIO STOVYKLOS 
DIENORAŠTIS

1973.1.2.: Ryte pas p.p. Jablons
kius, Bankstowne (Australijoje), 
susirinko stovyklos pionieriai 
pakrauti stovyklos turtą, kuris 
dviem sunkvežimiais pervežtas į 
Aušros stovyklavietę Ingleburne, 
N.S.W. Apie 11 vai. prisistatė ir 
likusi dalis pionierių - prasidėjo 
įsikūrimo darbai: virtuvės tvarky
mas, palapinių statymas. Popiet 
atvyko nemažai Adelaidės ir 
Melburno skautų- čių, dalyvavusių 
Liet. Dienose Sydnejuje.

SAUSIO 3: Oficialiai - pirmoji 
stovyklos diena. Iš ryto suskrido 
Sydnejaus ir aplinkinių vietovių 
skautai. Geelongo ir Melburno 
vienetai stovykloje atsirado apie 
vidurdienį. Vyksta tolimesnis kū
rimasis, palapinių statymas. Po 
piet nuvykta į maudyklas Jurgio 
upėje. Vakare - trumpas lauželis, 
nes visi labai pavargę. Vėlai naktį 
atvyko Adelaidės tuntininkas su 
būreliu savo skautų.

SAUSIO 4: Tolimesnis stovyklos 
kūrimas, tvarkymas, puošimas, 
stovyklos stalo, vėliavų aikštės, 
tinklinio įrengimas. Po piet - sto
vyklos atidarymas, vėliavų pakė
limas. Daug sveikinimų 25- mečio 
proga iš JAV, Anglijos ir Austra
lijos liet, organizacijų bei atskirų 
asmenų. Vakare laužą pravedė 
melburniškiai sk. vyčiai A. Baltrū
nas ir Š. Žiedas.

GAUSIO 5: Stovyklos štabo 
pilno sąstato paskelbimas. Sto
vyklos tvarkos, palapinių tikri
nimo konkurso pradžia. Dainų 
mokymas. Sportas. Vakare sto
vyklauti atvyko rajono vadas. 
Laužą pravedė vyr. skautė v.sl. R. 
Milvydaitė. Pasirodė pirmas sto
vyklinio laikraštėlio numeris, re
daguojamas sesių E. žižytės ir E. 
Kiverytės, pavadintas. “Kram- 
bambulio” vardu. Po laužo - vyr. 
skaučių sueiga, kurios metu 
penkios sesės davė vyr. skaučių 
įžodį (4 sydnejiškės ir 1 adelai- 
diškė). Naktinė vyr. skaučių ir sk. 
vyčių iškyla.

SAUSIO 6: Dr. G. Kišonas 
pravedė pašnekesį apie pirmąją 
pagalbą. Sportas, žaidimai, dainų 

mokymasis. Skautų vadovų suva
žiavimas; įdomi vyčio v.sl. R. Bu- 
kevičiaus paskaitėlė su diskusi-

SAUSIO 7, SEKM.: Svečių 
diena. Iškilmingos pamaldos. S. 
kun. P. Butkaus, drauge su mumis 
stovyklaujančio, jaunimui pritai
kytas pamokslas. Iškilmingas vė
liavų nuleidimas. Jubiliejinio LSS 
55- mečio ir Sk. Aido 50- mečio 
laužas, kurį uždegė ir žodį tarė 
stovyklos globėjas v.s. dr. A. Mau- 
ragis. Gerai pavykusiai laužo pro
gramai vadovavo sk. vyčiai.

SAUSIO 8: Gedulo diena. Įkū
rėjo Baden- Powellio ir žuvusių už 
Lietuvos laisvę, ypač paryškinant 
Romo Kalantos auką, pagerbimas. 
Vainiko uždėjimas, simboliškas 
gėlių sudeginimas ant aukuro. Sesė 
Ginta Viliūnaitė padeklamavo 
eilėraštį “Romas Kalanta”. Vaka
re, nuleidžiant vėliavas, perskai
tytas Baden- Powellio paskutinis 
laiškas skautams. Dienos metu 
vyko pasiruošimas specialybėms. 
Kalkakmenio skulptūros užsiėmi
mus pravedė Rimas Kabaila. 
Vakare - rimto, tautinio pobūdžio 
laužas.

SAUSIO 9: Ekskursija po Syd- 
nejų ir apylinkes Adelaidės, Gee
longo ir Melburno skautams- tems; 
vadovavo vytis R. Badauskas, 
kuris šią iškylą labai įdomiai pra
vedęs.

SAUSIO 10: Žygis, sekant 
kelionės ženklus; dalyvauja visa

AMERIKIETĖS ŠOKO 
KALVELI.

Santa Monicos ir vakarinės Los 
Angeles dalies amerikietės skautės 
gegužės 12 d. Mar Vista parke 
įvykusiame festivalyje šoko lietu
višką kalvelį, valgė kugelį, ste
bėjo Lietuvos vėliavą ir su dėmesiu 
išklausė savo vadės pasakojimą 
apie Lietuvą.

Pradžią šiai kukliai lietuviškai 
demonstracijai davė dvi jaunos 
lietuvaitės skautės - E. Daukan- 
taitė ir A. Lembertaitė - išmokiu- 

stovykla. Prasidėjo draugininkų - 
skiltininkų kursai. Specialybių 
egzaminai.

SAUSIO 11: Tęsiami drauginin
kų- skiltininkų kursįai, specialybių 
egzaminai. Naktiniai žaidimai.

SAUSIO 12: Stovyklos tvarkos - 
palapinių tikrinimo konkurso pa
baiga, rezultatų paskelbimas. 
Rikiuotės mokymas. Įvairūs užda
viniai - žaidimas visai stovyklai. 
Stovyklos teismas. Vakare - sk. 
vyčių sąskrydis ir įžodis, kurį 
pravedė ps. R. Cibas. Įžodį davė 4 
sydnejiškiai.

SAUSIO 13: Adelaidės, Geelon
go ir Melburno stovyklautojų 
palapinių nuėmimas ir išgabenimas 
į stotį. Stovyklos tvarkymas užda
rymo iškilmėms. Visos stovyklos 
bendra nuotrauka. Svečių lanky
masis. Pamaldos. Užbaigos cere
monijos: apdovanojimai, pakėli
mai, S. Narušio pereinamojo 
skydo perdavimas pažangiausiam 
tuntui (Melburno Džiugas). Užbai
giamasis 25- Piečio laužas;' labai 
gražiai pavykusi laužo programa, 
kurioje pasireiškė visi - nuo jau
niausio vilkiuko iki stovyklos virši
ninko. Baigus laužą ir giedant 
“Ateina naktis”, visi skautai-tės 
rankose laikė uždegtas žvakutes.

KETURIOLIKTOJI: Ankstų 
rytą išvyko Adelaidės, Can- 
berros, Geelongo ir Melburno 
skautai- tės. Išsiskirstė ir sydne
jiškiai. Liko tik sydnejiškiai sk. 
vyčiai, vyr. skautės ir tėvų komi
tetas, kurie sutvarkė ir uždarė 
stovyklavietę.

sios savo drauges (5 poras) šokti 
kalvelį. Kai jau taip, tai reikėjo 
“įsikišti” ir vyresniesiems: E. 
Daukantienė ir D. Lembertienė 
prikepė skautėms pavaišinti kuge
lio, V. Lembertas iškėlė vėliavą ir 
parūpino šokiui muziką. Po gra
žaus pasirodymo skaučių vadė 
papasakojo apie Lietuvą.

E. Daukantaitė ir A. Lembertai
tė padarė tikrai “gerą darbelį”.

B.G.
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SKILTIES ORKESTRAS

Po stovyklos vasarinės 
Šįmet Drimba nusiminęs, 
Nes per laužus ir paradus 
Ūpą jo skiltis praradus.

Sekėsi gerai varžybos, 
Pirma vieta -^.miško žygis, 
Palapinės tiesios, švarios, 
įrengimų - marių marios.'

Ar pratybos, ar žaidimai - 
Vis Barsukai viršų ima. 
Sesės į rajoną kviečia, 
Lankymo metu - jų spiečiai!

Bet kai vakaronė būna
Arba kai bendri laužai, 
Ar paradai pro tribūną - 
Iš Barsukų tik niekai.

Lapinai lauže pirmieji 
(Trys armonikos skiltyje!) 
Dainas veda nelabieji - 
Brolis Algis neviltyje.

Šokiams vėl - orkestras vyčių: 
Būgnas, fleita, kardijonas...
Dirigentas trauko smičių, 
Skamba visas net rajonas!

<- *

Už kalnelio, sesių tunte, 
Virpa miškas nuo gitarų. 
Net vilkiukai susigundę 
Šukų orkestrą sudaro.

Štabo vyresnieji broliai 
Su skudučiais koncertuoja, 
0 Barsukai, šie smarkuoliai, 
Muzikoj kapituliuoja...

* * *

Algis, grįžęs iš stovyklos, 
Veikti pradeda iš karto: 
Parsinešęs iš skaityklos 
Muzikos archyvą varto.

Tuoj rikiuojasi idėjos, 
Koks tas orkestras jų bus, 
Ir savaitei vos praėjus 
Kviečia Drimba Barsukus.

Viskas tyliai pakartota, 
Slapta braižyti planai, 
Slapčia parke repetuota, 
Nežinojo net vadai.

* * *

Tunto šventė per Velykas. . 
Adjutantas komanduoja - 
Ir staiga - koks čia dalykas? 
Rago garsas! Nemeluoju!

Iš kairės, pro vyčių kampą, 
Mūs Barsukai įžygiuoja: 
Milius jaučio ragą tempia, 
Drimba mostais diriguoja.

Tunto vidury sustoję, 
Plėšia skiltis sau maršiuką, 
Žiūri skautai išsižioję - 
Nepaimsite Barsukų!

Baigus, kad jau plojo broliai, 
Šaukė, klykė, rankom kratė. 
Ogi Milius baisiai oriai 
Barsukus tuoj pristatė:

“Pristatom jums šiandieną 
Orkestrą mūs ir žmones, 
Kurie ir juokiasi ir verkia, 
Ir nuostabiausiai groja:

Burnašvilpė, viedralazdis, 
Dumpliarėkė didoka, 
Ir Drimba - dirigentas, 
Kurs nieko grot nemoka...”

* * *

30.7 41.2 6 4
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