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Redakcija taiso ir trumpina rankraščius savo nuožiūra

Ar pamenate, kokia keista buvo nuotaika, kai 
ėjome iš paskutinio stovyklos laužo? Arba, kai nulei
dome paskutinę palapinę ir sustojome žvilgsniu toli į 
laukus ir patys nežinojom, ko ten akys ieškojo? Kaž
kas kuteno krūtinę, sesės nubraukė ašarą, o broliai 
skėsčiojo rankomis ir nežinojo, kur jų dėti...

Ir Jūsų redaktorius, užvertęs paskutinį Drimbos 
nuotykių rankraštį, sėdi susimąstęs, žiūri į žiema 
pašiurpusią gatvę ir svajoja apie praėjusią ketvertų 
metų išvyką su SKAUTŲ AIDU. Perverčiau anų 
metų numerius, kuriuose palikta dalis širdies, rūpes
čių, džiaugsmo akimirkų, 'neišsipildžiusių užmojų. 
Smagi buvo kelionė, ir kiek įstengėme, bandėme 
puslapiuose aidėti sesių-brolių darbais, pramogomis, 
suvažiavimais, mugėmis, rimtais ir juokingais įvy
kiais, lūkesčiais, miškų ir buklų pratybomis...

Kaip mums tai pavyko - lemiamą žodį turi pati 
skaitytojas, bet jau su atsisveikinimo saliutu redak 
torius dar kartą (kaip ir per visus ketverius metus

(perkelta į 12 pusi.)
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V.s. Petras Jurgėla pasakoja, 
kaip rašomosios kalbos tėvas prof. 
Jonas Jablonskis padėjo skautams.

Pradžioje Vilniaus skautai var
tojo autoriaus sukurtas lietuviškas 
komandas. 1918.XII.9 buvo iš
spausdintas Apsaugos Štabo leidi
nėlis “Pėstininkų rikiuotės koman
dos ir terminai”. Vilniaus tuntas 
tuoj pradėjo vartoti nustatytas 
komandas: dabok, žingine ženk, 
atgal ženk, dešinėn (kairėn) žvelk 
arba suk, pirmais ir antrais skai
čiuok, į dvi eiles stok, ir t.t.

1918 rudenį skautinių įvardų 
reikalais kreipiausi pas rašomosios 
lietuvių kalbos tėvą J. Jablonskį - 
Rygiškių Joną. Voroneže padėda
vau tvarkyti RJ lietuvių kalbos 
žodyno korteles, rašyti diktuoja
mus straipsnius ir kt. Vilniuje RJ 
liepė man surašyti skautinius 
įvardus rusų, lenkų, anglų kalbo
mis ir siūlomus lietuviškus atitik
menis, kurių tinkamesnius jis, 
apsvarstęs po aiškinimų, patvirti
no arba geresnius pasiūlė, naujus 
sukūrė. Štai: skautas, skautė, 
skautininkas-ė, skiltis, skiltinin- 
kas-ė, draugovė, draugininkas-ė, 
tuntas, tuntininkas-ė, sueiga, šū
kis, budėk, įžodis bei įžadas, iškyla, 
žvalginėjimas, selinimas, žvalgyba, 
palapinė, laužas, d-vės būklas, 
kyščiojimas (fechtavimas - eiti 
kyščiom) ir t.t. Skautiškai auklybai 
pavadinti Jablonskis pasiūlė: 
skautybė, skautystė, skautysta. 
Pas jį lankiausi 3 ar 4 kartus.

Jablonskiui paaiškinau, jog 
skautų DEŠIMTIS, DRAUGIJA, 
SUSIRINKIMAS nenusako ypa
tingos skautiškos paskirties ir po-- 
būdžio. Pvz. skautų draugija yra 
savotiškai tvarkomas, valdomas ir 
drausmingas vienos idėjos draugų 
sambūris, kurs savo pobūdžiu ski
riasi nuo visuomeninės draugijos. 
Skautija yra riteriškas savanorių 
sambūris. Todėl skautų susirinki
mas yra ypatingo (draugiško, bro
liško, demokratiško ir kartu kariš
ko) pobūdžio. Ir t.t.

Išklausęs aiškinimų/kalbinių 
naujadarų kūrėjas užsimerkė ir 
pradėjo garsiai galvoti. Su 
džiaugsmu susirašiau naują žody
ną. Kiek atsimenu, jis ėmė šitaip 
aiškinti: “Tai ne šiaip sau susirin
kimas, bet SUEIGA... Žinai, kas 
yra apelsinas. Vienas vaisius. Nu
lupęs jį ir išskirstęs dalimis, gausi 
SKILTIS. Kiekvieną skiltį sudaro 
atskirų narvelių junginys. Skiltis 
būtų pagrindinis jūsų, skautų, vie
netas... Keturios skiltys sudaro 
didesnį vienetą. Sakoma: mūsų 
susirinko visas TUNTAS... Taip, 
jam gali vadovauti TUNTININ- 
KAS... Kaip atskiros minėto vai
siaus skiltys sudaro apelsiną, taip 
ir šešios ar aštuonios skautų skil
tys gali sudaryti didesnį vienetą - 
DRAUGOVĘ... Kaip sakai, skautai 
skiriasi nuo paprastos draugijos ir 
net nuo kareivių kuopos, tad jiems 
tiktų draugovė... Tai bendro tikslo 
siekiančių draugų, bendradarbių ir 

"SKAUTU. AIDO" JUBILIEJAUS PROGA
Pareit namo negalite, aš irgi negaliu - 
Nei Paneriu miške ištiesti palapinių, 
Kur pušys kalbino kiekvienu spygleliu 
Ir pirmas džiaugsmas plaukė iš krūtiniu..

Akmuo nuskendęs laukia Baltijos giliam dugne, 
Krantai gintaro auksiniu, javu apsėti, 
Dzūkijos Nemuno garbės širdim kilnia 
Antelė svarstanti, už ko tekėti.

Atėjusi iš ten gyvais pajūriais, pagiriais, 
Sakau ne tiek iš meilės, kiek iš teisingumo - 
Jei reiks, svetur ištversim šimtmečius budriais, 
Kaip ugnys Mozės degančiojo krūmo.

Pelėdų, klaikiai ulbančiu vidurnakčio metu, 
Ir dvylikta, dienos, trumpais šešėliais tiesta., 
Rankas, iškeltas maldai, grūdinkim kardu - 
Sugrįžt į savo šventą Vilniaus miestą!

Sveikinu visus Didžiuoju Saliutu!

L. VAIČIŪNIENĖ

vienos idėjos brolių vienetas. 
Skautai yra draugai ir broliai 
vienas kitam, sąmoningi, tvarkingi 
ir drausmingi. Tokiems vadovauja, 
juos moko, auklėja ir valdo vyres
nysis jų draugas, brolis ir vadovas. 
Tegu skautų draugovei vadovauja 
DRAUGININKAS... Skautus auk
lėti, mokyti ir jiems vadovauti 
tegali tiktai skautybės žinovas, jų 
auklėtojas ir vadovas, kaip siūlai - 
SKAUTININKAS... Sakai, susi
tikę skautai viens kitą pasveikina 
savitu būdu. Ir jų vadovai sušunka, 
primindami skautų pareigą... Būk 
pasiruošęs savo ĮŽODĮ vykdyti! 
Tai yra jūsų ŠŪKIS: BUDĖ K!”.

Rygiškių Jonas, kurdamas mi
nėtus įvardus, daugiausia dėmesio 
buvo atkreipęs į lenkiškų įvardų 
kilmę bei darybą.

(Redakcijos pastaba). Pradžioje 
mišrią Vilniaus draugovę sudarė 
skaučių ir skautų tuntai. Kiek vė
liau sąvokos buvo pakeistos: tuntą 
sudarė draugovės - dabartine 
prasme.

(Iš leidžiamo v.s. P. Jurgėlos 
veikalo Lietuviškoji Skautija)
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atsimena, kaip Indijoje jauną ber
niuką Kimball O’Harą pirklys 
mokė pastabumo žaidimu, kurį

daugiau.
Dabar - apie žmones. Metais 

sutinkame daug skirtingų asmenų,
šiandien vadiname Kimo žaidimu.
Ligi šiandien visi žmonės įsitikinę, 
kad skautas ir skautė yra pastabūs 
- pastebi daiktus, vietas, kelionės 
krypti, gamtosakos dalykus, žmo
nes. Ir gėda skautui, jei jis praeitų, 
kiek perdėtai tariant, pro drambl 
ir jo nepastebėtų.

Neseniai vienas skautas talkino 
lietuvių parodoje, kurioje buvo per 
200 eksponatų, suneštų 61 asmens. 
Neįmanoma buvo ant visų pažy
mėti, kam priklauso, o kitur ir 
lapeliai nukrito; kai kuriuos daly
kus, pavyzdžiui, juostas ar gintaro 
dirbinius, nevisada lengva atskirti. 
Vis dėlto visi eksponatai be klaidų 
sugrąžinti savininkams, ir šio 
“Kimo žaidimo” dalykų buvo ne 24,

lankomės jų namuose - ne tik drau-
gų ar giminių, bet ir įvairių lietu
vių: gal platindami knygas, par
duodami bilietus koncertui, rink
dami aukas Jaunimo Kongresui ar 
kitam reikalui. Pabuvęs keletą 
minučių namuose, jau gali paste
bėti šį tą: jeigu ateini savaitės 
dieną, o namai švarūs - tvarkinga 
šeima; jeigu matyti daug knygų - 
kultūringa; kai ant staliuko įvairių 
žurnalų ir laikraščių arba jų trūks
ta - žinoma, ar domisi lietuvišku 
gyvenimu; jei ant sienos nematy
tas originalus paveikslas - gal kas 
namie yra menininkas; jei šeimi
ninkė su kažkuo kitame kambaryje 
kalbasi - gal yra ligonis, kuris ne
gali iš lovos atsikelti. Ir taip toliau:

Jie atnešė savo darbus ir paau
kojo šv. mišių aukai.

V. Bacevičiaus nuotr.

jei pamatai jaunimo, kuris niekur 
nesirodo - galima kviesti į skautus 
ar lituanistinę mokyklą; gal na
muose yra kokie dideli sunkumai?

Per šventes pažaiskime kitą 
Kimo žaidimą: galima sueigoje su
sėsti ir bandyti atsiminti šeimas ar 
vienišus asmenis, kuriems kokia 
nors pagalba reikalinga. Yra daug 
žmonių, kuriuos net giminės už
miršta. Reikia sąrašo: vieniši 
seneliai; vaikai ar suaugę, negalį 
išeiti; lietuviai, kurie niekur neda
lyvauja arba nieko neskaito; vai
kai, kurie blogai mokosi, reikalingi 
paskatos; neturtinga šeima; stu
dentas, kuris pats susimoka už 
mokslą ir daug vargsta. Nors 
apylinkėje ir nedaug lietuvių, bet 
sąrašas bus jau nemažas.

Dabar tik surašyti, kam kas gali 
padėti - ne tik skautai ir skautės, 
bet ir vyresnieji, lietuvių organi
zacijos, įstaigos. Ir surašyti, kaip 
padėti ir kada. Pasaulio per šven
čių dieną nepakeisime, bet truputį 
džiaugsmo, ramybės, artimo - taip, 
ir tėvynės - meilės visi gali įnešti, 
ypač mes, kurie skautiškoje šei
moje pažadėjome stengtis tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

v.s. kun. Antanas Saulaitis, SJ

Lietuviškos pirštinės.
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LIETUVIU SKAUTU 
BROLIJOS VADIJA 

1973-1975

Vyriausias Skautininkas 
v.s., Petras Molis 
72 Topsfield Circle 
Shrewsbury, Mass., 01545 
Tel. 617-844-8092

V.S. Pavaduotojas 
v.s. Česlovas Kiliulis 
51 Torrey Street 
Dorchester, Mass. 02124 
Tel. 617-282-8797

Kat. Dvasios Vadovas 
v.s. kun. Jonas Pakalniškis 
64-14 56th Rd.
Maspeth, N.Y. 11378 
Tel. 212-326-2236

Ev. Dvasios Vadovas 
ps. kun. Algimantas Žilinskas 
2220 Felina Ct.
Mississauga, Ont. 
Canada
Tel. 416-27.7-2148

Garbės Gynėjas 
v.s. Vytautas Jokūbaitis 
13813 Othello Ave.
Cleveland, Ohio 44110 
Tel. 216-681-9143

Iždininkas
S. Algis Glodas
15 Ayrshire Rd.
Worcester, Mass. 01604 
Tel. 617-754-4326

Sekretorius 
j.ps. Juozas Vaičjurgis 
40 Elmer Rd.
Dorchester, Mass. 02124 
Tel. 617-282-8176

Skautininkų Skyriaus Vedėjas 
v.s. Adolfas Venclauskas 
26 Woodland St.
Worcester, Mass. 01610 
Tel. 617-752-4344

Jamboree Fondo Vedėjas 
s. Leopoldas Heiningas 
6331 Abington Rd.
Detroit, Mich. 08228 
Tel. 313-581-4283

Tiekimo Skyriaus Vedėjas 
s.v.sl. Algimantas Milašius 
264 Bradley Dr.
Chicago Heights, Ill. 60411 
312-755-6995

Skautų Skyriaus Vedėjas 
ps. Rimas Zinas 
1542 Stokes Pk. Rd. 
Bethlehem, Pa. 18017 
215-867-7251

Skautų Vyčių Skyriaus Vedėjas 
ps. Romas Fabijonas 
7744 So. Troy St.
Chicago, Ill. 60652 
312-737-0770

Spaudos-Informacijos Sk. Ved. 
s. Antanas Gudaitis 
116-18 85t.h Ave.
Richmond Hill, N.Y. 11418 
212-849-4437

Vilkiukų Skyriaus Vedėjas 
ps. Kazys Matonis 
2 Jackson Circle
Ocean, N.J. 07712 
201-922-1296

Jūrų Skautų Sk. Vedėjas 
j.v.s. Bronius Stundžia 
53 Yorkleigh Ave.
Weston, Ont.
Canada 
416-247-5634

JAV Atlanto Rajono Vadeiva 
j.v.s. Mykolas Manomaitis 
305 Bolton St.
So. Boston, Mass. 02127 
617-268-7371

JAV Vidurio Rajono Vadeiva 
s. Aleksas Karaliūnas 
11710 Centre Dr.
Lemont, HI. 60439 
312-257-2062

Kanados Rajono Vadeiva 
s. Vladas Morkūnas 
11 Underwood Ave.
Toronto, Ont. M6S 2J6 
Canada 
416-762-0174

Australijos Rajono Vadeiva 
ps. Vytautas Bukevičius 
75 Kent St.
Epping, N.S.W. 2121 
Australia

Anglijos-Vokietijos Rajono Vad. 
v.s. Juozas Maslauskas
7 the Crescent
Mayfield, No. Ashbourne
Derbyshire DE6 2JE
England

Pietų Amerikos Rajono Vadeiva 
v.s. kun. Antanas Saulaitis, SJ 
Caixa Postal 4421 
01000 Sao Paulo SP '
Brasil
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žfiiotrhAS

qBioii SkJttfcs I$kula
Bičių skiltis susirinko"' parke ir 

visos keturios sesės patraukė 
miestu į buklą. Padėkite surasti 
joms kelią. . *9 & 
ffiĄf pastebėjote, kad sesės

oitės neturi veidu? Mupie?kzįk!1Juo! 
nuotrauką ar kuriuo kilu būdu 
ryk sesėms vaidus ir aMusk SK^UTQ 
4IPUS iki vasario 15 d. Už du įdomiau 
sius piešinius skiriame po vieną H74 
SKAIDO prenumeratą.
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Jei kartais vaikščiodamas pajū
riu pamatytum plaukiojantį butelį, 
ištrauk iš vandens ir pažiūrėk - gal 
jame yra įdėtas laiškas. Tokį pata
rimą duoda didžiausias pasaulio 
butelių pašto ekspertas, dr. Jurgen 
Meyer, kuris tvarko Hamburge, 
Vokietijoje esantį butelių pašto 
muziejų.

Plaukiojančių butelių yra įvai
riausių rūšių - vyno, alaus, degti
nės, pieno ir šiaip sau butelių. Spė
jama, kad šiuo laiku visuose septy
niuose vandenynuose jų gali būti 
apie 10,000. Kai kurie iš jų jau 
plaukia vandenyje 100 metų!

Butelis, jeigu yra labai gerai už
kimštas, tampa labai patvarus 
plaukiojantis objektas, galima 
sakyti - nesunaikinamas. Stiklas 
nepūna ir gali išsilaikyti vandenyje 
neribotą laiką, pergyventi didžiau
sias audras ir per dieną nuplaukti 
po 75 mylias nežinoma kryptimi.

Vokiečių hydrografijos institu
tas turi 600 buteliuose siųstų laiškų 
ir dar dabar aktyviai renka naujus 
ir didina rinkinį.

Dalis butelių ir laiškų rinkinio 
buvo per Antrąjį Pasaulinį karą 
bombų sunaikinti; vienas iš jų buvo 
įmestas į jūrą prie Kergueles salos 
vokiečiųJPietų ašigalio ekspedicijos 
ir po 52 metų buvo rastas už 3000 
mylių. Tai nėra rekordas. Yra ži
noma, kad kitas butelis su laišku 
plaukė jūroje dar ilgesnį laiką. Tas 

butelis buvo įmestas į jūrą 1784 
metais vieno skęstančio japonų 
jūros brangenybių ieškotojų laivo 
kapitono, kuris paskendo su 44 
vyrų įgula; įdėtasis į butelį laiškas 
buvo jo pagalbos šauksmas. Bet 
pagalbos jis nesulaukė, nes tas 
stiklinis paštininkas buvo iš van
dens ištrauktas beveik po 150 
metų.

Garbė toliausiai nuplaukusiam 
tenka vienam buteliui, kuris buvo 
pavadintas “The Flying Dutch
man”. 1929 m. vokiečių ekspedicija 
butelį įmetė į Indijos vandenyną 
ties Tasmanija. Butelis plaukė į 
rytus ir atsirado ties Pietų Ameri
ka, buvo išimtas iš vandens ir vėl 

Kėkštas - Lietuvos miškų paukštelis.
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įmestas atgal į jūrą tolimesnei ke
lionei. Plaukdamas toliau, vėl pra
plaukė Tasmaniją ir įplaukė į Indi
jos vandenyną. 1935 metais at
plaukė į vakarinę Australijos dalį 
ir buvo Vėl iš vandens ištrauktas. 
Taip, tas butelis per 2447 dienas 
nukeliavo neįtikėtinai ilgą nuotolį - 
16,800 jūros mylių!

Senovės graikai buvo pirmieji, 
kurie mėtė butelius su laiškais į 
jūrą. Kristupas Kolumbas, nusi
vylęs, kad gal daugiau nematys 
žemės, įmetė į jūrą butelį su laišku, 
tardamas paskutinius atsisveikini
mo žodžius paliktiems ant žemės 
žmonėms.

Kartą britų slaptosios policijos 
agentas pasiuntė Karalienei Elz
bietai I butelyje “top secret” laiš
ką. Kad niekieno akys neperskai
tytų slaptą žinią, karalienė išleido
potvarkį, uždrausdama bet kam iš
traukti kamštį iš'rasto vandenyje 
butelio su laišku viduje.

Ne visi buteliai neša laiškus ir 
pasakoja apie skęstančius laivus ar 
nežinomas salas - kai kurie turi vi
duje pinigų. Vienas Amerikos mi- 
lionierius, Joseph Doller, įdėdavo į 
tuščią degtinės butelį 50 dolerių ir 
savo vizitinę kortelę kiekvieną 
kartą, plaukdamas savo jachta į 
jūrą. Jis tą darė daug metų, bet ligi 
šiol nėra gavęs nė vieno atsakymo. 
Gal būt, jo gerai užkimšti buteliai 
su pinigais dar ir šiandien yra kur 
nors bangų supami...

ps. s.v. R.P.
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PR. ENSKAITIS,

ŠVENTOSIOS
iliustravo ASTA GRINYTĖ

ROMUVOS ĄŽUOLAS
Tęsinys

Iš ryto atjojo dvaro ūkvedys, apžiūrėdamas pada
rytus nakties audros nuostolius. Prijojęs prie su
griautos trobelės, pastebėjo mane ir paėmė..

- Ietis. Reikia parnešti į dvarą. Gal kam pravers.
Tačiau parjojęs į dvarą nežinojo, kur mane dėti: 

numetė į jaujos kampą. Čia išgulėjau ilgai. Kiek ilgai, 
nežinau - buvau pametus laiko nuovoką. Snaudžiau, 
kartais sapnuodavau dalyvaujanti kovose, tai vėl 
medžioklėse.

Iš savo snaudulio ir sapnų buvau kažkieno paža
dinta. Vyras kastuvu kažką kasė. Nuvalė visokias 
šiukšles ir, smeigęs giliau kastuvą, pastebėjo mane. 
Atsargiai paėmė, nuvalė šiukšles ir, apžiūrėjęs, tarė:

- 0, ietis. Gero gražaus darbo! Bus gera dovana 
ponui Poškai.

Ir atsidūriau Dionizo Poškos Baublyje. Tai buvo 
labai storas ąžuolas, su išskaptuotu viduriu. Jame, 
kaip kambaryje, Poška įrengė senienų muziejų. Ten 
tarp daugelio senovinių ginklų ir kitų senienų padėjo 
ir mane.

Čia kartais lankydavosi viešnių ir svečių. Kartais 
mane išsinešdavo dvaro ponaičiai pasportuoti - pa
mėtyti ieties, bet dažniausiai mes stovėdavome vieni.

Kartą iš tokių pramogų negrįžau į Baublį - ponaičiai 
užmiršo mane grąžinti. Ir vėl ilgus dešimtmečius iš
tūnojau, užmiršta.

Ėjo metai ir praėjo. Įvykiai sekė įvykius.
Netoli Kauno buvo pastatyta graži mokykla. Jos 

vedėju buvo paskirtas mokytojas Krutulis. Jis labai 
domėjosi lietuvių senove ir prie mokyklos įsteigė 
senienų muziejėlį.

Mokytojas Krutulis prašė vieno savo draugo že
maičio paieškoti jo muziejui senienų. Šis žemaitis, 
suradęs mane, nusiuntė į Krutulio muziejų. Čia susi
rinkome nemažai senienų: akmeninių kirvukų, per
kūno pirštukų, pinigų, molinių indų ir ginklų. Mes 
buvome sudėti viename kambaryje: kas į tam tikras 
spintas, kas ant stalų, o kai kas sukabinėti ant sienų.

Mus aplankydavo mokyklos vaikai. Kartais ir iš 
toliaii atvažiuodavo. Mokytojas Krutulis aiškindavo 
jų paskirtį ir istoriją.

***

Užėjo okupacijų metai. Mus visai užmiršo. Moky
tojas bijojo kalbėti apie senovę ir lietuvių laisvės 
kovas.

Krutulis gyveno su sūnum Vytuku. Mamytę išvežė 
aną baisiąją birželio naktį, nes ji buvo šaulių moterų 
būrio vadė. Būtų išvežę ir vyrą su sūnumi, bet jie tą 
naktį išvyko į kaimą ieškoti maisto, nes užėjus 
okupacijoms, ištirpo ne tik sviestas, bet ir kitos 
maisto gėrybės.

Keitėsi okupacijos. Daugelis lietuvių bėgo į 
vakarus.

-Išlaikiau dvi okupacijas, gal išlaikysiu ir trečiąją - 
numojo ranka Krutulis, kada buvo kviečiamas 
draugų pasitraukti į vakarus. Jis puoselėjo viltį - gal 
dar teks susitikti su žmona.

Krutulis dar laikėsi mokykloje, nors kas kartą 
buvo sunkiau. Jis palaikė ryšius su partizanais: apsi
lankydavo kartais jų būstinėje, užmaskuotoje miške - 
nunešdavo maisto ar suteikdavo reikiamų žinių. 
Tikėjosi, jei bus visai blogai, pasitraukti pas juos.

***

Vytukas kažko ieškojo sodelyje ir buvo priėjęs prie 
mokyklos sargo kambario. Viduje girdėjosi garsiai 
kalbant.

- Kas ten būtų? - pagalvojo berniukas ir prisiglaudė 
prie sienos. Aiškiai girdėjosi kalbantieji.

- Tai sakai, mokytojas Krutulis palaiko ryšius su 
“banditais”?

- Aš taip manau, - tarė mokyklos sargas, - aš ma
čiau, kaip jis nešė ryšulį į mišką.

- Tai sek jį. - Kai sužinosi ką tikresnio, pranešk 
man.

Vytukas girdėtą pokalbį pranešė tėveliui.
- Šįvakar eisiu “ten” pasitarti. Gal mudviem reikės 

pasitraukti?
Išėjus tėveliui, Vytukui buvo neramu. Jis negalėjo 

užmigti; atsikėlė, atsisėdo prie lango ir įsižiūrėjo į 
tolumas.

Ties langu tyliai šnarėjo medžiai. Toliau aiškioje 
mėnesienos šviesoje matėsi tamsi miško briauna.

Baisu, galvojo berniukas, reikia pasižiūrėti, ką 
daro mokyklos sargas, ar jis tik neseka tėvelio?

Jau norėjo lipti pro langą į lauką, bet pagalvojo, 
kad gali būti pavojinga, ir išėjo į senienų muziejų 
pasirinkti ginklo. Apžiūrėjęs ginklus, nusprendė: 
geriausia bus ietis, ir mane pasiėmęs išlipo pro langą į 
sodelį.

Tarp medžių šešėlių jis galėjo saugiai stebėti miškp 
plotą.
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Netrukus girgžtelėjo sargo kambario durys ir išėjo 
žmogus, po pažastimi nešinas šautuvu. Tai buvo 
mokyklos sargas. Jis paėjo keletą žingsnių, atsigulė 
duobutėje ir pasidėjęs šautuvą prieš save, pradėjo 
stebėti mišką.

Tuo metu iš miško išėjo žmogus ir artėjo į mokyk
los pusę. Sargas jį pastebėjo ir ėmė taikyti šautuvu, o 
priėjus arčiau, sušuko:

- Rankas aukštyn!
- 0 Viešpatie, tai tėvelis, - sušuko Vytukas ir pašo

kęs į priekį sviedė ietį į sargą.
Aš suzvimbiau ir atsimušiau į taikinį. Sargas metė 

šautuvą ir susiėmė veidą. Smailgaliu aš jam pataikiau 
į tarpakį.

. Krutulis pasinaudojo proga ir dingo miške, o sar
gas, kaktą susiėmęs, sunkiai kiūtino atgal į namą. 
Berniukas, valandėlę palaukęs, pasileido link miško. 
Bėgdamas netyčia užmynė mane. Aš buvau amžių 
bėgyje nusilpnėjusį: neišlaikiau berniuko svorio ir 
lūžau. Vytukas pajutęs po kojomis kažką, pasilenkė ir 
pakėlė ieties galą.

- Tai bus atminimui, - ir įsidėjo į kišenę. Miške su
sirado tėvelį ir papasakojo įvykį.

- Reikia pasitraukti, taip pataria ir miško broliai.

Ir dar tą naktį juodu išžygiavo partizanų nurodyta 
kryptimi Palangos link.

Mano širdis plakė žygiuojant pro Palangą: čia 
kažkur turėjo būti mano gimtinė.

Nurodytu adresu juodu surado žmogų, kuris juodu 
nuyrė mažu laiveliu į atvirą jūrą. Čia stovėjo didesnis 
laivas, su kuriuo jie nuvažiavo į Švediją, o iš ten nu
keliavo į Kanadą. Kelionėje aš išbuvau Vytuko daiktų 
dėžutėje. Atvykus čia, dėžutė sukitais kelionės 
daiktais buvo padėta rūsyje.

Ryte į rūsį užėjo buvusio namo savininko Sūnus 
Bobby ir pastebėjo dėžutę.

- - Graži dėžutė, kas joje galėtų būti? - tarė sau 
Bobby ir ėmė žiūrinėti dėžutės daiktus. Pavartė lie
tuvišką knygelę, bet nieko nesupratęs, numetė atgal. 
Tada ėmė vartyti kitus daiktus. Pastebėjęs mane, 
paėmė ir pavartė rankose:

- Gelžgalis, - tarė berniukas ir sviedė atbula ranka į 
rūsio kampą.

Taip aš ir atsiradau jūsų draugystėje.

P a b a i a a
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FIL

n%JTiimė Arvydas Lietuvoje, Jaune, 
1935 m. rugpiūčio 5 d. Ten pradėjo 
lankyti pradinę mokyklą. Karo 
metai atbloškė Kliorių šeimą Vo
kietijon. Čia, Augsburge, jis lankė 
lietuvių gimnaziją, o atvykęs i 
Ameriką, Cicero, III. - Morton ir 
Harrison aukštesniąsias mokyklas. 
1953 m. pirmojoje laidoje baigė ir 
Brighton Parko aukštesniąją mo
kyklą, išeidamas žemesniosios ir 
aukštesniosios mokyklų kursą 
kartu.

1953 m. įstojęs į Illinois valsty
binį universitetą Čikagoje, 1956 m. 
baigė Champaign-Urbanoje baka
lauro laipsniu iš elektros inžineri
jos. Po metų jau gavo magistro 
laipsnį Michigano valstybiniame 
universitete Ann Arbor, Mich. 
1959-1962 laikotarpiu atkakliai dir
bo, ruošdamasis daktaro laipsniui 
Michigan valstybiniame universi
tete E. Lansinge. Siekiant užsi
brėžto tikslo pagal geležinį skautų 
įstatą ir parašius tezę: “Evaluation 
of the weighting function of a 
linear by the method of deconvolu
tion”, Arvydui Kliorei suteikiamas 
filosofijos daktaro laipsnis. Nuo to 
laiko, jis visiškai pasinėrė techni
kos mokslų gelmėse.

Paklausykime, ką Arvydas pa
sakoja apie savo mokslinio darbo 
sritį.

- Erdvių tyrinėjimo darbus pra
dėjau 1962 metais, atvykęs į Los 
Angeles, kai pradėjau dirbti Jet 
Propulsion Laboratory įstaigoj, 
Pasadena, California. Mano tyri
nėjimo sritis yra surišta su kitų 
planetų atmosferų matavimu radi
jo bangų peršvietimu. Tuo būdu 
1965 metais pirmą kartą buvo iš
matuota Marso atmosfera su 
Mariner 4 erdvėlaivio radijo siste
ma. Nuo to laiko man teko būti pir
muoju tyrinėtoju (Principal Inves

tigator) eksperimento su Mariner 5 
(Venera) 1967 m., Mariner 6 ir 7 
(Marsas) 1969 m., ir praėjusiais 
metais buvo ypač sėkmingas 
Mariner 9 orbiteris, kurio pagalba 
surinkom 260 Marso atmosferos ir 
paviršiaus dydžio matų.

Ryšium su šių eksperimentų 
rezultatais, esu dalyvavęs tarp
tautiniuose moksliniuose suvažia
vimuose Vienoj (Austrijoj), Tokyo 
(Japonijoje), Kijeve (Ukrainoje), 
Leningrade (Sov. Rusijoje) ir 
Madride (Ispanijoje). Esu aplankęs 
ir Lietuvą, kur Vilniaus universi
tete teko lietuviškai skaityti vieną 
paskaitą. Taip pat savo eksperi
mentus esu aprašęs daugiau 30 
mokslinių darbų.

Šį gruodžio mėnesį Pioneer 10 
erdvėlaivis praskrenda pro Jupi
terį, ir tą pačią radijo techniką pa- 
naudosim išmatuojant jo atmosfe
ros savybes.

Šią sritį pasirinkau dėl to, kad, 
man baigus aukštuosius mokslus, 
erdvės tyrinėjimas ką tik prasidė
jo, ir mane traukė tos srities naujai 
beatsiskleidžią horizontai.

Priklausau visai eilei mokslinių 
organizacijų, įskaitant American 
Astronomical Society. Taip pat 
priklausau Amerikos Lietuvių In

žinierių ir Architektų Sąjungai 
(buvau Los Angeles skyriaus vice
pirmininku 1971-1972 m.m.). 1972 
m. už savo darbus ryšium su Marso 
ir Veneros atmosferų tyrimu bu
vau apdovanotas NASA “Medal for 
Exceptional Scientific Achieve
ment”.

Malonu pačiam ir naudinga visai 
bendruomenei, kai žmogui tenka 
laimė dirbti jo pamėgtoje srityje. 
Tada pasireiškia gabumai, sudaro
mos sąlygos visiškai atsidėti tam, 
kas įdomu ir neištirta; šiuo atveju - 
panirti į naujai beatsiveriantį 
mokslą. Geležinis skautų įstatas čia 
labai reikšmingas, nes šitokio dar
bo valandos - jau ne įprastinė ruti
na: dirbama, stebima, tiriama net 
nejaučiant, kaip jos nepastebimai 
šuoliais bėga. Tai - mokslininke 
darbas.

Į skautų organizaciją Arvydas 
įstojo 1947 m. Augsburge, Vokieti
joje. Anot jo, kitaip ir būti negalė
jo. Jų šeimoje skautybė buvo sa
vaime suprantamas, natūralus 
jaunuolio kelias, nes abu tėvai - v.š. 
Bronius Kliorė ir v.s. Antonija 
Kliorienė - yra mūsų sąjungos ve
teranai.

Atvykęs į Ameriką, brolis 
Arvydas trumpai teskautavo, bet 
pradėjęs studijas, 1953 m. įstojo į 
korp! Vytį ir tais pat metais buvo 
pakeltas į senjorus, 1954 m. - Ur
banos skyriaus valdybos narys, o 
1958-59 ASS Chicagos skyriaus 
pirmininkas. 1958 m. pakeltas į 
filisterius ir šiuo metu priklauso 
Los Angeles FSS skyriui.

Tuo laikotarpiu (1956-1960) 
Arvydas Kliorė dalyvavo beveik 
visose ASS žiemos ir vasaros sto
vyklose, kuriose dažniausiai jam 
tekdavo laužavedžio pareigos.

Geriausiai įsimintinomis jam liko 
Jubiliejinė stovykla prie Mitten- 
waldo, Vokietijoje 1948 m. ir taip 
pat Jubiliejinė stovykla Highland, 
Mich. 1958 m. Mokslininkas mėgs
ta keliauti, sportuoti, ypač pako
voti tinklinio aikštėje.

Kaip minėta, visa Kliorių šeima - 
skautiška. Skautiškuoju keliu eina 
ir jos atžalos (vaikai) ir mažosios 
atžalėlės - vaikaičiai. Arvydo žmo
na Birutė (Ulėnaitė), kurią jis vedė 
1960 m., - taip pat aktyvi akademi-
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kė skautė, buvusi ASD New Yorko 
skyriaus pirmininkė ir Los Angeles 
skyriaus kandidačių globėja. Nors 
dviems jaunosioms Kliorių dukry
tėms (Saulė - 5 metų ir Rima - 3V2 
metų) dar truputį anksti paukšty
čių gretose žygiuoti, bet tėveliai 
pasiruošę jas į skautes “išleisti”.

Mokslinis darbas broliui Arvy
dui atima didžiąją jo dabartinio 
gyvenimo dalį. Nebelieka laiko 
kitai veiklai. Tačiau tai, kas traukė

MAWO INICIALAI ANT 
STUDENTIŠKOS KEPURAITĖS

SKAUTIŠKA

SMULKMENA

T-®-ai buvo seniai dar nepriklauso
moje Lietuvoje. Baigusi gimnaziją, 
išvažiavau į Kauną ir įstojau į 
Vytauto D. universitetą. Tėvai iš
leisdami atsisveikino, priminė, kad 
būčiau gera mergaitė ir kad tuoj 
parašyčiau, kaip seksis mokslas ir 
gyvenimas laikinojoje sostinėje.

Jau pirmą dieną, lipdama di
džiųjų universiteto rūmų laiptais, 
tvirtai pasiryžau mokytis, nestoti į 
jokias organizacijas, jokiais pašali
niais darbais neužsiimti ir negaišti 
tuščiai laiko, nes jaunesni broliai 
jau irgi tuoj baigs gimnaziją ir lips 
man ant kulnų.

Žinojau, kad Humanitariniame 
fakultete mokytis reikės labai 
daug, kad egzaminai yra sunkūs ir 
kad kai kurie profesoriai labai daug 
reikalauja.

Iš pradžių viskas sekėsi tikrai 
neblogai. Anksti ateidavau į pa
skaitas, atsisėsdavau į pirmutinį 
suolą, sekdavau kiekvieną profe
sorių žodį ir viską užsirašydavau. 
Žinoma, kiek suspėdavau. Jei ne
surasdavau kartais kurios nors 
auditorijos, tai senesni studentai 
šypsodamiesi visuomet parodyda
vo. Po kelių dienų buvau labai pa

vaikystėje ir jaunystėje, išsipildė 
su kaupu. Su dėmesiu ir pasitenki
nimu pamėgtoje srityje dirbti - jau 
savaime puikus atpildas. 0 mums 
stebint jo pasiekimus, tenka tik 
džiaugtis, kad jam - jaunam lietu
viui ir broliui skautui - taip gražiai 
sekasi garsinti lietuvių vardą 
moksle pasaulyje.

Užrašė Sofija Jelionienė

tenkinta ir parašiau namiškiams 
trumpą laiškutį (kad laiko per daug 
nesugaiščiau), nes viskas tikrai 
labai gerai sekėsi. Mačiau ir girdė
jau Maironį, Vaižgantą, Sruogą, 
Putiną, Vincą Krėvę.

Vieną pirmadienio rytą (10 vai.) 
prisirinko pilna antroji auditorija 
studentų, kurių vieni jau buvo 
praplikusiom galvom, kiti jau 
rengė valstybinius egzaminus, bet 
vistiek dar ateidavo pasiklausyti 
(nors ir kartais) V. Krėvės 
paskaitų.

Sesės akademikės su kepuraitėmis 
Lietuvoje 1938 m.

Tą semestrą jis skaitė bendrąjį 
visuotinės literatūros kursą ir pra
dėjo su italų Dantės Aligieri “Die
viškąja komedija”. Plačiau kalbėjo 
apie Dantės vaizduojamą rojų, 
dangų ir pragarą. Pabaigoje pa
skaitos primygtinai pabrėžė, kad 
Dantė sugrūdo į pragarą visus 
tuos, kurie nepriklausė jokiai or
ganizacijai ir. nesidomėjo visuome
niniu gyvenimu. Pasibaigus pa
skaitai, tikrai susirūpinau, nes ir aš 
buvau tokia, kurią Dantė nugrūstų 
į pačias pragaro gelmes. Greitai 
pasiryžau apsispręsti ir pasirinkti 
kokią nors draugiją ar korporaciją.

Tais laikais universitete buvo 
įvairių ideologinių organizacijų, 
nes universitetas turėjo savo 
autonomiją. Vienos korporacijos 
buvo krikščioniškos, kitos daugiau 
dėmesio kreipė į tautiškumą. Buvo 
ir kairių pažiūrų studentų.

Vieną sekmadienio rytą atėjau į 
studentų bažnyčią. Prie durų pa
mačiau būrį mergaičių, kurios buvo 
pasipuošusios naujomis kepurai
tėmis ir ženkliukais. Kepuraitės 
buvo tamsiai mėlynos ir sidabru 
išsiuvinėtais ženklais. Vieną mer
gaitę aš pažinojau, nes ji buvo to 
paties pirmojo kurso, kaip ir aš.

- Kokia čia draugija? - paklau
siau.

- Ar nežinai? Tai studenčių 
skaučių draugovė. Kodėl tu neįsto- 
ji? Juk gimnazijoje buvai visą laiką 
skautė!

- Aš dar galvoju, - pratariau ne
drąsiai.

- Koks čia gali būti galvojimas? 
Tu kaip tik turi įstoti, nes ant ke
puraičių ir ženkliukų yra tavo 
inicialai - S.D.

Tuo tikrai susidomėjau, nes 
mano pavardė buvo S. Danilevi
čiūtė. Tada ir nusprendžiau stoti į 
Studenčių Skaučių Draugovę. 
Buvau priimta į Šatrijos Raganos 
skiltį. Po pirmos sueigos, kurią 
vedė skautininke D. Kesiūnaitė, 
man taip patiko, kad aš jau buvau 
bebandanti įstoti dar į kelias drau
gijas. Deja, sulaikė universiteto 
statutas, kuris leido studentams 
priklausyti tik vienai ideologinei 
organizacijai.

S.G.
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TU BERI AUKSO GRŪDELIUS

APIE SKAUTIŠKA. SPAUDĄ.

Šiais skautiškos spaudos metais įdomu prisiminti, 
kad pirmasis lietuviškai parašytas straipsnis apie 
skautus paskelbtas 1913 metais Seinuose ėjusiame 
mėnesiniame katalikų laikraštyje VADOVE, recen
zuojant lenkų kun. K. Lutoslawskio knygelę 
“Skauting jako system wychowania moralnego”. 
Taigi - visas šešiasdešimtmetis!

1922 m. gegužės 3 d. Kaune pradėtas leisti pirma
sis spausdintas laikraštis SKAUTAS, kurį redagavo 
Kostas Jurgėla. Skauto išėjo 6 numeriai. Galime 
tikrai pasidžiaugti gausiai išaugusia mūsų nepr. metų 
skautiška spauda, nes pvz. 1938 m. Lietuvoje buvo 
leidžiama 80 neperiodinių ir 150 periodinių skautų 
vienetų leidinių; daugiausia spausdinta rotatoriumi 
ar šapirografu.

Su nemažesniu užsidegimu sesės ir broliai darba
vosi spaudoje ir išeivijos 1945-61 metais: anuo laiko
tarpiu išspausdinta 67 leidiniai ir buvo leidžiama apie 
80 pavadinimų periodinių. Nors ir gerokai sumažėju
sią, tačiau vis dar judria skautiška spauda galime 
pasidžiaugti ir dabar, nes vis dar tebeleidžiamas ne
mažas skaičius vienetų laikraštėlių, skautų skyriai 
turimi visoje didžiojoje mūsų išeivijos spaudoje. Į 
naują spaiidos darbą yra išėjusi sk. akademikų lei
dykla, Brolija ir Seserija vis pasirodo su įvairiomis 
praktinio skautavimo knygomis.

Visas šis skautinės spaudos gajumas yra mūsų 
organizacinės veiklos veidrodis: jo atspindžiai tebe
rado, jog dar smagiai žengiame lietuvišku skautišku 
keliu, jame vis rasdami naujų nuotykių, džiaugsmo ir 
rytojaus dienos vilionių.

Gero vėjo į 61-sius skautiškos spaudos metus!

red.

Nuoširdus sveikinimas Tau, mielas Skautų Aide, 
sulaukusiam auksinio metų skaičiaus. Tėvynėje ir 
išeivijoje Tu visą pusšimtį metų beri aukso grūdelius 
į širdis tų, kurie gyvena Dievui, Tėvynei, Artimui. Tu 
esi mūsų jaunųjų pirmų poezijos bei beletristikos 
bandymų laukas, mūsų skautavimo ir viso lietuviško
jo jaunimo veiklos veidrodis.

Savo sunkiai naštai palengvinti priimk mūsų mažą 
dovanėlę. Budėk!

Detroito BALTIJOS skautų tunto vardu:

s. Leopoldas Heiningas 
ps. fil. Jonas Asminas

NERIES LINKĖJIMAI

Waterburio NERIES tunto skautės sveikiname 
Skautų Aidą 50 m. sukakties proga ir siunčiame jam 
geriausius skautiškus linkėjimus.

Budžiu! Leonora Jesiulevičienė,
Tuntininkė

ATKELTA iš 2 pusi.

prašo visų sesių-brolių: RAŠYKITE! Rašykite, siųs
kite nuotraukų, laiškų, pasiūlymų ir t.t., nes mūsų 
žurnalas bus tiek gyvas, tiek įdomus ir judrus, kiek 
mes visi prie jo prisidėsime.

Mažas receptas: atsineškite žurnalą į Sueigas, pa
rodykite jaunosioms gretoms. Nekartą buvau vilkiu
kų ir net skautų sueigose nustebintas: jie tokio žur
nalo niekad nebuvo matę!

*

AUKOS, SVEIKINIMAI, VIRŠELIS

Skautų Aido vakaro Chicagoje metu s. dr. Romas 
Povilaitis parėmė mūsų žurnalą 20 dol. auka, o į iškil
mes iš Toronto atsilankęs buv. Sk. Aido redaktorius 
v.s. Č. Senkevičius perdavė 50 dol. auką, kurią pa
skyrė kiek anksčiau Kanadoje įvykusios vyr. skau- 
čių-sk. vyčių ŠIAURĖS PAŠVAISTĖS stovyklėlės 
dalyviai. Maloniu sutapimu - tomis pat dienomis - 
mūsų žurnalą pasveikino bei po 50 dol. atsiuntė 
Detroito Baltijos brolių tuntas ir Waterburio Neries 
tunto sesės.

Sk. Aido vakaro metu svečiams buvo įteiktas švie
žiai išėjęs spalio numeris, kurio Vilniaus motyvų vir
šeliu svečiai ypač grožėjosi. Viršelį nupiešė Detroito 
Gabijos tunto vyr. skautė si. Daina Astašaitytė.

Nuo 1974 m. Skautų Aidą redaguoti pakviesta v.s. 
Alė Namikienė (Chicagoje), mūsų žurnalo bendra
darbė nuo 1949 m., dabartinio red. pavaduotoja. 
Spausdamas kairę, išeinąs redaktorius, dėkodamas 
už kruopščią ketvertų metų talką, linki sesei Alei 
Namikienei ilgų, darbingų, nuotykingų metų, keliau
jant su mūsų Sąjungos didžiausiu iškylautoju - 
SKAUTŲ AIDU.

Mieliesiems ir nepavargusiems kolektyvo bendra
darbiams - smagu buvo kartu dirbti, kartu džiaugtis 
pasisekimais ir liūdėti nesėkmėmis. Spaudžiu ranką 
ir, nuoširdžiai dėkodamas, linkiu tokių pat darbščių 
skautiškų dienų, kokias kartu praleidome Skautų 
Aido pastogėje!

Budėdamas

Jūsų s. J. Toliušis
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KEISTA IŠKYLA

Prieš keletą mėnesių teko daly
vauti vienoje iškyloje, apie kurią 
reikėtų papasakoti. Ne dėl to, kad 
vieta buvo graži - palmės, mėlynas 
ežerėlis, didžiulės smėlio kopos 
tarp mūsų ir netolimo pajūrio, pri
nokę tropiniai vaismedžiai, karšta 
saulė ir malonus vėjelis, bet todėl, 
kad iškylautojai labai įdomiai 
elgėsi.

Berniukai ir mergaitės buvo 
skautų amžiaus, tačiau nebuvo 
skautai, o tik paprasti neturtingo 
kaimelio vaikai. Prie jų nebuvo nė 
vieno vadovo ar kito žmogaus, 
kuris juos prižiūrėtų ar sakytų, ką 
daryti.

Kai nuėjome iki ežero, mergaitės 
tuoj puolė į pakrantės vandenį ir 
besitaškydamos traukė lauk žoles, 
tarp kurių laikosi permatomi, be
veik stikliniai, vėžiukai. Juos su
dėjo į kokų riešutų žieves ir padavė 
berniukams, kurie jau baigė kab
liukus ir švino lašus prikabinti prie 
bambuko meškerių. Tada vyrukai 
tyliai išsidalino pakrantėj žuvauti, 
o mergaitės iš paežerės šulinio 
nešė vandenį, maišė indėniškų 
bulvių miltus, pradėjo kurti ugnį. 
Kol jos miltus iškepė ir pasimaudė, 
berniukai atnešė apie 300 žuvų 
žuvelių. Vienas tepagavo penkias, 
o kitas net 56 žuvis - bet niekas ne
sakė, “Aš geresnis žvejas už tave”, 
o kiekvienas atnešė tiek žuvelių 
bendrai vakarienei, kiek galėjo 
sugauti.

■ Kol mergaitės žuvis išvalė, ber
niukai paežerėje žaidė - jau savo 
darbą buvo atlikę. Saulei leidžian
tis vakarienė jau buvo paruošta, 
susėdome ant smėlio ir pirštais, 
kaip indėnai (dauguma vaikų turė
jo indėniško kraujo) skaniai val
gėme. Niekas negriebė daugiau, 
niekas nesistumdė, visiems užteko, 
net šuniukui.

DAINA JUBILIEJINEI STOVYKLAI Jonė Kliknaite

Mūs jaunos širdys visad trokšta 
Sielos bures kelt Baltijoj, 
O vėtrai tylant, priplaukt uostą 
Anapus marių - Lietuvoj.

Klajot, svajoti - tai jaunystė. 
Širdyse dega vis sapnai.
Ir amžių ašaros tos sūrios 
Vilioja iškeliaut ramiai.

Tie vandenynai platūs, gilūs 
Ir audros vis vilioja plaukt. 
Bures mums ilgesys iškėlė, 
O meilė jas įstengs įtraukt.

Klajot, svajoti - tai jaunystė. 
Širdyse dega vis sapnai.
Ar gali kas bangas raminti? 
Jos širdį supa neramiai.

Tada ir prisiminiau, kaip būna 
geroje skautų ir skaučių stovykloje 
- kiekvienas prisideda, kiek gali ir 
kaip moka; kiekvienas ieško, kaip 
gali stovyklos gyvenimą padaryti 
linksmesnį, įdomesnį; pačią sto
vyklavietę švaresnę, tvarkinges
nę; geriau, skautiškiau įrengtą ir 
papuoštą.

Jau sutemus įprie pusiaujo diena 
baigiasi apie 6 valandą vakaro) su
sėdome ant šilto smėlio Mišioms, 
virš kopų pradėjo kilti pilnas mė
nulis. Kai atėjo laikas bendrai 
maldai Mišių pradžioje ir po Ko
munijos, visi taip gražiai, švelniai 
įnešė savas mintis, maldas, troški
mus, padėką, taip draugiškai, kaip 
visą dieną kartu praleido.

brolis Antanas, S.J.

AUSTRALIŠKI SKANĖSTAI

Štai ką pasakoja amerikietis 
skautininkas, aplankęs Australijos 
čiabuvius skautus jų vienos vaka
rienės metu:

"Maistas paruošiamas tiesiai 
virš įkaitintų anglių, be jokių puo
dų. Mėsa - čia įeina mažoskengū- 
rėlės, driežai, wallaby - išėmus 
vidurius, kepama gyvūno odoje. 
Šis būdas apsaugo mėsos skonį, 
neišteka šyviai. Kitas čiabuvių 
naudojamas maistas yra sraigės, 
vėžiai, austrės, vėžlių kiaušiniai. 
Vis dėlto, negalėjau prisiversti 
paragauti vieno iš jų skanėstų - 
kažkokį pėdos ilgio kirminą, ran
damą tam tikrų jaunų medelių 
kamienuose. Australai supiausto 
šį šliaužiką riekelėmis ir pasi
gardžiuodami valgo jį žalią..."
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ŽEMAITUKAS

Jau iš senų senovės lietuviai 
mylėjo arklius. Jie padėjo jiems 
kovoti su priešais, dirbti sunkius 
ūkio darbus, na... ir pas mergelę 
nujoti. Kiekvienas ūkininkas augi
no kiek išgalėdamas daugiau 
arklių, juos stropiai prižiūrėjo ir 
didžiavosi.

Lietuvoje buvo išauginta viena 
arklių rūšis, kuri ir dabar žinoma 
visame pasaulyje. Tai taip vadina
mi žemaitukai. Žemaitukai yra la
bai senos kilmės arkliai. Jų protė
viai yra totorių stepių arkliai ir 
arabiški. Žemaitukas yra nedidelio 
ūgio arklys, tačiau gali patraukti 
labai sunkius vežimus. Jis yra taip 
pat labai patvarus. Šaltos žiemos 
metu jis užsiaugina sau šiltą kailį. 
Jis taip pat gali pakelti ir maisto 
trūkumą.

Žemaitukas yra nedidelio ūgio, 
su maža galva, labai protingomis 
akimis, bėros spalvos su tamsiu 
dryžiu per nugarą. Kojos labai 
stiprios ir tiesios. Sveria 800-1000 
svarų.

Lietuviškos pirštinės
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PASAULIO SKAUTU 
UNIFORMOS

Anglija

Francuzija

Olandija

MIKUTIS ANT KALĖDŲ EGLUTES.

Danguje saulutė šviečia, 
Į laukus Mikutį kviečia - 
Po balas pačiužinėt, 
Per medžius pastrikinėt.

Nebaisus jam oras šaltas, 
Miko ski naujutės, baltos - 
Kiškių strimgalvių keliais 
Jis nuo kalno leis ir leis.

Vežė žaliąją eglelę
Į mokyklą kažkoks dėdė, 
Šoko Mikas skersai kelią- 
Ant viršūnės klest - ir sėdi. 
Mikai, Mikai, -nekrutėk, 
Kad užšokai, ir sėdėk!

Dzingul dzingul dzinguliukai - 
Skamba rogių varpeliukai. 
Bėgs Mikutis iš namų, 
Dzinguliuos lig sutemų.

Strikt per griovį, per eglutę, 
Strikt per einančią bobutę! 
Mikai, atsargesnis būk, 
Kur nereikia nepakliūk.

Sėdi Mikas ant eglutės
Tyliai dairosi po salę -
Vietoj blizgančios žvaigždutės
Jį vaikai papuošti gali.
Ot, visiems čia juoko bus, T. ,T 
Jei jis ims tuoj ir nugrius.
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ŽODŽIAI

MALONŪS PRISIMINIMAI IŠ 
SKAUTAVIMO VILNIUJE
Vienas iš pirmųjų Petro Jurgė- 

los knygos “Lietuviškoji Skaųtija” 
garbės prenumeratorių yra gene
rolas Stasys Raštikis, buvęs Lietu
vos kariuomenės vadas. Lietuvoje 
jis buvo ir išeivijoje tebėra didelis 
mūšų skautijos bičiulis ir rėmėjas. 
Siunčiant garbės prenumeratos 
mokestį, ta proga Elena M. Smeto- 
naitė-Raštikienė (buv. Lietuvos 
Prezidento A. Smetonos brolio 
dukra) v.s. Petrui Jurgėlai rašė:

“Nuo 1915 iki 1919 mokslo metų 
pabaigos mokiausi Vilniaus lietu
vių gimnazijoje. Iš tų laikų, kada 
teko būti skaute ir ateitininke, per 
visą savo gyvenimą nešioju šviesų 
prisiminimą. Prisiminimai tokie 
mieli!

Džiaugiuos, kad tada Vilniuje 
buvau ir aš skautė. Prisimenu

Šv. Onos bažnyčia Vilniuje.

mūsų skautų Vadą - tokį jaunutį ir 
kilnų jaunikaitį, kuriuo buvai 
Tamsta, pone kapitone. Prisimenu 
taip pat vyr. skautę a.a. Marytę 
Krigerytę, vėliau Skardžiuvienę, 
kuri man buvo ypatingai maloni ir 
gera. Išvykus iš Vilniaus, mano 
gyvenimas klojosi taip, kad tik 
retkarčiais tekdavo susitikti su 
skautais.

Su džiaugsmu gėriuos ir dabar 
skautais, nes žinau, kokį neužmirš
tamą atsiminimą jie turės per visą 
savo gyvenimą ir kiek daug gero 
bus įskiepyta į jų širdeles.

Dėkoju Tamstai už tas šviesias 
dieneles, kurias patyriau, būdama 
viena iš pirmųjų skaučių Tamstos 
vadovybėje. Duok, Dieve, Tamstai 
daug geros sveikatos.

Su pagarba

Elena Marija Raštikienė”.

Užsiprenumeruokime “Lietuviš
kąją Skautiją” dabar, siųsdami 10 
dol. Vajaus K-to iždininkui s. J. 
Bružui, 7103 Avenue X, Brooklyn, 
N.Y. 11234.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU

Mielas Redaktoriau,
“Skautų Aido” 50-ties metų su

kakties proga nuoširdžiai sveikinu 
Jus ir visą redakcijos kolektyvą, 
linkėdamas ir ateity nepailstamai 
dirbti lietuvių skautijos idėjoms 
ugdyti. Taip pat sveikinu ir buvu
si’’ žurnalo redaktorius: v.s. A. 
Sav .s. Č. Sinkevičių ir kt., 
kurte o laiku irgi įdėjo daug 
kūrybinio darbo, žurnalą tobulin
dami.

Ta proga negaliu neprisiminti ir 
mirusių redaktorių v.s. A. Krauso, 
v.s. St. Kairio ir kt.

Džiaugiuosi, kad turime gerus 
“Skautų Aido” redaktorius ir 
bendradarbius, kurių pastangomis 
yra išleidžiamas labai gražus ir 
skautų mėgiamas žurnalas.

Visi, 'dirbantieji “Skautų Aide” - 
gyvuokite, o sykiu su Jumis gy
vuos ir žurnalas. Budėkime

J ūsų brolis s. Vladas Bacevičius

KANADA SKIRIA TRIS 
PREMIJAS

Kanados Lietuvių Bendruome
nės švietimo komisija skelbia Ka
nados jaunimui straipsnių į lietu
viškus laikraščius bei žurnalus ra
šymo konkursą, skirdama tris pre
mijas: $75, $50 ir $25. Konkurse 
gali dalyvauti jaunimas 16-24 m. 
amžiaus. Straipsniai turi būti ne 
trumpesni kaip 200 žodžių. Premi
jas laimės daugiausiai straipsnių 
parašiusieji. Į konkursą įeina 
straipsniai, atspausdinti lietuviš
koje spaudoje 1973 m. lapkričio 30 
d. ir 1974 m. gruodžio 31 d. laiko
tarpyje. Konkurso komisijai pri
statyti parašytų straipsnių iškar
pas, nurodant laikraščio pavadini
mą, datą ir nr. arba patį laikraštį 
iki 1975 m. sausio 30 d. adresu: 
KLB švietimo komisija, 1011 
College Str., Toronto, Ont. M6H 
1A8. Iškarpos ir laikraščiai, auto
riams pageidaujant, bus grąžinami.

KLB Švietimo Komisija

P.S. Skautų Aidas mielai lauks 
tokių rašinių. Sesės - broliai, 
aštrinkite plunksnas!

Gedimino pilies bokštas Vilniuje
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Australijos atstovė sesė Milvy
daitė Jub. Stovyklos didžiajame 
parade.

VI. Bacevičiaus nuotr.

AUSTRALIJOS RAJONE

ADELAIDE

vardą. Draugininke v.s.sl. Rūta 
Bielskytė savo adjutante pasiskyrė 
psl. Dainą Neverauskaitę, o pir
mosios skilties skiltininke - psl. 
Rasą Paškevičiūtę. Pirmoji skiltis 
pasirinko Vaivorykščių vardą ir 
nutarė tęsti vaivorykščių tradicijas 
(skiltis gyvavo prieš draugovės at
kūrimą). Antrosios skilties skilti
ninke paskirta si. Gina Lazaus
kaitė.

Skautų vyčių Šarūno būrelis, 
vadovaujamas ps. Donato Dundos, 
šaukia sueigas ir ruošia kandidatus 
įžodžiui. Būrelio vadas drauge eina 
ir rajono skautų vyčių ryšininko 
pareigas.

GEELONG

Kovo 24 d. tuntas suruošė iškylą 
į You Yang kalnus. Ta proga skau
tininko įžodį davė Vytas Mačiulis. 
Ordinais Už Nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu apdovanoti tunto rėmėjai 
Jurgis Sedliorius ir Pranas Vaiče
kauskas.

Birželio 23 šatrijiečiai Geelong’o 
Liet. Namuose suruošė tradicinį 
tunto balių.

MELBOURNE

Kovo 4 d. Džiugo tuntas pami
nėjo globėją šv. Kazimierą, daly
vaudamas pamaldose ir tunto suei
goje. Po sueigos įvykusiame tėvų 
susirinkime išsirinktas naujas 
skautų tėvų komitetas: pirminin
kas - VI. Skirka, iždininkas - K. 
Čėsna, ūkvedys - J. Braniška, pa
rengimų vadovė - 0. Baubinienė, 
sekretorius - Alf. Sadauskas.

Gegužės 20-23 d.d. Melburno 
skautės suruošė 4 dienų stovyklą 
Tootgarook apylinkėje esančioje 
p.p. Raudžių sodyboje. Stovyklavo 
22 skautės ir paukštytės, vadovau
jamos v.s.sl. Renės Skirkaitės. 
Stovyklą globojo ps. Birutė Ado
mavičienė.

Rugpjūčio 19-29 d.d. Amerikoje 
įvykusioje Jubiliejinėje 55-mečio 
stovykloje Australijos rajoną 
atstovavo v.s.v.sl. Rasa Milvydai
tė, jauna tunto skaučių vadovė.

Džiugo tunte šiuo metu veikia 
jaun. skaučių, skaučių Živilės, 
jaun. skautų DLK Gedimino ir 
skautų Kun. Margio draugovės, 
vyr. skaučių Audros ir sk. vyčių 
Antano Krauso vardo būreliai bei 
jūrų skautų laivas su jūros budžių 
įgula. Paskutinėmis žiniomis, ilga
metis Džiugo tuntininkas s. Vladas 
Stasiliūnas iš pareigų atsistatydi
no. Tuntininko pareigas eina 
s.v.v.sl. Narcizas Ramanauskas.

Rugsėjo 18 d., po sunkios opera
cijos, mirė vyr. skautė si. Aldona 
Jaciunskytė-Navakienė. 1949 m. 
sesė Aldona suorganizavo ir vado
vavo Adelaidės pirmajam vyr. 
skaučių vienetui. Ilsėkis ramybėje, 
sese!

Spalio 5-8 d.d. suruoštoji 
Meadows apylinkėse vyr. skaučių - 
skautų vyčių stovykla praėjo pasi
sekimo ženklu. Stovyklą suorgani
zavo v. skautė Auksė Stankevičiū
tė, vadovavo s. vytis Vytautas P. 
Neverauskas.

Snalio 11 įvykusiame Vilniaus 
tu’ ;o vadijos posėdyje nutarta 
metinę tunto stovyklą ruošti tuoj 
po kalėdinių atostogų - sausio 9-16 
dienomis.

Neseniai perorganizuotoji skau
čių draugovė pasirinko Birutės

NULEISTOS BALTIJOS BURĖS

Pavargęs rudens vėjas lengvai 
ridena Grant parko lapus ir perne- 
šęs per uosto krantinę meta į 
Michigano pilką vandenį. Indėnų 
vasaros saulė sunkiai brenda per 
rūkus ir slepiasi už Chicagos dan
goraižių. Monroe uosto jachtų 
stiebų miškas siūbuoja, lyg di
džiausio vėjo draskomas. Tai ne 
išdykėlis vėjas. Tai Neptūnas 
krato savo žilą barzdą Michigano 
platybėse, supykęs, kad ir gervės 
ir žąsys jau į pietus skrenda. Na, ir 
pakyla bangos, kei Neptūnas barz
dą krato. Jų neatlaiko nei platūs

B.Ž.

uosto molai, ir pakrantės uolos 
baltus purslus iki dangaus išmeta.

- Broli vade, laikas “Baltiją” į 
žiemos dokus vesti, - raportavau 
budžių įgulos vadui.

- Šeštadienį dirbu, negaliu padė
ti, rask kitą talkininką, - aiškinosi 
brolis Leopoldas.

Dar keli telefono skambinimai ir 
pagaliau brolis Jonas Paronis su
tinka būti pirmuoju šturmanu.

Spalio šeštadienio rytas dar 
miega Chicagos Monroe uoste. 
Neptūnas vis šiaušia vandens pa
viršių ir bangavimas kaip po
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audros.
- Geriau vargu ar bebus, Jonai. 

Michiganu jau ateina ruduo. Atei
na rudens audros.

- Aš nebijau. Skilvis irgi geras. 
Plaukiam! - Jonas reiškė pasitikė
jimą “Baltijos” jachtai ir kapitonui.

- Plaukiam! - sutikau aš ir dinge 
per uosto “duobutes” nešė mus 
prie “Baltijos”. Jachtos motoras 
vienodai dirbo ir abu bakai buvo 
pilni benzino penkių valandų kelio
nei. Jau prieš savaitę su broliu 
Vladu jachtą paruošėm kelionei. 
Buriavimas ir tada jau buvo nebe 
malonus. Perdaug Neptūnas kratė 
barzdą.

- Kada tu, Jurgi, varai savo 
jachtą? - klausėm brolio Anyso tą 
sekmadienį.

- Turbūt kartu su jumis, jei ne
bus audringa.

Dabar pūtė lengvas pietų vėjas, į 
kurį tiesiai, mes plaukėme.

- Neiškrisk per bortą, - stipriai 
banguojant šaukiau Jonui. - 
Turime užsukti į Burnham uostą 
nuimti stiebą!

Ankstyvą rytą Burnham jacht
klubas dar miegojo. Nebuvo dar 
nei krano operatoriaus kiniečio 
Joe. Prisirišome prie krantinės ir 
ėmėme tvarkyti takelažą. Žemyn 
nuslydo didžburė, susivyniojo šotai 
ir buomas įlindo į jachtos kajutę.

Mintyse vėl atgijo prabėgusi 
vasara su buriavimo malonumais.

Chicagos jūr. budžių jachta 
BALTIJA, po vasaros buriavimų 
grįžusi į žiemos uostą, su kapitonu 
jvs Br. Juodeliu.

Tiesa, šis sezonas nebuvo toks 
darbingas, kaip praeitų metų. Šie
metinis jachtos- logas rodė tik 22 
plaukimus, padarant viso 192 jūr
myles. Jachtą vedė kapitonas jvs 
Br. Juodelis 13 kartų, dr. J. Any- 
sas - 6 kartus, jps R. Kunstmanas - 
13 kartų, ir ps L. Kupcikevičius 
kartą. Buriavimo įgulas viso su

Atsimeni, kaip mes linksmai 
stovyklavom... Sesės jūreivės 
Bružaitė ir Jarašiutė.

darė 59 broliai ir.sesės, atliekant 
buriavimo praktiką. Trys jų atliko 
trečios eilės jachtos vado praktinio 
buriavimo stažą ir išlaikė egzami
nus. Tai broliai E. Leipus, L. Kup
cikevičius ir VI. Rupinskas.

Nepavyko atlikti tolimesnių ke
lionių. Tuntų stovyklos, Jubiliejinė 
stovykla atnešė budžių įgulai įvai
rius vadovavimo darbus. Tačiau 
eilė vakarų ir savaitgalių buvo 
praleista buriuojant plačiajame 
Michigane.

- Let’s go boys! - pertraukė sva
jones mūsų bičiulis Joe, ateidamas 
nuo klubo.

Rudens vėjas nunešė prisimini
mus, ir dabar vėl reikėjo tvirtai 
laikyti “Baltijos” vairą, kopiant 
duobėtą, rudeninį Michigano van
denį. Į viršų pašokęs stiebas išsi
tiesė ant denio. Išlipo iš vandens 
dinge. Sukaukė motoras. Jachta 
pasileido paskutinei vasaros ke
lionei.

Netoliese tarp bangų siūbavo 
dar dvi jachtos su nuleistomis bu
rėmis ir stiebais. Visi plaukėm į 
žiemos dokus.

- Gaila, kad Chicagoje toks 
trumpas buriavimo sezonas, - 
atspėjo mano mintį Jonas.

- Gaila, - atsidusau ir aš. - Gal 
reikės Kalėdoms pasukti į Karibų 
jūrą...

Br. J.
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TORONTO KRONIKA

Mindaugo dr-vės iškyloje spalio 
28 d. dalyvavo 24 skautai ir vado
vai. Nors lijo visą dieną, bet min- 
daugėnai įvykdė numatytą pro
gramą: miško žaidimą, praktišką 
su kompasu, valgio gaminimąsi. 
Sukurtas laužas tokią dieną buvo 
didelė vertybė. Iškylą baigiant, 
dr-vė turėjo po atviru dangumi 
sueigą. Sekanti sueiga - Lietuvių 
Namuose lapkričio 12 d.

Sveikiname į sktn. St. Kairio 
muzikinį vienetą įstojusias kankli
ninkes: L. Keršytę, A. Sendžikaitę, 
R. Jonikaitę, V. Turūtaitę, R. Ka- 
rosaitę, R. Draugėlytę, D. Drau- 
gelytę ir R. Vaitkutę.

Steigiamas akademikų skautų 
vienetas, kurio tėvūnu sutiko būti 
fil. ps. dr. A. Dailydė. Norintieji 
stoti į Korp. “Vytis” eiles arba 
gauti daugiau informacijų kreipiasi 
į A. Gaputį tel. 763-3759.

Kunigaikštienės Birutės vyr. 
skaučių dr-vės sueigoje spalio 24 d. 
pas draugininkę ps. A. šeškuvienę 
įžodį davė A. Totoraitienė. Svei
kiname. Draugovės adj. - G. Balta
duonienė.

Vaidilučių vyr. skaučių dr-vės 
draugininke - G. Vasiliauskaitė, 
adj. - D. Steponaitienė.

Toronto tuntininkas s. P. Būtė
nas (dešinėje) įteikia jo paties pa
darytą lazdą v.s. V. Šenbergui; 
Jub. Stovykla.

V. Bacevičiaus nuotr.

Toronto vyr. skautės L. Rusi- 
naitė ir S. Valiūnaitė buvo nuny
kusios į Clevelandą pas p.p. Mi- 
kulskius pasimokyti kankliavimo.

99999999999999999999*

ŠAUNIOS SK. AIDO 
SUKAKTUVĖS

Šventiškai nusiteikę svečiai, 
viešnios ir būriai taut, drabužiais 
pasidabinusių mergaičių-jaunuolių 
lapkričio 10-tos dienos vakare sku
bėjo į Chicagos Jaunimo Centro 
rūmus. Rinkosi neeiliniam įvykiui: 
SKAUTŲ AIDO penkiasdešimt
mečio sukaktį paminėti, jo darbuo
tojus pasveikinti ir ateities dar
bams padrąsinti.

Minėjimą rengė Vidurio rajono 
vadovybė - rajono vadas v.s. Pr. 
Nedas su vadeivomis s. D. Eidu- 
kiene ir v.s. A. Karaliūnu bei būriu 
darbščių talkininkų. Dalyvavo arti 
trijų šimtų asmenų, jų tarpe net 4 
buvę Vyr. Skautininkai - poetė 
Juoze Vaičiūnienė, Al. Jonikienė, 
VI. Vijeikis (dabartinis S.A. techn. 
redaktorius) ir Br. Juodelis; sve
čiavosi taip pat buv. Tarybos pirm, 
v.s. E. Korzonas, ilgamečiai sąjun
gos dvasios vadovai skautininkai 
kun. Pr. Garšva ir kun. J. Vaišnys, 
S.J., skautiškojo judėjimo “aidas” - 
žurn. VI. Būtėnas, Chicagos tunti- 
ninkai, visa eilė skautininkų-ių bei 
gausus būrys šaunaus skautiško 
jaunimo. SKAUTŲ AIDO šeimą 
atstovavo trys redaktoriai - iš 
Oakvillės atvykęs Tar. p-kas v.s.

A. Saulaitis (Aidą redagavęs tris 
kartus), Toronto laikų redaktorius 
v.s. Č. Senkevičius ir dabartinis - s. 
J. Toliušis su savo redakcine ko
legija.

Minėjimą atidarė Vidurio rajono 
vadas, sveikindamas Skautų Aidą 
ir linkėdamas, kad šis skautiškasis 
žurnalas prisidėtų prie mūsų jau
nųjų rašytojų ugdymo. Taip pat 
pasveikino brolį J. Toliušį, kuris, 
įdomiu sutapimu, kartu su savo 
redaguojamu žurnalu švenčia ir 
savo tokią pat gyvenimo sukaktį.

Vakaro programą vesti pakvies
ta vyr. skautė t.n. Lydija Jadvir- 
šytė.

V.s. A. Saulaitis savo žodyje 
džiaugėsi, kad Sk. Aidas yra skau
tiškos minties, širdies ir jausmų 
reiškėjas, mūsų skautiškos veiklos 
veidrodis. Jis lydi mus nuo pirmo 
skautiško žingsnelio ir lydės tol, 
kol tik mes juo domėsimės. Buv. 
torontiškis redaktorius Č. Senke
vičius kvietė visus daugiau domė
tis Skautų Aidu ir, nepasiduodant 
pesimizmui, skiepyti jaunimui su
sidomėjimą mūsų spauda. Dabar
tinis redaktorius, užbaigdamas 
ketverių metų redakcinį darbą, 
kvietė visus skaityti bei remti 
skautišką ir aplamai ietuvišką 
spaudą, nes kai jau nebeturėsime 
savos spaudos, lietuvybei išeivijoje 
ateis juodoji diena.

Perskaičius Liet. General. Kon- 
sulės Chicagoje ps. J. Daužvardie- 
nės, Vilties draugijos, Dirvos re
dakcijos ir Detroite Baltijos tunto 
sveikinimus, oficialią dalį sesė 
Lydija užbaigė Juozės Vaičiūnie
nės eilėraščiu, parašytu Skautų 
Aido sukakties progai.

Meninę vakaro programą atliko 
jaunimas. Skautininko A. Kezio, 
SJ, suorganizuotas ir muz. F. 
Strolios vadovaujamas Jaunimo 
Centro Choras padainavo 4 dainas, 
o skautų taut, šokių grupė Jaunimo 
Viltis, vad. ps. D. Bruškytės ir ps. 
A. Markulio, pašoko tris taut, šo
kius. Įvertinimo užsipelno ir E. 
Pakštaitės vadovaujamos jauno
sios kanklininkės, palydėjusios 
choro dainas. Pabaigai skautinin- 
kių sekstetas, muz. F. Stroliai 
akordeonu palydint, linksmomis 
melodijomis “nupasakojo” Sk. Aido 
darbuotojų rūpesčius, džiaugsmus
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ir kitus redakcijos nutikimus.
Vakaro vaišes pradėjo visi trys 

redaktoriai, uždegdami žvakeles 
ant “mamūnėlės” v.s. 0. Siliūnie- 
nės iškepto sukaktuvinio raguolio. 
Visiems besivaišinant, smagia 
muzika šokiams išjudino naujas 
jaunimo orkestras Vytis, kuriame 
skautus atstovauja du broliai Ko- 
žicos.

Sukaktuvių proga buvo išleistas 
Sk. Aido sukakčiai paminėti leidi
nėlis, suredaguotas v.s. 0. Roznie- 
kienės, ir red. kolektyvo narės ps. 
I. Šerelienės meniškai paruošta 
skautiškos spaudos parodėlė. Pa
rodos eksponatai daugumoje pasi
skolinti iš v.s. Br. Kviklio archyvo.

IR
. į

ps. Irena Sereliene, suorganizavusi 
skautiškos spaudos parodą, prie v.s. VI. 
Vijeikio pagaminto S.A. redaktorių fote 
montažo.

Skautų Aido kampelis parodoje.

G. Plačo nuotr.

aanBHEiiRasiaiiiaiEDS

TARYBOS PIRMININKAS 
OTCAGč —

LSS Tarybos Pirmininkas v.s. 
Antanas Saulaitis kelioms dienoms 
buvo atvykęs i Chicagą. Pirmiau
sia, kaip ilgametis Skautų Aido 
žurnalo redaktorius (16 metų), da
lyvavo lapkričio 10 d. Jaunimo 
Centre įvykusiame Skautų Aido 50 
metų sukakties minėjime. Viešėji
mo proga tarėsi su čia gyvenan
čiais Tarybos nariais bei kitais 
aukštaisiais vadovais; po Jubilieji
nės Stovyklos (kurios viršininkas 
buvo pats Tarybos Pirmininkas) 
užgriuvo visa gausa neeilinių Liet. 
Skautų S-gos veiklos klausimų. 
Tarybos Pirmininką globojo Vidu
rio Rajono Vadija, o Kernavės 
skaučių tuntas pasikvietė į iškil
mingąją sueigą.

LSS vadovybę, vadovės - vadovus, 
seses ir brolius

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1974 Metų 
proga sveikina

Chicagos Skaučių Aušros Vartų Tuntas
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CLEVELANDO VEIDAI
Spalio 22 d. į paskautininkio 

laipsni pakelti vadovai E. Giedrai
tytė, R. Švarcas ir A. Miškinienė, 
po įžodžio apeigų.

Vyr. skautė I. Šamatauskaitė 
priima vienkartinę stipendiją iš 
buv. PLB p-ko S. Barzduko. Ši do
vana įteikta per penktąjį abitu
rientų balių lapkr. 5 d. 4

Naujam paskautininkui R. Švar
cui gerojo darbelio mazgą užriša 
v.s. V. Šenbergas (spalio 22 d.).

Vyr. skautė Vida Barauskaitė iš 
Anglijos su savo mecenatu, cleve- 
landiškiu p. V. Šnioliu, kuris ap
mokėjo Vidos kelionę į jub. sto
vyklą.
KB5

Aš myliu gintaro tėvynę, 
žavingą, gražią kalbą jos, 
žydrias akis dąpgaus mėlynėj 
ir Vilnią - švyturį tautos.

tš myliu sesę linaakę, 
)rolelį, tėvelius senus, 
>aukštelią dainą sutartinę, 
gimtuosius vieškelius, laukus.

Pranas Ims rys

Pirmasis įžodis Aušros Vartų 
Šatrijos draugovėje: D. Buinevi- 
čiūtei kaklaraištį riša d-kė si. I. 
Ivanauskaitė. Prie tunto vėliavos 
D. Sutkutė.
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Pirmūnas P. Jurgėla pašnekesė- 
lyje su Chicagos oro skautais.

Nuotr. V. Kizlaičio

Susitikome iš j valstybių: J. 
Maslauskas - Anglija, Č. Kiliulis - 
JAV, dr. A. Mauragis - Australija 
ir A. Veršelis - Vokietija.

Iškilmės vėliavų aikštėje rug- 
piūčio 25 d.

Nuotr. V. Kizlaičio

Jubiliejinėje stovykloje Beau
mont, Ohio 1973 m. rugpiūčio 25 d. 
stovyklaujantieji skautininkai ir 
skautininkės pagerbė pirmąjį Lie
tuvos skautų vyriausią skautininką 
v.s. V. Šenbergą. Dalyvavo per 110 
vadovų. Nuotraukoje dalis šio su
sirinkimo dalyvių. Pirmoje eilėje 
sėdi iš kairės: s. J, Budrienė, LSS 
vyr. skautin. s. Lilė Milukienė, 
LSB vyr. skautin. v.s. Petras 
Molis, LSS tarybos pirm. v.s. An
tanas Saulaitis, pirmūnas v.s. 
Petras Jurgėla, jubiliatas, Švenčius 
75-jį gimtadienį, v.s. Vsevolodas 
Šenbergas, v.s. Apolonija Šenber- 
gienė, v.s. Kurgonienė, Lietuvos 
atstovas prie Vatikano Stasys Lo
zoraitis, jr., v.s. Ona Zailskienė, 
v.s. Aleksas Mauragis (Sydney, 
Australija) ir v.s. Vladas Vijeikis.

Nuotrauka V. Kizlaičio

Svečiai Jubiliejinėje (iš kairės): 
latvių VS Fr. Sipols, estas vadovas 
Uno Juerima, latvių Amerikos ra
jono vadas Raim. Čaks ir mūsų 
skautininkai V. Kizlaitis, įkūrėjas 
P. Jurgėla, V. Jokūbaitis.

Nuotr. V. Kizlaičio
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Sesė Asta Ramanauskaitė įteikia 
ramunės žiedą viešniai VS Lilei 
Milukienei. A

KAS LAIMĖJO KONKURSĄ?

Prieš metus laiko vyr. skaučių - 
skautų vyčių suvažiavime buvo 
paskelbtas rašinio konkursas, ku
riame dalyvavo tik... viena vyr. 
skautė - v.sl. Asta Ramanauskaitė 
iš Aušros Vartų tunto.

Štai kelios šio rašinio mintys 
apie Simą Kudirką:

“Kudirka pasiliko jaunimui ko
vojančios ir kenčiančios Lietuvos 
simbolis. Jaunimas mėgsta drąsą. 
Simas Kudirka išliko tikru kariu. 
Jo drąsa teisme yra lietuviams 
jaunuoliams pavyzdys. Tikėdama
sis, kad bus sušaudytas, jis prašė 
Lietuvai nepriklausomybės.

Mūsų idėjos dar vis bręsta, tvir
tėja. Kartais yra sunku suprasti 
tėvynės Lietuvos reikalus, nes 
daugelis nesame jos matę. Pri
klausydami lietuviškoms organiza
cijoms ir lankydami lituanistines 
mokyklas, stengiamės suprasti 
sunkias lietuvio pareigas. Aš 
laikau Simą Kudirką herojumi, 
gerbiu jo drąsą, bet ne vienas 
herojus išgelbės lietuvių tautą, o 
visi susipratę lietuviai kartu 
dirbdami.

Anglijos Rajono vadeiva v.s. J. 
Maslauskas (kairėje) priima iš 
Brolijos VS Petro Molio dovanėlę - 
Vytauto antspaudą. Trečias iš kai
rės - “australiokas" v.s. A. Maura- 
gis.

V. Bacevičiaus nuotr.

I
Jubiliejinėje susitiko trys ČES

LOVAI: Sinkevičius iš Kanados, 
Kiliulis iš Rytų ir Anužis iš De
troito.
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SKAUTU AIDAS 
6840 SO Campbell 
Chicago; ILL. 60629

ALp(LKA)3083 
s.Biae 1973, Nr.10 
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TARP ESKIMU SKAUTU

Pirmasis: Pernai mūsų sto
vykloje taip staiga krito termo
metras, kad užmušė po juo tupė
jusią katą.

Antrasis: O aš kartą naktinėje 
iškyloje turėjau užsidegąs žiba
linę lempą, ir kai išaušus ją už
sukau, liepsna taip ir liko pavir
tusi į ledą.

Trečiasis: Didžiausi šalčiai 
buvo mūsų stovykloje: vieną rytą 
aš išpyliau laukan kibirą karšto 
vandens ir vanduo taip greit už
šalo, kad paėmus ledą, jis dar 
buvo šiltas...

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
Šypsenų atgarsiai

PAKLUSNI MAMA

Sesė Rima prie laužo sako savo 
mamai:

- Mama, tau šalta. Užsitrauk tą 
megztinį.

Mama pasikelia ir rankoje laiko
mą megztinį užsivelka.

Rima savo savo sesutei Vidai:
- Paklusni .mama!

KALBOS DALYKAI

Paukštyčių globėja sako paukš
tytei:

- Kokia tu neklaužada!
Paukštytė:
- 0 ne, sese skautininke, aš esif 

klaužada, klaužada.

*

Valgykloje.
Būrelio vadovė mažiausiai 

paukštytei:
- Leisk, aš nulupsiu tau kiaušinį!
- Nenoriu valgyti. Tegul kiauši

nis lieka užluptas.

*

Vakare paukštyčių pastovyklėje.
Komendante:
- Užgesinu šviesą, ir miegokim!
Aldutė:
- Atgesinkit, sese, aš dar nenoriu1 

miegoti!

30 711268
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