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SKAUTU AIDO
BENDRADARBIUS IR

SKAITYTOJUS SVEIKINA
Mieli Skautų Aido 
skaitytojai,

Gimtosios žemės ilgesio vedami, 
siunčiame mūsų nuoširdžius, skau
tiškus sveikinimus ir linkėjimus iš 
Pasaulinės skautų Jamboree’s, 
Norvegijoje.

Mes džiaugiamės galėdami daly
vauti šioje šventėje. Dedame pa
stangas ir stengiamės išnaudoti

H.thWORLD jamboree
LILLEHAMMER — NORWAY -1975

visas galimybes parodyti pasaulio 
skautams, kad lietuviškoji skautija 
išeivijoje yra gyva, veržli, tikinti į 
Aukščiausią, mylinti savo kraštą ir 
siekianti laisvės ir nepriklausomy
bės Lietuvai.

Budime!

Iš Anglijos rajono skautų 26-tos 
vasaros stovyklos Lietuvių Sody
boje siunčiame sveikinimus ir lin
kėjimus sesėms ir broliams Ame
rikoje, Kanadoje, Australijoje ir 
Europoje.

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
T. Naras, Shrewsbury, Ma. $10.00

Garbės prenumerata

AUKOS

v.s. P. Molis BVS, 
v.s. J. Maslauskas ir 
s.v.sl. V. Zinkus

Budime! Anglijos lietuviai 
skautai ir skautės

Siunčiu nuoširdžius sveikinimus 
iš 14-tos Pasaulinės Jamboree’s, 
Lillehammer, Norvegijos.

Tarnauju,
s.v.sl. V. Zinkus
LSB Anglijos rajono 
atstovas

Prof. Mečys Mackevičius,
Lockport, Ill. $100.00

Neries tuntas, Waterbury,
Conn., ps. A. Bulotienė t-kė 5.00 

0. Rozniekienė,
Oak Lawn, Ill. 5.00

L Toliušytė, Chicago, Ill. 5.00

Visiems nuoširdžiai dėkojame.

Redakcija ir administracija
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Kaip džiugu yra matyti stovyklose ar šventėse 
atskirus vienetus gražiai parodančius savo grupės 
dvasią, pasididžiavimą savo tuntu ar draugove. Gali
ma drąsiai sakyti, kad taip laimingi yra visi mūsų 
Sąjungos vienetai - ir didieji tuntai ir vieniši būreliai. 
Tas įrodo mūsų vadovų darbą, pasiaukojimą, suge
bėjimą.

Bet„ visame tame dar trūksta vienos svarbios 
dalelės - didesnio noro, dalyvavimo, pagarbos, pasi
didžiavimo ir supratimo Sąjungai, Seserijai ar Bro
lijai. Neabejoju, kad tie, kurie skaitote dabar šiuos 
žodelius, nustebsite, nesutiksite ir pan. Štai kodėl 
kartais užpuola tokios mintys:

Dažnai gaunu nuotraukų su parašu “Seserija mūsų 
stovykloje”. Tuoj pagalvoju, kad čia turiu matyti 
pora tūkstančių lietuvaičių skaučių. 0 iš tikrųjų, ten 
stovi Vyriausia Skautininke ir kelios Seserijos vadi- 
jos narės. Tai ne Seserija, tai mūsų vadovės. Seserija 
esame mes - ir sesė tolimoj Australijoj, ir arčiausiai 
Lietuvos esanti Vasario 16 gimnazijos skautė, ir 
Kanadoj ir Amerikoje gyvenanti.

Arba išgirsti: “Čia Brolijos reikalas”, “Pažiūrė
sime, ką Brolija padarys”. Tie žodžiai būna taikomi 
Brolijos vadijai. Bet vadija, tai dar ne Brolija, kaip 
draugininkas vienas nesudaro draugovės. Brolija 
esame mes. Gyvuoja mūsų vienetai - gyvuoja Brolija, 
silpsta vienas kuris - liūdna visiems.

Ir nesvarbu, kad vienas kito nepažįstame. Vistiek 
esame vienos sąjungos nariai. Vaikams tas nėra bū
tina suprasti, nes didesnių tuntų nariai irgi vienas 
kito arčiau nepažįsta. Tai ką čia bekalbėti apie Sese
rijos ar Brolijos supratimą. Bet vadovai - tai jau kas 
kita. Turi rūpėti sava draugovė, savas tuntas, rajo
nas ir visų-mūsų Sąjunga. Mūsų pareiga yra žinoti, 
pažinti ir dalyvauti. Kaip draugininkui gerai sekasi 
darbas, kai skiltys mielai dalyvauja įvairiuose užsi
ėmimuose, taip tuntininko darbai palengvėja, kai turi 
tunto vadijos ir tėvų pritarimą. Lygiai taip pat ir 
mūsų Vyriausi Skautininkai su vadijomis stengiasi 
įvykdyti vieną ar kitą gerą darbą, kuriam turi pri
tarti ir dalyvauti mūsų vienetų vadovai-ės, o per juos 
ir mes visi - Seserija ir Brolija.

Laisvėje gyvendami, turime teisę broliškai vieno 
ar kito nemėgti, kitaip galvoti. Bet yra darbų, ku
riuose negali būti jokių abejonių, nepritarimų, ar 
apsileidimų.

Pavyzdžiui Seserijos socialinis skyrius ir Brolijos 
Jamboree fondas. Kiek tuntininkų apie tai pagalvoja. 
0 jeigu jie ir pagalvoja, tai kiek pritarimo sulaukia iš 
savos vadijos? Kiek tie skyriai gauna, kad mūsų visų 
vardu galėtų padėti nelaimingam? Tie skyriai nėra 
vien jų vedėjų nuosavybė ar rūpestis - tai yra mūsų 
visų - Seserijos ir Brolijos - gerasis darbelis.

Kita mintis - skautiškoji spauda. Turime tiek daug 
įvairių knygų. Ar jas naudojame, ar lavinamės? Pa
jėgesnieji tuntai išleidžia gabesnių sesių ar brolių 
knygutes pritaikytas šių dienų jaunimui. Jos daugu
moje ir lieka savame tunte. Jei mūsų vadovai pagal
votų truputėlį plačiau ir toliau, negu savas kiemas, - 
geru darbu visi naudotumės.

Negaliu atsistebėti ps. B. Abromaitienės iš Toron
to darbu. Jos ir jos padėjėjų organizuojami Toronto 
skautai ir visuomenė kasmet Skautų Aidui surenka 
$200-400. Kas daugiau taip yra padaręs? Tik s. VI. 
Bacevičius Clevelande kasmet surinkdamas apie 80 
įvairių prenumeratų. O kur kiti? Skautų Aidas pre
numeratorių ir aukotojų yra išlaikomas, bet jei visi 
šiame darbe dalyvautų... ir ne vien prenumeratomis. 
Kiekvienas vadovas turėtų rūpintis, kad Skautų Aido 
puslapiuose nors kelis kart į metus pakliūtų jo drau
govė, skiltis, tuntas. Taip mūšų sesės ir broliai įpras
tų save matyti ir kitus pažinti savoj šeimoj*- Seserijoj 
ir Brolijoj.

Artinasi pasaulio lietuvių jaunimo kongresas Pietų 
Amerikoje. Iš lietuvių dienraščiuose skelbiamų pa
vardžių matyti, kad atstovų tarpe bus ir mūsų Sąjun
gos narių. Net pats Pirmininkas yra skautas. Kaip 
būtų gera, jei jie ten nuvažiavę turėtų po gerą, 
skambų žodį Seserijai ir Brolijai. Kad jie pasižymės 
ten geru darbu ir elgesiu, tą visi žinome; taip visada 
ir buvo. Bet kartais norėtųsi tai ir išgirsti... Atsipra
šau už tuštumą...

Šiais metais įsteigtas LSŠ Lietuviškosios skau- 
tybės fondas. Paskelbti jo nuostatai. Jis yra “skau
tiškojo jaunimo ugdymo darbams remti”. Milijono 
mes nesudėsime - jo ir nereikia. Taip jau esame įpra
tę, kad mūsų vienetai patys užsidirba veiklai vieto
vėse, bet SAVO fondo mums reikia ir kiekvieno 
tunto, draugovės ar būrelio pareiga yra būti jo nariu. 
Gi sesėms ir broliams skautininkams dabar bus gera 
proga prisidėti. Tai yra mūsų visų - Sąjungos rei
kalas.

AN 
LIETUVOS Į
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“Žmogus be Dievo yra mažai vertas”, R. Baden- 
Powell.

“Argi tu Dievo nematai? Jis prie kiekvieno tykaus 
šaltinio, prie kiekvieno žydinčio medžio mane sutinka 
savo meilės šiluma”, J. W, Goethe.

“Mano Dieve, koks gi Tu būtumei mažas, jeigu 
mano protas įstengtų Tave aprėpti”, šv. Pranciškus 
Salezietis.

***

Tikėjimu į Dievą yra pagrįsta skautybės pasaulė
žiūra. 1974 m. aukščiausias JAV teismas paskelbė 
sprendimą, kad žmogus, nepripažįstąs Dievo, negali 
priklausyti skautų organizacijai.

- Kokį Dievą aš tikiu? Dievą, iš molio lipdantį 
Adomą? Dievą, kurio Rusijos astronautas Titovas 
ieškojo erdvėje? Dievą, kurį neigia ir prieš kurį 
kovoja įvairūs “izmai”? Ar Dievą “Pasaulio ir viso kas 
jame yra, Kūrėją ... gyvenantį ne rankų darbo šven
tyklose ... duodantį visiems gyvybę ... kuriame mes 
gyvename, judame ir esame” (apšt. darb. 17, 24-28)?

Iš naujai ruošiamos knygos 
“Skautybė Lietuvaitei”

LIETUVIU SKAUTU 
BROLIJOJE

IŠ VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMU.

Cleveland Pilėnų tunto tuntininkui ps. R. Vasiui iš
vykus gyventi į kitą miestą, tuntininku laikinai ski- , 
riamas s.v.v.sl. Remigijus Belzinskas.

Bostono Žalgirio tunto tuntininko kadencija pratę
siama iki 1976.4.1.

UŽ NUOPELNUS ordinu apdovanoti j.v.s. V. Pe- 
tukauskas ir j.s. D. Kižys Clevelande.

Nuo 1975.7.15. JSS Vidurio Rajono Įgal. Pavaduo
tojo postas panaikinamas.

MŪSŲ SKAUTYBĖ IR MES
Skautiškuoju ugdymu siekiame, kad asmuo, kaip 

SKAUTAS - SKAUTĖ, būtų tokie, kurie - 
supranta skautybės idealus, 
užsidegę siekti skautybės idealų, 
gyvena pagal savo duotą įžodį ir vykdo įstatus, 
sugeba palaipsniui išeiti skautiškojo lavinimo 

programas, . ;
pajėgia reikštis organizacinėje sistemoje, 
asmeniškai įtampa į lietuvių skautybės junginius 

savo aplinkoje.
Vadovai-vadovės turi viską daryti, kad mūsų sesės 

ir broliai, kuriais rūpinamasi ir kurie mūsų organiza
cijos globojami, galėtų tinkamai augti, tobulintis ir 
laimingai žengti pirmyn.

***

Lietuvių skautybės siekiama, kad dabar ir ateityje, 
būtų ar išaugtų, asmuo kaip vadovas-vadovė, kurie 
sugebėtų išlaikyti lietuviškąją skautybę gyvą, sveiką 
ir tarnaujančią lietuvių tautai.

Todėl svarbu, kad išaugtų vadovų-vadovių, kurie 
siektų tapti vis tobulėjančiais žmonėmis, 
stengtųsi įgyti galimai daugiau skautiškojo 

patyrimo,
pastoviai rūpintųsi būti geri pavyzdžiai jaunes

niems, s □
noriai dalintųsi savo patyrimu ir žiniomis su kitais, 
sugebėtų 'vadovauti užsiėmimuose, iškylose bei 

stovyklose,
mėgtų gamtą ir mokėtų joje tinkamai manytis, 
pastoviai gilintųsi į lietuviškuosius reikalus, 
budėtų!

v.s. A. Saulaįtis

LSB ATLANTO RAJONO VADEIVOS 
APLINKRAŠTYJE

Š.m.balandžio 12 d. Hartford, Conn. įvyko Atlanto 
rajono suvažiavimas, kurį globojo Tėviškės vietinin- 
kija. Dalyvavo Bostono, Elizabeth, Hartford, New 
York, Philadelphia, Waterbury ir Worcester vadovai. 
Programoje buvo vadovų pranešimai, j.s. G. Čepas ir 
v.j.s. M. Manomaitis, Atlanto rajono Vadeiva paruo
šė, bei skaidrėmis iliustravo pašnekesius “Skautų 
iškyla” ir “Pasirengimas iškylai”. Skautų vyčių rei
kalais kalbėjo s. A. Valančiūnas.

Gegužės 24-25 d.d. Putnam, Conn. Atlanto rajono 
Vilkiukų skyrius surengė Vilkiukų šventę.

Birželio 28-29 d.d. skautų sporto šventė įvyko 
Worcester, Mass. Maironio parke. Vadovas - Nevėžio 
tunto tuntininkas s. R. Jakubauskas. Globojo - 
Worcester skautų tėvų komitetas.

Atlanto rajono stovyklos viršininku pakviestas v.s. 
A. Bobelis, skautų pastovyklės viršininku - j.s. G. 
Čepas.
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IR PAGALVOK — 
NAUJA NARĖ MUSU 

DRAUGOVĖJE

KAIP JĄ PRIIMSIME?

Hm... kur ją dėti? Pas “širšes” - 
sukandžios, pas “Vištas” - nepa- 
ruoš. Eik pas “Musmires”.

Šiandien kalbėsimės ką veiksime 
sekantį sekmadienį.

Jeigu nelytų - būtų gerai kur 
irs paiškylauti, jei rasim kas pa

veža. Jei visos susirinks - galėsim 
pažaisti, jei sviedinį atrasiu. Jei 
bus blogas oras - turėsim mokytis 
įstatus, be jų - neduosit įžodžio!

***

Štai, sesės, nauja skautė “Bičių” 
skilčiai!

“Bičių” skiltis - kandidatės. Jos 
ruošiasi būti tikromis skautėmis.

Ruoštis labai įdomu: visos kartu 
žaidžia, dainuoja, iškylauja, sto
vyklauja, mokosi rišti mazgus, at
pažinti kelio ženklus.

Bet pirmoje eilėje - skautės 
įstatai. Tai yra mūsų gyvenimo ir
elgesio pagrindiniai kelio ženklai.

Ketvirtas įstatas - skautė draugė 
savo artimui ir sesuo kitai skautei. 
Mūsų naujoji narė nuo šiandien yra 
mūsų sesė; jai prisegsime gėlytę ir 
skilties šūkiu paklausime: “Bitute 
pilkoji, iš kur medų nešioji?”

***

M.K. Čiurlionio paveikslas
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LSS TARYBA 1975

LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGOS 
LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS

1. Lietuvių Skautų Sąjunga steigia LIETUVIŠKO
SIOS SKAUTYBĖS FONDĄ skautiškojo jaunimo 
ugdymo darbams remti.

Lietuviškosios Skautybės Fondas yra Lietuvių 
Skautų Sąjungos dalis.

2. Lietuviškosios Skautybės Fondo lėšas sudaro:

1. Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybės įnašai;
2. Lietuvių Skautų Sąjungos šakų, padalinių, vie

netų ir k. įnašai;
3. paskirų asmenų aukos;
4. palikimai ir dovanos;
5. kitos pajamos.

3. Lietuviškosios Skautybės Fondui aukotojų yra 
šios kategorijos:

I. Fundatoriai, paaukoję $1.000,- ir daugiau.
II. Garbės Aukotojai, paaukoję $500, - ir daugiau.

III. Aukotojai, paaukoję $100,- ir daugiau.
IV. Rėmėjai, paaukoję mažiau kaip $100,-.

4. Lietuviškosios Skautybės Fondo aukotojai gali 
būti asmens ir organizacijos.

5. LS Fondo pagrindinio kapitalo (2 str.) naudoja
mos tik palūkanos, jei atitinkamo įnešėjo ar aukotojo 
nenurodyta kitaip.

6. Jei aukotojas, skirdamas didesnę auką LS Fon
dui, išreiškia ir tam tikrą pageidavimą, kaip jo auka 
galėtų būti panaudojama jaunimo ugdymo darbams 
remti, LS Fondo valdyba, priėmusi tokią auką, pra
neša ir LSS Tarybos Pirmijai.

7. Pagrindinį kapitalą jaunimo ugdymo darbams 
remti galima naudoti tik LSS Tarybai 4/5 balsų dau
guma nutarus.

8. LS Fondo valdyba, atskaičiusi LS Fondo tvar
kymo ir atskaitomybės vedimo išlaidas, pagrindinio 
kapitalo palūkanas su apyskaitomis kasmet perduoda 
LSS Tarybos Pirmijai nutarti, siūlydama, kaip tos lė
šos turėtų būti išleidžiamos jaunimo ugdymo dar
bams remti.

9. Lietuviškosios Skautybės Fondą tvarko to 
Fondo valdyba. Ji:

a) priima įnašus, aukas, palikimus ir kitokias 
pamajas;

b) veda LS Fondo atskaitomybę;
c) per LSS Tarybos Pirmiją teikia LSS Tarybai 

apyskaitas;
d) rūpinasi kitais LS Fondo reikalais.
10. LS Fondo valdybą sudaro:

a) 3 LSS nariai, rinkti LSS Tarybos Pirmijos 4 
metams,

b) LSS Tarybos Pirmijos narys, išrinktas Pirmijos 
kadencijos laikui,

c) 3 nariai, atitinkamai po vieną išrinkti Brolijos, 
Seserijos ir Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadi jų jų 
kadencijų laikui.

11. LS Fondo valdybos nariai pasiskirsto parei
gomis:

1. pirmininkas,
2. vicepirmininkas,
3. iždininkas,
4. sekretorius,
5. kiti valdybos nariai, valdybai nutarus, eina kitas 

pareigas.

12. LS Fondo būstinę nustato LSS Tarybos 
Pirmija.

13. Šiems LSF nuostatams vykdyti LSS Tarybos 
Pirmija leidžia instrukcijas.

14. LSF nuostatai įsigali, LSS Tarybai juos pri
ėmus.

LSS LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDO 
NUOSTATAI LSS Tarybos priimti 1975.VI.19-VII.30 
korespondenciniame posėdyje.

EEgEEggggEggggg.gggggggEgggEgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggs

Rimtą darbą atlikti reikalingas 
tikslumas, planas ir tvarka. Nors 
ateitis mums nežinoma, bet ji 
dažnai priklauso nuo mūsų dabar

ties. Kaip bus tvarkomi šios dienos 
reikalai, tas taip atsilieps ir mūsų 
ateičiai.

Kiek nusiminimo ir nerimo su
kelia neapgalvotas darbas!

Pažvelgę į mūsų darbus, paste
bime kiek juose skubotumo, neap
galvotų žygių ir netikslumų! Iš 
tokių darbų išvada aiški - nepasi
sekimas. Jei imamės kokio darbo, 
būkime pasiruošę jį tinkamai at

likti. Nežaiskime vien svajonėmis, 
projektais. Stenkimės numatyti 
ateitį, o darbe laikykimės nusista
tytos tvarkos. Nepasiduokime 
jokiai minčių ir vėjų krypčiai. Tada 
tik būsime kūrėjais, atliksime savo 
darbus Dievui ir Tėvynei tiksliai, 
sąžiningai, lengvai pasieksime savo 
tikslą ir būsime laimingi.

s.v. P. Bliumas
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KAIP
ATSIRANDA
GERAS
VILKIUKAS

BERNIUKAS

NORAS DRAUGAUTI GAMTOJE
NORAS IEŠKOTI NUOTYKIU 
NORAS BŪTI NAUDINGU

MEILE 
TĖVYNEI 
LIETUVAI

VADOVU f?'
PAGALBA 'į

TĖVELIU 
PAGALBA

VILKIUKO 
ĮŽODIS 
DIEVUI 

TĖVYNEI

DAINOS 
DARBELIAI

GAMTA
STOVYKLOS 

IŠKYLOS 
SUEIGOS 
ŽAIDIMAI 
MUGĖS 

ŠVENTĖS

GERAS
VILKIUKAS
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LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGA

1975 M. LSS SUVAŽIAVIMAS

Kaip jau buvo skelbta, LSS Tarybos Pirmija, pasi
rėmusi LSS Suvažiavimo nuostatų 3 str., kviečia 
1975 M. LSS SUVAŽIAVIMĄ ir kartu Seserijos, 
Brolijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio ir Rajonų 
vadovų SUEIGAS, tikslu -

a) išklausyti LSS Vadovybės pranešimų,
b) išrinkti LSS Vadovybę,
c) priimti nutarimus organizacijos klausimais ir
d) susipažinti su Suvažiavimo dalyvių pasisaky

mais bei siūlymais.

Suvažiavimo dalyviai - REGISTRUOTI SKAUTI- 
NINKAI-ĖS ir VADOVALOVĖS, išvardinti LSS 
Suvažiavimo nuostatų 7 str. a) pastraipoje, atitinką 8 
str. reikalavimams.

ĄSS nariai, neminėti 7 str. - nevadovai ir neskauti- 
ninkai-ės, atitinką nuostatų 8 str. sąlygoms, pagal 
LSS Tarybos papildomąjį nutarimą (žiūr. pridėtų 
nuostatų prierašą pabaigoje) gali Suvažiavimo Prezi
diume registruotis rinkti ASS Vadijos Pirmininką, jo 
Pavaduotoją ir Garbės Gynėją.

LSS TARYBOS NUSTATYTI NARIO MOKES
ČIAI (8 - 10 str. str.) yra tokie:

$5.- metams - skautininkams-ėms,
$2.50 metams - skautams vyčiams ir vyresniems 

skautėms,
$2.50 metams - akademikams (neskautininkams- 

ėms),
$2.- metams - skautams ir skautėms.

■ Suvažiavimo dalyviai-ės turi būti nario mokesčius 
sumokėję BENT UŽ 2 - šios kadencijos (1973, 1974 ar 
1975) metus. Suvažiavimo dalyvis, nesumokėjęs tokio 
mokesčio vietovėje (9 str.), tuo atveju gali jį siųsti 
Suvaž. Prezidiumui su registracija.

Suvažiavimo dalyvių REGISTRACIJOS MOKES
TIS $2.- asmeniui. Dalyviai jį moka registruodamies 
Suvažiavimo Prezidiume. Kaip ir ligi šiol, to reg. 
mokesčio nemoka V. Vokietijos ir Pietų Amerikos 
rajonų Suv. dalyviai, o Anglijos ir Australijos rajonų- 
moka savo rajonų vadijoms.

LSS Tarybos Pirmija, vykdydama LSS Suvažia
vimo nuostatų 4 str., SUVAŽIAVIMO PREZIDIU
MĄ sudarė New Yorke. Į jį įeina:

1. v.s. Antanas Bobelis - Prezidiumo Pirmininkas; 
nariai - 2. s. Juozas Bružas, 3. v.s. Antanas Gudaitis, 
4. s. Rima Bružienė, 5. s. Irena Jankauskienė, 6. s. 
Danutė Siemaškienė ir 7. ps. Rima Gudaitienė.

SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMO PIRMININKO 
adresas: v.s. Antanas Bobelis, 140 Linden St., 
Massapequa Park, N.Y. 11762. Tel. (516) 541-0583.

SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ REGISTRACIJA (ir 
mokesčiai): s. Rima Bružienė, 2932-44 Beach Channel 
Drive, Far Rockaway, N.Y. 11691.

LSS Tarybos Pirmija, pagal nuostatų 4 str., pa
rinko SUVAŽIAVIMO EIGOS TOKIAS DATAS:

I. Atitinkami vadovai-ės (pagal 14 str.) Suvažiavi
mo Prezidiumui pristato (mandatams nustatyti) 
SĄRAŠUS ligi rugpjūčio 31 d.

II. Suvažiavimo DALYVIAI REGISTRUOJASI 
Suvažiavimo Prezidiume (siunčia registracijos lapą ir 
atitinkamai registracijos mokestį) - ligi rugsėjo 15 d.

III. RINKIMAMS KANDIDATŲ ir NUTARIMŲ 
SIŪLYMAI pateikiami Suvažiavimo Prezidiumui - 
ligi rugsėjo 15 d.

IV. Suvažiavimo Prezidiumas paskelbia (25 - 27 str. 
str.) PASIŪLYTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠUS (kurie 
dar dėl įvairių priežasčių, žinoma, gali pasikeisti),- ligi 
IX.30.

V. Suvažiavimo Prezidiumas GALUTINĮ KANDI
DATŲ SĄRAŠĄ (30 str.) paskelbia ligi - spalio 15 d.

VI. BALSAVIMO (rinkimų ir nutarimų) data - 
lapkričio 1 d.

VII. Suv. Prezidiumas paskelbia BALSAVIMO 
DUOMENIS - lapkričio 30 d. ir

VIII. Kviečiamas (56 str.) I-ASIS NAUJOSIOS 
LSS TARYBOS POSĖDIS LSS Tarybos Pirmininkui 
rinkti - gruodžio 15 d.

Visi broliai ir sesės vadovai-vadovės ir skautinin- 
kai-skautininkės maloniai prašomi apie 1975 m. LSS 
Suvažiavimą pranešti ir kitiems asmenims, galin
tiems būti šio Suvažiavimo dalyviais-ėmis, kad visi 
galėtų tinkamu laiku užsiregistruoti.

Suvažiavimo Prezidiumo nustatyti REGISTRACI
JOS ir KANDIDATŲ SIŪLYMŲ blankai, pagal rei
kalą, gali būti multiplikuoti vietovėse.

Labai linkėdami 1975 m. LSS Suvažiavimui sėk
mės, prašome atsiliepti į LSS Tarybos Pirmijos 
kvietimą visus Suvažiavime nuoširdžiai ir skau
tiškai dalyvauti.

Budėkime!

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos -

v.s. A. Saulaitis
Pirmininkas

v.s. Alf. Samušis
Vicepirmininkas - Sekretorius ■>..
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v.s. Bronė Variakojienė

VARLYTĖ, 
EŽYS, 
PELYTĖ 
IR GAIDYS

PRANEŠĖJAS: Netoli sraunaus 
upelio, prie žaliuojančio miškelio, 
stovėjo mažas namelis. Prie jo 
durų šokinėjo varlytė ir galvojo - 
ar nereikėtų pabandyti pasibelsti, 
gal gaus viduje sušilti?

VARLYTĖ: Kva-kva-kva! Kas 
ten viduje yra? Aš esu maža var
lytė. Lauke jau tamsu, o aš išalkusi 
esu... gal įeit vidun galiu? (įeina) 
Oh! Čia yra staliukas ir molio pe
čiukas. Ir krūvelė malkų... kad 
ateitų kas į talką! Galėtume ska
nius pietus virti, pailsėti ir sušilti. 
Štai, jau beldžias į duris. Viens-du- 
trys...

PELYTĖ: Tuk-tuk-tuk! Kas gy
vena šiam namely? Jei kas viduje 
yra, tai prašau nepyk - dureles 
atidaryk.

VARLYTĖ: Kva-kva-kva. Var
lytė čia yra. 0 kas ten beldžiasi 
lauke?

PELYTĖ: Tai aš - pelytė, labai 
mažytė. Norėčiau su tavim gyvent 
kartu. Prinešiočiau tau grūdų, 
blynų ir pyragų keptume skanių.

VARLYTĖ: Prašau. Nuo blynų 
ir pyragų neatsisakau ir gyventi 
dviem smagiau.

PRANEŠĖJAS: Ir gyvena jos 
kartu. Namely gera ir ramu. Grūdų 
prineša pelytė, kepa pyragus 
varlytė.

GAIDYS: Tuk-tuk-tuk. Tai aš, 
gaidys rėksnys. Jei mane įleisit, tai 
aš jus globosiu, malkas nešiosiu ir 
mažai miegosiu. Lauke dar bus 
tamsu, kai užgiedosiu ka-ka-rie-kū!

VARLYTĖ IR PELYTĖ: Tai 
gerai, tai gerai. Įeik greičiau, trims 
gyvent bus dar geriau.

PRANEŠĖJAS: Taip gyvena jie 
gražiai ir dainuoja sau linksmai. 
Štai ir vėl beldžias į duris.

EŽYS: Tuk-tuk-tuk. Kas gi čia 
gyvena? Tuku-tuku-tuku, nebijo
kite ežiukų. Niekam mes nedarom 
blogo, tik mus glostyt nepatogu... 

duria aštrūs mūs spygliai!
VISI: Prašome vidun. Šeiminin

kaus čia mums pelytė, blynus keps 
varlytė, rytais mus prikels gaidys, 
nuo vilkų saugos ežys.

LAPĖ: Tuk-tuk-tuk. Esu lapė 
ilgasnapė. Uodegą turiu ilgiausią, 
už visas gražiausią. Kas gyvena 
šiam namely? Atsiliepkit, nebijo
kit. Atsigert norėčiau aš vandens 
lašelį, gal gaučiau paragauti var
lytės blynelių?

GAIDYS: Ka-ka-rie-kū! Nekal
bėki mums niekų. Žinom mes tave 
lapute. Oi, esi gudri kūmutė.

LAPĖ: Kas daryt, kas daryt? 
Kaip duris atidaryt? Kas galėtų 
man padėti? Bėgsiu meškos pažiū
rėti. 0 jinai tik viens-du-trys ir 
išvers šitas duris.

MEŠKA: Ieškau aš medaus la
šelio. Gal gi bus šitam namely?

LAPĖ: Bus tikrai, tik duris pa
stumk stipriai. Čia surasim daug 
medaus.

MEŠKA: O ar nėr viduj žmo
gaus?

LAPĖ: Ne nėra. Čia gyvena 
varlytė, ežys, pelytė ir gaidys.

MEŠKA: Gaidys!? Greičiau 
stumkime duris. Aš tą rėksnį kai 
pagausiu - savo letena prispausiu. 
Nesustoja kakariekuoti - žiemą 
negaliu miegoti.

LAPĖ: Sutinku su visakuo. 
Man - gaidys, tau - medus. Dar 
varlytė su pelyte. Lieka tik ežys. 
Nežinau, kaip jį įveiksi, kaip jo 
spyglius tu nulenksi.

MEŠKA: Nesvarbu. Kai įeisim - 
pažiūrėsim. Dun-dun-dun. Greičiau 
darykite duris, jei ne - vieni šiupu- 
liai paliks.

PELYTĖ: Nedaužykit į duris, 
nes pyragai mums sukris! Kepam 
šiandien pyragus ir blynus labai 
skanius.

GAIDYS: Ka-ka-rie-kū! Nedary
kite juokų!

EŽYS: Jeigu jūs tik įsilaušit - 
mano spyglių paragausit. Kai 
įdursiu aš jums skaudžiai, verksite 
jūs graudžiai.

MEŠKA: Matai, lapute, nenori 
šeimininkai mus priimti, nei ska
niais pyragais ir medum pavaišinti.

LAPĖ: Ką čia, broleli, paspausk 
tiktai gerai ir durys pačios atsi
darys tikrai. Jeigu aš galėčiau, irgi 

prisidėčiau. Bet... matai... silpna 
esu.

MEŠKA: Oi, oi, oi! Koją durimis 
prispaudė. Pamėgink tu juos pa
stumti.

LAPĖ: Kaip galiu aš tau padėti, 
kai vos ant kojų galiu stovėti. 
Turiu būti atsargi, kai tu tokia 
nerangi. Dar išbėgs ežys ir spyg
liais mus badys. Gaidys ant tvoros, 
kai užgiedos - bus abiems mums 
daug gėdos. Jei tu nori - pasilik. Aš 
bėgsiu geriau į mišką, gal pagausiu 
kokį kiškį...

MEŠKA: Palauk, lapute, dar 
nebėk, ištraukti koją man padėk.

GAIDYS: Ka-ka-rie-kū! Laiky- 
kim mešką už ausų. Lapę čiupkim 
už uodegos - mūsų smarkumą jie 
sužinos.

MEŠKA: Aš bijau ežiuko, nors 
jis ir mažiukas. Gelbėkit, gelbėkit! 
Pasigailėkit. Pabėgt nuo priešų 
man padėkit!

PRANEŠĖJAS: Čia draugai 
susimirksėjo ir duris tyliai pra
vėrė. Meška koją tuoj ištraukė, ir 
medaus jau nebelaukė; tik į mišką 
nuskubėjo... o laputė - niekadėja...

LAPĖ: Gaideli, gaideli, tu 
auksinę skiauterę turi ir giedot 
gražiai gali. Ateik prie manęs 
arčiau, pamokysiu giedoti tave dar 
gražiau.

GAIDYS: Ne, lapute, nepasiti
kiu tavim. Giedu aš kas dienelę, tą 
pačią vis dainelę. Geriau nuo tavęs 
toliau tupėsiu ir iš aukšto žiūrėsiu.

LAPĖ: Gali netikėti. Bet jei 
ateitum arčiau - pasakyčiau ką 
šiandien mačiau...

PRANEŠĖJAS: Nebeišlaikė
gaidys ir pravėrė duris. Lapė tik, 
čiupt, vargšelį ir nešas į miškelį. 0 
gaidys tik rėkia:

GAIDYS: Gelbėkit, padėkit!
PRANEŠĖJAS: Tuoj visi drau

gai išbėgo - padarys jie lapei bėdą. 
Prisivijo ją pelytė, atliuoksėjo ir 
varlytė, o ežiukas - kamuoliukas, 
kad įdūrė jai spygliais, lapė bėgo 
ne juokais. Kai už krūmo pasisuko, 
jai net uodega nutrūko. Taip iš
gelbėję gaidelį, grįžta visi į namelį.

VISI: Linksma diena mums 
šiandieną: didį darbą mes pada
rėm - lapę su meška išvarėm. 
Galim šokti ir dainuoti, meškos, 
lapės nebijoti!
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LSS Lituanicos tunto Chicagoje 
leidinys vieneto veiklos 25-čiui pa
minėti. Leidinį ruošė s. J. Toliušis, 
nuotraukų talka - s. G. Plačo, tech
ninis redaktorius - v.s. V. Vijeikis, 
viršelis - s. V. Balzaro.

Leidinio mecenatai - Lituanicos 
tunto tuntininkai: B. Gurėnas, L. 
Grinius, V. Kučas, P. Nedas, J. 
Paroms, V. Petrauskas, S. Rudys, 
Z. Jaunius ir V. Lesniauskas.

Apie “Lituanicos skrydį lietu
viška - skautiška padange” rašo 
brolis Zu, bevartydamas senus 
raštus ir nuotraukas, užkalbinda
mas buvusius tuntininkus. Jaunais 
veidais prisistato dabartinės tunto 
19 draugovių, o kai pradedame 
versti stovyklų lapus, vilkiukai ir 
geltonšlipsiai iki knygos pabaigos 
užauga į vyrus su ūsais. Gaila, kad 
stovykloms paskirta taip mažai 
vietos. Lituanica turi gražių sto
vyklinių dainų, įdomių šūkių, ku
riems čia būtų buvusi tinkama 
vieta.

Leidiny atskirai paminėta Ka
ziuko mugės, Rako stovyklavietė, 
tunto spausdintas žodis, tėvai ir 

rėmėjai, “Tauro Rago” orkestras, 
Lituanicos sukaktuvinė sueiga ir 
ryškieji veidai, kurių gal ir nerei
kėjo išskirti, nes per 25 metus 
Lituanicoje buvo daug ryškių ir 
neryškių, bet labai darbščių ir 
skautiškų brolių.

Buvusiems ir esamiems didžiau
sio Brolijos tunto nariams šis leidi
nys turėtų būti malonus prisimi
nimas.

“DAINUOJANČIA JAUNYSTE” 
papuošė šių metų vasaros stovyk
las .Kernavės, tuntas. Dainorėlį 
spaudai paruošė Kernavės tunto 
“Gabijos” Židinys, dainas surinko 
s. V. Aleknienė. Iliustracijos - 
vyr.sk.sl. Dalios Petreikytės.

Dainorėlis padalintas į tris dalis:

GINTARAS IR ĄŽUOLAS

1975 m. Gintaro ir Ąžuolo va- 
dovų-ių mokyklos - stovyklos laik
raštėlis. Redakcija nepažymėta.

Laikraštėlyje rašoma apie išky- 
lavimą, skautybę, žaidimus, drau
govę, pioneriją.

Seserijos Gintaro vadovių mo
kyklai vadovauja s. Laima Kiliu- 
lienė, Brolijos Ąžuolo vadovų mo
kyklai - v.s. Česlovas Kiliulis.

Laikraštėlyje randame, kad 
1970-1975 m. laikotarpyje Gintaro 
vadovių mokyklos stovyklose da
lyvavo 171 sesė, o Ąžuolo - 88 
broliai.

Gintaro vadovių mokyklą baigė 
ir atitinkamus pažymėjimus gavo: 
J. Macytė, L. Jauniūtė, A. Kelme- 
lytė, L. Jadviršytė, D. Geiažiūtė, 
A. Ramanauskaitė, I. Ivanauskai
tė, R. Kleinaitytė, J. Namikaitė, R. 
Miknaitytė, R. Baužytė iš Aušros

“Su skautybę mes siejame dai
nas...”, “Girdisi dainos, girdis toli; 
tėviškę brangią širdy jauti...” ir 
“Pasiųsčiau jam rasos lašytį, žodelį 
nerimo dainos...”

Išleista 1000 dainorėlių. Sesėms 
ir broliams tuntininkams ir drau
gininkams belieka tik pasirūpinti, 
kad visos mūsų skiltys turėtų po 
dainorėlį. Kiek bendrų dainų 
skambėtų mūsų Sąjungoje! Tada 
tikrai “supinsim darbą ir dainas”.

Vartų tunto; D. Bruškytė, R. Ka- 
veckaitė, R. Nainytė, A. Miglinai- 
tė, D. Stelmokaitė, S. Traškaitė, K. 
Bukaveckaitė, G. Jelionytė, R. 
Kiudulaitė, R. Mastytė, M. Petku
tė iš Kernavės tunto; K.'Baumilai- 
tė, G. Vindašiūtė, D. Mačiukevi
čiūtė, M. Kupcikevičiūtė iš Nerijos 
t. Chicago; N. Zulytė, J. šeškutė, 
S. Šarkutė - Šatrijos t. Toronto; A. 
Vilkaitė, A. Matulaitytė, A. Pakal
niškytė, A. Griniūtė - Palangos t. 
Los Angeles; R. Lukoševičiūtė - 
Neringos t. Montreal; A. Surdė1 
naitė - žemaitės vt. Philadelphia.

Ąžuolo vadovų mokyklą baigė: 
M. Griauzdė, J. Ivanauskas, A. Ja
saitis, P.. Sparkis, A. Vaitkevičius, 
R. Adomaitis, R. Kunstmanas, R. 
Miečius, R. Strikas iš Lituanicos t. 
Chicago; V. Kaunelis, J. Naujokai
tis, A. Skrebutėnas - Baltijos t. 
Detroit; A. Kidolis - Tauro t. New 
York; A. šeškus - Rambyno t. 
Toronto; A. Danta iš Philadelphia 
ir E. Meilus iš Worcester.
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MIŠKO SIMFONIJA

Kernavės tunto “Čiurlionio” sto
vykloje buvo išleisti 3 nr. “Miško 
Simfonijos”. Redakcija nepažy
mėta.

Laikraštėlyje daug skaučių pie
šinėlių, žaidimų, minčių apie sto
vyklą. Labai įdomiai “Planetų” 
skiltis pristato skaučių atsakymus į 
klausimą: "Kas yra putinėlis?" Jis 
yra... paukštis, namas, daina, au
galas, putos, gėlė, katinas, laivas, 
kiaušinio baltymai, palapinė, snai
gė, pūkelis, maža puta..?

SKAMBESYS IR RYTO 
ČIULBESYS

Aušros Vartų t. “Sutartinės” 
stovyklos vyr. skaučių redakcijos 
būrelis labai pavyzdingai atliko 
savo darbą. Būrelio vadovė ps. I. 
Šerelienė, redaktorės si. J. Fabijo- 
naitė ir v.si. R. Kubiliūtė. Iliustra- 
torės: F. Banytė, D. Brusokaitė, A. 
Kubiliūtė, D. Statkutė, V. Šerely- 
tė, L. Variakojytė Talkininkės: F. 
Bobinaitė, L. Grigaliūnaitė, S. Ple- 
pytė, V. Sehgal, R. šilėnaitė, 0. 
Šilėnienė.

“Skambesys” labai ryškiai pa
rodo stovyklos skaučių dvasią Jr 
darbą. Skyrelyje “Mintimis iš-.

APIE SKAUTU AIDA,

Stovyklų nuotaikomis begyve
nančius skautus ir jaunimą pasiekė 
birželio numeris. Jo viršelis ir tu
rinys išreiškia tas magiškas sto
vyklų nuotaikas. Bet jame yra 
skirtingų nuotaikų skyrelis “Bu
dėti - Tarnauti”. Jis man primena 
Dr, Vinco Kudirkos Tėvynės Var
pus. Po Algimanto Mackaus motto 
ir redaktorių įvado, atspausdinti 
losangeliečių - psl. Daivos Kiršo- 
nytės ir sl.sk.v.kand. Vytenio Vilko 
rašinėliai, abu labai puikūs, tik 
Vytenio yra specifikuotas. Jo 
mintis gali pritaikyti visi ir kiek
vienas.

(pfl)
NAUJIENOS 

audžiame, darbais išbaigiame” 
skiltys savais žodžiais dienos pa
baigoje atpasakoja ir pritaiko joms 
iš ryto duotą dienos mintį. “Mes 
matome jus” puslapyje sesė R. 
Kubiliūtė svečiuojasi kaimyninėse 
stovyklose, o toliau aprašo ir savos 
stovyklos dienas. Platus skyrelis 
skaučių kūrybos, skautoramos 
temų ištraukų. Dar toliau - “Būre
liai burbuliuoja”, “Sesė Saulė su
žinojo - Brolis Vėjas išnešiojo”, 
“Sesė Birzgalienė” ir Audros Ku- 
biliūtės pradėta sekti SUTARTI
NĖS PASAKA, kurią tęsė toliau 
visos skiltys.

Nuo “Skambesio” neatsiliko ir 
paukštyčių “Su Daina” rajono re
dakcija su “Ryto čiulbesiu”. Vyr. 
redaktorė vyr.sk. si. Vita Šerelytė, 
jos padėjėjos: L. Biliūnąitė, F. Bo
binaitė, Ž. Brakauskaitė.

Mažosios paukštytės savo laik
raštėlyje rašo apie stovyklą ir nuo
tykius, tęsia toliau “Sutartinės 
pasakėlę”, “paveikslų parodoje” 
pristato vilkiukus, o vilkiukai - 
paukštytes!!! Rašo sesė Doremido, 
būreliai pasakoja “Pasakų laše
liuose”.

Išleista 2 “Skambesio” ir 2 “Ryto 
čiulbesio” numeriai po 160 egz. ir 
140 egz. savivaldos dienos laikraš
tėlio, kurio redaktorė buvo R. Jau- 
tokaitė ir padėjėja - R. Mingėlaitė.

Vasario mėn. “Skautų Aidas” 
man buvo įdomus. Man patiko ap
rašymai apie skautus-es ir jų 
veiklą. Patinka ir nuotraukos, ku
rios man daug malonumų primena. 
“Kelionė debesėliais” buvo lengvas 
ir įdomus uždavinys, kuris padeda 
mums nepamiršti išmoktas žinias. 
Man patiktų, kad būtų kiekvienam 
numery uždavinėlių, juokų skyre
lis. Būdama gera skautė, sten
giuosi “Skautų Aidą” visada per
skaityti.

Loreta Deveikytė
K. Donelaičio mokykla 
DRAUGAS, 
Tėvynės žvaigždutė

ATSIUSTA PAMINĖTI

BALTAS MĖNULIO MIESTAS, 
Aleksandras Radžius. Eilėraščiai. 
Viršelis ir vinjetės - Danguolės 
Stončiūtės, išleido Mykolas Mor
kūnas. Kaina $3.00. Gaunama 
“Drauge”, 4545 W. 63 Str., 
Chicago, Ill. 60629.

MŪSŲ ŽVIRBLIS, J. Narūne. 
Gražus eilėraštis. patiems mažiau- 
siems. Kiekviename puslapyje dail. 
Z. Sodeikienės .iliustracijos. Spau
dė Tėvų Pranciškonų spaustuvė, 
Brooklyn, N.Y. Kaina $1.20. Kny
gelė gaunama DRAUGE, DARBI
NINKE, KELEIVYJE, J. Vaznelio 
prekyboje ir pas autorę - J. Na
rūne, 42 .Collins Ave., Miami 
Beach, Fla. 33139.

AŠTUNTASIS AMERIKOS. 
LIETUVIŲ KONGRESAS. Ame
rikos Lietuvių Tarybos Leidinys; 
Spaudai paruošė Juozas-Prunskis, 
spaudė V. Vijeikio spaustuvė.

UŽ TĖVYNĘ, Arėjas Vitkaus
kas. Eilės ir apysakos. Rinkinėlis 
skiriamas - “Varpo gadynės senam 
Kovotojui, dr. Kaziui Griniui, jo 60 
metų amžiaus ir 35 m.^visuomeni- 
nio darbo sukaktuvių paminėji
mui”. Išleista 1926 m. Kaune, per
spausdinta 1975 m.Independence, 
Mo. -
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DIDŽIOJI SEKIM
DEVYNIOS DIENOS 

GINTARO
PALAPINĖSE

Stovykla - Chicagos skautams 
reiškia dvi puikios savaitės Rako 
miške. Mokykla? - Tiems patiems 
skautams reiškia devyni mėnesiai 
klasėje, knygos, mokytojai ir t.t. 
Bet kelioms kernavietėms žodis 
mokykla turi ir antrą prasmę! 
Gintaro-Ąžuolo mokykla, jaunųjų 
vadovų lavinimas.

Penkios Kernavės tunto šešio
likmetės skautės, su I-mo patyrimo 
laipsniu, turėjo teisę šiais metais 
lankyti Gintaro mokyklą ir pra
leisti devynias stovyklavimo die
nas gamtoje su kitais Šiaurės 
Amerikos lietuviais skautais.

Liepos 5 dieną Camp Massossoit 
(Plymouth, Mass.) stovyklavietėje 
buvo oficialus šios mokyklos atida
rymas. Vėliavų aikštėje susirinko 
36 skautės ir 17 skautų. Visi pasi
puošėme pilkais kaklaraiščiais ir 
tuoj pat prasidėjo darbas. Skilčių. 
rajonai iššoko iš paparčių, kilo 
vartai, statėsi virtuvės, stalai, 
malkinės ir sūpynės. Už poros 
valandų nuaidėjo skilčių šūkiai ir 
dainos, ir visi stovyklautojai iš 
karto pajuto, kad ši stovykla bus 
nejuokas. Sesė Laima taip suma
niai suskirstė užsiėmimų laiką, jog 
buvo laimė, jei spėjome nubėgti į' 
“jonelį”. To darbo tiek daug, o laiko 
vis neužteko. Stovykla buvo veda-

“Pelėdos” laukia kol užvirs 
vanduo...

pratybomis draugovės sueigas ir 
bendrą veiklą. Buvo vedamos dis
kusijos apie tautiškumą, o vieną 
rytą v.s. M. Manomaitis pririšo 
visas seses prie medžių, aiškinda

ma skilčių sistema: tai reiškia, kad 
24 valandas paroje turėjome dirbti 
skiltimis, o po to, jei laiko atliko, 
galėjome ir pačios užsiimti.

Kiekviena skiltis sau virėsi pus
ryčius ir vakarienę, o pietus parū
pino šeimininkės. Visos sesės, kad 
ir ne savanoriškai, išmoko mėgti
visą maistą. Po sunkios dienos, 
vidury miško, ir prasčiausias pa
tiekalas atsidavė “steiko” skoniu.

0 ką Jūs galvojate apie mūsų 
draugystę su broliais? Jie stovyk
lavo netoliese ir dirbo, kaip ir mes, 
gal net ir sunkiau. Išmoko ir jie 
būti “geromis šeimininkėmis” - 
skuto bulves, taisė salotas, kepė 
kotletus... Daugelį kartų su jais 
lankėme bendras paskaitas.

Pašnekesiai buvo ilgi, bet įdo
mūs. Atvyko v.s. A. Saulaitis, ku
ris apibūdino mums šiandieninę 
Lietuvą, v.s. L. Milukienė kalbėjo 
apie skautybę, skautišką spaudą ir 
sueigų vedimą. Ji davė puikių min
čių ir pasiūlymų kaip paįvairinti 

mas 'ypatingus mazgus. Buvo ir 
kitų pašnekesių: visi naudingi, 
kiekvienas skirtingas.

Susitikdavome su ąžuoliečiais 
(arba “malkomis” - mūsų jiems 
duotas vardas) taip pat ir per 
vakarines programas, šokius ir 
laužus.

Paskaitę šį rašinėlį, negalvokite, 
kad mes tik sunkiai dirbome, klau
sėmės paskaitų ir nuliūdusios

Gintaro mokyklos dalyvės. Penk
tais kairės - straipsnio apie vadovų 
mokyklą autorė - sesė Indrė.

v.si.P). Dilbienėsnuotr. f visos)
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Koks dabar bus užsiėmimas? Kabrilaitė, v.s. Č. Kiliulis, s. L. “Dygliakiaulės” žaidžia Kimo 
Iš k. si. V. Dambrauskaitė, si. A. Kiliulienė. žaidimą.

Kuri skiltis greičiau pripils 
indelį?
vaikštinėjome. Kiekvieną dieną 
pradėjome ir baigėme su šypsena. 
Vakarais slinkome iš vienos sto
vyklos į kitą, vis manydamos, kad 
vadovai nieko nežinojo! Visi sto
vyklautojai susidraugavo: dirbo
me, kaip viena šeima. Tiesą sakant, 
ši stovykla buvo įdomiausia (ir 
sunkiausia) negu bet kuri kita, 
kurioje dalyvavau (o. esu buvusi 
jau 10-je stovyklų). Sutikau tiek 

daug naujų draugų-ių, ir kai atėjo 
laikas skirtis, ašaros riedėjo kaip 
Niagaros kriokliai.

Visos čikagietės siunčia sesei 
Laimai Kiliulienei ir kitiems vado
vams skautišką AČIŪ už neuž
mirštamas devynias stovyklos 
dienas!

Stovykla užbaigta, bet darbo yra 
dar daug. Visus metus sesės ir 
broliai, turbūt, sėdės namuose šeš
tadienio vakarais ir uoliai rašys 
temas???? Kiekvieną laisvą minutę 
jie paaukos šiam skautiškam dar-

“ Vėžiai” pasiruošę iškylai.
bui ir po metų bus visiems įtei
kiami baigimo atestatai ir mokyk
los ženkliukai.

0 gal vieną dieną - kur nors, kaip 
nors - vėl visi susitiksime? Tikiu, 
kad tada jau būsime tvirti, patyrę 
vadovai-vės. Sueisime ir kartu pa
svajosime apie smagiai praėjusias 
dienas, kuriose to patyrimo mo
kėmės.

si. Indrė Toliušytė 
Kernavės tuntas

Pašnekesiai buvo ilgi, bet 
įdomūs.

Pirmas “Šešu patiekalas bro- 
’liui Dilbai ir sese> Česaavičienei.
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CHICAGO KERNAVIEČIU ŽIEDELIAI 
MAMYTĖMS

Gegužės 18 d. rytmetį j Jaunimo 
Centro didžiąją salę, dainuodamos 
vis kitokią dainą, žygiavo draugovė 
po draugovės kasmetinei Motinos 
Dienos sueigai. Gausus Kernavės 
tuntas (šiandien čia buvo 120 sesių) 
šia proga išsirikiavo pagerbti savo 
mamytes.

Įnešamos vėliavos: nuskamba 
Lietuvos himno garsai. Sueigą 
vedanti tunto adjutante ps. D. 
Bruškytė perskaito įsakymus. Su
žinom, kad mūsų buvusi tuntininkė 
s. E. Šalčiūnienė apdovanota Leli
jos ordinu, o mūsų tunto vadovės 
vyr. skautės: A. Snarskienė, R. 
Nainytė ir J. Lingytė pakeltos į 
paskautininkės laipsnį; ps. D. Kor- 
zonienė - į skautininkės laipsnį; s. 
Sof. Jelionienė - į vyr. skautininkės 
laipsnį. Visos skautininkės susibu
ria į ratą vidury salės. Sesė Sof. 
Jelionienė praveda įžodį, o buvu
sioji tuntininkė sesė E. Šalčiūnienė 
užriša žaliuosius kaklaraiščius. 
Dabartinė tuntininkė sesė R. Ru- 
daitienė sujuosia naująsias skauti- 
ninkes žaliais diržais. Pačiai sesei 
E. Šalčiūnienei didžiąją Leliją pri
sega Vidurio rajono vadeivė s. D. 
Eidukienė.

Ir vėl girdime sesę Danutę skai
tant įsakymus. Tuntininkės įsaky
mu jaun. skaučių įžodį leidžiama 
duoti sesei Aušrai Mulaitei. Susi
jaudinimo ašarą nubraukus, jos 
draugininke ps. J. Lingytė “duoda” 
paukštytės įžodį kartu su savo 
draugovės sese Aušra.

Po įžodžių seka pakėlimai. Vyr. 
Skautininkės įsakymu žymenimis 
apdovanojamos šios kernavietės: 
vyr.sk. vyr.sl. V. Kerelytė - Vėlia
vos žymeniu; vyr.sk. vyr.sl. D. 
Stelmokaitė - Tėvynės dukros žy
meniu; vyr.sk. pi. R. Jelionytė ir 
skautės L. Lingytė ir A. Slapšytė - 
Pažangumo žymeniu.

Į paskiltininkės laipsnį keliamos 
sesės R. Traškaitė, V. Burokaitė, 
A. Jakubauskaitė, J. Kerelytė ir I. 
Končiūtė; į skiltininkės - V. Rasu- 
tytė; į vyr. skiltininkės - sesės: D. 
Puodžiūnienė, I. Deveikienė ir L. 
Daugvilaitė.

Aukščiausią paukštyčių atžymė- 
jimą gauna sesė E. Reklaitytė - jai 
suteikiama teisė nešioti Lakštin
galos ženklą.

VS Pavaduotoja v.s. I. Kerelienė 
sveikina visas pakeltąsias ir apdo
vanotąsias, prisegdama joms po 
dailią, mėlyną puokštelę.

Vėliavas išnešus, pralinksmino 
visus Dubysos, Šešupės ir Vilijos

AUŠROS VARTŲ SUTARTINĖ

...Paskutinį birželio šeštadienį 
atbildėjo į Raką stovyklautojų 
autobusai. Darbas tuoj virte už
virė: dygo palapinės, grupavosi 
skiltys, ryškėjo rajonas. Dideliu 
lanku kastinį stalą apsupo skaučių 
ir vadovių palapinės, kiek tolėliau, 
už pušaičių pasislėpė vyr. skaučių 
kandidačių palapinės, o vyr. skau
tės įsikūrė Gojelyje.

Tą dieną skautės pareigų dar 
neturėjo. Susigrupavusios skilti
mis, pasirinkusios vardus iš muzi
kinio pasaulio, tvarkėsi palapinėse, 
planavo papuošimus. Pionerijos 
būrelis, su kitų vyr. skaučių pagal
ba kasė stalą įprastinėj vietoj. 
Nors diena buvo gana šilta, visa 
stovykla dirbo, rengėsi dviejų 
savaičių stovyklavimui. Stovykla 
buvo atidaryta vėliavų pakėlimu ir 
nuleidimu. Į iškilmes atvyko ir 
paukštytės. Sesė viršininkė labai 
gražiai paaiškino stovyklos vardo

draugovių pasirodymai. Ypač vi
siems patiko meilus Dubysos 
dr-vės “gyvuliukų” pasveikinimas 
mamytėms.

Sesė G. Remeikytė gražiai pa
sveikino mamytes poezijos žo
džiais. Po šio šilto pasveikinimo 
kiekviena skautė pasveikino savo 
mamytę su ramunės žiedeliu.

Sueigą baigiant, visos mamytės 
ir skautės buvo kviečiamos pasi
gardžiuoti vyr. skaučių iškeptais 
pyragais ir kava.

vyr.sk. pi. Raminta Jelionytė 
Kernavės tuntas, Chicaga

prasmę ir mūsų užsimojimus šioje 
stovykloje.

Vakare pirmąjį laužą pravedė 
Fausta Bobinaitė, jau trečius 
metus einanti laužavedės pareigas. 
Ji įdomiai supažindino stovyklau
tojas su vyr. skautėm kandidatėm, 
kurios buvo pasislėpusios apie lau
žavietę.

Sekmadienį klausėme šv. Mišias.

"Sutartinėje” svečiuojasi Sese
rijos vadovės. Iš k. stovyklos virš, 
v.s. J. Mikutaitienė, ps. O. Pilėnie
nė, ps. I. Laučienė, Aušros Vartų t. 
tuntininkė ps. I. Žukauskienė, Vi
durio r. vadeivė s. D. Eidukienė, 
LSS VS L. Milukienė, jūrų skaučių 
sk. vedėja v.s. A. Gasnerienė, ilga
metė Aušros Vartų t. tuntininkė 
v.s. J. Bobinienė, s. R. Vaitkevi
čienė ir ps. I. šerelienė.
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Su Dfllhlrt ?

Jose dalyvavo visi Rako stovykla
vietėje stovyklaujantieji skautai. 
Kun. s. A. Kezys per pamokslą 
kalbėjo apie mūsų tuntus, supažin
dino su stovyklų viršininkais ir ko
mendantais, labai gražiai išryškino 
pasirinktų stovyklinių vardų 
reikšmę.

v.sl. R. Kubiliūtė

SUTARTINĖS vardą pasirinkau 
todėl, kad visus mėgstame dainuo
ti, o ypatingai stovykloje. Dainuo
jame visos: ir vyresnė sesė ir pati 
jauniausia paukštytė. 0 sutartinė 
taip dailiai skamba!

Pačiame pagrinde sutartinė man 
simbolizuoja talką darbe - ypatin
gai dabar, kai mūsų tunte vyrauja 

beveik visos jaunos vadovės. Jų 
bendras darbas su vyresniosiomis 
ir yra ta daili sutartinė, kurios 
darnus skambėjimas priklausys 
nuo kiekvienos iš mūsų. Gerai 
visos žinome, kad bet koks užsimo
jimas ar didesnis darbas yra ne
įmanomas be talkos: šiuo atveju - 
be Jūsų, sesės Vadovės. Tikiu, kad 
darbų atlikimas bus tikrai skautiš
kai sutartinis. Galime didžiuotis 
Aušros Vartų tunto vyr. skautė
mis, kurios šiais metais sudarys 
bandomąją vyr. skaučių pasto- 
vyklę su pačių išsirinkta vadove. 
Tikiu, kad jos tinkamai supras ir 
įvertins šios pastovyklės svarbą ir 
atsakomybę. Jos bus gyvas pavyz
dys skautei - jaunesnei sesei - ku
riai ji bus ir draugė, ir vadovė, ir 
užtarėja. Joms skiriame ir gra
žiausią stovyklos vietą - Gojelį, 
kurį jos galės savitai skautiškai 
papuošti ir įrengti.

Programą sudarant, buvo steng
tasi įvesti įvairių skautiškų užsi
ėmimų, pasinaudojant kitose sto
vyklose pasisekusiais projektais. 
Tikiu, kad kiekviena sesė čia ras 
sau patinkamą darbelį. Turime 
Dailės Ratą, skautiškos ideologijos 
ir piorierijos skautoramą, laikraš
tėlį, sportą ir žaidimus, iškylas, 
lauko virtuvę.

Kelinti metai mūsų stovykloje 
sėkmingai vyksta atskirai besi
tvarkanti paukštyčių pastovyklė. 
Šių mėtų Didžioji Paukštė (savo 
vardą mielai jai perleidžiu) bus 
sesė Gina Sabaliūnaitė, Montessori 
mokytoja. Jai padės sesė A. Izo- 
kaitienė ir 5 vyresnės skautės.

Linkiu, kad SUTARTINĖS pa
grindinė mintis pasireikštų ne tik 
mūsų dainoje, šūkyje ar pašneke
siuose, bet kad ši Sutartinės idėja 
gyvai šviestų kiekviename mūsų 
darbe, atsižadėjime, užsiėmime, 
bendradarbiavime savo stovyklos 
šeimoje ir bendruose darbuose su 
kitomis stovyklomis.

sesė Janina
Sutartinės viršininkė

Keliame vėliavas. Iš k. J. Miku- 
taitienė, V. Pleirytė, F. Banytė, M. 
Barkauskaitė, J. Fabijonaitė, V. 
Mikutaitytė.
~~\LluTUYC Š
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SUTARTINĖS
V STOVYKLOS
V j VVVf'..

v žodžiai ps. I. Šerelienės 
muzika F. Strolios

Sutartinė aidi Rako miškuose, 
Sutartinės meilė - mūsų širdyse.

Tik viena, viena mintis,
Tik viena daina, daina;
Skamba sutartinė, sutartinė
Skautiška, laisva!

Mūsų vardas? - Sutartinė!
Mūsų tikslas? - Ilga pynė 

darbo, džiaugsmo ir dainų, 
vyresniųjų ir jaunų!

Mūsų šūkis? - Sutartinė - 
Tau, tėvyne!

Pas mus svečiuojasi Lituanicos 
broliai iš “Laisvės” stovyklos. Iš k. 
L. Ramanauskas, A. Kezys, R. Po
vilaitis, J. Mikutaitienė, Z. Po
cienė, A. Paužuolis, “Laisvės" vir
šininkas J. Kirvelaitis, stovyklų 
daktaras A. Paulius.

Sutartinėj darbas ir šviesi viltis, 
Sutartinės gretos - mūsų ateitis.

Tik viena, viena mintis...

Sutartinės laužas niekad neužges, 
Sutartinės aidas mus namo parves.

120 Aušros Vartų tunto sesių 
stovyklavo Rako miške. SUTAR
TINĖ - stovyklos vardas. Viršinin
kė v.s. Janina Mikutaitienė, kurią 
daugelis iš Seserijos vadovių pa
žįstame “Didžiosios Paukštės” 
vardu. Ji - LSS jaunesniųjų skau
čių skyriaus vedėja, o savame 
tunte - sesė Janina, kuri jau vado
vavo dviems paukštyčių stovyk
loms Rakė, o LSS Jubiliejinėje 
1973 m. taip pat buvo paukštyčių 
rajono Didžiąja Paukšte.

Stovyklą sudarė 4 pagrindiniai 
rajonai: skaučių, vyr. skaučių, vyr. 
skaučių kandidačių ir paukštyčių. 
Stovykloje dirbo daugelis tunto 
vadovių ir 25 jaunos vyresnės 
skautės!!!

Paukštyčių pastovyklė vadinosi 
“SU DAINA” vardu, viršininkė - 
ps. fil. Gina Sabaliūnaitė, ASD 
Centro valdybos Pirmininkė. 
Paukštyčių šūkis:

Žaidžiam, augam - SU DAINA! 
Stovyklaujam - SU DAINA! 
Sutartinėj - SU DAINA!

Sutartino darbo vaisių ypatingai 
gražiai ir aiškiai parodo Sutartinės 
laikraštėlis “Skambesys” ir paukš
tyčių “Ryto čiulbesys”.

A.

Tik viena, viena mintis...

18

Skautė sąžiningai atlieka savo pareigas.
LJgnis amžinoji dega vyr. skaučių širdyse.

T ėvynei mes dirbom bendromis jėgomis.

A. teitis šviesi, kai jungiamės kartu.

ytais mes keliam su daina.

T*erų kur jaunesnės sesės - mūsų darbas.

I ndividualybė mus skiria, bet esame vieningos, 

bl orėk vis lavintis ir tobulėti skautybėje. 

tb, jom ir eisim skautybės keliu.

'Jvr. sk.sl. T. "Bobinaitė
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CLEVELAND IŠ CLEVELANDO RAŠO 
SESĖ MIRGA

KURIUO KELIU
Gražų šeštadienio popieti dešimt 

Pilėnų brolių išsiruošėm pavasario 
iškylai. Trys vilkiukai, keturi 
geltonšlipsiai ir trys vadovai nu
važiavome netoli miško kur mes 
norėjome keliauti. Visi pasidalino
me į kuprines maistą. Vieni nešė 
mėsą, kiti gėrimą, dar kiti daržo
ves - svogūnus ir kukurūzus. Didelį 
arbūzą suvalgėme prieš kelionę - 
nereikės sunkiai nešti.

Pradėję mūsų žygį, turėjome 
pasirinkti kuriuo keliu eiti: ar lai
kytis miško pakraščio takeliu, ar 
eiti mišku ir nusileisti į slėnį. Nu
tarėme eiti link slėnio. Beeidami 
priėjome upę. Nors ji nebuvo per 
didelė, bet negalėjome pereiti. Du 
broliai, bebandydami pereiti, su
šlapo. Ėjome tolyn ir suradome 
vietą, kurioje buvo labai mažai 
vandens. Ten perėjome per upę ir 
keliavome toliau. Kai visi pavargo 
ir sušilo, sustojome pailsėti. Užsi- 
kūrę ugnį, pastebėjome, kad netu
rime užtektinai vandens. Ėjome 
pas kaimynus pasiskolinti. Pavalgę 
susitvarkėme ir keliavome paten
kinti namo.

Algis Miškinis
Pilėnų t. Vytauto draugovė

Gražusis pavasaris mūsų ratą 
padidino dviem skautininkais. 
Įžodį davė kun. G. Kijauskas ir A. 
Nagevičius. Juos sveikino Nerin
gos tuntininkė v.s. N. Kersnaus- 
kaitė, Pilėnų - ps. R. Vasys, skauti- 
ninkių draugovės draugininke s. 
fil. M. Kižienė ir Klaipėdos vieti
ninkas j.ps. A. Narbutaitis, kuris 
tik neseniai perėmė jūrų skautų 
vietininkijos vairą iš penkis metus 
jiems vadovavusio j.s. D. Kižio.

Liepos 13 d. Cleveland skautų 
vadovai su šeimomis ir bičiuliais 
iškylavo Holden Arboretum. Gau
sus užkandžiautojų būrys susirinko 
pastogėje, kur s. Muliolių šeima 
buvo užkūrusi ugniavietę. Vėliau 
klausėmės sodininko V. Apaniaus 
pašnekesio apie gamtos įvertinimą, 
apie jos svarbą žmogui. Šalia kal
bų, galėjome iš arti grožėtis įvai
riais medžiais iš viso pasaulio, 
vaikščioti įdomiais takais, jauni
mas, sudaręs savą grupę, naudo
josi vasaros gamtos linksmumu, o 
s. VI. Bacevičius pravedė eilę 
žaidimų.

Iškylą suruošė skautininkių 
draugovės pirmininkė s. fil. M. 
Kižienė, padedama skautininkų 
ramovės seniūno v.s. P. Karaliaus.

Maišykim, kad neprisviltų...
s.v. R. Belzinsko nuotr.

• -fy -%- -Ąr -%- -fy 4- •$*

Clevelando Pilėnų broliai pava
sario iškyloje.

s.v. R. Belzinsko nuotr.
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PO 40 M. SUSITIKO BUV. 
DARIAUS IR GIRĖNO 

DRAUGOVĖS SKAUTAI

Pas Skautų Aido bendradarbį 
fotografą V. Bacevičių iš Australi
jos atvyko jaunų dienų draugas A. 
Viknius su dukrele Barbara. Bro
liai - Bacevičius ir Viknius buvo 
vieni iš pirmųjų “Dariaus ir Gi
rėno” draugovės skautų Kaune. 
Kai 1933 m. Lietuvos skautus ap
lankė Pasaulio skautų Įkūrėjas 
Lordas Baden-Powell, šie du 
draugai - jauni skautai turėjo vir
tuvės tarnybą. Darbo buvo daug, 
negalėjo ištrūkti ir tarp svečių 
pasisukinėti. Dabar, po tiek metų, 
visi prisiminė tas dienas Palangos 
sąskrydyje ir tą virtuvės tarnybą, 

kai jų virtą kavą gėrė Lietuvos 
Prezidentas A. Smetona ir Pasau
lio Skautų Šefas.

Kaip anais laikais Darių ir Girė
ną traukė Kraštas už jūrių-marių, 
taip jų vardo buvusios draugovės 
skautai, išsklidę po pasaulį, įvai
riais darbais dar prisideda prie to 
paties tikslo.

v.s. L. Grinius atsiuntė Skautų 
Aidui įdomią nuotrauką. Kai 
Rochesterio lietuviai skautai per
nai metais šventė 25 m. sukaktį, jų 
įkūrėjui ps. Stasiui Ilgūnui buvo 
atsiųsta dovana iš Lietuvos su 
įrašu:

j.v.s. V. Petukauskui už daugelio 
metų pagalbą Clevelando jūrų 
skautams dėkoja ilgametis Klaipė
dos vietininkijos vietininkas j.s. D. 
Kižys.

E. Kižio nuotr.

• -iŠ? *^J**^“

DAINAVA 
1949 * 1974

Svetimų padangių miškai, 
globokite brolį, kurs taip 
myli Tėvynę Lietuvą.
Dainavos įkūrėjui
Stasiui Ilgūnui -

Vilniečiai
Vilnius 1974.X.5

Iš k. s. V. Bacevičius iš Cleve
land, A. Viknius iš Hobart, 
Australijos ir ps. S. Ilgūnas iš 
Rochester, N.Y.

A
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AUSTRALIJA IR KUR LIETUVIU
NEGYVENAMA...

Mūsų sesės ir broliai keliauja, 
iškylauja. Nemažai jų išsiruošia 
net į tolimus, retai kieno lankomus, 
kraštus, iš ten parsiveždami įdo
mių įspūdžių ir prisiminimų. Pra
eitą rudenį tokion įdomion iškylon - 
į tolimuosius Azijos kraštus: Mala- 
ziją, Thailandą ir Hong Kongą - 
pakilo mūsų brolis Australijoj ps. 
Jonas Zinkus. Tarp kitų ,*gausių 
savo kelionės įspūdžių, išspausdin
tų Australijoje leidžiamoj “Mūsų 
Pastogėj”, radome ir šį fragmentą. 
Čia pasakojama, kaip tolimoje Ma- 
lazijoje, Kuala Lumpur mieste, jis 
valgė lietuviškus “balandėlius”.

“Šiandien norim aplankyti p.p. 
Urmonus ir savo akimis pamatyti, 
kaip čia gyvena lietuviai. Įsėdom į 
taksį : na, ir važiavome! Tur būt, 
pirmą kartą gyvenime važiavome, 
nesilaikydami jokių eismo taisyk
lių, išskyrus sustojimą prie rau
donų šviesų. Mūsų šoferis, daryda
mas įvairiausius “short cuts”, va
žiuoja per kiemus, mašinų pasta
tymo aikštes; kai kur pavažiuoja 
ne savo, kelio puse, iš šono įlenda 
tarp kitų važiuojančių mašinų.

■ Atvažiavus prie ištaigingo namo, 
mus pasitinka p. Urmonienė; su ja 
prieš šešerius metus matėmės prie 
Adelaidės buvusioje skautų sto
vykloje. Jų 11 metų sūnus Ričar
das ir 9 metų duktė Samanta kalba 
gražiai lietuviškai, yra labai man
dagūs.

Ponai Urmonai aprodo savO 
namą. Jis - gražus ir didelis; čia 
daug visokių kambarių ir patogu
mų. Namą prižiūri kinietė šeimi
ninkė, o kiemą tvarko daržininkas. 
Romas Urmonas čia dirba kaip 
I-mo Federalinio kelių projekto 
vyr. inž; 'ierius. Jo žinioje dirba 
keleto kraštų inžinieriai ir daug 
vietinių darbininkų.

Ponas Urmonas seka ir domisi 
spauda ir įvykiais Australijoje. 
Atvežiau jam iš Australijos porą 
numerių “Mūsų Pastogės”. Paštu 
laikraščiai čia ateina tik po 2-3 
mėnesių. Pasakojame jiems apie 
pabaltiečių suruoštas demonstra
cijas Australijoje.

Vakarienė šiuose namuose mums 
buvo tikrai maloni staigmena; p. 
Urmonienės išmokyta kinietė šei
mininkė atnešė vakarienei lietu
viškų “balandėlių”! Ilgesnį laiką 
valgius tik Azijos kraštų patieka
lus, šią vakarienę labai gardžiai 
valgėme.

Po jos iki išnaktų kalbėjomės. 
Tai pirmas nuoširdžioj lietuviškoj 
nuotaikoj praleistas vakaras toli
mame Azijos krašte”.

LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGA 
TARYBOS PIRMI J A

LSS Tarybos Pirmijos nutarta 
skautų Patrono šv. Jurgio šventės 
(IV.23) proga apdovanoti ir pakelti 
taip:

APDOVANOTI GELEŽINIO 
VILKO ORDINU -
v.s. Pranas Karalius Clevelande 
v.s. Pranas Nedas Chicagoje

APDOVANOTI PADĖKOS 
ORDINU -
j.v.s. Aldona Gasnerienė,

Chicagoje
v.s. Mykolas Sūbatis Bostone

APDOVANOTI PADĖKOS
ORDINU SU RĖMĖJO KASPINU 
inž. Edvardas Kersnauskas

Clevelande
p. Jackus Sonda Bostone ,

APDOVANOTI LELIJOS 
ORDINU -
s. fil. Danutė Eidukienė Chicagoje 
s. Irena Jankauskienė New Yorke 
s. Irena Lileikienė Omahoje 
v.s. Vytautas Namikas Chicagoje 
v.s. fil. Mykolas Naujokaitis

Los Angeles
s. Eleonora Šalčiūnienė Chicagoje

PAKELTI Į SKAUTININKŲ 
LAIPSNIUS:

Į VYRESNIOJO SKAUTININKO - 
s. Sofija Jelionienė Chicagoje

Brolis J. Zinkus rašo kelionės 
įspūdžius. Nelengva jų tiek prisi
minti!

Iliustracija paimta iš Australi
joje leidžiamos “Mūsų Pastogės".

s. Irena Kerelienė Chicagoje
s. fil. Raminta Molienė 

Worchestery, Mass.

Į SKAUTININKO -
ps. sės. Igne Gražina Marijošiūtė 

Putname
ps. Augustinas Orentas Chicagoje 
ps. fil. Stasė Pacevičienė

Australijoje

Į PASKAUTININKIO -
kun. Gediminas Kijauskas, SJ 

Clevelande
v.si. Jūratė Lingytė Chicagoje 
v.si. Rūta Nainytė Chicagoje 
v.sl. Asta Snarskienė Chicagoje

PRIPAŽINTI JŪRŲ 
SKAUTININKE -
s. Aldona Jovarauskienė Chicagoje 
s. Irena Regienė Chicagoje

PRIPAŽINTI JŪRŲ 
PASKAUTININKE -
ps. Kristina Baumilaitė Chicagoje 
ps. Ramunė Dičienė Chicagoje 
ps. Živilė Karaliūnaitė Chicagoje 
ps. Ramunė Kazėnaitė Chicagoje 
ps. Vida Račiūnienė Chicagoje

«■

Širdingi sveikinimai!

c Budžiu

v.s. Antanas Saulaitis
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“Skautų dienos" iškyloje pietus 
virėme be indų. Iš. k. R. Bendorai- 
tis, M. Bareišytė, R. Kemeklis 
Merani ir K. Zalubaitė.

BRAZILIJA

„ , , , Brazilijos kalnuose iškylauja
Per liepteli, vr bambuko vartus ' "žuvėdros” 

įeiname į laužavietę žiemos sto
vykloje liepos mėn. vigos nuotr v g A Saulaičio, SJ

Prairkluojame pro mūsų vėlia
vas “Baltosios meškos" stovykloje.

- Ar yra geras ženklas būti katės 
sekamam?

- Priklauso nuo to, ar esi žmogus 
ar pelė.

22

21



NEW YORK

PASIEKĖME VIRŠŪNĘ
NEW YORKO SKAUTAI 
CATSKILL KALNUOSE

Gegužės 31 d. trylika Tauro 
tunto brolių ir septynios Neringos 
sesės susirinko prie Maironio šeš
tadieninės mokyklos. Patikrinome 
kuprines ar esame pasiėmę viską, 
kas gali būti reikalinga dviejų 
dienų kelionei į Catskill kalnus. Jie 
randasi apie 100 mylių į šiaurę nuo 
New York miesto. Atvažiavę iki 
kalnų papėdės, susitvarkėme daik
tus ir pradėjome ilgą žygį aukštyn - 
link kalno viršūnės. Mūsų tikslas - 
Mt. Wittenburg. Jo aukštis - apie 
4000 pėdų. Po 3Vz vai. pagaliau pa
siekėme kalno viršūnės plokštumą, 
kur nutarėme apsistoti nakvynei.

Tuoj pradėjome statyti palapi
nes ir ruošti vakarienę. Netrukus 
pakilo smarkus vėjas, pradėjo lyti. 
Kai kurių skautų palapinės per
šlapo, tai jie, netoliese suradę 
urvą, ten baigė virti valgyti ir 
naktį išmiegojo. Naktis buvo šalta, 
šlapia ir vėjuota. Rytą anksti suki
lome ir skubinome ruošti šiltus 
pusryčius.

Vaizdas nuo kalno labai gražus. 
Nors ir lynojo, bet tolumoje galė
jome matyti ežerus. Visai netoli 
mūsų iškylavietės teka kalnų 
upelis, mes iš jo sėmėmės vandenį.

Po pietų, susipakavę daiktus, 
pradėjome kelionę žemyn. Po 
dviejų valandų visi šlapi ir purvini 
nusileidome kalno papėdėn. Atsi
sukę žiūrėjome į Mt. Wittenburg. 
Buvome laimingi - pasiekėme kalno 
viršūnę.

A. Milukas 
New Yorko Tauro tuntas

Pusiaukely sustojome pailsėti. 
Iš k. R. Vilgalys, J. Matulaitis, T. 
Lora, J. Galinis, P. Šilbajoris, J. 
Vilgalys.

Nuo 4000 pėdų aukštumos žvel
giame į Jus! Iš k. A. Valaitis, R. 
Vilgalys, L. Strazdis, P. Šilbajoris.

- Sauliuk, žiūrėk, kad valgyda
mas obuolį, kirmino neprarytum!

- O ko man žiūrėti? Tegu jis pats 
žiūri.
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SKAUTU AIDAS
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Chicago, IL. 60629

tas vaikas metė į tave 
kodėl neatėjai man pa-

- Kai
akmenį, 
sakyti?

- Nenorėjau varginti - vistiek 
būtum nepataikiusi.

Daivutė, pamačiusi ant mašinos numerį 23-76, 
sako:

- Tas vairuotojas nemoka matematikos. Argi 
galima iš mažesnio skaičiaus atimti didesnį?

r5 XIU&EK,

VABALAS/

s v. C. Stankūnavičiaus piešinys
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