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Viršelyje T. Gaidelytės pieš.

...Jūsų “australiškas” SKAUTŲ 
AIDAS PUIKUS!

vyr.sk. vyr.sl. 0. Balsienė 
Toronto, Kanada

Rašo sesės iš Kanados:

...Labai ir labai ačiū už tuos 
“karštus” sausio mėnesio SKAU
TŲ AIDO numerius. Nežinau, kaip 
į šį numerį reaguos “amerikonai”, 
bet mums, kurie jį jau skaitėme — 
labai patiko. Medžiagos daug, labai 
gerai sutvarkytas jos perdavimas. 
Manau, kad ir nieko nežinojusiam 
apie Australiją, jos lietuvius ir 
skautus, bus nors šiek tiek aiškiau, 
o šio tikslo, ir taip pat VI Tautinės 
Stovyklos populiarinimo, mes ir 
siekėme.

Labai ačiū už visų Jūsų pastan
gas, pritaikant medžiagą šiam 
specialiam numeriui. Dėkojame 
taip pat ir broliui VI. Vijeikiui už 
150 “gratis” numerių atspausdi
nimą.

Geriausi linkėjimai Jums ir 
SKAUTŲ AIDUI!

v.s. Br. Žalys, 
Sydney, Australija

...SKAUTŲ AIDAS man nepa
tinka; per daug neįdomių straips
nių, nėra užtenkamai pagalbos 
jaunoms vadovėms — daugiau pa
siūlymų, praktiškų idėjų.

***
...Norėčiau jį laiku gauti!

***
...Redakcijai ir administracijai 

linkiu linksmų šv. Velykų švenčių!

Tarnaukime! ps. St. Radžiūnas, 
Omaha, Nebraska
*♦*

...Siunčiu Jums ir SKAUTŲ 
AIDUI linkėjimų ir sėkmės. Labai 
ačiū Jums už spausdinimą mano 
rašinėlių.

Budžiu!

vair. Vilius L. Dundzila

Iš Anglijos rašo brolis Vytenis 
Zinkus, jaunasis SKAUTŲ AIDO 
bendradarbis, apdovanotas Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos premija iš 
dr. P. Daužvardžio fondo:

— Po ilgos kelionės mane pa
siekė netikėtas laiškas. Nežinau ir 
ką besakyti. “Nordjamb” toli toli 
praeityje, o visgi lyg vakar tai 
buvo, kai pamatau- tą žodį 
“Nordjamb”.

Tikrai nesijaučiu vertas tokio 
didelio įvertinimo. Man atrodo, kad 
tik atlikau savo pareigą. Kartais 
pagalvoju, kodėl negalime kelio 
rasti, tai reiškia, skautų viršū
nėms, kad lengviau susitarus su 
Tarptautiniu Biuru dėl dalyvavimo 
Jamborėse mums, išeiviams. Jei 
Tarptautinis Biuras nori, kad 
skautija kada nors vėl atgytų pa
vergtuose kraštuose, manau, jie 
turėtų suprasti, kad negalima už
gesinti degančios ugnelės čia, išei
vijoje. Derbyshire skautininkai, 
manau, labai broliškai pasielgė 
buvusios Jamborės metu, kad leido 
man dalyvauti — respektyviai 
vienam lietuviui skautui. Tikiu, 
kad jų neapvyliau.

Tuo tarpu su skautišku nuošir
dumu ir kuklumu tariu ačiū ir tariu 
“Tarnausiu”!

s.v.v.sl. Vytenis Zinkus, 
Anglija
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Sąjungos vadovybė Šių metų mūsą skautiškosios 
veiklos šūkiu parinko: kalbame lietuviškai!

Tai reiškia, kad broliai skautai ir sesės skautės 
savo tarpe ir su kitais lietuviais kalba lietuviš
kai.

— Kodėl tokio šūkio reikėjo?
— Todėl, kad priaugo lietuvaičių skaučių ir lietu

vių skautų, kurie jau nebesistengia kalbėti lietuviš
kai, lyg nebebrangina gražiosios lietuvių kalbos ir 
nebeturi ambicijos jąja kalbėti.

Tokiems ir tokioms bei jų tėvams, jų šeimoms ir 
vadovams-vadovėms derėjo priminti, kad apsnūdė- 
liai pabustų, kad apsileidėliai susigriebtų, jog mūsų 
skautiškoje šeimoje vėl visur skambėtų daili lie
tuvių kalba.

Žinome, kad garbingų lietuvių-lietuvaite išlikti 
būtini du dalykai:

1. kalbėti lietuviškai ir
2. sąmoningai laikytis lietuvybės.

Iš tų dviejų dalykų antrasis pilnai nepasiekiamas 
be pirmojo — be lietuvių kalbos.

Ne kiekvienas ir ne kiekviena kalti, kad netobu
lai kalba lietuviškai arba ir iš viso nesusigraibo, ką 
pasakyti lietuvių kalba. Bet kiekvienas nusikalsta, 
kai nesistengia kalbėti sava kalba.

Pagaliau ne taip svarbu, kas ir kodėl negali iš 
viso kalbėti ar negali tobulai kalbėti lietuvių kalba. 
O svarbu, kas stengiasi!

Kas kalba tobulai — tai brangus pavyzdys. Kas 
tik graibosi — tokiam tenka stengtis ir tokiam rei
kia tėvų, draugų ir vadovų-vadovių pagalbos bei 
padrąsinimo tobulėti. Kas lietuviškai tyli — brolyti 
ir sesute, jei nori būti lietuvių skautų-skaučių 
Šeimoje: susiimk!

Kai laikotarpiu maždaug apie 100 metų, kada 
Lietuvą okupavusios carinės Rusijos valdžia draudė 
lietuvių kalbą ir bruko jos vieton kitą, tada lietuviai 
sekė šūki (kuris ir dabar labai tinka):

Maža garbė svetimomis kalbomis kalbėti, 
bet didi gėda savosios gerai nemokėti!

Laisvajame pasaulyje niekas ir niekur nedrau
džia ir negali drausti kalbėti lietuviškai. O iškyla 
gyvybinis reikalas ragintis taip kalbėti.

Tai todėl ir turime 1977 metams (ir visiems lai
kams!) būtiną tautinį šūkį: kalbame lietuviškai!

Budėkime, kad kalbėtumėm lietuviškai.

v.s. Antanas Saulaitis
Nerijos tunto (Chicago j e) skaučių darbas 
Kaziuko mugei. J. Tamulaičio nuotr.
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SKAUTAS NAUDINGAS IR
PADEDA ARTIMIESIEMS

Skautas nėra egoistas, žiūrįs tik 
savo naudos. EGOIZMĄ skautas 
laiko blogybe; neapsileisdamas 
savyje, jis pirmiausia stengiasi 
būti naudingas kitiems. Jis yra 
gyvenimiškai PASTABUS: mato 
savo aplinkoje visus trūkumus ir 
padeda juos pašalinti, kiek tatai 
yra jo jėgoms įmanoma.

ŠEIMOJE skautas randa labai 
daug būdų įvairiausiems sutriki
mams sutvarkyti, savo tėvams ir 
kitiems šeimos nariams padėti, 
namų ūkio tvarkingumui pakelti, jo 
vidaus ir išorinei išvaizdai page
rinti ir t.t. Rūpestingai visur prisi
deda savo darbu, siekdamas su-' 
daryti jaukią nuotaiką, šeimyninį 
džiaugsmą. Jis kuria savo tėvų 
laimę, o ir pats būva laimingas, iš
gyvendamas šiltas, malonias va
landas.

DARBE, mokykloje, įmonėje ir 
kitoje tarnyboje, - skautas būva 
visų mėgiamas, laukiamas, myli
mas, nes jis kiekvieną užjaučia, 
išklauso, rūpinasi rasti išeitį; ne
pajėgiančiam pagelbsti, pataria, 
pamoko, paaiškina. Atlieka pato
bulinimų savo darbo našumui pa
kelti, aplinkos tvarkai ir švarai 
palaikyti, pirmiausia žiūrėdamas 
bendros visų gerovės.

GYVENAMOJE APLINKOJE, 
apskritai, skautas yra, sakytume, 
ofenzyvoje: ne laukia, bet ieško 
kur kam padėti, yra nuolatinėje 
artimo meilės tarnyboje. Dėl to 
kiekvieno skauto kasdieninė prie
volė - bent vienas GERAS DAR
BELIS.

Ypačiai atkreipia savo rūpestį į 
nelaimių ištiktuosius ar kitaip liki
mo nuskriaustuosius, reikalingus 

sveikų, pajėgių rankų patarna
vimo, paramos. Jiems pasišvenčia, 
pasiaukoja, jų kančią ar vargą 
lengvindamas.

Siekdamas būti naudingas arti
miesiems, jiems padėti, skautas 
RUOŠIASI įvairiems atsitikimams, 
kurių gyvenimas dažniausiai neti
kėtai pateikia. Turtina savo paty
rimą, daug skaito, lanko kursus, 
mokosi praktinių dalykų: pirmo
sios pagalbos, specialybių ir kitų.

Padėdamas artimiesiems, visada 
lieka kuklus, nesigiriąs, nesidi- 
džiuojąs ir jokiu būdu neima atly
ginimo.

s. Balys Vosylius

BURTŲ NAKTIS

Laužai liepsnoja, ūžia, 
Vainikai plaukia upėse. 
Skambėk, jaunų dainuže - - - 
Laužai, liepsnoja, ūžia... 
Surask, atspėk, merguže,- 
Kur laimės žiedas supasi? - 
Laužai liepsnoja, ūžia, 
Vainikai plaukia upėse...

Juozas Almis Jūragis

LS FONDO

RĖMĖJAI

(aukoję iki 1977 m. 

kovo mėnesio)

Veronika Braziulevičienė - Cleveland, Ohio 
a.a. Jono Baranausko atminimui -

Cleveland. Ohio
a.a. s. J. Ivanausko atminimui - Chicago, Ill.
a.a. A. Pridotko atminimui -

Worcester, Mass.
Gilanda ir Kazys Matoniai - Ocean, N.J.
Zinaida Vyšniauskienė - Malvern. Ohio 
Dr. J. Kašuba - Painesville, Ohio 
Tėvai Pranciškonai • Toronto, Ont. 
Mega Barniškaitė - Cleveland. Ohio 
a.a. Eduardo Malcano atminimui -

< Cleveland, Ohio
Dr. Alfonsas Kisielius - Sidney, Ohio 
Vilija Nasvytis - Cleveland, Ohio 
Elena Gimbutienė - Los Angeles, Calif.

$25.00

10.00 
400.00

113.00
10.00
5.00

10.00
50.00
25.00

140.00 
20.00 
10.00 
10.00

(Tęsinys iš vasario SKAUTŲ AIDO numerio)
Gerardas Juškėnas - Cleveland, Ohio 25.00
Stasys Augonis - Boston, Mass. 25.00
Antanas Miliauskas, M.D: - Eastlake, Ohio 15.00 
Jonas Velykis - Cleveland, Ohio 10.00
Alex Kazis - Brooklyn Heights, Ohio 10.00
M. ir N. šnapštys - Dearborn, Mich. 5.00
Ignas Gasiliūnas - Jamaica Estates. N.Y. 10.00 
Kun. Gediminas Kijauskas, SJ -

Cleveland, Ohio 2.00
Kostas Starinskas - Ft. Lauderdale, Fla. 5.00
Vladas Šniolis - Cleveland. Ohio 30.00
Irena Plechavičius - Timberlake, Ohio 30.00
Adolfina ir Juozas Šilimai - Boston, Mass. 15.00 
Susanne P. Shallna - Cambridge, Mass. 25.00 
Ona Vileniškienė - Boston. Mass. 10.00
Angelė Vakauzienė - Boston, Mass. 5.00
Donna ir Ignas Anužiai ■ Troy. Mich. 20.00
Senųjų Lapinu Sk. Vyčiu Būrelis -

Boston, Mass. 100.00
Kazys Merkis - Boston, Mass. 5.00
Andrius Rėkus - Baltimore, Md. 20.00
Vladas Šilkas - Livonia, Mich. 10.00
Danutė ir Alfonsas Velavičiai •

Warren, Mich. 10.00
Eugenija Bulotienė - Detroit, Mich. 10.00
Stasė ir Antanas Zaparackai ■

Royal Oak, Mich. 10.00
Galina ir Vladas Morkūnai - Toronto, Ont. 10.00
Balys Poška - Toronto, Ont. 5.00

Clevelando Skautininku Ramovė 60.00
A. ir E. Steponavičiai Cleveland, Ohio 10.00
Dr. Jonas Maurukas - Elyria, Ohio 20.00
Kun. Antanas-Baltrašiūnas - Boston, Mass. 15.00 
Amanda ir Algis Mulioliai - Euclid, Ohio 10.00 
Dalia Žemaitytė - Cleveland, Ohio 10.00
Vytautas Civinskas - Cleveland, Ohio 10.00
Ina ir Kostas Nenortai - Boston, Mass. 100.00 
Marija ir Alfonsas Končiai - Livonia, Mich. 50.00
B. ir A. Monkevičiai ■ Boston, Mass. 5.00
Mykolas Naujokaitis, M.D. - Upland, Calif. 50.00 
Valentinas Varnas - Los Angeles, Calif. 15.00 
Rėdą ir Gintas Simonaičiai - Walpole, Mass. 30.00 
Gediminas Balanda - Warren, Mich. 100.00
Jadvyga Tumavičienė - Boston, Mass. 30.00
Ona ir Stasys Martišauskai ■ Boston, Mass. 10.00 
Kun. Jonas Pakalniškis - Maspeth, N.Y. 25.00 
Antanas Beleška - Chicago, Ill. 5.00
Dr. Viktoras Stankus, DDS -

Cleveland, Ohio 35.00
G. M. Šernas - Mississauga, Ont. 10.00
Vytautas Alantas - Redford, Mich. 5.00
Rožė ir Kazys Ražauskai - Dearborn, Mich. 10.00 
A. Astašaitis - Troy, Mich. 5.00
Aleksas Masaitis - Dearborn, Mich. 10.00
Dr. Birutė Girniuvienė - Ellen Park, Mich. 15.00 
Kazys Stašaitis - Detroit, Mich. 10.00
Kęstučio Sk. Vyčių Būrelis - Cicero, III. 150.00 
Vytautas Jokūbaitis - Cleveland, Ohio 5.00
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BESIRUOŠIANT Į 
VYRESNES SKAUTES

Pranašus savo atliktais skautiš
kais užsiėmimais, savo pavyzdingu 
auklėjimo ir brendimo sąlygų su
darymu skaučių tunte yra vyresnių 
skaučių Emilijos Platerytės vardo 
būrelis.

Būrelio globėjos karžygiškumas 
kovojant už valstybiškumo teises 
sukilime prieš rusus duoda sesėms 
pagrindą siekti aukštų idealų 
išeinant į gyvenimą, pereinant iš 
mergaitės į lietuvę moterį.

Emilija Platerytė labai dar jauna 
prisidėjo prie sukilimo prieš rusus 
organizavimo. Suprasdama, kad 
bet kokiai veiklai ar darbui pasi
ruošimas yra vienas iš pagrindinių 
reikalavimų gerai pareigą atlikti, ši 
lietuvaitė bajorė mokėsi - lavinosi 
įvairiose srityse, įskaitant ginklo 
naudojimą - šaudymą. Pasinaudo
dama savo plačiais giminystės 
ryšiais ir gerai pažindama vietovę, 
ji verbavo savanorių - kovotojų 
būrius, savais pinigais pirko gink
lus, susirinkusį jaunimą lavino 
kariškai ir vėliau vadovavo keliuo
se sukilimo frontuose. Pradžioje 
sukilėlių vyrų nelabai palankiai 
priimta, vėliau savo pavyzdžiu ir 
sugebėjimu išsikovojo pripažintą 
karvedžio vietą. Emilija Platerytė 
buvo sužeista ir, besitraukdama iš 
Lietuvos, mirė.

Vadovaudamosios tokiu kilniu 
pavyzdžiu, sesės kruopščiai ruo
šiasi gyvenimui ir jaunesniųjų 

vadovavimui. Pavyzdžiui - sesė 
Darija Žaliūnaitė, rašydama apie 
skautybės įtaką lietuvių jaunimui, 
pastebi: “Skautybė neatneša gero 
būdo ar mokslo jaunimui, bet pri
traukia jį, kad kiekvienas lavintųsi 
ir dirbtų su draugais. Kadangi 
vaikai yra pritraukti savo noru, tai 
skautų organizacija gali pasiekti 
pasirinktą tikslą: auklėti, tobulinti 
lietuvišką jaunimą”. Apie lietuvių 
kalbos išlaikymo svarbumą sesė 
Rima Kliorytė rašo: “Reikia pagal
voti apie tuos, kurie atidavė savo 
gyvybę ar laisvę, kovodami už savo 
tautos ir kalbos išlaisvinimą. Mes 
gavom lietuvių kalbą iš savo tėvų, 
tąi mūsų pareiga perduoti ją mūsų 
vaikams. Kaip skautė, aš steng

siuos būti gera lietuvė ir išlaikyti 
lietuvių kalbą”.

Svarstant lietuvės moters pa
reigas, sesė Laima Prasauskaitė 
rašo: “Dar svarbesnė, stovi aukš
čiau karjeros, lietuvės moters 
vieta mūsų tarpe dirbant, kovojant 
už tautinius siekius. Yra svarbu, 
kad lietuvė moteris įsijungtų į 
visokias lietuviškas organizacijas, 
taptų jų vadove,, parodytų gerą 
pavyzdį, pritrauktų kitus. Jei pati 
parodo aukštus siekimus, ją visi 
kiti labiau vertina, ja paseka”.

Lietuviškos šeimos kūrimo svar
bą aiškina sesė Regina Vilkaitė: “Iš 
asmeniško taško - aš labai didžiuo
juos, būdama lietuvaitė. Man rūpi 
papasakoti svetimtaučiams drau
gams apie didingą Lietuvos praeitį 
ir baisią dabartį. Aš esu nepapras
tai dėkinga savo tėvams, kad aš 
esu skautuose, šokių grupėje, lie
tuviškoj mokykloj. *Aš noriu, kad 
mano vaikai žinotų nemažiau kaip 
kad aš apie savo tėvų žemę, kad jie 
taip pat didžiuodamiesi sakytų: 
“Aš esu lietuvis”, kad jie sugebėtų 
rašyti, skaityti ir švelniai dainuoti 
mūsų gimtąja kalba - lietuviškai. 
Aš manau, kad to pasiekti tegalima 
tik lietuviškoj šeimoj. Man atrodo, 
kad, ištekėjus už lietuvio vyro, 
būtų laimingesnis gyvenimas, nes 
būtų daug daugiau bendro šeimoje. 
Ne tik ta pati kalba, bet ir tos pa
čios organizacijos, panašus auklė
jimas, tie patys papročiai”.

Sesė Diana Vidugirytė pasisako 
karčiai apie susiskaldymą jaunimo 
tarpe, kuris turi blogos įtakos iš
laikant lietuvybę: “Jei tu nepri
klausai tai ar kitai grupei, negali su 
tos grupės nariais draugauti, nes 
tavęs nepriima. Kaip skaudu ir ne
malonu, nes sakome, kad abeji to 
paties tikslo siekiame”.

Šios kelios ištraukos iš sesių 
rašinių pavaizduoja temų įvairu
mą, bet dar svarbiau - minties 
gilumą ir dvasios vieningumą. 
Visos sesės savo rašiniuose giliu 
atsidėjimu pripažįsta savo pirmąja 
pareiga meilę savam kraštui, kal
bai, savai tautai. Palangos tunto 

vyr. skautės

Kernavės tunto (Chicago j e) 
skaučių darbai Kaziuko 
mugei.

J. Tamulaičio nuotr.
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ŠIEK TIEK APIE
KARO MUZIEJŲ KAUNE

6

Šiemet sukanka 56 m., kai Lie
tuvoje, Kaune, buvo atidarytas 
Karo muziejus. Jį drąsiai galime 
vadinti Lietuvos šventove - vieta, 
kurią kiekvienas lietuvis išskirti
niai gerbė. Ją lankydavo mokyklų 
mokiniai, organizacijos čia ruoš
davo ekskursijas; Karo muziejus 
su pasididžiavimu buvo rodomas 
svečiams iš užsienio.

Muziejus oficialiai buvo atidary
tas 1921 m. vasario 16 d. Jį suor
ganizavo ir rūpestingai tvarkė 
generolas V. Nagius-Nagevičius. 
Muziejus turėjo 5 skyrius: istorinį, 
nepriklausomybės, žuvusiųjų ka
rių, kariuomenės dalinių ir šaulių.

Muziejaus sodelyje buvo Neži
nomojo Kareivio kapas. Jo pa
minklas buvo pastatytas iš akme
nų, surinktų iš tų Lietuvos vietų, 
kuriose vyko Nepriklausomybės 
kovos. Prie kapo kas rytą ir vakarą 
vykdavo įspūdingos apeigos, atlie
kamos ir pravedamos karo inva- 
lidų-savanorių, kovojusių už Lietu
vos laisvę. Šiame sodelyje buvo ir 
Laisvės paminklas su žalvarine 
Laisvės statula jo viršūnėje. 
Aukštų, žydinčių rožių krūmai 
supo 7 lietuviškus kryžius, atvež
tus čia iš įvairių Lietuvos vietovių. 
Stovėjo jie tylioje sargyboje prie 
paminklo žuvusiems kariams.

1934 m. buvo pastatyti nauji 
Karo muziejaus rūmai. Jų bokšte 
ypatingų progų metu skambėdavo 
Laisvės Varpas, padovanotas Lie
tuvai jos vaikų - Amerikos lietuvių.

Vytauto D. Karo muziejaus vidus

Laisvės Varpe iškalti žodžiai:

O skambink per amžius vaikams 
Lietuvos,

Tas laisvės nevertas, kas negina 
jos!

Tame bokšte buvo įtaisyti dar 35 
kovų varpai, kurie kiekvieną dieną 
skleisdavo iškilmingą varpų mu
ziką.

Muziejuje buvo išdėstyti ir su
dužusios Lituanicos likučiai.
; Dabar muziejus paverstas pro
pagandiniu kariniu istoriniu mu
ziejumi. Visa, kas lietuvių tautai 
buvo brangu ir šventa, iš ten pa
šalinta.

Laisvės paminklas
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VIEŠPATIE DIEVE, kuris su- 
vedei šį būrį tarnaujančių Tau, 
Tėvynei ir Artimui, išpilk savo 
Dvasios malones į visų širdis ir 
protus pagal Tavo valią su meilė 
spręsti gyvenimui ir veiklai reika
lingus klausimus darnioje vieny
bėje. Viešpatie, kuris pavedei 
mums jaunose sielose diegti Tavo 
dvasią, skiepyti tėvynės ir tautos 
meilę, brandinti žmogiškus ir 
krikščioniškus vaisius, leisk pažinti 
geriau save, kad pažintume ir savo 
aplinką; leisk pažinti mūsų auklė
jamą jaunimą, kad pažintume 
dabarties gyvenimą ir jo sunku
mus; leisk surasti geriausias prie
mones atlikti savo įsipareigojimus, 
kad įžiebtume kituose meilę Tau ir 
artimui, ištikimybę savo įsitikini
mams ir tėvynei, pasiryžimą auka 
ir darbu atlikti pareigas savoje 
skautiškoje bendruomenėje.

Viešpatie, kuris laimini Tavimi 
pasitikinčius, kuris padedi Tavyje 
viltis dedantiems, kuris neapleidi 
savo gyvenimus tikėjimu gaivi
nančių, palaimink šį susirinkimą, 
stiprink jo sprendimus ir savo 
dieviška ranka vadovauk tiems 
darbams, kuriems Tavo ir savo 
pareigų vardu pasiryšime. Amen.

s. kun. Pranas Garšva

Invokacija, skaityta Skautinin- 
kių suvažiavimą Chicagoje, kovo 
26:d. atidarant.

7J
Skautininkės, pasitikusios suva

žiavimo dalyves su šypsena ir pri
segusios kiekvienai ornamentuotą 
kortelę. Iš kairės: V. Eidukaitė, 
Gr. Meiluvienė, R. Skorubskaitė, 
L. Rupinskienė.

A. Plaušinaičio nuotr.

v.s. A. Namikienės pravestoje 
užbaigiamojoje suvažiavimo suei
goje dešimtmečių atstovės užžiebia 
žvakes 50-čio sukaktį nuo pirmojo 
skautininkių suvažiavimo - 1927 m. 
Kaune - švenčiant.

Iš kairės: dr. J. Aglinskienė, 0. 
Rozniekienė, V. Barmienė. —

A. Plaušinaičio nuotr.

LS Seserijos vadijos narės su 
LSS Tarybos pirmininke v.s. L. 
Milukiene. Iš k. į deš. sėdi: R. 
Petrutienė, A. Gasnerienė, VS 
pavaduotoja J. Mikutaitienė, v.s. 
L. Milukienė, VS I. Kerelienė, Br. 
Stravinskienė, J. Krutulienė.

Stovi: V. Aleknienė, I. Laučienė. 
R. Kučienė, D. Siemaškienė, A. 
Ramanauskienė, D. Gausienė, A. 
Katinienė, R. Penčylienė, R. Čes- 
navičienė, I. Šerelienė, A. Kamins 
kienė, E. Šalčiūnienė.

A. Plaušinaičio nuotr
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s. B. Rėkus (viduryje), kai vado
vavo Clevelando Pilėnų tunto 
stovyklai 1962 m.

SKAUTININKAS
BALYS RĖKUS

Gyvenime sutinkame įvairaus 
būdo ir temperamento žmonių: 
vieni stengiasi sukelti aplink save 
triukšmą, sąjūdį, pasiekti garso ir 
garbės (kartais net neigiamos), kiti 
gi praeina per gyvenimą tyliai, 
ramiai, kartais nepastebėti, ne
įvertinti... Balys Rėkus buvo 
vienas tų ramiųjų -ir tyliųjų žmo
nių, gyvenusių ir dirbusių savo pa
mėgtąja! lietuvių skautų organiza
cijai visą savo amžių nuo pat jau
nystės dienų.

Gimęs 1905 birželio 27 d. Rekų 
kaime, Kauno apylinkėse. Prasidė
jus I-jam Pasaul. karui su tėvais 
išbėgęs į Rusiją, ten išvargęs sun
kius karo ir Rusijos revoliucijos 
laikus, grįžo Lietuvon ir jau bręs
tančio jaunuolio akimis matęs pir
mųjų nepriklausomos Lietuvos 
laisvės kovų ir kūrimosi laikus. 
Devyniolikos metų sulaukęs, Balys 
susipažino su Lietuvos skautų 
organizacija; 1924 metais tampa 
skautu. 1932 m. davė skauto vyčio 
įžodį, tapdamas vienu iš pirmųjų 
skautų vyčių Eimučio sk. vyčių 
būrelyje Kaune. Viena iš jo mėgia
mų skautybės šakų buvo vandens 
skautai. Tat ir matome Balį akty- į 
viai dalyvaujant prof. Kolupailos 
Organizuotose kelionėse baidarė
mis po Lietuvos upes ir ežerus. Bet 

nevengė Balys ir kitokių pareigų. 
Kauno Aušros tunte Balys buvo 
iždininkas, ūkvedys, Kęstučio 
skautų dr-vės adjutantas ir vėliau 
draugininkas. 1936 m. už našų 
darbą, pripažįstant jo skautišką 
prityrimą, pakeltas į paskautinin- 
kio laipsnį ir apdovanotas ordinu 
“Už nuopelnus”.

Tremtyje Balys Rėkus aktyviai 
dalyvauja lietuvių stovyklos admi
nistravime. 1947 m. skiriamas DP 
stovyklos komendantu. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų pionierių, orga
nizavusių lietuvius skautus Wies- 
badeno DP stovykloje. Ten, kaip 
teko patirti, jis kurį laiką ėjo tunti- 
ninko pareigas. 1948 m. B. Rėkus 
pakeliamas į skautininko laipsnį ir 
apdovanojamas Lelijos ordinu.

1949 m. B. Rėkus atvyko į JAV, 
ir pirmuosius dvejus metus gyveno 
pas savo gimines Baltimorėje. Ir 
čia jis prisidėjo prie vietos lietuvių 
skautų vieneto kūrimo. 1951 m. 
Balys persikėlė į Clevelandą, Ohio, 
ir čia išgyveno iki mirties.

Clevelande B. Rėkus nuo pat 
pirmųjų dienų, kaip prityręs skau- 
tavimo dalykų žinovas — pionie
rius, aktyviai įsijungia į lietuvių 
skautų veiklą, padėdamas instruk
tuoti vietos skautus. 1956-58 m. B. 
Rėkus buvo L.S. Brolijos vadijos 

skautų vyčių skyriaus narys. Vė
liau apsiėmė ir uoliai vykdė Jam
borees fondo įgaliotinio pareigas. 
Kaip telefono ir radijo technikas 
specialistas, 1958 m. įsigijo gerą ir 
gana komplikuotą garsiakalbių, 
mikrofonų ir plokštelių muzikos 
perdavimo aparatūrą. Tais metais 
įvykusioje IV Tautinėje stovykloje 
Michigane, o dešimtmečiu vėliau — 
1968 m. — ir V Tautinėje stovyk
loje B. Rėkus savo prityrimu, 
darbu ir sakytomis priemonėmis

s. Balys Rėkus — sanitaras 
Pilėnų tunto stovykloje 1962 m. '
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skirdamas stambias sumas Skautų 
Brolijai ir Skaučių Seserijai.

Sunegalavus širdžiai ir. susilpnė
jus akių šviesai, Balys Rėkus ne
begalėjo aktyviai dalyvauti skau
tiškoj veikloj. Savo vargais nesi
skųsdavo ir kantriai, vyriškai ken
tėjo. 1972 m., po antrosios širdies 
operacijos, mirė. Clevelando skau- 
tija iškilmingai atsisveikino ir pa
lydėjo į amžiną poilsį skautininką 
Balį, palikusį jai tauraus, gero ir 
pareigingo vadovo ir žmogaus 
pavyzdį.

v.s. Pr. Karalius

PAAIŠKINIMAS PRIE
V.S. KARALIAUS RAŠINIO

V.s. A. Šenbergienė, vykdydama 
a.a. s. B. Rėkaus testamentinę 
valią, iš jo palikimo 1973 m. pava
sarį, daugiau kaip po 2,000 dol. 
įteikė tuometiniams Vyriausiems 
Skautininkams — v.s. L. Milukie- 

nei ir v.s. P. Moliui, kad iš to pali
kimo padarytų ką gera lietuviška
jai skautybei ir tuo kaip nors atžy
mėtų aukotojo, a.a. s. R. Rėkaus, 
atminimą.

Brolijos ir Seserijos Vadi jos 
susitarė, kad tai geriausiai bus 
padaryta išleidžiant kokią skauta- 
vimui naudingą knygą.

Abiejų vadijų buvo parinkta v.s. 
Antano Saulaičio, S.J. knyga, 
autorių paprašius dar papildyti ir 
labiau pritaikyti abiem šakom. 
Autoriui taip pat buvo patarta 
įjungti ir dar vienos jo paruoštos 
knygos (apie sk. stovyklas) rank
raščius ir sudaryti vieną stambu 
veikalą.

Tuo būdu ir turime naudingą 
vadovo žinyną. Juo naudodamiesi, 
prisiminsime skautiško gerojo 
darbelio autorių, amžinybėn išėjusį 
s. B. Rekų ir jaunam vadovui rei
kalingų žinių “aruodą” sukaupusį 
v.s. Antaną Saulaitį.

A.S.,sr.

Ruošia garsiakalbių sistemą 
Cape Codo stovykloje. SKAUTU AIDO RĖMĖJAI

•prisidėjo prie stovyklos gyvenimo 
paįvairinimo ir stovyklų programų 
pasisekimo. Vėliau ir kitose dides
nio masto stovyklose ir kitų orga
nizacijų renginiuose tuo pačiu būdu

. B. Rėkus buvo labai naudingas. 
Berods nebuvo stovyklos ar dides
nio skautų susitelkimo, kur nebūtų „ 
dalyvavęs s. Balys Rėkus. 1962 m. 
jis vadovavo Clevelando Pilėnų 
tunto skautų stovyklai. 1964 m. 
jis — berniukų pastovyklės vado
vas Romuvos stovykloje Kanadoje. 
Jis buvo uolus ir pareigingas narys 
Clevelando skautininkų ramovėje. 
Skautybė buvo jo gyvenimo svar
bioji dalis. Buvo vienišas ir gerokai 
užsidaręs. Bendravo tik su skautų 
vadovais ir jų šeimomis. Malonią 
broliškai seserišką globą, ypač 
paskutiniais savo gyvenimo me
tais, rado skautininkų Apolonijos ir 
Valdemaro Šenbergų namuose. 
Gyveno taupiai, pinigais nesišvais-

Į tė, bet kur reikėjo — jų nesigailėjo. 
Ir savo testamente, šalia eilės arti
mųjų giminaičių, nepamiršo ir savo 
pamėgtos Lietuvių Skautijos, pa-

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

Pilėnų tuntas Clevelande - 
tuntininkas ps. G. Taoras $25.00

C. Mošinskienė,
Pompano Beach, Fla. 5.00

J. Butkus, Port Colborne,
Canada 2.00

A. Leškys, Čanoga Park, Cal. 2.00
V. Vilimas, Los Angeles, Cal. 1.00

GARBĖS
PRENUMERATOS - $10.00

B. Prasauskienė, Lomita, Cal.
A. Rukšėnas, Mentor, Ohio
Dr. J. P. Gale, MD, Lindenhurst, 

N.Y.
Kun. L. Musteikis, Plainview, 

Nebr.
A. Jakštas, Eastwood, Australia
R. Čaks - Latvių skautų Amerikos 

rajono vadas, West Allis, Wis.
E. Vilkas, Valencia, Cal.
D. Keršienė, Toronto, Canada

UŽPRENUMERAVO Į
UŽJŪRIUS:

Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje - 
v.s. S. Gedgaudienė, Cleveland, 
Ohio

L. Bendoraičiui, Sao Paulo,
Brazilija - v.s. S. Gedgaudienė, 
Cleveland, O.

Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje - 
ps. L. Apanienė, Cleveland, O.

Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje - 
s. J. Budrienė, Cleveland, O.
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Ištrauka iš v.s. Vlado Vijeikio istorinės apysakos

SAIGŪNAS
Iliustracijos autoriaus

I
 Išgirdę, kad Gediminas skuba į Veliuoną, Sai- 

gūno vyrai taip pat nutarė pasukti savo žirgus 
į ten. Ilgai negaištant buvo sudaryti kovos 

būriai, kurie patraukė Veliuonos link. Prie pirmojo 
būrio prisijungė ir Saigūnas su Vismantu ir Jūragiu. 
O šalia jų kaip ąžuolai jojo keturi Vaišilgo sūnūs su 
seniu priekyje. Šis buvo taip laimingas ir išdidus, 
kad galvą laikė aukštai pakėlęs, o veidas švitėte 
švitėjo-.

Veliuonoje jie rado visus besirengiančius 
sutikti užpuolikus. Vyrai galando kalavijus, taisė 
skydus. Į aukštą kalną buvo tempiami rąstai ir 
akmenys. Visi dirbo neišskiriant nei vaikų nei mote
rų. Čia Fundenas, kurį dabar visi vadino Vygaudo 
vardu, parodė daug naujų dalykų, kurių buvo išmo

kęs kryžiuočių nelaisvėje bebūdamas.
Netrukus pilyje dar daugiau sujudo. Buvo gau

tas pranešimas, kad atvyksta Gediminas. Visi laukė 
jo ir jo vyrų. Už jo pečių visi jautėsi daug saugiau. 
Bet ypatingai Gedimino laukė Saigūnas su savo vy
rais, nes nekantravo pranešti naujienas iš vokiečių 
žemės.

Atvykęs į Veliuoną ir sužinojęs, kad čia yra 
Saigūnas, Gediminas tuojau panoro pamatyti jį ir jo 
vyrus. Jis kiek nustebo, kai į menę įžengė daugiau, 
negu jis buvo išsiuntęs. Prieš jį atsistojo jau pažįs
tamas Jūragis, kurį pamačius Gedimino lūpomis nu
skrido lengva šypsena, šalia jo stojo Vismantas, 
kurio paniuręs žvilgsnis teikė pasitikėjimą, o visų 
priekyje stovėjo Saigūnas, kurio jaunatvišku atvi
rumu dvelkiąs veidas skleidė ryžto dvasią aplink. 
Pasigedo Gediminas vyro su baltu apsiaustu, bet už 
tai jo vietoje jis pamatė net penkis vyrus.

Saigūnas tuojau pastebėjo Gedimino klausiantį 
žvilgsnį ir po įprasto pasisveikinimo tuojau prabilo:

- Kunigaikšti, prieš pranešdamas tau žinias iš 
svetimo krašto, noriu tave supažindinti su vyrais, 
kurie savo kalavijus nuo šios dienos paveda tavo ži
niai. Tai Vaišilgas su savo keturiais sūnumis. Šis 
jauniausias iš jų tik neseniai surado gimtų namų 
pastogę, iš kur jį buvo prieš daugelį metų išplėšę 
tie, kurie šiandien traukia į Veliuoną. Mūsų būryje 
neberandi Bergardo. Šis vyras žuvo garbinga mirti
mi, ir jo darbų negalima lyginti su jo tautiečių dar
bais. Tai prakilnus vyras.

- Saigūnai, matau, kad atlikai savo žygį su savo 
vyrais, kaip buvau įsakęs, ir sugrįžai sveikas namo. 
Pasveikinimas tau ir mano pagyrimas. Dabar gi pa
pasakok, ką girdėjai Liubeke.

Čia Saigūnas pranešė Gediminui, kad Liubeke 
susirinkę miestų atstovai pritaria Gedimino žy
giams ir kad kryžiuočių ordino darbus smerkia. Taip 
pat papasakojo ir apie naujuosius vokiečių ginklus, 
apie kuriuos buvo kelionėje patyręs.

- Geras ir blogas žinias atnešei man, - pasakė 
susirūpinęs Gediminas. Su vokiečiais gal ir pajėgsi
me susitarti, bet kryžiuočių ordinas tol nenurims, 
kol gaus gerą pamoką. Gal ta pamoka jų laukia čia 
Veliuonoje. Ir aš būčiau laimingas, jei dievai taip 
lemtų. Nusipelnėte visi poilsio, bet neturėsime jo 
dabar. Mūsų laukia sunki kova.

Gediminas parėmė galvą ranka ir susimąstė. 
Vyrai nusilenkė ir tyliai išėjo iš menės.

Veliuoniškiai, sulaukę paties Gedimino, dar la
biau sukruto ir su dar didesniu judrumu ėmė ruoštis
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Gediminas

tinkamai sutikti neprašytus svečius...
Jau naktį pasirodė pirmieji kryžiuočių būriai. 

Jie traukė ilgomis virtinėmis ir pamažu supo Ve
liuoną iš visų pusių.

Nors Veliuonos gynėjai ir buvo pasirengę su
tikti neprašytus svečius-, bet gausūs jų būriai kėlė 
susirūpinimą. Pilnos pamiškės knibždėte knibždėjo 
šarvuotų riterių. Margos plunksnos ir vėliavų įvai
rumas rodė, kad čia susirinko daug karių ir iš kitų 
kraštų, kuriuos kryžiuočiai dažnai pasikviesdavo 
žygiuodami į Lietuvą. Įvairūs bastūnai ir plėšikai 
mielai prisidėdavo prie kryžiuočių rengiamų žygių, 
laikydami tai pramoga, kurioje bus galima pasisma
ginti išliejant ko daugiau lietuvių kraujo.

Saigūnas su savo vyrais nesėdėjo rankų sudėję 
ir nepoilsiavo, nors buvo ir nusipelnę kad ir trumpų 

atostogų. Niekam nieko nesakę, jie tyliai išslinko iš 
pilies ir, prisidengdami krūmais ir nakties tamsa, 
nušliaužė pasižvalgyti į kryžiuočių stovyklas. Už 
pilies sienų jie išsiskirstė po vieną, kad sunkiau būtų 
pastebimi ir kad nepakliūtų visi kartu į kryžiuočių 
rankas. Ypač daug įvairių žinių prižvejojo Vygan
das. Jis prislinko arčiausia ir girdėjo kryžiuočius 
kalbant.

Gediminas ir jo karių vyresnieji atidžiai išklau
sė Vygaudo ir Saigūno. Ypatingo susidomėjimo su
kėlė Vygaudo pasakojimai.

- Jie atvyko ne vieni. Atsivežė taranus, kuriais 
pilis griauna. Bet taip pat mačiau dar iki šiolei nie
kur nematytus daiktus ir tikrai nežinau, ką su jais 
galima veikti. Jie atsivežė ilgus storus rąstus ant 
ratų. Bet tie rąstai nėra mediniai. Dabar tuos rąstus 
tvarko ir stato atsukę į pilį.

- Tai nauji ginklai, - pasakė Saigūnas, - tai tie 
ginklai, apie kuriuos aš tau, kunigaikšti, minėjau.

Gediminas susirūpino.
Vyresnieji ėmė siūlyti savo planus pilies gyni

mui. Gediminas visų atidžiai klausėsi svarstydamas, 
kuris planas būtų geriausias. Kai jau visi buvo pa
sakę savo mintis, Gediminas kreipėsi į Saigūną.

- Saigūnai, o ką tu manai?
- Nevertas esu kalbėti tokių karių tarpe, kurių 

delnuose kalavijas augte įaūgęs, kunigaikšti. Bet, 
tavo liepiamas, aš pasakysiu, kad šiuo kartu gyni
masis, kad ir geriausias ir narsiausias, mūsų neiš
gelbės. Tie naujieji ginklai, kurių aš gerai nepažįstu, 
bet žinau, - jie gali išgriauti storiausias pilies sienas. 
Todėl siūlyčiau ne sėdėti pilyje, bet pulti patiems 
kryžiuočius ir pasistengti juos išblaškyti. O ypač 
reikia atskirti juos nuo jų naujųjų ginklų.

Saigūno pasiūlymas visiems patiko ir tuojau 
buvo priimtas. Nieko nelaukiant buvo imta organi
zuoti būriai puolančiųjų. Buvo numatyta, kad dalis 
karių išslinks slapta iš pilies ir kiek galima arčiau 
priartės prie kryžiuočių. Kai pagrindinės jėgos puls 
iš pilies, tai slapukai turi dygte išdygti pačioje kry
žiuočių panosėje.

Netrukus viskas buvo sutvarkyta. Jie ilgai ne
užtruko, nes pilyje visi buvo apgulties stovyje ir pa
sirengę kiekvieną sekundę pradėti kautynes. Štai 
tyliai išslinko būreliai vyrų ir pradingo tamsoje. Štai 
gretos sustojo prie pilies vartų ir laukė tik ženklo ir 
vartų atidarymo. Netrukus sugirgždėjo veriami 
sunkūs vartai, sužvangėjo leidžiamo tilto grandinės. 
Kariai paspaudė žirgus ir siūbtelėjo pro vartus. Su
dundėjo tiltas po žirgų kojomis. Sužvangėjo kalavi
jai ir skydai.
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- Padėk mums, Perkūne! - šūktelėjo krivis iš
keldamas lazdą ir kartu su kariais pasilei&o nuokal
niu žemyn.

Kryžiuočių stovykloje pakilo sujudimas. Niekas 
nesitikėjo tokio staigaus puolimo. Dar labiau sumi
šo, kai prieš juos kaip iš po žemių išlindo slapukai 
kariai.

Prasidėjo nuožmios kautynės. Vyras prieš vy
rą, kalavijas prieš kalaviją. Tačiau, matyti, kryžei
viai buvo gerai pasirengę, ir gausūs jų būriai pama
žu ėmė stumti lietuvius atgal. Kad ir kaip narsiai 
laikėsi, bet buvo verčiami trauktis. Žingsnis po 
žingsnio kryžiuočiai sunkiai apmokėjo kiekvieną 
pėdą. Tačiau dešiniame sparne laimėjimas jau krypo 
jų pusėn. DžiaugsmingaLšaukdami, jie spaudė dar 
labiau silpną dešinįjį sparną, ir buvo pavojaus, kad 
užeis iš užpakalio. Todėl norom nenorom teko 
trauktis.

Staiga, lyg perkūnas būtų trenkęs, sudundėjo 
visa žemė. Nuo kryžiuočių pusės žybterėjo žaibai. 
Saigūno būryje ištisa grandinė vyrų kruvini krito 
žemėn. Suprato Saigūnas, kad tai naujieji ginklai. 
Drąsino vyrus kiek begalėdamas, bet matė, kad žai
buojantieji ginklai juos nemažai paveikė. Dar va
landėlė, ir jie bėgs atgal į pilį. Ir būtų gal taip ir 
atsitikę, jeigu nuo pilies nepasigirstų trimitų garsai. 
Tai puolė iš pilies paskutinieji Veliuonos gynėjai. 
Būrio priekyje plevėsavo Gedimino vėliava.

- Gediminas skuba į pagalbą! Pirmyn! - šūktelė
jo puolantieji ir sukaupė paskutines jėgas. Kaip ge
ležinis kumštis, trenkė į kryžiuočius Gediminas su 
savo kariais. Dabar jau nebuvo minties atsitraukti. 
Visi kaip vienas veržėsi pirmyn.

Kryžiuočių pusėje pajuto gresiantį pralaimėji
mą. Vadai skubiai pergrupavo savo jėgas, ir daugiau 
buvo susitelkta ginti naujuosius ginklus, kurie ret
karčiais griaudė ir žaibavo, bet jau nebedarydami 
žalos.

- Pirmyn! - pasigirdo skardus Gedimino balsas.' 
Jo ranka su kalaviju rodė puolimo kryptį, o kuni
gaikščio vėliava matėsi ten, kur saulėje žvilgėjo 
kryžiuočių atsivežtieji ginklai. Gedimino kariai puo
lė pirmyn, paties kunigaikščio vedami, p veliuoniš
kiai supo kryžiuočių sparnus.

Bet čia trinktelėjo toks smarkūs trenksmas, 
kokio dar nebuvo iki šiol girdėję. Kėžkas tvokstelėjo 
į Gedimino karių gretas, kur plevėsavo kunigaikščio 
vėliava. Daug karių krito žemėn, o kartu su jais nu
linko ir kunigaikščio vėliava. Bet neilgam. Tvirtos 
rankos pakelta, ji vėl suplevėsavo kovojančių prie
kyje.

- Kunigaikštis sužeistas... - prabėgo gandas per 
karių eiles.

Bet jį nustelbė skardus Jūragio šauksmas:
- Pirmyn! Tegyvuoja kunigaikštis Gediminas!
Šis šauksmas patraukė paskui Jūragį karius, 

kurie kaip viesulas nusivijo jau besitraukiančius 
kryžiuočius. Tai buvo padaryta pačiu laiku, nes pa
sklidęs gandas apie Gedimino sužeidimą galėjo labai 
blogai paveikti karius.

0 Gediminas tikrai buvo sužeistas. Nedidelis 
būrys Gedimino artimųjų apsupo sužeistą kuni
gaikštį. Jį paguldė ant nedidelės aukštumos, iš kur 
jis matė vejamus kryžiuočius.

Gediminas sunkiai kyėpavo. Jis atmerkė akis 
ir, apžvelgęs mūšio lauką, kur matė tikrą lietuvių 
pergalę, nusišypsojo.

- A.š iškeliauju į dausas pas savo protėvius, o jūs 
ir toliau eikite didvyrių keliais.

- Mes eisime didvyrių keliais, - kaip aidas at
kartojo Saigūnas.
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SKAUTU AIDO
TALKMNKAS — 

V.S. VL BACEVIČIUS
Pavartę lietuviškąją spaudą, 

besidomėdami mūsų veikla nuo
traukose, dažnai žemiau rasime 
fotografo pavardę: VL Bacevičius. 
Kitiems jis — judrus, su foto 
aparatu per petį, malonus ir kalbus 
žmogus; mums, skautams, jis — 
veteranas skautininkas, jautrus 
visiems reikalams, kurie liečia 
mūsų spaudą. Jis ne tik puošia ją 
gausybe ryškių nuotraukų, bet ir 
knygas, laikraščius platina, reikia 
sakyti, atkakliai (ir dėl to sėkmin
gai) tą darbą dirbdamas.

Visas jo gyvenimas skirtas lie
tuviškiems reikalams. Tie svar
biausi jo gyvenimo reikalai — tai 
organizacijos, mokyklos, meniniai 
vienetai. Jiems jis visada turi 
laiko; jam nešalta per žiemą savo 
rūsy muginukus gaminti, foto nuo
traukas ryškinti, o talkos darbams 
pasibaigus, rūsį ir butą valyti... 
Nekaršta jam vidurvasarį Daina
voj ar kurioj kitoj stovykloj su foto 
aparatu rankose paskui jaunimą 
skubėti, kad suspėtų įdomesnį 
momentą “pagauti”. Tokios atosto
gos pernai jam atnešė stiproką šir
dies negalavimą. Sustojo kurį laiką 
jo paprastai labai greitai atsakomi 
laiškai. Bet kai tik pagerėjo — ir 
vėl jį visur matysi. Vienam jis ma
lonų žodį tars, kitam kokį šmaikštų 
juoką pasakys, o štai kelių besikal
bančių visuomenininkų grupę pri
ėjęs surikiuos, paspaus mygtuką ir 
dar “ačiū” pasakys!

Uolus ir geraširdis žmogus tas 
VI. Bacevičius Clevelande. Jis ne
tingi kone visuose renginiuose 

dalyvauti, vis savo foto aparatu 
spragsėdamas, ir už tai jokio už- 
mokesnio negaudamas. Jo žodžiais, 
savo nuotraukom jis “maitina” apie 
aštuonis lietuviškus laikraščius ir 
žurnalus.

Jis ir LB darbuotojas: soc. sky
riaus vardu jis lanko lietuvius ligo
nius, juos paguosdamas, o taip pat 
konkrečiai pasirūpindamas jų as
meniškais reikalais.

v.s. Vladas Bacevičius.
Jį, atrodo, Australija traukia. O 

gal jau ir pasiruošęs ten vykti?

Mums v.s. VI. Bacevičius yra 
pavyzdingas skautas - veteranas, 
kurio skautiškasis gyvenimo eta
pas prasidėjo 1930 m. Su SKAUTŲ 
AIDU bičiuliaujasi nuo 1938 m. 
Taigi ateinančiais metais sukaks 40 
metų, kaip jis SKAUTŲ AIDO 
talkininkas. Ir koks talkininkas: 
nuotraukomis aprūpina taip, kad 
visų jų net neįmanoma panaudoti. 
Be to, kai niekas kitas neparašo, tai 
mūsų brolis Vladas ir korespon
denciją atsiunčia. Jau 25 metai 
kaip jis renka Aido prenumeratas 
Clevelande. Kasmet jų atsiunčia po 
90 ir daugiau, už jas atsiskaityda
mas savo pinigais, vėliau surink-

Š.m. vasario 6 d. įvykusios ASS 
Čikagos skyriaus sueigos metu 
buv. LSS Pirmijos ir vėliau ASS 
pirmininkui v.s. fil. Edmundui 
Korzonui buvo įteiktas Geležinio 
Vilko ordinas, kurį jam uždėjo tą 
ordiną jau turįs Korp! Vytis garbės 
narys Bronius Kviklys. Dešinėje — 
dabartinis ASS pirmininkas v.s. fil. 
Vytenis Statkus.

A. Plaušinaičio nuotr.

damas “išmokėjimus”, priedo duo
damas vieną kitą nuotraukėlę, 
kartais ir priekaištą kokį išklausy
damas. Taip jis padeda SKAUTŲ 
AIDUI “keliauti į žmones”.

VI. Bacevičius savo iniciatyva 
yra išleidęs keletą spalvotų skau
tiškų atvirukų. Keletą jų prisi
mename (ir dar vis su malonumu 
siuntinėjame) kaip suvenyrą iš VI 
Jubiliejinės Stovyklos su paaiški
nančiu užrašu lietuvių ir anglų 
kalbomis. Greitai pasirodys jo 
naujas, didesnio formato atviru
kas. Jame bus keturi vaizdai, o 
vidury — skautiškos rūtelė ir leli
jėlė.

Kalbant apie jo nuolatinę talką 
SKAUTŲ AIDUI, būtina paminėti 
ir tokias vienkartines aukas, kurios 
susideda iš originalaus sumanymo 
ir pašvęsto savo laiko. Štai prieš 
Velykų šventes atsiunčia v.s. VI. 
Bacevičius laiškutį su 10 dol. ir 
tokiu paaiškinimu:

“Ponia M. Janavičienė Cleve
lande numargino velykinių margu
čių ir davė man parduoti juos Ka
ziuko mugėje. Gavau už juos 10 dol. 
Tai mūsų su p. Janavičiene dovana 
SKAUTŲ AIDUI”.

Arba vėl: kurio nors renginio 
metu savanoriškai patalkininkauja 
rūbinėj ir vėl SKAUTŲ AIDAS 
gauna auką. Kai yra gerų norų, 
sumanumui ribų nėra.

Visi gerai prisimename Jub. 
Stovykloj Beaumonte br. Bacevi
čiaus šviesią skrybėliukę, papuoštą 
įvairiais skautiškais ženklais. Tai 
buvo šios didžiosios stovyklos 
“momentų fiksuotojo” ženklas. Dar 
pasigirsdavo: “Šypsokitės, sesės, 
broliai!” — ir momentas jau pa
gautas. Tokių momentų daug už
tiksime SKAUTŲ AIDO komplek
tuose, sj
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PASIKALBĖJIMAI APIE 
PAŠTO ŽENKLUS

SENIAU IR DABAR
MIESTAI

Pašto ženklų, kuriuose parodyti 
miestai, yra labai daug. Dažniausia 
parodomos sostinės, gražūs rūmai, 
pilys, uostai ir pan.

Bene gražiausią pašto ženklų 
seriją Lietuva išleido 1940 m., 
Vilniaus atgavimo proga. Joje pa
rodytas bendras Vilniaus vaizdas, 
Vilniaus įkūrėjo Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino atvaizdas ir 
Trakų pilis. Anksčiau įvairiomis 
progomis buvo išleista pašto 
ženklų, kuriuose parodyta Gedi
mino pilis Vilniuje, Kauno pilis, 
Klaipėdos uostas, Kauno geležin
kelių stotis, centrinis Kauno paš
tas, Kauno rotušė ir Vytauto baž
nyčia. Latvija 1925 m. išleido 5 
pašto ženklų seriją, kurioje paro
dyti įvairūs Liepojos vaizdai; 
1928 m. išleido dvi pašto ženklų 
serijas, kuriose matomi Rygos, 
Liepojos, Mintaujos, Ventspilio ir. 
Cesio vaizdai. Estija yra išleidusi 
pašto ženklų, kuriuose parodyti jos 
sostinės Tallino, Tartu ir Narvos 
miestų vaizdai.

Lenkija 1945 m. išleido seriją 
pašto ženklų, kurioje parodyti per 
karą sugriautos sostinės Varšuvos 
vaizdai. Kitomis progomis buvo 
rodomi Poznanės, Lvovo, Lodzės, 
Dancigo ir kitų miestų vaizdai. O , 
1935 m. serijoje buvo netgi paro
dyta Vilniaus katedra (tada Len
kija tebebuvo okupavusi Vilniaus 
kraštą).

Puikių pašto ženklų su miestų, 
pilių ir rūmų vaizdais yra išleidusi 
Prancūzija, Vokietija, Anglija, 
Švedija, Šveicarija ir kitos valsty
bės. Jungtinės Amerikos valstybės 
1968 m. išleido keturių pašto 
ženklų seriją, kurioje parodyti 
sostinės Washingtono vaizdai. 
Įvairiomis kitomis progomis buvo 
rodomi Washingtonas, Philadel
phia, Kansas City, Detroitas ir kiti 
miestai.

Ant. Bernotas

iiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiiin

Kazys Miecevičius pilnoje vil
kiuko uniformoje 1933 m. Kaune.

O dabar ps. Kazys Miecevičius, 
Lituanicos tunto sekretorius ir 
Jūrų Budžių Prez. Antano Smeto
nos įgulos vadas. Šalia: žmona 
v.valt. Irena dabar einanti Nerijos 
tunto iždininkės pareigas.

Čia dedame pašto ženklų, ku
riuose parodyti miestai: Lietuva - 
sostinė Vilnius, Bangladesh - Tei
singumo ministerijos rūmai Dac-

coje, Prancūzija - Saint Germain- 
en-Laye miesto vaizdas, Bulgarija - 
Trnovo vaizdas, Graikija - Pirėjaus 
vaizdas, Rodezija - Salisbury
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PAVASARIO MALONUMUI —

Balandžio mėnuo žada Velykų 
džiaugsmą margai išrašytuose 
margučiuose, žavi puokštėmis pir
mųjų pavasario žiedų.

Balandžio mėnesį parkuose ir 
miškų atšlaitėse matome padangė
mis skraidančius margaspalvius 
trikampius. Tai — aitvarai, kuriuos 
leidžia vaikai, o kartais, su dideliu 
užsidegimu, ir suaugę.

Šie pavėjui plaukiantieji aitva
rai — tai ne tie, apie kuriuos mokė
mės lituanistinėse mokyklose; ne 
tie, apie kuriuos pasakose skai
tėme. Tai ne turtus nešiojančios 
pasakų būtybės.

Tai plokštė ar skritulys, kurie, 
tempiami prieš vėją, kyla aukštyn. 
Tuo principu ir padarytas šis 
žaislas — lakdynė.

Aitvarų skraidinimas — įdomus 
užsiėmimas, sportas; senas, kaip 
šimtamečiai medžiai, į kurių viršū
nes tie aitvarai dažnai nutupia.

Jau pats aitvaro konstruktavi- 
mas teikia didelį malonumą, nekal
bant apie džiaugsmu švytinčias 
akis, sekančias padange vis aukš
tyn kylant' margą, trikampės for
mos “raketą” su uodegėle gale. 
Palankiausi vėjai aitvarams skrai
dinti yra kovo ir rugpiūčio mėne
siais.

Beje, šnekamojoje liaudies kal
boje aitvarais dar yra vadinami 
nenuoramos, padaužos žmonės. 
Sakoma: laksto po girią, kaip 
aitvaras!

Lituanicos tunto (Chicagoje) 
darbai Kaziuko mugei

J. Tamulaičio nuotr.

Jei turite ūpo kovoti su lietuvių papročiuose dar 
užsilikusiomis svetimybėmis, komp. Br. Budriūnas 
siūlo išmokti šią dainą - tostą Naujus Metus pradėti 
“Valio! Ilgiausių Metų”! Senasis “Ilgiausių Metų” yra 
nelietuviškas savo melodija ir visų posmų linkėjimų 

žodžiai sudarkomi netaisyklingu žodžių kirčiavimu. 
Šiuo reikalu jau anksčiau jo buvo rašyta lietuviškoje 
spaudoje, kartu įdedant gaidas “Valio! Ilgiausių 
Metų”. Ši daina - tostas jau daugelyje vietovių dai
nuojama.
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KONKURSO TAISYKLĖS

LIETUVIU SKAUČIŲ SESERIJA 
SKELBIA KONKURSĄ 

VYKTI Į VI-TAJĄ 
TAUTINĘ STOVYKLĄ 

AUSTRALIJOJE

Lietuvių Skautų Sąjungos Tautinės Stovyklos yra 
ruošiamos kas dešimt metų. Šių metų Vl-toji Tautinė 
Stovykla bus Australijoje. Išvykti numatome š.m. 
gruodžio 22 d. ir iš ten išskristi 1978 m. sausio 15 d.

LSS Vadija, norėdama sesių tarpe sukelti didesnį 
susidomėjimą šeštąja Tautine Stovykla ir kartu pa
skatinti skautiškų (praktinių ir teorinių) taip pat Lie
tuvos istorijos ir geografijos žinių pakartojimą - skel
bia konkursą, kuris bus š.m. birželio 5 d.

LSS Vadija ir specialiai sudaryta Konkurso Komi
sija nutarė skirti 3 (tris) premijas. I-ma premija - 
$1000.00; Il-ra premija - $750.00 ir III-čia premija - 
$500.00.

Premijas laimėjusios skautės turės pačios susi
mokėti likusią skridimo išlaidų dalį. Kelionė gali kai
nuoti $1,200.00 - $1,300.00 dol. Vienetams bus išsiun
tinėtos konkurso anketos, kurias vienu ir tuo pačiu 
nustatytu metu konkurse dalyvaujančios skautės 
turės atsakyti.

Konkurse galės dalyvauti tik tos skautės, kurios 
turės raštišką tėvų sutikimą.

Konkurso klausimai yra sudaryti iš praktinio bei 
teorinio skautavimo ir iš Lietuvos istorijos ir geogra
fijos.

Skautė, laimėjusi bet kurią premiją ir negalėdama 
ja pasinaudoti, premiją perleidžia sekančiai sesei, 
konkurse surinkusiai daugiausiai taškų. Vieneto 
vadovė šį premijos atsisakymą turi pranešti raštu 
Konkurso Komisijai ne vėliau kaip 30 dienų po Taimė- 
jimo pranešimo.

Tikimės, kad tėveliai ne vien tik paskatins savo 
dukras šiame konkurse dalyvauti, bet ir sudarys są
lygas nuvykti į Vl-tąją Tautinę Stovyklą Australi
joje.

j. ps. Daiva Gaušienė,
Konkurso Komisijos Pirmininkė

1. Konkurse gali dalyvauti skautės nuo 14-18 m. 
amžiaus ir gavusios tėvelių sutikimą.

2. LS Seserijos Vadijos narių dukros konkurse da
lyvauti negali.

3. Konkurso data yra 1977 m. birželio mėn. 5 d., 
10 v. ryto.

4. Konkurso vieta yra kiekvieno vieneto nustatytos 
patalpos.

5. Konkurso premijos:

I-ma premija - 1000 dol.,
Il-ra premija - 750 dol.,

III-čia premija - 500 dol.

6. Kiekvieno vieneto vadovė turi pranešti Kon
kurso Komisijai ne vėliau, kaip iki š.m. balandžio 
mėn. 30 d., konkurse norinčių dalyvauti skaičių ir 
turinčių tėvelių sutikimą. Vėliau gauti praneši
mai (po balandžio 30 d. pašto antspaudu) nebus 
priimami. Tik pagal šį skaičių bus į vienetus iš
siuntinėjamos konkurso anketos.

7. Specialiai sudaryta Konkurso Įvertinimo Komi
sija įvertins konkurso anketas ir paskirs premi
jas. Konkurso Įvertinimo Komisijos sprendimas 
yra galutinas.

8. Užpildytos konkurso anketos turi būti išsiųstos 
Konkurso Įvertinimo Komisijai ne vėliau, kaip 
viena diena po konkurso datos. Anketos, išsiųs
tos vėliau, (po birželio 6 d. pašto antspaudu) ne
bus įskaitytos.
Užpildytos anketos siunčiamos Konkurso Įverti
nimo Komisijai šiuo adresu:

v.s. Janina Mikutaitienė
4455 So. Washtenaw
Chicago, Ill. 60632

9. Tuo atveju, kai kelios skautės surinks tokį patį 
skaičių taškų, LS Seserijos Vadija, loterijos būdu 
paskirs vieną laimėtoją.

10. Skautė, laimėjusi bet kurią premiją ir negalė
dama ja pasinaudoti, premiją perleidžia sekančiai 
sesei, konkurse surinkusiai daugiausia taškų. 
Vieneto vadovė šį premijos atsisakymą turi pra
nešti raštu Konkurso Komisijai ne vėliau, kaip 30 
dienų po laimėjimo pranešimo.

11. Konkurso premiją laimėjusiom skautėm bus pra
nešta laišku ir jų vardai ir pavardės bus paskelb
tos lietuviškoje spaudoje.

12. Neįsiregistravę vienetai ir nesusimokėję nario 
mokesčio, konkurse negali dalyvauti.

Konkurso Komisijos adresas:

j. p.s. Daiva Gaušienė
7800 S. Mąssąsoit St. Tel. (312) 42*1-0053 
Burbank, 111.60459
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KADA JAUNOS JĖGOS 
PALAIKO VISO MEDŽIO -

VISUMOS GYVENIMĄ.
Ilgesnį laiką pagyvenus gamtoje, 

žmoguje atsiranda savotiškai arti
mas jausmas, ir imi dalintis gyve
nimu su augalais ir gyvūnais. Stebi 
aplinką per besikeičiančius metų 
laikus, gėriesi visokia paukščių ir 
žvėrių išmintim - žmonių vadinama 
instinktu - džiaugiesi nepaprastu 
gajumu ir stipria dvasia, siekiant 
apsaugos, oro, saulės bei erdvės, ir 
mokaisi. Mokaisi gerbti tau globoti 
pavestą šio pasaulio mažytį kam
pelį ir nepasiduoti, nors ir pasitai
kytų sunkumų gyvenimo kelyje.

Pastaruoju laiku su ypatingu 
jausmu pakeliu akis į seną riešut
medį, augantį mūsų sodybos gale. 
Tai nėra vien Šiaurės Amerikos 
medis, hickory šeimos, aukštas, 
išsiskėtęs, nelygia žieve, gražiais 
sudėtingais lapais ir beveik ap
skritais riešutais, kuriais voverė, 
mikliai išlukštenusi, prikrauna 
savo sandėlius. Tai taip pat gyvas 
pavyzdys, kaip jaunimas savo 
stipriais pečiais gali palaikyti visū-
mos gyvybę ir teikti jai naujos 
prasmės ir vilties.

Kad būtų aiškiau, ką noriu pa
sakyti, tektų kiek nors paminėti 
riešutmedžio praeitį.

Prieš dvidešimt penkerius me
tus medis buvo jau nemažas, ska
rotas. Iškėlus jame inkilą, tuojau 
prisistatė špokų porelė. Jos šeimy
nai suaugus, voverei atėjo į galvą 
padidinti - išgraužti apskritą skylę, 
kad kartais galima būtų patupėti 
patogioje pastogėje. Vieną rudenį 
juokingas apuokas apsigyveno 
inkile, po to praleisdamas jame 
keletą žiemų, palikdamas savo 
buveinę vasarai dailiam šakaliukui, 
mintančiam varlėm ir žiogais.

Visa tai stebėjome iš tolo ir juo
kėmės.

suskaitytos, kad užtektų stipresnio 
vėjo, ir paskutinė didelė šaka nu
kristų. Kamiene atsirado uoksas, 
gera vieta žvėreliams slėptis, bet ir 
medžio gyvybei galutinai pakirsti.

Tačiau įvyko štai kas: iš išvar
gusio medžio ėmė veržtis jaunos, 
stiprios jėgos, gražios šakos, ku
rios didėjo ir plačiai skleidėsi. 
Inkilas paskendo žaliuose lapuose,

Bet ilgainiui didžiulės šakos ėmė 
vargti, lūžti. Medžio viršūnė nu
pliko, prie pagalio pririštas ir iš
keltas inkilas išsikišo į orą, kad net 
paukščiai jo vengė.

Atrodė, kad riešutmedžio dienos 

ir špokai vėl apsigyveno jame.
Viena šaka, tartum nujausdama, 

kad senai, didžiausiai šakai gresia 
pavojus, iš apačios ją stipriai pa
rėmė, apkabino ir papuošė savo 
lapais.

Dabar matote, kodėl riešutmedis 
mūsų sodybos gale ne kartą kelia 
žmogaus nupuolusią dvasią ir pri
pildo širdį naujos vilties. p.p.

ŠVIESI JAUNYSTĖ
Prie kelio liepa šakas linguoja, 
Svyruoja beržas;
Į tolį eiti keliu plačiuoju 
Jaunystė veržias.
Ten marios laisvės, ten lankos žalios,
Žiedais sužydę,
Mes išdainuosim ten linksmą dalią 
Ir džiaugsmą didį.

Rugiai mums moja. Tu nebijoki 
Laukuos paklysti.
Skraji lyg paukštė, skambi kaip juokas — 
Sviesi jaunystė.

Juozas Almis Jūragis

ir
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T LAIKO 
ŽODŽIAI

LIETUVIAI DALYVAUJA 
AMERIKOS

ETNINIU GRUPIŲ
FESTIVALYJE KENTO

VALSTYBINIAME
UNIVERSITETE

Šio universiteto Trumbull pada
linyje, Warren,’ Ohio, balandžio 
23-24 d.d. įvyksta Amerikos 
etninių grupių festivalis, kuriame 
dalyvaus trisdešimties įvairių tau
tybių programos atlikėjų iš Ohio ir 
Pensylvanijos valstijų.

Festivalio metu veiks maisto 
paviljonai, parodėlės; dalyvaujan
čios tautinės grupės pasirodys su 
savo dainomis, šokiais ir muzika.

Lietuviai šiame festivalyje turės 
įsiruošę lietuviškojo meno ir dailės 
darbų parodėlę.

Renginio pelnas bus padalintas 
tarp dalyvaujančių etninių grupių 
pagelbėti jiems jų atliekamam 
svarbiam kultūriniam darbe.

Šis didžiulis festivalis neabejoti
nai bus sėkmingas ir “įdomus susi
pažįstant su kitų tautybių menu, 
kultūra ir buitimi.

Daugiau informacijų teikia:

prof. John F. Cadzow, 
Etninių grupių 
programų direktorius, 
4314 Mahoning Avenue 
Warren, Ohio 44483

VYKSTANČIŲJŲ į 
VI TAUTINĘ STOVYKLĄ

DĖMESIUI!

Prie vykstančių į VLją Tautinę 
stovyklą Australijoje- skautų eks
kursijos gali jungtis asmenys, 
norintieji papiginta kaina aplan
kyti Australiją.

Išvykos dalyviai išskris iš 
Chicagos O’Hare aerodromo gruo
džio mėn. 22 d. Lėktuvas nusileis 
San Francisce, kur galės prisi
jungti keleiviai iš vakarinės 
Amerikos. Tolimesni sustojimai 
bus Sydnejuje, Canberroje ir Mel
bourne. Į Chicagą iš Melbourne 
grįžtame sausio mėn. 15 d-

Neskautams nėra būtina Austra
lijoje laikytis skautų ekskursijos 
nustatytos dienotvarkės. Atskri
dus į Sydnejų, bus galima pakeisti 
kelionės kryptį, pranešant iš 
anksto. Svarbu, kad, grįžtant į 
Ameriką, visi būtų laiku Mel
bourne aerodrome. Tikslus išskri
dimo laikas iš Melbourne į JAV bus 
paskelbtas vėliau. Amerikos ir 
Kanados piliečiams reikalingi pasai 
ir vizos. Pasais pasirūpina patys 
išvykos dalyviai, o vizas parūpins 
organizatoriai. Neturintiems šių 
kraštų pilietybės, reikalingas “Re
entry Permit”, kuriuo pasirūpina 
patys keliautojai. Kelionės kaina iš 
Chicagos —- $1200. Registracijos 
data ne vėliau rugpiūčio mėn. 1 d. 
Informacijos reikalais kreiptis į 
v.s. Reginą Kučienę, 8626 So. 
Mozart St., Chicago, Ill. 60652. Tel. 
(312) 778-0358.

KVIESKIMĖS
SKAUTU. AIDĄ!
Pradedant praktinio skautavimo 

sezoną, iškylose, stovyklose, teda
lyvauja kartu ir SKAUTŲ AIDAS. 
Vėliau jo puslapiuose mirgės pa
žįstami (ir nepažįstami) skautiški 
veidai, atgis įdomūs iškylų, sto
vyklų nuotykiai, nepamirštami 
prisiminimai. Tapkime SKAUTŲ 
AIDO prenumeratoriais, sekdami 
Toronto Rambyno tunto Mindaugo 
dr-vės pavyzdžiu: 23 draugovės 
broliai užsiprenumeravo SKAUTŲ 
AIDĄ visu 100 procentu! 23 skau
tai - 23 SKAUTŲ AIDO prenu
meratos. Mindaugo dr-vės globė
jas — v.s. Č. Senkevičius. Ačiū 
uoliesiems broliams!

Nuoširdi padėka priklauso ir 
Vyriausiam Skautininkui s. Sigitui 
Miknaičiui už jo rūpestį SKAUTŲ 
AIDO prenumeravimosi reikalu. 
LSB pranešime vadovams (1976 m. 
gruodžio 31 d.) skaitome:

“Mūsų oficialus skautų žurnalas 
privalo lankyti kiekvieną skautišką 
šeimą. Tačiau užsienyje gyvenan
tiems skautams dėl ekonominių 
sąlygų yra dažnai neįmanoma susi
mokėti 5 dol. Todėl prašau ir 
raginu visus vienetų vadovus pra
vesti SKAUTŲ AIDO užsakymo 
VAJŲ savo užsienio broliams."

KAI AŠ BUVAU
AUSTRALIJOJ

Aš buvau Australijoj šią žiemą. 
Mes skridome 21 valandą. Susto
jome San Francisco, Honolulu, Fiji 
ir Australijoj. Ten buvo labai 
smagu, mes ėjom maudytis. Mes 
nuvažiavom į “Blue Mountains”. 
■Ten buvo labai aukšta vieta. Kitą 
dieną mes skridom namo.

18

Paulius Bagdonas, 
Vytauto dr-vė. 

(Iš Lituanicos tunto jaun. 
skautų laikraštėlio “Auuu”)

Nuvykę Australijon, turėsit 
progą susipažinti su šiais to konti
nento paukščių giminės atstovais: 
kairėje — emu, viduryje — lyros 
paukštis (lyrebird), dešinėje — 
Kookaburra.
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Birutė Vytienė KARKLŲ KA
TINUKAI. Paruošė ir meniškai 
apipavidalino Nora Kulpavičienė. 
Jaunimo Bibliotekos leidinys R.N. 
30, 24 psl. Tiražas 500 egz. Salezie
čių spaustuvė. Roma, 1976 m.

Gražiai išleista su spalvotais pa
veiksliukais knygelė. Trumpi ir 
ilgesni eilėraštukai apie pavasarį, 
vasarą, margučius, apie gėles 
mamytei, apie vieversėlį Lietuvoje 
ir kt. Ji tinka mažiesiems - vilkiu
kams ir paukštytėms, ūdrytėms ir 
bebriukams.

Šiomis dienomis iš spaudos išėjo 
seniai lauktasis v.s. Antano Sau- 
laičio, S.J., paruoštas veikalas 
“Skautiškųjų vienetų vadovai ir 
vadovės”. Tai 495 psl. knyga, 
apimanti visus dabartinės lietuviš
kosios skautybės poreiškius ir 
duodanti vadovui-ei tikrą žibintą, 
šviečiantį išeivijos lietuvybės atei
čiai. Teisingai knygoje rašoma, jog 
“Lietuvoje skautų sąjūdis atsirėmė 
į visą Lietuvą, į jos gyvenimą, į 
visus lietuvius: viskas buvo sava, 
natūralu, normalu. Svetur reikia 
organizuotis kiek kitaip: reikia 
visomis priemonėmis ir visais bū
dais turtintis tų dalykų, kurie bū
tini lietuviškajam skautavimui, bet 
kurių savaime pakankamai nėra”. 
Šis veikalas ir pateikia visą išsamią 
medžiagą “organizuotis kiek ki
taip”.

Knyga suskirstyta į 17 iliustruo
tų skyrių su eile poskyrių. Lengvai 
skaitoma, nes visos mintys siste

miškai paryškintos iškėlimais, pa
juodinimais ar eilės numeracija. 
Pagrindiniai skyriai yra šie: skau- 
tybė, organizacija, vadovavimas, 
ugdymas, programa, vienetas, lie
tuvybė, jaunųjų vadovų lavinimas, 
vilkiukų ir paukštyčių vadovai, 
skautų vyčių vadovas, tėvai, sun
kumai ir klausimai, vyresnieji va
dovai, vadovo uždavinys, stovykla, 
stovyklų vadovai, tėvai it vaikai, 
laikotarpiai, lietuviškumas, užsi
ėmimai, stovyklos įrengimai, lau
žai, palapinės, virimas, saugumas, 
ypatingosios stovyklos.

Veikalą išleido bendromis jėgo
mis Liet. Skaučių Seserija ir Liet. 
Skautų Brolija. Darbas skirtas 
atminti 1972 m. mirusiam skauti
ninkui Baliui Rekui, kuris savo 
palikimu užrašė tam tikrą sumą 
lietuviškajai skautybei.

Leidinys gaunamas Seserijos ir 
Brolijos tiekimo skyriuose. Kaina 
2 dol.

“AU, AU, AU”, Chicagos Litua- 
nicos tunto jaunesniųjų skautų ne
periodinis laikraštėlis, pažymėtas 
1977 m. data. Labai daug kelių 
sakinių rašinėlių, nuomonių, pa
stabų, nuotykių. Nei vieno eilėraš
čio. 3 puslapiai įvairių piešėjų 
iliustracijų.

Labai džiugu, kad jau nuo vai
kystės Lituanicos tuntas moko ir 
pratina rašyti į laikraščius.

Mus vėlokai pasiekė “GABIJA” 
ir “KRIVŪLĖ”, išleisti pernai 
metų pabaigoje. “Gabija”, buvęs 
Liet. Skaučių Seserijos Vyriausios 
Skautininkės biuletenis, atrodo, 
pavirto į skaučių žurnalą. Net 32 
iliustruoti puslapiai, kuriuose di
džiąją dalį sudaro laikraštiniai ra
šiniai bei vaizdai iš skaučių organi
zacinės veiklos.

Vyriausio Skautininko “Krivūlė” 
Lietuvių Skautų Brolijos vado
vams, palyginti, yra kukli, tik 8 
puslapių, su oficialia informacine 
medžiaga.

“Gabijos” ir “Krivūlės” pernai 
išėjo po du numerius.

— 1 i „u— 11 ni" i 11 —

JAUČIAME, MĄSTOME, RAŠOME

Saulė pakilo rytuose ir paskleidė savo šilumą 
pasaulyje.

Oras buvo pilnas visokių garsų.
Iš vakarų debesis slinko tamsus ir juodas.
Iš šiaurės - bažnyčios varpai skambėjo.
Po mano kojom skruzdėlės skubėjo pirmyn ir atgal. 
Debesis vis artėjo, tamsus ir juodas, kol, pagaliau 
Viskas nutilo...

v.sk. Rima Šilėnaitė
----------- ---------------------T--------------- —' ■'’v.------------------------ ----------------------------------------------

RUOŠIANTIS STOVYKLAI, 
NAUDINGA ŽINOTI

* Kad avalynė negirgždėtų, padus reikia ištepti augaliniu aliejumi 
ir duoti jam gerai įsigerti į oda..
* Batų tepalą galima suminkštinti, įpilant i jį truputį šilto terpen
tino arba pieno.
* Pelėsius nuo avalynės galima pašalinti benzine sumirkytu sku
duru.
* Kraunantis kuprinę, sunkesnieji daiktai visada dedami i apačia, 
o minkštesnį (pvz., drabužiai, baltiniai) kraunami arčiau nugaros.
* Šviežių pomidorų lapai yra puiki priemonė prieš skruzdėles. 
Padėkime lapų ten, kur yra vabzdžių takai, ir skruzdėlės pradings.
* Gaminant maistą lauko virtuvėje (ar ir viduje, ant Įprastinės 
virykles) geriau jj virti ilgiau ant silpnesnės ugnies negu greitai 
pasigaminti ant didelės ugnies.

19
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miso didžioji sicim i
CHICAGO

Kandidatė į paukštytes — Kris
tina ChiareUi, 4 metukų, su Hamil
tono sesėmis.

KERNAVĖS PAUKŠTYČIUI ŠVENTĖ
Sekmadieni aš su tėveliais ir 

sesute, kuri dar nėra skautė, nu
važiavome į paukštyčių šventę 
Jaunimo Centre. Prieš šventę pa
repetavome pasirodymus ir dainas. 
11-tą valandą pradėjo rinktis sve
čiai ir tėveliai ir mes išsirikiavome 
ir įžygiavome. Kai įnešė vėliavą, 
mes ją gerbėme mažuoju saliutu. 
Tos, kurios neturėjo kaklaraiščių, 
davė paukštyčių įžodį ir pabučiavo 
vėliavą. Tuomet joms sesės Dana 
ir Laura užrišo raudonus paukšty
čių kaklaraiščius. Mazgus rišo 
draugininke ir mamos. Po to išnešė 
vėliavą ir tuomet pradėjome pasi
rodymus ir žaidimus. Pirmiausiai 
pūtėme bal'onus per grindis, ir 
pralaimėjome. Kitas žaidimas buvo 
pagalvių kimšimas į užvalkalus. 
Mes vėl pralaimėjom. Bet todėl 
kitos laimėjo. Po žaidimų turėjome 
pasirodymus su šūkiais. Sugiedo
jus “Ateina naktis”, baigėsi šventė. 
Tėveliai gavo kavos su saldukais. 
Tuomet mes važiavom namo pas 
savo naują šuniuką Viją.

Sesė Grigaitytė, 
Kernavės tuntas

TORONTO
r

Didelis skautų veiklos rėmėjas 
p. St. Kuzmas atidaro Toronto 
Kaziuko mugę. Ji pradėta iškil
mingomis pamaldomis, 8 Šatrijos 
tunto ir 5 Rambyno tunto draugo
vėms dalyvaujant su vėliavomis. 
Pati mugė vyko trijose Prisikėlimo 
parapijos salėse.

J. Paliulytės nuotr.

Kernavės tunto sueigoje minė
jome Vasario 16-ją ir Pasaulio 
skaučių Mąstymo dieną.

Iškilmingas šv. mišias atnašauja 
kun. K. Trimakas. Iš “Lietuvių 
Bažnyčios Kronikos” maldą už 
tėvynę skaito sesė I. Rudaitytė.

T. Rudaičio nuotr.

?0
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IŠ LATVIU SKAUTU GYVENIMO
LATVIU SKAUTAI

ŠVENČIA 60 METU SUKAKTI

Naujai išrinktas latvių skautų 
prezidentas vad. Fricis Sipols 
(viduryje) su Clevelando latvių 
skautų vadu vad. Hugo Klingbergs 
(dešinėje) ir v.s. Petru Moliu.

Latvių skautų 60 metų 
sukakčiai paminėti Didžioj 
Stovykla įvyks 1977 metai: 
nuo rugpjūčio 27 d. ligi 
rugsėjo 4 d. New Yorko 
latvių skautų stovyklavie
tėje Catskil kalnuose, New 
Yorko valstijoje. Didžiąją 
stovyklą organizuoja vad. 
Alfreds Gaujenieks.

V. Kizlaičio nuotr.

NAUJA LATVIU SKAUTU 
VADOVYBĖ

Latvių skautų prezidentu iš
rinktas buvęs vyriausias skauti
ninkas vad. FRICIS SIPOLS, 
gyvenąs Michigan valstijoje.

Latvių vyriausiu skautininku iš
rinktas Kanados rajono vadas vad. 
E. DAVIDSONS.

Latvių skautų Amerikos rajono 
vadu yra vad. RAIMUNDS ČAKS. 
Jis latvių spaudoje dažnai parašo 
apie lietuvių skautų veiklą.

—---------------------_■>
Latvių skautų vadovai.
Iš k. i deš.: latvių Didžiosios 

60 m. sukakties stovyklos organi
zatorius vad. Alfreds Gaujenieks, 
Amerikos rajono vadas vad. 
Raimunds Čaks, s. Gilanda Mato- 
nienė ir latvių Vyriausia Skauti
ninke vad. Gaujeniece.

V. Kizlaičio nuotr. R. Belzinsko nuotr.

21

Kai vadovės žaidžia 
žaidimą su 
virve, ir kai 
pavyksta išsinarp
lioti... Vidurio raj. 
vadeivė v.s. A. 
Gasnerienė ir ...
VS v.s. I. Kerelienė 
Dainavoje, 
draugininkų-kių suva
žiavime.
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CLEVELAND MUGĖJ

BUVAU, BOBUT MANO,

MUGĖJ BUVAU, DŪŠIA
MANO...

Clevelando skautiją sudaro kū
rybingi ir darbštūs vienetai: Ne
ringos skaučių tuntas, Pilėnų 
skautų tuntas ir Klaipėdos jūrų 
skautų vietininkija. Šiemet, jau 
dvidešimt pirmąjį kartą, Kaziuko 
mugėn jie vėl nešė, vežė, lyg 
skruzdėlės šapelius, gausybę eks
ponatų, kruopščiai dailintų ilgais 
rudens ir žiemos mėnesiais.

Mugę atidarė s. A.- Petukaus- 
kienė, prieš dvidešimt metų buvusi 
Neringos tunto tuntininkė ir orga
nizatorė.

Kas naujo mugės atidaryme? 
Maršo garsai, jauni, be nuovargio 
žymių, veidai rikiuotėje, dailios 
gretos didelėje salėje, o aplink — 
lietuviško meno, kaip liaudies pa
tarlė sako, “nors vežimu vežk”! 
Vienu vežimu tai nėr ko nei pra
dėti. Todėl buvo ir gero uždarbėlio. 
Mažiausioms sesėms — aguonė
lėms svarbu buvo teisingai suskai
čiuoti pinigus — tiek daug jų joms 
dar neteko matyti! Jūrų skautų 
dirbiniais apkrauti stalai bematant 
ištuštėjo. Mugės lankytojų nuo
mone, jų eksponatai buvo gra
žiausi.

Iš jaunimo žaidimų kambario 
sklido juokas, raginimai mėginti, 
nepasiduoti, laimėti. Mažųjų pa
saulis visada judriausias ir triukš
mingiausias! Vakarinė laužo pro
grama buvo kitokia negu visada; 
atrodė, lyg ir galo jai trūko. Na, 
kitą kartą gal bus sugalvota kitaip.

Rūpestinga vyriausia šeimininkė 
p. B. Mainelienė stengėsi mugės 
svečius ir visus skautus pamaitinti. 
Visko čia buvo, gal tik gulbės pieno 
trūko...

Tie, kurie atėjo — buvo paten
kinti; kurie patingėjo — daug ma
lonumų prarado. Juos galite mugės 
vaizduose pamatyti.

v.s. VI. Bacevičius

Laukiame programos baigiantis 
Kaziuko mugei.

Jau ir pirkėju yra-

Seni veteranai Kaziuko mugėje
v.s. Pr. Karalius ir v.s. V. Šenber- v g Bacevičiaus nuotr.
gas.
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Turėjome ir tokių puošnių damų 
ir ponų per pasirodymą Kaziuko 
muaėie.

Jūrų skautija žygiuoja į mugę.

kus, Klaipėdos viet. j.s. D. Kižys, s. 
A. Petukauskienė, kleb. ps. G. Ki- 
jauskas ir Pilėnų tunto tuntininkas 
ps. G. Taoras.

Maršo garsams aidint žygiuoja 
Pilėnų tunto skautai.

s. A. Petukauskienė perkerpa 
juostą atidarydama 21-ją Kaziuko 
mugę.

Iš k. į deš.: Neringos tunto tun- 
tininkė s. E. Nainienė, ps. V. Stoš

Šaunios vyr. skautės neringietės 
Kaziuko mugėje.

Skautas vytis R. Čiuberkis ir 
vyr. skautė R. Giedraitytė praveda 
programą Kaziuko mugėje.
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KUO SUSIRGO GEDAS IR
KAIP, PASVEIKĘS, 
PAGYDĖ TĖVELIUS

MANO DEGANTI SVAJA: 
BE DŪMELIŲ SKAUTIJA!

R. Radžiūnaitės

piešinys

Sako tėtis Gediminui: 
“Prašos mašina plovimo. 
Ir jei gerai nušiūruosi, 
Aš tau dolerinę duosiu”.

Pasirūpinęs degtukų, 
Į parkelį tuoj pasuko. 
Krūmuose, toli nuo tako, 
Dūmais pasidžiaugs tabako!

Gedas plovė, prakaitavo, 
Žalią dolerinę gavo. 
Ją apvartė, apžiūrėjo, 
Juodai dienai pasidėjo.

Mama rūko cigaretes 
Begaline estafete;
Nuo vienos ji dega kitą, 
Visą dieną nuo pat ryto.

Tėtis smilko gi cigarą 
Kur tik eina ar ką daro. 
Todėl viskas jų namuose 
Skęsta dūmuos mėlynuose.

Kelmą atsisėst suranda 
Ir cigaro galą kanda. 
Pavolioja ir aplaižęs 
Įkuria ilgai negaišęs.

Traukia dūmą visais plaučiais, 
Churchilliu jis esąs jaučias, 
Tik kažkas jau netvarkoj, 
Varpai skamba jo galvoj.

Purto galvą, kas čia daros, 
Gal nuodingas šis cigaras?! 
Akyse tik mirga, žalia, - 
Smeigė nosim į pievelę.

Mamos vengia, skubiai prausias 
Ir į lovą greitai rausias.
Rytoj, gerai pailsėjęs, 
Sužinos, kodėl taip dėjos.

Bibliotekon nužingsniavo 
Ir atsakymą ten gavo. 
Visos knygos aiškiai sako: 
Liūdnos pasekmės tabako.

Pastangų daug Gedas dėjo, 
Mamą rūkyt atkalbėjo, 
0 abu jie ir tėvelį 
Atvedė į gerą kelią.

Valant Gedui peleninę, 
Staiga minty - dolerinė: 
Rūko tėtis ir mamytė, 
Kodėl jam nepabandyti?

Kai į krautuvę nuėjo, 
Nemirksėjęs prakalbėjo: 
“Rytoj vardo diena tėčio, 
Kelis cigarus norėčiau”.

“Va, dėžutėj dovaninėj 
Trejetas už dolerinę” 
Padėkojęs laukan sprunka, 
“Melas!” - sąžinė sušunka.

Mato aiškiai, nesapnuoja: 
Giltinė juoda kvatoja.
Dalgį, šaukdama, galanda: 
“Tau, rūkoriau, kirsiu sprandą!”

Prakaitas išpylė veidą, 
Skilvio saitai atsileido. 
Visi raumenys trūkčioja, 
Srove akys ašaroja.

Gerai žino Gediminas, 
Kad ilgai tenai kankinos, 
Nes tik gatvės žiburiuose 
Atsirado jis namuose.

Tėvai, metę jau rūkyti, 
Neturėjo ką daryti, 
Bet paklausę Gedimino, 
Gėlytes dabar augina.

***

Įpročiai yra visoki, 
Ir į gėrį ir į blogį. 
Rūkymas - viens iš blogiausių, 
Žudo jaunus ir seniausius.

St. Radžiūnas, 
Omaha
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