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Viršelyje — Toronto sesė D. 
Draugelytė puošia šiaudinukais 
kalėdinę eglutę.

PaŽt&

Pasveikinti miela, džiugu ir 
prasminga

KALĖDŲ ŠIOJ ŠVENTĖJ 
KILMINGOJ!

. Lai atgaiva dvelkia ir širdys mūs 
brolių,

0 mintys skrajūnės sujungia ir 
tolius.

Vilties vėl pilni, kad sulaukėme
METŲ 1 9 7 8-JŲ! '

Tegu nepraeis jie beženkliu 
šešėliu,

Bet bus našūs darbais artumoje 
savųjų,

Vis sielai skaidrėjant orume geros 
valios.

Kun. Petras Butkus, 
Sydney, Australia

***

Maloni Sese Redaktore,

Noriu nuoširdžiai Jus pasvei
kinti už gražiai išleidžiamą SKAU
TŲ AIDĄ, kuris taip gausus įvai
riais straipsniais, informacija bei 
iliustracijomis ir kurį geraširdžių 
asmenų dėka reguliariai gaunu ir 
su įdomumu perskaitau.

Tuo pačiu norėčiau priminti 
Amerikos žemyno visuomenei, 
ypač skautams-ėms, kad čia, pas 
mus, Europoje - Anglijoje, mūsų 
Rajonas taip pat leidžia skautišką 
leidinėlį BUDĖKIME ir kuris ypač 
šiuo metu išleidžiamas gan puikus 
ir įdomus. Tai, gal būt, vienintelis 
leidinėlis laisvame krašte, kuris 
išsilaiko vien tik aukomis. Todėl 
kaip tik norėčiau paprašyti, kad 
kuo daugiau Amerikoje gyvenan
čių lietuvių užsiprenumeruotų šį 
mūsų leidinėlį, kuriame gausiai 
atsispindi Europos skautų-čių gy
venimas ir veikla. Taip pat būtų 
gerai, kad atsirastų kas korespon
dencijomis bei rašiniais kad ir ret
karčiais bendradarbiautų.

Be to, dar norėčiau atkreipti 
dėmesį, kurie BUDĖKIME gau
davo, bet yra pakeitę savo adresą 
ir nepraneša apie tai - leidinėlis 
grįžta atgal, nepasiekęs adresato. 
Maloniai prašau visus., pakeitusius 
adresą, nedelsiant pranešti ir nu

rodyti naująjį. Visais šiais reikalais 
prašau rašyti:

J. Levinskas,
11 Wilcock House,
St. Mark Road,
Derby, DE2 6AJ, England.

Šia proga siunčiu geriausius lin
kėjimus Jums, SKAUTŲ AIDUI ir 
visiems skautams bei skautėms 
Amerikos žemyne.

Jūsų

J. Levinskas, 
BUDĖKIME administratorius

Derby, Anglija

Sveikinu SKAUTŲ AIDO re
daktorę ir jos štabą su šv. Kalėdom 
linkėdama, kad gimęs Kristus 
atnaujintų jėgas ir meilę skautybės 
tikslui. ,

Linkiu sėkmės Naujaisiais 1978 
Metais!

Iš tolimosios Brazilijos Jūsų

ps. Eugenija Bacevičienė, 
PALANGOS viet-jos 

vietininkė

*♦*
Perkelta į 23 pusi.
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ŽIŪRINT IŠ 

AMERIKOS 

l VI-JĄ 
TAUTINĘ 
STOVYKLĄ 

AUSTRALIJOJE

Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip 
žmonės, yra pasakęs mūsų tautinio 
atgimimo dainius Maironis. Ir 
tikrai. R. Baden-Powellio sukurta 
skautybės idėja nemirė, bet sklei
dėsi po visą pasaulį. Ši idėja pa
siekė ir mus ir prigijo bei pražydo 
kituose kraštuose.

Dėl svetimųjų atėjūnų, užgro
busių mūsų gimtąją žemę, mes 
turėjome palikti namus ir išsisklai
dyti po pasaulį, kur vieni atradome 
prieglobstį Vokietijoje, Anglijoje, 
Kanadoje, Pietų bei Šiaurės 
Amerikoje, o kiti pasiekė net toli
mosios Australijos krantus. Skau
tų dalis, atsidūrusi išeivijoje, ne
nuleido rankų, bet tęsė skautavimą 
ir toliau; tuoj pradėjo organizuotis 
ir jungti išblaškytąjį skautiškąjį 
jaunimą į vienetus.

Ateinančiais metais Lietuvių 
Skautų Sąjunga švenčia lietuviš
kosios skautybės 60 metų sukaktį. 
Ta proga 1978 m. pradžioje ren
giama Vl-ji Tautinė Stovykla 
Australijoje, netoli Melbourno. 
Kadangi Australija yra labai toli, ir 
nevisi galės ten nuvažiuoti, tai 
kitais metais bus dar viena - 
antrinė - Tautinė Stovykla, kuriai 
vieta jau parinkta JAV, prie 
Atlanto. Tad nenusiminkite visi 
tie, kurie pasilikote namie ir nega
lėjote stovyklauti Australijoje:

galėsime susitikti Atlanto pakran
tėse.

Darbščių ir pasišventusių širdžių 
skautų-skaučių būrys Australijoje 
pasiryžo tą stovyklą stipriai pa
ruošti ir sukviesti visus brolius bei 
seses iš visų pasaulio šalių į bendrą 
skautišką šventę. Jei skautavimas 
šiandien yra kiek ir pasikeitęs, nes 
kiekviena tauta ar valstybė jį pasi
savino šiek tiek savaip, bet skautų 
ideologijos pagrindiniai principai ir 
esmė - tarnavimas Dievui, Tėvynei 
ir Artimui - yra išlikę iki šių dienų 
gyvi ir tie patys. Tad meilės ir bro
liškumo vedami, Australijos skau- 
tai-ės turėjo sunkiai ir kantriai 
dirbti, kad ši Tautinė Stovykla jų 
žemėje neapviltų atvažiavusiųjų 
stovyklautojų, kurių vien tik iš 
Amerikos ir Kanados su sąjungos 
vadovybe išskrenda daugiau kaip 
šimtas. Reikia manyti, jog atvyku
sieji pamatys ne tik pievose šokan
čias kengūras, ne tik išgirs links
mąsias kukabūras, kurios kartais 
savo juoku per anksti prižadina 
skautus iš miego, bet ir sustiprins 
lietuviškus skautiškus ryšius. Gal 
kai kurie iš stovyklautojų ten susi
tiks ir senus savo pažįstamus, su 
kuriais teko stovyklauti ir anksčiau 
įvykusiose Tautinėse Stovyklose 
Lietuvoje, Vokietijoje ar Ameri
koje. Gal ne vienas brolis ten 
sutiks senus bičiulius ir prisimins, 
kai, būdami jauni, stebėjo vakarais 
auksinius saulėlydžius ant Nemuno 
krantų, kai drauge žiūrėjo į pasku
tinio laužo gęstančias kibirkštėles, 
pamažu tolstant aidams vakarinės 
maldos “Ateina naktis”. Gal ne 

Didžiojon nuotykių kelionėn — 
Kengūrų Žemės melsvą tolį — 
Į Šeštą Tautinę Stovyklą 
Baik ruoštis, sese, ruoškis, broli!

niiniiiiHiimiiiiHtuiKiniMniMmiiinimiiiinniiHiimn.

viena sesė pasvajos, kad kažkada, 
labai seniai, pajūry rinko išplautus 
gintarėlius, stebėjosi ant Birutės 
kalno lieknomis pušelėmis ir 
paslaptingai klausėsi Baltijos ban
gų ošimo. Kai kurie bus jau sto
vyklavę drauge ir snieguotų Alpių 
papėdėje. Jie susitiks po tiek daug 
metų ir prisimins, kai, užkopę ant 
aukštesnio kalnų kauburio, žvelgė į 
Lietuvos pusę ir liūdėjo drauge su 
Maironiu:

Negali užmatyt Lietuvos!
Vien tik dunkso aplinkui 

vainikas kalnų,
Apsisupusių rūbais žiemos...

Daugelis stovyklautojų ten susi
tiks gyvenime pirmą kartą, bet 
juos visus sujungs bendra meilė ir 
ilgesys kenčiančiai nelaisvėje tau
tai. Juos visus sujungs draugėn 
atvežta iš Lietuvos ir trispalvė 
vėliava, kuri buvo išsaugota kaip 
šventa relikvija ir kuri suplevė
suos, deja, ne po gimtuoju tėvynės 
dangumi, 'bet pietinėje Australi
joje, eukaliptų pavėsyje.

Visi šios Tautinės Stovyklos 
dalyviai atšvęs Kalėdas ir sutiks 
Naujuosius Metus. Tad Aukščiau
siojo palaima telydi visus, o degan
čių laužų liepsnos tekyla aukštyn ir 
tejungia mus dar tvirčiau į vieną 
lietuvišką šeimą!

S.G.
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Pasakyk, mielas broli ir sese, 
Ar yra atminty kas brangesnio, 
Kaip tėviškėj vakaras Kūčių 
Ir Mišios Bernelių bažnyčioj!

Iš vaikystės Bernelių Mišių kaip 
gyvas stovi atminimas, kai su 
tėveliu nueidavau į jas Nemakščių 
bažnyčioje. Po gražių ir griaus
mingų giesmių, kaip “Muškim 
būgnais, trimituokim’ po Bernelių 
Mišių dar būdavo gera spūstis, 
ypač vaikų, prie Kryžiavonės alto
riaus paruošto Betliejaus. Įdėmiai 
žiūrėdavau į vargingo tvartelio 
scenovaizdį, bet ypač norėjau pa
traukti už juostelės, ištiestos nuo 
Kūdikio lopšelio, ir taip, kad su
skambėtų prie jo prikabintas var
pelis, duodąs ženklą, kad Kūdikis 
tikrai pasuptas...

Jau būdamas vyresnėse gimna
zijos klasėse, to drovėjaus ir žiūrė
jau kiek pašaipiai... 0 tačiau verta 
pažvelgti giliau į to simbolio 
prasmę: pasupti Kūdikį Kristų — 
ne traukiant juostelę, bet sieloje ir 
širdyje — veikiau save arčiau pa
traukiant prie Kristaus, o ypač 
išgyvenant tą realų susitikimą su 
Kristumi, tarsi broliu ar sese, ku
riuos mažus supom ir tausojom, o 
dabar mylime ir tapome neatski
riami draugai.

JĖZUS KRISTUS - MANO 
DRAUGAS

Pasupti Kūdikį — reiškia būti ir 
Jo draugu. Bet ar Jėzus yra mūsų 
draugas? Buvęs žmogiškuoju kūdi
kiu Betliejuj, Jis jau yra įsijungęs 
neatskiriamai visiems žmonėms, 
visoms tautoms, visiems laikams: 
“Aš noriu būti su jumis iki pasaulio 
pabaigos’ — tai jo neatšaukiama 
valia.

Jėzus mano draugas — ar pagal
vojote kada rimtai? Su draugu mes 
norim kuo daugiau susitikti. O kaip 
su Jėzumi? Jo meilė ir čia išrado 
būdą. Šv. Komunija yra susitiki
mas su Jėzumi pačiu aukščiausiu 
draugiškumu: pačioje mūsų širdyje 
ir sieloj. Su draugu mes norime 
būti kartu. To ir Kristus nori. Tad 
paimkime Jį kartu į savo žaidimus, 
į būrį džiaugsmingų draugų, o

PASUPTI KŪDIKI

Lietuviškais šiaudinukais, lyg 
baltom sniegulėm, apkritusi žalia 
eglutė - v.s. E. Abelkienės fantazi
jos ir kruopštaus darbo vaisius.

■ ii>ii>i>aiioiiaiiiiiBiiBiiaiiBiiiiiiiisiiBiiaiiiiig<niiaiiiiiBiiniii jiibiibiibii 

ypač, kai norime pasiekt laimė
jimo.

Su draugu mes norime kalbėtis, 
o kaip su Kristumi? Jis kalba labai 
tyliai. Tik kai aprimsta ūžiančios 
klasės, draugų klegesys ar džazo 
muzika, Jis kalba tau širdim į 
širdį — gyvuoju sąžinės balsu. Gal 
kartais išgirsi ir Jo kvietimą: ateik 
ir sek mane. Bet ypač Jis kalba 
kasdien ir visiems šv. Evangelijos 
byla. Skaitykim tuos meilės žo
džius, nors tik kitų pakartotus 
prieš tūkstančius metų, bet nepra
radusius gyvybės pulso nei šir
dies... Kasdien kalbėkimės su Juo!

Mes draugą norime ir apdova
noti — juk čia pat Kalėdos; o kaip 
su Jėzumi? Be abejo! Juk ir visa ta 
dovanų šventės prasmė yra kilusi 
iš tos pačios didžiosios dovanos — 
Kūdikįo Kristaus, mums duoto 
Dangiškojo Tėvo. Ir nieko nėra 
lengviau, kaip duoti dovanų Kris
tui: juk visa, ką duosite vienam 
mano mažiausių brolių — man 

duosite!.. 0 tų mažesniųjų ar ma
žųjų brolių rastume gausiai visuose 
kraštuose, o ypač misijose — Azijoj 
ar Afrikoj — jų milijonai... Per tas 
misijas viską galime aukoti, net 
savo žaislus, kurie dar ir mums 
įdomūs, gražias knygutes, o net ir 
iš savo santaupų — ne tiek iš tėve
lių “iškaulytų’ bet savo pačių, atsi
sakant nuo perdėtų saldybinių 
gerovių... Išmokime aukoti nuo 
jaunystės, nes vėliau — bus sun
kiau!

Dar daug kitų kelių ir būdų kaip 
“pasupti Kūdikį’ išras mylinti šir
dis, nes nėra nieko išradingesnio 
kaip meilė.. Juk tai ir mūsų gerojo 
darbelio paskirtis, aukojant jį 
Dievui.

VISĄ GYVENIMĄ SU 
KRISTUM

Pagaliau “pasupti Kūdikį’ pati 
svarbiausioji mintis, kad Kristus 
nėra koks religinis simbolis arba 
koks vien tik istorinis asmuo, kad 
apie Jį kalbėtume kaip apie Carter, 
Fraser arba karalienę, bet ne apie 
Kristų-Mesiją — Dievo pateptąjį, 
mums siųstą Atpirkėją; kad Jo 
gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas 
yra dėl manęs; kad tik dėl Jo aš esu 
vertingas asmuo, kad man gali būti 
atleistos nuodėmės, kad dėl Jo 
įvykdytos atpirkimo aukos aš galiu 
vesti laimingą ir prasmingą gyve
nimą ir juo dalintis su kitais ir kad 
pabaigoje galiu rasti amžiną laimę 
su Juo ir su tais, kuriuos aš myliu.

Mielas Broli ir Sese, tebūnie 
mūsų nuoširdus troškimas — “pa
supti Kūdikį’-— tuo nuostabiu šir
dies paprastumu ir meile, kaip ją 
išreiškė broliai artojėliai, taip pat 
ir vis gilesniu pažinimu bei tuo 
pasitikėjimu, kad Tavyje, o Vieš
patie, mūsų ramybė ir viltis, kad 
tik Tavo meilėje mūsų gyvenimo 
prasmė ir šis, kalėdinis, džiaugs
mas, kurio visiems nuoširdžiai 
linkiu!

Jūsų

s. kun. Petras Butkus, 
Australijos Raj.

Dvasios Vadovas
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SKAUTAS TAUPUS

Taupumas yra kiekvieno žmo
gaus gyvenimo pagrindas. Taupy
dami, siekiame įsigyti įvairių 
gėrybių, be kurių nėra įmanoma 
normaliai gyventi, norime susi
kurti savo pačių darbu geresnį 
rytojų, kad būtume naudingi savo 
šeimai, savo artimiesiems ir galė
tume padėti likimo nuskriaustie
siems. Be to, iš taupumo spren
džiame ir apie žmogaus būdą, nes 
taupumas žymi planingumą, tvar
kingumą, tikslingumą. Neprotin
gas išlaidumas, švaistymasis ar 
eikvojimas vaizdžiai apibūdina, 
kad tokio asmens gyvenimas nėra 
tvarkingas, jam trūksta pasto
vumo, jo VALIA yra silpna.

Skautas taupo viską. Tvarkingai 
ir rūpestingai dėvi DRABUŽIUS, 
juos kasdien išvalo, prairusias 
vietas sutaiso, įplyšusias sulopo. 
Savo darbe ar pramogose saugo
jas! juos sutepti, besikarstydamas 
suplėšyti.’Nevartojamus drabužius 
laiko tvarkingai pakabintus, už
dengtus, apsaugotus nuo. dulkių, 
apibarstytus nuo kandžių. AVA
LYNĖ visada parengta dėvėti: 
pataisyta, išvalyta, įtepta. Kasdien 
nešiojami batai nuolat valomi še
pečiu, o purvini padai — į specia
lius prie durų įtaisomus valytuvus. 
Nečiužinėjama batais ant grindų,

ant kilimo, ant ledo. Taupo savo 
KNYGAS, SĄSIUVINIUS. Vado
vėlis kitais metais gal bus reikalin
gas jaunesniajam broliui ar kuriam 
draugui. Dėl to visas knygas ap
lenkia arba net įriša. Sąsiuviniuose 
veda tvarkingus užrašus, neplėšo 
lapų, saugoja nuo dėmių: nuvalo 
stalą, nusiprausia rankas, nesi- 
teplioja su pieštukais ar su rašalu. 
Didžiausio taupumo laikosi su 
PINIGAIS. Turėdamas atliekamų 
pinigų, neskuba įsigyti menkniekių 
ar saldumynų pasmaguriauti, bet 
rimtai apgalvoja, kokį naudingą 
daiktą galėtų įsigyti. Gal knygą, 
gal dažų, peiliuką, užrašų knygelę, 
gražesnį plunksnakotį, piniginę, 
pačiūžas, ausines ar ką kita trūks
tamo? 0 gal svajoja apie laikrodėlį, 
dviratį, foto aparatą, skautiškos 
uniformos dalykus? Tada pasideda 
ir taupo savo užsibrėžtam tikslui.

Skautas taupo ir SVEIKATĄ, 
kitaip tariant, ją brangina, saugo
jas! nelaimių, ligų. Atsimena, kad 
sveikata yra visų brangiausias 
turtas. Dėl to griežtai laikosi visų 
sanitarijos reikalavimų, kurių daug 
nurodo tėvai, mokytojai, gydytojai 
ir kiti vyresnieji.

s. Balys Vosylius

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikinu vadoves-vadovus, 
skautes ir skautus, jų šeimas bei 
mūsų organizacijos rėmėjus ir 
geradarius.

Sukaktuvinių metų dvasia te- 
įpareigoja mus tolimesniam darbui 
ir lietuviškos skautijos ateičiai.

v.s. Lilė Milukienė
LSS Tarybos Pirmininkė

Skautybės įkūrėjas bei Viso 
Pasaulio Skautų Šefas lordas 
ROBERTAS BADEN-POWELLIS 
ir jo žmona, taip pat Viso Pasaulio 
Skaučių Šefė, lady OLAVE 
BADEN-POWELL, iškeliavę Am
žinybėn, palaidoti Nairobi kapi
nėse Kenijoje, Afrikoje.

Specialiai SKAUTŲ AIDUI da
rytoje nuotraukoje (v.s. 0. Saulai- 
tienės rūpesčiu) matomas abiejų 
Šefų kapas. Tik tuo tarpu dar nėra 
lady Baden-Powell antkapinio 
paminklo. Lordo paminklas, prie 
kurio matome ir Kenijos du skau
tininkus, du skautus ir skautę, turi 
užrašą, kurio viršuje yra skautų ir 
skaučių ženklai, o parašo apačioje 
paties Skautybės Įkūrėjo skau- 
tams-skautėms priimtas kelio ženk
las - “nuėjau namo”.

Skautybės Įkūrėjas buvo gimęs 
1857 vasario 22 d. ir mirė 1941 
sausio 8 d.

Lady Baden-Powell buvo gimusi 
1889 vasario 22 d. ir mirė 1977 
birželio 26 d.

B.J.
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-Jl — SUKAKTUVINIAI 
METAI

60 METU LIETUVIŠKAJAI 
SKAUTYBEI

LSS Tarybos Pirraija, laikyda
masi seniai įsigalėjusios tradicijos, 
skelbia SUKAKTUVINIUS LIE
TUVIŲ SKAUTUOS METUS nuo 
š.m. lapkričio 1 d.

1978 m. vasario 16 d. sukanka 60 
metų, kai Lietuvos Taryba Vilniuje 
visam pasauliui paskelbė atsta-
tomą nepriklausomą Lietuvos 
valstybę (1918.11.16).

1978 m. kovo 15 d. sukanka 55 
metai, kai SKAUTŲ AIDAS pra
dėjo eiti Šiauliuose (1923.III.15).

1978 m. lapkričio 1 d. sukanka 60 
metų, kai Petras Jurgėla įsteigė 
Vilniuje pirmąją lietuvių skautų ir 
skaučių skiltį (1918.XI.1).

1978 m. lapkričio 23 d. sukanka 
60 metų, kai buvo išleistas pirma
sis įsakymas naujai atstatomai 
Lietuvos kariuomenei (1918.XI.23).

Švęsdami šias sukaktis, SU
KAKTUVINIAIS LIETUVIŲ 
SKAUTUOS METAIS ypač at-
naujinkime savo įsipareigojimą 
DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI. 
Dirbdami vietovėse su sesėmis ir 
broliais, tobulai perduokime jiems 
šio šūkio reikšmę bei prasmę lietu
viškajame skautybės sąjūdyje. Iš 
Lietuvių Katalikų Kronikos žino
me, kaip paprasti, bet taurūs, lie
tuviai Lietuvoje kovoja už religi
nes ir kiekvieno žmogaus pilietines 
teises. Tai darydami, jie aukoja 
savo gyvybę, o mes, čia dirbdami, 
aukojame tik savo laiką. Vien tik ši 
mintis turėtų sukrėsti ir uždegti 
kiekvieną vadovę ir vadovą 
naujam darbui SUKAKTUVINIŲ
LIETUVIŲ SKAUTUOS METŲ 
proga!

SKAUTŲ AIDAS yra vienas 
seniausių lietuvių jaunimo laikraš
čių, kuris lanko mus per 55 metus. 
Jis savo lapais liudija gyvosios 
skautijos veiklą ir, kaip senas 
draugas, apsilanko į mūsų namus. 
Kad žurnalas dar ilgai mus lankytų 

ir liudytų mūsų sąjūdžio veiklą, 
prenumeruokime jį, rašykime į jį 
apie Jūsų vietovės skautiškus iš
gyvenimus, įvairius įvykius ir su
kaktuves. Platinkime šį laikraštį 
giminėms ir pažįstamiems, rėmė
jams ir geradariams, kad jį skaity
dami, arčiau pažintų Jus ir skauty- 
bės idealus. Lietuvių Skautų Są
junga turi didelės įtakos, nes per 
jos eiles yra perėję keliasdešimt 
tūkstančių jaunų lietuvaičių ir lie
tuviukų; ji yra lietuvių bendruo
menės gyvenimo mozaikos gyvy
binė dalis.

illllllllllllllllllllllllllllllllllll^ lilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllN

KALĖDŲ KELIAS
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Nors purtintų tave šiaurys, 
Kaip pavasarį žydinčia, kriaušę 
Tu eisi, kur mirksi toli žiburys, 
Klajodams po naktį giliausią.

Ir pėdas, ir rogių vėžes.
Kaip raganų puotos valiūgos, 
Užpilstys sniegais ir užneš 
Kalėdines verkiančios pūgos.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinrijxiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw^

Broliški sveikinimai visiems Lietuvių Skautų
Sąjungos vadovams, sesėms, broliams ir jų šeimoms. 
Tegul šv. Kalėdų liepsnelės dega Jūsų širdyse 
per visus 1978-sius — sukaktuvinius — metus!

Linkiu visiems darnaus ir vie
ningo darbo. Linkiu, kad mūsų 
sukaktuviniai metai pasireikštų 
ypatingais darbais mūsų jaunimui, 
mūsų lietuviškajai skautybei ir 
mūsų tėvynei Lietuvai.

Darbingų
SUKAKTUVINIŲ LIETUVIŲ 

SKAUTUOS METŲ!

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė,
LSS Tarybos Pirmininkė

Ir niekas, o nieks nesuseks. 
Kai tyliai šventovėn įžengsi — 
Ten rasi Bernelių Mišias 
Pas naujojo rytmečio slenkstį.

Pražydusios kriaušės šaka 
Balta, kaip kalėdinės pusnys... 
Pakilusi dangun auka 
Šviesos vandenynus išjudins.

Tiktai nesustok pakelėj, 
Kur žvaigždės netikros sužvarbo, — 
Tada laukiamoji žvaigždė 
Netramdys šėtoniško darbo.

Lietuvių Skautų 
Brolijos Vadija
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SNIEGO KARALAITĖ

Ten vėjas pusto purų sniegą, 
Čia — siaučia vasaros kaitra. 
O sniego karalaitė miega 
Ir karalaičio jos nėra...

Vai ne j karą jis išjojo,
Tik merdi užkeiktam rūsy. 
Kur, pragaru pavertus rojų, 
Jį sergi ragana baisi.

Ten šviečia skambios ledo žvakės, 
Čia — saulėj alpdama diena, 
Gaivaus žodelio nepasakius, 
Numiršta, karščio kupina.

O sniego karalaitė miega.
Bedalė karalaitė ta, 
Kuri pabėgo čia nuo sniego, 
Ir liko saulės užburta.

J. Mikštas, 
Australija

III-joj Taut. Stovykloje, įvyku
sioje 1948 m. vasarą Vokietijos 
Alpėse, LS Seserijos pastangomis 
buvo išleisti šie atvirukai.

Nuo tada sesių keliai nusidriekė 
per visą pasaulį ir pasiekė net 
Australiją.

inillBIIIIIBIIIIiHIIIIIBilllllBIIIIIBIIIllBIIIIIBillirBIIIIIBIIIIMIIIIIBIIlllBIIIIIBIIIIIMlllllBilllllWIIllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBI'HJBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIWIIIMIIIIBIIIIIBIIIIiaillllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIII

spiros
I ĖE . I M

Kai matome šunį rūpestingai 
sekant žmogaus ar žvėries pėdsa
kus, nosimi braukiant — “ariant”, 
kaip mes juokdamiesi sakom, 
žemę, kažkaip savotiškai įdomu ir 
pavydu. Mūsų pojūčiai gal atbukę, 
bet gamtoj gyveną indėnai tebesi
naudoja aštria klausa, jautria uosle 
ir puikiu regėjimu. Vos girdimi 
garsai, vėjas, menkiausi judesiai 
šiaip ramiose vietose jiems padeda 
orientuotis.

Šioje srityje daug galime iš

mokti. Padeda mums ir pėdsakai, 
kuriuos palieka savo kelyje žvėrys, 
paukščiai, šliužai, vabzdžiai. Iš jų 
galime daug išskaityti.

Pėdsakai geriausiai matomi 
sniege, purve ir molyje, bet jų ran
dame taip pat smėlyje ir dulkėse. 
Naudinga pirma susipažinti su 
pėdsakais knygose, nes ten ran
dame jų pagrindines rūšis. Vieni 
gyvūnai juda šokinėdami, kiti 
“vaikšto” visa koja arba skubėdami 
atspaudžia tik savo kojų pirštus. 
Vieni turi tik 2 pirštus — kanopas 
(stirnos, ožkos, arkliai, galvijai ir 
pan.), kiti — 4 (katės, šunys) arba 5 
pirštus (meškėnai, voverės, zui
kiai, meškos ir pan.). Kai kurių 

žvėrelių atsispaudžia ir žemę 
braukianti uodeda taip kojų 
pėdsakų.

Pėdsakais vadiname ir gyvių iš
matas, žolėje išgulėtas vietas, 
maisto liekanas (riešutų, kankorė
žių, plunksnų, kaulų), apgraužtus 
medžius ir jų šakas, nagų .įbrėži
mus medžių žievėje ir t.t.

Svarbu, kad pėdsakai būtų 
švieži, jei tikimės pamatyti patį 
gyvį. Sėlinti reikia prieš vėją, kad 
nepasklistų žmogaus kvapas. Slen
kama atsargiai, ypač kad nesu
traškėtų šakelė po kojom. Apsi
rengiama dengiamom spalvom, 
nepamirštant aprišti kaklą ir slėpti 
veidą.

Jei atrodytų, kad esi pastebėtas, 
tuojau sustok ir nejudėk: gal iš
gąsdintasis nurims, ir neprarasi 
progos jį pamatyti.

P.P.
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LIETUVOS DIDYSIS 
KUNIGAIKŠTIS ALGIRDAS, 

DINASTIJOS {KŪRĖJO 
GEDIMINO SŪNUS

Šiose skiltyse jau kartą trumpai 
priminėm, kad šiais'metais sueina 
600 metų nuo Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Algirdo mirties.. Tai 
labai svarbi data, todėl pravartu 
dar kartą įžvelgti į praeities 
gelmes, kiek arčiau susipažinti su 
šiuo genialiu Gediminaičiu. Ypač, 
kad mūsų spaudoje labai mažai 
apie jį buvo rašyta.

Jau anuomet Algirdo amžininkai 
kaimynai ir vėliau visų šalių isto
rikai mini jį su didele pagarba kaip 
išmintingą politiką, įvykius toli 
numatantį diplomatą, aštraus pro
to ir greitos orientacijos vyrą. Jis 
stebino savo gabumais karo lauke 
ir didelės šalies tolerantingc 
administratoriaus veikla. Tais 
laikais, kai formalių mokyklų dar 
nebūta, Algirdas be gimtosios lie
tuvių kalbos vartojo kaimynų slavų 
ir totorių kalbas, o savo raštinėje 
laikė vienuolius, kurie jam rašė 
raštus Vakarams — lotyniškai ir 
susisiekimui su Bizantijos impe
rija — graikiškai.

Kuomet kitų kraštų valdovai 
paprastai ieškojo sau visokių 
malonumų bei prabangos, mūsų 
Gediminaitis buvo santūrus, nie
kad negėrė vyno ar svaiginančio 
midaus; garsėjo kaip blaivininkas. 
Laisvą laiką praleisdavo kalbėda
masis su žymiais žmonėmis — tai 
atstodavo aukštuosius mokslus, 
taip pat mankštindavosi karo 
mene. Su žirgu nesiskirdavo, jo 
pagalba nuo Palangos pasiekdavo 
Juodosios jūros stepes, kryžiuočių 
žemes ir pačią Maskvą.

Lietuvos Didysis kunigaikštis 
Algirdas turėjo aiškią politinę pro
gramą, kurią nuosaikiai siekė pra
vesti: sujungti visas lietuvių gyve
namas žemes (ir latvius, ir prūsus, 
ir jotvingius), perkelti vokiečius 
kryžiuočius iš jų pagrobtų lietu
viškų sričių į rytų stepes kovai su 
netikėliais ir — prijungti prie Lie

tuvos visas rusų žemes. Buvo išti
kimas sentėvių papročiams ir tikė
jimui. Nors du kąrtus iš eilės buvo 
vedęs žmonas ruses stačiatikes, jis 
savo vaikams duodavo lietuviškus 
vardus: Jogaila, Skirgaila, Karibu
tas, Lengvenis, Karijotas, Vygan
das, Švitrigaila. Jie tik vėliau, pri
ėmę krikščionybę, pridėdavo sau 
krikščioniškąjį vardą. Apie Algirdo 
žygį į Maskvą yra išlikęs toks 
pasakojimas. Maskvos kunigaikštis 
Dimitras jam atsiuntęs ugnies ir 
kardą, kaip ženklą, kad rudenį pats 
atvyksiąs į Lietuvą keršyti už 
Maskvos puolimus. Algirdas, pri
ėmęs pasiuntinį, uždegęs kempinę 
ir, jam padavęs, liepęs pasakyti 
savo valdovui, kad Lietuvoje yra 
pakankamai ugnies ir kad Algirdas 
patsai nelaukdamas atvyksiąs jo 
pasveikinti su Velykų kiaušiniu ir 
savo ietį įremsiąs į Maskvos 
mūrus. Ir tikrai: Velykų rytą,

MATYSIME, 
GIRDĖSIME

Vl-sios Taut. Stovyklos Austra
lijoje proga yra parūpintas specia
lus pašto antspaudas (apie tai buvo 
rašyta ir australų spaudoje), ku
riuo bus antspauduojami iš sto
vyklos siunčiami laiškai. Stovyklos 
adresas:

VI World Lithuanian Jamboree 
Gilwell Park, c/o Postmaster 
Gembrook, Vic. 3783 
AUSTRALIA

Taip pat stovykloje bus įruoštas 
radijo siųstuvas. Trumpomis ban
gomis bus galima susikalbėti ir su 
Amerika.

VI TS Viršininkas s. H. Antanai
tis mums pranešė, kad visas sto 

Maskvos kunigaikščiui beeinant iš 
cerkvės, prie Maskvos sienų pasi
rodęs Algirdas su didele kariuo
mene. Maskvos kunigaikštis labai 
išsigandęs ir, siūlydamas dideles 
dovanas, prašęs Algirdą nuraminti 
savo pyktį ir nevaryti jo iš 
Maskvos. Algirdas priėmęs gau
sias sidabro, aukso, perlų, sabalų ir 
kitų brangių kailių dovanas, tik 
norėdamas palikti ženklą, kad 
buvęs prie Kremliaus vartų, į juos 
įrėmęs savo ietį. Ta vieta, kur 
Maskvos kunigaikštis buvo kelia
klupsčias pasitikęs Algirdą, buvo 
ant kalniuko, kuris nuo to laiko 
vadinosi “Poklonnaja gora” — nu
silenkimų kalnas. Ir po to ne sykį 
maskvėnai ten nusižeminę pasitik
davo lietuvius... Dabar toje vietoje 
pastatytas Maskvos universitetas 
ir komunistų valdžia deda visas 
pastangas, kad senasis vardas būtų 
pamirštas.

Bet didieji praeities lietuvių 
žygiai iš istorijos negali būti iš
braukti. Mūsų, lietuvių, pareiga 
rūpintis, kad tai neįvyktų.

Sekant V. Sruogienės LIETU 
VOS ISTORIJĄ - LIETUVA 
AMŽIŲ SUKŪRY.

vykios laikotarpis bus filmuoja
mas. Norima susukti ištisą stovyk
los filmą. Tuo laikotarpiu vienas 
oficialus filmuotojas įamžins šios 
įspūdingos stovyklos momentus 
filme. Į aerodromą, pasitinkant iš 
užjūrių atvykstančių skautų grupę, 
yra pakviesti australų ir lietuvių 
spaudos bei australų televizijos 
reporteriai.

IŠ BADEN-POWELLIO 
MINČIŲ

— raskime laiko skaityti — pasi- 
semsime išminties,

— raskime laiko atsikvėpti — 
užsitikrinsime jaunystę,

— raskime laiko būti malonūs ir 
draugiški — tai kelias į laimę.
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SKAUTININKEI 
MAGDALENAI AVIETĖNAITEI 

85 METAI
Magdalena Avietėnaitė gimė 

Lietuvoje, Marijampolės apskr., 
bet nuo 7 m. amžiaus augo 
JAV-se. 1914 m. ji baigė universi
tetą Šveicarijoje; po to kurį laiką 
redagavo “Amerikos Lietuvį”. Yra 
išleidusi keletą knygų.

Parvykusi į nepriklausomą Lie
tuvą, dirbo Užsienio reikalų 
ministerijoje, vėliau buvo Eltos 
direktorė, Spaudos ir Informacijos 
departamento direktorė. 1937 m. 
Pasaulinėje parodoje Paryžiuje 
buvo lietuvių paviljonui rengti 
komiteto pirmininkė. 1939 m. New 
Yorko Pasaulinėje parodoje ėjo 
lietuvių paviljono generalinio ko
misaro pareigas. 1933-1947 m. 
buvo Lietuvos Skaučių Sąjungos 
užsienio dalies vedėja.

Okupacijų metais dėstė anglų 
kalbą Vilniaus universitete. Išeivi
joje (1945-1947 metais) buvo Lie
tuvos Raud. Kryžiaus gen. sekre
torė.

Atvykusi į JAV, dėstė sociolo
giją Annhursto kolegijoje. Dabar 
gyvena Putnamo seselių sodyboje.

Mūsų sesės veteranės buvusią 
plačią kultūrinę veiklą Lietuvoje 
prisimenant mūsų spaudoje buvo 
rašyta, kad ji turėjusi feriomenalią 
atmintį, buvo muzikos ir meno 
žinovė, pajėgė pakalbinti savo sve
čius įvairiomis gyvenimo temomis. 
Ji turėjo planų sukurti filmą, ku
riame būtų parodytas Lietuvos 
grožis, jos gyventojai, jų papročiai.

Bene pats didžiausias s. M. 
Avietinaitės nuopelnas buvo iš 

amžių glūdumos išvesti į sceną 
mūsų tautiniai šokiai, pirmą kartą 
parodyti 1935 m. Londone, Angli
joje.

“Draugo” dienraštyje apie tą 
įvykį taip rašoma: “Tautinių šokių 
festivalis turėjo įvykti Anglijos 
sostinėje 1935 m. Ir Lietuva gavo 
pakvietimą. Tautiniai šokiai? Juk 
šokamas buvo daugiausiai suktinis. 
Su juo negalima keliauti į Londoną! 
Ką daro M. Avietėnaitė, kuri tuo 
metu jau turėjo ministerijoje 
direktorės postą? Ji siunčia į kaimą 
studentų-tarnautojų, tautinių šo
kių šokėjų, grupę, vadovaujamą A. 
Liutkaus. Ir ši grupė į namus grįžo 
su gražiu tautiniu lobiu. Ypač 
didelį įspūdį padarė kepurinė, 
kubilas, blezdingėlė. Tie trys šokiai 
buvo paruošti Londonui. Ir blez
dingėlė atnešė laimę, paskiriant už 
ją Lietuvai pirmą premiją”.

Sveikiname mieląją skautininkę 
MAGDALENĄ AVIETĖNAITĘ, 
gruodžio 22 d. švenčiančią 85-rių 
metų sukaktį!

HIIIIIBIIUIBIIIIIBIIBIBBIUHnillBIIIIIB0BIBUniO1fHBBIBUB!BHIIIBIBIIBH@iBUBU0IBIBII^BIB@BBl^lBII@IBB^HD@BBiSIIUI9IBIiHBIBISBIU@IIHI8HBIHUB!BHUIWflBBnUIBIHIIBBK!BBBIBBUIBHBMBIBBBBIBB/ JHIUBIIB

Juozas Almis Jūragis. AKMENS 
IR PAUKŠČIO METAS. Eilėraš
čiai. Išleido ir spaudė “Minties” 
spaustuvė, 417 Burwood Rd. 
Belmore, N.S.W. 2192 Australia 
1977 m. Tiražas - 250 egz.

J. A. Jūragis kilimo žemaitis, 
laukuviškis (Tauragės apskr.). Tai 
vienas iš nedaugelio mūsų poetų, 
po karo patekusių į kengūrų žemę. 
Eilėraščius rašyti pradėjo 1939 m. 
Lietuvoje bendradarbiavo įvai
riuose laikraščiuose ir žurnaluose. 
Į Australiją atvyko 1948 m. Čia nuo 
pirmųjų laikraščių įsisteigimo 
spausdino savo eilėraščius, nove
les, straipsnius ir vertimus. Rašo ir 
į Amerikos spaudą.

Ankstyvoji J. Jūragio kūryba - 
Lietuvos kaimo ir gimtosios žemės 
vaizdavimas. Vėliau jis rašė 
patriotinėmis ir karinėmis temo
mis. Rinkinio AKMENS IR 
PAUKŠČIO METAS eilėraščiai 
sukurti išeivijoje. Juose taip pat 
vaizduojama gamta, tik jau sve
timo krašto, kurio vėjai skausmin
gai primena tėvynės lietuviškus 
laukus. Lietuvos idealizavimas, jos 
išsiilgimas - tai ryškus bruožas J. 
Jūragio poezijoje:

“Imu gyventi ilgesiu, svajojimais 
tyliais

Prie įlankos pavasaris kai ima 
išsiskleist...”

Jo poezija rimta ir gilios mintys 
kartais verčia skaitytoją susimąs
tyti; rašo apie gyvenimo prasmę, 
apie benamio žmogaus buitį, kai “jo 
duona auga fabrike be saulės spin
dulių”, apie senatvę ir mirtį... Ta
čiau yra ir šviesesnio žvilgsnio į 
gyvenimą. Nuotaikos keičiasi ir 
poetas gamtos prieglobsty randa 
Nusiraminimą, lyg sutampa su ja:

“Aš kartais pajuntu akmf is 
ramumą

Ir, saulės šilumą sugerdamas, 
ilsiuosi žemės glėbyje...”

Ir dar, pajutęs tikrą pasitenki
nimą, jis taria:

“...Dienos bėga pro mane 
nedrumsčiamos, laimingos

Ir, žemės mylimas, aš pats 
širdim apglėbiu ją...”

Eilėraštyje “Laužams liepsno
jant”, poetas džiaugiasi atėjusiu 
pavasariu, jaunystės polėkiais:

“Ne laužas dega - mes liepsnojam 
Jaunystės polėkių gaisru.
Šviesiam ugnies rate sustojus, 
Liepsna mintis aukštyn vilioja 
Su žiburėliais kibirkščių
Pakilti lig žvaigždžių...”

Šio eilėraščio eilutėse nesunku 
išskaityti skautišką mintį, skauto 
džiaugsmą, svajones stebint lieps
nų žaidimą.

O.R.
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JAUNOSIOS POROS

žiūrėsiu į kylančias bangas, 
Lauksiu Tavęs...
Meilės įžiebtom akim ieškosiu 
Tavo laivo burės.
Radus ją, plazdančią vėjo 

sukūriuose
Bėgsiu Tavęs pasitikti!..

Rasa Jovarauskaitė

Jaunavedžiai j.ps. ALVYDAS ir 
g.v.v.RASA fJOVARAUSKAITĖ) 
NARBUTAIČIAI atvyksta į tėve
liu jiems suruoštą vestuvinį pokylį.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Saulėtą rugsėjo 24-ją Chicagoje 
bendro gyvenimo ryšiais buvo su
jungti jūrinės skautijos nariai — 
chicagietė g.v.v. RASA JOVA
RAUSKAITĖ ir clevelandiškis 
j.ps. ALVYDAS NARBUTAITIS.

Jų vestuvės buvo tikrai skautiš
kos: jaunuosius sutuokė Nerijos 
jūrų skaučių tunto dvasios vadas s. 
kun. A. Kezys, SJ, o svečių dau
gumą sudarė įvairaus amžiaus ir 
laipsnių jūrų skautai ir skautės.

Vestuvinio pokylio metu neapsi
eita ir be skautiškų pokštų: iš salės 
išlydėti jaunavedžiai rado muilo 
putomis išteptą savo automobilį ir 
turėjo griebtis pirmojo bendro 
darbo — mašinos nuvalymo.

Abu jaunieji — uolūs tautinių 
šokių šokėjai: Alvydas — Cleve-

PATRICIJA KIŠKYTĖ ir RI
ČARDAS JOGAI su savo draugi
ninkais - s. L. Vilimiene ir v.s. V. 
Svidersku.

Ją vestuvės įvyko š.m. rugsėjo 
10 d. Los Angeles. Abu jaunieji yra 
Palangos ir Kalniškiu tuntu nariai. 
Vyr. skautė Patricija, prieš kelis 
metus būdama skaučių skiltininkė, 
su savo skiltimi labai gražiai atsto
vavo lietuviams skautams tarp
tautinėj skautą stovykloj Califor 
nijoje.

lando “Grandinėlės” narys, o 
Rasa — ilgametė Chicagos skautų 
šokių grupės “Jaunimo Viltis” 
šokėja ir viena iš šios grupės stei
gėjų. Rezginėlės šokyje Alvydas šį 
kartą atlikdamas jaunojo vaid
menį, jau nebevaidino, bet šią dalį 
su jaunąja Rasa atliko tikrovėje.

Rasos, gimusios tolimojoje Aus
tralijoje, Melbourne, gyvenimo 
kelias susijungė su Alvydo, gimu
sio Didž. Britanijoje, skautiškoje 
veikloje. Jo tėvams įsikūrus 
Clevelande, Alvydas ten mokėsi ir 
baigė Ohio valstybinį universitetą 
inžinieriaus laipsniu. Šiuo metu 
atlieka karinę tarnybą netoli 
Chicagos.

Rasa studijuoja pedagogiką, 
vaikų psichologiją ir kalbas, lavina 

savo balsą.
Būdami jūrų skautais, abu 

aktingai reiškėsi skautiškoje veik
loje; jie ir susipažino 1974 m. New 
Jersey valstijoje vykusiame vyr. 
skaučių, gintarių, skautų vyčių ir 
jūrų budžių suvažiavime. Rasa jau 
eilę metų vadovauja Ventės laivui 
Nerijos tunte; bando ir poezijos 
plunksną. Jos eilėraščių esame 
skaitę ir SKAUTŲ AIDE. Vieno 
jos eilėraščio posmu pradedamas ir 
šis vestuvių aprašymas.

GERO VĖJO abiems skautiš
koms poroms gyvenimo jūroje 
buriuojant!

REDAKCIJOS
PARAŠTĖJE

Kalėdų metas - šeimos šventė, 
kada iš tolimiausių kampelių visi 
renkasi į gimtuosius namus prie 
bendro Kūčių stalo. Ir mes, 
SKAUTŲ AIDO šeima, šio nume
rio puslapiuose susijungsime - prie 
Kūčių stalo simboliškai susėsime 
MŪSŲ DIDŽIOSIOS ŠEIMOS 
puslapiuose.

Metų bėgyje redakcija gauna 
daug žinučių, skautiškos veiklos 
aprašymų; jų susidaro tiek, kad 
visų net neįmanoma sudėti, nes 
visa medžiaga užimtų daugiau nei 
pusę viso žurnalo. Bet šv. Kalėdų ir 
N. Metų proga stengsimės visi 
draugėn sueiti. MŪSŲ DIDŽIO
SIOS ŠEIMOS puslapiuose vieni 
kitiems papasakos ką kas veikia, 
kaip stovyklauja, iškylauja, ar 
stipri jų vietovėse lietuviška skau- 
tybė. Dėl to gal nerasite įprastinių 
skyrelių ar rašinių tęsinių. Vėliau 
jie vėl pasirodys.

Sausio numeris išeis gal kiek 
daugiau pavėlavęs negu paprastai, 
nes redaktorė žada prisijungti prie 
VI TS Australijoje stovyklautojų 
būrio. Už tai sausio numeryje jau 
gal teks ir šį tą iš “kengūrų šalies” 
parodyti; iš ten, kur mūsų skautai 
“ant galvos vaikščioja”!

Švenčių proga tebūna leista 
nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie 
SKAUTŲ AIDĄ rėmė, jame rašė,
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juo rūpinosi, klaidas ar nesklandu
mus pastebėjo ir, tik gero jam lin
kėdami trūkumus iškeldavo. Ačiū 
už atvirus, bet nepiktus žodžius. 
Su tokiu mielu skaitytojų būriu 
malonu bendrauti šio žurnalo pus
lapiuose ir koresponduojant.

Sėkmingos veiklos šiais sukak
tuviniais metais!

Redakcijos šeimos vardu — 
sesė Sofija Jelionienė

ADMINISTRATORIUS 
RAŠO:

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI:

IŠLAIKYKIME SKAUTŲ AIDĄ 
GYVĄ!

“Kol SKAUTŲ AIDAS gyvas, 
tol bus viešame pasaulio gyvenime 
ir lietuvių skautų vardas žinomas” 
(citata iš v.s. A. Samušio laiško).

Kviečiu visas seses ir brolius 
aktyviai įsijungti į 1978 metų 
SKAUTŲ AIDO prenumeratų 
rinkimo talkų.

Būtų gera, kad dabartiniai žur
nalo skaitytojai, atnaujindami 
prenumeratą, surastų bent po 
vieną sesę-brolį, dar neskaitantį 
SKAUTŲ AIDO ir paragintų žur
nalą užsisakyti.

Gruodžio mėn. pradžioj išsiunti
nėjau Jums laiškus su priminimu, 
kad jau laikas pratęsti SKAUTŲ 
AIDO prenumeratą 1978 metams, 
o kai kuriems (jų yra apie 200) 
atsilyginti ir už 1977 m.

SKAUTŲ AIDAS laukia iš Jūsų 
kalėdinių dovanėlių!

SKAUTŲ AIDO prenumerato
riams, platintojams, rėmėjams ir 
talkininkams tariu nuoširdų skau
tišką AČIŪ už žurnalo rėmimą. 
Jums linkiu šv. Kalėdų ramybės ir 
laimingų Naujųjų 1978 Metų!

Budžiu! s. A. Orentas, 
SKAUTŲ AIDO 
administratorius

1. Adresą pakeitus prašau pra
nešti ne tik savo naują, bet ir se
nąjį.

2. Siunčiant prenumeratos mo
kestį reikia pažymėti “nauja” ar 
“sena” prenumerata.

3. Jei negaunat SKAUTŲ 
AIDO - praneškit. Stengsimės su
rasti priežastis.

4. Malonėkite siųsti laiškus kam 
jie priklauso: redakcijos adresu - 
kas skirta redakcijai; jei liečia 
administracinius reikalus - siųsti 
administratoriaus adresu. Sutau
pysime laiką!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii i įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'i n 11 riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

vyr.sk. R. Kupdkevičiūtės pieš.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ Linkim gero vėjo!

Sako, kad australų skautai 
Ant kengūrų jodinėja!.. 
Gal ir taip! Gal ne? Kas žino?.. 
Sužinosim ten nuvykę. Ruoškis —
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LAUŽAVEDZIU KAMPELIS

SUSODINIMAS PRIE LAUŽO

Kartais prie laužo laužavedys ar pasirodymo vai
dintojai parenka sau vietą tarp laužo ir žiūrovų! Jei 
laužas aiškiai dega, o laužavedys atsimena, kad reikia 
visu kūnu kalbėti, tai nors matomi judesiai. Geriausia 
vieta visiems prie laužo pasirodantiems yra už laužo, 
kad liepsna juos gražiai apšviestų, kaip brėžinėlyje 
parodyta.

0 malkos? Kartais jos pamestos netoli laužo, ir 
vaidintojai turi saugotis, kad kojos neišsisuktų! 
Malkų vieta yra kartu su ugnies prižiūrėtojais laužo 
rato pakraštyje.

Jeigu norime gerai dainuoti, turime arti vienas kito 
sėdėti. Nuolatinėje stovyklavietėje skautai įrengia 
tvorelę iš medžio, akmenų, rąstų ar virvelių, kad 
laužo dalyviai laikytųsi kartu. Jei laužavietė vienkar
tinė (ar ypatinga, susirinkus svečių gausybei), tada 
sėdėjimo vietas ant žemės ar žolės pažymi miltais ar 
kalkėmis, palikdami takus einantiems vaidinti.

Iš takelio ar kelio laužavietėn ateinančius sveikina 
vartai ar varteliai arba stulpai iš abiejų pusių. Sto
vyklautojai pajunta, kad atėjo į ypatingą vietą, rei
kalaujančią laužui būdingo elgesio. Takelis ar vartai 
gali būti pažymėti akmenų krūva, iš skardinių pada
rytais žibintais, kelmais ar pan.

Už laužavedžio ir vaidintojų palikta vieta stovyklos 
orkestrėliui. Mažesnėje stovykloje tai bus akordeo

nistas ir skautas su dideliu puodu šokių ritmui mušti 
ir vaidinimėliams palydėti. Didesnėje ar ypatingoje 
stovykloje prisideda gitaros, dūdelės, armonikos, 
skudučiai. Jie užima vietas taip, kad laužavedys ga
lėtų mesti jiems žodį ar ženklą, kai jų talka reika
linga.

Laužo dalyviai ant žemės sėdi tik tada, kai nėra 
sąlygų padėti rąstų ar kaladžių ar kokių suolų. Jei 
sudėti rąstai, jie kuoliukais pritvirtinami, kad nerie- 
dėtų. Sėdėdami geru pusračiu, visi dalyviai gali gerai 
matyti ir girdėti.

A.S.

JiiiiiMiiHiiiiiiiniiiiiiHiiMiiiiniimmmmiiiiiiiiiiiiiiii^ riTiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiii

IŠ LS FONDO BŪSTINĖS

(tęsinys)

251. Dr. J. Mališka, Montreal, P.Q., Canada 50
252. V. Šipelis, Weston, Ont., Canada 10
253. K. Gudžiūnas, Montreal, P.Q., Canada 6
254. P. Žukauskas, Montreal, P.Q., Canada 10
255. P. Rutkauskas, Lachine, P.Q., Canada 25

256. D. Jurkus, Verdun, P.Q., Canada 10
257. L. Girinis - Norvaiša, Baie D’Urfe,

P.Q., Canada 10
258. Neringos skaučių tuntas, Montreal,

P.Q., Canada 100
259. Geležinio Vilko skautų tuntas,

Montreal, P.Q., Canada 100
260. Skautų Vyčių tautinių šokių grupė,

Montreal, P.Q., Canada 100
261. I. Mališka, St. Laurent, P.Q., Canada 25
262. J. Krakulė, Montreal, P.Q., Canada 10
263. G. Bulota, Montreal, P.Q., Canada 25
264. R. ir J. Piečaičiai, Verdun, P.Q.,

Canada 20
265. G. ir P. R'udinskai, Montreal, P.Q., 

Canada.................................................. $ 20

12

12



266. A. Ptašinskas, Ville La Salle, P.Q.,
Canada............................................................. 10

267. A. Povilaitienė, Montreal, P.Q.,
Canada............................................................. 10

268. B. Bulota, Montreal, P.Q., Canada................... 20
269. V. Lukošius, Brossaro, P.Q., Canada............. 10
270. I. ir V. Makauskai, Montreal, P.Q.,

Canada............................................................  20
271. A. ir P. Drešeriai, Verdun, P.Q.,

Canada... ..........................................................25
272. J. Malaiška, Ville La Salle, P.Q.,

Canada............................................................. 10
273. L. Bendžiūtė, Verdun, P.Q., Canada................ 20
274. R. Vabalis, Laurentide, P.Q., Canada.............100
275. J. ir B. Niedvarai, Montreal, P.Q.,

Canada...............................................................25
276. J. Gražys, Verdun, P.Q., Canada..................... 5
277. L. Gureckas, Ville La Salle, P.Q.

Canada...............................................................25
278. Montrealio Lietuvių Bendruomenė,

Montreal, P.Q.................................................. 100
279. P. Klezas, Ville La Salle, P.Q., Canada............ 20
280. A. Mylė, Ville La Salle, P.Q., Canada............... 10
281. P. Baltuonis, Ville La Salle, P.Q.,

Canada............................................................. 10

282. Neringos Jūrų šaulių kuopa,
Montreal, P.Q.....................................................25

283. S. ir R. Bulotai, CAP - Rouge, P.Q.,
Canada................................................................30

284. Lietuvos Kar. Mindaugo šaulių kuopa,
Montreal, P.Q....................................................50

285. A. ir S. Staškevičius, St. Jean, P.Q.,
Canada................................................................10

286. J. žurkevičius, Duvernay, P.Q., Canada......... 15
287. V. Sabalys, Duvernay, P.Q., Canada............. 10
288. V. ir S. Piečaičiai, Ville La Salle, P.Q.,

Canada................................................................25
289. A. ir S. Kličiai, Montreal, P.Q., Canada........... 25
290. G. ir S. Vazalinskai, Montreal, P.Q.,

Canada................................................................20
291. R. Valenskienė, Montreal, P.Q.,

Canada.............................................................  10
292. V. ir P. Gruodžiai, W. Westmount, P.Q.,

Canada................................................................25
293. Dr. A. O. Jaugelienė, Montreal, P.Q.,

Canada................................................................25
294. C. K. Jonys, Islington, Ont., Canada......... .  . 25
295. Montrealio liet, žvejotojų ir

medžiotojų klubas Nida.................................... 25

VISIEMS — SKAUTIŠKA PADĖKA!

KITAIS METAIS ĮVYKSTA 
PASAULIO LIETUVIŲ 

DIENOS

1978 m. birželio 28 .. liepos 3 
Toronte, Kanadoje ruošiamos Pa
saulio Lietuvių Dienos (PLD). PLD 
apima trys atskiri renginiai: Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas, V-ji Kanados ir JAV lietu
vių Dainų Šventė ir Pasaulio lie-’ 
tuvių Sportinės Žaidynės.

1978 m. sukanka 60 metų nuo 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės atstatymo, ir 40 metų nuo 
Tautinės Olimpiados Kaune. Pa
saulio Lietuvių Dienos ir padės iš
kilmingai atšvęsti kiekvienam lie
tuviui taip brangias ir istorines 
sukaktis.

Pasaulio Lietuvių Dienų Organi
zacinis Komitetas skelbia Pasaulio 
Lietuvių Dienų vajų. Prašom ateiti 
į talką su aukomis, kai kreipsis 
bendruomenės apylinkių, sporto 
klubų, chorų vadovai. Pasaulio 
Lietuvių Dienos turi parodyti sa
viems ir svetimiems, kad lietuviš
kasis solidarumas reiškiasi darbais 
ir auka.

Tėvai ir globėjai prašomi siųsti 
lietuviškąjį jaunimą, nes užmegzti 
ryšiai, pažintys bei lietuviška ap
linkuma ves į šviesesnę ir lietuviš
kesnę ateitį.

Pasaulio Lietuvių Dienas ruošia 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdyba, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimo Organizacinis 
K-tas, V-sios Kanados ir JAV lie
tuvių Dainų Šventės Org. K-tas, 
Pasaulio Lietuvių Sportinių Žaidy
nių Organizacinis K-tas, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Val
dyba.

V.S. ANTANAS 
SAULAITIS, SJR. - 
BENDRUOMENĖS 

PRADININKAS

Lietuvių Bendruomenė, maža 
liepsnele įsižiebusi Amerikos ryti
niame pakraštyje, o dabar tvirtu 
žingsniu žengianti visu plačiuoju 
žemynu, šiais metais švenčia 25-rių 
metų sukaktį. Malonu prisiminti, 
jog anos liepsnelės iniciatorių- 
kurstytojų gretose buvo ir v.s. 
Antanas Saulaitis, sjr.

Amerikos rytų lietuvių ben
druomeninis pradas, Connecticuto 
valstijos pirmoji LB, ano pakraščio 
suvažiavimas New Yorke, 1951-58 
metai, — tai lemtingosios LB aki
mirkos, kuriose savo pėdsaką 
įmynė ir brolis Saulaitis. Prisime
name ir kartu džiaugiamės su 
mielu skautininku, pasipuošusiu 
57-mis metinėmis žvaigždutėmis, 
17 Skautų Aido redagavimo metų 
ir kita nenuilstama lietuviškosios 
skautybės veikla.

13

13



VYDŪNO FONDO
SIDABRINĖS SUKAKTUVĖS

25-rių metų sukaktį švenčia ir 
akad. skautų Vydūno Jaunimo 
Fondas, ketvirtį šimtmečio talki
nęs studijuojančiam lietuvių jau
nimui.

Fondas įsteigtas 1952 m. kovo 
23 d. chicagiškių korp! VYTIS 
vadovų: pirm. J. Ivanausko (stei
gimo inic., jau miręs), H. Boko, E. 
Slavinsko, A. Vengrio (miręs) ir 
Akad. Skaučių D-vės pirm. O. 
Ščiukaitės iniciatyva. Šiuo metu 
fondo valdybai vadovauja s. fil. 
Vyt. Mikūnas.

S. JONUI KAUNUI 
PREMIJA UŽ KUGELĮ

Chicagietis skautininkas Jonas 
Kaunas šį rudenį dalyvavo tradici
niame šio miesto vyresniesiems 
piliečiams rengiamame piknike - 
gegužinėje, kur kepimo varžybose 
laimėjo pirmą vietą (piniginę pre
miją ir pažymėjimą) už gardų lie
tuvišką kugelį.

Nustebote? Mūsų skautininkas 
yra skautiškosios virtuvės vetera
nas, ilgus metus buvęs Lituanicos 
tunto stovyklų ūkvedys ir vyriau
sias virėjas. Brolį Kauną ir dabar 
vis sutinkame judrioje Chicagos 
skautų bei visuomenės veikloje ir 
spaudos puslapiuose.

SKAUTŲ TRIJULĖ 
ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 

RINKIMUOSE

Trys skautai žurnalistai — kun. 
Pr. Garšva, P. Petrutis ir J. Toliu
šis — sudaro mandatų rinkimų 
komisiją, vykdančią Liet. Žurn. 
Sąjungos centrinių organų rinki
mus; telkia kandidatus, tikrina są
jungos kartoteką, susirašinėja su 
skyrių valdybomis, siuntinėja rin
kiminius vokus ir t.t.

Liet. Žurnalistų S-goje taip pat 
turime nemažą būrį skautų.

KOMITETAS
“MŪSŲ SKAUTYBEI” 

PARUOŠTI IR IŠLEISTI 
PRADĖJO DARBĄ

Liet. Skautų Sąjungos Tarybos 
Pirmijos pavestas v.s. Alfonsas 
Samušis sudarė komitetą lietuviš
kosios istorijos knygai “Mūsų 
Skautybei”. Į komitetą įeina: 
pirm. — v.s. Alfonsas Samušis, 
vicepirm. — v.s. Alė Namikienė ir 
Česlovas Senkevičius, sekr. — v.s. 
Antanas Saulaitis, sn., nariai — 
v.s. Antanas Saulaitis, SJ, ir ko
respondentai v.s. Juozas Maslaus- 
kas, s. Vytautas Vidugiris ir v.s. 
Bronius Žalys.

“Mūsų Skautybė” pateiks lietu
viškąjį skautavimą svetur, prade
dant pokario laikais (1945 m.) ligi 
dabar, t.y., ligi 60-jų sukaktuvinių 
metų imamai. Medžiaga istorinei 
apžvalgai renkama visose vieto
vėse talkos būdu. Komiteto darbai 
vėliau išsišakos į redakcines ir 
administracines (leidybos) sritis.

Visi yra labai kviečiami jau 
dabar susisiekti su komiteto na
riais, peržiūrėti savus archyvus, 
parinkti nuotraukų, paruošti atsi
minimų bei savų vienetų veiklos 
apžvalgų ir t.t.

JŪRŲ SKAUTŲ KŪRĖJAS 
PARĖMĖ KNYGOS 

BURĖS IR VARIKLIAI 
LEIDIMĄ

NEATSILIEKA IR KITI 
JŪRINĖS SKAUTYBĖS 

BIČIULIAI

Prieš 55 metus j.s. dr. Julius 
Jurgėla Lietuvoje įkūrė pirmąjį 
jūrų skautų vienetą. Jaunimui pa
tiko jūrinis skautavimas ir netru
kus atsirado jūrų skautų vienetai 
įvairiose vietovėse. Nemažą pasi
sekimą turėjo jūrų skautai-ės ir 
emigracijoje.

Skautininkas domisi jūrų skautų 
veikla ir dažnai paremia ją finansi
niai; neseniai atsiuntė $100 knygos 
BURĖS IR VARIKLIAI leidimui.

Knygos tekstas jau spaustuvėje 
renkamas, o iliustracijos taip pat 
baigiamos tvarkyti. Tikimasi, kad 
knyga pasirodys jei ne šių metų 
pabaigoje, tai bent kitų pradžioje.

Los Angeles įgaliotinis V. Zele- 
nis surinkęs prisiuntė $357, Cleve
land© jūrų skautai per j.v.s. V. Pe- 
tukauską ir j.s. D. Kižį paskolino 
$400, o papildomai j.v.s. V. Petu- 
kauskas, suradęs eilę rėmėjų, pri
siuntė dar $201. Su 100 dol. yra 
prisidėję Brolija ir Seserija, M. 
Grincevičius, G. Kazlauskas, To
ronto jūrų skautės per v.v. E. Na- 
mikienę, Toronto jūrų šauliai, j.s. 
S. Lukauskas ir buv. jūrų skautų 
tiekimo skyriaus likutis. Kiti prisi
dėjo mažesnėmis sumomis. Los 
Angeles jūrų skautės per v. R. Ze- 
lenytę — $62, s. V. Jokūbaitis ir V. 
Zelenis— po $30. Po $20 parėmė: 
A. Andrašiūnas, L. Apanienė, G. 
Aras, L. Dautartas, R. Giedraitis, 
M. Gimbutienė, G. Kaunas, L. 
Knopfmileris, N. Liačienė, Stp. 
Makarevičius, L Petniūnas, A. 
Petukauskienė, P. A. Raulinaitis, 
H. Stepaitis, A. Šenbergienė, V. 
Šenbergas, A. Tumas, P. Urbonas. 
Kiti parėmė mažesnėmis sumomis. 
Knygos leidimo fondo iždą tvarko 
j.v.s. H. Stepaitis, 21 Cosmo Rd., 
Toronto, Ont. M6R 1L9 Canada.

Br.S.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
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MINTYS SKILTININKAMS-SKILTININKĖMS IR 
PASKILTININKIAMS-PASKILTININKĖMS parašyk savo nuomonę:

SKILTIS yra būrelis skautaujančių jaunuolių tarp 
4-10 asmenų.

SKILTIS — tas skautaujančių jaunuolių būrelis:

• stengiasi būti bičiuliai savo tarpe —

draugiškai bendradarbiauti skiltyje ir už jos, 
vienas kitą giliau suprasti, 
drauge žaisti ir kartu veikti, 
vienas kitam padėti skautauti, 
įsijungti į visą skilties gyvenimą;

• visi kartu stengiasi sukurti ir išlaikyti savo skiltį 
tokią, kad ji:

būtų visiems jos nariams miela ir sava,
padėtų siekti lietuviškosios skautybės uždavinių, 
sudarytų progų išmokti daugiau skautavimo 
dalykų, įsigyti žinių,
manytis gamtoje, iškylauti ir dalyvauti stovyklose, 
gyventi tikrąja skautybės dvasia.

Visi tie elementai įeina į SKILTIES DVASIĄ, kuri 
ir yra tikrasis SKILČIŲ SISTEMOS pagrindas. Skil
ties dvasia gal yra kiek abstrakti sąvoka, bet geros 
skautiškos skilties gyvenime skilties dvasia yra švie
čiantis žiburys gerai skautauti, būti šauniais jaunuo
liais, puikiais skautais ir kilniadvasiais broliais, sese
rimis.

SKILTIS yra ir maža organizacija:

turi savo vadovybę — skiltininką su paskiltininkiu, 
kartais pagal reikalą ir kitas pareigas kitiems, net 
kiekvienam,
turi planus skautauti,
daro savo sueigas, net iškylas bei keliones, 
stengiasi būti vykusi savo draugovės dalis:

gerai atlikti savo uždavinius,
visada pasižymėti sveika iniciatyva, 
pasireikšti gerais darbais-darbeliais, 
uoliai dalyvauti skilčių varžybose, 
dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose, 
žiūrėti savo draugovės gerovės.

Jei kas bando skautauti be skilties, toks sunkiai 
gali pasiekti skautybės ugdymo pagrindus ir negali 
sėkmingai pasinaudoti skautybės lobiais.

Todėl jaunam broliui — jaunai sesei SKILTIS 
BŪTINA, kad jis ar ji švytėtų laimingi jaunuoliai.

v.s. A. Saulaitis

1. Kiek (geriausia) skiltyje turėtų būti asmenų: ...
2. Kelios skiltys turėtų būti draugovėje: ...
3. a) Ar skiltis turėtų daryti savo atskiras

sueigas? ...
b) Jei daryti, tai kaip dažnai: per mėnesį ... 

kartus
4. a) Ar jums patinka iškylauti? ...

b) Tik skilties iškylose? ...
c) Tik draugovės iškylose? ...

5. Ar jūs savo skiltyje dainuojate? ...
Ar jūs savo draugovėje dainuojate? ...

6. a) Ar jūs žaidžiate žaidimus skiltyje? ...
b) Ar jūs žaidžiate žaidimus draugovėje? ...

7. a) Ar jūs darote kokius rankdarbius skiltyje? ... 
b) Ar jūs darote kokius rankdarbius draugo

vėje? ...
8. a) Ar jums patinka patiems virti valgį? ...

b) Ar labiau patinka virti skiltyje? ...
Ar labiau patinka virti draugovėje? ...

9. a) Ar jūsų skiltyje yra kokių varžybų? ...
Kokių? ...

b) Ar jūsų draugovėje yra kokių varžybų? ... 
Varžybos tarp skautų (skaučių)? ... 
Varžybos tarp skilčių? ...
Kokios tos varžybos? ...

10. a) Ar patinka būti savo skiltyje? ...
Kodėl? ...

b) Ar patinka būti savo draugovėje? ...
Kodėl? ...

KAUNO PILY

Vine.Stonis

Miega valdovė. Šalta jos krūtinė 
Ilsis be žado sustingus, apmirus, 
Aidas tik nuskamba, plytai nubirus, 
Vėl ją apniaukia tyla nuolatinė.

Veltui jai dega aušra rytmetinė, 
Veltui įą budina vėjai įkyrūs, - 
Laikas išblaškė narsiuosius jos vyrus, 
Garbę ir galią kaip žiedą nuskynė.

Priglaudžiau kaktą į mūrą jos kietą. 
Tarki, pilie, kiek čia kraujo pralieta? 
Kiek tavo pergalių skelbė trimitai?

Tarki, koks vardas tau, karžygį broli? 
Amžiai gigantais nuėjo į tolį, 
Liko vieni tik apkerpėję mitai...
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pasikalbėjimas apie
PAŠTO ŽENKLUS

Muzika — kita įdomi sritis fila
telijoje. Čia galima surinkti dauge
lio kraštų išleistų pašto ženklų su 
įvairiais muzikos instrumentais, 
pagarsėjusių muzikų ir kūrėjų 
atvaizdais. Taip pat yra išleista 
pašto ženklų, skirtų paminėti dainų 
šventėms.

Lietuva ir Latvija pašto ženklų 
su muzikais tiesioginiai nėra išlei
dusios, nors, sakysime, Dr. Vincą 
Kudirką, sukūrusį Lietuvos himną, 
galėtume priskirti ir prie muzikų. 
Pašto ženklas su jo atvaizdu buvo 
išleistas 1933 m. oro pašto ženklų 
laidoje. Taip pat čia būtų galima 
priskirti ir Čiurlionį — dailininką ir 
kompozitorių. Prieš porą metų 
Sovietų Sąjunga yra išleidusi pašto 
ženklą su jo atvaizdu. 1933 m. 
Estija X-sios Dainų šventės proga 
išleido trijų pašto ženklų seriją, 
kurioje parodytas senovės estų 
dainių dievas Vanemuine, skambi
nąs lyra. Suomija tokių pašto 
ženklų yra išleidusi daugiau. 
1935 m., minint 100 metų sukaktį 
nuo jų tautinio epo Kalevalos išlei
dimo, buvo išleista trijų pašto 
ženklų serija, kurios 1 markės 
pašto ženkle parodyti du susika
binę runų dainoriai. Lenkija kelio
lika atvejų rodo savo žymųjį kom
pozitorių Chopiną. Su kompozito
riais ypač daug pašto ženklų yra 
išleidusi Austrija, Vokietija, Šve
dija, Anglija ir kitos valstybės.

Ir Jungtinės Amerikos Valsty
bės 1940 m. serijoje rodo savo žy
mius muzikus: Stephen C. Fosterį, 
John Philip Sousą, Viktorą Her
bertą, Edwardą MacDowellį ir 
Ethelbertą Neviną. Kitomis pro
gomis parodyti kiti kompozitoriai 
ar muzikai, pvz., lenkų politikas ir 
pianistas Jan Paderewski, W. C. 
Handy su trimitu ir kiti.

Ant. Bernotas

Iliustracijai — penketas pašto 
ženklų su muzika: JAV — komp. 
Paul Gerhardt ir gaidos, Anglija — 
moteris skambina arfa, Ukraina — 
ukrainietis skambina tautiniu in
strumentu bandūrą (1920 m.), 
Graikija — jų tautinis styginis 
instrumentas.

MOČIUTĖS KOSMETIKA
Rašo v.s. Elena Gimbutienė

(Tęsinys)

Turėdama penkias dukras ir 
daug kaimynių, mano močiutė 
daug dėmesio kreipdavo į grožio 
palaikymą.

1. MUILĄ anais laikais žmonės 
namie virdavo iš valgiui netinkamų 
riebalų ir beržinių malkų pelenų 
šarmo.

Tualetinį muilą močiutė gamin
davo “šaltu būdu”, plakant nesū
dytą sviestą, kiaušinių trynius ir 
beržinį šarmą. Pastarąjį gamino 
dideliais kiekiais baltinių skalbi
mui: surinkdavo “baltus”, t.y. 
gerai perdegusius pelenus ir užpil
davo juos verdančiu vandeniu. Iš- 
košus laikydavo specialioje stati
nėje. Baltinių spalvai pagyvinti 
pridėdavo “lazurkos” — mėlynų 
dažų, vartojamų geriau išbaltinti 
pageltusius skalbinius.

Rąusvą muilą gaudavo įlašinus 
kiek ^karmino”, kurį gražuolės 
vartodavo skruostams parausvinti 
(lūpas dažyti tuomet dar nebuvo 
įprasta). Geresniam muilo kvapui, 
jį sukant, močiutė pridėdavo kiek 
pačios padarytų kvepalų.

2. KVEPALUS močiutė gami
nosi iš įvairių maloniai'kvepiančių 

žolių bei gėlių. Jas rinkdavo vos 
saulei patekėjus, gražiu saulėtu 
laiku. Namo atnešus, žiedus 'tuoj 
užpildavo spiritu ir ilgėliau palai
kydavo vėsioje, tamsioje vietoje.

Anais laikais buvo madoje 
“sachettės” — maži maišeliai, pa
siūti iš plonytės medžiagos, pripil
dyti džiovintomis, skaniai kve
piančiomis žolelėmis. Sašetes lai
kydavo baltinių stalčiuose, drabu
žių spintose ar net įsiūdavo į apati
nius sijonus.

3. PUDRA ir anais laikais buvo 
gausiai vartojama. Namuose ją 
gamino iš tarkuotų bulvių ar (žy
miai geresnę) iš baltų kvietinių 
miltų. Reikėjo užmaišyti kietą 
tešlą ir bent savaitę laikyti ap- 
merktą vandenyje. Kai atsirasdavo 
nemalonus rūgimo kvapas, reikėjo 
nusemti pelėsių plutą ir minkyti, 
“skalauti” tešlos gumulą — “iš
plauti” krakmolą. Vandenį, panašų 
į pieną, supildavo į aukštą kibirą, o 
tešlą, užpylus švariu vandeniu, vėl 
skalavo, minkė, kol masė pavirs
davo permatomais klijais. Nusisto
vėjusį krakmolą reikėjo keletą 
kartų perplauti švariu vandeniu ir 
išdžiovinti pavėsingoje vietoje, 
paskleidus ant švarios drobės.
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4. VEIDO IR RANKŲ PRIE
ŽIŪRA. Mano vaikystės laikais 
“geras tonas” reikalavo veidą ir 
rankas saugoti nuo nudegimo sau
lėje. Taip pat buvo neleidžiama 
vaikščioti saulėje vienplaukei — 
plaukai nublunka, sudulka, jų galai 
supleišėja. Būtinai reikėjo apsirišti 
galvą skarele ar užsidėti plačia
brylę, šiaudinę skrybėlę, kurią 
paprastai nupindavo piemenukai iš 
ruginių šiaudų.

Netyčia nudegus ar ir šiaip, kad 
oda būtų baltesnė, turėdavom 
laikas nuo laiko išsiprausti šiltomis 
išrūgomis — skysčiu, gaunamu

vyCiu
KELIAIS

VISAS PASAULIS PRIEŠ 
AKIS

Kai Brownsea saloje prieš 70 
metų stovyklavo pirmieji skautai, 
kai Lietuvoje prieš 60 metų skau- 
tybė uždegė jaunimą, dar nebuvo 
paplitęs radijas, nebuvo televizi
jos, garsinių filmų, patogių kelionių 
sprausminiais lėktuvais. Šiandien 
pasaulis įžengia į namus. Ir skautų 
vyčių būrelio veikloje visas pasau

gaminant varškę ar baltą sūrį.
Pašiurpusioms rankoms ir suai

žėjusioms lūpoms sugrąžinti jų 
švelnumą, močiutė liepdavo einant 
gulti išsitepti grietinėle ar nesū
dytu sviestu. Be to, gaudavom 
“veliūrinio skystymėlio”; jį dary
davo lygiomis dalimis sumaišius 
pirktinio glycerino, žalių, neišno
kusių agrastų sunką ir naminę 
degtinę. Dabar vietoj žalių agrastų 
sunkos aš vartoju citrinos sunką, 
nės kur čia gausi agrastų ir dar 
žalių?!

(Bus daugiau)

iiiaii8iiiiiiiiiiiinaiiiiiiiii:ii iiiBiiaiiBiiaiiiiiaiiBiiiiiiiiaiiiiiiiiaiiiiiiiiaiiiiiiiiaiiiiiRiiaiii'iiiiaiiRiia

lis stovi prieš akis. Ar galima su
rasti būdą skautams vyčiams ir 
budžiams pasauliui grąžinti bent 
tiek, kiek iš jo gavo? Arba, kaip 
Baden-Powellis išsireiškia savo 
paskutiniame žodyje skautams, 
“palikti pasaulį geresnį, negu jį 
radai?’

Sekdami pasaulio įvykius ir atsi
tikimus savo vietovėje ir gyvenimą 
Lietuvoje, skautai vyčiai supranta, 
kad tai nėra tik sausi faktai. Noras 
gyventi, kurti, būti laimingu yra 
visuotinis. Kas kenčia, laimi, sten
giasi — yra toks pat žmogus su 
šeima, draugais, svajonėmis, kaip 
ir būrelio nariai. Pasaulio įvykiai 
gauna visai kitokį — ir jautrų 
atspalvį.

Ir kokių skirtingų esama pasau
lių. Palyginkime“pirmojo”pasaulio 
gyvenimą ir rūpesčius su gyve
nimu už geležinės uždangos: ten 
reikia visko bijoti, nieku nepasiti
kėti, neturėti teisių nei tokios 
ateities, kurios tikisi kiekvienas 
laisvas asmuo. Arba “trečiasis” 
pasaulis, kuriame 2/3 žmonijos 
eina gulti alkani.

Kokia nors tarnyba pasauliui 
atims laiko iš jauno ir suaugusio 
žmogaus gyvenimo. Po darbo, 
mokyklos, šeimos ir kitų pareigų 
likusios valandėlės sutirpsta labai 
greitai. Gal tos kelios minutės 
artimo tarnyboje bus vertingesnės 
ir prasmingesnės, negu kasdieniai 
užsiėmimai.

Tarnyba pasauliui lietuvių tarpe 
gali būti: talkinti šalpoje, lankyti

JT 

ligonius ar senelius, padėti šeimai 
be tėvo ar motinos, kovoti už svei
katą kanapes rūkančių lietuviukų 
tarpe, susidraugauti su vaikais, 
kurie su tėvais nesusikalba. Kova 
už geresnį pasaulį reiškia ir at

skleisti neteisybę ir žalą, daromą 
lietuvių ir kitoms tautoms.

Būrelis, savo sueigose aptarda
mas pasaulio įvykius, gali ir kartu 
apsiimti kurią nors lietuviškos 
visuomenės sritį paveikti, pasirū
pinti tuo, kas apleista, užmiršta 
arba kur stokojama jėgų.

v.s. A. Saulaitis, SJ

iii8iiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiia  :i aiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaii

Juditos Raziunaitės pieš.-
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didžioji seiovi

NEW JERSEYNEW JERSEY LIETUVIAI SKAUTAI LATVIU 
STOVYKLOJE

Rugsėjo 3 ir 4 dienomis septyni 
skautai iš New Jersey Šarūno 
dr-vės buvom pakviesti pastovyk- 
lauti IlI-je Latvių Tautinėje Sto
vykloje, netoli Tannersville, N.Y.

Nuvykus į stovyklą, mums buvo 
parodyta kur turėjom nakvoti. 
Pasistatėm palapines, užsidėjom 
uniformas ir ėjom valgyti. Latviai 
skautai patys paruošė mums ska
nius pietus.

Tada ėjome į aikštę programai, 
kuri buvo labai įdomi. Vengrai, 
estai, rusai, ukrainiečiai, amerikie
čiai ir lenkai padainavo po kelias 
dainas. Mes, lietuviai skautai, šo
kom mikitą. New Yorko sesės pa
dainavo.

Po programos persirengę vieni 
ėjo pasivaikščioti po stovyklą, kiti - 
maudytis. Po to vėl užsidėjom 
uniformas ir ėjom nuleisti vėliavas.

Grįžę sočiai pavalgėm ir ruošė
mės eiti į laužą. Ten visų tautybių 

skautai turėjo programėlę. Mes su 
sesėmis dainavom lietuviškai ir 
latviškai.

Kitą dieną valgėm pusryčius, iš
klausėm šv. Mišias ir nukeliavom į 
pagrindinę aikštę stovyklos užda
rymui. Po tų ceremonijų visi pra
dėjo skirstytis namo.

APDOVANOTAS ORDINU
Clevelandietis v.s. Vincas Kiz- 

laitis buvo pakviestas į 3-ją didžią
ją latvių skautų stovyklą svečiu ir 
visų stovyklos vadovų ir svečių 
priėmime Latvių Skautų Vyr. Ta
rybos pirm. vad. Fr. Sipols jam
įteikė Skautų Sauliti žymenį su 
kaspinu. V. Kizlaitis su latvių 
skautais bendradarbiauja nuo 1932 
metų. Jis 1937 m. vasarą Latvijoje 
lankė Garezera skautų vadovų 
kursus ir 1938 m. balandžio 23 d. 
Rygoje gavo Gilwell kursų baigimo 
dokumentus ir ženklus. Tų pačių 
metų liepos mėn., Lietuvos skautų 
Il-je taut, stovykloje A. Panemu
nėje, Latvijos skautų šefas gen. K. 
Goppers apdovanojo sktn. V. Kiz- 
laitį Baltos Lelijos ordinu.

Susitikę latvių skautų didžiojoj 
stovykloj 1977 m. rugsėjo mėn. 3 d. 
Stovi iš kairės: v.s. Česlovas Kiliu
lis, latvių skautų Amerikos rajono 
vadas vad. Raimunds Čaks, v.s. 
Vincas Kizlaitis, ps. Dilba ir sto
vyklos užsiėmimų vadovas vad. 
Vilis Treimanis.

Stovyklos fotografo nuotrauka

Mes, septyni skautai, parvažia
vom patenkinti, kad galėjome pa
matyti kaip kitų tautybių skautai 
stovyklauja.

Linas Eitmanas
Šarūno dr-vė, New Jersey

New Yorko sesės ir New Jersey 
broliai prieš uždarymo iškilmes 
III-je Latvių Tautinėje stovykloje.

s. K. Matomo nuotr.
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SKAUTININKUI 
IGNUI PETNIŪNUI 

IŠBURIAVUS 
1913-1977

Laivų vairinėse vis retėja 
vyresnieji jūrų skautų vadovai, ir 
jų vietos nevisada užpildomos. 
Atėjus per laivų “radijo-telefoną’ 
netikėtai žiniai, lyg nesinorėjo 
tikėti, kad Igno nebėra; gal tai tik 
gandas, gal apsirikimas?! Bet pra
nešimas pasitvirtino, kad j.v.s. I. 
Petniūnas išburiavo kursu į Negrį
žimo uostą, ir nei Baltijos jūroje, 
nei Kuršių mariose bei Atlante 
nebeprašys deivės Laimos palan
kaus vėjo.

Gyvenimo keliuose, nužymė
tuose įvairios veiklos plūdurais, 
teko Igną dažnai sutikti. Turbūt 
pirmas susitikimas buvo studentų 
korporacijos JŪRA 1940 m. su
organizuotoje Buriavimo Mokyk
loje Trakuose.

Kiek pamenu, Ignas buvo uolus 
mokinys, mėgiamas draugų ir 
mūsų instruktorių. Vėliau Ignas 
atsiliepė į kvietimą stoti į Kauno 
Buriftotojų Klubą. Klubas išsilaikė 
iki karo pabaigos, ir velionis, kiek 
laikas ir aplinkybės leido, visur 
talkino.

Gyvendamas Vokietijoje, ne
delsdamas stojo į jūrų skautų eiles, 
kūrė ir vedė įvairius vienetus. 
Susiorganizavus Flennsburgo Jū

rininkystės Mokyklos baltiečių 
skyriui, Ignas buvo tos mokyklos 
mokinys ir sėkmingai mokėsi iki 
atsirado galimybė pakelti bures į 
JAV.

Čia sukūrė jūrų skautų vienetą 
ir jam vadovavo. Daugelį metų 
buvo Atlanto Rajono jūrų skautų 
zadovu ir, turbūt, visų LSB jūrų 
skautų skyriaus vedėjų buvo kvie
čiamas skyriaus bendradarbiu. 
Labai sielojosi, kai per jūrų skautų 
eiles praūžė neramumų audra, ir 
darė viską, kad vėl jūrų skautai 
ramiai galėtų buriuoti su palankiu 

Šv. Kazimiero parapijos meti
nėje šventėje kovo 6, Sao Paule, 
dainuoja visas mišrus Palangos 
vienetas, vadovaujamas ps. Euge

Sueigos programoje dainuoja (iš 
k.'į deš.) D. Saldys, P. Jurgilas, R. 
Saldys ir K. Butkus.

vėju. Paskutiniu laiku, susilpnėjus 
sveikatai, Ignas buvo Poilsio įlan
koje. Ir nedirbdamas, iš savo 
kuklių pajamų dar parėmė knygos 
“Burės ir varikliai’leidimą.

Jūrinės idėjos buvo jo švyturys, 
o darbas su jūrinės dvasios jau
nimu — jo gyvenimo plaukiamoji 
vaga.

O dabar teveda jį Dangiškas 
Locmanas buriuojant su geru vėju 
per Dausų jūras!

j.v.s. B. Stundžia

nijos Bacevičienės. Nuo 197j m. 
pradžios skautų ir skaučių skaičius 
pakilo nuo 5 iki 60.

A. Saulaičio, S J nuotrauka
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Chicagos Jaunimo Centras spalio 
mėnesį skyrė 20 mėty, įsikūrimo 
sukakčiai paminėti. Čia matome 
spalio 16 d. iškilmingas Mišias; 
koncelebruoja buvę Jaunimo Cen
tro direktoriai kun. G. Kijauskas, 
SJ, kun. J. Kubilius, SJ, kun. J. 
Borevičius, SJ, ir dabartinis direk
torius kun. A. Kezys, S J.

Jaunimo Centrą, kur Chicagos 
skautai ir skautės atlieka didžiąją 
savosios organizacinės veiklos dalį, 
tenka nuoširdžiai sveikinti ir 
džiaugsmingai įvertinti.

Danutės Vakarės nuotr.

CHICAGA

Didžiajam paradui Rako stovyk
loje prasidedant. Kemaviečių ir 
Nerijos tunto sesių širdelės nera
miai tuksi - ar pasiseks koja kojon 
praeiti pro tribūną?!..

20

20



V. S. ANTANAS SAULAITIS, S J, 
- CHICAGOS JAUNIMO 
CENTRO DIREKTORIUS

V. s. Ant. Saulaitis, S J, mūšy, 
redakcinės skilties narys, neseniai 
grįžęs iš pastoracinio darbo P. 
Amerikos lietuvių tarpe, pasineria 
į naujas pareigas: nuo šių metų 
gruodžio jis skiriamas tėvų jėzuitų 
vedamo Jaunimo Centro direkto
riumi.

Ir džiaugiamės ir apgailestau
jame. Džiaugiamės jo naujomis 
didžiojo lietuviško židinio vadovo 
pareigomis: tai svarbus, atsakin
gas ir nelengvas darbas. Apgailes
taujame, kad brolio Antano profe
sinis ir akademinis pasiruošimas 
bei ilgametė auklėjimo srities pa
tirtis lietuvių (o ypač jaunimo) 
tarpe pasukama administracine 
linkme.

Brolis Antanas šį rudenį taip pat 
perėmė akad. skautų žurnalo 
MŪSŲ VYTIS redaktoriaus parei
gas. Sėkmės ir ištvermės!

LAUKO VIRTUVĖ

Prieš stovyklą sužinojome, kad 
lauko virtuvėje kasdieną virsim 
valgį. Mano skilčiai labai patiko ta 
mintis. Mes niekados lauke dar ne
kepėme maisto. Bet kai nuvažia
vome į stovyklą, mums ta mintis 
nebepatiko. Per pirmą bandymą 
kiaušinių neišvirėme. Nesvarbu, 
kad mums patiko kepti ir virti, bet 
maistas nebuvo skanus. Visą dieną 
tik ruošėme maistą ir plovėme 
puodus. Po keleto tokių dienų mes 
norėjome šeimininkių pagaminto 
maisto.

Nutarėme, kad lauko virtuvė yra 
smagi tik retkarčiais.

Audra Klimaitė, 
Kernavės tuntas, 

Chicago, III.

G. Pranckevičiūtė, A.
Worcesterio Neringos tunto Steinytė ir E. Nalivaikaitė.

sesės - dainos ir muzikos mylėto- V. Juodaitytė, J. Juo-
jos - pasirodymo metu. daitytė ir D. Motytė. 4^

WORCESTER

Worcesterio Nevėžio tunto vė
liavą pašventinus. Vėliavos kūmai - 
tunto skauto E. Meilaus tėveliai: B. 
ir E. Meilai. Vėliava - p. B. Meilu- 
vienės rankų darbas.

Žmogus, kuris 
neranda pasitenkinimo 
savyje, veltui įo ieško 
kitur.
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AUSTRALIJA

Dainavimo pamoka stovykloje 
Wonga Parke, prie Melbourne. 
Dainas praveda vyr.sk. B. Pra- 
šmutaitė, Živilės dr-vės draugi
ninke.

Džiugo tunto Melbourne sesė 
vyr.sk. B. Šaulytė iškyloje ruošiasi 
vakarieniauti.
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1

Vy tautiečiai. stovykloje 
niauja. CLEVELANDAS

ANGLIJOS RAJONAS Manchester™, Anglijoje, vado- 
vai-vadovės ir organizacijos atsto
vai po posėdžio. V. Motuzo nuotr.

Busimieji mokslininkai? Kas 
žino...

Clevelando Vytauto dr-vės skau
tai sueigoje mokosi sustatyti 
elektroninius aparatus. Dr-vei 
vadovauja sk. vytis R. Belzinskas.

VI. Bacevičiaus nuotraukos

ATKELTA iš 2 pusi.

...Linkėjimai mieloms Chicagos 
skautininkėms ir visiems visiems!

v.s. Elena Abelkienė 
Putnam, Conn.'

***

...Mielai SKAUTŲ AIDO redak
torei ir jos maloniam štabui linkiu 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
1978 Metų!

v.s. Ona Siliūnienė, 
Chicago, Ill.

***

Mus dar sveikino:

sesė Elena Juciūtė, Boston, Mass., 
v.s. VI. Bacevičius, Cleveland, O., 
AUŠROS VARTŲ tunto Kunig.

GRAŽINOS būrelis per ps R. 
Smolinskienę su kalėdine dova
nėle - 50 dol. čekiu.

***

Nebūk per drqsus — 
akis išdegsi;

nebūk per lėtas — 
dalies neteksi.

Skautiškas stalas stovykloje, 
Anglijoje.

Pietautojų tarpe (gilumoje, de
šinėje) Anglijos skautus lankęs v.s. 
P. Molis.

v.s. J. Alkio nuotr.
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S STATKUS

22^5 BURR OAK AVE

mz \ fMie a Brolis Bronius sueiliavo, 
Aleksandras iliustravo.

Gyvu žodžiu ir per spaudą 
Gandus linksmus ausis gaudo, 
Eina iš burnos į burną: 
Vl-ta Tautinė — Melbourne!

Į Australijos Rajoną 
Rinksis skautų milijonai, 
Bus ten brolių, bus ten sesių — 
Niekur tu tokios nerasi!..

Iš Amerikos Valstybių 
Būsią skautų taip, kaip grybų, 
O žalia, vėsi Kanada
Bent jau šimtą skautų žada.

Iš kitur — po du, po vieną, 
(Bus svečių, kaip žalio šieno!) 
O jau vietoj — australiukų — 
Bus kaip pievoje žiogiukų!

Kas laivu, o kas lėktuvu, 
Traukiniu — kaip ten bebuvę — 
Jie suskris čia visi tiesiai 
Švęst jaunystės šventę šviesią.

Ir vietovėj Tarrabambos
Į Melbourną skautai rengias... 
Švilpa pradžią, va, jau daro, 
Kaip geram kad skautui dera...

Namas virsta aukštyn kojom — 
Mat, mūs Rimas jau galvoja, 
Kad kuprinę laiks surasti:
— Kur ji dingo, kaip suprasti?!!

Iš stovyklos pernai grįžęs, 
Sutvarkyt jos nesiryžo. 
O dabar, kad ją kur šimtas...
— Reikia verst dar vieną spintą!

Kai jausmai nustojo šėlę, 
Rado Švilpa kuprinėlę: 
Sandėliuky “pakavotą”, 
Žiurkių baisiai apkapotą...

Teks ne vieną lopą dėti. 
(Tai tau turto nežiūrėti!)- 
Griebęs adatą ir siūlą, 
Ant kuprinės tuojau gula.

Bet ir kitas Rimo turtas
Kažkur dingo, kaip užburtas... 
Kai surado, kai išvalė, 
Nutarė mūsų Švilpelė:

— Nuo šio laiko inventorių ' 
Prižiūrėsiu aš padoriai.
Iš stovyklos kai tik grįšiu, 
Viską dailiai sutvarkysiu!

Nutarimą šį padaręs, 
Staiga mena mūs Švilpelė:
— Registruotis, juk, reikėjo, 
Bet kažkaip, čia, taip išėjo —

NORTH RIVERS!! DE (ii 
605U6 ;

Užsimiršo!.. Reiks kęst gėdą 
Prieš vadovą savo mielą... 
Bet geriau vėliau — kaip niekad!

***

Rimą Švilpą čia paliekam.

Šioje vietoj tašką, va, 
Deda rašanti ranka.

Susitiksime netrukus 
Tautinėj Stovykloj mes. 
Būsiu aš ten, bus ir Švilpa, 
Lauksim atskubant Tavęs!

O kol kas — tai likit sveiki, 
Mat, skubu (darbų tiek daug!), 
Nes ir man kuprinę reikia 
Susirasti, Jau matau...
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