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Viršelyje -

Baltu šiaudelių kalėdinė: 
simbolika.

V.s. Elenos Abelkienės kūrinys
Ramintos Jelionytės nuotr.

SKAITYTOJAI PASISAKO

— Prenumeratos rinkimo klau
simas turėtų kaip nors būti galuti
nai išspręstas. Kai renkama per 
tuntus, tuntininkai širsta, jei 
atnaujini ją tiesioginiai. Jei tuntas 
kuriais metais apsileidžia — neuž- 
siprenumeruoji visai. Rinkimas su 
nario mokesčiu — ta pačia suma — 
yra gera idėja, bet, kiek žinau, 
mūsų vienetai dar 1977 m. “nesu
gebėjo” iš viso užsiregistruoti.

Ant. Bobelis, 
Massapequa Park, N.Y.

— Kai vyr. redaktorė yra mote
ris, tai tik apie mergaites ir jų vei
kimą terašo. Aš nieko prieš 
“womens’ lib”, bet per daug į vieną 
pusę - yra per daug!, E Fedaras 

.Winnipeg, Kanada

— Siunčiu 2 prenumeratas. 
Antrą prenumeratą prašau pa
skirti kokiam nors nepasiturinčiam 
skautui ar draugovei P. Ameri
koje, nes aš esu senyvo amžiaus 
pensininkas, todėl naudingiau bus, 
kad žurnalu pasinaudos jaunas 
skautukas.

Viso geriausio Jums linki — Jūsų 
rėmėjas p. Gulbinskas,
_________ Toronto, Kanada

— . Siunčiu Toronto Skautų-čių 
Tėvų komiteto paskirtą auką 
SKAUTŲ AIDUI paremti, linkė
damas žurnalo darbuotojams sėk
mės bei ištvermės skautiškame 
darbe! Tėvų komiteto vardu

D. Karosas
- Toronto, Kanada

— Patinka viskas, kas TĖVY
NEI. Nepatinka — truputį per- 
mažai DIEVUI.

♦*»
SKAUTŲ AIDE man patinka 

viskas —nuo pradžios iki paskuti
nio puslapio pabaigos, ypač br. 
Broniaus eiliavimas, Aleksandro 
iliustravimas. s. J. Žitkevičienė

— Patinka — linksmi veidai, 
vietovių rašinėliai, praktiško skau- 
tavimo aprašymai. Nepatinka — 
statistiniai rašiniai, datos, pavar
dės, sausi istoriniai aprašymai.

***
Mama, užsakydama SKAUTŲ 

AIDĄ ir sūnui Linui, sukūrusiam 
skautišką šeimą, rašo: “Siunčiu 
prenumeratos mokestį ir už jį, nes 
jie su žmona turi po atskirą drau
govę (skautų ir paukštyčių), tai 
kažin, ar pasidalins...

Sėkmės! Džiaugiamės kiekvienu 
SKAUTŲ AIDO numeriu, kuris 
labai laukiamas mūsų šeimoje. Su 
skautiškais linkėjimais”.

*** s. Pr. Saplienė,
Toronto, Kanada

— Mano nuomone, turėtų būti 
išleistas albumas — knyga, kur 
būtų VI TS Australijoje ir Paxton, 
JAV, vaizdai ir įvykiai. Viskas 
būtų viename leidinyje, o nesimė
tytų kur pakampiais. Į žurnalus 
mažai kreipiama dėmesio, be to, jie 
pasimeta. Išleistą knygą — albumą 
galima būti duoti dovanų (įžodžių 
prisiminimui ir pan.). Juk anksčiau 
išleisti albumai yra išsibaigę, ir 
reikia naujų įvykių albumų.

v.s. VI. Bacevičius 
Cleveland, O.
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60-Jl LAPĄ ŪŽVERČI ANT

Lapkričio mėnuo — Lietuvių 
Skautų Sąjungos gimtadienis. 
Skautybė Lietuvon atėjo prieš 60 
metų ir giliai įleido šaknis į lietu
viškojo jaunimo širdis. Prieš 60 
metų ir skautybė ir Lietuva, kaip 
valstybė, buvo dar labai jaunos. O 
jaunystė — idėjų ir idealizmo 
metas. Gal todėl to laiko Lietuvos 
jaunimas buvo itin atviras ir imlus 
minčiai, kuri skelbė kelią į tobu
lesnį žmogų per Dievo-Tėvynės- 
Artimo tarnybą.

Skautybė nepriklausomoje Lie
tuvoje ne tik prigijo, bet nepa
prastai išaugo narių skaičium, su
klestėjo entuziazmu. Viena iš 
skautų organizacijos populiarumo 
priežasčių yra tai, kad, nepraras
dama savo idėjos ir nesikeisdama 
iš esmės, ji gali būti sėkmingai pri
taikoma savo narių tautiniam 
veidui ir dvasiai. Taip anglo Baden- 
Powellio mintyse gimusi skautybė 
tapo giliai lietuviška Lietuvoje, 
prancūziška Prancūzijoje, ameri
kietiška' Jungtinėse Valstybėse ir 
pan. Skautiškos idėjos universalu
mas yra skautų organizacijos ne
paprasto populiarumo laidas.

Kuo skautybė jaunuolį traukia? 
Visų laikų ir visų kraštų jaunimas 
turi daug idealizmo. Tai didelė 
jėga, kuri, nukreipta į pozityvų 
darbą, kuria geresnį pasaulį, o pa
likta svajonių ir maišto raizgy
nuose, gali prasiveržti griovimu ir 
neigimu. Skautybė jaunuolį pa
traukia kaip tik į tą veiklą, kuri, 
būdama idealistinė, turi tvirtą 
pozityvios realybės pagrindą. 
Skautavime jaunuolio idealizmas ir 
entuziazmas randa teigiamas išta
kas. Vienmečių draugų tarpe jis 
bežaisdamas išmoksta tarnauti 
artimui, būti lojalus ir draugiškas, 
pažinti tikrąsias žmogaus verty 
bes, ir, dėdamas kasdienes pastan
gas, bando tapti pilnesniu žmo

gumi. Skautybės idėja — tai vis 
geresniu žmogumi norinčio tapti 
jaunuolio-ės idėja. Tai siekimas 
tobulesnio žmoniškumo per labai 
realią, darbais, ne žodžiais, vykdo
mą tarnybą Dievui-Tėvynei-Arti- 
mui. Skautybės pagrinde yra jauno 
žmogaus auklėjimas perkeliant 
auklėtojo darbą į pačius auklėti
nius.

***

Žymusis lietuvių ideologas-filo- 
sofas ir pedagogas prof. Stasys 
Šalkauskis, aptardamas skautybę 
ir skautavimą skautams skirtame 
leidinyje “Skautai ir pasaulėžiūra” 
(1930 m.), šitaip apibūdina skauty
bės esmę:

1. Praktinio auklėjimo sistema, 
pagrįsta jaunimo entuziazmu] auk
lėjimosi darbui, 2. Riteriškumas 
arba šiems laikams aiškiau išsi-

M netaptam labai neisimin- 
9«s, nesistenk siekti didelės 
laimės.

Sehepenhaaeris

reiškus — užsiangažavimas Gėriui, 
3 Garbės jausmas, 4. Asmens to
bulėjimas — geras darbas artimui 
kasdieną, 5. Maksimumas naudin
gumo, minimumas savanaudiš
kumo, 6. Drausmė ir iniciatyva 
(menas paklusti ir menas vado
vauti), 7. Solidarumas, 8. Moralu
mas, 9. Gyvenimo džiaugsmas.

Daug pasaulyje yra jaunimo 
organizacijų. Vienos gimsta, kitos 
miršta. Tačiau skautybė, nors su
laukusi 70-ties metų, nerodo 
senatvės žymių ir tebeklesti visa
me laisvame pasaulyje. Šios orga
nizacijos gyvastingumo pavyzdys 
yra lietuviškoji skautybė. Nežiū
rint okupacijų, lietuvių pasklidimo 
po platųjį pasaulį, nevisada palan
kių arba net nepalankių sąlygų, 
lietuvių skautų Seserija-Brolija jau 
60 metų veda savo jaunimą lietu
višku keliu.

Minint 60-tąjį LSS gimtadienį, 
mintys krypsta į Sąjungos vadovus 
veteranus, visą gyvenimą pasky
rusius lietuvių jaunuolių ugdymui 
pilnesniais, geresniais žmonėmis. 
Nelengvas buvo jų kelias (Dievo- 
Tėvynės-Artimo tarnyba reika-

NEŽEMIŠKA NAKTIS

Nežemiška naktis — 
Žvaigždė stebuklo spindi, 
Paguodos lašas kris 
Į žemės skausmo indę.

Ir žmogiška širdis 
Suplaks viltingais tonais, 
O gaus šventa Naktis 
Varpais, giesmėm, vargonais...

Kalėdos... Ar junti.
Kaip viskas atsimaino,
Kaip tylioje nakty
Per žemę džiaugsmas eina?---------

  Juozas Almis JOragis

Tulpėmis išpuošto šiaudinukų 
sietyno detalė.

Sietynas — v.s. Alės Namikienės 
kūrinys.

vyr.sk. R. Jelionytės nuotr.
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lauja didelės asmens disciplinos), 
tačiau jie tikėjo kasdieninio žings
nio į Gėrį idėja ir, nors sulaukę 
senyvo amžiaus, dvasioje pasiliko 
jauni. 0 tie, kurie išėjo namo pas 
savo Tvėrėją, pasiliko gyvi mūsų 
atmintyje, nes daugelis, sekę jų 
pavyzdžiu, tapo geresniais žmo
nėmis.

Kokia ateitis laukia skautybės 
bendrai, o ypač lietuviškos skauty
bės, nelengva spręsti. Žiūrint į tą 
gražų, ilgų metų kelią, nužygiuotą 
su meile, entuziazmu ir daugeliu 
pasididžiavimo vertų rezultatų, 
nesinori galvot apie ateities 
miglas. Ypač, kad “skautas links
mas ir nenustoja vilties”. Tačiau 
skautas taip pat yra budrus. Jis 
budi, t.y. jis eina į gyvenimą at
merktomis akimis. Jis mato Blogį, 
todėl užsiangažuoja Gėriui. Lais-

w w w vww w

KALĖDOS IR KRISTUS

Betliejaus žvaigždė, suspindėjus 
Virš pasaulio žmonijos naktų, 
Tegul ramybės palaima užlieja 
Ir džiaugsmu šių Kalėdų šventų!

kalėdinių giesmių ištisinis aidė
jimas namuose, gatvėse ir atostogų 
įsisiūbavęs džiaugsmas užlieja 
mūsų širdis ir sielas. Jei mūsų 
vyresnieji ypač Kalėdų metu ilge
siu virpančiom širdim išgyvena 
savo atskirti nuo tėvynės ar liūdi 
dėl savo artimųjų skaudaus likimo, 
tai mes — jaunieji — tarsi apkerėti

vuosius Vakarus apėmusi nuobo 
dūlio - savimeilės - neigimo dvasia 
Dievo - Tėvynės - Artimo tarnybą 
braukia iš žmogaus širdies ir sąži
nės. Padėt jaunuoliui išlaikyt savi
garbą, savitvardą, gyvenimo 
džiaugsmą, respektą Tvėrėjui ir jo 
tvariniams ir lojalumą tautinei 
priklausomybei arba, jei šios ver-
tybės prarastos, padėt jas at
gauti — tai vis platėjanti darbų 
dirva skautiškos ateities dešimt
mečiams.

Tačiau įsitikinimas, kad kasdie
ninis geras darbas yra kiekvieno 
skauto-skautės gyvenimo būdas, o 
ne šiaip sau gražus sakinys pro
gramos konspekte, užtikrins Lie
tuvių Skautų Sąjungos sėkmingą 
ateities jubiliejų.

v.s. Nijolė Jankutė-Užubalienė 

kažkokio neapvaldorpo jausmo, 
kylančio iš viltingo lūkesčio, kad 
jau greit Kalėdos, kad būsime vėl 
apliejami meilės, kad išsipildys tie 
lūkesčiai, rodos slapti, bet vis kaž
kaip žinomi...

Bet kas mums Kalėdos? Ar tik 
eglutė, dovanos ir pramogų žaislai? 
Ar per juos nėra užmirštama, nu
stelbiama pati Kalėdų esmė, pats 
Kūdikis Kristus?

Čia man menasi vienas įvykis 
Vokietijoj. Per Kalėdas (žiemą) 
buvo pakrikštytas kūdikis. Sugrįžę

Mūsų sąjungos darbuotojai — 
veteranai: v.s. K. Palčiauskas, 
dabar gyvenantis Floridoje ir v.s. 
V. Šenbergas iš Clevelando su j.s. 
P. Būtėnu Toronto jubiliejinėse iš
kilmėse.

Kairėje —j.v.s. L. Knopfmūerio 
nuotr.

Dešinėje esanti nuotrauka — 
v.s. VL Bacevičiaus

iš bažnyčios, visi greitomis metė 
paltus ir kailius ant pakrikštyto 
kūdikio lovelės ir skubėjo prie 
vaišių stalo. Kai po 2 valandų buvo 
pasigesta kūdikio, tai jis rastas jau 
negyvas, užslėgtas ir užtroškęs 
nuo užgriuvusios kailinių, paltų 
naštos...

Ar ne dažnai tokia dovanų ir 
vaišių našta būna užtroškintas ir 
tikrasis Kalėdų Kūdikis?..

Prieš keletą metų Amerikoj ir 
Australijoj buvo pradėtas sąjūdis į 
Kalėdas grąžinti Kristų, nes jis 
perdaug jau nustelbtas ir užtroš
kintas prekybos ir pramogų 
triukšmo. Prekybininkai net bandė 
prašyti popiežių, ar jis negalėtų 
paskelbti vidury metų dar kitas 
Kalėdas... — kad vėl galėtų ištuš
tinti savo užsisenėjusių prekių 
lentynas...

Ar ne skaudus paradoksas, kad 
per 2,000 metų, švęsdami Kristaus 
gimimo šventę — Kalėdas, jose jau 
nebeįmatome Kristaus?!!

Emanuelis — “Dievas su mu
mis” — yra Kalėdų prasmė. 
Emanuelis yra didžiausia Dievo 
dovana žmonijai. Tik dėl to ir 
krikščioniškam pasauly įsivyravo 
paprotys dalintis dovanomis. Kaip 
atsiveria dangus ir mums siunčia 
Atpirkėją, taip atsiveria ir žmo
gaus širdis žmogui ir siunčia dova
nas. Tai labai prasminga ir gražu. 
Bet tos dovanos turėtų būti dau
giau dvasinės - religinės ar simbo
liškai išreiškiančios širdies meilę 
žmogui ir pagarbą Kristui.
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NAUJUS METUS — RYTOJU ATEITIES, 
APGAUBKI, VIEŠPATIE, GAUSIA MALONE, 
ĮPRASMINK DIENŲ PILKUMAS TREMTIES 
AUKOJE BROLIAMS, DIEVUI IR TĖVYNEI.

P. Butkus

Ps. Ados Sutkuvienės sukurtas 
kalėdinis atvirukas; Vydūno Jau
nimo Fondo leidinys.

Tad nėra girtina, kai Kalėdų 
metu žmonės perdaug paskęsta 
rūpesčiuose vien dovanų pirkimu, 
dekoracijų ar eglučių puošimu bei 
vaišių ruošimu, ir užmiršta tikrą 
dangaus dovaną — Kristų!

Mieli Broliai ir Sesės! Pagalvo
kite, kaip jūs galėtumėt grąžinti 
Kristų į Kalėdas? Pradėkime kad ir 
nuo mažiau reikšmingų dalykų: 
siųsdami pasveikinimą, žiūrėkit, 
kad tai nebūtų tik gamtos ar žie
mos vaizdelis su “Seasons Greet
ings”, bet kad būtų Prakartėlė, šv. 
Šeima ar Marija ir Kūdikis Kris
tus. O, geriausia, patys nupieškite 
tokią kortelę. Tegul ji bus papras
ta, bet labiau širdingai išraiški. 
Savo sveikinime nepamirškit pa
minėti Kalėdų šventės, Betliejaus 
Kūdikio arba pridėti: tegul laimina 
Užgimęs Kristus!

Ypač būtų gražu, kad toki kalė
dinį sveikinimą parašytumėt į Lie
tuvą arba net į Sibirą — savo arti
mųjų jaunimui arba ir seneliams.

Padarykit ir savo Betliejų — iš 
molio, minkšto medžio arba net iš 
popieriaus — jis bus daug įdomes
nis už tą trafaretinį pirktinį. Galite 
čia ir palenktyniauti.

Kad jūsų džiaugsmas būtų dar 
pilnesnis ir prasmingesnis, pagal
vokit ir ką duosit dovanų — ypač- 
savo tėveliams ir draugams. Tegul 
ir iš kuklaus moksleiviško krepše
lio, bet vis ką nors sava: nupieštą, 
parašytą ar sukurtą iš jaunatviškai 
taurios širdies. Kad ir maži daly
kai, daromi su meile, padaro do
vaną, išreiškiančią patį davėją.

Juk kūdikis yra meilės simbolis! 
Kristus, tapdamas Kūdikiu Betlie
juj, jau tuo pačiu kalba ir mums 
apie meilę.

Kuo medis aukltesnis, tuo |o leiėlis didesnis.

Rytiečių Išmintis

Jei Jis mus iš dangiškų tolių 
aplankė — tai aplankykime ir mes: 
ir ne tik draugus, bet ir tuos, kurių 
nemėgstame ar buvome susipykę... 
Ypač aplankykime tuos, kurie 
serga namuose ar. ligoninėj, o gal 
neturi kas juos lanko net per Kalė
das? Nuneškim jiems Kūčių ploti- 
nėlį. Pasikvieskim tuos draugus, 
kurie dėl kokių nors priežasčių 
savo namuose neturi džiaugsmo 
nei šventiškos nuotaikos.

Darykim ir didesnių žygių, kad 
grąžintume Kristų ne tik į Kalėdas, 
bet ir į gyvenimą. Ypač, kai, vyk
dydami Jo patį didįjį prašymą, 
apgaubsime meile tuos, kurie yra 
nedalios ar vargo prislėgti, kurie 
nuliūdę ar vieniši ir nepatiria mei
lės, kurie alksta ar be pastogės, be 
drabužio, kurie kenčia kalėjime be 
saulės šviesos, o ypač ir be dvasi
nės šviesos, be tikėjimo ir vilties 
Kristuje. Taurios jaunatviškos 
širdies išradingoji meilė suras pati 
daug jos reikalingų, suras ir tuos 
žodžius ir tuos būdus tarnaujant 
artimui.

Tik reikia jaunų širdžių ryžto, to 
visagalinčio užsidegimo, kad būtų 
grąžintas Kristus ne tik į Kalėdas, 
bet ir į gyvenimą, į mūsų šeimas ir 
į mūsų bendruomenę ir tautą.

Tvirtai budėkime, kad mūsų 
širdys būtų atviros tam Kūdikiui 
Kristui, kad su išsiilgimu sutik
tume dangaus mums siųstąjį 
Emanuelį — tikrojo džiaugsmo šal
tinį ir dovaną pasauliui.

Su Jumis budėdamas, linkiu 
džiaugsmingų ir prasmingų šventų 
Kalėdų!

Jūsų
s. kun. P. Butkus, 
LSS Australijos Rajono 
Dvasios Vadovas
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MANO SKILTIS
KAI TENKA 

ATSTOVAUTI
Dalyvaudamas draugovės vadi- 

jos posėdyje, skiltininkas atsto
vauja savai skilčiai. Iš pasitarimo 
grįžęs, skiltininkas jau atstovauja 
kitai grupei — vieneto vadijai, nes 
skiltininko pareigos nesiriboja tik 
skiltimi, o pereina ir į atsakomybę 
už viso vieneto veiklą, kartu su 
draugininku ir jo kitais padėjėjais.

Kai skiltininkė atstovauja savo 
skilčiai, ji aiškiai pasako skilties 
nuomonę apie rengiamą stovyklą, 
ruošiamą iškylą ir kitus planus. 
(Aišku, visų pirma ji turi žinoti, 
kokios skiltyje yra nuomonės, 
norai, nusistatymai). Neužtenka 
vien tik nuomonių. Atstovaudama 
skilčiai, skiltininkė pateikia davi
nius, informacijas, priežastis, ap
linkybes. Tada skilties nuosprendis 
turi svaros ir bus kitų supranta
mas. Tuo pačiu skiltininkė gerbia 
kitų skilčių įnašą. Jeigu dvi skiltys 
nutarė skautų šventei paruošti tą 
patį arba vieneto sueigoje nori 
pravesti labai panašų užsiėmimą, 
skiltininkė turės tartis su kita skil- 
tininke. Pažindama savo skautes, ji 
žinos, ką galima apsiimti ir ką at
likti.

PAMKA1JMSJMAB
APK PAŠT® ŠEBKUNI

Kai skiltininkas atstovauja vie
neto vadijai, vadijos nutarimus ii 
planus pristato aiškiai, pridėdamas 
priežastis, tikslus ir visus reikalin
gus davinius. Kartais teks skiltį 
įtikinti, kad jų nutarimas bus skil
ties naudai arba išaiškinti, kad 
skilčiai reikės savo planus pritai
kyti prie bendro draugovės plano.

Draugovės vadijoje atstovauda
mas skilčiai, skiltininkas prašo tal
kos, paaiškina nuotaikas, praneša 
apie pažangumą skiltyje. Jeigu yra 
koks asmeniškas reikalas, atskirai 
pasikalba su draugininku. Atsto
vaudamas vadiją skiltyje, skilti
ninkas ne tik paaiškina, kas pra
matyta, bet ir vadovauja skilčiai, 
kuri uždavinį atlieka.

Viena gražiausių skiltininkės 
pareigų yra kalbėti savo skaučių 
vardu tikint, kad ji jas gerai pa
žįsta iš visų skilties veikloje su
rinktų davinių. 0 atstovaudama 
vieneto vadijai, skiltininkė padeda 
skilčiai kilti aukščiau, tobulėti, iš
gyventi dar gražesnius skautavimo 
metus. Atstovauji nėra lengva, bet 
galima išmokti save, skiltį ir 
vadijos darbą vertinti ir tuo būdu 
vis geriau vienai ir kitai atstovauti.

PILYS

Pradėsime nuo Lietuvos. Minint 
dvejų metų sukaktį nuo Nepri
klausomybės atgavimo, 1920 m. 
buvo išleista 11 pašto ženklų serija, 
kurios 3 ir 5 auksinų pašto ženk
luose parodyta raudona vėliava su 
Vytimi, o už jos — Gedimino pilis 
Vilniuje. Gedimino pilį matome ir 
vėlesnėse laidose. 1923 m., minint 
Klaipėdos atgavimą, buvo išleista 
speciali pašto ženklų laida, kurios 3 
litų pašto ženkle parodyta Trakų 
pilis. Ypač puikiai Trakų pilis pa
rodyta 1940 m. laidoje, minint Vil
niaus atgavimą. Kauno pilis taip 
pat parodyta 1923 m. laidos 50 ir 60 
centų pašto ženkluose.

Mūsų kaimynės Latvija ir Estija 
taip pat yra išleidusios pašto 
ženklų su pilimis. Latvija rodo 
Rygos, Rositės ir Mintaujos pilis, 
Estija — Talino, Narvos, Arens- 
burgo ir kitas pilis.

Gražių pašto ženklų su pilimis 
yra išleidusi kita Lietuvos kai
mynė — Vokietija. Mums ypač 
įsidėmėtini pašto ženklai, kuriuose 
parodyta istorinė Marienburgo 
pilis, kryžiuočių sostinė, iš kurios 
kryžiuočiai planuodavo ir darydavo 
Lietuvos puolimus. Tą pilį matome 
1924 m. laidoje kartu su kitomis 
Vokietijos pilimis. 1935 m. Vokie
tija Karaliaučiuje buvo suruošusi 
filatelinę parodą OSTROPA, ku
rios proga buvo išleistas suvenyri
nis blokas. Šio bloko pašto ženk
luose parodytos Karaliaučiaus, 
Allensteino ir Heilsbergo pilys bei 
Rytprūsių žemėlapis. Lenkija taip 
pat išleido daug pašto ženklų su 
pilimis. Čia matome Torūnės, 
Opolės, Frauenburgo, Marienbur
go (lenkiškai Malbork) ir kitas 
pilis.

A. Bernotas

Čia matome 6 pašto 
ženklus su pilimis: Lietuva — Kau
no pilis, Prancūzija, Jugoslavija, 
Čekoslovakija, Portugalija ir Vo
kietija.

6

6



GINTARO VADOVIŲ 
MOKYKLĄ PRISIMINUS
Užsiregistravusi Gintaro mo

kyklon, nežinojau ko tikėtis, bet 
buvau daug apie ją girdėjusi ir 
norėjau dalyvauti.

Atvykusi apsižvalgiau: keistas, 
gražus miškas, savotiški medžiai, 
tarp jų šeškai ir voveraitės laksto, 
nepažįstami veidai, bet ilgai ne
truko susidraugauti. Iš viso mūsų 
buvo tik 12 kursantų ir 4 vadovės. 
Buvome paskirstytos į dvi skiltis. 
Skilčių vardais buvo leista pasi
rinkti paukščių pavadinimus, tai 
pasivadinome Papūgomis ir Gul
bėmis.

Rytais kėlėmės 7 vai. Reikėjo 
pačiom nueiti ir atsinešti maistą ir 
jį ant laužo paruošti (jis, kartais 
užsispyręs, neužsidega). Po pusry
čių dvi sesės iš budinčios skilties 
pakelia gairelę. 9 vai. susitvarko
me ir skubame į užsiėmimus.

Užsiėmimuose klausydavomės 
įvairių paskaitų. Br. Saulaičio pa
skaitos apie vadovavimą visada 
buvo įdomios. Išmokome pravesti 
draugovės ir skilties sueigas, žai
dimus ir iškylas. Pasistatėm bokš
tą ir tiltą. Vieną dieną Zita Kruko- 
nienė iš Bostono mums pravedė

___
pašnekesį apie liaudies dainas; iš
sėdėjom dvi valandas ir su įdomu
mu klausėm. Ėjom ir iškylauti. 
Vieną dieną einant pradėjo lyti. 
Galvojome, kad nustps, tai ėjom 
vis tolyn, o vis lijo. Kai atėjom į 
nustatytą vietą, buvom sušlapusios 
nuo kojų iki ausų ir neradome, kur 
galėtume pernakvoti, tai grįžome 
atgal. Ruošėme ir trumpų iškylų — 
susipažinimui su gamta. Tai buvo 
labai įdomu, nes Amerikoje visai 
kitokia gamta, kaip pas mus, 
Australijoje. Užsiėmimai būdavo 
įvairūs, įdomūs ir tikslingi, todėl 
sesės mielai juose dalyvaudavo. .

12 vai. valgydavom pietus. Kas 
antrą dieną po pietų eidavom mau
dytis, o kitomis dienomis tuo pačiu 
metu būdavo užsiėmimai,' po jų 
vakarienė, o po to — poilsis. Ne
koks buvo tas mūsų poilsis, nes tai 

buvo vienintelis laikas, kai galė
jome sutvarkyti paskaitų užrašus 
ir įrašyti ką nors į savo dienoraš
čius. Vakarė būdavo gairelės nu
leidimas ir po to keliaudavome 
aplankyti Tautinę Stovyklą. Jei 
ten būdavo iškilmingas vėliavų 
nuleidimas ar bendras laužas, mes 
ten pasilikdavome ilgesniam laikui, 
o jei ne, tai grįždavome į savo pa- 
stovyklę ir ruošdavome savo laužą 
ar vakaronę drauge su Ąžuolo 
Mokykla.

Broliai ąžuoliečiai stovyklavo 
visai arti mūsų, ir mums buvo 
smagu su jais pabendrauti. Prieš 
einant miegoti, sukalbėdavome 
maldą, sustojusios aplink mūsų 
pačių pasistatytą kryžių.

Gintaro mokyklos kursai, man 
atrodo, pavyko labai gerai. Daug 
reikėjo dirbti, rašyti, galvoti, bet 
buvo labai smagu. Aš susidrauga
vau su daugeliu sesių, daug išmo
kau apie skautavimą ir vadova
vimą, ko anksčiau nežinojau.

Iš VI TS — mūsų viešnagės 
Šiaurės Amerikoje aš parsivežiau 

i daug malonių ir gražių prisimi
nimų. Taip smagiai aš niekad nesu 
stovyklavusi.

Audronė Stašionytė. 
Sydney, Australija

Brolio Ant. Saulaičio paskaitos 
visada įdomios. Įdėmiai jo klausosi 
gintarietės.

V. Bacevičiaus nuotr.
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SEPTINTĄJĮ DEŠIMTMETĮ 
PRADEDANT

Aš esu skautas...
Atsitiko labai pamąstai. Kartą 

atėjo į klasę mokytojas ir tarė:
— Vaikai, kas norite būti skau

tais?..
Pakėlė, ratfkas didesnė dalis 

klasės. Ir aš buvau jų tarpe...

♦

Pirmųjų žingsnių prisiminimai 
tapo gyvenimo dalimi. Niekada 
nebuvo taip nuostabu, įdomu ir 
tikrai baisu, kai tuntininkas barė 
jauną stovyklos viršininką, kam 
tas neišmanėlis mus sugrūdo į tan
kumyną, kai pašonėj ošė žavus 
lietuviškas šilas, išgaubtas skujo
mis traškančiu sausu kalneliu. Ak, 
ta pirmoji stovykla prie Neries, 
kur karalius Mindaugas sau pilį 
statė, sostinę kūrė. Sargybos iki 
ryto, neišpasakyta baimė, kai 
trakštelėdavo sausa šaka arba 
suklykdavo pabudęs paukštis. Bet 
maišėsi džiaugsmas su pasididžia
vimu, kad išlikai gyvas, kaip iš 
kovos fronto sugrįžęs kareivis.

Tie pirmieji pergyvenimai, įgyti 
draugai, keisti įspūdžiai ir visa 
stovyklinė romantika susisunkė 

sielon ir vedė vis tolyn ir tolyn.
Kiekvienas iš jūsų turėjote kokią 

nors pradžią: gal atvedė į sueigą 
mama (žinoma, ji kadaise buvo 
skautė), gal pakalbino draugas, su 
kuriuo norėjai dieną naktį būti ir 
žaisti. Pradžią visi turėjom. Tiesa, 
ne visi, kada nors pradėję, skauta- 
vome be pertraukų. Per daugelį 
metų tapome vadovais, rėmėjais, 
bičiuliais, tėvų komitetų nariais 
arba dar kuo. Bet visus mus jungia 
kažkokia mumyse slypinti kibirkš
tėlė, kuriai nereikia didelio vėjo, 
kad ji įsiliepsnotų bendram siekiui 
ar darbui. Tas KAŽKAS ir jungia 
mus labiausiai į vieną didelę 
šeimą — sesių ir brolių sąjūdį. 0 
ateiname iš savo mažųjų šeimų, 
kurios šiandien yra kertiniai 
akmenys bet kokiam lietuviškam 
darbui. Šeima yra skydas, geriau
siai galįs apsaugoti jaunuosius nuo 
aplinkos, kuri vilioja į platesnį 
pasaulį, dažnai pilną pavojų ir klai
dinau čių_tikslų.

Ir ką gi pamatai pasidairęs? 0 gi 
tai, kad mes dabar skautaujame 
šeimomis: vienas kitam padedam, 
vienas kitą už rankos pavedam, 
kur reikia — pakeliam, kuę rei

kia —pabaram ir pasibaram. Tokia 
čia išeivijoj susidariusi struktūra ir 
yra didžiausia mūsoji stiprybė. Kol 
taip šeimos žengs išvien, kol sene
liai žygiuos kartu su vaikaičiais, kol 
skautininkai nebus per seni daly
vauti vadovybės darbuose ir pen
kiolikmečiai nebus per jauni būti 
skiltininkais, tol lietuviškoji skau- 
tybė užtikrintai gyvuos.

Mūsų ateitis nebus skirtinga nuo 
visos išeivijos ateities-. Bet mes 
galime ir turime daug padaryti, 
kad ta išeivija neprarastų savo 
tautinio veido, kad neatsisakytų 
savųjų tikslų ir kad būtų ir liktų 
gerai organizuota ir vieninga. 
Visas mūsų skautavimas šiandien 
ta linkme vairuojamas ir todėl jis, 
kaip toks, yra didelis įnašas 
bendron tautos reikalų rikiuotėm

Natūraliai žmogus daro tai, kas 
jam apsimoka, t.y. dėl kokios nors 
naudos sau. Kokios gi' naudos 
duoda idealizmas, kuris nuo pat 
mažens skiepijamas įstatais, įsa
kymais, įvairiom specifinėm pro
gramom? Visa mūsų veikla juk yra 
idealistų veikla. Ką gi iš to gau
name? Ir iš tikrųjų — gauname. Ir 
kiekvienas sau asmeniškai gau
name daiktą tokį, kurio už pinigus 
niekur nenupirksi. Tai širdies 
džiaugsmas, kad galėjai būti nau
dingu kitiems, kad padarei kam 
kokią gerą įtaką, kad išmokai gal
voti pirmiausia apie kitus, o tik 
paskui apie save.

Kartą skautų vyčių įžodžio be
laukiant prie lauželio 18 brolių 
diskutavo pirmąjį skautų įsakymą: 
“Nelauk iš kitų nieko, bet visa 
duok pats, ką gali”. Vyčiai iš eilės 
buvo prašomi papasakoti, kaip 
gyvenime praktiškai galima būtų 
tai vykdyti, ir ar yra daug žmonių, 
kurie tai daro... Dauguma aiški
nimų sukosi apie tai, kad žmogus 
vistiek linkęs pirmiausia apie save 
galvoti. Tačiau buvo vienas labai 
būdingas pareiškimas, būtent: 
praktiškai pirmąjį skautų įsakymą 
vykdo tėvai savo vaikų atžvilgiu. 
Pasaulyje jų yra daug. Jie gi pir
miausia ir rūpinasi savo vaikais, o 
tik paskui savimi. Tai prigimties
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įstatymas, tai didžioji atrama ir 
stiprybė. Todėl ir skautiškoji šei
ma bus stipri tol, kol tą pirmąjį 
įsakymą pajėgsime kasdienybėje 
pritaikyti.

Septintoji Tautinė Stovykla — 
kaip tolimoji aušra. Ji pasirodys 
per kalvas ir miškus... Vieni ran
kios rasos lašelius nuo žiedų. Kiti 

TŪKSTANTIS IR DAR

Iš kur? Kas jie? Klajūnai, piligrimai ar padaužos? 
Kodėl jie tokie linksmi, laimingi džiaugiasi kažkuo? 
Tai sūnūs dukros gintaro šalies, sukūrę laužus, 
Šešdešimtinę švenčia; tai — "skautai be savų mišku".

* * *

Nuo vandenynų, Didžiųjų Ežerų, iš prerijų 
lr Pietų Kryžiaus padangės, eukaliptais paremtos, 
Nuo Temzės, Amazonės jau tūkstantis atėjo jų, 
O trispalvė dar vis dairėsi paskutinės gretos,

"Ąžuolėli, Sutartinė”, tūkstantis ir dar, ėjo
Jų dainuojančių, šaunių, skautybei atsidėjusių, 
Puošti sidabro gijomis, jq jų širdyse sėję, 
Džiaugėsi užsiaugintu vėjuos derliumi gausiu.

Ir šaukėsi jų tūkstantis ir dar, Dangaus Karaliaus 
Liepsnom ir saulei šviečiant, unksmėje ąžuolų, gluosnių, 
Išblaškyt debesis grėsmingus kruvinos nevalios 
Tėvynės danguje, jai siųsti laisvės giedrą dosnią.

Žvaigždėtais vakarais, prie laužo kibirkščių sparnuotų 
Aidėjusią "Lietuva brangi" tūkstančio ir dar jų 
Širdys išsakė ilgesį ir meilę nemeluotą
Senolių žemei — šaliai kryžių, piliakalnių, dainų.

* * *
Iš Lobių Slėnio, nežūstančių turtų, tarpe savęs 
Dalinsis ir ten nebuvusiems jo dalį atiduos 
Tūkstantis ir dar, metų metus, kol kitą šventę švęs. 
Kur? Jei Lietuva tėvynė bus laisva, tai — jos miškuos!

St. Radžiūnas

ilsėsis po žiedais. Tu paliksi pasaulį 
gražesnį, jeigu būsi išmokęs pava
sario daigelyje pamatyti KŪ
RĖJĄ.

Su ta viltimi pradėkime septin
tąjį dešimtmetį...

v.s. Č. Senkevičius

GAMTOS
DRAUGYSTĖJE

KODĖt spygliuoti MEDŽIAI 
IR ŽIEMĄ ŽALIUOJA

Šiaurėje, ten, kur randasi mūsų 
tėvynė Lietuva, baigiantis vasarai, 
dauguma paukščių išskrenda į šil
tuosius kraštus, kad netektų kęsti 
šalčio ir alkio, kada žiema viską 
apkloja baltu sniegu. Kartą, 
paukščiams išskrendant* vienam 
paukšteliui palūžo sparnelis, ir jis 
negalėjo toliau skristi su savo 
draugais. Pasuko miško link, tikė
damas, kad ten ras kur apsigyventi 
ir praleisti žiemą. Miške augo įvai
rūs medžiai, jis ėmė prašyti jų 
pagalbos, kad leistų jam kur nors 
po jų lapais įsikurti. Pirmiausia 
kreipėsi į beržą; papasakojo savo 
nelaimę ir prašė, kad leistų jam čia 
pasilikti. Beržas nesutiko, pareikš
damas, jog čia yra pilna vietinių 
paukščių, kuriais jis turi rūpintis. 
Vėliau paukštelis kreipėsi į ąžuo
lą, — šis taip pat atsisakė jį priimti, 
bijodamas, kad paukštelis nelestų 
jo gilių. Tuomet kreipėsi į gluosnį, 
tikėdamas, kad šis bus geresnis. 
Gluosnis, išdidžiai pažiūrėjęs į 
paukštelį, atsakė, jog gluosniai su 
nepažįstamais nekalba ir patarė 
kreiptis į tuos medžius, kurie ma
loniai priima svetimšalius.

Paukštelis labai nusiminė, kad 
nei vienas iš medžių nenori suteikti 
jam pastogės. Jis pradėjo judinti 
sparnelius kelionei, tikėdamas kur 
nors kitur susirasti pagalbą, bet 
tuo metu išgirdo malonų eglaitės 
balsą, kuri kvietė ateiti pas ją. Ji 
sutiko leisti savo šakose jam pra
leisti žiemą. Greta augusi pušis irgi 
pažadėjo jam pagalbą, ginti jį nuo 
šiaurės vėjo. Kitame eglės šone 
augantis kadugys pasiūlė savo 
uogas, pareikšdamas, kad paukš
čiai jas labai mėgsta. Taip ten 
paukštelis ir įsikūrė.

Vieną rytą šiaurės vėjas, prieš
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pradėdamas krėsti medžių lapus, 
paklausė žiemos šaltį, ar visų me
džių lapus jis gali nupūsti. Šaltis 
liepė neliesti tų medžių, kurie pri
glaudžia ir globoja paukštelius.

Todėl eglės, pušys ir kadugiai 

per ištisus metus žaliuoja ir 
nemeta savo spyglių.

A. Kaulėnas, Melbournas 
“Tėviškės Aidai” — 
“Ateities Žingsniai”

Skilčiai ar būreliui teks sugalvoti 
visas aplinkybes, veikėjus, jų būda 
ir patį įvykį, kuris privestų prie 
užduoto sakinio. Čia yra proga 
pasireikšti skautų kūrybingumui ir 
pajėgumui lietuvių kalba išsi
reikšti.

laužavedžių kampelis

Kai įtemptai ruošiamasi laužo 
pasirodymui...

vyr.sk. Viltės Araitės pieš.

Švytuoklė (ar laikrodis) vėluoja
Negalima valgyti duonos
Kopūstai jau surūgo
Pavojus stovykloje
Signalas nebuvo perduotas
Ragana paėjo tris žingsnius
Milijonierius ubagauja
Palapinė iš tūkstančio gabalėlių
Palapinė susivyniojo
Kalnas paskendo potvynyje
Viršininkė paklydo du kartus
Skautė niekada nebegrįžo
Paslaptinga skiltis
Malkos dingo be žinios
Prikelkite skiltį
Į kugelį primaišė pupų
Prakalbėjo stovyklos žvėreliai

PASAKA APIE ŽVIRBLIUS 
IR MEDŽIOTOJA

Naujo pasirodymo belaukiant.

J. Tamulaičio nuotr.

PAĮVAIRINKIME LAUŽŲ 
PASIRODYMUS

Vakaro programai stovykloje, 
iškilmingai sueigai ar šventei rei- 

.kalinga paruošti pasirodymą, vai
dinimėlį. Ir kartais taip sunku ką 
naujo sugalvoti. Lengviau pakar
toti vaizdelį, matytą televizijoje ar 
kitoje stovykloje. Tokiu atveju 
laužavedys gali skilčiai ar būreliui 
užduoti pirmą vaidinimo sakinį 
arba mintį, o skautai ir skautės 
patys sugalvos įdomų ir naują vai
dinimą. Štai keli pavyzdėliai:

Ant stogo tupėjo trys žvirbliai. 
Ėjo pro šalį medžiotojas ir nušovė 
vieną. Kiek žvirblių liko ant stogo?

Matematikams atsakymas aiš
kus — liko du žvirbliai. Giliau ir 
logiškiau galvojantieji atsakys — 
neliko nė vieno: vienas pašautas 
nukrito, o kiti du išsigandę nu
skrido...

Štai kaip į tą patį dalyką galime 
nevienodai pažiūrėti. Ir veikloje, 
ypač šiais greitais laikais, ryškios 
dvi skirtingos pažiūros. Vieniems 
skaičiai ir statistikos yra viso gal
vojimo pagrindas, visa atrama ir 
galutinė išvada; kitiems visada 
reikės ko nors daugiau. Skaičiai, 
nors ir didingi, jų nepatenkina. 

Skaičius yra sąvoka, nusakanti 
kiekybę. Gilumos ieškotojai tik 
kokybės kiekius pripažįsta.

Mūsų yra daug. Mes esame 
didžiausia jaunimo organizacija 
laisvame pasaulyje. Bent taip į mus 
žiūri plačioji visuomenė. Šita iš
kaba tvirtina pasididžiavimą. Juk 
iš tikrųjų, sese, broli, kada nors 
buvai patekęs tarp visuomenės 
dėmesį labiausiai patraukusių 
žmonių. Slaptas išdidumas dėl to 
kiekvieną šildo: tegu prašalaičiai 
apie mus kalba ką tik nori — mes 
esame tvarkingai organizuotas 
išeivijos gyvenimo elitas.

Skaičius pamėgusių bičiulių, rė
mėjų ir draugų akyse savo 60-ties
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metų matematikoj nesuklydę jie 
mus mato ant stogo. Gilumos 
ieškotojams mūsų ten nebėra. Šū
vio išjudinti nuskridome.

Yra įdomu, svarbu ir naudinga 
patirti kaip kiti j mus žiūri. Bet ne
mažiau svarbu kaip mes patys į 
save žiūrim. Norėdami gauti tei
singą atsakymą pasakoje apie 
žvirblius ir medžiotoją — turime 
atsisakyti staigių ir matematiškų 
sprendimų. Pavarčius praeities 
puslapius vis dėlto tenka atrasti 
greitumo ir dėl to paviršutinio 
praėjimo pro gilesnes problemas.

Giliau neįžvelgiami dalykai daž
nai vadinami klaidomis. Klaida yra 
bene pati didžiausia mokykla. Ką 
mes šiandien veikiame, kaip 
tarpusavy bendraujame, kiek skau
tiškos šeimos dvasią jaučiame — 
netrukus bus praeitis. Kas nors iš 
mūsų padarytų klaidų turės moky
tis. Apie tai galvojant atsiranda gi 
reikalas jau šiandien, kol dar ga
lim, pasitempti. Sunku būtų pati
kėti, kad žmogus, didelę gyvenimo 
dalį atidavęs lietuviškos skautybės 
idėjai, staiga imtų ir nustotų rū
pintis ateitimi.

Nuopelnus lietuviškajai skauty- 
bei nešė ir neša atskiri individai, 
priklausą skilčiai, draugovei, tun
tui ar šakai. Vienetai didžiuojasi jų 
nuopelnais, džiaugiasi visa sąjun
ga. Visa tai gera ir natūralu. Tik 
skautiškos šeimos dvasiai netiktų 

pasyviųjų laikysena w teisinantis 
laiko stoka, idealizmo stoka, ga
bumų stoka. Girdi tedirba tie, 
kurie veiklos kvalifikacijoms turi 
visas reikalingas ypatybes. Aš gi 
manau, kad skautiškam sąjūdyje 
nėra darbo, kurio negalėtų atlikti 
gerų norų ir trupučiuką kantrybės 
turįs žmogus. Toje prielaidoje ir 
slypi vadovų-vių problema.

Formaliai mes labai jautriai ir 
organizuotai pažiūrime į vadovų 
klausimą. Ir ko gi pas mus nėra? 
Atskirose vietovėse skiltininkų 
kursai, Ąžuolo-Gintaro mokyklos, 
net jau ir lietuviškas Gilwell’is pri
einamas! O kur dar suvažiavimai, 
varžybos, pakankamai gausi ir 
tikrai gera visais klausimais lite
ratūra, kuria kiekvienas vado- 
vas-vė turėtų domėtis, iš ten rei
kalingų žinių semtis?! Ir vis dėlto 
reikia prisipažinti, kad visų šių 
gražiųjų organizavimų ir pastangų 
rezultatai nėra kol kas patenki
nami. Todėl šiandieninės gilumos 
klausimas ir yra: kaip padaryti, 
kad vadovas-vė pajustų stipresnį 
norą skautiškoje veikloje ką nors 
daryti, kaip nors reikštis?

Teisingą įžvalgą padaryti apsi
moka. Tai neabejotina nauda visai 
sąjungai. Esminių problemų, pake- 
denimas reikalingas ir turi vieną 
aiškų tikslą — stiprinti gretas, 
kurių džiuginantys skaičiai turėtų 
būti vis lipdomi gerai paruoštu,

Toronto iškilmingam LSS še
šiasdešimtmečio minėjime sukak
tuvinį pyragą sutartinai piauna. 
Seserijos VS v.s. I. Kerelienė, LSS 
Tarybos Pirmininkė v.s. L. MUu- 
kienė ir Brolijos VS v.s. S. Mik- 
naitis.

V. Bacevičiaus nuo tr.

visus jungiančiu cementu. Vadovo 
savybių analizės, tam tikra savi
kritika, ieškojimas būdų kaip už
degti abejinguosius ir pasyviuo
sius, kaip suformuoti jauno žmo
gaus charakterį, kad jis pradėtų 
įgyti pagrindines vadovo ypatybes 
ir atvirą norą dirbti su savo jau
naisiais broliais — tai ir yra šian
dieninis didysis klausimas, į kurį 
mėginkime atsakyti, sutelktinai 
išnaudojant visps laiko likučius 
posėdžiuose, sąskrydžiuose, ■ ski
riant vietos spaudos puslapiuosę, 
keičiantis laiškais, t.y. visur ir 
visaip.

Nepalikime svarbiųjų klausimų 
sąjungos vadovybei ar atskiroms 
šakoms. Ateities rūpestis yra 
bendras ir didelis. Juo turime gy
venti visi, nes ar gi nepasižadė
jome dirbti sk'autijos gerovei?

v.s. Č. Senkevičius

RED. PRIERAŠAS: Šiomis 
mintimis autorius pasidalino To-, 
ronto Skautininkų-ių ramovės 
sueigoje 1978 gruodžio 2.
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Drąsueiį galima apveikti, bei 
negalima pavergti. Pavergti tave 
leidžia tik bailiai arba apgautieji.

11

11



KŪČIŲ NEBUVO
— Mama, Ina kviečia mane šį 

vakarą pas jugs į Kūčias. Ar galiu 
eiti? — kreipėsi į savo mamytę 
keturiolikmetė Aldutė.

— Tai kodėl šį vakarą? Kūčios 
dar tik rytoj!

— Rytoj jie turi išvažiuoti...
— Gali eiti, tik pareinant tegu 

kas nors palydės.

Kai duktė sugrįžo po Kūčių va
karienės, motina paklausė:

— Na, kaip patiko Kūčios pas 
Iną?

— Buvo balius, bet Kūčių ne
buvo... — atsakė nepatenkinta 
Aldutė.

— Kaip tai Kūčių nebuvo? Ar nė 
plotkelės neturėjo?

— Plotkelių turėjo... Ir valgiai 
buvo, kaip ir pas mus per Kūčias... 
Bet, mama, visada sakai, kad Kū
čios yra religinė šventė, visada 
pradedam ir baigiam malda, tėvelis 
taip gražiai pasimeldžia savo su
kurta, pritaikyta malda, o ten nie
kas nesimeldė... Kai tik susėdome 
prie stalo, atėjo tėvas, paėmė plot- 
kelę ir davė visiems atsilaužti... 
Pirmiausia — mamai: palinkėjo, 
kad būtų kantresnė, mažiau bar- 
tųsi, mažiau burbėtų... Inai palin
kėjo, kad greit ištekėtų, o berniu
kams — kad gerai mokytųsi ir būtų 
geri sportininkai...

— 0 tau ko palinkėjo?
— Man? Linkėjo, kad sveika ir 

graži būčiau...
. — 0 tu ko linkėjai?

— Aš padėkojau ir palinkėjau 
jam pasisekimo darbe. Visi kiti lin
kėjo daugiausia — gražių dovanų. 
Man pikta buvo... Tokie Kūčių lin
kėjimai — tik dovanos, grožis... 
Pas mus ne taip... Pabaigoj trau
kėm burtus — šiaudą iš po staltie
sės. Ina ištraukė ilgiausią; išeina, 
kad ji už visus ilgiau gyvens. Algis 
paklausė, kodėl per Kūčias dedam 

šieną po staltiese? Tėvas pasakė, 
kad šieno reikia būrimui. Iš kur 
trauktum smilgą, jei šieno nebūtų?

— 0 tu galėjai kitaip paaiškinti.
— Aš nežinojau kaip, ir nedrįs

čiau prie visų...
— Ko čia nežinoti? Juk esi gir

dėjusi. Keliais žodžiais galima pa
sakyti, kad prieš Kristui gimstant, 
tą vakarą, šv. Juozapas su Marija 
tvartelyje, ant šieno, pasitiesę 
baltą skarelę, valgė vakarienę. 
Užtat ir mes, laukdami Kalėdų, — 
Kristaus gimimo išvakarėse — 
valgome ant šieno staltiesę už
dengę... Kitą kartą žinok ir pasa
kyk nežinantiems.

— Ačiū, mama, nebeužmiršiu. 0 
ten jie Kristaus nė nepaminėjo. 
Vaikai tik apie dovanas kalbėjo, o 
tėvas džiaugėsi, kad valgiai ska
nūs, — jis visada laukiąs Kūčių 
daugiau už kitas šventes dėl tų 
skanių valgių. Motina tik nešė 
valgius, pilstė, dėliojo... rūpinosi...

— Ne jie vieni tokie... Ne be 
reikalo sekmadienį kunigas pa
moksle pasakė legendą: Kristus 
prieš Kalėdas atėjęs į žemę pasi
žiūrėti, kaip žmonės Jo gimtadienį 
švenčia. Paivaikščiojęs išpuoštom 
gatvėm, užėjęs į parduotuves. 
Visur spūstis: žmonės perka, neša, 
veža maišus visokių daiktų Kalėdų 
dovanoms, o jų pečius slegia pun
dai visokių nuodėmių; kurių patys 
žmonės nemato, bet .sunkumą jau
čia. Kalėdiškai išpuoštos krautuvių 
vitrinos, ir viduje žiba, blizga nuo 
kalėdinių papuošalų. Atsidusęs 
Kristus ir ištaręs: “Visa tai nieko 
bendra su manim neturi”...

— Kitą metą, jei Ina kvies, 
nebeisiu pas juos Kūčių valgyti, 
man ten nepatinka, jie tokie...

— Ne, dukrele, neturėk neapy
kantos, neniekink jų. Gal jų niekas 
nepamokė... Nežinia, kaip jie anks
čiau gyveno, kaip buvo auginami, 
kaip mokomi. Jei kvies, ir vėl eik. 
Būsi metais vyresnė. Jei jie nesi

meldžia, tu atsistok, persižegnok ir 
tyliai pasimelsk. Gal ir jie tavim 
paseks? Ta proga gali pasakyti, 
kad Kūčios ir Kalėdos yra religinės 
šventės, švenčiamos ne dėl dovanų 
ir vaišių, bet pirmoj eilėj — dėl 
Dievo garbės ir taikos tarp žmonių 
šioje žemėje. Kalėdų naktį neuž
miršk padėkoti Dievui už tai, kad 
turi gražiai išauklėtą tėvelį. Pasi
melsk ir už Inos tėvelį ir už juos 
visus. Pasimelsk už visus, kurie 
nemoka ar nenori melstis, ir už 
mūsų brolius Lietuvoje, kuriems 
uždrausta melstis ir švęsti Kalė
das. Neturėk širdy pagiežos nė 
vienam žmogui. Atleisk, jei kas 
užgavo, atsiprašyk, jei ką pati įžei
dei, kad Kalėdų rytą tyra širdimi 
galėtum ištarti:

— Garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė geros valios žmo
nėms!

E.B.
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AUDRINGA NAKTĮ SKAUTAI 
BUDĖJO

VI. Kupris

(tęsinys)

Netrukus stovykloj pasidarė 
tylu. Pradėjo lyti lietus. Iš pradžių 
mažais lašais, paskui vis labiau ir 
labiau, kol pagaliau pradėjo kaip iš 
kibiro pilti. Smarkus vėjas, žaibai, 
griaustinis ir prakiurę debesiai 
darė baisų įspūdi kiekvienam, kas 
tai matė ir girdėjo.

Budėtojai keitėsi vienas po kito. 
Atėjo eilė pačiam stovyklos virši
ninkui ir Petrukui.

— Tu budėk palapinėj, o aš 
vaikščiosiu už dešimties žingsnių 
nuo tavęs, — pasakė skiltininkas 
mažam skautukui, kuris po kiek
vieno sužaibavimo instinktyviai 
žegnodavosi.

— Juk dabar taip tamsu, reikia 
dviem būt lauke, broli skiltininke, 
leiskit... — Kai sakė Petrukas tuos 
žodžius, jo dantys kaukšėjo.

— Ne. Aš matau ir tamsoj, o 
bijot — nėra ko. Gulk ir miegok!

Gerasis skiltininkas kalbėjo taip 
nuoširdžiai ir įtikinamai, kad 
Petrukas turėjo nusileist ir atsi
gult. Jis pro miegą girdėjo kurčią 
griaustinį, nuolatinį lietaus ūžimą 
ir retkarčiais išrauto medžio griu
vimą.

Tuo pragarišku laiku prityręs 
skiltininkas uostė orą, bet miške, 
siaučiant tokiai audrai, sunku ką 
nors suuosti. Jis įlipo į aukštą pušį 
ir ėmė dairytis. Ką jis pamatė — 
nežinia, bet, dar medy būdamas, 
pradėjo švilpti pavojaus ženklą. 
Palapinėse sujudo. Pro audros 
triukšmą tamsoje skambėjo vi
siems pažįstamas skiltininko bal
sas.

— Greit apsirengt! Kiekvienas 
pasiima visus žygio daiktus! Sani
taras paruošia vaistinėlę! Adju

tantas paima virvę, kuri kaba tre
čioj palapinėj prie įėjimo! Neuž
mirškit paimti dideles antklodes!

Greit buvo susitvarkyta. Visi 
pasiruošę stovėjo prieš savo brolį 
ir viršininką.

— Eisime į pagalbą artimui. 
Dega grafo Tolševičiaus rūmai. Iš 
jūsų, broliai, tikiuos drausmin
gumo ir pasišventimo. Jei man kas 
atsitiks — komandą perima adju
tantas! Stovykloj lieka tij< vienas 
Jonukas. Budėk!

— Vis budžiu!
Reikėjo skubėti. Laikas buvo 

brangus, o tamsa ir tankus miškas 
nežmoniškai trukdė.

— Adjutante, ištiesk virvę! Visi 
susiima ir virtine eina paskui 
mane! — skiltininko balsas nu
trūko: jis nuriedėjo nuo stataus 
kranto.

— Atsargiai! Apačioj upė! Lai
kykitės už virvės! — šaukė jis iš 
apačios.

Virtinė laimingai nusileido.
— Kas žino artimiausią brastą?
— Aš! — atsiliepė iš kito galo 

virtinės plonas balselis.
— Eikš, Petrūk, vesk!
Po valandėlės jie perbrido upę. 

Prieš jų akis, už kelių šimtų metrų, 
degė balti trijų aukštų rūmai.

— Pirmyn!
Kaip nustebo, radę prie rūmų tik 

kelis vyrus.
— Kodėl neginat? Kur ponai? — 

šaukė skiltininkas.
Buvusieji ten iš karto sumišo, 

pamatę prieš save nematytus 
-vaikinus. Jie pasiskubino pasiša
linti, tik vienas iš jų, įouvęs sava
noris Mickus suprato' dalyką ir 
viską skautams išaiškino.

— Sakai, jie miega? Ir negalima 
prikelti? Nežinai, kuriam aukšte jų 
miegamieji?

— Trečiame.
— Ar neturit kopėčių?
- Ne.
— Tamsta bėk žmonių į pagalbą

v.s. A. Jakšto iliustr.
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Šaukti! Mes bandysim...
Tuo tarpu trečiame aukšte kaž

kas nežmoniškai suriko ir ėmė 
daužytis.

— Jie sukilo, bet gal išeiti negali; 
bėk pašaukti žmonių!

Žmogus greit dingo parke.
— Broliai, šen virvę! Adjutante, 

rišk veržiamąją kilpą!
— Jau!
Sumanusis skiltininkas valan

dėlę pažiūrėjo į degantį stogą ir į 
trečio aukšto balkoną.

— Jūs visi eikit prie durų ir mė- 
ginkit jas atidaryt. Jei pasiseks, 
išveskit žmones, o paskui gelbėkit 
turtą. Lauke tepasilieka tik sanita
ras, pasiruošęs kiekvienu momen
tu suteikt pirmąją pagalbą.

Skautai sujudo vykdyti įsakymą. 
Rūmuose visi sukilo. Trečiame 
aukšte šaukė moteryse

— Tėve, ateik, atrakink!
— Pamečiau raktus! O, Dieve...
Kelių kambarių durys buvo 

bendromis pastangomis išverstos. 
Ponas, ponia ir visi kiti gyventojai 
buvo išgelbėti. Drausmingi ir 
energingi skautai, tarnų nurodomi, 
gelbėjo grafų brangenybes.

Stogas jau baigė degti. Viduj 
buvo trošku nuo dūmų. Užsidegę 
dūmtraukiai įtraukė liepsną į kam
barius. Ilgi liepsnos liežuviai laižė 
sienas, grindis ir rijo visa, kas 
jiems kelią pastodavo. Ponas ir 
ponia buvo sanitaro priežiūroj. Jis 
daug pasidarbavo, kol juos atgai
vino. Jaunutis grafo sūnus stovėjo 
prie motinos ir, įkišęs pirštą bur- 
non, grožėjosi tuo nepaprastu 
vaizdu. Staiga ponia nesavu balsu 
suriko:

— Kur Renė ir Aldutė? — Ir 
pradėjo balsu raudoti.

—- Tėvai, tu turi raktus nuo jų 
kambario!

Grafas įbėgo į degančius rūmus. 
Po valandėlės jį išnešė pusgyvį.

— Koridorius užgriuvęs, — pa
aiškino skautai.

Adjutantas paprašė tarnų, kad 
ponus nuvestų į nuošalesnę vietą. 
Skautai pasigedo savo skiltininko, 
kuris kažkur dingo. Pradėjo rinktis 
žmonės. Mickaus vedami, jie iš 

apatinio aukšto išnešė visus bran
gesnius daiktus. Iš antros pusės 
rūmų pasigirdo baisus lūžtančio 
stogo ir lubų kritimas. Žmonės 
išsigando. Staiga trečiojo aukšto 
kampiniame lange pasirodė apde
gęs, sutaršytais plaukais vaikinas 
ir šaukė:

— Vyrai, nestovėkit! Eikit sau
got trobesių, kurie dar nedega!

To vaikino įsakymas turėjo neį
vertinamos galios. Žmonės jo pa
klausė, ir kiti dvaro trobesiai išliko 
ugnies nepaliesti. Tuo laiku tas 
vaikinas nuleido virvę ir patsai 
pradėjo leistis žemyn. Ne vienas 
leidosi: prie savęs turėjo prisirišęs 
apalpusią jauną merginą.

— Valio! Brolis skiltininkas! — 
nudžiugo skautai.

Tai matę žmonės savo akimis 
netikėjo. Beveik iš pačios ugnies jis 
išnešė merginą. Jis pailsęs. Pra
kaitas bėga per veidą. Uniforminių 
marškinių tik skiautelės likę. Iš 
nosies veržiasi kraujo srovelė.

— Sanitare, imk! — sušuko.

v.s. A. Jakšto iliustr.

Vėl lipa virve aukštyn.
— Broli, nelipk! Virvė tuoj nu

degs! — šaukia skautai.
— Nelipk! 0, Dieve! — šaukia 

moterys ir vyrai.
Jaunas riteris skuba. Nori ap

lenkt liepsną, nori išgelbėt dar 
vieną gyvybę.

— 0, Dieve! — staiga išsiveržė iš 
visų lūpų.

Virvė nudegė, nutrūko! Jis 
krenta. Nusistveria už antro aukš
to langinės. Virvė jo rankoj. Jis 
suriša kilpą. Meta. Vikriai mesta 
kilpa užsinėrė už trečio aukšto 
lango rankenos. Užlipo. Dingo. 
Valandėlė — ir jis jau su antra 
mergina leidžiasi žemyn. Ant jų 
krenta nuodėguliai. Jų rūbai užsi
degė. Skiltininko veidas visas kru
vinas. Jau netoli žemė. Du kūnai 
krenta ant smarkiai įtemptos pa
klodės. Netrukus juodu pramerkia 
akis. Aplink juos broliai skautai, 
minia žmonių. Atbėga ponai. 
Alpdami bučiuoja kruviną skilti
ninko veidą.

Ir matė apylinkės žmonės vaiz
dą, ir pergyveno nepaprastą naktį, 
kokios nei pasakoj negirdėjo.

Atsikėlė skiltininkas, sukoman
davo. Išsirikiavo išvargę, apiplyšę 
skautai.

— Ar visi?
— Petruko nėra.
Nuaidėjo skiltininko švilpukas. 

Atbėgo uždusęs Petrukas.
— Kur buvai?
— Išnešiau trisdešimt garsaus 

dailininko paveikslų.
— Mama! Tėvelio kūriniai išgel

bėti! — sušuko grafų duktė.
— Skiltis ramiai! Mūsų himnas!
Ir nuaidėjo sudegusiame dvare 

galingai da. „ujami žodžiai:

Mes — liūtai galingi, narsūs!
Mūsų girios ir laukai!
Ten, kur skamb mūs šūkio 

garsas,
Tuoj iškyla ir darbai!

Nebebijo mūsų žmonės
Ir silpnieji gyvuliai;
Kur tik vargas ir dejonės —
Ten mes broliai ir draugai.
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Mes — liūtai, užaugę girioj, 
Gamtą mylime karštai, 
Daug išmokę ir prityrę, 
Dirbam tiksliai ir gerai.

Dievas, Artimas, Tėvynė — 
Šventi žodžiai mūs visų, 
Mes stiprėjam, juos atminę, 
Tarp gyvenimo audrų!

Minia žmonių susižavėjusi žiū
rėjo į trumpą, bet tiesią eilę jaunų 
vaikinų, klausė jų skambios dainos. 
Tai žemės angelų giesmė!- Visi 
vyrai buvo nusiėmę kepures. 
Audra, lyg juos pagerbdama, 
aptilo, nurimo. Skautai stovėjo 
minios akyvaizdoj permirkę, kru
vini ir nepažįstami, lyg iš dangaus 
atsiųsti.

— Atleisk, jaunuoli, — priėjo 
ponas prie skiltininko. — Užmiršk 
tuos ' žodžius, kuriuos nedėkingos 
mano lūpos tau vakar ištarė. Tu už 
mano akiplėšiškumą davei broliš
kumą, parodei karžygišką drąsą ir 

pasišventimą.
Seno grafo veidu riedėjo stam 

bios ašaros. Jo išdidumas ir žiau
rumas ištirpo broliškos skautų 
meilės ugnyje. Ir ne vienas grafas 
verkė — verkė ir skautai ir visa 
minia.

Grafas tęsė:
— Atleiskite, jauni pasaulio rite

riai, ir priimkite mano padėką. Šie 
rūmai ir visa, kas juose dar liko, 
netrukus sudegs, bet jūsų šios 
nakties žygis liepsnos ilgus metus 
žmonių širdyse, ir ta liepsna ne
silpnos, o vis stiprės, primindama 
žmonėms tikrąjį broliškumą...

Jo balsas drebėjo, o akys švietė 
nusižeminimu ir gerumu.

— Mano ir mano brangių žmonių 
išgelbėtojai, kad ir viską, ką turiu, 
jums atiduočiau — vistiek dar lik
čiau skolingas. Gal kas kitas, di
desnis ir turtingesnis už mane, 
jums užmokės...

Jo balsas drebėjo, o akys švietė

Jo balsas nutrūko. Jis paėmė iš
balusį skiltininką už rankos ir pri
vedė prie dukterų.

— Štai jūsų neužmirštamo drą
sumo kaltininkės... Bet... jūsų 
veidas kruvinas, tik viena sveika 
akis!.. Jūs alpgtat!

Žmonės subruzdo. Ponia apalpo. 
Prišoko skautai, sanitaras.

— Greičiau mano automobilį! — 
šaukė grafas.

Tuojau iš dvaro išvežė sužeistąjį 
skiltininką į ligoninę. Su juo išva
žiavo skautas Vilutis.

Aušo giedras rytas. Medžiuose ir 
žolėje spindėjo rasos deimantai. Iš 
dvaro į mišką išėjo būrelis skautų. 
Jie ėjo iš lėto, pavargę, bet jų akys 
švietė kaip giedrią dieną saulutė.

Berniukams išėjus* į mišką, at
vyko kariuomenės’gaisrininkų ko
manda ir likvidavo gaisrą. Seni, 
prityrę gaisrininkai stebėjosi skau-

PERKELTA į 20 pusi.

KALĖDINIS PADAVIMAS
ERELIS

Graži Kalėdų naktis. Baltas 
sniegas padengė žemę, miškus ir 
kalnus. Varpų gaudesys siekia 
kaimus, miestus ir miestelius, 
kviesdamas visus į Dievo namus. 
Skamba vis garsiau varpai, ir į 
bažnyčią eina žmonių pulkai. Tą 
naktį visi į bažnyčią ėjo, nes ką tik 
užgimusį Viešpatį pasveikinti no
rėjo.

Tuo laiku skrido erelis virš de
besų. Ten, šaltoje aukštumoje, kur 
mėlynė amžinoji, erelis, sparnus 
išplėtęs, skrenda oro tylumoj. Taip 
beskraidydamas, jis pakilo virš 
dangaus ir pamatė iš viršaus, kaip 
vyriausias angelas auksinę skry
nelę atidarė ir, išėmęs perlus 
brangius, apdovanojo angelus 
visus.

Kiekvienas perlą gavęs ir jį pa
ragavęs, pradėjo arfomis groti ir 
gražiais balsais giedoti. Visas 

dangus prisipildė pasakiškais gar
sais ir susiliejo su angelų balsais.

Tai pamatęs, erelis nusileido ant 
aukšto kalno ir pradėjo galvoti, kas 
reikia padaryti tiems perlams įsi
gyti Supratęs, kad, perlų neįsigi 
jęs ir nė vieno neprarijęs, gražaus 
balso neturės ir gražiai giedoti 
negalės, nutarė vėl į dangų pakilti 
ir dėžutę su perlais pasiimti.

Pakilęs į dangų ir paėmęs perlus, 
leisdamasis žemyn, netyčia — iš
barstęs visus. Bet vienas perlas 
jam liko, kurį snape suspaudęs žiū
rėjo, kas su pabirusiais atsitiko. 
Kai perlai virš miško išbyrėjo, 
paukšteliai juos prariję gražiai 
giedoti pradėjo ir savo tarpe čiul
bėjo: “Šie perlai yra stebuklingi, 
kas jtios prarys — gražų balsą 
igys”.

Iš visų paukštelių balsų vienas 
buvo toks malonus ir švelnus, kad 

visi paukšteliai nutilo ir klausėsi to 
vieno balso, kurio žmonės ir dabar 
su malonumu klauso. Tai lakštutės 
balselis, kuris pripildo miškus, 
krūmus ir laukus, žavėdamas klau
sytojus visus.

Tad ir erelis, to balso užburtas, 
norėdamas savo balsu visus suža
vėti, skubėjo likusį perlą į savo 
gerklę įdėti. Bet tai jam sunkiai 
ėjo, nes vis šauksmą girdėjo: 
“Vagis, vagis! Dangaus perlus 
pasiėmė jis! 'Paėmė perlus, many
damas, kad prarijus jo balsas bus 
gražus. Bet šito perlo jis -- nepra
rys! Ne jam, bet angelam tie perlai 
buvo skirti, jis neturėjo savava- 
liauti, tad ir šio perlo negaus para
gauti! Už bausmę jo nagai sulinks 
ir snapas žemyn palinks!”

Išsigando erelis pranašystės ir 
jau pajuto, kad jo nagai sulinko ir 
snapas žemyn palinko...

Nežino erelis kas daryti, tik jau
čia, kad perlus reikia sugrąžinti; 
kad reikia visus likusius surinkti ir, 
pakilus į dangų, tenai palikti.
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Nebenori erelis perlų šitų, nors 
jie ir stebuklingi, bet jam — nerei
kalingi. Nors giedoti jis ir negalės, 
bet ramią sąžinę turės. Geriau 
skraidys jisai padangėmis aukštai 
ir girdės, kaip skamba arfos, gieda 
paukščiai ir angelai.

Ir šią Kalėdų naktį jis girdės 
giesmes visas, kurios pripildys 
erdves ir dausas. Nors pats jis ir 
negiedos, bet, turėdamas ramią

KALĖDINIS GERASIS 
DARBELIS

jįlei šiandien vaikščioji miesto 
krautuvių rajonuose, randi ten 
daug gražių daiktų, daiktelių išdė
liotų kalėdiniai papuoštuose lan
guose. Ten kiekvienas ras šį bei tą* 
kas patraukia akį.

O kaip buvo Lietuvoje? Ir mes 
turėjome gražių krautuvių, kurių 
languose taip pat buvo daug gražių 
daiktų ir žaislų vaikams. Bet ne 
visi žaislai buvo prieinami mūsų 
jaunimui. Didesnė dalis žaislų buvo 
importuojama iš užsienio, tai prie 
jų kainų dar prisidėdavo muitas, 
transportacija, pakrovimas, iškro
vimas; viską sudėjus, kaina pasi
darė nemaža. Taigi ne visi tėveliai 
galėjo nupirkti žaislų savo vai
kams. Jie dažniausiai apdovano
davo vaikus praktiškais daiktais: 
drabužiais, batais ir pan.

Klaipėdoje vienas skautų viene
tas turėjo vadovą, kuris visuomet 
prieš šventes sakydavo:

— Mes turime būti tuo paslap
tingu Kalėdų Seneliu, kuris slaptai 
nakčia prie vargšų šeimų durų pa
lieka dovanas vaikučiams.
• Trys to vieneto skautukai ir nu
tarė būti tuo paslaptingu “Kalėdų 
Seneliu”. Jie nutarė padaryti do
vanas vienai šeimai, kurioje buvo 
daug vaikučių, bet jų tėvelis, ne
daug uždirbdamas, negalėjo vai
kams nupirkti dovanų, — žaislų. 
Vieneto vado pasiūlymas buvo 
pasirinkti po šeimą. Skautukai 
pasirinko minėtą šeimą. Trys 
skautukai šoko prie darbo. Vienas 

sąžinę, galės džiūgauti su visais 
kartu gimusiu Kūdikėliu mažu.

Tik liūdna jam ir nesmagu, kad 
Dievas neatlenkė jo snapo ir nagų! 
Bet Dievas turėjo kuo nors jam 
priminti, kad į puikybę kilti ne
gerai, tad ir liko jam palenktas 
snapas ir lenkti nagai!...

v.s. Bronė Variakojienė

iš jų turėjo špižinę formą kareivė
liams nulieti, bet kur gauti švino? 
Be to, jie ir pinigo švinui pirkti 
neturėjo. Tačiau tuoj rado išeitį. 
Vienas iš jų pasiūlė:

— Eikim į uostą: ten ateina 
traukiniai su prekėmis eksportui į 
užsienį. Visi vagonai yra užplom
buoti švino plombomis. Darbinin
kai, iškraudami vagonus, plombas 
nuplėšia, pasižymi jų numerius ir 
numeta. Mes jas surinksime ir iš jų 
nuliesime kareivėlius.

Pasakyta — padaryta. Taip tie 
trys skautukai po 4 valandos 
popiet, kai pakrovimo darbas uoste 
baigdavosi, eidavo į uostą ir rink
davo švino plombas. Kai kada jie 
plombų rasdavo gana daug; kai 
kada — neperdaugiausiai. Nežinau 
kiek savaičių jie tas plombas rinko, 
bet pagaliau jie. nutarė pradėti 
darbą. Reikia paminėti, kad tais 
laikais nebuvo draudžiama vaikš
čioti uoste ir žiūrėti j laivus, kai iš 
jų ką iškraudavo ar pakraudavo. 
Šiandien yra kitaip: Klaipėdos 
uosto rajone be specialaus leidimo 
niekas neturi teisės vaikštinėti..

Daug kareivėlių iš tų rastų 
plombų buvo nulieta. Pirmieji ka
reivėliai išėjo su trūkumais — be 
šautuvo ar be galvos. Skautukams 
reikėjo kai kuriuos kareivėlius 
naujai perlieti.

Gruodžio 24 dienos vakare trys 
skautukai išėjo vaidinti Kalėdų 
Senelį. Vienas iš jų stovėjo gatvėje 
ir saugojo, kad niekas nepamatytų, 

o kiti du popieriun suvyniotus ka
reivėlius dėjo prie durų slenksčio.

Tik po keleto dienų iš vaikučių 
tėvelio jie sužinojo koks buvo vai
kučių džiaugsmas, kai jie rado prie 
durų paliktus Kalėdų Senelio 
žaislus.

Vieneto vadui buvo atrapor
tuota:

— Kalėdinis gerasis darbelis 
atliktas!

Vienas iš tų trijų skautukų buvo 
jūrų' skautas V. Šidlauskas, kuris 
žuvo 1933 metais liepos 15, sudu
žus “Budžiui” į molą.

KŪČIŲ NAKTl
Kūčių naktį mes turėjome didelį 

nustebimą. Tėveliai visada sako 
mažiems vaikams, kad tą naktį 
Kalėdų Senelis ateina ir visiems 
duoda dovanų, bet mes, vyresni 
vaikai, galvojam, kad nėra Kalėdų 
Senelio. Bet yra! Aš savo akimis jį 
mačiau! Apie 8 valandą Kūčių va
karą kažkas pabarškino į duris. Tai 
buvo Kalėdų Senelis! Tikras Ka
lėdų Senelis! Galite sakyti, ką no
rite, bet aš pati mačiau. Su juo 
buvo ir nykštukai. Mums visiems 
labai patiko. Mes nusifotografavom 
su Seneliu, ir jis paprašė, kad mes 
jam nusiųstumėm nuotrauką šiuo 
adresu:

Kalėdų Senelis,
North Pole

Jis pavalgė pyragaičių, mums 
davė dovanų ir pažadėjo grįžti ki
tais metais.

Ramona Ciparytė, 
Širvintos tuntas 

Hamiltonas, Kanada
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IŠ ISTORIJOS LAPU

XIII MAIRONIO SKAl/TŲ 
DRAUGOVĖ KAUNE

Draugovė įsteigta Jėzuitų gim
nazijoje 1932 rugsėjo 25. s. Vinco 
Kizlaičio ir v.sl. Stepo Kairio. S. V. 
Kizlaitis draugovei vadovavo nuo 
1932 rugsėjo 25 liki 1938 sausio 
mėn. (vėliau ją tiktai globojo). Nuo 
1938 sausio 1 ligi 1939 rugsėjo mėn. 
draugovei vadovavo v.sl. Tadas 
Tallat-Kelpša, padedamas v.sl. 
Milvydo Olšausko. Nuo 1939 rug
sėjo mėn. ligi 1940 m. liepos 17 
dienos (1940 liepos 17-ją Lietuvą 
okupavę rusai komunistai uždarė 
Lietuvių Skautų Sąjungą) draugo
vei vadovavo v.sl. M. Olšauskas.

Draugovė buvo gausi narių skai
čiumi ir dalyvavo tunto ir kituose 
renginiuose ir konkursuose bei 

gioje nuotraukoje skautai sėdi iš kairės: Algimantas Šalčius, Juozas Norei
ka, Benediktas Šulskis, Mindaugas Šalčius, Eugenijus Ponomariovas, Liudas 
Viršila, Henrikas Bliumentalis, si.Jurgis Noreika, Milvydas Olšauskas, Jonas 
Valiukonis, Vladas Širvelis, Stasys Vaitkevičius. Stovi iš kairės: Juozas Sala - 
džius, Emilis Cigleris, Vytautas Statkevičius, Kęstutis ČerkeliOnas, Jaunutis 
Nasvytis, JURgis Karosas, Jurgis Vagneris, Adolfas Putcė, Juozas Alonderis,. 
Vytautas Staugaitis, Doras Zaunius, Romualdas Riauba, vyr.skilt.Mykolas Nau
jokaitis, Vytautas Saladžius, Jonas Steikūnas, Vladas Kuzmickas, Vytautas Ju
čas, si.Jonas Grigas, Tadas Tallat-Kelpša, Oskaras Urbonas ir skautininkas 
Vincas Kizlaitis,draugovės draugininkas ir Kauno skautų tunto adjutantas.

Sktn.V.Kizlaičio nuotrauka

kiekvienais metais rengė savo sto
vyklas. 1934 m. draugininkas V. 
Kizlaitis, dalyvaudamas Latvijos 
skautų Tautinėje Stovykloje, už
mezgė ryšius su Rygos skautų 
55-ja draugove, vadovaujama vad. 
Aleksandro Bušmeisterio. 1937 m. 
15 skautų stovyklavo Latvijoje, 
Rygos skautų stovykloje, Rygos 
pajūryje. Visoms šioms stovyk
loms vadovavo draugininkas s. V. 
Kizlaitis. 1939 m. stovyklai Palan
goje vadovavo v.sl. B. Barkauskas.

1935 m. spalio mėm draugovė, 
švęsdama trijų metų sukaktį, 
Kaune Kūno Kultūros rūmų salėse 
surengė sporto žaidynes su kitomis 
skautų draugovėm^ ir po to šo
kius. Gi skautų motinos, vadovau
jant p. Venckevičienei, surengė 
vaišes, kuriose dalyvavo visi skau
tai, jų tėvai ir sporto žaidynių da

lyviai. Rygos skautų 55-ta drau
govė, vadovaujama vad. Al. Buš
meisterio, atsiuntė Maironio drau
govei puiku 55-os draugovės gyve
nimo vaizdų albumą. Prasidėjęs 
Maironio ir latvių skautų 55-os 
draugovės bendravimas tęsėsi iki 
rusų okupacijos.

V.K.

PAGRINDINĖS ŽINIOS
APIE

VILNIAUS UNIVERSITETĄ

Vilniaus universitetas, kuris 
pradžioje vadinosj Vilniaus akade
mija, buvo įsteigtas popiežiaus 
Grigaliaus XII bule 1579 m. spalio 
30'd. To popiežiaus prašė Did. Lie
tuvos Kunigaikštis ir Lenkijos 
karalius Steponas Batoras. Tokiu 
būdu čia jau anksčiau veikusi 
Jėzuitų vadovaujama aukštoji mo
kykla tapo pilnateisiu universitetu.

Akademijoje pradžioje veikė( du 
faktultetai: filosofijos ir teologijos. 
Vėliau buvo įsteigti bažnytinės ir 
civilinės teisės fakultetai. Netru
kus buvo įsteigtas ir medicinos 
fakultetas. Šalia jėzuitų universi
tete mokė ir civiliai profesoriai.

Pradžioje buvo 500 studentų. 
Jėzuitų Vilniuje būdavo tarp 50-70 
asmenų. Viskas buvo dėstoma 
lotynų kalba. Bet prasidėjo ir lie
tuviškų knygų leidimas bei lietu
viškų pamokslų sakymas. Buvo 
daromi teologiniai disputai. Veikė 
universiteto teatras.,

1773 m. popiežius Klemensas 
XIV uždarė jėzuitų ordeną. Tada 
akademijai valdyti buvo sudaryta 
edukacinė komisija. Vadovaujantis 
tų laikų papročiu, buvo pradėta 
akademiją vadinti universitetu.

Lietuvos ir Lenkijos unijinę 
valstybę okupavus rusams 1795 
m., Vilniaus Universitetas buvo 
valdomas iš Petrapilio ir vadina
mas imperatorišku universitetu. 
Universitetas buvo uždarytas 1832 
m., po’ sukilimo.
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1919 m. Vilnių okupavus len
kams, Vilniaus Universitetas buvo 
vadinamas Stepono Batoro univer
sitetu.

1939 m. Sovietų Sąjungai atida
vus Vilnių Lietūvai, pradėjo veikti 
Vilniaus Universitetas, valdomas 
lietuvių. Jis veikė ir vokiečių 
okupacijos metu. Nuo 1944 m. Vil

ŠVENČIU PROGA MUS 
SVEIKINO:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos Valdyba

V.s. Petras Jurgėla, JAV
Raimunds Čaks, latvių skautų va

dovas, JAV
Anglijos Rajono sesės ir broliai ir 

v.s. J. Maslauskas, Anglija
NERIES tunto Waterbury sesės ir 

tuntininkė ps. Juzė Šatkaus
kienė, JAV

V.S. Aleksandras Mauragis, Aus
tralija

PALANGOS vietininkijos sesės ir 
broliai ir ps. Eugenija Bacevi
čienė, Brazilija

Kun. s. Stasys Yla, JAV
Antanas Rūkštelė, JAV
Kun. s. Petras Butkus, Australija
Kun. s. Pranas Dauknys, Austra

lija
V.s. Ona ir Antanas Saulaičiai, 

JAV
S. Pranas Enskaitis, Kanada
V.s. Vladas Bacevičius, JAV
V.s. Vincas Kizlaitis, JAV
Sesė Elena Juciūtė, JAV
J.v.s. Leonas Knopfmileris, JAV
J.v.s. Bronius Stundžia, Kanada
V.s. Česlovas Senkevičius, Kanada
V.s. Ona Siliūnienė, JAV
V.s. Bronius Žalys, Australija
V.s. Balys Barkus, Australija
S. Jonas Zinkus, Australija
S. Danutė Čižauskienė, Australija
S. Pajauta Pullinen, Australija
V.s. Aleksandras Jakštas, Austra

lija
S. Marina ir L. Cox su šeima, 

Australija 

niaus Universitetas veikia komu
nistų valdžioje.

***

Ši straipsnį paruošė Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos spau
dos komisija.

Red.

Sesė Viltis Kružienė, Australija 
Eimučių šeima, Australija 
ps. Rasa Statkuvienė, Australija 
S. Algis Karpavičius, Australija 
Sesė Aldona Jablonskienė, Aus

tralija
Vyr.sk. vyr.sl. Marytė Stočkutė, 

JAV
Skautininkai Jonas ir Marta Šar

kai, JAV
Vyr.sl. Dona Sadauskaitė, Austra

lija
V. skautininkai Antonija ir Bronius 

Klioriai, JAV
Kun. v.s. Stasys Kulbis, Kanada 
V. skautininkai Laima ir Česlovas

Kiliuliai, JAV
S. Augustinas Orentas, JAV 
V.s. Jaras Alkis, Anglija 
V.s. Grasilija Meiluvienė, JAV 
V.s. Elena Abelkienė, JAV 
V.s. Bronė Variakojienė, JAV 
S. Danutė Keršienė, Kanada

VII Rajono Stovyklos Australi
joje vadovybė sveikino iš Ingle- 
burno skautų stovyklavietės. Svei
kinimą pasirašė v.s. A. Mauragis, 
s. P. Pullinen, v.s. B. Barkus ir s. 
Alg. Karpavičius.

Visiems mieliesiems broliams ir 
sesėms — SKAUTŲ AIDO ben
dradarbiams, rėmėjams, bičiu
liams, lietuvišką skautybę palai
kantiems ir puoselėjantiems — 
nuoširdi padėka ir geriausi linkėji
mai Naujųjų 1979 metų plačiuo
siuose keliuose!

LITUANISTINIO 
UŽDAVINIO 

SPRENDIMAS

(žr. Rugsėjo SKAUTŲ AIDO 
numeryje, 11 psl.)

Iš žodžio RAKAS galima suda
ryti 32 žodžiai. Laimėjo: ANTA
NAS PUMPUTIS (sudarė 31 žodį 
ir laimėjo “Skautų Aido” prenu
meratą 1979 m.), LIDIJA GILVY- 
DYTĖ (sudarė 29 žodžius ir lai
mėjo P. Enskaičio “Rūtos ir Leli
jos”), VACYS RUTKAUSKAS 
(sudarė 24 žodžius ir laimėjo “Kas 
greičiau?” — žaidimai).

1. a a - jaustukas
2. ak - jaustukas
3. ar -klausimas
4. ar - jungtukas
5. aras - paukštis (beletristikoje)
6. aras - žemės matas
7. akras - žemės matas
8. ark - arti
9. ars - arti

10. aks - apakti
11. arka - Nojaus laivas
12. arka - iškilmingi sutikimo vartai
13. arka - skliautas
14. kas - kuris
15. kas - kasti
16. kasa - pinigų, raidžių
17. kasa moters plaukai
18. kasa - kūno organas
19. kasa - kasti
20. kars - karti
21. karas - kova
22. karas - vežimas
23. kar - vištos karkinimas
24. kra - erelių kranksėjimas
25. Rakas - stovykla
26. rask - rasti
27. ras - rasti
28. rasa - ryto rasa
29. Rasa - moters vardas
30. Sara moters vardas
31. skara
32. saka - sakmė
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JAUNAVEDŽIAI
Jei gyvenimas nėra meilė, 
jis yra tuščias.

Graham Greene

Praeitų metų rugpiūčio 5-tą 
jauni, veiklūs Clevelando skautijos 
vadovai - ps. JULIJA IGNATA- 
VIČIŪTĖ ir ps. GINTAUTAS 
TAORAS — sujungė rankas ir šir
dis. Jungtuvės įvyko Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Brolis Gintautas, atsikėlęs į 
Clevelandą iš Philadelphijos, va
dovavo Pilėnų tuntui, o sesė Julija 
ėjo įvairias pareigas Neringos 
skaučių tunte.

Abu jaunieji yra baigę aukštuo
sius mokslus: Julija yra gailestin
goji sesuo, o Gintautas ką tik pa
siekė magistro laipsnį ir dirba 
Raud. Kryžiaus kraujo tyrimo 
laboratorijoje.

Po jungtuvių jiems apsigyvenus 
St. Louis, Mo., Clevelando skautės 
ir skautai laukia jų sugrįžtant, kad 
savo sugebėjimais vėl padėtų vie
netų veikloje.

Šviesių, laimingų dienų sesei 
Julijai ir broliui Gintautui!

Į laimingą rytoją žengia dar 
viena skautiška pora — ps. 
JULIJA IGNĄ TA VIČIŪTĖ ir ps. 
GINTAUTAS TAORAS.

v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.

Taip prieš kelerius' metus buvo 
papuošta skautų jaunavedžių Plačų 
mašina Chicagoje.

J. Paronio nuotr.

MJSLĖS

Ateina viešnia, suvalgo svečią.

(sbSsĮUS BįSdjĮįST ‘BJBSBA BUĮ8^V)

Tilindis, tilindis, be rakto klėtin įlindęs.

(sBfgA)

STOVYKLOS REIKMENŲ 
KRYŽIAŽODIS

Išspręskite šį kryžiažodį, suda
rytą iš žodžių, naudojamų stovyk
liniame gyvenime.

STATMENAI LANGELIUOSE:

Stovyklos miegamas kambarys

IŠILGAI:

1. Šaukštas, —, finka mums labai 
patinka.

2. Kasdieninė — uniforma.
3. Matracas ir —.
4. Kojų padų rūbas.
5. Skrybėlė jauniems.
6. Miegamasis —
7. Graži — uniforma.
8. Miškų vinys.
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ATKELTA iš 15 pusi.

tų pasišventimu ir drąsa. Vienas gi 
pasididžiavo:

— Ir aš esu skautas, — ir parodė 
ant krūtinės žaliame fone trilapę 
skautų lelijėlę.

♦**

Vieną dieną į dvarą iš stovyklos 
atvyko berniukas ir pranešė, jog 
skiltininkas grįžo iš ligoninės ir 
nori aplankyti grafo šeimą stovyk
loje.

Po valandėlės vienakis skiltinin
kas nuoširdžiai sveikinosi su po
nais, kurie su nusižeminimu žiūrėjo 
į jo vieną tokią gyvą ir šildančią 
akį. Stovykloje grafai pamatė kelis 
nepažįstamus ponus ir seną pulki
ninką, su kuriais skiltininkas juos 
supažindino.

Po pusvalandžio prie iškeltos 
tautinės vėliavos senasis pulkinin
kas padėkojo skautams už jų nuo
pelnus ir kiekvieną tėviškai pabu
čiavo.

Vėl suskambėjo galingas Liūtų 
skilties himnas. Platūs šilai aidais 
kartojo dainos žodžius, o sidabrinė 
Neris skubėjo į Nemuną savo 
džiaugsmą išsakyti.

***

Išvažiavo grafas Tolševičius iš 
savo sudegusio dvaro; išvyko, išsi
skirstė skautai, bet žmonės, pra
eidami pro griuvėsius, ilgai dar 
minės tą audringą naktį...

Pabaiga

(Apysakaitė išleista Kaune 
1933 m’.).

Musmiriukės? Ne, tai Los Angeles Palangos tunto 
paukštytės kaukių baliuje.

si.t.n. M. Stočkutės nuotr.
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<Z.ygy j«--------
Ant pečių — kuprinėj — visas mano turtas,
Rankoj — dvišakė, įvirta lazda.
Tiesias kelio kaspinas užburtas —
Prieš akis vilioja melsva toluma.

Mano kojos mina kelio žvyrą rupų,
Tviska saulėje miškai, sodybos ir laukai.
Lyg klajūnas riteris su šypsena ant lūpų
Moju toliams, šaukdamas: Sudekit, girios ir kalnai!"

Ateinu pas jus šešėliuos jūsų pabraidyti,
Gena nerimas mane dienu jaunų
Pasidžiaugt gamta gražia Kūrėjo tykiai
Pasiruoši tarnybai Dievo ir žmonių...

Mano kojos mina kelio žvyrą gelsvą,
Atsiliepia tolumoj oerymantys kalnai;
— Eikš! Ateik pas mus šią naktį melsvą —
Taip kaip brolį mes sutiksime tave čionai!

Br. Žalys' j
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ii AUKŠČIAUSIOS VADOVYBĖS BŪSTINĖS

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS VADOVYBĖS 
NUTARIMŲ NUOSTATAI

ĮŽANGINIS PAAIŠKINIMAS

A
Vengiant LSS vadovybės posėdžiuose nereikalingų 

diskusijų bei nesutarimų dėl posėdžių vedimo proce
dūros ir tuo įgalinant darniau pravesti Sąjungos 
esminių reikalų svarstymus ir nutarimus, LSS vado
vybei pateikiami šie vadovybės nutarimų nuostatai.

B.
Nuostatų įgyvendinimu siekiama kiekvienam va

dovybės nariui laiduoti lygias teises gauti organizaci
nei veiklai reikalingas informacijas, laisvai daryti 
siūlymus, pilnai dalyvauti jų svarstymuose ir spren
dimuose.

C.
LSS, apimanti, visas laisvojo pasaulio lietuvių gy

venamąsias sritis ir administracine prasme būdama 
tarpkontinentinė organizacija, savo vadovybę išsi
renka tiesioginiu, lygiu ir slaptu balsavimu iš visos 
Sąjungos atstovų.

Siekiant šių rinktųjų skirtingose valstijose, valsty
bėse ar net kontinentuose gyvenančių vadovų ben
dradarbiavime išlaikyti demokratiškus veiklos prin
cipus ir visiems vadovybės nariams užtikrinti aukš
čiau (B str.) išvardintų lygių teisių įprasminimą, šie 
nuostatai vadovybę įtaigoja visus svarbiuosius 
sprendimus pravesti korespondenciniuose posė
džiuose.

I. PAGRINDINIAI DĖSNIAI

1. Pagal šiuos nuostatus LSS Vadovybės (kolegia- 
liniai) veiksniai yra:

LSS Taryba
LSS Tarybos Pirmija
LSS Garbės Teismas
LSS Kontrolės Komisija
LSS Brolijos Vadija
LSS Seserijos Vadija
LSS Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija
LSS Rajonų Vadijos
LSS Lietuviškosios Skautybės Fondo Valdyba ir 
LSS Tarybos nustatyta tvarka sudarytos Komisi
jos.

2. Minėti veiksniai pagal savo kompetenciją nu
taria:

a) akivaizdiniuose posėdžiuose ar ir
b) korespondenciniuose posėdžiuose,

o LSS Taryba dar ir

c) rašytais LSS Tarybos narių atsakymais į Pirani
jos visiems Tarybos nariams išsiuntinėtus pa
klausimus.

3. Posėdžiuose nutariama:

a) atviruoju balsavimu:

aa) akivaizdiniuose — pasisakant, rankos ar 
kortelės pakėlimu;

bb) korespondenciniu — raštu, įrašant kaip bal
suojama ir pasirašant;

b) slaptuoju balsavimu: raštu, įrašant kaip balsuo
jama, bet nepasirašant.

4. Akivaizdiniai posėdžiai kviečiami ten, kur visi 
nariai būna netoliese ar nesunkiai gali atvykti į po
sėdį.

Korespondenciniai posėdžiai kviečiami, kai dėl 
atstumų ar panašių priežasčių negali visi nariai at
vykti į akivaizdinį posėdį, tuo sudarant visiems vie
nodas sąlygas dalyvauti posėdyje: reikšti savo nuo
monę ir balsuoti.

5. Ypatingais atvejais LSS Tarybos Pirmija, siek
dama LSS Tarybos nutarimo ne reguliaria posėdžio 
tvarka, gali nutarti, jog LSS Tarybai būtų pateikta 
pasisakyti pagal LSS statuto 17 str. B pastr. narių 
raštu atsakymais į LSS Tarybos Pirmijos paklausi
mus.

6. Posėdis teisėtas, jai jame dalyvauja daugiau kaip 
pusė narių.

1
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7. Posėdžio eigos reikalu nutariama balsuojančių 
dauguma.

Kiti posėdžio nutarimai priimami posėdžio dalyvių 
balsų dauguma, išskyrus klausimus, kuriems pagal 
nuostatus atitinkamai reikia kvalifikuotos daugumos.

8. Labai svarbūs klausimai tariami kvalifikuota — 
visos sudėties arba posėdyje dalyvaujančių — balsų 
dauguma.

Labai svarbūs klausimai:

a} LSS statuto ir By-Laws pakeitimai, kurie (šalia 
dar specialios procedūros)

b) LSS Garbės Teismo sprendimai ką atleisti iš

a) LSS statuto ir By-laws pakeitimai, kurie (šalia 
dar specialios procedūros) nutariami 4/5 visos 
sudėties dauguma;

b) LSS Garbės Teismo sprendimai ką atleisti iš 
pareigų, atimti laipsnius ir garbės ženklus ar 
pašalinti iš LS Sąjungos — vienbalsiai (3);

c) LSS Kontrolės Komisijos nutarimai, kuriais kas 
kaltinamas netinkamai savo pageigas atliekąs —

vienbalsiai (3);
d) Visi LSS Tarybos Pirmijos nutarimai — 3/5 

visos sudėties;
e) Nutarimai LSS Lietuviškosios Skautybės Fon

do nuostatus pakeisti ar pagrindinį kapitalą 
išimti — LSS Tarybos 4/5 visos sudėties;

f) Šie LSS Vadovybės nutarimų nuostatai gali būti 
pakeisti f- 4/5 visos sudėties;

g) Čia neminėti klausimai — nutarimai atitinkamai 
pagal kitus nuostatus.

9. Posėdžius kviečia, pateikia darbotvarkę ir pir
mininkauji pirmininkas.

II. POSĖDŽIAI

10. Kviečiant akivaizdinį posėdį, jo laikas parenka
mas taip, kad posėdžiui kvietimą kiekvienas gautų 
bent 7 d., o LSS Tarybos — bent 30 d. prieš posėdį.

Kviečiant korespondencinį posėdį tą viską padaryti 
taip, kad visais atvejais korespondencija į abi puses 
keliauti turėtų pakankamai laiko.

11. Pirmininkas, kviesdamas akivaizdinį posėdį —

a) praneša vietą ir laiką,
b) pateikia darbotvarkę:

aa) įrašo numatytus klausimus ir
bb) pažymi jiems svarstyti laiką;
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c) prideda svarstysimiems klausimams paaiškina
mąją medžiagą ir

d) primena, kokiems nutarimams priimti kokios 
daugumos reikia.

12. Pirmininko pateiktoji darbotvarkė akivaizdi
niame posėdyje gali būti dalyvaujančių balsų dau
guma papildyta.

13. Pirmininkas, kviesdamas korespondencinį po
sėdį —

a) pateikia darbotvarkę;
b) prideda svarstysimiems klausimams paaiškina

mąją medžiagą;
c) nurodo posėdžio kalendorių:

aa) kada laukiama narių pasisakymų dėl svars
tomųjų dalykų,

bb) kada numatoma pateikti balsavimo lapas, 
cc) ligi kada turi būti nusiųsti balsavimo lapai, 
dd) kada numatyta skaičiuoti balsai;

d) primena, kokiems nutarimams priimti kokios 
daugumos reikia, ir

e) nurodo kokiu adresu grąžinami balsavimo lapai.

14. LSS Tarybos Pirmija, siekdama tiesiog LSS 
Tarybos nutarimo rašytais LSS Tarybos narių atsa
kymais į Pirmijos visiems Tarybos nariams išsiunti
nėtus paklausimus (šių nuostatų 5 str.), per Tarybos 
Pirmininką —

a) siunčia:

aa) balsuoti suformuluotus klausimus,
bb) balsuoti pateikiamųjų klausimų paaiškina

mąją medžiagą,
cc) atsakymo — balsavimo lapus;

b) praneša kokiu adresu ir ligi kada tie atsakymai 
-grąžintini;

c) primena, kokiems nutarimams priimti kokios 
daugumos reikia.

15. Pirmininkas, reikalui esant, gali įgalioti vice
pirmininką ar, šio nesant, kitą narį save posėdyje pa
vaduoti.

16. Posėdžio metu diskusijoms per ilgai užs'itęsiant, 
pirmininkas pats ar dalyvių daugumai nutarus, jas 
sutrumpina arba nutraukia ir diskusuojamą klausimą 
savo iniciatyva gali arba, 2/3 dalyvių daugumai nu
tarus, turi atiduoti balsuoti.

17. Atitinkamą posėdį sukviesti ar konkretų klau
simą į sekantį posėdį įnešti pirmininkas turi, jei tą
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raštu pasiūlo 1/3 visos sudėties narių.
Be to, LSS Tarybos Pirmininkas tą patį turi pada

ryti, jei tai pasiūlo:

a) LSS Tarybos Pirmija
b) LSS Garbės Teismas
c) LSS Kontrolės Komisija
d) LSS Brolijos Vadi ja
e) LSS Seserijos Vadija
f) LSS ASS Vadija
g) Dvasios Vadovai (bent 4 iš 8: Sąjungos, Brolijos, 

Seserijos ir ASS
h) Garbės Gynėjai (bent 2 iš 3) ar
i) Rajonų Vadai (bent 3).

III. BALSAVIMAI

18. Paprastai posėdžiuose visi nutarimai priimami 
atviruoju balsavimu.

19. Akivaizdiniame posėdyje atviruoju balsavimu 
balsuojant, pirmininkui ar dviem posėdžio dalyviam 
pasiūlius, balsuojama vardiniai: kada kiekvienas pa
sako, kaip jis balsuoja, ir tai įrašoma į protokolą.

20. Slaptuoju balsavimu tariama, kai —

a) renkama ar tvirtinama pareigoms eiti,
b) keliama į vyresniškumo laipsnius,
c) apdovanojama LSS garbės ženklais,
d) toks balsavimo būdas nurodytas atitinkamų 

nuostatų,
e) pirmininko ar pirmininkaujančio taip patvar

koma,
f) vienam balsavime dalyvaujančiam nariui prieš 

balsavimo pradžią pasiūlius.

21. Slaptojo balsavimo siūlymas nediskutuojamas 
ir jis turi pirmenybę prieš kitus siūlymus.

22. Balsuotojas gali balsuoti —

a) jei pateiktas balsuoti vienas dalykas —- už, 
prieš ar susilaikyti;

b) jei pateikta balsuoti pasirenkant iš daugiau — 
už tą ar tuos, kuriuos pasirenka.

23. Kai balsuojama raštu —

a) slaptojo balsavimo lapuose ženkleliu pažymima, 
kaip balsuojama, bet nieko kito neįrašoma ir 
nepasirašoma;

b) atvirojo balsavimo lapuose reikia ir pasirašyti.

24. Balsavimuose gauti —

a) atvirojo balsavimo lapas, neatitinkąs šių nuo
statų 22 ir 23 straipsnių reikalavimams, nors 
pagal voką ir būtų žinomas jo siuntėjas * ne
įskaitomas į gautų balsų skaičių ir jo siuntėjas^ 
laikomas posėdyje nedalyvavęs;

b) atvirojo balsavimo lapas su kokiais balsuojančio 
įrašais — įskaitomas susilaikius;

' c) slaptojo balsavimo lapas su kokiais įrašais ar 
parašu — taip pat įskaitomas susilaikius.

25. Akivaizdinio posėdžio slaptojo balsavimo duo
mens suvedami tame pačiame posėdyje.

26. Korespondencinio posėdžio slaptojo balsavimo 
vokai atidaromi visi vienu laiku iš anksto nustatytą 
balsų skaičiavimo dieną bent 3 asmenims dalyvau
jant.

27. Korespondencinio posėdžio balsai skaičiuojami 
iš anksto nustatytą datą ar, nesant kvorumo, po to, 
kai susidaro kvorumas.

28. Suvedant balsavimo duomens, į balsavusių 
skaičių įskaitoma: balsavusiemi “už”, balsavusieji 
“prieš” ir pareiškę “susilaiką”; visi kiti neįskaitomi.

29. Visa balsų skaičiavimo procedūra vykdoma 
LSS suvažiavimo nuostatuose priimta tvarka.

30. Atvirai balsuojant, balsams pasidalinus lygio
mis, nulemia pirmininko ar pirmininkaujančio balsas, 
kuriai pusei jis atiduodamas.

IV. NUTARIMAI

31. Posėdžio nutarimus skelbia pirmininkas.

32. Jei nutarimas, kaip po posėdžio paaiškėtų, buvo 
priimtas —

a) remiantis klaidingais duomenimis,
b) nebuvo nutariančio veiksnio kompetencijoje,
c) iš esmės žalingas lietuviškajai skautybei ar LS 

Sąjungai ar
d) dėl kitų motyvų neskelbtinas,

Pirmininkas gali jį sulaikyti ir —

a) duoti reikalą persvarstyti sekančiame posėdyje;
b) jei reikalas buvo nutartas akivaizdiniame posė

dyje, gali jį perduoti visiems nariams balsuoti 
tam reikalui sukviestame korespondentiniame 
posėdyje; ar

c) perduoti jį LS aukštesniam veiksniui peržiūrėti.

33. Posėdžio nutarimai vykdomi juos paskelbus. 
Sulaikytas nutarimas nevykdomas.
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V. PROTOKOLAI VI. ĮVEDAMIEJI DĖSNIAI

34. Posėdžio protokolą rašo sekretorius, arba jam 
negalint, kitas pirmininko pakviestas ar akivaizdi- 
liame posėdyje dalyvių išrinktas narys.

35. Protokole įrašoma:

a) posėdžio vieta ir data,
b) darbotvarkė,
c) dalyviai,
d) posėdžio eigos oficialūs duomens,
e) pateikti balsuoti klausimai,
f) balsavimų duomens ir
g) nutarimai.

36. Posėdžio dalyvis gali prašyti, kad prie proto
kolo būtų prijungtas jo posėdyje koks pasisakymas ar 
siūlymas; bet tuo atveju jis turi sekretoriui posėdžio 
metu raštu įteikti jo norimą prijungti tekstą.

37. Posėdžio protokolą pasirašo pirmininkas ar pir
mininkavęs ir sekretorius ar sekretoriavęs ir tą pro
tokolą per 30 d. išsiuntinėja nariams.

38. Posėdžio dalyvis, gavęs posėdžio protokolą, gali 
per dvi savaites pirmininkui pateikti savo pastabas 
dėl protokolo.

Jei pateiktoji pastaba liečia tik pateikėjo asmenį ar 
jo nuomonę, jo raštas jungiamas prie posėdžio proto
kolo.

Jei pastaba esminiai liečia patį svarstytą ar nu- 
ta +a reikalą, pirmininkas gali tą klausimą įnešti į 
kita posėdį.

39. Į šių nuostatų pirmininko sąvoką atitinkamai 
įeina ir Brolijos Vyriausias Skautininkas, Seserijos 
Vyriausia Skautininke ir Rajono Vadas.

Į vicepirmininko sąvoką įeina ir Brolijos Vyriausio 
Skautininko Pavaduotojas, Seserijos Vyriausios 
Skautininkės Pavaduotoja ir Akademinio Skautų Są
jūdžio Vadijos Pirmininko Pavaduotojas.

40. Šiuose nuostatuose minima —

a) dauguma reiškia: kad nutarimui priimti reikia 
daugiau kaip pusės balsų — atitinkamai (kaip 
nustatyta) —

aa) balsuojančių — tik posėdžio eigos reikalais, 
bb) dalyvaujančių — teisėto posėdžio kitais rei

kalais ar
cc) visos sudėties — specialiais klausimais;

b) kvalifikuota dauguma reiškia: kad nutarimui 
priimti reikia (kaip kokiu atveju numatyta) 
pvz., 2/3, 3/5 ar 4/5 balsų daugumos;

c) vienbalsiai reiškia: kad nutarimas priimamas 
visais balsais.

41. Šie nuostatai įsigali, LSS Tarybai juos priėmus.

42. Jie papildo kitus veikiančius LSS nuostatus ir 
juose praktiškai pakeičia dėsnius, kurie nesiderina su 
šiais įsigalinčiais nuostatais.

PASTABA: LSS Taryba šiuos nuostatus priėmė 
1977.VII.15.

PAKĖLIMAI Į SKAUTININKŲ LAIPSNIUS 
IR APDOVANOJIMAI

Liet. Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija lietuviško
sios skautijos 60 metų sukakties proga į aukštesnius 
laipsnius pakėlė:'

Į VYR. SKAUTININKO
s. Leonardą Kalinauską - Torontas
s. Laimą Kiliulienę - Bostonas
s. Vaclovą Nenortą - Hartfordas

Į SKAUTININKO
ps. Mykolą Banevičių - Hartfordas
ps. Joną Šarką - Omaha
ps. Donatą Tijūnėlį - Chicago
ps. Seselę Ignę Marijošiūtę - Putnam
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ps. Danutę Juodgudienę - Chicago
ps. Mariją Kalinauskienę - Torontas
j.ps. Veną Lauraitienę - Chicago
ps. Ireną Markevičienę -
ps. Audronę Pakštienę
ps. Aureliją Vaičiulienę - Chicago

Į PASKAUTININKIO
vyr. si. Jūratę Šimkienę - Melbournas
vyr. si. Marytę Špokevičienę - Melbournas
vyr. si. Gaidą Visockytę - Torontas
vyr. si. Adą Sutkuvienę - Chicago
vyr. valt. Rūtą Domarkaitę-Pauperienę - Chicago 
v.si. Danutę Brazdžiūnaitę - Chicago
v.sl. Jolandą Budelskytę - Chicago 
v.si. Jūratę Dambrauskaitę - Torontas 
v.sl. Almą Drešerienę - Montrealis
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visi. Adelę Izokaitienę - Chicago 
v.sl. Mariją Paškevičienę - Chicago 
v.sl. Alę Surdėnaitę - Philadelphia 
v.valt. Marytę Utz - Chicago

Į JŪRŲ PASKAUTININKĖS LAIPSNĮ: 
v.valt. Reginą Dapkienę - Chicago

Ta pačia proga Pirmija apdovanojo LSS ordinais:

PADĖKOS ORDINU 
v.s. Vladą Bacevičių - Clevelandas

PADĖKOS ORDINU SU RĖMĖJO KASPINU 
p. Oną Indrelienę - Torontas 
p. Bronių Saplį - Torontas 
p. Aleksą Grybą - Torontas 
p. Antaną Vasiliauską - Torontas

LELIJOS ORDINU

v.s. fil. Kostą Nenortą - Bostonas
s. Verą Kalendrienę - Torontas
s. Liudą Gvildienę - Torontas 
s. Dalę Lukienę - Washingtonas 
v.s. Haliną Plaušinaitienę - Chicago

ORDINU UŽ NUOPELNUS 
ps. Birutę Abromaitienę - Torontas 
s. Aldoną Biškevičienę - Torontas

Sukaktuvinių metų lapkričio 
1-sios proga, Lietuvių Skaučių Se
serijos Vyriausios Skautininkės 
įsakymu Nr. 95 apdovanojamos 
šios rėmėjos ir vadovės:

ORDINU UŽ NUOPELNUS SU 
RĖMĖJO KASPINU:

dr. Vanda Sruogienė 
p. Alina Vadeišienė

ORDINU UŽ NUOPELNUS:

j.s. Dalia Bylaitienė
s. Ilona Laučienė

TĖVYNĖS DUKROS ŽYMENIU:

ps. Aušrelė Klimienė 
j.ps. Vida Račiūnienė

Lietuvių Skautų Brolijos vadijai pristačius, sukak
tuvinių metų proga šie vadovai pakelti į aukštesnius 
laipsnius:

Į VYR. SKAUTININKO -

s. Romas Fabijonas - Chicago
s. Leopoldas Heiningas - Detroitas
s. Antanas Paužuolis - Chicago
s. Juozas Raškys - New Britain
s. Juozas Balčiūnas - Chicago
j.s. Vytautas Vaitkus - Melbournas

Į SKAUTININKO —

ps. Jonas Lileikis - Omaha
ps. Romas Rupinskas - Chicago
ps. Raimundas Strikas - Chicago

Į PASKAUTININKIO -

vs. Jurgis Jurgutis - Detroitas

PADĖKOS ORDINU APDOVANOT/.S

v.s. Česlovas Anužis - Detroitas

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas 
žemiau išvardintus vadovus ir pavyzdingus skautus 
apdovanojo:

ORDINU UŽ NUOPELNUS -

ps. Narcizą Ramanauską - Melbournas
ps. dr. Rimantą Šarkį - Geelongas
ps. Viktorą Kirkylą - New Yor-kas
s. kun. Praną Dauknį - Melbournas
s. Gintarą Plača - Chicago
ps. Vytautą Raškevičių - Hartfordas
ps. Vytenį Nenortą - Hartfordas
ps. Kęstutį A. Mikėną - Los Angeles
ps. Steponą Zabulį - Hartfordas

ORDINU UŽ NUOPELNUS SU RĖMĖJO 
KASPINU - 

ps. Onutę Abarienę - Detroitas
p. Vytą Didžbalį - New Jersey
p. Angelę Didžbalienę - New Jersey
p. Valentiną Melinį - New Jersey
p. Reginą Melinienę - New Jersey

***
5
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TĖVYNĖS SŪNAUS ŽYMENIU:

ps. Gintarą Nagi - Montrealis
ps. Romą Puodžiūną - Chicago
ps. Ramutį Račiūną - Chicago 
ps. Vidmantą Rapšį - Chicago 
ps. Algį Šliažą - Chicago
s.v.v.sl. - Algirdą Venckų - Chicago

VĖLIAVOS ŽYMENIU -

si. Darių Balzarą - Chicago 
v.sl. Jurį Germaną - Chicago 
V.sl. Ginutį Matutį - Chicago 
v.valt. Marių Narį - Chicago

PAŽANGUMO ŽYMENIU -

si. Tomą Štuopj - Bostonas 
sk. Rimą Gražulį - Bostonas 

sk. Vaidą Matulaitį - Bostonas
sk. Tomą Kiliulį - Bostonas
psl. Tomą Dundzilą - Chicago
vair. Joną Jasulaitį - Chicago
psl. Arą Lintaką - Chicago
psl. Vytą Liškūną - Chicago
psl. Liną Liubinską - Chicago
j.sk. Marių Stropų - Chicago
psl. Robertą Vitą - Chicago
psl. Kęstutį Žilionį - Chicago

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas 
skelbia, kad šie žemiau išvardinti vadovai baigė 
Ąžuolo mokyklą (1977 m. laidą):

v.sl. Edvardas Grybas - Torontas
si. Arūnas E. Gudaitis - New Yorkas
v.sl. Juris Germanas - Chicago
si. Audrius Viktorą - Chicago

KODĖL VI TAUTINĖJE STOVYKLOJE 
NEBUVO ASS PASTOVYKLĖS?

Šis klausimas įvairiais atvejais buvo keliamas 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijai.

Kada pradėjo aiškėti Vl-sios Tautinės Stovyklos 
Amerikoje planai, ASS Vadijai netrukus pradėjo aiš
kėti ir tam tikri ASS narius liečią faktai.

1. Didžiausia dalis ASS narių — studentų vasarą 
turi darbus, būtinai reikalingus užsidirbti lėšų studi
joms ir pragyvenimui. Tie darbai baigiasi rugpiūčio 
pabaigoje ar nėt rugsėjo mėnesį.

2. Tie ASS nariai — studentai-ės ar filisteriąi-ės, 
kurie galėjo į Stovyklą vykti, jau buvo įsipareigoję 
vienokiems ar kitokiems darbams su Seserijos ar 
Brolijos vienetais. Tos pareigos reikalavo stovyklauti 
tų dviejų šakų pastovyklėse.

3. Galinčių ir norinčių stovyklauti ASS pastovyk- 
lėje atsirado vos keliolika. Su tokiu mažu skaičiumi 
sudaryti atskirą pastovyklę buvo neįmanoma.

4. ASS metiniame veiklos kalendoriuje vienas 
svarbiausių vasaros įvykių yra studijų savaitė. Daug 
ASS narių tos savaitės laukė ir reikalavo. Jai rengti 
komisija jau buvo įpusėjusi pasirengimus.

5. ASS Vadijai paaiškėjo, kad VI T.S. ir studijų 
savaitės pilnai suderinti negalima dėl laiko ir lėšų 
reikalavimų. Nenorėdama savo narių atitraukti nuo 
Tautinės Stovyklos įsipareigojimų, ASS Vadija nu
sprendė ir studijų savaitės 1978 m. nerengti, o atidėti 
ją 1979 metams.

ASS Vadija

NAUJOS SKAUTIŠKOJO LAVINIMO 
PROGRAMOS

Skautiškuose užsiėmimuose visi s'engiamės ką 
nors naujo įvesti ir tuo suįdominti bei patraukti jau
nimą. Mūsų vadovams čia padeda patyrimo laipsnių 
programos, kurios yra pritaikytos amžiaus grupėms. 
Specialybės dar papildo ir praplečia skautų susido
mėjimo akiračius.

Vadovų tarpe jau seniai buvo diskutuojami reika
lingi programų pakeitimai ir papildymai, prisitaikant 
laiko sąlygoms. LS Sąjungoje buvo įsteigti prityrę 
skautai-ės, ir Seserija paruošė bei išleido atitinkamas 
patyrimo laipsnių programas.

Brolijoje 1976 m. buvo įsteigtos komisijos išstudi
juoti skautiško lavinimo programas ir pritaikyti jas 
skautų grupėms. Po ilgo darbo bei išsamių diskusijų 
skautų programų komisija ir vilkiukų skyriaus vedė
jas paruošė ir išsiuntinėjo siūlomų programų pro
jektą Brolijos vadovų pasisakymams. Buvo padaryti 
pakeitimai pagal gautus pasisakymus, ir vyko toli
mesnis paruošimas šių programų spausdinimui.

Šiuo metu Brolija išleido patyrimo laipsnių progra
mas laikinam naudojimui vienetuose. Jos nebuvo pri
statytos Pirmijai tvirtinti, kad pasiliktų lankstesnės 
galimiems pakeitimams. Pritaikant jas vienetuose, 
gali atsirasti praktiškų pasiūlymų papildymams. 
Pasibaigus laikino naudojimo tarpui, bus galima 
padaryti siūlomus pakeitimus ir pristatyti Pirmijos 
tvirtinimui.

Vadovams jau išsiųstos naujos vilkiukų, skautų ir 
prityrusių skautų patyrimo laipsnių programos: pra
šau jas įvesti savo vienetuose vietoje buvusių pro
gramų. Vėliau vienetams prisiusime daugiau eg
zempliorių; ją taip pat galite gauti pas LSB tiekimo 
skyriaus informacijos vedėją.

VS inf.
6
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IŠ LS FONDO

VEIKLOS
Lietuviškosios Skautybės Fondas įsteigtas LSS 

Tarybos nutarimu 1975 m. birželio 30 d. LS Fondo 
tikslas — remti skautiškojo jaunimo ugdymą, naudo
jant sukaupto kapitalo palūkanas.

LSF Valdyba sudaro: C. Kiliulis, dr. J. Gimbutas, 
F. Kurgonienė, K. Nenortas, S. Šatienė ir J. Špake- 
vičius. Valdyba administruoja Fonda ir vadovauja 
naujų lėšų telkimui. Didesnėse lietuvių kolonijose 
valdybai talkina pakviesti Fondo atstovai. Fondo 
teisinė patarėja adv. Nijolė Šležienė ir spaudos dar
buose talkina dr. A. Budreckis, A. Samušis, A. Sau- 
laitis ir Č. Senkevičius.

Fondo Valdyba turi įsteigusi leidinių skyrių, kurį 
administravo K. Šimėnas; jam pasitraukus, pareigas 
perėmė A. Danasas. Skyrius yra išleidęs visa eilę 
spaudinių, jų tarpe ir LS Fondo 1975-1977 m. auko
tojų knygelę. Šiais metais suprojektuoti ir pagaminti 
Sukaktuvinių Metų metaliniai ženkleliai, dail. Vyt. 
Jonyno pašto ženklai ir LSF puodeliai.

LS Fondo Valdyba turėjo 13 posėdžių ir 1978 m. 
rugpiūčio 20 d. LS Fondo atstovų ir bičiulių suvažia
vimų Tautinėje Stovykloje.

Kiekvienais metais KOVO mėnuo skelbiamas LS 
Fondo mėnesiu, kurio metu vienetai ir atskiri skautai 
bei vadovai raginami savo aukomis įsijungti į Fondų.

LS Fondo kasos stovis: 1975 m. turėta $2,270?(RJ; 
1976 m. - $19,717.55; 1977 m. — 28,214.57; 
1978.XI.28 - $33,098.40.

LS Fondo gautos palūkanos iki 1977 m. gruodžio 
31 d. paskirstytos taip: Gintaro ir Ąžuolo vadovų 
mokykloms, tautinės Stovyklos rengimui ir skautiš
kai spaudai — iš viso $2,671.19.

Šiuo metu Fondas platina dail. Vyt. Jonyno supro
jektuotus 60-ties metų Lietuvių Skautų Sąjungos 
Jubiliejui pažymėti pašto ženklus. Kviečiame visus 
juos įsigyti ir vartoti siunčiant laiškus. Jie gaunami 
pas LS Fondo atstovus ir kreipiantis į Fondo Val
dybą.

Kviečiu visus savo aukomis prie Fondo prisidėti. 
Auka LS Fondui šiandien yra vienas iš geriausių 
investavimų į mūsų ateitį.

v.s. Č. Kiliulis, 
Pirmininkas
17 Tyler Rd.
Lexington, Mass. 02173

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDO 
RĖMĖJAI

372. Renata ir Julius Špakevičiai, Westwood,
Mass. 100.00

372. Rita ir Alphonse Vanagai, Eastlake, O. 10.00
373. Aurelija Balašaitienė,

Cleveland Hts., O. 10.00
374. Onutė ir dr. Robert Hartquist,

Allen Park, Mich. 25.00
375. Lidija ir dr. Gustas Petersonai,

Dearborn Hts., Mich. 25.00
331. Vladas ir Bronė Kupsčiai, Anglija

(viso $12) 10.00
376. a.a. William Warwick atminimui,

Boston, MA 80.00
377. Povilas Pacevičius, Sterling Hgts., MI 5.00
378. Aleksandras Mikoliūnas, Cleveland, O. 10.00
379. Vytautas Geležiūnas, Cleveland, O. 20.00
380. Ingrida ir Kęstutis Civinskai,

Cleveland, O. 5.00
381. a.a. pulk. A. Stapulionio atminimui,

Boston, MA 100.00
382. Aldona ir Vytautas Kamantai,

Darien, ILL. 10.00
383. Liolė ir Kazys Kazlauskai,

Southfield, Ml 10.00
384. dr. S. Pacevičienė, Adelaide,

Australia a 10.00
385. Atsargos Karių Ramovė, Adelaide,

Australia a 15.00
386. D. Dunda, Adelaide, Australia a 2.00
387. V. Ilgūnas, Adelaide, Australia a 10.00
388. R. Andriekus, Adelaide, Australia a 5.00
389. Sofija ir Adolfas Jelioniai,

Chicago, ILL. 100-00
390. Anna Muzikevicz, Easton, PA 8-00
392. Bronė Jankienė, Geelong, Vic.,

Australia 10.00
393. Alfonsas Baltrūnas, Geelong, Vic.,

Australia 10.00
394. Palavikai, Balart, Vic., Australia 20.00
395. Ona ir Pranas Zailskai, Cicero, IL 10.00
396. Jomantai, Sr., N. Geelong, Vic.,

Australia 10.00
397. Vaičekauskai, N. Geelong, Vic., 

Australia
398. Gailiai, Geelong, Vic., Australia
399. Juozas Rapkauskas, N. Geelong, Vic., 

Australia
400. Žvirbliai, N. Geelong, Vic., Australia
401. kun. Pranas Dauknys, Kensington,

Vic., Australia
402. Algirdas Karpavičius, N. Geelong, 

Vic., Australia

10.00
10.00

25.00
5.00

10.00

30.00
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403. Geelong LSK “Vytis”, N. Geelong, 
Vic., Australia

404. Kajetonas Starinskas, Chillwell,
Vic., Australia

405. Agota Jančiauskienė, N. Geelong, 
Vic., Australia

406. Brigita Starinskienė, N. Geelong, 
Vic., Australia

407. Geelongo Lietuviu Sąjunga, Geelong, 
Vic., Australia

408. ‘Ignas Dargvainis, N. Geelong, Vic., 
Australia

409. Narcizas Ramanauskas, Hill, Vic., 
Australia

410. Juozas Medelis, N. Geelong, Vic., 
Australia

411. Česlovas Volodka, N. Geelong, Vic., 
Australia

412. Vytautas Mačiulis, N. Geelong, Vic., 
Australia

322. Valentina ir Balys Barkai, Concord, 
NSW, Australia (viso $30)

414. Pranas Baltuonis, La Salle, Queb., 
Canada

415. Dalia ir Jaunutis Gvildžiai,
Franklin, MI

416. Albina ir Adolfas Setikai,
St. Catherines, Ont., Canada

417. Danutė ir Kazys Batūros, Toronto, 
Ont., Canada

418. Gražina Makaitienė, Norwood, MA
419. Konstancija ir Vaclovas Nenortai, 

Hartford, CT
420. Rima ir Romas Bričkai,

Dorchester, MA
421. Vladas Bacevičius, Cleveland, O.
422. Izidora ir Vaidevutis Mantautai, 

Hartford, CT
423. Giedrė ir Algirdas Budreckiai, 

Wollaston, MA
424. Irena ir Eugenijus Vilkai, Valencia, CA
425. Rima ir Juozas Bružai, Wappingers 

Falls, NY
426. dr. Petras Vileišis, Waterbury, CT
427. B. ir J., Chicago, ILL.
428. Liudair Algis Rugieniai, Warren, MI
429. Aldona ir Laimis Venckus, Santa

Monica, CA
430. Elena ir Vytautas Vidugiriai,

Palos Verdes, CA
.431. Jadvyga Budrienė, Strongville, O.
434. a.a. Romutės Paliulytės atminimui, 

Waterbury, CT
436. S. Bostono Lietuvių Amerikos 

Piliečių Draugija

437. Morta ir Vincas Stankauskai,
25.00 Cleveland, 0. 25.00

438. “Palangos” vietininkija, Sao Paulo,
10.00 Brazilija 50.00

439. Julius Janulis, Cleveland, 0. 10.00
10.00 440. Šv. Kazimiero parapija, Sao Paulo,

Brazilija 50.00
5.00 441. a.a. J. Pranckevičiaus atminimui,

Worcester, MA 155.00
50.00 442. Donna ir Romas Kiliuliai,

Waltham, MA 15.00
10.00 443. Irena ir Petras Navazelskiai,

Westwood, MA 200.00
20.00 444. Aldona ir Vytautas Dabrilos,

Dorchester, MA 50.00
10.00 445. a.a. V. Dambrausko atminimui,

Brockton, MA 100.00
20.00 446. a.a. Stasės Grigaitienės atminimui,

Lexington, MA 10.00
20.00 447. “Baltijos” skaučių tuntas, Boston, MA 100.00

448. Bostono Lietuvių Bendruomenė 25.00
20.00 449. Liuda ir Vincas Apaniai, Cleveland, 0. 25.00

450. Izabelė Jonaitienė, Cleveland, 0. 25.00
15.00 451. Gerald Van Alstine, Ravena, N.Y. 5.00

452. “Palangos” tuntas, Los Angeles, CA 25.00
100.00 453. St. Peteršburg’o skautininkai, FL 137.18

20.00

10.00
10.00

10.00

30.00
110.00

5.00

10.00
25.00

20.00
50.00
25.00

100.00

100.00
20.00

Taip Toronto skautai vyčiai papuošė savo 
palapinę VI Taut. Stovykloje Paxton, Mass.

v.s. V. Kizlaičio nuotr.

444.94

20.00

8
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Mylimai seseriai

A.A. GENOVAITEI ŽIDONIENEI
mirus, v.s. Bali Vosylių — Skautu Aido redakcinės 
Šeimos narį — giliai užjaučiame ir guodžiame Walter 
Raleigh žodžiais:

"Mūsų gyvenimas yra tik kelionė į. namus".

SKAUTU AIDO
redakcinis kolektyvas

...Kai prieisiu kapo rimtį 
Ir užges šviesa dienos, 
Nebegrįšiu pasiimti 
Aš sekundės nei vienos...
Tik svajonės Šauks žydėti, 
Plaks gaji širdis jaunai, 
Žemė nepaliaus kuždėti: 
Per trumpai čia gyvenai...

J. A. Jūragis 
r

Mylimai Mamytei

v.s. IRENAI RUSECKIENEI

parėjus Namo, liūdesy likusias seses — DANGUOLE 
BANEVIČIENĘ ir GIEDRĘ MICKIENĘ su Šeimomis giliai 
užjaučia

Vyriausia Skautininkė
ir

Seserijos Vadija

A.A. JONEI ILGŪNAITEI-MIKUŽEVIČIENEI 
Vilniuje 'mirus, reiškiu gilią skautišką užuojautą jos 
broliui v.s. STASIUI ILGŪNUI ir artimiesiems.

Vladas Bacevičius

LEIDINYS APIE VI TS 
AUSTRALIJOJE

Melbourne, Australijoje, įvyku
siame VI TS Rengimo komiteto 
posėdyje kilo sumanymas išleisti 
leidinį apie 1978 m. sausyje vyku
sią VI TS Gilwell Parke. Šiam lei
diniui medžiagos surinkimas ir

i A.; . . . e Pi-
Aidų” redaktoriui kun. s. Pr.

Daukniui ir s. Alb. Pociui. Šiuo 
metu medžiaga kaupiama; vasario 
pabaigoje leidinio projektą skaitys 
Rengimo komiteto nariai. Vėliau 
leidinys bus spausdinamas ofseto 
būdu.

MAŽ. LIETUVOS LIETUVIO 
DAILININKO PARODA 

HONOLULU UNIVERSITETE

Ji vyko nuo lapkričio 18 iki 
gruodžio 15 egzotiškos Havajų 
salos sostinės universitete (jis ją ir 
ruošė).

Prano Domšaičio, Prūsijoje gi
musio, plačiai pasaulį aokeliavusio 
ir Pietų Afrikoje mirusio (1880- 

1965) dailininko kūrinių paroda iš
garsino lietuvių vardą, supažindino 
su mūsų tauta, su Lietuvos pei
zažu. Parodoje buvo eksponuojama 
80 Pr. Domšaičio kūrinių: aliejus, 
akvarelė, pastelė, grafika, piešiniai 
ir siuvinėjimai.

Ta proga išleistas ir dailus 
parodos katalogas; visur pažymi
mas neiškraipytas dailininko lietu
viškas vardas ir pavardė.

SKAUTININKO ALB. POCIAUS 
NUOPELNAS

Australijoje, Melbourne, lei
džiamuose “Tėviškės Aiduose” 
(Nr. 1-1145) rašoma, kad Mel
bourne dienraščio “The Herald” 
rugpjūčio 3 d. laidoje buvo įdėtas 
Melbourne Lietuvių Bendruome
nės pirmininko s. Albino Pociaus 
straipsnis, kuriame jis rašo apie 
Sov. Sąjungos koncentracijos sto
vykloje kalinamą lietuvį Viktorą 
Petkų ir kitus lietuvius kalinius.

To laikotarpio kelių savaičių 
bėgyje s. Alb. Pociaus straipsniai 
apie Lietuvą Australijos didžiojoje 
spaudoje pasiekė 1.800.000 egz. 
tiražu.

Praėjusių metų gruodžio 15 
Melbourne įvykusiame jo pager
bime Australijos parlamento narys 
Hon. Bruce Skeggs, sveikindamas 
veiklųjį lietuvį, pažymėjo, kad jis 
nenuilstamai kelia žmogaus teisių, 
savo tėvynės Lietuvos reikalus; 
yra aktyvus daugelyje organiza
cijų: vadovauja Pabaltiečių Tary
bai, Pavergtųjų Tautų Tarybai. 
Įsteigė Australian National Ethnic
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Council; kartu yra ir vienas veik
liųjų skautų vadovų.

Džiugu, kad mūsų skautininkas 
taip nuoširdžiai ir neatlaidžiai rū
pinasi Lietuva ir lietuvius išeivius 
liečiančiais reikalais.

ggggggggcgggggggggggggggggcg,

M-_. šnapštys, gyv. Dearborn, 
Mich., 1977 m. pradžioje užsakė 
SKAUTŲ AIDĄ savo dukrelėms 
(dabar 7 ir 9 metų). Savo mums 
rašytame laiške mini, jog dukrelės 
anksčiau skaitė EGLUTĘ. Toliau 
rašo: “Patirtis rodo, kad SKAUTŲ 
AIDAS per daug “toli” nuo 
EGLUTĖS. Mergytės tai labai 
jaučia. Nejau SK. A. šykšti me
džiagos patiems jauniesiems. Ar 
tai redaktorių nesuvokimas tos... 
padėties... ar yra kitas skautų lei
dinys, kuris užpildo tą spragą?”

Susirūpinusiam tėveliui mielam 
M. šnapščiui yra nelengva atsa
kyti. Mat, pirmiausia ŠKAUTŲ 
AIDAS yra oficialus Lietuvių 
Skautų Sąjungos organas (žiūr. 2 
virš. psl.). Eidamas 56 metus, 
SKAUTŲ AIDAS niekad nebuvo 
vaikų žurnalu. Tačiau kiekviena 
proga SK. A. stengiasi dėti lengvų 
skaitinių, eilėraščių, piešinių, pačiu 
jaunųjų rašinių.

EGLUTĘ skaityti privalėtu 
kiekvienas vilkiukas ir kiekviena 
paukštytė.
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f RAŠYKIME IR SIUNTINĖKIME j 
| SKAUTIŠKUS ATVIRUKUS! |

8 lietuviški skautiški 
g atvirukai su persiuntimu — į 
§ tik 1 dol. g

Rašyti: g

g Vladas Bacevičius B

TĖVYNĖS ŽIDINYS - Sydnė- 
jaus, Australijoje, Senųjų Skautų 
Židinio biuletenis, Nr. 8. Leidžia 
TŽ Talka. Tai rotatoriumi spaus
dinamas šio veiklaus vieneto 3 psl. 
žiniaraštis, datuotas 1978.12.15. 
Jame — šventiniai sveikinimai, 
Židinio veiklos aprašymai, prane
šimai. Įdėtas ir Kalėdų tema eilė
raštis.

TĖVIŠKĖS AIDAI — Melbour
ne, Australijoje, leidžiamas savait
raštis. Vyr. redaktorius — kun. Pr. 
Dauknys, 18 Henry St., Kensing
ton, Vic. 3031, Australia. Eina 
23-sius metus. Savaitraštis įdo
mus; jame gana daug žinių ir iš lie
tuvių skautų veiklos.

MŪSŲ PASTOGĖ — Australijos 
lietuvių savaitraštis, išeinąs Syd-

■GQGGCGGGGQC GGGG

Perkelta iš 2 pusi.

Miela “Skautų Aido” redaktore,

Kviečiame “Skautų Aidą” prisi
dėti prie Vilniaus Universiteto 400 
metų sukakties minėjimo. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija šia 
proga rengia minėjimą Chicagoje 
1979 m. rugpiūčio 31 - rugsėjo 3 d.

Tuo tarpu speciali spaudos ko
misija, vadovaujama kun. V. Bag-- 
danavičiaus, teikia spaudai įvairių 
žinučių apie Universitetą. Mūsų 

GGGOGGGGGGGGG0G0GGOGGQGGQGG00GG

nėjuje. Redaguoja Vincas Kazokas. 
Red. Patariamoji Komisija — L 
Jonaitis, A. Reišgys. Adm. adre
sas: P. O. Box 550, Bankstown, 
N.S.W. 2200, Australia.

Lankydama Australijos ir kitur 
pasaulyj gyvenančius lietuvius jau 
trisdešimtį metų “Mūsų Pastogė" 
dažnai pamini skautiškos veiklos 
įvykius periodiškai pasirodančiame 
skautų skyriuje.

Malonu, kad šie abu savaitraščiai 
reguliariai lanko ir “Skautų Aido” 
redakciją, informuodami apie mūsų 
brolių ir sesių veiklą Australijoje.

LIETUVIŲ DIENOS. Gruodžio 
mėn. nr. Šį lietuvių ir anglų kalbo
mis gausiai nuotraukomis ilius
truotą žurnalą redaguoja Redak
cinė Kolegija; leidėjas — Ant. Ski- 
rius. Adresas: 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, Cal., 90029. Prenu
merata — 15 dol. metams.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELI
GINĖS ŠALPOS RĖMĖJŲ MAL
DOS KALENDORIUS 1979 me
tams. 32 psl., kišeninio formato. 
Maldos už Lietuvą lietuvių ir anglų 
kalbomis. Išleido Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa.

GGGGGGGG0&3G

spaudos bendrądarbiai gali pasi
naudoti šiomis žiniomis ar net pa
ruošti kitokių straipsnių savo skai
tytojams.

Spaudos komisijos tikslas: infor
muoti mūsų lietuvišką visuomenę 
apie Vilniaus Universiteto reikšmę 
ir svarbą Lietuvai ir lietuviams per 
visus jo egzistavimo metus.

Ačiū už Jūsų dėmesį.

Ramunė Kubiliūtė, 
Spaudos komisijos narė

| 17936 Neff Rd.
= Cleveland, Ohio 44119
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REDAKCIJOS
PARAŠTĖJE

Šis numeris skirtas praeitų metų 
gruodžiui ir 1979 m. sausiui, tad ir 
yra puslapių skaičiumi šiek tiek 
didesnis.

Nauji Metai visada atneša pasi
keitimų, naujumų. Taip yra ir 
mūsų redakcijos pastogėje: po 
trejų metų darbo reikia tarti 
“sudiev” (arba gal “iki pasima
tymo”) visiems mieliesiems ir arti
mais tapusioms SKAUTŲ AIDO 
skaitytojams, rėmėjams ir talki
ninkams, kurių gerų norų ir kūry
binių pastangų dėka šis žurnalas 
pateikdavo naudingos skautamoks- 
lio medžiagos, istorinių įvykių, 
skautiškos minties apsakymų, 
įdomybių. Jaunųjų (taip pat ir 
vyresniųjų) korespondentų dėka 
sužinodavome, kas vyksta čia pat 
ir net tolimiausiuose pasaulio kam
peliuose, kur veikia judrūs, neap
snūdę broliai ir sesės. Su Jūsų 
talka SKAUTŲ AIDAS buvo 
jaunatviškas, judrus, skubantis 
kartu su laiko dvasia, nors ir besi- 
vėluojantis... Čia jau redaktorės, 
ne Jūsų, kaltė, už ką tebūna at
leista.

Labai ačių ir neskautams bičiu
liams; iš jų laiškų ir prisiunčiamos 
medžiagos galėjai justi, kaip jie 
savo dvasia artimi lietuviškajai 
skautybei.

Dėkinga širdimi tariu seserišką 
AČIŪ visiems redakcijos na
riams — SKAUTŲ AIDO šeimai, o 
ypač savo pavaduotojui broliui 
BALIUI VOSYLIUI. Tik Jūsų visų 
dėka riedėjo SKAUTŲ AIDO 
vežimas!

Devynerius metus “finansų mi- 
nisteriu” išbuvusiam s. AUGUS
TINUI ORENTUI už kruopštų 
darbą ir ištvermę skautiškai spau
džiu kairę; naujajai administrato
rei v.s. MALVINAI JONIKIENEI 
linkiu geriausios kloties! Visų Jūsų 
darbo dėka MŪSŲ DIDŽIĄJĄ 
ŠEIMĄ jungia “viena mintis, viena

vyr.sk.v.si. T. Gaidelytės pieš.

daina”.
Tegyvuoja Toronto SKAUTŲ 

AIDO skilties darbščiosios sesės ir 
ponios su skiltininke ps. Birute 
Abromaitiene!

Daug geriausių linkėjimų nauja
jam redaktoriui ir naujosios re
dakcinės šeimos nariams: lakių 
minčių, malonių valandėlių žurnalo 
puslapius puošiant ir gausaus 

Kai susidraugaujame!
Rochesterio, Philadelphijos ir Paxton, Mass.

kitų vietovių skautai VI TS v.s. V. Kizlaičio nuotr.

bendradarbių būrio! Lietuvių liau
dies priežodžiu — “trukt vadžios — 
ir vėl iš pradžios”...

Garsiai ir šauniai teaidi mūsų 
SKAUTŲ AIDAS!

Lieku kartu budėti —

Sesė Sofija
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I DIDŽIOJI SeiffM
ANGLIJA IŠ LAIKO PERSPEKTYVOS

Stovyklos metu per Laisvės 
Radiją buvo perduotas šis sveiki
nimas pavergtos Lietuvos jauni
mui:

Mes, lietuvių jaunimas, susirin
kęs Lietuvių Sodyboje, Headley 
Parke, Anglijoje, sveikiname jus, 
Lietuvos jaunime, ir jungiamės su 
jumis visų lietuvių siekime išlai
kyti lietuvybę ir atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę lietuvių tautai.

*♦*
Kadangi Didž. Britanijos Lietu

vių Sąjunga paskelbė 1977 metus 
Jaunimo Metais, Anglijos Rajono 
skautų - jaunimo stovykla (jau 
28-ji) buvo didesnio masto, daugiau 
lituanistinio pobūdžio. Joje daly
vavo iš JAV, Kanados, Vokietijos 
ir kitų vietovių skautai ir jaunimas. 
Ji įvyko Lietuvių Sodyboje, 
Headley Parke, netoli Londono.

Šia stovykla buvo bandyta pri
traukti kuo daugiau neskautaujan- 
čio jaunimo į mūsų gretas; jei ir ne 
į skautiškas eiles, tai bent prie lie
tuviško gyvenimo, nuo kurio didelė 
dalis jaunimo jau nutolo ir daugeliu 
atvejų dingsta svetimųjų tarpe. 
Vadovų ryžtas buvo supažindinti 
jaunimą su Lietuvos istorija, tau
tiška kilme, lietuviškomis .tradici
jomis ir t.t. Stovyklos ruošai dau
giausia darbo ir pastangų dėjo 
Londono ir jo apylinkių tautiečiai.

Stovykla buvo pavadinta Vytau
to Didžiojo vardu. Joje stovyklavo 
101 jaunuolis. Stovyklai vadovavo 
v.s. J. Maslauskas; jo pavaduoto
jas — R. Šova. Stovyklautojų 
dvasios vadai — kun. V. Kamaitis 

ir kun. A. Putcė.
Seserijos Dubysos pastovyklei 

vadovavo s. J. Traškienė; jos pa
vaduotoja -vJskĮ.sl. D. Traškaitė, 
adjutante — R. Baltrušaitytė iš 
JAV.

Brolijos Vinco Kudirkos pasto
vyklei vadovavo s. St. Br. Vaitke
vičius; jo pavaduotojas — ps. M. 
šiušelis.

Vytauto Didžiojo stovyklos va
dovai.

s. St. Br. Vaitkevičiaus nuotr.

iniiiiiiiiuuiiiiitiin.n,Įni...rnininiinniiiiiminii
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Ir praėjusią — 1978 m. — vasarą 
įvyko Anglijos - Vokietijos Rajono 
skautų - jaunimo stovykla, kurios 
dalyviai jungėsi mintimis su VI TS, 
vykusia JAV, Paxton, Mass. Joje 
iš Anglijos atvykęs stovyklavo 
Rajono vadas v.s. J. Alkis, stovyk
loje ėjęs vyriausio ląužavedžio 
pareigas.

Anglijos sesės ir jų viešnios vė
liavų nuleidimo ceremonijoje sto
vykloje.

V. Motuzo nuotr.
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RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONAS

"NEMUNĖLIO" STOVYKLĄ 
PRISIMINUS

Linksmos “Nemunėlio” stovyk
los paukštytės su pora svetelių 
brolių.

v.sl. M. Stočkutės nuotr.

Paskutinis laužas. Paskutinė 
mano jaunesnių skaučių stovykla. 
Kitais metais jau stovyklausiu su 
geltonšlipsėm, gal net ir geltoną 
kaklaraištį gausiu! Prisimenu ir, 
rodos, girdžiu sesės Giedrės balsą: 
“Sesės, greitai pasiruoškite vėlia
vos pakėlimui!” Taip prasidėjo 
mūsų 1978 m. stovykla.

Stovyklavo 17 paukštyčių ir 23 
vilkiukai. Stovyklai vadovavo ps. 
Algis Šėkas. Mūsų vadovės buvo 
vyr.sk. G. Petraitienė, D. Jusio- 
nienė, L. Reivydaitė, M. Stočkutė, 
R. Vilkaitė ir I. Bužėnaitė. Vilkiukų 
vadovai buvo ps. G. Radvenis, ps. 
V. Koklys, V. Dabšys ir A. Leškys. 
Labai skaniai maitino sesės I. Pe- 
tokienė ir K. Petrušienė. Žaizdas 
gydė ps. L. Jarašūnienė. Pinigus 
tvarkė R. Mulokienė.

Gražiai susitvarkiusios savo pa
lapines ir rajoną, pradėjome sto
vyklos programą. Rytą, švilpukui 
sušvilpus, bėgom mankštos daryti, 
kurią man teko pravesti. Po pus
ryčių ir inspekcijos mokėmės dainų 
ir įvairių rankdarbių. Padarėm 
labai gražų albumą ir Lietuvos 
žemėlapį medyje. Kiekvieną dieną 
važiavome maudytis į amerikiečių 
skautų baseiną; po to sekė pietūs, 
poilsis ir užsiėmimai. Po vakarie
nės būdavo vėliavų nuleidimas ir 
laužas. Tai mano mėgiamiausia 
dienos dalis. Kiek daug gražių 
pasirodymų sukūrėm ir dainų dai
navom! Stovykloje vyko daug kon
kursų. Skilčių konkursą laimėjo 
mūsų skiltis, surinkus daugiausia 
taškų. Tai Živilė — kuri rami, 
tvarkinga ir draugiška. Saulė — 
gabi, visados skuba. Gailė — drau
giška, plona, Birutė — rimta, ma
loni.

Iki pasimatymo kitais metais!

sk. kand. Audrė Koklytė, 
Palangos tuntas

Gal jūs jau manėte, kad Los 
Angeles Palangos skaučių tuntas 
visiškai nustojo veikęs? Ne! Ra
miojo Vandenyno krantuose mes 
dirbam ir krutam. Norėčiau trum
pai papasakoti kas čia pas mus 
vyksta.

Kovo 12 įvyko Kaziuko mugė. 
Palangos tuntas joje taip pat daly
vavo. Mūsų sesės pardavinėjo 
įvairius rankdarbius: gintarinius 
papuošalus, medžio dirbinius... 
Kaip ir kasmet, Kregždžių paukš
tyčių draugovė turėjo loteriją. 
Buvo ir daug skanių kepsnių, kurių 
praeiviai negalėjo atsisakyti. Buvo 
dar ir kitas stalas, kuris buvo ap
krautas mūsų visų mylimos sesės 
iš Chicagos v.s. A. Namikienės 
medžio dirbinių. Jos gražūs rank
darbiai pritraukė daugelį mugės 
lankytojų. Sesė Alė Palangos tunto 
niekad neužmiršta ir mes jai esame 
labai dėkingos. Mugė praėjo labai 
sklandžiai ir gražiai.

Nors esame toli nuo kitų skau
tiškų vietovių, bet sąskrydžiuose 
stengiamės dalyvauti. Seserijos 
vadovių sąskrydyje “Amžinasis 
Pažadas” Los Angeles mūsų se

sėms atstovavo v.sl. St. Koronke- 
vičienė.

Kun. Gražinos vyr. skaučių bū
relio vadovei psl. K. šermukšnie- 
nei iš pareigų atsisakius, naująja 
vadove paskirta v.sl. St. Koronke- 
vičienė.

Gegužės 13 skautės ir skautai, 
paruošti s. L. Vilimienės su p. VI. 
Gilio pagalba, Lietuvių radijo pro
gramoje atliko J. Kaributo mon
tažą “Dovana motinai”.

Gegužės 21 iškyloje, San Gabriel 
kalnuose, mūsų tuntininkė sesė B. 
Prasauskienė davė paskautininkės 
įžodį. Kun. Birutės prit. skaučių 
dr-vės draugininke v.sl. I. Bužė
naitė baigė Gintaro Vadovių Mo
kyklą, ir jai buvo įteiktas ženklelis. 
Iškyloje buvo paskelbtos 3 naujos 
vyr. skautės kandidatės: R. Stan- 
čikaitė, L. Narkevičiūtė ir D. 
Petronytė, sudariusios kandidačių 
būrelį, kuriam vadovaus s. D. So- 
deikienė. Jūratės skaučių dr-vės 
kelios sesės davė skautės įžodį.

v.sl. Regina Vilkaitė

***
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Trakų pastovyklės broliai ri
kiuotėje — Los Angeles Vl-jgj — 
mažojoj TS.

M. Sodeikos nuotr.

Lapkričio 12 atšventėme LSS 60 
metų sukaktį. Pirmuoju sniegu 
pasipuošusios kalnų viršūnės svei
kino seses ir brolius, skubančius į 
šv. Kazimiero bažnyčią. Vienetų 
vėliavoms plevėsuojant jie žygiavo 
į šv. Mišias, kurias atnašavo ir 
reikšmingą pamokslą pasakė kun. 
Bruno Markaitis, S.J. Klebonas 
prel. J. Kučingis taip pat sveikino 
skautus-es, švenčiančius savo jubi
liejų.

Vėliau rajono vadas s. V. Vidu
giris atidarė iškilmingą sueigą. Jo 
pakviesta v.s. Valė Barmienė nu
kėlė visus mintimis į skautybės 
kūrimąsi Lietuvoje, į Tautines 
Stovyklas, Baden-Powellio atsilan
kymą Palangoje, papasakojo apie 
išeivijos skautiją. Dar sveikino v.s. 
J. Kuprionis, gen. konsulas Vyt. 
Čekanauskas ir dvi netikėtos vieš
nios iš “tolimųjų rytų”: Gintaro 
Mokyklos vadovė v.s. V. Aleknienė 
ir Kanados Rajono vadeivė s. L. 
Gvildienė. Po to sekė apdovanoji
mai, Gintaro Mokyklos baigimo 
ženklelio įteikimas ir tunto įsaky
mai. Pasveikintas Kalniškių tunto 
brolis, psl. J. Žukas, iš vakaro 
pasipuošęs skauto vyčio kaklaraiš
čiu ir sk.v. si. R. Paškauskas, 
perėmęs prityrusių skautų būrelio 
vadovavimą. Tuntininkai — ps. B. 

Prasauskienė ir ps. K. Mikėnas — 
pristatė skautes-tus, dalyvavusius 
abiejose Tautinėse Stovyklose, 
dėkojo tėveliams, sudariusiems 
sąlygas kelionėms į jas ir Kun. 
Gražinos vyr. skaučių būreliui, 
pinigine auka rėmusiam vykusias 
seses.

Po skaučių atlikto montažo ir 
lauželio su stovyklose pamėgtomis 
dainomis, visi skirstėsi namo pa-

AUSTRALIJA GELEŽINIO VILKO
Z

Lapkričio 28 įvykusioje ASS 
Sydnejaus skyriaus sueigoje šie 
broliai ir sesės buvo pakelti į filis
terius: s. kun. P. Butkus, s. V. Bu- 
kevičius, v.s. A. Jakštas, ps. E. Jo
naitienė ir ps. P. PuHinen.

*♦*

Sausio 5 Sydnejuje, Australijos 
Rajono vadeivės S. Pajautos 
Pullinen namuose, susirinkusiame- 
skautininkų būrelyje skautininko- 
ės įžodį davė ps. fil. E. Jonaitienė, 
ps. t.n. G. Viliūnaitė ir j.ps. fil. Alg. 
Žilinskas. Jaukioje sueigoje ir pa
bendravime dalyvavo skauti- 
ninkų-ių.

*♦*

Melbourne Džiugo tuntas gruo
džio 2 suruošė tunto metinę sueigą

Los Angeles VI TS vadovai su 
stovyklos viršininku v.s. V. Svi- 
dersku, . stovykloje atšventusiu 
skautavimo ir savo amžiaus su
kaktis.

M. Sodeikos nuotr.

jutę, kad musų gretos nemažėja ir 
pastangos yra įvertinamos.

ps. Birutė Prasauskienė

Wonga Parke. Sueigai vadovavo 
tuntininko pavaduotojas s.v.v.sl. 
Alg. Milvydas.

***

Geelongo Šatrijos tunte skau- 
tauja apie 28 skautai-ės. Tuntui 
vadovauja s. dr. R. Šarkis.

***

Praeitų metų gruodžio 2 Syd
nejaus skautai vyčiai iškilmingai 
paminėjo savo būrelio veiklos 
sidabrinę sukaktį. Būrelio pradžia 
buvo kukli — vos 5 nariai, iš kurių 
trys dalyvavo šiame minėjime; tai 
s. T. Rotcas, v.s. B. Žalys ir s.v. 
v.si. V. Šliogeris. Šio veiklaus vie
neto eiles yra perėjęs 81 skautas 
vytis. Iš jų 7 jau yra mirę. Jie buvo 
pagerbti tylos minute. Būrelyje
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dabar yra 24 aktyvūs vyčiai. Jiems 
vadovauja s.v. v.sl. R. Radauskas.

Būrelio steigėjai buvo apdova
noti specialiai šiai sukakčiai pami
nėti pagamintais skydais su Gele
žinio Vilko emblema.

Po visų'žodžių ir linkėjimų pus
šimtis susirinkusių skautų vyčių ir 
jų svečių bei viešnių sujungė ran
kas kitam dvidešimtpenkmečiui 
(mažiausiai!) tęsti būrelio plačią 
skautišką ir visuomenišką veiklą 
jaunatviškoje dvasioje.

Melboumo Džiugo tunto sto
vykloje štabas priima komendanto 
Vido Sadausko raportą.

Iš kairės: s.v. Z. Jokūbaitis, 
v.s.si. B. Šaulytė ir v.s.v.sl. B. 
Prašmutaitė.

AUSTRALIJA

Australijos Rajono stovykla 
įvyko 1979 m. 2-14 Aušros tunto 
stovyklavietėj, Ingleburne, prie 
Sydnėjaus. Joje dalyvavo apie 80 
skautų - skaučių. Stovyklai vado
vavo v.s. dr. A. Mauragis, sesių 
vadovė — vyr.sk. v.sl. Birutė 
Prašmutaitė. Stovykloje be Aušros 
tunto skautų-čių, dalyvavo Mel
bourne Džiugo tunto, Canberros 

Baltijos viet-jos bei kitų vienetų 
skautai-ės.

Stovykla buvo pavadinta Olego 
Truchano vardu. Olegas Trucha- 
nas — keliautojas, tyrinėtojas, 
gamtos mylėtojas. Gyveno Tasma- 
nijoje, kur pasižymėjo gamtos 
apsaugojimo ir išlaikymo veikloje. 
Taip pat jis buvo labai geras foto
grafas ir savo kelionių į Tasmanijos 
tolimus kalnus ir slėnius metu yra 
padaręs puikių fotografijų. Jo pri
siminimui draugai išleido knygą — 
Truchano fotografijų rinkinį, ku

riame parodoma jo meilė gamtai. 
Knyga atskleidžia tolimos Tasma
nijos grožį, kurį nedaug kas yra 
matęs, bet Truchano dėka, dabar 
gali su ja susipažinti.

Olegas Truchanas gimė 1923 m. 
Šiauliuose, į Australiją (Tasma- 
niją) atvyko 1948 m. Žuvo 1972 m. 
sausio mėn. kelionėje upe Tasma
nijos pietvakarių neapgyventuose 
plotuose. Jo žmona ir šeima sto
vyklai padovanojo tris minėtas 
knygas, kurios buvo įteiktos pa
vyzdingiausioms skautams-ėms: 
paukštytei Marinai Cox, skautei 
Loretai Čižauskaitei ir skautui 
Dariui Olšauskui.

Sydnėjaus skautų stovyklavie
tėje Ingleburne uoloje liko iškaltas 
Olego Truchano vardas 1979 metų 
rajoninei stovyklai atžymėti.

P.P.

Malda vėliavas nuleidžiant Aus
tralijos rajono stovykloj, Ingle
burne.

Nuotraukoj — dalis vyčių, sto
vyklos adjutantas sk.v.sl. L. Vai- 
čiulevičius, stovyklos viršininkas 
v.s. dr. A. Mauragis, virš, pava
duotojas — s. A. Karpavičius, ir 
skautai bei jaun. skautai su savo 
vadovu.
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riša kaklaraištį D. Kiršteiniui. De- 
ĮŽODŽIAI šinėje — ps. E. Jakulis prisega Pa

žangumo žymenis broliams Miški- 
Kairėje - Rochesterio Dainavos nįui ir a. Spirikaičiui.

vie t-jo s vietininkas v.s. St. Ilgūnas yi_ Bacevičiaus nuotr.

CHICAGO PRALEISTAS LAIKAS 
GAMTOJE

Pernai vasarą Rako miške mes 
labai gražiai ir linksmai stovykla
vome. Pamokas turėjome geras. 
Ar norėjome ar ne, reikėjo viską 
pačioms pasidaryti.

Pasistatėm virtuves — kiekvie
na skiltis prie savo palapinės. Sta
tėm stalus, suolus; rišom mazgus, 
net pirštus skaudėjo. Medyje pa
kabinom dėžę maistui laikyti; tu
rėjom ir šaldytuvą giliai žemėje. 
Žinoma, reikėjo ir malkų ugniai 
užkurti; ėjom per mišką ir rinkom, 
kiek tik galėjom. Draugininkės
kartodavo, kad be malkų neužkur- 
sim ugnies ir negalėsime gaminti 
valgio.

Virimas buvo lengviausias ir 
įdomiausias darbas. Virėm avižai- 
nę, kepėm bifšteksus; visos norė
jom būti virėjomis! Sesė Rūta davė 
mums visokių skanių receptų, mė- 
ginom visus. Nemėgiamiausias 
darbas buvo plauti indus. Reikė
davo atnešti iš virtuvės karšto 
vandens į pastovyklę; kelias buvo 
ilgas. O kai reikėdavo puodus 
šveisti, tai būdavo visai liūdna. 
Nuo vandens pirštai pasidarydavo 
raukšlėti ir negražūs. Be to, rei
kėjo dar ir palapines susitvarkyti.

Mes labai entuziastingai puo
šėme stovyklą. Vyresnės skautės 
statė didžiuosius vartus. 0 mes, 
prityrusios skautės, sunkiai dir
bom, įruošdamos skelbimo lentą: ir 
vėl mazgų rišimas ir pirštų skau
dėjimas... Reikėjo didelių, tiesių 
šakų. Kirtom nudžiūvusius me
džius, įdomus, bet sunkus darbas. 
Pagaliau išmokome naudoti piūklą 
ir kirvį.

Kai nevirdavom vakarienėš, ne- 
šveisdavom puodų, nerišdavom 

mazgų ir nerinkdavom malkų, 
eidavom klausytis paskaitų. Nors 
ir norėdavome pailsėti, bet įdomu 
buvo kalbų pasiklausyti. Sužino
jome, kokio maisto gali miške rasti 
ir valgyti. Taip pat sužinojome, 
kaip atpažinti medžius, surišti ko
pėčias iš virvių ir taip toliau. Dis
kutavome skautiškas taisykles ir 
kitas įvairias temas.

Yra tikrai verta priklausyti 
skautų sąjungai, nes per šią orga
nizaciją galime išmokti daug to, ko 
mokyklose nemoko. ... T v ...

Ale Jonušaite
Kernavės tuntas

Linksmi stovyklaujančių kerną- 
viečių veidai sulaukus svetelių — 
brolių, iš tolimų Amerikos kampe
lių.

Šios šypsenos (I eil. iš kair.) — V. 
Dirvonytės, E. Rėklaitytės, D. Ke- 
relytės, L. Chiapettos, G. Gaškos.

II eilėj — V. Špokas, V. Grinius, 
G. Gaška ir L. Chiapetta.

Rūtos Musonytės nuotr.
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Dalis iškylos dalyvių — vilkiukų 
ir vadovų — susipažįsta su gamta 
Wisconsino un-to gamtininkui pa- 
gelbstint.

ps. J. Tamulaičio nuotr. •

LANKĖ KAPUS
Vėlinių dieną būrelis Chicagos 

skautininkių dr-vės narių ir viešnia 
dr. V. Sruogienė Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse lankė skauti- 
ninkių-kų ir jų artimųjų, o taip pat 
skautijos draugų kapus. Ant kiek
vieno kapo buvo padėta gėlių, už
degtos žvakutės, pasimelsta. Prie 
Lietuvos konsulo dr. Petro Dauž- 
vardžio kapo, mirusįjį prisimenant, 
žodį tarė istorikė dr. Vanda Sruo
gienė.

Čia skautininkės prie v.s. J. Vai
čiūnienės kapo.

j.s. D. Bylaitienės nuotr.

Jūrų skautininkų Grandis pačių 
sukurta dovana — paveikslu apdo
vanojo Lituanicos tuntui priklau
santį valt. VILIŲ DUNDZILĄ už 
jo uolų bendradarbiavimą skautiš
koje spaudoje. Beje, br. Vilius dar 
redaguoja “Jaunimo Žinių” skyrių 
“Mūsų Žinių” (Jaun. Centro) biule
tenyje.

Dovaną įteikia iš Floridos atvy
kęs j.v.s. L. Knopfmileris.

AAAAMAAAMAAAAA.'AAMMAAAMA.WA’.'.VAAMAMAAWAAV.W.WAAAAA.’

Kiekvienas ii misų atsakingas 
už tai, kas įvyksta mūsų žemije.

Dostojevskis

Omahos Dr. V. Kudirkos V-jos 
skautai ir vadovai, dalyvavę VITS, 
atlikę 1500 mylių kelionę. Iš kair.: I 
eil.: s.v. L. Totilas, s.v. R. Arlaus
kas, jaun. sk. A. Prišmantas, vieti
ninkas s. J. Lileikis, A. Reškevi- 
čiuš.

IIeil.: s.v. R. Reškevičius, ps. St. 
Radžiūnas, s.v. J. Pultineviėius, 
s.v. E. Radžiūnas, ps. A. Antanėlis 
ir s.v. J. Prišmantas.

J. Šarkos nuotr.
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1978 m. spalio 29 d. Lituanicos 
tunto sueigoje j.ps. K. Miecevičius 
perėmė tuntininko pareigas iš s. J. 
Šalčiūno.

Nuotraukoje — LSB Vyriausias 
Skautininkas v.s. S. Miknaitis, Vi

NEW JERSEY

Praeitos vasaros liepos 15-16 
New Jersey Šarūno dr-vės skautai 
dalyvavome Estų Tautinėje Sto
vykloje, Lakewood, N.J.

Nuvykus į stovyklą, susitikome 
su mums skirtais estų vadovais, 
kurie parodė vietą palapinėms 
pasistatyti. Gražiai susitvarkėme 
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durio raj. vadas v.s. Z. Jaunius, 
vadeiva v.s. L. Ramanauskas ir 
naujasis tuntininkas j.ps. K. Mie
cevičius su palyda sveikinasi su 
tunto skautais.

ps. J. Tamulaičio nuotr.

LIETUVIAI SKAUTAI 
STOVYKLAUJA ESTŲ

TAUTIHtJE STOVYKLOJE

savo pastovyklę, užsidėjome uni
formas ir pakėlėme lietuvišką vė
liavą. Po to mūsų vadovai aprodė 
jų didelę ir gražią stovyklą. Buvo 
labai įdomu pasižiūrėti kaip estai 
skautai stovyklauja.

Pavalgę skanius pietus, ėjome į 
aikštę programai. Ten padaina
vome dvi dainas: “Atgimė Tė
vynė” ir “Augo sode klevelis”.

Tuoj po programos buvo vėliavų 
nuleidimas ir estų skautams pre
mijų išdalinimas. Tada ėjom į val
gyklą ir sočiai pavalgėm vakarienę 
ir pasiruošėm laužui. Laužas buvo 
labai įdomus, o po jo įvyko šokiai. 
Šokiuose dalyvavo daug jaunimo.- 
Turbūt todėl, kad muzika buvo 
moderniška ir labai gera.

Kitą dieną pavalgėme pusryčius 
ir pradėjome ruoštis namo. Susi
tvarkę nuėjome į aikštę stovyklos 
uždarymui. Po tų ceremonijų visi 
pradėjo skirstytis namo. Mes, lie
tuviai skautai, grįžom patenkinti, 
gavę progos pastovyklauti su bro
liais estų skautais.

si. Linas Eitmanas, 
Šarūno dr-vė, New Jersey

Pas brolius estus jų Taut. Sto
vykloje. I eil. iš k. į deš.: A. Didž- 
balis, J. Didžbalis, A. Matonis, s.v. 
kand. si. A. Bražinskas ir s. K. 
Matonis.

II eil. — si. L. Eitmanas, J. Didž
balis, L. Bružėnas ir s.v. kand. si. 
Vyt. Rubonis.

s. G. Matonienės nuotr.
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CLEVELANDAS
DU BROLIAI APIE VIENĄ. 

IŠKYLĄ.

Nors tą šeštadienį ir buvo lietin
ga diena, Pilėnų tunto skautai išėjo 
į iškylą. Aš ėjau su kitais skautais. 
Mes turėjom nueiti nuo Chester
land iki Chardon. Draugininkas 
davė mums žemėlapį ir pasakė, kad 
mes turime sekti senus geležin
kelio bėgius. Sunku buvo juos 
rasti, nes ten buvo pastatyti nauji 
namai. Mes pradėjom keliauti pusę 
antros. Kai suradom kelią, jau 
buvo 3 vai. Stovyklavietėje jau 
buvo sutemę.

Pastatėme palapines ir surinko
me malkų laužui. Po to pavalgėm ir 
kalbėjom apie įvairius dalykus. 
Tada nuėjom gulti.

Kitą dieną mes nugriovėm pala
pines, pavalgėm ir išvažiavom 
namo. ***

Spalio pirmą savaitgalį mūsų 
skiltis iškylavo. Sekėme seno gele
žinkelio taką. Traukiniai jau čia 
nebevažinėja. Geležinkelis buvo 
apaugęs žolėmis, medeliais ir gėlė-

VITS Darius Motiejūnas ir bro
liai Barzdukai planuoja įdomu 
papuošimą savo stovyklavietei.

ps. R. Belzinsko nuotr.

mis. Kartą reikėjo net per seną 
tiltą atsargiai pereiti.

Atvykę į paskirtą vietą, kuri 
buvo netoli Chardono, pasistatėm 
palapines, išsikepėm pietus ant 
laužo ir pavalgę nutarėm eiti mie
goti. Oras buvo gan šaltas ir lietus 
lijo.

Iš ryto viskas buvo drėgna, net 
ir palapinėje. Pavalgę ir susi
tvarkę, keliavom namo.

Peteris Kampe, 
Clevelando Pilėnų tuntas

Daug galvosūkio!
Clevelando jaunieji skautai ir 

skautės stengiasi sukurti kuo gra
žiausius papuošalus Kalėdą eglutei 
bendrą Kūčių proga. Jas Cleve
lando lietuviams suruošė skauti- 
ninkių dr-vė.

VI. Bacevičiaus nuotr.

Būrelis Clevelando Pilėnu tunto 
broliu, stovyklavusiu VI TS, prie 
savo pastovy klės vartą.

ps. R. Belzinsko nuotr.
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AFRIKOS LIŪTU 
KARALYSTĖJEKANADOS RAJONAS

Nauju kaklaraiščiu pasipuoši 
Toronto vilkiukas V. Vėlyvis. De
šinėj — draugininkas G. Senkevi
čius ir Rambyno tunto tuntininkas 
ps. Vyt. Turūta.

Rockton, Ont. yra zoologijos 
sodas. Atvažiavę į šią “Lion 
Safari”, turėjom per dvigubus var
tus įvažiuoti pas užtvertus žvėris. 
Tenai pamatėme daug žvėrių: 
liūtų, cheetah, hienų, meškų, tigrų 
ir 1.1. Visus žvėris apžiūrėję, vėl 
per dvigubus vartus išvažiavom. 
Restorane pavalgę, turėjom laisvo 
laiko, tai nuėjom į Pet Corner. Ten 
gyvuliai mėgino mūsų rankinukus 
pagriebti ir sukandžioti. Atrodė, 
kad jie ir mums norėjo įkąsti, nes 
paskui mus bėgo. Buvo juokinga, 
bet ir biškį baisu! Tada mes nu
ėjom į žaidimų vietą, kur medyje 
buvo namas.

Patarčiau ir kitiems vaikams 
nuvažiuoti į pamatyti, kaip vaikšto 
žvėrys, nekreipdami jokio dėmesio 
į pravažiuojančius autobusus ir 
automobilius. Atrodo kaip tikra 
Afrika!

Elytė Rukšėnaitė, 
Birutės dr-vė

Ąžuolo - Gintaro mokyklų da
lyviai po dviejų savaičių stropaus 
mokymosi VI TS metu.

Kartu su jais — ir vadovai: v.s. 

R. Fabijonas (II eil. pirmas kairėj), 
sesė Aid. Lingertaitienė (II eil. 
ketvirta iš dešinės), v.s. V. Alek
nienė (II eil. antra iš dešinės), j.s.

R. Šarkis (klūpo trečias iš kairės.

v.s. V. Kizlaičio nuotr.
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JAUNŲJŲ GRETOS

Lituanicos 
tunto 
bebrų išdaigos 
vadovui Linui 
Kučui stebint.

L. Meilaus nuotr.

Veiklieji Bostono vilkiukai su 
keliais skautais Logan aerodrome, 
turėję įdomią progą pamatyti savo 
miestą iš padangių, o taip pat 
susipažinti su aerpdromo bokšto 
kontrol' i ir plieno paukščiu — 
lėktuvu.

Štai koks didelis Lituanicos 
tunto vilkų būrys iškylavo Wis- 
consino miškuose praėjusių metų

spalio 23-24 dienomis! Čia jie su iš
kylai vadovavusiais vyresniaisiais 
broliais ir tėveliais susirinkę šv. 
Mišių išklausyti.

J. Tamulaičio nuotr.
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JAUNŲJŲ GRETOS

Kaziuko mugė prasideda! Cleve- 
lando paukštytės ir vilkiukai įžy
giuoja gražiai išpuošton salėn, kur 
laukia tiek įdomybių!

VI. Bacevičiaus nuotr.

Paskutinieji saulutės spinduliai 
Clevelando Pilėnų tunto stovykloje 
žaidžia stovyklautojų veiduose 
giedant Lietuvos himną vėliavų 
nuleidime.

VI. Bacevičiaus nuotr.

WASHINGTONAS

Ilgai snūduriavusi JAV sostinės 
skautų brolija pagaliau sukruto ir 
1978 m. birželio 16, surengto laužo 
metu, buvo perskaitytas pirmas 
įsakymas, kuriuo skelbiamas įsteig
tas vienetas, sudarytas iš 2 skilčių, 
vilkiukų ir skautų — iš viso 10 ber
niukų. Beje, prieš kelis metus čia 
veikė Brolijos vienetas.

Vieneto skiltininku - adjutantu 
paskirtas si. Vytis Grinius. Tai tas 
pats brolis, kuris taip mikliai lai

piojo eukaliptų medžiais, norėda
mas susipažinti su ten tupinčiomis 
koalomis. Tai buvo VI TS Austra
lijoje. VI TS Paxton, Mass, daly
vavo 4 šio vieneto skaptai.

Estų Taut. Stovyklos, įvykusios 
1978 liepos mėn. Lakewood, N.J., 
ženklas. Stovyklavo joje apie 800 
skautų, daugiausiai iš JAV ir 
Kanados. 120 estų skautų buvo 
atvykusių iš Švedijos.
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VITS AIDAI
Šią vasarą kai kurie Clevelando 

Pilėnų tunto skautai dalyvavo VI 
Taut. Stovykloje Paxton, Mass. 
Mūsų vienetas sudarė vieną drau
govę, kurios vardą patys išsirin
kom — Romo Kalantos dr-vė. Ją 
sudarė Clevelando ir Toronto 
skautai prisiminti šio jaunuolio 
žygi-

Tame pačiame rajone stovyklavo 
skautų ir iš Chicagos, Bostono, 
Washingtono, Philadelphijos, Ro- 
chesterio, New Yorko, Detroito ir 
Montrealio. Iš viso buvo 4 drau
govės.

Pirmos kelios dienos buvo pra
leistos stovyklos įsikūrimui. Romo 
Kalantos dr-vė susiskirstė į 4 skil
tis ir pasidalino palapinėmis. Pala
pinių įrengimai buvo įvairūs: me
dinės ar akmeninės tvorelės, maži 
ir aukšti vartai. Prie vienų vartų 
žemėj buvo akmenukais išrašytas 
pasveikinimas — LABAS! Šiame 
rajone ir visoj stovykloj tikrai ne
trūko akmenų. Pačiame rajono 
centre buvo pastatyta koplytėlė. 
Čia vakarais degė ugnelė. Prie 
koplytėlės buvo keliama mūsų 
pastovyklės gairelė.

Vienintelė mūsų stovyklos iškyla 
įvyko pirmą savaitę. Dvi skiltys iš 
mūsų draugovės baigė visą pla
nuotą iškylą. Kitos skiltys šiaip 
taip sutrumpino ją, nebaigusios 
planuotos iškylos. Iškyla buvo ne
trumpa — maždaug 15 mylių, bet ji 
buvo gana nuobodi. Vienas įvykis 
“išbudino” mūsų keliautojus — kai 
bįtės pasirodė.

Savaitės pabaigoj skautai daly
vavo skautoramoj. Ten jie mokėsi 
lietuviškų dainų, raišiojo įvairius 
mazgus, lavino savo atmintį kimo 
žaidimu, o kitose stotyse atliko 
įvairius skautiškus užsiėmimus. 
Įvairiausia ir nuotykingiausia sto
tis buvo ta, kurią aš kartu su prit. 
skautu Ant. Kulbiu iš Bostono pra- 
vedėm. Tai buvo palapinių statymo 
stotis. Buvo grupės skautų ir

ROMO KALANTOS DR-VĖ 
VI TS

skaučių, kurios pastatė palapinę 
per 3 min., o kitos nespėjo net ir 
per 10 min. pastatyti. Kelios gru
pės net nemokėjo panaudoti visų 
reikalingų dalių.

Didįjį savaitgalį mums buvo 
duota daug laisvalaikio, bet Cleve
lando skautai nenustojo darbų 
dirbti. Jie raišiojo ir raišiojo maz
gus, kol iškilo aukštas, kad ir ne 
per tvirtas, bokštas.

Antrąją savaitę buvom žymiai 
laisvesni nuo darbų. Nors neturė
jom kitos iškylos, mums-buvo su
ruošta užsiėmimų: pionerijos mo
kymasis, dainavimas, plaukiojimas 
laivais ir įvairios paskaitos. Buvo 
suruošta sporto diena, bet ji ne
labai gerai pavyko, nes tą dieną 
buvo šaltoka ir šlapia.

darbų darbininkas' VI TS, ištver
mingai dalyvavęs jos ruošoje.

v.s. St. Ilgūno nuotr.

Grupė vadovų-ių VI TS. Sėdi iš 
kair.: v.s. Č. Kiliulis, v.s. Eug. Vil
kas, v.s. A. Samušis, v.s. J. Alkis 
{Anglija).

Stovi iš kair.: s. A. Pintch, v.s. 
A. Saulaitis, v.s. L. Milukienė, v.s.

I. Kerelienė, v.s. G. Matonienė.
III eil. — tėv. A. Simanavičius, 

v.s. Č. Senkevičius ir v.s. B. Bar- 
kus (Australija).

V. Kizlaičio nuotr.
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Vieną dieną praleidom “Stur
bridge Village”. Tai išlaikytas 
originalus, senas miestelis. Ši iš
vyka iš stovyklos buvo maloni, nes 
leido mums laisvai pasivaikščioti 
praleidžiant dieną su draugais ir 
tuo pačiu metu pamatyti koks buvo 
18-jo šimtmečio miestelio gyve
nimas.

Stovyklos vakarai buvo įvairūs: 
pastovyklių laužai, bendri laužai, 
Brolijos ir Seserijos laužai ir net 
linksmavakariai.

Visiems broliams patiko VI TS, 
nes jie sutiko daug draugų iš kitų 
miestų ir dabar su jais pasišneka 
laiškais. Tai yra vienas skautavimo 
tikslas — draugautis.su kitais.

prit. sk. Algis Miškinis, 
Clevelando Pilėnų tuntas

s. J. Lileikis “teisiamas" už per 
ankstyvą pavakarių pristatymą 
Skautų Pilies pastovyklei. “Bude
lis” — v.s. Č. Anužis.

J. Šarkos nuotr.

ATLANTO RAJONAS DAINAVOS VIETININKUOS 
ŽINIOS

Esame kuklūs ir daug nesirekla- 
muojame, bet retkarčiais reikia 
paaiškinti, kad esame gyvi ir dir7 
bame.

1978 vasario 4 skautų tėvų ko
mitetas, padedant visai vietininki- 
jai, suruošė Kaukių ir blynų va
karą. Turėjome daug gražių 
kaukių; kai kurios buvo premijuo
tos. Vakaras su visų talka labai 
gerai pasisekė.

1978 kovo 5 Kaziuko mugei pa
ruoštoj salėj išsirikiavo gražus bū
relis skaučių ir skautų. Kartojant 
skautų įstatus, skautai ir skautės 
uždegė po žvakutę. Šiai šventei 
pritaikintą žodį tarė mūsų dvasios 
vadas Tėv. Just. Vaškys. Įžodžius 
davė skautai, skautes ir vadovas. 
Vėliavos žymeniu apdovanota 
vyr.sk. vyr.sk: G. Skučienė. Sudai
navus “Lietuva brangi”, tėvų ko
miteto pirm. B. Kašinskas atidarė 
Kaziuko mugę. Mugėje buvo daug 
gražių darbelių pagaminta. Mugę 
aplankė daug svečių.

Balandžio 29 šv. Jurgio šventės 
proga įvyko Dainavos v-jos sueiga. 
Sueigoje dalyvavo iš Clevelando 
atvykęs svečias v.s. V. Bacevičius

Rochesterio, N.Y. Dainavos 
v-jos stovyklautojų būrelis su va
dovais VI TS, psk. V. Draugeliu, 
vyr. sk. A. Oliene ir vyr. sk. v.s. G. 
Skučiene.

St. Ilgūno nuotr.

su Ąžuolo ir Gintaro mokyklų filmų 
ir daug gražių skaidrių iš VI TS 
Australijoj. Sueigoje dalyvavo ir 
nuoširdus skautų bičiulis Jonas 
Miškinis bei viena iš pirmųjų 
vadovių — ps. Valė Sodytė. Po 
sueigos tėvų komitetas paruošė 
vaišes.

Rochesterio Dainavos v-jos Lo
kių skilties skautai iškylauja. Iš k. į 
deš. klūpo: P. Klimas, S. Žmuidzi- 
nas. Stovi: A. Olis, T. Pierce ir A. 
Lapinas.

v.s. St. Ilgūno nuotr.
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Atlanto rajono vilkiukai su jau
naisiais vadovais Tomu Lora ir 

Raimundu Bačiuliu Puntuko sto
vykloje.

Skiltininkų kursuose ps. M. Ba
nevičius ruošiasi virimo instrukta
vimui.

Viėnos meilės maža, ji turi pasireikšti darbais.
Dostojevskis

Brolio Lino Banevičiaus vedami, lyviai žygiuoja užsiėmimuose.
Atlanto raj. skiltininkų kursų da- Saulės spinduliais mirguliuojan

tis skautiškas - lietuviškas takelis 
tiesiasi ir prieš šias Palangos tunto 
Jūratės dr-vės skautes, pasižadan
čias tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui Los Angeles, CaHfor- 
nijoje.

si. t.n. M. Stoškutės nuotr.
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IŠ AKADEMIKŲ VEIKLOS

1978 m. vasario 4-5 Toronto ASD 
kartu su Korp. VYTIS buvo su
ruošę Jaunųjų dailininkų parodą 
Toronto Lietuvių Namuose. Dail. 
J. Dagys, atidaręs parodą, supa
žindino su kiekvienu menininku. 
Buvo matyti didelis publikos dė
mesys jauniesiems menininkams, 
nes susirinko apie 400 svečių. Dalis 
paveikslų buvo išpirkta pirmąją 
dieną. '

Nuotraukoje — veiklios Torontą 
ASD sesės. Iš. kair.: Gr. Bacevi
čiūtė; G. Visockytė, Ir. Kryževi
čiūtė, V Šetikaitė, D. Stulgytė ir 
V. Vaitiekūnaitė.

Julijos Paliulytės nuotr.

Chicagos ASD įtarių eilės pasi-

Praėjusiu metų spalį naujųjų 
VYČIO korporantų pasižadėjimo 
iškilmėje vėliavą bučiuoja neatpa
žintas brolis; šalia stovi būsimasis 
senjoras M. Naris.

ps. J. Tamulaičio nuotr.

pildė naujomis sesių gretomis. 
Pasirašius pasižadėjimo lapą, jų 
laukia gražiai išlygiuotos juostos, 
ASD ženkleliai ir — platūs veiklos 
barai.

Pasižadėjimą pasirašo Ina Kon- 
čiūtė; už jos sesės - V. Rasutytė, 
G. Aleksaitė ir A. Totoraitytė.

ps. J. Tamulaičio nuotr.
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Gyvenimo patirtys tam yra, kad mus žadintų. O čia 
žmogui daugiausiai reiškia žmogus. Niekas jam negali 
sukelti tiek daug skausmų, kaip kitas žmogus, bet jam 
ir neišbudina tiek džiaugsmo, ir laimės. O visų galin
giausiai mus veikia mums artimasis, kada jis mirda
mas nuo mūsų, skiriasi.

Vydūnas
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BRAZILIJA

Sesė Nilza Guzikauskaitė dosniai 
pietų daviniu aprūpina broli Fla
vijų Bacevičių.

nrmiep mazgai. Jau moka juos 
rišti Sao Paulo, Brazilijoje, vilkiu
kai.

A. Saulaičio, S.J. nuotr.

Tolimosios Brazilijos broliai 
žengia.

Taip — dvasia ir mintimis — prie 
VI TS Australijoje dalyvių jungėsi 
ir Brazilijos Palangos vietininkija, 
tuo pačiu metu (1978 sausio 8-15) 
stovyklaudama australiškų žvėre
lių skiltyse.

Pirmoji kairėj — vietininkė ps. 
Eug. Bacevičienė; šalia jos — 
Padre Toninko, Itupevos klebonas.

ps. Eug. Bacevičienės nuotr.
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NEPLANUOTA IŠKYLA

Žiema, žinot, sukinėjas 
Priemiesčiuos plačiuos Sydnėjaus, 
Šaltos šalnos šaldo žemę, 
Kartais vėl lietutis semia.

Kada šitoksai jau oras, 
Niekas būt lauke nenori, 
Kosti senas, čiaudi vaikas. 
Žiema — nemalonus laikas.

Štai šeštadienis atėjo:
Dairos Švilpa — pučią vėjas, 
Debesis per dangų gena, 
Baisiai kambary negera...

Mat, ne jam ramiai sėdėti, 
Televizijos žiūrėti...
Jis, tartum sidabras gyvas, 
Vienoj vietoj nenustyra.

Taria Rimas pasiražęs:
— Tiktų čia lauželis mažas!.. 
Dviese išteklius apžiūri, 
Bet ugnies nė viens neturi.

Griebęs lietpaltį, kepurę, 
Greit pas draugą Petrą kuria. 
Čia jau nutaria jie dviese: 
— Reik važiuot į mišką tiesiai!..

*Sf>*

Styro mįškas šlapias, šaltas, 
(Kliurksi batai, šlapias paltas!), 
Bet vaikinai ne iš molio 
Ir dėl to negrįš namolio!

Jie visai nenusiminę 
Pasistatė štai lapinę 
Ir į ją sulindę tupi 
Vis dar neblogiausiam ūpe.

Valandų praeina kelios, 
Šalta darosi Švilpelei, 
Draugui Petrui varva nosis — 
Lietus lyja (ar nestos jis?). 

Mat, kelionė neplanuota, 
Už tai daug kas pražiopsota... 
0 lietuj ir žiemos laiku 
Neplanavęs — žūsi, vaike!

Taip ir buvo, kaip sakyta: 
Grįžo vyrai kitą rytą.
0 paskui jau per savaitę 
Čiaudėjo jie net sukaitę...

Pyko mama, barės tėtė:
— Taip tau proto neturėti — 
Visą dieną, visą naktį
Kaip peliūkščiams miške šlapti!

***

Su tėveliais susitaręs, 
Švilpa pažadą padarė:
— Iškylą tik suplanavęs, 
Vyksiu aš į mišką žalią!

Sąrašą pasidarysiu 
Ką paimti, įsidėti 
Ir, kuprinėn supakavęs, 
Vykti iškylon galėsiu.

*♦*

Iškyla — dalykas geras, 
Atgaivina dvasią, kūną, 
Bet patyręs skautas žino:
— Kas planuoja — nepražūna!

>70,218
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