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Kalėdų ir N. Metų laikotarpiu 
SKAUTŲ AIDO redakcijon iš 
visur suskridę laiškeliai ir sveiki
nimo atvirukai suteikė daug 
džiaugsmo. Tačiau įvyko taip, kad 
daugumą jų teko skaityti jau grį
žus iš VI TS Australijoje. Sausio 
numeris tuo metų jau buvo pake
liui pas skaitytojus, gi vasario nr. 
skirtas vien TS paminėti.

Todėl tik dabar su dėkingumu 
prisimename visus, sveikinusius 
SKAUTŲ AIDĄ Šv. Kalėdų; N. 
Metų, Mąstymo ir Velykų švenčių 
proga. Už gražius linkėjimus ir 
prisiminimą nuoširdžiai dėkojame!

Didelė padėka Lietuvių Fronto 
Bičiulių Sambūriui už gražią ir 
naudingų dovaną, atsiųstą p. J. 
Ardžio (Bloomingtone) rūpesčiu, 
palydėtą prielankių žodžių mūsų 
SKAUTŲ AIDUI.

Taip pat tikrai nuoširdžią pa
dėką reiškiame j.v.s. L. Knopfmi- 
leriui, N. Metų laikotarpiu iš Flori
dos Chicagon atgabenusiam kelio- 

liką paties sukurtų koplytėlių ir 
paveikslų, kuriuos pardavus Ka
ziuko mugėje, buvo gražiai parem
tas SKAUTŲ AIDAS.

Visiems už prielankumą, prisi
minimą ir linkėjimus nuoširdžiau
siai dėkojame ir savo ruožtu lin
kime sėkmingos darbuotės lietu
viškąjį gyvastingumą bepuoselė- 
jant! Redaktorė

PAŠTO DĖŽUTĖ
Kalėdiniai ir naujametiniai svei

kinimai gauti iš: Vyriausios Skau- 
tininkės v.s. Irenos Kerelienės, v.s. 
Onos ir v.s. Antanto Saulaičių 
(Oakville, JAV), s. fil. Balio Bar- 
kaus ir sesių Laimos ir Ritos Šar
kučių (Sydney, Austr.), T. Augus
tino Simanavičiaus (Toronto, Ka
nada), v.s. Kazio Palčiausko (St. 
Petersburg, JAV), PLJS Valdy
bos - Gabija Juozapavičiūtė, pirm., 
Vaida Kuprevičiūtė, sekr., Elenos 
Juciūtės (Boston, JAV), ps. Euge
nijos Bacevičienės (Sao Paulo, 
Brazilija), Marytės Barzdžiūtės 
(Argentina), v,s. Česlovo Senkevi
čiaus (Toronto, Kanada), v.s. Juozo 
Maslausko (Derbyshire, Anglija), 
ps. Dalės Gotceitienės, AUŠROS 
VARTŲ tunto tuntininkės (Chi
cago, JAV), s. Ritonės Rudaitienės 
ir visų kernaviečių (Chicago, JAV).

Gauti dr. S. A. Bačkio, Lietuvos 
atstovybės Washingtone, Charge 
d’Affaires, linkėjimai ir Vasario 16 
proga jam atsiųsto laiško nuorašas, 
pasirašytas valstybės sekretoriaus 
Cyrus Vance.

♦**
Mąstymo Dienos proga skautiš

kus linkėjimus atsiuntė AUŠROS 
VARTŲ skaučių tuntas Chicagoje.

***
Velykų švenčių proga mus svei

kino: s. fil. kun. Pranas Dauknys 
(Melbourne, Australija), s. Algir
das Karpavičius (Geelong, Austra
lija), ps. Dalė Gotceitienė, AUŠ
ROS VARTŲ tunto tuntininkė 
(Chicago, JAV), valt. Vilius Dun- 
dzila, mūsų bendradarbis (Chicago, 
JAV).

**♦
...Atlanto Rajono stovyklai pasi

baigus ir suvedus apyskaitą, mums 
atliko mažas likutis, iš kurio siun
čiame 25 dol. SKAUTŲ AIDUI pa
remti.

Prašau priimti šią kuklią paramą 
kaip mūsų padėką ir mažą įnašą į 
Jūsų didžiulį darbą.

_ , s. A. Glodas,
Budžiu! Iždininkas

PERKELTA į 9 pusi.
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SKAUTAS BE DIEVO?

Iš dvisavaitinių sąsiuvinėlių, 
parduodamų Anglijos pramonės 
centruose, ir mažos berniukų sto
vyklos Brownsea saloje, po pasauli 
prieš 70 metų pradėjo sklisti skau- 
tybės sąjūdis, kurio pagrindinės 
mintys pritraukė milijonus kelių 
kartų berniukus ir mergaites 
jungtis į skautų ir skaučių gyve
nimą. Viena esminių skautybės 
minčių, priimtų šimto ar daugiau 
tautų, yra religinė dvasia ir reli
gingas gyvenimas.

Amerikiečiai skautai sąjūdžio 
steigėjo mintį išreiškia keturiais 
aiškiais dėsniais. Skautas ir 
skautė:
1) tiki Dievą,
2) gerbia ir vertina religiją,
3) įgyvendina savo tikybą (prakti

kuoja savo religiją) ir
4) toleruoja kitas tikybas, kitų 

religinius įsitikinimus.

ŠV. KAZIMIERAS

Kazimieras - tai brolis mano 
Ir karalaitis Lietuvos.
Seniai, seniai jisai gyveno 
Tenai, kur Vilnius ant kalvos.

Mylėjo Dievą ir Tėvynę, 
Laimėti vedė mos pulkus - 
Nuo priešo Lietuvą apgynė, 
Kaip Vytis nuostabus, puikus.

Maldoj užmigę žydi pėdos 
Prie Katedros ramių skliautų - 
Verbomis slėniai, aikštės rėdos - 
Kaziuko laukiu aš 
Ir lauki tu.

Ir Lietuva Kaziuko ilgis, 
Rankas pavasariui ištiesdama, - 
Praeina žiemos, naktys ilgos - 
Kazimierai,
Pavasario taip laukia Lietuva!..

0. B. Audronė

Šie dėsniai nenusako, kokiai 
Bažnyčiai, tikinčiųjų bendruome
nei reikia priklausyti; nenusako, ko 
iš skautų reikalauja budizmas, 
krikščionybė, izraelitų tikyba, Mo- 
hametas ar kitos tikinčiųjų šeimos. 
Šie keturi principai išreiškia pa
grindinę šio sąjūdžio mintį.

Tur būt ir netikinčiųjų asmenų 
tarpe nebūtų dvejonių dėl paskuti
nių trijų sakinių: gerbti ir vertinti 
religiją (nes ji tikinčiam žmogui 
svarbi ir bent atlieka vertingą 
socialinį vaidmenį), praktikuoti 
savo tikėjimo reikalavimus (nes 
žmogus turėtų elgtis taip, kaip jo 
sąžinė jam nurodo), gerbti kitų 
religinius principus, kitų tikybų 
žmones ir tai, ką jie laiko šventa 
(nes kiekvienas žmogus turi laisvą 
teisę spręsti, galvoti, manyti, 
siekti savp idealų). Didesnis klaus
tukas iškyla dėl pirmojo sakinio: 
“Skautas-ė tiki Dievą”.

Kai skautų sąjūdis plito pasau
lyje, nedaug buvo panašių vaikams 
ir jaunimui organizacijų. Auklė
jimo prasme industrinei visuome
nei tai buvo įdomi naujiena, suža
vėjusi įvairių tautybių, rasių, tiky
bų, valstybių ir luomų žmones. 
Skautybės vertė pasaulio sociali
niam gyvenimui didelė, nes ji ne
užsidarė savyje, o siekė tarnauti 
kitiems — tautai, žmonijai, kaip ir 
moko kasdienis paprotys — gerasis 
darbelis. Šiandien, įvesdamas su- 
eigon “naują” skautišką žaidimą, 
staiga išgirsti, kad jau mokykloje 
taip darė. Praktišku būdu įdiegia
mos. žmogiškos vertybės rado 
atgarsį kitose organizacijose, mo
kykliniame auklėjime, net bū
duose, kaip tėvai auklėja savo 
vaikus (neretai vaikų tėvai sako, 
“Labai norėčiau, kad mano vaikai 
būtų skautai, nes man skautybė 
tiek daug davė”). Šiandien skau
tybė gal nėra tokią didelė naujovė, 
kaip ji buvo 1907 ar 1918 metais. 
Yra organizacijų, institutų, sąjū-
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džių, auklėjimo ir lavinimo siste
mų, kurių principuose nieko nepa
sakyta apie tikėjimą Dievu. O 
skautybė to dėsnio laikosi, nesigai
lėdama visos savo 70-ties metų 
patirties kitiems, kurie nori jos 
metodu, žiniomis, literatūra pasi
naudoti, jos eilėse buvusius asme
nis įtraukti į kitas organizacijas ir 
visuomenę.

Viena iš priežasčių, kodėl reika
laujama, kad, kas nori priklausyti 
skautų sąjūdžiui, pripažintų religi
nius principus ir tikėtų Dievą, yra 
ši: skautybės pagrindinis tikslas 
yra taika pasaulyje. Ne taika tarp 
lygių karinių jėgų arba tarp lygiai 
gudrių diplomatų arba praktiška 
taika, kurioje niekas niekam ne-, 
trukdytų ir niekas nieku nesirū
pintų. O taika, paremta giliu įsiti
kinimu, kad visi žmonės tarp savęs 
broliai dėl to, kad jie teturi vieną 
Tėvą, visų Dievą.

Tai nereiškia, kad taika lengvai 
pasiekiama. Giliai tikintys žmonės 
vieni kitus žudė kare, persekiojo 
“klaidatikius”, vertė žmones pri
imti savo tikėjimą, leidosi piktų 
žmonių suvedžiojami. Trūko tole
rancijos, pagarbos, tikro savos 
tikybos supratimo, tikėjimo į 
Dievą, kuris yra visų, o ne tik 
“mūsų” Tėvas. Bet tikinčiųjų 
skaudžios klaidos ir klystkeliai 
nereiškia, kad skautybės nusista
tymas religijos atžvilgiu būtų klai
dingas — tik trūksta jį pilnai įvyk
dyti. Jeigu kas nors neveikia, ne
būtinai reiškia, kad tas “kas nors” 
yra netikęs, o gali reikšti, kad ne
vykdomas ar klaidingai pritaiko
mas.

Kaip paaiškinsi brolybę tarp 
įvairių rasių, tikybų, tautų, luomų 
ir kartų skautų sąjūdžio narių, 
jeigu ne tuo, kad visi stengiasi tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
budėdami taikos viltimi.

v.s. A. Saulaitis, SJ
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GELEŽINIS ĮSTATAS:

Geležiniu šis įstatas pavadintas 
primenant, jog skautas yra savo 
pareigose kietas, nepalaužiamas, 
stiprus, nesiduodąs iškreipiamas, 
atsparus. Tai apima ir paties 
skauto asmens darbą ir bet kurį 
viešąjį jo įsipareigojimą.

Savo darbe skautas turi eilę jo 
kasdienio gyvenimo pateikiamų, 
kad ir paprasčiausių, uždavinių, 
uždavinėlių. Jie kartais būva ir 
smulkmeniški, tačiau neišvengia
mai drauge su didžiaisiais užgula 
sąžinę.

Skautas nelieka šaltas ir abejin
gas gyvai jaučiamiems reikalė
liams, juos negirdomis praleisda
mas, ranka numodamas, atmesda
mas. Ką galėdamas, sutvarko 
tuojau pat, o kur reikalingas ilges
nis užsiėmimas — ties juo planingai 
sustoja po truputį kasdien. Šiame 
savųjų kasdieninių pareigų atli
kime jis grūdinasi būti nepalenkia
mas, nenuviliojamas, griežtai tvar
kingas. Yra RŪPESTINGAS, 
KRUOPŠTUS, DARBINGAS.

Viešajame gyvenime skautas 
taip pat turi daug didesnių ar ma
žesnių pareigų, jam vyresnybės 
patikimų: mokse, tarnyboje, orga

KAIP LAIKRAŠTIS PAVIRSTA 
lDOKUMENTĄ

SKAUTŲ AIDUI 55 METAI.

Du skautininkai — Liūtas Gri 
nius ir Alfonsas Petrutis — sumanė 
savu būdu., pasveikinti SKAUTŲ 
AIDĄ 55 metų sukakties proga: 
atsiuntė kėletą puslapių foto kopijų 
iš nepriklausomoje Lietuvoje 1938 
m. vasario 25 d. išleisto SKAUTŲ 
AIDO (Nr. 4). Tie keli lapai nukelia 
mus lygiai 40 metų atgal, bet juose 
randi visai tokią pačią lietuviško

SKAUTAS SĄŽININGAI 
ATLIEKA SAVO PAREIGAS

nizaciniuose susibūrimuose, drau
gų tarpe. Skautas čia ATSTO
VAUJA GERAM SKAUTO VAR
DUI, kiekvieną pavestą uždavinį 
geriausiai įvykdydamas: apgalvo
tai, išsamiai, iš pagrindų. Jam pa
tikėtoji pareiga yra lyg ratelis 
laikrodžio mechanizme, ir tas rate
lis turi būti tikslus skauto ir jo 
aplinkos darbo mechanizme. Sąži
ningai atliktoji pareiga skautą 
puošia ir būva vertingas indėlis jo 
darbo, bendruomenės talkoje.

Pagaliau ir pati skautybė, skau
tų organizacija skautui paveda 
įvairių uždavinių, kuriuos įvykdyti 
tenka net SAVĘS ATSIŽADĖTI. 
Skautas, sau naudos neieškoda
mas, nuo savo malonumu atsisaky
damas, kartais ir nesupratingų 
žmonių priekaištą girdėdamas, 
eina sąžiningai, kur šaukia pareiga, 
visu atsidėjimu ją atlikdamas.

Visose pareigose skautas yra 
kantrus, ištvermingas, užsigrūdi
nęs, PAKLUSNUS SAVO SĄŽI
NEI. Po sąžiningai atliktos parei
gos ateina džiaugsmas ir laiminga 
dvasinio pasitenkinimo valanda.

s. Balys Vosylius

sios skautybės dvasią, kuria ir 
dabar gyvena mūsoji Lietuvių 
Skautų Sąjunga.

Šio SKAUTŲ AIDO numerio 
dėmesio centre yra dr. Jurgis 
Alekna, pirmasis Lietuvos Skautų 
Sąjungos Šefas. Viršelio nuotrau
koje (fotografavo sktn. V. Kizlaitis) 
dr. Jurgis Alekna, lydimas Brolijos 
vado pik. Juozo šarausko ir Sese
rijos vadės d’h .Ksaveros Žilinskie
nės, apeina parade skautų-čių gre

tas. Iš turinio sužinome, kad de
dami net keturi straipsniai apie dr. 
Jurgį Alekną: jo visuomeniška ir 
skautiška biografija, Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos, tuo
metinio LSS Šefo kalba, pasakyta 
minint dr. J. Aleknos sukaktį, v.s. 
V. Šenbergo str. apie dr. J. Alek
nos nuopelnus Lietuvos skautams 
ir aprašymas Kauno skaučių ir 
skautų vadų pobūvio dr. J. Aleknai 
pagerbti.

Oficialioje šio S.A. dalyje skel
biami Lietuvos Skautų Sąjungos 
Šefo aktai: Nr. 1 — Brolijai, Nr. 2 — 
Seserijai, tai — pakėlimai į skauti
ninkų laipsnius Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga. Po 
aktais pasirašė A. Smetona, 
Respublikos Prezidentas, Lietuvos 
Skautų Sąjungos Šefas.

Po Brolijos aktu dar pasirašė 
vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas, Bro
lijos Vadas, po Seserijos — sktn. E. 
Rudienė, Seserijos Vadės p. Iš viso 
pakelti 52 skautininkai ir 21 skau
tininke. Įdomu, kad tada į vyr. 
skautininko laipsnį pakeltas s. Vy
tautas Čepas ir į vyr. skautinin- 
kės — s. Juoze Augustaitytė - Vai
čiūnienė. Pažymėtina, kad į skau
tininkų laipsnius pakeltųjų tarpe 
žymi dalis yra mokytojų ir karinin
kų, kurie labai atsidėję talkino 
skautiškajam jaunimui.

Tuo metu SKAUTŲ AIDAS ėjo 
du kartus per mėnesį. Redagavo 
v.s. Kazys Laucius.

Šis archyvinis S.A. numeris yra 
mielas ir tuo, kad jame trumpu 
žodeliu užsiminta apie S.A. pen
kiolikos metų sukaktį.

Kaip nuostabiai greitai bėga tas 
laikas. SKAUTŲ AIDUI jau 55 
metai! Minimame numeryje pažy
mėta “1938 (XV) metai”; dabar 
tektų žymėti 1978 (LV) METAI.

*

Iš tikrųjų, ši S.A. 55 metų su
kaktis turi keletą prasmių. Pir
miausia, ji vaizdžiai parodo nenu
trūkstamą gyvą ryšį su praeitimi, 
kuri nustatė lietuviškosios skauty
bės idealus ir nutiesė kelią tiems 
idealams siekti. Antra, atspind’’
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lietuviškosios skautijos veržlumą į 
nežinomą ateitį, išsaugojant lietu
viškąjį būdą, papročius, tradicijas, 
kalbą, tėvynės meilę. Trečia, iš
kelia bei primena visus žinomus ir 
kukliai nežinomus S.A. darbuoto
jus, daugiau kaip per pusę šimto 
metų pervedus SKAUTŲ AIDĄ 
nenukrypstama lietuviškosios 
skautybės linkme.

Nuo S.A. įsteigimo dienos 
(- įsteigtas 1923.III.15 Šiauliuose, 
Lietuvoje) ligi šiol į redagavimo 
darbą buvo įsijungę (laiko tvarka - 
trumpiau ar ilgiau) 16 redaktorių. 
Sunkiausioji darbo našta, be abejo, 
teko pirmiesiems redaktoriams, 
formuojant naujojo spaudos kūdi
kio veidą. Visi kiti redaktoriai jau 
turėjo atramos tašką ir įdėjo daug 
sielos ir darbo “Lietuvos skautų ir 
skaučių laikraštį” tobulindami.

Likimas lėmė, kad SKAUTŲ 
AIDAS nuo gimimo vietos nuke
liavo tūkstančius mylių. Jo tarps
niai yra: Šiauliai, Kaunas, Detmold 
(Vokietija), Toronto (Kanada), 
Oakville, Chicago (JAV). Ar kas 
galėtų surasti to kelio mylių skai
čių? Viena, betgi, mums yra ma
lonu, kad nei laikas nei atstumai 
nesukliudė SKAUTŲ AIDUI išlai
kyti tą patį entuziazmą, lietuvišką 
nuotaiką, skautišką užsidegimą ir 
jais gaivinti savuosius skaitytojus.

S.A. redaktoriai:
1923-1926 — V. Baniulis, J. To- 

mašauskas, V. čečeta.
1927-1929 — red. komisija: Alg. 

Jakševičius, J. Merkis, J. Toma- 
šauskas, vėliau A. Gražiūnas, J. 
Merkis, E. Zabarauskas.

1929-1937.V. — A. Saulaitis.
1937. VI.-1938.X. — K. Laucius.
1938. X.-1940.VI. — A. Saulaitis. 
1946-1948 — A. Krausas, Det

mold (Vokietija).
1950 — Pr. Enskaitis, Rodney 

(Kanada).
1951-1956 — Stp. Kairys, To

ronto (Kanada).
1956-1964 — Č. Senkevičius, 

Toronto (Kanada).
1964-1969 — A. Saulaitis (Oak

ville, JAV).
1970-1973 — J. Toliušis (Chicago, 

JAV).

1974-1975 — A. Namikienė 
(Chicago).

Nuo 1976 — Sof. Jelionienė 
(Chicago).

Vartydamas bet kurtų metų S.A. 
komplektą, visada randi tą pačią 
artimą spinduliuojančią šilumą, 
kuri apjungia keliuose žemynuose 
išsibarsčiušius brolius ir seses.

*

Liet. Skautų Sąjungos Tarybos 
Pirmija, pernai paskelbusi SU
KAKTUVINIUS LIETUVIŲ 
SKAUTUOS METUS, į minėjimo 
planą įtraukė ir SKAUTŲ AIDO

MOČIUTĖS KOSMETIKA
Rašo v.s. E. Gimbutienė

(tęsinys)

PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI atsi
menu tokias taisykles: be minėto 
vengimo saulėje nudegti, reikėjo 
plaukus dažnai plauti ’ minkštu 
upeliu ar lietaus vandeniu. Vietoj 
muilo vartoti suplaktus kiaušinio 
trynius ir paskutinį kartą perplau
nant įpilti acto. Spalvai pagyvinti 
blondinės vartodavo ramunėlių 
nuovirą, o tamsiaplaukės — ajerų 
šaknų nuovirą. Kad plaukai geriau 
blizgėtų, prieš plaujant reikėjo 
galvos odą gerai ištrinti pirktine 
saulėgrąžų alyva ir pašutinti galvą, 
uždedant rankšluostį, pamirkytą 
karštame vandenyje ir lengvai iš
gręžtą, o po kokio pusvalandžio 
išplauti įprastu būdu.

Veido grožiui ir jaunatvei palai
kyti svarbu buvo griežtai prisilai
kyti nustatytos tvarkos: anksti 
gulti, anksti keltis, atsikėlus šaltu 
vandeniu išsiprausti ir visą kūną 
apsitrinti rankšluosčiu. Vasarą 
sveika basam po rasotą pievą pa
braidyti ir nuo žolės nubraukta 
rasa veidą ir kaklą apsiprausti, 
upelyje išsimaudyti. Žiemą daug 
kas sniegu apsitrindavo, kojas šal
tu vandeniu mazgodavo.

55 metų sukaktį. Tarybos Pirmi
ninkė v.s. Lilė Milukienė rašo: 
“SKAUTŲ AIDAS yra vienas se
niausių lietuvių jaunimo laikraščių, 
kuris lanko mus per 55 metus. Jis 
savo lapais liudija gyvosios skauti
jos veiklą ir, kaip senas draugas, 
apsilanko į mūsų namus. Kad žur
nalas dar ilgai mus lankytų ir liu
dytų mūsų sąjūdžio veiklą, prenu
meruokime jį, rašykime į jį apie 
Jūsų vietovės skautiškus išgyve
nimus, įvairius įvykius ir sukaktu
ves. Platinkime šį laikraštį gimi
nėms ir pažįstamiems, rėmėjams ir 
geradariams, kad, jį skaitydami, 
arčiau pažintų Jus ir skautybės 
idealus”.

Jaunam ar senam — visuomet 
buvo patartina nors kartą į dieną 
ore smagiai pajudėti, darže, lau
kuose padirbėti.

Svarbu buvo nepersivalgyti, 
pasninkų griežtai laikytis; bent 
kartą į savaitę vien vandenį gerti. 
Laikas nuo laiko mano močiutė ir 
visos jos dukros stengdavosi prisi
laikyti visokių dietų, pvz., keletą 
dienų maitindavosi vien vaisiais, 
ypač, vasarą, kai galėjai naudotis 
savo sodo šviežiais vaisiais ar rū
gusiu pienu, raugintais kopūstais. 
Tuo būdu moterys ilgai išlaikydavo 
savo lieknumą.

(Pabaiga)

Juo ankstesnis narvas, 

juo saldesne laisvė.

Vokiečių priežodis
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VYR. SKTN. ANTANAS SAULAITIS, SENJ.
Kartą skautas — 
visą amžių skautas.

Susipažinau su Antanu 1924 m. 
Šiauliuose, kai įstojau į skautų 
organizaciją. Jis vadinosi Saulius. 
Tada jis jau buvo tris metus skau- 
tavęs ir turėjo skiltininko laipsnį. 
Buvo labai veiklus ir pažangus 
tunto štabo narys ir nuolatinis 
skautų egzaminavimo į III pat. 
laipsnį komisijos narys. Šie egza
minai buvo labai svarbūs, nes 
kandidatai, išlaikę egzaminus, 
galėjo duoti skauto įžodį ir tapti 
skautų organizacijos nariais. Sau
lius buvo rimtas ir kietas egzami
natorius ir apie tai garsas plačiai 
buvo pasklidęs visame tunte. Todėl 
kandidatai egzaminams rūpestin
gai ruošdavosi ir jau iš anksto pra
dėdavo bijoti... Pagrindinis vado
vėlis pasiruošti egzaminams tuo
met buvo P. Jurgėlos “Pirmieji 
skauto žingsneliai”. 0 Saulius tuos 
“žingsnelius” mokėjo mintinai ir 
dar galėjo juos plačiai išaiškinti.

Saulius garsėjo tunte dar ir ki
tais būdais. Vieną čia paminėsiu. 
Jis labai rūpindavosi geru skautų 
ir skaučių elgesiu. Nors pats nešo- 
kėjas, bet visada mėgdavo atvykti 
į mokinių rengiamus šokių vakarė
lius. Kaip tik tuo metu pradėjo 
plisti vadinami modernieji šokiai, 
kaip fokstrotas, čarlstonas ir k. 
Skautai ir skautės gundydavosi 
juos pašokti. Gi Sauliui atrodė, kad 
tie šokiai nesiderina su skauto gerų 
ir gražių papročių “kodeksu” ir 
todėl jis stengdavosi skautus nuo 
tų šokių atbaidyti. Žiūrėk, sukinė

damasis tarp šokančiųjų su blok- 
notuku rankose jau ir “užregis
truoja” “nusikaltėlį” ar “nusikal
tėlę”... Dėl to skaučiukės net pa
bėgdavo nuo savo šokintojų, nes 
Saulių jos labai gerbdavo ir norė
davo jo akyse būti “geros”. Skau
tės jį net Saulyte buvo praminu
sios.

Vėliau Antanas tapo Saulaitis.
Baigęs gimnaziją 1927 m. Anta

nas Saulaitis persikėlė į Kauną ir 
įstojo į Universitetą studijuoti 
teisės mokslų. Tais pačiais metais 
buvo pakviestas ir į Vyr. Skautų 

Štabą, pradžioje Vyčių sk. vedėju, 
vėliau Bendrosios Dalies vedėjų, o 
nuo 1928 m. Štabo adjutantu ir 
Vyr. Skautininko pavaduotoju. 
Nuo 1930 m., kada buvo išleistas 
LSSąjungos įstatymas, Saulaitis 
dalyvavo Brolijos Vyr. Skautininko 
J. Šarausko vadijoje. O kai buvo 
priimtas LSSąjungos statutas ir 
Skautų Asociacija perorganizuota į 
Lietuvos Skautų Sąjungą, Saulaitis 
tapo Pirmijos sekretoriumi, kuriuo 
išbuvo iki LSSąjungos uždarymo 
1940 m. Atkūrus LSSąjungą trem
tyje, 1946-1952 m. buvo Tarybos 
narys ir Pirmijos sekretorius. O 
jau nuo 1966 iki 1975 m. vadovavo 
Lietuvių Skautų Sąjungai kaip 
Tarybos pirmininkas.

Tuo būdu, nuo 1927 m., kada 
Saulaitis pradėjo dirbti Vyr. Skau
tų Štabe, prasidėjo Saulaičio skau
tiška veikla visos LSSąjungos 
plotu ir mąstu, t.y. šiais metais su
ėjo 50 metų. Tat, trumpai pažvel
kime, ką Saulaitis yra gražaus ir 
naudingo padaręs lietuvių skautijai 
per tuos 50 metų.

A. Saulaitis visą laiką buvo 
skautiško pažangumo pavyzdys. 
Vadovaudamas skautų vienetams, 
organizuodamas stovyklas ir la
vindamas skautus ir skautų vadus, 
jis niekada neužmiršo ir pats siste
mingai lavintis teoretiškai ir prak
tiškai: 1934 m. baigė Gilwell skau
tų skyriaus kursus Anglijoj; 
1947 m. Gilwell vyčių skyriaus 
kursus Vakarų Vokietijoje; ir, bū
damas Tarybos pirmininku, lankė 
ir baigė Boy Scout of America 
Gilwell kursus, kuriuose dabar jau 
ir patsai yra instruktorius.

Jis ištikimas spaudos darbinin
kas. Saulaitis mėgsta spaudos 
darbą ir sugeba jį dirbti. Skautų 
Aido redaktoriaus pareigose iš
tverti 12 metų Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir keletą metų emigraci
jos sąlygose, reikia ne tik mylėti šį 
darbą, bet ir pasiaukoti. Jo reda
guojamas Skautų Aidas dar Lietu
voje subrendo, išaugo ir tapo 
reikšmingu jaunuomenės laikraš
čiu. Saulaičio rankose koncentra
vosi ir skautiškos literatūros leidi
mas: buvo išleista daugiau kaip
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dešimt originalių ir verstinių 
knygų bei vadovėlių. Ir patsai pa
ruošė su V. Kamantausku didelį 
vadovėlį skiltininkams; kalendorių 
“Budėk" 1939 ir 1940; suredagavo 
Šefo kalbų skautams rinkinį “Vado 
pašėke”, ir k. Redagavo LSSąjun- 
gos Biuletenį tremtyje. Jam esant 
Tarybos pirmininku išleista P. 
Jurgėlos “Lietuviškoji Skautija”.

Saulaitis yra žinomas statutų, 
nuostatų ir taisyklių redagavimo 
meistras. Be jo neapsiėjo nė viena 
komisija, kurios ruošė LSBrolijos 
1930 m. ir LSSąjungos 1935 m. 
statutus. Atkuriant LSSąjungą 
tremtyje 1945 m. Saulaitis vėl 
aktingai dalyvavo Nepriklauso
moje Lietuvoje veikusio LSS sta
tuto atkūrime, įvesdinant to meto 
sąlygoms reikalingus pakeitimus. 
Kadangi statutais nustatoma orga

nizacijos struktūra, tai Saulaitis, 
reikšmingai dalyvaudamas statutų 
kūryboje, yra turėjęs didelės 
įtakos į LSSąjungos struktūrinį 
kitimą ir dabartinį jos pavidalą.

Saulaitis rūpinosi ir lietuviško
sios skautijos ateitimi. Jam esant 
Tarybos pirmininku 1975 m. buvo 
įkurtas Lietuviškosios Skautybės 
Fondas skautiškojo jaunimo ugdy
mo darbams remti.

Jis puoselėjo draugystės santy
kius ir su kitų tautų skautais. Jis 
vadovavo lietuvių skautų repre
zentacinėms draugovėms: Estų 
skautų tautinėje stovykloje 1932 
m.; tarptautinėje jamboree Ven
grijoje 1933 m.; ir jamboree Švedi
joje 1935 m.

Iki 1928 m. Lietuvoje Motinos 
Dieną švęsdavo tik skautai.

V. s. Antanas Saulaitis, tuometi
nis LSS Tarybos Pirmininkas, 
lydimas v.s. Valdemaro Šenbergo, 
žengia po Kaziuko mugės Cleve- 
lande atidarymo.

V. Bacevičiaus nuotr.
}®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®<š

1928 m. Kaune susidaręs iniciato
rių būrelis, į kurį įėjo ir Saulaitis, 
sukvietė platų organizacijų atstovų 
susirinkimą ir pasiūlė įvesti Lietu
voje visuotinį Motinos Dienos 
minėjimą gegužės m. pirmą sek
madienį. Pirmoji Motinos Diena 
buvo švęsta visoje Lietuvoje
1929 m. gegužės 5 d. Taigi, Saulai
tis prisidėjo ir prie Motinos Dienos 
suvisuotinimo Lietuvoje.

Saulaitis nesiribojo vien tik 
skautiška veikla. Jis dar dirbo Lie
tuvos Raudonajame Kryžiuje ir 
buvo centro valdybos reikalų ve
dėjas ir generalinis sekretorius 
1939-1940 m. Po karo, gyvendamas 
Vakarų Vokietijoje, suorganizavo 
Augsburgo Raudonojo Kryžiaus 
skyrių, buvo valdybos nariu ir pir
mininku.

Atvykęs į JAV 1949 m. aktingai 
įsijungė į Lietuvių Bendruomenės 
organizavimo darbą ir 1951-1955 m. 
buvo jos Laikinojo Organizacinio 
Komiteto nariu ir sekretoriumi.

Visa Antano šeima yra skautiš
ka. Žmona Ona — vyresnioji skau
tininke; sūnus Antanas — vyresnis 
skautininkas, kunigas, jėzuitas, 
žymus Lietuvių Jaunimo S-gos 
veikėjas; duktė Marytė — paskau- 
tininkė, poetė.

Geriausi linkėjimai šiai nepa
prastai šeimai.

Kazys Palčiauskas

įkT

Toronto skautininkų-kių ramo
vės surengtose Pirmūno v.s. P. 
Jurgėlos knygos "Lietuviškoji 
Skautija” sutiktuvėse. Knygos 
autorius ir vyriausi leidėjai: v.s. A. 
Saulaitis (kairėje) ir v... Alf. Sa
musis (dešinėje).

S. Škėmos nuotr.
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“Mažąją raudonąją mokyklą” 
aplankė U eilj: D. Kizlaitytė, L. 
Kosmonaitė, K. Petersonaitė; II 
eit. — p. V. Kizlaitis, S. Daukutė, 
L. Chiapetta, D. Kerelytė. IIIeil. — 
L. Chiapetta, neatpažinta ponia, p. 
A. Daukienė.

Praeitą rudenį, spalio 16, KER
NAVĖS tunto Mirgos dr-vės viena 
skiltis nuvažiavom į “Little Red 
School House”. Ten mes apžiūrė
jom gyvuliukus, ir ėjom pasivaikš
čioti. Buvo labai gražu, gėlės žy
dėjo ir oras kvepėjo. Mes matėm 
antis. Niekad nežinojom, kad gali 
būti tiek daug įvairių spalvų ir 
rūšių ančių.

Po iškylos nuvažiavom į McDo
nald’s restoraną pavalgyti prieš
piečių ir grįžom namo. Aš manau, 
kad ši iškyla buvo labai gera.

Dainė Kerelytė, 
KERNAVĖS tuntas, 

Chicago, Ill.

Spalio 16 MIRGOS dr-vės skau
tės iškeliavo iš Jaunimo Centro į 
“Auksinio Lapo” arklides (Golden 

Leaf Stables). Iškyla buvo supla
nuota pirmoje šių metų sueigoje. 
Mūsų visa draugovė labai norėjo 
važiuoti pajodinėti. Visos 10 skau
čių buvom nuvežtos pačios draugi- 
ninkės, kuri turėjo dukart važiuoti, 
kad mus visas nuvežtų.

Iškyla buvo labai smagi, links
mai jodinėjom po miškus visą 
valandą. Arkliai buvo labai vikrūs, 
oras gražus, tik vėsokas. Saulė 
švietė skaidriai ir rudens pamar
ginti lapai teikė gražų vaizdą be- 
jodinėjant.

Baigėm iškylą, sustodamos 
trumpam užkąsti ir pasidalinti 
įspūdžiais, nes jodinėjant buvo 
neįmanoma pasikalbėti. Nutarėm, 
kad ir vėl būtų malonu tokioj iš
kyloj dalyvauti.

Neris Pupiūtė, 
KERNAVĖS tuntas, 

Chicago, Ill.

Sekmadienio rytą mes susirin
kom prie uosto. Kai visi atėjo, mes 
išplaukėme į šią salą. Atplaukę nu
ėjome prie forto (tvirtovės). Su
rinkę kiek malkų, užkūrėm du lau
žus ir ėmėm žaisti futbolą. Pažaidę 

turėjom sueigą su uždaviniu ir žai
dimais. Po sueigos buvo pasiro
dymų konkursas.

Mes pavalgėm pietus ir vėl pra
dėjom žaisti futbolą. Šį kartą ir 
Linas Saplys žaidė. Žaidėm virš 
valandos. Išgėrę kavos, ėjom prie 
laivo ir išplaukėm atgal į Torontą.

Gintas Sendžikas, 
Toronto, RAMBYNO tuntas,

Kanada

Sekmadienį mes išplaukėm į 
salas. Atvykę į centrinę salą, turė
jom prisirinkti malkų. Užkūrėm 
ugnį ir pradėjome šildyt vandenį. 
Po to turėjome sueigą ir žaidimus. 
Buvo labai smagu. Po sueigos val
gėme dešreles ir gėrėme karštą 
kakavą, nes buvo labai šalta. Pc 
skautiško žaidimo mes lošėme fut
bolą. Mūsų komanda pralaimėjo, 
bet tai nesvarbu, nes buvo smagu 
žaisti.

Po žaidimų turėjome laiko ap
žiūrėti salas — buvo labai įdomu. 
Greit atėjo laikas žygiuoti atgal. 
Laivu vėl parplaukėme į miestą ir 
išvažiavome į savo namus.

Robertas Grybas, 
RAMBYNO tuntas,

Toronto, Kanada

Sekmadienis, rugsėjo 26-ji, buvo 
šlapia ir lietinga diena. Tą dieną 
mes, 29 žmonės, dalyvavome 
“canoe” iškyloje Mullica upe, New 
Jersey valstybės pietinėj daly.

Pirmojoj kelionės dalyje turė
jome daugiausia nuotykių: smar
kiai lijo, o upėje pasitaikydavo 
nuvirtusių medžių, pro kuriuos 
negalima buvo praplaukti. Reikėjo 
išlipti iš laivelių ir perlipti per tuos 
medžius. O kas kartais atsitinka ? 
išlipant iš “canoe”? Taip, daug kas, 
kurie buvo neatsargūs, įkrito į 
vandenį.

Mes, šeši berniukai, nesilaiky
dami vadovo nurodymų, pralen
kėme visus ir labai toli visus pali- i 
kome. Tuo laiku pradėjo labai 
smarkiai lyti. Visi labai sušlapome,
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o vienas net drebėjo nuo šalčio. 
Bijodami, kad draugas nesusirgtų, 
sustojome prie kranto ir iš laivelių 
ir lietpalčių pastatėme “palapinę”. 
Visi sulindome į vidų ir užkūrėme 
garinę krosnelę. Tuoj mūsų “pala
pinė” prišilo. Greit nustojo lyti ir 
mes tęsėme kelionę toliau. Niekas 
iš mūsų nesusirgo.

Dar kiek paplaukę, sustojom pa
pietauti. Gerai pavalgę, keliavome 
toliau. Daugiau nebelijo, ir kelionę 

baigėme nebesustodami, be dides
nių nuotykių.

Kelionė Mullica upe užtruko 8 
valandas, per kurias nukeliavome 
12 mylių; sušlapome, pavargome, 
bet įgijome daugiau patyrimo ir 
nesigailėjome toje iškyloje daly
vavę.

Linas Eitmanas 
DLK Šarūno dr-vė, 

New Jersey 

kepurėje, kurią pastabus brolis 
įžiūrėjo, iš tiesų, taip neatrodo 
praeitų metų birželio SKAUTŲ 
AIDE, kur tas pats piešinys įdėtas 
(9 psl.). Ten jis - originalaus dydžio, 
ir skautiška lelijėlė aiškiau ma
toma. Sausio numeryje piešinį ma
žinant ji tapo panaši į žvaigždutę.

Brolio Jono Šarkos skautiškas 
pastabumas tikrai vertas premijos. 
Mielai ją jam pasiųstume, jei... 
turėtume.

Red.
!®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®(iSKAUTIŠKOS 

AKIMIRKOS
— Močiute, ar sugrįši namo Ve

lykoms? — klausia telefonu v.s. G. 
Meiluvienės anūkėliai Jonas ir 
Andrius.

— Jei daktarai išleis, tai sugrį
šiu...

Bet sesė Grasilija dar tik buvo 
pradėjusi sveikti ir šių metų Vely
kas teko sutikti ligoninėje. Ir vėl 
skamba telefonas.

— Močiute, dešimtą valandą 
pažiūrėk per langą!

Atėjus dešimtai, skautė močiutė 
priėjo prie lango. Prieš ligoninę, 
keliais aukštais žemiau, stovėjo 
mašina su užrašu ant lango: 
“Linksmų Velykų, Močiute!”, o 
šalia mašinos linksmai rankomis 
mojo Jonas ir Andrius.

ATKELTA iš 2 pusi.

Miela Sese,

Noriu tik pasitikrint dėl kores
pondencijos apie Omahos skautijos 
veiklą pereitų metų pirmoje pu
sėje, kurią išsiunčiau bene rugsėjo 
vidury administratoriaus adresu. 
Po to penkiuose SKAUTŲ AIDO 
numeriuose Omaha nei žodžiu, nei 
nuotraukėle nebuvo paminėta. 
Mane jau ne vienas iš naujų prenu
meratorių klausė, kodėl nieko apie 
Omahą SA nebūna parašyta. Jau
čiuos dalinai kaltas ir nežinau, kaip 
į tai jiems atsakyt. Pastebėjau, kad 
kitų vietovių net ir daug vėlesnės 

korespondencijos buvo įdėtos. Ma
nyčiau, kad ir mes esam tos Di
džiosios Šeimos nariais. Tiesa, 
Chicaga, Clevelandas, Torontas ir 
New Yorkas yra mūsų didieji bro
liai ar seserys, ir mes nepreten- 
duojam su jais konkuruot, bet ne
manau, kad turėtume būti visiškai 
užmiršti ir nustumti kaip našlaitė
liai ar “pagramdukai”. Žinoma, aš 
nereikalauju, kad viską apie mus 
dėtumėt. Turite pilną teisę ir nieko 
nedėti, bet tokiais atvejais būtų 
gera žinoti priežastį. Pagaliau gal 
aš visiškai be reikalo baruos: gal 
laiškas redakcijos nepasiekė, gal 
žuvo pašte?..

Beje, sausio mėn. numery “Mūsų 
didžiosios šeimos” skyriuje tas 
skautukas, kengūros pagalbinin
kas, per klaidą penkiakampę 
žvaigždę kepurėje įsisegęs!

Šiaip SKAUTŲ AIDAS malonus 
pažiūrėt, paskaityt ir be prie
kaištų.

Jūsų

Jonas Šarka, 
Omaha, Nebr.

* Labai atsiprašome, kad Jūsų 
korespondencija taip nelemtai 
užsigulėjo, prieš tai dar šiek tiek 
paklaidžiojusi. Teneužsirūstina nei 
jos autorius, nei mieli Omahos bro
liai ir sesės, kuriuos mylime, nes 
esame visi vienodi, visi lygūs, visi 
viens kitą papildome.

Šiame numeryje Omaha žy
giuoja pati pirmoji Didžiosios Šei
mos rikiuotėje!

* Penkiakampė žvaigždė skauto

Toronto Kaziuko mugę 1977 m. 
atidarant juostą laiko paukštytė L. 
Stanulytė; už jos — Šatrijos tunto 
tuntininkė vyr.sk. v. si. Valė Gry
bienė.
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SKAUTŲ AIDO skiltis Toronte, 
Kanadoje.

Jai priklauso:
BIRUTĖ ABROMAITIENĖ, 

skiltininkė,
ALDONA DARGYTĖ- 

BIŠKEVIČIENĖ,
VALĖ GRYBIENĖ,
ONA INDRELIENĖ,
VERA KALENDRIENĖ, 
MARYTĖ VAITKIENĖ.
Skilties gerasis darbelis: vajus 

SKAUTŲ AIDUI paremti.

Redakciją pasiekė specialus šios 
skilties laiškas:

Miela Sese Redaktore,

Siunčiu Toronto skautų-čių ir 
SKAUTŲ AIDO skilties gražiau
sius linkėjimus Jums, SKAUTŲ 
AIDUI ir jo talkininkams.

Kaip praėjusiais, taip ir šiais 
metais per Kaziuko mugę prave- 
dėme SKAUTŲ AIDUI paremti 
vajų su šūkiu (plakatu): “AUKO
KITE SKAUTŲ AIDUI!”, sagsty- 
damos tradicines širdeles, kurių su 
Valyte (mūsų tuntininke) buvome 
iškarpiusios virš 700.

Su dideliu džiaugsmu prane
šame, kad mūsų mažos SKAUTU 
AIDO skilties gerasis darbelis 
šiemet rekordinis — 450.00 dol.! 
Mūsų nuomone, “kur prairo, ten 
užsiūkite”.

Ak, miela Sese, mes jau buvome 
nusiminusios ir susirūpinusios, šių

Clevelando Neringos tunto 
paukštytės, už pasirodymą Ka
ziuko mugėje gavusios piniginę 
auką — 10 dol., paskyrė ją 
SKAUTŲ AIDUI.

A ČIŪ už šį gerąjį darbelį, mielos 
paukštytės!

v.s. V. Bacevičiaus nuotr. 

metų vajų pradėdamos: daug lie
tuvių dabar bedarbių, sergančių ir 
jau į pensijos amžių įkopusių: jau
čiasi taupymas, ypač kai reikia 
aukoti.

Bet mes, lyg kokie atsarginiai 
kariniai daliniai karo lauke, sukau
pėm visas jėgas; mūsų pozicija — 
dvejos pagrindinės durys, vedan
čios į salę, kur vyko Kaziuko mugė. 
Nesijuokit: norint karą laimėti, 
reikia nejuokais kovai pasiruošti!

Marytė, nauja skilties narė, 
stengėsi iš paskutiniųjų. Ji, kaip 
tas penkių žvaigždžių generolas, 
kaip iš patrankų šaudė širdeles 
prie įeinančiųjų krūtinių. Verutė 
stengėsi nė vieno pro šią 
“Maginot liniją” nepraleisti, nes 
mūsų pozicija — dvejos durys. O 
pro Onytę kas gi galėtų drįsti pra
smukti?! Nebent per pačią spūstį, 
kai 200-300 žmonių pasipila tuojau 
pat po Mišių! Aldutė, lyg koks 
žvalgas, keitė pozicijas — tai vie
nas, tai kitas duris. Kuzmutį ir 
Skrebūniuką ji apšaudė, prisegda
ma net po tris širdeles, nes jų pačių 
širdys SKAUTŲ AIDUI dosnios!

Gi vargšelė Birutėlė pinigėlius 

vis rikiavo, keitė, dėstė ir skai
čiavo.

Ir taip mes užbaigėme savo šeš
tąjį tradicinį vajų SKAUTŲ 
AIDUI paremti Toronto ŠATRI
JOS IR RAMBYNO tuntų suruoš
toje Kaziuko mugėje.

Šių metų vajaus talkininkės: p. 
Ona Indrelienė, p. Marytė Vait
kienė ir sesės Vera Kalendrienė, 
Aldona Dargytė-Biškevičienė, Valė 
Grybienė ir Birutė Abromaitienė.

Tad dar kartą visiems Jums 
sėkmės ir pavasariško džiaugsmo 
Jūsų darbuose linki

Toronto skautai-ės ir
SKAUTŲ AIDO skiltis

ps. Birutė Abromaitienė, 
SKAUTŲ AIDO įgaliotinė
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PAKELIUI l VIJA.
TAUTINĘ STOVYKLA

LIETUVIAI SKAUTAI 
VILNIUJE

Lenkams užėmus Vilniaus kraš
tą, Vilniuje ir Švenčionyse veikė 
lietuvių gimnazijos ir jose buvo 
įsisteigę lietuviai skautai. Bet len
kams uždarius Švenčionių lietuvių 
gimnaziją ir joje veikusieji skautai 
buvo likviduoti. Paliko veikti tiktai
Gedimino draugovė Vilniuje Vy
tauto gimnazijoje, bet ir čia lenkai 
lietuvius skautus įvairiais būdais 
varžė.

1939 m. spalio mėn. lietuvių 
administracijai atsikėlus į Vilnių, 
labiau sujudo ir jaunimas. Kartu su 
tėvais atvyko ir skautų iš Lietuvos, 
ir jie įsijungė j Gedimino dr-yę 
(draugininkas pask. Antanas Su
raučius) ir naujai įsisteigusią Vy
tauto dr-vę (draugininkas psl. 
Kazys Jurkėnas). Į Vytauto dr-vę 
įstojo 12 skautų, atsikėlusių iš Lie
tuvos ir 8 jaunuoliai, atvykę iš 
Seinų apylinkės.

Vokiečiams užėmus Lenkiją5 ir 
lenkų okupuotą Suvalkiją, ten 
buvo uždarytos visos mokyklos. 
1939 m. gruodžio pabaigoje viena 
mokytoja pervedė per sieną 16 
mokinių iš Seinų apylinkės. Jie 
Vilniuje buvo priimti į Vytauto

gimn-ją ir apgyvendinti bendrabu
tyje.

Gruodžio mėn. pradžioje, s. V. 
Kizlaičiui vadovaujant, aplankyti 
Vilnių atvyko iš Kauno 20 Maironio 
dr-vės skautų su savo vadovybe ir 
dalyvavo vilniečių skautų sueigoje. 
Nuo to laiko s. V. Kizlaitis apsiėmė 
Vytauto skautų dr-vę globoti ir 
instruktuoti.

Vytauto skautų draugovę su
darė: draugininkas psl. Kazys Jur
kėnas, adjutantas sk. Valeras 
Gylys ir skiltininkai Kazys Bėkšta, 
Medardas Juršėnas, Kostas Jur
kevičius ir Pranas Rimšelis; skau
tai: Kymantas Eigelis, Vytautas 
Ikamas, Kęstutis Skrebutėnas, 
Viktoras Opulskis, Benediktas 
Dubonis, Romualdas Bėkšta, Sta
sys Kizalavičius, Juozas Smagu- 
rauskas, Petras Kindurys, Leo-

Vytauto dr-vės skautai 1940 m. 
gegužės 5 d. kartu su Vilniaus 
skautų tuntininku mkt. Aug. Ma
loniu. Jo dešinėje — draugininkas 
K. Jurkėnas ir adj. V. Gylys, o 
kairėje — Maironio dr-vės draugi
ninkas v.si. Milvydas Olšauskas.

V. Kizlaičio nuotrauka

nardas Petkelis, Juozas Jakimavi
čius, Vladas Rakauskas, Albertas 
Subačius, Gediminas Šukaitis, 
Algirdas Bražinskas, Petras Jan
kauskas, Vladas Bilkis, Vladas 
Ankėnas, Algimantas Lapinskas, 
Juozas Sadaunykas, Stasys Jatu- 
lionis, Bronius Umbražiūnas, Juo
zas Lunaitis, Vytautas Čekauskas, 
Stasys Zadarackas ir Vytautas 
Žygas; kand.: Antanas Lapenas,

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

VYTA UTO DRA UGOVĖS SKA U- 
TAI VILNIUJE 1940 m. gegužės 
5 d., Maironio sk. dr-vės Kaune ir 
s. V. Kizlaičio apdovanoti naujomis 
uniformomis ir davę skautų įžodį: 
Vladas Bilkis, Vytautas Čeinaus- 
kas, Benediktas Dubonis, Juozas 
Jakimavičius, Petras Jankauskas, 
Stasys Jatulionis, Algimantas La
pinskas, Juozas Lunaitis, Leonar
das Petkelis, Vladas Rakauskas, 
Bronius Umbražiūnas, Juozas 
Smagurauskas, Stasys Zadaraus- 
kas ir Vytautas Žygas su s. Vincu 
Kizlaičiu viduryje (jo dešinėje — 
Br. Umbražiūnas/.

V. Kizlaičio nuotrauka
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Aleksandras Burokas, Vincas bu
kaitis, Jonas Gaurilčikas ir Remi
gijus Mordosas.

1940 m. gegužės 5 d. įvyko Vy
tauto dr-vės iškilminga sueiga ir 
įžodis; ta proga Maironio dr-vė ir 
V. Kizlaitis padovanojo 14 skautų 
uniformų tiems vytautėnams, ku
rie jų patys negalėjo įsigyti.

VYTAUTO DIDŽIOJO
CHARAKTERISTIKA

Vytauto vaikystė labai mažai 
žinoma. Gimęs apie 1350 metus, jis 
augo sunkiais Lietuvai laikais. 
Vokiečių ordinas vis smarkiau ver
žėsi į Lietuvą. Tikrai lietuviškas- 
Trakų dvaras, kuris daug santy
kiavo su kaimynais, buvo tinkama 
dirva išaugti įžymiausiam Lietuvos 
kunigaikščiui.

Kaip užsilikusios žinios sako, 
Vytautas buvo neaukšto ūgio, dai
lių ir energingų veido bruožų. Tu
rėjo dideles, gyvas ir protingas 
akis, visas švietė pasitikėjimu 
savim, energija, drąsa. Buvo pro
tingas ir žmoniškas, iš karto iš
spręsdavo kelis reikalus.

Didelis darbininkas, savo parei
gų nepamiršdavo nei namuose, nei 
kelionėje. Ar klausydamas žmonių 
skundų ir prašymų, ar duodamas 
atsakymus ir patarimus, — visur

Sk. Leonardas Petkelis 1943 m. 
balandžio mėn., parvykęs į tėviškę 
atostogų, Maskvos atsiųstų ban
ditų buvo nušautas. Sk. Vladas 
Bilkis žuvo nuo Maskvos komu
nistų kulkų antru kartu Lietuvą 
rusams okupavus.

V.K.

vadovavosi teisingumu. Laisvesnį 
laiką praleisdavo medžioklėje arba 
žaisdamas šachmatais. Bet visur 
kur buvo matyti saikas.

Palaikė gerus santykius su pirk
liais. Jų padedamas įsigijo daug 
turtų: aukso, sidabro, brangiųjų 
akmenų, brangiųjų audinių, kailių 
ir kitokių brangenybių, kurias 
paskui, kitiems dalindamas, rodė 
didelį dosnumą. Valgydamas ir 
gerdamas susivaldė, o svečius pri
imdavo labai vaišingai.

Visko mielai mokydavosi, ypač 
nauji išradimai jį labai domindavo. 
Iš vienos pusės mėgo karo dalykus, 
bet taip pat gerbė mokslo vyrus. 
Mokėjo ne tik vokiečių, bet ir 
lotynų kalbą, taip pat rusų, gal ir 
totorių, su kuriais teko daug 
bendrauti. Lietuviškai kalbėdavo 
su Jogaila, kad lenkai jų nesu-

1933 m. rugpiūčio 17, lordui R. 
Baden-PoweUiui lankantis Palan
goje, skautų stovykloje, Baltijos 
pajūryje paraduoja kartu atvyku
sios Anglijos skautės.

V. Kizlaičio nuotr.

prastų.
Kalboje buvo trumpas ir šykš

tus, bet, žinodamas reikalą, dažnai 
griebdavosi sąmojaus ir lakoniš
kumo.

Kova dėl tėviškės buvo sunki; ji 
subrandino jauną Vytautą. Jis iš
moko ieškoti sau sąjungininkų, 
būti atsargiu ir nepasitikėti net 
artimais giminaičiais. Sunkios są
lygos vertė ne kartą griebtis klas
tos ir suktų kelių. Lygaus jam 
diplomato vargu berastum jo 
amžininkų valdovų tarpe.

Vytautas, du kart iš Lietuvos 
pabėgęs, išbuvo apie ketverius 
metus Prūsuose, pas kryžiuočius. 
Ten jis išėjo drausmingo gyvenimo 
mokyklą, kuri jam padėjo atva
duoti tėviškę, ten jis subrendo 
politiškai. Vytautas turėjo daug 
progų susitikti su įvairių šalių 
žmonėmis, susipažinti su jų kul
tūra, papročiais. Ką gera patyręs, 
taikė savo kraštui, statydino pilis, 
ugdė miestus. Bandė lietuvių kalbą 
padaryti valstybine kalba.

Paviršutiniškai pažvelgus, atro
do, kad Vytautas blaškėsi: čia jis 
pas vokiečius, čia grįžta ir kovoja 
su jais. Bet iš tikrųjų, jo veikimas 
visad siekė numatyto tikslo, jis 
mokėjo lanksčiai derinti savo 
veiksmus su užsibrėžtu tikslu. O 
tas tikslas — sujungti savo rankose 
visą Lietuvą ir pašalinti jai gre
siančius priešus. Nuo 1392 metų 
jau jis pats valdo Lietuvą, o po 
1410 m., sutriuškinęs kryžiuočius, 
ištisiems penkiems šimtams metų 
išvadavo Lietuvą nuo vokiečių 
veržimosi į ją. Buvo tiek galingas, 
kad, nors formaliai, dar susirišus 
su Lenkija įvairiomis sutartimis, 
patys lenkai jo klausė savo vidaus 
reikaluose.

Vytautas turėjo reikalų su Vo
kietijos imperatorium, su popie-

12

12



IŠ AUKŠČIAUSIOS VADOVYBĖS BŪSTINĖS

MINIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMA

Dievui, Tau Tėvyne, ir Žmonijai 
Skiriam visą meilę mūs širdžių, 
Mes teturim mokslą ir jaunystę, 
Esam skautai be savų miškų...

Nuo Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo praėjo 60 
metų. Švęsdami šią didingą su
kaktį, pažvelkime į praeitį: tai 
buvo metai darbo, pasiryžimo ir 
vilties, kad pasaulis atitaisys mūsų 
tautai padarytą skriaudą — Lietu
vai grąžins laisvę, o jos žmonėms 
teisę laisvai gyventi, melstis ir 
tvarkytis.

Praeitis mums liudija, kad mūsų 
tautai dar neišaušo laisvės rytas, ir 
kova tik prasidėjo.

Žvelgdami į ateitį, mes turime 
naujai pasiryžti: Lietuvos laisvi
nimo bylą nuolatos skleisti ,.,ir 
skelbti, o lietuviams tėvynėje 
žmogaus teisių reikalauti.

. JAUNIMAS —
Ryšium su gražiais įspūdžiais iš 

Australijos Vl-tosios Tautinės 
Stovyklos, v.s. Lilė Milukienė, 
Liet. Skautų S-gos Tarybos Pirmi
ninkė, parašė Brolijos bei Seserijos 
Vyriausiems Skautininkams ir 
ASS Pirmininkui. Savo rašte Pir
mininkė iškelia lietuviškojo skau
tiško jaunimo nuostabią elgseną 
bei laikyseną. Ji rašo:

“Australijos Vl-toji Tautinė Sto
vykla jau tik malonus prisimini
mas, kuris yra labai reikšmingas 
lietuvių skautų organizacijos įvy
kis.

Skaičiau spaudoje mūsų sesių 
įspūdžius apie kelionę; skaičiau ir 
brolių parašytus kelionės aprašy
mus. Australijos lietuvių spaudoje 
dar ir dabar galima rasti įvairius 
pasisakymus skaučių-skautų iš už
jūrio viešnagės temomis.

Šiame straipsnyje tačiau aš

Sau tvirtai pasižadėti — likti 
tvirtais lietuviais dvasioje, žo
džiuose ir darbuose. Šis pasižadė
jimas užtikrins lietuvybės ateities 
kovą svetimuose kraštuose.

60-mečio dviejų švenčių proga 
kiekvienas skautas-skautė turi 
pasižadėti:

— mokytis ir tobulinti lietuvių 
kalbą

— informuotis ir informuoti lie
tuvybės laisvinimo ir lietuviškos 
kultūros reikaluose

— jausti pareigą, savo žinias 
perduoti jaunajai kartai ir ją už
degti tėvynės meile.

Jei tuos pasižadėjimus ; ištęsė- 
sime — dar daug sukaktuvių švę
sime, ir viena iš jų bus laisvosios 
Lietuvos pušynuose.

v.s. Lilė Milukienė, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkė

PAVYZDINGAS
noriu paminėti mūsų 100-tuką, 
kuris mums reprezentavo Austra
lijoje. Nežiūrint to, kad tėvelių 
finansavimas nustatė, kas važiuo
ja, kas ne, mūsų jaunimo grupės 
elgsena ir visos grupės laikysena 
buvo pavyzdinga.

Pirmiausia — kelionėje paklus
numas ir drausmė buvo be prie
kaištų, o atsiradus stovykloje, 
kiekvienas talkino įsirengimuose, 
apsiėmė pareigas, vedė užsiėmi
mus ir žaidimus, mokė seses ir 
brolius pašnekesiuose ir praty
bose. Kadangi tai buvo didelė ir 
graži grupė jaunimo, tai ir repor
terių netrūko. Mūsų jaunųjų sesių 
veidai puošė Sydnejaus ir Mel
bourne didžiųjų laikraščių lapus. 
Reporterių apklausinėjami, jie 
puikiai orientavosi ir ypatingai ir 
reikšmingai aiškino Lietuvos ir 
Lietuvių Skautų Sąjungos padėtį 

pasaulinėje plotmėje. Netrūko ir 
talento! Koncertai dviejuose mies
tuose buvo išparduoti ir turėjo 
didelį pasisekimą.

Visatai įvardijant, noriu pridėti, 
kad mūsų darbas nebuvo veltui, 
kaip tik atvirkščiai mūsų darbas 
yra labai reikšmingas, nes jo re
zultatai aiškiai atsispindi mūsų 
jaunimo lietuviškoje ir skautiškoje 
dvasioje.

Todėl, mieli vyriausieji šakų 
vadovai, atkreipkite ypatingą dė
mesį į šį ypatingą jaunimą, kuris 
mums labai pavyzdingai reprezen
tavo, ir, apdovanokite bent skau
tiškais žymenimis. Atkreipkime į 
juos ypatingą dėmesį ir pastaty
kime pavyzdžiu kitiems.

Dar kartą reiškiu padėką Vy
riausiems Skautininkams už jų* 
darbą ir pastangas ruošiant šią 
istorinę kelionę.

Tikiu, kad Vl-toji Tautinė Sto
vykla Amerikoje bus taip pat sėk
minga ir bus verta mūsų visų 
pastangų”.

PADĖKA s. HENRIKUI 
ANTANAIČIUI

Gerbiamas Skautininke,
Lietuvių Skautų Sąjungos ir 

atvykusių iš Amerikos, Kanados, 
Anglijos skaučių ir skautų vardu 
dėkoju Australijos lietuviams, 
finansiniai rėmusiems ir į Savo 
namus svetingai priėmusiems lie
tuvišką jaunimą.

Australijos Lietuvių Skautų 
Rengimo Komiteto narius ir Vl-tos 
Tautinės Stovyklos vadoves-vado- 
vus, rengėjus ir rėmėjus sveikinu 
su ypatingu ir labai sėkmingu Lie} 
tuvių Skautų Sąjungos 60-mečio 
atžymėjimu.

Linkiu, kad nauji ryšiai sujungtų 
ir paskatintų mus dirbti lietuvybės 
išlaikymo darbuose. Brandinkime 
mūsų jaunime lietuviškosios ‘kil
mės pasididžiavimą ir lietuviško
sios skautijos idealai tegyvuoja 
ilgiausius metus!

Su padėka ir pagarba, 
v.s. Lilė Milukienė, 
LSS Tarybos Pirmininkė
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KOVAS — LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTUOS FONDO MĖNUO

Žengiant į 1978-tuosius — Su
kaktuvinius — metus ir peržiūrė
jus LSFondo Valdybos veiklą, 
tenka pasveikinti: Pirm. v.s. Čes
lovą Kiliulį, Vicepirm. s. dr. Jurgį 
Gimbutą, Vicepirm. v.s. Florą 
Kurgonienę, Iždininką v.s. Kostą 
Nenortą, Sekretorę s. Saulę Ša
tienę, Vadijos narį Julių Špakevi- 
čių ir visus LSFondo atstovus vi
suose pasaulio kontinentuose - vie
tovėse.

Jų pastangomis LSFondo ižde 
yra virš $28,000. Šios sumos palū
kanos jau įgalino mus paremti 
vadovių ir vadovų lavinimą, skau
tiškąją spaudą. Šių metų palūkanos 
talkins GINTARO ir ĄŽUOLO 
mokykloms, skautiškai spaudai ir 
kt. sukaktuvinių metų renginiams.

Mūsų organizacijos tikslas, o 
taip pat ir LSF tikslai siejasi su 
jaunimo auklėjimu lietuviškai skau
tiška dvasia.

Mes visi suprantame, kad, sie

APDOVANOJIMAI IR PAKĖLIMAI
Sukaktuvinių Metų pradžios - 

lapkričio 1-sios — proga LSS Tary
bos Pirmija apdovanojo:

PADĖKOS ORDINU
s. fil. Liudą Rugienienę - Detroitas

LELIJOS ORDINU
v.s. Janiną Mikutaitienę - Chicago 
s. Ireną Jankauskienę - New

Yorkas
s. Juozą Starėną - Connecticut 
s. Henriką Antanaitį - Australija 
s. Vladą Stasiliūną - Australija

ORDINU Už NUOPELNUS 
SU RĖMĖJO KASPINU
Arvydą Kalendrą - Toronte 
Algirdą Aušrotą - Hamiltone
PAKĖLĖ Į AUKŠTESNIUS 
LAIPSNIUS
Į VYR. SKAUTININKO
s. fil. Balį Barkų - Australija 

kiant tobulai perduoti lietuviško
sios skautijos programas, papro
čius ir gyvą skautijos dvasią, reikia 
ypatingą dėmesį skirti vadovių ir 
vadovų lavinimui. Instruktoriams 
reikalingos priemonės ir aplinky
bės, kurios reikalauja finansų. O 
kur sąskrydžių, kursų, suvažia
vimų rengimai, kurie padeda va
dovams tobulėti, pasidalinti skau
tiška praktika. Visiems tiems tiks
lams LSFondas tikisi ateityje galės 
padėti.

Tad raginu visose vietovėse tal
kinti darbuose ir ieškoti naujų rė
mėjų Lietuviškosios Skautijos 
Fondui.

Darbingų ir sėkmingų LSF 
metų!

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė, 
LSS Tarybos Pirmininkė

s. Liudą Ramanauską - Chicago 
s. fil. Danutę Eidukienę - Chicago

Į SKAUTININKO AR 
Į JŪRŲ SKAUTININKO

ps. Daną Dirvonienę - Chicago 
ps. fil. Rimantą Dirvonį - Chicago 
ps. Antaniną Bulotienę - Water

buris
ps. Algirdą Kličių - Montrealis 
j.ps. Daivą Gaušienę - Chicago 
j.ps. Leopoldą Kupcikevičių -

Chicago
ps. Algimantą Milašių - Chicago 
ps. Bronių Nemicką - New Yorkas 
ps. Bronių Niedvarą - Montrealis 
ps. Romą Pakalnį - Waterburis 
ps. Ritą Penčylienę - Chicago 
ps. Ireną Šerelienę - Chicago 
ps. Vincą Piečaitį - Montrealis 
ps. Aleksą Pocių - Chicago 
ps. Vytautą Turūtą - Torontas 
ps. Kazimierą Prišmantą - Los

Angeles

ps. Rimą Ziną - Pennsylvania

Į PASKAUTININKIO AR 
Į JŪRŲ PASKAUTININKIO

v.si. Sigitą Banevičiūtę - Hart
fordas

v.sl. Remigijų Belzinską - Cleve- 
landas

v.sl. Valentiną Grybienę - Torontas 
v.sl. Rasą Grigaitienę - Worcester 
v.sl. Astą Dabrilaitę - Worcester 
v.sl. Vytautą Butiką - Chicago 
v.sl. Violetą Abariūtę - Detroitas 
v.sl. Virgilijų Krapauską - Chicago 
j.v.valt. Marytę Kupcikevičiūtę -

Chicago
v.sl. Joną Mockūną - Australija 
v.sl. Gintarą Nagį - Australija 
j.v.valt. Edvardą Nakutį - Chicago 
v.sl. Algirdą Šėką - Los Angeles 
v.sl. fil. Petrą Šalčiūną - Chicago 
fil. Mindaugą Pleškį - Chicago 
v.sl. Rasutę Stropienę - Chicago 
v.sl. Pajautą Daukutę-Pullinen

Australija
v.sl. Eugenijų Vidmantą - 

Rochester
v.sl. Šarūną žiedą - Australija 
fil. Danutę Šalkauskaitę-Cunning-

ham - Chicago

***

PASTABA:

1977 metų rugsėjo mėnesio nu
meryje, IŠ AUKŠČIAUSIOS VA
DOVYBĖS BŪSTINĖS priede, 
GELEŽINIO VILKO ordinų apdo
vanotųjų asmenų sąraše buvo pra
leistos kelios pavardės. Štai tie 
asmenys:

prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA 
v.s. STEPAS KAIRYS
prof. IGNAS KONČIUS
prof. STEPONAS KOLUPAILA 
v.s. ANTANAS KRAUSAS 
LICHTENŠTEINO PRINCAS 
v.s. JUOZĖ VAIČIŪNIENĖ

Anksčiau įdėto sąrašo patiksli
nimas ir suteikta informacija gauta 
dėka s. A. Dundzilos pr stabumo ir 
reikiamo dėmesio atkreipimo. 
Dėkojame!
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ANTROS VI-TOSIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS — JAV — 

METMENYS

LSS Tarybos nutarimas teigia
mai atsiliepti į Australijos lietuvių 
skautų pageidavimą suruošti 
Vl-tąją Tautinę Stovyklą Austra
lijoje jau įvykdytas. Kruopščių 
vadovų dėka stovykla praėjo dide
liu pasisekimu, nuskambėjo angliš
koje spaudoje, o taip pat ir po visą 
pasaulį pabirusiuose lietuviškuose 
laikraščiuose.

Dabar mūsų dėmesys ir ruoša 
krypsta į antrą TS, kuri Tarybos 
nutarimu parinkta Atlanto rajone. 
Ji įvyksta rugpjūčio 13-25 dienomis 
prie Worcester, Mass., Treasure 
Valley Reservation. Dalyvauja 
JAV, Kanados skautai ir skautės ir 
svečiai iš kitų kraštų. Iš Australi
jos tikimasi 3-5, iš Brazilijos 2-3, iš 
Anglijos 3-4.

Tuo pačiu Tautinės Stovyklos 
principu bei Sukaktuvinių Metų 
dvasia atskirose vietovėse organi
zuojamos papildomosios stovyklos, 
jei jų dalyviai, pvz., vilkiukai ir 
paukštytės negali vykti prie 
Atlanto.

*

Teisingas antrosios VI TS adre
sas stovyklavimo dienomis pašto 
reikalams bus: Treasure Valley 
Scout Reservation, Pleasantdale 
Road, Paxton, Mass. 01612.

*

TS metu vyks nuolatinės jau-. 
nesniųjų vadovų-ių ĄŽUOLO ir 
GINTARO mokyklos. Kandidatai 
jau dabar parenkami ir atitinkamai 
paruošiami. Kaip esame pastebėję, 
ąžuoliečiai ir gintarietės visada yra 
mūsų pasididžiavimas, nes jie ski
riasi iš kitų savo elgesiu, savo 
skautiškumu ir savo nuotaika.

♦

Antros (JAV) Vl-tos Tautinės 
Stovyklos vadija:

Stovyklos Viršininkė - v.s. Lilė 
Milukienė.

Stov. Viršininkės Pavaduotojas - 
Atstovavimas - Reprezentacija - 
v.s. Česlovas Kiliulis.

Stov. Viršininkės Pavaduotojas - 
Finansai, Tiekimo reikalai - v.s. fil. 
Petras Molis.

Stov. Viršininkės Pavaduotojas - 
Adjutantas - v.s. Antanas Gudaitis.

Stov. Viršininkės Pavaduotojas - 
Komendantas - s. Rimas Zinas.

Registracija - s. fil. Algis Glodas.
Stovyklos Sekretorė - s.. Irena 

Jankauskienė.
Programos reikalai - v.s. Ramutė 

Česnavičienė.
Laužai ir meninė dalis - v.s. 

Jaras Alkis.
Katalikų Dvasios Vadovas - s. 

kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM.

Katalikų Rel. Programos Vedė
jas - v.s. kun. Antanas Saulaitis, 
SJ.

Seserijos Viršininkė - v.s. Irena 
Kerelienė.

Brolijos Viršininkas - s. fil. Sigi
tas Miknaitis.

Bendrijos Viršininkas - v.s. 
Alfonsas Samušis.

Pionerija - s. fil. Kazys Matonis.
Įsikūrimo Vadovas - ps. Vytau

tas Alksninis.
Etninių Skautų priėmimo va

dovė - v.s. Gilanda Matonienė.
*

PALAPINĖS. Jeigu atvyksta 
100 žmonių, tai 50-čiai reikia atsi
vežti savo palapines. Stovyklų 
vadovybės irgi turi savo palapines 
pasirūpinti, jei nori turėti vietos ir 
nebūti sugrūsti.

VIRIMO PUODAI. Stovykloje 
yra puodų, tačiau visiems rajo
nams gali neužtekti, tai turėsime 

dalytis. Visi vienetai, kurie jau turi 
puodus, prašomi atsivežti, bet 
naujų nereikia pirkti.

KELIONĖS PRIEMONĖS. Trau
kinys ateina.iki Worcester; nuo 
Worcester vėl kainuotų autobusai 
vežti iki stovyklos. Šios visos iš
laidos būtų vietovės reikalas. 
Samdant autobusą, atvežtų iki 
vietos su visais bagažais ir tiekimo 
daiktais.

Pavieniai ar mažesnės grupės, 
kurios vyks lėktuvu, turi važiuoti į 
Hartfordo-BRADLEY airport, tie, 
kurie keliaus per Bostoną - į Bos
tono airport. Apie savo atvykimą 
turės pranešti, kad skirti žmonės 
galėtų juos paimti.

Žmonėms, kurie norės savaitga
liui savo vaikus aplankyti, bus nu
siųsti apylinkėje žinomų motelių 
telefonai ir adresai, kad galėtų iš 
anksto sau nakvynę užsisakyti. 
Taip pat MAIRONIO PARKO 
adresas, kur galima gauti valgyti ir 
atsigerti.

LOS ANGELES
SUDARYTAS

LSS SUVAŽIAVIMO 
PREZIDIUMAS

Šiais metais baigiasi Liet. Sk. 
S-gos aukščiausių veiksnių kaden
cija, trukusi trejus metus; (1976- 
1978); Ateinančios kadencijos 
(1979-1981) vadovybei rinkti šią 
vasarą įvyks visuotinis korespon
dentinis LSS suvažiavimas.

Piranijos pavedimu, Los Angeles 
mieste į suvažiavimo prezidiumą 
sutiko įeiti skautininkai Varnas, 
Barmienė ir Bužėnienė. ■ Jiems 
tenka dideli organizacinio paruo
šiamojo darbo veiksmai ir visi nuo
širdžiai linkime sklandžiai šią naštą 
išnešti.
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTUOS FONDAS
Į 1978-TUOSIUS

Sveikiname su naujais metais, 
linkėdami prasmingai bei darbin
gai juos praleisti. Prabėgus jau net 
keliems metams nuo LSF įsikū
rimo, vertėtų pažvelgti į nueitą 
veiklos kelią. Kaip žinote, LSF 
gyvuoja nuo 1975 m. liepos 30 d. ir 
jau turi tikrai gražią pradžią. 1976 
metais iš gautų palūkanų buvo 
paskirta $1002 skautų vadovų 
mokykloms ir leidiniams leisti. 
1977 metų pabaigoje fondo ižde 
turėjome virš $28,000. Pinigai yra 
laikomi bankų apdraustose ilga
mečių indėlių sąskaitose. Aukotojų 
eilėse savo vardu aukojusių iki 
1977 metų pabaigos buvo 321. Pri
dėjus kitų vardu aukojusius, tas 
skaičius siekia 590. Fondui aukos 
renkamos ne tik JAV, bet ir Kana
doje, Anglijoje ir Australijoje - 
visur, kur yra lietuvių skautų. Jau 
beveik visose didesnėse lietuvių 
kolonijose turime LSF atstovus, 
kurie daug prisideda prie aukų tel
kimo darbo bei nusipelno didelės 
mūsų padėkos. Sukaktuvinių metų 
proga kviečiame visus ir visas dar 
uoliau jungtis talkon, kad LSF 
vajus, paskelbtas 1977 m. lapkričio 
1 d., praeitų su didžiausiu pasise
kimu.

. LSF Valdybos vicepirmininką 
DR. JURGĮ GIMBUTĄ, švenčiantį 
60-ties metų sukaktį drauge su 
Lietuvių Skautų Sąjunga, nuošir
džiai sveikiname bei linkime jam 
sveikų, darbingų ir laimingų metų.

PASIKEITIMAI IR 
NAUJA TALKA

SYDNEY, AUSTRALIA

Anksčiau atstovavęs visai Aus
tralijai v.s. dr. Aleksandras Mau- 
ragis sutiko eiti LSF atstovo pa
reigas Sydnejaus mieste. Jo adre
sas: 82 Victor Ave., Picnic Point 
NSW, Australia. Jo talkininkai: 
v.s. fil. Balys Barkus, 80 Links 

Ave., Concord NSW, Australia, s. 
J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic 
Point NSW, Australia.

GEELONG, AUSTRALIA
LSF atstovas - s. Algirdas Kar

pavičius, 106 Thompson St., N th 
Geelong Vic. 3215, Australia.

MELBOURNE, AUSTRALIA
LSF atstovas - j.s. Vytautas 

Vaitkus, 42 The Corso, Parkdale, 
Vic., 3194’ Australia

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Du nauji talkininkai: v.s. Irena 

Vilkienė, 23912 Via Onda, Valencia, 
Ca„ 91355.

ps. Gediminas Leškys, 8240 
Melba Ave., Canoga Park, Ca., 
91304.

CHICAGO, ILLINOIS
LS Fondo talkon įsijungė: v.s. 

Pranas Nedas, 4065 Archer Ave., 
Chicago, Ill. 60632 ir s, Irena 
Regienė, 2652 W. 65th St., 
Chicago, Ill. 60629.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 
FONDUI AUKOJO:

(Tęsinys)

7. Jean ir Juozas Maslaus-
kai, Anglija (viso $27). . $ 5

237. Mykolas Manomaitis,
S. Boston, Ma. 
(viso $125)....................... 25

296. a.a. T. Kazakevičienės 
atminimui, Toronto,
Ont.................................. 75*

297. Anastazija ir Stasys 
Baltušiai, Dorchester,
Ma.................................... 15

298. Irena ir Stasys Ilgūnai,
Rochester, N.Y............... 25

299. “Dr. V. Kudirkos”
Šaulių kuopa, 
Worcester, Ma............... 50

300. Nijolė Šležienė,
Walpole, Ma. ......... 100

301. Liuda ir dr. Ernesto

Waingortin, Milton, 
Ma.................................... 50

302. Valerija ir Antanas 
Barkūnai, Webster,
N.Y.................................. 10

303. a.a. J. Lukšos-Daumanto
ir R. Kalantos atmin., 
Toronto............................. 431*

304. Vita ir Joseph Hodges,
Dorchester, Ma............... 50

305. Genė ir Apolinaras 
Treiniai, W. Roxbury,
Ma......................................100

306. Teresė ir Stasys Kazlai,
Cambridge, Ma............... 25

307. Valė ir Algis Kriščiūnai,
Westwood, Ma................. 50

308. Romas Šležas,
Dorchester, Ma............... 50

309. Vytas Ilgūnas,
Worcester, Ma................. 20

310. Algirdas Brazinskas,
S. Orange, N.J.................. 100

311. Gražina ir Bronius

BOSTON, MASS.
LSF valdybos pakviesta, teisi

ninkė Nijolė Šležienė mielai sutiko 
pagelbėti LS Fondui teisiniuose 
reikaluose. Ta pačia proga norime 
Nijolei pareikšti mūsų nuoširdžią 
bei gilią užuojautą dėl jos tėvo a.a. 
inž. Broniaus Makaičio mirties.

**♦

Leidinių administratoriui KA
ZIUI ŠIMĖNUI, pasitraukiančiam 
iš eitų pareigų, priklauso mūsų 
didelis ačiū už taip rūpestingai ir 
kruopščiai atliktą darbą bei įdėtą 
triūsą.

LSF ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Antrosios VI Taut.. Stovyklos 
proga planuojame surengti LSF 
atstovų bei talkininkų suvažia
vimą, tikėdami, kad daugumas iš 
jūsų pasistengs jame dalyvauti. 
Dar yra laiko, todėl planuokime 
susitikti Vl-toje Tautinėje Stovyk
loje.

Juodeliai, Downers 
Grove, Ill........................  100

312. Ona Rinkevičienė,
Toronto, Ont................... 2

313. Vanda ir dr. Povilas
Šepečiai, Dearborn, 
Mich................................ 100

314. Valentina ir Steponas 
Minkai, S. Boston, Ma.. .. 5

315. Bostono Skautininkų
Ramovė, Boston, Ma.... 100

316. “Žalgirio” skautų tuntas,
Boston, Ma...................... 70

317. “Tėviškės” skautų vieti-
ninkija, Hartford, Ct....... 50

318. Chicagos Skautininkių
Draugovė, Chicago, Ill.:. 100

319. Martynas Jurkšas,
Chicago, UI........................ 100

320. W. Dauginis, West
Toronto, Ont................... 50*

321. Stasė ir Walter J. Hotra,
Detroit, Mich.................. 10

* - Kanados doleriai
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žiais, bažnytiniu susirinkimu, Če
kais, valakais, danais ir — Maskva. 
Išleidęs vienintelę dukterį Sofiją 
už Maskvos kunigaikščio, jis pačių 
rusų bajorų buvo apšauktas val
dovų šeimos ir pačios kunigaikšti
jos globėju.

Vytautas nuolat veda derybas, 
siunčia ir priima pasiuntinius, rašo 
laiškus, kur reikia, pats vyksta, 
dalyvauja suvažiavimuose. Vy
tauto politika — lyg koks didelis 
tinklas: jis jo akis čia suveria, čia 
paleidžia, čia naujai sumezga.

Jis daug kariavo ir žygiams va
dovavo. Buvo geras strategas, rū
pinosi kariuomenės sutvarkymu 
Vakarų pavyzdžiu, techniškais 
savo laiko išradimais. Valdė kraštą 
kietai, nepakęsdamas jokio pasi
priešinimo: be pasigailėjimo baus
davo ir savo giminaičius, jeigu jo 
valios nepaklusdavo. Buvo geras 
krašto šeimininkas. Gavęs Lietuvą 
valdyti, rado ją suirusią po vargi
nančių karų, bet greit įvedė tvar
ką, pasižymėjo kaip sumanus fi- 
nansistas, gabus valstybės vyras.

Dr. M. Krasauskaitės straipsnio 
santrauka iš P. Šležo red. knygos 
“Vytautas Didysis”, 1930 m.

***

Vytautas buvo savo laiko žy
miausias valdovas Europoje. Po 
mirties buvo lyginamas su Alek
sandru Didžiuoju, su Cezariu, 
vadinamas krikščionybės skydu.

***

Vytautas kalbėdavo trumpai, 
lakoniškai ir tiksliai. Kai jam kaž
kas gyrė vieno didiko iškalbin
gumą, mūsų valdovas jį sustabdė: 
“Man daugiau patinka tas, kas 
kalba paprastai, bet teisingai”.

***

Įsidėmėtini Vytauto Didžiojo 
žodžiai: “Gerumu ir žvėrį pikčiau
sią prijaukinsi”.

“Laiko nustoja tas, kuris jo 
laukia”.

Velykinę nuotaiką sustiprino iš 
Tėvynės Lietuvos gautas šventinis 
atvirukas.

MALDA

Valdove dangaus visagali, 
Gelbėki - žūsta mūsų tauta! 
Maldaujam, parpuolę ant kelių, 
Gimto medžio šaka atplėšta.

Tauta Tave amžius mylėjus, 
Žemė Motinos Tavo Sūnaus, 
Smūtkelių palinkusių vėjuos, 
Naikinama bedievio žmogaus.

Pasipuošė lelijom ir rūtom, 
Maldomis sopančios širdies 
Tave prašom, kad išvaduotum 
Sūnus, dukteris aisčių genties.

St. Radžiūnas

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
GARBĖS LEIDĖJO
PRENUMERATA - $25.00

V. Šenbergas, Cleveland, O.

GARBĖS
PRENUMERATA - $10.00

Br: Stravinskienė, Chicago, Ill.
O. Siliūnienė, Chicago, Ill.

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

$50.00
AUŠROS VARTŲ tunto GRAŽI
NOS vyr. sk. būrelis.

$25.00
Atlanto rajono PUNTUKO sto
vyklos auka.
$24.40
B. Barkus, L. & R. Barkutės, Con
cord, Australija.

$22.00
j.v.s. L. Knopfmileris, Lehigh, Fla.

$15.00
L. Stulginskas,-Toronto, Canada.

$10.00
J. Menkeliūnas, Caracas, Vene
zuela, I. Sventickaitė, Detroit, 
Mich.

$8.20
L. Bungarda, Geelong, Australija.

$6.80
A. Karpavičius, Geelong, Austra
lija.

$5.00
A. Hofmanas, Chicago, Ill;, A'. Ša
tas, Warwick, R.I., J. J. Ardys, 
Bloomington, Ill., E. Vengianskas, 
Chicago, Ill., M. Jonikienė, Chi
cago, Ill., P. Nedas, Chicago, Ill.,

$2.79
R. Spalis, Halifax, Anglija.

$2.00
A. Jankauskaitė, Woodhaven,
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N.Y., V. Jozaitis, Chicago, Ill., S. 
Jakštas, Madridas, Ispanija, Vyt. 
Neverauskas, St. Marys, Austra
lija.

$1.60
B, Šaulytė, Cottlesbridge, Austra
lija.

$1.40
V. Araitė, Mt. Waverley, Austra
lija, D. Čižauskienė, Moonee 
Ponds, Australija, B. Prašmutaitė, 
East Malvern, Australija, E. Ka
razijienė, Tullamarine, Australija, 
L. Volodka, NTH, Geelong, Aus
tralija, V. Mačiulis, NTH, Geelong, 
Australija, V. Kymantas, New
comb, Australija, L. Valaitis, NTH, 
Geelong, Australija, K. Bindokas, 
NTH, Geelong, Australija, R. Šar
kis, Geelong, Australija, O. Zabu- 
kas, Brisbane, Australija.

$1.00
K. & G. Prišmantas, Los Angeles, 
Cal., A. Činikienė, Los Angeles, 
Cal., Sof. Muceniekas, Melbourne, 
Australija.

* Australijoje gyvenantiems 
SKAUTŲ AIDO prenumerata — 
4.00 dol.

ADMINISTRATORIUS DĖKOJA

ps. NIJOLEI BALZARIENEI 
Chicagoje už talką SKAUTŲ 
AIDO administracijai. Nuoširdus 
skautiškas ačiū, Sese!

s. A. Orentas, 
SKAUTŲ AIDO

14
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DĖMESIO, DĖMESIO!
Jaunas žmogau!

Ar esi 16-35 m. amžiaus? Ar 
ieškai progos išreikšti kokią nors 
nuomonę ar mintį? Ar norėtum 
išbandyti savo kūrybinius gabu
mus? Ar nori laimėti pinigų? Jei 
taip, tai skaityk toliau!

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga skelbia pasaulinio masto 
RAŠYBOS KONKURSĄ. Jei gerai 
lietuviškai rašai, neslėpk savo 
talentų. Mes ieškome jaunų lite
ratų. Jei silpnai rašai, nenusimink! 
Mums svarbu ne tik kaip rašai, bet 
ir ką nori pasakyti. PLJS taip pat 
duoda tau pilną savarankiškumą 
rašyti kiek ir ką tik nori. Tad pasi
skaityk taisykles, semkis įkvėpimo 
ir imk už plunksnos.

KAS GALI DALYVAUTI?

Šiame konkurse gali dalyvauti 
visų kraštų lietuvių jaunimas nuo 
16-35 m. amžiaus. Taip pat gali 
dalyvauti visų kraštų LJS valdybų 
nariai, išskyrus mūsų centrinės 
valdybos narius, kurie ruošia kon
kursą. Konkursas yra padalintas į 
dvi dalis, pagal amžių: 1) jaunimui 
16-24-‘m. amžiaus ir 2) vyresnie
siems 25-35 m.

KĄ REIKIA RAŠYTI?

Konkursas turi tris rašinių 
sritis:

a) BELETRISTIKA: trumpa 
apysaka, anekdotas, novelė ar bet 
kokia rūšis grožinės literatūros.

b) POEZIJA: eilėraštis ar eilė
raščių rinkinys. Kiekvienas eilė
raštis bus atskirai įvertintas. Eilė
raščiai, kurie sudaro tam tikrą 
ciklą ar junginį, bus laikomi vienu 
darbu.

c) ŽURNALISTIKA: reporta
žas, aprašymas tikro įvykio, svars
tymas aktualaus klausimo. Temos 
gali apimti politiką, religiją, 
sportą, meną, visuomenės reikalus 
ir kt;

TEMOS IR ILGIS
PLJS jokių specifinių temų ne

nustato. Būtų gerai, jeigu jaunimas 
pasirinktų jaunimui aktualias te
mas, bet to nėra reikalaujama. 
Taip pat nenustątome rašinių ilgio. 
Rašyk, kiek nori ir kiek gali. 
Svarbu tik, kad rašytumei lietu
viškai. Gali, jei nori, rašyti daugiau 
negu vieną rašinį ar eilėraštį. Gali 
dalyvauti visose srityse — bele
tristinėj, poetinėj ir žurnalistinėj.

KUR IR KAIP SIŲSTI?
Rašiniai turi būti mašinėle pa

rašyti, naudojant kas antrą eilutę. 
Ant kiekvieno lapo reikia pažymėti 
SLAPYVARDĮ, o į atskirą vokelį 
įdėti tikrą pavardę ir adresą. Jeigu 
rašai daugiau negu vieną rašinį, 
atsimink, kad kiekvieną atskirą 
rašinį ar eilėraštį reikia pasirašyti 
skirtingu slapyvardžiu. Pažymėk 
ant rašinio savo amžiaus grupę.

Visus rašinius siųsti į PLJS 
būstinę ir pažymėti šitaip: “PLJS 
KONKURSAS”, 1573 Bloor W., 
Toronto, Ont., Canada M6P 1A6.

DATA

Visus rašinius siųsti PLJS val
dybai iki 1978 m. gruodžio 1 d. 
Galite pradėti jau dabar siųsti

PREMIJOS
Iš viso bus šešios (6) piniginės 

premijos už geriausius rašinius ir 
eilėraščius, t.y. abiejose amžių 
grupėse bus trys premijos (viena 
už geriausią beletristinį rašinį, 
viena už poeziją, ir viena už žurna
listinį rašinį).

MECENATAI
Žurnalistų Sąjunga jau yra pa

aukojusi $300. PLJS pati aukoja 
$250 vieno asmens kelionės išlai
doms į IV Jaunimo Kongresą. DAR
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LAUKIAME ŽODŽIO IŠ KITŲ 
MECENATŲ.

BROŠIŪRA

Jei atsiras labai gerų rašinių ir 
eilėraščių, PLJS juos išspausdins 
specialioje brošiūroje, kuri bus 
platinama IV Jaunimo Kongreso 
metu.

Taigi, jaunas žmogau, nesėdėk ir 
nežiopsok! Parodyk visiems, kad 
lietuviškas jaunimas iš tikrųjų turi 
svarbių minčių ir kūrybinių jėgų. 
Šis konkursas yra ruošiamas TAU. 
Pasinaudok!

PLJS

DAR APIE KONKURSĄ.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są

jungą paskelbė rašinių konkursą 
viso pasaulio jaunimui 16-35 m. 
amžiaus. Pagrindinis konkurso 
tikslas yra paskatinti kuo daugiau 
jaunimo rašyti lietuviškai. Kad visi 
dalyviai turėtų pilną laisvę kurti ir 
išreikšti savo mintis, mes nenusta- 
tėme nei griežtų temų nei rašinių 
ilgio. Viskas yra palikta individo 
nuožiūrai ir sugebėjimams.

Skelbta, kad konkursas susidaro 
iš trijų rašymo sričių: beletristi
kos, poezijos ir žurnalistikos. Ta
čiau, daugiau mums apie tai padis
kutavus, iškilo svarbus klausimas: 
kaip įtraukti tą jaunimą, kuris 
beveik visai lietuviškai nemoka? 
Nors dauguma tokio jaunimo yra 
Pietų Amerikoje ir Anglijoje, bet 
jo netrūksta ir Kanadoje - Ameri
koje. Nenorėdami pašalinti ar 
atstumti to jaunimo, kuris domisi 
lietuvybe, bet dėl vienos ar kitos 
priežasties nemoka kalbos, nuta
rėme pridėti DAR VIENĄ RA
ŠYMO SRITĮ.

Ši DVIKALBĖ SRITIS veikia 
šitaip: dalyvis parašo originalų 
rašinį SAVO KRAŠTO KALBA 
(anglų, ispanų, portugalų ar kt.). 
Rašinio turinys TURI LIESTI 
LIETUVIŠKĄ TEMĄ ir turi būti 
ne beletristinio, bet ŽURNALIS
TINIO POBŪDŽIO. Dalyvis tada 
susiranda žmogų, kuris tą rašinį 

išverčia į taisyklingą lietuvių 
kalbą. Dalyvis pasiunčia mums abu 
rašinius (originalą ir vertimą) su 
savo vardu ir slapyvardžiu. Komi
sija įvertins lietuvišką rašinio 
kopiją PAGAL TURINĮ ir temos 
gvildenimą. Premija bus duota 
rašinio autoriui, tačiau autorius 
bus laisvas pasidalinti premija su 
savo vertėju.

Skatiname visą jaunimą daly
vauti bet kurioje šio konkurso 
srityje. Nors ne visi galės laimėti 
premiją, tačiau visų dalyvių darbai

I C E 3C

PREMIJOMIS 
APDOVANOTIEJI

Kiekvienais metais Lietuvių 
Žurnalistų Sąjunga skiria premijas 
iš dr. P. Daužvardžio fondo mūsų 
jauniesiems spaudos, radijo ir 
televizijos bendradarbiams; •

Malonu patirti, kad šiemetines 
premijas yra gavę ir keletas mūsų 
sesių ir brolių, kuriuos čia įvardi
jame.

100 dol. premija paskirta 
EUGENI JUFBŪTĖNUI, (Chicago, 
Ill.).

75 dol. premija teko OFELIJAI 
BARŠKĖTYTEI (Chicago, JAV), 
RASAI LUKOŠEVIČIŪTEI (Mon
realis, Kanada), RAIMUNDUI 
STRIKUI (Chicago, JAV) ir BI
RUTEI ŠAULYTEI (Cottles- 
bridge, Australija).

50 dol. premiją gavo TOMAS 
BALTUTIS (Melbournas, Austra
lija), RASA BOBELYTĖ (New 
Yorkas, JAV), AUŠRA GEČYTĖ 
(Philadelphia, JAV), ASTA MO
TU ŠYTĖ (Chicago, JAV), ir 
JONAS RUKŠĖNAS (Melbour
nas, Australija).

Premijos laimėjusiems buvo iš
kilmingai įteiktos Chicagoje sausio 
21 d.

Sveikiname darbščiuosius mūsų 
seses ir brolius! Linkime ir ateityje 
miklinti lietuviškąją plunksną! 

Dalykimės kad ir musę, bet per pusę.

bus įvertinti. Konkursui pasibai
gus, PLJS paskelbs, kokie kraštai 
dalyvavo, o taip pat ir atskirų 
autorių pavardes ir rašinių temas.

Vertinimo komisijos, nariai yra: 
prof. dr. R. Šilbajoris, prod. dr. D. 
Valiukėnaitė ir jaunas kandidatas 
daktaro Ipsn. V. Mickevičius. Visi 
trys akademikai gyvena Ameri
koje ir turi daug rašytinės bei kri- 
tikinės patirties.

LINKIME SĖKMĖS VISIEMS 
KONKURSO DALYVIAMS!

MUZ. BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDIJA JAUNIMUI

Muziko Broniaus Jonušo našlė 
Emilija Jonušienė savo mirusio 
vyro atminimui steigia kasmetinę - 
Muziko Broniaus Jonušo stipen
diją. Stipendija bus duodama jau
nuoliui, norinčiam šalia savo pa
grindinių studijų studijuoti ir litu
anistiką..

Iš kandidato pageidaujama, kad 
jis būtų aktyvus lietuviškųjų jau
nimo organizacijų narys ir pasi
reikštų savo veikla lietuviškoje 
dirvoje.

Stipendijos dydis bus kasmet po 
1,000 dol.

Kandidatus stipendijai gali siū
lyti kiekviena lietuviškoji jaunimo 
organizacija, įvairūs sambūriai 
arba kiti lietuviški vienetai iš; bet 
kurios laisvojo pasaulio šalies. Siū
lymų terminas - kiekvienais fnetais 
iki gegužės 15 dienos. Kandida
tams parinkti bus sudaryta teisėjų 
komisija. Jos sudėtis bus paskelbta 
vėliau.

Stipendijai kandidatus, siūlyti 
šiuo adresu: Broniaus Jonušo sti
pendijų fondas, 4006 So. 26th St., 
Omaha, Nebraska 68107, U.S.A.
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IŠ AUSTRALIJOS RAŠO 
s. H. ANTANAITIS

Mieli Amerikos, Anglijos ir 
Kanados Skautai,

Jau Australijoje vykusi šeštoji 
Tautinė Stovykla praeityje. Jums, 
kurie buvote Australijoje; liko tik 
prisiminimai ir sudarytos gražios 
draugystės, kurios, tikimės, dar 
jtruks daugelį metų.

Norėčiau Jums, Jūsų tėveliams, 
artimiesiems, Jūsų Tuntams ir 
visiems kitiems, kurie rėmė Jūsų 
visų kėlionę į Australiją, nuošir
džiai padėkoti.

Be Jūsų, užjūrio skautų-skaučių, 
atvykimo į Australiją, mes nebū
tume to pasiekę, ką pasiekėme. Su 
Jūsų atvykimu Jūs tikrai įrodėte,

"MŪSUSKAUTYBEI" 
RUOŠTI KOMITETAS

KVIEČIAI TALK A
Pirmūno v.s. Petro Jurgėlos 

parašytasis veikalas LIETUVIŠ
KOJI SKAUTIJA išjudino vado
vybę ruošti, sakytume, antrąją tos 
knygos dalį. Ji apimtų 1945-1978 
metus. 1945-1949 metai būtų iškelti 
atskira dalimi.

Medžiagai telkti, redaguoti ir 
administruoti Tarybos Pirmija 
sudarė Komitetą.

Pirmininkas, Pirmijos kviestas, - 
v.s. Alfonsas Samušis

Vicepirmininkė - v.s. Alė Nami- 
kienė

Vicepirmininkas - v.s. Česlovas 
Senkevičius

Sekretorius - v.s. Antanas Sau- 
laitis, sn.

Nariai: - v.s. Antanas Saulaitis, 
SJ, v.s. Pranas Karalius

Korespondentai: v.s. Juozas 
Maslauskas, s. Vytautas Vidugiris 
ir v.s. Bronius Žalys.

Visą turimą medžiagą apie vie
netų veiklą per tuos 33 metus 
reikia siųsti komiteto pirmininko 
adresu: H6-08 95th Avė.

Richmond Hill, N.Y. 11411 

kad “mes visi esame viena didelė 
šeima”, kaip kad vienas iš Jūsų 
rašėte.

Nuoširdžiai dėkojame Jums, 
kurie atvykote į Australiją iš to
limų kraštų, nepaisant nei išlaidų 
nei laiko, tuo būdu įprasminant 
Šeštosios Tautinės Stovyklos ruo
šą Australijoje.

Linkime visiems mūsų užjūrio 
broliams ir sesėms geriausios sėk
mės ruošiantis netrukus įvykstan
čiai Šeštajai Tautinei Stovyklai 
Amerikoje.

Budžiu!

S. Henrikas Antanaitis, 
VI Tautinės Stovyklos 
Rengimo Komiteto 
Pirmininkas 
(Australija)

1926-7 m. Utenos Saulės gimna
zijoje jaunesnieji skautai, tada tik 
vilkiukais vadinami, vilkėjo žalius 
skautiškus marškinius ir dėvėjo 
mėlynus kaklaraiščius (vyresnieji 
skautininkai tada dėvėjo tos pat 
spalvos kaklaraiščius), sudarė 
gaujas (ne skiltis!). Gaujos vadinosi 
pilkųjų, juodųjų (suprask pilkųjų 
vilkų, juodųjų vilkų!) ar kitais 
vardais. Kelių gaujų priekyje buvo 
Senas Vilkas, jau ne berniuko 
amžiaus skautas (dabar jį vadin

tume jaunesniųjų skautų draugo
vės draugininku, bet mes tada ne
sudarėm atskiros draugovės, gau
jos priklausė tai pačiai skautų 
draugovei). Gaujos vadas ir padė
jėjas buvo renkami pačių vilkiukų.

‘ Gal apie 60-70 milimetrų žemiau 
alkūnės kairės rankovės išorės 
pusėje dėvėjom spalvotos medžia
gos lygiakraštę (equilateral) tri
kampį, kuris būdavo prisiūtas prie 
uniforminių marškinių rankovės 
(taip pat ir prie gimnazisto švar
kelio rankovės!). Trikampis (žiūr. 
brėžinį) buvo pasiūtas iš apie 6-7 
milimetrų pločio spalvotos medžia
gos juostelės (gaujos pasirinktos 
spalvos, pavyzdžiui, geltonos, tam
siai žalios ar kitokios). Trikampio 
kraštinės buvo gal apie 60-70 mili
metrų ilgio.

Patyrimo laipsnis žymimas tri
kampėmis chromo spalvos metali
nėmis žvaigždutėmis (skautų nau
dojamomis “metinėmis” žvaigždu
tėmis!), segamomis į rankovę 
(trikampio viduje): viena žvaigž
dutė Il-ro patyrimo laipsnio, vil
kiuko, dvi I-mo.

Pareigos buvo žymimos tos pa
čios trikampio spalvos juostelėmis 
(tik perpus siauresnėmis negu 
kraštinės) įsiūtomis į trikampį 
(į trikampio apačią) statmenai: 
viena juostelė reiškė gaujos vado 
padėjėjas, dvi - gaujos vadas.

Prieš 50 metų brolis Jonas (tada 
Jonukas!) dėvėjo mėlyną kakla
raištį ir lygiai tokį pat geltonų 
juostelių trikampį su: dviem 
žvaigždutėm - buvo pirmo paty
rimo laipsnio, dviem stulpeliais 
trikampio viduryje - buvo pilkųjų 
gaujos vadas Dr. Basanavičiaus 
skautų draugovėje.

Brolis Jonas
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APIE VYDŪNO JAUNIMO FONDA

Paskesnysis MŪSŲ VYČIO 
numeris (1977, 3-4) yra paskirtas 
Vydūno Jaunimo Fondo 25 metų 
sukakčiai paminėti. Fil. Antanas 
Saulaitis, SJ, MŪSŲ VYČIO re
daktorius, savo pastabose pažymi, 
kad Fondo steigėjai, darbuotojai ir 
bendradarbiai apžvelgia pirmąsias 
dienas ir atliktus darbus, nepabi
jodami spėti ateitin.

Fondas studijuojančiam lietu
viškam jaunimui įstengė paskolinti 
61,763.00 dol. ir lituanistikai pa
skyrė 8,029.79 dol., neskaitant kitų 
darbų. VJF valdybos pirmininkas 
fil. Vytautas P. Mikėnas parūpino 
šio numerio medžiagą, iš kurios 
išryškėja Fondo praeitis, paskirtis, 
veiklos būdas (tai, turbūt, vienin
telis fondas, kuris veikia be aukų). 
Per 25 metus VJF buvo vienas iš 
pagrindinių būdų, kuriuo Akade
minis Skautų Sąjūdis talkina pla
tesnėje už Skautų Sąjungą lietu
viškoje veikloje. Akademikai skau
tai bei skautės, LSS nariai, pajutę 
Fondo reikšmę, mieliau stos į 
talką, o skautiškai kukliems kūrė
jams ir darbuotojams išreiškia 
nuoširdžią padėką ir gyrių.

Vydūno Fondas yra žinomiausias 
skautiškos šeimos fondas. Šiame 

numeryje trumpai aprašomas fil. 
dr. D. Kesiūnaitės Vardo Fondas, 
Lietuvių Skautijos Fondas, ir dar 
paminėtinas s. Balio Rėkaus 
(1905-1972) palikimas, kurio dėka 
Brolija ir Seserija leidžia skautiš
kas knygas.

Antrasis 1977 m. sąsiuvinis 
skaitytojus pasiekia jau po Kalėdų 
ir Naujųjų metų švenčių, bet, 
turbūt, laimės, sėkmės, džiaugsmo 
ir Viešpaties palaimos linkėjimai 
galioja ištisus metus, — baigia 
redaktorius.

Šis MŪSŲ VYČIO numeris 
imponuoja puslapių skaičiumi (48 ir 
4 psl. viršelio), brandžiais straips
niais ir pusšimčių informacinių 
žinių iš lietuviškojo gyvenimo. 
Turinyje: 25 metai Vydūno Jau
nimo Fondui (fil. O. Ščiukaitė), 
Vydūno Jaunimo Fondo steigėjai 
(jų atvaizdai ir mintys), 63,000 dol. 
paskolų — prašymai vis nemažėja 
(J.T.), Vydūno Jaunimo Fondo 
istorija trumpai, 1952-1977, Vy
dūno Jaunimo Fondo direktorių 
tarnyboje (fil. J. Dainauskas), 
Akademinio Skautų Sąjūdžio dr. 
Vydūno Fondo įstatai, Vydūno 
Jaunimo Fondo valdybos 1952- 
1977, Vydūno Jaunimo Fondo sta

tistika (fil. V. Mikūnas), Vydūno 
Jaunimo Foųdo ateitis (fil. Liūtas 
Grinius), dr. Dominikos Kesiūnai
tės Fondas, Užsibrėžto tikslo sie
kiant (Lietuviškosios Skautybės 
Fondo Valdyba), Pokalbis su Min
daugu Plėškių, Įvykiai ir pastabos, 
Atsiųsta paminėti (L. Lašelis ilgė
liau sustoja prie Akademinės 
Skautijos Leidyklos neseniai iš
leistosios slaptosios^ AUŠROS tė
vynėje).

Įdomu, kad, beminint 25-rius 
Jaunimo Fondo metus, jau sukako 
(kovo 23) ir 26. Taigi, Vydūno Jau
nimo Fondas dabar pradėjo dvide
šimt septintuosius savos veiklos 
metus.

Mums praneša, kad didžiulė 
Vydūno Jaunimo Fondo akademija 
įvyksta balandžio 16 d., Chicagoje, 
Taut. Namuose.

-3 E ..  3 g 3 Ę-
r

VJF Tarybos prezidiumas (pir
moji eilė): R. Lubienė sekret.,'D. 
Eidukienė pirm., E. Korzonas p. 
pavad.; Valdyba: R. Merkys p. 
pavad., J. Variakojienė reik, ved., 
V. Mikūnas pirm., D. Korzonienė 
sekret., V. Garbonkus iždininkas.

Nuotr. V. Garbonkaus
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GEOGRAFINIS GALVOSŪKIS

Išspręskite šį kryžiažodį, atsa
kydami į žemiau duodamus klau
simus.

SKERSAI:

9) Samogitija
10) Lietuvos uostas.
11) Lietuvos didžiausia upė.
12) Koplyčia vartuose.

IŠILGAI:

Karalių miestas Prūsuose.

Sesė Felicija

1) Šitame mieste skambėjo 
Laisvės Varpas.

•2) Lietuvos auksas.
3) Upės ir mergaitės vardas.
4) Mindaugo sostinė.
5) Birutės kalno miestas.
6) Žinomos valstybės sostinės 

vardas.
7) Gelvės ežero pilis.
8) Lietuvių giminės ir jūros 

įlankos pavadinimas.
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NAUJOS LIETUVIŠKOS 
ŠEIMOS

Tikroji meilė niekada 
nepersisotins.

Ji negali atšalti, nes yra grynai 
dvasinė.

Laužas gali apsidengti pelenais; 
žvaigždė — niekada.

Anonimas

A. Plėnio nuotr.
Jauni, veiklūs Chicagos skautų 

vadovai — ps. fil. LYDIJA JAD- 
VIRŠYTĖ ir ps. fil. MINDAUGAS 
GRIAUZDĖ — praėjusio spalio 
1 d. sukūrė skautišką šeimą. Juos 
baltu taku prie altoriaus palydėjo 
skautiška palyda.

Lydija ir Mindaugas — nuo vai
kystės veiklūs chicagiečiai skautai. 
Sesė Lydija skautauti pradėjo 
1962 m. AUŠROS VARTŲ tunte 
ėjo draugininkės pareigas. Vėliau, 
gavusi ASD spalvas, buvo Chi
cagos skyriaus korespondente, 
vėliau iždininke. Dabar yra ASD 
Centro Valdybos vicepirmininkė ir 
AUŠROS VARTŲ tunto Laumių 
būrelio vadove.

Baigusi Illinois un-te farmaciją, 
dirba savo profesijoje.

Brolis Mindaugas skautauja nuo 
1963 m. Jis - buvęs LITUANICOS 
tunto draugininku, skiltininkų 
kursų vedėju. ĄŽUOLO Mokyklos 
vienas vadovų. Vėliau, tapęs 
VYTIES korporantu, ėjo Chicagos 
skyriaus pirmininko pareigas. 
Dabar yra Korp! VYTIS Centro 
Vaidybos pirmininkas.

Netrukus baigs Illinois un-te 
medicinos mokslus.

Sesė ir brolis - vyras ir žmona - 
Lydija ir Mindaugas Griauzdės.

Ingrida (Šamatauskaitė) ir Kęs
tutis Civinskai jungtuvių vaišėse.

VI. Bacevičiaus nuotr.

1977 metų birželio 25 diena bėrė 
vasaros žiedus ant naujo gyveninio 
tako, kuriuo prie altoriaus žengė 
jauna, lietuviška šeima — INGRI
DA ŠAMATAUSKAITĖ ir KĘS
TUTIS CIVINSKAS.

Jų jungtuvėse dalyvavo gausus 
būrys jaunuomenės iš arti ir iš toli.

Ingrida — bebaigianti gailestin
gųjų seserų mokslus Case Western 
Reserve universitete Clevelande. 
Kęstutis yra baigęs Case Techno
logijos Institutą mechanikos inži
nieriaus laipsniu. Po to tęsė mokslą 
Toledo (Ohio) universitete; ten įsi
gijo magistro laipsnį. Dirba savo 
srityje, JAV kariuomenėje. Kęs- 

SKAUTIŠKI LINKĖJIMAI 
MŪSŲ JAUNIESIEMS!

Džiaugiamės besikuriančiomis 
jaunomis lįetuviškomjs poromis, 
kurių draugystėms pradžią davė 
idėjinė, jaunatviška veikla skautų 
eilėse.

Prašome vigus besituokiančius 
pasidalinti savo džiaugsmu su 
SKAUTŲ AIDO skaitytojais. Lau
kiame jaunųjų vestuvinių nuo
traukų ir gyvenimo bei veiklos 
aprašymų!

. ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®S

MŪSŲ VYTIS. 1977 m. Nr. 1-2. 
Skautiškos minties jaunimo ir va
dovų žurnalas.,Leidžia Akademiiiis 
Skautų Sąjūdis. Redaktorius fil. 
Antanas Saulaitis, SJ, 2345 West 
56 St., Chicago, Ill. 60636. Spaus
dina ViVi Printing, 4346 So. 
Western Ave., Chicago, Ill. 60609.

Po ilgos pertraukos neseniai 
pasirodė naujas, labai laukiamas 
MŪSŲ VYČIO žurnalas. Naujasis 
redaktorius A. Saulaitis, SJ kvie
čia visus akademikus susirūpinti ir 
visokeriopai padėti, jei norima, kad 
šis žurnalas eitų pastoviai. Jo tiks
las lieka tas pats: jungti visus ASS 
narius, duoti progos spaudoje 
pasireikšti, pasidalinti mintimis ir 
šio to' išmokti. Todėl redaktorius 
skatina Visus skyrius siųsti žinių 
apie savo veiklą, straipsnių ir nuo
traukų, kad iš jų atsispindėtų ASS 

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®.®®®®®®- 
tutis — labai aktyvus Cleveland© 
šv. Jurgio parapijos tarybos narys, 
o Ingrida veikli skaučių tarpe.

V.B.
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nuotaikos, mintys ir siekimai. Tik 
tada šis žurnalas bus įdomus ir 
naudingas.

Žurnale pateikiama tokių minčių 
ir patarimų, prie kurių verta ne 
vienam, ypač akademikui skautui, 
sustoti ir pagalvoti: kas jis yra ir 
koks turėtų būti, priklausydamas 
šiam gražiam lietuvių skautų sąjū
džiui.

AKADEMIKU SKAUTU VAJUS 
PAREMTI LITUANISTINĖMS 

MOKYKLOMS
Praeitų metų spalį Chicagos 

akademikai skautai suruošė dvira
čių važiuotynes — “bike-a-thon” 
paremti lituanistinėms mokyk
loms. Vajus buvo sėkmingas: mo
kyklos gavo truputį lėšų, o šio 
gerojo darbelio sumanytojai ir 
vykdytojai verti didelės padėkos ir 
įvertinimo. Mintis lietuviška, jau
natviška, pastangos konkrečios. 
Siūlytina ir kitų vietovių skautiš
kiems vienetams tokias važiuoty- 
nes suruošti.

Apie šią jaunimo organizuotą 
iškylą buvo rašyta Chicagos Jau
nimo Centro laikraštyje “Mūsų 
Žinios” (1977 m. vasario 19 d., 
Nr. 3-125). Čia sutrauktai atpasa- 
kbsime jame tilpusi pasikalbėjimą 
su iškylos vienu rengėju br. Algiu 
Jasaičiu.

— Kaip gimė ši idėja?
— Iškylą sugalvojome prieš porą 

metų. Vis atidėjome ir atidėjome; 
pagaliau vieną dieną nutarėme ją 
suruošti. Pradėjome planuoti, ir 
kilo klausimas: kam atiduosime 
surinktus pinigus? Žinoma, lietu
viams, bet... du lietuviai — trys 
partijos... Nutarėme, kad geriausia 
būtų atiduoti lituanistinėms mo
kykloms. Tada vėl kilo klausimas, 
kaip tuos pinigus padalyti. Jei 
pavyzdžiui, dupsi vienai, .o ne kitai 
mokyklai, vėl bus negerai. Nuta
rėme, kad mecenatai išrinks mo
kyklą, kuriai jie norėtų, kad pinigai 
tektų, ar bent nuošimti^ po to, kai 
išlaidos bus apmokėtos. Išlaidos 
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Tačiau šie M.V. puslapiai pa
rodo, kad jau dabar galima tikėtis, 
jog ir ateityje galės ir redaktorių, 
ir skaitytojus patenkinti, kad žur
nalas pilnai pateisins savo egzis
tenciją.

Leidinys iliustruotas pernykščio 
ASS visuotinio suvažiavimo Union 
Pier, Mich., o taip pat ir istorinė
mis nuotraukomis.

buvo labai didelės.
. — Kokių leidimų reikia ruošiant 
“bike-a-thon”?

— Reikia trijų leidimų iš Chi
cagos miesto, gatvių departamento 
ir parkų žinybos.

— Kas suruošė šį “bike-a-thon”?
— Prieš porą metų amerikiečių 

gimnazijos ruošė “walk-a-thons”. 
Mes pagalvojoje, kodėl ir lietuviai 
negalėtų ką nors panašaus pada
ryti. Akademikų skautų vardu taip 
ir padarėme. Ruošos komitetui 
priklausė akademikai S. Plepytė, 
R. Damijonaitis ir A. Jasaitis. Į 
talką atėjo A. Kašinskas ir R. Ra
čiūnas.

— Kaip vyko pats “bike-a-thon”?
— Mecenatas nutarė, kiek jis 

mokės dviratininkui už kiekvieną 
nuvažiuotą mylią: pavyzdžiui, 10 
centų ar 1 dol. Marquette parke 
naudojomės 3 mylių keliu. Kelio 
pradžioje buvo stotis, kurioje žy
mėjome, kiek kartų kuris dvirati
ninkas juo pravažiavo. Kiekvienas 
turėjo surinkti aukas iš savo mece
natų. Daugiausia mylių nuvažiavo 
br. L. Liubinskas — 51 mylią. Di
džiausias mecenatas buvo p. Ta- 
landis — 10 dol. už mylią.

— Kiek dviratininkų dalyvavo?
— 23 dviratininkai tarp 10 ir 

27 m. amžiaus. Vienas buvo net 55 
metų. Visi užmokėjo 3 dol. regis
tracijos mokestį. Už tuos pinigus 
buvo nupirkti marškiniai daly
viams ir apmokėta dalis rengimo 
išlaidų.

— Ar jų daug buvo?
— Buvo. Ant dalyvių marškinių 

išspausdinome piešinį, simbolizuo
jantį dviratininką. Piešinį supro
jektavo D. Plepytė ir D. Kavaliū
nas. Dar turėjome įsigyti brangų 
parko draudimą. Esame labai dė
kingi p. J. Talandžiui, paaukoju
siam 270 dol. Be jo mes tikrai “sė
dėtume skylėj”. Išlaidos susidarė 
didesnės negu tikėjomės, nes buvo 
mažai dalyvių —- 23. Čia reikėtų 
kaltinti reklamos stoką ir blogą 
orą. Tačiau mes galvojame,* kad 
“bike-a-thon” pavyko. Būtų gera, 
kad ši idėja nežūtų, ir šiais metais 
kas nors tokią iškylą suorgani
zuotų. Dėl lituanistinių mokyklų — 
niekas negali pasakyti, kad yra 
koks naudingesnis tikslas. Niekas 
nesipriešintų. Be to, kiekvienas 
mecenatas parinko, kuriai mokyk
lai skirti jo paaukotus pinigus.

Aš galvoju, kad “bike-a-thon” 
reikėtų pakartoti. Mes norėjome 
sudominti ir patraukti visą jau
nimą, bet nepavyko. Buvo nepa
lankus, labai šaltas oras. Be to, 
jaunimas 13-16 metų visai nedaly
vavo, nesidomėjo. Ruošiant kitą 
tokią iškylą, reikėtų ypatingą dė
mesį kreipti į šio amžiaus jaunimą. 
Ruošti pavasarį būtų idealu. Mes 
ruošėme pirmą kartą ir padarėme 
daug klaidų. Dabar jau žinome kaip 
sumažinti išlaidas, kaip rekla
muoti.

Nežinau, ar akademikai norės 
suruošti tai dar kartą. Reikia rasti 
žmonių, kurie norėtų organizuoti, 
dirbti. Darbo nėra daug, tik reikia 
darbininkų, — baigė pokalbį brolis 
Algis Jasaitis.

Kalbėjosi d.b.
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DIDŽIOJI SeiIDJl
OMAHA OMAHOS RŪTOS IR LELIJOS 

PRIE PRERIJUROZES
Omahos skautija nuosavos sto

vyklavietės neturi. Esam priversti 
pasitenkinti nuošalesniais kampe
liais privačiose vasarvietėse arba 
valstijų viešuose parkuose. Tokiais 
atvejais visuomet reikia įdėt dau
giau darbo jų suradimui, specia
liam pasiruošimui bei įrengimams. 
Visa tai priduoda daugiau įvairumo 
ir skautiškesnės stovyklavimo 
dvasios, nes busimoji stovyklos 
vadovybė turi nuvykti apžiūrėti 
numatytą vietą, padaryti jos planą, 
išstudijuot įrengimų vietas, susi
tart su vietovės pareigūnais, ištirti 
apylinkę dėl iškylų ar žaidimų ir 
t.t. Visa tai sudaro didelę dalį 
skautiško patyrimo, pratinimosi 
prie organizavimo. Ir taip mes 
“vargstam” jau kone 30 metų (15 
stovyklų). Pavyzdžiui, 1975 m., 
mūsų veiklos sidabrinio jubiliejaus 
proga, stovyklavom prie Lewis ir 
Clark didžiulio ežero šiaurinėj 
Nebraskoj, o 1976 m. — Prerijų 
Rožės parke Iowa valstijoj (Prerrie 
Rose State Park). Stovyklas mūsų

jaunimas yra labai pamėgęs ir jų 
nekantriai laukia.

1977 m. pasitenkinom savaitga
lio stovyklėle — iškyla ten pat, prie 
Prerijų Rožės. Ji buvo surengta 
jaun. skautų d-vės draugininko ps. 
A. Antanėlio ir s.v. vyr.sl. R. Mic
kevičiaus iniciatyva. Stovykla 
buvo pavadinta Trakų vardu. Ji 
tikrai atitiko savo vardą, nes vie
tovė savo išvaizda labai priminė 
Trakų pilies salą, nors yra tik 
pusiasalis. Trūksta tik pilies... Da
lyvavo apie 30 stovyklautojų. Buvo 
nemažai padirbėta, mokytasi ir 
žaista. Prie laužų daug juoko mums 
sukėlė savo naujais pasirodymais 
iš Rako sugrįžę skiltininkų kursus 
lankę A. Reškevičius, S. Totilaitė 
ir L. bei A. Šarkaitės. O Ąžuolo 
stovyklos stovyklautojas L. Totilas 
sumaniai laužus vedė. Spėjom nu
vykt ir į netolimo miestelio bažny
čias, aplankyt iš Danijos atvežtą 
vėjo malūną, pasimaudyt ežere ir 
naktinių žaidimų pažaist. Čia jaun. 
skauto įžodį davė D. Lašaitis, o 
skautės — Viktutė Lake. Iš čia 
labai įspūdingai išleidom si. K. 
Prišmantaitę į Vasario 16 gimna
ziją.

Kas daugiau iš mūsų veiklos 
praeitų metų bėgyje?

Iš Omahos į Čhicagą gyventi 
persikėlė mūsų bičiulis, nuolatinis 
skautų veiklos rėmėjas ir ilgametis 
omahiečių skautų darbų aprašy- 
tojas, korespondentas DRAUGO 
dienrašty, p. Jurgis Damas - Da
mijonaitis. Mes, skautai, tikrai

Omahos Mindaugo d-vės Lūšiai 
“dezinfekuoja" šaukštus vienos iš
kylos metu.

J. Šarkos nuotr.

Gerojo darbelio mazgelis sesei 
Viktutei. Jį riša draugininke Vaiva 
Šarkaitė.

J. Šarkos nuotr.

pasigendam jo ir jo išsamių kores
pondencijų.

***

Pernai metų Kaziuko mugėje 
turėjom daugiau ir geriau paga
mintų dirbinių. Mus aplankė VS 
pavaduotoja v.s. J. Mikutaitienė, 
Vidurio Rajono vadeivos — j.v.s. 
A. Gasnerienė ir s. Liudas Rama
nauskas.

*♦*

Motinos Dienos minėjimą pernai 
vėl suruošė Omahos skautai ir 
skautės. Vyresnės skautės pra
vedė paskaitą ir deklamacijas bei 
dainas. Programą užbaigė visa 
Omahos skautija, scenoje padai
nuodami ir pacituodami žymiųjų 
žmonių pasisakymus apie motinas. 
Vaišes apmokėjo vietos LB val
dyba.

***
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Tautos Šventės proga skaučių 
NERIES tuntas ir skautų DR. V. 
KUDIRKOS v-ja suruošė iškilmin
gą sueigą, kurioje sesė N. Grigai- 
tytė davė skautės įžodį, s. I. Lilei
kienė pakalbėjo dienai pritaikyta 
tema. Po to visi padainavom; trys 
jaun. skautės pagrojo muzikiniais 
instrumentais, o sesė L. Šarkaitė 
pakankliavo. Ps. Jonas ’ Šarka 
skaidrėmis- visus sugrąžino į ne- 
pertolimą mūsų veiklos praeitį.

ps. J.Š.

“Nusiirklavę” jaun. skautai 
Jonukas Totilas ir Aliukas Priš- 
mantas.

J. Šarkos nuotr.

CLEVELANDAS
®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®@

Pabaigę mugės darbus, sueigas, 
sutvarkę laivus, KLAIPĖDOS 
viet-jos jūrų skautai pasineria 
gamton. Praeitą vasarą įvyko dvi 
savaitgalinės stovyklos, iškyla su 
tėveliais (jauniai net arkliais pajo
dinėjo), daug buriuota, dalyvauta 
ir stovykloje — Kanados Romu
voje.

Kadangi stovykla vyko toli ir 
reikėjo nuomoti “canoe” laivelius, 
susidarė daug išlaidų. Joms pa
dengti jūrų skautai buvo surengę 
mašinų plovimą net tris šeštadie- 
rfius. Pasidarę lėšų, visi lengviau 
stovyklavo. Sesė Mįrga

I

V.s. VI. Bacevičiaus aptarnauja
mas spaudos ir skautiškų ženklų 
stalas šiemetinėje Kaziuko mu
gėje. Šalia - jo talkininkas ps. E. 
Jakulis.

Cleveland# Klaipėdos vietinin- 
kijos jūrų, skautai plauna mašinas - 
užsidirba pinigų stovyklavimui.

E. Klimo nuotr.

Po skautų ruošto Užgavėnių 
blynų baliaus, suvaidinus v.s. Pr. 
Karaliaus scenos veikalų, jo reži- 
sorei v.s. R. Nasvytienei dėkoja

ARGENTINA

Sesė Marytė Barzdžiūtė iš ten 
rašo:

KLAIPĖDOS tuntas ėmė ener
gingai veikti: suruošė blynų balių 
(teko iškepti blynų iš 20 kg bulvių!) 
ir kaukių šokius. Tikslas — surinkti 
lėšų palapinėms ir kitiems stovyk
liniams reikmenims nusipirkti. 
Skautai dirba entuziastingai, la
biau jungiasi savo tarpe, turi di
desnį pasitikėjimą savimi.

Dabar vaikai patys pradėjo justi 
atsakomybę, patys nutaria susi
rinkti padirbėti. Jau pradėjo atsi
rasti skautiškų rankdarbių paro
dėlei.

Blynų baliaus virtuvei vadovavo 
trys mamytės, tačiau patys skau
tukai padėjo bulves skusti, tar
kuoti, net ir kepti blynus. Jie pa
puošė duris ir sienas skautiškais 
kabintukais. Ant stalų kvepėjo 
gražiai paruoštos lauko gėlių 
puokštės.

Iš anksto buvom susiorganizavę 
kas kokį darbą atliks. Jaunimas 
pats viską tvarkė: valgius, gėri
mus, muziką ir kt. Pasibaigus ba
liui, pastebėjau, kad visi jautėsi 
atlikę svarbų darbą. Komisija nu
tarė jiems apmokėti išlaidas, tai 
liko daugiau pelno. Gaila, kad ne- 
padarėm nuotraukų!

Gavau skautiškų knygų, bet ne 
tų, kurių prašiau. Vaikai dar laukia 
SKAUTŲ AIDO.

Tėvų komiteto pirm. J. Gudėnas. 
Šalia stovi skautai A. Miškinis ir R. 
Urbaitis.

VI. Bacevičiaus nuotr
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BRAZILIJA
Švyturio stovyklos dalyviai su 

Palangos viet-jos vietininke ps. 
Eug. Bacevičiene. Stovykla vyko 
sausio 8-15 netoli Sao Paulo

Tokį sveikinimą iškėlė Švyturio 
stovyklos dalyviai, mintimis skridę 
i VI TS Australijoje.

ANGLIJA

Prie šio dailiai išdabinto stovyk
linio stalo Anglijos skautai rinkda
vosi valgyti. Stovykla, daugiau 
lituanistinio pobūdžio, vyko pra

ėjusią vasarą liepos 24 - rugp. 4 
Lietuvių Sodyboje, Headley Parke. 
Prie šio stalo skautai rinksis ir šie
metinėje rajoninėje stovykloje.

s.v.v.sl. S. B. Vaitkevičiaus nuotr.

Manchesterio skautų vadovai s. 
A. Jakimavičius ir si. Bematavi- 
čiūtė su jaunimu džiaugiasi, atlikę 
skautiškos veiklos darbą.

V. Moturo nuotr.

į)®®®®®®®®®®®®®®®@®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®>®©®®®@

Skautiška Ciparų šeima Hamil
tone (Kanadoje) su Kalėdų Seneliu, 
o jis - su dovanomis geroms skau- 
tukėms.
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6842 So. Campbell Ave. 
Ckicago, IL. 60629
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SKAUTŲ AIDUI čia siunčiu mažą sumą pinigų, 
Surinktų iš savo rato už naujas prenumeratas.

O tas ratas — tai draugovė, kuri veikt dar nepaliovė, 
Ji kad ir labai maža, dviejų skilčių, bet gana...

Ir šiuo laišku labai noriu (nors ir nelabai padoru) 
Kai kurias klaidas iškelti, sakant, kailį sau išperti.

Pagal patarles lietuvių, reiktų prilaikyt liežuvį, 
Vardan tyro humanizmo, nebjauroti savo lizdo.

Bet lazda galus du turi, objektyviai jeigu žiūri.
Vienu pakasyk švelniai, kitu muški atšiauriai.

Savikritika, kaip sako, neišves iš tikro tako:
Geriau jausiesi, išrovęs visas savo negeroves.

Kuris laikas jau stebėjau, savo vyrus tyrinėjau 
Ir aš vis jaučiau giliai, kad ne viskas čia gerai.

Nevienodai visi moka skauto programą didoką;
Viens daugiau, o kits mažai, trečias — šlubas visiškai.

Ne Slapukai vyrai mūsų, dauguma jau skuta ūsą 
Ir seses akim tik ryja, širdys kaista kaip žarijos.

Pagal faktus neišpūstus — turi galvas, ne kopūstus, 
Apie viską marias žino, ypač sportą, žvaigždes kino.

Apie bokso įžymybes, televizijos grožybes, 
Ką parodys už savaitės, Rūta Lee kad lietuvaitė.

Babe Ruth kada gyveno, Mickey Rooney kad paseno, 
Kalba visą jie savaitę apie Vytą Gerulaitį.

Bet skautavimo paklausi — veidas rausta, ilgos ausys...
Tiesiog gėda ir klausyti, pradeda visi kraipytis.

Iš Maironio jie padaro meistrą modernaus radaro;
Iš Kudirkos gi — dekaną, iš Žemaitės — filmų damą.

— Vytautas kada gyveno? — Nežinau, gal tuoj -
po tvano...

— Kas skautybės įkūrėjas? — Pamiršau, kad
;jį kur vėjas... .

O jei kilpą sumazgys jie, neatriši, tark “sudie”, 
Šitų Gordijaus mazgų neatmegsi nė kardu.

Skautiškoji programa neprilimpa, ir gana:
Kai pro vieną ausį ėjo, tai pro kitą lauk išėjo.

Nujautimas neapgavo: ir mačiau esybėj savo
Iš kiekvieno jauno veido, kad neskaito SKAUTŲ AIDO!

Kad neskaito, kas čia tokio — gal skaityti dar nemoka, 
Gal nenori, laiko stoka, o gal medžiaga sausoka?

Bet, giliau panagrinėjęs, faktelius krūvon sudėjęs, 
Nušvitau. Surast pavyko, kame pagrindas dalyko.

Mano išvados tik juodės: kai kurie jų, pasirodo, 
SKAUTŲ AIDO nei negauna ir dėlto pro šalį šauna...

SKAUTŲ AIDAS bus namuose — garantuoju, sese Zose, 
Reikalai čia sutvirtės, vaizdas greitai pakitęs.

Nebegaudys vyrai vėjų ir skaitys jie atsidėję.
Su šviesa iš SKAUTŲ AIDO pasikeis viduj, iš veido.

***

Pasirašė Jonas Šarka, su slapyvardžiu dar Tarka.
Nusupyk už atvirumą ir už tokią mažą sumą.

Tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt septintais 
Omahos mieste eiliuota, tikri faktai čia paduota.

Dar pridėsiu, kaip Post Scriptum, kad it vėl 
neapsiriktum:

Neskaitysi SKAUTŲ AIDO, pamatys visi iš veido!

<įv• ? 4 i, 211
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