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LAIŠKAI IŠ KRAŠTO, 
“KUR SKAMBA DAINA 

KUKABŪRŲ”

...Išeinant specialiam (dvigubai 
didesniam) SKAUTŲ AIDO nu
meriui, juo VI-ja TS Australijoje 
paminint, be abejo, susidarys Jums 
daugiau išlaidų. Jeigu neklystu, 
girdėjau, kad Kanados sesių vie
netas suorganizavo paramą ir pri
sidėjo prie išlaidų sumažinimo. Tai 
labai gražus žestas iš jų pusės. 
Vl-sios TS Australijoje Rengimo 
Komitetas taip pat norėtų prisi
dėti. Tuo tikslu siunčiu 20(1 dol.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už 
Jūsų višų darbą išleidžiant šį spe
cialų SKAUTŲ AIDO numerį.

Dar kartą ačiū už Jūsų pastan
gas padėti mums, a mtraliečiams, 
prieš, per ir po sto V s ruošos 
darbų.

s. Henri ~ 'aius:
V TS A’. .■ r .joje Rengimo 
T* nateto Pirm okas ir 
- i TS Vū-Vnin as

...Atvykstame į JAV rugpiūčio 
17 ir tiesiai iš ten su dukra Rita 
skrendame į VI TS. Pastovyklavę 
ir aplankę Chicagą, Torontą ir Los 
Angeles, grįžtame į Australiją 
rugsėjo 14. Nors viešnagė bus 
trumpa, bet bus malonu atgaivinti 
draugystes ir pažintis ir, žinoma, 
dalyvauti didelėje Taut. Stovyk
loje. Iš Australijos gali atvykti net 
iki 20 skautų-skaučių. Tai mus 
džiugina ir parodo, kad “reikia 
kalti geležį, kol ji karšta”.

VI TS Australijoje nuotraukų 
albumas didėja. Atrodo, kad dar 
padidės, nes jų vis dar ateina!

Geriausi linkėjimai visiems — 
sesėms ir broliams!

v.s. Balys Barkus, 
Sydney, Australija

...Jums visiems išvažiavus, liko 
tuščias ir tylus miškas; net kuka- 
būros nesikvatojo. Eidama į pasto- 
vyklę, dar jaučiau Jūsų visų atsi
sveikinimo bučkius ir laikiau 
ašaras. Dabar nežinojau ar džiaug
tis ar liūdėti, kad pasibaigė tas 
mūsų užsimotas ir ilgai planuotas, 
svarstytas darbas, į kurį įdėta tiek 
daug širdies.

Beiikviduojant tą gražųjį lietu
višką kampeli Gilwellio Parke, 
užklupo ir lietus, kuris lyg padėjo 
mums liūdėti Jūsų.

Tik po kurio laiko atėjo žinios, 
kokie mes ‘geri” bu ome. Na, ir. 

pradėjo skristi į mūsų “Terra 
Australis” žinutės ir laiškai, ku
riuose tiek daug meilės, draugiš
kumo, šilumėlės bei dėkingumo iš 
tolimos, sniegu užpustytos, Š. 
Amerikos ir Kanados. Man rodos, 
kad Jūs — visas 100 — galite mus 
pastūmėti į didelę puikybės - pasi
didžiavimo nuodėmę. Imsime gal
voti: “štai kokie geri mes bu
vome!”...

Mes taip pat tebegyvename 
prisiminimais ir stovyklos įspū
džiais ir džiaugiamės pasisekimu, 
prie kurio didele dalimi prisidėjote 
Jūs visi — tolimieji mūsų sesės ir 
broliai! Jums reikėjo didelio pasi
ryžimo leistis į tokį tolimą kelią, 
skirti tam daug laiko ir pinigų, 
skristi į dykumų ir kengūrų žemę. 
Mes džiaugiamės, kad neišgąsdino 
Jūsų daugelio laukiniu laikomas šis 
kraštas, o gal tuos įspūdžius 
Australijoje pagerino Jūsų grįži
mas tiesiai į pusnynus. Mes jau 
taip atpratom nuo sniego ir šalčių, 
kad nebemokam net įsivaizduoti, 
kaip atrodytų toks gyvenimas.

Ačiū, kad įvertinot mūsų pa
stangas ir parodėt, kad turime 
bendrą tikslą, kuris mus visus 
jungia. Ačiū už praleistas kartu dvi 
gražias savaites mano gyvenime!

Geriausi seseriški linkėjimai!
s. Jonė Žitkevičienė, 
Moonee Ponds; Australija

Perkelta į 13 pusi.
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NEPAMIRŠTAMASIS
VYDŪNAS

VYDŪNO JAUNIMO FONDUI 
PRADĖJUS 27-TUOSIUS

METUS

• V.s. Liūto Griniaus žodžiai apie 
Vydūną

• Vydūno laiškas v.s. prof. Ignui 
Končiui

• Vydūno mintys Akademinio 
Skautų Sąjūdžio suvažiavimui 
1951 m.

• Vydūnas apie žmoniją
• Vydūnas ragina žemėje sukurti 

Dievnamį
• Vydūnas apie lietuvius tarp kitų " 

tautų
• Kaip skyla kūrybinė kibirkštis

Vydūnas — plati ir savita būty
bė, kupina minčių ir samprotavimų 
apie žmogų, dievybę ir tautą. Jo
asmenyje Vydūno Jaunimo Fondas 
rado ne tik savo tikslų įkūnijimo 
pavyzdį, bet ir tvirčiausią kelio 
rodytoją.

Filosofams neįprastu jautrumu 
Vydūnas išsiskiria mintimis savo 
tautai; atmenant, kad Vydūnas 
visuomet sieja žmogų su Didžiuoju 
Slėpiniu, jo mintys yra staigmena, 
nes . žmogaus-dievybės santykių 
išsivystime jis pabrėžia tautą ir 
valstybę, kaip kilnėjimui svarbiau
sias sąlygas. Vydūnas drauge iš
kelia savo tikėjimą lietuvių nesu-
daiktėjimu. Mistikui įprastu būdu 
jis išskiria lietuvių tautą, skirda
mas jai net pasaulio žmonijos. 
Mesijo vaidmenį.

**♦

Detmolde, 1952 metų gegužės 
mėn. 5 d.

Didžiai gerbiamas A.S.S.
Valdybos Pirmininke,

mielai sutinku, kad būtų pava
dintas mano vardu Šalpos Fondas 
mokslus einantiems skautams ir

1868-1953

VUius Storasta - Vydūnas

skautėms pašalpai teikti. Kartu ir 
pareiškiu nuoširdų linkėjimą, kad 
visiems skautams, visoms skau
tėms mokslas būtų ne tiktai viso
kių labai svarbių žinių įsigijimas, 
ale jų esmės sąmoningumo žadini
mas, kad jie taptų reikšmingu 
pasauliniam ypatiai žmonių gyve
nimui ir žmonių susivokimui visą 
gyvenimą visos Visatos išeigoje ir 
jos malonės palaiminimu.

***
Žmogaus esmė teįsigali, tešvie- 

sėja, nors ir tik apribotai, jeigu 
žmogus savo apsireiškimus iš jos 
nustato. Todėl jau senovėje išmin
tingai patarta: “Visa, ką jūs da
rote, darykite iš sielos!” Sakykime: 
“Darykime nuoširdžiai!” Bet tik
riausiai žmoniškoji esmė įsigali, 
jeigu ji pasišvenčia savo Kilmei, 
būtent, Didiajam Slėpiniui, kurs 
yra pati Šviesa, Meilė ir Galia, iš 
kurios viskas kyla, kas yra ir 
kuriospi viskas ir grįžta.

***
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Žmonija,/ypatiai vadovaujantio- 
joje jos dalyje, amžių laikais iš 
lengvo vis daugiau atsidavė daik
tiškumui ir apsiniaukė savo 
esmėje. Dabartyje pasiekė tame 
slinkime tarsi savo gyvenimo 
apatią. Sukėlė, tiesa, daiktiškume 
visai nuostabias jėgas, kurios bai
siai naikinančiai gali veikti. Ir 
žmonės tiki pasidarę viešpatiais 
visos gamtos, o tėra tikriausiai 
pavergiami visokio pažmogiškumo.

**♦

Lietuviai negali pasilikti akli 
tam, kas darosi. Negali jie atsilikti 
nuo kitų tautų. Visa žmonija ren
giasi geriau spręsti savo uždavinį. 
Tapti iš tikrųjų tuo, kas ji būti turi. 
Nors ji dar gana klaidžiojo ir klai
džios. Nors ji buvo ir dar yra 
žmogžudžių urvu. Žmonija pava
dinta būti Dievnamiu. Tuo trumpai 
kiekvienam žmogui, todėl ir kiek
vienam lietuviui pastatytas aukš
čiausias uždavinys.

Nesą tik kiekvieno pasiryžimu ir 
darbu tas uždavinys sprendžiamas. 
Kiekvienas turi gyventi pilnu pasi
šventimu tam, kad visas jo buvi
mas būtų nuolatinė malda dvasioje 
ir teisybėje. 0 ką žmogus ir da
rytų, vis jis turėtų veikti pasišven
tęs ir pasišventinęs savo darbui. 
Visuomet jis turėtų gyvai pajausti 
neapsakomai šventąją Akivaizdą 
Tojo, kas buvo, esti ir bus. Taip, jis 
spręs savo uždavinį. Taip jo 
gyvybė tvirtės. Taip ji išliks. Iš
liks, kadangi augs, ir visa tauta ir 
žmonija.

***

Tuo tarpu tautai skirtas labai 
ypatingas likimas. Lietuviai iš
sklaidyti po visą pasaulį, o tėvy
nėje vargsta jų giminės. Svetimose 
šalyse viešantiejie susipažinsta su 
visokių tautų žmonėmis. Ir tai yra 
jiems labai reikšminga. Kurs stebi 
kito tautiškumo žmones, susivoks- 
ta tikriau savo tautos ypatumuose.

Bet dar daug reikšmingiau yra 
tai, kad visokios tautos patiria 
geriau ir tikriau lietuvius, jų tau-
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Vydūno Jaunimo Fondo 25-mečio minėjime kalbėjusieji - sveikinusieji. -
Jš k. į.deš. I-je eilėje - D. Eidukienė, V. Statkus, Vyt. Mikūnas; Il-je eilėje - L. Gri

nius, gener. konsule J. Daužvardienė, T. Remeikis; Ūl-je eilėje - R. Skorubskaitė, J. 
Danauskas, Vyt. Kamantas.

J. Tamulaičio nuotraukos
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tiškumą ir pagaliau juose atsisklei- 
dusįjį žmoniškumą. Taip tad lietu
viai gali tapti kitiems žmonėms 
skatinimu rūpinties savo žmoniš- 
kėjimu. Ir gali būt numanoma, ką 
reiškia lietuvių tautos likimas.

Lietuvių tauta su savo vargu 
sprendžia kūrybinį uždavinį, bū
tent, mažos tautos pavyzdžiu 
veikti kitų tautų žmones. Ir kaip 
tik todėl labai reikalinga, kad lie
tuviai apsireikštų, kaip jiems 
lemta, iš savo esmės ir tuo būtų 
tikrai tauraus žmoniškumo pa
veikslas.

**♦

Rodos kiekvienas šiek tiek 
budrus žmogus numano, kad viso
kios mintys pro jo sąmonę sklando. 
Patiriu tai ir aš. Tik man sukylan
čios mintys atrodo labai ypatingos. 
Jos dažnai vis ką-nors nušviečia, 
kas gludo gyvenimo gelmėse. ... 
Tada reikia jas parašymu pagauti, 
ir tuo padaryti jas kitiems patiria
momis.

Yra tūlus kartus atsitikę, kad 
vakare mintys man suliepsnojo. 
Stengiausi kilti į jas ir su jomis 
sutapti. Palieku kūną, giliai įmig
damas, ir pradedu minties šviesą 
žodžiais pastabinti. Taip tad man 
miegant susikuria tikras reiškinys 
nuo pradžios iki pabaigos.

pabudęs ir dienai prisiruošęs, 
užsibrėžiu vyriausius to dalykus. 
Prisimenu juos vis iš naujo ir rašau 
dar kartą. Visa apmąstęs, rašau 
tretį ir dažnai net ketvirtą ir 
penktą kartą. Tatai darau tam, kad 
geriau aiškėtų, ką esu į žodžius jau 
įglaudęs. Norisi pagrindinę prasmę 
padaryti tiesiog regimą.

Iš v.s. fil. Liūto Griniaus pašne
kesio Vydūno Jaunimo Fondo 
šventėje Chicagoje balandžio 16.

LAIMĖS ATSPINDYS

JAV Nepriklausomybės akte 
(Declaration of Independence) 
įrašyta, kad kiekvienas žmogus 
turi teisę “gyventi, gyventi laisvai 
ir siekti gerovės”. Knygose vai
kams ši paskutinioji teisė para
šoma suprantamiau: “stengtis būti 
laimingu”. Visi žino, kad pilnutinės 
laimės šioje žemėje nepasieksi. Ne 
dėlto, kad žmogus nenorėtų ar 
negalėtų visuotinai tapti laimingu, 
bet dėlto, kad pasaulis yra ribotas. 
Teisybę tariant, pasaulis, žmogaus 
aplinka ir kartais net žmogaus šir
dis tokie negeri, kad sakoma, jog 
nereikia kitur ieškoti pragaro, kiek 
žemėje skausmo, kančios, pykčio, 
neapykantos brolio broliui. Esama 
ir posakio, kad žmogus pats sau 
sukuria arba dangų arba pragarą. 
Ne veltui skautybės įkūrėjas 
Robertas Baden-Powellis įrašė 
skauto ir skautės įstatą: “Skau- 
tas-ė linksmas, susivaldo ir nenu
stoja vilties”. Skautų sąjūdžio da
lyviai nuo mažens girdi vieną pa
grindinių dėsnių: gero yra kiekvie
name žmoguje; Dievas mus leido į 
šį pasaulį, kad būtume laimingi ir 
nėštume laimę kitiems.

Atpažinti laimės žiburėlius ten
ka visiems — jaučiamės laimingi, 
kai mūsų šeimose viešpatauja 
ramybė; kai linksmai arba ramiai 
praleidžiame valandėles su drau
gais;. kai savomis rankomis ir vaiz
duote kuriame ką gražaus — rank
darbį, stovyklą, bendruomenės 
brolišką dvasią. Esame laimingi, 
kai mus pagiria ir pripažįsta mūsų 
pastangas bei gabumus, kai esame 
reikalingi kitiems, kai žinome, kad 
mūsų šeimos nariai mus tikrai 
myli. Džiaugiamės, kai nugalime 
save, kai ištiesiame ranką kitam 
padėti, kai atleidžiame kitiems ir 
jie mums atleidžia. Dėkojame Die
vui, kai mūsų dienos šviesios; žiū
rime į jį, kai tamsoje norime savo 
ranką įdėti į jo ranką.

Visa tai — ir daug kitų pavyzdė
lių — mums parodo, kad žmogaus 
širdis tikrai plati, jos žvilgsnis gali 
apimti visą pasaulį, ir reikėtų viso 
pasaulio ar net daugiau, kad mūsų 
širdis būtų pilnai patenkinta ir 
laiminga. Ar tokią laimę galėsime 
pasiekti, jeigu šiandien ją ragau
jame tik gabalėliais? Jeigu reikia 
taip ilgai laukti, kol jaučiame ra
mybę, santaiką, džiaugsmą, broliš
kumą?

Laimė, kaip sako Nepriklauso
mybės aktas, yra dalykas, kurio 
tenka veikliai siekti, ją kurti rū
pesčiu ir tarnyba artimui. Jėzus 
šioje žemėje buvo laimingas — 
nors jo gyvenimas jokiu būdu ne
buvo lengvas, o daug sunkesnis už 
mūsų. Ir Jėzus sako: “Duodu Jums 
savo ramybę, palieku Jums savo 
ramybę — ne kaip pasaulis ją 
duoda (netikrą, laikiną ramybę)” ir 
“Suteiksiu jums džiaugsmą, kurio 
niekas negalės atimti, kuris bus 
pilnas ir visuotinis”. Ir dar apie 
meilę: “Mylėkite vienas kitą, kaip 
ir aš jus mylėjau” “ir tada Jūsų 
Tėvas jus mylės”. Kaipgi Jėzus 
buvo laimingas? Kaip jis galėjo 
kalbėti apie meilę, kai jį supo pikti 
žmonės, norį jį nužudyti? O vis 
dėlto Jėzus buvo džiaugsmingas, 
ramus ir meilingas kiekvienam, 
kuris jį sutiko.

Laimė, kuri kaip šviesytė pasi
rodo gyvenime, nėra tik likimo 
klaida ar statistinis įvykis, o Dievo 
dovana, kuri padrąsina mūsų širdis 
ir visą žmogų, kad žinotume, jog 
tikrai kada nors pasieksime pilną 
laimę, būsime visai laimingi, 
džiaugsmingi, pilni ramybės ir 
meilės kitiems. Ta visuotinė Jė
zaus žadėta laimė prasideda jau 
dabar, kai gyvename, kaip jo\gy- 
venimo pavyzdys ir jėga mus 
moko.

v.s. A. Saulaitis, SJ
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^į,
MES GAMTOJE "

Esate matę, tikiu, skelbimą tele
vizijoje: indėnas vaikšto paupy, 
miške, mato žmonių paskleistą 
taršą, ir didelės ašaros rieda jo 
skruostais.

Jis nė žodžio netaria, bet visi 
jaučiame, kodėl jis liūdi: žmonės 
negerbia gamtos, teršia, apiplėšia 
ir žaloja ją be. atodairos, išnaudoja 
jos turtus, neatstato padarytų jai 
nuoskaudų ir kartais visai išnai
kina kokį nors augalą ar gyvūną.

Ar žinai, ką reiškia žodis snobas? 
Žodynas šį žodį taip aiškina: tuš
čias, paviršutiniškas žmogus, pre
tenduojąs į įmantrų, išlavintą 
skonį. Norėtųsi pridurti: kuris 
niekina kitą žmogų, kadangi jis yra 
ar drįsta būti kitoks.

Snobas, pvz., net nebando įsigi
linti į indėnų praeitį ir gyvenimo 
būdą ir dramatiškai klausia: 
“Kažin ar jų smegenys nuo klimato 
nėra suminkštėjusios? Kažin ar jie 
iš viso sugeba galvoti??”

Viso paliesto klausimo neišgvil
densime, taigi apsiribokime indėnų 
laikysena gamtoj, kuri mums 
daug kuo galėtų būti pavyzdžiu.

Indėnai tikėjo į Jėgą, kuriai pa
saulis priklausė ir kuri reiškėsi 
gyvūnuose, dangiškuose kūnuose, 
augaluose ir kartais žmonėse. Ši 
Jėga buvo gera, jei gerai elgeisi, 
bloga, jei blogai elgeisi. Taigi indė
nai stengėsi tai Jėgai nenusikalsti, 
sudaryti artimus ryšius su ja ir 
įgyti jos malonę, kad turėtų 
stiprybės gerai gyventi.

Iš gamtos ir jos dovanų indėnąi 
gyveno. Ji aprūpindavo juos pa
stogėm, drabužiais, maistu, vais
tais, reikalingais įrankiais ir gink
lais. Todėl indėnai gerbė gamtą ir 
buvo jai dėkingi. Jie ją atjautė, jos 
neteriojo be prasmės, negrobė 
daugiau, kaip jiems kad buyo rei
kalinga, kad išsilaikytų gyvi. Ar 
šios ne sektinos ypatybės?

Iš gyvosios gamtos jie mokėsi
6 

tyliai ir atsargiai vaikščioti ir visa
da vengė be reikalo gąsdinti ir 
naikinti ją.

Sakote, mūsų gyvenimo sąlygos 
kitokios, daug kas mums netinka. 
Gal būt; bet dvasia tinka: juk šiais 
laikais gamtos šaltinių konserva
toriai tik apie tai tekalba, o ekolo
gai sielojasi.

Mums, skautams, tinka labiau 
kaip kitiems suprasti savo vietą 
gamtoj ir išmokti ją saugoti ir 
tausoti.

Gal niekam nekenkia rudenį 
parsinešti margų lapų užsiėmi
mams, bet kas būtų, jei visi "Sto- 
vyklautojai nusilaužtų žalią šakelę 
“taip sau”? Jei niekam nerūpėtų 
sutvarkyti stovyklavietę prieš iš
vykstant iš jos, kaip ji atrodytų?

Gal pasipiktinsite ir sakysite: 
“Mes nemėtom skardinių, butelių, 
popieriaus, plastikinių ar guminių 
daiktų nei prie ežero, nei miške - iš 
viso, kur nuvykstam. Visas šiukš
les parvežam namo, kur šiukšlinin
kai juos išveža”.

0 kaip su saldainių popierėliu, ar 
jis neišlekia pro automobilio langą? 
Ar grįžtame pasiimti užmirštą 
aliumininį popierių prie upės ar 
ežero, kur žuvavom?

PRADĖKIME EKOLOGINIUS 
PROJEKTUS NUO SAVĘS

Ten, kur baigiasi mūsų gatvės 
smaluotoji dalis ir prasideda miš
kas, yra platoki vartai, net užra
kinti, nes taip buvo savininkų nu- 
tarta.Gali g-auti rakta, bet turi jo 
paprašyti. Kitur rasi aptvėrimą ar 
akmeninę tvorą su mediniais var
tais. Ir tie vartai kieno nors pasta
tyti, ir turi savo priežastį ir tikslą. 
Tikriausia jie ką nors sulaiko ar 
atskiria, o gal ir skelbia, kad čia 
kieno nors nuosavybė.

Jei einame pro svetimus vartus, 

palikime juos bent tokius, kokius 
radom - atdarus ar uždarus. Neju
dinkime pvz., akmenų (gal savo 
laužui?) iš akmeninės tvoros ir 
nelaužkime stulpų, nors niekas 
mūsų ir nematytų. Gerbkime kito 
darbą ir nuosavybę.

Kartą kaimynukai atnešė man 
puokštę gėlių iš miško - gražių, 
rausvų orchidėjų šeimos kurpelių. 
Jie taip džiaugėsi netikėtu radiniu, 
kad neturėjau drąsos pasakyti, jog 
mūsų valstijoje uždrausta skinti 
tas gėles, nes joms dėl jų grožio 
gręsia pavojus būti išnaikintom 
(žmonės tikėdavo, kad jų šaknys 
yra vaistai nuo nervingumo). 
Orchidėjos persodintos sunkiai 
prigyja ir iš viso labai lepios. Nors 
jos ir vyniotųsi ant medžio, jos 
nėra laikomos parazitinėm.

Tokių saugomų augalų - ir žvė
rių, ir paukščių, ir vabzdžių - yra 
beveik kiekvienoje vietovėje, kiek
viename krašte. Taigi pravartu 
susipažinti su taisyklėmis gamtos 
retenybėms išsaugoti, kad dar 
daug žmonių po mūsų galėtų jomis 
džiaugtis.

Kartais kur nors numatyta sta
tyti namai ar keliai. Tokiu atveju, 
žinoma, leidžiama išgelbėti ir 
parsinešti kokį nors retą augalą 
namo.

Yra dar patvaresnių ir nekenks
mingų būdų “parsinešti ką nors 
namo”: tai nuotraukos, škicai, už
rašai popieriuj bei magnetinėj 
juostoj!

Jei galima, laikykimės išmintų 
takelių. Dairydamiesi į šonus, 
galime daug užtikti ir stebėti.

Seniausias medis priglaudžia 
visokią gyvybę, sudžiūvusios sėk
los maitina paukščius ir graužikus. 
Šakų krūvos, nors jos netvarkingai 
ir negražiai atrodytų, turi savo 
paskirtį aplinkai.

4 P>.
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INDĖNU SIMBOLIAI IR JQ PRASME
Paukštis - 
Laimės nešėjas

Žmogus -
Gyvenimas

4 gyvenimo
tarpsniai - 
vaikystė, 
jaunystė, 
branda,
senatvė

Saulės 
simboliai -
Laimė

Gydytojo akis - 
Protingumas, 
pastabumas

Sukryžiuotos 
strėlės - 
Draugystė

Strėlė -
Saugumas

Strėlės 
smaigalys - 
Žvalumas

Lokio 
pėdsakas - 
geras ženklas

Ratas - 
Nuolatinė 
būstinė

A Kaktuso
Ijf žiedas - 
w Draugystė

Plaštakė - 
Amžinas 
gyvenimas

Žirgas -
Kelionė

Saulės 
spinduliai - 
Pastovumas

Debesys - 
Gera ateitis

Aukštas 
kalnas - 
Perteklius

Kryžkelė

Dienos ir 
■♦©♦OI naktys -

Laikas

Gyvatės 
nasrai - 
Stiprybė

INDĖNU
POSAKIS

Baltas žmogus užkuria didelį 
laužą ir nuo jo pabėga. Indėnas už
kuria mažą lauželį ir sėdi prie jo.

TIK PRABĖGOM?
Atrasti santykį su Dievu ir iš šių 

ryšių semtis jėgų tėvynės ir artimo 
tarnybai yra tvirtas vyčiavimo 
pagrindas. Ar pakanka suaugu
siam jaunuoliui pro tikinčiųjų šei
mą praeiti tik prabėgom? Arba 
ryšį su Dievu ir Kristumi padėti 
ant lentynos ateičiai, pirma jo savo 
širdyje neapsvarsčius?

Nežiūrint visų žmogiškų trū
kumų, tikinčiųjų šeima (arba Baž
nyčia ar Bendrija) nuolatos ugdo ir 
moko dalintis gyvenimu su kitais ir 
tarnauti kitiems, nes visi yra to 
paties Tėvo vaikai. Ištikimybė

pyje pasirinko negalvoti, nesvars
tyti. Kartais žmogaus dvasinis 
ritmas nevienodai veikia: suaugti 
iš vaikiško tikėjimo į suaugusio ir 
pilnutinio žmogaus tikėjimą už
trunka metų metus - ir tai niekad 
nesustoja.

Asmens brendimo laikotarpyje 
artimo meilė, tarnyba kitiems sta
toma ant tvirtų pagrindų: įsitiki
nimo, pažiūrų, pastangų ir tikėjimo 
Dievu, kuris save apreiškia. Kar
tais ryšį su Dievu išgyventi sunku, 
kai Dievą įsivaizduoji kitokį, negu 
Jėzus Kristus jį apreiškė: gailės-

vyžių 
KELIAIS

Dievui nebėra mažo skautuko ryto 
ar vakaro malda, sekmadienio pa
maldos ir paklusnumas tėvams. 
Suaugusio ištikimybė yra asme- 
niškesnė.

Tik prabėgom praeinąs žmogus 
savo tikėjimo brendimo laikotar
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tingą, jautrų, kuklų, susirūpinusį 
ar linksmą. Krikščioniškosios įžval
gos papildo visa tai, ką žmonijai 
perduoda ilgų amžių patirtis seno
vėje ir nekrikščioniškose tikinčiųjų

šeimose bei'filosofijose.
Skautai vyčiai ir budžiai save 

užsiėmimuose gali visa tai ap
svarstyti, įsigilinti, įsijausti ir - 
ieškoti būdų tikinčiųjų šeimoje

I-o s Kauno skautų vyčių dr-vės 
skautininkų būrelis, įsisteigęs 
1930 m. rudenį. Sėdi iš kairės: ps. 
V. Kizlaitis, s. VI. Kviklys, ir s. J. 
Jasinevičius. Stovi iš kairės: s. M. 
Martinaitis, ps. J. Bulota, ps. St. 
Jakštas ir ps. K. Avižonis.

Nuotrauka iš V. Kizlaičio rinkinio

prisidėti. Ar nereikia pagalbos lie
tuviškoje parapijoje? Stovykloje ar 
sueigose su religiniais užsiėmi
mais, susikaupimo valandėlėmis? 
Krikščioniškai spaudai, organiza
cijoms, įstaigoms paramos savoje 
vietovėje ar plačiau? Ar nebūtų 
naudinga visuomenei ar bent jau
nimui suruošti kursus, savaitgalio 
susitelkimo dienas arba eilę pašne
kesių, pokalbių, diskusijų?

Senasis Stumbras

LAUŽAVEDŽIU KAMPELIS

LAUŽO APLINKA
Jeigu laužas vyksta Tautinėje ar Jubiliejinėje sto

vykloje, vaidinimų vietą tenka apšviesti prožekto
riais. Eilinėje draugovės, vieneto ar tunto stovykloje 
laužavedžius-ir pasirodymų dalyvius apšviečia laužas 
ar laužai. Brėžinyje parodomas laužas su dviem 
ugnim, kurių tarpe arba už kurių vyksta programa. 
Svečiams palikta geriausia vieta matyti ir girdėti. Už 
laužavedžio — stovyklos orkestrėlis, kuris gali sekti 
visus judesius ir žodžius ir juos palydėti muzika ar 
triukšmu.

Be paties laužo ir vaidintojų, šio svarbaus skautų 
vakarinio pergyvenimo nuotaiką sukuria ir laužavie
tės aplinka. Nuolatinėje stovyklavietėje arba ypatin
game lauže tinka įvairūs papuošimai, kurie perduoda 
skautišką ir lietuvišką mintį. Brėžinyje parodyti du 
stulpeliai, ant kurių 'pritvirtinta lelijėlė ir rūtelė, 
pagaminti iš sfpro popierinės ar fanieros. Viduryje,

už muzikantų, Gedimino stulpai. Ta laužavietės pusė 
sudaro lyg sceną laužo , pasirodymams ir apeigoms.

Pagal laužo mintį ir reikalavimus šion vieton gali 
išeiti lietuvaitės su tautiniais rūbais arba Lietuvos 
.kunigaikščiai. Laužui baigiantis gali būti atvyniota 
vėliava ar spalvingas kabinys (felto raštai ant maiši
nės medžiagos) ar kokie aiškūs, dideli piešiniai.

Vietoj lelijėlės ar rūtelės gali stovėti koplytėlė, 
kitoks lietuviškai papuoštas stulpas, didžiulės žvaki
dės, arba “tvora”, ant kurios pagal dienos ar apeigų 
mintį galima pakabinti didelį popieriaus lakštą su 
piešiniu ar siluetu: Geležinio Vilko, Vyčio, skautų

8
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įkūrėjo, žymaus lietuvio (Dariaus ir Girėno, Basana
vičiaus, Algirdo) arba koks nors įrašas su vienu ar 
keliais žodžiais.

Nuolatinėje stovyklavietėje laužavietė gali būti 
aptveriama tvorele, kurios stulpuose įtvirtinamos
BIIIIMIIIimilliailllIlKinilBilIIlHllliniIlHlllimtlimiimillinHlIMIIIIiailIimiiniailIlimimiBiaiiaiBlIMlUBIIIIIBIIIllIHIlIinilllHllliaillllMIIIIHIIIlIBil

SKILTIS VERTINA SAVE
Kadangi skiltyje kiekvienas narys turi teisę ir 

progą prisidėti prie skilties užsiėmimų, darbų ir 
veiklos planavimo, skiltininkas-ė žino, kad kiekvienas 
norės padėti ir skilties gyvenimą bei veiklą įvertinti: 
pasakyti, kaip patiko stovykla ir kodėl, kas buvo gero 
iškyloje, kaip vyksta sueigos, kaip kiti nariai eina 
savo pareigas ir kaip galima jiems padėti.

Klausydama skaučių nuomonės, skiltininkė atsi
mena, kad kiekvienas asmuo į tą patį įvykį žiūri 
kitaip, iš savo taško. Jeigu skautei nepatinka rank
darbiai, ji gali sakyti, kad sueigoje perdaug laiko 
jiems skiriama. Todėl įvertinimo klausimai turi būti 
aiškūs, į kuriuos galima būtų paprastai atsakyti. 
Skiltininkė jaus, kad kartais reikia ir ilgiau, atskirai 

žvakutės skardiniame žibinte. Kai stovyklautojai 
įeina arba tyliai išeina, žvakučių šviesa perduoda 
laužo mintį.

A.S.

niinauBfflBra

su kiekviena skaute pasikalbėti ir pamatyti, kaip ji 
jaučiasi skiltyje, ar patenkinta skilties veikla ir kaip 
tą skilties veiklą galima pagerinti, patobulinti.

Po kiekvieno skautiško užsiėmimo reikalinga jį 
įvertinti — palyginti su kitų skilčių veikla, sugretinti 
skilties narių siekius, gabumus su atliktu darbu. Taip 
vertinti galima ir pagal nuošimčius: pavyzdžiui, kokia 
skilties dalis prisidėjo prie mugės ruošos: visi, dau
guma, pusė, maža dalis ar vienas. Panašiai vertinami 
ir kiti skilties gyvenimo įvykiai. Tokius klausimus 
galima atsakyti bendrose skilties diskusijose ar skil
ties posėdyje. Po kelių mėnesių skiltis palyginą savo 
vertinimo lenteles, pvz., sueigų lankymą ir dalyVa- 
vimą jose, žiūrėdama, kad narių dėmesys ir dalyva
vimas vis tobulėtų. Skiltyje galima atvirai išsikalbėti.

Prie įvertinimo priklauso ir kiekvieno skauto nuo
monė apie save: ką sueigose per praėjusį mėnesį iš
moko — skautavimo ir lituanistinius dalykus, žaidi
mus, dainas? Kas jam buvo įdomiausia, naudingiau
sia, kas paliko įspūdį? Skiltininkas tada aiškiau žinos, 
ko skilties nariai nori ir kas jiems naudinga, vietoj 
pasitikėdamas vien sava nuomone. Vadovavimas 
skilčiai yra tikras ir skautybei esminis vadovavimo 
būdas. Prie vadovavimo priklauso ir veiklos įverti
nimas.

PUNTUKO PAVĖSYJE - Atlan
to Rajono Puntuko stovyklos laik
raštis Nr. 3-8. 1977 rugpiūtis. Ro
tatoriumi spausdinto laikraštėlio 
redaktorė - vyr.sk. R. Chirienė, 
red. padėjėja - ps. M. Kvedarienė.

Laikraštėlio viršeliai piešti pačių 
skautų-čių. PUNTUKO PAVĖ
SYJE ilsintis malonu pasijuokti - 
tiek daug čia išmintingų juokų. Yra 
ir rimtų straipsnelių, ir konkurso 

rezultatų, ir nemaža dainų t-ekstų; 
net A. Baranausko “Anykščių Šile
lio” ilgoka ištrauka.

VĖTRUNGĖ - Nr. 12; 1977 lap
kritis. Jūrų Skaučių Skyriaus lei
džiamas, rotatoriumi spausdina
mas informacinis leidinėlis. Jame - 
pranešimai, keli puslapiai jūr- 
mokslio, informacija uniformų rei
kalu. Redaktorė nepažymėta.

KEGUMS - latvių skautų išeivi
joje 90 psl. žurnalas. 1977 metai. 
Gražiai išleistas iliustruotas leidi
nys, pateikiantis įdomių rašinių iš 
latvių skautų veiklos praeityje ir 
dabartyje. Leidinio redaktoriai - 
vad. R. Čaks ir vad. G. Davidsone. 
Redakcijos adresas: R. Čaks, 9534 
W. Harrison Ave., West Allis, Wis. 
53227.

BUDĖKIME - LSS Anglijos 
Rajono leidinys. 1978 m. pavasaris, 
Nr. 82. Redaguoja redakcinė kole
gija: Lithuanian House, 2 Lad- 
broke Gardens, London, W 11 2PT. 
Administratorius - J. Levinskas, 11 
Wilcock House, St. Marks Rd., 
Derby DE 2 6A7, England. t

Vis gražiau ir turiningiau mums 
prisistato šis 32 puslapių leidinys. 
Jame daug informacinės medžia
gos apie šio rajono skautų veiklą, 
ryškios čia dedamos nuotraukos. 
Šiame numeryje įdėta nuotraukų ir 
įspūdžių iš VI TS Australijoje, pa
minėta latvių skautų veikla. Keli 
puslapiai spausdinami anglų kalba.

i ŠALTINIS - Nr. 3 (1322) ir 1978 
metų Nr. 1 (1326). Tikybinės ir 
tautinės minties dvimėnesinis žur
nalas. Redaguoja kun. S. Matulis,

•i
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MIC. Administratorius - J. Dubic- 
kas. Prenumerata metams - 2 sv. 
(4 dol.) Adresas: 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham, NG2 
6Ah, England.

3 numerio viršelis papuoštas 
skautiškais ženklais ir užrašu: 
“D. Britanijos Lietuvių Jaunimo 
Skautų Stovykla”. 1978 metų pir
mame numeryje yra įdomus raši
nys apie Anglijos lietuvių skautų 
veiklą pirmaisiais emigracijos me
tais. Įdėta ir 4 nuotraukos. Rašinys 
bus tęsiamas. Tai kun. J. Stepo
naičio atsiminimai iš jo veiklos 
Anglijos lietuvių tarpe.

TĖVYNĖS ŽIDINYS - Sydne- 
jaus Senųjų Skautų Židinio biule
tenis Nr. 6. 1978 vasario 1. Leidinį 
tvarko Tėvynės Židinio talka. Ro
tatoriumi spausdinamas 3 psl. ži
niaraštis. Jame aprašoma istorinė 
Židinio sueiga, įvykusi VITS metu, 
sausio 13. Įdėtos ir užjūrio svečių - 
vadovų nuotraukos. Iš viso tai jau 
25 puslapiai šio išskirtiniai veiklaus 
vieneto leidinėlio, išeinančio ne
periodiniai.

KAS GREIČIAU - 72.lauko žai
dimai. Surinko s. Pr. Enskaitis. 
Knygelė labai naudinga artėjan

PASIKALBĖJIMAS APIE
PAŠTO ŽENKLUS

čioms skautų iškyloms ir stovyk
loms. Gaunama pasiuntus 1 dol. 
adresu: P. 0. Box 1046, Hamilton, 
Ont. Canada.

ST. CASIMIR. Anglų kalba pa
rašyta kun. A. Contons-Kontauto 
knygelė, išleista Lietuvos Vyčių. 
48 psl. Iliustruota. Gaunama iš 
Knights of Lithuania, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Kaina 
$1.00 su persiuntimu. Užsakant 10 
ar daugiau - pusė kainos.

RELIGIOUS LIBERTY IN 
EASTERN EUROPE: A TEST 
CASE FOR HUMAN RIGHTS, A 
statement by the Catholic Bishops 
of the United States, United States 
Catholic Conference, May 4, 1977. 
18 psl. minkštu viršeliu. JAV Ka
talikų Episkopato formalus pareiš
kimas žmogaus teisių Lietuvoj bei 
kitur rytų Europoj varžymo rei
kalu. Net trijose vietose sumini
mas Lietuvos tikinčiųjų persekio
jimas. Pamfletas tinka kitatau
čiams dvasiškiams ir pasaulie
čiams. Gaunama iš Religinės 
Šalpos, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207. Kaina - 1 dol. įskai
tant persiuntimą. Užsakant 5 ar 
daugiau - pusė kainos.

Dėl keistai nupieštų tų numerių, 
filatelistų jie buvo pavadinti “bulls
eyes” (jaučio akimis). Serija vėles
niais metais buvo pakartota keletą 
įvairių verčių.

Vokietija 1872 (ir vėlesniais) 
metais buvo išleidusi pašto ženklų, 
kurių piešinius sudaro tik numeriai 
įvairiuose ornamentuose. Kelias 
serijas ji išleido tuoj po Pirmojo 
Pasaulinio karo, kur šalia numerio 
yra žodžiu įrašyta ir jo vertė, pav., 
1 milijonas, 20 milijardų ir pan. Tai 
buvo 1923 m., infliacijos laikais.

Daugumą ‘numerinių’ pašto 
ženklų sudaro vadinami PORTO 
ženklai. Tai tokie pašto ženklai, 
kada laiško siuntėjas ant savo 
laiško užlipina nepakankamai pašto 
ženklų arba visai jų neužlipinh. 
Tada pašto tarnautojai ant tokių 
laiškų užlipina PORTO (angliškai - 
postage due) pašto ženklus, pa
prastai dvigubai trūkstamą sumą, 
ir ją išreikalauja iš laiško gavėjo. 
Tokių PORTO pašto ženklų yra iš
leidusios JAV, Kanada po porą 
serijų, kitos - net po daugiau. Pa
prastai tokie pašto ženklai varto
jami daugelį metų.

Ant. Bernotas

Čia šeši pašto ženklai su nume
riais: Čekoslovakijos, Kroatijos, 
Turkijos, San Marino, Brazilijos ir 
Vokietijos.

NUMERIAI

Numeriai arba skaitmenys ran
dami ant visų pašto ženklų. Tik 
nedaugelis ■ pašto ženklų neturi 
vertę nurodančių skaitmenų, pvz., 
JAV 1975 m. išleisti du kalėdiniai 
pašto ženklai; jų vevtė buvo po 10 
centų.

Tačiau čia norime priskirti tik 
tokius pašto ženklus, kurių pagrin
dinė piešinio tema yra numeris 
(skaitmuo). O tokių pašto ženklų 
yra nemaža. Bene pirmoji vals
tybė, išleidusi pašto ženklus su 
numeriais, buvo Brazilija: 1843 m. 
ji išleido trijų pašto ženklų seriją, 
kurių piešinyje yra tik numeriai.
10
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VIENETU VARDAI IR MES

DAINAVA

Dainava — istorinis sritinis pa
vadinimas, jau XIII a. Mindaugo 
laikais sutinkamas metraščiuose, 
tačiau nieko bendro neturįs su to 
krašto dainingumu. Spėjama, kad 
žodis “dainava” yra kilęs iš 
upėvardžio Daina arba Dainava. 
Tą vardą gavo pietinės Lietuvos 
dalis, • kurios pagrindą sudaro 
Užnemunė su dabartine Dzūkija. 
Šis žodis randamas istoriniuose 
šaltiniuose tai pačiai sričiai greta 
Sūduvos ir Jotvingių. Dainavos 
vardą išpopuliarino K. Būga ir V. 
Krėvė-Mickevičius savo raštuose. 
Rašytojas Vincas Krėvė “Dainavos 
senų žmonių padavimuose” ideali
zuoja Lietuvos praeitį. (Šių metų 
spalio 7 d. atšventėme V.K. 95-rių 
metų gimtadienio sukaktį; jis mirė 
1954 m. Philadelphijoje).

Gimęs ir augęs Dainavos krašte, 
jį pamilo ir savo kūryboje parodo 
jo grožį ir karžygių narsą kovose 
su priešais: “Daugel mūsų tėvy
nėje yra puikių ir gražių vietų, 
daugel yra šalių, kurios pagarsėjo 
senų tėvelių darbais, bet tarpu jų 
visų gražiausia ir garsiausia Dai- 

’navos šalis — ir savo augštais kal
neliais ir žemais kloneliais, savo 
tamsiomis giriomis, didžiais tan
kumynais, kuriais nei žmogus ne
praeina, nei žvėris nepralenda, tik 
maži paukšteliai čiulbuonėliai pra
lekia, tik raibosios gegulės ir lakš
tingalėlės, kur ankstų rytą ir vėlų 
vakarėlį lakštuoja, ten niaurią girią 
linksmina...”

“Padavimuose” iškelta nepa
prasta didvyrių narsa žiauriose 
kovose su priešais, kurie nuolati
niais puolimais graso Lietuvai. 
Plačiai garsėjo savo darbais ir drą
siais žygiais Dainavos valdovai ir' 
jų karių narsūs būriai mūšiuose su 
gudais, lenkais ir kryžiuočiais. 
Baisus priešams buvo kunigaikštis 
Margiris, Punios pilies valdovas, 
kuris “nusiaubė vokiečių žemę nuo 
rytų ir vakarų, keršydamas už 

Lietuvos skriaudas”. Žiaurių kovų 
būta senovėje. Tačiau pilių gynėjai 
nežinojo, kas yra baimė ir mirti 
nebijojo, nes “nebaisu mirti, baisu 
garbės nustoti, gero vardelio...” 
Dėl savo krašto laisvės ir gerovės 
mirti nebijojo nei seni, nei jauni, 
nei moterys, nei ligoti. Juk niekšas 
tas, kuris kovos metu priešui pasi
duoda. Ir Margiris po ilgos ir sun
kios kovos, likęs gyvas, garbingai 
žuvo kartu su savo mylima mer
gele.

“Milžinkapyje” pasakojama, kaip 
kovose su kryžiuočiais jauna 
mergelė, patekusi nelaisvėn ir 
priešų pastatyta Merkinės pilies 
gynėjams taikiniu, nesvyruodama 
šaukia savo mylimam berneliui 
Zubriui, kad šis paleistų į. ją strėlę 
ir, nieko nebodamas, pultų priešą. 
Nors priešų labai daug ir jų smū
giai skaudūs, bet narsūs dainavie- 
čiai pasiryžę nelygioje kovoje 
aukotis ir grumtis: “Ar žūsim, ar 
laimėsim, bet savo tėvų kraštui 
gėdos nepadarysim...”

Vaidilų giesmės mini ii- Dainavos 
“mergeles lelijėles”, kurios savo 
dainelėmis linksmina žmones ir 
neša “vargdienėliams paguodą, 
geresnės buitelės svajonėles”. 
Dainuojama ir apie tai, kaip berne
lis po karo grįžta nugalėtojas ir 
parneša išsiilgusiai mergelei did
vyrio garbę ir brangių dovanėlių.

Verta didvyrio garbės ir Daina
vos mergelė, nes ji ne tik guodė, 

, bet kartu su berneliu “guldė galvą 
už tėviškėlę”. Ji ir vaidilų gražiai 
paminėta:1 “tokia daili ir patogi, 
kokia dar nei dainoje nedainuota, 
nei sapne nesapnuota”... “Kai 
jauna nusijuokia, dienelė pra
švinta, nuo dangaus dumbluoto 
debesėliai nyksta...”

Matome, kad “Senų žmonių pa
davimuose” iškeltos stiprios asme
nybės su ryžtingais siekimais ir 
galingais jausmais.

*♦*

Rochesterio vietmiiikijos sesės 
ir broliai skautai, puoselėdami 
karžygių idealus, savo vietininkijai 
parinko prasmingą Dainavos var
dą. Didvyrių kovingą tėvynės mei
lės dvasią simboliškai liudija ligi 
šių dienų tebestovįs meniškas 
Vytauto Didžiojo paminklas Perlo
joj, mažame Alytaus apskr. mies-' 
telyje.

O.R.

Vytauto Didžiojo paminklas 
Perlojoje.

(iš v.s. Br. Kviklio archyvų)
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KOKS MŪSų VARDAS?

----------- <----------------- draugovė 
D-kė - ps. Vida Eidukaitė, adju
tante - v.si. Alvyda Baukutė.

Trys Aušros Vartų tunto skaučių draugovės žaidžia 
skautišką žaidimėlį. Draugovių vardus sužinosime, kai 
teisingai surašysime žaidimu žodžius

Sesė Alė
L. Meilaus nuotraukos

---------------------------- draugovė
D-kė - si. Nida Misiulytė, adju
tante Loreta Daulytė. Sueigos 
viešnia - tuntininkė ps. D. Got- 
ceitienė (dešinėje).

---------------------------- draugovė 
D-kė - v.si. Birutė Tamulynaitė, 
adjutante - Asta Spurgytė.

12
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KONKURSAS
50 METŲ SKAUTAVIMO 

ŽENKLO, SAGOS 
PROJEKTAS

Skelbiu Lietuvių Skautų Sąjun
gos 50-mečio veiklos Sąjungoje 
projektą ženklui ar sagai.

LSS šiemet švenčia 60-mečio 
sukaktį. Būtų naudinga turėti sagą 
ar ženklelį, kuris pažymėtų 50 
metų veiklą Sąjungoje.

Daug sesių ir brolių yra ėję įvai
rias pareigas mūsų organizacijoje. 
Kai kurie vienu ar kitu būdu prisi
deda ir dabar, o kiti jau dėl sveika
tos ar dėl gyvenimo sąlygų negali 
fiziniai sąjungos darbuose daly
vauti, tačiau širdyje jie visuomet 
su mumis, ir įvairiomis progomis

APDOVANOJIMAI IR 
PAKĖLIMAI

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 60-jų metų Vasario 16 
proga, LSS Tarybos Pirmijos nu
tarimu apdovanoti ir pakelti į 
aukštesnius laipsnius šie vadovai. -

APDOVANOTIEJI

Lelijos Ordinu - v.s. Sofija Jelio- 
nienė, Chicago, v.s. Irena Kere- 
lienė, Chicago.

Ordinu Už Nuopelnus - ps. A. 
Pocius, Melbourn, Australija, ps. 
Balys Stankūnavičius, Melbourn, 
Australija.

PAKELTIEJI Į LAIPSNIUS

Į vyresniojo skautininko - s. 
Jadvyga Budrienė, Cleveland, s. 
Sigitas Miknaitis, Chicago, s. Balys 
Vosylius, Chicago.

Į paskautininkės - vyr.sk. v.sl. 

mes gauname laiškus bei apsilanko 
mūsų stovyklose.

Todėl norėtųsi, kad šis ženklas 
būtų naudojamas ir prie uniformos 
ir prie civilių rūbų. Jo formatas 
neturėtų būti didesnis kaip kva
dratinis inchas - 1”. Gali būti siau
resnis negu 1” ir gali būti kiek 
aukštesnis.

Visus menininkus labai prašau 
projektą atsiųsti 1978 m. gegužės 
mėn. mano adresu: L. Milukienė, 
111 Grohmans Lane, Plainview, 
N.Y. 11803.

Laimėjęs projektas gaus $50 
premiją.

Budžiu!

V.S. Lilė Milukienė,
LSS Tarybos Pirmininkė

Alvida Baukutė, Chicago, vyr.sk. 
v.sl. Birutė Prasauskienė, Los 
Angeles, vyr.sk. v.sl. Gintė Viliū- 
naitė, Sydney, Australija.

Į jūrų paskautininkės - g.v.v. 
Dalia Mačiukevičiūtė, Chicago, 
g.v.v. Irena Miecevičienė, Chicago.

Sukaktuvinių Metų šv. Jurgio 
proga APDOVANOTI IR PA
KELTI Į LAIPSNIUS yra:

GELEŽINIO VILKO ORDINU: 
v.s. Česlovas Kiliulis

LELIJOS ORDINU: 
s. Joana Krutulienė 
s. Liuda Sendžikienė 
s. Bronė Variakojienė 
s. Augustinas Orentas

ORDINU UŽ NUOPELNUS: 
ps. kun. A. Simanavičius, OFM

Į VYR. SKAUTININKO 
LAIPSNĮ:
s. fil. Jurgis Gimbutas.

Į SKAUTININKO LAIPSNĮ: 
ps. Vytautas Balzaras 
ps. Aldona Kaminskienė 
ps. Aldona Kindurienė 
ps. Raimundas Korzonas 
ps. Jonas Pileckis

Į PASKAUTININKIO LAIPSNĮ: 
v.sl. Genovaitė Asminienė 
s.v.v.sl. Edis Andriušis 
s.v.v.sl.. Jeronimas Belkus 
s.v.v.sl. Vitas Koklys 
s.v.v.sl. Povilas Kviečinskas 
s.v.v.v. Rimantas Parakininkas 
s.v.v.sl. Romas Puodžiūnas 
s.v.v.sl. Ramutis Račiūnas 
v.sl. Marta Sedaitienė 
v.sl. Lionė Simonaitienė 
s.v.v.sl. Algis Šliažas 
v.sl. .Laima Surdėnaitė 
s.v.v.sl. St. Vaitkevičius 
v.sl. Irena Veitienė 
s.v.v.sl. Vytenis Vilkas

SUDARYTAS LSS 
KORESPONDENCINIO 

SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMAS

Šį rudenį įvykstančio Suvažia
vimo prezidiumo Pirmininku Ta
rybos Pirmija patvirtino v.s. fil. 
Valentiną Varną. Prezidiumo būs
tinė yra Los Angeles mieste. Į pre
zidiumą įeina v.s. fil. Valė Bar- 
mienė - pirm, pavad., j.v.s. Stepas 
Makarevicius - pirm, pavad., s. 
Irena Bužėnienė - sekr., s. Benius 
Vilimas - ižd., s. Rimantas Dabšyš - 
nayys.

Iš jaunesniųjų vadovų sudaro
mos mandatų, nutarimų, balsų 
skaičiavimo komisijos.

***
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RUOŠKIMĖS į VI TAUTINĘ 
STOVYKLA AMERIKOJE

L

Vieta: Treasure Valley Scout 
Reservation, Pleasantdale Road, 
Paxton, Mass. 01612.

Laikas: 1978 m. rugpjūčio 13-25.
Į stovyklavietę galima rinktis ne 

anksčiau kaip VIII.12 nuo 14 vai. 
diena. Iš stovyklavietės reikia iš- 
v ykti VIII.25 ligi 12 vai. diena.

II.

TAUTINĖS STOVYKLOS 
ŽENKLAS

'''Priimtas ir patvirtintas VI-tos 
TS ženklas projektas, paruoštas 
Australijoje ir medžiaginiam for
matui pritaikytas v.s. Antano Gu
daičio iš New Yorko.

Australijos VI-tos TS medžiagi
nis ženklelis yra tamsiai mėlynu 
dugnu, o VI-tos TS Amerikoje 
žaliu.

MEDŽIAGINIS TS ŽENKLE
LIS bus duodamas prisisiūti prie 
uniformos kiekvienam stovyklau
tojui nemokamai. Norintieji tų 
ženklų daugiau kaip vieną turėti., 
galės jų stovykloje už nustatytą 
kainą įsigyti.

METALINĮ TS ŽENKLĄ (ema
liuotą ir prisegamą) galės kiekvie
nas nusipirkti stovykloje.

VOKAI SU TS ŽENKLU 
atspausdinti su popieriumi bus 
galima įsigyti stovykloje.

SPECIALŪS VOKAI (pašto 
ženklų rinkėjams) yra spausdinami 
ir bus galima įsigyti stovykloje.

Vl-tajai Tautinei Stovyklai pa
žymėti v.s. Česlovo Kiliulio pa
stangomis yra gautas iš oficialaus 
Worcester, Mass., pašto sutikimas 
laiškus antspauduoti specialiu 
įrašu.

STOVYKLINIS INVENTORIUS 
Kaip buvo minėta, vienetai atsi
veža palapines, pusei savo važiuo
jančių dalyvių (jeigu važiuoja 100, 
tai palapinių reikia 50-čiai).

Stovyklinį inventorių vienetai ir 
stovyklautojai atsiveža savo. Sto
vyklinės lempos colman, žibalinės 
neleidžiamos. Atsiveža savo.

Sesės ir broliai atsiveža bent 
vieną porą gerų batų (walking 
shoes) iškyloms. Sportiniai batukai 
sužaloja kojas ir visai netinka iš
kylauti.

MAITINIMAS STOVYKLOJE 
Maisto produktais rūpinasi TS 
maitinimo skyrius. Bus sistema 
maistui į pastovykles išdalinti ar į 
iškylas pasiimti. Valgymo įrankius 
atsiveža šiuos: šakutę, peilį, 
šaukštą ir puoduką. Lėkštės bus 
popierinės.

STOVYKLOS REGISTRACIJA ’ 
IR DRAUDIMAS. Bus išsiuntinėti 
registracijos lapai ir iki birželio 
mėn. 1 dienos visi turi įsiregis
truoti. Registracijos mokestis 
20 dol.

TS apdraudžia stovyklautojus 
nuo nelaimingų atsitikimų bei su
sirgimų stovykloje.

Stovykloje atvykęs vienetas ar 
asmenys su registracija turi pri
statyti NUO ATSAKOMYBĖS 
ATPALAIDOJIMO LAPĄ ir dak- 
TARO pažymėjimą.

Vl-toje Tautinėje Stovykloje 
vidurinio savaitgalio šventės metu 
bus suruoštos 3 parodos; kiekviena 
atskiroje palapinėje.

ARCHYVINĖ LSS PARODA. 
Jos organizavimu rūpinasi v.s. 
Antanas Saulaitis, Old Colonial 
Rd., Oakville, Conn. 06779.

Joje bus SKAUTŲ AIDO rinki
nys ir įvairi skautiškos veiklos per 
60 metų gyvavimo turima archyvi
nė medžiaga: stovyklų planai, 
žemėlapiai, rinkiniai, gairės, ženk
lų rinkiniai ir t.t.

TAUTODAILĖS IR KAZIUKO 
MUGIŲ RANKDARBIAI. Šią pa
rodą tvarkyti sutiko v.s. Ina Ne- 
nortienė, 44 Alban Street, Dor
chester, Mass. 02124.

Kviečiu visus sesių ir brolių vie
netus šioje parodoje dalyvauti ir 
visus savo gražiausius eksponatus 

suvežti.
SKAUTAMOKSLIO PARODA, 

s. Kazys Matonis rūpinsiu organi
zavimu. Čia prašome visų vienetų 
vadovų atvežti visus turimus mo
delius, projektus, rinkinių knygas 
ar užsiėmimų darbus atliktus sesių 
ir brolių vietovėje sueigų, iškylų ar 
stovyklų metu, čia bus rinkinys ir 
įvairių skautiškų vadovėlių, knygų 
pavyzdžiai.

SVEČIAI. Į mūsų Vl-tąją Tau
tinę Stovyklą žada atvažiuoti sve
čiai iš Australijos, Brazilijos ir 
Anglijos - Europos. Taip pat 
šiemet birželio pabaigoje Toronte 
vyksta Lietuvių Dienos ir įvairios 
iškilmės. Ten žada suvažiuoti daug 
jaunimo iš kitų kontinentų, kurių 
tarpe bus ir daug skautų. •

Iš anksto prašau vietovėse pa
skirti žmones, kurie rūpintųsi šio 
jaunimo priėmimu ir globa. Mums 
rūpi visas lietuviškas jaunimas, bet 
ypač pasistenkime pamatyti ir su
rasti skautiškąjį jaunimą. Mes 
Australijoje patyrėme labai daug 
meilės ir lietuviško vaišingumo, 
norėtųsi ir jiems tuo pačiu atsily
ginti. Todėl Toronte ir pakeliui ar 
Vl-toje Tautinėje Stovykloje bū
kime draugiški, būkime skautiški 
ir vaišingi globėjai.

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė, 
VI-tos Tautinės Stovyklos 
Viršininkė

VI-SIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS BROLIJOS 

VADOVYBĖ

STOVYKLOS MINTIS - 
“PAŽINKIME SAVE”

VS v.s. SIGITAS MIKNAITIS - 
Stovyklos Viršininkas

s. JUOZAS RAŠKYS - Stovykl.
Viršnk. Pavaduotojas

ps. ROMAS RUPINSKAS - VSP 
Bendroms Programoms

ps. PETRAS ŠALČIŪNAS - 
Komendantas

2
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s.v. VYTAUTAS PAŠKEVIČIUS - 
Adjutantas

s. ROMAS FABIJONAS - Ąžuolo 
Mokyklos Vedėjas

ps. MYKOLAS BANEVIČIUS - 
Vilkiukų Pastovykl. Viršininkas 

s. JUOZAS STARĖNAS - Skautų 
Pastovykl. Viršininkas

ps. RAIMUNDAS STRIKAS - 
Prit. Sk. Pastovkl. Viršininkas 

j.s. LEOPOLDAS KUPCIKEVI-
ČIUS - Jūr. sk. Pastovkl. Virši
ninkas

v.s. VLADAS MORKŪNAS - Sk.
Vyč. Pastovkl. Viršininkas

s. kun. A. KEZYS, SJ, ir s. kun. A. 
ŽILINSKAS - Dvasios vadovai

v.s. L. RAMANAUSKAS - Iškylų 
planavimas

ps. G. AUKŠTUOLIS - Sportas 
v.s. kun. A. SAULAITIS, SJ -

Laužavedžių koordinatorius 
s. A. PAUŽUOLIS - Pionierija 
s. J. TOLIUŠIS - Laikrašt.

atstovas
v.s. R. RAČIŪNAS - Brolijos va

dovybės ir skautininkų pasto- 
vyklės viršininkas.

Birželio 3-4 Hartforde įvyks 
BROLIJOS stovyklos vadovų są
skrydis pasitarti organizacijos ir 
programų reikalais. Atlanto rajono 
vadija globoja šį sąskrydį ir su
tvarkys dalyvių nakvynes, maistą 
ir kt. Šiuo reikalu kreiptis į s. Juo
zą Raškį, 443 Chestnut St., New 
Britain, Conn. 06051.
Tel. 203 - 225-1934.

Programoje numatyta: a) T.S. 
Stovyklavietės apžiūrėjimas, b) 
Bendrų stovyklos reikalų aptari
mas, c) Pastovyklių vadijų pasita
rimai.

Sąskrydyje kviečiami dalyvauti 
tuntininkai ar vietovių vienetų 
vadovai.

Pranešama, kad Vl-je Tautinėje 
Stovykloje, įvykstančioje rugpiū- 
čio 13-25 dienomis Treasure Valley 
Reservation, Worcester, Mass., 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Sto
vyklos viršininku yra pakviestas 
v.s. fil. Liūtas Grinius.

VI-SIOS TAUTINES 
STOVYKLOS SESERIJOS 

VADOVYBĖ
SESERIJOS STOVYKLA - 

“SUTARTINĖ”

Pasirinkome šį vardą todėl, kao 
visos sesės mėgstame dainuoti, c 
sutartinė dailiai skamba. Sutartinė 
simbolizuoja ir talką darbe. Mūsų 
visų bendras darbas besiruošiant 
šiai Vl-tajai TAUTINEI STO
VYKLAI ir pats stovyklavimas ir 
bus ta graži SUTARTINĖ, kurios 
darnus skambėjimas priklausys 
nuo kiekvienos iš mūsų.

“SUTARTINĖS” VADIJA:

Viršininkė - V S v.s. Irena Kere- 
lienė

Pavaduotoja - VSP v.s. Jatima 
Mikutaitienė

Komendante - ps. Rasa Lukoševi- 
čiūtė t

Adjutante - s. Rita Pen€y1ienė 
Dvasios vadovai - v.s. kun. Juozas

Vaišnys, S.J., s. kun. Algimantas 
Žilinskas

Paukštyčių pastovyklės vadovė - 
ps. Giedrė Stankūnienė

Skaučių - s. Ilona Laučienė 
Prityrusių skaučių - ps. Regina

Tijūnėlienė
Vyresniųjų skaučių - ps. Aušrelė 

Klimienė
Jūrų skaučių - j.ps. Vida Račiū

nienė
Skautininkių ir vyr. sk. židiniečių - 

s. Ramutė Česnavičienė
“Gintaro” mokyklos vadovė - s. 

Vanda Aleknienė
Laikraštėlio redaktorė - s. Liuda 

Rugienienė
Pionerija - v.s. Gilanda Matonienė 
Iškylos - v.s. Laima Kiliulienė 
Dailės Ratas - s. Regina Petrutienė 
Fotografė - vyr.sk. Raminta Jelio- 

nytė
Tiekimas (ženklai) - s. Joana Kru- 

tulienė
Nakties budėjimo tvarka - s. Albina 

i Ramanauskienė

SVEIKINIMAS 
LSS PIRMŪNUI

V.S. PETRUI JURGĖLAI
Pasiųstas 1978.1.2 iš 

Australijos

Mielas Skautiainke:

Sveikinimai ir linkėjimai iš VI 
Tautinės Stovyklos Australijoj! 
Jums reiškiame pagarbą ir padėką 
už tuos pirmuosius skautiškus 
žingsnius, kuriuos padarėte prieš 
60 metų. Jūsų pramintais keliais 
žengiame mes, Lietuvos jaunimas, 
nors ir išblaškytas po visą pasaulį. 
Susirinkome pačiame tolimiausia
me pasaulio kampelyje iš viso pa
saulio atšvęsti tą garbingą jubi
liejų. Šio įvykio akivaizdoje mes 
ryžtamės, kaip ir Jūs tada, žvelgti į 
ateitį drąsiai ir kūrybingai.

LSS VI T. Stovykloje turimeper 
100 skaučių-tų iš užjūrio - svečių ir 
300 savų. Tai rodo, kad mes esame 
vienos šeimos dvasios ir kraujo 
broliai ir sesės.

Linkiu Tamstai visos stovyklos 
ir Australijos rajono vardu dar ilgo 
ir prasmingo gyvenimo.

Budžiu!

v.s. dr. A. Mauragis, 
Rajono Vadas

VI-SIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS 

AUSTRALIJOJE 
DALYVIAMS

Mieli Broliai!

Neužmirštamus įspūdžius pali
kusi išvyka į Vl-ją Tautinę Sto
vyklą Australijoje gerai pavyko, 
žinau, kad dar gyvenate malonaus 
svečiavimosi prisiminimais pas 
Australijos lietuvius bei neužmirš
tate akimirkų, patirtų stovyklau
jant. Nors anie broliai ir sesės 
gyvena už 10,000 mylių ir gana 
skirtingose sąlygose, bet jie savi 
mums lietuviška prigimtimi, tauti-
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niais papročiais ir bendrais dvasi
niais siekimais.

Už išvykos puikų pasisekimą 
esame dėkingi ir tikrai įvertiname 
mūsų skautų vadovų Australijoje 
milžiniškas pastangas. Suruošti 
Tautinę Stovyklą Australijoje 
buvo jų idėja ir, LSS Tarybai pri
tarus, jie ėmėsi intensyvaus kelių 
metų darbo, kurio vaisiais visi 
galime didžiuotis.

Mes esame dėkingi Australijos 
rajono vadijai su s. dr. A. Maura- 
giu priekyje, T. Stovyklos virši
ninkui s. H. Antanaičiui ir vadovy
bei; nuoširdi padėka viešnagių 
komitetams miestuose, mus nuo
širdžiu svetingumu priėmusiems, 
ir visiems lietuviams, finansais bei 
darbais prisidėjusiems prie ruošos.

LSS Tarybos pirmininkės pa
kviesta, v.s. R. Kučienė sutiko 
tvarkyti kelionės reikalus. Sesė 
Regina, su savo vyro s. Viktoro 
pagalba, nepaprastai daug darbo 
įdėjo, daug ilgų vakarų praleido 
prie raštų ar telefonų. Visi taip pat 
matėme kaip ji stropiai vykdė 
visus reikalus kelionėje. Mielai 
sesei Reginai ir jos vyrui s. Vikto
rui visi broliai tariame nuoširdų 
skautišką AČIŪ!

Mūsų grupės skrydžio formalu
mus v.s. R. Kučienė tvarkė per 
Australijos kelionių biurą, kurio 
savininkas yra j.b.v.valt. B. Stan- 
kūnavičius su savo broliu. Kartu su 
juo stovyklavome ir turėjome 
progos gerai pažinti. Už jo didelę 
paramą ir pastangas mūsų kelionę 
padaryti malonią, nuoširdžiai bro
liškai dėkojame.

Vykusiems skautams, jaunie
siems vadovams ir skautininkams 
reiškiu padėką už gražią reprezen
taciją, džiaugiuosi jūsų brolišku 
sugyvenimu kelionėje, svečiuose ir 
stovykloje.

Dėkoju Amerikos ir Kanados 
vienetų vadovams, sudariusiems 
sąlygas jaunimui išvažiuoti, finan
siniai ar moraliniai juos rėmu- 
siems. Ypatingai pagirtinos va
dovų pastangos Toronte, sudarant 
sąlygas s. S. Kairio Muzikinio Vie
neto atstovams nuvykti į Austra
liją. Šie atstovai labai gerai pasi

4

rodė, atlikdami programą talentų 
vakaruose ar stovykloje.

Dėkoju tėveliams, išleidusiems 
savo jaunimą į šią tolimą, brangiai 
kainavusią, bet labai įdomią ke
lionę. Tikiu, kad patirti įspūdžiai ir 
Australijos lietuvių svetingumas 
bei brolių - sesių draugiškumas 
paliks Jūsų vaikams neišdildomus 
prisiminimus.

Budėkime!

v.s. Sigitas Miknaitis, 
L SB Vyriausias 
Skautininkas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiuBiiiiii ■iiiiiiiiinliiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LSS TARYBOS AKIVAIZDINIS 
POSĖDIS

Kovo 14 d. Liet. Skautų Sąjun
gos Taryba korespondentiniame 
posėdyje nutarė sušaukti akivaiz
dinį posėdį. Jis įvyks Vl-tosios 
Tautinės Stovyklos metu antrąją 
stovyklavimo savaitę.

PASKIRSTYTOS LS FONDO 
PALŪKANOS

Lietuviškosios Skautybės Fon
das 1977 m. gavo 1,668.97 dol. pa
lūkanų. Liet. Skautų S-gos Tary
bos Pirmija patvirtino LS Fondo 
Valdybos rekomendaciją, ir gautos 
palūkanos paskirstytos taip:

1. VADOVŲ LAVINIMUI

a) LSS “Gintaro”
mokyklai $400.00

b) LSB “Ąžuolo”
mokyklai 400.00

2. VI-TOS TAUTINĖS
STOVYKLOS PASIRUOŠIMUI

a) Seserijai
b) Brolijai
c) T.S. bendriems 

reikalams

$200.00
200.00

218.97

3. SKAUTIŠKAI SPAUDAI

a) Skautų Aidui $125.00
b) Mūsų Vyčiui 75.00
c) BUDĖKIME

laikraštėliui 50.00

Išviso: $1,668.97

LSS KORESPONDENCINIO 
SUVAŽIAVIMO KALENDORIUS

LSS Tarybos Pirmija pagal Suv. 
Nuostatų 4 str. parinko Suvažiavi
mui sekančias datas:

1978 m. rugpiūčio 15 d. Suvažia
vimo pradžia *

rugsėjo 1 d. sąrašai Suv. Prezi
diumui mandatus pripažinti

rugsėjo 15 d. paskutinė diena 
registruoti ir pasisakyti Sąjungos 
klausimais

spalio 1 d. Prezidiumas skelbia 
užsiregistravusių sąrašą

spalio 21 d. skelbiami pataisymai 
ir pasiūlytųjų kandidatų sąrašas

lapkričio 15 d. balsuojama
gruodžio 1 d. skelbiami rinkimų 

ir pasisakymų rezultatai
gruodžio 15 d. kviečiamas naujo

sios LSS Tarybos posėdis pirmi- 
ninkui-kei rinkti.

Suvažiavimo Prezidiumo būstinė 
yra Los Angeles mieste. Pirminin
kas - v.s. fil. Valentinas Varnas.
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PAKELIUI Į VI-JĄ 
TAUTINĘ STOVYKLĄ

Vartydami jau spėjusio pakeisti 
spalvą V-sios Taut. Stovyklos laik
raščio “ŠAUKLIO” komplektą, 
viename jo numeryje — būtent, 
1968-jų liepos 11-sios — randame 
štai šiuos sesių stovyklinius 
įstatus.

1. Skautė tiesi... ir išstovi ant 
abiejų kojų per vėliavos pakėlimą.

2. Skautė ištikima... savo Chi- 
cagoje, Detroite, Omahoje, Cleve- 
lande ar Kanadoje paliktam ber
niukui.

3. Skautė naudinga... visada tam 
darbui, kuriam ji tuo metu neturi 
laiko.

4. Skautė draugė... šeškams bei 
kitiems maloniems rajono lankyto
jams.

5. Skautė mandagi... ir kas rytą 
mielai dalinasi kriaukle su dvide-

Vūkaviškio tunto Margio drau
goves Lapinų skiltis 1927 m. kovo 
mėn. Sėdi iš kairės: Juozas Matu
sevičius- skiltininkas, Vincas Kiz- 
laitis, ps. Ričardas Pesys - draugi

ninkas ir Pijus Ragažinskas. Stovi 
iš kairės: Inkratą, L. Tamošaitis, 
Matas Jurkyrtas ir Vincas Kožica.

Nuotrauka iš V. Kizlaičio rinkinio

šimčia kitų skaučių.
6. Skautė gamtos... maitintoja. 

Ji šeria uodus, muses ir biteles.
7. Skautė paklusni... oro prane

šimams: nešioja lietpaltį saulėje, o 
maudymosi kostiumą audros metu.

8. Skautė linksma... nors ir pala
pinė griūva, papuošimai virsta ir 
griaustinis trankosi.

9. Skautė taupi... (nes minkai ar 
činčilos kailiai nepardavinėjami 
Seserijos ūkio palapinėje).

10. Skautė blaivi... ir negeria 
ilgokai pastovėjusio kompoto.

GELEŽINIS ĮSTATAS

Skautė sąžiningai paslepia visus 
mamytės atsiųstus saldainius, sau
sainius ir pepsi konfiskacijos metu.

Sesė Dina

inyga — raktas į pasaulio širdį.

ATKELTA iš 2 pusi.

...Ačiū labai už oro paštu atsiųs
tą SKAUTŲ AIDĄ. VI TS paliko 
neišdildomų įspūdžių ir prisimi
nimų. Taip džiaugiamės sutikę tiek 
daug sesių ir brolių iš užjūrių ir 
jautėmės labai pagerbti, sulaukę 
pačių vyriausių LSS vadovų ir 
vadovių. Tie LSS vadovai prieš 
Stovyklą atrodė labai tolimi, o 
susitikus iš karto pajautėm jų visų 
labai nuoširdžią brolišką-seserišką 
skautiškos šeimos dvasią, kuri ir 
mums įkvepia naujo idealizmo.

Su gražiausiais broliškais linkė
jimais

Jūsų

kun. s. Pranas Dauknys, 
TĖVIŠKĖS AIDŲ 
redaktorius
Kensington, Australija
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PASTABĖLĖS

Neseniai SKAUTŲ AIDO re
dakcija gavo iš vieno brolio laišką, 
kuriame jūrų vyr. skautininko 
laipsnis trumpinamas dvejopai: 
vienoje vietoje rašoma v.j.s., ki
toje — j.v.s.

Jūrų vyresnysis skautininkas 
trumpinamas taip: j.v.s. (plg.: j.s. 
ir j.ps.).

Kalbant apie mūsų jūreivius, 
prisimena ir kitas šios šakos 
dažnas žodis — vimpelas. Jis kaž
kodėl vis tebevadinamas vimpilu. 
Tai olandų kilmės žodis wimpel, 
reiškiąs nedidelę trikampę vėlia
vėlę, keliamą grotstiebyje; mūsų 
žodynai ji pateikia vimpElu, taip 
turėtume rašyti ir tarti.

*

Vis dar neišmokstame trumpinti 
vyresniškumo laipsnių, pareigų ir 
t.t. Dažnai tenka suabejoti, kai 
rašinėlyje būna tokia santrumpa: 
sk. A. Petraitis. Kas yra brolis 
Petraitis: skiltininkas, skautas ar 
skautininkas? Trumpiname: skilti
ninkas — si., skautininkas — s.

Kartais neaišku ir su v.s. prieš 
sesės pavardę: neseniai teko 
matyti šiais inicialais įvardytą vyr. 
skautę! Vyresnioji skautininke — 
v.s., vyr. skautė — vyr.sk.

Netiktų tuntininkės pareigas i 
trumpinti dviraidžiu tn., nes šia 
santrumpa sesės akademikės įvar
dija savo šakos tikrąją narę t.n.

Neretai sumaišoma eilės tvarka, 
kai pries pavardę įvardijamas 
skautiškas laipsnis, profesija ar 
mokslo laipsnis. Šiuo atveju eilė 
yra tokia: skautiškas laipsnis, pro
fesija arba mokslo laipsnis, pa
vardė. Pvz., v.s. kun. A-. Saulaitis, 
s. dr. T. Remeikis, v.s. dail. VI. 
Vijeikis, v.s. prof. Ignas Končius
ir t.t.

Daug kartų pasakome taip: sto
vyklos sporto varžybose brolius 
atstovavo skautų vyčių būrelis; 
Gedimino draugovę tunto vadijos 
posėdyje atstovavo brolis Rimas.

Tokie išsireiškimai yra netei
singi, nes veiksmažodis “atsto
vauti” yra vartojamas su naudi
ninko linksniu: atstovauti kam, o 
ne ką! Pavyzdžiai: suvažiavime 
brolis Algis atstovavo mūsų orga
nizacijai; sporto varžybose bro
liams (ne brolius) atstovavo skau
tai vyčiai; latvių sukaktuvinėje 
stovykloje LSS Tarybos pirminin
kei L. Milukienei atstovavo brolis 
Č. Kiliulis.

Šiais sukaktuviniais metais mū
sų visoje spaudoje yra rašinių, 
kuriuose kartais netiksliai išsireiš
kiamą apie Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą.

Šiemet sukanka 60 metų, kaip 
minime Lietuvos nepriklausomy
bės ATSTATYMO (ne paskelbimo) 
sukaktį. Prisiminkime, jog svar
biausia nepr. akto dalis sako, jog 
Lietuvos Taryba skelbia ATSTA
TANTI nepriklausomą Lietuvos 

Mylimai Motinai ONA! ŠARKIENEI

amžinybėn iškeliavus, nuoširdžią seserišką - brolišką 
užuojautą reiškiame j.ps. dr. RIMANTUI ŠARKIUI, Geelongo 
Šatrijos tunto tuntininkui ir VI TS Australijoje adjutantui, 
sesei BIRUTEI ir j.s. VYTUI VAITKAMS, VI TS pareigūnams, 
bei kitiems šeimos nariams.

Jūsų liūdesin jungiasi

LSS Vyriausia Skautininke, 
LSB Vyriausias Skautininkas 
ir visi VI TS Australijoje 
dalyviai - dalyvės

valstybę. Šiais žodžiais anuomet 
Vilniuje susirinkę 20 akto signa
tarų atstatė mūsų valstybingumo 
tradicijas, siekiančias 700 metų 
atgal ligi pirmo Lietuvos karaliaus 
Mindaugo. Nepamirškime!

*

Viename mūsų spaudos skautų 
skyrelyje teko skaityti, kad N. vyr. 
skaučių būrelis savo mirusios sesės 
atminčiai paaukojo 25 dol. Liet. 
Skautijos Fondui.

Teisingai šiuo atveju turime 
sakyti, jog auka buvo skirta miru
siai draugei prisiminti, nes šian
dien (kalbininko J. Jablonskio pa
mokyti) jau skiriame atmintį nuo 
atminimo. Atmintis —- tai dvasinė 
žmogaus jėga atsiminti, pvz., mūsų 
draugininkas turi gerą atmintį — 
viską gerai atsimena.

Atminimas yra daugiau atmin
ties vyksmas ir jos vaisius. Pvz., 
dėkui už mūsų atminimą (neužmir
šimą); N. vyr. skaučių būrelis da
lyvavo savo mirusios sesės atmi
nime (mirties sukakties minėjime).

Tad ir netenka duoti auką kokio 
nors brangaus žmogaus atminčiai: 
jei mirusioji sesė ir turėjo neblogą 
atmintį, tai ne šiai pagerbti auka 
skiriama. Tas įnašas skiriamas 
sesės darbams, veiklai ar seseriš
kumui paminėti.

brolis Zū
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NAUJOS SKAUTIŠKOS
ŠEIMOS

Meilė — tai stiprūs, balti spar
nai; tai vieškelis į saulę, grįstas 
aštriais deimantais, kuriuo turi eiti 
basas.

M. K. Čiurlionis

Sausio 7 Chicagoje, Švč. Merge
lės Marijos Gimimo bažnyčioje 
santuokos ryšiais buvo sujungti 
jūrinės skautijos nariai: gintare 
VIOLETA GASNERYTĖ ir j.b. dr. 
ALGIS PAULIUS.

Be pabrolių ir pamergių, jaunie
siems į naująjį gyvenimą žengiant, 
šio iškilmingo momento metu juos 
lydėjo ir trys mažamečiai dr. Algio 
pirmosios santuokos vaikučiai — 
Laimutė, Linas ir Vidas. Taigi prie 
altoriaus žengė kone visa jūrų 
skautų valtis.

Sesė Violeta iki šiol darbavosi 
reklaminio meno srityje. Nuo pat 
vaikystės yra buvusi veikli jūrų 
skautė, uoli tautinių .šokių šokėja, 
mėgo sportuoti.

Ortopedas dr. Algis Paulius 
Chicagoje plačiai reiškėsi kaip 
gabus įvairių renginių organizato

rius, pilnas naujų minčių ir idėjų 
visuomeninėje veikloje. Mėgsta
mas gydytojas skautų stovyklose, 
pats entuziastingas stovyklauto
jas. Visada jis skautų būryje^ 
visada ko nors naujo sumanytojas. 
Jo darbu ir dosniomis aukomis ne 
kartą buvo paremta skautiška bei 
šiaip lietuviškojo jaunimo veikla.

Sesė Violeta (Gasnerytė) ir 
brolis Algis Pauliui.

A. Plėnio nuotr.

v.s.v.sl. Laura (Karpavičiūtė) ir 
s.v.v.sl. Jeronimas Belkai.

E. Karpavičiaus nuotr.

Praėjusių metų spalio 22 dieną, 
Sydnėjuje, Australijoje, kun. s. P. 
Butkus sutuokė du jaunus, veiklius 
skautų vadovus: s.v.v.sl. JERO
NIMĄ BELKŲ ir vyr.sk. v.sl. 
LAURĄ KARPAVIČIŪTĘ.

Abu jie lankė ir baigė Banks- 
towno lietuvišką savaitgalio mo
kyklą. Abu nuo pat vaikystės 
skautauja Sydnėjaus AUŠROS 
tunte. Laura jame yra skaučių 
skyriaus vedėja, o brolis Jeroni
mas jau treji metai tuntininkas. 

Taip pat jis buvo ir Užjūrio Svečių 
Sutikimo Komiteto pirmininkų, kai 
buvo laukiama jų atvykstant į 
Vl-ją Taut. Stovyklą. Jo darbą" ne 
laiku sutrukdė staigi operacija; 
šias pareigas perėmė- s. fil. B.

: Barkus.
Laura ir Jeronimas yra ir Kovo 

sporto klubo nariai. Jų gyvenimo 
keliai susitiko lietuviškoje ir skau
tiškoje veikloje, tad ir vestuvės 
buvo linksmos ir skautiškos, dide
liame tautiečių būryje, su skautiš
kais simboliais ir linkėjimais.

Jaunavedžiams - Laurai ir Jero
nimui - įteikto sveikinimo meniškas 
viršelio puslapis.

E. Karpavičiaus nuotr.

SKAUTIŠKŲ, DARNIŲ 
BENDRO GYVENIMO METŲ 

JAUNIESIEMS!
UimillilĮ>HIIUIIWlllimtMiiirnHii»<»iiiinni;u;»;u*;
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Sukrauk kuprinę, sese, broli, 
Ko reikia — viską jon sudėk;
Ssitoįi Tautinė Stovykla
Tavęs [au laukia — paskubėki
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vyr. sk. D. Petreikytės piešinys

Šiaurės vėjas pagaliau nurimo, 

Ir vėl balandis beldžias į duris. 
Vėl pragydo virš pilkų arimų 

Atgimimo paukštis - vyturys!

Vyt. Mačiuika

KAIP MŪSUKULTŪRININKAI 
ĮVERTINA P. JURGĖLOS 

KNYGĄ 
"LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA"

Įžymus žurnalistas kun. dr. 
JUOZAS PRUNSKIS šios knygos 
autoriui rašė:

“Gavau Jūsų autografuotą “Lie
tuviškąją skautiją”. Jau spėjau 
gerai su ja susipažinti. Nuoširdžiai 
dėkoju ir reiškiu savo gilų nusiste
bėjimą Jūsų sugebėjimais, kruopš
tumu, kad įstengėte surinkti tiek 
daug medžiagos, nuotraukų. Nei 
vienas lietuviškas sąjūdis neturi 
taip detalios, gausios, taip plačiai 
apimančios istorijos, kaip ši Jūsų 
knyga. Ji yra liudijimas ir Jūsų 
talento, ir taipgi liudijimas, kokias 
darbščias ir kūrybingas asmenybes 
skautija įstengė išauginti”.

Ilgametis LSS vyriausias dva
sios vadovas kun. dr. JUOZAS 
VAIŠNORA v.s. P. Jurgėlai rašė:

“Nuoširdžiai dėkoju už man de
dikuotą Jūsų knygą “Lietuviškoji 
skautija”. Perskaičiau ją su dideliu 
dėmesiu ir malonumu. Ji man pri
minė tuos malonius laikus, kada 
ilgesnį laiką teko dirbti su lietu
viais skautais tremtyje. Stebiuosi, 
kad galėjote taip kruopščiai su
rinkti žinias apie lietuviškąją 
skautiją nuo jos pradžios iki šių 
laikų. Tai didelis įnašas ne tik į 
skautijos, bet ir bendrai Lietuvos 
istoriją. Knygos tikslas - parodyti 
Lietuvos jaunimui ne tik praeities, 
bet ir dabarties skautijos žygius ir 
laimėjimus - tikrai bus pasiektas.

Reiškiu gilią pagarbą ir dėkin
gumą”.

Dr. JUOZAS ERETAS, nuo
1918 m. parašęs eilę knygų apie
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Lietuvą, buvęs Šveicarijos skauti
ninkas ir Lietuvos Universiteto 
profesorius, v.s. Petrui Jurgėlai 
rašė:

“Jūs buvote tokie malonūs man 
dovanoti Jūsų veikalą apie Lietu
vos Skautiją. Dėkoju Jums širdin
gai už tokią nepaprastai vertingą 
dovaną. Tai tikra Lietuvos Skauti- 
jos enciklopedija, kuri savo 
apimtimi bei turtingumu nustebina 
skaitytoją. Aš pats joje radau daug 
duomenų, kuriuos jau seniai buvau 
užmiršęs. Dabar - Jūsų dėka - vėl 
atgyja anų dienų įvykiai bei darbai, 
kurie aprašyti dokumentaliai, vaiz
džiai bei sumaniai. Tuomi Jūs atli
kote stebėtiną darbą, kuris turės 
savo tvirtą vietą Lietuvos kultūros 
istorijoje. Su tokiu laimėjimu svei
kinu Jus visu nuoširdumu.

Jūsų knygą perskaičiau su nauda 
ir malonumu. Ji manyje atnaujino 
daug atmintinų momentų iš anų 
dienų. Stebiuos, iš kur gavote 
mano fotografiją! Jūsų didžiai ver
tingas veikalas manyje sužadino 
daug minčių. Mielai paskelbčiau jas 
straipsnio pavidalu, bet trukdo 
viena kliūtis. Turiu dabar būtinai 
baigti seniai ruošiamą knygą “Va
lančiaus šviesa už marių”. Atleis
kite, gal vėliau patogesne proga.

Su nuoširdžiais sveikinimais bei 
linkėjimais tariu “Budėk!”

Jūsų Juozas Eretas

UŽJŪRIO SKAUTAI IŠJUDINO 
AUSTRALIJĄ

Jau turime stiprių įrodymų, kad 
užjūrio skautų atvykimas į Tautinę 
Stovyklą atnešė naudos lietuvių 
skautavime Australijoje.

Be užjūrio skautų noro fiziniai 
būti su mumis Tautinėje Stovyk
loje, mes nebūtume įtraukę į skau
tų eiles nemaža jaunimo, kurio 
šiandien neturėtume nei stovyk
loje nei iš viso Skautų Sąjungoje. 
Nebūtume įtraukę atgal į savo 
eiles buvusių skautų-čių, kurie 
nėra aktyviai skautavę 20,30 ir net 
40 metų, ir iš kurių mes esame 
turėję daug paramos ruošiant 
Tautinę Stovyklą ir taip pat vedant 

dalį jos programos. Be užjūrio 
skautų atvykimo į šią Stovyklą, 
mes nebūtume patys - vadinamieji 
aktyvūs skautai - turėję tokio 
entuziazmo ir užsidegimo dirbti. 
Nebūtume sulaukę tokio dėmesio 
ir pagalbos iš Australų Skautų Są
jungos, Tarptautinės Skautų Są
jungos, Australų Valdžios, privačių 
firmų, iš televizijos ir radijo stočių, 
iš Australų spaudos ir, pagaliau, iš 
lietuvių visuomenės Australijoje.

Svarbiausia, nebūtume sulaukę 
300 stovyklautojų iš pačios Aus
tralijos. Tokio stovyklaujančių 
skaičiaus dar nesame turėję. Iki 
šiol didžiausia stovykla buvo 
1958 m., kurioje stovyklavo apie 
200. Realistiškai kalbant, ne Tau
tinė Stovykla kaip tokia “sušaukė 
visus”, bet žinia, kad laukiame 
svečių šimtinės iš užjūrio.

Užjūrio skautų atvykimas į Tau
tinę Stovyklą Australijos lietuvių 
skautų gyvenime turėjo neabejoti
nos naudos ir per pačią stovyklą. 
Stovyklos metu užjūrio skautai 
prisidėjo prie vadovavimo, užsi
ėmimų, laužų, stovyklos ligoninėje, 
stovyklos laikraštėlio ir įvairiausių 
kitų darbų. Svarbiausia, jie prisi
dėjo prie sudarymo geros stovyk
linės nuotaikos.

Stovykloje buvo sukurtos pažin
tys ir draugystės tarp Australijos 
ir užjūrio skautų, kurios yra dabar 
toliau tęsiamos ir vystomos. Kad 
tos pažintys, draugystės, sudary
tos nuotaikos ir užsidegimas ne
blėstų, turėtume jas puoselėti ir 
rimtai pagalvoti, ar nevertėtų 
duoti mūsų skautams progą kartu 
vėl pabendrauti su užjūrio skautais 
jų ruošiamoje antrinėje Tautinėje 
Stovykloje Amerikoje. Ten mūsų 
skautiškas jaunimas asmeniškai 
patirtų ir išgyventų gyvą, masinę 
ir didžią lietuvišką skautišką 
veiklą.

Tai išgyvenę, jie ne tik pastiprė- 
tų skautybėje, bet labiausiai su
stiprėtų savo lietuviškumu, kuris, 
pagaliau, yra lietuvių dabarties 
skautavimo ir mūsų visų siekis.

s. Henrikas Antanaitis

I I. TU VOS
NA“ '--------!N£
M DO
E A

KĄ MES GALIME 
PADARYTI?

Australijos paštas, pasaulio lie
tuvių skautų ir skaučių 6-jai Tau
tinei Stovyklai pažymėti pagamino 
specialų antspaudą. Vienas didelis 
laimėjimas ir didelė propaganda 
lietuvių skautų sąjungai. Iki šiol tik 
pasaulio skautų jamboree turėjo tą 
privilegiją ir malonumą gauti pašto 
antspaudą tos dienos įvykiams.

Šį kartą mažos tautos, nerašau 
valstybės, nes esame okupuoti, 
skautai gavo tą džiaugsmą, malo
numą įamžinti savo veiklą - sukaktį 
pasaulio pašto ženklų mėgėjų 
tarpe. Kas žino, gal gražią dieną tie 
pašto ženklai su minėtu antspaudu 
pasaulio skautų sąjungos veikloje 
turės didelės vertės? Gal ir pasau
lio skautų sąjunga pakeis savo 
pažiūrą lietuvių skautų sąjungos 
naudai?

Šiandien su pasididžiavimu visi 
pensininkai skautai vadovai gali 
pasakyti, kad sąjunga yra gerose 
rankose, jauni vadovai veda seno
mis gražiomis lietuvių skautų tra
dicijomis mūsų organizaciją. Ji yra 
gyva, veikli ir neša gražius vaisius.

Tebūnie šie metai dar vaisin
gesnį. Ateikime į talką SKAUTŲ 
AIDUI; nors ir yra privaloma 
kiekvienam vadovui užsiprenume
ruoti SKAUTŲ AIDĄ, bet kartais 
dėl tam tikrų silpnybių mes už
mirštame tai įgyvendinti. Taigi, šie 
metai mums primena mūsų silpny
bes, ir pašalinkime jas neužmirš
dami užsiprenumeruoti. Tebūnie 
šie metai rekordiniai SKAUTŲ 
AIDUI ne tik prenumeratų skai
čiumi, bet ir straipsniais, nuotrau
komis ir aukomis.

Daug mūsų vadovių-vadovu 
pateikė gražių įnašų Lietuviu 
Skautų Fondui.

Sukaktuvinių metų proga, padi
dinkime šį fondą. Mano kreipimasis 
yra į tuos, kurie norėjo tai pada
ryti, bet dar nepadarė. Siūlau tik 
šešis dolerius; daug šiandien už 
šešis dolerius nenupirksi, bet jei 
mes visi nusiusime tuos šešis dole
rius, tai susidės nemaža suma 
pinigo,

I j.v.s; L. Knopfmileris
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PASIDARYKIME SVAIDYKLES
Senovėje, prieš išrandant pa

trankas, kariaudavo ir pilis griau
davo, šaudydami svaidyklėmis - 
katapultomis. “Modernišką” ir 
daugeliui žaidimų tinkamą svai- 
dyklę nėra sunku patienjs pasida
ryti su tėvelio ar vadovo pagalba.

■REIKALINGA MEDŽIAGA:

(I) Lentelė - A: 8” x 2” x 3/8” iki 
1/2”

(II) i Balanėlių (puikiai tinka 
“popsickle sticks”) - B, C, D: 
4-1/2” x 1/2” x 3/16”

(1) Nereikalingo šratinio pieš
tuko kotelis - E (puikiai tinka “big 
ball point pen”)

(1) Plastikinis šaukštelis - F
(1) Skalbiniams džiauti segtu

kas - G
(2) Vinys - H: 2-1/2” Ūgio

i (6) Vinelės - J: 1” ilgio
(1) Sraigtelis - K: 3/4” Ūgio
(1) Gumutė - L

REIKALINGI ĮRANKIAI - 
PRIEMONĖS

Klijai medžiui (Wilmold ar pan) 
Plaktukas
Grąžtelis skylelėms išgręžti

balanėlėse B, C, D
Pjūklelis ar aštrus peilis
Atsuktuvas

STATYBA

Surinkus medžiagą ir įrankius 
galima pradėti darbą.

1. Keturių - “B” balanėlių galuo
se išgręžiamos skylutės vinelėms 
“J” viename gale ir vinims “H” ki
tame gale.

H *

2. Kitos keturios “C” balanėlės 
suklijuojamos po dvilr, klijams iš
džiūvus, viename gale išgręžiamos
18

skylutės vinelėms “J”, o viduryje - 
dvi skylės vinims “H”.

a. Ant vinies “H” užveriamos 8 
balanėlės: pirma “B”, paskui sukli
juota pora “C”, ir vėl “B”. Tada vėl 
“B”, suklijuota pora “C” ir “B”.

b. Šitas junginys apžergiamas 
ant lentelės “A” ir aštria vinele 
abiejose pusėse pažymimos šešių 
skylelių “J” vietos. Jos mažu grąž
teliu įgręžiamos, kad lentelė “A” 
neskiltų. Lentelių galai patepami 
klijais ir junginys sukalamas kaip 
parodyta didžiajame paveikslėlyje.

c. Šratinio pieštuko kotelis dabar 
atmatuojamas dviem lygiom dalim 
taip, kad suklijuotos lentelės “D” 
laisvai judėtų balanėlių “C” centre. 
(Maždaug 5/8” ilgio). Antroji vinis 
“H” perveriama per balanėlę “C”, 
ant jos užmaunamas pieštuko ko
telio gabalėlis, balanėlės “D” ir vėl

\ pieštuko kotelis, tada prakišama 
pro kitą balanėlę “C”.

d. Lentelės gale išgręžiama sky
lutė sraigteliui “K” taip, kad skal
binių segtukas galėtų laikyti gaba
lėlį “M”.

e. Šaudyklė dabar beveik baigta. 
Belieka apjuosti gumutę “L” ir 
rasti “šovinius” - tam puikiai tinka 
stiklo kamuoliukai (“marbles”) 
arba galima juos pasigaminti iš 
tešlos, duonos, molio, plastelino 
(modeling clay) ar naudoti ir žir
nius, kukurūzus, pupas.

Kaip žaidimą žaisti - sugalvos 
kiekvienas, ypač jei bus padarytos 
dvi svaidyklės.

3. Dar dvi balanėlės “D” sukli
juojamos drauge ir, klijams išdžiū
vus, viename gale išgręžiama skylė 
vinims “H”, o antras galas įpiauna- 
mas 1/2” ilgio įpiova.

"U

4. Paskutinė balanėlė - “M” nu
plaunama 1” ilgyje ir balanėlių “D” 
įpiovos pabaigoje priklijuojama.

5. Plastikinio šaukštelio kotelis
nuplaunamas truputį daugiau negu 
1/2” ilgumo ir, patepus klijais, 
įspraudžiamas įpiovon balanėlėse 
“D”. *

6. Dabar
tyti:

galima šaudyklę susta-
L.G.
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SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
GARBĖS LEIDĖJO 
PRENUMERATA - $25.00
Kun. prof. dr. P. Ragažinskas, 

Centr. New Mexico

GARBĖS
PRENUMERATA - $10.00
O. Zailskienė, Cicero, UI.
M. Rusinas, Toronto, Canada 
D. Keršienė, Toronto, Canada 
A. Basiulis, Redondo Beach, Cal. 
G. Kaufmanienė, Alexandria,

Virginia
J. Kuprionis, Van Nuys, Cal. 
Vyt. Jokūbaitis, Euclid, O.
D. Šiurilienė, Londonderry, N.H.
P. Saplienė, Toronto, Canada 
J. ir K. Dambaras, Toronto,

Canada
Pr. Pakalniškis, Santa Monica, Cal. 
P. Balsas, Queenston, Canada 

V. Durickas, Newton, Mass.
(už 1977 ir 1978 m.)

P. Nedas, Chicago, Ill.
A. Palukaitienė, Chicago, Ill.
A. Sutkus, Homewood, Ill.
V. Kružienė, Donvale, Australija 

($10.80 už 1979 m.)
R. R. Pileckis, Schaumburg, Ill. 

(už 1981 m.)
L. ir D. Peckus, Northfield, Ill.
L. Česėkas, Toronto, Canada

(už 1978 ir 1979 m.)
N. Kersnauskaitė, Cleveland, O.
Z. Dučmanas, Wickliffe, O.
V. Asevičius, Toronto, Canada
V. Šniolis, Cleveland, O.
D. Barzdžiūtė, Downsview, 

Canada
D. Palubinskaitė, Euclid, O.
Kun. B. Pacevičius, Toronto, 

Canada
K. J. Civinskas, Cleveland, O.

L. Kriaučiūnas, Cicero, III.

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

$10.00
S. Kazilevičiūtė, Concord, Canada

$5.00
M. ' Rusinas, Toronto, Canada
D. Gutauskienė, Hamilton, Canada
A. Kišonas, Toronto, Canada
A. Pintsch, West Milford, N.J.
V. Venckus, Maracay, Venezuela
P. Saplienė, Toronto, Canada
S. Fidleris, Deep River, Canada
B. Simonaitis, Port Colborne, 

Canada
A. Pūras, Chicago, Ill.

$2.50
J. Butkus, Port Colborne, Canada

UŽSAKĖ Į UŽJŪRIUS:

L. Kupcikevičius, Chicago, Ill. - 3 prenumeratos - 
$10.00

M. Jonikienė, Chicago, Ill. - 3 prenumeratos - $10.00
L Jonaitienė, Cleveland, O. - K. Baskytei, Australi

joje - $5.00
M. Barniškaitė, Cleveland, O. - L. Bieliūnaitei, Aus

tralijoje - $5.00
AUŠROS VARTŲ tunto AUŠRINĖS dr-vės Tėvų 

komitetas, Chicago, Ill. - Vasario 16 Gimnazijai 
Vokietijoje - $5.00

R. Bričkus, Mass. - J. Maslauskui, Anglijoje - $5.00
G. Čepas, Mass. - T. Levinskui, Anglijoje - $5.00
V. Dilba, Mass. - N. Kutkutei, Anglijoje - $5.00
L. Gražulis, Mass. - A. Gerdžiūnui, Anglijoje - $5.00
Č. Kiliulis, Mass. - G. Zinkui, Anglijoje - $5.00
L. Kiliulienė, Mass. - F. Barran, Anglijoje - $5.00
D. Orantaitė, Cleveland, O. - Eug. Bacevičienei, Bra

zilijoje - $5.00
ŽALGIRIO tuntas Bostone, Mass. - Vasario 16 Gim

nazijai - $5.00
BALTIJOS tuntas Bostone, Mass. - Vasario 16 Gim

nazijai - $5.00
NERIJOS jūrų skaučių tuntas Chicago, Ill. - A. Že

maičiui, Italijoje - $5.00
NERIJOS jūrų skaučių tuntas, Chicago, Ill. - T. ir L 

Simanauskams, Argentinoje - $5.00
NERIJOS jūrų skaučių tuntas, Chicago, Ill. - A. C. 

Silickui, Brazilijoje - $5.00

NERIJOS jūrų skaučių tuntas, Chicago, Ill. - š. 
Rosales, Venecueloje - $5.00

NERIJOS jūrų skaučių tuntas, Chicago, Ill. - Vasario
16 Gimnazijai - $5.00

AUŠROS VARTŲ tuntas, Chicago, Ill. - Argentinos 
skautų vienetui per M. Barzdžiūtę - $5.00

AUŠROS VARTŲ tuntas Chicago, Ill. - Palangos 
viet-jai per Eug. Bacevičienę, Brazilijoje - $5.00

MAIRONIO PARKAS (per pirm. K. Adomavičių), 
Mass. - $15.00

NERINGOS tuntas Worcesteryje (per tunt. I. Mar
kevičienę) - $10.00

NEVĖŽIO tuntas Worcesteryje (per tunt. R. Jaku
bauską) - $10.00

A. Glodas, Mass. - $5.00
J. Pipiras, Mass. - $5.00
P. Molis, Mass. - $15.00

Iš viso $60.00

Iš tos sumos užsakyta:

16 prenumeratų į Angliją
3 prenumeratos į P. Ameriką 
Iprenumerata į Vak. Vokietiją
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LOS ANGELES

Visų laukiamos Kalėdos — didelė 
šeimos šventė. Vienintelis kartas 
metuose, kai visi šeimos nariai 
stengiasi būti namuose kartu, kad 
susėdę prie Kūčių stalo galėtų lau
žyti plotkelę, dalintis ją su kitais, 
linkėdami laimės, sėkmės, sveika
tos. Prie Kūčių stalo prisimenami 
ir tie, kurie jau iškeliavę į amži
nybę. Ir už juos sukalbama malda. 
Į Kūčias kviečiami viengungiai, 
kurie neturi savo šeimos arba tie, 
kurie negali būti savo šeimoje. 
Taip pat ir seneliai, kurie yra vie
niši ir neturi su kuo pasidalinti 
plotkele.

Tą šventąjį vakarą atjaučiame 
juos ir parodome žmoniškumą, kad 
jie pajustų šeimos šilumą ir neliū
dėtų...

Laimingi tie, kurie gali būti su 
savaisiais ir nejausti to vienatvės

SKAUTĖS LANKO
LIGONIUS

jausmo, kurį išgyvena vieniši žmo
nės, nes jie niekam nereikalingi, 
pamiršti. O ką jau bekalbėti apie 
tuos, kurie visai apleisti ligoninėse 
ar senelių prieglaudose, kurie ne
turi nei giminių, nei draugų?!..

Jau eilė metų Los Angeles skau
tės bando paguosti juos ir prieš 
Kalėdas, pasiėmusios dovanėlių, 
lanko vienišus ir apleistus senelius 
ir ligonius.

Prieš praėjusias Kalėdas gražus 
sesių būrelis (18) susirinko parapi
jos kieme, susėdo į mašinas ir pra
dėjo kelionę po senelių prieglau
das.

Sesių giedamos kalėdinės gies
mės, įteiktos dovanėlės senelius 
nepaprastai pradžiugino: vieni jų 
juokiasi, kiti verkia, dėkoja, puola 
rankas bučiuoti.

Vienas senelis, buvęs muzikas, 

dabar aklas ir neprigirdįs, sakė: 
“Juk ir aš pats kažkada grodavau 
ir giedodavau tas pačias giesmes! 
Ačiū jums! Tik neturiu jus kuo 
pavaišinti”. Jis jau negali iš lovos 
atsikelti.

Belankant lietuvius tenka aplan
kyti ir amerikiečių senelių. Gailes
tingosios , seselės prašo, kad 
užeitume 'į vienos aklos senelės 
kambarėlį ir ją pradžiugintume. 
Kitos pamačiusios prašo ir pas jas 
užeiti.

Viena lietuvė senelė, jau 95 m. 
amžiaus, bet protiniai dar visai 
sveika, tik ligos verčiama turi būtį 
prieglaudoje. Kokia jai kančia 
turint pilną sąmonę jaustis visai 
vienišai...

Ne vienos skautės skruostus su
vilgo ašaros, bet sukeltas džiaugs
mas senelių akyse palieka malonų 
jausmą, kad jos nors valandėlei 
nuskaidrino senelių kasdienybę.

Šioms sesėms šventės buvo daug 
malonesnės ir prasmingesnės,

Sesė L. T

Su paruoštom dovanėlėm sesės 
vyksta lankyti senelių ir ligonių: 
v.s. I. Vilkienė, s. L. Vilimienė, R. 
Vilkaitė, D. Bužėnaitp, L. Prasaus- 
kaitė, L. Kasiulytė, 1. Šėkaitė, V.
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Altą, E. Ugianskytė, A; Kazakevi
čiūtė, V. Basiulytė, R. Reivydaitė, 
I. Vizgirdaitė, R- Stančikaitė, L. 
Sturonaitė, I. Leškytė, A. Bužė- 
naitė.

Ligoninėje giedam su seneliais: 
v.s. I. Vilkienė, s. L. Vilimienė, V. 
Basiulytė, L. Šėkaitė, D. Bužė- 
naitė, A. Bužėnaitė, A. Kazakevi
čiūtė ir senelė.

V. Svidersko nuotr.
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IR DAR — BROLIO 
ŽODELIS

Atvykęs į parapijos kiemą radau 
gražų uniformuotų sesių būrelį. 
Sesė Ilona Bužėnaitė ir sesė Laima 
Prasauskaitė varto lankytinų ligo
nių ir senelių sąrašą. Nors diena 
buvo lietinga ir šaltoka, bet į tai jos 
nekreipė dėmesio. Visos skubėjo 
atlikti skautės pareigą.

Kaip ir kiekvienais metais v.s. 

Irenai Vilkienei ir s. Lionei Vili
mienei vadovaujant, susidarė gra
žus PALANGOS tunto skaučių 
būrelis. Laimei, sesė Irena atva
žiavo su savo mažu autobusiuku; 
kur galėjo sutalpinti daug sesių. 
Šiaip taip įtalpino ir mane, grupės 
fotografą.

Ligonių ir vienišų asmenų lan
kymui mūsų sesės paruošė įvairių 
dovanėlių.

Mielos sesės, džiaugiuosi ir aš su 
Jumis, kad atlikote gražų kalėdinį 
artimo meilės darbelį.

Visada B u d ė k i t!
Kiek žinau, ligonius ir senelius 

lanko tik sesės skautės. Norėčiau 
paklausti: o kur mūsų šaunūs bro
leliai?.. Ar jiems netaikomas I-sis 
skautų įstatas? Gal mes jį jau pa
miršom?! Atėjus Kalėdų laikui — 
pagalvokim.

V.S.

ATLANTO RAJONAS PUNTUKO STOVYKLA

Worcester*) D.L.K. GEDIMINO 
dr-vės skautai, pasiruošę iškylai.

Iš k. į deš.: T. Naras, V. Bazikas, 
E. Naras, s.v. V. Pileika, J. Pridot-

kas, M. Tribandis, D. Rozevičius, 
D. Jasevičius, V. Domantas ir T. 
Tribandis.

Ar jie Avinai ar tik Avinus 
lanko? Worcesterio akademikai - s. 
fil. K. Matonis (kairj ir s.v.sl. senj. 
E. Meilus, jr.

Vilkiukai žygiuoja į paradą. Atžymėtieji New Jersey broliai.s. A. Glodo nuotraukos
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CHICAGA

ŠVENTĖ KERNAVĖS TUNTE

Nepabūgę pavojingai slidžių 
kelių ir gatvių, vasario 5 rytą į 
Jaunimo Centrą susirinko kerna- 
vietės, jų tėveliai ir svečiai. Visi 
norėjo pasitikti naująją tuntininkę 
ps. Kristiną Bukaveckaitę ir atsi
sveikinti 'su s. fil. Ritone Rudai- 
tiene, išbuvusią tuntininkės parei
gose ištisus trejus metus.

Tėvas A. Kezys, SJ atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė prasmingą pa
mokslą., Aukojimui dovanas nešė 
pareigas perduodanti ir busimoji 
tuntininkės, o gėles — jaunesniųjų 
skaučių atstovė.

Iškilmingoji sueigos dalis prasi
dėjo tunto ir draugovių vėliavų 
įnešimu, raportais, įsakymais ir 
nusipelniusių skaučių įvertinimu. 
Po trumpo žodžio sesė Ritonė per
davė tunto vėliavą, lazdą ir švil
puką sesei Kristinai.'Be to, apjuosė 
ją tautine juosta ir įteikė lietuviš
kais raštais išmargintą skrynelę su 
penkių spalvų gyvomis gėlėmis, 
simboliniai reprezentuojančiomis 
tunto skautes.

Draugovės savo naująją tunti
ninkę, išaugusią šiame tunte, pri
ėmė su gėlėmis ir sveikinimo šū
kiais, o sesė Kristina kvietė visas 
tunto skautes ir tėvelius vieningai 
siekti bendro tikslo. Abi vadoves 
nuoširdžiai sveikino VS v.s. I. Ke- 
relienė, Rajono vadeivė j.v.s. A. 
Gasnerienė, Tėvų komiteto pirmi
ninkė p. I. Dapkienė, v.s.,O. Siliū- 
nienė ir Nerijos, Aušros Vartų ir 
Lituanicos tuntininkai, j.ps. J. 
Aleksiūnienė. ps. D. Gotceitienė ir 
s. J. Šalčiūnas.

Sueiga baigėsi naujosios tunti
ninkės įsakymais, vėliavų išnešimu 
ir bendrame rate visų sudainuota 
“Lietuva brangi”. Po trumpos per
traukos dar buvo išklausyti sugrį
žusių iš VI Tautinės Stovyklos 
Australijoje* sesių įspūdžiai ir ap
žiūrėta v.s. S. Jelionienės suorga
nizuota labai įdomi ir gausi sesių 
parsivežtų suvenyrų parodėlė.

Kernavietė

Tautinė juosta ir gėlės naujajai 
tuntininkei ps. Kristinai Bukavec- 
kaitei.

Linkėjimai ir padrąsinimo žo
džiai nuo s. R. Rudaitienės, atsida
vusiai vedusios Kernavę plačiai 
pramintu kemavietišku keliu.
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TORONTO

Kernavės tunto paukštytė svei
kina į skautininkės laipsnį pakel
tąją tunto jaun. skaučių sk. vedėją 
sesę D. Dirvonienę.

J. Tamulaičio nuotr.
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BRAZILIJA
- -—_—

Viršuje, kairėj - BITUTĖS sto
vykla ruošiasi kelti vėliavas lietu
vių ūkininkų sodyboje.

Dešinėj - skautas Klaudijus 
Butkus riša vėliavą.

Apačioje - PU ,10S iškylautojai 
(iš k. į dešj: L. Kaminskas, J. jSi- 
lickas, kv.n. Rukšys, R. Puerto, R. 
Bendor: ' j, R. Kūniški ir V. Bela- 
petravi'' us.

Apa wj, kairėje - DEVYNGAL
VIO jaunimo stovykloje skautai R 
Saldys (kair.) ir K. Butkus išbando 
lieptą į or Žararakų (tokia gyvačių 
rūšis1 upelį.

A. Saulaičių. S- ir 
Eug. Bacevičienėsr? .

r^LEVELANDAS
•2V«- .XMITOtU ■■

Gera atsigaivinti arbūzu . po 
.tempto beisbolo žaidimo. Cleve- 

Lando Mindaugo dr-vės skautai 

197: m. f ovykloje. Prieky - drau
gininku s.v. R. Belzinskas. Kai
rėje - pr<Sėjėjas s.v. kand. A. 
Mac . K - ,

č > D Kačinsko nuotr.
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Brolis Bronius sueiliavo, 
Aleksandras iliustravo.

Per nelaimę — karo grobiu 
Apsisunkinęs kai ėjo, 
Adjutantą susitiko...
Po to — aišku, kas išėjo!

Ir paskyrė bulvių skusti 
Į virtuvę Švilpų Rimą: 
Baisi gėda, ausys kaista, 
Toks nelauktas “patyrimas”.

O virėjai, lyg patrakę, 
Bulves tik maišais gabena, 
Jis gi skuta, plauna, piausto, 
Skuta ir patylom stena.

Mat, pavargo. O čia — pietūs, 
Visi valgyti suėjo, 
Krečia košę, Rimas krečia, 
O eilutė nemažėja...

Po pietų į palapinę 
Jau norėjo vyras nerti, 
Bet virėjas šaukia: “Broli! 
Katilai, štai, juodi — verkia”.

KENGŪRŲ ŽEMĖJE

Sukilimas skautų buvo 
Naktį tamsia, naktį juodų: 
Po tylos signalo, žinot, 
Kažkas pastovyklę puolė.

VI-JE TAUTINĖJE 
STOVYKLOJE

Grobti raiščiai, grobti batai, 
Kelnės, fetrai, kas pakliuvo. 
Ekspedicijos vadovas — 
Rimas Švilpa čia gi buvo.

Su kitais narsuoliais broliais
Šveitė, nors ir nepatiko, 
O kai pabaigė šį darbą, 
Broliai patys juodi liko.

Laužo programa tą dieną
Buvo puiki — visi plojo, 
Švilpa jos tiktai nematė, 
Nes laužavietėj miegojo.

***

Rikiuojasi visi paradui, 
Tam ruošiasi ir Rimas: 
Batus išvalė, uniformą, 
Jausmų toks pakilimas!

Aikštėj didžiulėj kontingentai 
Jau stoja viens prie kito,
Čia stovi ir Švilpelė mūsų 
Nuo pat jau labo ryto.

Saulutė tvieskia — geras oras, 
Tarytum dėl programos! 
Jau vienetai pirmieji žengia 
Į maršo šaunią gamą.

0 tų svečių, svečių daugybė... 
Net Rimui galva svaigsta.
Jie šypsos, ploja, “bravo” šaukia, 
Ausyse triukšmas kaista.

Užmiršo Rimas kairę koją 
(Užsisvajojęs ėjo!), 
Kažkas į kulną tiesiai trenkė,. 
Net kelias sudulkėjo!..

Be kulno liko Švilpos batas, 
Nors dairėsi — nerado.
Šlubuoja mūsų vargšas Rimas — 
Kankynė, ne paradas!

Eitynes prašlubavo, 
Šiaip taip išvargo iki galo, 
O, grįžęs vėl į palapinę, 
Štai naują kulną kala.
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