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PAŠTO DĖŽUTĖ

...Broliškai reiškiu nuoširdų ačiū 
už prijungtus mūsų stovyklauto
jams gražius sveikinimus su bran
gia dovana — iš Nepr. Lietuvos 
atvežtu degtuku. Labai esame visi 
dėkingi, ir iš mūsų mažos stovyk
lėlės prie vakarinių laužų ir visų 
skautiškų užsiėmimų visas LSS 
60-ties metų sukaktuvines dienas 
būsime kartu su Jumis ir 
SKAUTŲ AIDO skaitytojais.

Visus šių metų SKAUTŲ AIDO 
numerius jau gavome. Džiaugia
mės jo turtingu turiniu ir gražio
mis nuotraukomis. Taip pat visoms 
ir visiems Amerikoje esantiems 
broliams ir sesėms širdingai dėko
jame už žurnalo prenumeravimą 
Anglijos - Vokietijos rajono skau
tams.

Su broliška meile, skautiškais 
linkėjimais -

Budžiu!

v.s. Juozas Maslauskas, 
L SB Anglijos - Vokietijos 
raj. vadeiva 
Derbyshire, Anglija

***

...Ačiū už puikius balandžio, 
gegužės ir birželio SKAUTŲ 
AIDO numerius. Laukiame šio 
puikaus žurnalo kaip gervė lietaus, 
o sulaukę — dalinamės, diskutuo
jame, džiaugiamės, ypač radę ką 
nors iš “kengūrų žemės” aprašyta. 
Mat, kai eina ne paprastu paštu, 
■bet “pagreitintu” būdu — dar 
įdomiau!

Linkėjimai SKAUTŲ AIDUI bei 
jo kolektyvo nariams!

Budžiu!

v.s. Br. Žalys, 
Yagoon.a, Australija

***

SKAUTŲ AIDE patiko daug 
kas, bet išaugau ir jau nebeskaitau. 
Prašau nebesiuntinėti.

R. Zelenytė, 
Reseda, Gal.

i

Visokio “kalibro” skaitytojams 
įdomu SKAUTŲ AIDĄ paskaityti 
ir pavartyti.

v.s. V. Barmienė, 
Los Angeles, Cal.

...Labai ačiū už atsiminimą ir 
pasveikinimą, o ypač už tą šiltą 
nuoširdumą... Stovyklos prisimini
mai gražūs; rodos, vien žaluma, 
kaip šventėj — be dulkėtų takų ir 
musių įkyrių...

Linkiu vis tos ištvermės ir Dievo 
palaimos sunkiame spaudos darbe. 
Kad SKAUTŲ AIDAS aidėtų per 
visą pasaulį, o ypač būtų išgirstas 
mūsų jaunimo širdyse! .

Nuoširdžiai Jūsų 
Kun. Petras Butkus, 
Lewisham, Australija

P.S. Sveikinimai visiems, kurie 
prisimena mane.

■te** P .B.
...Iš Australijos VI TS Ameri

koje stovyklavo 18 mūsų skautų. 
Kad tas akivaizdus bendradarbia
vimas tarp mūsų ir Š. Amerikos 
skautų nenutrūktų, jau dabar pra
dėjome planuoti kokiais būdais 
galėsime vieni pas kitus atvykti 
kas pora - trejetą metų. z

Jūsų
s. Henrikas Antanaitis, 
No. Balwyn, Australija
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VILNIAUS

[KŪRIMAS

LEGENDA APIE GELEŽINĮ 
VILKĄ

1385 metais užmegztieji Lietu
vos ryšiai su Lenkija buvo iššaukti 
akivaizdoje pavojaus iš bendrų 
priešų — vokiečių bei maskvėnų. 
Bet lietuviai nenoromis į tuos poli
tinius ryšius žiūrėjo; iš sykio sten
gėsi pabrėžti savo nepriklauso
mumą nuo lenkų, net įrodinėdami 
savo pranašumą prieš juos. Vienas 
iš būdų tai pabrėžti buvo to laiko 
lietuvių skelbimas, esą, mes esame 
kilę iš istorijoje garsėjusių romė
nų. Mat, jau 15-am amžiuje buvo 
pastebėtas didelis lietuvių kalbos 
panašumas į lotynų kalbą. Lietuvos 
patriotai, žinodami padavimą apie 
Romos įkūrimą, matyt, sugalvojo 
savo versiją apie Vilniaus įkūrimą, 
tuo padavimu sekdami. Kaip žinia, 
Romos įkūrėjus — Romulą ir Rė
mą — buvo užauginusi vilkė. Taip 
ir legendoje apie Vilniaus įkūrimą 
figūruoja — vilkas.

Mūsų laikų rašytojas Balys 
Sruoga poetiškai šią legendą api
pavidalino savo poemoje “Giesmė 
apie Gediminą”.

Buvo Lietuva laisva. 
Kunigaikščiai valdė ją. 
Ji išaugo, išbujojo, 
Kaip valdyti josios stojo 
Didis vyras, kurs vadinos 
Kunigaikštis Gediminas. .

Lietuvos Didysis Kunigaikštis 
Gediminas po šaunios medžioklės,

Lituanicos tunto “Gedimino Pi
lies” stovyklos ženklas — 1978 m., 
Rako stovyklavietė.

kurioje nukovęs taurą, kartu su 
savo kariais nakvojęs girioje, kal
velėje prie Neries. Rytą pabudęs, 
pasišaukęs Krivių-Krivaitį Liz
deiką ir į jį kreipęsis:

Gediminas

Keistą sapną sapnavau.
Lyg visa vilkų šimtinė
Staugė vilkas geležinis — 
Au-au-au! Au-aų-au!
Girios, kloniai ir kalnynai
Į tą baisųjį staugimą 
Atsiliepdami vaitojo
Ir klaikius garsus nešiojo
Lig padangių, lig dausų...
Ar įspėsi sapną tu?

Lizdeika

Aš nespėju. Aš semiu 
Išmintį iš pat dievų. 
Įsižvelgdams į dausas, 
Paslaptis žinau visas. 
Ženklus ir sapnų žinau.

• Tas, kuris nori atlikti daug ką iš karto — 
nieko neatliks.

S. Johnson

Geležinis vilkas tavo, 
Kurs taip staugė, taip dejavo, 
Buvo ženklas, duotas tau. 
Staugimu esi tu kviestas 
Čia įkurti didžio miesto, 
Sostinės visos šalies.
Per pasaulį nuskambės 
Miesto vardas, kaip griaustinis, 
Kaip tas vilkas geležinis, 
Stebins, žadins ir vilios 
Palikuonis Lietuvos.
Augs galingas ir garsus 
Ir per amžius tarps ir bus.

Gediminas

Dėkui, pranaše dievų! 
Aukso žodį dėstai tu. 
Priimu dievų kvietimą. 
Vietoj vilko geležinio 
Ąžuolų didžių pavėsy 
Naują miestą aš pradėsiu. 
Ir vardu skaidrios upelės, 
per tankmes kur kelią skinas 
Čia čiurlenančios Vilnelės 
Miestas Vilnius tevadinas 
Teišauga, išbujoja, 
Mylinčius sapnus atstoja 
Lietuvos dukroms, sūnums! 
Tegaivins jis kaip viltis 
Lietuvos vaikų širdis!

Mes išmirsim. Amžiai slinks. 
Ąžuolai pavargs, sulinks. 
Miestas amžiais nemarus 
Lietuvos sargyboj bus! 
Kol lietuviui Vilnius švies, 
Kol jo meilė bus gyva, — 
Nemari bus Lietuva!

Kariai

Te per amžius mus gaivina 
Miestas mūsų Gedimino!
Te per amžius jo šviesa 
Šviesis Lietuva visa!
Te lietuviui Vilnius bus 
Meilės džiaugsmas ir dangus!
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PLYTŲ BAŽNYČIA
Mano draugas Eugenijus, vokie

čių kilmės brazilas (jo šeimoje kal
bama vokiškai nuo 1823 m., kai 
pirmieji imigrantai išlipo tropi
niame krašte), ruošiasi būti misijo- 
nierium tarp Amazonijoš indėnų. 
Vasaros ir žiemos atostogų metu 
jis užsideda kuprinę ir traukia į 
indėnų kaimą. Vis atsiunčia atvi
ruką su savo išgyvenimų santrau- 
kėle. Kartą susitarėme susitikti 
pietų Brazilijoje. Gal 40 valandų 
važiavome vienas šalia kito auto
busu. Užsisvajojom, pradėjau vaiz
duotis kokį nors šaltą gėrimą, kuris 
atsvertų dienos karštį. O mano 
draugas pakratė mane ir paklausė: 
“Ar tau nešalta?” Atsakiau neigia
mai. “Man labai šalta”, drebėda
mas tarė. Abu tyliai žinojome, kas 
vyksta. Būdamas pas indėnus 
džiunglėse, užsikrėtė maliarija, ir 
autobuse užėjo pirmas priepuolis. 
Paskolinau šiltesnius marškinius ir 
vasarinį švarkelį. Autobusui su
stojus, mažo miestelio vaistinėse 
ieškojome kvinino, bet neradome. 
Pasiekęs seminariją, nuėjo pas 
gydytoją ir per ilgesnį laiką išsi
gydė.

Studijuodamas teologiją semi
narijoje, buvo toli nuo savo indėnų. 
Kartais vienas kitas indėnų jį ap
lankydavo ir pranešdavo naujie
nas. Lankydamas lietuvius netoli, 
užsukau pas draugą pamatyti, ką 
veikia, kaip jam sekasi. Buvo Ve
lykos, pasidalinom margučiais. 
Studijuodamas dirbo neturtingos 
miesto dalies parapijoje su keliais 
kitais klierikais, kurie visi gyveno 
medinėje lūšnelėje — .laimingi ir 
neturtingi.

Pasakojo apie tikybos pamokas 
vaikams ir suaugusiems, šv. Rašto 
studijų būrelius šeimų tarpe, jau
nimo grupę pamaldoms muzika 
palydėti, apie pastangas rasti dar
bo bemoksliam jaunimui ir page
rinti medžiaginę neturtingųjų pa
dėtį. Po poros valandų įspūdžių 
paklausė: “Ar norėtum pamatyti 

mūsų plytų bažnyčią? Mes ir tokią 
turime!” “Kaip tai — plytų?”, pa
klausiau. “Matai”, atsakė Eugeni
jus, “mes visiems sakome, kad 
Bažnyčia yra asmenys, žmonės. 
Jeigu jie nori statyti ir plytų baž
nyčią — tegul stato”.

Kas įpratęs stovyklauti miške, 
suprašą ką reiškia, kad Bažnyčia — 
tikinčiųjų bendruomenė — yra 
žmonės. Stovykla iš esmės nėra 
palapinės, virtuvė, paežerė, vėlia
vos, įrengimai ir papuošimai. Sto
vykla — žmonės, skautų ir skaučių 
bendruomenė, skautiška šeima. Be 
asmenų tebūtų tik miškas ar lau
kas ar pajūris, o ne stovykla. 
Lapai, medžiai, žolės, paukščiai, 
laukai, kalnai — bet ne stovykla. 
Stovykla, kaip ir Bažnyčia, yra 
žmonės, kurie draugiškai, broliškai 
kartu gyvena, tuo pačiu rūpinasi, 
vienas kitam padeda, džiaugiasi, 
kad gali būti kartu. Kai susiren
kame stovykloje pamaldoms me
džių pavėsyje (kartais ir karštoje 
saulėje!), esame Bažnyčia, nors 
niekur nesimato plytų bažnyčios, 
suolų, spalvotų langų, statulų ir 
panašiai. Esame tik mes — Dievo 
akivaizdoje. Tai yra Bažnyčia: 
Dievu pasitikį žmonės, vienas 
kitam ištiesdami rankas. Kai per 
Viešpaties maldą “Tėve mūsų” 
susiimame rankomis,’ tada mato
me, kas yra Bažnyčia.

Tai nereiškia, kad plytų bažnyčia 
būtų nereikalinga. Plytų bažnyčios 
reikšmė ir prasmė yra Bažnyčia, 
tikinčiųjų šeima, kuri joje susi
renka melstis, giedoti, klausyti ir 
džiaugtis.

Ir jeigu plytų bažnyčia būtų 
pilna žmonių, kurie vienas kito 
neapkenčia, nemėgsta, nenori kitų 
pažinti, nesirūpina ir nejaučia kitų, 
kiekvienas sakytų, kad tai nėra 
tikra Bažnyčia (nors galėtų būti, 
jeigu artimo meilė įsiviešpatautų). 
Trūksta esminio dalyko — tikrų 
asmenų, kurie turi ryšių su kitais 
asmenimis. Tik asmuo gali kreiptis

Clevelando sesė vyr. sk. Julija 
Ignatavičiūtė puošia lietuvišką 
kryžių gėlėmis Dainavos stovykla
vietėje.

VI. Bacevičiaus nuotr.

į asmenis ir į asmeninį Dievą. Reli
gija gi yra žmogaus ryšys su Dievu 
ir su kitu žmogumi Dievo akivaiz
doje.

Visa žmonija netelpa vienoje 
plytų bažnyčioje, bet ji tam atvira: 
į plytų bažnyčią gali įeiti bet koks 
Bažnyčios narys ir jaustis kaip 
savo namuose. Ir susirinkusieji 
jaučia, kad ir įėjęs žmogus pri
klauso tai pačiai šeimai. Todėl Baž
nyčia tiki, kad Kristaus pavyzdžiu 
reikia mylėti kiekvieną žmogų, 
nežiūrint jo tautybės, rasės, socia
linio lygio, kaip ir skautai tiki, kad 
skautas yra draugas savo artimui 
ir brolis kitam skautui. Be to liktų 
tik plytų bažnyčia.

v.s. A. Saulaitis, SJ '
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PAKELIUI 160JĄ SUKAKTĮ

Lietuvos Skautų Sąjungos tary
bos ir tuntininkų suvažiavimas 
Kaune, karininkų ramovės salėje 
1933 metais.

Sėdi žemai iš kairės: skautų 
instruktorius s. K. Palčiauskas, s. 
A. Saulaitis, skautų vyčių skyr. 
vedėjas s. M. Martinaitis; sėdi iš 
kairės: v.s. gen. št. pik. A. Valušis, 
s. EI. Barsčiauskaitė, Kauno tunti- 
ninkas v.s. kpt. V. Šenbergas, 
Šiaulių tuntininkas — pr. mokyklų 
inspektorius s. K. Ubeika, Vyriau
sia Skautininke, rašytoja v.s. 
Sofija Čiurlionienė, LSS tarybos 
pirmininkas ir šefo pavaduotojas 
v.s. dr. Jurgis Alekna, Vyriausias 
Skautininkas — kariuomenės švie
timo skyriaus viršininkas v.s. pik. 
Juozas Šarauskas, v.s. kpt. St. Žu- 
kaitis, Ukmergės tuntininkas dai
lininkas s. Eug. Kulvietis, Biržų 
tuntininkas, Biržų apskrities virši
ninkas VI. Rozmanas; stovi iš kai
rės: s. M. Barniškaitė, Panevėžio 
tuntininkas s. kpt. J. Rinkevičius, 
Klaipėdos tuntininkas s. kpt. M. 
Kukutis, teisėjas ps. J. Kasakaitis, 
X, Telšių tuntininkas s. agr. V. 
Tallat-Kelpša, Kybartų vietininkas 
p. A. Kizevičius, X, Alytaus tunti
ninkas s. K. Dineika, s. Vikt. 
Čečeta, X, Kėdainių tuntininkas 
ps. Al. Vaškevičius, s. Vyt. 
Civinskas; paskutinėje eil. iš kai
rės: Kauno tunto adjutantas ir 
Maironio dr-vės draugininkas s. V. 
Kizlaitis, X, s. Vyt. Jurgutis, X, 
štabo reikalų vedėjas s. B. Mont
vila. Pažymėti raide X yra neat
pažinti.

Nuotrauka iš V. Kizlaičio rinkinio

Skautų draugovė Kybartuose 
1926 metais. Sėdi Il-je eil. iš 
dešinės: VI. Valevičius, draugi
ninkas ?, globėjas mok. Kizevičius.

Iš V. Kizlaičio rinkinio

Birutės skaučių draugovė Ky
bartuose 1926 m. birželio mėn. 
Sėdi viduryje draugovės globėjas 
mok. Kizevičius ir jo dešinėje 

5

draugininkė Kunigunda Bartni- 
kaitė.

Nuotrauka iš V. Kizlaičio rinkinio
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vyCiu
KELIAIS

VYČIU LAZDA

Dar tais laikais, kai aš buvau tik 
nedidelis skautukas, mano dėmesį 
buvo patraukusi vyčių lazda. 
Kaklaraiščių spalvoms ir visokiems 
ženklams tada buvau dar visiškai 
abejingas. Bet mano dėmesys jau 
tada sustodavo ties vyčių dvišake 
lazda ir kildavo klausimas: o kodėl 
gi toji lazda ne tokia kaip mano, 
kodėl ji dvišaka? Gal vyčiams rei
kia gaudyti gyvates, ir jie tuo dvi
šakiu galu prispaudžia gyvatės 
galvą prie žemės?

Praėjo nemažai metų ir aš pats 
jau esu skautas vytis, o toji mįslė 
dėl lazdos taip ir liko. Prisipažin
siu, kad ir šiandien nežinau, kodėl 
vyčio lazda turi dvišakį, ir dar joks, 
net ir senas skautas vytis, nesuge
bėjo man į tą klausimą atsakyti. 
Tad aš pabandysiu čia atpasakoti 
savo spėjimą dėl šios lazdos reikš
mės:

Yra žinoma, kad R. Baden- 
Powellis skautų vyčių broliją buvo 
apibūdinęs kaip stovyklautojų ir 
tarnybos vykdytojų broliją. Aš 
manau, kad lazdos dvišakis ir nu
sako šiuos du vyčių brolijos tikslus. 
Gal taip galvodamas aš ir klystu, 
bet teatleidžia man daugiau nusi
manantieji ir tepaaiškina ar aš 
suklydau, ar teisingai spėjau.

Dar vieną dalyką galima būtų čia 
aptarti, būtent, tos lazdos išvaizdą. 
Kiek galėjau tų lazdų iki šiolei 
matyti, visos jos, kaip sakoma, 
“neturi išvaizdos”. Tai pareina nuo 
to, kad jų spalva padaroma skir
tinga — šviesi ar tamsi, o antra — 
lazdos būna pernelyg jau nevie-

SKILTININKAS IR SKILTIES 
DVASIA

Kaip kiekvienas vadovas, skilti- 
ninkas siekia dviejų tikslų: atlikti 
skilties uždavinį ir ugdyti skilties 
dvasią. Malonu, jeigu skiltis jaukiai 
sugyvena, sutaria, džiaugiasi, bet 
netiktų, jeigu negalėtų įsirengti 
stovyklavietės, paruošti žaidimą ar 
užsiėmimą. Tuo pačiu, jeigu skiltis 
pasistato gražiausius įrengimus, o 
visą laiką pešasi, — ko nors trūks
ta. Skiltininkas ir skiltininkė žiūri 
abiejų dalykų. Kartais gali užtrukti 
ilgiau kokį darbą atlikti, jeigu skil
tis vedama skautišku, o ne kariuo
menės būdu.

Skilties dvasią galima ir įver
tinti. Tai nėra tik kaip debesėlis, 
kurio nepagausi. Ar kiekvienas 
narys prisideda prie skilties 
darbų? Ar kiekviena skautė pasako 
savo nuomonę, siūlo ką nors įdo
maus ir naujo? Ar per ilgesnį laiką 
visi išmoksta geriau dirbti kartu?. 
Ar išmoko skautavimo dalykų ir 
kokių (juos galima pažymėti pa
žangumo lentelėje)? Ar skiltinin
kas mato, kaip skautai rūpinasi 
vienas kitu, padeda kitiems (atsi
menate ketvirtąjį įstatą?). 

nodos — per ilgi jų “ragai”. Kartais 
jie yra net dailiu lanku išlenkti. 
Man teko matyti anglo vyčio lazdą. 
Ji nebuvo aukšta — tik iki krūtin
kaulio; jos galai buvo trijų pirštų 
pločio, ne lenkti, bęt sujungti 
aštriu kampu. Pati lazda buvo 
tamsiai rudos spalvos.

Gal būtų gera, jei mes atsisaky
tume to įvairumo, o prisitaikytume 
prie vieno pavyzdžio. Taip pat gal 
vertėtų pagalvoti ir apie tai, ar 
galima lazdas papuošti odiniais 
žiedais ir įvairiais ženklais, reiš
kiančiais, pvz., dalyvavimą dides
nėse stovyklose ir pan.

s.v.v.sl. V.S.

zsįdJtlLir"
Skilties dvasią ugdo įvairūs skil

ties simboliai, ženklai. (Tas pats 
yra ir tautoje, kuri turi savo sim
bolius, vėliavas, herbus, himną ir 
panašiai). Skiltis turi savo vardą, 
gairelę, šūkį (ar net kelis), dainą, 
gali turėti savo papročių ar specia
lybių. Atlieka savo geruosius dar
belius — ypač rodydama pavyzdį 
kitiems. Visi šie dalykai padeda 
ugdyti ir išlaikyti skilties dvasią.

Skiltininkei rūpi, kad skilties 
dvasia neišblėstų, o vis augtų. Ar 
skiltis dainuoja, kai audžia, dirba 
rankdarbius, stato palapines, lau
kia kokio užsiėmimo pradžios ar 
žygiuoja iškylon? Ar skiltininkė 
pagiria skautę, kuri stengėsi gerai 
kokį uždavinį atlikti? Ar skiltis 
kartu džiaugiasi, pasiekusi savo 
tikslą?

Skiltininkas taip pat, kaip ir 
kiekvienas vadovas, žiūri, kad 
skilties narys nebūtų kitų skriau
džiamas, išjungiamas ar neįtrau
kiamas, o kai kyla nesutarimų, 
ginčų, stengiasi sutaikyti. Kartu 
veikdama, dirbdama, skautų skiltis 
padeda savo nariams vystytis, 
lavintis, o pati tampa daugiau 
vieninga ir veikli.

6
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VYRESNIOJO PAŠNEKESYS

1907 metais vyko pirmoji skautų 
stovykla Brownsea saloje Angli
joje. Ją pravedė R. Baden-Powellis. 
Berniukai, kurie tapo pirmaisiais 
pasaulio skautais, niekad neuž
miršo stovyklos vadovo pasako- 
kojimų ir pokalbių prie laužo. Iš 
savo patirties Indijoje, Afrikoje, 
Anglijoje skautų įkūrėjas pasakojo 
įvykius ir nuotykius, įkvėpdamas 
berniukams drąsos, ryžto, džiaugs
mo, ramybės. Prieš šių pirmųjų 
stovyklautojų akis pasirodydavo 
kariai, čiabuviai, sekliai, Kimas, 
keliautojai, jūreiviai, didvyriai.

1908 metais B.-P. pradėjo leisti 
knygą “Skautybė Berniukams” 
dvisavaitiniais sąsiuviniais. Kiek
vienas sąsiuvinys, kaip ir lietuviš
kosios laidos skyriai, pavadintas 
“Laužo pasakojimas”. Ir pats B.-P., 
kuris mėgo ir mokėjo piešti, nu
brėžė tokius pokalbius, kurie nuo 
pat pradžios skautiškajam auklėji
mui labai svarbūs. Anglai skautai 
tą pokalbį vadina “Skautininko 
penkios minutės”,

Kai laužas aprimsta ir stovykla 
ruošiasi giedoti “Ateina naktis”, 
vienas iš.vadovų atsistoja prie 
laužo ir kreipiasi į savo skautus. 
Pasakodamas kokį įvykį iš Lietu
vos praeities ar dabarties, iš savo 
skautiškų pergyvenimų arba iš 
spaudoje skaitytų dalykų, pabrėžia 
vieną skautišką mintį. Kadangi 
stovyklautojų nuotaika pakilusi, 
rami, jų dvasia tuo laužo metu 
jautri; skautai ir skautės pasako
jimą įsideda į širdį, kaip įsideda 
širdin ir gęstančio laužo bei jį su
pančių brolių ir sesių veidus.

Vadovo ar vadovės pašnekesys 
laužo pabaigoje yra viena svar
biausių lietuviško ir skautiško 
auklėjimo dalykų. Pokalbyje gali 
būti išryškinama dienos mintis 
(sporto diena, Dariaus ir Girėno 
diena, jūros diena, Tėvynės diena, 
Laisvės kovotojų vakaras ir pana
šiai). Vaizdus pasakojimas su jude
siais ir išraiška sukels prieš visų 
akis kunigaikštį, pavyzdingą skau
tę, artimo pagalbon šokantį jau
nuolį. Jeigu skautai pavargę arba

ĮĮHĮįįlp ny įąį ųįu> ng W <1 mu w w w w

IŠKYLOS
Gal jau patyrei, kad labai įdomi 

dalis kelionės yra ruoša jai namie. 
Iš anksto apgalvoji, ko reikia, ir 
pradedi krauti lagaminą arba 
kuprinę. Sudarai ir sąrašą, o grįžęs 
pažymi, ką be reikalo buvai pa
ėmęs. Oras, išvykos ilgumas, vieta 
ir tikslas, žinoma, įvairuoja. Taip 
pat svarbu ar vyksi automobiliu, ar 
teks viską nešti pačiam kuprinėje. 
Nuo to pareis palapinės rūšis ir 
didumas. Kokia ji būtų, niekuomet 
neuždek degtuko joje; jei reikia 
šviesos, naudokis lempute su bate
rijom. Taip pat niekad nelaikyk 
maisto palapinėje.

Naudinga sudaryti bent keturias 
grupes reikalingų priemonių:

1. įsikurti stovykloje daiktai,
2. virti daiktai, 

programa buvo ilga, pakanka poros 
minučių. Jei skautės dar neaprimo 
nakčiai arba mielai klausytųsi pa
sakojimų, vadovė gali įspūdingai 
perduoti daugiau pergyvenimų 
savo skautėms.

Pajutę stovykloje esančių jaunų 
ir vyresnių vadovų širdį (jeigu jie 
su įsitikinimu pasakoja), skautai ir 
skautės geriau pajus, koks yra 
tikras skautų vadovo ir vadovės 
uždavinys skautijoje.

A.S.

3. maisto produktai,
4. asmens ir pirmosios pagalbos 

reikmenys.

Planuok paprastus, bet sotinan
čius valgius, pvz., mišrainę mėsos 
su priedais viename puode. Atve
jui, jei staiga atšaltų, turėk keletą 
sluoksnių drabužių — marškinių, 
megztukų, švarkelių — viršaus su 
savim. Keli sluoksniai drabužių 
daugiau šildo, kaip vienas sunkus, 
storas švarkas. Be to, sušilęs, gali 
patogiai nusivilkti vieną sluoksnį ir 
gerai jaustis.

Kepurė apsaugo nuo šalčio ir nuo 
per didelės saulės kaitros.

Laikykis viešos stovyklavietės 
tvarkos, iš anksto apsirūpinęs lei 
<jimu stovyklauti ir susipažinęs si 
vieta, žodžiu, iš anksto atsilankęs 
ar apsirūpinęs brošiūrom. Supa
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žindintas su iškylavietės tvarka, 
jos ir laikykis.

Viešose įškylavietėse ar stovyk
lavietėse dažnai rasi išmūrytų ar 
akmeninių krosnių, bet ir tokios 
krosnies niekad degančios nepalik 
vienos. Šiaip, jei nėra vėjuota, 

, atviroj vietoj, tolokai nuo palapi
nių, medžių ir krūmų, iškask duobę 
IVz pėdos skersmens ir Vz pėdos 
gilumo. Apdėk duobę akmenimis 
ar žemės volu.

Kurk lauželį duobės vidury. 
Pradėk prakuromis, paskui uždėk 
šakų. Šalia ugniavietės laikyk 
kibirą vandens ir kastuvėlį, kad, 
staigiai kilus vėjui, galėtum liepsną 
užgesinti. Niekad nepalik ugnies 
be priežiūros.

Gesindamas lauželį, išsklaidyk 
duobėje sudėtus pagalius ir kiek
vieną iš jų apipilk vandeniu — ne 
taip sau, truputį, bet kol viskas 
permirks.

Nenurimk, kol nebūsi ranka pa
tikrinęs, ar pelenai ir visa kita 
tikrai šalti. Po to grąžink suneštus 
akmenis į jų vietą ir užkask duobę.

Naudinga turėti smulkų vietovės 
žemėlapį, kompasą, padidinamą 
stiklą, žiūroną ir foto aparatą.

Ar ruoštumeis išeiti trumpai ar 
ilgesnei iškylai, pasirūpink tin
kamu apavu: pratrinti kulnys iš
spaudžia sūrias ašaras; per daug 
suglausti kojų pirštai skleidžia 
skausmą iki kelių.

Neišeik iškylauti naujais batais,

Pilėnų tunto skautai pavasarė- 
jančioj gamtoj, Dainavoj.

I eil. iš k. į deš.: j.ps. A. Narbu- 
taitis, ps. R. Belzinskas, L Belzins- 
kaitė, J. Ignatavičiūtė, D. Miški
nytė, E. Kižys.

II eil. - j.ps. E. Klimas, K. 
Petraitis, L. Puškorius.

E. Klimo nuotr.

Aušros Vartų tunto sesės: Rasa 
Zigaitytė, Liana Vaičiulytė ir Julija 
Valaitytė žino, kad, į medį atsirė
mus, geriau pailsės.

Visos trys — praeitų metų 
“Atgaivos" stovyklos dalyvės.

ps. N. Sugintaitės nuotr.

bet jau patogiai dėvėtais. Neslidūs 
batai dėvimi su dviem porom koji
nių, kad būtų šilta ir sausa.

Žygiuok vienodu žingsniu. Rū
pinkis, kad niekam nebūtų per 
■sunku ir niekas neatsiliktų. Juo 
ramiau žygiuosi, juo mažiau reikės 
sustoti “atsipūsti”. Ilsėdamasis 
verčiau atsiremk į medį: sėdėjimas 
sutrikdo išdirbtą tempą.

Galvojama, kad sveikiau neval
gyti ko nors žygiuojant, bet laukti 
nustatyto valgio laiko. Nepersi- 
valgyk, kad būtų lengviau judėti.

P.P.

Lyk, lietuti, dar labiau, 
Aš lietučio nebijau!

Clevelando Vytauto dr-vės skau
tai iškylos metu ir lyjant nepra 
randa geros nuotaikos.

ps. R. Belzinsko nuotr.

S
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VIENETU VARDAI IR MES

“Palanga — svieto pabaiga” — 
sakydavo seniau žmonės. Tai tikrai 
mūsų langas į Vakarus. Palanga — 
Žemaitijos miestelis, žaviausia 
vasarvietė Baltijos pajūry.

0 vieta labai sena. Archeologi
niai radiniai liudija, kad joje buvo 
gyvenama jau 3-2000 metų prieš 
mūsų erą. Čia rasta ir romėnų 
pinigų, ir normanų ginklų, žemės 
ūkio įrankių, kardų, iečių, įvairių 
papuošalų, gausios keramikos;

Daug kariauta, daug kraujo pra
lieta dėl Palangos, kurią ir vokie
čiai, ir rusai geidė pasigrobti. Kaip 
ji buvo branginama, matome iš 
Jogailos laiško žodžių Vytautui 
Didžiajam:

“Jei atiduosi vokiečiams Pa
langą, — verksiu aš, verksi ir tu, 
broli”. Per ėjusias derybas Vytau
tas Palangą atlaikė, ir ji tapo ypač 
žemaičiams dar brangesnė.

Čia buvo senovės lietuvių šven
toji vieta, iš čia esanti kilusi Vy
tauto motina, kunigaikščio Kęstu
čio žmona. Per ilgus amžius pamal
džiai lankomas Birutės kapas — 
legendomis apsupta kalvelė pa
jūry. Vėliau pastatytoji koplytėlė 
senąją pagonių kulto vietą padarė 
ir krikščionių maldininkų kelionių 
tikslu.

Palangą valdė įvairūs valdovai, 

Lietuvos didikai. Kurį laiką po 
Lietuvos - Lenkijos padalinimų ji 
buvo prie Kuršo priskirta. 19 
amžiaus sukilimų metais miestelis 
buvo laikomas svarbiu strateginiu 
punktu; dėl jo žemaičiai atkakliai 
kovėsi su rusais. Jis liko net suki
lėlių dainoje paminėtas:

Eikim visi imt Palangą, 
O laivais nupįauksma 
Ir carą sugausma.

Palanga — tinkama uostui vieta, 
tad rusai bijojo, kad čia galinti būti 
išlaipinta svetima kariuomenė 
sukilėliams paremti.

Kaip vasarvietė, Palanga gar
sėjo jau 19 amžiaus pradžioje. 
Adomu Mickevičium pradedant, į 
ją vykdavo poetai, dailininkai, 
ieškodami savo kūrybai įkvėpimo. 
Gražus pušynas ir parkas, gaivus 
jūros oras, svaiginantis spygliuočių 
kvapas, baltas, baltas ir švelnus 
kaip šilkas paplūdymio smėlis 
viliojo vasarotojus. Dabar jį už
plūsta svetimieji, rusai okupantai. 
Lietuviai priversti glaustis miesto 
pakraščių lūšnelėse. Bet jie di
džiuojasi įsteigtu Gintaro Muzie
jumi ir nenustoja vilties tapti vėl 
čia pilnateisiais šeimininkais.

Iš Palangos yra kilę nemaža

Viena iš veikliųjų Elizabetho, 
N.J., . PALANGOS vietininkijos 
sesių — v.s. Gilanda Matomenė.

VI. Bacevičiaus nuotr.

žymių mūsų tautiečių: ekonomistas 
Vladas Jurgutis (vienas iš lietuvių 
tautos įkaitų, vokiečių kalintas 
kacete), dr. K. Oželis, kanauninkas 
K. Prapuolenis ir kt.

V.S.

PALANGOS vardu yra pava
dinti trys skaučių vienetai mūsų 
Seserijoje: PALANGOS tuntas 
Los Angeles, Californijoje, PA
LANGOS vietininkija Elizabeth, 
New Jersey ir PALANGOS vieti-' 
ninkija Sao Paulo, Brazilijoje.

Visoms PALANGOS sesėms 
linkėtina gintarais nubertų veiklos 
kelių!

Palangos pietininkijos sėsėsstor 
vykioje Sao Paulo, Brazilijoje, vė
liavų pakėlimo metų.'

vjs. A. Saulaičib,, SJnuotr.
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ŠIAURĖS AUKSAS

Mes gintarą dažniausia matome 
žieduose, karoliuose, segėse, aus
karuose. Vadiname jį Lietuvos 
auksu ir retai tepagalvojame, kad 
jis net akmens amžiuje buvo žino
mas ir branginamas.

Prieš 40-50 milijonų metų Balti
jos jūros vietoje buvo tankios 
girios, pilnos pušų (Pinus succi- 
nifer —' dar vadinamos gintaro 
pušimis — dabar jau dingusios). 
Tada žemėje dažnai siautėjo 
audros, žaibai nuolat vertė me
džius, plėšė jų žievę, laužė šakas. 
Sužaloti eglių kamienai išliedavo 
srovę skystimo, kuris uždengdavo 
padarytą žaizdą. Skystimas buvo 
tirštas ir užliedavo ne tik plyšį, bet 
ir visus jame esančius gyventojus: 
vabalus, vabzdžius, skruzdėles, 
vorus. Tos rūšies gintare randama 
apie 250 rūšių gamtos gyvūnų: 
daugumas jų dabar jau išnykę.

Bėgo šimtmečiai. Užėjo ledų 
gadynė, sustūmę kalnus, išrausė 
daubas; miškų vietoj atsirado 
jūros. Šimtmečiams slenkant eglių 
sakai sukietėjo ir pasikeitė į bliz
gantį gintarą. Istorijoje yra mini

10

ma, kad imperatorius Neronas 
turėjęs gintaro gabalą, svėrusi 13 
svarų.

Senovės graikai gintarą atsivež
davo laivais Viduržemio jūra. Apie 
gintarą būta įvairių mitų. Vienas iš 
jų pasakoja apie saulės dievą 
Heliją, kuris norėjo pasivažinėti 
savo tėvo karieta. Žirgai buvę labai 
smarkūs ir būtų galėję suardyti 
visą pasaulį. Didysis dievas 
Dzeusas trenkęs galingu žaibu ir 
nužudęs Heliją. Šis paskendęs 
Eridano upėje. Jo seserys, kurios 
jam padėjo pakinkyti žirgus, buvo 
paverstos medžiais. Jos verkusios 
ir verkusios, ir jų ašaros kritusios į 
upę ir pavirtusios gintaro gabalais.

Senovės žmonės gintarą bran
gino ne vien dėl jo grožio, bet ir dėl 
daugelio neišaiškinamų jo savybių: 
gintaras atrodė kaip akmuo, bet 
buvo lengvas ir švelnus; uždegtas 
jis degė, skleisdamas paslaptingą 
šviesą; patrintas į medžiagą, jis 
traukė į save daug kitų medžiagų. 
Todėl daugelis jį laikė stebuklingu 
akmeniu: moterys nešiojo jo gaba
lus, kad galėtų turėti dideles šei

mas; jį dėjo vaikams ant kaklo, kad 
apsaugoti nuo piktų dvasių; dakta
rai jį sutrindavo ir maišydavo su 
medumi ir rožių aliejumi tikėdami, 
kad tas mišinys pagerina regėjimą 
ir išgydo nuo apkurtimo. Iškalti 
statulėles ar įvairius talismanus iš 

.gintaro buvo daug lengviau negu iš 
kieto akmens. Užbaigta gintarinė 
figūrėlė visuomet buvo laikoma 
stebuklinga, suteikiančia dievišką 
galią jos savininkui. Užtat tuome
tiniai valdovai gautąjį gintarą labai 
saugojo ir juo didžiavosi. Kaire 
muziejuje yra Egipto faraono 
Tutankhameno karūna, padaryta iš 
deimantų, rubinų ir emeraldų su 
Baltijos gintaru priekyje.

Įvairių rūšių gintaro galima rasti 
Sicilijoje, šiaurės' Italijoje, Rumu
nijoje; pietrytinė Anglija turi gin
taro iš dar ankstyvesnių laikų. 
Taip pat Burmos kalnuose užtin
kama gintaro gabalų.

Daugiausia gintaro randama 
Baltijos jūroje. Jis pasižymi dideliu 
kiekiu “succinic acid”. Jo randama 
ir pietinės Švedijos pakraščiuose, 
Baltijos pajūryje; gintaro gysla 
buvo užtikta Rytprūsiuose. Kar
tais gintaras yra tyras ir blizgan
tis, kartais debesuotas nuo jame 
sustingusių vandens lašų ir oro 
burbulų; dažnai su vabzdžių griau
čiais, sparneliais ar net skruzdėly
tėmis.

Gintaras buvo žinomas jau prieš 
3000 metų. Yra iškasta bronzos ir 
vario laikų kapai, kuriuose ran
dama gintaro dirbinių. Spėjama, 
kad šis gintaras buvo atvežtas fini
kiečių jūrininkų, kurie primityviais 
laivais atplaukdavo Atlanto pa
kraščiais net iki Anglijos ir ten 
prekiaudavo ne tik su vietiniais

Kai einu pamariais, horizonto 
takuos

Vos matyti laivai, lyg taškeliai 
balti...

Ar mane beišgirs, kai paklausiu aš 
juos,

A-r i tėviškę vis vartai dar užkelti?..

J. Augus taitytė- Vaičiūnienė
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gyventojais, bet ir su jų kaimynais 
skandinavais. Jau Homero Odisė
joje yra minima auksinė grandinė 
su gintaro karolėliais. Mokslininkai 
galvoja, kad pietinės Rusijos 
gyventojai, klimato stumiami, 
keliavo į vakarus per Europą su 
savo gyvulių bandomis, arklių 
tempiamais dviračiais vežimais 
(chariots), su savo šeimomis, 
papročiais, saulės dievo tikyba. 
Suradę gintarą, jie jį garbino 
drauge su saule ir taip sujungė 
gintarą su savo tikyba — saulės 
dievu.

Istorijoje taip pat yra žinoma 
kita klajotojų grupė, vadinama 
ąsotėlių tauta. Tas vardas jiems 
teko, nes iškasenose randama daug 
kapų, kuriuose numirėliai buvo 
laidojami drauge su varpelio 
formos ąsotėliais. Jie keliavo iš 
Ispanijos per Europą ir mainė 
bronzinius reikmenis ir ginklus į 
gintarą. Randamos liekanos rodo, 
kad jie gintarą minkštino ir bandė 
jį perdirbti.

Bohemijoje randame vengrų 
aukso apyrankių su gintaru. Mat, 
kaip tik pro ten keliaudavo gintaro 
pirkliai ir dalį gintaro išmainydavo 
į ginklus ir varį.

Iš pradžių pabaltiečiai, laidodami 
savo artimuosius, į kapa dėdavo 
didelius gintaro gabalus. Vėliau, 
kai atvažiavę pirkliai už gintarą 
ėmė siūlyti įvairias prekes, kurių 
vietiniai neturėjo, gintaras tebuvo 
dedamas tik į labai turtingų kapus.

Pirmasis žinomas kelias, kuriuo 
gintaras pasiekė pietus, vedė iš 
Danijos. Buvo plaukiama Elbės 
upe, paskui šis kelias skyrėsi į dvi 
dalis: viena ‘grupė keliavo per 
Tiuringijos miškus, šiaurės Bava
riją iki Dunojaus ties Passau; kita 
šaka keliavo Elbės upe iki Bohemi
jos, kur susijungė su Moldau ir ėjo 
per Biohmer miškus iki Dunojaus. 
Čia abu keliai vėl susijungė į vieną 
ir vedė Inn upe per Brenner 
Pass — per Alpes. Iš čia pirkliai 
pasukdavo į Adrijos jūrą ir Vene
ciją. Reikia atsiminti, kad tuo laiku 
nebuvo kelių; lietus padarydavo 
purvo ežerus, šaltis uždengdavo 

upes ledu, audros užversdavo 
medžiais pramintus takus. Besi- 
slapstą pakelėse plėšikai atimdavo 
nešamą gintarą, nužudydavo pirk
lius. Kartais patys pirkliai užkas
davo savo turtą, norėdami jį iš
gelbėti.

Buvo išbandyta daug kitų kelių 
beieškant lengvesnio, greitesnio ir 
saugesnio susisiekimo. Viduržemio 
jūros pirkliai nenukeliaudavo į 
pačią šiaurę; taip pat šiaurės 
gyventojai nenuplaukdavo iki Vi
duržemio jūros. Prekybą vedė 
bronzos - gintaro prekybininkai ar 
pakelės giminių vadai, kurie ge
riausią gintarą pasiimdavo sau. 
Šiaurės ir pietų kultūra susitik
davo pusiaukelėje, šiaurės. Itali
joje, Camonica slėnyje. Čia pirkliai 
apsimainydavo prekėmis ir grįž
davo atgal į savo gyvenamąsias 
vietas. Šitame slėnyje buvo rasta 
daug iškasenų daugiausia religinio 
pobūdžio. Taip pat čia randame iš 
pietų atvežtų arklų, kalavijų, dvi
račių vežimų ir kartu iš šiaurės 
atgabentų gintarinių statulėlių su 
iškelta saule rankose — religiniu 
simboliu.

Užėję tamsieji Dorian amžiai 
laikinai sulaikė gintaro kelią. Jis 
vėl buvo atnaujintas Romos impe
rijos laikais — už mažą gintarinę 
statulėlę tada buvo galima gauti 
sveiką, jauną vergą. Neronui val
dant Romą, jos kunigaikščiai lankė 
gintaro prekybos vietas ir daug jo 
suvežė į Romą.

Trečiame šimtmetyje gotų ban
ga Europoje vėl pertraukė gintaro 
prekybą. Tačiau vienu ar kitu keliu 
gintaras sklido po pasaulį, viliojo 
mokslininkus ir menininkus; poetai 
jį apdainuodavo, moterys juo puo
šėsi. Taip gintaras išsilaikė iki šių 
dienų ir šiandien jis yra žinomas 
visame pasaulyje.

Lietuviams gintaras yra ypač 
brangus, nes jis — mūsų protėvių 
žemės turtas, mūsų jūros ašaros, 
mūsų šiaurės auksas.

(Naudotasi “Northern Gold”, 
Great Roads: 7; MD) „ .•Sese Rita

LITUANISTINIS 
UŽDAVINYS

Ant atskirų kortelių užrašyti po 
vieną šias raides: R A K A S. Kai
taliojant korteles sudaryti naujus 
žodžius. Galima naudoti visas ar tik 
dalį kortelių. Kas sudarys dau
giausia žodžių? Daugiausia žodžių 
sudariusiems duosime dovanų: 
I. “Skautų Aido” 1979 m. prenu
meratą, II. P. Enskaičio “Rūtos ir 
Lelijos”, III. “Kas greičiau?” Lauko 
žaidimai. Atsakymus siųsti P.O. 
Box 1046, Hamilton, Ont. Canada 
L8N 3R4.

ATKELTA iš 2 pusi.

Miela Sese Redaktore,

SKAUTŲ AIDAS jau 55 metai 
reguliariai išeidavo ne tik Nepri
klausomos Lietuvos laikais, bet 
eina ir išeivijoje, žymėdamas lietu
viškos skautijos veiklą ir idealus. 
Tą sukaktį atžymėdamas New 
Yorko vyr. skaučių židinys VILIJA 
šio taip visiems skautams reika
lingo žurnalo paramai skiria 
100 dol.

Tegyvuoja SKAUTŲ AIDO 
redakcija ir administracija ir visi, 
kurie prisideda savo darbu. Tegul 
SKAUTŲ AIDAS dar ilgai lanko 
mus!

New Yorko Vyr. skaučių 
židinys VILIJA, 
Alvitą Ruokytė, vadovė

Sesių 100 dol. auka įtraukta į 
birželio numeryje tilpusį rėmėjų 
sąrašą. AČIŪ!

Red.

— Sauliuk, žiūrėk, kad, valgyda
mas obuolį, kirminuko neprary
tum!

— 0 ko man žiūrėti? Tegu jis 
pats žiūri!
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swiiii omai tfwnws
Australijos aborigenai mėgsta 

pasakoti. Padavimai - pasakos - le
gendos dar ir dabar jiems atstoja 
knygas. Tų pasakojimų yra įvairių. 
Kai kurie, lengvo turinio “woggi- 
gai”, yra skirti vaikams. Daugelis 
jų, kaip ir kitų tautų pirmykščių 
legendų, bando išaiškinti daiktų 
pradžią.

Kai kurios legendos nei vaikams, 
nei jų motinoms nebuvo pasakoja
mos. Ilgesnės istorijos, ypatingai 
apie B AI AME — Vyriausiąjį Tėvą, 
kuris gyvena Dangaus Stovyk
loje — yra religinės ir traktuoja
mos, kaip švenčiausias dalykas, 
žinomos tik į vyrų-medžiotojų luo
mą pilnai priimtiems, ir kai kuriose 
vietovėse dar ir dabar taip tebe
vertinamos.

Pilnai aborigenų pasakas - pada
vimus - legendas eiliniam Vakarų 
pasaulio žmogui yra’ sunku su
prasti: jos kyla iš gilios gilios seno
vės — “sapnų laikų” — senojo 
akmens amžiaus.

PIETŲ KRYŽIUS
Pačioje pradžioje, kai dar dan

gaus karalius — Baiame — buvo 
žemėje, jis sutvėrė iš raudonos 
kalvų žemės du vyrus ir vieną 
moterį. Parodė jiems augalus, ku
riuos jie turėjo valgyti gyvybei 
palaikyti ir nuėjo savo keliu.

Kurį laiką jie maitinosi tais 
augalais. Bet užėjo sausra ir augalų 
sunku buvo berasti.- Vieną dieną 
vienas iš vyrų užmušė kengūrą. Jis 
ir moteris jos valgė, bet antrasis 
vyras atsisakė mėsą valgyti, nors 
ir labai buvo išalkęs. Moteris mė
gino jį prikalbėti, kad valgytų, bet 
jis supyko ir atsikėlęs nuėjo saulė
leidžio link. Tiedu pavalgę, paste
bėjo, kad nebėra draugo. Pradėjo 

jo ieškoti, eidami per kopas ir per 
kalvas. Pagaliau priėjo “coolabah” 
lygumos kraštą ir pamatė savo 
draugą kitoje pusėje, prie upės. O 
draugas ėjo vis tolyn, nesustoda
mas, kol priėjo didelį baltą euka
liptą, po kuriuo jis sukniubo. Prie 
mirusio savo draugo jie pamatė 
juodą figūrą didelėmis degančiomis 
akimis. Ši figūra jį pakėlė aukštyn, 
ir įmetė į medžio drevę.

Bėgdami toliau per lygumą, jie 
išgirdo griaustinio trenksmą ir 
pamatė baltąjį eukaliptą kylant į 
dangų pietų pusėje. Nematė savo 
mirusio draugo, bet ugningos akys 
švietė iš eukalipto. Staiga baltos 
papūgos — Mooyi — klykdamos 
pradėjo vytis medį. Pagaliau medis 

sustojo prie Paukščių Tako, kuris 
veda į dangaus dievų karalystę. 
Pamažėle medis pražuvo. Liko tik 
keturios blizgančios akys: dvi 
Yowi, mirties dvasios, ir dvi pirmo 
mirusio žmogaus, jų draugo. 0 
Mooyi vis dar skrido, bandydamos 
medį pasivyti.

Ir kai gamta suprato, kad šio 
pirmo žmogaus pražuvimas reiškė, 
kad mirtis aplankė pasaulį, visi 
labai nuliūdo.

Iki pat šios dienos Pietų Kryžius 
kai kurioms gentims yra žinomas 
kaip Yaraan-doo — baltojo euka
lipto vieta, primenantis pirmąją 
mirtį žemėje.

P.P.
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IŠ AUKŠČIAUSIOS VADOVYBĖS BŪSTINĖS

DALYVAUKIME
Sesės Vadovės ir Broliai Vadovai,

Iš kelių kontinentų, bendros idėjos vedami, vėl 
jungiamės pasitarti, pasikeisti nuomonėmis, pa
svarstyti, nutarti, išrinkti vadovus ir vadoves parei
goms tolimesniam LSS darbui.'

Suvažiavime dalyvauti kviečiu visus ir visas pagal 
Suvažiavimo nuostatų sąlygas.

Reikia kiekvieno ir kiekvienos mintimis pasidalinti, 
nuomonėms išreikšti. Išrinkime tinkamas vadoves ir 
vadovus, kad, iš praeities stiprybę semdami, tiestų 
naujus skautiškosios idėjos kelius mūsų skautėms ir 
skautams. Rinkime vadoves ir vadovus, kurie su
pranta skautės ir skauto reikalavimus šių dienų gy
venimo sąlygose.

Reiškime mintis, kurios realiai tiestų stiprius pa
grindus skauto ir skautės interesams ir skautijos 
gerovei.

Labai nuoširdžiai kviečiu visus dalyvauti ir pasi
sakyti.

LSS Suvažiavimo Prezidiumui linkiu ištvermės ir 
sėkmės!

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė, 
LSS Tarybos Pirmininkė

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMO NUOSTATAI

ĮVADAS

A. Šie nuostatai, LSS Nuostatų Komisijai rekomen
duojant, yra naujai patikslinti, papildyti ir pa
keisti, vadovaujantis praėjusių LSS suvažiavimų 
patirtimi ir Sąjungos vadovų pageidavimais.

Nuostatais suteikiama teisė suvažiavime dalyvauti 
ir LSS vadovybę rinkti kiekvienam.įžodį davusiam 
LSS nariui, sulaukusiam 18 metų registravimosi 
metu ir išbuvusiam LSS nariu bent dvejus pasku
tinius metus prieš balsavimą.

B. LSS Taryba,.Sąjungos narių rinkiminių teisių pra
plėtimo įvedimu, jaunesniesiems suvažiavimo 
dalyviams išreiškia pilną pasitikėjimą ir viliasi, jog 
gausesnis jaunimo įsijungimas į aktyvią skautišką 
veiklą vaizdžiai prisidės prie mūsų lietuviškos 
skautijos būsimos gerovės pakėlimo.

Suprantama — naujųjų balsuotojų laukia didelė 
atsakomybė sudaryti naują. LSS vadovybę, į ją 
rūpestingai parenkant pačius tinkamiausius kan
didatus, prieš tai atidžiai susipažinus su jų skau
tiškomis kvalifikacijomis.

I. LSS SUVAŽIAVIMAS

1. LSS Statuto 67 - 69 str. str. nustatytas LSS Su
važiavimas korespondenciniu būdu įvyksta tre
čiaisiais LSS Vadovybės kadencijos metais.

2. LSS Suvažiavimas:

a) išklauso LSS Vadovybės pranešimų;
b) išrenka LSS Vadovybę;
c) susipažįsta su Suvažiavimo dalyvių pasisa

kymais ir organizacijos klausimais, priima 
siūlymus naujai LSS Vadovybei.

3. LSS Suvažiavimą* ir kartu Skaučių Seserijos, 
Skautų Brolijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio ir 
Rajonų vadovų Sueigas, kviečia LSS Tarybos 
Pirmija.

4. LSS Tarybos Pirmija:

a) nustato Suvažiavimo darbotvarkę;
b) kviečia Suvažiavimo Prezidiumą;
c) nustato registracijos mokestį;
d) paskiria datas Suvažiavimui pradėti, daly

viams registruoti, kandidatams siūlyti, 
kandidatų sąrašams skelbti ir balsavimams

> 1
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atlikti;
e) nutaria kitus LSS Tarybos pavestus, LSS 

Suvažiavimo Prezidiumo prašytus ar kitų 
LSS Vadovybių iškeltus klausimus.

5. LSS Vadovybę renka:

A. Suvažiavimas —

a) 6 LSS Tarybos narius ir 3 kandidatus; '
b) 3 LSS Garbės Teismo narius ir 2 kandi

datus;
c) 3 LSS Kontrolės Komisijos narius ir 2 kan

didatus.

B. Skaučių Seserijos Sueiga —

a) 4 LSS Tarybos narius ir 3 kandidatus;
b) Vyriausią Skautininkę ir Vyriausios Skauti- 

ninkės Pavaduotoją;
c) Seserijos Garbės Gynėją.

C. -Skautų Brolijos Sueiga —

a) 4 LSS Tarybos narius ir 3 kandidatus;
b) Vyriausią Skautininką ir Vyriausio Skauti

ninko Pavaduotoją;
c) Brolijos Garbės Gynėją.

D. Akademinio Skautų Sąjūdžio Sueiga —

a) 4 LSS Tarybos narius ir 3 kandidatus;
b) Vadi jos Pirmininką ir Pirmininko Pavaduo

toją;
c) ASS Garbės Gynėją.

E. Rajonų Sueigos —

a) Rajono Vadą.

6. LSS Suvažiavimas renka tiesioginiu, lygiu ir 
slaptu balsavimu.

III. BALSAVIMAI

18. Paprastai posėdžiuose visi nutarimai priimami 
atviruoju balsavimu.

19. Akivaizdiniame posėdyje atviruoju balsavimu 
balsuojant, pirmininkui ar dviem posėdžio daly
viam pasiūlius, balsuojama vardiniai: kada kiek
vienas pasako, kaip jis balsuoja, ir tai įrašoma į 
protokolą.

20. Slaptuoju balsavimu tariama, kai —

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

nuostatų,
e) pirmininko ar pirmininkaujančio taip patvar

koma,
f) vienam balsavime dalyvaujančiam nariui prieš 

balsavimo pradžią pasiūlius.

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

22. Balsuotojas gali balsuoti —

a) jei pateiktas balsuoti vienas dalykas — UŽ, 
PRIEŠ ar susilaikyti;

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

23. Kai balsuojama raštu —

a) slaptojo balsavimo lapuose ženkleliu pažy
mima, kaip balsuojama, bet nieko kito neįra
šoma ir nepasirašoma;

b) atvirojo balsavimo lapuose reikia ir pasirašyti.

24. Balsavimuose gauti —

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

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

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

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

26. Korespondencinio posėdžio slaptojo balsavimo 
vokai atidaromi visi vienu laiku iš anksto nusta
tytą balsų skaičiavimo dieną bent 3 asmenims 
dalyvaujant.

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

28. Suvedant balsavimo duomens, į balsavusių skai
čių įskaitoma: balsavusieji “už”, balsavusieji 
“prieš” ir pareiškę “susilaiką”; visi kiti neįskai
tomi.
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29. Visa balsų skaičiavimo procedūra vykdoma LSS 
suvažiavimo nuostatuose priimta tvarka.

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

IV. NUTARIMAI

31. Posėdžio nutarimus skelbia pirmininkas.

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

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

Sąjungai ar
d) dėl kitų motyvų neskelbtinas,

Pirmininkas gali jį sulaikyti ir —

a) duoti reikalą persvarstyti sekančiame posė
dyje;

b) jei reikalas buvo nutartas akivaizdiniame posė
dyje, gali jį perduoti visiems nariams balsuoti 
tam reikalui sukviestame korespondenciniame 
posėdyje; ar

c) perduoti jį LS aukštesniam veiksniui peržiū
rėti.

33. Posėdžio nutarimai vykdomi juos paskelbus. 
Sulaikytas nutarimas nevykdomas.

V. PROTOKOLAI

34. Posėdžio protokolą rašo sekretorius arba, jam 
negalint, kitas pirmininko pakviestas ar akivaiz
diniame posėdyje dalyvių išrinktas narys.

35. Protokole įrašoma:

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

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

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

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

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

Jei pastaba esminiai liečia patį svarstytą ar nu
tartą reikalą, pirmininkas gali tą klausimą įnešti į 
kitą posėdį.

VĮ. ĮVEDAMIEJI DĖSNIAI

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

v

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

40. Šiuose nuostatuose minima —

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

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

reikalais ar
cc) visos sudėties — specialiais klausimais;

b) KVALIFIKUOTA DAUGUMA reiškia: kad 
nutarimui priimti reikia (kaip kokiu atveju 
numatyta) pvz., 2/3, 3/5 ar 4/5 balsų daugu
mos;

c) VIENBALSIAI reiškia: kad nutarimas priima
mas visais balsais.

41. Šie nuostatai įsigali, LSS Tarybai juos priėmus.

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

PASTABA: LSS Taryba šiuos nuostatus priėmė 
1977.VII.15.
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IŠ 1$ FONDO VEIKLOS
DAR NESKELBTI LS FONDO
DARBUOTOJŲ ADRESAI:

Leidinių administratorius —
Aleksas Danasas
29 Welles Ave.
Dorchester, MA 02124
tel. 617 - 436-5368

Worcesterio atstovas —
s. Algis Glodas
15 Ayrshire Rd.
Worcester, MA 01604
tel. 617 - 754-4326

NAUJI LSF ATSTOVAI:

Adelaidėje, Australijoje —
fįl. Bronė Mockūnienė
4 Avon St.
Kurralta Park, South
Australia 5037

Washingtone —
s. Aldona Bačkaitienė
937 Leigh Mill Rd.
Great Falls, VA 22066
tel. 703 - 759-2905

St. Catherines, Kanadoje —
s. Adolfas Šetikas
10 Clark St.
St. Catherines, Ont. L2R 5G2
tel. 416 - 682-7326

LSF ATSTOVŲ PASIKEITIMAI:

Waterburyje —
s. A. Bulotienei išsikėlus į Colorado, jos pareigas 
perėmė v.s. Leonora Jasiulevičienė, 36 Chipman St., 
Waterbury, CT 06708, tel. 203 - 755-0805

Colorado —
Dėkojame s. A. Bulotienei už eitas pareigas ir naujai 
apsiimtas. Jos naujas adresas: 6986 South Knolls 
Way, Littleton, CO 80122, tel. 303 - 770-6687

New Yorke —
Dėkojame s. Irenai Jankauskienei už įdėtų darbų, 
kurį ji perdavė v.sl. Aldonai Klivečkienei, 39 Maple 
Ave., Demerest, NJ 07627, tel. 201 - 768-2327

Bostone —
ps. Romui Bričkui pageidaujant, iš jo pareigas 
perėmė Gintas Simonaitis, 17 Eleanor Rd., Walpole, 
MA 02081, tel. 617 - 668-7267. Romui Bričkui už eitas 
pareigas priklauso mūsų didelis ačiū.

ANTRASIS LSF PALŪKANŲ 
PASKIRSTYMAS

1977 metų Fondo palūkanos sudarė 1,668.97 dol. 
sumų. Palūkanos paskirstytos:

1. VADOVŲ LAVINIMUI
LSS Gintaro mokyklai 400.00
LSS Ąžuolo mokyklai 400.00

2. VI-SIOS TS RUOŠAI
Seserijai 200.00
Brolijai 200.00
T S bendriems reikalams 218.97

3. SKAUTIŠKAI SPAUDAI
SKAUTŲ AIDUI 125.00
MŪSŲ VYČIUI 75.00
BUDĖKIME 50.00

LSF LEIDINĖLIS

Išleistas ir visiems aukotojams išsiuntinėtas 
1975-77 metų veiklų apimųs LSF leidinėlis. Jį gavo 
aukotojai, aukoję Fondui 15 dol. arba daugiau.

SUKAKTUVINIŲ METŲ PAŠTO ŽENKLAI

LSS 60-ties metų gyvavimo sukakčiai paminėti 
LSS valdybos pastangomis yra leidžiami pašto ženk
lai. Jie pasirodys Tautinės Stovyklos metu ir bus 
pardavinėjami TS krautuvėlėje.

SUKAKTUVINIŲ METŲ METALINIAI 
ŽENKLIUKAI

Jau pagaminti sukaktuvinių metų metaliniai ženk
liukai. Juos galima užsisakyti per vienetų vadovus ir 
pas leidinių administratorių A. Danasų. Šį ženkliukų 
gali nešioti visi sųjungos nariai. Kaina — 2.50 dol. 
Ženkliuko dydis — Vi inčo pločio ir IVi inčo ilgio.

4
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JAUNAM

Nekelk akių akloj maldoj
Į tylią žvaigždę vakarinę;
Jaunoj, neilstančioj dienoj
Auginki valia geležinę!

Svajonių aukso aureolę 
Tau siekimu tiktai tebūna, 
Ir ju. atsieksi, — iki tolei — 
Auginki dvasią, stiprink kūną!

Ir, iškovojęs naujus plotus 
Svajonių — dūmų iškiliųjų, 
Atmink likimo nukovotus 
lr iš jėgų — siaubų tamsiųjų

Padėki broliams atsistoti,
Kad amžinai jauna dvasia 
Veržtųsi vis kovon, kovoti; 
Su jaunatve širdy drąsia

MŪSŲ JAUNIEJI
RAŠO

GAMTOS DIENOS 
PROGA

Vienoje stovykloje skautukas 
parašė tokį rašinį apie karvę:

— Karvė yra naminis gyvulys, 
žinduolis. Ji turi šešias puses: 
dešinę, kairę, dar vieną apačioje, 
kitą viršuje ir vieną priekyje ir kitą 
užpakalyje. Karvė yra aptempta 
jaučio oda ir viename gale turi 
uodegą, o kitame — kaktą. Uodega 
reikalinga musėms nubaidyti, o 
kakta — kad būtų kur ragus įso
dinti. Po karve kabo pienas, kuris 
turi tam tikrus įrengimus tampy-

Veiklus Clevelando Pilėnų tunto 
brolis S.V. Remigijus Belzinskas, 
pakeltas į paskautininkio laipsnį, 
duoda įžodį.

VI. Bacevičiaus nuotr.

mui. 0 kai juos tampai,, tai bėga 
pienas. Karvė nuolat gamina pieną, 
ir jis niekad nesibaigia, tik nežinau 
kodėl. Karvė ėda labai mažai. Ką 
kartą suėda, paskui vėl ėda tą patį, 
kol būna soti.

Jautis taip pat yra karvė, bet 
apačioje neturi pieno ir dėl to nėra 
žinduolis gyvulys. Daugiau rašyti 
nebežinau ką.

***

KAS YRA MOČIUTĖ?
Šis klausimas buvo duotas sto

vyklaujantiems vilkiukams. Dienos 
tema — “Šeima ir jos nariai”.

Vilkiukas rašo:
— Močiutė neturi savo vaikų, dėl 

to ji mėgsta kitų žmonių berniukus 
ir mergaites. Močiutė neturi ką 
daryti; ji turi tiktai būti. Ji niekada 
nesako “Greičiau!” Paprastai mo
čiutės yra storos, bet ne perstoros 
užsirišti savo batų raištelius. Jos 
moka atsakyti į klausimus, kodėl 
šunes nemėgsta kačių ir kodėl Die
vas niekada neapsivedė.

Kiekvienas turėtų pasistengti 
turėti močiutę, ypač jeigu neturi 
televizijos, nes močiutės yra vie
ninteliai suaugę žmonės, kurie turi 
laiko.

Ji rūmą saulės kad statytų; — 
Auginki valią geležinę, 
Įeik į brolių tamsią minią, 
Ir nieks ne'stengs tav' sulaikyti!

(Iš Arėjo Vitkausko eilių rinkinio 
"Spinduliai ir šešėliai", Kaunas, 
1926 m.)

PATARLĖS — PRIEŽODŽIAI

Tinginys kalbas kalba, darbininkas darbą dirba.
Ne vienu kirčiu medis nukertamas.
Budrų Šunį ir lapas sulodina.
Kad katės lotų, šunų nereiktų.
Pakilo kaip sakalas, nutupė kaip vabalas.
Ragaišis nus bosta, o duona — niekados.
Amatas duonos neprašo.
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AGITACINIS ’’SKAUTŲ AIDO” 
STRAIPSNIS DĖL 

VAŽIAVIMO STOVYKLON

STOVYKLOS POEZIJA
Nevažiuokit stovyklauti! 0 jeigu 

jau atvažiavot, tai nieko nepada
rysi — būna ir blogiau. Pasitaiko, 
žmogus miršta ar net suserga. 0 
čia vis tik geriau. Na, žinoma, kitas 
paguli ant drėgnos žemės ir — 
amen. Persišaldė. Tačiau, žinoma, 
negi tuoj į kapus? Paserga porą 
mėnesių ir pasitaiso. Bet užtat 
koks čia oras! Vienas malonumas 
plaučiams. Ypač kur žemesnė 
vieta. Laimingesnieji visam gyve
nimui bronchitą gauna. Arba 
džiovą. Mano vienas pažįstamas 
šiemet mirė. Jis pernai stovyklavo. 
Būdavo, atsidžiaugti negali. “Vieš
patie”, sakydavo. “Maudytis ne
reikia, nei maudymosi kostiumo 
pirkti”. Palapinė maždaug kiaura, 
tai lietus kiekvieną su patogumu 
peršlapina, — čia pat, vietoj. Mau
dytos ir džiautos! 0 koks stovykloj 
gamtos puikumas!.. Medžiai, krū
mai ar šiaip žabų aplinkui pri
augę, — tiktai grožėkis! Išeini sau 
vakare, įkiši galvą kur į laužą nuo 
uodų atsikratyti — ir klausai: toli 
toli, kur nors koks paukšteliukas 
“čir, čir”... Ir vėl nutyla. 0 paskui, 
aišku, reikia ir puodai nuo vakarie- • 
nės mazgoti. Tikra poezija!

Arba vėl — dėl poilsio. Kur gi 
kitur žmogus gali pailsėti, jei ne 
stovykloj? Valgyk kiek tik telpa! 0 
jei daugiau prityrusių asmenų sto
vyklauja, tai pasitaiko net po tris 
šaukštus košės gauti, nekalbant 
jau apie duonos plutas. Miegok taip ‘ 
pat kiek nori — pūsk nuo ryto iki 
vakaro, jei ne lovoj, tai nors prie ! 
laužo, nes pasitaiko tokių laužų, I 
kurie ne tik neužsidega, bet j 
bendrai jokios liepsnos neduoda. 
Malonu. Susirenka visi vakare prie 
bendro laužo ir džiaugiasi. Kas jau 
apalpsta nuo pūtimo, tai tą išneša, j 

o kiti vis dar'pučia. Pasitaiko net, 
kad laužas ir užsidega. Tuomet tai 
jau bendras džiaugsmas! Visi vie
nas kitam pasakas arba legendas 
pasakoja, pavyzdžiui, kad saulė 
kartais pasirodo. Žinoma, niekas 
tomis pasakomis netiki, bet vi
siems linksma. Net ir juokai prie 
laužų pasigirsta. Visi prie jo savo

Pažaislio vienuolyno bažnyčia 
netoli Kąuno.

Pažaislio pušyne 1938 m. įvyko 
Lietuvių Skaučių Seserijos II Taut. 
Stovykla.

drabužius džiovinasi. Kas padus 
svilina, kas iš marškinių vandenį 
gręžia. Taip ir praeina pora va
landų. Po to visi jau ir miegot eina. 
Kas palapinę pavėjui gaudo, o 
gudresni tai vandeny savo pata
lynę graibsto ir varles iš palapinės 
laukan svaido. O paskui tai jau visi 
ilsisi. Žinoma, pasitaiko," kad kai 
kurie ir paskęsta palapinėse, tačiau 
retai. Iš ryto daugiau 2-3 skenduo

lių dar nepasitaikė rasti.
Žodžiu, stovyklavimas — tikra 

poezija!
S.M.

Red. prierašas. Šis feljetonas 
paimtas iš leidinėlio “1918-1928 m. 
TAUTINĖ SKAUTŲ STOVYK
LA”, išleisto Kaune, 1928 m. bir
želio 28 d. Redagavo SKAUTŲ 
AIDO redaktoriai J. Merkis ir E. 
Zabarauskas. Leidinėlis saugoja
mas v.s. Br. Kviklio archyve.

DIEVUI, ARTIMUI, TĖVYNEI - 
ŠVENTI ŽODŽIAI IŠ TIESŲ;
MES STIPRĖJAM, JUOS ATMINŲ, 
TARP GYVENIMO AUDRŲ.

(Iš vienos skilties giesmės)

AR ŽINAI,KAD...
...Juodoji jūra yra juoda todėl, 

kad joje yra labai daug vandenilio 
sulfato? Raudonoji jūra yra rau
dona nuo maurų raudonų žiedų. 
Rusijoj Baltoji jūra pavadinta Bal
tąja todėl, kad beveik visus metus 
ji yra padengta ledu. Geltonoji jūra 
gavo savo pavadinimą dėl purvino, 
molėto vandens, kurį suneša į ją 
subėgančios upės.

***

...Nylonas yra stipresnis už 
plieną? Nylono virvė yra 50% 
stipresnė nei tokio pat storio plie
ninis lynas.

♦**

...Jei druską išskirtum iš jūrų ir 
vandenynų ir išsklaidytum ją ant 
žemės paviršiaus, tai gautųsi 500 
pėdų aukštumo pluta?

**♦
...Ohio upe ir jos intakais pra

bėga daugiausia vandens Ameri
koje?.
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VAIVORYKŠTĖ. Kr. Donelaičio 
Lit. Mokyklos mokinių metraštis. 
1977-1978 mokslo metai. Prasmin
gu dail P. Aleksos viršelio piešiniu 
papuoštas 124 psl. leidinys; spau
dai paruošė R. Kučienė.

Turinyje — mokinių rašiniai iš 
einamo literatūros kurso, laisva 
kūryba, poezijos bandymai. Daug 
nuotraukų iš mokyklinio gyve
nimo.

GABIJA. LS Seserijos Vyriau
sios Skautininkės biuletenis. 1978 
kovas — Nr. 5 ir 1978 liepa — Nr. 6. 
Redaguoja s. Ir. Šerelienė, ad
ministruoja ps. D. Juodgudienė.

Tai jau nebe biuletenis, bet 36 
psl. žurnalas, dailiai laužomas, 
gausus žiniomis, suvažiavimuose 
skaitytomis paskaitomis, nuotrau
komis iš Seserijos vienetų veiklos.

VYRIAUSIO SKAUTININKO 
KRIVŪLĖ, 1978 gegužė, Nr. 6. 

8 psl. labai kondensuoto turinio 
(įsakymai, pranešimai, informa
cija) biuletenis LS Brolijos vado
vams.

LIEPSNA. “Liepsnos” stovyklos 
(Chicagos Aušros Vartų ir Kerna
vės skaučių tuntų) laikraštėlis. 11 
rotatorium spausdintų puslapių. 
Redaktorė — jauna Aušros Vartų 
tunto sesė Snieguolė Zalatoriūtė.

BUDĖK! LSS VI Taut. Stovyk
los leidinėlis. Jame randama visa 
informacinė medžiaga apie abi šių 
sukaktuvinių metų TS, supažindi
nama su stovyklų vadovais (nuo
traukomis), įdėta stovyklos pro
grama. Pabaigoj keli tušti pusla
piai autografams surinkti“. Leidi
nėlis 66 psl., su dviejų spalvų sto
vykliniu piešiniu viršelyje.

DIEVE, BUDŽIU! Išleido LSS 
VI TS vadija. Įvairios stovyklinės 
maldos, mišių skaitymai. 34 psl. 
kišeninio formato knygelė dailiu 
dail. a. Kurausko viršelio piešiniu.

ALELIUJA! Giesmės jaunimui. 
62 psl. giesmių rinkinys. Paruošė 
Sesuo Bernadeta Matukaitė. Iš
leido Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserys Putnam, Conn.

BUDĖKIME. LSS Anglijos 
Rajono leidinys. 1978 pavasaris. 
32 psl. 4 kartus į metus išeinantis 

žurnaliukas, prirašomas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Redaguoja redak
cinė kolegija, administruoja J. 
Levinskas, 11 Willcock House, St. 
Marks Rd., Derby. DE2 6AJ, 
England.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTY- 
BĖS FONDAS 1975-1977. Leidinė
lis apie mūsų augantį skautiškąjį 
fondą. Informacinis 18 psl. leidi
nėlis su rėmėjų sąrašu, valdybos 
narių ir atstovų adresais.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽ
NYČIOS KRONIKA. Pogrindžio 
leidinys IV tomas. Nr. 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31. 1976-1978. Iš
leido Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 S. 
Talman Ave., Chicago, Ill. 60629. 
Tiražas — 5000 egz.

LKB Kronikos yra pavergtos ir 
persekiojamos lietuvių tautos 
šauksmas mums ir laisvajam pa
sauliui.

LIETUVIŲ DIENOS. Rugsėjo 
nr. Gausiai nuotraukomis ilius
truotas žurnalas su anglų kalbos 
priedu. Redaguoja redakcinė kole
gija. Leidžia Ant. Skirius, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, Ca. 
90029. Metinė prenumerata — 
15 dol.

IŠ LS FONDO
VEIKIOS

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDUI 
AUKOJO:

: (Tęsinys)

50. Olga ir Steponas Vaitkevičiai, 
Anglija (viso $12.25) $10.25

52. Veronika Braziulevičienė, Cleveland, O. 
(viso $35.00) 10.00

65. Anelė ir Gerardas Juškėnai,
Cleveland, O. (viso $30.00) 5.00

94, Algis Muliolis, Euclid, O. (viso $15.00) 5.00
96. Vytautas Civinskas, Cleveland, O.

(viso $12) 2.00
119. Konstancija Šlapelienė, Euclid, O.

(viso $8) 3.00
121. G. ir S. Matai, Independence, O.

(viso $15.00) 5,00
150. Stasys Liepas, Boston, Mass, (viso $20) 10.00
172. Stepas Šurkus, Worcester, Mass.

(viso $21) 10.00
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Nuoširdžiai dėkojame sesėms ir broliams iš VI 
Tautinės Stovyklos JAV, mus

pasveikinusiems, 
palinkėjusiems sveikatos ir 
apdovanojusiems. , , , , ....Labai ir labai aciu!

Budėkime! Jūsu 
Ona ir Antanas Saulaičiai

Oakville, Conn.

REDAKC. PASTABA: v.s. Ona Saulaitienė, daug 
metų negalavusi širdimi, praeitų metų rudenį sun
kiau susirgo. V.s. A. Saulaitis, tarpais su maža pa
galba iš šalies, ligonę globoja, gamina valgį, rūpina 
kitus namų reikalus ir sergančiąją slaugo, nes ji pati 
tuo tarpu negali nei atsigulti nei atsikelti be pagal
bos, bet gali palaikoma kiek pavaikščioti.

Mūsų mielajai Skautų Aido redakcijos narei v.s. 
Onai Saulaitienei nuoširdžiai linkime stiprėjančios 
sveikatos.

215. I. ir A. Kereliai, Palos Park, Ill.
(viso $150) 50.00

233. G. ir J. Asminai, Livonia, Mich.
(viso $152.65) 52.65

312. O. Rinkevičienė, Toronto, Ont. (viso $4) 2.00
322. Valentina ir Balys Barkai, Concord,

Australia 10.00
323. Ona ir Petras Laniai, Elizabeth, N.J. 20.00
324. So. Boston Lietuvių Piliečių Draugija,

So. Boston, Mass. 50.00
325. Nežinoma aukotoja, Newark, N.J. 5.00
326. Stasys Ilgūnas, Rochester, N.Y. 20.00
327. a.a. Broniaus Makaičio atminimui,

Norwood, Mass. 35.00
328. Bostono Vilkiukų Draugovė,

Boston, Mass. 10.00
329. a.a. Janinos Steponavičienės atminimui,

Euclid, O. 100.00
330. a.a. Marijos Giedraitienės atminimui,

Seven Hills, O. 290.00
331. Bronė ir Vladas Kupsčiai, Manchester,

Anglija 2.00
332. Dana ir Gediminas Surdėnai,.

Blackwood, N.J. 10.00
333. Henrikas Savickas, Philadelphia, Pa. 20.00
334. Aušra ir Charles Zerr, Glenside, Pa. 25.00
335. Darija ir Gediminas Dragūnai,

Philadelphia, Pa. 10.00
336. a.a. Stanislovos Venclauskienės

atminimui, Wolcott, Conn. 100.00
337. a.a. Adelės Kubiliūnienės atminimui,

Kirkland, O. 10.00
338. a.a. Albino Hendos atminimui,

Elliot City, Md. 5.00
339. Ramūnas Švarcas, Seven Hills, O. 5.00
340. Rūta ir Eimutis Šovos Madenhėad Berks,

Anglija 2.00
> 341. Kazys Bartys, Elizabeth, N.J. 10.00

342. Vincas Tamošiūnas, Detroit, Mich. 10.00
343. Eugenija Bulotienė, Detroit, Mich. 10.00
344. Vytautas Čhainauskas - Chamas,

Cicero, III. 15.00

345. Ona ir Kęstutis Pliuškoniai, Huntington
Valley, Pa. 25.00

346. Aniliora ir Putinas Mašalaičiai,,
Wayne, Pa. 25.00

347. R. Kubiliūnaitė, Kirkland, Pa. 10.00
348. Viktorija ir Karolis Bertuliai, ,

Chicago, Ill. 10.00
349. Leonas Knopfmileris, Lehigh, Fla. 25.50
350. Juozas Svilas, Hamilton, Ont. 100.00
351. Antanina ir Julius Bulotos, Littleton, Col. 10.00
352. Ona ir Mikas Naumąnai, Cleveland, O. 20.00
353. Pranas Karalius, Burton, O. 5.00
354. Zenonas Dučmanas, Wickliffe, O. 5.00
355. Gediminas Puškorius, Cleveland, O. 1.00
356. a.a. Adelės Blynienės atminimui,

Cleveland, O. 5.00
357. Waterburio Skaučių Židinys,

‘Waterbury, Conn. 30.00
358. Nellie Feldman, Rochester, N.Y. 30.00
359. Albina ir Juozas Baškauskai, Brockton,

Mass. 10.00
360. Regina ir Rotislav Bederiai, Westwood,

Mass. 10.00
361. Kristina ir Antanas Vitkai,

Petersborough, Anglija 10.00
362. Vincas Piragis, S. Boston, Mass. 15.00
363. Lietuvos Vyčiai, 17 skyrius, S. Boston,

Mass. 10.00
364. Emilija ir Romualdas Bielkevičiai,

Brockton, Mass. 10.00
365. Aleksas ir Agnė Beresnevičiai,

Webster, N.Y. 100.00 '
366. Karolis Rusinas, Etobicoke, Ont.,

Canada *20.00
367. Jonas Yčas, M.D., Toronto, Ont. Canada *50.00
368. Marija ir Vladas Bačiuliai, Willowick, 0. 3.00
369. Jadvyga Budrienė, Strongville, 0. 25.00
370. Marija ir Vaclovas Valiai, Cleveland, O. 10.00 
* — Kanados doleriai

Pastaba: Šalia pavardžių esantieji numeriai yra 
Fdndo aukotojų sąskaitų numeriai eilės tvarka.
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AMŽINYBEI PAŠAUKUS... M. Vaitkus

Ar tu žinai, 
ką reiškia žemėje nerast sau vietos 
po milžinais skliautais nakties žvaigždėtos 
ir neapsakomai kažko skaistaus ilgėtis, 
kas nuostabiam sapne tau buvo švietęs?..

Mylimo tėvo ir senelio

A.A. VILHO PULLINEN

netekus, sūnų. Juhani, nuoširdų skautų bičiulį, sesę 
Pajautą, Australijos rajono vadeivą Ir jaunuosius jų 
šeimos narius nuoširdžiai užjaučia

LSS Tarybos Pirmininkė, 
Vyriausi Skautininkai ir 
visi Australijos išvykoj 
dalyvavę sesės ir broliai

Veiklios, 
visų mylimos 
Hartfordo
Neries tunto 
sesės 
vyr. sk. RAMUTĖS PALIULYTĖS

gyvenimo kelyje Viešpaties ranka įrašė kelio 
ženklą, vedantį ją į Jo amžinuosius sodus. Iš ten ji 
jau žvelgė j seses ir brolius, besirenkančius į VI 
Taut. Stovyklą, kurioje ir ji ruošėsi dalyvauti. Deja, 
kelio ženklas rodė kitą kelio kryptį...

Tai ivyko rugpjūčio 8 dienos vakare, staiga, 
netikėtai.

Didžio skausmo prislėgtus jos tėvelius, sesutę, 
Neries tunto seses ir visus artimuosius seseriškai 
guodžia ir kartu liūdi

LS Seserijos Vyriausia Skautininkė 
ir visos sesės

įEiira * v v v v 
gg LAIKO 
ĮŽODŽIAI

LIETUVIŲ FONDAS 
NEPAMIRŠO SKAUTŲ AIDO

Šių metų pavasarį LIETUVIŲ 
FONDO vadovybė mus labai pra
džiugino didele finansine parama — 
per JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Tarybos pirmininką Br. 
Juodelį SKAUTŲ AIDUI buvo 
prisiųsta 500 dol.

Savo laiške LSS Tarybos pirmi
ninkei v.s. L. Milukienei Šviet. Ta
rybos pirmininkas taip rašo: “LB 
Švietimo Tarybos vardu dėkoju 
Jums ir Lietuvių Skautų Sąjungai 
už aktyvią veiklą lituanistinio 
švietimo išlaikyme. Linkiu SKAU- 

i TŲ AIDUI dar daug metų šviesti 
mūsų jaunimą”.

Ši efektinga auka ne tik sutvir- 
! tino mus finansiniai, bet drauge 

buvo ir maloni staigmena matant, 
kad LF vadovybė įvertina mūsų 
pastangas ir SKAUTŲ AIDO žur
nalą laiko naudinga skaityba lietu
vių jaunimui.

Nuoširdžiai skautiškai dėkojame 
LIETUVIŲ FONDO vadovybei, 

. Fondo Pelno Skirstymo Komisijai 
ir mūsų broliui jjy.s. Br. Juodeliui 
už įvertinimą ir auką. Ši LF dovana 
įgalins mus išleisti specialų VI TS 
spalio mėnesio numerį, kuris ski
riamas šių sukaktuvinių metų 
antrinei Taut. Stovyklai JAV.

Savo ruožtu linkime LIETUVIŲ 
FONDUI sparčiai augti, stiprėti ir 
džiaugtis didžių darbų rezultatais!

RAŠYTOJAS APDOVANOJO 
SKAUTUS

Žinomas mūsų rašytojas p. 
POVILAS KESIŪNAS padova
nojo LS Brolijai 120 egzempliorių 
savo knygos “Tarp žalsvų palapi
nių”.

Šią knygą gavo dovanų skautai, 
kurie pasižymėjo VI-je Taut. Sto-

Lietuvcs Nacionalinė
M. Mažvjdp Biblioteka 

vykioje Paxton, Mass.
Už šią vertingą ir jaunimui tin

kamą dovaną rašytojui Povilui 
Kesiūnui tikrai nuoširdi, skautiška 
padėka!

LS Brolijos
Vyriausias Skautininkas

RELIGINĖS VEIKLOS 
PLANAVIMAS

Kartu su 12 kitų asmenų, dir
bančių religinio švietimo srityje, 
Toronte rugsėjo 15-16 religinio 
auklėjimo pasitarime dalyvavo 
LSS vyr. dvasios vadas s. kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, VI Taut. 
Stovyklos religinės programos 
vedėja ps. fil. sesuo Igne Marijo- 
šiūtė ir v.s. kun. Ant. Saulaitis. 
Aptarę parapijų, mokyklų, organi
zacijų ir stovyklų religinę bei litur
ginę programą, sąskrydžio dalyviai 
rekomendavo, kad dirbą šioje sri
tyje lankytų tolimesnio lavinimosi 
kursus, kad organizacijų ir sto-
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vykių programose patys vadovai 
jaustųsi atsakingi ir už tikybinį 
savo narių auklėjimą, kad pasau
liečiai vis gabiau jungtųsi į religinių 
programų pravedimą ir naudotųsi 
medžiaga, kuri jau paruošta, ruo
šiama ir perduosimą per aplink
raštį; ją šios srities darbuotojams 
leis Lietuvių katalikų tarnyba 
Brooklyne.

MUZIKO BR. JONUŠO 
STIPENDIJA

ROBERTUI SALDŽIUI

Ši; 1000 dol. stipendiją, kuri 
kasmet bus skiriama veikliam lie
tuviui jaunuoliui lituanistikai stu
dijuoti, šiemet buvo paskirta 
Robertui Jonui Saldžiui, gyvenan
čiam Sao Paulo, Brazilijoje. Sti
pendijos steigėja p. Emilija Jonu
šienė buvo ir kandidatui parinkti 
komisijos pirmininke.

Brolį Robertą Saldį daugelis 
prisimename iš jo viešnagės 
Amerikoje ir Kanadoje prieš dve
jus metus, kai jis stovyklavo čia 
net keliose stovyklose kartu su ps. 
Eug. Bacevičiene ir Beatriče Bace
vičiūte. Robertas — inžinerijos 
studentas, nuo mažens skautas, 
gerai kalba ir rašo lietuviškai, 
veiklus jaunuolis.

Džiaugiamės šios premijos pa
skyrimu broliui Robertui; nuošir
džiai jį sveikinam, linkėdami gilin
tis ir veikti lietuviškoj dirvoj Bra
zilijos lietuvių tarpe.

Brolis Robertas Jonas Saldys ir 
ps. Eug. Bacevičienė — “Mūšy, Rū
telės” stovyklos- vadovai Brazili
joje.

v.s. kun. A. Saulaičio nuotr.

SESE, BROLI, ATSILIEPK Į 
PLJS KVIETIMĄ — 

DALYVAUKJOS 
SKELBIAMAM RAŠINIŲ 

KONKURSE!

KAS GALI DALYVAUTI

— visų kraštų lietuvių jaunimas 
nuo 16-35 m. amžiaus, išskyrus 
centrinės PLJS valdybos narius.

AMŽIAUS SRITYS

— konkursas padalintas į dvi 
dalis pagal amžių:

a) 16-24 m.
b) 25-35 m.

RAŠINIŲ SRITYS

a) BELETRISTIKA - grožinė 
literatūra: apysaka, anekdotas, 
novelė ir pan.

b) POEZIJA — eilėraštis ar eilė
raščių rinkinys.

c) ŽURNALISTIKA - reporta
žas, aprašymas tikro įvykio, svars
tymas aktualaus klausimo ir pan.

d) DVIKALBĖ SRITIS: nemo
kantiems lietuviškai — dalyvis 
parašo straipsnį savo krašto kalba; 
rašinio turinys turi liesti lietuvišką 
temą; rašinys turi būti ne beletris
tinio, bet žurnalistinio pobūdžio; 
autorius pasirūpina, kad kas nors 
išverstų jo darbą į taisyklingą lie
tuvių kalbą.

TEMOS IR ILGIS

— dalyviai laisvai pasirenka 
temą ir rašinio ilgį.

KUR IR KAIP SIŲSTI

— rašiniai turi būti mašinėle 
rašyti, naudojant kas antrą eilutę; 
ant kiekvieno lapo pažymėti 
SLAPYVARDĮ, o į atskirą vokelį 
įdėti tikrą pavardę ir adresą; pa
žymėti amžiaus grupę ir rašinio 
sritį; dvikalbės srities dalyviai 
siunčia originalą ir vertimą; raši
nius siųsti į būstinę: PLJS KON
KURSAS, 1573 Bloor St. W„ 

Toronto, Ont., Canada M6P 1A6 iki 
1978 M. GRUODŽIO 1 D.

VERTINIMO KOMISIJA

— komisiją sudaro trys akade
mikai: dr. R. Šilbajoris, dr. D. Va- 
liukėnaitė, V. Mickevičius.

PREMIJOS

16-24 M. -
PIRMA premija kiekvienoj raši

nių srity = $150.*
ANTRA premija kiekvienoj ra

šinių srity = $50.

25-35 m. —
PIRMA premija kiekvienoj raši

nių srity = $200.
ANTRA premija kiekvienoj ra

šinių srity = $75.

*kanadiški doleriai

BROŠIŪRA

— PLJS paskelbs visų dalyvių 
pavardes, kraštus ir rašinių temas. 
Jei atsiras labai gerų rašinių ar 
eilėraščių, PLJS juos išspausdins 
specialioje brošiūroje, kuri bus 
platinama IV jaunimo kongreso 
metu.

*♦*
Norime padėkoti visiems kon

kurso mecenatams. Lig šiol mums 
prižadėjo ar jau įteikė aukas šie 
vienetai ir paskiri asmenys: 
Rodney miestelio lietuvių klubas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
Žurnalistų Sąjunga, Vydūno Jau
nimo Fondas, Kanados LJS, P. 
Adamonis (Montrealis), V. Matu
laitis (Weston), V. ir G. Agurkiai 
(Hamiltonas), L. Balsys (Torontas), 
O. Šiurnienė (Delhi), J. ir A. Kutra 
(Santa Monica). NUOŠIRDUS 
AČIŪ! Kadangi šių mecenatų 
aukos nepadengs visų premijų, 
PLJS mielai priims aukas iš kitų 
žmonių, kurie domisi lietuviško 
žodžio išlaikymu mūsų jaunimo 
tarpe.

K. Parėštytė,
PLJS
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DIDŽIOJI SC HD. I
BRAZILIJA

Šiuo metu vienete yra apie 60 
skautų-čių, vilkiukų ir paukštyčių. 
Dirbama pasiskirsčius į 2 drau
goves.

Skautų Gedimino dr-vės draugi
ninkas — Robertas J. Saldys. 
Draugovę sudaro dvi skiltys: 
Lokių — skiltininkas Fl. Bacevičius 
ir Erelių — skiltininkas D. Saldys. 
Vilkiukų — Baravykų — būreliui 

Mūsų tolimieji broliai P. Ameri
kos žemyne, Brazilijoje. Ir ten aidi 
lietuviškas žodis, skautiška daina.

v.s. A. Saulaičio, SJ, nuotr.

vadovauja P. Jurgilas.
Skaučių Nidos dr-vės draugi

ninke yra N. Guzikauskaitė. Drau
govėje veikia 3 skaučių skiltys ir 1 
paukštyčių būrelis. Pelėdų skilties 
skiltininkė yra D. Kuniskytė, 
Gegučių — B. Bacevičiūtė, Vove
ryčių — R. Jurciukonytė. Su

Sesės Gegutės, užkukuokit!
Iš k. i deš.: S. Greičiūtė, S. Holh, 

S. Berbelytė, C. Zalubaitė, B. Mi- 
leikytė ir A. M. Misevičiūtė. 

paukštyčių — Peteliškių — būreliu 
dirba S. Saldytė.

Juozo Lukšos sk. vyčių būrelio 
vadas yra P. Jurgilas.

Sausio mėnesį 20 Palangos 
viet-jos skautų-čių dalyvavo Uru
gvajuje, P. Amerikos Kongreso 
stovykloje, kur pirmą kartą turėjo 
progos susitikti ir susipažinti su 
keliais skautais iš Argentinos, 
vadovaujamais M. Barzdžiūtės.

Velykų metu lietuviai laimėjo 
pirmą vietą margučių konkurse- 
suruošė lenkų bendruomenė, 
džiausią dalis premijuotų margučių 
buvo marginti mūsų skaučių.

Palangos viet-jos Geležinio Vilko 
stovykla įvyko apie 100 km nuo 
Sao Paulo, p. Šimkūnų ūkyje. Sto
vyklai vadovavo D. Zalubienė ir A. 
Černiauskaitė - Fernandes. Joms 
talkininkavo p. O. Zalubienė ir p. 
O. Banevičienė. Religinę programą 
paruošė kun. P. Rukšys. Stovyklos 
komendantu buvo R. J. Saldys, 
sporto vadovu — Fl. Bacevičius.

Dieną užsiėmimai vyko lauke, 
prie upelio, o vakarais (kurie buvo 
gana šalti) programa vykdavo 
pastato viduj, prie židinio.

ps. Eug. Bacevičienė, 
Palangos viet-jos 

vietininkė
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CHICAGO

KARŽYGIAI 
GEDIMINO PILIES 

MUS SKAUTIŠKU KELIU 
LYDĖS!

Pagal senas Rako stovyklavietės 
tradicijas kasmet čia. įvyksta 
Chicagos skautų stovykla. Šie 
metai tų tradicijų nepakeitė. Susi
rinko septyniasdešimt penki sto
vyklauto jai-os į “Gedimino Pilies” 
(Lituanicos ir Nerijos tuntų) sto
vyklą. (Antra tiek suvažiavo į 
“Liepsnos” stovyklą, kurią sudarė 
sesės iš Aušros Vartų ir Kernavės 
tuntų).

Stovyklautojų didžiausias būrys 
buy o jaunesnieji skautai ir skau
tės; stovykla buvo skirta jiems. Jie 
smarkiai dirbo, žaidė, dainavo ir 
lakstė. Kiekvienas stovyklautojas 
su “jigsaw” piūklu išpiovė sau 
geležinį vilką ir užsiklijavo jį ant 
skydo. Kitas įdomus darbelis buvo 
grybų lipdinimas. Mažiesiems la
biausiai patiko šokiai ir kaukių 
balius. Tris kartus dalyvavome 
tokiuose linksmavakariuose. Nak
tinius žaidimus jaunieji skautai irgi 
pamėgo.

Skautai panašiai išsipiaustė 
geležinius vilkus, bet jie su sesėm 
iš “Liepsnos” stovyklos rungty
niavo, žaidė ir mokėsi skautora- 
moje.

Sporto diena buvo mūsų iškil
mingiausias įvykis. Joje vadovai, 
skautai, vilkai, bebrai, ūdrytės ir 
“priešai” iš “Liepsnos” rungty
niavo. Didžiausias sporto dienos 
“karas” buvo virvės tempimo 
rungtynės. Iš abiejų pusių sto
vyklų dalyviai. tempė virvę ir... 
POKŠT! Ji trūko net keturis 
kartus! Tos rungtynės išėjo 
lygiom.

Visi stovyklautojai ir vadovai 
lauks kitų metų vasaros vėl sukurti 
panašią stovyklą — jaunesniems.

valt. Vilius L. Dundzila 
Lituanicos tuntas, 

Chicago, Ill.

Prityrusios skautės parado ri- Lietuvių Skautų Brolijos ateitis 
kiuotėje. tvirtai žengia!

Tai “Dainų šalies" sesės.

Lituanicos jaunieji broliai Rako 
ąžuolų lapijos fone klausosi pasa
kojimo. Atrodo, jiems labai įdomu.

Alg. Korzono nuotr.
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Mūsų veteranai prie sukaktuvi
nio laužo.

Iš k. į deš.: v.s. M. Bamiškaitė, 
v.s. A. Saulaitis, v.s. O. Zailskienė, 
v.s. V. Šenbergas ir v.s. P. Jurgėla.

Girdžiu ne syk balsą, klausyk!
Nors tu ir viens, būk kaipo pliens!

Skautai vyčiai žengia.
Visos nuotraukos v.s. VI. Bace

vičiaus.

CLEVELANDAS

LIETUVIAI AMERIKIEČIU 
SKAUTU PARODOJE

Pilėnų tunto Vytauto dr-vės 
skautai dalyvavo BSA. Cleveland 
Council Rytų rajono rengiamoje 
parodoje. Paroda vyko gegužės 20 
ir 21 Euclid Square Mall patalpose. 
Jos tikslas buvo parodyti atskirų 
vienetų darbus ir apibūdinti jų 
veiklą. Dalyvavo keliolika ameri
kiečių skautų ir skaučių draugovių, 
jų tarpe lietuviams atstovavo Vy
tauto Didž. dr-vė. Jai jau keleri 
metai sėkmingai vadovauja ps. 
Remigijus Belzinskas. Tai pats 
skaitlingiausias Pilėnų vienetas, 
kuriam priklauso skautai kandida
tai, skautai ir prityrę skautai. Tad 
vyriausiu lietuviškos parodėlės 
šeimininku ir buvo brolis Remi
gijus.

Buvo labai smagu matyti lietu
vių skautų parodėlę — vieną iš iš
samiausių eksponatais, tvarkingai 
ir skoningai paruoštą. Puošnų 
įspūdį teikė lietuviškų motyvų 
parodos pastovai, šalia trispalvė, 
Amerikos bei tunto vėliavos.

Lentose buvo pilnas SKAUTŲ 
AIDO komplektas ir keletas spe
cialiai paruoštų nuotraukų rinki
nių: draugovės iškilmingų1 sueigų, 
iškylų, bei stovyklų. Čia ypač tal
kininkavo v.sk. Vladas Bacevičius, 
sudaręs Clevelando skautijos 25 m. 
sukaktuvinį rinkinį ir Australijoj 
vykusios Tautinės stovyklos vaiz
dų pynę. Ant stalų skoningai iš
dėstyti skautiški leidiniai, vadovė
liai, stovyklų ženkleliai.

Ypatingą žiūrovų dėmesį pa
traukė mugių darbai, medinės 
koplytėlės, inkilai, žvakidės, tauti
niais raštais dabinti suoleliai. Vie
noj lentoj kabėjo architekto E.

BSA pareigūnas susipažįsta su 
mūsų SKAUTŲ AIDU.

Iš k. į deš. broliai: A. Spirikaitis, 
R. Belzinskas ir A. Miškinis.

VI. Bacevičiaus nuotr.
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Tie, kurie rūpinosi lietuvių 
skautų reprezentacija amerikiečių 
skautų parodoje.

Iš k. į deš.: A. Miškinis, 
SKAUTŲ AIDO bendradarbis v.s. 
VI. Bacevičius ir ps. R. Belzinskas.

VI. Bacevičiaus nuotr.

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI

GARBĖS
PRENUMERATA - $10.00

D. ir V. Radzevičiūtės, Arlington, 
Ill.

Vyr. skautė L Belzinskaitė, pa
rodoje išpuošusi lentą, kur ekspo
nuojami SKAUTŲ AIDO nume
riai. Čia pažymėta, kad žurnalas 
švenčia savo 55-ių metų gyvavimo 
sukaktį.

VI. Bacevičiaus nuotr.

Kersnausko skautams suprojek
tuotos koplytėlės braižinys, šalia jo 
jau dailiai iš medžio išbaigtas ga
minys.

Labai darbščiai broliams talkino 
vyr. skautė Iris Belzinskaitė, 
kruopščiai paruošusi visus įrašus ir 
pagaminusi spalvotą žemėlapį, kur 
vėliavėlės žymėjo keturių žemynų 

miestus, kuriuose randasi lietuvių 
skautų vienetai.

Visą parodos metą buvo apstu 
budinčių skautų, ir jie mielai pra
einantiems žiūrovams suteikdavo 
pageidautas žinias. Buvo net ir 
amerikiečių vaikų, panorusių įsira
šyti į lietuvių skautų vienetą. 
Labai džiugu, kad mūsų jaunimas 
negaili laiko, pastangų ir sugebi 
taip pavyzdingai reprezentuot 
savo tautinei organizacinei veiklai

sesė Aid. Miškinienė

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

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

$10.00
K. Česnauskas, Chicago, Ill.
V. Braziulevičienė, Cleveland, Ohio

$5.00
D. Antanėlytė, Omaha, Nebr.
S. Šatienė, Warwick, R.I.
A. Treinys, West Roxbury, Mass.

$2.00
G. Stankūnienė, Cos Cob, Conn.
Vyt. Vaitkus, Parkdale, Australija

$1.90
J. Maslauskas, Derby, Anglija

$1.00
S. Muceniekas, Melbourne,

Australija
D. Monkus, Brockton, Mass.
J. Šimkienė, East Bentleigh,

Australija
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TORONTO OBUOLIU DIENĄ SKAUTAI 
SUTIKO KANADOS PREMJERĄ 

PIE RETI IC E J
Balandžio 22 d. kanadiečių orga

nizuotoje obuolių dienoje dalyvavo 
25 “Rambyno” tunto skautai ir 
vilkiukai, kuriems vadovavo ps. L. 
Saplys ir s.v.v.sl. G. Senkevičius, 
talkinami tėvų.

Dalyviai dėkingi būstinės šeimi
ninkei sesei 0. Balsienei, kuri visus 
skaniai maitino. Įdomu buvo tai, 
kad skautai Alvydas Saplys ir 
Simonas Namikas, pardavinėdami

WATERBURIS MARGOS DIENOS NERIES TUNTE

1978 m. vasario 19 atsisveiki
nome ir išleidome į Colorado 
veiklią Neries tunto tuntininkę s. 
Antaniną Bulotienę. Neries tuntas, 
kad ir negausus, bet gražiai veikė. 
Tuntininkės dėka turėdavome 
bendras Kūčias. Beveik visas 
Waterburio ir apylinkių jaunimas 
buvo suburtas į tautinių šokių 
grupę “Ratelį”. Su tautiniais šo
kiais jie dažnai pasirodydavo 
Waterburyje. ir plačiai apylinkėje; 
dalyvavo Tautinių Šokių šventėje 
Chicagoje. Visos sesės skautės

Prie Baltijos dr-vės stalo Ka
ziuko mugėje, Waterbury, sesės R. 
Norkutė ir I. Petruškevičiūtė.

K. Paliulio nuotr. 

obuolius prie “Royal York” viešbu
čio, netikėtai susidūrė su išeinan
čiu Kanados premjeru P. E. 
Trudeau ir jam pasiūlė obuolį. Jis jį 
paėmė ir įmetė dėžutėn auką. Pa
klausti mūsų skautai atsakė pri
klausą 226-tajai lietuvių grupei.

Didelės šio netikėto susitikimo 
nuotraukos buvo įdėtos Toronto 
dienraščiuose.

Č.S.

šoka “Ratelyje”. Dabartinė šokių 
grupės vadovė yra ps. Z. Čerkienė.

Kovo 5 d. turėjome Water- 
buryje, šv. Juozapo parapijos sa
lėje, Kaziuko mugę. Po Mišių, ku
rias laikė klebonas kun. J. Vil- 
čiauskas, sugrįžome į salę. Čia kun. 
J. Vilčiauskas perskaitė maldą į šv. 
Kazimierą, perkirpo kaspiną ir 
drauge su v.s. Danute Venclaus- 
kaite bei ps. J. Šatkauskiene 
atidarė Kaziuko mugę. Apgailes
tavome, kad dėl v.s. 0. Saulaitie- 
nės pablogėjusios ligos v.s. A. 
Saulaitis negalėjo būti su mumis.

Trys vyr. skautės, kurios buvo 
VI T. Stovykloj Australijoje, įren
gė Australijos kampelį su nuotrau
komis, žemėlapiais, knygomis, 
žvėrelių iškamšom, kengūros kai
lis, kuriame buvo daugybė skautų 
parašų. Didelę dalį daiktų pasko
lino v.s. A. Saulaitis. Vyr. sk. si. A. 
Bulotaitė, vyr. sk. si. R. Kemežaitė 
ir vyr. si. R. Paliulytė padainavo 
keletą dainelių. Vyr. sk. si. Ramutė 
Kemežaitė dainavo, pritardama 
gitara. Jaunimas (jame beveik visi 
skautai) pašoko 5 tautinius šokius. 
Programa buvo puiki.

Tėveliai ir svečiai lankė mugės 
stalus, apkrautus sesių turtu — 

: darbeliais, kuriuos per visą žiemą 
: dirbome. Sesių loterija buvo gau- 
■ šiai lankoma. Bet didžiausią pasi

sekimą ir pelną atnešė ps. Š. 
Petruškevičienės didžioji loterija.

Kavos ir pyragų stalas, tvarko
mas v.s. D. Venclauskaitės buvo 
įdomus mamytėms. Pirko ar ne, 
bet ėjo pasigėrėti gražiais keps
niais. Buvo pagaminti ir pietūs.

Po Kaziuko mugės kelios sesės 
aplankė sergančią v.s. 0. Saulai- 
tienę. Vyr. sk. si. Ramutė Keme
žaitė nusivežė savo albumą su 
nuotraukomis) iš VI T S Australi
joje ir kelionės vaizdus.

Motinos dieną, po šv. Mišių, va
žiavome į sesių Melnikaičių tėvelių 
gražią sodybą. Jų viename pastate 
pačios įsirengėme skaučių laikiną 
buklą. Ten ant stalelio pamerkėme 
tulpių puokštę su beržo žirginė
liais. Sienas išpuošėme paišytais 
ornamentais — motinos su kūdikiu 
ant rankų paveikslu; iš prikarpytų 
raidžių sudėjome šūkį: “Sveiki
name savo mamytes ir močiutes!”

Po trumpos programos buvo 
vaišės, žaidimai ir sportas. Vėliau 
visi vaišinomės. _ . T .Sese Juze

.Dalyvavusios VITS Australijoje 
ir išmokusios ten naujų dainų, pa
kartoja jas prieš Kaziuko mugės 
programą. Įsijautusi dainavo ir 
sesė Romutė Paliulytė (viduryje), 
po kelių mėnesių žuvusi automobi-, 
lio nelaimėje...

Jos dešinėje — vyr. sk. si. A. 
Bulotaitė, kairėje — vyr. sk. si. R. 
Kemežaitė. ' -

K. Paliulio nuotr.
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— Tėveli, duok man 10 centų!
— Ar tau neatrodo, sūnau, kad 

tu jau per didelis, jog visą laiką 
prašytum 10 centų?

— Gal ir teisybė, tėveli! Tuomet 
duok man dolerį, gerai?

***

Vilkiukų ekskursija apžiūri isto
rinio muziejaus eksponatus. Vienas 
jų ilgiau užtrunka prie faraono 
mumijos.

— Žiūrėk, — šaukia draugui, — 
kaip puikiai jis aptvarstytas!

— Tikrai! Matyt, kad jis buvo 
mūsų stovyklos ligoninėje.

**»

Vyr. skautas klausia vilkiuką:
— Ko tu verki, broli?
— Aš neverkiu, tik man ašaros 

.byra...

***

Mama, ramindama Andrių:
— Nieko stebėtino, kad tau dan

tis skauda. Tu tiek daug saldainių i 
suvalgei!

— Tai, mama, ne nuo saldainių! 
Aš saldainius kandu visais danti
mis, o man skauda tik vieną dantį, 
— atsako Andrius.

***

Vilkiukas klausia draugininką:
— Kaip atskirti kiškį nuo kiš- 

. kienės?
— Čiupk kiškį už ausų ir gerai 

įfeižiūrėk: jei pilkas — kiškis, jei 
pilka — kiškienė.

***

Besiruošiant religinės progra
mos egzaminams, kapelionas ilgai 
aiškino paukštytėms apie nuo
dėmę, maldą ir atleidimą. Pagaliau 
jis paklausė mažytę mergaitę:

— Ką mes privalome daryti, 
prašydami Dievą atleidimo?

— Pirmiausia privalome pada
ryti nuodėmę, — atsakė mažylė.

***

Draugininkas veda pašnekesį 
apie pirmąją pagalbą. Paaiškina 
apie staigius susirgimus ir ką rei
kia tokiu atveju daryti. Išvardina 
keletą staigių susirgimų, pamini ir 
apendicitą.

Pamatęs, kad Audrius, kurio 
tėtis gydytojas, dairosi pro langą, 
klausia jį:

— Audriau, ar gali mums ką nors 
papasakoti apie apendicitą?

— Hm... jis kainuoja apie 300 
dolerių.

Gydytojo laukiamajame kamba
ryje viena ponia žvilgterėjo į šalia 
sėdintį berniuką, kuris vis traukė 
nosį.

Neiškentusi paklausė:
— Ar tu turi nosinę?
— Taip, ponia, bet mano mama 

man neleidžia niekam jos skolinti, 
— atsakė sumišęs berniukas.

AUSTRALIŠKOM TEMOM

Viena Londono moteriškė nusi
pirko kengūros mėsos. Nežino
dama, kaip tokią mėsą paruošti, 
parašė savo giminaičiui Australi
jon, prašydama patarimo.

Užklaustasis parašė tokį pata
rimą: — Įdėk mėsą puodan, pripilk 
vandens ir prislėk švariai nuplautu 
akmeniu. Karts nuo karto šakute 
pabandyk akmenį. Kai akmuo su
minkštės, bus ženklas, kad ir ken- 
gūriena tinkama valgyti.

**♦

NAUJA BAROMETRŲ 
RušIS

Australijoje turistas sustojo 
pasikalbėti su iš jo krašto atvažia
vusiu imigrantu, kuris pajūryje 
kepinosi prieš saulę ir rankoje 
laikė virvės gabalą.

— Ką gi tu ten laikai? — pa-, 
klausė turistas.

— Čia mano oro rodiklis.
— Kaip gi tau virvės gabalas gali 

pasakyti koks oras?
— Labai paprastai — atsakė tas.. 

— Kai virvė pradeda judėti į vieną 
ir kitą pusę, tai žinau, kad vėjuota, 
o kai virvė šlapia, tai žinau, kad 
lyja.

***I
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