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PAŠTO DĖŽUTĖ

Miela Sese Redaktore,

Visų pirma noriu pasveikinti Jus 
ir visą SKAUTŲ AIDO kolektyvą, 
kuris darbuojasi Viešpaties vy
nuogyne — mūsų tautos atžalyne — 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga, 
palinkėti Jums ir viso pasaulio lie
tuviškam skautiškam jaunimui, 
kad jis nebijotų sunkaus darbo, nes 
darbą mes rišame su idealu ir su 
amžinu Grožiu, kuris yra mūsų 
gyvenimo tikslas ir prasmė.

Budžiu!

v.s. A. Mauragis, 
Australijos rajono vadas

P.S. SKAUTŲ AIDĄ dabar 
gauname per atsitiktinius pasiun
tinius; tai labai mums patogu, bet 
suprantame Jflsr - nsunkinimą.

A.M.

Mieli Sesės ir Broliai, išvykos į 
1 VI TS Australijoje dalyviai!

Prieš metus džiaugėmės Jūsų 
atvykimu į Australiją ir dalyva
vimu VI TS Gilwell Parke. Kartu 
šventėme Kalėdas ir sutikome 
Naujus Metus.

Išvykos metinių proga siunčiame 
.Jums visiems mūsų skautiškus 
sveikinimus ir linkėjimus. Tegu tas 
nutiestas tiltas tarp mūsų žemynų 
stiprėja!

v.s. fil. Balys Barkus, 
Sydney, Australia

...Daug nuoširdžių linkėjimų 
SKAUTŲ AIDUI ir visiems jo 
kolektyvo nariams. Ačiū už 
SKAUTŲ AIDĄ, - jis, kaip vi
suomet, labai įdomus. Jį gavę, 
skaitome net po kelis kartus!

v.s. Br. Žalys, 
Sydney, Australija

Miela Sese,

Kiekvienas SKAUTŲ AIDAS 
primena man dar, rodos, taip ne
seniai buvusią mūsų susiartinimo 
šventę — stovyklą pas mus ir visas 
gražias dienas, praleistas kartu, 
užsimezgusias draugystes...

Ir pasaulis, atrodo, mažėja — 
štai brolis Barkus, sesės Rita, Julė, 
Audronė ir visi kiti atvežė naujų 
įspūdžių iš Jūsų padangės. Vėl 
daug kalbėjom apie bendrus pažįs
tamus ir visokius įdomius nuoty
kius. Kaip gaila, kad*negalėjau būti 

kartu su Jumis...
Šia proga siunčiu Jums, miela 

Sese, ir SKAUTŲ AIDUI gražiau
sius skautiškus šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų linkėjimus. 
Teatneša jie Jums atnaujintos 
energijos ir viso geriausio!

Budėkime!

vyr.sk. v.si. Ginta Viliūnaitė, 
Newton, Australija

...Senas atvirukas, bet nauja 
sukaktis! Su geru vėju iš Floridos 
60 metų sukakties proga įvykusio 
minėjimo geriausi linkėjimai!

Pasirašė:

j.s. A. Alčiauskas 
v.s. Fel. Prekeris 
v.s. A. Kliorienė 
v.s. Br. Kliorė 
v.s. K. Grigaitis 
s. Al. Urbonas 
j.v.s. L. Knopfmilęris 
s. Bugarevičius 
v.s. V. Bražėnas

Perkelta į 8 pusi.
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IDĖJINĖS ŽVAIGŽDĖS
Savaitinis Kanados lietuvių laikraštis TĖVIŠKĖS 

ŽIBURIAI (Nr. 39 - 1494, rugsėjo 28 d.) įdėjo veda
mąjį straipsnį “Idėjinės žvaigždės”, kuriame yra pa
teikta daug sultingų minčių lietuviškosios skautijos 
ateičiai. Straipsnis įdomus tuo, kad būdingai išreiškia 
stebėtojų nuotaikas. Mūsų vadovams ir vadovėms 
pravartu su šiuo str. susipažinti.

*
Šiuo metu stipriausios jaunimo organizacijos išeivi

joje yra ateitininkai ir skautai. Neseniai ateitininkai at
šventė 65-rių metų veiklos sukaktį, o šiemet skautai mini 
60 metų sukaktį. Abiejų organizacijų veikla suklestėjo ne
priklausomoje Lietuvoje — jos ten išaugo, jos ten ir vėl 
atras natūralią savo dirvą politinėms audroms praėjus. Abi 
organizacijos yra išaugusios iš tradicinių savo krašto idea
lų, būtent, Dievo, tėvynės ir artimo. Idėjiniuose; pagrin
duose jos yra labai artimos, panašįos, tačiau savo metodais 
ryškiai skirtingos. Jų nariai, eidami per gyvenimą, žvelgia 
į tas pačias idėjines žvaigždes, bet žengia skirtingais ke
liais. Ir sunku būtų pasakyti kurių keliai yra geresni. Grei
čiausiai abiejų keliai yra lygiai geri, o keliavimo rezultatai 
priklauso nuo keleivių. Gali būti skaisčiausios žvaigždės, 
geriausi keliai, bet blogi keleiviai, nes nepakankamai nau
dojasi žvaigždžių šviesa ir nepaiso kelio gairių. Buvo lai
kai, kai vieni gyrė vieną kelią ir peikė kitą, net kovojo 
vieni su kitais. Tai vyko tada, kai į jauniiųo organizacijas 
buvo įpintas politinis momentas, nustelbiąs religinį bei 
idėjinį pradą'. Išeivijoje toji nedarna liko išlyginta, religi
nis pradas atstatyas į deramą vietą ir imta žvelgti į save 
idealus blaiviomis patirties akimis, šiandieną skautija, 
minėdama savo 60-metį, gali didžiuotis bei džiaugtis atras
ta pusiausvyra.

KIEKVIENA didesnė sukaktis yra kryžminė ta pras
me, kad verčia žvalgytis dviem kryptim — praeities 
ir ateities. Lietuvių skautijos praeitis, nors ir nėra 

plačiai žinoma, bet nėra jokia mįslė. Pirmoji lietuvių skau
tų draugovė gimė beveik kartu su nepriklausoma Lietuva 
jos uostinėje Vilniuje 1918 m. Su kovojančia Lietuva 
skautai kovojo, su augančia augo, su bręstančia brendo, o 
su pavergta Lietuva tapo pavergti. Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo apie 20.000 skautų bei skaučių. Dalis jų iške
liavo į laisvąjį pasaulį (apie 5000) ir čia atsteigė pąvergėjo 
sugriautą organizacinį gyvenimą. Likusieji pavergtoje Lie
tuvoje įsijungė į vietinio pasipriešinimo sąjūdį, kiek iš 
viso buvo galimas, bet skautiško gyvenimo okupacinėse 
sąlygose atsteigti negalėjo. Tad išeivijos skautai yra vie
ninteliai lietuvių tautos atstovai šiame sąjūdyje. Jie su 
drąsia viltimį. žvelgia į ateitį, nežiūrint didelių, i^šriško 
gyvenimo pavojų. Kiek galima matyti iš jų veiklūs, skau
tai tiki, kad nutautimo pavojus yra pražūtingas tiktai tiems, 
kurie jam pasiduoda. Mat, šis pavojus, kaip ir nuodai, pra
deda veikti tiktai tada, kai yra priimamas. Jei tokio tikė
jimo skautai neturėtų, neorganizuotų nė savo veiklos. Da- 
bargi matome, kad jų veikla gyva, plati, apimanti visą iš

eiviją. Paskutinės tautinės stovyklos liudija, kad jaučiamas 
netgi tam tikras sustiprėjimas.

ZW ENGDAMA per 60-čio slenkstį, lietuviškoji skautija 
pagrindinį savo ■ žvilgsnį turi nukreipti į netolimą 
ateitį. Ir tai ne jos pasyviai laukiant, bet intensyviai 

dirbant. Ateities pagrindas yra dabartis. Jei dabartis dar
binga, ateitis bus derlinga. Dėlto svarbiau yra ne senuo
sius žyniūnus pagerbti, o naujuosius paruošti. Vado prin
cipas skautų organizacijoje yra esminis. Be naujų vadų ne
bus nė ateities. Kiek matyti iš skautiškos informacijos, ta 
linkme ir einama, juoba, kad pati organizacinė sistema 
tam yra pritaikyta — vadai auklėjami, keliant juos į vis 
augštesnę pakopą, šioje srityje daugiausia dėmesio krei
piama į tautinį pradą. Išeivijos sąlygose tai natūralu, ta
čiau jose slypi ir apgaulinga pagunda, būtent, moralinį- 
religinį pradą laikyti antraeiliu, lietuviškumui nesvarbiu. 
Tokia pagunda yra pavojinga ir pačiam lietuviškumui, 
kuris kaip vertybė randa savo atramą moralinėje srityje. 
Kai jaunuolis užauga be moralinių-religinių pagrindų, 
menkavertis darosi jam ir lietuviškumas. Tiktai stiprios 
moralės žmogui patriotizmas yra vertybė. Tokiam tautos 
kančia yra ir jo kančia, tautos džiaugsmas — ir jo džiaugs
mas. Tai yra išreikšta ir skautijos šūkyje — Dievui, tėvy
nei, artimui. Tik jį reikia deramai perkelti į konkretų gy
venimą, išlaikant pusiausvyrą. Tuomet tie šūkio žodžiai 
visuomet bus idėjinės žvaigždės, vedančios į saugią ateitį.

♦♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ + 4
VI-JĄ TAUTINĘ STOVYKLĄ, ĮVYKUSIĄ 

TREASURE VALLEY, PAXV^N, MASS., DAR 
SVEIKINO ŠIE VIENETAI, O; JANIZACIJOS IR 
ATSKIRI ASMENYS (papildant spalio numeryje 
įdėtą sąrašą):

CHICAGOS SKAUTININKIŲ D.R-VĖ - v.s. M. 
Jonikienė ir s. Ir. Regienė

SAO PAULO BRAZILIJOJE SESĖS IR BRO
LIAI; jų vardu — draugininkai N. Guzikauskaitė ir R. 
J. Saldys.
. SKAUTŲ AIDO darbuotojų vardu — v.s. Sof. 
Jelionienė

s. P. PULLINEN, Australijos rajono vadeivė 
s.v. ps. VYT. MAČIULIS, Australija 
s. D. ČIŽAUSKIENĖ, Australija
LIETUVOS VYČIAI — Antanas M. Miner, pirm. 
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE - 

Povilas P. Dargis, pirm.
ATEITININKŲ FEDERACIJOS vardu - Vac. 

Kleiza
AMERIKOS LIETUVIŲ R. KAT. MOTERŲ 

SĄJUNGA — Julia Mack, pirm.
GINA ČAPKAUSKIENĖ, Kanada
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Už geresni &Wų kovojant

LIETUVIŲ SKAUTUOS 60 M. SUKAKTIS
Žmogaus gyvenimo amžius y- 

ra ribotas. Tėvus pakeičia vaikai, 
vieną kartą kita žmonių karta. 
Visi žino, kad taip įvyks jir todėl 
kiekvienas doras žmogus, žinoda
mas, kad reiks jam išeiti S šfe 
pasaulio, stengiasi palikti gyve
nimą gražesnį, kaip jį rado. Ar 
tai jam pavyksta, jau kitas klau
simas.

Žmonės, laukdami ar sulaukę 
savo saulėleidžio, ypatingu 
žvilgsniu žvelgia į tuos, kurie u- 
žims jų vietą. Vyresnieji, kol dar 
gyvi, stengiasi įtaigoti jaunes
niuosius, kad šie jų pėdomis eitų, 
kad pradėtus ir vyresniųjų dar 
nebaigtus darbus atliktų, lai
kytųsi pagrindinių doros dėsnių, 
puoselėtų religinius ir tautinius 
idealus, kad tautos gyvybės siūlą 
pratęstų.

Štai kodėl ir išeivijos lietuvių 
vyresnioji karta sielojasi savo jau
nimu, išlaiko lituanistines mo
kyklas, remia lietuviškas jauni
mo organizacijas.

Galima pasidžiaugti, kad išei
vijoje turime nemaža lietuviško 
jaunimo, i.no^s jis visas toli gra
žu nėra organizaciniu būdu ap
jungtas. Turime skautus, ateiti
ninkus, neolituanus; daug jauni
mo dalyvauja tautinių šokių gru
pėse, choruose bei ansambliuo
se, sporto klubuose. Nemaža da-- 
lis mūsų jaunųjų lanko pradžios 
ir vidurines lituanistines mokyk
las. Visos šios pastangos — su
burti mūsų jaunimą į organizuo
tus vienetus—be galo svarbios, 
remtinos.

Šia proga mes kiek ilgiau sus
tosime prie skautų organizacijos, 
kuri šiais metais švenčia savo 
60 metų amžiaus sukaktį?

Lietuvių jaunimo per skautų,- 
-čių organizaciją auklėjimo dar
bas pradėtas .1918.XI.1 Vilniuje, 
kai Čia Petras JurgeteVičiTR f da
bar Jurgėla, gyvena New Yoike), 
įsteigė pirmąjį lietuvių skautų 
vienetą, į kurį pačią pirmąją die
ną įsirašė 10 berniukų ir 2 mer
gaitės. *

Skautų organizacija nėra lie
tuvių išradimas. Ją įkūrė ir pir
muosius nuostatus parašė anglų 
generolas Robertas Baden - Pow- 
ellis, jauno žmogaus sielos žino
vas, gilus pedagogas. Jo darbo 
pradžia buvo kukli. Tačiau skau
tų a veikiai plito visame pasauly
je. Šiandien pasaulyje yra kelioli
ka milijonų skautų — skaučių. Jų 
yra beveik visose tautose. Komu
nistiniai kraštai draudžia skau
tišką veiklą, tačiau skautuos 
auklėjimo metodus bei jų neats
kiriamą dalį — uniformą, for
mas, stovyklavimą ir kitas prie
mones naudoja savo jaunimo au
klėjimui.

Lietuviuose skautijos idėjos 
taip pat turėjo nemažą pasiseki
mą. 1918 - 1949 m. per skautiš
kas eiles perėjo apie 100.000 mų- 
sų abiejų lyčių jaunuolių. Nū
dien lietuviškoji skautija yra 
skaičiumi didžiausia ir stipriau
sia lietuvių jaunimo auklėjimo 
organizacija. Lietuvių skautų,- 
-čių rasi beverk visose lietuvių 
kolonijose JAV-bėse, Kanadoje, 
Pietų Amerikoje, Australijoje, 
Vakarų Vokietijoje, D. Britanijo
je-

Skautų organizacijos narių pa
grindinis tikslas yra tarnyba Die
vui, tėvynei, artimui. Praktiškai 
jis išreiškiamas vienu trumpu 

žodeliu —budėki Tai reiškia- 
būk pasiruošęs padėti kitam, ku
ris pagalbos reikalingas; padėti 
bet kuriuo laiku ir bet kuriomis 
aplinkybėmis. Iš čia išplaukia 
kiekvieno skauto — skautės pa
reiga kasdieną padaryti bent vie
ną gerą darbelį. Nuo šios pa
reigos nėra atleidžiamas nei pats 
jauniausias, nei vyriausias skau
tas.

Šiuo principu yra paremta vi
sa skautiška- veikla. Jis labai 
reikšmingas. Niekas nereikalauja 
iš skauto, kad jis būtinai steng
tųsi atlikti labai didelius, kar
žygiškus darbus, noęs pasaulio 
ir mūsų skautai jų labai daug at ” 
likę. .

Tie, kurie šią gerojo darbelio 
praktiką į skautų nuostatus įrašė, 
gerai žinojo, kad iš daugelio ma
žų gerų darbelių savaime susida
ro dideli geri darbai; jaunuolis, 
įpratęs dar vaiku būdamas dary
ti geruosius darbelius, .šį kilnų į- 
protį savaime puoselėja ir visą 
gyvenimą.

*
Kaip minėjome, ^skautai yra 

tarptautinė organizacija. Visų 
tautų skautų tikslai, veiklos me
todai, net uniforma —panašūs. 
Tačiau iš esmės kiekviena tauta 
kiek kitaip pas save skautiškus 
metodus panaudoja. Ir mūsų 
skautų-čių organizacijos vadovai 
iš tarptautinės skautybės yra pa
ėmę kas joje yra geriausia, kas 
mūsų jaunimui ir lietuvių tautai 
kilniausia, naudingiausia.

Šiandieną nieks negali abejot’ 
mūsų skautijos lietuviškumu, 
nors mūsų skautų uniforma daž
nai primena' kitų tautų skautų 
uniformas. Po šia uniforma ir 
ženklais, kuriuos mėgsta jauni
mas, slepiasi didesni dalykai — 
pastangos per skautų organiza
ciją išlaikyti mūsų jaunimą lie
tuvišką. Taigi ne lietuvybė au
kojama skaūtiškieifis interesams, 
bet skautiški metodai turi padėti
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mūsų jaunimui išlikti gerais, re
ligingais, dorais, žmonėmis, ge
rais lietuviais.

Vadinasi, skautybė mums nė
ra tikslas, bet tiktai priemonė. Ir 
jeigu būtų galima sukurti geres
nę organizaciją kaip skautai, 
skautybė savaime- aipulty. -Deja, 
kaip gyvenimo praktika rodo, per 
60 metų mes, lietuviaipr per 70 
metų kitos tautos^ geresnės orga
nizacijos jaunimui nesukūrė.

Kaip pradžioje rašinio minėjo
me, mūsų skautija šiais metais 
švenčia savo 60 metų sukaktį. 
Tai labai reikšminga sukaktis. 
Vien tiktai faktas, kad ši organ i1- 
zacija išgyveno visą 'kapą metų 
amžiaus, apjungė ir dabar ap
jungia tūkstančius narių, rodo, kad 
jos veikla save pateisino, kad 
skautybė nesiruošia mirti ir ryž
tingai žengia į septintąjį amžiaus 
dešimtmeti.

liesa, 60 metų amžius atski

ram žmogui yra jau šiek tiek 
gąsdinantis. Bet mūsų skautija jo 
neišsigąsta: ji kasmet yra vis at
naujinama, atjauninama, sens
telėjusių vietoje papildoma nau
jais nariais ir todėl niekad ne
sensta. Atrodo, kad greičiausia iš 
visų mūsų jaunimo organizacijų 
Skautai išeivijoje mirs paskuti
niai..

“Draugui”, kurio redakcijo
je dirba ir iš skautiškųjų eilių 

•išėję žmonės, dienraščiui, kuris 
kiekvieną trečiadienį ir kitomis 
progomis daug vietos • skiria 
skautiškam gyvenimui pavaiz
duoti, tikrai malonu sveikinti 
mūsų lietuviškąją skautiją ir pa
linkėti toliau daryti geruosius 
darbelius Dievui, mūsų mielai* 
nelaimingai tėvynei ir visiems 
žmonėms.

Bronius Kviklys 
(Dienraščio ’’Draugo’1 
vedamasis) 

stovyklos maldą. Panašiai paty
rimo laipsnių reikalavimai rodo, 
kad turėtume mokėti gerąjį mazgą, 
piemenų kilpą, kryžminį surišimą. 
Tai nereiškia, kad neturėtume 
naudotis kitais mazgais ir kilpomis 
arba kad tik melstumėmės Bažny
čios mėgiamais tradiciniais žodžiais 
ir skautiškos šeimos maldomis. 
Kreiptis į Dievą ir su juo pasitarti 
galima ir savais žodžiais — tik, 
prašau, neriškime savos kūrybos 
mazgų: niekas nemokės jų išnarp
lioti. Dievui nesunku mūsų mintis, 
jausmus ir troškimus suprasti — 
jis mus gi geriausiai pažįsta — o 
svarbiausia, labai myli. Jam irgi 
malonu išgirsti mūsų asmenišką 
žodelį.

Asmeninė malda gali būti viešai 
kalbama, kai ji apjungia susibūru
siųjų mintis ir širdyje be žodžių 
kalbamą maldą. Vienoje stovykloje 
susirinkdavome vėliavos kelti pa
jūryje — iš lauko virtuvės sklido 
skanūs pusryčių kvapai — ir kas
dien kita skiltis turėjo progą už 
visus sukalbėti jos pačios sukurtą 
maldelę, kuri padėtų mums vi-

MŪSų ŽODELIS

Visada malonu gauti asmenišką 
laiškelį iš draugo ar draugės. Ne- 
visada galima greitai perskaityti, 
ypač jei braižas nelabai dailus. Dar 
sunkiau, jeigu gauni asmenišką 
laiškelį Morzės abėcėle — ir dar 
atvirkščiai parašytais žodžiais. 
Vieną tokį laišką dvi dienas skai
čiau, kol supratau, ką laiške rašo. 
Užtai didelės bendrovės įsigyja 
kompiuterinę rašomą mašinėlę, 
kuri iš juostelės pyškina laišką po 
laiško, lygiai tokį patį — tik asme
niškai atrodantį, kad firmos klien
tas nepaskaitytų pranešimo kažin 
kokiu beasmeniu pranešimu.

Mūsų skautiškos programos pa
brėžia, kad mokėtume mintinai 
kalbėti įprastines krikščionių ir 
lietuviškas maldas: Tėve mūsų, 
Sveika Marija, maldą prie stalo, 
skautų rytinę ir vakarinę maldą,
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siems džiaugtis gyvenimu, drau-: 
gyste ir dėkoti Dievui. Pirmom 
dienom skiltininkas ar skilties 
atstovė pasirašydavo žodžius, o 
vėliau įprato maldą tarti tiesiai iš 
širdies, be popierėlio. Panašiai bū
davo ir prie ant smėlio žėrinčio 
lauželio, kai glaudžiame ratelyje 
švęsdavome Mišias — protarpiais 
nutildavome ir kas tik norėdavo, 
išreikšdavo savą mintį arba kaip 
ugnies šviesa pasidalindavo savo 
garsiai tarta maldele.

Susitikti savo širdies gilumoje ir 
nuoširdžios draugystės aplinkoje 
su Dievu nėra lygiai tas pat, kaip 
eiti į dideles vaišes. Nereikia 
rengtis, dažytis, tvarkytis, šukuo
tis — ir tik tada žengti pro duris. 
Jau vien noras savo jausmus bei 
mintis kreipti į Dievą, su juo drau
giškai pasikalbėti malda, nes 
pats Dievas mus kviečia pabūti su 
juo ypatingesniu būdu, negu pa
prastai. Pakelti savo akis į tyrą 
dangų, pažiūrėti į besišypsančius 
draugus ar šeimos narius, ramiai 
atsidusti, kai širdis prislėgta — 
visa tai jau malda, nors ir nėra 
jokių žodžių. Padėkos, prašymo,
šlovės, gailesčio noras — jau mūsų 
žodelis, tartas gamtos Kūrėjui ir

KAPA METU

Po ruošos ir po kelionių, 
Susirinkę "Lobių klony", 
Čiauškiam .džiaugsmo kupini, 
Jubiliejų švęsdami.

Kapa metų nuplasnojo. 
Kai skautybė suliepsnojo 
Mūs pirmūno uždegta, 
Vilniaus kibirkštim skelta. 

Giedroje kaitriai kūrenos, 
Vėtrose Širdy ruseno, 
Po žaizdų ir po žaibų 
Plieskės žemėje švabų.

mūsų geriausiam Draugui.
Kartą kunigas' paklausė dešim

ties metų mergaitės “Kas yra 
Dievas?”. Vieni mokiniai buvo 
atsakę “Pasaulio Sutvėrėjas”, 
“Viešpats”, “Visagalis”, o mergaitė 
pasakė šitaip: “Kai aš jo šaukiuosi, 
jis išklauso manęs”. Jai Dievas — 
lyg žmogus, su kuriuo gali pasikal
bėti apie tai, kas žmogui svarbu ir 
įdomu. Gražiausia, kad mažos 
mergytės žodžiai buvo ištarti prieš 
kelis tūkstančius metų, kai nežino
mas autorius sukūrė kanklėmis ir 
dūdelėmis palydimą psalmę, kuri 
šiandien yra švento Rašto Senojo 
Įstatymo dalis.

Tai parodo, koks turtingas yra 
tikinčiųjų šeimos sukrautas maldų 
ir maldingų minčių lobis. Kai kam 
nęrs sunku susikaupti arba nori 
surasti žodžius, kurie pasakytų tai, 
ką nori Dievui ištarti, gali padėti 
ne tik mintinai mokamos maldos, 
bet ir kiti pagarbos žodžiai, sura
šyti maldaknygėje ar šventajame 
Rašte. Gal jose net atrastume tuos 
pačius žodžius, kurie kyla iš mūsų 
širdžių, kai savaip meldžiamės —
kaip atsitiko mažai mergaitei.

v.s. A. Saulaitis, SJ

Perbridus! vandenynus, 
vis našlaitė be Tėvynės 
Dega mumis jungdama, 
Lyg spiečiaus bičių mama.

O kada skardūs trimitai 
Lietuvai skelbs laisvės rytą, 
Ji po iškylos ilgos 
Vėl prie Nemuno liepsnos!

Sveiks, Pirmūne, sveika, Vadija, 
Sveika, Brolija, Seserija! 
Visa skautija valio,. 
Proga jubiliejaus Šio!

St. Radžiūnas

DRAUGYSTĖJE

KO SAUGOTIS

Eismo taisyklių esama ne tik 
mieste, bet ir miške. Per didelis 
iškylautojo neatsargumas ar nar
sumas kartais baigiasi nemaloniai. 
Patirta, kad negudru kelti kojos ir 
nesiekti ranka ten, kur negali ma
tyti: į plyšius, skyles, uoksas, olas 
ir pan. Tą esu pati išgyvenusi, kai, 
man siekiant griebti šaką virš gal
vos, širšė taip įgėlė, kad kelias 
dienas skaudėjo. Taip pat laiku 
pastebėjau gyvatę, besišildančią 
ant akmens, ir laiku sulaikiau 
žingsnį. Tikrai nuodingų gyvačių 
yra nedaug, bet geriau nuo jų ša
lintis, kad ir nenuodinga neįkirstų. 
Aišku, labai naudinga apie jas pa
studijuoti. (Ar žinojai, kad vienos 
slepia savo kiaušinius smėlyje, kad 
išsiperėtų, o kitos turi gyvus gy-

T. Gaidelytės iliustr.
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Baden-Powellio pieš.vačiukus?)
Bitės, vapsvos ir širšės ginda- 

mosios, išsigandusios skaudžiai 
gelia, bet jos tik kai kuriems nuo
dingos. Ką galima sakyti ir apie 
vorus? Paprastai jie padeda darži
ninkui ir ūkininkui apsiginti nuo 
kenksmingų vabzdžių, bet jie gali 
išgąsdinti, įgelti. Todėl geriausia 
palikti juos ramybėj, o bute jų 
niekad neliesti plika ranka. Nuo
dingų vorų yra palyginti nedaug, 
bėt verta susipažinti iš knygų su jų 
išvaizda kiekviename gyvenama
me krašte.

Laumžirgių nėra ko bijoti, nes 
jie tik gaudo uodus ir kitus vabz-
džius. Taip pat nėra priežasčių 
bėgti nuo bičių kamanių, turinčių 
lizdus žemėje ir labai naudingų 
gamtoje.

Jauni žvėrys mus žavi, ir esame 
linkę juos glostyti, nes laikome jų 
smalsumą draugiškumu. Žmogui 
priartėjus, jie išsigandę ginasi 
snapais, dantim, nagais — kuo tik 
įmano — o dažnai bebudį tėvai 
puola žmogų savo būdais. Kaip 
pats jaustumeis, jei miške staiga 
atsidurtum akis į akį su pavojingos 
išvaizdos milžinu?

P.P.

RUDENS LAPAMS 
KRINTANT

Kartais žmonės sako, kad. gra
žiausias metų laikas yra ruduo. 
Ypač visi gėrisi lapkričio mėnesiu, 
nes visur, kur tik pažvelgsi, me
džiai ir krūmai keičia savo spalvas. 
Tas gamtos pasikeitimo žaismas, 
atrodo, daugiausia visus ir sudo
mina. Bet, deja... Neilgai galime
gėrėtis šiuo Aukščiausiojo suteiktu 
gamtos grožiu, nes medžių lapai 
tuoj pradeda kristi žemėn. Lapų 
kritimas, lietus ir žvarbūs rudens 
vėjai keičia ir mūsų nuotaiką. Daž
nai mes susimąstome ir gailimės 
kažko netekę, kažko labai bran
gaus ir jau nebesugrąžinamo... 
Tokiomis dienomis prisimename ir 
mirusius — lapkričio mėnesį yra 
Vėlinių diena.

Iš gilios senovės jau žinome, kad 
mūsų protėviai taip pat prisimin
davo mirusius ir net su jais 
bendravo. Nors jie garbino gamtą 

bei jos pasireiškijnus, kaip saulę, 
mėnulį, žvaigždes, griaustinį ir kt., 
bet jie tikėjo ir į pomirtinį gyve
nimą. Jie tikėjo, kad mirusiojo 
žmogaus vėlė dar kartais klaidžio
davo ir pereidavo gyventi į medį, 
gėlę, paukštį ir,kt. Todėl ir turime 
išlikusių labai senų raudų ir liau
dies dainų, kuriose randame, kad 
gegutė pralėkdama sukukuoja 
žmogaus balsu, o taip pat ir liepa, 
išaugusi šalia motinos kapo, ra
mina bei guodžia atėjusią dukrelę 
ir net pamoko, kaip našlaitėlei rei
kia pasaulyje gyventi, štai viena 
rauda, paimta iš lietuvių tauto
sakos:

Priėmę krikščionybę (14 a.), 
mūsų proseneliai ir toliau tęsė 
mirusiųjų prisiminimą maldomis, 
kapų lankymu, gražių paminklų 
statymu ir gėlių sodinimu. Šie gra
žūs papročiai ir dabar visų lietuvių 
tebėra puoselėjami.

Labai gaila, kad mūsų mažieji 
skautukai ir skautukės nematė, 
kokios įspūdingos ir giliai pras
mingos būdavo iškilmės Vėlinių 
vakarą Kauno kapinėse. Nežiūrint, 
jei kartais lietus ar pirmas sniegas 
iškrisdavo, tūkstančiai žmonių ten 
susirinkdavo. Didesnieji vaikai 
sekė iš paskos, o mažuosius tėvai 
nešdavosi ant rankų. Tą vakarą 
Kauno kapinės tiesiog skęsdavo 
gėlėse ir žėrėdavo nuo daugybės 
žibančių žvakučių. Giesmės ir mal
dos prie žuvusių karių paminklo 
aidėdavo tolumoje. Tie, kurie ne
turėjo čia savo artimųjų palaidotų, 
gėles. padėdavo ant kapų parti
zanų, kurie žuvo dėl Lietuvos 
laisvės. Okupacijų metais Kauno 
kapinės beveik ir buvo vienintelė 
vieta, kur susirinkusieji sugiedo
davo Tautos himną. Paskutiniais 
metais gimnazijų mokiniai, o ypač 
skautės ir skautai, prisimindami 
savo gerąjį darbelį, apeidavo kapus 
ir, kur tik rasdavo apleistą kapelį, 
uždegdavo ant jo žvakutę. Šitas 
tradicijas akademikai skautai atsi
vežė ir į Ameriką. Kiekvieną ru
denį Chicagos akademikai, švęs
dami pirmosios skautų draugovės
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įkūrimo sukaktį (1924 m.) Lietuvos 
universitete, po pamaldų važiuoja į 
šv. Kazimiero lietuvių kapines, 
aplanko savo mirusių narių kapus, 
pasimeldžia ir padeda gėlių.

Dabar didžiųjų Kauno kapinių 
nėra... Toje vietoje yra tik parkas 
su takais, suoleliais ir gėlėmis. Kai 
valdžia pranešė, kad kapinės, bus 
panaikintos, daugelis išsikasė savo 
giminių palaikus ir palaidojo juos 
tolimesnių apylinkių kapinėse. Ta
čiau daug, dar jų liko žemėje... 
Žmonės lanko tą parką; ypač daug 
prisirenka vasaros sekmadieniais. 
Vaikai ten žaidžia, laksto ir krykš
tauja. Tačiau visi tie, kurie žino, 
kad toje žemėje amžinai ilsisi kūnai 
mūsų žuvusių karių ir partizanų, 
dažnai susikaupia tylioje maldoje 
“Amžiną atilsį duok jiems, Vieš
patie!” Jie prisimena ir visus tuos, 
kurie yra palaidoti šaltose Sibiro 
taigose, kurių kapus užpustė 
sniego pusnys ir kurių jau niekas 
niekad nebeatras. Jie savo maldo
mis prisimena ir Romą Kalantą, 
kuris susidegino ant Tėvynės 
Laisvės aukuro.

Gyvename dvidešimto a. pabai
goje ir esame gyvi liudininkai šių 
dienų visų pasaulio įvykių. Bene

ATKELTA iš 2 pusi.

SKAUTŲ AIDUI — Patikslinimas

Rugsėjo mėn. SKAUTŲ AIDO 
17 psl., kur rašoma apie a.a. sesę R. 
Paliulytę, vietoj HARTFORDO 
NERIES tunto turi būti WATER- 
BURIO NERIES tuntas ir vietoj 
“8 dienos vakare” turi būti “7 die
nos vakare”.

ps. J. Šatkauskienė, 
Waterburio NERIES 
tunto tuntininkė

Už šias klaidas gerb. p.p. Paliu- 
lių šeimą ir Waterburio NERIES 
tuntą labai atsiprašome.

„ Red.

Sveika, miela Sese,
Sudariau VI TS nuotraukų 

komplektą ir siunčiu SKAUTŲ 
AIDUI (iš viso apie 150). Gal galė- 

daugiausia visus sukrėtė popie
žiaus Jono Pauliaus I netikėta mir
tis ir popiežiaus Jono Pauliaus II 
išrinkimas. Mums, lietuviams, tai 
buvo istorinis įvykis, kai pirmą 
kartą Romoje, šv. Petro bazilikos 
aikštėje, savo vainikavimo iškil
mingų šv. Mišių metu naujasis 
popiežius Jonas Paulius II viso 
pasaulio katalikus sveikino įvairio
mis kalbomis, o pabaigoje prakal
bėjo ir lietuviškai:

“Mano nuoširdus sveikinimas 
broliams lietuviams. Būkite lai
mingi ir ištikimi Kristui!”

Beveik visa pasaulio spauda nu
stebo, kodėl tokia maža tauta buvo 
popiežiaus pasveikinta jos gimtąja 
kalba. Tačiau viso pasaulio lietu
viams tas pasveikinimas suteikė 
dvasinės stiprybės ir pasitikėjimo 
savimi, nes lietuviškai kalbėti yra 
garbė, nes lietuvių tauta tebėra 
gyva, — krikščioniškosios Lietuvos 
vardo pavergėjas dar nepajėgė iš
braukti iš Europos žemėlapio!

Rudens lapams krintant, tegu 
Vėlinių dienos susikaupimas ir visų 
maldų tylūs žodžiai suartina mus ir 
tepasiekia širdis mūsų brolių bei 
sesių kenčiančioje Tėvynėje!

S.V.

site panaudoti ir kitiems nume
riams? Dėkoju Dievui, kad galėjau 
tiek nuotraukų padaryti savai 
organizacijai. Manau, kad padariau 
naudingą darbą.

Daug pasisakymų girdėjau dėl 
SKAUTŲ AIDO viršelių. Reikia 
sutikti su kitų nuomone, kad kai 
kuriuos viršelių piešinius reikėtų 
dėti į teksto puslapius. Reikia ant 
viršelių dėti ką nors gražaus, nes 
žurnalas keliauja po pasaulį.

Dar šiek tiek noriu pridurti apie 
VI TS paštą. Worcesterio pašto 
tarnautojas V. Ramanauskis, atsi
vežęs iš viso pasaulio filatelistų 
laiškus, antspauduodavo juos tuo 
retu mūsų stovyklos antspaudu. 
Vien iš JAV ir Kanados galėjo būti 
apie 500 tų laiškų. Tačiau lietuviš
koji visuomenė nesidomėjo tuo 
antspaudu, nors net dviejuose lie

tuviškuose laikraščiuose apie ji 
buvo duota informacija.

Norisi atkreipti dėmesį į tai, kad 
ir į Lietuvą per stovyklos paštą 
nukeliavo apie 200 laiškų ir atvi
rukų. v.s. vi. Bacevičius,

Cleveland, Ohio

Didž. Gerbiamai
SKAUTŲ AIDO Redaktorei.

Rugsėjo mėn. numeryje skaitau 
p. R. Zelenytės pasisakymą, kad ji 
jau išaugusi, nebeskaito SKAUTŲ 
AIDO ir prašo nebesiuntinėti.

Tikiu, išaugti galimą. Visi mes 
išaugome, bet SKAUTŲ AIDĄ 
skaitome ir remiame. SKAUTŲ 
AIDAS yra Lietuvių Skautų Są
jungos veidrodis ir, kaip toks, turi 
lydėti kiekvieną skautą iki gyve
nimo pabaigos.

Ar tie žilaplaukiai, subrendę, 
susipratę skautai-ės, kurie prenu
meruoja, skaito, remia ir rašo į 
SKAUTŲ AIDĄ, yra dar “neiš- 
augę-usios”?

SKAUTŲ AIDAS yra įvairaus 
amžiaus skautams. Vaikai turi savo 
žurnaliuką EGLUTĘ. EGLUTĘ 
galima išaugti, bet ne SKAUTŲ 
AIDĄ.

Linkiu sėkmės Jūsų darbuose!
A. Pumputis, 
Woodhaven, N.Y.

Kitame savo laiške p. A. Pum
putis mums rašo:

“Norėčiau duoti patarimą LS 
Fondo reikalu. Kiekviename 
SKAUTŲ AIDO numeryje įdėkite 
LSF administratoriaus arba iždi
ninko adresą. Norėjome pasiųsti 
šimtinę, bet nėra adreso ir neži
nome, kur siųsti. Rodos, kad Č. 
Kiliulis tvarko fondo reikalus, bet 
nesu tikras.

Manau, pastebėjote, kaip LF po 
kiekvieno skelbimėlio įdeda prie
rašą: “Aukas siųsti šiuo adresu”.

Man geriau patinka pasiųsti 
auką tiesioginiai negu per atstovus 
arba aukų rinkėjus.

Su skautiškais linkėjimais —

A. Pumputis
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IŠ ISTORIJOS LAPU
[Ištrauka iš P. Jurgėlos knygos]

PIRMIEJI ŽINGSNIAI 
VILNIUJE

MŪSŲ RĖMĖJAI

Mykolas Biržiška leido lietuvių 
skautuos vienetus organizuoti iš jo 
mokinių ir naudotis gimnazijos 
rūmais svetimų okupacijų metu. 
Po pamokų skiltys kelias klases 
naudodavo kasdien. Didžiojoje 
salėje vyko pratimai, žaidimai, 
rikiuotė, dainuota, giedota Skautų 
ir Tautos Himnai. Atsilankydamas 
į skautų vakarones, Myk. Biržiška 
domėjosi pavyzdine skilties sueiga, 
skautų-čių pasirodymais, progra
miniu darbu. Gėrėjosi šio jaunimo 
pakilia nuotaika, drausmingumu, 
idealizmu. Tačiau leisti pusiau ka
riškai or-jai veikti be okupantų 
žinios ir naudotis rūmais, kurie 
buvo vos keli šimtai žingsnių nuo 
vyriausio bolševikų komisariato, 
galėjo tik didelis patriotas lietuvis. 
Man teko dažnai kreiptis į jį, pra
šant leidimo ar pritarimo įvairiems 
sumanymams. Pokalbį Biržiška 
baigdavo šiais žodžiais: “Gerai, 
Petrai, tik dirbk mūsų jaunimo ir 
Lietuvos labui!” Iš lietuvių peda
gogų jis pirmas skautybę įteisino 
mokykloje.

Kun. Vincentas Liegus (La Salle 
vienuolijos narys) savo gyvenimą 
buvo pašventęs našlaičių globai. Jo 
bendrabuty gyveno apie 60 našlai
čių ir neturtingų ūkininkų vaikų. 
Jie visi, 10-17 m., lankė Vytauto 
gimnaziją. 1918.IX. kun. Liegus 
mane, kaip skautininką, paskyrė 
bendrabučio vedėju ir pavedė 
“tvarkyti ir auklėti išdykusią jau
nuomenę”. Netrukus visi tapo 
skautais, buvo įvesta tvarka ir 
drausmė. 1918.X-XI visos skautų

Abi nuotraukos iš v.s. V. Kizlai- 
čio rinkinio.

LIETUVOS SKAUTŲ BROLI
JOS VADOVŲ III-ČIAS SUVA
ŽIAVIMAS.

Lietuvos skautų brolijos vadovų- 
vių IlI-čias suvažiavimas įvyko 
Kaune, šaulių sąjungos salėje 1930

Lietuvos skautų brolijos III-jo 
suvažiavimo dalyviai su Kauno 
skautais ir skautėmis 1930 balan
džio 27 prie Karo Muziejaus. Lje 
eil. sėdi iš deš. (viduryje): v.s. 
pulk. Itn. M. Kalmantas (LSB vyr. 
skautininkas), pulk. Itn. J. Šaraus
kas (Los skautų vyčių dr-vės glo
bėjas), s. kap. S. Žukaitis (prezi
dentūros adjutantas), v.s. J. 
Kuprionis (Kauno tuntininkas), s. 
VI. Kviklys (I-os skautų vyčių 
dr-vės ‘vadas), II-III-je eil. sėdi iš 
deš.: sk.v. v.si. A. Dičius, sk.v. 
Pilypavičius, ps. Ržečickas, ps. J. 
Bulota, sk.v. J. Butkevičius, ps. V. 

balandžio 25-27 dienomis. Suvažia
vime dalyvavo gausus būrys 
skautų-čių vadovų. Ypač gausiai 
dalyvavo Kauno ir Šiaulių tuntų 
vienetų vadovai. Viduryje sėdi v.s. 
pulk. J. Šarauskas.

Kizlaitis (Kauno tunto reikalų ve
dėjas ir I-os sk. vyčių dr-vės vado 
pay.), Aleksandras Stulginskis 
(Lietuvos skautų šefas), sk.v. ps. 
St. Jakštas, ps. VI. Kalasauskas, 
sk.v. v.si. St. Jatautas, sk.v. K. 
Pauža, sk.v. v.sl. K. Karanauskaš, 
ps. Vyt. Pečiūra (Kauno tunto 
adjutantas), s. Ant. Saulaitis (LSB 
štabo adjutantas), s. J. Jasinevi- 
čius. Stovinčiųjų tarpe matosi ps. 
Vk. Kastonaitis, B. Montvila, s. V. 
Čečeta, š. EI. Barčiauskaitė, ps. M. 
Bamiškaitė, S. Danilevičiūtė, ps. 
Al. Vaškevičius ir ps. V. Bučinskas 
(stovi 2 ir 4 iš deš.).
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sueigos įvykdavo šiame bendra
buty — prie Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios, vėliau Žvėryne. Taigi 
pirmus du mėnesius kun. Liegus 
buvo Vilniaus skautų (berniukų) 
globėjas. Ieškodamas geradarių 
paramos, jis beveik kasdien iš 
miesto grįždavo išvargęs ir alka
nas. Kviečiamas dalintis menku 
maistu, atsakydavo: “Argi aš, grį
žęs iš miesto,, galiu būti alkanas?” 
Pažvelgęs į mane, nusišypsodavo, 
tarytum prašydamas neatsakyti į 
jo klausimą. Pats badaudavo, kad 
tiktai nebadautų “jo vaikai”. Vaikai 
skautai tai visa žinojo ir tokį savo 
globėją laikė šventu žmogum.

Jonas Jablonskis, dėl sausgėlos 
negalėjęs vaikščioti, niekad Vil
niaus skautų nematė — tik jų 
atstovą. Tačiau jis buvo pagrindi
nis rėmėjas ir mokytojas: padėjo 
sukurti lietuvišką skautavimo ter
minologiją.

Karininkas Antanas Juozapavi
čius, vienas iš lietuvių batalionų 
steigėjų Rusijoje, buvo vienas iš 
pirmųjų Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų-savanorių ir I-jo krašto 
apsaugos ministerie adjutantas. 
Šio kariuomenės organizatoriaus 
patriotiškumu ir veiklumu žavė
jausi Rusijoje ir Vilniuje, todėl 
pranešiau jam apie lietuvių skautų 
veiklą. Jis labai susidomėjo nauju 
sąjūdžiu. 1918 lapkričio pabaigoj 
pėsčias atėjo į kun. Liegaus prie
glaudą Žvėryne. Autorius suri
kiavo skautų d-vę valgykloje tarp 
stalų ir su raportu sutiko aukštą 
svečią. Apžvelgęs susirikiavusį 
jaunimą su skautiniais ženklais ir 
lazdomis, kar. Juozapavičius jaut
riais žodžiais skatino mokytis ko 
daugiau naudingų dalykų iš plataus 
skautąmokslio, išsiugdyti tvirtą 
lietuvio dvasią ir sayo jėgas aukoti 
švenčiausiam tautos reikalui — 
laisvei iškoyoti ir jai ginti. Ilgai 
spausdamas mano ranką, dėkojo už 
kilnaus darbo pradžią ir įteikė 100 
vokiškų markių. Tai buvo pirmoji 
piniginė auka d-vei. Vadovauda^ 
mas I-jam pėstininkų pulkui 
Ąlytuje, 1919.11.13. kar. A. Juoza
pavičius pirmas iš Lietuvos kari

ninkų žuvo kautynėse su rusais.
Daktaras A. Alseika, mokyda

mas skautus-es tvarstyti okupanto 
karių žaizdas, parodė ypatingą 
drąsą. Vėliau jis buvo uolus veikė
jas, atkakliai kovojęs su kitais 
okupantais — lenkais. Mkt. Stasys 
Kairiūkštis keliskart vedė grupinę 
mankštą ir pamokė karinių dalykų.

1918.11.16 Akto signataras, Lie
tuvos Tarybos narys, TĖVYNĖS 
SARGO redaktorius ir gimnazijos 
mokytojas Aleksandras Stulgins
kis keliskart perdavė man po ke
letą laiškų, kuriais įvairių vietovių 
kunigai ir mokytojai prašė atsiųsti 
Skautų Įstatus, programą ir pata

SKAUTU VYČIU VADOVUI

Kaip ąžuolas audrų verpetuose 
stovėki tvirtas, 
išdidus 
ir užsigrūdinęs;
ir būki pavyzdžiu tu mums 
ir tiems, kurie po mus ateina.

Tegu 'TARNAUTI!" šūkis 
tau širdyje kaitriai liepsnoja; 
tegu 
tau Dievas daug jėgų, 
daug laimės 
nuolat teikia!

Įžodžio naktį šventą, 
kai mūs laužai 
tėvynėje liepsnai turėtų 
ir žaisti aukso kibirkštim, 
mes budim, broli, 
čia 
šią naktį 
drauge su tavimi!

v.s. Br. Žalys 

• Draugystė yra žodžiais nenusakoma būsena, 
kai nuostabiai gerai jautiesi, bendraudamas su 
žmogumi, kuris nesverta savo. minčių ir nematuoja 
žodžių.

George Eliot

rimų “kaip organizuoti skautus”. 
Kai kurie laiškai buvo adresuoti 
“Lietuvos skautų vadui Vilniuje”, o 
keliuose vokuose buvo įrašyta 
mano pavardė. O mes manėme, jog 
veikiame slaptai... Keliems klebo
nams, kurie savo laiškus paliudijo 
parapijos antspaudu, buvo pasiųs
ta Skautų Įstatai, patyrimo laips
nių programa ir kt. Kartą A. Stul
ginskis, įteikęs per redakciją gau
tus laiškus, prašė paaiškinti “kas 
yra tie skautai ir ką ypatingo jie 
daro”. Po pokalbio jis linkėjo sėk
mingai skleisti skautybę po visą 
Lietuvą.

vyi.sk. Viltės Araitės pieš.
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BROLĮ JUSTINĄ 
PRISIMENANT

Žurnalistas Justinas Bavarskis 
tragiškai žuvo automobilio nelai
mėje š.m. rugpiūčio 27, netoli 
Lander, Wyoming valstijoje. Staigi 
ir netikėta jo mirtis sukrėtė ne tik 
gimines ir artimuosius, bet ir dau
gelį Chicagos lietuvių: vieni jį 
prisiminė kaip artimą draugą, kiti 
kaip nuoširdų skautą, veiklų stu
dentą, talentingą žurnalistą, o 
gausūs sporto mėgėjai atsiminė jį 
kaip šviesiaplaukį, daugiausiai 
įvarčių įmušusį, jauną futbolistą.

Studijuodamas Illinois universi
tete, Justinas aktyviai dalyvavo 
įvairiose universiteto ir lietuvių 
organizacijose. Žaidė lietuvių fut
bolo rinktinėje, dalyvavo Lietuvių 
Studentų Sąjungos veikloje, kelis 
metus buvo Korp! “Vytis” Urbanos 
skyriaus valdybos nariu.

Žurnalistinę karjerą pradėjo 
United Press International, Det
roite. Po kelių metų persikėlė į 
New Yorką, kur už savo įžvalgius

A.A. Justinas Bavarskis išky
loje, Wyoming valstijos kalnuose. 
Ši nuotrauka, turbūt paskutinė jo 
gyvenime, padaryta savaitę prieš 
jo tragišką mirtį.

Lino Regio nuotr. 

straipsnius buvo pristatytas Pu
litzer žurnalistikos premijai. Ta
čiau didmiesčio gyvenimas, triukš
mas ir įtampa jo nežavėjo. Justinas 
nuolat ilgėjosi ramaus gyvenimo 
gamtos aplinkoje. Palikęs triukš
mingą New Yorką, Justinas pa
traukė į vakarus. Apsigyvenęs 
Miškingose Wyomingo vietovėse ir 
siekdamas pažinti paprastus žmo
nes, dirbo miško kirtėjo ir kasyklų 
darbininko darbą. Kirsdamas me
džius, buvo sunkokai sužeistas. 
Giliai domėdamasis gamtos apsau
ga, pasidarė ryžtingas šios srities, 
kovotojas. Nemažai rašė žemės 
konservacijos klausimais. Jo kelios 
išsamios šios srities studijos buvo 
atspausdintos konservacijos žur
naluose. Nuo šių metų gegužės' 
mėnesio buvo perėmęs Lander, 
Wyoming, laikraščio “High Coun
try News” redagavimą. Turėjo 
didelių užsimojimų žurnalistinėje 
srityje, deja, netikėta mirtis pa
kirto Justiną pačiame gyvenimo 
pajėgume, sulaukusį vos 36 metų 
amžiaus.

A.a. Justinas buvo pašarvotas 
Chicagoje. Čia jį, į Chicagą jau 
karste grįžusį, aplankė daugelis 
draugų ir pažįstamų. Trumpą 
oficialų atsisveikinimą suruošė 
akademinio skautavimo dienų 
draugai. Atsisveikinimui vadovavo 
ir draugų bei ASS vardu kalbėjo 
fil. Jonas Žukauskas. Lietuvių 
sporto klubo vardu atsisveikinimo 
žodį tarė Vytautas Miceika.

Rugsėjo 2 d., po šv. Mišių Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje, didelis būrys giminių ir 
draugų palydėjo Justiną į šv. Kazi
miero lietuvių kapines, kur amžiną 
prieglobstį rado gražiąją žemę 
mylėjęs jaunas akademikas.

SU A.A. PS. ROMU NORVYDU 
ATSISVEIKINANT

A.a. Romas Norvydas gimė 
1915. Jaunystę praleido Šiauliuose, 
kur lankė gimnaziją; vėliau Kaune, 
VD Universitete, studijavo gamtos 
mokslus. Baigęs studijas, mokyto
javo Palangos ir Kretingos gimna

zijose, tarnavo Lietuvos kariuo
menėje, iš kurios grįžo leitenanto 
laipsnyje. 1940 vedė Ireną Gudai
tytę ir susilaukė .trijų dukterų: 
Gražinos, Virginijos ir Gailos.

Pasitraukęs į Vokietiją, apsigy
veno Wuerzburge, kur'3 metus 
mokytojavo vietos liet, gimnazi
joje.

1949 atvyko į Vakarų Australiją 
ir čia atliko privalomą valdžios 
sutartį; vėliau persikėlė į Gee- 
longą. Dirbdamas ligoninėje ir stu
dijuodamas, išlaikė egzaminus ir 
nuo 1955-jų 9 metus dirbo radio-, 
grafu. Lavindamasis toliau, jis pa
siekė savo tikslą — atgavo moky
tojo teises. Iš pradžių mokytojavo 
gimnazijose; po to apie 5 metus 
Cravadon kolegijoje dėstė biolo
giją, bet, sušlubavus sveikatai, 
darbą reikėjo nutraukti ir į jį ve
lioniui jau nebeteko grįžti.

A.a. Romo veikla plačiai reiškėsi 
Geelongo lietuvių veikloje: jis 
vadovavo dainos trio-kvartetui- 
sekstetui, be kurio ilgus metus 
neapsiėjo įvairių švenčių minėji
mai, iškilmės ir t.t.; jis ir pats 
atlikdavo pianinu muzikinius daly
kus. Bendradarbiavo Australijos ir 
Amerikos lietuvių spaudoje, ruošė 
paskaitas, talkino ALB Apylinkės 
valdybai.

Į skautiškąją veiklą brolis Ro
mas įsijungė dar gimnazijos laikais 
Šiauliuose.-Vėliau Vokietijoje buvo 
Wuerzburgo Žalgirio tunto tunti- 
ninku ir 95-sios Sk. Vyčių dr-vės 
vadu. Redagavo 1947-48 neperio
dinį sk. vyčių žurnalą “Gaires”, 
kurio išėjo 6 numeriai.

Įvertinant jo d^rbą, a.a. Romas 
dar 1946 metais pakeltas į paskau- 
tininkio laipsnį.

Atvykęs į Australiją, Graylands 
stovykloje (WA), su keliais bu v. 
95-toą Sk. Vyčių dr-vės vyčiais 
judino stovyklos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. Vėliau, atskirtas vienas 
tarp australų, dirbo su australų 
skautų vienetu. Persikėlęs į Gee- 
longą,. 1954-57 ėjo Šatrijos vieti- 
ninkijos vietininko pareigas.

Mirė 1978 balandžio 12. Palaido
tas Rytų kapinėse. v s g Žalys
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AUDRINGĄ NAKTĮ SKAUTAI 
BUDĖJO

i.

Pavasario rytas. Saulutė teka, 
nudažydama rytinę dangaus dalį 
raudonai gelsva spalva. Baltų 
debesėlių būreliai buvo pasirodę iš 
vakarų šalies, bet pamatę dangaus 
karalienę. visame jaunystės gro
žyje, patys paraudo, susigėdo ir 
spruko už horizonto ribos.

Sidabrinėse Neries bangose 
maudosi pirmieji saulutės spindu
liai ir siausdami, žaisdami smėlio 
dugną bučiuoja. Pakrantės lazdy
nuose skamba stebuklingos lakš
tingalų giesmės lyg, rodos, kas 
kalba, dainuoja. Toliau, pievoje, 
griežlės šaukia, galvijai mauroja.

Toje gausiai grožiu apdovanotoj 
vietoj yra didelis, senas grafo 
Tolševičiaus dvaras. Daug lai
mingų praeities dienų atsimena 
balti trijų aukštų dvaro rūmai, dar 
daugiau — didelis, šiandien jau 
apleistas, parkas. Dabar ten 
liūdna: nebeskamba dainos, retai 
kas nusijuokia. Pats grafas paniu
ręs, piktas, nesukalbamas. Niekas 
jo paguosti, prajuokinti negali. 

12

Savo namiškiams jis šaltas kaip 
ledas, negailestingas kaip priešas. 
Jo gražios dukterys Renė ir 
Aldona amžinai jautė tėvo geležinę 
ranką ant savo pečių.

—- Niekur neišeisit be mano ži
nios, — įsakė tėvas.

Motina, antroji grafo žmona, 
.buvo visuomet liguista ir užsida
riusi savyje. Ji dažnai užsirakin
davo viename mažame trečio 
aukšto kambaryje; ką ji ten darė — 
niekas nežinojo. Ten, lyg dailės 
parodoj, buvo išstatyti garsaus 
dailininko, jos pirmojo vyro, kūri
niai. Ten ji rasdavo nusiraminimą. 
Tik mažasis grafo sūnelis Rimutis 
savo nekalta šypsena ir žaidimais 
valandėlę nuimdavo tamsų liūdesio 
šydą nuo tėvo ir motinos akių.

Tai buvo atgailaujanti už pra
eities nuodėmes sulenkėjusių Lie
tuvos bajorų šeima.

Gražiosios grafo dukterys ne
rimo, kažko ilgėjosi, laukė išsva
jotos meilės. Atsitiko kartą taip, 
kad tėvas rado prie jazminų krūmo 
savo vyresniąją dukterį, besikal
bančią su paprastu kaimo berneliu. 
Įžeista didiko puikybė išsiveržė 
perkūnais. Nuo to laiko merginoms 
kambarius jis įtaisė rūmų trečiame 
aukšte, ir tėvas kiekvieną vakarą 
rūpestingai užrakindavo visas 
rūmų duris, kad niekas neįeitų. 
Jam svarbu buvo išlaikyti nors

II.

Kartą sėdėjo grafas balkone ir 
galvojo, kokiu būdu sugrąžinti tuos 
gerus laikus, kai jis tik įsakinė
davo, o visi jo klausydavo. Jis, kaip 
“grynas” Lietuvos lenkas, tikėjosi, 
kad bus grąžintos kadaise jam pri
klausiusios žemės. Jis pažvelgė ir 
pro medžių tarpą pamatė savo 
artimo kaimyno, savanorio Mic
kaus sodybą.

— Tfu! — nusispiovė.
Lyg seniau į delnų suplojimą, 

atbėgo kambarinė.
— Šviesusis grafe, į dvarą atvy

ko kažkoks uniformuotas vaikinas 
ir nori su jumis kalbėtis.

— Tegul ateina!
Netrukus į balkoną įėjo jaunas 

skautas. Atsaliutavo.
Grafas nustebo. Savo gyvenime 

jis nebuvo matęs skauto. Tik kažką 
buvo apie juos skaitęs. Jo akys 
smalsiai perbėgo visą skautą nuo 
galvos iki kojų, sustodamos prie 
kiekvieno ženklo uniformoje.

— Ką tamsta pasakysi?
— Aš, gerbiamas grafe, atvykau 

pas jus prašyti leidimo stovyklauti 
jūsų gražiame pušynėlyje, kurs yra 
anapus Neries.

— Nesuprantu. Gal gali lenkiš
kai?

Skautas viską išdėstė lenkiškai.
— Aha! Jūs turit sau palankių 

ponų valdžią... Ji iš manęs mano 
miškus atėmė. Štai, — parodė 
ranka į horizontą, — ten buvo 
mano miškai. Aš leidžiu juose sto
vyklauti.

Skautas tik pasakė:
— Atsiprašau!
Po kelių minučių iš dvaro ilga 

alėja švilpė dviratis, kuriuo va
žiavo garsus visoj Lietuvoj skilti- 
ninkas Kęstutis Venckus. Jis šią 
vasarą sumanė stovyklauti prie 
Neries, gražiuose jos krantų miš
kuose. Su juo atvyko visa jo Liūtų 
skiltis ir trys kitų skilčių skautai. 
Iš viso stovyklautojų buvo dvylika.

Po nepavykusio vizito pas grafą 
Tolševičių skiltininkas parinko 
stovyklai vietą toliau, tame miške, 
kurį jam nurodė grafas. Iki vakaro 
buvo pastatytos trys palapinės, 
įtaisyta virtuvė ir stalas. Kai saulė 
prislėgė horizontą, kai pirmos 
žvaigždelės sužiuro iš tamsiai mė
lyno dangaus, miške prie laužo 
liepsnos stovėjo išrikiuotas būrelis 
jaunų berniukų. Jų dešinės rankos 
buvo iškeltos pusiau į viršų, pusiau 
į dešinę. Pats mažasis garsiai kal
bėjo stovyklos maldą:

“Gražiosios gamtos ir viso pa
saulio Kūrėjau...”

Po maldos du skautai virėjai 
dalino visiems vakarienę. Prasi-
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IŠ AUKŠČIAUSIOS VADOVYBĖS BŪSTINĖS

NUO SKAUTŲ AIDO REDAKCIJOS

SKAUTŲ AIDO rugsėjo mėnesio numerio priede 
(keturi žalsvos spalvos lapai) dėl kai kurių sutrikimų 
susipainiojo du skirtingų temų tekstai į vieną. LSS 
Taryba yra mums davusi spa .idoje paskelbti “Nuta
rimų nuostatus” ir LSS Sn. ’’žiavimo nuostatus”.
Atsitiko, kad iš jų dviejų keli puslapiai susiliejo j 
vieną tekstą. Labai apgailestaujame.

Šiame numeryje dedame autentiškus LSS Suva
žiavimo-nuostatus, o kitą mėnesį įdėsime Nutarimų 
nuostatus.

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

mais ir organizacijos klausimais priima 
siūlymus naujai LSS Vadovybei.

LIETUVIU SKAUTU.SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMO NUOSTATAI

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

ĮVADAS

A. Šie nuostatai, LSS Nuostatų Komisijai reko
menduojant, yra naujai patikslinti, papildyti ir pa
keisti, vadovaujantis praėjusių LSS suvažiavimų pa
tirtimi 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 du paskutinius 
metus prieš balsavimą.

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

Suprantama — naujųjų balsuotojų laukia didelė 
atsakomybė sudaryti naują LSS vadovybę, į ją 
rūpestingai parenkant pačius tinkamiausius kandi
datus, prieš tai atydžiai susipažinus su jų skautiš
komis kvalifikacijomis.

L LSS SUVAŽIAVIMAS

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

2. LSS Suvažiavimas:

4. LSS Tarybos Pirmija:

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

registruoti, kandidatams siūlyti, kandidatų są
rašams skelbti ir balsavimams atlikti;

e) nutaria kitus LSS Tarybos pavestus, LSS Su
važiavimo Prezidiumo prašytus ar kitų LSS Va
dovybių iškeltus klausimus.

5. LSS Vadovybę renka:

A. Suvažiavimas —

a) 6 LSS Tarybos narius ir 3 kandidatus;
b) 3 LSS Garbės Teismo narius ir 2 kandidatus;
c) 3 LSS Kontrolės Komisijos narius ir 2 kandi

datus.

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-
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ninko Pavaduotoja;
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.

II. LSS SUVAŽIAVIMO DALYVIAI

7. LSS Suvažiavimo dalyviais gali būti įžodi davę 
Sąjungos nariai:

a) ne jaunesni, kaip 18 metų amžiaus registravi
mosi metu ir išbuvę Sąjungos nariais bent du (2) 
paskutinius metus prieš Suvažiavimą;

b) užsimokėję LSS Tarybos nustatytus nario mo
kesčius už visus 3 šios kadencijos metus, ar 
atitinkamai nuo įstojimo į LSS;

c) užsimokėję LSS Tarybos Pirmijos nustatytą 
Suvažiavimo registracijos mokestį.

8. LSS Suvažiavimo dalyviai nario mokesčius su
moka:

a) atskirų šakų pareigūnai ir nariai — per s'avo ša
kos vadijos atstovus, arba per apjungiančius 
vienetus;

b) Sąjungos Vadovybės nariai gali mokesčius su
mokėti ir per LSS Tarybos Pirmiją;

c) ypatingu atveju, negalėję sumokėti nario mo
kesčių nustatytu laiku, juos gali sumokėti LSS 
Suv-mo Prezidiumui.

9. Nario mokesčio nemoka Geležinio Vilko ordinu 
apdovanotieji. Nuo nario mokesčio mokėjimo LSS 
Tarybos Pirmijos gali būti atleisti pensininkai ar iš 
viso neuždirbą vadovai-ės, o išimtinais atvejais nuo 
mokesčio mokėjimo gali būti taip pat atleisti ir kiti, 
Seserijos, Brolijos, ASS ar rajonų Vadijoms atitin
kamai pasiūlius.

10. Registracijos mokestis atsiunčiamas Suvažia
vimo Prezidiumui kartu su registracijos lapu.

LSS Europos, Australijos ir Pietų Amerikos Ra
jonų dalyviai registracijos mokestį sumoka savo 
rajonų vadijoms.
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11. Suvažiavimo narių, pripažintų teisėtais Suva
žiavimo dalyviais, balsavimo teisės yra šios:

a) Suvažiavime ir dalyvio gyvenamojo rajono 
sueigoje dalyvauja visi asmenys, sumokėję Są
jungos nario ir Suv-mo registracijos mokesčius, 
pagal šių nuostatų 8, 9 ir 10 straipsnius;

b) dalyvio teisė dalyvauti šakos sueigoje:

1) dalyvis, priklausąs vienai LSS šakai, daly
vauja ir balsuoja tos šakos sueigoje;

2) dalyvis, įsijungęs daugiau negu vienos šakos 
veikloje, turi teisę dalyvauti ir balsuoti tik 
vienos šakos sueigoje, kurią pats pasirenka;

3) dalyviai, registruoti pagal šių nuostatų 9 str. 
reikalavimus, dalyvauja sueigoje tos šakos, 
kurioje jų paskiausiai duotas įžodis šią teisę 
jiems suteikia.

12. LSS Tarybos Pirmijai paskelbus LSS Suvažia
vimo kvietimą, Sąjungos nariai, norintieji Suv-me 
dalyvauti, registruojasi LSS Suvažiavimo Prezi
diume:

a) siunčia aiškiai užpildytą registracijos lapą su 
žiniomis:
1) vyr. laipsnis, vardas, pavardė, adresas, 

amžius;
2) pažymi, kurios šakos sueigoje dalyvauja ir 

pagal kokią teisę

paaiškina kada ir kam yra sumokėjęs Sąjungos 
nario mokestį ir

c) pasiunčia registracijos mokestį šių nuostatų 10 
str. tvarka.

13. LSS Suvažiavimo bei Sueigų dalyvių manda
tams nustatyti:

a) Su-o Prezidiumo Mandatų Komisija biuletenyje 
skelbia užsiregistravusių sąrašus, pažymėdama, 
kuriose sueigose užsiregistravusis prašo teisės 
dalyvauti;

b) trijų savaičių laike, po šio sąrašo paskelbimo, 
LSS Tarybos Pirmija, Seserijos, Brolijos, ASS 
bei Rajonų Vadijos peržiūri šį pradinį dalyvių 
sąrašą ir atkreipia Mandatų Komisijos dėmesį į 
bet kokius sąrašo netikslumus;

c) Suv-mo Prezidiumas, Mandatų Komisijai reko
menduojant, pradinį užsiregistravusiųjų sąrašą 
patikslina ir teisėtų suvažiavimo dalyvių galu
tinį sąrašą skelbia sekančiame biuletenyje.

14. Pradinį dalyvių sąrašą sudarant, kiekvienam 
asmeniui yra priskiriamas registracijos eilės nr., kurį 
dalyvis, susirašinėdamas su Suv-mo Prezidiumu ir 
balsuodamas rašo po savo pavarde.
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III. SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMAS

15. LSS Suvažiavimui ir Sueigoms vadovauja pen
kių - septynių asmenų Suvažiavimo Prezidiumas.

16. Suvažiavimo Prezidiumas:

a) skelbia LSS Vadovybės pranešimus;.
b) registruoja Suvažiavimo dalyvius ir nustato jų 

mandatų teises;
c) priima Suv-mo dalyvių pasisakymus bei siūly

mus;
d) registruoja rinkti siūlomus kandidatus;
e) skelbia kandidatų sąrašus;
f) skelbia galutinį pasiūlytų rinkti kandidatų są

rašą;
g) praveda pateiktų pasiūlymų ir LSS Vadovybės 

rinkimų balsavimus.
h) skelbia balsavimų duomenis;
i) atlieka kitus Suvažiavimui įvykti reikalingus 

veiksmus;
j) paruošia Suv-mo apyskaitas, sutvarko bylas ir 

atitinkamai perduoda;
k) kviečia pirmąjį naujosios Tarybos narių posėdį 

Tarybos Pirmininkui rinkti;
l) kviečia pirmuosius posėdžius naujojo LSS Gar

bės Teismo ir naujosios LSS Kontrolės Komisi
jos narių jų Pirmininkams rinkti.

17. Suvažiavimo Prezidiumo būstinė yra Prezi
diumo Pirmininko gyvenamojoje vietoje ir jo adresas 
yra oficialus Prezidiumo adresas. Atskiriems reika
lams Suv-mo Prezidiumas gali nurodyti ir kitus adre
sus.

IV. SUVAŽIAVIMO KOMISIJOS

18. Sudaromos šios Suvažiavimo Komisijos:

a) Mandatų Komisija — tikrinti Suvažiavimo daly
vių mandatams ir sudaryti Suvažiavimo dalyvių 
sąrašams;

b) Nutarimų Komisija — surinkti Suvažiavimo 
dalyvių pasisakymams ir paruošti Suv-mo siū
lymų projektus Suv-mo balsavimui;

c) Balsų Skaičiavimo Komisija — suskaičiuoti 
Suv-mo balsavimų balsams, suvesti balsavimų 
duomenims ir surašyti balsų skaičiavimo 
aktams.

19. Komisijų pirmininkus ir narius kviečia Suva
žiavimo Prezidiumas. Kiekviena komisija yra 3-5 
narių.

20. Komisijų veikimą koordinuoja Suvažiavimo 
Prezidiumas.

V. SUVAŽIAVIMO SIŪLYMAI LSS TARYBAI

21. Suvažiavimas priima Suv-mo dalyvių siūlymus 
organizaciniais klausimais ir juos perduoda naujajai 
LSS Tarybai.

Suvažiavimui referendumo prasme nutarti klausi
mus pateikia LSS Tarybos Pirmija ir tie klausimai 
tokie perduodami balsuoti.

22. Kitais klausimais Suv-mo siūlymus gali patiekti 
kiekvienas Suv-mo dalyvis.

23. Nutarimų Komisijos paruošti ir Suv-mo Prezi
diumo peržiūrėti siūlymų projektai pateikiami Suva
žiavimo dalyviams balsuoti.

24. LSS Taryba LSS Suvažiavimo priimtus siūly
mus svarsto pirmuosiuose LSS Tarybos posėdžiuose.

VI. LSS VADOVYBĖS NARIŲ RINKIMAI

25. Kandidatais į renkamuosius LSS Vadovybės 
narius gali būti siūlomi:

a) šio Suvažiavimo dalyviai (LSS nariai);
b) bent 21 metų amžiaus ir
c) turį bent paskautininkio-ės laipsnį.

26. Kandidatų kiekvienas Suv-mo dalyvis gali siū
lyti tiek, kiek jis turi teisės balsuoti.

Kandidatų rinkti į LSS Garbės Teismo ir LSS 
Kontrolės Komisijos narius kiekvienas Suv-mo daly
vis gali siūlyti 5 iš vienos vietovės ar vieno rajono, 
bet balsuoti jis gali tik už tris.

27. Siūlydamas kandidatą Suv-mo dalyvis privalo:

a) užtikrinti prezidiumą, kad kandidato sutikimas 
yra tikrai gautas;

b) parašyti, kokiom pareigom siūlomas;
c) nurodyti jo vyresniškumo laipsnį, vardą, pa

vardę, adresą, amžių.

28. Esant mažiau pasiūlytų kandidatų, negu atitin
kamoms pareigoms turi būti išrinkta, LSS Suv-mo 
Prezidiumas tą raštu praneša LSS Tarybos Pirmi
ninkui, Seserijos Vyriausiai Skautininkei, Brolijos 
Vyriausiam Skautininkui, ASS Vadijos Pirmininkui 
ir LSS Rajonų Vadams, kviesdamas pasirūpinti, kad 
būtų kandidatų pasiūlyta pakankamai prieš skelbiant 
galutini pasiūlytųjų rinkti kandidatų sąrašą.

29. Pageidaujama, kad pasiūlytųjų sąraše kandi
datas paskelbtas tuoj pat atsiųstų Suv-mo Prezidiu
mui savo trumpą biografiją, nurodydamas skautišką
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patyrimą; kvalifikuojantį pasirinktom pareigom.
Jei tas pats asmuo siūlomas kelioms pareigoms, 

Prezidiumas, atsiklausęs pasiūlytojo, galutiniame 
kandidatų sąraše jį įrašo pagal jo paties pasirinkimą.

30. Galutiniai kandidatų sąrašai skelbiami atskirai 
nuo balsavimo ir taip, kad Suv-mo dalyviai juos žino
tų bent dvi savaites prieš balsavimo pradžią.

VH. BALSAVIMAI

31. Suv-mo siūlymai Suv-mo dalyvių balsuojami 
raštu, atviru balsavimu. LSS Vadovybės narių rinki
mai vykdomi raštu, balsuojant slaptu balsavimu.

32. Prezidiumas balsavimo medžiagą visiems daly
viams išsiunčia tuo pačiu laiku.

Atviram balsavimui siunčiama medžiaga susideda 
iš balsavimo lapo ir išorinio voko balso grąžinimui. 
Slaptam balsavimui siunčiama medžiaga susideda iš 
balsavimo lapų, slapto balsavimo vokelio ir išorinio 
voko balso grąžinimui.

Išorinis voltas yra aiškiai paženklintas Balsų Skai
čiavimo Komisijos dėmesiui taip, kad jo nebūtų 
įmanoma sumaišyti su kitais tuo pačiu adresu siun
čiamais laiškais.

33. Siūlymą balsuodamas Suv-mo dalyvis Suv-mo 
Prezidiumo nustatytos formos lape parašo savo 
sprendimus ir pasirašo.

Balsavimo lapas balsuotojo pasiunčiamas paštu 
voke Suv-mo Prezidiumo nurodytu adresu.

34. LSS Vadovybės narius renkant balsuojama 
naudojant tik Suv-mo Prezidiumo prisiųstus slapto 
balsavimo lapus. Jei kuris nors Suv-mo dalyvis atsi
sakytų pasinaudoti jam suteikta slapto balsavimo 
teise, jo balsas praranda galią. Toks balsavimo lapas 
skaitomas sužalotu ir yra atmetamas.

35. Suv-mo dalyvis slapto balsavimo lape pats ati
tinkamai pažymi jo renkamų kandidatų pavardes, 
lapą įdeda į slapto balsavimo vokelį, jį užlipina ir 
įdeda į išorinį voką, kurio atitinkamoje vietoje užrašo 
ir, užlipinęs atitinkamą pašto ženklą, pats perduoda 
vietos pašto įstaigai.

36. Jei kurioms pareigoms iš viso pasiūlyta tiek 
kandidatų, kiek reikia išrinkti, tai tuo atveju Suv-mo 
dalyvis už kandidatą balsuoja: už, prieš ar susilaiko.

37. Už kandidatus į Vyriausią Skautininkę ir Pava
duotoją, už Vyriausią Skautininką ir Pavaduotoją bei 
ASS Vadijos Pirmininką ir Pavaduotoją balsuojama 
drauge.

VIII. BALSŲ SKAIČIAVIMAS

38. Prezidiumas priima tik paštu gautus balsavimo 
vokus ir juos atidaro tik balsų skaičiavimo posėdyje.

39. Balsai skaičiuojami viešai, iš anksto paskelb
tame posėdyje. Kiek sąlygos leidžia, skaičiavimo pa
talpose gali būti dar ir kitų asmenų, be balsų skaičia
vimo komisijos narių.

40. Gautieji balsavimo vokai yra atitinkamai pažy
mimi Mandatų Komisijos sudarytame suv-mo dalyvių 
sąraše. Mandatą turinčių dalyvių vokai sugrupuojami 
rajonais, Suv-mo dalyvių sąrašo tvarka. Visi kiti, 
šiems nuostatams neatitinką vokai dedami į Prezi
diumo bylas, jų neatidarius.

41. Rajonais sugrupuoti išoriniai vokai atidaromi ir 
iš jų išimama gautoji medžiaga:

a) slaptojo balsavimo vokeliai atskiriami nuo kitos 
medžiagos (kaip kad atviro balsavimo lapų, jei 
tas kartu buvo siųsta);

b) išoriniai vokai rajonų tvarka sudedami į Prezi
diumo bylas;

c) rajonais suskirstyti slapto balsavimo vokeliai 
• sumaišomi ir iš jų išimami slaptojo, balsavimo
lapai;

d) balsų skaičiavimui slapto balsavimo lapai jun
giami sekančiai:

aa. — atskirų rajonų,
bb. — bendrosios,
cc. —seserijos,
dd. — brolijos ir
ee. —ASS

e) atviro balsavimo lapai jungiami balsų skaičiavi
mui atskirai.

42. Balsų Skaičiavimo Komisija surašo ir balsų 
skaičiavimo posėdžio protokolą.

IX. BALSAVIMO DUOMENŲ SKELBIMAS

43. Balsavimo'duomenis skelbia Suvažiavimo Pre
zidiumas.

44. Nutarimų duomenis skelbiant pažymima, kiek 
balsavo už, kiek prieš ir kiek susilaikė.

45. LSS Vadovybės narių rinkimų duomenis skel
biant, kandidatai atitinkamai surašomi gautų balsų 
skaičiaus eile.

Į tas pačias pareigas kandidatams gavus po lygiai
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balsų, i pirmenybę turi aukštesniojo skautininko 
laipsnio, o lygaus laipsnio — ilgesnį laiką tame laips
nyje buvęs kandidatas.

46. LŠS Suvažiavimo išrinkti:

a' nariai į LSS Tarybą, LSS Garbės Teismą ir LSS 
Kontrolės Komisiją skelbiami abėcėlės tvarka, o

b) šių vadovybių nariai — kandidatai skelbiami 
pagal balsų skaičių.

X. SUVAŽIAVIMO BIULETENIS

47. LSS Suv-mo Prezidiumas leidžia LSS Suv-mo 
Biuletenį ir jį, kiek galima, siuntinėja LSS Vadovams 
ir Suy-mo dalyviams.

48. Biuletenyje skelbiami LSS Vadovybės prane
šimai, Suv-mo dalyvių sąrašai, Suv-mo dalyvių pasi
sakymai bei siūlymai, kandidatų sąrašai, balsavimo 
duomenys ir, Suv-mo Prezidiumo nuožiūra, kiti da
lykai.

49. LSS Suv-mo Biuletenis yra viešas ir per tiesio
ginius LSS vadovus prieinamas visiems LSS nariams 
ir Suv-mo dalyviams.

50. Rajonų Vadai, rajonų vadeivos, tuntininkai ir 
vietininkai bei kiti vyresni vadovai-ės įpareigojami 
LSS Suv-mo Biuletenio informacijas priminti kitiems 
vadovams bei LSS Suv-mo dalyviams vietovėse.

XI. SKUNDAI

51. Atitinkamas Suv-mo dalyvis, nesutinkąs su 
Suv-mo Prezidiumo ar komisijos nutarimu, gali 
raštu:

a) prašyti Suv-mo Prezidiumą klausimą persvars
tyti arba

b) skųsti LSS Garbės Teismui.

52. LSS Garbės Teismui gali skusti per dvi savai
tes, sužinojęs jam nepriimtiną nutarimą ar veiksmą.

Paduodamas skundą Garbės Teismui Suv-mo 
dalyvis tuo pačiu laiku turi skundo nuorašą paduoti ir 
Suv-mo Prezidiumui.

53. Paduotasis skundas automatiškai nesulaiko nu
tarimo ar veiksmo.

54. LSS Garbės Teismas gali:

a) skundo nesvarstyti;
b) skundą atmesti;
c) atitinkamai nustatyti, kas ir kaip turi būti pa

daryta skundo iškeltuoju reikalu.

LSS Garbės Teismo nutarimas galutinis.

XII. ĮVEDAMIEJI NUOSTATAI

55. Rinkimų duomenis paskelbęs, Suvažiavimo 
Prezidiumas kviečia:

a) išrinktos LSS Tarybos narius į korespondencinį 
posėdį Tarybos Pirmininkui rinkti;

b) LSS Garbės Teismo narius Garbės Teismo Pir
mininkui rinkti ir

c) LSS Kontrolės Komisijos narius Kontrolės 
K-jos P-kui rinkti.

56. LSS Suvažiavimo Prezidiumas, surašęs atitin
kamą aktą, visą susirašinėjimą, protokolus, bylas, 
apyskaitas ir kita perduoda LSS Tarybos Pirminin
kui.

Tai atlikęs Prezidiumas savo'darbą baigia.

57. Šie nuostatai įsigali LSS Tarybai juos priėmus.

58. Šiems nuostatams įsigaliojus, visi kiti LSS Su
važiavimo reikalu nuostatai nustoja galios.

59. Šie nuostatai yra vienintelės privalomos tai- 
syklės LSS Suvažiavimo Prezidiumui.

LSS SUVAŽIAVIMO NUOSTATAI
LSS TARYBOS
KORESPONDENCINIAME POSĖDYJE
PRIIMTI 1978 m. VIII mėn. 2 d.
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LSS TARYBOS PIRMININKĖS 1976-78 M. 
KADENCIJOS APŽVALGA

Šios kadencijos metu buvo pravesti 22 LSS Tary
bos Pirmijos ir 10 LSS Tarybos posėdžių. Du iš jų 
buvo akivaizdiniai, visi kiti — korespondenciniai.

LSS Tarybos nutarimu buvo pavesta sudaryti 
keturias komisijas:

A. LSS Nuostatų komisiją;
B. Skautiško lavinimo leidinių komisiją;
C. Finansų komisiją;
D. Lietuviško lavinimo komisiją.

Veikliausia iš jų, ir kuri atliko labai daug darbo, 
buvo LSS Nuostatų komisija, kuriai vadovavo v.s. A. 
Saulaitis, sekretoriavo v.s. A. Gudaitis, nariai — v.s. 
A. Bobelis, s. D. Siemaškienė, s. L Jankauskienė, v.s. 
A. Samušis ir ps. M. Matulaitytė. Komisijos pirmi
ninkas į posėdžius atvažiuodavo iš Waterburio 
automobiliu į New Yorką, o visi kiti nariai sueidavo, 
nes gyvena New Yorke. Komisija darbą atliko labai 
kruopščiai ir nuosekliai, ilgai svarstydami ir disku
tuodami įvairius nuostatų reikalus.

Jie paruošė: LSS Vadovybės Nutarimų Nuostatus, 
(LSS Tarybos priimti 1977.VII.2 ir LSS Suvažiavimo 
Nuostatus (LSS Tarybos priimti 1978.VIII.2).

Taip pat buvo aptartas ir priimtas j Tarybą ir 
Pirmiją narių kooptavimo procesas.

Visiems Nuostatų komisijos nariams reiškiu pa
dėką.

Kitos trys komisijos nesusiorganizavo ir jokios 
veiklos komisijų plotmėje neišvystė.

Lietuvių Skautybės Fondas, kuris priklauso LSS 
Tarybos Pirmijai, savo veiklos atskaitomybę prista
tys atskirai. Jie savo veiklą labai išplėtė ir suorga
nizavo gausų talkininkų tinklą. LS Fondo dėka per 
trejus metus buvo skiriamos piniginės sumos Seseri
jos ir Brolijos vadovių ir vadovų lavinimui; be to, 
buvo paremta ir skautiškoji spauda. V.s. C. Kiliulis, 
v.s. fil. J. Gimbutas, v.s. K. Nenortas, v.s. F. Kurgo- 
nienė ir s. S. Šatienė pramynė pirmuosius LS Fondo 
takus ir tvirtai pastatė jį į veiklos kelią. Linkiu jiems 
sėkmės ir ateityje.

Šios kadencijos darbų ir pastangų koncentracija 
buvo sutelkta Lietuvių Skautų. Sąjungos 60-mečiui 
paminėti. Sąjungos plotmėje šį paminėjimą sudarė 
dvi Tautinės Stovyklos: pagrindinė — Australijoj ir 
antrinė — Amerikoje.

Į Australiją nukeliavo graži šimtinė mūsų jaunimo 
iš Šiaurės Amerikos ir dvi sesės iš Anglijos. Austra
lijos Tautinė Stovykla sušaukė apie 400 sesių ir 
brolių. Vl-ji Tautinė Stovykla Amerikoje sušaukė 
1,000 sesių ir brolių iš keturių kontinentų. Joje daly
vavo 18 sesių ir brolių iš Australijos, 3 iš Anglijos ir 
viena sesė iš Brazilijos, o ką bekalbėti apie Los 

Angeles ir Omahos vienetus, kurie, nežiūrint labai 
tolimi! atstumų, prisiuntė labai gausias grupes. Čia 
pasidarbavo Seserijos ir Brolijos Vyriausi Skautinin
kai ir jų vadijos, čia daug pasidarbavo ir vienetų 
vadovai, nuo kurių pastangų ir priklausė Vl-tos Tau
tinės Stovyklos Amerikoje gausūs skaičiai ir jos 
pasisekimas.

Bendrame Vl-tos Tautinės Stovyklos štabe dirbo 
keletas LSS Tarybos narių, dirbo vadovai — vadovės 
iš įvairių vietovių vieningai ir organizuotai vienam 
stovyklos tikslui, todėl ir nuotaika buvo gera ir dar
bas nesunkus.

Vl-toji Tautinė Stovykla ir 60-mečio šventė įvai
riais būdais susilaukė daug dėmesio lietuvių bei sve
timtaučių spaudoje; net ir televizijoje ji buvo pa
minėta.

Vl-tosios Tautinės Stovyklos Australijoje proga 
buvo išleistas specialus SKAUTŲ AIDO numeris 
šiam įvykiui atžymėti. Taip pat buvo išleistas ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio žurnalo MŪSŲ VYČIO 
gausiai iliustruotas numeris. Panašus SKAUTŲ 
AIDO numeris yra ruošiamas ir Vl-tajai Tautinei 
Stovyklai Amerikoje atžymėti. Vl-tos Tautinės Sto
vyklos proga buvo išleistas leidinėlis BUDĖK.

LSS Tarybos pavedimu v.s. A. Samušis organi
zuoja rajonuose talkininkus ir renka medžiagą knygai 
MŪSŲ SKAUTU A, kuri apims lietuvių skautijos 
išeivijoje veiklos metus. Darbas yra sunkus, bet jis 
jau gerokai paėjęs į priekį visose Sąjungos vietovėse. 
Linkime sėkmės ir kviečiame visus prisidėti prie šios 
vertingos knygos išleidimo.

Šios LSS kadencijos metu buvo pravesti pas 
amerikiečius MIŠKO ŽENKLO kursai. Lietuvių 
vadovai sudarė dvi skiltis. Pirmą kartą dalyvavo ir 
Sąjungos sesės vadovės. Gražus kursų dalyvių būre
lis jau atliko darbus ir Vl-je Tautinėje Stovykloje 
Amerikoje buvo apdovanoti Gilwellio kaklaraiščiais. 
Sveikiname visus!

Baigdama šios kadencijos LSS Tarybos Pirminin
kės darbą, sveikinu visus lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovus ir vadoves, žengiančius į septyniasdešimt
metį! Jūs ryžtatės, aukojatės ir dirbate lietuvių 
tautos gražiausiam žiedui — jaunimui. Teįvertina 
Aukščiausiasis Jūsų pastangas ir teparveda mus 
visus į mūsų Laisvos Tėvynės Lietuvos šilus!

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė
LSS Tarybos Pirmininkė

Plainview, N.Y., 1978 spalio 2.
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APDOVANOTI SENIEJI LAPINAI IR 
MIŠKO BROLIAI

JAUNYSTĖS SPARNAIS SKRIEJAME PAS 
TAVE, MIELOJI TĖVŲ ŽEME, AUKODAMI TAU 

SAVO DARBUS IR JĖGAS

BOSTONO SENŲJŲ LAPINŲ SKAUTŲ 
VYČIŲ BŪRELIS

Vl-toji Tautinė Stovykla jau yra tik malonus skau
tiškas prisiminimas. Taip pat ir Jūsų darbas, atliktas 
Vl-tajai Tautinei Stovyklai, lieka neišdildomas prisi
minimas, nes jis lieka mūsų nuotraukose ir stovyklos 
išgyvenimuose.

Sveikinu visus - SENŲJŲ LAPINŲ SKAUTŲ 
VYČIŲ BŪRELIO vadovą ir narius — ir suteikiu 
SENŲJŲ LAPINŲ SKAUTŲ VYČIŲ BŪRELIUI - 
PAŽANGUMO ŽYMENĮ.

Šis žymuo teliudija Jums mūsų skautišką padėką.

LITUANICOS TUNTAS - MIŠKO BROLIAI,

’vi-toji Tautinė Stovykla jau praeityje, tačiau Jūsų 
atliktas darbas joje lieka amžinas prisiminimas. Jūs 
savo darbą atlikote sąžiningai, pareigingai ir gerai. 
Sveikinu visus MIŠKO BROLIŲ būrelio narius ir 
suteikiu - MIŠKO BROLIŲ BŪRELIUI VĖLIAVOS 
ŽYMENĮ.

Šio žymenio simbolinis ženklas — tautinė vėliava — 
telydi jus skautiškame kelyje.

Budžiu!

Lilė Milukienė,
Vl-tos Tautinės Stovyklos Viršininkė

IŠ LS FONDO

VEIKLOS

PIRMASIS SUVAŽIAVIMAS

fondo iždo stovį Kostas Nenortas įvairiomis kreivė
mis vaizdžiai pristatė iždo didėjimo istoriją ir įvairių 
vietovių aukotojų skaičius. Ižde turima pinigų suma 
jau viršija 30.000 dol. Suvažiavimo dalyviai rodė 
didelį susidomėjimą fondo veikla, kai jie buvo pa
kviesti pareikšti savo pasisakymus bei sumanymus. 
Buvo iškelta daug naujų minčių ir siūlymų; vienas iš 
ryškesnių — inkorporuoti LS Fondą, užtikrinant jo 
ateitį. Suvažiavimo metu buvo suaukota fondui arti 
1000 dol., prisiminimui pirmininkas visus LSF atsto
vus, valdybą ir kitus svečius apdovanojo specialiai tai 
progai pagamintais puodukais su fondo ženklu.

Kad palaikyti glaudesnį ryšį su talkininkais LSF 
valdyba pereitą vasarą Vl-je Tautinėje Stovykloje 
sušaukė pirmąjį fondo talkininkų suvažiavimą. Be 
LSF atstovų, kurių tarpe turėjome net du iš Austra
lijos ir vieną iš Brazilijos, suvažiavime dalyvavo ne
maža fondu besidominčių skautininkų bei skautinin- 
kių. Suvažiavimo susirinkimui sklandžiai bei suma
niai vadovavo Kostas Nenortas. Pirmininkas Česlo
vas Kiliulis trumpai supažindino su fondo veikla, 
valdybos nariais ir LSF atstovais. Ypatingą padėką 
išreiškė dail. Juliui Špakevičiui už jo įdėtą darbą pro
jektuojant fondo ženklą bei meniškai apipavidalinant 
visus LSF spausdinius. Dr. Jurgis Gimbutas skaitė 
trumpą referatą, kuriame paminėjo svarbesnius 
fondo nuveiktus darbus, o ateičiai iškėlė įdomų su
manymą: Kad užtikrinti pastovias įplaukas, kvietė 
įjungti visus buvusius vadovus-es, skautininfcus-es 
alumnus, kurie savanoriškai įsipareigotų įnešti fon- 
dan nuolatinį metinį mokestį. Savo pranešime apie

SUVAŽIAVIMO DALYVIAI

SVEČIAI: v.s. P. Jurgėla, v.s. O. Zailskienė, v.s. L. 
Milukienė, v.s. I. Kerelienė, v.s. S. Miknaitis, v.s. S. 
Jelionienė, s. B. Aleksandravičius, v.s. K. Batūra, s. 
J. Bružas, v.s. J. Budrienė, ps. R. Bričkus, v.s. A. 
Gudaitis, v.s. S. Ilgūnas, fil. G. Matienė, fil. S. Matas, 
v.sl. A. Olienė, K. Šimėnas, fil. L. Venckus, s. D. 
Venslauskaitė, v.s. E. Vilkas.

LSF DARBUOTOJAI: v.s. Č. Kiliulis, v.s. fil. J. 
Gimbutas, v.s. K. Nenortas, s. S. Šatienė, s. J. Špa- 
kevičius, adv. N. Šležienė, dr. A. Budreckis, s. J. 
Asminas, v.s. V. Bacevičius, s. E. Bacevičienė, s. fil. 
B. Barkus, s. A. Glodas, s. A. Karpavičius, s. K. Ma
tonis, v.s. V. Morkūnas, s. V. Nenortas, s. A. Šetikas, 
v.sl. R. Tamošiūnas, v.s. A. Samušis, v.s. A. Saulaitis, 
v.s. Č. Senkevičius, v.s. V. Varnas.
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TSP AUSDINTAS LSF LEIDINĖLIS

Jau išleistas ir išsiuntinėtas visiems aukotojams 
■?i LSF atstovams LSF leidinėlis. Kas dar norėtų jį 
■Įgyti, prašome kreiptis LSF adresu.

TREŠO PAKEITIMAS 

orcesteryje — 

gis Glodas
? Sandy Glen Dr., 
olden, MA 01520

Tel. 617 - 829-5010

LSF LEIDINIŲ ADMINISTRACIJOJE

Vl-tos Tautinės Stovyklos vadovybės nutarimu 
Tautinės Stovyklos krautuvėlėje likusios neparduo
tos prekės - daiktai pervesti LSF žinion. Jie randasi 
pas mūsų leidinių administratorių A. Danasą, 29 
Welles Ave., Dorchester, MA 02124, tel. 
617 - 436-5368. Pateikiame visų turimų daiktų sąrašą 
su kainomis. Pageidaujame pinigus siųsti drauge su 
užsakymais pridedant priedą pašto išlaidoms pa
dengti.

PAS LSF LEIDINIŲ ADMINISTRATORIŲ 
GALIMA GAUTI:

1. Vl-tos TS mažų vokų (su TS antspaudu) $0.50
2. Vl-tos TS mažų vokų (su pirmos

dienos pašto antspaudu) 1.25
3. 60-ties metų jubiliejiniai pašto ženklai

(lape 25 ženklai) 2.00
-1. Skautiškos lipdės automobiliams ar 

lagaminams 1.00
. Atvirukai (Australijos TS, 1973 m.

Jubiliejinės, Romuvos) du 0.25
i. Lietuviškoji Skautija,

v.s. Petro Jurgėlos 10.00
i. 1963 m. Jubiliejinės stov. metaliniai 

ženkliukai 2.50
8. 1968 m. TS ženkliukai rėmėjams

(raudoni) 2.50
9. 1968 m. V-tos TS met. ženkliukai

(žali - sąjungos nariams) 2.50
0. 1968 m. V-tos TS medžiaginiai ženklai 1.50
1. 1973 m. Jubiliejinės Stovyklos

• medžiaginiai ženklai 1.50
12. 1978 m. sukaktuviniai ženklai

(rėmėjams, metaliniai) 2.50
13. 1978 m. sukaktuviniai metaliniai

ženkliukai (sąjungos nar.) 2.50

14. 1978 m. TS gairelės 1.50
15. 1978 m. TS puodukai 3.50
16. Skrajojančios lėkštės (frizbees) 1.50
17. Mėlyni Vl-tos TS marškinukai skautėms

(large, x-large) 5.00
18. Žali Vl-tos TS marškinukai skautams

(med., large, x-large) 5.00

***

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDUI
AUKOJO: (Tęsinys iš bendralaiškio Nr. 7)

1. Laima ir Česlovas Kiliuliai, 
Lexington, MA (viso $700) $100.00

7. Jean ir Juozas Maslauskai, Anglija 
(viso $29) 2.00

9. Ona ir Antanas Saulaičiai, Oakville, CT 
(viso $110) 10.00

20. Donata ir Alfonsas Samušiai, 
Richmond Hill, NY (viso $150) 50.00

60. Mega Barniškaitė, Cleveland, O. 
(viso $50) 25.00

65. Anelė ir Gerardas Juškėnai, 
Cleveland, O. (viso $45) 20

101. Birutė ir Valentinas Varnai,
• Los Angeles, C A (viso $35) 20.00

121. dr. Giedrė ir dr. Stepas Matai, 
Independence, O. (viso $115) 100.00

132. Leokadija ir Stasys Vilinskai,
Windsor, CT (viso $20) 10.00

133. “Gabijos” skaučių tuntas, Detroit, MI
(viso $175) 125.00

134. “Baltijos” skautų tuntas, Detroit, MI
(viso $175) 125.00

137. Ona ir Vincas Jankūnai, 
Rochester, N.Y. (viso $25) 15.00

149. Eugenija ir Vytas Rastoniai, 
Wrentham, MA (viso $15) 5.00

158. Stasė ir Jurgis Gimbutai,
Arlington, MA (viso $125) 25.00

167. Algis Glodas, Holden, MA (viso $110) 10.00
209. William Karrytai’s, Worcester, MA 

(viso $60) 50.00
233. Genovaitė ir Jonas Asminai, 

Detroit, MI- (viso $181.65) 29.00
237. Mykolas Manomaitis, S. Boston, MA 

(viso $150) 25.00
298. Irena ir Stasys Ilgūnai, Rochester, N.Y.

(viso $30) 5.00
319. Martynas Jurkšas, Chicago, ILL. 

(viso $200) 100.00

Santrumpa: a$ — Australijos doleriai 
c$ — Kanados doleriai
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dėjo linksmos kalbos, juokavimai.
— Petruk, tu toks mažas ir gavai 

tiek, kiek aš! Aš manau, kad man 
paliksi pusę sriubos, — kreipėsi 
didžiausias i mažiausiąji.

— E, nemanyk, Petrukas pernai, 
dar vilkiuku būdamas, laimėjo 
baronkų valgymo konkursą, — 
pastebėjo kitas.

— Nesijuokit iš Petruko: jis 
šiandien vienas visiems priskuto 
bulvių, — užstojo Petruką garsus 
specialistas virėjas.

— Tegu jis ir už du dirba, bet 
suvalgo už tris, — suniurnėjo Jo
nukas, žinomas asmeninis Petruko 
konkurentas, pirmiau už visus iš
tuštinęs savo katiliuką.

Pavalgius pasigirdo skiltininko 
balsas:

- Stovyklos adjutantas!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

laužav ėdžių kampelis
VAIDYBA IR APRANGA

Pereitą vasarą visa vieno skautų 
ir skaučių laužo programa praėjo 
su gal tik šešiais ar septyniais 
pasirodymais. Buvo nuostabu tai, 
kad nė viename iš tų pasirodymų 
nebuvo jokios ypatingos aprangos 
vaidinimėlių veikėjams Nors pasi
rodymai buvo skirtingi, vaidyba ir 
drabužiais negalėjai veikėjų at
skirti. Palyginkime tokį vaizdą su 
skautų įkūrėjo lordo Baden- 
Powellio nupieštais pasirodymų 
vaizdeliais iš tikro skautiško laužo.

Žinoma, ne visi laužai būna tokie 
kuklūs. Gi stovyklon niekas ne- 
atsiveža tikrų teatro kostiumų, 
grimo ir kitų daiktų. Užtat skautai 
ir skautės panaudoja stovykloje 
turimus ar randamus daiktus: 
kepures, paklodes, užuolaidas, 
šakeles, plunksnas, batus, švarkus, 
kaspinus ir pan. Jeigu senovės 
karys neturi šarvų — gal tiktų 
plastinis ir blizgantis maišas ar 
aliuminis popieris? Jeigu pasirodo 
lakūnas — ar negalima surasti jam 
kepurės? Jeigu akmens amžiaus

— Aš!
— Parodyk nakties budėtojų 

tvarkarašti.
— Prašau.
Skiltininkas patikrino.
— Vietoj sirguliuojančio Jonuko 

(jam buvo igimta tinginio liga) aš 
budėsiu su Petruku nuo 23 valan
dos ligi 1, — pridėjo.

Adjutantas garsiai visiems per
skaitė tvarkaraštį.

Du pirmutiniai budėtojai tuojau 
pradėjo eiti savo pareigas. Iš šiau
rės vakarų pasirodė tamsūs debe
sys ir vis pamažu artėjo. Prie skil
tininko palapinės įtaisytas baro
metras žadėjo didelę audrą. Skil
tininkas davė ženklą “Miegoti”.

(Bus daugiau)

skautas — jam tiks paparčių lapų 
sijonas.

Mat, vienas svarbiausių skautų 
uždavinių yra ugdyti vaizduotę, 
sumanumą, išradingumą. Norėda
mos pristatyti laumes, raganas, 
vaidilutes, bobutes ar kitas veikė
jas, skautės tuoj sugalvos, kaip jas 
aprengti (jeigu laužavedės reika
laus, kad be ypatingos aprangos 
pasirodymo iš viso nebus). Vienas 
iš smagiausių laužo dalių yra 
“pasiruošimas laužui”, kuris, tarp 
kitko, turėtų būti dienos metu, o ne 
prieš pat laužą, kad būtų laiko jį 
dar patobulinti, pakeisti, parodyti 
vaidinimą laužavedei, susegti kos
tiumus ar surasti reikmenis. Tiek 
daug juoko ir gerų minčių, kai 
skiltis ruošia įdomų pasirodymą!

Lengviau ir žiūrovams įsivaiz
duoti nepaprastą vaizduojamą 
įvykį, kai veikėjai atrodo kaip tur
tuoliai, indėnai, astronautai, kito 
krašto -gyventojai. Daugiau ir dė
mesio kreipiama į vaidinimą, kai 
pasirodymas patraukia akį. Kartu

su vaizdžia vaidyba toks pasirody
mas tikrai atliks savo uždavinį ir 
veikėjai bus savimi patenkinti. Dar 
pritaikius tinkamos muzikos ar 
srarsu, o repeticijoje pažiūrėjus, 
kad visi kalbėtų ne tik žodžiais, o 
visu kūnu — pasirodymas bus be 
priekaištų. (Svarbu, kad vaidin
tojai neužmirštų, kur publika sėdi 
ir nepradėtų skaityti ar kalbėti 
kiton pusėn ar tarp savęs...)

A.S.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+

Didžiąją LSS sukaktį švenčia
me visus Šiuos 1978-sius metus. 
Vienetų sueigose, stovyklose, 
minėjimuose peržvelgiame są
jungos kuklią pradžią 1918 me
tais; pagerbiame vadovus ir 
vadoves, kurių skautiško rūpes
čio ir darbo vaisiais šiandien 
didžiuojasi visa skautija; pasa
kojame jauniems broliams ir 
sesėms apie skautavimą nepri
klausomoje Lietuvoje; apie var
gingą, bet kartu ir linksmą skau
tišką darbą išeivijoje. Esame 
kupini vilčių, žvelgdami į savo ir 
Tėvynės Lietuvos ateitį.

v.s. I. Kerelienė
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LIETUVIŠKOS SKAUTIŠKOS
ŠEIMOS

Sena, neišspręsta mįslė,
Trapi, paslaptinga melodija,
Švelnus ir baltas, kaip sniegas, 

balandis —
Tai meilė!

Anonimas

***

Jaunieji — Vida Joana (Miecevi- 
čiūtė) ir Paulius Vytautas Rudžiai.

Vida Joana Miecevičiūtė ir Pau
lius Vytautas Rudis susituokė 
rugsėjo 9 Šv. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių para
pijos bažnyčioje, Chicagoje. Jau
nuosius sutuokė jaunojo dėdė kun. 
J. Gutauskas, šiam įvykiui atvykęs 
iš Kanados. Šv. Mišių metu įspū
dingai giedojo solistė Alvina 
Giedraitienė.

Jaunąją iki altoriaus palydėjo jos 
tėvelis j.b. ps. K. Miecevičius, 
šešių pamergių pulkas ir trys ma
žos gėlių mergytės.

• Šauniose vestuvių vaišėse daly
vavo apie 200 svečių. Jaunuosius 
su vynu, duona ir druska pasitiko 
jų tėveliai.

Vestuvių pokyliui vadovavęs j.s. 

L. Kupcikevičius paskaitė humo
ristine forma sukurtus linkėjimus. 
Nerijos jūrų skaučių tunto, kuriam 
jaunoji Vida priklauso, vardu svei
kino tuntininkė J. Aleksiūnienė. 
Lituanicos tunto linkėjimus ir do
vanėlę perdavė skautininkai A. 
Paužuolis ir Z. Pocienė.

Jaunasis Paulius, neseniai bai
gęs biznio administracijos studijas, 
dirba savo srityje. Sesė Vida šiuo 
metu baigia architektūros studijas 
Chicagos Circle Campus universi
tete. Nors studijos pareikalauja 
daug laiko, Vida veikliai reiškiasi 
Nerijos jūrų skaučių tunte; Paulius 
reiškiasi jūrų šaulių veikloje.

IR ***

Sydnėjiškių skautiška šeima — 
vyr.sk. Ramutė (Maksvytytė) ir 
sk. vytis Darius Gečiauskai.

Saulėtą australiško pavasario 
sekmadienio popietį, 1978 spalio 
1 d. Sydnėjuje aukso žiedus su
mainė ir- į vedybinį gyvenimą 
žengė vyr.sk. Ramutė Maksvytytė 
ir skautas vytis Darius Gečiauskas. 
Abu jaunieji — ilgamečiai Sydnė- 
jaus “Aušros” tunto skautai. Ra 
mutė priklauso vyr. skaučių Šatri 

jos Raganos būreliui, o Darius — 
Geležinio Vilko skautų vyčių būre
liui. Darius ir Ramutė priklauso ir 
Gintaro tautinių šokių grupei.

Bažnyčioje, dalyvaujant 200 
svečių, jaunąją porą sutuokė s. 
kun. P. Butkus, Australijos rajono 
ir Sydnėjaus tunto dvasios vadas. 
Vestuvių vaišėse jaunimo tarpe 
buvo daug vyresnių skaučių ir 
skautų vyčių.

Australijos rajono vadijos vardu 
jaunavedžius sveikino Australijos 
rajono vadeiva v.s. fil. Balys Bar- 
kus, pakviesdamas Šatrijos Raga
nas prisidėti .prie sveikinimo. 
Būrelio vyriausia “ragana” v.sl. 
Laima Barkutė savo užkerėjimais 
palinkėjo jauniesiems geros kloties 
vedybiniame gyvenime. Sesė Ginta 
Viliūnaitė, “raganų” atstovė, per
skaitė Dariui specialius prisaky
mus, kaip mylėti ir būti ištikimam 
Ramutei. Visus kitus burtus ir už
kerėjimus užbaigė suskridusios 
sesės “raganėlės” jauniesiems 
skirta daina.

Buvo ir daugiau kalbų bei svei
kinimų. Jų tarpe buvo keli sveiki
nimai ir dovanėlės iš VI TS 
Australijoje išvykos sesių skaučių, 
kurias viešnagės metu Sydnėjuje 
globojo Maksvyčių šeima.

B.B.

JAUNOSIOMS POROMS 
LINKIME LAIMINGO 

GYVENIMO IR 
NENUTRŪKSTANČIO 

DALYVAVIMO LIETUVIŠKOJE 
IR ORGANIZACINĖJE 

VEIKLOJE!

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
GARBĖS
PRENUMERATOS - $10.00

O. Zailskienė, Cicero, III.
J. Ardys, Bloomington, Ill.
B. Paliulytė, Barre, Mass.
A. Alonderis, Toronto, Canada 

(už 1979 m.)

Perkelta į 23 pusi.
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PADĖKA

Širdingai dėkoju visiems, kurie 
pasveikino mane LSS 60 metų 
sukakties proga ir išreiškė ge
riausių. linkėjimų: LSS Anglijos 
rajono skautų ir jaunimo Baltijos 
stovyklos vadovybei; LSS Austra
lijos rajono vadui v.s. A. Maura- 
giui; LSS Australijos rajono va
deivai v.s. B. Barkui, kuris įteikė 
VI Tautines Stovyklos Australi
joje medalį ant kaklo; Floridoje 
gyvenantiems skautininkams- 
ėms; LSB VS-kui S. Miknaičiui, 

kuris sveikino savo ir Skautų 
Brolijos vardu ir padovanojo 
įdomią knygą iš Lietuvos parti
zanų veiklos (P. Kesiūno "Tarp 
žalsvų palapinių"); VI tautinės 
Stovyklos Vadiįai; gražiai išlydė
jusiai mane VI TS bendrijai.

Vengrų skautų atstovų vado
vas dr. E. Chaszar sveikino už 
turiningo ir stambaus veikalo 
"Lietuviškoji skautija" paruoši
mą. Be to, jis nuoširdžiai 
padėkojo už ll-je Tautinėje Sto
vykloje, Lietuvoje, Vengrijos 
skautų vado dr. Pokos kalbos 
paskelbimą knygoje ir už įdėtą 
Vengrijos skautų įkūrėjo gene
rolo Selkey nuotrauką lll-je Taut. 
Stovykloje.

Tegu tokie linkėjimai stipriau 
paskatina mūsų skautiją kurti 
gražią lietuvių tautos ateiti.

v.s. Petras Jurgėla

)5irmunui judrai Jurpelai^ 
lietuviu SfeautpOi 60 metų sukaktį 

minint

JDidyib dailininjm* Rem^randta* 
ienatveje karį praie leisti J am paiiziureti 
mietle valdytei palėpėje vieno užmestojo pa* 
veitila.plutraukf > dulkėsimai žiurėjo ir tarė:

^TĮeveltui gyvenau, neveltui.,,
žian dienotai lietuves pavergėjas dievytyje 

išmeti is sjyvenitnol avo ^raziausi^ kurinį* 
lietuves Skaut£j$,tttes dengiames stujnjiinli 
iąkūritn lanmiT^ynei,nutrinti laiko dulkes, 
kad ir 1 u, pirmūne, galėtumei tarti:

~Jteveltui gyvenau, neveltui...

Lietuviu Skautų Sąjungos še
šiasdešimtmečio sukakties proga 
skautijai nusipelniusi Lietuvos 
generalinė konsulė skautininke 
Juzė Daužvardienė buvo apdova
nota aukščiausiu LSS žymeniu — 
Geležinio Vilko ordinu. Ordinas 
sesei Daužvardienei buvo įteiktas 
Akademinio Skautų Sąjūdžio me
tinėje šventėje spalio 19 d. 
Chicagoje, Jaunimo Centre.

Nuoširdžiai skautiškai sveiki
name mūsų mieląją Sesę Konsulę!

St. J0etersburjj Jrlorida.,
197S m, \ayįtri&io men. 1 d.

Sveikinimą pasirašė šie Flori
doje gyveną skautininkai-skauti- 
ninkės: Alf. Alčiauskas, P. Armo- 
nas, H. Bugarevičius, Kęst. Gri
gaitis, Alb. Karnius, Ang. Kar- 
nienė, Br. Kliorė, A. Kliorienė, H. 
Lukoševičius, Br. Michelevičius, K. 
Palčūiuskas, V. Balčiaus kiene, Feį. 
Prekeris, A. Urbonas, Al. VaLųšiĄ.
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LKB KRONIKOMS LEISTI 
SĄJUNGA išleido LKB Kronikos 4 
tomą, 1 tomą anglų ir išeis 1 tomas 
ispanų kalba. 1979 m. bus leidžiami 
kiti Kronikos toęnai.

Mieli lietuviai! Įsigykite LKB 
Kronikos 4 tomą, o neturintieji — 
ir pirmuosius. Gavusieji nepamirš
kite atsilyginti. Sąskaitų nesiun- 
čiame.

Prisidėkite prie lietuvių tautos 
rezistencinės kovos, padėdami iš
leisti Kronikos knygas anglų ir 
ispanų kalbomis ir kartu įsijung
dami į Kronikoms Leisti Sąjungą. 
Metiniai nariai aukoja nemažiau 
kaip 5 dol., amžinieji nariai — 
100 dol. ir mecenatai — 1000 dol. 
Aukotojams išduodami kvitai ir jų 
aukos atleidžiamos nuo federalinių 

mokesčių. Už visus gyvus ir miru
sius narius kasdien aukojamos šv. 
Mišios. Paaukojusieji nemažiau 
kaip 100 dol. bus įrašomi leidžia
mose knygose.

LAUKIAME AUKŲ! ATKREIP
KITE DĖMESĮ Į MŪSŲ PRAŠY
MUS!

Malonėkite aukas siųsti ir Kro
nikos knygas užsisakyti bei čekius 
rašyti šiuo vardu ir adresu: LKB 
Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 
So. Talman Ave.. Chicago, Illinois 
60629 USA. Kur veikia Sąjungos 
skyriai, aukas galima įteikti jų 
valdyboms.

LKB Kronikoms Leisti 
Sąjungos Valdyba

VYDŪNO LAIŠKAI 
SKAUTAMS

NAUJA JŪRININKYSTĖS
KNYGA

Neseniai atspausdinta knyga 
BURĖS IR VARIKLIAI jau pra
dėta išsiuntinėti.

Leidinyje, be buriavimo ir va
riklių, yra nemažas skyrius apie 
pakrančių, astronominę ir elektro
ninę navigaciją, slidinėjimą ant 
vandens, valčių pervežimą ant 
priekabų bei potvynius ir atoslū
gius.

Atlikus didelį darbą, yra pagrin
do linksmai nusišypsoti.

Knygos “Burės ir varikliai" 
autorius j.v.s. B. Stundžia (kairėje) 
su knygai leisti komiteto iždininku 
j.v.s. H. Stepaičiu.

Knyga yra gausiai iliustruota; 
viso — 272 puslapių. Kaina 6 dol., 
kietais viršeliais — 9 dol. Norintieji 
įsigyti, kreipiasi pas j.ps. E. NA- 
MIKIENĘ, 302 Wright Ave., 
Toronto, Ont. M6R 1L9, arba pas 
autorių - B. STUNDŽIĄ, 53 
Yorkleich Ave., Weston, Ont. 
M9P 1Y3 Canada. Knygą taip pat 
galima gauti per jūrų skautų-čių 
vienetus.

Baigus spausdinimo darbus, 
siuntinėjimo išlaidoms padengti 
per V. Zelenį parėmė: B. Aras — 
25 dol., B. Geštautas — 20 dol., V. 
Jatulienėr— 10 dol. (Visi iš Los 
Angeles).

Redaktorius — Vytautas Mikė
nas. Dailininkė — Zita Sodeikienė. 
Vydūno Jaunimo Fondo lėšomis 
knygą išleido Akademinės Skauti- 
jos leidykla. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė — 3001 W. 59 St. 
Chicago, Ill. 60629. Tiražas — 700 
egz. 69 psl. 1978.

Leidėjai knygos pradžioje sako: 
“Nieko neradome gražesnio, kaip 
šias mintis paskleisti žmonėse 
a.a. s. GRAŽINOS MUSTEIKY
TĖS šviesiam prisiminimui”.

Knygos turinį sudaro 12 Vydūno 
laiškų, kuriems trumpi paaiškini-
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mai įdėti šio leidinio gale.

***

Vydūnas kurį laiką bendravo su 
skautais akademikais, pažino jų 
siekimus ir organizacijos uždavi
nius. Jo mintys, mąstymai ir nusi
teikimas gyvenimui — labai artimi 
skautų ideologijai. Todėl jaunimas 
Vydūną suprato ir laikė jį vyriau
siu autoritetu ir mokytoju. Jo min
tys — lyg kelrodis norinčiam tobu
linti savo asmenybę ir laikytis tie
saus kelio į ABSOLIUTĄ.

Vydūnas — tai ypatingas mąsty
tojas - filosofas, kurio raštai sunku 
skaityti ir kartais nelengva su
prasti, bet idėjos patraukiančios ir 
pamokančios. Štai kelios jo pagrin
dinės mintys:

— Kiekvienas žmogus yra 
ypatingas — iš Dievo. Tikyba yra 
pats pagrindas žmoniškėjimui. 
Žmogaus tikslas — eiti žmoniškė- 
jimo keliu ir savo pavyzdžiu skleis
ti kas gera, dora ir tauru. 0 tai 
lengviausia pasiekti, jei žmogus 
gyvena meilėje viskam, kas gyva. 
Svarbu, kad pats žmogus stengtųsi 
numanyti savo esmės kilmę — 
DIDĮJĮ SLĖPINĮ, KURIS YRA 
VISKO PAGRINDAS. Svarbus 
yra skautų uždavinys — gyventi ne 
tik savo tautai, bet ir žmonijai. 
Reikia atsiduoti IŠMINČIAI IR 
MEILEI, iš kurios žmogus yra ir 
kur turi grįžti...

Vydūno rašyba irgi skirtinga — 
vydūniška. Jis griežtai jos laikėsi. 
Bet šio leidinio laiškai kalbiniai yra 
ištaisyti.

Vydūno tikroji pavardė — Vilius 
Storasta. Gimė jis Maž. Lietuvoj, 
Šilutės apskr. 1868.III.22. Studi
javo Tilžės un-te filosofiją, sociolo
giją, gamtos mokslus, religijos 
istoriją, meną, literatūrą ir kalbas. 
Maž. Lietuvoj organizavo chorus ir 
liet, draugijas. Giedotojų draugijai 
jis vadovavo net 40 m. Važinėjo su 
paskaitomis. Telšių gimnazijoj 
dėstė liet, kalbą ir literatūrą. Už 
didelius nuopelnus liet, kultūrai 
1928 m. buvo atžymėtas filosofijos 
daktaro laipsniu. Rusams artėjant į 

Vakarus, po didelių nesėkmių į 
Vokietiją pateko tik 1946 m. Vydū
nas mirė Detmolde 1953 m.

***

Vydūno Jaunimo-Fondas Kalėdų 
švenčių proga, jau eilė metų, iš
leidžia liet, kalėdinius atvirukus. 
Šiemet išleistas 15 lietuviškais 
piešiniais ir įrašais atvirukų rinki
nys. Savo piešiniais juos papuošė 
dailininkės: J. Okura, Z. Sodei- 
kienė ir A. Sutkuvienė.

Atvirukų piešiniai išreiškia lie
tuviškąją kalėdinę simboliką; pras
mingi ir subtilūs juose įrašai — 
linkėjimai.

Tačiau dažnas, juos gavęs ir 
peržiūrėjęs, pasigenda šviesesnių 
spalvų ir aplamai iš jų sklindančios 
džiugesnės nuotaikos, kuria visi, 
Kalėdų belaukdami, gyvename. 
Juk Kalėdos — džiaugsmo šventė!

O.R.

***

KOVA. Neperiodinis PLJS poli
tinis aplinkraštis Nr. 2. 1978 m. 

J*
Pi
P
02
S

m 
02 
<! 
02 
P5 
P

Z 
O

1 11 ’C S (
1 f

rugsėjo 19. (Pirmas šio aplinkraš
čio numeris buvo išleistas prieš 
pusantrų metų.)

Redaguoja PLJS politinis ko
ordinatorius Viktoras Nakas, 2608 
N. 18th St., Arlington, Va. 22201, 
USA. Tiražas — 75 egz.

Šiame 16 piislapių šapirografu 
spausdinamam leidinėly randame 
aktualios ir įvairios mūsų jaunimą 
ir lietuvišką visuomenę dominan
čios medžiagos, k.a.: PLJS politi
nių įvykių kronika, PLJS politinė 
veikla, olimpinis projektas ir kiti 
mūsų organizuoto' jaunimo žygiai 
politinėje srityje.

Su viltimi sveikiname mūsų 
veiklaus ir veržlaus jaunimo pa
stangas.

ŠALTINIS. Dvimėnesinis tiky
binės ir tautinės minties žurnalas. 
Redaktorius — kun. S. Matulaitis; 
red. nariai — V. Šlaitas ir L. Šval- 
kus. Administratorius — J. Dubic- 
kas. Redakcijbs ir administracijos 
adresas: 16 Hound Rd., West 
Bridgeford, Nottingham NG2 6AH, 
England. Prenumerata metams — 
2 sv. (4 dol.)

Cleveland© vyresnių skaučių draugovė skelbia 
novelės konkursą.

Jame gali dalyvauti viso laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimas nuo 16 iki 25 metų. -

FORMA — novelė, parašyta lietuvių kalba.
ILGIS — nuo 5 iki 8 mašinėle rašytų puslapių ra

šant kas antra eilutė.
TEMA — autoriaus laisvai pasirenkama.
PREMIJA — bus skiriamos dvi premijos po 250 

dol.: vienai grupei — 16-20 metų; kitai — 21-25 metų.
DATOS —- rankraščiai turi būti išsiųsti (pašto ant- 

spauda) ligi 1979 m. birželio 1 d.
TAISYKLĖS — rankraščiai turi būti pasirašyti 

slapyvardžiu pažymint rašytojo amžių. Jie turi būtį- 
atskiram voke, ant kurio užrašytas slapyvardis. 
Atskiram lape tame voke turi būti autoriaus(ės) 
tikras vardas ir pavardė, adresas ir telefono numeris. 
Rankraščiai siunčiami šiuo adresu: Nijolė Mainelytė, 
1030 Dillewood Rd., Cleveland, Ohio 44119.

VERTINIMO KOMISIJA - prof. Aldona Augus- 
tinavičienė, mokyt. Vacys Kavaliūnas, dr. Danguolė 
Tamulionytė, Nijolė Lenkauskaitė ir Andrius Kaz
lauskas.
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DIDŽIOJI SCKP.I
SUKAKTIMININT

PASILIEKAME BUDĖTI
ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO 
IŠKILMĖS TORONTE

Pradedant 1928 metais, kas de
šimtmetį pasikartojančiose tauti
nėse stovyklose skautai atšvęs- 
davo sukaktis specialiomis progra 
momis, turėdami būrelius svečių 
ypač iš tų apylinkių, kuriose tokios 
stovyklos vykdavo. Stovyklos vis 
dėlto daugiau ar mažiau yra užda
ras dalykas. Pagalvota užtat 
Toronto skautininkų apie platesnės 
apimties sukaktuvinį paminėjimą 
60-mečio proga. Jis pradėtas iškil
mingomis koncelebracinėmis pa
maldomis Prisikėlimo šventovėje 
rugsėjo 30 d.

Skautų-čių vienetams su vėlia
vomis renkantis šv. Mišių, s. Stepo 
Kairio muzikinio vieneto kankli
ninkės visus palydėjo M. K. Čiur
lionio akordais. Buvo jautru ir 
įspūdinga matyti prie altoriaus 
ateinančius dvasiškius, kurių prie
kyje žygiavo poetas Stasys Sant
varas, paskaitęs specialiai sukurtą 
maldą prieš prasidedant pamal
doms. Prie altoriaus stovėjo sim
boliškas kunigų šešetukas — P. 
Ažubalis, Aug. Simanavičius, B. 
Pacevičius, B. Mikalauskas, A. 
Prakapas ir St. Kulbis. Šone ma
tėm “Tėviškės žiburių” redaktorių 
kun. dr. P. Gaidą, kuris pasakė 
giliai paliečiantį ; skautybės esmę,

Iškilmingų pamaldų metu Prisi
kėlimo šventovėje.

V. Bacevičiaus nuotr 

jos uždavinius ir idealus įspūdingą 
pamokslą. Vyriausieji LSS parei
gūnai — L. Milukienė, I. Kerelienė 
ir S. Miknaitis, atvykę į šventę iš 
JAV, atnešė Mišių aukas prie alto
riaus, įskaitant 60-mečio ženklą. Po 
iškilmingų pamaldų, kurių metu 
giedojo sol. V. Verikaitis ir “Vo
lungės” dainos vienetas, vadovau
jamas D. Viskontienės, svečiai 
veteranai iš Cleveland© — V. ir A. 
Šenbergai — padėjo gėlių puokštę 
prie paminklinės lentos, pager
biant mirusius ir žuvusius LSS 
narius. Iškilmės šventovėje baig
tos maldomis už mirusius ir Tautos 
himnu.

Po pamaldų Parodų salėje 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
rikiavosi bendrai sukaktuvinei 
sueigai, kuri buvo trumpa ir aiškiai 
šventę pabrėžianti. V adovavo 
Marius Rusinas. Veikli ir rūpes
tinga mažųjų vadovė Onutė Bal
sienė davė skautininkės įžodį labai 
dideliame skautininkų-kių rate. Čia 
vadovavo M. Kalinauskienė. Nau
jai skautininkei žalią kaklaraištį

užrišo LSS Tarybos pirmininkė L. 
Milukienė. Sveikino tuntininkas 
Vyt. Turūta. Laužui vadovavo B. 
Paliulytė. Jis buvo sklandus, dai
nos skambėjo gerai, pasirodymai 
paruošti. Laužui baigiantis, kalbėjo 
vyriausi skautininkai I. Kerelienė 
ir S. Miknaitis. Dovanų gavo vado-
vės, o ir viešniai įteikta meniška 
žvakidė. Sueiga baigta vaišėmis ir 
pobūviu, kurio metu visi su visais 
turėjo progos pasikalbėti, padrau
gauti.

Skautininkių paruošta vakarienė 
įvyko Lietuvių Namuose. Joje 
dalyvavo šimtinė skautininkų-kių 
ir svečių. Pradėta kun. A. Žilinsko 
invokacija ir malda. Kalbėjo Kana
dos rajono vadas K. Batūra, Lietu
vos gen. konsulas dr. J. Žmuidzi 
nas, KLB krašto vald. pirm. J. Si
manavičius, LSS Tarybos pirmi
ninkė L. Milukienė, skautininkai V. 
ir A. Šenbergai ir vyriausi skauti
ninkai I. Kerelienė ir S. Miknaitis. 
Elena Dauguvietytė - Kudabienė 
“Grybų karu” įnešė smagios nuo
taikos ir meninio žodžio. Vakarui 
vadovavo L Meiklejohn, kuri pri
statė visą eilę vakarienėje daly
vaujančių svečių, organizacijų 
atstovų, skautų rėmėjų. Prie ka
vutės praleista valandėlė leido 
visiems pabendrauti.

Rytojaus dieną, spalio 1, Lietu 
vių Namuose Mindaugo menė buvc 
pilna svečių. Visi susirinko 
60-mečio minėjimą - koncertą. Ne 
vienam buvo įdomu išgirst: 
niekada čia nekoncertavusį, bet
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v.s. Vyt. Skrinska Pianistas 
Ant. Smetona

Gen. konsulas 
dr. J. žmuidzinas

IŠKILMIŲ TORONTE 
KALBĖTOJAI - SVEIKINTOJAI 

IR PROGRAMOS A TLIKĖJAI

Skautininkės įžodis Toronto 
sesių ir brolių rate.

Žalią kaklaraištį ps. O. Balsienei 
riša LSS Tarybos pirmininkė v.s. 
L. Milukienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Minėjime programą atlikę: kair. 
Stp. Kairio muzikinis vienetas; 
deš. — dainuojančių jūrų skaučių 
grupė.

KLB krašto vald. B. Litvinienė 
pirm. J. Simanavičius

v.s. A. Šenbergienė Kun. dr.
P. Gaida

s. J. Meiklejohn

kitur jau plačiai žinomą pianistą, 
prezidento vaikaitį Antaną Sme
toną, pasiklausyti Stasio Santvaro 
naujausios poezijos bei kartu su 
skautais išgyventi sukaktuvinę 
nuotaiką. Pritaikytai dekoruota ir 
apšviesta scena buvo vaizdi ir, 
maloni akiai. Kanklių ir ragelių 
garsai “Lietuva brangi” melodijoje 
pynėsi su įvadiniais žodžiais. Pra
dėta simboliškai, originaliai. Pa
grindinė ir vienintelė minėjimo 
kalbėtoja Lilė Milukienė savo gerai 
paruoštame pranešime dėstė min
tis apie skautų vadovų įsipareigo-

v.s. V. šenbergas v.s. L. Milukienė Visos nuotraukos VI. Bacevičiaus

jimus, idealizmą, sutinkamus sun
kumus aplinkoje, reiškė viltis 
70-metį pradedant.

Antanas Smetona ir Stasys 
Santvaras buvo sutikti su- dideliu 
susikaupimu, ypač antroje koncer
to dalyje, klausant L. v. Beetho- 
veno kūrybos ir S. Santvaro nau
jųjų ketureilių rubajatų. Priedui A. 
Smetona paskambino dar tris kū
rinius. Viskas baigėsi per dvi va
landas. Vėl tautinių instrumentų 
garsai “Leiskit į tėvynę” ir pabai
gos žodžiai ...“šaknys geria tėvy
nės sultis... šaltiniai neišdžiūsta, 
kai versmės amžinos... ir kai pasi
liekame budėti”...

Ir pertraukos metu, ir po kon-
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eęrto Karalienės Mortos menėje 
gausūs svečiai turėjo progos pa
matyti 6 dešimtmečių parodą, 
kurią paruošė Ed. Kazakevičius, 
surinkęs iš Toronto skautininkų- 
kių įdomesnę skautišką literatūrą, 
nuotraukas, kitas iliustracijas. 
Šalia to F. Mockaus paruoštas sta
liukas su skautiškais ženklais ir 
medaliais irgi traukė ne vieno dė
mesį. Parodos salė buvo dekoruota 
tautinių stovyklų ženklais, atsi-

DŽIAUGSMO IR
ĮSIPAREIGOJIMO ŠVENTĖ

DETROITE
Spalio 21-22 dienomis Gabijos 

skaučių ir Baltijos skautų tuntai 
bei skautų tėvų komitetas surengė 
lietuviškosios skautijos gyvavimo 
60-ties metų sukakties minėjimą. 
Jame svečiais dalyvavo LSB Vy
riausias Skautininkas v.s. S. Mik- 
naitis, skautininkai — A. ir L. Ra
manauskai, A. Paužuolis, Č. Sen
kevičius, L. Kalinauskas, D. Ker
šienė, Vyt. Sendžikas, VI. Bacevi
čius, Pr. Turūta.

šeštadienio vakare buvo atida
ryta meno paroda su prof. V. K. 
Jonyno paskaita apie lietuviško 
meno formas ir raidą. Parodoje su 
savo kūriniais, be V. K. Jonyno, 
dar dalyvavo ps. fil. D. Jurgutienė 
ir ps. fil. R. Zotovienė, abi detroi- 
tiškės.

Tą patį vakarą Kultūros Centro 

vežtais iš šeštosios TS._
Muz. D. Viskontienės namuose 

įvykusių rengėjų ir programos 
dalyvių priėmimu baigtos dvi 
dienas trukusios iškilmės, skirtos 
platesnei visuomenei, kurios gau
sus dalyvavimas parodė, kad ren
gėjų pastangoms nuoširdžiai pri
tarta. Tai, be abejonės, skautų 
veikėjus padrąsina ateities dar
bams.

v.s. Č. Senkevičius

salėje įvyko visokeriopai pasise
kęs koncertas. Jo programą atliko 
v.s. Stp. Kairio muzikinis vienetas 
iš Toronto (vadovas — v.sl. A. Ka
linauskas) ir Detroito Mergaičių 
Vokalinis ansamblis (vadovas — 
muz. St. Sližys). Koncerto dalyviai 
maloniai klausėsi jaunųjų kanklia
vimo, skudučiavimo, gražiai atlie
kamų liaudies dainų. Pertraukos 
metu Stepo Kairio muzikinio vie
neto globėjas s. L. Kalinauskas 
supažindino su vieneto istorija. 
Sceną puošė dail. M. Abariaus 
puošnios dekoracijos, kurių fone 
švytėjo LSS 60-ties metų ženklas 
su skautiška rūtele ir lelijėle, Ga
bija su vaidilute ir Baltijos jūros 
švyturiu iš- šalių. Po koncerto buvo 
vaišės ir šokiai.

Sekmadienio šv. Mišiose, kurias 

Dievo Apvaizdos šventovėje atna
šavo ir sukakties proga pritaikytą 
pamokslą pasakė tuntų dvasios 
vadovas kun. V. Kriščiūnevičius, 
grojo Stepo Kairio vienetas.

Po pamaldų, sesėms židinietėms 
visus pavaišinus, buvo pradėta 
abiejų tuntų bendra sueiga ir są
jungos sukakties minėjimas — 
akademija.

Po raportų ir svečių pristatymo 
detroitiečius sveikino Vyriausias 
Skautininkas v.s. S. Miknaitis ir 
v.s. fil. A. Paužuolis, kuris dar 
įteikė Lituanicos tunto Chicagoje 
dovanas. Skautų sukaktuviniai 
ženkleliai įteikti kun. V. Kriščiū- 
nevičiui ir prof. V. K. Jonynui.

Po įžodžių, apdovanojimų, per
skaitytų sveikinimų (jų buvo net 
24, gauti iš įvairių organizacijų), 
dainų ir dailiojo žodžio pynėje 
pagal s. L. Rugienienės parašytą 
tekstą praėjom visą šešiasdešimt
metį, apmąstydami įvairius svar
bius lietuviškojo skautavimo įvy
kius. Reikia paminėti, kad šioje iš
kilmingoje sueigoje dalyvių tarpe 
buvo tokių, kurie yra dalyvavę 
kiekvienoje Taut. Stovykloje ir 
daugelyje LSS svarbesniųjų įvy
kių.

Kartu su čia esančiais lietuvi 
skautijos veteranais ypatingi

Šešiasdešimtmečio sukaktį mi
nėjęs vieningas Detroito skautų ir 
skaučių būrys su svečiais ir vado
vais.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Lituanicos tunto vadovų dovaną 
Baltijos tunto tuntininkui s. J. 
Asminui įteikia v.s. fil. A. Paužuo-

lis. Stebi — skautininkai L. Kali
nauskas ir Alg. Rugienius.

V. Bacevičiaus nuotr.

Skautininko Stepo Kairio muzi
kinio vieneto nariai, koncerto metu 
atlieką programą.

V. Bacevičiaus nuotr.

būdu dalyvavo ir dar vienas skau
tininkas veteranas, kurio 'kakla
raištis, su palyda prie kiekvieno 
“eidamas”, aplankė visus šios 
šventės dalyvius. To skautininko - 
veterano kaklaraištis išmargintas 
žymiųjų skautų parašais: Lordo 
Baden-Powellio, Ant. Smetonos, 
Lady Olave Baden-Powell, gen. K. 
Goppers (Latvijos skautų šefo), dr.' 
J. Aleknos (Lietuviams Skautams 
feemti dr-jos pirmininko) trans
atlantinio lakūno Felikso Vaitkaus, 
o taip pat anglų, latvių, estų, suo
mių, čekų, austrų, ukrainiečių,. 
Liechtensteino skautų parašais. 
Šiame istoriniame kaklaraištyje 
taipgi įpiešta skautiškų bei tauti
nių simbolių; radome 1933 m. Pa
langos sąskrydžio pašto antspaudą.

60-ties metų “kelionėje” po pra
eitį su v.s. Č. Senkevičium iš 
Toronto ir išklausę jo nuoširdaus, 
kūrybinio žodžio, sugiedoję “Lie
tuva brangi” ir Tautos Himną, už- 
baigėm dvi dienas trukusį minė
jimą. Užvertėm 60-tąjį lietuviško 
skautavimo lapą, deja, jau išeivi
joje, dar vis būdami veiklūs. Skau
tiškai budėdami, įžengėm į septin
tąjį dešimtmetį.

J. Gutis

Šešiasdešimtmečio
IŠKILMĖS FLORIDOJE
Lapkričio mėn. pradžioje St. 

Petersburge ir apylinkėse gyve
nančių skautininkų iniciatyva buvo 
surengtas lietuvių skautijos 60 
m.tų sukakties minėjimas. Pirmoji 
dalis pradėta lapkričio 5, sekma
dienį, pamaldomis Šv. Vardo baž
nyčioje Gulfporte, dalyvaujant 
skautams, svečiams ir šv. Kazi
miero Lietuvių Misijos nariams. 
Šv. Mišias atnašavo skautas vytis 

kun. T. Degutis, jas paskirdamas 
už mirusius skautus-skautes ir už 
šviesią skautijos ateitį. Gražiame, 
šventei pritaikintame pamoksle, 
kun. Degutis pabrėžė nesenstančią 
skautų įstatų bei idealų vertę ir jų 
įtaką jaunuomenei ir visai tautai. 
Šv. Mišių metu uniformuoti skau
tai skaitė lekciją kartu su specialiai 
tai dienai parašytomis peticijomis 
ir nešė prie altoriaus auką; taip pat 
skautai, pasitelkę talkos, pagiedojo 
Vakarinę Giesmę, harmonizuotą ir 
vargonais palydimą s. P. Armono.

Antroji minėjimo dalis pradėta 
pietumis lapkričio 8,12 vai. Happy 
Dolphin Inn viešbučio salėje, daly
vaujant skautams ir jų bičiuliams - 
viso netoli 100 asmenų. Trumpu 
žodžiu atidariusi pobūvį - pietūs, 
dienos vadovė v.s. V. Palčiauskie- 
nė paprašė kun. T. Degutį sukal
bėti maldą, o v.s. F. Prekerį pa
kvietė vadovauti pietų programai. 
Pasidžiaugęs tokiu gražiu skautų ir 
jų bičiulių susibūrimu, v.s. Preke- 
ris kreipėsi į keletą asmenų, pra
šydamas papasakoti savo paty-
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mišku pavertė J. Radvila ir J. Ša
rūnas. Laužo programą vedė skau
tininkai A. ir A. Karniai.

Po laužo visi dalyviai dar ilgai 
šnekučiavos prie kavos ir pyragai
čių, paruoštų vietinių skautijos 
rėmėjų, kuriems vadovavo O. Rin-

Floridoje gyve
nančių skautininkų-ių ' suruošto 
minėjimo dalyviai - jaukaus sąskry
džio rengėjai. - 

rimų ir išgyvenimų iš aktyvaus 
skautavimo dienų. Kalbėjo v.s. K, 
Žilinskienė, v.s. V. Bražėnas, v.s. 
Ą. Valušis ir jūrų v.s. L. Knopfmi- 
leris.

Vakare skautai, skautų bičiuliai 
ir svečiai rinkosi į Lietuvių Klubą, 
kur buvo surengta skautiškų rank
darbių, ženklų ir spaudos parodėlė 
ir turėjo įvykti laužas - sueiga. Pa
rodėlės įruošimui vadovavo v.s. B. 
Kliorė su padėjėjais — E. ir L. Ka
činskais, dr. B. ir P. Zelbais ir kt.

Pagarbiai sutikus klubo salėje 
du lietuviškosios skautijos vete
ranus: buv. vyriausią skautininkę 
K. Žilinskienę ir buv. Tarybos pir
mininką v.s. K. Palčiauską, prasi
dėjo laužas - sueiga. Trumpais pa
šnekesiais svečiai buvo supažin
dinti su lietuvių Skautijos istorija. 
Tai atliko v.s. Palčiauskas (Lietu
vių Skautija), v.s. B, Kliorė (Broli
jos nueitas kelias), viešnia iš Miami 
v.s. K. Kodatienė (Seserijos nu
eitas'kelias), jūrų s. B. Michelevi- 
čius (Jūrų Skautija) ir s. dr. H. Lu- 
kaševičius (Akademinė Skautija).

Floridos skautus ir svečius svei
kino vysk. A. Deksnys, v.s. P. Jur- 
gėla, v.s. V. Šenbergas ir kt. Daug 
plojimų iš laužo dalyvių gavo svei
kinimas iš St. Petersburgiečiams 
gerai pažįstamos C. Mošinskienės,

buvusi paskutinioji LS Seserijos 
Vyriausia Skautininke dr. Ks. Ži
linskienė dalinasi savo skautiškos 
veiklos prisiminimais.

anuomet Kaune vadovavusios 
Skautų Rėmėjų (Skautų Paspir
ties) draugijai. Ji jau artėja prie 
102 metų amžiaus; į minėjimą iš 
Floridos rytinio pakraščio dėl susi
dariusių aplinkybių negalėjo atva
žiuoti. Buvo paminėti ir lauže daly
vavę pirmosios lietuvių skilties 
Vilniuje skautai — dail. A. Rūkš- 
telė ir v.s. A. Valušis; taip pat ir 
buvęs pirmojo ' Skautų Štabo 
adjutantas v.s. K. Grigaitis.

Linksmąją laužo programą gra
žiai paįvairino svečias, buv. vy
riausias Sąjungos laužavedys v.s. 
V. Bražėnas, kartu ir savieji — v.s. 
F. Prekeris, dr. B. Zelbienė, S. ir S. 
Vaškiai, s, P. Armonas. Klubo salę

- LSS vetera
nai - v.s. K. Palčiauskas ir v.s. Ks. 
Žilinskienė įžiebia lauželį sąjungos 
60-čio proga.

j.v.s. L. Knopfmilerio nuotr.

DĖMESIO SKAUTŲ AIDO 
PRENUMERATORIAMS!

PRAŠAU SKAUTŲ AIDO 1979 
METŲ PRENUMERATOS MO
KESTĮ SIŲSTI NAUJAJAI 
SKAUTŲ AIDO ADMINISTRA
TOREI

■v.s. Malvinai Jonikienei,
6346 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, Illinois 60629

USA
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CHICAGO SKILTIS ŠEIMOJE

Šeši Tamulaičių šeimos nariai 
sudaro vieningą, mišrią skiltį. 
Susiklausymas, pareigingumas ir 
gera nuotaika skiltyje didele dalimi 
priklauso nuo skilties vadovo. Ta
mulaičių skilties vadovai su tomis 
ypatybėmis yra net du: mama ir 
tėtis. Todėl, pažinus mandagius ir 
linksmus jaunuosius tos skilties 
narius praeitos Kaziuko mugės 
metu, neiškenčiau nepasiteiravus 
daugiau apie tą mišrią skiltį. Teko 
sužinoti ir šiek tiek skilties “statis
tikos”. Po ilgų prašymų pavyko 
gauti ir šios skilties nuotrauką iš 
skiltininko — fotografo, fotogra
fuojančio kitus skautiškoje veiklo
je, bet tik ne savąją skiltį.

Pats skilties vadovas ps. Jonas 
Tamulaitis yra uolus SKAUTŲ 
AIDO talkininkas, savo nuotrau
komis dažnai jį papuošiantis. Be 
vadovavimo savo “skilčiai”, jis dar 
priklauso Lituanicos tunto vadijai. 
Įprastas vaizdas matyti brolį Joną 
su foto aparatu rankose. Į LSS ir į 

korp! VYTĮ jis įstojo 1954 m. Nuo 
1974 m. buvo “Mūsų Vyčio” admi
nistratorium, o 1975-1978 — Dr. J. 
Basanavičiaus jaun. skautų dr-vės 
draugininkas.

Kita skilties vadovė su svar
biausiomis pareigomis — tai sesė 
(ir mama) Jūratė Tamulaitienė, 
skautauti pradėjusi 1950 m. To
ronte, Kanadoje. ASD nare tapo 
1959 m.

Dvylikametis Arūnas — Litua
nicos tunto skautas nuo 1975 m., 
pernai davęs skauto įžodį. Jo 10 
metų sesutė Daiva — paukštytė 
Kernavės tunte.

Vytautas (8 metų) — dar vilkiu
kas, o jo broliukas Algirdas, nors 
dar tik ketverių metų, bet ruošiasi 
tapti vilku, nes jau moka užsirišti 
batų raištelius.

Negausi šios skilties statistika, 
bet tvirti skilties pamatai. Juos 
tokius išlaikyti ir vis uoliai budėti 
Tamulaįčių skilčiai nuoširdžiai 
linkime!

sj 

Tamulaičių skilties nariai (iš k. į 
dešj: busimasis vilkas Algirdas, 
skautas Arūnas, Kernavės paukš
tytė Daiva, vilkiukas Vytautas, 
sesė Jūratė ir brolis Jonas Tamu- 
laičiai.

J. Tamulaičio nuotr.

ATKELTA iš 14 pusi.
AUKOS SKAUTŲ AIDUI

LSS Tarybos Pirmija -
VI TS JAV leidiniui
išleisti $1,200.00

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

R. R. Povilaitis,
D.D.S., Lemont, Ill. 5.00

A. Spirikaitis,
Cleveland, O. 3.00

St. Vaitkevičius,
Peterborough, Anglija 2.70

A. Alonderis, Toronto,
Kanada 2.00

V. Alksninis, Flushing, 
N.Y. 2.00

R. Statkuvienė, Balwyn,
Australija 2.00

J. Maslauskas,
Derbyshire, Anglija 1.90

J. Vaičiulytė, South
Kingsville, Australija 1.00

VISOMS IR VISIEMS 
GERAŠIRDŽIAMS RĖMĖJAMS -

NUOŠIRDI PADĖKA

SESE IR BROLI,

SKAUTŲ AIDO administrato
riumi esu nuo 1969 m. gruodžio 
31 d. 1978 m. gruodžio 31 d. tų pa
reigų atsisakau.

Tariu nuoširdų skautišką AČIŪ 
visiems SKAUTŲ AIDO prenu
meratoriams, rėmėjams ir talki
ninkams. Atleiskit, jei kuriuos iš 
Jūsų užpykinau ar įžeidžiau.

Naujajai SKAUTŲ AIDO admi
nistratorei v.s. MALVINAI JONI
KIENEI linkiu geriausios sėkmės!

VALIO SKAUTŲ AIDUI!

Budžiu!

• s. A. Orenta^ \
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SKAUTU A2JDAS
6,842 So. Campbell Ave. 
Ckioago, IL. 60629
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kengūrų žemėje

ĮŽODĮ JAU DAVĖ

Ir kaimynės gudragalvės 
Nutarė: “Gal drignių valgė!..”

Taip pasikeitė Rimukas, 
Kad net mamai galva sukas. 
Iš mokyklos, va, parėjęs, 
Sėdi jis ir atsidėjęs

Pamokas jau ruošia savo, 
0 pabaigęs — tuoj pas mamą: 
— Ką padėti tau, mamyte,
Dirbai, gi, nuo labo ryto?

Brolis Bronius sueiliavo. 
Aleksandras iliustravo.

Neramu kaimynams daros, 
Lyg užpuolė gatvę maras: 
Langai sveiki, stogai sveiki — 
— Kur tas Švilpa, ką jis veikia?

Švilpia špokas, čirškia žvirbliai, 
0 to Švilpos — nesigirdi...

Kas tam Švilpai, kas tam vaikui? 
Galvas net kaimynai kraipo: 
Gatve vaikšto šunys, katės, 
Švilpa tartum jų nemato.

Matote, kai Švilpa ruošės 
“Patyrimui” (nesijuokit), 
Jis rimtu keliu pasuko. 
Štai ir paslaptis Rimuko!

Nuo dabar jisai jau žino, 
Kad skautybė — tai žaidimas 
Kurį žaist gražu ir gera, 
Tik žinot taisykles dera.

Skauto įstatai jam tiesų 
Tikslan kelią rodo šviesų, 
O juo eina milijonai 
Jaunų sesių, jaunų brolių.

Tunto sueiga, broleliai, 
Ne kas dieną; iki valiai 
Ruoštis tenka, jei nenori 
Būti liurbiu (Nepadoru!).

0 labiausiai kandidatai
Jaudinos (net šiurpas kratė)... 
Nes jau įžodį šiandieną 
Duos visi jie iki vieno.

***

Adjutanto komandos jau skamba 
Tarytum šautuvų salvės, 
Ir broliai jauni vikriai žengia, 
Prieš vėliavą stoja trispalvę.

Dievui, Tėvynei ir Artimui 
Tarnaut savo garbe jie žada, 
Kaklaraištį štai užriša 
Tunto vyriausiasai vadas.

Švilpa danguj septintajam — 
Nuo šypsenos skruostai net plyšta, 
Skautu tikru pasidaręs, 
Jis skautiška džiaugsis jaunyste!

***

Laksto šunys, karstos katės 
Tvoromis. Lyg jų nematęs, 
Žengia Švilpa, švilpiniuoja, 
Skautiškai gatve žygiuoja.

Jis gi skautas — gamtos draugas: 
Gražią gamtą skautas saugo!
Fi - fi fidli, fi - fi dralia, 
Švilpia Švilpa dainą žvalią.

30.741217
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