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Sėkmingos 
ateities

Įvertindami Jūsų didelius nuopel
nus lietuviškai skautijai ir linkėdami 
sėkmingos ateities, siunčiame mūsų 
kuklią 25 dol. auką.

Su pagarba ir linkėjimais,
Jonas Gudėnas,

Pilėnų Tunto Skautų Tėvų 
Komiteto pirmininkas

' Kodėl 
nuliūdome?

1978 gruodžio :— 1974 m. sausio 
mėn. Skautų Aido 8-an^ puslapyje 
įdėta nuotrauka be paraštės.4 Vie
name ankstyvesnių numerių ta pati 
ar labai panaši nuotrauka buvo 
nevisai tiksliai apibūdinta. Kaip 
savininkas vieno toje nuotraukoje 
tilpusio veido, jaučiu pareigą šj tą 
paryškinti. Pirmiausia, tai ne skautų 
vyčių pastovyklės vyčiai žygiuoja, 

kaip VI. Bacevičiaus nuotraukos 
paraštėj paaiškinta, bet didžiuma 
skautų pastovyklės vadijos Vl-je 
TS. Bet dėl to visiškai nenoriu 
„kelti vėjo“. Trumpai noriu patei
sinti tų žilagalvių skautininkų nusi
minusių veidų ar „nukabintų nosių“ 
tikrą priežastį: mes labai nuliū- 
dome, tiksliau pasakius — įširdome, 
sužinoję, kad didžiajame parade 
nežygiuosime pagal tradicinius a.a. 
Broniaus Jonušo maršus, bet tik 
pagal vieną dainą — sesių Sutar
tinę. Mums žilagalviams tai buvo 
sunkiai pakeliamas smūgis. Bet 
turbūt reikia sutikti su senu kažku
rio romėno pasakymu: „Tempora 
nutantur et nos mutamus in illos“. 
Keičiasi laikai, ir mes keičiamės su 
jais. . .

Redakcinei skilčiai linkiu vaisin
go darbo, darnaus bendradarbiavi
mo ir daug daug medžiagos!

Su skautiška pagarba,
Jonas Šarka

GARBĖS LEIDĖJO
PRENUMERATA — 

25.00 dol.
A. Senkus — Toronto, Ont.

GARBĖS 
PRENUMERATOS - 

10 dol.
D. Palubinskaitė — Euclid, OH.; E. 
Vengianskas — Chicago, 1L; R. 
Povilaitis, Lemont, IL; A. Morkū
nas, Toronto, Ont.; S. Naginionis 
— Laval, Que.; dr. A. Kaveckas — 
London, Ont.; D. Keršienė — 
Toronto, On.; L. Kriaučiūnas — 
Cicero, IL; R. Dapkutė — Chicago, 
IL; E. Radžiūnas — Omaha, Nebr.; 
H. Bugasevičius — St. Petersburg 
Beach; FL, (1979 ir 1980 m.); A. 
Samušis — Richmond Hill, N.Y.; J. 
Baublys — Detroit, MI; V. Barmie- 
nė — Los Angeles, CA.

AUKOS SKAUTŲ 
AIDUI 
10.00 dol.

L. Kupcikevičius — Chicago, IL; E. 
Šalčiūnienė — Palos Heights, IL.

(Nukelta į 8 pusi.)
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BUDĖK!
_ _ ūsų organizacijos ideologinis 
šūkis yra Dievui, Tėvynei, Artimui. 
Jis trumpai aptaria, nusako bei 
išreiškia skautybės ideologiją.

Antrasis šūkis BUDĖK! — yra 
sveikinimasis. Jis primenamai api
būdina skauto,-ės gyvenimiškąjį 
budrumą skautybės tikslų siekiant ir 
vykdant nuolatinę tarnybą Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Tai labai gilus ir 
plačios prasmės priminimas, visada 
gyvas ir praktiškas. Juo išreiškimą, 
kad skautas visur ir visada turi būti 
budrus skautybės idealuose.

Skautas budi, pirmiausia, savyje, 
kad jo dvasios nepavergtų pikti 
jausmai, neužvaldytų negerovės. Jis 
todėl yra jautrus, greit susiorientuo
jąs, nuo blogių atsipalaiduojąs. 
Moka atskirti gera nuo pikta, iškelti 
gerąsias savo dvasios savybes, jas 
ugdyti, o taip pat apmarinti, sužlug
dyti ydas. Drauge daboja kūną: 
saūgojasi ligų ir yra švarus, neapsi- 
leidęs, tuojau taisąs ir gydąs 
mažiausius sutrikimus, kurie dža- 
niausiai būna pirmais priminimais 
dar labiau budėti savo sveikatai.

Skautas budrus savo aplinkoje: 
neužmirštąs, nežiopsąs, greitos nuo
vokos. Antraip — nepajėgs atlikti 
uždavinių, skautybės pavedimų, 
ypač artimo pagalbos tarnyboje. Jis 
turi būti visur pirmas, visu kuo 
domėtis, viską išsiaiškinti, pastebėti 
ir nuolat gilinti savo žinias, savą 
patyrimą.
•- Visame gyvenime skautas laiko 
save nuolat įtemptą, pasiruošusį. 
Yra akylas, ir ^ausylas: mato, kas 
reikia matyti, ir girdi kiekvieną 
šauksmą, jo pagalbos reikalingą. 
Girdi vargstančių aimanas, nesk
riaustųjų skundus, kenčiančių deja
vimus.

Budrumas— tai sunkus, status ir 
nelygus kelias, tačiau skautas jam 
pasišvenčia. Kiekviena valandėlė, 
kurią budėdamas turi progos padėti 
artimui, jį daro laimingesnį, o 
praleista proga skautą nuliūdina, ir 
jis kenčia: kaip sąžinės priekaištą ir 
kaip savo pareigos neatlikimą.

Savo tarpe vyresnieji skautai 
saliutuodami jaunesniuosius sveiki
na tardami Budėk! Jaunesnieji 
visada atsako Vis budžiu!. Šiuo

LIKUSIAI
MOTINAI

pasisveikinimu kiekvienas skautas 
patikrinamas ir primenamas, jog 
niekad nepamirštų būti pasiruošęs 
netikėčiausiems gyvenimo atvejams.

Taip pat susirašinėdami skautiš
kuose laiškuose šį šūkį įdeda, kaip 
būtiną skautiškosios tarnybos prįr 
mi nimą.

Taigi, broli, sese, 
BUDĖK!

v.s. Balys Vosylius

Dar taip norėtųs sugrįžti
Žaliuoju pievų takeliu 
Ir tau, mamyte, pasakyti, 
Kad man be tavęs neramu.

Dar taip norėtųs regėti veidą, 
Vagotą rūpesčių, vargų, 
Priglaust baltutę Tavo galvą — 
Baltutę sniego baltumu.

Dar taip norėtųs po kelionės 
Širdy užgydyti žaizdas, 
Prie tavo kurstomos ugnelės 
Sušilt sušalusias rankas.

Ar Tu atleisi man, mamyte, 
Kad aš taip ilgai negrįžau?
Ar aš galėsiu pasakyti, 
Kokioj kelionėje buvau?

s. Alg. Karpavičius
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Seserijos Vyriausią Skautininkę 

pasigauti nesunku. Ji kas sekma
dienį Chicagos skautų-čių sueigose, 
dažnas svečias Jaunimo centro 
penktadieninėse vakaronėse ir kitur, 
kur vyksta lietuviškos Chicagos 
kultūrinės akimirkos. Vienoje anų 
vakaronių mūsų žurnalo korespon
dentas ir užkalbino sesę Ireną, 
neseniai pradėjusią antrąją Vyr. 
Skautininkės kadenciją.

— Kadangi Seserijos vadija lieka 
tęsti pareigas dar vieną trimetį, tai 
Vyr. Skautininkei gerai žinomas 
šios šakos dabartinis būvis. Įdomu 
būtų patirti, kiek aktyvių narių 
Seserija šiuo metu apjungia, kiek 
yra Seserijos rajonų ir kokiose 
valstybėse veikia sesių vienetai. Ar 
dar tebėra gausus paukštyčių 
prieauglis?

— Seserijos veikla apima septynis 
rajonus keturiuose kontinentuose: 
JAV — Vidurio, Atlanto, Ramiojo 
Vandenyno ir Kanados rajonai; 
Europos, Australijos ir Pietų Ame
rikos rajonai. Šiuo metu Seserija 
turi apie 1300 įsiregistravusių sesių. 
Pastaraisiais metais, sumažėjus gim
imų skaičiui, jaučiasi sumažėjimas ir 
paukštyčių prieauglyje.

— Praėjusi kadencija didele dali
mi praskubėjo besiruošiant lietuviš
kos skautybės 60 metų sukaktu
vėms, visa vainikuojant dviejuose 
kontinentuose vykusiomis Tautinė
mis stovyklomis. Ateinantis trime
tis, atrodo, šia prasme bus gerokai 
ramesnis. Ar esate numačiusi šia 
kadencija ryškiau iškelti ar sustir- 
pinti kokį nors skautiškos veiklos 
momentą?

— Per ateinančius trejus metus 
didelis dėmesys bus kreipiamas į 
vadovių lavinimą ir paruošimą, 
pradedant tuntininkėmis ir baigiant 
skiltininkėmis. Tik nuo vadovės 
priklauso jaunos susės ugdymas, jos 
sudominimas ir viso vieneto skautiš
ka sklandi veikla. Turime geras 
programas; jų pristatymas jaunai 
sesei ir jų įsisavinimas yra kiekvie
nos atskiros vadovės rankose.

— Paisjkutinių kelerių metų laiko
tarpiu .Seserija išvarė gražią, vagą

&■ POKALBIS SU v.s.
IRENA KERELIENE,
Liet. Skaučių Seserijos
Vyriausia Skautininke

skaut. spaudos srityje. Ar šis darbas 
bus tęsiamas ir toliau?

— Didžiausias uždavinys — 
spaudai paruošti naują laidą „Skau- 
tybė lietuvaitei“ (gal vardas ir 
pasikeis), kurios pirmosios kelios 
laidos jau seniai išsibaigusios. Skau
tei bei vadovei tai būtų kaip

„biblija“, nes knygos apimtis yra 
labai plati. Toliau bus tęsiamas 
„Gabijos“ leidimas. Tai Vyriausios 
Skautininkės biuletenis, kuris išeina 
3 kartus per metus, apimdamas 
ryškesnius veiklos bruožus visoje 
Seserijoje.

— Praėjusios kadencijos metu 
mūsų aukšt. vadovybėje tam tikrų 
nesutarimų kėlė tarptautinio ben
dravimo klausimas: bendravimo 
forma su kitataučiais skautais. Koks 
Jūsų požiūris šiuo atžvilgiu: ar šį 
bendravimą koordinuoti iš Seserijos 
centro, ar dar kitaip?

— Tarptautinio bendravimo 
klausimas buvo nutartas praeitos 
Tarybos kadencijos metu — palikti 
vietovės vadovių nuožiūrai. Gaila, 
kad tas buvo palikta nesudarant 
jokių bendravimo gairių. Užsidaryti 
tik savo rate nėra naudinga nei 
mums suaugusiems, nei mūsų jauni
mui. Mūsų visų egzilų skautų tikslas 
yra tas pat.

— Praėjusioje kadencijoje Seseri
ja buvo ypač judri vadovių suvažia
vimais, kuriuose lavintos, stiprintos 
jaunosios vadovės; kasmet sąskry
džiui susiburdavo ir vyr. skautės bei 
gintarės. At nematote ir toliau tęsti 
šį akivaizdinį ryšį?

— Kaip jau minėjau, dabarties 
labai svarbus - uždavinys ruošti 
vadoves, rengiant kursus bei suvaži
avimus. Tobulėjimui nėra ribų, 
jaunosios vadovės išmoks, vyresnės 
praplės bei praturtins savo turimas 
žinias. Bus raginama kuo didesniam 
vadovių skaičiui dalyvauti Gilwellio 
mokykloje. Bus tęsiami vyresnių 
skaučių ir gintarių sąskrydžiai, 
kurie jau yra tapę tradiciniais. Kas 
metai vyks Gintaro mokyklos jau
nesnėms vadovėms.

— Šiuo metu Sąjungai didelę 
talką teikia skautų,-čių tėvai. Ar 
turite kokių pageidavimų, prašymų, 
siūlymų skautų tėvams bei liet, 
visuomenei?

— Lietuviškos skautybės tikslas 
ugdyti pilnutinę lietuvišką asme
nybę. Tėvai, atsiųsdami savo dukrą, 
tikisi pagalbos iš mūsų, bet tik 
dirbdami kartu su tėvais, mes 
galime to pasiekti. Visuomenė, 
įvertindama skautų pastangas, turė
tų daugiau kreipti dėmesio į mūsų 
veiklą. Jeigu ūkautų Sąjunga pajė
gia kas penkeri metai sutraukti 
tūkstantį jaunuolių į savas Jubilie
jines bei Tautines stovyklas, nekal
bant apie kasmetines stovyklas, be 
visuomenės paramos, taigi tą darbą 
kas nors atlieka ir fiziškai ir 
finansiškai. Tas darbas krinta ant 
vadovių ir tėvų pečių. Taigi, norėtų
si daugiau visuomeninės talkos, nes 
mes ugdome tą jaunimą bendram 
tikslui — Lietuvai.
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— Ar turite kitų minčių, kurio
mis norėtume pasidalinti su Skautų 
Aido skaitytojais? O gal ir Aidui 
turite kokių klausimų, pastabų, 
priminimų?

— Skautų Aidui reikėtų estetiš- 
kesnio techninio apipavidalinimo.

SKAUTYBĖS UŽUOMAZGOS AFRIKOJE

KANTANKYE (B.P. pravardė 
Afrikoje).

O augelis skautų žino lordą Baden 
Powellj buvus Mafekingo herojum. 
Jei jie skaitė Skautybę Berniukams 
arba Aids to Scouting — Skautų 
Vadovui, jie taip pat žino, kad 
Mafekingas yra Afrikoje ir kodėl 
B.P. ten buvo ir ką jis. veikė. 
Patyrimai Afrikoje, jos legendos bei 
žmonių sugebėjimas manytis gam
toje ten įdomiai aprašyti.

Bet šalia Mafekingo — kalbant 
apie B.P. vėlesnę įtaką skautybei, jie 
nebūtinai turėjo būti Afrikoje — 
yra keletas išskirtinai afrikietiškų 
elementų skautybėje.

1895 metais B.P. užsidėjo kaubo
jų skrybėlę Ašanti valstybėje (da-
baltinėje Ganoje) ir įsigijo pravardę 
„Kantankye“: tasai didele skrybėlė.

Vakarų Afrikoje buvo pastebėtas 
kairiosios rankos paspaudimas: 
pažinimo ženklas tarp vado ir jo 
labiausiai patikimų pasekėjų. Iki šio 
laiko skautai spaudžia vienas kitam 
kairiąją ranką, „kuri arčiau širdies“, 
kaip įprasta sakyti.

Gilwellio skautų dėvimi Miško 
Ženklo — Wood Badge — karoliai 
(kauliukai padaryti pagal zulusų 
karaliaus Dinizulu dėvėtus (1880).

Šie karoliai buvo padaryti Afri
kos geltono medžio minkšta šerdim, 
taip kad atsirasdavo mažas įkirpi- 
mas kiekvieno karoliuko gale. 
Tokiais karoliukais buvo puošiami 
karališkos kilmės žmonės ir pa
sižymėję kariai.'

B.P. buvo gavęs odos dirželį iš 
senyvo afrikiečio per Mafekingo 
apgulimą. Keletą metų po to B.P.

Džiaugiuosi, kad SA praplėtė savo 
turinį — atsiranda straipsnių jau
nesniems ir vyresniems. Reikėtų 
stengtis įtraukti daugiau jaunų 
bendradarbių su jų pačių kūryba bei 
pasisakymais. 

Būrelis vyčių 6-je Taut. Stovykloje

sujungė odos dirželį ir karoliukus ir 
sukūrė Miško Ženklą, kurį gauna 
skautininkai, sėkmingai baigę šį 
lavinimo kursą.

Paprastai, gilvelininkai gauna du 
kauliukus, jei priklauso kursų šta
buitris, o kai gauna leidimą vesti 
Gilwellio kursus — net keturius.

Kodėl B.P. vartojo du karolių 
savo Mišįco Ženklui? Atsakymas 
irgi susijęs su afrikiečių kultūra: du 
karoliai, vadinami Mpimpi, buvo 
dėvimi aplink kojų ar rankų čiur- 
nus, kaklą ar juosmenį ir laikontų" 
gerais dėvėtojo sveikatai, ypač lai 
kūno daliai, kurią karoliai puošė. O 
kas nenorėtų stiprių kojų, rankų ar 
tvirto liemens?

Šalia šių dalykų B.P. panaudojo 
patyrimą Mafekinge, planuodamas 
ir išryškindamas savo metodus 
jaunimo būdui ugdyti bei sugebėji
mams lavinti. Jis įsitikino, kad 
svarbios atsakomybės gali būti 
pavestos berniukams, jei jie organi
zuoti pozityvios disciplinos rė
muose.

Pats B.P.,. būdamas* kariškas, 
skautas, Afrikoje išmoko daug apie 
gamtą ir būdą joje manytis bei 
laukinių gyvūnų elgesį.

P.P.
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v.s. dr.
ALEKSANDRAS

MAURAGIS

— Kadį irf nesensta daktaras! — 
girdžiu aną sekmadienį šventoriuj 
nusistebinčią tautietę, kai jis — 
baltaplaukis — vikriai sukinėjasi 
apspitusių bičiulių būrelyje. — 
Turbūt bus mamą sekęs. . .

O tuo tarpu paminėtasis — v.s. 
dr. Aleksandras Mauragis — ge
gužės pradžioje jau sulaukė 70-tųjų.

Tai gražus amžius. Dar gražiau, 
kai jis beveik visas pašvęstas Lietu
vos reikalams — jaunimui auklęti, 
lietuvybei išlaikyti, mūsų tautinei 
kultūrai puoselėti.

Šios iškilios sukakties proga 
trumpai peržvelkime brolio Alek
sandro Mauragio 70 me’tų kelią, 
drauge pasidžiaugdami jo darbais,
jo pasiekimais.

Gimęs 1909.5.13 Kelmėje, Rasei
nių apskĮrj. 1931 m. baigė Kražių 
Žiburio gimnaziją, 1939 — Vytauto 
Didžiojo Universiteto teisių fakulte
tą ir 1948 — Insbrucko (Austrijoje) 
universitete gavo teisių daktaro 
laipsnį.l940-44jad|VOkatavo Vilniuje, 
1944 iri. pasitraukė į Austriją, o 
1949 m. atvyko į Australiją.

Daktaro A. Mauragio visuomeni
nė veikla labai plati ir šakota.

Nuo 1925 m. dirbo skautuose,

Susitikę Šeštoje Tautinęje Stovyk
loje: Brolijos VS Sig. Miknaitis ir 
Tautinės viršininkas Al. Mauragis 

ateitininkuose ir pavasarininkuose. 
Vokiečių okupacijos metu dalyvavo 
rezistencinėje veikloje, 1942-44 m. 
buvo Lietuvių Fronto Vilniaus 
apygardos pirmininkas, 1951-52 — 
ALB Krašto Valdybos kultūrinės 
dalies vedėjas ir ilgą laiką ALB 
tarybos narys; buvo Australijos 
Lietuvių Katalikų Kultūrinės D-jos 
pirmininkas. Žymus Australijos 
lietuvių katalikų veikėjas. Bendra
darbiavo Mūsų Laikrašty, Skautų 
Aide, Tėviškės Aiduose, buvo Liet. 
Enciklopedijos bendardarbis. 1951 
ir 1973-74 m. redagavo Mūsų Pas
togę.

Turi paruošęs pluoštą novelių, 
rašo atsiminimų knygą, buvo alma
nacho „Plunksna ir Žodis“ benda- 
darbis, savo kūrybos yra nemažai 
spausdinęs įvairioje periodikoje.

V.s. A. Mauragis į skautus įstojo 
1925 m., suorganizuodamas Kel

mėje Vytauto draugovę ir jai kurį 
laiką vadovaudamas. 1929 m. vado
vavo Šarūno d-vei Kražiuose,. 1933- 
35 Vyriausiam Skautų Štabe ėjo 
tiekimo skyriaus, vėliau — Skautų 
Aido administratoriaus ir reikalų 
vedėjo pareigas, apie 1936 m. — 
LSB Skautų Vyčių Skyriaus vedė
jas. 1946-47 akademikų skautų 
būrelio narys Insbrucke. Atvykęs į 
Australiją, 1949-50 m. Gretos emi
gracinėje šeimų stovykloje ėjo LSS 
įgaliotinio pareigas, ten būdamas 
suorganizavo skautų skiltį. 1953-54 
m. — lietuvių skautų atstovas■— 
organizatorius prie egzilų skautų s- 
gos (ICCŠA), 1956-57 Aušros tunto 
skautų stovyklos viršininko pava
duotojas ir ilgametis stovyklų daly
vis — instruktorius; 1969 m. įvyku
sios Mt. Crawforde; V-sios Tautinės 
stovyklos ir 1978 m. Gembrooke 
VI-sios Tautinės stovyklos viršinin
kas, Sydnejaus Aušros stovyklavie
tės pirkimo organizatorius, finan
suotojas ir patikėtinis, Sydnejaus 
skautų tėvų komiteto ilgametis 
pirmininkas. 1976-78 LSS Australi
jos Rajono Vadas, 1970-71 ir 1979 
— Sydnejaus Senųjų Skautų Židi- 

■nio tėvūnas. Ypač Sydnejaus skau
tams gerai pažįstamas kaip patarė
jas įvairiais skautiškos’ teorijos, 
ideologijos klausimais, parašęs 
trumpą vadovėlį vadovų kursams, 
nuolatinis, lektorius- paskaitininkas.
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Į paskautininkio laipsnį pakeltas 
1930 m., j skautininko — 1932, j 
vyr. skautininko — 1972.Apdovan* 
toas LSS ordinais: Už Nuopelnus 
— 1928, Padėkos — 1964, Geležinio 
Vilko — 1974.

Brolio Aleksandro visą visuome
ninę bei skautiškąją veiklą sunku 
įvardyti trumpame straipsnelyje — 
tam reiktų storo tomo — čia 
suminėti tik svarbesnieji jo veiklos 
etapai.

Mums skautams jis brangus kaip 
pasišventėlis lietuviškajam jauni
mui, kaip vadovas, kaip mokytojas.

Palinkėkime mielajam Skautinin
kui dar daug gražių ir brandžių 
metų žaliojo jaunimo gretose ir — 
te Dievas išpildo jo visus troškimus!

v.s. B. Žalys
Broli Mąųrągi, apdovanotą Geleži
niu Vilku, sveikina Vilniaus 
tuntininkas

Adelaidėje fil. V. Ilgūnas. šone v.s. 
V. Neverauskas

ji. ūsų didysis rūpestis yra nutaut
ėjimas. Dar neseniai mūsų jaunuo
liai statė sau klausimą, nėra abejo
nės, kad ir dabar stato: ar verta būti

Kai vieni tėvai visai nesirūpino 
tautine sąmone, tai kiti, per daug 
patriotiškai nusiteikę, atgrąso savo 
vaikus nuo lietuvybės, perdėtai

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ
Kelios Australijos vadovo
mintys

lietuviu? Kuriems rūpėjo karjeristi- 
nis gerbūvis — nutautėjo, ir šian
dien jų savo tarpe neturime. Kiti, 
labiau vertinę dvasinį pradą, kultū
rą, jautė kraujo ir kūno giminystę 
su tauta, nepasidavė pagundai:
tokių dauguma apsisprendė likti 
lietuviais, ieškoti savo identiteto ne 
paviršiuje, bet gelmėje.

Turime ir kitą grupę jaunimo, 
kuris be apsisprendimo nutautėjo. 
Už šių nutautėjimą pasilieka kalti 
tėveliai, nes jie nuo mažumės 
kalbėjo su savo vaikais tik angliš
kai, lietuvių kalbos nepamokydami 
ir lietuviškos dvasios į jaunas sielas 
nediegė. Kaip matome, tik patys 
tėvai apsprendė savo vaikų likimą 
nepalankiai tautos atžvilgiu. Tai 
pati didžioji nutautėjimo priežastis. 

peikdami viską, kas yra australiška.
Vaikai, pamatę tėvų neobjektyvu

mą, apkaltina visus lietuvius šovi
nizmu, atsilikimu ir atšala nuo 
lietuvybės, nors ir gerai moka 
lietuviškai. Tai auklėjimo klaidos.

Australija palyginus su JAV

♦X +X*X+X+X*X+X+X*X*J

Lietuvybė nėra išmokstama, o. 
įdiegiama, įsąmoninama, išauklėja
ma. Vien kalbos mokėjimas lietuviu 
dar nepadaro: reikia lietuviškos 
sielos, socialinės aplinkos, draugys
tės ir meilės savai kultūrai ir kraujo 
broliams. O tą gali duoti tik 
skautybė,.ir todėl turime visų pirma 
kreipti dėmesį į tėvus, kad jie tai 
suprastų, kad prisidėtų prie skautų 
organizavimo Australijoje.

Pirmas dėmesys tegul bus nuk
reiptas į tėvus: jie turi įsisąmoninti, 
kad jie yra visų pirma atsakomingi 
už nutautėjimą. Tvirtas tėvų užnu
garis tikrai sustiprins skautišką 
veiklą.

Lietuviškai 
ar angliškai?

Sunkiausia problema yra lietuvių 
kalba. Jau turime savo tarpe lietuvi
škai nemokančių, bet neturime nė 
vieno, nenorinčio būti lietuviu. Tai 
didelės reikšmės dalykas — norėti 
būti lietuviu. Atstumti jų negalime 
ir nėra reikalo: mes susikalbame 
angliškai ir mokome juos lietuviš
kai. Jie dainuoja kartu su mumis 
lietuviškas dainas ir šoka lietuviškus
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šokius, jie žino Lietuvos nelaimę, 
mokosi Lietuvos istorijos ir, kartu 
būdami su mumis, skleidžia lietuviš
ką dvasią, informuoja pasaulį apie 
mums padarytą skriaudą. Jie yra 
mūsų kraujo ir dvasios broliai, be jų 
ir mes silpni paliekame.

Tokia yra realybė ir ją turime 
priimti kaip neišvengiamą blogybę. 
Būdami skautiškos, svasios, nega
lime nusiminti, o privalome ieškoti 
būdų, kaip savo identitetą išlaikyti. 
Jei anksčiau iš savo tautos per 
skautus ėjome į žmoniją, j bendras 
žmogaus vertės plotmes, tai dabar, 
iš bendrųjų žmogaus vertybių viršū
nės žvelgsime per skautus į savo 
tautos gelmes, iš kurių esame kilę, 
išekodami patys savęs.

Vadovų ruošimas

Konkretizuojant ateities darbo 
planą, turime rimtai pasvarstyti 
vadovų paruošimo planą. Lietuviš
koji skautija savo pagrinde yra ir 
lietuviško auklėjimosi mokykla. Jai 
reikalingi paruošti vadovai. 
„Pašauktų“ vadų mes turime kar
tais per daug, bet mums reikia 
paruoštų vadovų, kurie mokėtų 
jungti.

Skautybė, kaip jaunimo organi
zacija, bazuojasi jaunimu ir tam tiri 
gerai paruoštas programas bei kitų 
skatinančių priemonių daryti ažan- 
gai. Skautybėje pati programa 
paruošia jaunuolį būti vadovu, ir 
daugelis skautų vadovų tik tokią 
mokyklą teturi. Paprastai jaunuo
liai, pabaigę skautišką programą, 
palieka ir skautų eiles; pasilieka tik 
vyresnio amžiaus vadovai. Ir čia 
esame gana kūrybingi ir originalūs; 
turime skautus akademikus, filiste
rius, turime skautininkų ramoves, 
turime senųjų skautų židinį — tai 
priemonės išlikti skautais iki senat
vės. Tas šakas ręikėtų stiprinti, nes 
jos atlieka ir rėmėjų pareigas.

Tačiau pati skautybės širdis yra 
skautai,-ės, paukštytės - vilkiukai ir 
vyresnieji skautai,-ės. Sunkiausia 
problema yra su vyresniaisiais 
skautais, kai jie, baigę patyrimo 
laipsnius, pasijunta toliau neturį kur 

beeiti ir palieka skautybę.
Kad to nebūtų, privalome turėti 

gerai paruoštus vadovus. Vadovo 
privalumai dideli: be visų Skautiškų 
žinių, jis turi mokėti gerai ir lietuvių 
kalbą ir kitus lituanistinius dalykus. 
Todėl tokių vadovų parengimo iš 
jaunesniosios kartos nėra lengvas 
darbas mūsų sąlygose. Mes čia 
neturime nei lituanistinių kursų, nes 
Miško Ženklo kursų, nei paprastų 
vadovų: skiltininkų bei draugininkų 
kursų. Kad tokį didelį darbą galė
tume atlikti, reikia, kad visa Austra
lijos Lietuvių Bendruomenė supras 
tų, jog be jaunimo ateities nėra, ii 
kad nėra jokios kitos jaunime 
organizacijos Australijoje, kuri taip 
sėkmingai glėtų rūpintis lietuvybe, 
kaip skautai. Skautams reikėtų 
patikėti visą Australijos lietuvių 
jaunimą.

Lituanistinius kursus turėtume 
patys ruošti savo skautams. Tai 
būtų kartu ir lituanistinės progra
mos praėjimas ir egzaminai į patyri
mo laipsnius. Miško Ženklo kursų 
čia neįkursime; galėtume pasimoky-

( ATKELTA iš 2 pusi. )
5.00 dol.

S. Dargis — Chicago, IL; A. Pūras
— Chicago, IL; J. Ardys — 
Bloomington, IL; A. Enskaitis — 
Dundas, Ont.; L. Žilinskaitė — 
Springfield, IL; G. Surdėnas — 
Turnersville, N.J.; K. Saimininkaitė
— E. Hartford, CT; I. Sventickaitė
— Livonia, MI; L. BAlten — 
Huntingdon Valley, PA.

3.00 dol.
K. Jakštas — Union Pier, MI.

2 dol.
D. Liepaitė — Cicero, IL.

1 dol.
G. Damijonaitytė — Elmhurst, IL; 
V. Lapenas — Chicago, IL.

Skautiškas ačiū brangiems mūsų 
spaudos rėmėjams.

S.A. Adm. 

ti pas australų skautus, praeiti tuos 
kursus ir žinias bei praktiką atnešti 
saviškiams. Skiltininkų ir draugi
ninkų kursus galėtume turėti tun
tuose arba per rajoninę stovyklą 
atlikti.

Ypač turėtume daug dėmesio 
skirti į paukštyčių ir vilkiukų 
padovų paruošimą, jų mums labai 
trūksta. Autoritetingi vadovai įgyja 
tėvų pasitikėjimą, ir tik tada darbas 
gali būti sėkmingai vykdomas. 
Paukštyčių ir vilkiukų prieauglis yra 
mūsų gyvybinis reikalas.

Prieš akis stovi sunkūs ir dideli 
uždaviniai, bet kartu ir malonūs: 
esame skautai ir gyvenimu mokame 
džiaugtis, jokie darbai negali būti 
mums per sūnkūs. Užbaigsime 
maldos žodžiais:

Su gryna sąžine ir linksmu veidu 
dirbsime mūsų tautos ir žmonijos 
naudai, nes tai yra mūsų skautiško 
gyvenimo būdas.

v.s. A. Maurgais
Australija
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KAI BLYKČIOJA
ŽAIBAI . . .

Trys faktai
— lllinojaus vyrų ketvertukas, 

staiga užkluptas audrias laukuose, 
subėgo po artimiausiu vienišu me
džiu. Vienas jų buvo nutrenktas, 
kiti du sužeisti.

— Šešiolika žmonių, bepramo- 
gaujančių viename Virginijos valsti
jos miesto kieme, buvo partrenkti 
be sąmonės žemėn, kai žaibas skėlė 
kiemo gale stūksantį 40 pėdų 
aukščio klevą.

— Beisbolo žaaidimo metu Ariz
onoje sviedinio metėjas jau buvo 
užsimojęs sviesti kamuolį; šią aki
mirką tvykstelėjo žaibas, ir sviedi
nys iškrito iš negyvos žaidėjo ran
kos. . .

Visi nukentėjusieji užmiršo (ar 
nežinojo), jog žaibas sminga žemėn 
mažiausio pasipriešinimo taku ir 
kad jis dažniausiai pasirenka vie
nišus ar iškilius objektus. Šie gali 
būti medis, namas, stulpas ar net 
žmogus.

Paslaptingasis žaibas

Kas iš tikrųjų jis yra? Teigiamai ir 
neigiamai prikrauta atmosferos 
elektra, audrai besiformuojant ir 
nepaprastai greit keičiantis oro 
temperatūroms, yra „išverčiama“ iš 
pusiausvyros. Kai ši nirtulinga oro 
bangų maišatis vyksta, teigiamieji 
elektros jonai ima telktis pažemėje, 
neigiamieji — apatiniuose debesų 
sluogsniuose.

Žinome, kad priešingi elektros 
dyti, bet tik iki tam tikros ribos. Kai 
galiausiai debesų ir pažemės elektra 
susijungia, pamatome žaibą, kuris 
išsviedžia nepaprastą elektros ener
giją — 10, 20 ir net 100 milijonų 
voltų. Palyginkime: mūsų namuose 
naudojama srovė yra tik 110 arba 
220 voltų!

apkrovimai vienas antrą traukia. 
Oras, nors ir būdamas menkas 
elektros laidininkas, bando šį 
priešingų polių susijungimą pristab- 
Oras „sprogsta“, sukeldamas garso 
bangas, kurias mes vadiname 
griaustiniu, griausmu, perkūnija, 
dunduliu ir pan.

Kur slėptis 
audrai užklupus?

Mieste geriausia vieta yra perkūn
sargių sistema apsaugoti namai, 
pastatai su plieno armatūra, metali
niu stogu bei uždarais langais 
automobilis. Vėtrai užėjus laukuose, 
iškylautojo SAUGIAUSIA SLĖP
TUVĖ YRA GRIOVYS, CEMEN

TINIS PAPLENTĖS TUNELIS 
(culvert), ola ar žemės įdubimas. 
Neliesk metalo vamzdžių ir saugo
kis staigios liūties — flash floods.

Įsivaizduokime ir blogesnį atvejį: 
iškylos metu esame plyname lauke. 
Tokioje vietoje užėjus perkūnijai, 
prisilenkiame kiek įmanoma arčiau 
prie žemės — geriausiai atsiklaupus.

i Rankas paspaudžiame ant kelių, ne - 
ant žerįis. Tokia pozicija, nors ir 
išsikišus aukščiau, negu gulint, turi 
tą privalumą, kad esame mažesni-

I ame kontakte su žemės paviršiumi: 
esame menkesni žaibo laidininkai.

Šis susilenkimo manevras turi 
būti atliktas vikriai, ypač jei pajun
ti, kad ima stotis plaukai ar jauti lyg 
kas dygčiotų tavo odą; tai ženklas, 
kad tuoj skels ždibas.

Venk vienišų aukštų medžių, 
laikykis nuo jų bent du syk medžio 
aukščio atstume.

Perkūnijai užklupus laivelyje ar 
burlaivyje, atsigulk jo dugne. Jeigu 
yra kabina, nukopk į jos vidų. 
Svarbu: nelaikyk rankoje meškerės 
ar kito metalinio daikte. Kalbant 
apie metalo ‘ objektus: nesiliesk' 
vielinės tvoros, venk geležinkelio 
bėgių, traktorių, dviračių. Kartais 
net ir netoli jų būnant perkūnijos 
metu gali atsitikti nelaimė, nes 
žaibas šoka nuo vienos vietos į kitą, 
ieškodamas geriausio laidininko. Jei" 
šiuo laidininku tampa žmogus, 
nelemtasis įvykis, dažniausiai baigia
si tragiškai.

Audros metu net ir viduje būnant 
reikia saugotis. Jei esi namuose ar 
stovyklavietės virtuvės pastate, nes
tovėk prie atvirų langų ar durų, prie 
krosnies, sinkos bei įjungtų elektri
nių aparatų.

* ♦ $

Pirmoji taisyklė kilus audrai: 
skubiai pasitrauk iš atviros vietos — 
plačios palaukės, kalvos, paplūdy- 
mio ar baseino. Skubėk iš ten dar 
prieš pradedant lyti,rnes mirtingieji 
žaibai kartais trenkia ir ūmai 
nurimusiomis, tvankiomis prieaud- 
rio minutėmis.

Saugaus iškylavimo!
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VLADAS

T UŽSITARNAVO!
urime pripažinti, kad mūsų 

tarpe yra asmenų, kuriuos sutiksi 
visur, kur tik vyksta lietuviška 
veikla.

Vienu iš jų yra v.s. Vladas 
Bacevičius. Čia nepajėgsiu paminėti 
visų jo darbų, nes turėčiau prirašyti 
begales lapų. Jis yra lyg ta geroji 
laumė, kuri visiems dalina laimės 
dovanas. Nerasi nė vieno lietuviško 
rengimo, kuriame nematytum 
Vladelio. Čia, žiūrėk, jis velka 
kėdes, ruošia sceną, tvarko stalus, 
verda kavą, fotografuoja ir t.t. ir t.t. 
Jis gyvai reiškiasi bendruomeninėj 
veikloj, bet jo širdis priklauso 
skautų organizacijai.

L.ABAI MIELA, KAD SKAUTU! 
VADOVYBĖ JO DARBUS MATO 
IR ĮVERTINA. Šįlųj metųf 'KOVO 
25 dieną jam buvo prisegtas PADĖ
KOS ORDINAS. Ordiną prisegė 
v.s. Valdemaras Šenbergas.

Šį ordiną Vladelis seniai užsitar
navo.

v.s. Izabelė Jonaitienė

GERASIS DARBELIS
TĖVYNEI

Artėjant Vasario 16-tai, Clevelan- 
do Neringos tunto sesės Vija Bubly- 
tė ir Audra Apanavičiūtė nutarė 
atlikti gerąjį darbelį Tėvynei. Jos 
pasiūlė savo klasei DievoMotinos 
Nuolatinės Pagalbo’s mokykloje

Sesė Vija ir Audra rodo klasės 
draugams lietuviškas juostas. Toliau 
stovi seselė Helen.

VI. Bacevičiaus nuotr.

Vladui segamas ordinas.
v.s. V. Šenbergas prisega broliui

Vladui Padėkos ordiną.
R. Belzinsko nuotr.

pravesti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakties minėjimą. Ga
vusios klasės auklėtojos seselės 
Helen (kuri taip pat yra lietuvaitė) 
sutikimą, mergaitės paruošė ir 
puikiai pravedė vienos valandos 
minėjimą: supažindino klasės drau
gus su Vasario 16 reikšme, Lietuvos 
praeitimi ir dabartine padėtimi, 
parodė lietuvių tautinius rūbus,

juostas, gintarą, pinigus bei Lietu
vos žemėlapį. Papasakojo apie 
papročius, lietuviškus valgius ir kt. 
Mūsų sesės savo klasės draugus 
apdovanojo saldainiais, kurie buvo 
surišti tautinių spalvų siūlais. Sesė 
Vija ir Audra savo darbu iž pasi
ryžimu įrodė, kad ir .labai jauni 
žmonės gali pasitarnauti tėvynei.

V.B.
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LIETUVIŲ FONDAS 
JAU IŠDALINO PUSĘ

MILIJONO
—Lietuviais norime būti visi — 
Lietuvių Fondą ar remi?

Tokiu šūkiu mūsų milijonis fon
das kviečia tautiečius įsijungti ir 
būti šios „pinigų mašinos“ nariais. 
Nariais ne šiaip sau fondo, o 
institucijos, kurios nuošimčiais išsi
laiko mūsų lituanistinės mokyklos, 
finansuojamas mokslo bei kultūri
nių veikalų leidimas, remiamos 
jaunimo organizacijos bei talkinama 
krūva kitų lietuviško darbo sričių.

Vien pernai Lietuvių Fondas (LF) 
šiems tikslams skyrė 73 tūkstan
tines, o nuo fondo įsteigimo jau 
paskirstyta virš pusės milijono 
dolerių!*Galime drąsiai teigti, jog šie 
duomenys „iš koto verčia“ ir pačius 
didžiausius mūsų pesimistus. Padė
ka anam iniciatorių būreliui, kuris 
1962 m. pats sudėjo pirmuosius 
įnašus ir „pagimdė“ fondą. Pirmū
nus sekė dosni lietuvių visuomenė, 
ir šiandien LF jau sutelkęs virš 
pusantro milijono.

Malonu šia proga prisiminti, jog 
ir Liet. Skautų Sąjunga buvo 
neviena tūkstantine paremta, 
ruošiant tautines ar jubiliejines 
stovyklas, stiprinant skautiškąją 
spaudą ir pan. Skautiškas AČIŪ!

Nemažiau džiaugiamės, žinoda
mi, jog keletas mūsų skautiškų 
vienetų yra LF nariai, o fondo 
sąrašuose randame nemažą būrį 
skautiškų šeimų — tūkstantininkų.

Mes, skautai, žinome, jog stovyk
los, Kaziuko mugės ir kitos skautiš
kos pratybos puikiai pavyksta tik 
todėl, kad daugelis asmenų šiems 
tikslams aukoja savo laiką, patirtį, 
darbą bei išteklius. Ir lietuviškasis 
fondas veikia sėkmingai viso talki
ninkų būrio — mūsų dažnai net 
nematomo — dėka. Sveikiname 
ryžtinguosius LF darbuotojus!

Šias kelias statistines pastabėles 
tiktų užbaigti LF Valdybos ir LF 
Tarybos, pirmininkų Gedimino Ba- 
luko ir Antano Razmos prasmingu 
kvietimu:

— Visi statykime Lietuvių Fon
dą, kad jis pasiektų du milijonus ir 
kasmet galėtų skirti lietuvybei dau
giau kaip

150 tūkstančių dolerių!

NAUJOJI LSB VADIJA
Naujasis Brolijos VS s. V. Vidugi

ris balandžio 10 diemos įsakymu 
paskelbė sekančios sudėties LSB 
Vadiją:

Sekretorius —-* v.s. Valentinas 
Varnas;

Iždininkas — s. Ramūnas Bužė- 
nas;

Spaudos — Informacijos Skyr. 
Vedėjas — v.s. Pranas Pakalniškis;

Tiekimo Skyriaus vedėjas — s. 
Algimantas Milašius;

Jamborės Fondo vedėjas — s. 
Kazimieras Prišmantas;

LSB Atstovas LSS Skautybės 
Fonde — v.s. Kostas Nenortas;

Skautininkų Skyriaus vedėjas — 
s. Vladas Pažiūra;

Jūrų Skautų Skyriaus vedėjas — 
j.v.s. Stepas MakarevičiusjĮVS Pav. 
ir Prit. Skautų Skyriaus vedėjas — 
s. Kazys Matonis;
Skautų Skyriaus vedėjas — s. 
Gintaras Plačas;
Kanados Rajono Vadeiva — v.s. 
Leonardas Kalinauskas;

Australijos Rajono Vadeiva — 
v.s. Balis Barkus;

Europos Rajono Vadeiva — v.s. 
Juozas Maslauskas.

Balandžio 21 d. įssakymu VS 
skiria šiuos naujus pareigūnus: .

v.s. fil. Eugenijų Vilką — Ramio
jo Vandenyno Rajono Vadeiva,

s. fil. Apolinarą Treinį — Atlanto 
Rajono Vadeiva ir

s. fil. Romą Rupinską — Vidurio 
Rajono Vadeiva.

Romo Kalantos skautų vyčių 
būrelis, Los Angeles

11
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Aš žvelgiu į ryto aušrą mėlyna 
O širdy pavasaris atliepia

i & 
I*

Praveria akis mieguistos gėlės
Ir rasomis prausias augalotos liepos...

Išskuba lyg strėlės spinduliai - heroldai saulės, 
Viršum miege mėlynam dar skęstančių eglynų:
- Bunda, bunda mūsų karalaitė šviesi!
Paukščių chorai pakartoja džiugia^ žinią.

Vaiduokliai eukaliptai 
kelia j juodą dangų 
savo nuogas rankas, 
klykdami 
žaliais balsais, 
kaip girioj paklydę kūdikiai 
ir išsigandęs mėnulis 
slepiasi už dvylo debesio - -

- Audra!
- Audra ateina, broliai! - 
Nuskrenda žinia 
kiekvienu lapu,
šaka 
ir liemeniu!
Akacijos 
nespėjusias suslėpti 
žverblančio žiedų aukso, 
jšmetė jį tarp žolynų, 
slaptai vildamosios, 
kad vagys nesuras.

; 1

Pritvinusiom laukime 
upės išskrido iš krantų 
ir išgąsdintos perkūno, 
šaudančio kipšus 
padebesiuos, 
paslydo, 
išpildomos savo vandenis, 
o jie, 
taškydamiesi, 
krenta ant eukaliptų 
ir. akacijų, 
žliaugdami žemyn 
į samanų - a la .nylon - kilimus 
(kad vėl, atgal, 
į upes vaga gilia sugrįžtų).

Mėnulis?.. 
- Užsnūdo 
ir nebėišlindo 
iš už debesio 
tą. naktį - -

PAVASARIO VEJAS
Iš po debesio juosvoko 
Greit išsprukęs, linksmas šoka. 
Klykteli juoku pašėlęs 
Sidabrinis linksmas vėjas.

Toks nenuorama, išdykęs, .- 
Urzgia, kaukia, kaip šunytis. 
Tai vėl švilpčiojo bernioku 
Topolio viršūnėn šokęs - -

Ir vis juokias, juokias, juokias - 
Vaiku, klykia, paukščiu suokia. 
Kelia stogą namo seno 
Ir prie durų pabarben - -

Šust į medį! Švilpt - gėlynan! 
Ar mergų sijonuos pinas, 
Debesį pagriebęs stumia, 
Drasko jachtos baltą burę - -

Kur jis skrenda - gėlės žydi, 
Krūmai - kekėm apsipylę, 
Praskamba jo fleitos tonai - 
Čiulba paukščiu milijonai - -

ft M

PAVASARIO RYTO IDILĖ

Švyti debesys kraštais auksiniais 
Ryto purpurinėje šviesoje, 
Kai prieš aušrų, ant žirgų šilkinių. 
Vėjas plaukiančių rugių laukais prajoja - -

Iš už miško saulė kelias droviai. 
Lyg dukružė mamos pamigdyta . . . Svies 
Pievoje paberti jai rasų karėhdi 
Perlais pasakos iš tūkstančio vienos nakties!

12
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KALNŲ VILIONĖ

>Z/ f’

si* M *
.

Užmiršęs rūpesčius žaliųjų slėniu, 
su ilgesiu viršūnių link žvelgi, 
o jos, nutviekstos saule, moja ---

M
w ■*

B. ŽALYS
“’j *

%*M KELIONE NAKTĮ

Tu, 
aš 
ir naktis 
einame pilkuojamčiu keliu. 
Juodos gėlės,- 
juodi medžiai 
pakelėj sugludę 
klausia pašnabždom:
- Kur jūs skubate abu!?
- Kur jus veda 
nenuorama naktis? - -

O mes einame, 
atgal nežvelgdami 
(ir į klausimus 
nenorom teatsakom).

- Tamsu aplink?!
- Tai kas ...
- Išvyti iš namų?
- Gal būt!..
Bet šviesu mums Širdy, 
mes šypsomės tyliai 
nes mums pasaulis visas - ■ 
tu, 
aš 
ir naktis.

{(teari s - 
širdį 
laofeos
ir Vėj(rj

LOPŠINĖ LABAI MAŽAI MERGAITEI

Upių, sidabre žvaigždutės 'gęsta 
Ir delčia mėnulio dūžta jų vilny -

Išskėtė naktis sparnus juoduosius
Virš laukų, viri girių, pajūry...

Glaudžias prie mieguisto žiedo žiedas, 
Glaudžias lapas prie lapelio, šakoje 
čirpteli sapnuojąs paukštis. 
Cypteli peliūkštis uoloje • - -

Mik ir tu - merk akutes melsvąsias 
Ir sapnų pasaulin ženk linksma, 
Niekad ten negęsta aukso saulės, 
Ten naktis - liepsnojanti dienai... 
eukaliptai ir akacijos pavasario 
nakties audroj

_ T v

Kalnai, kalneliai tolimi, 
paskendę saulės ežeruos — 
Iš lygumų žalių dairais 
su nerimu plačiu j juos 

...sudrasko horizonto liniją 
ir melsvu ilgesiu iŠ tolo moja 
tau virtinės kalnų; viršūnės baltos 
iš žemumų tave vilioja

Slėny, prie židinio gimtų namų 
svajosi per naktis 
(o žvaigždės kris ir kris) -

. viršūnės baltos tolyje dainuoja.

V
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/ l.IŠSlVAlYK UGNIAVIETĘ BENT 
5 PĖDU SPINDULIU. RATE NETURI 

LIKTI JOKIOS UŽSIDEGANČIOS ME
DŽIAGOS. PARUOŠK VIETĄ TOLIAU 

NUO KROMU.VENK NUSVIRUSIU
) medžio Jaku.

PRISIRINK UŽTEKTINAI KURO, 
KAD NEREIKTU VĖLIAU IEŠKOT/

/(pyplį 5
2® kai KURAS JAU 5URIW- 

_ TAS,SUSIDĖK JĮ NETOLI LAU
ŽAVIETĖS .SUSTATYK LAUŽELĮ.

PARUOŠUS,KURIAMA: UŽDEK IŠ VĖJO 
PUSĖS.

Užkūrus.-

VERDAME:

didelį

PL/AUSkH SIENA IR 
PRIEŠ J4 SUKURTA v 

UGNIS-GERA LAUŽO
VŽUOVĖJA.APTEPU5 

PLIAUSKAS MOLIU, 
AR PURVU, SIENA 
GREIT NESUDEGS,

nftih. 1/uimjian.
Zaihd/

cwt 
SvWi'es...

ĮKAITINTOS UOLENOJ BEJ 
AKMENYS DUODA PUIKIASIĄ 
SPlNDULIUOJAČlĄ ŠILUMĄ. 

šiluma skleidžiasi net 
JAU IR LAUŽELIUI IŠBLĖSUS- 

pabandykite, KAI IŠKY
LAUSITE KALNUOSE.

PRIES
RĄSTĄ TINKA SKILTIES 

PAŠNEKESIO LAUŽELIUI, 
GERA LENGVAM 

MAISTUI GAMINI, 
!> PANAUDOK STAMBU

RĄSTĄ UŽTVARAI.
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LABAS RYTAS, GRAMATIKA!
ANTRAS
SUSITIKIMAS

n. kl’P'MPcuiįi Uegtausė im 
JlkMM Mm,, W 
jie, toL^iU IMrilaL. 

ytiŽŽnįt kMctCuu.

mJ^z kiulūdaumb aaibva.'h'LWh? nuA,',
O'Uik.ted&L^
m Jo ffL>m

15

15



PRIEŠ AKIS — 
KANADOS VASARA 
REPORTAŽAS 16 TORONTO 
Belaukiant Skautų Aido ir vis 

besvarstant, kas ten sostinės sesėms 
ir broliams nutiko, kad Torontas 
savojo žurnalo nebegauna, prabėgo 
ir žiema. Apkaltintas buvo Kanados 
paštas, — vienintelį kartą be jokio 
pagrindo. Kai jau žiedai prasiveržė 
patvoriais, gavome Skautų Aido 
vasario numerį — visai kitokį. 
Vienas juokdarys pasakė, kad jei ne 
viršelio užrašas, būtų nežinojęs, ką 
skaitąs. . . Kaip ten bebūtų, skaisty- 
dami sužinojome, kad apsikeitė 
laikščio skiltininkai. Keista, kad 
brolis Juozas antrą kartą — lyg 
nepamokytas, lyg pamiršęs — puo
lėsi prie vairo, kurio laikymas 
painesnis, nego kokio Nemuno 
garlaivio. . . Na, sveikinam! Tik 
drąsieji skautybės vežimą traukia.

Talkos pradžiai kiek apie savąją 
vietovę — Torontą. Kaip žinote, 
Torontas — tai kanadiškoji Chica
go, tik esame gerokai mažesni ir 
lengvai sutelpam į vieną bendruo
menę. Bet tuntus turime du ir dar 
labai didelę skautininkų, -kių ra
movę, kruos didybė yra didelėj 
veikloj. Kai pailsėjęs brolis Vytautas 
Skr. atėjo, tai kad sujudino visus 
koncertus, minėjimus, ir per trumpą 
laiką tapome gerų renginių meistrai. 
(Gal nauja skautiška specialybė: 
nauja valdžia, naujos specialy
bės?.. .)

O tuntininkus turime du jaunus. 
Visai jau tinka, pradedant septintą 
veikios dešimtį metų. Šatrijos — ps. 
Sandra Kazilevičiūtė, Rambyno — 
ps. Linas Saplys. Na, ir jaunieji ant 
savo pečių užsidėjo 17-sios Romu
vos stovyklos rengimą. Stovykla 
prasidės rugpiūčio 4, tęsis dvi 
savaites. Bet viskas| atrodys kaip 
viena diena, nes programą (ir tai 
nepaprastą) ruošia gero tuzino

Sąskrydyje susitiko (iš hair.) 
Ročesterio vietininkas s. St. Ilgūnas 
su rajono vadeiva v.s.L. Kalinausku

A. Kalinausko nuotr.

didžioji sc nu. i
jaunų vadovų,-vių štabas, kuriam 
vadovauja Algis Senkus, labai daug 
metų dirbęs su kanadiečiais skau
tais, gilvelistaas, puikus lietuvis, 
Toronto Lietuvių Namų valdybos 
•pirmininkas. Programa žada būti 
labai įdomi: skilčių sistemos ir 
nuolatinės varžybos įtrauks visą 
stovyklą geron veiklon, visi kalbės 
lietuviškai. Stovykla bus parodomo
ji visai lietuviškai skautijai, todėl 
svečių laukiama iš visur. Registraci
ja iki liepos 1 d. Smulkesnių 
informacijų teikia tuntininkai S. 
Kazilevičiūtė, P.O. Box 120., Con
cord, Ont. L4K 1B7 arba L. Saplys.

Tipingas tėvukų reagavimas į tai, 
ką ten stovykloje tie vaikai vei
kia. . . O vaikai jau baigę univer
sitetus, profesionalai, kiti dar tik 
studentai, bet jau „po kariuome
nės“. Daug, entuziazmo, daug gerų 
norų, kuriems aš visada tikėjau, nes 
tų dalykų negali niekur išmokti; dar 
jokie kursai mums neįdiegė užsispy
rusio noro dirbti ir aukotis, nieko 
sau neprašant. Sveikintinas visų 
jaunųjų NORAS ir RŪPESTIS, 
organizuojant stovyklą.

Skautininkus išjudinęs brolis 
Vytautas Skrinskas tapo išrinktas 
rajono vadu. Tuojau sušaukė rajono 
vadovų,-vių sąskrydį. Tai buvo bal. 
28-29 d. Sakysime, kad jis pavyko. 
Dalyvavo apie 60 asmenų iš Mont- 
realio, Londono, Hamiltono, Nia
garos, ’ Toronto, o kai pavėlavęs 
atsirado s. St. Ilgūnas, tai atstovavi
mas buvo šimtaprocentinis. Ročes
terio vietininkas, jau nuo amžių 
amžinųjų, įėjęs šūktelėjo: „Ir aš 
čia!“

Kaip ir visuose suvažiavimuose 
— daug kalbų ir diskusijų, ir beveik 
apie viską. Vėl suartėjom, susipaži
nom, pabendravom. Rezoliucijų 
nerašėm, nes jų ir taip nebėra kur 
dėti. Nutarėm, kad ant popieriaus 
nieko nežymėsim, o dirbsim, laiky
damiesi žodinio susitarimo. Gal taip 
ir skautiškiau? Ką dabar rajonas per 
tuos ateinančius tris metus padarys, 
bus skelbiama Skautų Aide, kurio 
sekantį numerį tikimės gauti prieš 
naujuosius rinkimus. . .

Su Br. Jonušo maršais ir draugo
vių žygiavimu šv. Jurgio sueiga bal. 
22 d. buvo kitokia ir gal todėl gera.
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Būrelis sąskrydžio dalyvių. Antra iš 
kairės sėdi Šatrijos tuntininkė ps. S. 
Kazilevičiūtė, antras iš dešinės stovi 
Rambyno tunt. ps. L. Saplys.

A. Kalinausko nuotr.

Visi dalyviai tyliai džiaugėsi, kad 
įsteigta dar viena draugovė, būtent, 
prityrusių skautų. Vardas DLK 
Gedimino. Tai atplaiša Mindaugo 
draugovės, kuri išsipūtė iki 36 
narių Naujai draugovei vadovau
ti ėmėsi jau minėtas Algis Senkus. 
Buvęs vilkiukų draugininkas Gailius 
S. atėjo jam padėti, o vilkiukus 
perėmė pats vieną vilką jau atsi
vedęs jaunas vadovas ps. Kastytis 
Batūra, buvusio rajono vado sūnus; 
brolis išradingas ir puikus vilkų 
vadas.

Sesių tunte naujų vienetų neįs

Prie sąskrydžio 
stalo: 
sekretoriaujanti 
sesė
M. Šenbergažtė 
Galiuvienė, rajdno 
vadas v.s. V. 
Skrinskas ir 
pašnekesį 
vedęs v.s. Č. 
Senkevičius.

A. Kalinausko nuotr. 

teigta, bet jaujoji „Šluota“ žada tą 
padaryti sekančioms Jurginėms. 
Užtat šį kartą būrys sesių gavo 
gražius ordinus už gražų darbą. 
Būkime laimingi, galėdami dar 
veikti ir džiaugtis prasminga skau- 
tybe. Kas to nebegali, prisiminkime 
ir juos. Štai — prėjusį kovą turėjom 
dešimtmetį, kai visam laikui atsis
veikinom su broliu Stepu Kairiu. 
Kartu dirbom, kartu džiaugėmės. 
Negi aš buvau geresnis, kad čia 
likau? . . .

v.s. Česlovas Senkevičius

PIETŲ KRYŽIAUS
PADANGĖJE

Atvelykio metu (22.4.79) Aušros 
tuntas savo stovyklavietėje, Ingle- 
burne, NSW, suruošė jaukią ge
gužinę. Jos metu vyko jaun. skautų, 
skautų ir skaučių margučių konkur
sas; be to, premijuotas lietuviškiau
sias margutis. Buvo atvykusi ir 
Velykų Bobutė, apdalinusi jaunuo
sius velykaičiais ir saldumynais. Po 
to sekė margučių ritinėjimas ir kiti 
žaidimai. Pavakarį vyresnieji, prit
ariant akordeonui, užtraukė ir 
lietuviškų dainų. Skautus ir svečius 
vaišino brolio Viktoro Sliterio 
vadovaujama virtuvė.

Sydnejaus Senųjų Skautų Židi
nio sesės ir broliai, skautiškos 
gegužinės proga ten pat stovyklavie
tėje sušaukė savo sueigą, kurioje 
galutinai aptarti ekskursijos, skautų 
kaukių baliaus ir ruošiamos vi
suomenei paskaitos reikalai. Sueigą 
pravedė tėvūnas v.s. dr. A. Maura- 
gis.

# Balandžio 23 d. Melbourne
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Džiugo tuntas paminėjo šv. Jurgį. 
Vyr. skautės per lietuvių radijo 
valandėlę davė dienai pritaikytą 
programą, o vakare įvykusioje 
Skautininkų Ramovės sueigoje pir
mininkas s.- A. Pocius skaitė šiai 
progai pareuoštą referatą.

* Canberros Baltijos vietininkija 
1980-jų sausio 2-12 d.d. ruošia 
Patyrimo Įsigijimo stovyklą, į kurią 
kviečia visus Australijos Rajono 
skautus,-es. Stovyklai vadovaus s.v. 
Mindaugas Mauragis, talkins šios 
sudėties štabas: vyr. skautės Audro
nė Kovalskienė ir Rasa Mauragienė, 
bei skautai vyčiai — Rika Sipaviči
us, Romas Miniotas ir Juras Ko
valskis. Stovykla ruošiama australų 
skautų stovyklavietėje, prie Mur- 
rumbidgee upės krantų, apie 15 km 
į vakarus nuo Canberros.

* Canberros vietininkiją šiuo metu 
sudaro 3 vienetai: vilkiukų (9) ir 
paukštyčių (10), vyr. skaučių (10 
vyr. sesių ir 4 kandidatės) ir sk. 
vyčių (10 vyčių ir 5 kandidatai) 
būreliai. Vietininkijai vadovauja 
sesė Audronė Kovalskienė.

* Australijos Rajono skiltininkų 
kursai, kuriuose dalyvavo 24 
skautai,-ės iš Melbourne ir Sydne- 
jaus, įvyko balandžio 12-16 d. 
Melboumo apylinkėse. Kursams 
vadovavo psl. Jadvyga Vaičiulytė, 
jai talkino visas būrys instruktorių: 
D. Cižauskienė, A. Karazijienė, A. 
Karpavičius, B. Prašmutaitė, V. 
Sadauskas, R. Statkuvienė, B. 
Šaulytė, A. Vaitiekūnas, J. Žitke
vičienė ir ps. Simankevičienė su dr. 
Zdaniu.

Kursus suruošė ir globojo Džiugo 
tuntas.

© Adelaidės Vilniaus tunto 15 
jaunųjų brolių—sesių, vadovaujamų 
ps. Donato Dundos, balandžio 13- 
15 d. stovyklavo Inman Valley 
apylinkėse.

© Geelong, Vic. Šatrijos tuntas 
paskutiniu metu yra išvystęs gražią 
veiklą: ruošia sueigas ir tankas 

iškylas į kalnus ir kitas vietoves, 
auga narių skaičiumi. Tuntui vado
vauja j. ps. dr. Rimantas Šarkis, 
pavaduotojas — s. Algirdas Karpa
vičius, skaučių skyriaus vedėja — v. 
si. Meilutė Bindokienė ir adjutantas 
— ps. Vytautas Mačiulis.

Tuntą sudaro: skautų draugovė, 
vadovauja vytis v.sl. K. Bindokas; 
skaučių draugovė, vadovė — vyr. si. 
Valė Karpuškienė; skautų vyčių 
„Trijų Kryžių“ būrelis, vadas — ps. 
Vyt. Mačiulis; jaun. skautų,-čių 
būrelis, vadovė — Irena Skerytė- 
Luscombe; kol kas yra organizacini
ame stovyje, bet tikimasi, kad į jį 
įstos daugiau jaunųjų broliukų— 
sesučių.

Tunto Skautų Tėvų komitetą 
sucįaro G. Valaitienė, V. Bindokas 
ir J. Gailius.

ALIO, 
ALIO, SAO PAULO!
.Skautų,-čių Palangos vietininki- 

jos iškilminga sueiga įvyko Ramo
vėje, 1979 m. kovo 10 dieną. 
Skiltininkai, surikiavę savo skiltis, 
visai gražiai uniformuoti davė ra
portus draugininkui R. Saldžiui ir 
N. Guzikauskaitei ir, mažuoju 

Palangos vietininkijos skautųšventė.

# Kovo 1-12 d. Geelongo Šatrijos 
tunto 25 skautai iškylavo p. Pocių 
ūkyje, Yarck apylinkėse. Iškyla 
labai pavyko, jos metu sk, vyčio 
įžodį davė j.ps. R. Šarkis ir si. L. 
Valaitis, o du jauni vadovai — 
vyčiai K. Bindokas ir K. Jomantas 
pakelti į paskiltininkio laipsnius.

® Kovo 4 d., St. Leonard’s pajū
ryje įvyko Šatrijos laivo krikštynos, 
kurias pravedė tuntininkas j.ps. R. 
Šarkis. Krikštatėviais buvo p.p. S. 
Bungardienė ir P. Vaičekauskas. 
Pastato vardas — Vėtra.

9 Melbourno Skautininkų Ramo
vės sueigoje kovo 21 d. skautininkės 
įžodį davė dvi Džiugo tunto vado
vės — Marytė Špokevičienė ir 
Jūratė Šimkienė.

vs B. Z.

saliutu gerbdami, sugiedojo Palan
gos himną. Po to sekė naujų vadovų 
perėjimas. Klaudijus Butkus buvo 
įpareigotas naujo skautų Gedimino 
draugovės draugininku ir Rosana 
Jurčiukonytė skaučių Nidos drau
govės draugininke. Robertas Sal
dys, buvęs draugininkas, dabar 
atsakys už prityrusių skautų ir 
skautų vyčių paruošimą įžodžiui.
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Broliukai Flavijus, Klarice ir sesutė 
Beatričė Bacevičiai stovykloje

Broliai pramogauja Draugystės 
Stovykloje Sao Paulo, vasario mėn.

jo paliktą paskutinį laišką Palangai.
Užbaigiant sueigą, p. Jonas Ta- 

tarūnas, Brazilijos Bendruomenės 
pirmininkas, mus aplankė ir papa

sakojo apie savo kelionę į Lietuvą. 
Už jo aplankymą Palangos vietinin- 
kijos skautai,-ės labai dėkoja.

Eugenija Bacevičienė
Kaip buvo anksčiau numatyta ir 
nubalsuota, kiti skiltininkai priėmė 
savo naujas pareigas ir kiekvienas 
naujas skiltininkas,-ė paaiškino 
savo draugininkams apie savo 
skilčių planus ir pažadėjo stengtis 
padėti draugininkams išeiti visas 
skautų,-čių patyrimo programas.

Po to kiekviena skiltis pasirodė. 
Voveryčių skiltis trumpame vaidi
nimėlyje norėjo pasakyti, kaip 
svarbu būti geru mokiniu ir domėtis 
apie viską, kas reikalinga, nors ir ne 
labai patiktų kokia nors pamoka. 
Lokių skiltis pati paruošė savo 
instrumentus, padainavo ir patys 
grojo, parodydami, kad geru noru ir 
pasiaukojimu galima suorganizuoti 
mažą orkestrą. Erelių skiltis su 
Lietuvos žemėlapiu ir 30 atvirukų 
paaiškino apie Lietuvos sostinę, 
įsikūrimo datas, parodė skirtumą 
tarp seno ir naujo miesto pastatų 
nuo senovės istorinių pastatų iki 
modemiškų fabrikų ir t.t. Kadangi 
kovo 18 suėjo du metai, kai kun. 
Saulaitis išvažiavo, Pelėdų skiltis 
priminė skaidrėm jo dalyvavimų 
mūsų skautų stovyklose ir perskaitė

SESĖ TEKLĖ
PRANEŠA

Ramovė pasikvietė teatrą

Šv. Jurgio proga Cleveland o 
Skautininkų Ramovė ir Pilėnų 
tuntas pakvietė Rochesterio teatralų 
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grupę „Teatras Vienas“, kuri suvai
dino A. Kairio komediją Ku-Kū. 
Grupei vadovauja Andrius Cieme- 
nis, grimas v.s. St. Ilgūno. Tai 
darnus jaunimo vienetas, kuriame

v.s. V. Jokūbaitis įteikia dovaną rež. 
A. Ciemeniui
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Vytauto d-vės skautams užrišami 
prit. skautų “šlipsai“

Tuntininkas įteikia žymenis bro
liams Minkūnui, Taorui ir A. 
Miškiniui

vaidina skautai ir ateitininkai. 
Aktorių kalba, dr. A. Klimo įdėto-, 
mis pastangomis, yra labai lietuviš
ka. Kas stebėjo šią komediją, tikrai 
nepasivylė. Garbė jaunimui ir padė
ka ją paruošusiems.

Nors jaunimas vaidino ir vargo 
kelionėje, mūsų pačių jaunimo buvo 
vos keletas. Gaila.

Reikia išreikšti padėką Rocheste- 
riui ir rengėjams — vadovams: v.s. 
V. Jokūbaičiui ir ps. R. Belzinskui.

Globėjo šventė

Šv. Jurgio dienos šventei daug 
ruošos įdėjo Pilėnų tunto drauginin
kai ir pats tuntininkas ps. R. 
Belzinskas. Kęstučio ir Vytauto 
draugovės organituotai dalyvavo šv. 
Mišiose kurių metu ps. kun. G. 
Kijauskas, SJ, pamoksle priminė 
skautų globėjo dieną. Po pamaldų 
visi skubėjome į Lietuvių namus, 
kur buvo bendri priešpiečiai. Lietu
vių klubo kulinarija stiprinosi ivrš 
šimto brolių, tėvelių ir artimųjų.

Sueigą vedė tuntininkas. Kęstučio 
d-vės vilkiukai kandidatai A. Bel
zinskas, L. Biliūnas, P. Tallat- 
Kelpša ir V. Tarąška davė įžodį ii 
gavo raudonus kaklaraiščius. LSB 
įsakymu Tėvynės Sūnaus žymeniu 
apdovanoti paskautininkai E. Jaku
lis, R. Minkūnas ir G. Taoras; 
Vėliavos žymeniu — si. A. Miškinis.

Prityrusio skauto įžodį davė 
Vytauto d-vės skautai P. Kampe, ,
V. Kavaliūnas ir J. Muliolis, gauda
mi purpurinius kaklaraiščius.

Tunto tėvų komiteto nariams — 
pirm. J. Gudėnui, L. Nagevičienei, 
P. Biliūnui! ir M. Puškoriepei 
įteikti 6-sios Taut. Stovyklos rėmėjų 
ženkleliai. Nuolatiniams tunto dar
buotojams v.s. V. Senbergui ir v.s.
VI. Bacevičiui įteikti gražūs dail. 
Norman Rockwell kūriniai.

PO OFICIALIOSIOS DALIES 
.ŽEMUTINĖJE SALĖJE BROLIS 
VI. Bacevičius parodė spalvotą—

Tėvų k-to nariai apdovanojami sto
vyklos ženkleliais
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garsinj filmą, susuktą fil. G. Peniko 
1973 m. jub. stovykloje Beaumonte. 
Tenka apgailestauti, jog ž ūrovų 
buvo nedaug.

Pilėnai nenuleidžia rankų ir tęsia 
lietuvišką skautavimą.

Sumainė žiedelius
Darbšti Clevelando Neringos 

tunto vyr. skautė Dalia Rydelytė 
sumainė aukso žiedelius su veikliu 
ateitininku Linu Vaitkum iš Wa- 
shingtono. Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos lietuvių parapijos 
klebonas ps. G. Kijauskas, SJ, 
sutuokė, vestuvės buvo labai šauni
os, per 400 svečių dalyvavo.

Dalia yra bebaigianti medicinos 
technologijos mokslus o Linas yra 
baigęs komercinį meną. Jaunieji 
gyvens Baltimorėje. Clevelandiečiai 
linki jauniems sėkmingo gyvenimo 
ir nenutrūkti nuo lietuviškų darbų!

Sesė Teklė

Ps. kun. G. Kijauskas laimina 
Vaitkų moterystę VI. Bacevičiaus nuotraukos

X*X*X«X'»X*X*X*X*X«X

Sesė A. Lingertaitienė (vid.) iš Bos
tono buvo atvykusi pas muzikus 
Mikulskius pasimokyti kankliavimo.

Kairėje ps. A. Mikulskis, dešinėje 
O. Mikulskienė

Toronto Rambyno tunto 
vilkiukas M. Slapšys 
duoda įžodį.

Nuvargęs tai ir ant šiaudo suklumpa.
Vieni ginas nagais, kiti - ragais.

Ir geras gyvenimas be darbo nusibosta.
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Sesė Stoškutė fotografuoja Los An
geles skautiją:
1. s. I. Vilkienė atidaro Kaziuko mu
gę, 2. Ram. Vandenyno Rajono 
vadas v.s. E. Vilkas, Brolijos VS s.

22

V. Vidugiris ir pasikeitę tuntimnkai 
Mikėnas su Prišmantu sveikinami 
neatpažintos paukštytės, 3. vyr. 
skautė V. Žukaitė skaito įsakymus, 
4. Brolijos VS sveikina įžodį davusią 

paukštytę V. Žemaitaitytę, 5. sesė 
R. Stančikaitė laukia žiūrovų prie 
lėlių teatro, 6. vyr. skautės ir 
paukštytės pasiruošusios mugės 
atidarymui.
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LITUANICA
RUOŠIASI

SUKAKTUVĖMS .
Šiuo metu Lituanicos skautų 

tuntas sparčiai ruošiasi paminėti 
tunto įsikūrimo trisdešimties metų 
sukaktį.

Tuntas savo įsikūrimo data skaito 
1949 m. rugpiūčio 25 d., kada įvyko 
Žalgirio tunto steigiamoji sueiga.

Siekiant sukaktį kuo iškilmingiau 
paminėti, sudarytas specialus skau
tininkų komitetas, vadovaujamas 
v.s. Vaclovo Tallat-Kelpšos ir s. 
Viktoro Kučo. Šis komitetas rūp
inasi bendra minėjimo programa ir 
sukaktuvinio leidinio paruošimu.

Visos tunto skautų draugovės yra 
jau pradėjusio paruošiamuosius 
darbus reprezentacinei „Skautora- 
mai“, kurioje bus bandoma pavaiz
duoti lietuvių skautų užsiėmimai, 
veikla bei Lietuvių Skautų Sąjungos 
organizacinė santvarka. Oro ir jūrų 
skautai praodys savo veiklos būdin
gesnes detales.

Lituanicos tuntas šio jubiliejaus 
minėjimą pradės „Lituanica30“ 
sukaktuvine stovykla, kuri vyks nuo 
liepos 7-21 dienomis Rakė.

Po vasaros atostogų sukaktuvinių 
metų programa bus tęsiama spalio 
6-7 dienomis. Šeštadienį, spalio 6 
d., nuo pat ryto bus atidaryta 
jubiliejinė skautorama, o vakare 
Jaunimo centro kavinėje įvyks 
buvusių, esamų ir būsinčiųjų tunto 
vadovų susipažinimo vakaronė.

Sekmadienį, (spalio 7 d.) sukak
tuvių iškilmes tęsime tunto iškilmin
ga sueiga 10 vai. ryto Jaunimo 
centro didžiojoje salėje.

Kadangi 30-ies metų gyvavimo 
sukaktis yra džiaugsminga ir links
ma, norime ją ir linksmai užbaigti 
tunto tėvų komitetų organizuojamu 
baliumi, kuris įvyks lapkričio 3 d., 
šeštadienį, St. Constantine salėje, 
(110 gatvė ir Robers Road) 7 vai. 
vakaro.

Gegužės 11 d. Chicagos Skauti
ninku Ramovė ir Skautininkių 
draugovė suruošė vakaronę, kuria 
pagerbti naujai išrinkti aukštieji 
LSS pareigūnai. Svečių tarpe taip 
pat dalyvavo buvęs LSB VS Petras 
Molis, šia proga atvykęs iš 
Shrewsbury, Mass. Nuotraukoje 
matome (iš kair.) LSS Kontrolės 
Kom. P-ką V. Tallat Kelpšą, S. 
Brolijos VS Vyt. Vidugirį, Seserijos 
VS I. Kerelienę, Tarybos P-ką S. 
Miknaitį ir ASS Valdybos P-ką R. 
Striką.
Sueigą vedė s. J. Toliušis

G. Plačo nuotr.

Skutminkų kursai Atlanto rajone
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22^*3 BURRswrni asms
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629

ALp(LKA)3083
1979, Nr.5

NORTH R: '.MS t Dfc

mažųjų vaikų žodynas 
Vaikai, pradėdami kalbėti, 
deda pastangas ištarti žo
džius taip, kaip jie girdi. 
Bet kadangi ją liežuvis dar 
"kliba", tai jiems ne visados 
gerai sekasi. Štai tos kalbos 
trumpas žodynas. 
Antis - atis 
arklys - kuziukas 
biaurus - viau 
brolis - liolis 
duona - niunė 
dvokia - fe 
gražus - caca 
kiaušinis - kokas 
laukan - ptru 
mėsa - pepė 
mušimas - pumpum 
obuolys - bubąs 
pinigai - dzindzin 
paukštis - putiukas 
šalta - žiužiu 
šilta - utata 
skauda - popa 
šuo - ciucis 
nha - baba 
valgis - nemnem 
važiuoti - dyyyy

vienišas skautas vytis

- Nelauktas svečias? Reikia skubiai keliauti 
ir gerai ištirti salą.

Oro skautas: “Kas tave paska
tino tapti parašiutininku?” 
’’ Instruktorius: “Lėktuvas su 
trimis sugedusiais motorais”.

**♦

Supykęs Šalčiūnas: “Tu man 
primeni lėktuvą!”

Oro skautas: “Kodėl?”
Šalčiūnas: “Esi visai nenaudin

gas žemėje”.
**♦
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