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PaAto
Ahtutė/

Gera širdžiai, skaitant lietuvišką žodį, o ypatingai. 
Skautų Adią. Jis mus esamus ir seniai buvusius skautus 
ir skautes suveda, bent mintyse, j vieną puikią šeimą.

Teklė Tautkutė-Timmerman, 
Buvusi Šiaulių „Pajautos” dr-vės skautė

* *' * ■

Sk. Aido balandžio numerio 23-me' puslapyje 
sukeitėte užrašus po Chicagos Kziuko mugės nuotrau
komis. Nuotrauka rodo Lituanicos tuntininką su 
amerikiečiais skautais, o parašas byloja, kad tai 
„pardavimui: Aušros Vartų tunto talkininkės”. Tačiau 
ir šis paaiškinimas nėra perdaug klaidingas, tik reikėtų 
jį patikslinti sekančiai: „Pardavimui amerikiečiams: 
Lituanicos tunto vadovai”.

Nereg. dr-kas

* * *

Siunčiu Skautų Aidui paremti $500.00 paramą, 
kurią paskyrė Lietuvių Fondas, Švietimo Tarybai 
prašant. Su geriausiais linkėjimais.

Nuoširdžiai Jūsų 
Jonas Kavaliūnas, 
JAV LB Švietimo 

Tarybos pirmininkas

Skautų Aido Redakcijai —
Įvertindami Skautų Aido reikšmę lietuviškajai 

Skautijai ir linkėdami geriausios sėkmės, siunčiame 
mūsų $25.00 auką.

Su geriausiais linkėjimais
Jonas Gudėnas,

Pilėnų tunto tėvų komiteto 
pirmininkas

* * *

Įvertindami Skautų Aido įnašą mūsų jaunajai 
kartai, Europos rajono „Budėkime” leidinėlio vardu 
siurtčiarųe (tikiu — priimsite) mažytę paramą sumoje 
30.00 sv. (6930 dol.). Kartu jungiame mūsų rajono 
širdingiausius .iveikinimus ir maloniausius liniėjimus.

ps. Eimutis Šova, 
„Budėkime” redaktorius

* * *
SSautų. Aide man viskas patinka, išskyrus, kad 

visada pavėluota data ant viršelio. Kalėdiniai sveikini
mai per Velykas . . . Išleiskite vieną kartą laiku ar su 
data į priekį. Neatsilikit per daug, geriau atrodys. 
Vėluotis neskautiška!

R. Povilaitis, Lemont, IL

* * *
Duokite daugiau skilčių ir draugovių nuotraukų.

V. Lapenas, Oak Forest, IL
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lai buvo 4940-jų metų birželio 
mėn. 15-tą dieną. Kaunas pasipuošė 
dar tik prasidėjusios vasaros žalu
mu. Beveik visuose namuose buvo 
jaučiamas sujudimas, nes pradžios 
mokyklose ir gimnazijose baigėsi 
mokslo metai, o mokiniams turėjo 
prasidėti vasaros atostogos. Džiau
gėsi ir visi abiturientai, nes laimin
gai praėjo egzaminai ir jiems bus 
išduoti brandos atestatai. Jau nuo 
pat ryto buvo pasiruošimai ir 
Kauno IV-je valstybinėje gimnazi
joje, kurioje aš tada buvau mokyto
ja. Tėvų komitetas; VHI-jų klasių 
auklėtojai ir Vll-jų klasių mokiniai 
stengėsi viską paruošti ko gražiau
siai, nes vakare turėjo būti iškilmės 
— abiturientams atestatų įteikimas 
ir jų išleistuvės. Mergaitės paslap
tingai džiaugėsi ir galvojo, kaip jos 
atrodys vakare su naujomis suknelė
mis, kai paliks savo kuklias gimna
zijos uniformas spintose. Juokavo 
tarp savęs ir berniukai, kaip jie 
jausis naujuose drabužiuose ir kaip 
pasiseks pirmą kartą gerai užsirišti 
kaklaraištį. Tačiau daugelio vei
duose buvo gilus susirūpinimas, nes 
reikės paskutinį kartą atsisveikinti 
su gimnazija, o su brandos atestatu 
rankose prasidės naujas gyvenimas. 
Koks tas gyvenimas bus — niekas 
nežinojo. Bet visi tikėjosi, kad turės 
būti šviesus ir laimingas, pilnas 
jaunystės džiaugsmo ir pasisekimų, 
nes jie gimė, augo ir mokėsi laisvoje 
ir nepriklausomoje Lietuvoje.

Tačiau visai netikėtai ir staiga 
sudrebėjo visų širdys, nes išgirdome 
per radiją, kad sovietų kairuomenė 
peržengę Lietuvos sieną, jau užėmė 
Vilnių, o rusų tankai artėja prie 
Kauno. Tai buvo nelauktas smūgis 
visiems. Netrukus visi pradėjo bėgti 
į gatves pasižiūrėti, ar tikrai taip 
įvyko. Išsigandę žmonės klausinėjo 
vieni kitų, kas bus su mūsų neprik
lausomybe ir mūsų ateitimi. Tą 
dieną nė vienoje Kauno gimnazijoje 
nebuvo jokių abiturientų išleidimo 
iškilmių.

Išėjau ir aš iš namų; su kitais 
pradėjau bėgti savanorių prospekto 
link. Jau iš tolo išgirdau tankų 
vikšrų baisų staugimą. Tad čia

pirmą kartą pamačiau tuos atėjū
nus, kuriuoš į mūsų tėvynę atsiuntė 
Maskva. Jie sėdėjo apdulkėjusiuose 
tankuose ir žvelgė į mus savo 
azijatiškai siauromis akimis 'tam
siuose veiduose. Jie buvo mums 
svetimi, tie iš tolimųjų rytų raudo
narmiečiai kareiviai, kurie turėjo 
pavergti Pabaltijo kraštus pačiame 
jų nepriklausomo gyvenimo žydė
jime. Žmonės verkė gatvėse skaus
mo ašaromis, nes viskas jau buvo 
prarasta. Visa, kas tik buvo brangu 
ir šventa kiekvieno lietuvio širdžiai, 
svetimi atėjūnai sutrypė po kojomis. 
Viskas tuoj buvo sunaikinta: mūsų 
vėliava, mūsų herbas ir kita. Tuoj 
buvo uždraustas ir Tautos himnas. 
Tie pavergėjai nuvertino visus mūsų 
kultūrinius darbus bei pasiektus 
laimėjimus, o tada primetė savuosi
us įsakymus. Tuoj uždarė visas 
mūsų organizacijas, atleido daug 
žmonių iš tarnybų, daug suėmė, 
nužudė, kai kuriuos sugrūdo į 
kalėjimus ir išvežė į nežinomus 
Sibiro tyrlaukius lėtai mirčiai tik už 
tai, kad jie buvo lietuviai.

Tada buvo uždaryta ir Lietuvos 
Skautų Sąjunga. Tačiau įžiebta 
skautybės kibirkštėlė skautų ir 

skaučių širdyse neužgeso. Pasi
traukdami iš savo gimtųjų namų 
nuo karo ir mirties pavojaus, jie 
atsinešė tą mažą žiburėlį su savimi 
ir į Vakarus. Ir šiandien išeivijoje 
turime tik džiaugtis, kad tūkstančiai 
mergaičių ir berniukų pasekė savo 
tėvelių ir vyresniųjų sesių bei brolių 
pėdomis. Juk šiandien jau turime 
skautų tuntus, draugoves, skiltis ir 
židinius beveik visuose pasaulio 
kontinentuose. Lietuviškosios skau-
tijos kibirkštėlė ne tik neužgeso, bet 
dar daugiau sužibo ir net suliepsno
jo galingais laužais nuo šiaurės į 
pietus ir nuo rytų į vakarus. Nors
skautavimas išeivijoje įgavo ir šiek 
tiek ki
lausomoje Lietuvoje, tačiau pagrin
diniai principai ir tikslai pasiliko tie 
patys -
Artimui. Čia išaugo ir nauja karta

okias formas, negu neprik-

- tarnauti Dievui, Tėvynei ir

vadovų, kurie su jaunatviška energi
ja ir giliu pasiryžimu dirba, aukoja 
savo laiką ir stengiasi, kad mūsų 
priaugančioji karta ir toliau eitų 
tikruoju lietuvišku ir skautišku ke
liu.

O ten, už geležinės uždangos, 
laisvės troškimas ir šauksmas šian
dien jau kyla iš pogrindžio su 
„Katalikų Bažnyčios Kronika”, 
„Aušra” ir kitais slaptai leidžiamais 
laikraščiais. Ten auga jaunoji karta, 
kuri šventai tiki Lietuvos prisikėli
mu.

Minėdami Lietuvos Nepriklau
somybės praradimo ir Laisvės nete-, 
kimo 40-ties metų liūdną sukaktį, 
grįžkime mintimis atgal į kenčianšią 
Tėvynę ir turėkim^ viltį, kad vėl 
išauš jai Laisvės rytas. Nors Lietu
vos vardą pavergėjai ir išbraukė iš 
Europos žemėlapio, bet nepajėgė 
išbraukti iš mūsų širdžių, nes 
Lietuva yra gyva, kaip ir poetas B. 
Brazdžionis yra parašęs:

Kaip skausmo ašaros, mirgėjo 
žiburėliai . . .

— Ar tu tenai, ar tu ten, Lietuva?
Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš 

šešėlių
Atsiliepė: — Aš čia, gyva! . . .

S. G.
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LSS Tarybos p-kas 
v.s. S. Miknaitis

TOBULĖTI 
SKAUTIŠKAI, 
IŠLAIKYTI
RELIGINES IR
LIETUVIŠKAS 
TRADICIJAS, 
SUTARTINAI
IEŠKOTI
SPRENDIMŲ

C3į;egužės 17-18 d. Čhicagos Jaunimo Centre vyko 

LSS Tarybos akivaizdinis posėdis, sutraukęs gausų būrį 
Tarybos narių ir viešnių bei svečių, o taip pat ir 
sąjungos veikla gyvai besidominčių skautininkių,-ų.

Aukštoji LSS vaodybė, išklausiusi įvairių sąjungos 
institucijų, šakų vadovų ir rajonų vadų pranešimus, 
diskutavusi ideologijos, lietuviškosios sąmonės ugdymo, 
veiklos stiprinimo, mišrių’vienetų priklausomumo ir 
organizacinės struktūros suprastinimo temomis, skel
bia, kad:

1) Sąjungos vadovybė centre ir šakose, rajonuose ir
skautiško ugdymo skyriuose stengiasi ir toliau organi
zuotai pagal galimybę pateikti vis naudingesnius, 
patrauklesnius užsiėmimus skautams ir skautėms, 
rūpinasi jų skaičiumi i® ruošimu, kad vienetai tinkamai 
atliktų prisiimtus ir Visos lietuvių išeivijos stebimus 
įsipareigojimus. .

2) Sąjungos vadovybė dės visas pastangas ieškoti' 
būdų ir priemonių, kad vienetai, vykdydami nustatytas 
programas ir atlikinėdami.įžodžių ceremonijas, įstengtų 
stiprėti ir ideologiškai, kreipiant metoduose ypatingą 
dėmesį į skautų ir skaugių įstatų praktišką pritaikymą 
gyvenime.

LSS Tarybos nariai, suskridę į posėdį

3) Sąjungos vadovybė labai rūpinasi tautinio 
auklėjimo reikalais, kreipia tėvų ir visuomenės dėmesį į 
tikrovę, kad lietuvių kalbos vartojimas skautiško 
jaunimo tarpe tolydžio virsta labai svarbia ir aliarmuo
jančia problema — ir dėl tos priežasties kviečia šeimas, 
mokyklas ir visas kitas auklėjimo institucijas sutartinai 
ieškoti to klausimo sprendimo, pati iš savo pusės 
pabrėždama tautinės sąmonės ir savos kalbos išlaikymo 
būtinybę, kaip reikalingą savitumą, kuris yra ir bus 
stipriausias skatintojas tautinę veiklą išeivijoje išlaikyti 
ir ją perduoti iš kartų į kartas.

4) Sąjungos vadovybė stengiasi, verbuoti pačias 
geriausias pajėgas jaunesniųjų vadovų ir vadovių 
lavinimui ir aplamai skautiškos veiklos stiprinimui ir 
labai skatina visus ir visas domėtis rengiamomis vadovų 
ir vadovių lavinimo mokyklomis ir vienetuose organi
zuojamais kursais ir taip pat prašo suaktyvinti tokių 
kursų organizavimą tose vietovėse, kur jų nedaug būna 
ir jautriau suaktualinti skautų ir skaučių lavinimą, 
naudojant visas vietovėse prieinamas priemones.

5) Suvažiavime iškelti naujieji sumanymai bei 
siūlymai organizaciniams persitvarkymams bus atidžiai 
svarstomi LSS tarybos komisijose, kurių išvadas taryba 
paskelbs platesniam susipažinimui, išdiskutavimui ir 
nutarimams; šiuo metu betgi pabrėždama nusistatymą 
išlaikyti Sąjungą, atremtą į:

— iš Nepriklausomos Lietuvos atsineštas tautines, 
religines bei skautiškas tradicijas,
— idealistiškai nusiteikusių vadoiVų ir vadovių 
pasiaukojimą,
— specialios misijos išeivijoje paskirtį ir
— veikiančio statuto raidę ir dvasią;

skatinant vienetų vadovus ir vadoves orientuotis skirtin
gose vietovių bei gyvenamų kraštų aplinkybėse, iš- jų' 
imti, kas lietuviškai skautybei gali būti naudinga ir 
nevengti atsargumo ten, kur objektai sukelia abejonių.
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Gaidelis — kernavieėių medžū 
drožinys Kaziuko mugėje.

KA

-ŪV!fkU^ riekKA

Ką žinome apie gaidelj

Lietuvos kaime šis margaplunks

nis naminis paukštis. > nors nedidžiu- 
lis ir naudą benešantis tik tuomet, 
kai jau iš puodo į stalą keliauja, yra 
vienas nepamainomų ūkio gyvento
jų. Kaip įsivaizduotume lietuvio 
ūkininko skiedryną, kuriame nesi- 
kapstytų keliolika sėklutes ir kirmi
nėlius betenkančių vištelių ir tam 
pulkeliui nevadovautų išdidusis 
gaidelis?

Nors višta yra daug naudingesnė 
(deda kiaušinius, jos mėsa minkšta 
ir gardi, plunksnos naudojamos 
pagalvių, duknų prikimšimui), 
tačiau ji kažkodėl mūsų tautosakoj 
nėra tiek minima kaip gaidys. Šis 
temperamentingas paukštis net ir 
mūsų simbolikoje užima gana žymią 
vietą.

Tai šis didele, raudona skiautere 
ir dar puošnesne, margaplunksne 
uodega paukštis laikomas budėjimo 
simboliu arba saugotoju nuo piktų
jų dvasių. Liaudyje buvo patariama 
iki „pirmųjų gaidžių” (maždaug iki 
1 vai. ryto) lauke nevaikščioti, nes 
tada visur slampinėja piktoios 
dvasios — kipšai. Tik gaidžiui 
sugiedojus trečią kartą, visos nela
bos dvasios išgarmėdavo į. savo 
tamsiąsias buveines. Todėl nuo 
vidurmažių gaidžio atvaizdą ran
dame ant stogų, bažnyčių bokštų, 
nes gaidys galįs išvaikyti piktąisas 
dvasias.

R

Taipgi buvo tikima, kad iš juodo 
gaidžio kiaušinio galima išperėti 
aitvarą.

Savo skardžiu giedojimu gaidys 
pats pirmasis prižadina visą ūkinin
ko šeimą,- todėl senaisiais laikais 
gaidys ūkininkui atstodavo žadintu
vą. Gaidžio giedojimas vadinamas 
gaidgyste.

Kaip kitose tautose, taip ir pas 
lietuvius senovėje gaidys buvo 
aukojamas dievams. Dažnai, jo 
krauju šlakstant, būdavo atliekamos 
tam tikros apeigos. Pvz., per šv. 
Jurgį, pirmą kartą išgenant bandą į 
laukus, juodo gaidžio krauju buvo 
apšlakstomas tvartas ir visi gyvuliai, 
tuo apsaugojant juos nuo ligų bei 
burtų.

Nors gaidžiui — tam naudingam 
ūkininko sodybog gyventojui — ir 
reiškiame daug simpatijų, tačiau jo 
spontaniška reakcija santykiuose su 
kitais paukščiais iššaukia ir ironiškų 
įvaizdžių. Pvz., ūmaus charakterio 
žmogų vadina gaidžiu; pabrėžiant 

žmogaus išdidžią laikyseną, sako
mą- „Vaikšto pasipūtęs kaip gaid
ys”. Mat, tie gaidžiai labai jau 
atkaklūs ir nenuolaidūs sutvėrimai. 
Tai patvirtina ir visam pasauly 
žinomos gaidžių kautynės. Tik čia 
daugiau reikėtų kaltinti žmogų, 
kuris savo pasitenkinimui ir piktų 
kovingumo jausmų, padirginimui 
gaidžius suveda į kautynių areną. 
Prieš stebinčius, įsiaudrinusius žiū
rovus užsiundyti paukščiai dažniau
siai iki paskutinio kraujo lašo 
vienas prieš kitą kovoja, kol kanči
ose žūsta.

Yra žinoma, kaip gaideliai nori 
įsiteikti vištoms, pasirodyti prieš jas. 
Tačiau P. Amerikoje yra vadinamų
jų „akmens gaidžių”, kurie vištų 
dėmesį patraukia .'. . šokio menu. 
Šių gaidžių liepsningos, su geltonais 
ir rudais taškais plunksnos uodegoje 
ir didelis raudonas kuodas, kurį jie 
gali suglausti ir vėl išskelisti, yra tik 
dalis atrakcijos. Šio gaidžio balsas 
negražus, išplerpęs, o- eina jis 
krypuodamas į šalis. Tačiau norėda
mas vištelėms patikti, jis įgauna 
nuostabų vikrumą. Tas šokių „festi
valis” vyksta taip: 7-9 gaidžių 
pulkelis susiranda lygesnę aikštelę, 
kruopščiai ją nuvalo ir gerai kojo
mis suplūkia. Tada jie pasišaukia 
višteles. Šioms aplink sutūpus, 
gaidžiai pradeda komiškai šokti: 
išdidžiai išpučia krūtinę, išskleidžia 
uodegą ir sparnus, vienas kitam 
žemai nusilenkia ir šoka tol, kol 
išsekę ima' griuvinėti. Gaidžiams 
parodžius savo meną, kiekviena 
vištelė pasirenka tą šokėją, kuris ją 
labiausiai sužavėjo ir iškeliauja 
kartu sukti sau gūžtos .-. .

Gaidžiai •— atkaklūs, kovingi 
paukščiai: net ir galvą nukirtus, jie 
dar iš inercijos pašokinėja, kol 
pagaliau mirtis nutraukia paukščio 
gyvybę . . .

Kas gali būti gražesnio tylų 
vasaros rytmetį, kai pirmieji saulės 
spinduliai ima žadinti įmigusią 
gamtą, žmones bei gyvuėlius, ir kai 
staiga šią tylą' perplėšia skardus, 
savim pasitikinčio giesmininko me
lodingas „Kakariekūūū”?!

Sesė Liepa
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T<™j,iko tik vėsus drėgnas oras, 
kuris kaip milžino ranka atslinko iš 
miško gilumų. Grįždami iš bendro 
laužo, pažiūrėjom į miško tamsų ir 
žinojom, kad ten, tuose kalnuose, 
yra daug- pelkių ir akmeninių urvų. 
Dienos metu kartais išdrįsdavom' 
nueiti iki pačių aukščiausių uolų, 
kurios apaugusios šlapiomis žolė
mis. O tie kruvinai raudoni kelmai 
atrodo kaip kokie senos civilizacijos 
rūmai.

Vis dėlto tas kalnas liko mūsų 
svajone, — tarsi kokia draugovės 
šventovė ar paslaptinga vieta. Gal 
kurių naktį susirinksim skiltimis 
toje varžybų aikštėje ir rodysim 
savo visų galybę? . . .

Priėję draugovės laužavietę, 
radom budinčių skiltį prie lauželio. 
Ji ruošėsi nakties sargybai. Prade
dam visi šnekėtis apie dienos įvyki
us. Kartu girdim pušų ošimų. 
Vėjelis suka dūmus mums į akis.

— Bus lietaus, — tarė skiltinin- 
kas, — vėjas iš rytų . . .

Pagalvojam apie saldų miegų.O 
gal nė mankštos nereikės rytoj 
daryti? Dar sykį pažiūrim į laužo 
liepsnas ir atsisveikinam su budi
nčiais, palinkėdami jiems sėkmės.

Miškas aprimsta. Lieka tik 
laužas. Sprogsta, čirška, liepsnos 
raitosi. Tada ir varlės ir skautai jau 
miega. Apsupus lauželį, skiltis 
ramiai svajoja. Retkarčiais tyli 
žvaigždelė praslenka medžių viršū
nėmis. Suklykia rėksnys naras, 
sujudina miglas ežerėlio tylumoj.

Po kurio laiko kelios galvos jau 
nuvirtusios — kandidatai, gerai 
įsitaisę, tarp kelmų snaudžia. Bet 
skiltininko ir paskiltininkio veidai 
raudoni ir išdžiūvę. Jie juokauja, 
nes dabar — pats stovyklos malo-

Tuoj liepsnos lauželis! Romuva 79.

numas . . . Netrukus paskiltininkis 
atsistoja, apsidairo ir nueina paieš
koti daugiau malkų. Nuėjęs prie 
seno, nuvirtusio medžio, pradeda 
ieškoti tinkamų šakų. Ir, jas beran
kiodamas, staiga pamato miško 
tolumoj kažkokių šviesų. Metęs
malkas, šauna atgal prie draugovės 
laužo. Pribėgęs prie skiltininko, 
aiškina kų matęs ir rodo į kalnų. 
Prižadina-visus.

— Kokia šviesa? — stebisi kan
didatai, kurių raudoni veideliai ledu 
pavirto, nes gal be reikalo jiems per 
sueigų aiškino apie tų kalno legen
dų.

Skiltininkas geritai sukruto. 
Paėmęs žibintų ir lazdų, sekė paskil- 
tininkį. Abu sustoję žiūri į tamsų 
kalnų. Mato — šviesa nejuda. Ji- — 
tikriausiai prie tų uolų.

— Gal kas nors lauželį kuria? — 
suabejojcr paskiltininkis.

— Nemanau, nes laužo šviesa 
aiški ir judri, o šita ramiai žiba.

— O gal iš dangaus kas nuk
ritęs?

Skiltininkas atsiminė filme ma
tytų atsitikimų apie radiacijų ir 
pasaulio pabaigų.

— Reikia nueiti ir pažiūrėti, kas 
gi ten yra, — tarė jis,

Paskiltininkis jautėsi ne kaip, — 
nejautė, kaip jam ėmė kojos virpėti. 
Atsigrįžo į šiltų draugovės lauželį. 
Ak! Bet skiltininkas jau žengė 
pirmyn. Baigta!

Naktį keliauti mišku nėra leng
va, ir atsargumas reikalingas kiek
viename žingsnyje. O dar gi reikia 
lipti į kalnų! Bet žibintas pakanka
mai švietė. Kiek pažengęs, skiltinin
kas užgesino žiburį ir leido akims 
priprasti prie tamsos. Pažvelgė į 
medžių viršūnes, pamatė, kad jau ir 
žvaigždės debesyse pasislėpusios. 
Nuo kalno dar matyti mažytė 
pastovyklė, apsupta aukštom 
pušim, ir tas mažas šiltas lauže
lis .. . Ten kaųdidatai dar krovė 
malkų. O paslaptinga šviesa vis 
žibėjo tarp medžių ir raudonų šakų.

Pamažu abu traukė, kol pasiekė 
pirmas apaugusias uolas.

Staiga trenkė griaustinis. Kaž
kur sužaibavo. Sudundėjo miškas ir 
visa žemė po kojom. Šviesa plieskė 
dar kartų ... Ir dabar — pagaliau 
— jau buvo aiškiai matoma nežino
moji šviesa — senas supuvęs kel
mas . . . Prisiartinę, abu skautai į jį 
žiūrėjo, o šis spindėjo žaliai, kaip 
didelis kopūsto lapas. Nudžiugę 
tokiu atradimu, jie čiupinėjo kelmų, 
norėdami susipažinti su ta paslap
tinga šviesa. Tvirtai įsikabinęs,
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skiltininkas visa savo jėga traukė 
kiemo šaknį, kol atplyšo mažas tos 
šviesos gabalėlis. .Tuo metu aštrus 
žaibas smeigė į žemę, perskeldamas 
aukštą klevą. Pakilęs vėjas draskė 
lapus, laužė šakas. Ėmė pilti lietus. 
Peršlapę, išsigandę skautai ėmė 
ristis nuo kalno.

Buvo pakankamai žaibą šviesos. 
Ir štai — uždusę — jie jau prie 

draugovės lauželio, kuris dabar 
sulytas, sumažėjęs, susitraukęs.

Laisvalaikio metu kandidatai 
stovykloje papasakojo apie išgyven
tus nuotykius sargybos metu. Kiti 
stovyklautojai, sužinoję apie nepa
prastą šviesą, pradėjo lankyti pas- 
tovyklę ir vis ieškoti tos šviesos. Bet 
niekas nieko neberado. Tada visi 
nutarė, kad kandidatai šviesą bus 

Toronto Mindaugo dr-vės skautus, 
davusius prityrusio skauto įžodi 
sveikina dvasios vadovas v.s. T. 
Augustinas, OFM.

Iš kair.: A. Gvildys, G. Narni
kas, A. Slapšys, V. Lukošius ir L. 
Garbaliauskas.

A. Šeškaus nuotr.

S”©1 H® ®
tik susapnavę. Skiltininkas ir paskil- 
tininkis jautėsi ne kaip. Pašaukęs 
kandidatus, skiltininkas vėl laukė 
nakties.

Nusileido saulė. Naktis vėl 
užklojo mišką. Sėdėdami, jie vis 
laukė ir laukė tos švieselės. Bet 
šaknis jau nebežibėjo. Nusiminę, 
nutarė apie tai daugiau niekam 
nebepasakoti.

Po kiek laiko vėl stovyklaujant, 
buvo nutarta, kad tokie atsitikimai 
pasitaiko tik sargybiniams. Ir supra
tom, kad tas kelmas tarp uolų ir 
šaknų šviečia tik tada, kai ta 
milžino ranka aplanko mūsų sto
vyklavietę. Negi ir tuo dalyku kiti 
netikės? . . .

vytis v.sl. Tomas Senkevičius

AUKOS, PRENUMERATOS
Garbės leidėjo prenumerata (25.00 dol.)

A. Senkus — Toronto, Ont.
Saulė Šatienė — Warwich, R.I.

Garbės prenumerata (10 dol.)

Marija Tumienė — Oak Lawn, IL
R. Povilaitis — Lemont, IL
J. Baltaduonis — Islington, Ont.
Saplys, L. — Toronto, Ont.
Kun. J. Pakalniškis — Brooklyn, N.Y. (1980 ir 1981 
m.)
Algis V. Rudis — Dearborn Heights, MI (1981 m.)
G. Kaufmanienė — AĮeksandria, VA
V. Kamantas — Darien, IL
J. Ivanauskas — Naperville, IL
A. Dailydė — Mississauga, Ont.
J. Asminas — Livonia, Mich.
G. Reškevičienė — Omaha, NE
D. Šiurilienė — Londonderry, M. H.

Vysk. V. Brizgys — Chicago, IL 
Dr. M. Budrienė — Chicago, IL 
J. Butikas — Chicago, IL
A. J. Grašys — Chicago, IL
J. K. dr. Aglinskai — Chicago, IL 
M. Roškuvienė — Chicago, IL
E. Vengianskas — Chicago, IL
K. Mereckytė —■ Downers Grove, IL
L. Žilinskaitė — Springfield, IL 
V. Asevičius — Toronto, Ont. 
Kun. B. Pacevičius — Toronto, Ont. 
G. Vasiliauskaitė — Toronto, Ont. 
Dr. Julius Gale — Lindenhurst, N.Y. 
Aldona Pintsch — West Milford, N.J. 
St. Kligys — Catonsville, MD
B. Gurėnas — Hayward, Wise.
F. Kurgonienė — La Porte, Ind. 
L. Grinius — AĮeksandria, VA .
G. . Adomaitytė — Jamestown, N.D.
S. Liaukutė — Huntington, GT. 
V. Durickas — Newton, MA
J. Baublys — Detroit, MI Perkelta į 22 pusi,
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JORUWWTM

ANUOMET
ŠVENTOSIOS UOSTE
Iia 'S ors rusų kariuomenė jau seniai 

buvo okupavusi Lietuvą, bet pajū
rio gyventojai Palangoje ir Švento
sios uoste jos dar nematė. Čia 
gyvenimas bėgo savo keliu. Švento
sios uosto amatininkai dirbo prie 
kuterių statybos, uosto darbininkai 
atlikinėjo darbus uoste ir krantinių 
statyboje, žvejai taisė savo, tinklus, 
dažė kuterius, džiovino bures, — 
visi ruošėsi vasaros sezonui.

Rodos, nieko ypatingo negali 
įvykti, nes mes taip toli nuo visų 
įvykių; be to, esame toks mažas 
uostelis.

Šventosios uoste dunksojo dide
lis pastatas — Lietuvos Buriuotojų 
Sąjungos jachtų sandėlis. Tais 
laikais tai buvo vienas pirmųjų 
didžiųjų pastatų šiame uoste; net 
kuterių dirbtuvės savo mastu buvo 
mažesnės nei jachtų garažas, jeigu šį 
taip galėtume pavadinti. Tame 

pastate buvo priglaustos ir jūrų 
skautų jachtos žiemos sezonui. Jūrų 
skautai pamažu remontavo savo 
jachtas. Jie turėjo didelius planus 
ateinančiai vasarai: buvo numatyti 
vadų buriuotojų kursai, numatyta 
kviesti jaunimų praleisti atostogas 
mūsų pajūryje ir susipažinti su 
„karališku buriavimo sportu”. Juk 
senovėje tik karaliai buriuodavo, 
nes šis sportas eiliniam asmeniui 
buvo neprieinamas.

Kai 1939 metais vokiečiai grąži
no lietuvių jachtas lietuviams, jūrų 
skautai nuvyko į Klaipėdą, patys 
atremontavo savo jachtas ir nudažė 
jas raudonai. Mes tuomet nežino
jome, kad už metų raudonieji 
okupuos visą Lietuvą.

Tylus rytas Šventosios uoste; 
saulutė pamažu kyla rytuose, p 
keliais nuo Darbėnų — Palangos 
darbininkai dviračiais skuba į Šven
tąją darban. Kas žinojo, kad tai bus 
paskutinė laisvės diena Šventosios 
uoste.

Štai keliu greitai važiuoja kariš
ka mašina ir suka į uostą. Rusai 
išlaipina karius mole, pasuka 
mašiną prie administracijos namų ir 
likutį karių išlaipina ten, kur jie 
vėliau ir apsigyvena.

Ir taip „langas” į platųjį pasaulį 
buvo uždarytas, nes niekas negalėjo 
pro molo vartus išburiuoti į Baltiją. 
Tą rytą buriavimo sportas mirė 
Šventosios uoste. Rusų kariai susi
domėjo ir Lietuvos Buriuotojų 
Sąjungos pastatu bei jo inventoriu
mi; Ir koks buvo jų nustebimas, 
pamačius gražiai išrikiuotas jachtas! 
Tuojau pareikalavo, kad visi jūrla
piai būtų jiems atiduoti. Paskui 
pradėjo klausinėti, kur mes bu
vome, kurias valstybes esame 
aplankę, kokiuose uostuose teko 
inkarus išmesti: Atsakymas buvo 
trumpas: „Mes esame nuburiavę 
pas visus artimus kaimynus ir net į 
Švediją”.

Rusas pažiūrėjo ir vėl klausia: 
„Ir jūs grįžote atgal?”

Vargšas! Jis nežinojo, kad mes 
gyvenome laisvam krašte, laisvoje 
Lietuvoje, ir visi, kas tik norėjo ir 
turėjo pinigų, galėjo važinėti po visą 
Europą. Jam tai buvo nesupranta
ma . . .

Rusams be galo imponavo 
Šaulių Sąjungos jachta ŠAULYS, 
su kuria 1939 m. Šventosios uoste 
jūrų skautų buriavimo kurso klau
sytojai padarė paskutinę kelionę į 
Gotlando salą; kelionei vadovavo 
jūr. kap. j.s. P. Labanauskas.

Jachta ŠAULYS rusų karo 
laivyno vilkiko pagalba buvo nu
vilkta į Liepojos uostą. Kas su ja 
toliau atsitiko — nežinoma.

Jūrų skautai savo jachtų į 
vandenį nenuleido. Prasidėjus karui 
ir vokiečiams užėmus Šventosios 
uostą, Klaipėdos „Memeler Segel- 
verein” (vokiečių jachtklubo vado
vybė) susidomėjo Šventosios uosto 
jachtomis ir po kiek laiko visas 
pargabeno į Klaipėdą. Ten jachtos 
buvo to klubo žinioje. Vėliau, po 
karo, jūrų skautų jachtos BUDYS I 
ir II buvo rastos vokiečių uostuose 
Baltijos jūroje. Asmuo, kuris nau-
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dojo j. skautų jachtų, sakėsi ją 
nupirkęs Klaipėdoje. Aišku, kad 
jokių įrodymo dokumentų neturėjo. 
Buvo pasiūlyta kelti minėtam asme
niui bylą, bet nei jūrų skautai, nei 
sąjunga tuoj po karo lėšų tam 
neturėjo. O laimėję bylą ką darytu
mėm su jachta?

* * *

Mūsų buriuotojų laivyno istorija 
nėra pilna; gal kitos jachtos susilau
kė pensininko amžiaus ir buvo 
garbingai sudegintos; gal jų plieni
nis kylis panaudotas naujam pasta
tui ir kur nors šiandien laužo 
Baltijos bangas?

j.v.s. L. K.

JURŲ SKAUTAS
Nors ir pelkynų, mirgančių 

liepsnelėmis, nebraidęs,
Bet ir dabar nebebijai slogos įgyti 

dėl sušlapusiųjų kojų,
Kai spindi į akis Šešioliktos Vasario 

raidės
Ir šaukia į ryžtingai laisvėn kylantį

rytojų,
Susidedąs iš šimto ąžuolinių

plaustų,
Laivynas budi, paruoštas išplaukti 

kas sekundę ....
Norint šauksmai sirenų nepaliautų

gundę,
Ir Vandenynų piktosios undinės 

baisiai siaustų, ;
Plaustus ardytų, plėštų paskutinę 

burę ...
Tu Klaipėdos tiemojančiam

. švyturiui keli kepurę.
v.s. J. Vaičiūnienė

IŠBURIAVO į UOSTĄ,
IŠ KURIO

NEGRĮŽTAMA , . . 
fletėja senųjų jūrų skautų gre

tos. Vėl netekome vieno, kuris 
jaunystėje su nuoširdumu ir nepails
damas dirbo jūrinėje srityje ir 
paliko savo veiklos pėdsakus lietu
vių jūrų skautų bei buriuotojų 
istorijoje.

Neseniai po sunkios ligos išburi- 
avo į dausas Leopoldas Stripinis. 
Jis kilęs iš senos žemaičių šeimos, 
buvo linksmo ir malonaus būdo ir 
visada pasiruošęs padėti kitiems.

Studijavo techniką Kauno uni
versitete ir Ciuricho Politechnikos 
institute.

Dar būdamas vidurinėje mokyk
loje įstojo į K. K. Vaidoto lailvą 
Kaune. Maždaug tuo laiku buvo 
atidaromas kelias į jūras, nes kūrėsi 
tautinis laivynas; taip pat pradėjo 
veikti Buriavimo mokykla, kuri 
prisidėjo prie jūrų skautų vadovų 
jūrinių žinių stiprinimo ir praktikos 
buriavime. Jūrų skautų gretomis 
papūtė gaivus vėjas, nes sustiprėjo 
vienetų veikla.

L. Stripinis pastebėjo, kad lietu
vių kalba (išskyrus apie laivų statybą) 
nėra jokio vadovėlio, iš kurio jūrų 
skautai galėtų mokytis. Talkinamas 
savo gero draugo P. Zundės (dabar 
profesoriaujančio Atlanta, Ga.), 
kuris mokėjo eilę kalbų, ir susitaręs 
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su tuometiniu Skautų Aido redak
toriumi v.s. Ant. Saulaičių, pirmas 
pradėjo redaguoti skyrelį „Jūrų 
skautai”. Skyrelyje pasirodė krūva 
naudingų jūrų skautams rašinių.

L. Stripinis dalyvavo plauki
muose iš Kauno į Klaipėdą ir 
mokėsi buriavimo Šventosios uoste, 
į kurį, naciams užgrobus Klaipėdą, 
buvo atvestos turėtos jachtos.

Likvidavus Liet. Skautų Sąjun
gą, kurį laiką buvę j. skautai 
neturėjo ko veikti, ir tik vėliau ėmė 
organizuoti buriuotojus. Leopoldas 
buvo Kauno Buriuotojų klubo 
pirmininko pavaduotoju, taip pat 
kurį laiką Liet. Buriuotojų sąjungos 
reikalų vedėju. Buvo geras buriuo
tojas ir atstovavo klubui keliose 
tarpklubinėse regatose.

Ir pasitraukęs iš Lietuvos nepa
miršo buriavimo. Šveicarijoje stu
dentų vasaros atostogų metu net 
dirbo vienoje jachtų statykloje. 
Persikėlęs į Argentiną sukūrė šeimą 
ir įsteigė įmonę, gaminančią dalis 
kai kurioms mašinoms. Kanadoje 
statė didžiules automatizuotas pa
kavimo mašinas rąstams, plytoms, 
lentoms surišti.

Šias eilutes rašančiam ruošiant 
knygą „Burės ir varikliai”, dar 
padėjo techniniais patarimais apie 
variklius. Bet mirtis pakerta visus, 
nežiūrint, kaip jie yra reikalingi.

Liūdi giminės ir draugai Leopol
do, per anksti išburiavusio į uostą, 
iš kurio negrįžtama.

v.j.s. B. Stundžia
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vW ienas mėgiamiausių. Amerikos 
dailininkų Norman Rockwell gimė 1895 m. 
I§ pat jaunystės nutarė būti dailininku. 
Tuojau pat surado ir savo dailės paraiškos 
sritį. Jis ėmė iliustruoti amerikietiško gyve
nimo scenas, kurias paįvairindavo labai 
švelniu humoru. Greit įgijo vardą kaip 
puikus iliustratorius ir buvo kviečiamas 
žurnalu redakcijų iliustruoti žurnalus ir 
knygas. Ypatingai daug sukūrė viršelių anuo 
metu populiariam žurnalui Post.

Mums skautams jis yra gerbtinas, kad 
nemažai savo laiko pašventė skautiškų 
knygų iliustracijoms ir daugybei paveikslų 
skautiškomis temomis. Savu laiku buvo 
paskelbtas BSA oficialiu iliustratorium.

Mirė 1978 metais palikdamas daugybę 
paveikslų ir piešinių, kuriuos amerikiečiai 
labai vertina. Daugybė knygų apie jo kūrybą 
liudija šio dailininko populiarumą plačioje 
amerikiečių visuomenėje.
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JONINIŲ NAKTĮ .

Deimantu žydi
papartis girioj:
— Eikim, sesyte, 
žiedelio skint! . .

i A 
f 
M

Skaisčią laimužę, 
lobį užburtą, 
žiedas paparčio 
atneš -------

Šlamščia aplinkui 
giria žalioji, 
gūdu,
paslaptinga tankmėj.

Spindi žiedelis 
krūme saliam:
— Lenk viršūnėle ., 
sesyte, lenk-------

Krito žiedelis 
samanų kiliman 
net
nepalikęs žymės,

Juokiasi mėnuo,- 
slepias už debesio, 
juokias apuokas 
tankmėj------

Ne, ne j samanas 
žiedas nukrito, 
tik vien
j širdį giliai -------
Joninių naktį 
burtą suradom, — 
šiąnakt 
suradom save.

v.s. B. Žalys
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Apougo stovykla vijokliais. Kai surasi 
stovyklose matomus daiktus, užpildyk sarasq.
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KNYGŲlfim
LENTYNĖLĖ

iiarm.

LITHUANIAN
NATIONAL COSTUME
Anastazija ir Antanas Tamošaičiai

Prieš papasakojant jums, sesės ir 
broliai, kokie lobiai sutelkti nau
jausioje dailininkų Tamošaičių kny
goje, noriu supažindinti ir su pačiais 
autoriais: tada geriau suprasite, 
kaip pasišventimas lietuviškam rei
kalui padaro stebuklus.

Ši knyga negimė Toronte 1979 
metais, nors taip ir pažymėta 
knygos paraštėje. Leidinyje aprašyti 
mūsų taut, drabužiai bei rodomi 
piešiniai ir nuotraukos yra ilgų 
rinkimo, tyrinėjimo, lyginimo bei 
autentiško-lietuviško drabužio 
atrinkimo metų darbas: dail. A. 
Tamošaitis buvo pirmasis, susidom
ėjęs liet, liaudies audiniais ir juos 
išpopuliarinęs mūsų tarpe.

Šio užmojo pradžios būta apie 
1926-sius metus. Paklausykime, 
kaip pats dailininkas pasakoja apie 
įdomių ir nelengvų ano darbo pra
džių:

„Berinkdamas Lietuvos kai
muose liaudies menų muziejams, 
užtikau senų motulių bei bernelio 
belaukiančių merginų kraičio skry
niose ir kitų neįvertinamų liaudies 
lobį — namuose austus ir siūtus 
tautinius drabužius. Bet čia tuoj 
atsirado nenumatyta kliūtis: nepasi
tiki kaimo močiutės miesto po
naičiu, be to, dar ir nieko neišmana
nčiu apie tokius- dalykus. 
Neišprašiau aš tų drabužių nei už 
pinigus nei kitaip.

Pagalvojau, jog man trūksta 
kaimiškos išminties ir aplamai 
didesnio supratimo apie pačius 
drabužius. O kokiu būdu išmokti ir 
stoti prieš šio turto savininkes kaip 
lygus prieš lygų? Nutariau, jog 
geriausias būdas — pačiam išmokti 
austi!”

Dail. A. Tamošaitis Chicagoje savo 
naujosios knygos pristatymo proga. 
Kairėje sesė j.ps. A. Veselkienė, 
pravedusi šaunias sutiktuves.

Taip jis ir padarė: išmoko gerai 
austi, ir dalykai pakrypo sėkmingon 
pusėn: „Kai prisistačiau žinovu, net 
audimo technikos patarimų suteik
damas ar naujų raštų pavyzdžių 
parodydamas, moterėlės atvėrė gi
liausias skrynių kerteles”.

1926-39 m. laikotarpiu rinko jis 
šį turtų, registruodamas aprangos 
skirtumus vietovėmis, siūlų 
dažymo-audimo technikų, siuvimo 
varijacijas ir pan.

Jei šiandien taip plačiai mūsuose 
taut, drabužiai dėvimi, nuoplenas ir 
garbė tenka dail. A. Tamošaičiui. 
Tų jis atliko, anuos drabužius 
išstudijuodamas, dėstydamas apie 
juos mokyklose, institutuose, pas
kelbdamas sutelktų medžiagų krūva 
leidinių, propaguodamas spaudoje, 
projektuodamas taut, aprangų an
sambliams ir t.t.

Ir koautorės Anastazijos Ta
mošaitienės darbo dalis jungiasi 
knygon ekspertės įnašu, nes daili
ninkė nuo pat jaunųjų dienų yra 
studijavusi šių sfritį • mokykloje, 
instruktavusi apie tekstilę audimo 
kursuose, gilinusi audimo menų 
Švedijoje ir Austrijoje, dėsčiusi 

audinių technikų Kauno Taik. 
Dailės institute (vėliau Freiburge ir 
Montrealyje).

1938 m. tarptaut. Berlyno paro
doje laimėjo aukščiausių Europos 
premijų už zanavykiškų moters dra
bužį.

* * *

Naujai išleistasis dailininkų Ta
mošaičių veikalas LITHUANIAN 
NATIONAL COSTUME yra pir
mas leidinys anglų kalba apie mūsų 
tautinius drabužius. Pustrečio šimto 
puslapiuose randame 561 iliustraci
jų, krūvų spalvotų lentelių, kuriose 
įkomponuota 80 taut, drabužiais 
puoštų moterų-vyrų-vaikų figūrų, 
virš . šimtinės spalvotų ' aprangos 
dalių nuotraukų.

Svarbiausioji (ir pati didžioji) 
knygos dalis skirta aprašyti ..bei 
pavaizduoti atskirų Lietuvos vieto
vių drabužiams. Tai Aukštaitijos, 
Žemaitijos, Vilnijos, Dzūkijos, 
Mažosios Lietuvos, kapsų ir zana
vykų sričių drabužiai.

Kiekviename skyrelyje pateikia
ma trumpa vietovės charakteristika 
ir detalizuota aprangos dokumen
tacija: pavadinimas (su lietuviškais 
atitikmenimis), audimo ar pagami
nimo būdas : mamentika, naudoji
mas ir t.t. 1 ridėtose iliustracijose- 
pateikiarna ir atitinkamos aprangos 
vartojimo laikmetis.
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Sekdami kruopščiai sutelktą 
medžiagą, susipažįstame nę tik su 
liemenėlėmis, sijonais, marškiniais, 
bet ir su pirštinėmis, drobulėmis, 
trumpinukėmis, rudinėmis, pundi- 
nukėmis, naginėmis, medpadėmis, 
kykais, panuomečiais ... Ar visus 
juos esate girdėję?

Sužinome taip pat, kas yra 
nuometas, muturas, antkaklis, ka- 
rielinė, kasinyčia, inkakčiai, pal- 
mečiai, Žičkai ir daug kitų. Loby
nas, kokio nerasite jokioje 
endiklopedijoje!

Leidinyje taip pat aprašoma 
pasiruošimo bei audimo technika, 
puošmenos (karoliai, segės, brank- 
teliai etc.), skyrelis vaikų ir lėlių 
aprangai; leidinio pradžioje pateikta

LIETUVA
Juozas Andrius

Tai Devenių Kultūros Fondo 
išleistas, Jono Kapočiaus (Bostone) 
spausdintas 35 x 23 inčų dydžio 
Lietuvos žemėlapis. Žemėlapį pa
ruošė mūsų veteranas kartografas 
pik. Įeit. Juozas Andrius, nepr. 
Lietuvos Karo Topografijos sky
riaus viršininkas, Karo Mokyklos 
topografijos dėstytojas, Lietuvos 
žemėlapių gamintojas.

Sprendžiant iš žemėlapyje rodo
mų plotų, ryškėja, jog autoriaus 
tikslas buvo parodyti ne vien 
nepriklausomybės laikmečio (1918- 
1940) Lietuvos teritoriją, bet taip 
pat užribio plotus, kurių vietovar
džiai bylojo apie savo lietuvišką 
kilmę, netolimos ir tolimesnės praei
ties lietuvišką istoriją. Istorija juos 
mums paliko ir, nors laiko tėkmėje 
šių plotų netekome, mūsų pareiga 
yra jų neužmiršti, jais didžiuotis ir šį 
istorinį sentimentą perduoti ateina
nčioms kartoms. Su pasididžiavimu 
privalome teigti, kad mūsų ten 
vienu istoriniu, laikotarpiu gyventa, 
kad ir dabar ten vienur kitur 
tebešvyti lietuviškos salelės.

Gaila,, kad dažnai — gal dėl 
lietuviško kuklumo ar mandagumo 
— per greit anų vietovių istoriją 
nurašome kitataučiams. 

lietuviškos aprangos vystymasis 
šimtmečių bėgyje, pabaigoje — 
mintys apie modernėjančias taut, 
drabužių versijas, žodynėlis, biblio
grafija.

Baigiant šį kuklų pristatymą, 
tikėtina, jog ši išskirtinė knyga, 
paruošta kruopščiu, moksliniu 
būdu, pasitarnaus ne tik geresniam 
mūsų taut, drabužių pažinimui bei 
branginimui, bet ir lietuviškai pro
pagandai. Įsigykime ją ne vien sau, 
bet ir sutelktine draugovės, būrelio 
ar skyriaus talka padovanokime 
savo vietovės universitetui, bibliote
kai ar kitai kultūrinei kitataučių 
įstaigai. Tada,būsime atlikę tikrai 
prasmingą gerąjį darbelį!

Brolis Zū

Žemėlapyje įvardinta 203 mies
tai, 505 miesteliai, 1160 mažesnių 
vietovių ir 336 vandenvardžiai, iš 
viso 2230 pavadinimų. Krūva vieto
vardžių apima bažnytkaimius, kai
mus bei dvarus; jie neretai minimi 
mūsų senosios istorijos įvykiuose.

Žemėlapiu patogaus formato 
pasikabinti kambary ar skautų 
būkle, atspaustas ant gero popie
riaus, kaina 6 dol.

BĖGOME NUO
TERORO

Tokiu pavadinimu dabar pasiro
dė kun. dr. Juozo Prunskio knyga 
— iš tėvynės išblokštųjų atsimini
mai. Išleido Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinė, viršelį ir aplanką piešė 
dail. Jonas Tričys.

288 puslapiuose- savo atsimini
mus rašo 39 autoriai. Knyga įdomi, 
vaizdžiai parašyta, iliustruota nuo
traukomis. Labai naudinga juani- 
mui, kuris mažai pažįsta komuniz
mą, nes nėra nuo jo nukentėjęs.

Jūs. jaunieji, pažinę lietuvių 
kančias, daugiau pamilsite savo 
tėvų žemę, atjausite savo tėvus ir 
senelius, kurie tiesiogiai nukentėjo. 
Tuo pačiu žinosite, kaip reikia 
kovoti ir už Amerikos laisvę.

J. Plačas

TUNTŲ 
LAIKRAŠTĖLIAI
Kiek seniau S. Aido redakciją 

pasiekė trys tuntų laikraštėliai: 
Palangos — Kernavės tuntų sesių ir 
Lituanicos brolių iš Chicagos.

Los Angeles skaučių Palangos 
tuntas po kelerių metų pertraukos 
vėl pasirodė su pavasariniu laikraš
tėliu SESE SKAUTE! Redagavimu 
ir išleidimu rūpinosi sesė Vanda 
Zelenienė. Per 20 puslapių skautės 
pateikia savo veiklos istorinių aki
mirkų, pasakojimų apie gerąjį dar
belį, lietuvių kalbą, Jonines, Baltijos 
stovyklą, liet, liaudies kūrybą ir kt. 
Aprašomas paukštyčių ir skaučių 
veikimas, tunto vadijos sąrašas bei 
Ramiojo Vandenyno pavasario — 
vasaros veiklos kalendorius.

1980-ieji, kaip žinome, yra pas
kelbti Jaunųjų Vadovų Metais. 
Sveikiname Palangos tunto seses, 
budriai budinčias moterų lygybės 
fronte: leidinėlio viršelyje įrašyta — 
Jaunosios Vadovės Metai!

Kernavės skaučių tuntas Chica- 
goje šiais metais išleido jau du 
KERNAVĖS KUORO numerius: 
nr. 1 — vasario 16, nr. 2 — gegužės 
mėn. Prirašytas, iliustruotas pačių 
kernaviečių, medžiaga pristatoma 
sesei I. Grigaitienei.

Laikraštėliuose mirga piešiniai, 
kryžiažodžiai, aprašoma sueigų 
nuotykiai, sportas, Kaziuko mugė, 
mamyčių pagerbimas; eilėraščiai, 
tuntininkės žodis, sveikinimai pa
keltosioms j aukštesnius laipsnius.

Abu numeriai po 16 psl.

SKILTIS, oficialus Chicagos 
skautų Lituanicos tunto laikraštis, 
pasirodęs praėjusią žiemą, dešimti
mi puslapių margas rašinėliais ir 
vienetų veiklos nuotraukomis. Tai 
jau keturioliktieji laikraščio metai, 
nes jis įsteigtas 1966-siais (anuomet 
Vinco Krėvės d-vės laikraštis).

Viskas jame puiku, tačiau vienos 
iškylos korespondencija kelia liūd
nokų išvadų. Aprašytoje mūsų
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skautų,-čių savaitgalio iškyloje, 
įvykusioje amerikiečių Hoover 
Sjcout Reservation stovyklavietėje, 
skaitome: „Sekmadienį atvažiavo 
svečiai iš Amerikos skautų brolijos. 
Grupė lietuvių brolių prisirašė į 
„Explorer” programų. Amerikos 
skautai juos priėmė ir įteikė Litua- 
nicos tunto tuntininkui atitinkamų 
atžymėjimo lapų . . .”

Ar tai reiškia, kad dabar Litua- 
nicos tunto broliai veikia ir BSA 
organizacijoje, ten siekdami „ex
plorer” ženklo? Nejaugi mums bus 
pritrūkę savų lietuviškų programų, 
specialybių, Ąžuolo kursų ir kt.?

PRISIMENAME 
BROLĮ RIMĄ

Ar nenuostabu: yra asmenų, 
kurie, nors ir mirę, lieka gyvi dar 
ilgus metus. Kiti tampa amžinai 
nemarūs, nes kartu išgyventu laiko
tarpiu įspaudžia pėdsakų, kuris 
lieka mumyse visam gyvenimui.

Toks buvo ir brolis Rimas 
Tumas, su kuriuo jaunomis išeivijos 
dienomis leidome linksmas, pilnas 
entuziazmo skautų vyčių dienas Dr. 
J. Basanavičiaus būrelyje, Ingol- 
stadte, Vokietijoje. Anuomet nė 
nejautėm to paslaptingo spindulia
vimo, kurį skleidė brolio Rimo 
buvimas mūsų tarpe. Bet tas spin
duliavimas buvo, nes Rimas mokėjo

Taip sekantį rytą grįžome po Rimo 
vyčio įžodžio ...

brolis Rimas Tumas, — jis mums 
tebėra gyvas!

padirginti mūsų ūpų, kai suabejoda
vome užplanuotu DP stovyklos 
projektu, pramuštgalviška vyčių 
iškyla ar kitu skautišku nuotykiu.

Daug dalykų jaunystėje žino
jome: buvom gerokai apsiskaitę, 
girdėję iš vyresniųjų, apsisprendę ir 
— jei ne Rimas — būtume priėmę 
anuos dalykus „už grynų aksiomų” 
ir niekad jų nepatikrinę. Brolis 
Rimas buvo tas nenumaldomas 
instigatorius, nekartų įkaitinęs mus 
patikrinti anas tiesas ne vien protu, 
bet ir raumenimis ar rankomis: mes 
kopėme į Alpes, irklavome ežerais, 

ruošėme savos DP stovyklos Užga
vėnių puotas ir vedėme nepapra
sčiausias vilkiukų-skautų prat
ybas . . .

Žinojo Rimas (turėjo širdies 
ydų), kad jo horizontas tyko kažkur 
netoliese, bet ligi paskutinio atodū
sio nenustojo gyvenimo džiaugsmo, 
pynė pašnekesį apie ateinančių 
gražesnę dienų, naujų užmojį. 
Kažin, ar mes dar tebeturime tokių 
skautų vyčių?

Broli Rimai, Tu mums palikai 
kažkų, kartais protu ir nevisai 
apčiuopiamų, bet mes įgijome pali
kimų, kurį vėliau galėjome perduoti 
ir savo jauniesiems kandidatams: 
jaunųjų vyrų bendravimų — vyčia- 
vimų!

Šis birželis žymi trisdešimtmetį, 
kai Chicagos šv. Kazimiero kapi-t 
nėse supiltas a.a. brolio Rimo 
kapas. Mirtis mūsų neišskyrė, — 
tebenešame Rimo paskatintų entuzi
azmų veikti, įvertinti prabėgusių 
dienų ir gyventi skautybės įkūrėjo 
skirtu tikslu — palikti pasaulį 
gražesnį, negu radome.

Petras B., Kazys M., Zenius R.,
Donius R., Juozas T., Balys V., 

Algis Z. ir Henrikas Ž. — Cįiagoje 
gyvenų buvę Basanavičiaus būrelio

nariai
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Redaktoriai:
v. s. si. Neris M. Pupiūtė
s.v. si. Robertas Vitas

Bendradarbiai

•Psl. Daina Tijūnėlytė 
v-s. si. Vida Rėklaitytė 

s.v. si. Vitas Plioplyš 
s-v- psl. Leonas Raudys 

sk. Algis Kuliešis 
s.v. psl. Albertas D. Tuskenis 

v-s- v. si. Ginta Remeikytė 
sk. Daiva Grrigaitytė

Y." piešiniai Rimos Valiulytės 
viršelį piešė sk. Algis Kuliešis 
nuotraukos ps. Donato Tijūnėlio

Lituanicos tuntas nesenai išleido leidinį 
apie Rako stovyklos medžius. Tai pirmas 
šios rūšies leidinys visais atžvilgiais. Apra
šyta ir fotografijomis bei piešiniais pavaiz
duotas gamtos takelis Rako stovyklavietėje.

Jauni redaktoriai ir bendradarbiai už
sitarnauja didelio pagyrimo.

iŠ knygos "Rako medžiai"

EDAMEDIS — SASSAFRAS

Edamedis (Sassafras albidum) priklauso 
prie Lauraceae šeimos. Jis siekia 50 pėdų 
aukštumo ir yra maždaug trijų pėdų skersumo. 
Tačiau, jis dažniausiai auga kaip krūmas.

Jo lapai yra nuo 4 iki 6 colių ilgumo ir nuo 2 iki 4 
colių skersumo. Lapai turi 2-3 išlankas. Lapai yra 
tamsiai žalios spalvos, o rudenį pasidaro geltonos 
ir raudonos spalvos.

Edamedis turi du žydimus. Vienas yra 
geltonas, o kitas yra panašus į mėlyną kamuolį, .3 
colio didumo, kuriame yra laikoma sėkla.

Lapai ir šaknys saldžiai kvepia. Išvirus šaknis 
ir žievę gaunama arbata. Taip pat iš ėdamedžio 
alyvos yra daromi dekalonai ir muilas. Yra skanu 
paimti šaknį, apvalyti ir ją čiulpti.
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7.1, V* roasa 
didžioji seimi

Danutė Penčylaitė

LIET. SKAUTYBĖS 
FONDE

NAUJOS JĖGOS jungiasi j 
Fondo darbą: šių metų pradžioje 
LSF valdybon įėjo v.s. J. Paronis iš 
Chicagos ir ps. D. Zikienė iš 
Canton, Mass. Iš valdybos pasitrau
kė penkerius metus ėjusi vice-pir- 
mininkės pareigas v.s. Fl. Kurgonie-

Akipnįrka iš Kernavės paukštyčių 
Šventes.

nė, atstovavusi Tarybos Pirmijai. 
Dėkojame jai už paramą, suteiktą 
fondui žengiant pirmuosius metus.

DVI NAUJOS TALKININKĖS 
— vyr. skautininkės. S. Jelionienė 
Chicagoje ir St. Gedgaudienė Cleve- 
lande — sutiko mums talkinti 
lietuviškoje spaudoje bei garsinti 
fondą.

LSF ATSTOVŲ PASIKEITI
MAI: Adelaidėje fil. Br. Morkiūnie-

PAUKŠTYČIŲ 
ŠVENTĖ KERNAVĖJE

Balandžio 27-tą dieną buvo 
Kernavės tunto paukštyčių šventėt 
Tenai susirinko tėveliai, drauginin
ke sesė Jolanda, vadovės, tuntininkė 
sesė Marytė Utz ir paukštytės.

Mes pradėjome šventę, įnešda- 
mos Dubysos draugovės vėliavą. 
Dvi paukštytės — Lidija Jurcytė ir 
Gailutė Sabaliauskaitė — davė 
paukštytės įžodį. Geltono būrelio 
sesės buvo perkeltos į skautes 
kandidates, joms vadovaus sesė 
Svajonė Kerelytė.

Po rimtos dalies paukštytės 
suvaidino vaidinimą, o kitos sesės 
deklamavo eilėraščius. Visą progra
mą parašė ir paruošė mūsų draugi
ninke sesė Jolanda Budelskytė. 
Lyana Ancevičiūtė skambino gitara, 
o Lidija Jurcytė ir Gailutė Saba
liauskaitė paskambino pianinu.

Pabaigoje visos paukštytės susi
jungė į ratuką ir drauge su tėveliais 
ir draugovėmis dainavome, ir žai
dėme. Pasibaigus programai, vado
vės paruošė vaišes tėveliams ir 
paukštytėms.

Man labai patiko ir aš džiau-> 
giuosi, kad buvau paukštyčių šven
tėje.

Danutė Penčylaitė,
10 metų.

nė pareigas perdavė s. Vac. Ilgūnui, 
16 Douglas St., Parkside, SA 5063, 
Australia; New Yorke v.sl. A. 
Klivečkienė pareigas perdavė s. J. 
Vilgaliui, 36 Hicks Lane, Great 
Neck, NY 11024.

PRIMENAME, kad aukos siu
nčiamos fondo iždininkui K. Nenor- 
tui, 44 Alban St., Dorchester, Mass. 
02124.

Aukos nurašomos nuo federali- 
nių mokesčių.

Dabartinė LSF valdyba (iš kair.): 
dr. J. Gimbutas, S. Šatienė, Č. 
Kiliulis, K. Nenortas, D. Zikienė, J. 
Špakevičius; trūksta J. Paronio.
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BROLIS BARKUS
ŠVENČIA 60-METĮ

Cjegužės 1 d. 60-mečio sulaukė 
žymus LSS Australijos rajono 
skautų veikėjas v.s.fil. Balys Barkus.

Brolis Balys yra agronomas. 
Studijavo Vytauto D. Universitete 
Kaune, vėliau persikėlė j Žemės 
Ūkio akademijų Dotnuvoje. 1942 
m. gavęs stipendiją, išvykę -tudijuo- 
ti. į Vokietiją — Halle u. Saale 
uriiversitetan, kurį baigė 1943 m.

1944 jis vėl pasitraukė į Vakarus 
— Vokietijon. Čia 1947 m. vedė dr. 
Valentiną Markevičiūtę, susilaukė 
dviejų dukterų — Laimos ir Ritos, 
kurios dabar jau baigusios univer
sitetą ir yra akademikės skautės.

1949 m. atvyko į Australiją ir, 
atlikę privalomą 2 metų darbo 
sutartį, įsikūrė Sydnejaus mieste.

Brolis Balys į LSS įstojo 1932 
m. Kaune, Jėzuitų gimnazijoje 
veikusion Maironio draugovėn, kur 
tais pat metais davė skauto įžodį. 
1938 m. perėjo į akademikų įCorp! 
Vytis. 1939 davė skauto vyešo, o 
1940 — skautininko įžodžius?®

Skautišką patyrimą brolis Balys 
gilino įvairiose stovyklose ir kur- 
suoee: 1936 lankė skautų vadų 
mokyklą — stovyklą Karmėlavoje, 
dalyvavo draugovės stovyklose 
Paneriuose, Giruliuose, Palangoje, 
Il-je Taut. Stovykloje, keliose Syd
nejaus Aušros tunto stovyklose, 
rajoninėje Trakų stovykloje ir Vl-je 
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Tautinėje 1978 metais (Australijoje 
ir JAV, šiose stovyklose eidamas 
aukštas pareigas).

Yra vadovavęs eilei skautiškų 
vienetų: 1932-39 vadovavo Mairo
nio skautų draugovei Ka—ne, 
persikėlęs studijuoti į Žemės Ūkio 
akademiją, 1940 m. steigė akademi
kų skautų būrelį (darbą sutrukdė 
okupacijos). Vokietijoje 1946^47 m. 
vadovavo skautų vienetui Oberle- 
ningene.

Australijoje, augindamas jauną 
šeimą, kurį laiką priklausė Korp! 
Vytis Korespondenciniam skyriui, o 
1961 m. (nesant ASS skyriaus 
vietovėje) įsijungė į Sydnejaus Senų
jų Skautų Židinį. 1972.II.6— 
1976.11.16 jis buvo Sydnejaus Auš
ros tunto tuntininkas, 1973 — 
rajono 25-mečio jubiliejinės stovyk
los viršininkas.

LSS Australijos rajono vadijoje 
1970-76, o nuo 1977.VILI yra LSB 
Australijos rajono vadeiya. Į skauti
ninko laipsnį pakeltas 1972, į vyr.’ 
skautininko — 1977.

B. B. taip pat garsėja skautiškais 
filatelijos ir numizmatikos rinki
niais, kurių dalį jis buvo išstatęs Vi
tos TS Australijoje parodoje. Skau
tiškam darbui brolis Balys aukoja 
begales valandų, labai mėgstamas 
jaunųjų sesių-brolių.

60-mečio proga palinkėkime 
sukaktuvininkui dar daug daug 
saulėtų metų ■ žaliojo jaunimo gre
tose!

TAUTYBIŲ 
STOVYKLA

AUSTRALIJOJE
Kovo 8-10 d. gražioje skautų 

stovyklavietėje — Gilwell Parke — 
Victorijos Etninių Skautų S-ga 
suruošė II-ją metinę stovyklą. Su
važiavo apie 160 atstovų iš tuntų: 8 
estai, 20 latvių, 14 lietuvių, 45 
lenkai, 35 rusai, 20 ukrainiečių ir 25 
vengrai. Mūsų kontingento vadovė 
buvo ps. B. Šaulytė, s. H. Antanai
tis (šios s-gos pradininkas ir narys 
vykd. komitete), vytis V. Sadauskas 
ir 11 sesių — brolių, kurie nuolat 
kūreno lietuvių pastovyklės laužą; 
net ir per lietų liepsnos šokinėjo, o 
ant laužo burbuliavo įdomus virdu
lys ir garavo karštas vanduo; kiti tai 
vadino „Lithuanian hot water ser
vice”.

Stovyklos dienotvarkė buvo 
gerai sustatyta ir sklandžiai vyko. 
Šeštadienį, vėliavų pakėlimo metu, 
išsirikiavo 7 tautybių skautai skir
tingomis uniformomis. Kiekvienai 
grupei sugiedojus savo tautos him
ną, vėliavininkai, pasipuošę tauti
niais rūbais, pakėlė savo vėliavas. 
Tą rytą pastovyklės baigė įsikūrimo 
darbus, daugumas pasistatė gražiai 
įvardintus vartus. Valgymo laikas 
buvo vienas įdomiausių užsiėmimų, 
nes kiekviena pastovyklė atskirai 
kepė ir vaišino kitus savo valgiais. 
Po to sekė įdomi skautorama, čia 
skautai ir skautės, tautybėm pa
maišyti ir padalinti į 10 grupių, 
atliko įvairius skautiškus pratimus. 
Vėliau brolio V. Sadausko suorga
nizuotos tinklinio ir kvadrato ko
mandos rungėsi tarp savęs aikštėje. 
Diena baigėsi pasisekusiu šokių 
vakaru, kurį puikiai suruošė ven
grai.

Šatrijos viet-jos (Hartforde) sesės 
RŪTOS, gegužyje pasipuošusios 
prityr. skautės kaklraraiščiu: D. 
Raškevičiūtė, R. Virkutytė, V. 
kiaukute, M. Simonaitytė ir J. 
Novakaitė.
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Sekmadienio pamaldose nepa
prastą įspūdį sudarė skirtinga kalba 
giedamos giesmės. Šv. Mišias at
našavo s. kun. Pr. Dauknys. Kitų 
tikybų skautai, suėję į būrelius, 
pravedė susimąstymo valandėles.

į vėliavų nuleidimą tvarkingai 
atžygiavo ir išsirikiavo 7 pastovyk- 
lės. Stovyklos pasisekimu didžiavosi 
ir mus sveikino svečiai australų 
skautų vadovai. Svečiai .ir stovyk
lautojai buvo Etninių Skautų Są
jungos statuto' pasirašymo liudinin
kai. Vyko rimtas istorinis įvykis: 7 
atstovai pasirašė aktą, ir stovyklaut
ojams buvo garbė čia dalyvauti.

Laužo metu skautai pasirodė 
dainomis ir išradingais vaidinimais, 
o vėliau kiekvienos tautybės skau
tai, sustoję ratu, sugiedojo savo 
vakarinę fpaldą. Ukrainiečių giesmė 
buvo panaši į lietuviu.

Sekantį rytą, stovyklą nugriovus 
ir sutvarkius, buvo. nuleistos vėlia
vos. Tada visi dalyviai ratu supynė 
rankas. Sugiedojo maldas ir nuošir
džiai atsisveikino.

B. Š.

Clevelando NERINGOS tunto sesės 
su buvusia tuntininke s. E. Nainiene 
ir naująja — v.s. St. Gedgaudiene.

• V. Bacevičiaus nuotr.

Bostono Erelių ir Krokodilų būrelių 
vilkiukai su vadovais T. Petro
niu, J. Bričum, T. Ziku ir A. Dilbd 
— pozuoja po auto lenktynių..
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Ps. Eim. Šova.Paukštytės „šlipsą” Gasparai 
užriša v.s. J. Traškienė.'

STOVYKLĖLĖ
ANGLIJOJE

Gegužės 16-18 d. Nottinghamo 
Aušros Vartų Marijos Židinio 
draugovė surengė skautų-čių savait
galio stovyklą Židinio patalpose. 
Stovykloje dalyvavo 27 broliai-sesės 
su vadovu, kartu su svečiu iš 
Kanados v.s.' kun. S. Kulbiu, SJ, 
Europos rajono vadu v.s. J. Alkiu, 
Seserijos vade v.s. J. Traškiene, 
rajono vadeiva v.s. J. Maslausku, 
vietininku s. A. Gerdžiūnu.

Viskas vyko pagal nustatytą 
programą, kiekvienas skautininkas 
pravedė numatytą pašnekesį ir 
diskusijas. Laisvu laiku skautai 
žaidė sodelyje orinį, stalo tenisą; 
kuriems buvo per karšti saulutės 
spinduliai — mėgino savo gabumus 
bilijardo kambarėlyje.

Šeštadienio vakare lauželiui 
susirinko puiki tėvų ir rėmėjų 
grupė. Prieš laužą skautininkų rate 
kun. dr. S. Matutis, MIC, davė 
skautininko įžodį; žalią kaklaraištį 
užrišo v.s. S. Kulbis, SJ.

Lauželio vietoje buvo uždegtos 
trys žvakės (geltona, žalia ir raudo-

na), kurios paskutinį kartą liepsnojo 
baigiant jubiliejinius metus. Stovyk
los vadas ps. S. B. Vaitkevičius 
palinkėjo, kad tokios liepnselės dar 
ir ateinančius 60 metų degtų lietuvių 
jaunimo širdyse, ir kvietė uždegti 
geltoną žvakelę — Dievui — brolį 
S. Kulbį, žalią — Tėvynei — brolį 
J. Alkį ir raudoną — Artimui — 
DBLS skyriaus pirmininką ir skau
tų rėmėją K. Bivainį.

Lauželį vedė J. Alkis, dainoms 
akordeonu pritarę ps. E. Šova. 
Lauželio metu Kanados svečias 
labai gyvai papasakojo apie Kanadą 
ir pamokė dainuoti prancūzišką, 
dainelę ..Aluette”.

Skautininko kaklaraišti broliui S. 
Matuliui, MIC, riša S. Kulbis, SJ.
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Sekmadienio rytą brolis Kjiftis, 
S J pateikė religinio turinio pašne
kesį, o ps. S. Matulis, MIC, parodė 
ekrane skaidrių iš Liurdo. Vėliau 
sekė šv. mišios, kurias atnašavo abu 
kunigai; giedojo solistė V. Gasperie- 
n£».,patarnavo uniformuoti skautai.

Po pamaldų vyko iškilminga 
sueiga sodelyje. Rimutė Gasperaitė 
duoda jaunosios skautės įžodį, 
skautas Vytautas Važgauskas apdo- 
navojamas pažangumo žymeniu, 
kurį įteikia rajono vadas. Nebuvo 
pamiršti ir mūsų rėmėjai: T. Bakai- 
tienei ir Verutei Montvilaitei įteikti 
jub. metų rėmėjo ženkliukai, paly
dint gausiems plojimams.

Po sveikinimų ir padėkos vi
siems prisidėjusiems prie savaitgali
nės stovyklos, sugiedotas Tautos 
himnas, išnešamos vėliavos, -— 

i stovykla uždaroma. Pamažu daly
viai pradėjo skirstytis į namus, 
atsisveikindami iki pasimatymo 
liepos 26 d. vasaros stovykloje — 
Sodyboje.

ps. S. B. Vaitkevičius

Atkelta iš 7 pusi.

S.A. į užjurius užsako ar atnaujina

M įjokaitis — Upland, CA — 3 dol. (K.
I ‘ :ui — Vokiet.)

enė — Omaha, NE — 6 dol. (T. I. Simanaus- 
kc — Argent., E. Karanauskas — Columbia)
V. A. Grybauskas — Chgo‘IL — 5 dol. (P. Veršeliui — 
Vokietija)
M. Timmerman — Winnipeg, Man. — 4.50 dol. (A. 
Gedržiunas — Anglija)
P. uabanauskas — Bethesda, M D — 3 dol. (V. 
Ignaičiui — Anglija)
J. Baublys — Detroit, M! — 5 dol. (A. Jakimavičiui — 
Anglija)

Aukos Skautų Aidui

P. Labanauskas, Bethesda, M D — 20 dol.
L. Kupcikevičius, Chicago, IL — 20.00 dol.
A. Bobelis, Massapequa Park — 20.00 dol.
Skautininkių Draugovė, Chicago — 20.00 dol.
M. Gramontas, Chicago - - 15.00 dol.
I. Lileikienė, Omaha — 10.00 dol.
J. K. dr. Aglinskas, Chicago — 10.00 dol.

Brol[ Vyt(l Važgauską žymeniu 
puošia rajono vadas J. Alkis.

Sandra Kazilis, Concord, Ont. — 10.00 dol.
G. Vasiliauskaitė, Toronto, Ont. — 10.00 dol.
Omahos skautės, Omaha — 10.00 dol.
A. Kišonas, Toronto, Ont. — 5.00 dol.
A. Pūras, New Orleans — 5.00 dol.
A. Valančiūnas, Avon, CT — 5.00 dol.
V. D. Bartkus, Beverly Shores, Ind. — 5.00 dol.
A. Gedmintas, Worcester, MA — 5.00 dol.
P. Bukaveckas, Chicago, i L — 5.00 dol.
S. Dargis, Chicago, 1L — 5.00 dol.
M. Gverzdienė, St. Catharines, Ont. — 5.00 dol.
J. Stankūnas, Harbert, MI — 5.00 dol.
Leonora Balten, Huntingdon Valley — 5.00 dol.
A. Narbutaitė, Toronto, Ont. — 5.00 dol.
G. G. Draugelis, Webster, N.Y. — 5.00 dol.
E. Korzonas, Chicago, IL — 5.00 dol.
D. Liepaitė, Cicero, IL — 3.00 dol.
T. Štuopis, Sharon, MA — 3.00 dol.
B. Prašmutaitė, E. Malvern, Vic. Austr. — 2.80 dol.
Z. Bacevičiūtė, Toronto, Ont. — 2.00 dol.
V. Skrinskas, Toronto, Ont. — 2.00 dol.
A. Dailydė, Mississauga, Ont. — 2.00 dol.
J. Dainauskas, Chicago, IE — 2.00 dol.
V. A. Grybauskas, Chicago, IL — 2.00 dol.
A. Jankauskaitė, Woodhaven, N.Y. — 2.00 dol.
Dalia Jakas, Norristown, Pa. — 2.00 dol.
T. Panka, Chicago, IL — 1.00 dol.
V. A. Lapenas, Oak Forest, IL — 1.00 dol.

Nuoširdus, skautiškas AČIŪ!
Administracija

22

22



D. Miškinytė ir Rem. Belzinskas.
V. Bacevičiaus nuotr.

ŽIEDUOS
PASKENDUSI 

GEGUŽĖ
Skubam į Dievo Motinos šven

tovę; daugumos veiduose šypsenos. 
Ps. kun. Ged. Kijauskui atėjus prie 
altoriaus ir trimitininkams sutrimi
tavus, jaunųjų palydos pabaigoje, 
tėvelio vedama, vyr. skautė DANU
TĖ MIŠKINYTĖ artėja prie alto
riaus, kur jau laukia jos busimasis 
— Pilėnų tunto tuntininkas ps. 
REMIGIJUS BELZINSKAS.

Sutuoktuvių metu giedojo 
Clevelando studenčių vokalinis 
vienetas „Nerija”; jame Danutė taip 
pat dainavo. Sutuoktuvių pabaigai 
Dainutės sesutė vyr.sk. Dalia ir 
brolis prit.sk. Algis atliko duetu 
(fleita ir trompete) giesmę Avė 
Maria. Neringos tunto sesės, pasi
tikdamos jaunuosius, kiekviena 
įteikė jiems po pavasario žiedų.

Skautiškais linkėjimais gegužės 
17 naujai sukurta skautiška šeima 
palydėta j laimingų gyvenimų.

v.s. VI. Bacevičius

AUŠROS VARTŲ 
TUNTO SUKAKTIS

Šis pirmasis ir didžiausias Seser
ijoje tuntas gegužės 11 minėjo savo 
įsikūrimo 30-čio sukaktį. Minėjimas 
pradėtas iškilmingomis šv. Mišio- 
mis, atnašautomis kun. L. Zarem
bos, SJ, kurių metu draugovių 
vėliavų ir jų. palydų fone, bendroje 
maldoje, vienijosi tunto sesės, gar
bės viešnios ir svečiai, tėveliai ir 
tunto bičiuliai. į draugovių, vėliavų 
tarpų įsijungė naujai pašventintoji 
ŠATRIJOS dr-vės vėliava.

Jaunimo Centro salėje, iškilmin
gos sueigos metu, buvo perskaitytas 
tunto įsteigimo įskaymas. -1949 m. 
liepos 30 d. pasirašytas tuo metu 
Vokietijoje gyvenusios Seserijos VS 
v.s. J. Augustaitytės-Vaičiūnienės. 
Jos sukurto eilėraščio posmus, 
paverstus daina, dainavo salėn 
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įžygiuojančios AUŠROS VARTŲ 
tunto sesės.

Šventėje dalyvavo ir tunto glob
ėja, mūsų Sesė konsule s. J. Dauž- 
vardienė ir pirmoji tuntininkė v.s. 
N. Grigaliūnienė-Norienė.

Šios sukakties proga buvo skelb
tas rašinių, piešinių ir fotografijos 
darbų konkursas. Laimėtojos buvo 
atžymėtos ir apdonavotos.

Po oficialiosios ir vėliau origina
lios linksmosios dalies tunto sesių 
suruoštomis šauniomis vaišėmis 
buvo užverstas 30 metų tunto 
aktyvios veiklos lapas.

Jaunieji Toronto RAMBYNO tunto 
vadovai (iš kair.): ps. A. Kalinaus
kas, s.v.v.sl. T. Senkevičius, ps. G. 
Senkevičius.

Antroj eil.:-s.v.v.sl. A. Senkus ir 
ps. L. Saplys — tuntininkas.

A. Šeškaus nuotr.
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PRO
VAIRININKAI KEIČIASI, IR 
LAIVAS PLAUKIA TOLYN

Skautų Aido redaktorius, 1979 metų sausį pakvies
tas laikinai patalkinti trims žurnalo numeriams, 
pagaliau (po pusantrų metų trukmės) baigia savo 
..trimėnesinį” įsipareigojimą ir, palengvėjusia širdimi 
išeidamas atsipūsti, siunčia skautišką 1KIPASIMATY- 
MOKITOSEPARAŠTĖSE!

Išeina Jūsų nuolankusis tarnas šiek tiek priblokštas 
(laikinosios tarnybos metu dingo pasižadėję redaktoriai, 
tyliai išsiskirstė kažko užsirūstinę žurnalo leidėjų kviesti 
talkininkai), praradęs ryšius (oficialūs vadovybės ir 
šakų įsakymai, pranešimai bei kit. vis aplenkė oficialųjį 
Sąjungos organą; medžiaga telkta iš musų bendrinės
spaudos skautiškų skyrelių, kurie šiuo požiūriu buvo 
laimingesni), truputį pavergęs (berašydamas, perrašinė
damas, „lygindamas” kalbą, karpydamas, klijuodamas, 
prašydamas, bet retai išgirstas, mėnesių pavėlavimais 
patalkinamas ir 1.1.).

Vis dėlto, chroniškos plunksnagraužio bacilos jau 
nuo seno apkrėstas, SAJUNGOSDRAUSMĖSĮPRA- 
T1NTAS bei būrelio užsispyrusių skautiško „druko” 
entuziastų talkinamas, bandė padaryti geriausiai, kas 
tokiomis sąlygomis buvo įmanoma. Kartais pasisekė, 
kartais — suklysta; sulaukta pagyrimo, gauta pylos 
iš . . . nieku neprisidėjusių.

Redaktorius ypač dėkingas vietovių talkininkams, 
kurie rašiniais ir nuotraukomis padėjo padaryti žurnalo 
puslapius gyvesniu skautiško gyvenimo veidrodžiu. Juk 
toks Skautų Aidas ir turėtų būti. „Oficialiu organu”, 
dėl komunikacijos stokos, jis bus»bene jau nustojęs 
egzistuoti.

REDAKTORIUSIŠPLAUKĖŽUVAUTI

redaktorius, per šiuos pralaimėjimų mėnesius vis 
mėginęs nepasiduoti ir vykdęs aštuntąjį įstatą, kuriuo 
skautas SUSIVALDOIRNENUSTOJAVILTIES, pra
neša gerą naujieną: kai grįšime iš šios vasaros stovyklų, 
mūsų mielasis Skautų Aidas jau turės naują, pastoją 
redakciją. Nuo rugsėjo mėnesio žurnalo vairą peritha 
v.s. Alė Namikienė, kurios pristatyti nė nereikia; nors 
yra dar tokių, kurie sesės Alės skautiško spaudos darbo 
nežino (labai ir nenustebčiau: Skautų Aidui vis 
tebeatkeliauja rašinių, adresuotų sesės Sofijos AR- 
PAMENATEKASJIBUVO vardu, o brolis A. Orentas, 
baigęs SA administratoriaus pareigas priėš kelerius 
metus, taip pat dar tebegauna laiškų Skautų Aidui).

Išeinantis redaktorius, nusižeminęs ir nusiėmęs savo 
skautišką skrybėlę, kviečia:

Dažniau paimkime į rankas Skautų Aidą, atnaujin
kime ryšius, stropiau talkinkime naujajai redakcijai. 
Atskubantis ruduo — gera proga!

Linkėdamas sesei Alei geriausios sėkmės, gausios 
talkos ir linksmų skautiškų nuotykių,

Šis atsisveikinimas pradėtas prislėgtais žodžiais 
(atleiskite, prašiau!), tad norisi smagiai užbaigti ir 
pakelti skaitytojų nuotaiką. Laimingu sutapimu, Jūsų

BUDŽIU JUOZASTOLIUŠIS

90. ?4 9 5
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