
GEGUŽĖ 1,9 81 MAY

1



gS3S3S^SSS3S^SS^5SS3SSS36®«36863KaS3g3S3E363S8$«96Sa68SSSK

SKAUTU AIDAS — THE SCOUTS ECHO

SSAHTII A®Af
USPAS497440 Oficialus LIETUVIU SKAUTU S-GOS organas 

{steigtas 1923.111.15 Šiauliuose, Lietuvoje
Leidžia LSS Tarybos Pirmija

A Lithuanian youth Magazine, published monthly 
except July and August by The Lithuanian scouts 
Association. Not for profit Illinois Corporation.
Subscription $5.00 yearly, $3.00 halfyearly, 
single copy 50c.
Second Class postage paid at Chicago, Illinois.

Prenumerata: metams - $5.00, pusei metu ■ $3.00, atskiro-nr. kaina - 50c. 
Garbės prenumerata - $10.00, garbės leidėjo prenumerata ■ $25.00.

• Office of Publication 
SKAUTU AIDAS
6346 So. Washtenaw Ave.
Chicago, IL 60629

i

Viršelyje:
Vyr. skautės Kristina ir 
Regina Butkūnaitės 
dainuoja Kaziukio 
mugėje Detroite

V. Bacevičiaus nuotr.

Redaktorius
v. s. Antanas Saulaitis, S J 
2345 Wets 56 Street 
Chicago, IL 60636

• Managing Editor — Malvina Jonikiene 
6346 So. Washtenaw Ave. 
Chicago, IL 60629

Administratorė: v.s. Malvina Jonikienė
6346 So. Washtenaw Ave. 
Chicago, IL. 60629

I..

V.
GARBĖS LEIDĖJO 

PRENUMERATA (25 dol.)

L. Kupcikevičius — Chicago, 1L
J. Kasperavičius — N. Arlington, N J.

. GARBĖS PRENUMERATA
(10 dol.)

K. Palčiauskas— St. Petersburg Beach, 
FL

G. Matutis — Summit, IL
Dr. D. Petreikytė— Oak Lawn. IL
K. Batūra — Toronto. Ont.
Kun. A. Olšauskas — Los Angeles, CA
S. Dargis — Chicago, IL
R. K upcikevičiūtė — Chicago, IL
L. Matonis ■— Chicago, IL
P. Nedas — Chicago, IL
I. Radienė — Chicago, IL
D. Stankaitienė — Chicago, IL
S. Statkienė — N. Riverside, IL
J. Ivanauskas — Downers Grove, IL
M. Strolia— Oak Forest, IL
V. Asevičius — Toronto, Ont.
M. Bijūnas — Downsview, Ont.
A. Dailydė — Mississauga, Ont.

Nagmionis — Laval, Que.
Saplys-- Toronto, Ont. 
Pakalniškis — Santa Monika, CA 
Pažiūra — Anaheim, CA

J. Tumas — Newbury, C A 
Viktorija Čečėta — New York, N.Y. 
Dr. Julius Gale — Lindenhurst, N.Y. 
Rūta Ilgūnas Rochester, N.Y.
L. Bacevičius — Newton, MA
K. Prišmantaitė — Omaha, NE 
B. Guzėnas — Hayward, Wise.
A. Barškėtis - Chicago, IL
A. Morkūnas — Toronto, Ont. '
K. Giedraitis — Ypsilanti, MI
L. Venckus — Santa Monica, CA
R. Petronytė — Dearborn Hts., Ml
S. G. Matas — Independence, OH 
V. Barmienė — Los Angeles, CA 
E. Šakienė — Burffalo, N.Y.
G. Baltaduonienė — Islington, Ont. 
Sandra Kazilis - Willowdale, Ont. 
G. Vasiliauskaitė — Toronto, Ont.
S. Kuzmas — Maple, Ont.
P. Saplienė — Toronto, Ont.

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

Hamiltorto „Širvintos” tuntas 
Hamilton, Ont. — 30DO dol.

Cleveland© „Pilėnų” tuntas
Cleveland, OH — 25 DO dol.

„Skautų Aido” skiltis — Toronto, Ont.
— 21.31 dol.

Darius Kašinskas — W. Henrietta,N.Y.
— 20.00 dol.

A. Bobelis — Massapequa Park, N.Y.
— 20.00 dol.

J. Ivanauskas—Downers G rove, IL — 
10.00 dol.

Dalia Trakis — Palos Hills, IL 10.00 
dol.

A. Paliulytė — Toronto, Ont. — 10.00 
dol.

Sidnėjaus Senųjų Skautų Židinys — 
Australija— 10.00 dol.

A. Gvildytė - Palos Hills, IL — 5.00 
dol.

D. Liepaitė — Cicero, IL — 5.00 dol.
A- Kišonas — Toronto, Ont. 

dol.
J. Stankūnas — Harbert, MI 

dol.
S. Kligys — Catonsville, M D 

dol.
E. Korzonas — Chicago, IL — 5.00 dol.
E. Vengianskas — Chicago, IL —5.00 

dol.
G. Simukonienė — Richmond Hill,

N.Y. — 5.00 dol.
L. Šimkutė — Quincy, MA —5.00 dol.
T. J. Rotcas — Fairfield, Australia — 

5.00 dol.
Leonora Balten — Huntington Valley, 

PA—5.00 dol.

— 5.00

— 5.00

— 5.00

PERKELTA į 17 pusi

2



Stovyklaujame, iškylaujame. 

Kodėl? Kad galėtume nešioti un
iformų, saliutuoti, paraduoti? 
Apgalvodami stovyklos tikslus žin
ome, kad išvykstame į stovyklą 
džiaugtis, draugauti, kitaip negu 
mieste ar namie laiką praleisti, 
pajusti didesnę laisvę nuo kasdienių 
uždavinių bei įtampų. Stovykloje 
prisitaikome prie kuklesnių 
gyvenimo sąlygų ir randame progos 
išgyventi, kas gyvenime svarbiau — 
tikrosios vertybės. Truputį sub
ręstame. gamtoje sustojame, 
klausomės, girdime, stebime aplinką. 
Lietuviškoji stovyklos nuotaika 
užsilieka ilgus metus.

Aplinkos apsauga, yra 21-ojo 
amžiaus stovyklų požymis. Jau 
dabar daug stovyklaviečių ir 
iškylaviečių nudėvėtos, nuteriotos, 
pažalotos. Ir vis mažiau randame 
grynos gamtos. Todėl stovyklavietės 
turi savo taisyklės, o ypač skautišką 
pasaulėžiūrą, kuri prisitaiko prie 
naujų modernių sąlygų.

PALAPINĖS. Šiais 
palapinės turi grindis, 
nebegaminami guoliai iš 
šakų, todėl ir nebekasame 
apie palapinę. Jeigu ant žemės (ne 
lovytėje) gulime, galime pasidėti 
minkštą plastikos gabalą, kad būtų 
patogiau. Modernios palapinės turi 
kuolus ir kuoliukus iš lengvų 
medžiagų, todėl nebereikia kirsti 
miško.

UGNIS. Moderniais laikais 
ypatingai saugojamas! gaisro, taip 
pat ir nenorima pažeisti žemės. 
Kiekviena ugnis lauke sunaikina 4 
kv. pėdas juodžemio ir sunaudoja 
bent 11 svarų malkų. Todėl moder
niais laikais atvira ugnis degama tik 
ypatingiems tikslams, ir tai specialiai 
paruoštoje vietoje. Nebegalima bet 
kur ugnį kurti lapams, šiukšlėms 
deginti ar kitam tikslui. Skautai 21- 
ame amžiuje verda dujų pečiukais 
(kuriuos išmoksta naudoti).

laikais
Todėl 

medžių 
griovių

ŠVARA. Visų pirma, jeigu 
stovyklavietė ar iškylos vieta nešvari, 
skautai surenka rastas šiukšles. 
Parenka maistą, kuris neturi daug 
liekanų — atmatų. Jeigu neštųsi 
skardines, perpila maistą j plastikos 
maišelius, kaip ir išima iš popierinių 
indų maistą, kad neliktų popiergalių. 
Šiukšlės visos išvežamos ar 
pasiimamos su savim (riebekasame 
duobių maisto liekanoms ar pn.). 
Joks maistas nepaliekams atvirai, 
kad neatsirastų žvėrių ar kenkėjų.

REIKMENS IR ĮRANKIAI. 
Jeigu skauto ar skautės pasiimtas 
turtas ilgesnei stovyklai sveria 
daugiau kaip trečdalį jo ar jos svorio, 
turbūt pasiėmė daiktų, kurie nėra 
reikalingi. Ne vien tik saugumo 
reikalu, bet ir dėl to, kad nėra ką 
kirsti, skautai 21-ame amžiuje 
nesiveža kirvių ar kirvukų. 
Stovyklautojui pakanka kišeninio 
peiliuko. Sausas šakas galima ranka 
nulaužti, žalių šakų nebekertame.

MAISTAS. Modernios žinios 
apie maitinimą padeda parinkti metų 
laikui tinkamą maistingą valgį. 
Iškylose reikalingas toks, kuris nėra 
riebus ir nekvepia stipriai 
(nepritraukia žvėrių ar pn.). Iškylose 
ypač tinka astronautų valgiai.

SAUGUMAS IR SVEIKATA. 
Jau visi esame pripratę prie doku
mentų — tėvų leidimų, sveikatos 
pažymėjimų. Kai vadovai-ės pažįsta 
savo jaunesniuosius, visiems saugiau 
stovyklauti ar iškylauti. Stovykloje 
gera vaistinė ir pirmosios pagalbos 
ambulatorija. Iškyloje visada nešama 
gera vaistinėlė, o jeigu iškylos vieta 
ypatinga (kalnai, pelkės, žiema), 
kartu eina daugiau suaugusių negu 
stovykloje 
suaugęs 
ypatingoje iškyloje 1:4). Vaistinėlėje 
būna koks nors maistas, kurį galima 
karštą gerti. Būtinas ir žemėlapis bei 
tikslus kelrodis.

Iškylai pakanka 10-13 km, 
ypatingu atveju 15-18. km. Kam

(stovyklos santykis I 
astuoniems skautams.

LIKITE IŠTIKIMI SKAUTŲ 
ŠUKIUI!

Mieli Clevelando broliai skautai 
ir mielosios sesės skautės —

Sveikinu Jus visus šios 
sukaktuvinės šventės proga. Jaučiu 
širdgėlą, kad negaliu džiaugtis ir 
švęsti su Jumis drauge.

Paminėti organizacijos, šiuo 
atveju — Clevelando skautijos 30- 
tąją metų sukaktį, tai lyg iš lėktuvo 
pažvelgti ir pamatyti platesnį akiratį. 
Pamatyti, kiek sueigų, stovyklų, 
Kaziuko mugių, o svarbiausia — 
kiek jaunų skaisčių veidų per tiek 
metų perėjo lietuvių skautų eiles. 
Malonu mums seniems, 
skautavusiems virš 60 metų, matyti 
lietuviškąją skautybę tebežydint ir 
tikėti, kad entuziazmas gyventi 
skautybės idealais liks ir toliau Jūsų 
gyvenimo keliarodis.

Linkiu, kad liktumėt ištikimi 
Dievui ir Tėvynei, kad artinto meilė 
šviestų kasdieniais gerais darbais, iš 
kurių visi pažintų, jog esate skautai'

Jūsų Vyr. sktn. V. ŠenbergaV 

skubėti? Iškylos tikslas nėra 
maratonas. Skautai ir skautės turi 
gerus batus, moka kojas prižiūrėti, 
kad būtų patogų ir sveika.

Vasaros stovyklos pasisekimas; 
priklauso nuo to, kaip tėvai, Vadovai 
ir stovyklautojai supranta gamtoje 
gyvenimo tikslus.
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j skautavimą, gyvenimo bėgyje 
sutinka įvairių rūšių vądovus..

Sumanūs vadovas yra tas, kuris 
moka pastebėti jaunuolyje-lėje 
paslėptą žingeidumą, naujų kelių 
ieškojimą, džiaugšmą ir norą būti 
įvertintu už padarytus darbus.

Panagrinėsime tris skirtingus 
Vadovus ir jų atsinešimą į skauto-ės 
lavinimą.

Pirmasis vadovas yra daug 
skautavęs ir keliavęs įvairiais 
skautiškais keliais. Jis keliauja 
skautiškuoju keliu priekyje savo 
skautų. Jis žengia savimi 
pasitikinčiu žingsniu, palipdamas 
paskui savę aiškų skautybės taką, 
taip, kad paskui jį žygiuoją skautai 
neturi vargo sekti savo Vadovą.

Vienintelė blogybė šios rūšies 
Vadovo yra ta, kad jam žengiant 
tvirtu ir,savim pasitikinčiu žingsniu, 
jis nepamato, kad paskui jį seką 
skautai pradeda nubirti į šalutinius 
kelius ieškodami naujų ir įdomesnių 
nuotykių. Šis vadovas per savo 
didelį pasitikėjimą savimi, praras ne 
vieną jaunuolį-ę.

tau vadove
Antras / vadovas turi karišką 

palinkimą’ ir yra drausmės 
mylėtojas. Šiam vadovui tvarka, 
drausmė ir vienos nuomonės 
paklusnumas yra svarbiausias 
lavinimo įrankis. Šis vadovas įstato 
savuosius skatus į apybrėžtas vėžes, 
nurodo veikimo kryptį, o pats 
žygiuoja iš paskos.

Keliaudamas skautiškuoju keliu, 
jis ragipa, bara ir stumia
atsiliekančius patyrimuose skautus 
ir stengiasi visus išlaikyti jo
nustatytame skautiško judėjimo 
kelyje. Dalis skautų, negalėdami 
pasinaudoti naujomis idėjomis, 
išradingumu ir pavargę nuo
nuolatinio skatinimo, atkris ir nueis 
ieškoti kitų veiklos kelių, kur jie 
galės laisvai panaudoti savuosius 
sugebėjimus.

Trečiasis vadovas keliauja 
skautiškuoju ; keliu šalia savo 
skautų. Šis vadovas aiškiai mato 
skautybės įdealų kelią iš visų pusių. 
Jis eidamas su savaisiais skautais, 
leidžia jiems patiems patyrinėti ir 
prisitaikyti geriausiai tinkantį kelią 

jo asmens ugdymui, nepamėtant 
tikrojo skautiško kelio. Šis vadovas 
yra visada pasiruošęs patarti, 
padrąsinti bei nurodyti geriasiai 
tinkamą skautui asmens ugdymo 
kryptį. Jis taip pat nepamiršta 
įvertinti atliktą skauto d irbą, nors 
jo mastu, tas darbas ir nebūtų 
šimtaprocentinis. Šis vadovas taip 
pat sugebė perspėti skautaujantį 
jaunuuolį apie gresiančius pavojus 
ne įsakymo keliu, bet panaudojant 
patį skautą. Jis yra draugas bet 
kartu ir jo vadas. Jo geras 
pavyzdys, supratimas jaunuolio 
minčių, rūpesčių, pasisekimų bei 
ydų, išlaikys žygiuojantį skautišką 
jaunimą skautų gretose.

Bendradarbiaudami su skautais 
kaip jų Vadovais — patarėjais, 
perduokite skautams ne vien 
nustatytų taisyklių laikymąsi, bet 
skatinkite skautą išreikšti savąją 
nuomonę, įvertinkite nuveiktus 
darbus ir ktaip pat skatinkite rasti 
progų daryti Gerąjį Darbelį bei 
įjungti į veikiančios apylinkės 
visuomeninį gyvenimą.

v.s. A. Paužuolis
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1981-1982 m. paskelbi 
ypatingais skautų vyčių metais. Prieš 
penkerius metus skautų vyčių 2_> 
sąskrydžiuose dalyvavo 14,500 
skautų vyčių tarp 17 ir23 m. amžiaus.

Tarptautiniam pasaulio skautų 
biurui priklausančių sąjungų narių 
skaičius 1980 m. siekė 15 milijonų 
skautų, kurių pusantro milijono Eu
ropoje.

Penkioliktoji pasaulio skautų 
džiamborė įvyks prie Calgary, Alber
tos provincijoje. Kanada tikisi sul
aukti 20.000 stovyklautojų skautų
įkūrimo 75 m. proga.

Tarptautinio komiteto konferen
cijoje Senegale VIII 10-14 d. 
dalyvaus apie 500 skautų vadovų, 
kurie svarstys ir ypatingus klausimus 
— įskaitant glaudesnį pasauliniu 
mastu bendradarbiavimą tarp skautų 
ir skaučių. 28-tosios tokios konferen
cijos tema taip pat.bus skautavimas 
tų, kurie yra luoši ar kitaip suvaržyti. 
Sąskrydžio ženkle— baobab medis.

Šveicarijos skautai ir skautės 
pernai surengė 22,000 dalyvių 
stovyklą. Neturėdami tokios didelės 
stovyklavietės, pasidalino po 24 
pastovykles.. 

gaaimrrw.

Šis vokas buvo pernai išleistas 
Italijoje. Šiame voke tarp skautiškų 
emblemų yra ir lietuviškos skautijos 
emblema. Nežinoma, kas tą lietu
višką ženklęlį pateikė.

JAV skautų sąjunga švenčia 50 
m. nuo vilkiukų.šakos įkūrijo. Per tą 
laiką jaunesniųjų skautų eiles perėjo 
30 milijonų vaikų ir tiek) pat 
suaugusių vadovų bei talkininkų. 
Dar yra .viena vilkiukų draugovė, 
kuri po 50 m. turi tą patį 
draugininką!

Pasaulio skautų fondas 1982 m. 
rengia meno varžytines garsioje 
Sotheby įstaigoje Anglijoje, 
norėdamas išteklius skautijos 75 m. 
proga papildyti. Meno darbai 
suaukojami iš įvairiausių kraštų.

Šioje parodoje knyga "Postage 
Stamps of Lithuania", kurią išleido 
New Yorko ir Toronto Lietuvių 
Filatelistų draugijos buvo apdova
nota sidabro medalių.
Č. Matuzo iš New Yorko informaci
ja.

Ligi šiol lankydami Westminster 
Abbey Londone matydavome tik 
Lordo Baden-Powellio paminklą. 
Dabar.įmūryta lenta(irtokia pirmoji 
šioje garsioje koplyčioje) dviem 
asmenim — skautų įkūrėjui ir 1977 
m. mirusiai jo žmonai Lady Olave 
Baden-Powell. Jie vedė 1912 m., oB- 
P mirė 1941 m. Abu palaidoti 
Kenijoje, Afrikoje.

Garsiojo Mafekingo miestelio 
vardas pakeistas į Mafikeng, kai 
administracija peįrėjo išPietų Afrikos 
respublikos į 1979 m. nepriklausoma 
tapusią Bophuthatswana respubliką.

Panamerikos ketvirtojoje džiam- 
b o rėj e P ort o A legre mieste, B razil ij o- 
je, šių metų pradžioje dalyvavo6,000 
skautų iš 17 kraštų.

JAV prezidentas Ronald Reagan 
būdamas Kalifornijos guber
natoriumi dirbo su skautais ir yra 
gavęs JAV skautų sąjungos 
aukščiausią rajoninį žymenį — 
Sidabrinį bebrą.

CiNiSELLO 
balsamo

TEMATICA
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KODĖL SKAUTIŠKAS 
JAUNIMAS NELANKO SUEIGŲ?

Jaunimo Centras, kuris anksčiau 
kiekvieną sekmadienį būdavo pilnas 
skautiško jaunimo, dabar yra beveik 
tuščias. Kalbu apie 14-16 metų 
jaunimą. Kodėl? Atrodo, kad 
jaunimas daugiau nelanko sueigų.

Jaunimui sueigos daugiau 
nebeįdomios. Aš atsimenu, kai aš 
buvau jaunesnė, sueigose būdavo 
pravedami užsiėmimai, einamos 
programos, ' klausydavomės pašn
ekesių, sportuodavome ’ ir 
iškylaudavome. Būdavo įdomu. 
Dabar, kai nueinu į sueigą, kalbu su 
savo draugėm, kaip praėjo mano 
savaitė. Pirmosios metų sueigos 
praeina gerai, draugininkės ir būrelio 
vadovės dąug prižada, bet tie pažadai 
nepildomi ir sueigos visai nevyksta 
pagal numatytą planą. Aš žinau, kad 
daug sesių labai domisi tunto veikla 
ir noirėtų padėti tuntui ar draugovei, 
bet gal per savo vadovių 
nepareigingumą negali aktyviai įsi
jungti į vieneto veiklą.

V adovė paima pareigas ir pažada 
būti ne tik „mokytoja” lietuviškoj 
skautiškoj veikloj, bet ir draugė savo 
sesėms. Vadovė turi žinoti, kaip

issEBaaofiaao- — z
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ATSAKYMAS „ŠIENLIGEI”:

Man atrodo, kad skautų veikla 
Amerikoje ateityje bus labai silpna 
arba gal net visai išnyks. Man 
nemalonu apie tokią ateitį galvoti, 
nes atsimenu kaip būdavo smagu 
būti paukštyte ir skautauti. Nors ir 
dabar skautauju, nesijaučiu to paties 
entuziazmo. Sueigos yra labai 
neorganizuotos ir ant greitųjų 
suplanuotos.’Mokėti rišti mazgus yra 
retai naudinga namuose, bet kadangi 
tai reikalinga stovykloj, tai verta 
pakartoti mazgų rišima per vieną ar 

pravesti sueigas, turi įjungti visas 
seses. Gal ne kiekviena sueiga bus 
labai įdomi.V adovė turi mokėti savo 
sesėms paaiškinti, kad skautės turi 
suprasti ir susipažinti ir su tokiomis 
temomis, kurios ne visada yra 
įdomios ir malonios.

Pranešti apie būsimas sueigas yra 
būtinas vadovės uždavinys. Jis nėra 
toks sunkus, jei yra gera sistema, 
kurios geraums priklauso nuo visų 
sesių pareigingumo. Jei ne visai 
draugovei būna pranešta apie sueigos 
datą, kaltė metama sesėms, kad jos 
nesidomi sueiga. Bet iš tikrųjų tai yra 
vadovės kaltė. Man atrodo, kad 
vadovės nerodo pakankamai meilės 
ir noro savo pasiimtam darbui.

Kaip sesės gali susidomėti 
skautišku darbu, jei vadovė joms 
neduoda progoš? Vadovė mums yra 
pavyzdys, kaip mes turėtume dirbti 
su jaunesnėmis sesėmis. Vadovės 
turėtų turėti daugiau meilės ir 
pareigingumo skautiškam 
vadovavimui. Tada mūsų generacija 
pamatytų, kaip reikia tikrai 
skautauti, tada sueigos būtų įdomiai 
pravedamos ir gal tada Jaunimo 
Centras vėl būtų pilnas skautiško 
jaunimo.

vyr.sk.si. Dainė Kerelytė

dvi sueigas prieš stovyklą, o 
nenaudoti mazgų rišimą kaip dažnos 
sueigos laiko prastūmimą. Sueigose 
kartojasi tos pačios temos. Neįdomu 
kiekvienais metais išmokti kaip 
atrodo ąžuolo, klevo ar ievos lapai. 
Kad tinkamai apsisaugoti stovykloj, 
gal būtų svarbiau išmokti kaip 
atrodo „poison ivy” ar „poison oak”. 
Būtų įdomu išmokti ne tik apie 
augalus, gyvulius ir orą. Kartais 
jaunimas galvoja: „Kam tas 
skautavimaš?” Visi turbūt atsakytų, 
kad skautavinjas išlaiko lietuvybę. 
Bet, matant, kad skautų skaičius 

mažėja, gal reikėtų veiklą padaryti 
tokia įdomia, kad visi norėtų tapti 
skautais. Jei skautai kas metais 
turėtų vieną bendrą tikslą (rinkti 
aukas vargšams ar labdaros 
organizacijoms, rašyti laiškus 
valdžios pareigūnams lietuvybės ir 
kitais klausimais), tie metai praeitų 
įdomiau. Skautai praleistų sueigas 
planuodami kaip išgelbėti banginius 
ar ruonius, kaip padėti vargšams 
smagiau paleisti šventes, t.t. Šios 
temos gal būtų įdomios, nes patys 
nariai turėtų sugalyoti, kaip tą darbą 
atlikti ir paskiau išpildyti tuos 
planus. Skautams tokie tikslai būtų 
smagūs ir sukeltų pasitenkinimą, nes 
jie galėtų matyti rezultatus, kaip jie 
padeda kitiems.

Jei skautų organizacija 
prisitaikys prie narių pageidavimų, 
veikla išsiplės ir narių skaičius 
padidės.

AB

BlmWWWl

Skaitydama gruodžio Skautų 
Aidą „Skautiškos šienligės” skyrių, 
užkliuvo man Antano Dundzilos 
straipsnelis apie alkoholį, ypač 
sakinys „Visų pirma čia reikėtų 
paryškinti, kad šiaurės Europos ar 
Amerikos gyventojų, lietuvių dietoje 
alkoholis aiškios vietos neturi.”

Gal neturi vietos kaip valgio 
sudėtinė dalis, bet man augant dažnai 
buvo matyti alus ar panašus gėrimas 
prie valgių. Per visą gyvenimą beveik 
kiekvieną savaitgalį buvau kur nors, 
kur buvo naudojamas alkoholis, 
daugiau ar mažiau.

Aš atsimenu, vaikas būdama, 
daug sekmadienių ypač su svečiais 
prie maisto vartojamą alkoholį. Taip 
pat per kiekvienas Kalėdas, Velykas, 
gimtadienius ir vardadienius, 
sukaktuves, laidotuves ar per šiaip
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kokius ypatingus įvykius mūsų 
žmonės niekada neapsieina be 
alkoholio. Iš mano patyrimo 
lietuviams .neužtenka tik butelio 
vyno prie maisto; pas juos turi būti 
bent pora butelių degtinės. Ir jeigu 
pasitaikytų, kad jų nėraį pas tokį 
šeimininką nelabai norima grįžti. 
Vadinamas jis skūpus ar 
nesusi pratęs.

Kai pas lietuvį ateini į svečius, 
pirmiausiai yra paklausiama ką tu 
gersi. Ir jeigu atsakytum, kad kavos 
ar džindžerėlės, tai šeimininkas 
nusijuoks ir pasiūlys ko nors 
stipresnio. Taigi jeigu turi daug 
draugų ir giminių, labai retas bus 
savaitgalis be alkoholio gėrimo. 
Reiškia, kad negalime praleisti laiką 
laisvai ar linksmai be alkoholio.

Pas lietuvius yra toks didelis 
klasių skirstymas, kad žmogus kuri.s 
yra truputį skirtingas, nedrąsus ir 
nekalbus, bet nenorįs atsilikti ar 
atitrūkti nuo draugų ar visuomenės 
turi išgerti, kad galėtų jaustis laisvai 
ir jaustis kitų priimtas.

Alkoholis yra lengvai ir dažniau 
naudojamas, kai žmogus tampa 
apimtas visokiom gyvenimo 
problemom. Ar tai būtų 
nepasisekimai mokykloje, su 
draugais, darbe ar šeimoje, alkoholis 
visada laikinai atpalaiduoja nuo šitų 
rūpesčių ir depresijų. Tragedija 
pasidaro tada, kai žmogus vis 
dažniau ir daugiau naudoja ir pasitiki 
alkphpliu kaip jam reikalinga at
sipalaidavimo priemone. Tada jis 
puola į didesnę depresiją ir dažnesnį 
alkoholio naudojimą. Kai kurie 
mūsų žmonės nesupranta tų žodžių 
„ne, ačiū”. Jie tol siūlysjtol tavęs 
nepaliks ramybėje, kol tu pagaliau 
išgersi nors stikliuką. Tas žmogus, 
kuris linkęs alkoholizmui, čia 
labiausiai nukenčia, nes jo geriausi 
norai kontroliuoti savo bejėgiškumą 
prieš alkoholį pasidaro neįmanomi.

Tie, kurie dirba su alkoholikais 
arba tie kurie nusimano apie 
mediciną ir psichologiją žino, kad 
alkoholizmas a*a liga ir ją galima 
kontroliuoti. Alkoholikas yra 

žmogus, kuris turi aukštą dvasinę 
kultūrą, aukštą intelektą, valią ir gilų 
protavimą. Jis nėra įsigimėlis, 
vengiamas ar silpnas žmogus. J is turi 
kūno alergiją.

Nevisi tampa alkoholikais, bet 
reikia nesnausti ir rimtai pažiūrėti į 
šią mūsų žmonių slegiama ir 
žluginimo procesą.

Alkoholizmo tema yra labai 
įdomi ir plati. Yra įsteigtos A.A. 
(Alcoholics Anonymous) grupės 
Čikagoje, Montrealyje ir Toronto, 
kuriose viskas vyksta lietuvių kalba. 
Tikrai vertėtų tiems kurie turi

KXX>'X>a<><XxX><X>X>aCxX>^^

NAUJOKO LAPELIS

AR ESI ALKOHOLIKAS?

Paklausk savęs sekančius klausimus 
ir kiek gali sąžiningiau į juos atsakyk.

(Šitie klausimai yra naudojami John 
Hopkins University Hospital, 
Baltimore, M d., nuspręsti ar pacien
tas yra alkoholikas)

1. Ar tu dėl gėrimo praleidi darbo 
valandų?

2. Ar gėrimas padaro tavo namų 
gyvenimą nelaimingą?

3. Ar tu geri, nes jautiesi nedrąsus 
tarp kitų žmonių?

4. Ar gėrimas kenkia tavo' geram 
vardui?

5. Ar esu jautęs sąžinės griaužimą 
po girtavimo?

6. Ar dėl gėrimo esi turėjęs finan
sinių sunkumų?

7. Kai girtauji, ar jieškai blogesnių 
draugų ir žemesnės padėties?

8. Ar gėrimas padaro tave 
nerūpestingu šeimos gerovės 
dalykuose^ ?

9. Ar tavo siekimai sumažėjo nuo 
to laiko, kai tu pradėjai girtauti? 

problemą su besaikiu alkoholio 
naudojimu susisiekti su lietuviais 
alkoholikais.

Prašau redaktorių įdėti šį 
aprašymą į Skautų Aidą. Taip pat 
įdedu anglišką ,,Beginner’s 
Pamphlet” ir jos vertimą.

Mes turėtume turėti daugiau 
straipsnių apie šių dienų problemas ir 
kaip jas išspręst, o ne vis tas pačias 
pasenusias idėjas skleisti. Nustokime 
gyventi praeityje.'

Su pagarba, 
j.ps. Elena Namikienė

Torontas

10. Ar trokšti išgerti tam tikru 
dienos laiku?

11A r norisi gerti sekantį rytą?
12. Ar gėrimas vargina tavo miegą?
13. Ar tavo produktyvumas sumažė

jo nuo to, kai pradėjai girtauti?
14. Ar gėrimas stato į pavojų'tave 

darbą ar biznį?
15. Ar geri, kad atsipalaiduotum 

nuo rūpesčių ir bėdiį?
16. Ar girtauji vienaš?
17. Ar esi praradęs atmintį nuo 

girtavimo?
18. Ar tavo daktaras kada nors tave 

gydė nuo alkoholizmo?
19. Artu girtauji, kad paaukštintum 

savimi pasitikėjimą'?
20. Ar esi kada patekęs į ligoninę ar 

kitokią įstaigą dėl girtavimo?

Jeigu atsakei TAIP nors į vieną 
klausimą, būk perspėtas, kad yra 
galimybė, jog gali būti 
alkoholikas.

Jeigu atsakei TAIP į du klausimus; 
yra galimybė, kad esi 
alkoholikas.

Jeigu atsakei T AI P į tris, klausimus to 
daugiau, tikrai esi alkoholikas.

LAIKYKIS PAPRASTAI
ATSIMINK KAQA
SVARBIAUSI DALYKAI PIR

MIAUSI
NESKUBĖK

7

7



. APIE BERMUDOS 
TRIKAMPJ

V J .S. B. STUNDŽIA

Gražias pasakas mėgsta vaikai, 
, bet jų nevengia ir suaugusieji. Tik 

suaugusiems skiriamos pasakos 
dažnai būna mišrainė iš tikrų ir 
nebūtų atsitikimų, prasimanytų 

aplinkybių, kartais su pusiau 
moksiniu padažu. Taip atsirado 
sakmė apie Bermudos trikampį, dar 
vadinamu velnio trikampiu ir kitaip.

Pagal tą sakmę, Atlanto 
vandenyno vidurio rytinėje pusėje 
yra trikampis, kurio .kampai at
siremia į Bermudų, Floridą ir Por- 
toriką ir toje vandenyno dalyje, 
neaiškiose aplinkybėse dingo apie 50 
laivų, 20 lėktuvų su 1000-čiu jūreivių, 
lakūnų ir keleivių. Apsukrūs rašyto
jai pasigavę tą sakmę išleido eilę 
knygų, kurių milijonai lengvatikiams 
buvo greitai išparduoti.

Vienas tokių rašytojų C. Berlitz 
net dvi knygas išleido,; „Bermudos 
trikampis” ir antra „Be pėdsakų”. 
Tose knygose jis aprašo eilę įvykių, 
kurie pasitaiko ir kituose pasaulio 
vandenynuose, bet to neminėdamas, 
įvairiems atsitikimams Bermudos' 
triampyje jis pridėjo savo aiškinimus 
ir nutylėjo tikras aplinkybes ir faktus, 
trodo, kad jį paskatino knygą rašyti 

žuvimas 1945 m. gruodžio m. 5 d. 
penkių JAV bombonešių su 14 vyrų 
įgula. Minėtą dieną iš Fort Lauder
dale išskrido eiliniam mokomajan
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skrydžiui penki Avenger ' klasės 
bombonešiai. Diena buvo giedri ir 
viskas gerai ėjosi. Anot C. Berlitz, 15 
minučių prieš nusileidžiant vadovau
jantis bombonešių junginiui Itn. C. 
Taylor per radijų pranešė: 
. . . „Atrodo jog esame nuklydę nuo 
kurso . . . nematome pakrančių . . . 
nežinome kur • yra vakarai . . . 
. . . viskas netaip, keista . . . net 
vandenynas kitoks, negu turėtų 
būti . . . atrodo kad mes . . .” 
Pranešimas staiga nutrūko ir 16:25 
vai. užstojo tyla. Išskridęs su 13 vyrų 
įgula gelbėjimo lėktuvas irgi dingo. 
Jungtinė laivyno-aviacijos paieška 
jokių pėdsakų neužtiko.

Taip rašo C. Berlitz, bet beveik 
viskas yra netiesa. Taip, lėktuvai 
dingo, bet ne 16:25 vai., o skrido 
atgal po 19 vai. jau sutemus,be jto 
grįžtant nebuvo ramu, bet jau 
audringas oras ir įsisiubjavusi jūra. 
Tie, kurie palaikė radijo ryšį su 
bombonešiais, apie C. Berlitz 
paduotų radijo pranešimų nieko 
nežinojo. Laivyno, tyrimai nustatė, 
kad Itn. C. Taytor klaidingai 
apskaičiavo lėktuvų radimosi vietų, 
sumaišė į pietus nuo Floridos es
ančias saleles su panašia salelių 
grandine Bahamose ir dėl to 
klaidingai nustatė kursų. 
Audringame ore, einant ne tuo 
kursu, lėktuvai pritrūko benzino ir 
buvo priversti nusileisti į audringų 
jūrų. Gelbėjimo lėktuvas iš tikrųjų 
buvo skraidantis benzino tankas ir 
matomai kokia kibirkštis sukėlė 
sprogimų, kų pastebėjo netoli 
plaukiančio laivo įgulos vyrai.

C. Berlitz prie tariamo C. Taylor 
pranešimo dar pridėjo: 
. . . neieškokite manęs, jie atrodo lyg 
iš erdvės ...” Tik viena dalis 
pranešimo yra teisinga, nes buvo taip 
perduota: „. . . neieškokite manęs, 
nes dabar žinau kur esu.-— esu 2300 
pėdų aukštyje” . . .

Kita pasaka yra apie milionierių 
H. Conover, kuris plaukdamas su 
jachta iš Key West į Miami dingo be 
žinios, irgi buvo priskirta prie Ber- 
mudos trikampio įvykių. JAV 

Pakrančių Apsaugos žiniomis jachtų 
užklupo netikėta vidurio žiemos 
uragano stiprumo audra. Pučiant 
stipriam šiaurės, ar šiaurės vakarų 
vėjui priešais Golfo srovę, ten jūra 
pasišiaušia ir sportiniams laivams 
nėra lengva išsilaikyti.

Dar viena įdomi sakmė iš C. 
Berlitz knygų. Kafo metu buvo 
padarytas bandymas vienų JAV 
laivų-naikintojų apvynioti elektros 
laidais ir paleidus srovę pašalinti 
magnetizmų. Toks laivas turėjo be 
pavojaus praplaukti per magnetinių 
minų laukų. C. Berlitz nugirdęs apie 
bandymų parašė, kad laivas pasidarė 
nematomas ir net dat daug, to laivo 
jūreivių išlipę į krantų vaikščiojo 
nematomi.

Gerai nepamenu koks autorius 
aprašė apie dingusių Bermudos 
trikampyje jachtų priklausančių 
vienam iš buriavimo žurnalų (bene 
Yachting?). Pasirodo, kad ta jachta 
ramiai stovėjo prisišliejusi prie 
tiltelio irtas leidėjas tuo metu nebuvo 
išplaukęs.

Sensacingų knygų autoriia apie 
jachtų. laivų ir lėktuvų dingimų 
aiškina, kad žmonės buvo’pagrobti 
erdvėlaivių iš kitų pasaulių, užpulti 
paslaptingų jūros baidyklių, paveikti 
mirties spinduliais iš paskendusio 
Atlantidos žemyno, įtraukti į 
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didžiulius vandens sūkurius.
Vienas asmuo L. Kusche, kuris 

ilgai tyrė „pasakose” aprašytus 
įvykius nustatė, kad daug paminėtų 
laivų8 tariamai prapuolusių Ber
mudos trikampyje, iš viso nebuvo. 
Kiti nutikimai vyko už tūkstahties 
mylių nuo trikampio arba laivai bei 
lėktuvai prapuolė laike didelių 
audrų. Daug kas įvyko nakties metu, 
todėl gelbėtojai, jei leido oro sųlygos, 
tik.ant rytojaus galėjo pradėti ieškoti, 
o jūra jau buvo spėjusi išskirstyti 
liekanas. Pasitaiko, kad didelės 
jachtos, greitesnius motorlaiviu^ 
pagrobia šių laikų piratai — 
narkotikų tiekėjai.

Net ir mokslininkai turėjo įsikišti 
ir paneigti nepagrįstas pasakas. 
N emažai okeanografų laivų, net ir iš 
Tarybų Rusijos, tyrė tų vandenyno 
dalį. Žinoma, jie neieškojo jūros 
siaubūnų, Atlantidos, skraidančių 
neatpažintų objektų bazių, bet tyrė 
vandens temperatūrų, tankį, 
druskingumų, sroves vandenyno 
dugnų ir orų. Nieko nepaprasto ten 
nebuvo užtikta išskyrus 150-200 km 
skersmens srovių žiedus, kurie 
atatinka ciklonams ore ir priedo 
didžiulį jūros plotų.

Teko ir man kai kuriose trikam
pio vietose buriuoti ir nieko — jūra 
kaip ir kitur.
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LIETUVIŠKO! 
skAutybės 
FONDO

(sausio — gruodžio mėn. 
aukojusieji)

1. iliuliai, Laima ir Česlovas, 
Lexington, MA $25 ($750)

3. Power Engineering Co., Inc., 
Framihgham, MA $100 ($400)

7. Maslauskai, Jean ir Juozas, 
Derbyshire, ENGLAND $ 0 
($46)

11. a.a. Kiliulienės Zofijos atrriin., 
Lexington, MA $50 ($1175)

15. Kuprioniai, Mariją ir Jonas, 
Van Nuys, CA $25) ($33)

21. Milukai, Leokadija ir Vytautas, 
Plainview, NY $20 ($70)

50. Vaitkevičius, S.B., Peter
borough, England $ 12 ($23)

60. Barniškaitė, Mega, Euclid, OH 
$25 ($75)

63. Nasvytytė, Vilija, New York, 
NY $5 ($15)

65. Juškėnai, Anelė ir Gerardas, 
Cleveland, OH $35 ($125)

š. maurukai, Dalia ir Jonas, North 
Elyria, OH $20 ($40)

77. Sniolis, Vladas, Juno, FL $10
' - ($70)
78. Plechavičienė, Irena, 

Timberlake, OH $25 ($55)
81. Vileniškienė Ona, Dorchester, 

MA SŠS30)
85. .erkiai, Ona ir Kazys,xc. 

Boston, MA $10 ($15)
94. Mulioliai, Amanda ir Algirdas, 

Euclid, OH $10 ($45)
95. 7EMAITYTĖ Dalia, 

Cleveland, OH $15 ($25)
119. 6LAPELIS Konstancija, Eu

clid, OH $5
($13)’120. Stankaičiai, Izabelė 
ir Jonas, Chesterland, OH $15

I ($30)
129..Stankaičiai, Olė ir Alfonsas, 

Wethersfield, CT $10 0)
132. Vilinskai, Leokadija ir Stasys, 

Windsor, CT $10 ($30)
137. Jankūnai, Ona ir Vincas, 

Rochester, NY $25 ($60)
139. Snarskiai, Regina ir Bronius, 

Brecksville, OH $10 ($20)
140. Adomaič—ai, Antanina ir An

tanas, Manchester, CT $5 ($15)
151. Stasiukevičiai, Aldona ir 

Kazimieras, Newington, CT 
’ $25 ($45)

152,. Marijošiai, Kotryna ir 
Vytautas, W. Hartford,CT$10 
($20)
AKAI, Dalia ir Rimvydas, 
Norristown, PA $20 ($50)

'158. Gimbutai, Stasė ir Jurgis, 
Arlington, MA $25 ($175)

172. gurkus Stepas, Worcester, MA 
$15 ($47)

177. Blinstrubas Vladas, Cleveland, 
OH $10 ($25)

180. Špakauskas, Salomėja ir Pan
as, E. Hartford, CT $10 ($15)

182. Liaukai, Emilija ir Viktoras, 
Wethersfield, CT $10 ($30)

208. Mačioniai, Irena ir Antanas, St. 
Petersburg, FL $10 ($20)

229. Klemas, Vida ir Vytautas, 
Newark, DL $10 ($60)

314. Minkai, Valentina ir Steponas, 
So. Boston, MA $10 ($15)

322. Barkai, Valentina ir Balys, 
Concord, AUSTRALIA $60 
($110)

324. So. Boston, American Lithua
nian Citizens Assoc. MA $50 
($170)

339. Švarcai, Vida ir Ramūnas, 
Seven Hills, OH $10 ($20)

344. Chainas Victor J., Cicero, IL 
$15 ($45)

349. Knopfmileris Leonas, Lehigh, 
FL $10 ($35)

352. Naumanai, Ona ir Mikalojus, 
Cleveland, OH $20 ($60)

353. Karaliai, Gerda ir Pranas, St.
• Croix, USVI $20 ($138)

354. Dučmanas Zenonas, Wickliffe, 
OH $10 ($27)

357. Waterburio Skaučių Židinys, 
CT $100 ($180)

359. Baškauskai, Albina ir Juozas, 
Brockton, MA $10 ($20)

361. Vitkai, Christina ir Antanas, 
Peterborough, Eng. $22 ($32)

365. Beresnevičiai, Agnietė ir 
Aleksandras, W. Webster, NY 
$500 ($600)

368. BačiulisVladas,Willowick,OH 
$3 .($6)

370. Valiai, Marija ir Vaclovas, 
Cleveland,,. OH $15 ($25)

373. Balašaitienė Aurelija, 
Cleveland Hts., OH $10 ($20)

378. Mikoliūnienė Aleksandra, 
Cleveland, OH $10 ($20)

384. Pacevičienė Stasė, N. Adelaide, 
AUSTRALIA $$33)

387. Ilgūnas Vacys, Parkside, 
AUSTRALIA $221 ($232)

395. Zailskai,OnairPranas,Cicero, 
IL $50 ($60)

420. Bričkai, Rima ir Romas, 
Dorchester, MA $5 ($35)

426. Vileišis, Petras, Waterbury, CT 
$10 ($30)

427. Paroniai, Branguolė ir Jonas, 
Chicago, IL $45 ($138)

430. Vidugiriai, Elena ir Vytautas, 
Palos Verdes, CA $20 ($120)

436. Vašiai, Eglė ir Romas, 
Muskegan, MI $12 ($18)

437. Stankauskai, Marta ir Vincas, 
Cleveland, OH $10 ($45)

449. Apanienė.Liuda, Chesterland, 
OH $25 ($50)

452. „Palangos” Tuntas, Los 
Angeles, CA $25 ($50)

473. ClevelandoSkautininkiųdr-vė, 
OH $20 ($320)

475. Gedgaudai, Stefa ir Vytautas, 
Cleveland, OH $50 ($150)

477. Dubinskas Česlovas, Rich
mond, AUSTRALIA $11 ($22)

481. Katarskis, kun. Vaclovas, 
Dayton, OH $10 ($20)

486. a.a. Pikturnos Juozo atmin., 
Cleveland, OH $20 ($45)

492. Šilėnienė Ona, Erie, PA $20 
' ($35)

494. Chaplikai, Eleonora ir 
Aleksandras, So. Boston, MA 
$10 ($20)

499. Andriušienė Aldona, 
Dorchester, MA $10 ($20)

513. Aleksoniai, Ceslava ir Tadas, 
Braintree, MA $10 ($20)

516. Sandaros 7-ta Kuopa, So. 
Boston, MA $25 ($50)

517. Paužuoliai, Emilija ir Antanas, 
Chicago, IL $5 ($15)

525. Mikšiai, Elena ir Povilas, Juno 
Beach, FL $5 ($10)

536. Trečiokai, Teresė ir Vytautas, 
Wethersfield, CT $30 ($50)

547. „Pušyno” dr-vė, Washington, 
DC $100 ($245)

560. Račkauskai, Eugenija ir 
Pranas, Dorchester, MA $10 
($20)

561. Janus-Januškevičius, Anelė ir 
Juozas, Milton, MA $15 ($22)

567. a.a. Kairio Stepono atmin., 
Toronto, Ont. C$1004 (c$l 104)

579. a.a. Pesienės Marės atmin., 
Oakville, CT $609

580. Kun. Ruokio Jono vardu, 
Wolcott, CT $65

581. Galiniai, Irena ir Bronius, 
Norwell, MA $10

582. Minkūnas, Rimvydas, Seven 
Hills, OH $5

583. Puškorius, Pranas, Cleveland, 
OH $20

584. Šliogeriai, Eugenija ir Antanas, 
Newington, CT $30

i 585. a.a. Knystautienės Marijos 
atmin., Waterbury, CT $50

586. „Džiugo” Tunto Globos 
Komitetas, Mulgrave, 
AUSTRALIA $22

>87. a.a. Venclausko Adolfo atmin., 
Worcester, MA $513

>88. a.a. Aglinsko Vytauto atmin., 
Hartford, CT $55

589. a.a. Mikutaičio Algimanto 
atmin., Chicago, IL $410

590. a.a. M ichelevičiehės Aldonos- 
Saulės atmin., FL $85

591. Kazlauskas J ohn J., Worcester, 
MA $25

592. a.a. Matonio J. atmin., 
Worcester; MA $140

593. Stempužis Juozas, Cleveland, 
OH $25

594. Zenkus Vytautas, W. 
Bridgewater, MA $10

595. a.a. Kulvelienės Stasės atmin., 
So. Boston, MA $70

596. Mauragis Aleksandras, 
Sydney, AUSTRALIA $33*

597. a.a. Rugienienės Albinos pt- 
min., Livonia, Ml $20

598. Malskis Jurgis, Cleveland, OH 
$25

599. Naitienės, Nijolės vardu gim
tadienio proga, CT $40

500. „Širvintos” skaučių Tuntas, 
Hamilton, Ont. c$50

601. Simonaičiai, Lionė ir Algis, 
Hartford, CT $10

602. Nagevičius Algirdas, Parma, 
OH $10

603. Virkučiai, Danutė" ir 
Augustinas, Newington, ■ CT 
$25

6Ū4. Urbanavičius Bronius, 
Cleveland, OH $10

605. Bložė Vladas, Strongsville, OH 
$25

606. Obeleniai, Stasė ir Zenonas, 
Richmond Hts., OH $10

607. Totilienė Emilija, Omaha, NA
. $10

608. a.a. Kirejevičienės Joanos at
min., Toronto, Ont. c$25

609. Vildžienė Petronėlė, Hector- 
ville, S. AUSTRALIA $11

610. Manomaičiai, Irena ir Eugeni-, 
jus, West Roxbury, MA $10

611. Petrauskai, Regina irVytautas, 
Clarks Summit, PA $ 10

612. Bačanskai, Birutė ir Kazys, 
Dorchester, MA $15

613. Kiliulis Steponas, Lexington, 
MA $10

614. Casper, Florence, Loretta ir 
Joe, So. Boston, MA $20

615. Šimkai, Lilė ir Pranas, Quincy, 
MA $5

616. Baubliai, Elena ir Jurgis, 
Detroit, MI $25

6J7. Bartkus, Stasys, Detroit, MI 
$20

618. Baukiai, Elzbieta ir Matas, 
Dearborn Hts., MI $10

619. Bakūnienė Albina, Willowick, 
OH $10

620. a.a. Kriščiūnienės A. atmin., 
Cleveland, OH $10
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621. Žilinskai, C ia ir Petras, 
Lydhurst, OH $3

622. Grybinas Zigmas, O’Fallon, 1L 
$10

623. Braziuliai, Nora ir Vytautas, 
Cleveland, OH $15

524. Mikalauskas Stanley, 
Cleveland, OH $20

625. Urbaičiai, Teresė ir Vincas, 
Mayfield Hts. OH $50

526. Malcanaitė Birutė, Cleveland, 
OH$10

627. Gražuliai, Akvilė ir Bronius, 
Cleveland, OH $5

628. Nasvyčiai, Brigita ir Algirdas, 
Cleveland, OH $10

629. Milašius Petras, Cleveland, OH 
$50

630. Navakai, Zita ir Vaclovas, 
Algimantas, S. AUSTRALIA 
$11

631. Volungė Petras, Hamilton, 
Ont.. $4

632. Bugailiškytė Ona, Hamilton, 
Ont. $1

633. Simėlaitis, Pranas, Mount 
Hope, Ont. $8

634. a.a. Granto Stasio atmin., 
Willowick, OH S55

635. Žiūriai, Regina ir Eugenijus, 
Jr., Wethersfield, CT $5

636. Gaidžiūnai, Nastė ir Balys, 
Kirtland, OH $10

637. Pauliukoniai, Gražina ir Ričar
das, Cleveland, OH $50

638. Lubin Joseph C., So. Boston, 
MA $25

639. Kazickas Juozas, New York, 
NY $50

640. Bužėnai, Irena ir Ramūnas, Los 
Angeles, C A $25

641. Pakalniškiai, Salomėja ir 
Pranas, Santa Monica, CA$25

642. Kulikauskai, Rūta ir Edmun
das, La Palma, CA $10

543. Pažiūrai, Alfonsą ir Vladas, 
Anaheim, CA $20

644. Pileikai, Gražina ir Vytautas, 
W. Hartford, CT $25

>545. Dautai, Jadvyga ir Vladas, 
Willoughby Hills, OH $50

546. a.a. Kalendros Kosto atmin., 
Toronto, Ont. c$95

647. Gečys, Vincas, Cleveland, OH 
$25

>48. a.a. Jurkienės Irenos atmin., 
Scarborough, Ont. c$780

649. a.a. Augustinavičienės Aldonos 
atmin., Cleveland, OH $330

650. a.a. Žižnauskienės Elenos at
min., Strongsville, OH $60

651. a.a. Geležiūnienės Birutės at
min., Toronto, Ont. cS 135

552. a.a. Kuprienės Anelės atmin., 
Hartford, CT $65

653. Lauraičiai, Vena ir Aleksas, 
Willow Springs, IL $20

654. Tverai, Leokadija ir Antanas, 
Chicago IL $25

b55. Kasakaičiai. Birutė ir Bronius, 
Chicago IL $25

656. Titėnai, Anni ir Antanas, 
Chicago IL $10

657. Sidriai, Giedra ir Rimvydas, 
Streator IL $25

658. Krutuliai. Joana ir Jonas, 
Chicago IL $20

659. Mažeikai, Genovaitė ir Juozas,
Chicago IL $20 ’

660. Tamašauskai, Bronė ir Jonas, 
Worcester MA S10

661. a.a. Baublio Jurgio atmin., 
Detroit MI S87

662. a.a. Nakučio Edvardo atmin., 
Livonia MI $25

663. Bylai, Dalia ir Jonas, Chicago 
IL $25

664. Sušinskai, Rūta ir Kęstutis, 
Villa Park IL $10

665. a.a. Dautienės Reginos atmin., 
Norristown PA $20

666. Raslavičiai, Regina ir Leonas, 
Elk Grove Village IL $10

567. Gečai, Eugenija ir Vytautas, 
Cicero IL $25

668. Povilaitis, Romualdas, Lemont 
1L$4O

669. Kisielius Tomas, Winnetka IL 
$25

670. Kaunai, Vanda ir Vytautas, 
Cicero IL S20

671. Budriai, Milda ir Stasys,
Chicago IL $10

672. Drungai, Birutė ir Karolis, 
Chicago IL $20

673. Karaičiai, Viktorija ir Algirdas, 
Union Pier MI $15

674. Slavinskas Eugenijus, Downers 
Grove IL $10

675. Lesniauskai, Milda ir Viktoras, 
Palatine IL $10

676. Burkauskas, Petras, Chicago 
IL $10

677. 489KUTĖ St. Cicero IL $10
678. Petrauskas Vladas, North 

Chicago IL $5
679. Masiokai Evelyna ir Bruno, 

Chicago IL $5
680. Straukas T., Chicago IL $5

681. Untulis Mykolas, Chicago IL 
$25

682. Zorskai, Aldona ir Romas, 
University Hts. OH $10

683. Ignatavičius Ignas, Cleveland 
OH $5

684. Meiluvicnė Grasilija, Chicago 
ILSIO

685. Kazlauskienė Teresė, Orland 
Park IL $10

686. a.a. Ažubalio, kun. Petro at
min., CANADA c$85

687. Kulbis Edvardas, So. Boston
MA$š’Š----- . .$žeikos, Liucija
ir Antanas, Marina Del Rey, 
CA$I0

689. Mikaitis, Dot ir Werner, 
Keyport NJ $100

690. Kapočius Juozas, Dorchester 
MA $š

Ščų. a.a. Subačio Miko atmin., 
Scituate MA $732

692. Degėsiai, Roma ir Danielius, 
Cleveland OH $25

693. Markeliai, Aldona ir'Adolfas, 
Cicero IL $10

694. Norus, Genovaitė ir Antanas, 
Detroit MI $100

695. a.a. Kavaliausko Jono atmin., 
Livonia MI $30

696. Gleveckas, Vida ir A.B., 
Chicago IL $25

697. Petukauskai, Albina ir Vladas, 
Cleveland OH $10

698. Benokraitis Vincas, Cleveland 
OH $6

699. Mustin, James O., Preston CT 
$10

700. Saplienė Prima, Toronto, Ont. 
$4

701. Manomaitis Rymas, Boston 
MA $10 '

702. Daugėlai, Stasė ir Kazys, Bed
ford NH $5

703. a.a. Banevičienės Elenos at
min., E. Hartford CT $190

704. Tūmienė Marija, Oak Lawn IL 
$20

705. Vizgirdienė Domicėlė, Aurora 
IL $10

706. Balčiūnas Kazys, Lemont IL 
$10

707. Jucėnai, Bronė ir Antanas, 
Centerville MA S10

708. a.a. Tuinilos Jono atmin., So. 
Boston MA $36

709. Gaideliai, Felicija ir Julius, 
Holbrook MA $10

710. Los Angeles Skaučių Židinys,
- CA$100 '

711. a.a. Mošinskienės Celinos at
min., St. Petersburg FL $57

712. Idika Algirdas, BRAZIL $5
713. a.a. Bilėnienės'Jadvygos at

min., Jerico N Y $5
714. „Tauro” Skautų Tuntas, New 

York NY $36
715. „Neringos” Skaučių Tuntas, 

New York NY $36
716. a>a. Atkočaičio Algirdo atmin., 

Dearborn MI $200

« « «

Nuoširdi padėka skautiį 
bičiuliams!

Aukos LSF siunčiamos šiuo 
adresu:
Kostas Nenortas
44 Alban Street
Dorchester, MA 02124

Susiraukęs dangus nepraleidžia 
Saulės spindulių šilko švelnių. 
Raižo dangų žaibai, o perkūno 

trenksmai
Nudardėjo padangės keliu.

Ieško prieglaudos zuikis pakrūmėj.
Baugštus paukščiai lizduos 

nebešneka;
Lenkias šakos žemai, tyška lietaus 

lašai.
Vanduo gatvėse upėmis teka.

Tiesia kelią j dangų spalvotą 
Laumės juostą, tačiau — neilgam: 
Negirdėti trenksmų, šypsos saulė 

meiliai.
Juosta tirpsta drugely margam.

Gėlės kreipia akis vėl j saulę.
Baloj tviskančioj taškos paukšteliai, 
Nusiprausęs dangus tiesia melsyus 

sparnus,
Lyg pavasario džiaugsmai begaliai.

Ramona Steponavičiūtė;
„Aušros Vartų” tuntas

Chicago
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Clevelando skautininkės S. 
Radzevičiūtė, A. Petukauskienė, J. 
Bdrienė, M. Barniškaitė, L Apa- 
nienė ir M. Puškorienė gamina 
Vilniaus verbas.

^XMX>GX>€XXX^X>CX3KX>

VERBA PLAKA!

Mano širdžiai labai artimi yra 
mūsų tautos papročiai, kuriuose 
randame mistiškumo, humoro, 
auklėjimo pradų ir truputį prietarų. 
Apie vieną mūsų tautos paprotį noriu 
daugiau pakalbėti, būtent, apie 
bažnytinės kilmės paprotį, vykstantį 
Verbų sekmadienį. Tą dieną 
katalikiško pasaulio šventovėse yra 
šventinamos palmių, alyvmedžio ir 
kitų medžių šakelės, kurias lietuviai 
vadina verbomis. Bažnytine prasme 
verbos laikomos prisiminti palmes, 
kurias žmonės klojo po kojomis 
Kristui, įtengiantį Jeruzalę.

Lietuvoje, vieton palmių, buvo 
šventinamos kadugio, blindės ir 
sprogstančių karklų šakelės, juos

žmonės vadino buriukaisš ir 
katiniukais. Kiekviena Lietuvos 
apylinkė turėjo savitus V|Crbų ; 
sekmadienio papročius. Jie yra giliai 
prasmingi, bet ir prietaringi. 
Sekmadienio rytą visi stengiasi at
sikelti anksčiau, o ypač jaunimas. 

Los Angeles Kaziuko mugėje akad. 
skautai savo kampeli įruošė kaubo
jišku „western”stiliumi. A. Balčio 
nuotr.

Kas anksčiau atsikelia, tas su 
kadugio šakele, kuri yra gana aštri, 
kerta dar gulintiems per nuogas kojas 
ir sako: Verba plaka, ne aš plaku; ar 
žadi margutį? Kitur sakoma; 
velykaitį. O tas margutis, tai gražiai 
numargintas kiaušinis, kuris turi 
būti atiduotas Velykų sekmadienį, 
nes tą dieną vyksta kiaušinių ritinė
jimo paprotys. Todėl, kas ankčiau 
atsikelia, tas ir margučių daugiau 
prisirenka.

Verbų sekmadienį visi, eidami į 
šventovę, nešdavosi verbas. Grįžę 
namo įvairiai su jom elgdavosi: 
apiplakdavo vaikus, kad geriau 
augtų; užkirsdavo šeimos nariui per 
galvą, sakydami: liga lauk, sveikata 
vidun. Tas verbas kišdavo po stogu, 
kad griaustinis neįtrenktų į namus. 
Pakabindavo ant sienos, kad velnias 
iš namų išbėgtų ir t.t.

Vilnius turėjo savitas verbas, 
kurios *L|IETU VOJE BUVO 
VADINAMOS Vilniaus verbomis. 
Šios pinamos ant gana ilgos medžio 
lazdelės iš įvairių sudžiūvusių 
laukinių gėlių. Man atrodo, kad tai 
pati gražiausia verba pasaulyje, nes 
joje sukaupta darbas, kantrybė, 
pasiryžimas, ištesėjimas, grožis ir 
meilė mūsų tautos vertybėms.

v.s. Iz. Jonaitienė
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CLEVELANDO BLYNAI . . .

Vasario 28 d. įvykęs Pilėnų tunto 
skautų tėvų komiteto balius buvo ne 
tik pavykęs, bet ir įsidėmėtinas: tai 
jau tryliktasis! Pirmasis, pradėtas 
tuolaikinio tuntininko V. Staškaus ir 
tėvų komiteto pirm. J. Gudėno 
sumanymu, virto tradicija. Įdomu, 
kad šių balių organizatoriai per 12 
metų liko tie patys: J. Gudėnas, L. 
Nagevičienė, B. Mainelienė, M. 
Puškorienė, V. Urbaitis. Tik šiemet 
tėvų komitetas kiek pasikeitė ir jį 
sudaro: pirm. G. Matienė, nariai — 

M. Puškorienė, B. Mainelienė, J. 
Biliūnas, B. Taraškienė, P. Stungys. 
Dviems ilgamečiams darbuotojams 
— J. Gudėnui ir L. Nagevičienei — 
buvo viešai padėkota ir įteiktos 
dovanėlės.

Svečius maloniai • nuteikė 
dainininkų sekstetas, kurį sudarė 
vadovas skautas vytis Paulius 
Nasvytis ir patyrę skautai — P. 
Žiedonis, D. Motiejūnas, A. 
Vanagas, J. Muliolis ir R. Urbaitis. 
Akordeonu pritarė vilkiukas R. 
Biliūnas. Prie geros nuotaikos 
prisidėjo tvarkingas patarnavimas,

Blynų vakaro svečiai stebi programą.
J- A \ % S % \ % % •& % «3> s % \ % %S % S <a> % % % s % % % *S» % « > 
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loterija ir smagi Strimaičio šokių 
muzika. Grįžtant, namo, mintyse 
skambėjo kun. G. Kijausko 
skautiška šio pobūvio maldos 
pradžia: Sutelk mus, Viešpatie, 
būrin . . .

A. Šenbergienė 
(Mūsų Žingnsiai)

B8»B8O«gaaeSff80e8BaaO8O0S0aS8S89O8fl8B9Bgfl«EBei>SSO8»eiBS»»8B8M933

VYDŪNO JAUNIMO FON
DAS paskelbė savo 1980 m. 
apyskaitų, kurioje pasiekta rekordinė 
vienerių metų apyvarta. ASS 
įsteigtas fondas turėjo $21,881.33 
pajamų ir $26,400.41 išlaidų, 
išduodamas paskolomis $17200, 
remdamas lituanistikos studijas. Per 
savo gyvavimo metus VJF yra 
išmokėjęs net $171,068.77. 
Kalėdinius atvirukus pernai ad
ministravo Los Angeles akademikai 
su fil. Giedre Gustaite. Tai pagrin
dinės fondo pajamos.

Fondas dabar leidžia A. Šapokos 
„Lietuvos istorijos” IV laidų. Šio694 
psl. leidinio labai reikia, nes 
ankstyvesnioji laida seniai išpar
duota. Galima užsisakyti už$17.00: 
VYDŪNAS YOUTH FUND, Inc., 
c o V.P. Mikūnas.3425 W.73rdSt„ 
Chicago, IL 60629, USA.

MŪSŲ VYTIS, Akademinio 
Skautų Sųjūdžio leidinys, eina jau 
30-tuosius metus, jį redaguoja s. 
Juozas Toliušis. ASS šiuo metu 
praveda vajų MV paremti: Fil. 
Danutė Korzonienė, 2725 W. 84 
Place. Chicago, IL 60652, USA).

Brolių sekstetas, vadovaujamas P. 
Nasvyčio (kairėje).
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Clevelando skautų mamytės gamina 
mugei „koldūnus”. Nuotraukos iš 
Clevelando padangės — brolio K 
Bacevičiaus.

SĖSK. MERGELE, Į LAIVELI . . .

Tiltas per Ramųjį Vandenyną, 
nutiestas VI T.S. proga, dar 
nesugriuvo. Dažnai tuo tiltu mūsų 
jaunimas keliauja iš vieno žemyno į 
kitą. Vienas kitas mūsų jaunuolių 
keliavo tuo tiltu savo širdies 
reikalais, o ne kaip turistai.

Vasario 28 d. Sydnėjuje 
lietuvišką-skautišką šeimą sukūrė 
skautas vytis Antanas Mikutavičius 
ir čįilkagietė Genovaitė Dam

brauskaitė. Abu jaunieji, jaunystės 
dienas praleido Bankstowne(Sydne- 
jaus priemiestyje). Abu skautavo 
„Aušros” tunte. Genovaitė su tėvais 
1965 m. persikėlėįLos Angeles, kurji 
įsijungė į vyr. skaučių draugovę bei 
vėliau ėjo Palangos tunto adjutantės 
pareigas. Iš Los Angeles 1969 m. 
persikėlė gyventi į Čikagą. Antanas, 
baigęs mokslus Sydnėjuje, kurį laiką 
dirbo Papua NewGuinea teritorijoje. 
Grįžęs į Sydnėjų, įstojo į skautų vyčių 
„Geležinio Vilko” būrelį. J o gabumai

DLK VYTA UTO draugovės 
vadovas s. v. A. Miškinis 
(Clevelande)pratybose su skautais.

skautaujant ypač pasireiškė 
stovyklose, iškylose. Ii 1980 m. 
pabaigos Antanas sąžiningai atliko 
virėjo pareigas visose tunto, rajono 
stovyklose. Visi VI T.S. dalyviai 
gerai prisimena Antaną šeimininkau
jant su baltu žiurstu ir dideliu samčiu. 
Paskutinius 5 metus jis buvo tun- 
tininko pavaduotojas ir skautų 
skyriaus vedėjas.

Vedybų iškilmingas apeigas 
atliko ir jaunuosius sutuokė rajono 
dvasios vadas v.s.fil. kun. Petras 
Butkus. Į vestuvių puotą sugužėjo 
daug svečių, ypač jaunimo. 
Jaunuosius su duona ir vynu salėje 
pasitiko jų tėvai. Besivaišinant, 
puotos maršalka s.v.v.sl. Viktoras 
Šliteris supažindino visus su Antanu 
ir Genovaite, išduodamas nekurtas jų 
paslaptis. Rajono vadeiva v.s.fil. 
Balys Barkus, „poetiškos mūzos” 
pagautas, sveikino brolį Antaną ir 
sesę Genovaitę Australijos rajono 
vadijos, „Aušros” tunto ’vadovų ir 
skautų vardu, prašydamas jų 
neužmiršti skautų šūkio vedybiniame 
gyvenime. Sveikino taip pat dvasios 
vadas kun. Butkus, kviesdamas visus 
pakelti šampano taures ir sugiedoti 
jaunajai porai Ilgiausių Metų.

BųB.
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ATKELTA iš 2 pusi.
Sigita Liaukus — Huntington, CT — 

5.00 dol.
V. B liudžiūtč-M cA nd rew — S outhfield, 

MI — 5.00 dol.
S. G. Matas — Independence, OH — 

5.00 dol.
R. Vaitkevičienė — Cicero, IL — 5.00 

dol.
1. Lileikienė — Omaha, NE — 4.00 dol.
L. Žilinskaitė — Peoria, IL —3.00 dol.
M. Gverzdienė — St. Catharines, Ont.

— 3.00 dol.
V. Rupinskas — Western Springs, IL — 

2.00 dol.
A. Dailydė — Mississauga, Ont. 2.00 

dol.
L Nelsaitė— Fullerton,CA —2.00 dol.
K. Prišgiantas — Los Angeles — 2.00 

dol.
G. Damijonaitytė — Elmhurst. IL — 

2.00 dol.
M. T. Petružis —■ Santa M onica, CA — 

2.00 dol.
A. Jankauskaitė — Woodhave, N.Y. — 

2.00 dol.
G. Kijauskas — Cleveland. OH — 1.00 

dol.

SKAUTŲ AIDĄ Į UŽJŪRIUS 
ATNAUJINA

M. Janavičienė — Cleveland. OH — 
5.00 dol.(Vasario 16-sios Gimnazijai 
V. Vokietija)

1. Lileikienė — Omaha. NE —6.00 dol. 
(E. Karanauskui — Columbia ir K. 
Bendoraičiui — V. Vokietija)

Kun. P. Baltakis— Kennebunk. Maine
— 5.00 dol.(T. Lėvinskui— Anglija)

R. Buzenas—Los Angeles.CA —20.00 
dol. (M. Barzdžiūtei. A. Jablonskiui.
A. Miciudai — Arg.; L. Bendoraitis 
— Brazilija.)

S. Radzevičiūtė — Cleveland, OH — 
5.00 dol. (Rev. J. Giedriui SJ. — 
U ruguay)

Clevelando Skautininkių Draugovė — 
Cleveland.OH — 10.00 dol.(Vasario 
16-sios Gimn. ir E. Bacevičienei — 
Brazil).

Toronto Kunigaikštienės Birutės dr-vė
— 18.00 dol. (D. Dainauskui — 
Anglija, P. Veršeliui V. Vokietija, N. 
Zavickaitei — Arg.).

Nuoširdus skautiškas ačiū. 
Administracija

Argentinos jaunuolis Gustavas 
Czop. lankydamasis Brazilijoje, 
„Palangos” vietininkijoje davė 
skauto įžodį. Gustavas yra Argen
tinos Lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyboje, padėjęs organizuoti VII P. 
Amerikos lietuvių kongreso jaunimo 
stovyklą vasario mėn

DAINAVOS stovyklavietė prie 
Detroito šiemet švenčia 25 m. 
sukaktį. Čia yra vykę įvairios skautų 
bei skaučių stovyklos ir sąskrydžiai, 
1-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso stovykla (ir numatyta V- 
ojo PLJK stovykla 1983 m.).

LSS Tarybos pirmija savo 
aplinkraštyje Nr. 8 (1981.1.9)
praneša, kad šiais metais žada išleisti 
viename leidinyje LSS statutą ir 
įvairius nuostatus.

ATLANTO RAJONO vasaros 
stovyklai VIII 15-23 d. vadovaus 
v.s.fil. dr. Vaidievutis Mantautas.

RAKO STOVYKLA šiemet 
švenčia 25 m. sukaktį. Skaučių 
„Aušros” stovyklai vadovauja ps. 
Dalė Gotceitienė, o skautų — v.s. 
Liudas Ramanauskas „Varpo” 
stovyklai. Skautės savo pastovykles 
pavadino spaudos vardais (kaip ir 
abiejų stovyklų vardai) mūsų 
Pastogė, Skautybės kelias, Mūsų 
Lietuva, Europos Lietuvis, Tėviškės 
Žiburiai. Raji rio stovyklos data: V II 
11-25. ■*

LIETUVIŠKOSIOS
SKAUTYBĖS FONDAS, eidamas5 
metus, bendralaiškyje nr. 13 (1981 
kovo mėn.) praneša, kad šiuo metu 
turima 63,100.68 dol. įnašų. Pernai 
lietuviškų skautiškų gaminių 
išplatinta už virš 1,500 dol. Įvairius 
ženkliukus, marškinius ir 1.1, galima 
gauti pas: Aleksas Danasas, 29 
Welles Ave., Dorchester, MA02124, 
USA. Fondo įnašai siunčiami: 
Kostas Nenortas, 44 Alban St.. 
Dorchester, MA 02124.

ROMUVOS stovyklavietė 
K anadoje, apie 150 mylių į šiaurę nuo 
Toronto, praveda $15.000 vajų ypač 
virtuvės bei valgyklos grindims per
taisyti. Šie 19-tieji 44. akrų 
stovyklvietės metai prasidėjo 
prityrusių skaučių ir jūrų skaučių 
iškyla, o vasaros stovykla vyks VIII 
8-22 d.

LITUANICOS tuntas kartu su 
ASS Čikagos skyriumi V erbų sekma
dienį pravedė „Karjerų” (profesijų) 
dieną, su pokalbiais apie:mediciną, 
elektrotechniką, pedagogiką, inž
ineriją, medicinos technologiją, 
odontologiją, architektūrą, slauges, 
teisę, kariuomenę, kompiuterius, 
knygvedybę ir vaistininkystę. Prie 
organizavimo bei pravedimo ypač 
prisidėjo s.fil. Gintaras Plačas, ps.fil. 
Lydija Griauzdienė. s.fil. dr. 
Raimundas Strikas.

Brazilijoje „Palangos” vietininki- 
ja per Užgavėnias keturias dienas 
stovyklavo Lituanikoje (buvo 44 
dalyviai), o po to dalyvavo ;šv. 
Kazimiero šventėje Sao Paule. 
Didžiąją savaitę skautai ir skautės- 
dalyvavo dviejų dienų rekolekcijose, 
o gegužės 1-3 d. buvo savaitgalio 
stovykla Lituanikoje, kai buvo šven
tinamas stovyklavietės kryžius.

Hartfordo skautų ir skaučių 
Kaziuko mugę parapijos salėje 
atidarė švč. T rejybės klebonas kun. J. 
Matutis.
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K iekvienoje didesnėje lietuvišk o- 
ie kolonijoje, kur veikia ir skautų 
vienetai, ten ruošiama a tradiciniai 
K aziuko mugei. Daug darbo valančių 
įdeda skautai ir skautės j tautodailę, 
rankdarbių darbus. Kiti tau) 
brangina sav’o darbų, kad įstato 
mugėje.parodyti. O patys nusiperka. 
Air padovanoja savo artimiesiems.

V ietovės žino ką jos gamina ir kas 
bus mugėje. Bet nežino ką kitos 
vietovės pagamina ir kaip 
pravedamas mugės organizavimas. 
Kovo 22 d. Brolis R, Bclzinskas 
suorganizavo brolių ir sesių išvyką į 
Detroito, s k a u t i j o s mugę. 
Nukeliavom virš20 sesių ir brolių. J 
pamaldas suspėjome. Kai kam pirmą 
kartą teko būti Dievo Apvaizdos 
šventovėje, kuri yra graži, moder
niška. Sv. Mišias atnašavo svečias 
kun. V. Dabušis. Po mišių visi 
grūdosi prie salės kur turėjo įvykti 
mugės atidarymas. Kol teko 
prisigrūsti prie kaspino, ir jau kleb. 
V. Kriščiūnevičius jį perkirpo. Tad 
mūsiškiai nespėjo stoti į rikiuotę. 
Šimtai žmonių grūdosi prie budelių ir 
prekystalio. Pirko pagamintus 
skautijos gaminius, valgė gana 
skanius cepelinus, šviežius blynus ir

Clevelando skautai atlieka prog- 
įmos dalį Detroito Kaziuko mugė- 
i. Iš k. į deš.: sk. vytis P. Nasvytis - 

’adovas, R. Urbaitis, P. žiedonis, J. 
Muliolis, D. Motiejūnas ir A. Vana- 
,as- V. Bacevičiaus nuotr.

įvairius skanumynus. Skautukai 
stumdė gan gražų vežimą prikrautą 
baronkų, ir vis šaukė baronkos, 
baronkos . . .

M ugės metu triukšmingoje salėje 
ir buvo programa, dainavo dvi 
sesutės vyr. skautės Kristina ir 
Regina Butkūnaitės pritardamos

gitara. V. Bacevičius per jų muzikos 
sistemą perdavė Clevelando skauti
jos mugės programą. Detroitiškiai 
laukė pasirodant mūs skautų sekstetą 
vadovaujant sk. vyčiui P. Nasvyčiui. 
Kad sekstetas turėtų Vilkiuką 
akomp. R. Biliūną dainos
geriau skambėtų.

Mugės gerybės mažėjo ir žmonės 
džiaugėsi pirkiniais, patenkinti gerai 
šeimininkių pagamintu valgiu, 
puikia vyr. skaučių kavine ir 
dekoracijomis. Bematant prasidėjo 
tvarkymasis ir kaip tos skruzdės 
skautai tvakrė mugės daiktus ir
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V. s. Č. Anužis Kaziuko mugėje su 
savo gaminiais 

pastovus. Mes irgi apsipirkę, pamatę 
kaimynus, sveikai ir laimingai 
sugrįžome namo.

Detroito Kaziuko mugę atidaro 
kleb. V. Kriščiunevičius. Šalimais 
s. V. Orentas ir v.s. Č Anužis.

Clevelando K-stučio draugovės 
jaunesnieji skautai ritinėja margučius 
per Velykinę sueigų. Nuotrauka v.s.
Vlado Bacevičiaus.

D. L. K. K-stučio draugovės 
jaunesnieji skautukai prie velykinio 
stalo vaišių su vadovais skautais 
vyčiais A. Spirikaičiu ir P. Nasvyčiu.
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Šios keturios skautiškos atvirutės, 
išleistos v.s. Vlado Bacevičiaus, tinka 
stovyklai ir vienetui. Didesnius 
kiekius užsakius imama 10 centų už 

. vieną, mažesnius kiekius — po 15 
centų. Kreiptis į v.s. Vladą Bacevičių, 
17938 Neff Rd.. Cleveland, OH 
44119, USA.

le&aaseesiii^BiooeesiiaBaatsoBeagBiago^BasaeaaiitttiesiaaitKeaesc

Kvietimas į Los Angeles Ramiojo 
Vandenyno Rajono skautų-čių 30 
metų Jubiliejinę Stovyklų „Ram- 
bynas”, kuri įvyks „Rambyno” 
stovyklavietėje San Bernardino 
kalnuose rugpjūčio mėn. 1 iki 16 d. 
Dėl informacijų rašykite:

v.s. Eugenijui Vilkui 
23912 Via Onda 
Valencia, California 
91355

jlHBiiiBiiJwiiHJiimHiimiaiiimHiHHHiHMH"'''’''''®

Atvirukai spalvoti ir labai gražiai išleisti

PAS ADELAIDĖS SKAUTES

Sausio 30 d. tartasi dėl tolimesnės 
Vilniaus tunto veiklos kadangi 
tuntininkė buvo susistačiusi net 18 
punktų programą, tai posėdis 
užtruko geras dvi su puse valan
dos . . .). Tuntininkė padėkojo 
Vilniaus tunto broliams-vadovams 
už įdėtą didelį darbą ruošiant, prave
dant ir užbaigiant rajoninę stovyklą. 
Taip pat buvo suminėta visa eilė kitų 
asmenų ir organizacijų, prisidėjusių 
prie sėkmingo šios stovyklos 
pravedimo.

Per p. Rudzenskienę buvo 
paduotas prašymas Etninių Reikalų 
įstaigai, prašant paramos Adelaidės 
lietuvių skautams. Nauda gauta tik 
po stovyklos: prie skautų dolerio 
įstaiga prideda dolerį, ir leidžia 

nusipirkti „keturis puodus ir lauko 
keptuvę — iešminės plytą" sumoje, 
neviršyjančioje $350-400.

Tunto skautams-tėms gerokai 
paaukus, jaun. skautų-čių mišri 
,,Neries" draugovė, kurios 
paskutinieji vilkiukai-paukštytės 
praeitų metų gruodžio 7 d. davė 
įžodį, išformuota, ją perorganizuo
jant į Karaliaus Mindaugo irKunig. 
Birutės draugoves. Skautų d-vei 
'vadovaus ps. D. Dunda, skaučių — 
ps. E. Bulienė.

ps. Elena Bulienė

Adelaidės Vilniaus tunto pirmoji 
postovyklinė sueiga įvyko vasario22 
d. Lietuvių Namų sodelyjefdalyvavo 
11 skautų-čių ir 5 sk. vyčiai.
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Ps. fil. Jonas Mockūnas, tunto 
adjutantas, perskaitė įsakymus. 
Išreikštos padėkos Rajoninės 
Stovyklos viršininkui, v.s. Baliui 
Barkui ir jo talkininkams ,bęi 
Vilniaus tunto skautų vadovais: ps. 
Donatui Dundai, ps. Jonui 
Mockūnui, ps. Augiui Zamoiskiui, 
v.si. Vytautui Patupui, skautams 
vyčiams —Eugenijui Pociui, Romui 
Pociui, Vytautui Daųgaliui ir arch. 
Geniui Kalibatui( suprojektavusiam 
rajoninės stovyjklos antspaudą). 
Taip pat pasveikinti Gintaro— 
Ąžuolo Vadovų Mokyklų 
kurasantai— v.sk. Regina 
Rupinskaitė ir Sietynas Kubilius.

Brolis Donatas papasakojo apie 
Vasario 16-ją, sesė Elena, keletą 
sakinių priminė apie ateinančią kovo 
4 — šv. Kazimiero — dieną, ta proga 
sušunkant porą šūkių. Po to, 
pasikalbėjus apie „Didvyrių žemės” 
stvyklą, laužavedžių pareigas 
perėmus sesei Laurai ALTUTYTEI 
IR Andriui Dundai, padainavę 
stovykloje išmoktų dainų, tunto 
sueigą baigėme sustodami į ratą ir 
sugiedodami „Ateina naktis”.

Sesė Elena

RAJONO VADINTOJE

* Pirmasis š.m. Rajono Vadijos 
posėdis įvyko vasario 16 d. 
Bankstown’e įvairiais rajono 
reikalais, o ypatingai dėl artėjančio 
LSS Suvažiavimo.
* LSS metinės šventės, lapkričio 1 - 
ios, proga, LSS Pirmija savo posėdy
je, lapkričio 6 d., Čikagoje, už įdėtą 
darbą einant įvairias pareigas LS 
Brolijoje, į vyr. laipsnius pakėlė 
sekančius vadovus:

Į vyr. skautininko laipsnį 
pakeltas s. Algirdas Karpavičius, 
Geelong, Vic.; >

Į skautininko laipsnį pakeltas ps. 
Vytautas Mačiulis, „Šątlrijos” tunto 
tuntininkas;

Į jūrų skautininko laispnį 
pakeltas j.ps. Rimantas Šarkis, 
Geelong, Vic.
* LSS Gintaro Vadovių Mokyklos 
Australijos Skyriaus vedėja rajone

paskirta ps. Rasa Statkuvienė. LSB 
Ąžuolo Vadovų Mokyklos Australi
jos Skyriaus vedėju paskirtas j.s. 
Rimantas Šarkis.
* L LSS Australijos Rajono ,St|o- 
vyklos („Didvyrių Žemės” metu eilė 
brolių-sesių už nuopelnus skautškoje 
veikloje LSB Vyr. Skautininko ap
dovanoti pasižymėjimo ženklais:

Už Nuopelnus Ordinu — v.s. fil. 
Balys Barkus;

Už Nuopelnus Ordinu su rėmėjos 
kaspinu — p. Jadvyga Šerelienė;

Tėvynės Sūnaus žymeniu — 
s.v.ps. Mindaugas Mauragis, s.v.v.sl. 
Romas Miniotas, s.v.sl. Rimgaudas 
Daukus;

Pažangumo žymeniu — s.v.pi 
Petras V olodka, si. Tomas Pullinen, 
sk. Raimundas Jurkšaitis, sk. Petras 
Kapočius, sk. Michael Šepokas.

v.š. B. Ž.

SSS ŽIDINIO 25-MEČIO SUEIGA

Kovo 22 d. į Lietuvių Klubą 
Bankstown’e (Sydnėjuje), sugužėjo 
gražus būrelis Sydnejaus Senųjų 
Skautų židinio sesių ir brolių savo 
metinėn sueigon.

Sueigą atidarė židinio tėvūnas, 
v.s. dr. Aleksandras Mauragis su 
vieneto dvimetės veiklos pranešimu: 
suruošta eilė sueigų, net kelios 
ekskursijos, rūpintasi skautiškos 
spaudos platinimu. Pareiškė padėką 
dviem ryškiesiem židinio vadovybės 
talkininkams — v.s. J onui Zindkui ir 
v.sl. Idonai Jablonskienei. Tėvūno 
pranešimą papildė spaudos 

platinimo reikalu J. Zinkus, židinio 
finansų — kanclerė, v.s.v.si. Irena 
Dudaitienė. Revizijos Komisijos 
aktą perskaitė brolis Povilas Protas.

Į naująją židinio vadovybę 
išrinkti: tėvūnu — v.s. dr. V ytaūtas 
Kišonas, kanclerė — sesė Milda 
Karpavičienė. Brolis V. Kišonas 
buvo šio židinio steigėjas. 
Pasitikrinus bylose buvo surasta, kad 
šiandien židiniui kaip tik sueina 25 
metai (židinys įsteigtas 1956 kovo 22 
d. Camperdown’e).

Gegužės 23 d. ruošiama ekskur
sija į Newcastle; žiemos metu — SSS 
Židinio 25-mečio paminėjimas ir kt.

V.s. Balys Barkus priminė apie 
prasidėjusį LSS Suvažiavimą ir 
židiniečių pareigą jame aktyviai 
dalyvauti. Jis taip pat prašė 
neužmiršti Australijos Skautų Fon
do, jį paremiant įvairiom progom, 
kaip pav. pagerbiant mirusius, vietoj 
gėlių duodant auką skautų fondui. 
Nutarta rūpintis sergančių židiniečių 
lankymu (apie sergančius židinįėčiai 
įpareigojami pranešti tėvūnui-kan- 
clerei, kurie pasirūpins jų lankymu.).

v.s. B. Ž
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Kernavės vokalinė grupė 
L. Chiapetta
Audra Aleknaitė
Rūta Kulytė
L. Chiapetta
V. Traškaitė
D. Kerelytė

Algirdo Grigaičio 
nuotraukos
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ZAUGĖ 
C.HICAG03E

Chicagos mugė — svečiai prie Ker
navės tunto sesių gaminių.

Chicagos mugė — Akad. Skautų 
Sąjūdžio spaudos prekystalis.

Chicagos mugė — Nerijos jūr. 
skaučių kampelis.

Aušros Vartų tunto ,,velniukai” 
linksmina mugės svečius. Chicagos 
mugės nuotraukos — J. Tamulaičio.

Chicagos mugėje — Aušros Vartų 
tunt-kė Ad. Izokaitienė ir Lietuvos 
Gen. Konsule J. Daužvardienė.
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SXA5JTI1 AIDAS
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629

ALp(LKA)3083
1981, Nr.5

dK'SMB 'K'SMB ®M
Mokytojas: — Algi, jei tu

Ponas Jonaitis: — Ar tai tavo 
' ■■ sviedinys, Sauliau?
Saulius: — Ar kur išdužo langai?
Ponas Jonaitis: — Ne, Sauliau!
Saulius: — Tadą šitas sviedinys 

mano!

» * ♦

Auksė: — Mūsų naujieji kaimynai 
turbūt labai neturtingi?

Lina: — Kodėl?
Auksė: — Kai jų vaikas pr« rijo centą, 

visi labai susirūpino!

Mama: — Kodėl tavo broliukas 
verkia? Ar nesakiau jam duoti 
ko tik jis nori?

Dukrelė: — Aš jam iškasiau duobutę, 
o dabar jis nori, kad tą duobutę 
atneščiau j kambarį ...

* * *

Žmogus, norįs pirkti šuniuką, 
klausia savininką:

— Ar šis šuo yra ištikimas?
— Taip! Kiekvieną kartą, kai aš jį 

parduodu, jis vis grįžta pas mane!

* * *

Sraigė lipo į vyšnią. Ją pamatė 
vabalas.

— Klausyk, — sako jis. — ta ne 
medyje dar nėra vyšnių!

Sraigė atsakė:
— Kol įlipsiu, jos jau bus 

prinokę . . .

- Pyragaičiai labai puikūs. Kokį smėlį jūs naudojate?

turi vieną dolerį ir tėvelis tau duotų 
dar vieną, kiek tada turėtum?

\lgis: — Vieną.
Mokytojas: — Tu nemoki skaičiuoti!
Algis: — Jūs nepažįstate mano 

tėvelio!

* * *

Mama?— Aš sužinojau, kad tu žaidei 
svieiniu ir nėjai į mokyklą!

Gedas: — Ne, mamyte! Jei netiki, 
galiu parodyti žuvis, kurias 
pagavau!

* * *

Mama pasižiūrėjo į Darių ir 
suriko iš nustebimo:

— Aš įkritau į purvyną, — tarė 
Darius.

— Su savo geriausiomis 
kelnėmis!

— Aš neturėjau laiko jų 
nusimauti!

7 4 i ?8 i
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