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PAKĖLIMAI į SKAUTININKU LAIPSNIUS

LSS Tarybos Pirmijos (1971. 
II. 2) posėdyje slaptu balsavimu, 
pagal slaptojo balsavimo komisi
jos 1971.11.18 akto duomenis,Lie
tuvos Nepriklausomybės Atstaty
mo šventės - Vasario 16 d. - 
proga į skautininkų laipsnius pa
kelti:

A. į skautininko laipsnį -

ps. kun. Dr. Jonas Kubilius, 
lSJ, Chicagoje; ps. Dr. Stepas Ma
ntas, Clevelande, ir ps. Ramutė 
Mickutaitė, Omahoje.

B. į paskautininko laipsnį -

v. si. Algimantas Antanėlis, 

Omahoje; v. si. Romualdas Cibas, 
Australijoje; v. si. Gediminas Dra
gūnas, Philadelphijoje.; v. si. kun. 
Dr. Steponas Matulis, Anglijoje, 
v. si. kun. Balys Pacevičius, Lon
done, Kanadoje; v. si. J. Algiman
tas Švilpa, Londone, Kanadoje; v. 
si. Romas Verbyla, Montrealyje; 
v. si. Vytautas Vidugiris, Los 
Angeles ir v. si. Vanda Zelenienė, 
Los Angeles.

Nuoširdūs sveikinimai pakel
tiesiems ir geriausi linkėjimai to
kiu pat prasmingu atsidėjimu ir 
toliau dirbti lietuvių skautijos la
bui!

v.s. A. Saulaitis,
LSS Tarybos Pirmininkas

SKAUTU AIDA REIKIA
NETIK SKAITYTI, 
BET IR JAM RAŠYTI
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KAM SVETIMI ŽODŽIAI,
JEI TURIME SAVU?

Sava kalba - viena iš svar
biausių tautybės žymių. Be to, tai 
esminė kultūros vertybė. Skautas 
myli savo tautą nepaviršutiniškai, 
o tikrai, nuoširdžiai. Tad puoselė
ti savą kalbą yra pirmaeilis sie
kimas ir - džiaugsmas. Gražiai, 
taisyklingai lietuviškai kalbėti ir 
rašyti - mūsų skautui reiškia ir 
asmens kultūros tam tikrą laipsnį.

Kalba - gyva vertybe, nuolat 
kintanti. Tad reikia nuolatinės 
meilės jai ugdyti,tobulinti, ©žmo
gaus prigimtis linkusi įklaidas,ir 
tik ryžtingom pastangom kylamo į 
tobulumą. Visą gyvenimą mes iš 
klaidų taisomės ir - mokomės.

Pasitaikė man paskaityti porą 
nr. Skautų Aido - ir pasigėrėjau: 
koks įdomus laikraštis, jaunystės 
dvasia spindintis! Rašiniai sklan
dus, graži, lengva kalba. Tik kai 
kurių bendradarbių raštuose viena 
kita klaidelė užkliuvo: būtų pra
vartu jų daugiau skautams savo 
spaudoj nei gyvojoj kalboj nebe
kartoti. Todėl čia jas paminiu:

Baranka - slavų žodis, o ru
sai ir lenkai mums ne broliai, 
net ne kartą skriaudą mūsų tau
tą. Tad vien iš savigarbos ne
maišykime savo kalbon jų žodžių. 
Juk turime savo skanų - riestainį!

Pečius - jau laisvoje Lietuvoje 
buvome tos slavybės atsikratę, ko 
ta piktžolė vėl pas mus dygsta? 
Juk tai - krosnis, virykla (dar ir 
duonkepė).

Skūra - tai oda, kailis, šikšna. 
Ypač netinka svetimybės poezijoj 
(nors tinka rimui).

Buika - net neskanu, lyg musė 
putroj, taip suteršia mūsų gražią 
kalbą. Verčiau mes valgykime - 
bandutę, bandelę, ragaišį, paplotį, 
kepaišį.

Bliuska - oi, mergytės, išmo
kime savą aprangą bei apyvoką 
lietuviškai reikšti, tebus tai sa
vigarbos švara, kaip geroms šei
mininkėms. Juk tai - striukė, 
trumpikė, palaidinė.

Cepelinas - kaip pipirą per
kandi, toks kartus prieskonis (ypač 
Kaziuko mugėj). Kam įsikandome 
vokiečio lakūno pavardę? Jis tik 
prieš keliasdešimt metų pagarsė

jo - aš dar gerai atsimenu jo pir
mą skridimą. Ogi tas mūsų ska
nusis valgis buvo jau gaminamas 
ir giriamas daug, daug metų anks
čiau ir turi ilgesnį amžių: tai 
didkukuliai.

Bakūžė - svetimas žodis bjau
raus skambesio (primena tą margą 
varlę, arba keiksmą). Kam mums 
su juo terliotis? Yra net keletas 
dailių atitikmenų: lūšna, trobelė, 
pirkelė, lūšnelė.

Bujoti - irgi keletą pakaitalų 
turime: klestėti, vešėti, tarpti.

Aršus - vietoj šito gudiško vi
sada imkime savą: smarkus,žiau
rus, piktas, atkaklus.

Mandras - šis žodis tinka tik 
pasipūtėliams, puošeivoms ir už- 
riestnosiams. O doras lietuvis to
kiu atveju pasako: putlus, išdidus, 
nupuikęs, gaidiškas.

Prietelis -įkyrus neklaužada, 
kad vėl grįžta pas mus, nors lais
vės metais buvo visiškai išvytas 
laukan su šluota. Tokią mielą są
voką užteršti svetimžodžiu yra 
tikra nuodėmė prieš savo gražią
ją, turtingąją kalbą. Tai - drau
gas, bičiulis, draugužis, bendras.

Velykų Bobutė - dievaži, šita 
baidyklė tiesiog pritrenkia, o net 
didžiąja raide rašoma, lyg kokia 
pagerbtinė! Viename Sk. Aido nr. 
net 9 kartus pakartota ir - žada 
kasmet atsibelsti, kaip negera 
viešnia. Lietuvoje margučius per 
Velykas atnešdavo grakštus bėgi
kas ilgakojis - Velykų Zuikis, arba 
Zuikelis, Kiškelis. O boba (arba 
bobelė, bobutė, bobšė) - turėjo net 
paniekos atspalvį, t.y., negera var
dą.

Tuo tarpu tiek. Be abejo, savoj 
kalboj teisėtai vartotini ir svetimi, 
būtent - mokslo (ypač technikos) 
ir kiti įvairūs tarptautiniai žodžiai, 
kaip geografija, elektra, radijas; 
taip pat tie įsisenėję žodžiai, ku
riems nepasirinkome dar pa
kaitalo, kaip - šviežias, bažnyčia, 
muilas. Bet griežtai įsidėmėtinas 
aukso dėsnis: niekada nevartojame 
lietuviškoje kalboje svetimžodžio, 
jei tai sąvokai turime savą žodį!

Balė V-tė
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TlKilrčiraU, BeMDROOMCNg 

sųąticJ&iA Kristaus wefts
IRpVtfr^A ~(f^TNAMO SKAUTė.)

Skautams ir skautėms paprastai labai sunku 
išmokti morzės abėcėlę, ©kelionės ženklus jau 
greičiau galima suprasti. Dažnai jųnevartoja- 
me, išskyrus stovykloje ar iškyloje, bet ir pa
sitaiko, kad galima kito žmogaus gyvybę išgel
bėti, jeigu moki signalizuoti (per potvynį, kal
nuose, jūroje). Jeigu žmonės pažįsta tuos pa
čius ženklus, jie gali susikalbėti, perduoti ži
nią.

Iš religinių ženklų geriausiai žinomas yra 
kryžius. Dažnai namie, mokykloje ir būkle yra 
kryžius lietuviško stiliaus. Jis reiškia, kad 
visus jungia vienas tikėjimas ir bendra meilė, 
kaip nupiešė jauna skautė.

Iš skautiškų ženklų visi pažįsta lelijėlę ar 
rūtelę. Viena Argentinos lietuvaitė nupiešė, 
kaip lietuviai gyvena labai toli, skirtinguose 
kraštuose. Lietuvius skautus, gyvenančius pla
čiame pasaulyje, jungia skautų dvasia, tie 
patys tikslai, skautiški išgyvenimai, dainos, 
stovyklos, žaidimai. Visi nešiojame tą pačią 
lelijėlę ar rūtelę, mūsų skautiškos šeimos ir 
draugystės ženklą.

s. kun. A. Saulaitis, S.J.
Kryžius Bako stovyklavietėje

G. Plačo nuotr.
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ŠILUMA
DVELKIA

KOVAS
Su šiltesnio, pavasariško vėjo 

dvelktelėjimu atskuba pas mus 
kovo mėnuo. Tuo laiku vyksta di
delės žiemos ir pavasario grum
tynės - tikra kova. Kovui bai
giantis, aiškiai ima laimėti pava
saris, kviesdamas visus žiemoti 
išskridusius paukštelius - gies
mininkus grįžti į savo kraštą. 
Šis metų laikotarpis mūsų liau
dyje buvo taip apibūdinamas: "Ko
vo mėnesį naktį braška (šąla), 
dieną teška (laša)". Visur ima 
rodytis pirmieji atgimstančios 
gamtos ženklai, ypač po ištirpusia 
sniego danga laisviau pradedanti 
alsuoti žemė. Šiose grumtynėse 
silpstančios žiemos narsumą gra
žiai aprašo Kr. Donelaitis savo 
poemoje "Metuose":

"Šalčio pramonės su ledais 
sugaišti pagavo
Ir putodamas sniegs visur į 
nieką pavirto."

Etimologiškai gi kovo mėnesio 
pavadinimas yra susijus su paukš
čio kovo vardu. (Kovas - panašus 
į kranklį paukštis juodomis, žvil
gančiomis plunksnomis, kuris į 
Lietuvą atskrenda apie kovo mėn. 
vidurį.)

Šio mėnesio pradžioje - kovo 
4 d.- švenčiame Lietuvos jauni
mo ir skautų globėjo šv. Kazi
miero šventų. Sis labai jaunas, 
vos 25 m. sulaukus, jaunuolis mi
rė džiova, tačiau savo kad ir 
trumpu, bet tauriu ir skaisčiu 
gyvenimu amžiams pririšo prie 
savęs lietuvių širdis. Šv. Kazi
mieras, antrasis Didž. Lietuvos 
kunigaikščio Kazimiero sūnus, 
nors ir karališkosios šeimos na
rys, buvo labai nuolankaus būdo, 
gailestingos širdies ir be galo pa
maldus. Dar jam gyvam tebesant, 
jo tarpininkavimu įvykę stebuklai 
iškėlė šį skaistų jaunuolį į pa
garbiausią šventųjų vietą mūsų 
tautoje. Dėl taurių jo būdo savy
bių ir lietuviai skautai jį yra pa
sirinkę savo globėju.

* * *

KAZIUKO MUGĖ, arba turgus, 
(sutrumpintai ir Kaziuku vadi
nama) vyksta kasmet Vilniuje, šv. 
Kazimiero šventės proga. Ji tę
siasi net 3 dienas. Manoma, kad 
tas prekymetis atsirado po šv. Ka
zimiero palaikų perkėlimo į Vil
niaus katedrą, taigi nuo 1636 m. 
į šią mug^ suvažiuodavo daugybė 
ūkininkų is plačių apylinkių, atsi- 
veždami žiemos metu .pagamintų 
savo rankų dirbinių. Čia galėjai 
gauti visko, pradedant riestainiais 
(baronkomis), vilnietiškomisver
bomis, baigiant vežimais, rogė
mis ir 1.1. Šio margaspalvio tur
gaus paįvairinimui universiteto 
studentai suruošdavo dar ir kaukių 
vaikštynes.

** *
Beveik be išimties visą kovo 

mėnesį galima vadinti liesuoju mė
nesiu, nes tai - gavėnios metas, 
kai žmonės pasninkaudavo ir ne
kantriai laukdavo Velykų, nes tada 
galės vėl sočiai mėsiškų patiekalų 
prisivalgyti. Gavėnioje valgyti mė
są buvo laikoma didele nuodėme. 
Taip pat buvo tikima,kad gavėnio
je negalima žiūrėti į veidrodį,o tik 
į savo atspindį vandenyje. Gavė
nios metu nebūdavo jokių pasi
linksminimų, vestuvių, dainų ar 
šokiu. Gavėnios vakaronėse būda
vo giedamos tik giesmės arba

Šv. Kazimieras prie bažnyčios durų

V. Storasta - Vydūnas

liūdnos dainos, skirtos gavėnios 
metui. Tai vis mūsų protėvių se
novės papročiai, kurių ano meto 
žmonės labai prisilaikydavo.

***

Kovo mėnesį yra gimę nemaža 
mūsų rašytojų: P. Andriušis, J. 
Biliūnas, St. Būdavas,-A. Gustaitis, 
J. Kaupas, G. Petkevičaitė - Bitė, 
J. Petrėnas - Petras Tarulis, B. 
Raila, J. Snapštys - Margalis, J. 
Švaistas, V. Storasta - Vydūnas, 
knygnešys J. Bielinis, kalbininkai 
J. Balčikpnis, Pr. Skardžius
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rūtaar RUTH?
Gyvename svetimame krašte, 

ir svetima įtaka net nejučiomis 
skverbiasi į mūsų gyvenimų. To
dėl pastangos reikalingos tai įta
kai sustabdyti ir nugalėti: tai - 
mūsų kova.

Neužtenka tik pasakyti sau: esu 
lietuvaitė, bet reikia tų lietuvišku
mą pabrėžti, ugdyti ir pergyventi. 
Būtinai turime pažinti savo kraštų 
turtinga istorijų, papročius,tradi
cijas, tautosaką ir t.t.,o svarbiau
sia gerai mokėti ir kalbėti save 
kalba. "Gera - svetima kalba kal
bėti, bet gėda - savosios nemokė
ti.," Atimk tautai kalbą, ir tauta 
ioiiyks. Esame skautė s lietuvaitės, 
todėl kalbame lietuviškai ir suei
gose, ir tarp savus, ir su kitais. 
Tai yra mūsų tautinė pareiga. Kal
bai pagilinti ir praturtinti - reikia 
skaityti. Todėl perkame knygas, 
prenumeruojam žurnalus ir lai
kraščius, tik skaitydamos, sekda

KAI ŠIRDIS IŠ DŽIAUGSMO ŠOKINĖJA

Neseniai teko susitikti su ke
letu liątuviškosios visuomenės vei
kėjų. Žodis po žodžio, užkliudėme 
jaunimą. Vienas ėmė pasakoti,kaip 
jo draugijoje pasireiškė jaunuoliai, 
ir kad jis esąs laimingas: bus kam 
draugijos veiklą tąsti toliau. Pami
nėjo tris ar keturias pavardes. Visi 
jie - skautai. Tardamas, kad tai 
natūrali kasdienybė, labai papras
tai pareiškiau: "Tai mūsų auklėti
niai". Sakydamas "mūsų’1, turė
jau mintyje Lietuvių Skautų Bro
lijų.

Taigi, pasakiau ramiai, šaltai, 
tačiau širdis šokinėjo iš džiaugs
mo. Štai, po daugelio metų, čia 
sukapotas bulves su visuomenės 
veikėjais bekramtant, kaip iš dan
gaus pradeda kristi atpildas. Už
mokestis už daugelį, rodos tik 
žaismingai praleistų valandų,kada 
dažnai numodavai ranka į tuos 
krykštaujančius padarus, kurie net 
apie Gediminų nieko nežinojo, o 
LSB įkūrėju laikė šv. Jurgį. Nors 
kiek buvo jiems sakyta, kad lietu
vius skautus įkūrė Jurgėla... Ir 
štai kas nors tau praneša: tokie 
ir tokie (visi skautai) dabar yra 
pasižymėją mokslo, išradimų ir

mos ir įsigyvendamos į lietuviš
kas problemas, mes tikrai palai
kysiu! lietuvišką spaudą.

Tikrai liūdna, kai daugelis 
ieško savo tautos praeities ir 
stengiasi iškelti savo kraštą Tau
tų Sąjungoje, mes -lietuviai, turė
dami tokius tautinius lobius ir di
dingą praeitį, gėdinamės pasisaky
ti, jog lietuviai esame! Dar blo
giau - ne tik neprisipažįstam savo 
kilmės, bet dar slepiamės,iškrai
pą savo vardus: iš Rūtos pasidaro 
Ruth, iš Audros atsiranda Audrey, 
iš Danutės - Donna... Kur mūsų 
tautinis susipratimas, kur mūsų 
pačių savigarba?

Tikra lietuvaitė skautė ne tik 
neslepia savo tautybės, bet kiek
viena proga savo tautą iškelia, 
savo kilme didžiuojasi. Suranda 
progų papasakoti apie Lietuvą ir 
supažindinti svetimtaučius su mū
sų papročiais, menu, muzika, tau
tiniais šokiais ir t.t. Graži tautos 
reprezentacija - svarbus įnašas 
tautos kovoje už laisvą ir nepri
klausom ybą.

s. N. Grinienė

visuomenės žmonės.
Clevelando vadovų suvažia

vime, besidžiaugdamas tų buvu
sių šelmių gražiais darbais, dva
sios pakilime šūktelėjau: "Štai 
mūsų ordinai ir medaliai!" Atseit, 
tie pramuštgalviai, kuriems ne 
kartų norėjosi su skautiška lazda 
per pečius užtvoti. Koresponden
tams ta mintis patiko ir laikraš
čiuose pacitavo. Prisipažinsiu, ir 
man patinka. Tie gyvieji medaliai 
mūsų širdis priverčia smarkiau 
plakti, ir džiaugsminga apie juos 
išgirsti ir pačiam patirti. Kad ir 
pasiginčyti su jais. Žiūrėk, anais 
metais per stovyklos rajonų bėgo 
žliumbdamas paskui išvažiuojantį 
tėvų: "Namo noriu". Dabar gi sto
vyklos rengimo posėdyje savo pa
tarimus duoda, kaip jaunimą reikia 
auklėti naujais metodais.

Labai miela ir labai smagu su 
naujaisiais vadovais pabendrauti. 
Pasijunti, lyg prieš veidrodį sto
vėdamas, kur staiga pamatai ir 
save dar jauną.

v.s. Vladas Vijeikis
būvąs LSB Vyr. Skautininkas

DALYVAUKIME FOTO 
KONKURSE

Lietuvių Foto Archyvas kviečia 
visus lietuvių kilmės asmenis da
lyvauti 1971 m. nuotraukų ir skai
drių konkurse. Už geriausius kū
rinius skiriama:

I- ji premija - 100 dol. už ge
riausią kūrinį: juoda-balta nuo
trauką arba skaidrą. Mecenatas: 
Chicago Savings and Loan Assn.
II- ji premija už spalvotą skaidrę - 
50 dol. taupymo lakštas (Savings 
Bond), skiria Midland Savings and 
Loan Assn. III-ji premija už spal
votą skaidrą - 25 dol. vertės 
daiktų, skiria Furniture Center, 
Inc.

II- ji premija už juoda-balta 
nuotrauką - 50 dol. vertės taupy
mo lakštas, skiriaHolsumBakery.
III- ji premija už juoda-balta nuo
trauką - 25 dol. vertės daiktų, 
skiria Norman Burstein Furs.

Sekantys trys paminėtini kūri
niai abiejose grupėse bus taip pat 
apdovanoti. Skaidrių grupėje: pir
mas - 20 gal. benzino iš Rock
well Standard Station, antras - 
pietūs dviem Sharko's restorane, 
trečias - butelis konjako iš Knights 
Inn. Juoda-balta nuotraukų gru
pėje: pirmas - kelionės žadintu
vas, dovanotas Evans Funeral 
Home, antras - pietūs dviem 
Sharko's restorane, trečias 
pietūs dviem Diamond Head resto
rane.

Konkursinės nuotraukos ir 
skaidrės priimamos iki š.m. spa
lio 15 d. Platesnės informacijos 
ir konkurso taisyklės gaunamos 
pas konkurso vedėją John G. Evans, 
Jr. 6845 So. Western Ave. Chicago, 
Ill., 60636.
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APIE ŽMOGŲ, 

APIE S KAUTA. 

IR APIE 

SKAUTININKĄ.

STEPĄ,
KAIRI
PRIEŠ METUS 

IŠKE LIAVUSĮ...

Pasakoja v.s. Česlovas 
Senkevičius

Pirmą kartą jį pamačiau Vo
kietijoje, mažoje Timmendorfer 
Strand stotelėje. Ilgas skautiškas 
traukinys, surinkęs 1948 m. va
sarą veik visus britų zonos lie
tuvius skautus ir skautes, atsi
rėmė Baltijos krantuose. Žinojo
me - čia kur nors statysime pa
lapines Trečiajai Tautinei Stovy
klai.

Perone mūsų laukė būreliukas 
stovyklos pionierių ir pats sto
vyklos viršininkas - v.s. Stepas 
Kairys. Dar ir šiandien matyte 
matau, kaip skautininkas Vilius 
Bražėnas, iššokęs iš traukinio, 
puolė ant kaklo Stepui. Tie du 
draugai buvo senai nesimatę ir 
bučiavosi. Mano Švyturio skautai 
ir skautės teigiamai komentavo šį 
jiems neįprastą reginį: skautas 
skautui brolis.

Po to sktn. Stepo nebemačiau 
net keletu dienų. Tik bestovyklau- 
damas sužinojau, kad dėl pareigų 
šeimoje ir universitete jis turėjo 
važinėti pirmyn ir atgal tarp na
mų ir stovyklos.

***

Noras išvykti į užjūrius dilgi
no tada kiekvieną. Pasibaigus Tre
čiajai Tautinei ir 1948 m. vasarai, 
ėmė irti Vakarų Vokietijoje at
kurtas darbas. Mūsų vadovybė pra
dėjo rūpintis, kaip tvarkingiau per
sikelti į užjūrius, kad skautavi- 
mas nesustotų.

Reikia pripažinti, kad gerų 
strategų rankose buvo sudaromi 
planai. Užjūrių kraštams paskirti 
įgaliotiniai, vos ten nuvykę, ėmėsi 
organizavimo darbo, ir jokio nu
trūkimo niekas nejautė. Dar man 
Vokietijoj būnant ir 1949 m. sto
vyklaujant su savo tuntu "Šventa- 
ragyje", atėjo žinia, kad brolis 
Stepas su savo šeima iškeliavo į 
Kanadą, į kurią buvo pakviestas 
Frederictono universiteto. Dar ta
da aš nežinojau, kur ir kada emi
gruosiu. "Švyturio" tuntas "švie
tė" vienas iš nedaug belikusių Vak. 
Vokietijoje. Bet jau 1950 m. pra
džioje teko apsispręsti - pakilome 
su žmona į Kanadą.

Brolį Stepą vėl sutikau Toronte. 
Atsimenu, buvo skautininkų ramo
vės sueiga kaip tik tą savaitę, kai 
atsikėliau gyventi į Torontą.- Susi
rinkome pas brolį Zigmą Paulionį, 
tuometinį Kanados rajono vadeivą 
(miręs 1969 m.). Ramovės seniū
nas senas vilkas v.s. Kęstutis 
Grigaitis pristatė mane ir supa
žindino su tais, kurių nepažino
jau. Nebeatsimenu, kuris skaitė 
pašnekesį apie šv. Kazimierą. Dis
kutavome, paskui p. Grigaitienė 
mus vaišino kava ir pyragaičiais. 
Sueigai pasibaigus, brolis Stepas 
paprašė, kad parašyčiau keletą 
minčių apie šv. Jurgį balandžio nr. 
"Skautų Aidui". Sutikau. Brolis 
Stepas jau varė antruosius reda

gavimo metus ir vis plėtė savo 
bendradarbių ratą.

Dėl to straipsnelio §v. Jurgio 
šventės proga ir aš patekau į tą 
ratą. Prisipažinsiu: man patiko 
spaudos darbas ir juo tolyn, juo 
gilyn į jį smegau.

***

Menu: sėdime prirūkytame 
kambaryje prie naujo "Skautų Ai
do" numerio: redaktorius brolis 
Stepas, meninės dalies tvarkytojas 
Viktoras Bričkus ir aš,laužytojas, 
korektorius, savo skyriaus redak
torius. Visi užsiėmę darbais, visi 
pilni rūpesčio. Valandos bėga. Nie
kas jų neskaičiuoja. Virtuvėje 
Irena - Stepo žmona ir mano 
Ukmergės laikų klasės draugė - 
verda arbatą, ieško sausainių, 
piausto sūrio. Viskas naktipie
čiams. Kažkada po dvyliktos geria
me, užkandžiaujame. Poilsis, bet 
toks netikras ir pavėluotas. Atsi
sveikiname, bandome eiti namo. 
Brolis Stepas palydi. Kalba apie 
būsimą laikraščio numerį, planuo
ja. Nueina per toli nuo namų. Tada 
jį lydžiu atgal. Kaip įsimylėjusi 
porelė vaikštome pirmyn - atgal. 
Gatvėse jau seniai viskas nurimę. 
Belieka mudviem tik kelios valan
dos atsigauti prieš rytmetį, kada 
keliamėp ir važiuojame į darbą - 
ne dvasiai, bet kūnui tarnauti... 
Ir taip kas savaitę, kas mėnesį, 
kasmet.

***

Stepas dirbdavo tokiu nuošir
dumu ir atsidėjimu, kad sunku ir 
įsivaizduoti. O dėl klaidelės ar 
kokio nepasisekimo taip išgyven
davo, kad minėdavo kiekviena pro
ga. "Skautų Aidas" buvo renkamas 
ir spausdinamas "Bangos" spaus
tuvėje, kuri tik pradėjo savo pir
muosius žingsnius ir, savaime su
prantama, neapsieidavo be techni
nių klaidelių ar kitokių trūkumų. 
Kartą buvo spausdinamas Fausto 
Kiruos eilėraštis, kurio pirmoji 
eilutė buvo: "Kai nuklystu tarp 
šešėlių"... Renkant tekstus IBM 
mašinėle, reikėdavo lietuviškus 
akcentus ranka sudėti. Buvo pa
miršti stogeliai ant žodžio "še
šėlių". Taigi tą eilutę visi skaitė: 
"Kai nuklystu tarp seselių"... Ši
tą klaidelę brolis Stepas prisimin
davo eilę metų.

***
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1952 m. Akad. skautų Stovykloje Oberlin, Ohio 
mums pozuoja skautininkai V. Bražėnas, M. Bu
drienė ir St. Kairys.

V. Bacevičihus nuotr.

Beveik tris kadencijas iš eilės 
išbuvęs LSB Vyriausiu Skautininku 
ir kartu redagavęs "Skautę Aidą", 
1956 m. pasijuto pavargęs ir 
laikraščio redagavimą perdavė 
man.' Kaip aš stovėjau visą laiką 
kartu su juo, taip ir jis dabar buvo 
su manim. Ko paprašytas, visada 
man padarydavo - tiksliai, punktu
aliai, kruopščiai. Brolijos vadi- 
joje ėjau spaudos skyriaus vedėjo 
pareigas, ir mudu ruošėme antrą
ją lietuvišką "Skautybė Ber
niukams" laidą. Po to darbo juo
kėmės, kad rodyklės sudarymas 
mums atsiėjo 30 darbo valandų. 
Per tą laik<ą išgėrėme arbatos ir 
prigalvojome nebūtų naujadarų. 
Vadijos posėdžiuose brolis Stepas 
nebuvo griežtai pirmininkaujantis. 
Kai kada visai be reikalo kiti 
šnekėdavo, ekskursuodavo į šalis 
ir jis visa tai toleruodavo, iš
tęsdamas posėdžius iki kelių va
landų. Į kiekvieną savo vadijos 
narį žiūrėdavo kaip į asmeninį 
draugą, su kuriuo reikia pasišne
kėti. Labai nustebdavo ir niekada 
nepamiršdavo, kai kartais tie 
draugai ir broliai io nesuprasdavo 
arba elgdavosi priešingai, sugestijų 
ar net nutarimų nepaisydami.

***

j, Nueinu sykį pas brolį Stepą. 
Žiūriu - jis prie savo pianino. 
Sėdi, nesikelia ir sako:

- Paklausyk...
Jis skambina ir dainuoja " Lau

žai liepsnoja vakaruos"...

- Vilius atsiuntė žodžius. Dir
bau... - kaip atrodo... Padainuo
kim...

Mes dainavome. Jis jau mokė
jo, aš mokiausi. Skambėjo Ke
tvirtosios Tautinės Stovyklos dai
na. Netrukus skambėjo visas au
tobusas, kuriuo važiavome į Pon
tiac, Mich. 40 m. Lietuvių Skautų 
Sąjungos sukakties švęsti. O pri
simenu, kiek buvo ruošos darbų, 
tą stovyklą organizuojant. Mačiau, 
kokį didelį darbą turi atlikti ren
gėjai ir kokia milžiniška atsako
mybė užgula tokiomis progomis 
vadovybę. Tos stovyklos metu bro
lis Stepas buvo apjuostas "Gele
žiniu Vilku", įvertinant jo ski
riamą gyvenimą lietuviškajai 
skautijai.

***

Brolis Stepas diriguoja paskutinį kartą... 1970 m.
Vasario 16-sios minėjimas Toronte.

Ą. Valiūno nuotr.

Romuva. Vakaris supa šešias 
aukštai iškeltas vėliavas. Ežere 
balti burių trikampiai. Tylu. Po
ilsio laikas stovykloje.

Ant kalno tarp mėlynų uolų pa
statytoje palapinėje girdėti brolio 
Stepo smuikas. Garsai ataidi toli
mais miškais. Smuikas - jo vie
natvės draugas. Atsimenu Stepą 
smuikininką: Bernelių mišių kon
certai, "Skautų Aido" 40 m. su
kaktuvinis koncertas, minėjimai. 
Visur pakviestas neatsisakydavo 
dalyvauti, čia jis ilsisi, pakarto
ja ką nors. Smuikuos prie laužo.

Paskui matysi jį atsisėdusįkur 
valgyklos kampelyje ir berašantį. 
Tai garsieji Mikės Švilpos laiškai 
eina iš jo plunksnos. Kiekvieną 
vasarą, kiekvieną dieną Mikė 
Švilpa rašydavo savo tėvams apie 
Romuvos stovyklą... Mažieji juok
davosi save tuose laiškuose su
radę. Tai būdavo labai tikslus 
vilkiukų pasaulio supratimas, ir 
čia Stepas pasirodė kaip vaikų 
psichologas.

***
- Jaučiuosi pavargęs, -pasa

kydavo kai kada man. - Pareinu 
iš darbo ir krintu kaip maišas... 
Paskui atsikeliu ir po vakarienės 
vėl galiu ką nors padirbėti. Ne
žinau, kas yra, bet nebe taip 
jaučiuosi, trūksta ugnies, norisi 
pasiimti kokią knygą ir ramiai 
pabūti... Liksiu prie to, kas man 
dabar labiausiai patinka... Dar 
galima padaryti, dar galima...

Labiausiai patiko kanklės,sku
dučiai, birbynės. Atsidėjo tam dar
bui įprastu nuoširdumu. Kaip vai
dila keliavo iš namų į namus,mo
kydamas skautes kankliuoti, skau
tus skudučiuoti. Didelės kantrybės
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ir ištvermės reikalaująs darbas se
kėsi. Vis daugiau" ir daugiau apie 
save subūrė liaudies- instrumentų 
mėgėjų, bet viskas aiškiai ribojosi 
tuntų rėmuose. Jis ir čia dirbo 
savo antrajai šeimai - skautams. 
Jo nuomone, ir skautai gali turėti 
tautinius šokius, chorus, an
samblius, sporto komandas.

***

1970 m. Vasario Šešioliktosios 
minėjimas. Tūkstantinė lietuvių 
minia. Kalba buvus Kanados mi- 
nisteris pirmininkas John Diefen- 
baker, Toronto jaunimo sambūrių 
atliekama meninė programa. Lau
kiame savųjų pasirodymo - lau
kiame brolio Stepo ir jo ansamblio. 
Pakilus uždangai, prieš akis mar
gaspalvės mūsų uniformos,raudo
ni, mėlyni, geltoni kaklaraiščiai. 
Kanklės, skudučiai ir pirmų kartų 
viešumon išvedamos birbynės. 
Brolis Stepas pasirodo scenoje. 
Žinau, kaip jis jaudinasi, net iki 
skausmo. Viskas puikiai pasiseka. 
Ovacijos ir fotografų blyksčioji- 
mai. Sutinku jį po minėjimo ko
ridoriuje. Akys žiba, bet veide 
nuovargis. Pasakau, kad labai pui
kiai viskas praėjo. Bet, prisipa
žinsiu, jo veide nebemačiau įpras-

v.s. Stepas Kairys sveikina 
IV-sios Taut.Stov. dalyvius

to džiaugsmo, kurį sukelia pasise
kimas. Mačiau nuovargį, abejingu
mų, gal net skausmų. Pagalvojau, 
kad Stepui reikia ilgesnio poilsio.

***

į amžinuosius namus nuėjo il
sėtis po mėnesio nuo to koncerto. 
Kovo 25 d. didžiųjų Velykų savaitę 
skambina man s. O. Gailiūnaitė.
- Tai jau nebeturime Stepo, - ji 
man pasako trumpai ir aiškiai.

Aš netikiu. Netikiu. Ne. Dar 

vakar telefonu kalbėjau. Iš darbo 
darban jis man dažnai paskam
bindavo.

Rytojaus dienų laidotuvių ko
plyčioje atradau brolį Stepų iš
blyškusį, ramų, ir užsimerkusį 
tarp gėlių ir nustebintos, ver
kiančios minios. Jis mirė ir iš
keliavo nė sudie seniems drau
gams nepasakęs...

O vis dėlto jis gyvas. Tai kas, 
kad trispalve apdengta karsta ne
šėme; tai kas, kad nuleidome į 
žemę ir kapų vainikais apdėjome; 
tai kas, kad su juo nebesusitin
kame, nebekalbame, nebegirdime 
jo žodžių, nebegeriame arbatos, 
nebevaikštome Romuvos aikštėse 
ir miškuose, nebevažiaojame 
drauge į stovyklas, suvažiavimus, 
sueigas, posėdžius, nebematome 
šeimų suėjimuose... Tai kas...

Jis lieka gyvas visiems lie
tuviams, ypač skautams ir skau
tėms. Padarė viskų, ką galėjo. 
Jis buvo vienas, bet dažnai dir
bo už kelis. Jis gyveno vienų 
gyvenimų - trumpų, bet ryškų 
ir prasmingų, skautiškų pilna to 
žodžio prasme: tarnavo kitiems 
ir laimę rado, būdamas naudin
gas savo broliams ir arti
miesiems.

v.s. C. Senkevičius

v.s. Stepas Kairys V-je -pautįnįje Stovykloje (pačioje dešinėje). Nuot-r. J. Gierštiko
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TAIS BIČIULIAIS- PAUKŠČIAIS.
LETA5 PIENINIU.,KAIP GAMINTI PAUKŠČIU 

NAMELIUS“ INKUOS.

SKVLES DŲDISį .
/ Z.VLEI......

KREGŽDEI.... IŠ"
KARALIUKUI.. IŠ
KĖLĖJAI........2vz"
PELĖDAI.........3"

INKILUS MĖGS
TA karaliukai

DUGNE IŠGRĘŽIAMOS 
SKYLUTĖS VANDENIUI 
IŠTEKĖTI

INKILUI PAPUOŠTI 
TINKA LIETUVI? KA 
ORNAMENTIKA

KAD NERŪDYTU, GERIAUSIA 
NAUDOTI VARINES ARBA

ALUMIN. VINELES
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KAZIUKO

^_Jusipažinkime su sesėmis Rima ir Lina ir broliais skau
tais Linu ir Rimu. Jie ruošiasi eiti į Kaziuko mugę. Kitame 
lape yra jų drabužiai ir kiti Kaziuko mugei reikalingi priedai.

Iškirpę "seses-brolius" bei jų drabužius, aprenkime 
kiekvieną jam ir jai skirta apranga. Kad būtų gražiau, ga
lima nuspalvoti, o kad lėlytės stovėtų, kitoje pusėje prikli
juoti kietesnio popieriaus atramėlę.

Nepameskime šių brolių ir sesių, pasidėkime į atskirą 
voką, nes sekančiuose Skautų Aido numeriuose vėl kartu 
su jais keliausime ir stovyklausime.

Sį gražų darbelį paruošė Aušros Vartų tunto vyr. skautė 
v.si. Gražina Maleckaitė.
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BUDŽIO NUBURIUOTU KELIU
Šių metų kovo 12 d. sueina 49 

metai, kai Kaune Jul. Jurgėlos ini
ciatyva buvo įsteigti mūsų jūrų 
skautai, o su pirmąja vasara Lie
tuvos upėse ir ežeruose atsirado 
ir pirmieji buriniai bei irkliniai 
pastatai.

Mūsų jūreiviai tikrai "pasi- 
yrė" į priekį, kai 1926 m. Liet. 
Moterų Tautiniam laivynui Remti 
Sąjunga nupirko Klaipėdos skau
tams laivą! Ir ne šiaip sau vai
telį, o 23 t. burinį kuterį ("Ma
laya", statytą 1919 m. Kielyje), 
968 kv. pėdų burių ploto, 47 pėdų 
ilgio, 6 pėdų gremzlės. Atremon
tuotas pastatas pavadintas Budžiu.

Septynerius metus Budys nardė 
Baltiją, aplankydamas Rygą, Got
landą, Kopenhagą, Karaliaučių ir 
kitus uostus; jame atliko praktiką 
jūrų broliai, vėliau tapą ne tik 
skautų, bet ir bendrai liet, buria
vimo sporto vadovais.

Toronto jūrų skautų burlaivis 
Kastytis, vedamas j.ps. P.Gorio 
mokomoje kelionėje.

"Mariokai", gyveną Lietuvos 
gilumoje, taip pat nesnaudė: kas 
vasarą jie atlikdavo vandens ke
liones, dažnai savo tikslu pasi
rinkdami Klaipėdą ir Kuršmares. 
Ypač veiklūs buvo Kauno j. skau
tai, kurių vienas laivas (bene Min
daugo) persiformavo į studentų 
korporaciją Jūrą. Vienetai veikė 
Panevėžy, Mažeikiuose, Biržuose, 
Ukmergėj, Tauragėje ir kitur. O 
gal tik retas žinome, kad biržie
čiai buvo įsitaisą "laivų statyklą", 
statydami burines valtis net ki
tiems vienetams!

Ne retos buvo masinės baida
rių iškylos, o 1935 m., pasaulio 
lietuvių kongreso metu, Nemuno 
parade dalyvavo 115 j.s. baidarių!

Jūrų skautų darbo vaisiai džiu
gūs, nes lietuviškojo prekybos lai
vyno (o ir karo laivyno užuomaz
gos) vadovybėje apie 80% asmenų 
buvo perėją jūrų skautų eiles.

Gero vėjo į 50-tuosius jūri
nius metus!

Olė

Ant. Bernotas
PASIKALBĖJIMAI APIE 

PAŠTO ŽENKLUS
24. GINKLAI

r ginklai sudaro atskirą "topi- 
cals" skyrių. Tiesa, su ginklais 
pašto ženklų nėra daug, 

oet ir čia, gerai pasirausę, galė
site sudaryti neblogą rinkinėlį. 
Ginklai kai kur ant pašto ženklų 
vaizduojami atskirai, kitur kartu 
su kareiviais, kovos lauke ar pan.

Ir šiuo atveju pradėsime nuo 
Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Bene pirmąjį pašto ženklą su 
artilerijos baterija JAV išleido 
1926 m., minint White Plains kau
tynes. Praėjusio karo metu, 1940 
m., vėl buvo išleistas 3 c. pašto 
ženklas su priešlėktuvine patran
ka. 1961-65 m., minint pilietinio 
karo 100 metų sukaktį, buvo išleis
ti penki pašto ženklai,kuriuose pa
rodyta senovinė f orto patranka, ka
rys kovos lauke su šautuvu, du be
sikauną kariai, patranka miške ir 
karys prie šautuvų gubos.

Vokiečiai ir sovietai praėjusio 
karo metu taip pat išleido daug paš
to ženklų, kuriuose parodytos kau
tynės, tankai, kovos lėktuvai,metą 
bombas, šarvuočiai, artilerija, 
pėstininkai ir kavalerija puoli
mo metu. Austrija dar Pirmojo 
Pasaul. karo metu, tai yra - 1915 
metais, išleido 5 primokamų pašto 
ženklų seriją , kurioje parodyti 
pėstininkai apkasuose, kavalerija 
puola, sunkioji patranka, karo lai
vas ir tuolaikinis lėktuvas.

Bet įdomiausias dvi su ginklais 
pašto ženklų serijas pernai išleido 
Čekoslovakija. Abiejose serijose 
parodyti senoviniai ginklai: pa
trankos, šautuvai, pistoletai, su 
jais vartotos kulkos, net tų ginklų 
brėžiniai ir skerspiūviai. Ženklai 
gražiai spalvoti ir verti dėmesio.

Be to, čia galėtų būti priskirti 
ir įvairūs pirmykščiai ginklai, kaip 
lankai ir strėlės, ietys, kovos kir
viai, kardai ir durklai,.net fechta- 
vimosi špagos ir pan.

Ant. Bernotas

Nr. 65 Sunkioji patranka pozicijoje 
(Austrija, 1915 m.)

ŠVARUMAS IR TVARKINGUMAS

Žinoma, reikia būti švariam ir 
tvarkingam. Jei nori būti gerbia
mas, reikia būti tvarkingam ir pa
rodyti gerą pavyzdį kitiems. Jei 
šitų dviejų dalykų nebūtų, gyveni
mas nebūtų malonus nei mums, 
nei kitiems. Švarumas turi matytis 
ne tik drabužiuose, bet ir elgesyje 
ir mintyse. Tai parodo mūsų cha
rakterį ir namų išsiauklėjimą. 
Prie tvarkingumo priklauso ir 
punktualumas.

Arvydas Vaitkevičius
Cicero, III.
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glares
JŪRŲ SKAUTĖMS -35 METAI
Žmogaus gyvenime 35 metai 

ženklina stiprų fizinį pajėgumą, 
protinį subrendimą, darbingą gy
venimo laikotarpį. Organizaciniam 
vienetui ši sukaktis yra tik jaunys
tės pradžia. Ir šis jubiliejus labai 
gerai derinasi su jaunyste ir idea
lais žydinčiais Seserijos jūrų 
skaučių veidais, nuėjusiais ar be
einančiais skautiškosios rūtos ir 
inkaro keliais.

Ilgesnį laiką žengiant lietuviš- 
1< >s skautybės keliu bei plaukiant 
ji .r into skautavimo laivais, šian
dien žvilgsnis sustoja prie mažo 
uniformuotų jūrų skaučių būre
lio, Kaune 1936 m. žygiavusio 
Laisvės Alėja per šv. Kazimiero 
šventų. Nežinoma tiksli data, kada 
buvo suorganizuotas pirmasis Se
serijos jūrų skaučių vienetas. To 
įvykio liudininkai aiškina,,kadpir
moji jūrų skaučių BIRUTES valtis 
buvo įsteigta Kaune prie Stud. 
Skaučių Draugovės Nepriklau
somybės šventės proga, 1936 m. 
vasario 16 d. Vieneto steigėja bu
vo stud, skautė Koletą Chmieliaus- 
kaitė. o jos padėjėja - buv. stud, 
skautė Halina Lorencaitė (dabar 
v.s. Plaušinaitienė Chicagoje). Tai 
buvo pirmasis oficialus jūrų skau
čių vienetas Seserijoje, tuo metu 
abejingai sutiktas.

Tolimesnis domėjimasis jūri
nėmis idėjomis ir vandens sportu 
skaučių tarpe pamažu plito, ir dar 
tais pačiais 1936 m. Šiauliuose 
įsikūrė dvi j. skaučių valtys, vė
liau prisijungusios prie Kastyčio 
laivo. Klaipėdoje 1937 m. įsistei
gė j. skaučių Bangų valtis. 1938 m. 
Alytuje įsikūrė Žuvėdrų valtis, o 
Zarasuose buvo įkurta Jūratės val
tis, kuri su 1939 m. įkurta Plekš
nių valtimi sudarė Neringos j. 
skaučių laivą. 1940 m. pavasarį 
Jurbarke susiorganizavo Žuvėdrų 
valtis, o Palangoje įsikūrė Jūra
tės valtis.

Sovietinė okupacija nutraukė 
tolimesnį Seserijos j. skaučiųvie- 
netų plitimą, kai nukirto ir visą 
mūsų skautiškąjį kelią.

Po antrojo pasaulinio karo atsi
kūrus LS Sąjungai, Vokietijoje 
atsikūrė ir įvairios Seserijos ir 
Brolijos šakos. Vokietijoje jūrų 
skautės atsikūrė Nuertingeno lie

tuvių stovykloje 1946 m. gegužės 
mėn. Įsteigtą jūr. skaučių Vande
nių valtį sudarė: B. Grabaus
kaitė (Mažeikienė), A. Mažeikai
tė (Veselkienė), A. Budriūnaitė 
(Pažiūrienė), M. Paškevičiūtė (Va
siliauskienė) ir L. Liniauskaitė. 
Tai buvo tuo laiku vienintėlis jūrų 
skaučių vienetas, nes šiems vie
netams steigti trūko tinkamų są
lygų ir gal Seserijos vadijos pri
tarimo.

1947 m. prasidėjus emigraci
jai į JAV ir Kanadą, trys vande
nės, atkeliavusios į Torontą, to
liau tušė atgaivintą jūrinį skauta- 
vimą, vadovaujant j.s. Birutei Ma
žeikienei. Vėliau iš kelių valčių 
susidarius jūrų skaučių Vandenių 
laivui, 1950 m. vadovavimą perėmė 
s. M. Vasiliauskienė; 1953 m. laivo 
vade buvo paskirta vienete išaugusi 
Gražina Anysaitė. Toronto j. skau

tės gausiai ir stipriai pasirodė 
LSS 35 metų Jubiliejinėje stovyklo
je, prie Niagaros.

Seserijos j. skaučių veikla To-

PAMILOM MES JŪRA,
Nerijos jūrų skaučių stovyklinė

žodž. sesės J. Cijūnėlienės 
melodija: į Vilnių, į Vilnių

Pamilom mes jūrą - bekraštę, mėlyną, 
Pamilom, nes ji galinga ir laisva, 
Jos bangos bučiuoja šią žemę auksinę, 
Į ją įsilieja ir mūs Baltija.

Pasveikink, o jūra, ten mielų tėvynę, 
Paguosk, nuramink ir papuošk gintarais, 
O broliui ir sesei perduok mūsų meilę, 
Tavęs kai klausys jie tyliais vakarais.

Kaip laisvos žuvėdros per šėlstančią audrą 
Pasiekia pasaulio gražiausias šalis, 
Taip jaunos idėjos pavojų nežino 
Ir, vėtroms nutilus, sujungs mūs’ širdis.

Išplauksim į plačią gyvenimo jūrą, 
Iškėlę baltąsias jaunystės bures. 
Padėki mum, Dieve, audras nugalėti, 
Tėvynei, žmonijai tarnaut nuoširdžiai.
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Toronto Šatrijos tunto jūr. 
skautės Romuvos stovyklos ežere, 

v. Bacevičiaus nuotr.

ronte reiškėsi plačiai ir gyvai nuo 
pat įsikūrimo iki šių dienų. Šiuo 
metu - 1971 - Toronte yra 54 
jūrų skautės, vadovaujamos ps. 
Aldonos Biškevičienės, talki
ninkaujant dabartinei Seserijos Jū
rų Skaučių Skyriaus vedėjai s. 
M. Vasiliauskienei.

Chicago buvo antroji vietovė 
emigracijoje, kur jūrų skaučių 
veikla sėkmingai prasidėjo 1954 
metais ir plačiai tęsiasi iki šių 
dienų. Tuomet Chicagoje jau vei
kusių jūrų skautų vienetų vadovų 
paskatinta, skaučių Aušros Vartų 
tunto vadija 1953 m. pabaigoje pa
vedė skautei Ringailei Gustaitienei 
suorganizuoti ir globoti jūr. skau
čių vienetą. Pirmoji Žuvėdrų valtis 
tunte buvo įsteigta 1954 m. vasario 
16 d. Valtį sudarė' 5 sesės: Jūratė 
Geležiūtė, Gražina Gudaitytė, 
Milda Kavaliūnaitė, Danutė Kun
drotaitė - valtininke ir Gražina 
Sabaliūnaitė. Po sėkmingos vasa- 
ros stovyklos prie Pewaukee, Wis., 
buvo suorganizuota antroji j. skau
čių Audrų valtis, vadovaujama valt. 
D. Lukošiūnaitės. Abi valtys suda
rė Vaivos laivą, vadovaujamą dr. 
M. Nakutienės.

A.V. tunte pradėta jūrų skaučių 
veikla plito, narių skaičius daugėjo 
ir 1958 m. sausio pradžioje kaden
ciją baigiančios tuometinės Sese
rijos VS v.s. O . Zailskienės įsa
kymu Chicagoje buvo įsteigtas pir
masis jūrų skaučių Juodkrantės 
tuntas. Pirmąja tuntininke buvo pa
kviesta v.s. F. Kurgonienė. 1959

vasario 1 d. tuntininkės pareigas 
perėmė s. A. Gasnerienė, Juod
krantės tuntui vadovavusi iki 1963 
m. pavasario.

Už LSS ribų 1963 m. pavasarį 
įsikūrus Lietuvių Jūrų Skautijai, 
iš Seserijos pasitraukė dalis Juod
krantės skaučių bei vadovių, ta
čiau tunte palikę vienetai toliau 
tęsė veiklą, tunto vadovavimą per
ėmus energingai s. Zitai Dudėnie
nei. Iki 1968 m. Juodkrantė savo

Čiurlionio"JŪRA”
Smuikai niūniuoja,
Ir atliūliuoja
Simfoninė puta.
O minia —
Tautos galiūno užburta
Sapnuoja Baltijos krantus. 

veikla Chicagoje gyvai reiškėsi 
kitų Seserijos tuntų tarpe,kas me
tai dalyvaudama Kaziuko mugėse, 
šventėse, vasaros stovyklose bei 
darydama baidarių keliones.

Tunto narių grupei pradėjus 
studijas ir kelioms aktyvioms va
dovėms sukūrus šeimas, tuo pa
sitraukiant iš aktyvios veiklos, 
tuntas buvo performuotas į ats
kirą jūr. skaučių Nidos laivą, va
de pakviečiant ps. A. Jovaraus- 
kienę. Laivui išaugus iki 40 na
rių ir susidarius 9 gintarėms, 
Seserijos VS įsakymu 1970 m. 
gegužės 24 Chicagoje buvo įkur
ta j. skaučių Nerijos vietininkija 
su Nidos bei Juodkrantės laivais 
ir gintarių įgula. Vietininke pa
skirta sesė A. Jovarauskienė. Šiuo 
metu Nerija turi 63 nares.

Maži Seserijos jūrų skaučių 
vienetai 1958 - 1963 m. veikė 
Vokietijoje, Worcesteryje ir Los 
Angeles.

j.v.s. Br. Juodelis

Juodkrantės sesių prekystalis 
Chicagos Kaziuko mugėje. 
j_ A. Gulbinsko nuotrauka

Gandą arfa skleidžia, 
Kad vėjelis žaidžia 
Po melsvumą tyrą. 
Gaidos gintarinės byra, 
Ir lietuvio lyra 
Geidžia
Grįžti į namus.

Vargonai vaitoja - 
I kovą stoja 
Vilnys vandenų. 
Tėvyne,ten tu 
Supies ant bangų... 
Ten tu, audroj, 
Mylimoji.

v.si. Dina Gelažiūtė
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PIRMA PAGALBA kurį laiką šaukiami dar grįžta, 
bet pamažu jie prisijungia prie 
savųjų.

PAUKŠČIAMS

Kiekvieną pavasarį kur nors 
kas nors randa jauną paukštelį ir 
nuneša jį namo, norėdamas iš
gelbėti nuo katės, šuns arba bado 
mirties. Tuoj kyla klausimas: kaip 
užauginti šį jauniklį?

Siaurės Amerikoje laukiniai 
paukščiai, išskyrus angliškus 
žvirblius ir špokus, įstatymo ap
saugoti. Tai reiškia, kad jų nega
lima gaudyti, šaudyti arba laikyti 
iždarytų savo malonumui. . Net 

užauginti jaunikliai turi būti grą- 
žii ■> gamton.

antras dalykas, kurį reikia tu
rėti galvoje, yra tai, kad ne kiek
vienas paukščiukas, kuris pliump- 
sinėja ir čirpia žolėje, yra jau pa- 
simetęs arba tėvų apleistas.

Jauniklis paprastai nepakyla iš 
karto iš savo lizdo ir neskraido 
padangėmis, bet šokinėja nuo ša
kelės ant šakelės. Kartais tikrai 
atrodo, kad jis bijo išskėsti spar
nelius: visas pasišiaušės jis tupi 
netoli lizdo arba inkilo ir žiūri į 
apačią. O tėvai kitoje vietoje, plas
nodami sparnais vilioja, šaukia ir 
kviečia jį pas save.

Atsiliepdamas, jauniklis įsi
drąsina pajudėti. Tikriausiai užsi
merkęs, kad nebūtų taip baisu, jis 
bando paskristi ir - beveik krinta, 
iš išgąsčio užsikabina už kokios 
nors sakos arba atsiduria ant 
žemės.

įsitikiname, kad dažnai daug 
geriau įkelti jauniklį į krūmą arba 
medį toliau nuo keturkojų pavo
jaus, negu parsinešti jį namo. 
Dažniausiai tas jauniklis yra rau- 
dongurklis strazdžiukas (turdus 
migratorius), kurio tėvai mėgsta 
krauti savo lizd^ netoli žmonių ir 
ieškoti sliekų jų žolynuose.

Tačiau yra tikrų nelaimingų 
atsitikimų, kada tik mes galime 
išgelbėti paukščiuko gyvybę: tė
vai išgąsdinti nusikelia kitur naujo 
lizdo krauti, išskrenda į šiltesnius 
kraštus, nespėję užauginti jau
niklių arba yra žuvę.

KAIP UŽAUGINTI
RAUDONGURKLĮSTRAZDĄ

Vieni paukščių jaunikiai išsi
kala iš kiaušinio pūkuoti ir atvi

rom akutėm - viščiukai ir pn., 
kiti atsiranda pliki ir dar užda
rom akim - žvirbliai, giesminin
kai ir pn.

Raudongurklai strazdžiukai 
būna pliki. Tėvai juos lesina slie
kais, tad geriausiai pasiimti sti
klainį, pusiau pripiltą žemėm, ir 
prisikasti sliekų.

Kai paukščiukas išsižioja, jam 
pincetu giliai įkišamas slieko ga
baliukas. Taip pat tinka mažyčiai 
stambaus grūdo kvietinės duonos 
gabalėliai, suvilgyti piene, atvė
susi avižinių dribsnių košė, gran
dyto žalio obuolio ir vyšnių gaba
lėliai.

Paukštelis laikomas šiltai dė
žutėje, kuri naktį užklojama, kad 
jis nenušaltų. Skersvėjis jam pa
vojingas. Penimas jis bent kas 
pusvalandį, o vėliau dažniau, nes 
jo apetitas auga kartu su juo.

Už savaitės raudongurkliukas 
jau apsiplunksnavęs ir nebenori 
būti dėžutėje. Reikia didesnės dė
žės arba narvelio, kuris naktį irgi 
užklojamas. Paukštė inkstinktyviai 
pirmomis dienomis dažnai šildo 
mažiukus savo išskėstais sparne
liais; tą patį ji daro naktį. Jei 
oras pasitaiko vėsus ir drėgnas, 
ji nenustoja šildžiusi, kol jie 
pajėgia palikti lizdą.

Savo augintinį raudongurklį tu
rime taip pat šiltai laikyti ir pri
žiūrėti, kol jis pakankamai su
brendęs, kad būtų galima jį pa
leisti.

Narvas gali stovėti ir balko
ne arba lauke, kad paukštis .-ap
siprastų su aplinka. Išmokę skris
ti ir paleisti, paukščiai dažnai

GIESMININKU PRIEŽIŪRA

Pirmas kelias savo gyvenimo 
dienas jauni giesmininkai yra 
"šaltakraujai", t.y., jų kūno tem
peratūra pritaikyta prie aplinkos. 
Už 5-6 dienų jų temperatūra 
pakyla beveik iki normalios su
augusio paukščio temperatūros.

Špoką, mėlynąjį kėkštą, kar
dinolą, žvirblį, mėlynuką, volun
gę, strazdą giesmininką, svirbelį 
ir pan., išskyrus kolibrą, penime 
smulkiai sutrinto kiaušinio tryniu - 
tryniai maistingesni ir lengviau 
virškinąs! - ir rūpestingai persi
jotais baltos duonos trupiniais, 
pavilgytais piene arba žuvies tau
kuose. Pamainai tinka šunims mė
sa skardinėse, gabalėlis vynuogės, 
vyšnios, razinkos, banano, minkš
tutė žalio obuolio košelė, išspaus
tų sliekų arba smulkiai maltos 
jautienos gabalėliai; truputis varš
kės duoda proteinų; nasturtų ir 
čeriukų sukapoti žali lapai ir stie
beliai - vitaminų.

Kadangi musės gali turėti ligų 
bacilų, geriau jų paukščiukams ne
duoti, kad nenusilptų ir nesusirgtų. 
Vadinamų skruzdžių ir miltinių va
balų galima pirkti paukščių irtro- 
pikinių žuvų parduotuvėse.

JAUNIKLIU PENĖJIMAS

Jauniklis, kuris dar nemato, 
paprastai pakelia galvą ir auto
matiškai išsižioja išgirdęs, kad 
priėjai prie jo dėžutės.

Padėk sukapotą trynį ir duonos 
trupiniukus į mažą lėkštutę ir pa
siimk siaurą medinį šaukštelį. 
Įkišk maistą gana giliai į paukš
čio gerklę, bet ne perdaug iš kar
to, kad paukštis nepaspringtų. Le
sink kantriai, kol paukštis nebe
priims maisto. Ypač rūpestingai 
reikia tai daryti vakarą prieš mie- 
g%-

NEPERSERK! Paukščiai nele
sina savo jauniklių iš eiles, bet 
atiduoda maistą tam, kurio kaklas 
labiausiai išsitempęs ir snapas 
plačiausiai išsižiojęs. Prisilesęs 
paukščiukas nusiramina ir net 
atsisako ryti. Tada tėvai išima 
maisto gabaliuką iš jo snapo ir 
atiduoda kitam jaunikliui.

Penėdamas paukštelį, lauk, kol 
jis prarys kąsnį, ir tik po to duok
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jam daugiau. ,
KADA PENĖTI?Kuo mažiausiai 

čiupinėk paukštį, nes jo jėgos gali 
išsekti iš baimės ir jis gali nusi
baigti, Penėk tik dieną, pradėda
mas anksti rytą, ir baigdamas 
temstant. Tada uždenk paukščiuko 
dėžutą arba narvelį, kas skatins 
tavo augintinį miegoti.

Penėk dažnai ir reguliariai, 
kas 15 - 20 minučių, vėliau gal 
kas pusvalandį. Jauni paukščiai 
nelesa daug iš karto, bet jie greit 
virškina ir bematant vėl išalksta. 
Todėl beveik negalima pasitraukti.

SAULĖ, VANDUO. Neversk 
paukščiuko gerti: vanduo gali pa
tekti į jo plaučius, ir jis neiš
laikys nei 24 valandų. Jam už
tenka skysčių, kuriuos teikia mais
tas, ypač uogų ir kitų sultingų 
vaisių gabaliukai.

Kai paukščiukas bus jau tiek 
paaugąs, kai tupės ant laktelės, 
jis pats atsigers iš negilios lėkš
telės. Gali pirmą kartą pamerkti 
jo snapelį į puoduką su vandeniu 
ir padėti lėkštą prieš jį ar kur 
nors netoliese.

Paukščiui reikia saulės švie
sos, bet ne perdaug. Vidurdienio 
saulė jam paprastai per karšta, 
ir jis gali žūti.

PAGALBA SUAUGUSIEMS
Sergantį arba sužeistą su

augusį paukštį arba ir paaugusį 
jauniklį, jau išmokusį bijoti žmo
gaus, įdėk į didelį narvą arba, 
dar geriau, į kambarį kuriame jis 
gali skraidyti. Penėk tuo, ką duo
tum jaunikliui. Kai tik paukštis 
atsigaus, išleisk jį. Jei jis tuojau 
nenuskristų, turi juo dar kiek rū
pintis.

Senas paukštis, pripratus gau
dyti vabzdžius, gali neatpažinti 
trynio ir trynių mišinio, kaip 
maisto. Todėl reikia jį kelias die
nas jėga maitinti, kol pripras pats 
lesti. Kai kurie paukščiai lengvai 
apsipranta, kitus reikia visą laiką 
jėga penėti 3-4 kartus per dieną, 
mažiau už jauniklį, kuris per die
ną sulesa tiek, kiek jis sveria.

Gerokai paaugusiam jaunikliui 
arba suaugusiam paukščiui padėk 
negilų indelį vandens ant grindų 
jo kambaryje arba narvelyje., kad 
paukštis galėtų bet kada maudytis 
ir atsigerti.

Rudagalviai kirai Žuvinto ežero krantuose Lietuvoje
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PENĖJIMAS JĖGA

Švelniai suimk, paukštį iš užpa
kalio visa ranka, kaip laikytume! 
obuolį, kurį ruošiesi valgyti. 
Paukščio nugara atsirems į tavo 
delną, o tavo pirštai prispaus jo 
sparnus. Paukščio sprandas atsi
durs patogiai tarp nykščio ir ro
domojo piršto; paukštis negalės 
spurdėti, ir jo kojos automatiškai 
įsikabins į tavo smilių.

Dabar tos rankos, kuria laikai 
paukštį, nykščiu ir rodomuoju 
pirštu švelniai paspausk snapą prie 
galvutės ir paukštis išsižios. Lais
va ranka įkišk maistą už liežuvio 
gilokai į gerklą, nes paukštis gali 
bandyti jį išspiauti.

Ištrauk medinį šaukštelį iš 
paukščio burnos, ir jis tuojau pra
rys, ka jam davei, jei jis nėra 
per daug išsigandęs. Jei reikia, 
lauk kantriai, kol jis nurys.

Švelnumas, kantrybė ir geru
mas paprastai laimi, nes paukš
čiai labai greit nujaučia, kas 
jiems gero linki, ir į tai atsi
liepia.

P.P.
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sausra didžioji scimi
PILĖNUI VĖLIAVA NAUJAM TUNTININKUI

Pilėnų tuntas šiandien stiprus. Besigailint atsi
statydinusio tuntininko A. Meilaus, reikia pripažinti, 
kad tai buvo darbštus vadovas, gerokai atvaiginęs 
kiek nusilpusį tuntą.

Dabartinis tuntininkas s.v. ps. V. Staškus jau 
n -be naujokas tose pareigose. Vadovavus seniau 
p rą metų. Šiais gi metais jau turi per 50 veiklių 
ska.;:ų. Dvasios vadovas - kunigas K. Žemaitis, 
draugininkai: s.v. v.si. K. Giedraitis, ps. E, Jaku
lis ir v. si. A. Simontis, be to, dar naudingai pri
sideda s. V. Bacevičius, v. s. Pr. Karalius ir v.s. 
V. Senbergas.

VISI GRAŽIAI SANTYKIAUJA SU TĖVAIS
Tėvų komitetas, kurį sudaro pirmininkas - J. Gu- 

dėnas ir nariai - L. Nagevičienė, Br. Mainelienė, 
M. Puškorienė, ir V. Urbaitis, darniai dirba beveik 
toje pačioje sudėtyje jau trejetą metų. Tai tikri 
pasišventėliai.

Tėvų komitetas rūpinasi kad užtektų lėšų arti
miausiai ateičiai. Planuojama: kovo mėnesį Kaziuko 
mugė, balandžio mėnesį dalyvavimas laužų konkurse 
Chicagoje, vasaros iškylos, stovyklos ir 1.1.

V.B.

TARĖSI ATLANTO RAJONO VADOVAI
S. m. vasario 6 d. Elizabeth, N.J. įvyko Atalnto 

Rajono vadovų suvažiavimas, kuriame buvo aptarti 
einamieji rajono reikalai.

Pasibaigus registracijai, Brolija ir Seserija tu
rėjo atskirus pasitarimus, išiaiškinus atskirų šakų 
problemas, įvyko bendras vadovų posėdis, kuriam 
pirmininkavo s. M. Subatis, Atlanto Rajono Vadas.

Buvo aptarta pavasario skautų-čių šventė, kuri 
įvyks gegužės mėn. 1-2 dienomis, Kennenbunkport, 
Me. Visi Rajono skautai-tės ir jų vadovai kvie
čiami dalyvauti.

Ps. R. Jakubauskas pranešė, kad rajoninė Sporto 
Šventė įvyks birželio 19-20 dienomis, Worcester, 
Mass. Ši šventė sutraukia tiek sportuojančių skautų, 
kad, turint ribotą aikštelių skaičių, darosi keblu su 
laiku.

Atsižvelgiant į artimos praeities įvykius, Atlanto 
Rajono vasaros stovyklai duotas Simo Kudirkos var
das. Palaikyti griežtesneiTtvarkai ir drausmei sto
vykloje, Rajono Vadeiva ps. G. Surdėnas sustatė 
naujas stovyklavimo taisykles, kurių bus laikomasi 
kiekvienoje mūsų stovykloje.

Ps. V. Staškus (kairėje) vasario 15 d. perima 
tunto vėliavą iš buvusio Pilėnų tunt-ko inž. A. 
Meilaus. V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando skautų tėvų komitetas posėdžiauja. 
Matosi J. Gudėnas, tunt. V. Staškus, M. Puškorienė, 
jūr. skautas D. Kižys, V. Urbaitis ir Kijauskas.

V. Bacevičiaus nuotr.

Ilgiau buvo sustota prie Europos stovyklos; Ra
jono Seserijos Vadeivė s. D. Sięmašienė pateikė 
išsamų pranešimą. Ji, aplankiusi keletą oro linijų, 
beveik iš visų gavo vienodas žinias. Kelionei pa
piginti reikia sudaryti 40 asmenų grupę - tuomet 
kainuotų 297 dol., plius 3 dol. mokesčių, viso 
300 dol. vienam asmeniui į abu galus. Jei liekama 
dar vienai savaitei, tai vienos dienos pragyvenimas 
(su lengvais pusryčiais) ir nakvynė šešiose viename 
kambaryje be vandens kainuoja 10 dol. vienam as
meniui. Į šią sumą neįskaitomaa atskirų vietų vizi
tavimas. Pridėjus stovyklos mokestį, bendros ke
lionės išlaidos siekia $500.00.

Rudeninis Atlanto Rajono vyr. skaučių ir skautų 
vyčių suvažiavimas įvyks gamtoje, pirmą spalio 
mėn. savaitgalį, gi paukštyčių sąskrydis bus gegu
žės mėn. 22-23 dienomis, Putnam, Conn. T T
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IŠ KRĖVĖS DRAUGOVĖS 
DIENORAŠČIO

Lapkričio 30: Visi skautukai 
atėjo į sueigą ir pradėjo derėtis, 
kieno kalakutas buvo didžiausias. 
Draugininkas sakė, kad derėtis 
nėra skautiška. Turbūt todėl, kad 
jo kalakutas buvo mažiausias.

Gruodžio 7: Mūsų draugininkas 
nori didesnio štabo, nes jis nori 
turėti daugiau apsaugos nuo nepa
tenkintųjų...

r
Sausio 11: Šiandien buvo egza

minai, bet skautai nebuvo labai 
gerai pasiruošę. Vienas skautukas 
pasakė, kad kunigaikštis Gedimi
nas sapnavo geležinį šunį.

Sausio 25: Šiandien įkūrėm nau
ją skiltį. Mes linkėjom skiltininkui 
daug sėkmės, nes manom, kad jam 
to reikės.

Vasario 22: Šį sekmadienį buvo 
iškyla į Meno Muziejų. Drauginin
kas mano, kad skautams reikia 
kultūros.

Vinco Krėvės d-vėChicagoje,užsiprenumeravusi 
Sk. Aidą 100%. Priekinės eilės viduryje draugininkas 
s.v. A. Krutulis.

VILKIUKAS SPORTO 
ŠVENTĖJE

Man labai patiko žaidimai Bučo 
darže. Aš niekad nebuvau matęs 
tiek daug skautų. Mes laimėjome 
kvadratą, nors abu su broliu nepa- 
gavome sviedinio.

Taip pat laimėjome iš raidžių 
sudėtą galvosūkį. Mano brolis nu
bėgo ir vėl atbėgo kaip "jet'as" - 
jis dar nemoka skaityti. Po jo 
atbėgo Algis ir uždėjo raidę T, o 
aš uždėjau A. Kitas didelis skau
tas užmetė S ir mes laimėjome! 
Mano tėvas iš džiaugsmo pašoko 
dvi pėdas į aukštį ir išsisuko ko
ją. Važiuodami namo, sustojome 
ir valgėme "hamburger". Mano 
tėvelis buvo piktas, turbūt jam 
skaudėjo koja. O gal, kad reikėjo 
už maistą sumokėti, nes mama ne
turėjo su savim pinigų. Labanaktis!

Linas Matonis, 9 metų

Dalis Chicagos Perkūno d-vės, su draugininku 
s.v. R. Rupinsku (dešinėje). Visa draugovė užsisakė 
Sk. Aidą 1971-metams.
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Brangiam vyrui a.a. Jonui Jonikui mirus, 
sesei v.s. MALVINAI JONIKIENEI ir šeimai 
gilią užuojautą reiškia

Chicagos Skautininką-ią Ramovė

Brolį vytį ALVYDU, jo tėveliui a.a. J. Jonikui 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Chicagos Skautą Vyčių D-vė

Kūrybos Dienos stebėtojai G. Plačo nuotr.

A.S.S. KŪRYBOS DIENA'

Chicagos Akad. Sk. Sąjūdžio skyrius sausio 17 d. 
Jaunimo Centre suruošė Kūrybos Dieną. Dienos 
programoje, kurioje dalyvavo Chicagos tuntą skau- 
tai-ės, buvo dailiojo skaitymo varžybos, vyko dailės, 
tapybos ir foto darbą paroda. Darbai bei skaitytoji 
kūryba buvo vertinama Kūrybos Dienos komisijos, 
ir laimėtojai apdovanoti atitinkamais trofėjais bei 
kaspinais.

koresp.

Vilkiukas A. Liubinskas priima dovaną už savo 
reportažą. KUūrybos dienos teisėją komisiją sudarė 
fil. K. Jėčius, fil. R. Vėžys ir senj. R. Cinką.

G. Plačo nuotr.

Netekus brangaus tėvo ir vyro
ps. Vytauto Dambrausko, sūnui DARIUI ir 
dukroms JŪRATEI ir RASAI, žmonai RINAI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime.

Bostono Skautininką Ramovė

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND 
CIRCULATION (Act of October 23, 1962; Section 4369, 
Title 39, United States Code)

1. Date of Filing - March 1971
2. Title of publication: Skautu Aidas
3. Frequency of issue: monthly, except July and 

August.
4. Location of known’ office of publication: 4346 

So. Western Ave., Chicago, Illinois 60609.
5. Location of the headquarters or general business 

offices of the publishing: 6840 S. Campbell Ave.,Chicago, 
Illinois, 60629.

6. Names and addresses of publisher, editor., and 
managing editor:
PUBLISHER: The Lithuanian Scouts Association,notfor 
profit Illinois Corporation, 6840 So. Campbell Ave., 
Chicago, Illinois 60629.
EDITOR: Juozas Toliušis, 7418 So. Claremont Ave., 
Chicago, Illinois 60636.

7. OWNER: The Lithuanian Scouts Association.
8. Known bondholders, mortgagees, and other se

curity holders owning or holding 1 percent or more of 
total amount of bonds, mortgages or other securities: 
None.

9. The purpose, function, and nonprofit status of 
this organization and the exempt status for Federal 
income tax purposes have not changed during pre
ceding 12 months.

10. No advertising.
A. Total no. copies printed (net press run). Average 

no. copies each issue during preceding 12 months. 
Single issue nearest to filing date - 1200.

B. Paid circulation. 1. To term subscribers by mail, 
carrier delivery or by other means - 1000. Single issue 
nearest to filing date - 1000. 2. Sales through agents, 
news dealers, or otherwise - 100.

C. Free distribution (including samples) by mail, 
carrier delivery or by other means - 50.

D. Total no. of copies distributed (Sum of lines 
B 1, B 2 and C) - 1150. Single issue nearest to filing 
date - 1150.

I certify that the statements made by me above 
are correct and complete.

(Signature of editor, publisher, business manager 
or owner).

Juozas Toliušis, Editor 
March 1971
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AUSTRALIJOJE - 180 BIČIŲ. AVILYS

Sausio 2 d. rytą skautai iš visos Australijos 
pradėjo rinktis į rajoninę stovyklą. Be vietinių 
Melburno Džiugo ir Geelongo Šatrijos tuntų skautų, 
čia atvyko Sydnejaus Aušros ir Adelaidės Vilniaus 
tuntų skautai-ės. Turėjome viešnią iš Amerikos - 
s. P. Kalvaitienę (stovykloje sklido gandai, kad 
Seserijos VS ją atsiuntė sesėms kaip "angelą 
sargą"...).

Sausio 3 d. įvyko oficialus Nemuno stovyklos 
atidarymas su gausiais sveikinimais iš S-gos ir 
rajono pareigūnų.

Stovyklos tvarka ir vadovavimas greitai perėjo 
į "trijulės" rankas: stovyklos viršininko pavaduo
tojo, s.v.v. si. R. Cibo, adjutanto - ps. H. Antanai
čio ir užsiėmimų vadovo - j.b.v. vi. R. Šarkio (vė
liau skautų praminto "kankinimų vadovu"). Jis vedė 
labai įdomią užsiėmimų programą, būtent: tarpsto- 
vyklines skilčių varžybas iš pirmosios pagalbos, 
mazgų, kelionės ženklų ir pionierijos, nakties žaidi
mų, tiltų statymo per Yarros upę, "skraidančios 
lapės" ir eilę kitokių įrengimų.

Vieną dieną, Rimui Šarkiui nusibodus varinėti 
skautus-tes virvėmis iš vieno medžio į kitą ("Swe
dish walk") ir iš vienos molduobės "vamzdžiu" į 
kitą ("Pipe-and-mud crawl"), jis nuveždino skau
tus autobusais į Healesville gamtos rezervatą, tikė
damasis, kad jie išmoks iš beždžionių geresnio 
"švediško pasivaikščiojimo", o iš dramblių - lin
dimo per adatos skylutę...

Stovyklos viršininkui, s. A. Karpavičiui susirgus 
ir išvykus namo, naujuoju viršininku buvo paskirtas 
ps. V. Stasiliūnas, kuris tęsė tą patį režimą per 
"trijulę" iki sėkmingos stovyklos baigmės.

Labiausiai mėgiamas buvo dvasios vadovas, ge
riau žinomas "stovyklos klebono" vardu, ps. fil. 
Kun. P. Dauknys, nes jo pamaldos buvo trumpos, o 
pamokslai - labai skautiški ir aiškūs.

Be laužų, kurie buvo įdomiai vedami s.v.v.si. 
G. Žemkalnio, vieną vakarą buvo rodomas V Tau
tinės Stovyklos filmas.

"Svečių Dieną" ir "Didįjį Laužą" visa stovykla 
atrodė tarytum didelis bičių avilys - juk reikia pasi
rodyti tėveliams ir svečiams, kaip skautai moka 
tvarkytis ir gražiai gyventi gamtos prieglobstyme. 
Stovyklautojai pilnomis uniformomis, su vėlia
vomis, ir svečiais dalyvavo pamaldose, kurias laikė 
stovyklos dvasios vadovas. Po pamaldų įvyko sto
vyklautojų paradas ir oficialioji dalis. Žodį tarė 
stovyklos viršininkas, ps. V. Stasiliūnas ir Mel
burno LAB Apylinkės pirmininkas.

Vakare į Didįjį Laužą įsijungė ne tik visi skau- 
tai-tės, bet ir svečiai. Ponia Jomantienė laužo 
programą ir pasikalbėjimą su stovyklos viršininku 
(anglų k.) įrašė į magnetofoninę juostą.

Per likusias dienas buvo varžomasi tarp tuntų 
dėl S. Narušio vardo pereinamojo skydo, laikomi 
patyrimų laipsnių ir specialybių egzaminai.

Prieš paskutinę dieną stovykloje įvyko teismas, 
kur kiekvienas skautas galėjo pasiskųsti ir apkal
tinti net savo viršininkus... Pirmoje eilėje, kaip 
didžiausias nusikaltėlis, teisman buvo patrauktas 
stovyklos adjutantas už kėlimą rytais savo skar- 

džiuoju trimitu ir užsiėmimų vadovas - už nelei
dimą skautams dykaduoniauti. Pirmajam paskirta 
bausmė pusvalandžiui užsidaryti savo kambaryje ir 
smarkiai pūsti trimitą, antrajam - duoti "paragau
ti" savo ilgųjų adatų (mat, užsiėmimų vadovas buvo 
drauge ir stovyklos gydytojas)...

Sausio 12 d. per vėliavos nuleidimą buvo susu
muoti Nemuno stovyklos varžybiniai rezultatai: 
v Lietuviškiausios skiltys: skaučių Rūti^ skiltis 

(Šatrijos t.), skautų - Vilkų skiltis (Ausros t.). 
Pavyzdingiausi stovyklautojai: pi. J. Mockūnas, 
pi. J. Sakalauskas, si. L. Paltanavičius ir sk.
R. Tamošauskaitė. Simo Narušio vardo pereina
mąjį skydą laimėjo "Aušros" tunto Vilkų skiltis.

Nušvito ir parskutinis rytas "Nemuno" stovyklo
je: po pusryčių visi sujudo, sukruto palikti stovyklą 
tokią, kokią ją atrado - gražią ir švarią.

Netrukus atvyko autobusai, visi ir visos susi
krovė savo bagažus, pasispaudė kaires ir išvyko 
atgal į savas vietoves ruoštis 1972 metų rajoninei 
stovyklai.

brolis Aleksandras

NAUJAUSI ĮVYKIAI KENGŪRŲ. ŽEMĖJE

IV-ji Australijos Rajono stovykla, pavadinta Ne
muno vardu, įvyko sausio 2-13 Wonga Parke, Vic- 
torijos valstybėje, Yarros upės krantuose, apie 25 
mylias nuo Melburno. Čia išaugo palapinių "mies
tas" su savo priemiesčiais: apie 180 brolių ir 
sesių.

Šio miesto "burmistrui" s. A. Karpavičiui ir 
vėliau - ps. V. Stasiliūnui talkino pavaduotojas 
s.v.v. si. R. Cibas, stovyklos adjutantas - ps. H. 
Antanaitis, klebonas - ps. fil. kun. P. Dauknys, 
užsiėmimų - darbų vadovas ir stovyklos daktaras - 
j.b.v.vl. R. Sarkis, iždininkas - ps. V. Stasiliūnas. 
Kiti pareigūnai: stovyklos laikraščio "Nemuno Gur- 
gulių" redaktoriai - kun. P. Dauknys ir vyr. sk. 
U. Kazokaitė, ūkvedys - p. Čėsna, stovyklos virėja- 
p. Liubinienė.

Pastovyklių viršininkų pareigas ėjo: skaučių - 
vyr. sk. L. Apinytė, skautų - sk. vyt. G. Tama
šauskas, skautu vyčių - sk. vyt. A. Baltrūnas, 
jūrų skautų - j.b. A. Gružauskas, vilkiukų - ps.
S. Dagytė.

Sausio 5-6 stovyklos ribose įvyko LSS Austra
lijos Rajono vadovų suvažiavimas, kuriam pirmi
ninkavo brolis R. Cibas. Salia reikalų aptarimo, 
antrą dieną išklausyta s. J. Makulio paskaita - 
"Skautybė ir jaunieji vadovai", sukėlusi gyvų dis
kusijų. Suvažiavime dalyvavo 19 vadovų iš visų 
rajoninėje stovykloje dalyvavusių vienetų.

Sausio 7 d. vakare, po laužo, įvyko skautų vy
čių sąskrydis, kuriame dalyvavo 23 vyčiai. Sąskry
džiui vadovavo s.v.j.s. V. Vaitkus. Nauju rajono 
vyčių skyriaus vedėju išrinktas brolis R. Sadaus
kas.

Iš Geelongo radijo stoties visa stovykla klau
sėsi lietuviško skautams skirto pusvalandžio, kurį 
paruošė p. Jomantienė. Pusvalandis buvo dedikuo
tas v.s. Antanui Krausui atminti. s. A.J.

23

23



Vai. Sparkyte
4429 So. Maplewo
Chicago, Ill* 60

ALp(LKA)3083
1971, Nr.3

SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell
Chicago, ILL. 60629

SKAUTAVIMAS YRA'

... paukštytė su-ūsais.

...didelis ginčas palapinėje po 
tylos.

... nežinomas'kelio ženklas.

... vadovas be pareigų,

... užsikirtęs ziperis mieg. maiše.

... stovykla be viršininko.

... sargybos viršininkė, budinti 
brolių stovykloje.

(Skiltis)

30.741, -4
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