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GRAŽUS
NUTARIMAI
NELIKTU Smagi nuotaika lydėjo Dainavos 

draugininkų sąskrydį.

POPIERIUJE
SUVAŽIAVIMU PRASMĖ: ATEITIES RUOŠA

Su 1971-siais METAIS atsisveikiname smagiu 
jausmu, nes šios žiemos-pavasario, o taip pat ir 
tolimesnis visametinis Didysis Žaidimas buvo už
suktas gausios eilės vadovų sąskrydžių, suvažiavi
mų bei pasitarimų.

Spalio pradžioje Shrewsburyje prie Atlanto aka- 
demikės ir akademikai svarstė savo šakų reikalus, 
spalio 23 d. į Torontą suburiavo jūrų skautų atstovai, 
o mėnuo užbaigtas skautininkių suvžiavimu Cleve- 
lande, kur pasidalinta ne tik seseriškais rūpesčiais, 
bet ir ieškota atsakymų mūsų sąjungos apimtimi.

Lapkritis atžymėtas dviem didesniais susibūri
mais: į New Yorką 12-14 dienomis buvo suskridu- 
sios Atlanto rajono skaučių vadovės, o Vidurio rajo
no jaunieji vadovai-ės, lapkričio 20-21 sugužėję 
Dainavon, imponavo ir skaičiumi (dalyvavo arti 
šimto) ir gyva energija ateities veiklai.

VISI SUSKRIDIMAI įvairūs savo darbotvarkėmis, 
uždaviniais bei problemomis. Skautininkės aptarė 
šiandieninę Seseriją, Atlanto vyr. skautės ir vyčiai 
(spalio 2-3 suvažiavę New Yorke iš astuonių vie
tovių) diskutavo etninių grupių reikšmę ir smagu- 
riavosi dail. V. K. Jonyno meno pasauliu; jūreivių 
vadovai, atstovavę visiems šiuo metu Brolijoje vei
kiantiems j. skautų vienetams, savo 50-čio išvaka
rėmis nustatė sukaktuvines gaires. Vidurio rajono 
draugininkai-ės, nagrinėdami praktinį vienetų vedi
mą, priėjo visų priimtas išvadas, jog tolygūs jaunųjų- 
susibūrimai yra ir broliškai-seseriškai džiaugsmin
gi ir lietuviškumui naudingi.

AR SUVAŽIAVIMAI ATSIEKĖ TIKSLĄ., ar gauta 
impulso ateičiai? B. Banga spaudos reportaže apįj 
Toronto pasitarimus sako: "Suvažiavimas praėjį 
darbinga nuotaika, visus dar labiau suartino, pa
skatino naujiems darbams." Akademikės po savojo 
suvažiavimo rašė: "Visos sesės tik nenoromis 
skirstėsi namo." Apie Dainavą rajono vadasv.s. Pr. 
Nedas išsitarė: "Nesitikėjau tokio nuostabiai darbš
taus ir kultūringo suvažiavimo."

Gana tiksliai visus suvažiavimus apibūdina v.s. 
O. Rozniekienė savo įspūdžiuose iš skautininkių su
važiavimo: "Tokie susibūrimai paskatina mus ir 
duoda daugiau ryžto bei noro dar daugiau atsidėti 
tiems organizacijos siekiams, kuriems esame ar 
anksčiau buvome įsipareigoję."

Iš spaudoje plačiai paskleistų žinučių ir pašne
kesių su suvažiavimo dalyviais sprendžiant, tenka 
labai pasidžiaugti jautriu vadovų-ių rūpesčiu sąjun
gos ideologiniams bei organizaciniams| reikalams. i 
Visuose susibūrimuose liestas, keltas, nagrinėtas1 
lietuvybės siūlas - tai ypač svarbu į Jaunimo Metus 
žengiant.

* * *

Su sąskrydžių pabaiga svarstytieji bei nutartieji 
užsimojimai nepasibaigia. Labai svarbu, kad jie 
būtų vykdomi, kad neliktų vien tik protokolų ir sekre
toriatų bylose: pagrindinės suvažiavimų sugestijos 
bei nutarimai turėtų būti išsiuntinėti tuntininkams, 
skyrių vedėjams, skautiškai spaudai ir kitiems su
važiavimo darbus liečiantiems vienetams bei asme
nims.

Praeities patirtis yra parodžiusi, kad posuva- 
žiaviminio ryšio stoka yra numarinusi ne vieną 
šaunią ar svarbią skautiško darbo detalę.

Skautininkas J.
Suvažiavimų stebėtojas
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KAI SAULĖ VĖL GRĮŽTA:

GRUODIS

Kalėdų rytų
Saulė pražydo,
Vai lėliu lėliu Kalėda!

Gruodis - dvyliktasis metų mė-. 
nuo, atnešus žiemos malonumus, 
gausybę sniego ir kartu - Kūčių 
vakaro rimtį bei džiaugsmu trykš
tančias Kalėdų šventes. Seniau šis 
mėnuo dar buvo vadinamas gruodi- 
niu. Jo kilmę galima sieti su gruo
du (kietai sušąlusia žeme); tokia 
ji būna šį pirmąjį žiemos mėnesį.

Jaunimas ir vaikai visą gruo
džio mėnesį su nekantrumu laukia 
kūčių vakaro ir Kalėdų švenčių. 
Dabar švenčių laukimo prasmė yra 
kitokia, negu senesniais laikais. 
Tada žmonės gyveno ne tokį ištai
gingą gyvenimą, tad ir švenčių bū
davo laukiama ir joms ruošiamasi 
su dideliu dvasiniu pakilimu. Ka
lėdų laikotarpis prasidėdavo jau 
nuo Advento pradžios (4 savaitės 
prieš Kalėdas).

Gilioje senovėje, maždaug tuo 
pačiu metų laikotarpiu, buvo šven
čiama saulės grįžimo šventė. Tik 
įvedus Lietuvoje krikščionybę, ta 
šventė sutapdinta su Kalėdų šven
tėmis. Saulės grįžimas (dienų il
gėjimas) buvo labai laukiamas, nes 
gruodžio mėnesį ilgėjančios, tam
sios, šaltos ir paslaptingos naktys 
žmones labai baugindavo. Žinome, 
kad ilgiausia metų naktis yra gruo
džio 22 d. Tada saulė, žmoniųgal- 
vojimu, jau grįždavo, naktys kas
kart darydavosi trumpesnės, ir 
jos grįžimas būdavo labai džiaugs
mingai švenčiamas. Buvusių pa
pročių užsiliko ir krikščionybės 
laikais, lietuviams jau ėmus švęs
ti krikščioniškąją Kristaus gimi
mo šventę.

Kūčios - iškilminga vakarienė 
Kalėdų išvakarėmis - yra visos 
šeimos narių - gyvųjų ir miru
siųjų - šventė. Tą vakarą labai 
daug buriama, norint atspėti ateitį. 
Senu tikėjimu, Kūčių metu turi 
būti paruošta 12 valgių. Mirusiam 
šeimos nariui taip pat paliekama 
vieta prie stalo. Kitur, Kūčias pa
valgius, maistas būdavo palieka
mas ant stalo per naktį, kad atėju

sios tų namų mirusiųjų veies galė
tų pasistiprinti. Šienas, kurio pa
klojama ant stalo po staltiese, 
traukiamas, ir iš ištraukto stiebe
lio ilgumo spėjama, kiek kam dar 
liko gyventi. Kalėdų rytą jis buvo 
nešamas į tvartą gyvuliams.

Prie stalo susėdus, vyriausias 
amžiumi šeimos narys sukalba 
maldą ir laužia kalėdaitį (paplo
tėlį), dalindamasis juo su kitais 
šeimos nariais. Po Kūčių gieda
mos kalėdinės giesmės. Vėliau 
jaunimas, ypač merginos, išeina 
į lauką burti - sužinoti, ar tais 
metais ištekės: neša glėbiais i 
trobą malkas ir skaičiuoja ar po
ra, ar liekis; klausosi kurioje pu
sėje šunys loja -_iš tos pusės at
važiuos piršliai. Ūkininkai tikėda
vo, kad ateinančiais metais bus 
geras derlius, jei Kūčių dieną 
sninga. Labai plačiai žinomas ti
kėjimas, kad Kūčių vidur naktį van
duo virstąs į vyną, o gyvuliai pra
kalbą, tik, kas tyčiomis klausosi 
jų kalbos, išgirs apie savo mirtį.

Tų būrimų Kūčių vakarą yra 
be galo daug. Čia paminėti tik 
keli, plačiausiai žinomi. Papro
čio dovanomis pasikeisti seniau 
nebuvo. Jis atsirado daug vėliau.

Kalėdos - labai linksmos ir 
laukiamos šventės. Anksčiau jos 
būdavo švenčiamos 3 dienas. Ka
lėdų šventės prasidėdavo Bernelių 
arba Piemenėlių Mišiomis, į ku
rias, šventiškai apsirengus, buvo 
važiuojama rogėmis, gražiai pa
kinkytais arkliais. Jiems aplink 
galvą buvo prikabinama metalinių 
žvangučių (mažų varpelių) arba 
vienas didesnis skambalas. Taip 
visuose keliuose, pajudėjus va
žiuojantiesiems į bažnyčią, ap
snigtų laukų.platumose galėjai gir
dėti nepaprastai gražų varpelių 
skambėjimą.

Kalėdų laikotarpiu senovėje bu
vo dainuojama daug dainų, kurios 
turėjo būdingus priedainius (re
frenus): "leliumoj", "aleliuma 
rūta", "lėliu Kalėda" ir kt. 
Tose dainose galima įžiūrėti sim
boliškai vaizduojamą saulės grį
žimą. Mūsų žmonės įsivaizdavo, 
kad Kalėdos atvažiuoja iš labai 
toli auksiniais arba geležiniais 
ratais, turi šilkų botagus ir atve
ža žmonėms daug gražių dovanų.

Pirmąją Kalėdų dieną negali
ma svečiuotis; tik antrąją Kalėdų 
dieną buvo žaidžiami žaidimai, 
svečiuojamas!, dainuojamos kalė
dinės dainos. Iš kalėdinių žaidimų, 
kuriuos žaisdavo jaunimas, pažy

mėtini "Meškos vedimas" ir 
Gervės (arba genelio) kepimas" 
su pasibučiavimais. Meška persi
rengimas - labai senas mūsų tau
toje paprotys. Ta "meška" 
stengdavosi pašokinti merginas, 
išpaišinti (ištepti) jas suodžiais; 
tai - laimės ženklas naujiems 
metams. XIX a. buvo žinoma to
kia pramoga: bernai iš trobos į 
trobą vilkdavo didelį rąsto galą, 
vadinamą blukiu, nuo ko jie patys 
buvo vadinami blukvilkiais.

Trečia Kalėdų diena - taip 
pat nedarbo diena, o kas tą dieną 
dirba, buvo sakoma, kad tam le
dai vasarą javus išmuš.

Kalėdų eglutės buvo puošiamos 
gražiais is šiaudų pagamintais pa
puošalais, šiaudinukais vadina
mais. Taip pat gabūs kaimo me
nininkai iš kiaušinio kevalo, pri
taisę šiaudų sparnelius, padary
davo labai gražius paukštelius,ku
riuos kabindavo ant eglutės arba 
palubėje. Čia vėl tektų paminėti, 
kad eglutės puošimas yra ne iš 
mūsų tautos kilęs paprotys, bet 
XVI a. atkeliavęs iš Vokietijos.

Mūsų kaįėdiniuose papročiuo
se daugiau yra išlikę senojo lie
tuvių tikėjimo •- saulės grįžimo 
šventės - priemaišų, nes saulė 
buvo garbinama kaip šviesos ir 
šilumos nešėja.

Pagaliau ateina ir paskutinė 
metų diena - gruodžio 31-ji. Tą 
naktį senieji metai iškeliauja, už
leisdami vietą naujiesiems. Jų 
išvakarėse taip pat buvo buriama, 
norint sužinoti, kokie bus naujieji 
metai, ką jie atneš. Jaunimui la
biausiai rūpėjo vedybos,o senes- 
niesiems - mirties baimė. Tą 
naktį liejamas į vandenį švinas, 
vaškas, deginamas suglamžytas 
popieriaus lapas ir žiūrima, kokį 
šešėlį suanglėjęs popierius duoda. 
Jei N. Metų diena graži, tai bus 
ramūs ir geri metai, jei lyja ar 
darganota - metai bus blogi; jei 
saulė teka labai raudona - bus 
karas. Mergina, norėdama suži
noti, kas bus jos vyras, meta žie
dą į vandens stiklinę. Kokį vyrą 
žiedo vidury pamatys, už. to ir 
ištekės. Taip pat iš N. Metų oro 
spėjama apie ateinančių metų der
lių.

Aplamai, Kalėdų ir N. Metų 
būrimai labai rišasi su gamta. 
Tai lengva paaiškinti: lietuviai vi
sada buvo žemdirbiai, tad ir jų 
didieji rūpesčiai - sužinoti, kiek 
gamta bus jiems dosni ateinan
čiais metais.
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Šiais metais Chicagos lietu
viams skautams sukanka 23 me
tai. Jų organizatorius ir pirmasis 
vadovas buvo s.fil. Liūtas Grinius, 
1948 m. lapkričio 7 d. sukvietęs 
iš Vokietijos beimigruojančius 
brolius ir seses į pirmąją sueiga, 
kuri įvyko skautės E. Lenkauskai- 
tės^ (dabar s. Šalčiunienės) bute. 
Nežiūrint mažos pradžios (įpirmą 
sueigą susirinko 5 sesės ir 6 bro
liai), per mėnesį jau išaugta į 
atskiras brolių ir sesių skiltis ir 
paskelbti pirmieji įsakymai.

"Įsakymas, Nr. 1.
Pasirėmus LSS atstovo JAV pa

vedimu (s. K. Janavičius, Wor
cester, 1948.XII.8), skelbiu Čika
goje 1948 metų lapkričio mėnesio 
7 dieną įsisteigus lietuvių skautų, 
skaučių būrelį, kurio artimiausias 
tikslas išsivystyti į atskiras skau
tų, skaučių draugoves.

Sesėms, ir broliams, kartą iš- 
kėlusiems lietuviškos skautybės 
žibintą Čikagoje, linkiu niekad jo 
nenuleisti ir tvirtu žingsniu sėti 
Dievo, Tėvynės, Artimo idėją mū
sų atžalynui.

Liūtas Grinius, 
1948.XII.10."

Pirmosios brolių Sakalų skil
ties skiltininku paskiriamas si. 
Vytautas Petrauskas, o sesių La
pių skiltininke psl. Severiną Blins- 
trubaitė. Bet paklausykime, kaip 
pats brolis Liūtas išgyveno pir
mąsias Chicagos skautų dienas. 
Mūsų bendradarbiui pavyko išpra
šyti paties steigėjo rašytą anų 
dienų dienoraštį, kuriame mes ra
sime gyvą to laiko dvasią ir didelį 
organizatoriaus ryžtų. Paskaity
kime, ką L. Grinius užrašė:

"1948.XII.31.
Ryt Nauji Metai. Spėlioju, ką 

■ateitis neša? Pasaulyje, karo,atš
aku, nebus. Kaip ilgai tai gali tęs
tis? Emigracija iš Vokietijos 1949 
metais, turbūt, bus pačiame įkarš
tyje. Čikagoje užsibrėžiau ir nuo 
spalio mėnesio pradėjau "gimdy

ti" lietuvius skautus. Sekančių me
tui pradžioj skautų klausimas turi 
issispręsti: arba bus arba žūsi 
Rudeniop esu pasiryžęs stoti mo
kyklon, jeigu priims, jeigu pinigų 
susitaupys, jeigu kariuomenėn ne
pašauks...

149.1.2.
Vakarykštis jaunimo vakarėlis 

nelabai gerai pasisekė. Trūko tem
po ir gerai pravestų, žaidimų. Vie
nok, visi pritarė darnesniems su
ėjimams. Skautų eilės padidėjo 
vienu broliu. Skiltis, tiesa, ir jos 
vadovas, vis linkę užsnūsti - nuo
lat reikia nuotaikas ir pačias suei
gas kurstyti.

VASARIO 9 d.
Gripas. Dirbau, turėdamas 102 

temperatūros ir vos galėjau paju
dėti. Tikiuos, kad mano "aktoriai" 
nepraleis p. St. Pilkos režisuojamo 
"Paslaptingoje zonoje" vaidinimo 
repeticijos. Aš jau nepajėgiu nu
važiuoti.

KOVO 27 d.
Kepyklos bendradarbiai, tur

būt, apsiprato matydami mane už
simiegojusį; net aiškintis nebe
tenka. Ir negi verta įtikinėti, kad 
ligi paryčių uždavinius paskaitai 
sprendžiau, ar kad ilgokai truko 
skautų vadovų posėdis ir ruoši
masis sueigom.

BALANDŽIO 10 d.
Penktadienis. Vienuolika va

landų dirbęs, išvažiavau su Atei
ties šokėjais į St. Louis tautinių 
šokių festivalį lietuviams atsto
vauti. Naktis be miego. Pasirody
mas scenoje popietėje, vakare taut, 
šokiai salėje. Grįždami miegojom 
keletą valandų traukinyje. Sekma
dienį spėjau dar laiku grįžti ir 
pravesti mišrią skautų, vienetų su
eiga. Sueigoje susipažinau su s.

Penkiolikmečio proga iškil
mingoje Chicagos Lituanicos suei
goje pagerbiami buvę tuntininkai 
(iš kairės): M. Jakaitis, K. Bijū
nėlis, V. Kučas, V. Lesniauskas, 
V. Petrauskas ir Pr. Nedas.

P. Vitkaus nuotr.

N. Grigaliūniene. Kalbinu "gelbė
ti" padėtį, pasidalinti rūpesčiais 
perimant mergaites.

GEGUŽIO 21 d.
Skautų sueiga buvo didelė, arti 

50. Jaučiu, kad Naujiems Metams 
statytas "žūt. ar būt" klausimas 
sprendžiasi teigiamai. Skautai Či
kagoje gyvens!

LIEPOS 23 d.
Atsiguliau pirmą iš ryto, kė

liau šeštą. Nors vagiu miego va
landas, laiko vistiek trūksta. Skau
tai, skautai ir tik skautai mintyse 
kone kiekvieną nedarbo valandą. 
Greitai, tikiuosi, baigsis tunto or
ganizavimas. Jaučiu, kad viene
tams stipriau ant kojų atsistojus, 
nebus taip sunku pagalbos rasti.

SPALIO 23 d.
Mokausi dienomis. Mokslapini- 

gių vienam semestrui vargais ne
galais pavyko sutaupyti. Paskaitų 
užsikroviau per daug. Suprantu, 
kad jėgos ribotos ir kad dirbant, 
tuntą judinant, po 4-5 valandas 
temiegant, 19 užskaitinių valandų 
neišvešiu. Čia dar v.s. Čepas, 
neatsiklausęs, visą JAV Rajoną 
man ant pečių vežti užmetė".

Manytume, jog Chicagos skau
tų pirmūnas fil. L. Grinius,pra
dėjus su 11 skautų, gali pagrįstai 
didžiuotis savo darbo vaisiais, po 
23 metų čia matydamas 4 tuntus 
su apie 800 sesių - brolių.
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s. E. Abelkienė riša šiaudi- ' 
nukų,

KALĖDINIU 
RAMUNĖLIŲ 

IŠRADĖJA
Skautininkės Juzės. Daužvar- 

dienės, dabar neseniai paskirtos 
lietuvių konsule Chicagoje, pastan
gomis prieš daug metų buvo atgai
vintas gražus lietuvių paprotys 
Kalėdų eglutes puošti šiaudinukais. 
Per paskutiniuosius dešimt metų 
prie jos gražaus darbo prisidėjo 
Amerikos lietuvis F. Zapolis, 
ruošdamas šiaudinukų darymo 
kursus. Šiuos kursus lankė skau
tės ir skautininkės, kurios ne tik 
išmoko šiaudinukus daryti, bet ir

pačios (kaip skautei tinka) pradėjo 
naujus kurti ir kitas seses mokyti. 
Kadangi daugelyje vietovių jau ga
lima matyti lietuvių juostų raš
tais lipdytų šiaudinukų, noriu jums, 
sesės, priminti, kad pirmoji juos 
taip pritaikė dr. P. Vaitaitienė.

šių Kalėdų proga susitariau su 
s. E. Abelkiene, kad ji mane iš
mokytų, kaip daryti jos naujai su
galvotas "ramunėles” šiaudinu
kams papuošti. Ir kaip nustebau, 
pas jų pamačiusi trimis eilėmis 
palubėje sukabintus labai, labai 
gražius šiaudinukus. Kiekvienas 
kitoks ir kitaip puoštas! Ir čia 
dar ne visi. Šiltojoje Floridoje 
tarp palmių pernai metų Kalė
doms s. Abelkienė Cancer Society 
suruoštoje parodoje papuošė lie
tuviškų eglutę, kuri laimėjo pir
mų vietų!

Man besistebint, kaip sesė gali 
tiek daug darbų atlikti (jų galime 
matyti ir pas Putnamo seselių rė
mėjas, ir "Eglutės" vakare dar
buojantis ir skautininkių draugovė
je“ ir stovyklas aplankant), ji visai 
ramiai sako: "Kai esi skautė, tai 
linksmumas būna didesnis, o var
gas lengvesnis". Ir taip, apžiūri- 
nėdamos šiaudinukus, grįžtame, 
kaip tame eilėraštyje, į "Žemai
čių žaliuojančių šalį".

Tada sesė Elenutė būdama Kre
tingos gimnazijoje perskaitė skel
bimų, kad atvažiuoja iš Klaipėdos 
du skautai. Kas tie skautai? Niekas 
nežinojo. Ir kaip susižavėjo tada 
mergaitės, kad skautė skautei yra 
sesė. kad ji linksma ir ištvermin
ga. Šešios tuoj sudarė skiltį, sesė 
Elenutė - skiltininkė - gavo iš bro
lių skautiškų diržų, ir parėjo links

mos (manydamos, kad visas mies
telis tų diržų mato) namo,pranešti 
tėveliams apie naujų organizacijų. 
O namie vėl reikia aiškinti, kodėl 
jos nori būti skautės, nes "mes 
mylėsim Dievų ir Tėvynę ir arti
mų". (Cha, galvoju beklausydama 
ir matau, kaip sekmadienio rytų 
tėvai atitraukia vaikų nuo televi
zijos ir veža į Jaunimo Centrų 
sueigom "Tegu akys pailsi", "gal 
lietuviškai išmoks". O tas vaike
lis "koroja”draugininkų, kaipįma- 
nydamas, už tėvų "griekus". 
Turbūt dabar kiti laikai).

Klausiu sesę apie jų sueigas. 
Tais pirmais jos skautavimo me
tais s. D. Kesiūnaitė (vėliau Skau
čių Seserijos Vyr. Skautininkė 
1952 m.) iš Kauno jai siųsdavo 
sueigų planus, patarimus kaip vesti 
skiltį, o 1926 m. jau kartu stovykla
vo pirmojoje vadovių stovykloje 
Palangoje. Važiuojant į tų stovyklų 
sesės Abelkienės mama įdėjo pu
dingo dėžutę, kad, kai bus jos eilė 
virti, turėtų kuo pavaišinti seses. 
Atėjus tai dienai, abi virėjos (kita 
buvo s. Vainauskienė, gyv. Chi
cagoje) paruošė pudingų. Pietų me
tu pudingas buvo dar neatvėsęs, 
tai jos, pagalį per puodo lanka 
perkišę, nunešė prie Baltijos ju
ros atvėsinti. Ir kai atliūliavo di
džiulė banga... tiesiai į puodų. O 
sesė Kesiūnaitė po pietų klausia, 
kas yra "saldaus"? "Šį kartą žu
vims atidavėm", - šypsosi virėjos. 
Visos liko be saldaus ir pritarė, 
kad skautė - gamtos draugė.

Ir taip skautybė liko gyvenimo 
dalis. Sesė Abelkienė, jau pati 
būdama mokytoja Stonaičių k. mo
kyklos kieme turėjo skautiškų sta-
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Skautininkės E. Abelkienės 
šiaudinukai su ramunėlėmis.

lą, prie kurio džiaugėsi visa 
paukštyčių draugovė, Plungėje va
dovavo vyr. skautėms, Vokietijoje 
jos vyr. skaučių būrelyje išaugo 
dabartinė Seserijos Vyr. Skauti- 
ninkė L. Milukienė. Tarp visų gy
venimo vargų šviečia gražus skau
tiški prisiminimai ir labai kū
rybinga dabartis.

Šiose nuotraukose galima ma
tyti jos šiaudinukų pavyzdžius, o 
sesės Abelkienės "ramunėlę" rei
kia daryti taip: Siauduko galus nu
kirpti labai įstrižai ir juos susiūti 
kaip parodyta brėžinyje,gerai vie
ną šiaudelį prie kito prispaudžiant. 
Paskui surišus gėlytę, vieną siūlo 
galą ištraukti per "lapelį". Vidurį 
iš abiejų pusių patepti klijais.

A. Namikienė

amžiaus berniukas yra 
aktyvus, budrus ir pilnas energi
jos; jis dažnai pasireiškia, kaip 
koks "nenuorama".

Jis yra individas, asmenybė,ir 
turi būti tokiu laikomas vilkiukų 
veikloje.

Jis mieliau pasiduoda nuošir
džiam pasiūlymui, negu prievarti
niam įsakinėjimui; jis nėra mažas 
kareivis.

Jis jautrus jį supančiai aplin
kai, jos nuotaikai; todėl labai svar
bu, kad ji būtų lietuviškai skautiš
ka.

Jis beveik ištisai nori judėti; 
todėl įvairūs žaidimai taip būtini.

Jis mėgsta pasitempti fiziškai, 
ką įveikti. Sportiniai žaidimai,ne
sunkūs fiziniai darbai, patarna
vimas kitiems atitinka vaikų troš
kimus ko pasiekti, ką nuveikti.

Jis domisi, galima sakyti, vis
kuo. Patyrimo laipsnių ir specialy
bių programos nutiesia tam susi
domėjimui gerą kelią.

Jis nori turėti progų bandyti 
pats ką padaryti ir ta prasme būti 
savarankiškas. Tai didelė pagalba 
vadovui.

Jis pastabus, bet susikaupti pa
jėgia tik artimiausiems, konkre- 
čiausiems dalykams.

Jis gerai įsidėmi reikalus, ku
rie jam patinka.

Jis mėgsta imituoti, vaidinti.
Jis, kai domisi, siekia suži

noti ligi smulkmenų.

Jis greitai susijaudina, bet dar 
nepajėgus pats ramiai "nusėsti"; 
čia reikia vyresniųjų talkos.

Jis renka rinkinius: akmenė
lius, vabalus, pašto ženklus ir k.

Jis mėgsta judančius daiktus 
ir mielai jais užsiima.

Jis daug ką nori sužinoti ir. 
todėl daug klausinėja.

GRANDINĖ

7

7



BRANGINDAMAS SAVO GARBĘ...
i Šiais žodžiais sesės ir broliai kandidatai savo įžodžio dieną 

tampa tikrais skautais. Norėjau pasakyti - tikrais skautais-ėmis 
i tik formaliai, nes tikras skautas yra toks, kuris savo veiksmus 

įrodo garbingais veiksmais.
Garbė yra svarbiausias dalykas, kurį skilties berniukams 

reikia įdiegti. Įkūrėjas B. Powell skautybės pavyzdį paėmė iš 
viduramžio riterių papročių. O riteriai garbų brangino labiau
siai už viską: garbė jiems buvo šventas dalykas.

Koks yra tas garbingas žmogus? Jis visada tiesus, nieko 
neapgaus, juo galima pasitikėti. Laivo kapitonas, skęstant lai
vui, paskutinis jį apleidžia. Kodėl? Juk laivas yra tik medžio ir 

' geležies masė, o kapitono gyvybė tiek pat brangi, kiek ir kurio 
kito keleivio. Todėl, kad tai yra jo laivas, o jūreiviuose yra 

' tokia tradicija, kad kapitonas gali tik tada laivą apleisti, kai jau 
i visi, keleiviai yra išgelbėti. Kitu atveju jis bus pasielgęs negar

bingai. Tad kapitonas savo garbų stato aukščiau uz gyvybę.
i Taip ir skautai savo garbe, turi stengtis kelti aukščiau visų 

kitų dalykų. O kai ateina įžodžio laikas, kandidatas kitų skautų
1 akivaizdoje savo garbe pasižada tai vykdyti.

’’Stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei, padėti Artimui ir vykdyti 
skautų įstatus" - yra tie pagrindiniai dalykai,kurių skautas savo 
garbe pasižada siekti. Tarnavimas šiems trims garbingiems 
tikslams ir sudaro skauto tolimesnį gyvenimą. Siekdamas jų, jis 

i turi būti budrus: nežiopsąs, pastabus, padedąs ir visad prisi
menąs, kad tai - jo garbės reikalas.

Todėl garbų reikia taip įsąmoninti, kad ji būtų tokioje 
aukštumoje, kaip to laivo kapitono, kuris geriau skųsta su laivu, 
negu negarbingai pirmas iš jo pabėga.

J. Broziulis,
Vokietija

Įdomus klausimas. Galvodama 
apie tai, paklausiau savo draugių, 
kodėl jos skautės. Vienai - labai 
patinka broliai. Broliai yra vienas 
įdomiausių dalykų apie skautybų. 
Kaip kitaip laužai būtų tokie įdo
mūs?

Kitai patinka stovyklos, iš ku
rių yra gražių atsiminimų. Jose 
mūsų skiltis susigyvena. Gražioj 
gamtoj visos purvinos, bet links
mos.

Grįžus namo, visi kasdieniniai 
daiktai vėl įdomūs. Net ir mintis, 
kad už savaitės mokykla, nėra to
kia baisi. Ar aš tik dėl brolių ir 
stovyklos priklausau skautėms?

Ne. Rimčiau pagalvojus,pama
tau, kad skautybė mane lavina gy
venimui. Siekdama patyrimo laips
nių ir specialybių, aš daugiau su- 
sipažįstu su Lietuva, jos kultūra, 
papročiais ir kalba. Kartu išmoks
tu daug praktiškų dalykų, pvz., 
siūti, virti ir šiek tiek pirmosios 
pagalbos. Man labiausiai patinka 
kad aš ne viena visą tai darau, 
bet su draugėmis ir draugais. 
Prisiminusi savo amerikietes 
drauges, kurios galvoja, kad sto
vykla yra dvi savaitės su vaba
lais, žinau, kad esu skautė dėl 
to, kad aš esu lietuvaitė.

V.M.

8.

Skilties pašnekesys Rako 
stovykloje

G. Plačo nuotr.
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<AIP PASIDARYTI
V^ini^Ą

RnruoW s.v.v.tl. Honfredas Siuselis, Vokietija

Priemonei: goresnės vielos lankui, eglės Sakelių, virvės ar vielelės 

šakelėms apsukti, kaspino.

I. Storesnioji viela sulenkiama rato -forma jr sutvirtinama.

5. kai vainikas 

jau yra pa
kankamo 
storumo, jis

kaspinu.

6. Vainikas 
užbaigiamas 
gražio kasp'- 
no kilpa-

9

9



Yra dar daug galvojančių, kad 
stovyklavimas žiemos metu yra 
savotiškas būdas ligai ieškoti, no
sies bei rankų ar kojų galūnių ga
rantuotas nušalimas... Aišku,ir su 
tuo reikia sutikti, jei būsi tokiam 
žiemos stovyklavimui tinkamai ne
pasiruošęs.

Pagrindiniai žiemos stovykla
vimo principai ir technika turi būti 
iš anksto išdirbti. Dauguma vasa
ros stovyklaviečių yra uždaroma 
žiemos sezonui, tačiau pasibeldus 
įtinkamas duris, galima gauti lei
dimus ir žiemų. Mėgstąs žuvauti 
pasirinks vietų su galimybe meš
kerioti per ledo eketę, pašliūži- 
ninkams bus patogiau apsistoti prie 
slidinėjimo vietos ir t.t.

Apsirengimų, stovyklaujant 
žiemos metu, turi sudaryti kelių 
sluogsnių šilta vilnonė medžiaga 
(keleri plonesni marškiniai visuo
met bus geriau, negu vieni stori 
vilnoniai marškiniai). Eskimai 

naudoja dvi "parkas". Viena jų 
pasiūta iš negimusio briedžio kai
lio su plaukais į vidaus pusę, 
antroji pasiūta iš briedžio ar 
ruonio (seals) kailio su plaukais 
į lauko pusę. Tokia kūno danga, 
jei ji yra laisva ir neaptempta, 
lengvai praleidžia kūno cirkulia
cijų nuo švarko apačios, pro ran
koves ir kaklų. Svarbiausia žie
mos stovyklavimo taisyklė - vengti 
staigaus suprakaitavimo!

Mums, gyvenantiems aukštos 
pramonės vietose, lengvai priei
name plunksninė parka arba švar
kas. Po apačia tokio švarko vilkėk 
lengvus vilnonius marškinius. Po 
marškinių apačia turėk užsivilkęs 
tinklinio tipo apatinius marškinius, 
nes jie lengvai praleidžia kūno 
prakaitavimų.

Yra privaloma turėti gerą gal
vos gaubtuvų - kepurę, nes nors 
ir kaip šiltai laikytum savo kojas 
ir kūnų pridengtų, didžiausią rolę 

kūno temperatūrai išlaikyti vai
dina galvos apdaras. Kojoms var
tok laisvai užmautus "mukluk" 
tipo, su pusės inčo storumo vai
loko (felt) batus, apsiavus dvi po
ras vilnonių kojinių. Geriausia, 
kad apavas turėtų guminius pa
dus. Labai rekomenduojami 
"Canadian Sorel". Rankas apsau
gok pirštinėmis, kurios bus įmau
tos į kumštines, vieno piršto pirš
tines. Kumštines pirštines prisi- 
rišk ant virvelės, kuri eis pro 
abi švarko rankoves. Kumštines 
tenka dažnai nusimauti, atliekant 
vienų ar kitų darbelį: pririštos - 
nepasimes. Paskutinis patarimas- 
saulės akiniai! Žiūrėk, kad jie 
būtų geros kokybės.

Dabar trumpai sustokim prie 
pastogės. Geriausia žieminė pa
lapinė visoje šiaurės Amerikoje 
yra "Plains Indians Teepee". Gy
venimas tokioje "teepee" palapi
nėje yra neužmirštamas. Yra tiek 
praktiška,-kad joje gali kurti at
vira lauželį šilumai palaikyti, ir 
bet^kokios sniego pūgos joje bū
nant yra nebaisios ir nepavojingos. 
Taip pat patogu yra ir "A" tipo 
su sienelėmis palapinė, jei į to
kių palapinę įsitaisai medžiu kū-

DlįAUSIHIHKU
SU SKILČIŲ SISTEMA

Skautybės įkūrėjas pasirinko skilčių sistemų pa
grindiniu skautų darbo metodu todėl"kad pastebėjo, 
jog berniukai natūraliai jungiasi į mažas grupeles, 
kur kiekvienas grupelės narys galėtų būti kiekvieno 
kito asmeniškai draugas; ir pakankamai didelės, 
kad būtų galima kartu žaisti ir ieškoti nuotykių.

Tačiau nuo dvidešimto amžiaus pradžios praėjo 
daug laiko, daug dalykų pasikeitė. Pagreitintas gy
venimo tempas, didmiesčių išplitimas veda prie to, 
kad mažos grupelės pradeda prarasti savo reikšmę. 
Dabar galima didmiesčiuose pastebėti jaunuolius 
buriantis į didesnes bandas, diktatoriškai valdomas 
vieno jaunuolio, šiandien draugininkui,lietuviųdrau- 
govėms egzistuojant daugiausiai didmiesčiuose, kur 
naujo laiko spaudimai turi įtakos, dažnai kyla pagunda 
prisitaikyti prie sąlygų ir eiti lengviausio pasiprie
šinimo keliu: sumažinama skilčių rolė iki minimumo, 

perimant visų draugovės veiklų į savo vieno rankas. 
Skilčių sueigos dingsta, draugovės sueigos darosi vis 
daugiau formalios ir retėja, skautai nustoja domė
jimosi.

Draugininkas turi padaryti rimtas pastangas su
prasti ir įsigilinti į skilčių principus,pateisinančius 
tos sistemos tolimesnį egzistavimų kaip pagrindinę 
skautiško veikimo priemonę:

a) skautybė yra ne vadų, ne "visuomenės veikė
jų", bet berniukų, organizacija. Visas skautiškas 
gyvenimas yra pačių berniukų rankose ir išplaukia 
iš jų iniciatyvos. Tai neišvengiamai reiškia, kad 
skautams vadovauti turi patys berniukai, ir kad 
draugininkas turi duoti jiems pakankamai rimtos 
atsakomybės ir galimybės išvystyti iniciatyva. Šito 
yra neįmanoma padaryti be skilčių sistemos.

b) veikimas skiltimis išlaiko šiltų intymumų ber
niukų santykiuose, tuo būdu atsveriant didmiesčių 
beveidės minios įtakas. Skilčių sistema tuo būdu pa
sidaro ir labai efektinga priemone išsaugoti mūsų 
lietuviškų, individualų charakterį.

c) skiltis yra pati geriausia vadų mokykla. 
Nors paskui ir išėję iš skautų gretų,, jie visgi išsi
neš savim pasitikėjimų, tikrų demokratijos supra
timų, asmeninę iniciatyvų ir draugiškumo dvasią 
kurių galima Įsigyti tik skiltyje "tarp savųjų".

Skilčių sistemai sustiprinti, draugininkas pri
valo:

1) Skatinti draugovės tradicijų išsivystymų, ku
rios būtų paremtos skilčių sistema. Pavyzdžiui, 
daugelyje skilčių skilties gyvulys yra tik šiaip sau
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renamą krosnelę. Tokia krosnelė 
palapinėje palaiko šiltą ir sausą 
oro temperatūrą. Patartina prieš 
einant gulti paruošti porą sausų 
medžio drožlių. Ryte, kada sukan
dus dantis iššoksi iš šilto guolio, 
busi labai patenkintas, vienu deg
tuku jas uždegąs. Gaisro atvejui 
visuomet turėk paruoštą ir aiškio
je žinomoje vietoje padėtą aštrų 
peilį. Yra iš tūkstančio viena ga
limybė, kad palapinė gali užsi
degti. Negalėdamas išbėgti pro 
palapinės duris, bet turėdamas 
parankėje peilį, galėsi greitai iš
bėgti nuo dūmų ir ugnies,perplau
damas palapines sieną.

Šiandien yra labai didelis pa
sirinkimas visokių palapinių ap
šildymo priemonių. Naudodamas 
bet kokį apšildymo būdą ar prie
monę, niekada to nedaryk nevė
dintoje palapinėje. Nors ir dau
gumas palapinių medžiagų pralei
džia tam tikrą nuošimtį oro, ta
čiau visuomet laikyk, nors ir 
truputį, atidarąs palapinės langelį. 
Geriausiai dirbtinu būdu apšildo
mos palapinės yra vadinamo 
"umbrella” tipo.

Labai svarbu, kur žieminė pa
lapinė pastatoma: reikia rasti vie

tą užuovėjoj. Indėnų "Blackfeet” 
gentis (Montana-Alberta) palapi
nes statydavosi upelių žemose pa
krantėse, leisdami šaltam vėjui 
švilpti virš palapinių. Tinkama 
surasta vieta iš karto atima tris 
cetvirtadalius šalto oro. Prade- 
lant palapinę statyti - grindų plo- 
ą švariai išvalyti nuo sniego, ka
sant iki žemės. Patiesti statybi
ninkų naudojamą juodą izoliacijos s 
popierių, senų laikraščių, ar net 
brezento gabalą.

Palapinės kuoliukų vietoj ga
lima naudoti ilgas statybininkų vi
nis (jas lengvai įkalsi į sušalusią 
žemą!) Iš lauko pusės palapinės 
sieneles apkasti sniegu. Tas daug 
padeda sulaikyti vidujinę šilumą.

Miegamasis maišas turi būti 
mažiausiai sudėtas iš "Dacron 
88”. Pirmenybė žąsų plunksnoms! 
Penki ar šeši svarai sintetinės 
medžiagos niekada nebus per daug. 
Pavyzdžiui, miegamasis maišas 
90 x 90 inčų didumo, pripildytas 
penkiais svarais sintetinės me
džiagos, yra tinkamas žiemos sto
vyklavimui kalnuose. Eskimai 
miega ant žemės pasidarytuose 
guoliuose, naudodami storoką 
sluoksnį izoliacijos tarp žemės ir 

paties guolio. Jiems izoliaciją 
atstoja keliolika briedžių kailių. 
Mes, tačiau, pirmu sluoksniu nau
dosime brezentą, ant jo pasidėję 
pripūstą oro matracą arba atatin
kamo dydžio "foam" gabalą, už
klotą išilgai sulenkta vilnone ant
klode. Tik po to išsitiesime savo 
miegamąjį maišą. Pagrindinė ir 
neužmirštama taisyklė yra: nie
kada neik miegoti su viršutiniais 
drabužiais!

Švaraus geriamo vandens gali 
labai lengvai pasigaminti pats, 
ištirpdydamas sniegą penkių ga
lionų talpos metaliniame kibirė
lyje, kuris stovės netoli ugnia
vietės. Riebalų žiemos metu nau- 
iok daugiau negu stovyklaujant va
sarą. Lėkštės ir puodukai naudo
jami tik moliniai, bet jokiu būdu 
ne metaliniai. Yra patartina,prieš 
pradedant valgyti, tokias molines 
lėkštes gerai prie ugnies pašildyti.

Sėkmingo žiemos stovykla
vimo!

Romas Pakalnis

Žiemos stovyklautojas
J, G. Plačo nuotr.

vardas, kuris nieko nereiškia nei skiltininkų! nei 
skautams. Skiltys turi pažinti ir didžiuotis savo pa
sirinktu skilties gyvuliu - skilties simboliu. Taip pat 
draugovės sueigų pradėjimas ir užbaigimas paprasta 
kariška rikiuote žudyte žudo skilčių sistemos dvasią. 
Draugovė turėtų išdirbti savo specialią drausmės ir 
rikiuotės formą, kuri būtų paremta skilčių sistema.

2) Kreipti ypatingą dėmesį į skiltininkų lavinimą 
kursuose ir pan. Pabrėžtina - skiltininkų, o ne šiaip 
sau judresnių draugovės narių, kurie netingi ateiti į 
pašnekesius. Gerai veikiančioj draugovėj į kursų 
užsiėmimus eina dabar esą skiltininkai ir paskilti- 
ninkai. Gerai pažįstama "draugovių sistemos” ir net 
"tuntų sistemos” klaida yra galvoti, kad jeigu jau 
atsirado kas praveda kursus, tai kodėl nepasiųsti 
ten visų skautų, kurie tais kursais domisi. Kursuose 
įgytos skautiškos žinios, aišku, nei vienam nepa
kenks, bet tos žinios turi būti skiltininko perduodamos 
savo skilties skautams, jeigu norima išlaikyti skilčių 
sistemą, o tuo pačiu ir gyvybingą skautybą.

3) Pravesti draugovės sueigas taip, kad tai būtų: 
Skilčių konkurencijos paskatinimas - proga

skiltims parodyti, ką jos yra išmokusios ir ką gali, 
Draugovės solidarumo ugdymas - proga pa

žaisti tokius žaidimus, kurių viena skiltis žaisti ne
gali; proga išbandyti skilčių planuojamus laužo pasi
rodymus per sekančią stovyklą. Taip pat proga iš
girsti pašnekesius, duodamus kviestų svečių ir 
specialistų, kurie neturi progos ateiti atskirai į 
kiekvieną skiltį.
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NAUJI \ \
LEIDINIAI VJ

UŽBURTOMS KANKLĖMS
PRABILUS

Neseniai pradžiuginusi mažuo
sius savo knygele "Šokoladinis 
Kiškelis", rašytoja Vanda Fran- 
kienė-Vaitkevičienė dabar veda 
mūsų jaunimą (8-14 m. amžiaus) 
į padavimais apipintas senovės 
lietuvių girias, aukštai iškilusius 
piliakalnius, smėlėtas Baltijos pa
krantes. , Ten sutinkame ir susi
pažįstame su darbščiais, teisin
gais, savo tėvynę ir senovės dievus 
mylinčiais lietuviais; keliaujame 
jų išartais ir išakėtais lygumų 
laukais, svečiuojamės jų pačių 
suręstose pirkelėse. Pagaliau,se
niesiems. dievams nepasiprieši
nus, matome lietuvių tautą be
garbinančią šv. Kazimierą, savo 
globėją. Autorė veda jaunąjį skai
tytoją vingiais šimtmečių takais, 
suteikdama progos jam savo min
timis nusikelti ten, kai beskaitant 
datomis išmargintus istorijos pus
lapius, jie pasidaro per daug 
"sausi".

"Užburtose Kanklėse" surašy
ti pasakojimai apie mūsų krašto 
senovę atitrauks valandėlei jau
nąjį mūsų brolį, seset nuo televi
zijos ir pakeis jaudinančiais įvy
kiais pritvinkusią aplinką kitu - 
fantazijos pasaliu.

Tai puiki autorės dovana jau
najam skaitytojui, gera pagalbinė 
priemonė tėveliams ir mokyto
jams, beieškantiems jauniesiems 
tinkamos skaitybos.

Malonu priminti, kad rašytojos 
V. Franklenės-Vaitkevičienės kū
rybos jau ne kartą esame pateikę 
Skautų Aido puslapiuose.

V. Frankienė - Vaitkevičienė. 
UŽBURTOS KANKLĖS. Išleido 
"Laiškai Lietuviams". Viršelis 
ir iliustracijos - sesers M. Mer
cedes. Spaudė Immaculate spaus
tuvė Putname. Kaina - 3 dol., 
kietais viršeliais - 4 dol.

LITHUANIAN SCOUTING
Tai reprezentacinis leidinukas, 

specialiai Brolijos Jamb. Fondo 
paruoštas sąryšyje su VS kelione 
į 13-ją pasaulio skautų stovyklą 
Japonijoje. 40 puslapių knygelė 
pateikia pluoštelį lietuvių skautų 
istorijos, Lietuvos geografinę - 
istorinę statistiką bei chronolo
giją, viršelių vidinėse pusėse Lie
tuvos žemėlapiai: 1918-1940 lai
kotarpio ir Vytauto Didž. laikų.

Puslapiai paįvairinti bent pus
šimčiu nuotraukų.

Išleista gerame popieriuje, ta
čiau kai kurios nuotraukos gerokai 
blyškios. To buvo galima išvengti 
bent dabarties nuotraukose, ku
rios, atrodo, panaudotos iš laik
raščių. Pasigesta ir ryškesnių ant - 
galvių skyreliams - reprezentaci
niame leidinėlyje akis jų nepagau
na, nepatraukia prie tikrai puikiai 
paruoštų tekstų. __

Tačiau leidinėlis, kaip rašo 
mūsų VS, Jamboree metu ypatin
gai daug prisidėjęs lietuviškai re
prezentacijai. Jvairių tautų atsto
vams įteikta apie 300 egz.

Prie laidinio paruošimo prisi
dėjo v.s. A. Saulaitis, ps. M. Sau- 
laitytė, s.v. S. Lišauskas, vyr. sk. 
A. Kurapkaitė, mokytojai Ant. ir 
jo sesutė Minekauskai.

GAIRELĖ, Nr. 17, išleido dr. 
Vydūno sk. vyčių būrelis Hutten- 
felde, Vokietijoje.

Prieš daug metų Vasario 16 
gimnazijoje Aušros tunto leistoji 

neperiodinė GAIRELĖ 1959 m. su
stojo. Buvo išleista 16 numerių. 
Jos paskutinis redaktorius buvo 
valt. G. Bauras, dabar jau dakta
ras ir docentas evangelikų jau
nimo akademijoje.

Dabar, po 12 metų, naujai įsi
kūręs dr. Vydūno būrelis vėl GAI
RELĘ atgaivino. Redaguoja vytis 
Petras Veršelis, skyrių redakto
riai vytis M. Siušelis ir s.v. kand. 
R. Kynas. Turinyje: stovyklos, 
praktiškas skautavimas, mažieji 
rašo, vienetų veikla, Vasario 16 
gimnazija.

STOVYKLŲ 
LAIKRAŠTĖLIAI

Po gausių praėjusios vasaros 
stovyklų, redakciją pasiekė ir 
pluoštas stovyklinių laikraštėlių.

Mūsų akademikai, liepos mė
nesį Chestertone suruošę studijų 
savaitą, išleido dviejų numerių 
laikraštėlį "Iš baseino", Atlanto 
rajono Simo Kudirkos stovyklauto
jus informavo aštuonių numerių 
"Grandinė" (red. s. R. Jokubaus- 
kas), o Vokietijoje vykusioje jubi
liejinėje stovykloje sesių-brolių 
nuotykius, dainas ir kreivas šyp
senas vaizdavo "Taukuotas puo
das".

Rako ąžuolyne pravestoji LSS 
vadovų-vių stovykla išleido 38 psl. 
"Sumestinį"; Ąžuolo mokykla - 
"Giliukus", Gintaro mokykla 
"Iš pasuolės", jaun. vadovų sto
vykla - "Išlindus iš po krūmų" 
ir jaun. vadovės - "Su šypsena".

Lietuvių Skautų Sąjungos Pirmūną 

v.s. PETRA JURGĖLA 
švenčiantį 70 metų jubiliejų, 

nuoširdžiai sveikina

LSB Vyriausias Skautininkas 
v.s. Petras Molis,

VS Pavaduotojas v.s. Česlovas 
Kiliulis ir LSB Vadija
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Apatolijus Kairys IŠTIKIMOJI 
ŽOLE, romanas nesenų istorinių 
Lietuvos įvykių fone. Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio atžymėtas roma
nas, 1971. Mecenatai Janina ir 
Juozas Valiušaičiai. Viršelis dail. 
A. Rūkštelės. Išleido Laisvosios 
Lietuvos knygų leidykla, leidinys 
Nr. 2. Tiražas 1100 egz.

v. s. J. Augustaitytė - 
Vaičiūnienė

RŪPESTIS

Šio rudens lietuviškos poezijos 
aruodą praturtino buvusi Seseri
jos Vyriausioji Skautininkė Juozė 
Augustaitytė - Vaičiūnienė savo 
nauju eilėraščių rinkiniu "Rūpes
čiu". Nors išleidimo data knygoje 
pažymėti 1970-ji metai, tačiau 
knygos pristatymas, suruoštas 
Liet. Skaučių Seserijos Vidurio 
Rajono, įvyko lapkričio 14 d. Chi- 
cagoje. Jame dalyvavusi poetė bu
vo visu nuoširdumu pagerbta ir 
įvertinta.

Anksčiau išleistų jos poezijos 
rinkinių pagrindinė tema - tėvynės 
meilė, Lietuvos žemės vaizdai. Šio 
rinkinio eilėraščiuose toji tėvynės 
meilė ir troškimas jai "dangų pa
lenkti" srūva poetei iš pačių šir
dies gelmių:

Kad galėčiau tave išsinešti
Už kalnų, devynių vandenų, 

dykumų,
Tau po kojom žaibus 

sulankstyčiau,
Kad tik būtų po audrų ramu.

("Lopšinė mano žemei")

Tai knyga, kurią skaitant kyla 
noras tais rūpesčiais kartu su 
poete dalintis, apie juos mąstyti, 
jiems išeitį surasti.

"Rūpestyje" yra 73 eilėraš
čiai. Išleido J. Karvelio Prekybos 
namai Čikagoje, spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Kaina 3.50 dol.
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TAS ŠVILPUKAS...

Nežinau net kaip čia pradėti 
tokią apysaką, kaip paskelbti skau
tukams tokias žinias. Si istorija 
man pačiai tik per eilę metų pilnai 
atsiskleidė, ją supratau tik pasto- 
vyklavusi keliose skautų ir skaučių 
vasaros stovyklose. Todėl, gal ir 
pradėsiu pirmuoju atsitikimu 
"Gražinos” stovykloje.

Einu miško ąžuolų šešėly, be
ieškodama samanų stovyklos rajo
nui papuošti. Staiga, man besilen
kiant pakrapštyti supuvusio kelmo 
liekanų, girdžiu kažką kribždant. 
Ne - ne tiek kribždant, kiek šnibž
dant. Ir ne tiek šnibždant, kiek 
šnypščiant. Atsitūpusi, klausau to
liau. Įvairūs balseliai - gerokai 
įsikarščiavę - kalbasi ir lietuviš
kai ir kažkokia šniokščiančia 
kalba.

- Bet Karaliaus šramaputro va
lia turi būti išpildytai Kadangi lie
tuviai skautai perėmė šį mišką ir 
iš jų išmokome lietuvių kalbos, ji 
turi būti dabar visuomet vartoja
ma. Tai yra šio miško naujas įsta
tymas.

- Šnur, purku, šupšniu, puku 
tiš!

- Bausmės turės būti paskirtos 
tiems, kurie nesilaiko šio įsta
tymo!

- Tai tau bus, Striuki, kai Ka
ralius uždraus tau eiti su visais 
žiūrėti stovyklų didžiojo parado!

Praskleidžiu paparčius, apsi
dairau. Nieko nematau. O šis pasi
kalbėjimas irgi pranyksta, lyg ne
būvąs.

* * *

Tautinė Stovykla vėl apgyven
dino mišką. Ir vėl man bevaikš
čiojant papartyne pasigirsta keisti 
balsai:

- Kapitone Kleme, blogi duome
nys. Jau galutinį skaičių turime: 
2,000 paparčių išskinta, 25 me
džiai nukirsti, 15 krūmų išrauta.

- Matai, Kiški, nieko negalime 
padaryti. Skautiška šeima auga, 
stovyklautojų skaičius didėja, sto
vyklavietė turi plėstis.

Sį kartą greitai ir labai tykiai 
praskleidžiau susiglaudusių pa
parčių garbanotas galvas ir su
spėjau pamatyti, kas ten taip šne
ka. Tai buvo kiškis ir šimtakojis 
kirminas. Neiškentus, pati prabi
lau. Paklausiau jų, kokia čia ka
ralystė, kas gi tas Karalius Šra- 
maputras ir ką jie čia visi veikia 
mums visiems stovyklautojams 
nežinant. Iš pradžių nenoromis, o 
paskui net užspringdamas, užki
męs Kiškis man išaiškino, kas 
čia miške vyksta.

Pasirodo, miškas jau nuo senų 
senovės yra valdomas Karaliaus 
Šramaputro - tai maždaug pėdos 
aukščio žmogelis, ilga žalia 
barzda, didelių burbulų skruostais, 
iškilminga konkorėžių karūna. Jo 
didžiausias rūpestis yra išlaikyti 
miško švarą ir tvarką. Šiam tiks
lui jis yra paskyręs kirminą - 
Kapitoną Klemą - miško vabalų 
kariuomenės vyriausiuoju vadu. 
(Vėliau teko pamatyti šią bežy
giuojančią kariuomenę. Tai buvo 

Vėliau teko matyti šią bežy
giuojančią kariuomenę...

tikrai įspūdinga! Skruzdės ant pe
čių nešėsi šluotas, dievo karvutės 
tempė muilo gabalą, kaip kokią 
didžiulę patranką, o kirminai vil
ko skudurėlius). Karaliui į talką 
ateina ir kiti miško gyventojai. 
Kiškis yra atsakingas už pačių 
žvėrelių tvarkingumą. Ne kartą po 
šio mūsų pasikalbėjimo teko man 
matyti, kaip jis striksėjo brūzgyne 
tarp voveraičių, įspėdamas joms 
susišukuoti uodegėles. Bet vargše
liui su žvirbliais ir kitais paukš
čiais yra daug sunkiau, nes išdy
kėliai neišklausę jo pastabų, purpt 
ir nuskrenda kur į eglę. Todėl ir 
lieka murzini, pasišiaušę, - skun
dėsi Kiškis. Jis vargšas yra jau se
niai ir balsą praradęs nuo to gar
saus barimosi, kuris dėl berniukų 
stovyklos mikrofonų triukšmo ne
bepasiekia dangaus skliautų.

Karaliaus žinioje taip pat yra 
ir miško nuotaika. Geniai, pavyz
džiui, yra įpareigoti pažadinti kas 
rytą medžius, zylės kelis kart per 
dieną patikrina, ar medžiai užten
kamai šešėlio duoda stovyklavie
tei, o kregždės prižiūri, kad miš
kas vienu darniu tonu šlamėtų. 
Voverės yra paskirtos juokui, 
linksmumui ir gerai valiai su
kelti. Šmikšt! Vikšt! Su grakščio
mis uodegaitėmis pakutena išdi
daus ąžuolo kamieną, ir šis tuojau 
nusišypso. Išgirdusios, kad špokų 
lizdas liko audros sunaikintas, jos
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greitai organizuoja naują statybą. 
Įdomiausia jų pareiga - palaikyti 
ryšius su kūdros gyventojais.

Kiškiui padėkojau už suteiktas 
informacijas. Nustebusi ir apstul
busi, net nepajutau, kaip neklau
žada uodas į patį nosies galą ir 
antakį įkando.

* * *

Prabėgo vasara, paskui ir žie
ma sutirpo pavasario saulutėje. 
Ir pagaliau kita vasara atkeliavo, 
už parankės atsivesdama "Medei
nės" stovyklą. Negalėjau nugalėti 
noro žengti papartyno kryptimi. 
Vieną dieną, nesitvėrus iš smal
sumo, išsprukau iš rankdarbių va
landėlės ir bėgte nubėgau už vir
tuvės, kur paskutinį sykį mačiau 
tuos kalbančius gyvulėlius. Puoliau 
ant žemės, skleidžiau augmeniją, 
nedrąsiai šaukiau:

- Kapitone Kleme! Kiški! Kur 
jūs?

Tylu.
- Kapkone! Čia aš, ar neprisi

menate? Čia aš!
- Vir šūki hiši puši nimuš 

mako, numi šumi krumi! - piktai 
kažin kas sučirškėjo, girdėta, bet 
vis dėl to, svetinga kalba.

- Ak, užmiršau, kalbame lie
tuviškai. Ko čia dabar triukšmau
ji? - manąs klausė. Tai buvo pilka 
ilgaausė Zuikienė.

Čia Zuikienė nusibraukė sau 
ašarą...

- Dar ko gero prikelsi patį 
Karalių. Juk žinai, kas jis nega
luoja.

Aš sumišusi atsiprašiau ir
mandagiai paklausiau:

- Ar Karalius šramaputras 
serga?

Zuikienė atsiduso ir,įsmeigusi 
savo dideles nusiminusias akis į 
mano švilpuko virvelę, atsakė:

- Sirgti gal neserga,bet vargšo 
sveikata jau nebestipri. Visa pa
darė ta nelaiminga varlių puota ir 
tas baisusis, baisusis... tas, tas 
švilpukas.

Ir Zuikienė išdėstė man liūdną 
istoriją, kaip pernai rudenį, jau 
seniai stovyklautojams išvažiavus, 
Karalius Sramaputras kone gyvybę 
prarado. Buvo taip: kaip ir kasmet, 
varlės kėlė didžiulę puotą. Sukvietė 
visus miško gyventojus prie kūdros 
pakraščio, kur laukė jų lelijomis 
išdabinti stalai, prikrauti riešutų, 
uogų, pasaldintų samanų ir kitų 
skanumynų. Buvo vietos palikta ir 
šokiams, nes žiogų orkestras ma
loniai sutiko šiai metinei šventei 
pagroti. Be abejo, atvyko į puotą 
ir Karalius Šramaputras su paly
dovais ir, kaip visada, atnešė var
lėms dovaną - šį kartą didelį, jau
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truputi aprūdijusį skautišką švil
puką. Slinkis (vienas iš Karaliaus 
kariuomenės patikimiausių sliekų) 
buvo radus jį netoli savo gyvena
mos skylės. Nustatęs, kad tai buvo 
ne koks nežinomas žvėris , bet ir 
ne koks paprastos numestos skar
dinės gabalas, jis su savo bičiu
liais nutempė šią retenybę pas 
Karalių, šis nutarė, kad negalėtų 
būti puikesnės dovanos varlėms. 
Tokio daikto, kuris kaukia garsiau 
net už vilką, niekas nebuvo matęs.

Varlės buvo labai patenkintos 
tokia dovana, bet nelabai suprato, 
kaip ją galima naudoti. Todėl jos 
iškilmingai pakvietė Karalių pa
demonstruoti susirinkusiems sve
čiams visas šio daikto nuostabias 
ypatybes. Karalius mielai sutiko 
ir, užsilipęs ant atskiro vandens 
lelijos lapo, kad visi galėtų matyti, 
rankose laikydamas švilpuką, gi
liai oro įkvėpė ir ruošėsi smar
kiai pūsti. Bet staiga, netekęs pu
siausvyros, pliūptelėjo aukštiel
ninkas į vandenį. Burbulai tik pa
sirodė. Nesimatė žaliame vande
nyje net ir ilgos barzdos... Atrodė, 
kad niekas jos ir nebematys. Bet 
šiaip taip varlės pagaliau su senio 
vėžio pagalba su šaka jį, kaip ku
kulį iš tirštos sriubos, išgraibė.' 
Pavyko atgaivinti, bet valdovas po 
to ilgai ir sunkiai sirgo. Kiškiai, 
voverės, skruzdės, ir žinoma,Ka
pitonas Klemas, rūpestingai slau
gė. Tačiau Karalius šlamaputras 
ir išgijęs liko labai silpnas, ir jo 
pavaldiniai ligi šios dienos jau
čiasi nelaimės prislėgti.

Čia Zuikienė nusibraukė sau 
ašarą. Ji pasižiūrėjo gailiai į dan
gų, atsiduso ir po minutės vėl 
prabilo:

- Miela mergaite,pasakyk savo 
draugams skautukams ir viršinin
kams saugoti savo daiktus ir ne
mėtyti keistų įrankių čia miške. 
Matai kas gali atsitikti. /

Padėkojus Zuikienei, prižadė
jau jos prašymą pakartoti visiems 
stovyklautojams. Sugrįžusi atgal į 
palapinę, tuojau griebiausi rašyti. 
Dabar skelbiu Zuikienė s prašymą: 
Sesės, Broliai! Ar būtumėte paukš
tytės ar tuntininkai, visada laiky
kime švilpukus bei žvaigždutes ir 
kitus ženklus gerai prie uniformų 
pritvirtintus. Jei dar vėl panaši 
nelaimė stovykloje atsitiktų, tikrai 
rastume kitą vasary baisų mišką: 
apdulkėjusius paparčius, nuliūdu
sius medžius, susivėlusius žvė
relius... O kalti būtume mes,., 
ir tas švilpukas. Sesė Dina

PASIKALBĖJIMAI

APIE PAŠTO

ŽENKLUS

Ant. Bernotas

25. Geografija

Geografija - mokslas apie įvai
rius pasaulio kraštus, jų struktū
rą, gyventojus, augaliją, gyvuliją, 
orą, vandenis. Čia viskas įskaity- 
tina, kas mus gali supažindinti 
su kuriuo nors kraštu.

Bene įdomiausi iš geografinių 
pašto ženklų yra su įvairiais že
mėlapiais. Toliau - pašto ženklai, 
kuriuose parodyti kurie nors cha
rakteringi krašto vaizdai, neuž
tinkami kituose kraštuose.

Geografinio pobūdžio pašto 
ženklų yra išleidę visi kraštai. 
Pavyzdžiui, Lietuva 1932 m. oro 
pašto ženklų serijoje, 5 centų paš
to ženkle rodo Lietuvos žemėlapį 
su kita spalva atžymėtu Vilniaus 
kraštu (mat, tada Vilniaus kraštas 
dar buvo okupuotas lenkų). Latvija 
1918 m. savo pirmuosius pašto 
ženklus išleido spausdintus ant 
popierio, kurio kitoje pusėje ran
dame įvairius vokiečių generalinio 
štabo žemėlapių gabaliukus (žino
ma, tų ženklų tikslas nebuvo paro
dyti minėtus vokiečių žemėlapius; 
tai tik toks sutapimas). Estija 
1923 m. taip pat išleido pašto 
ženklą, kuriame parodytas jos že
mėlapis.

Gal įdomiausių pašto ženklų 
su žemėlapiais išleido buvusios 
portugalų kolonijos (dabar užjūrio 
teritorijos), kaip Angola ir Mo
zambikas. Žemėlapiai tuose pašto 
ženkluose spalvoti ir gana smul
kiai atlikti.

Prie geografinių pašto ženklų 
priskaitytini ir pašto ženklai, ku
riuose parodyti kokie nors žymūs 
geografai ar keliautojai - atradė-. 
jai, kaip Kristupas Kolumbas, 
Vasco da Gama, Aleksandras Hum - 
boldtas; taip pat pašto ženklai, 
išleisti kokių nors geografų kon
gresų^ proga. Pvz., Brazilija 1956 
m. išleido 1,20 kruzeirų pašto 
ženklą paminėti 18-tąm tarptau
tiniam geografų kongresui, įvyku
siam Rio de Janeiro mieste. 
Piešinys: tik raidė "g" ir įra
šai.

Lietuviška koplytėlė

Centralinės Amerikos valsty
bės Nicaraguos pajūrio žemėlapis 
(1961 m.)
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LAIKO 
ŽODŽIAI

NETIKĖTOS DOVANOS
S.A. BENDRADARBIAMS

Laiškas Skautu Aido . 
redaktoriui

Kas savaitę girdėdamas Skautų 
Aido bendradarbių kalbas ir rū
pestį, kad mūsų jaunesniųjų sesių 
ir brolių mintys, nuotraukos, pie
šinėliai būtų matomi Skautų Aide, 
siunčiu Jums $75. Iš 55 dol. pra
šyčiau įteikti po penkinę žemiau 
įvardintiems sesėms ir broliams, 
o likusieji $20. - tegul būna Skau
tų Aidui.

VISU VARDU - AČIŪ!

Lapkričio 1 dieną, Sąjungos 53 
metų" proga ir 25 metų tremtyje 
atsikūrimo sukaktį atžymėję Ju
biliejine Stovykla Vokietijoje, už
verčiame dar vieną skautiško dar
bo lapą: bendromis pastangomis 
nugalėti visi rūpesčiai,atnaujintos 
pažintys, užmegztos naujos. Dar 
karščiau užsidegėme skautišku 
idealu tolimesnės veiklos dar
bams. Ačiū už ištvermę, pasiau
kojimą, malonų dalyvavimą Jubi
liejinėje.

Lietuvių Skautų Sąjungai, Vyr. 
Skautininkams, vyr. vadijai ir mie
liems vadovams-ėms Amerikoje, 
Kanadoje ir Australijoje skautiškai 
dėkojame už visokeriopu paramą 
bei sutelktas lėšas. Broliškas ačiū 
visoms ir visiems už Skautų Aido 
prenumeratas į Europą.

Daug ko Jubiliejinėje pasimo
kėme, daug ką geresnio ir blo
gesnio veikloje pastebėjom. Atei
tyje taisykime, gilinkime ir de

rinkime. Mažiau kalbų, daugiau 
darbų, daugiau iniciatyvos vienetų 
ir draugovių veikloje, ypatingai 
Vokietijos ir Anglijos rajonuose - 
jaunus vadovus ruošiant, kurie mus 
vyresniuosius po metų kitų neiš
vengiamai turės pakeisti.

Mūsų geras pavyzdys tepatrau
kia jaunuosius eiti skautišku keliu 
ir budėti Dievo-Tėvynės-Artimo 
sargyboje.

Sesių - brolių susibūrimas Eu
ropoje tegu būna ne paskutinis,o 
tik pradžia. Ryšių ir pažinčių mez
gimas tegu lieka mūsų širdyse 
neužgęstantis reiškinys su viltimi 
vėl netrukus susiburti.

Artėjančių metinių švenčių 
proga jungiame seseriškus ir bro
liškus sveikinimus. Linkėdami 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų, kad jie būtų našūs 
asmeniškame gyvenime, moksle ir 
skautiškoje veikloje.

Visų vardu - s. J. Maslauskas, 
Anglijos Rajono Vadas

Toronto Šatrijos t. Rūtos d-vės paukštytėms - 
už rašinius ir piešinius apie jų tėvelius (1970, Nrė 6).

Kernavės t. Laimai Kardokaitei -
už "Baisioji tylos valandėlė" (1970, Nr. 7).

Los Angeles Palangos tunto psl. Ilonai Bužėnaitei - 
už draugovės iškylos aprašymą (1970, Nr. 8).

Los Angeles Palangos tunto Ramonai Alseikaitei - 
Draugovės iškylos aprašymas (1970, Nr. 8).

Chicagos Aušros Vartų tunto Daliai Gvildytei - 
už tunto iškylos aprašymą (1970, Nr. 8).

Chicagos Aušros Vartų tunto Alvydai Baukutei - 
"Skiltininkų suvažiavimas Dainavoje" (1970, Nr. 10).

Toronto skautų Mindaugo d-vei - 
Laiškai Skautų Aidui (1971, Nr. 1).

Los Angeles, Kalniškių tunto Anykščių Šilelio vilkiukams 
Stovyklos prisiminimai (1971, Nr. 1).

v.s. V. Namikas su VS krivulę tautinėje 
stovykloje m. Jakaičio nuotr.

Chicagos Aušros Vartų tunto v.si. Gražinai Maleckaitei - 
už dviejų popierinių "sesių ir brolių" piešinius trejuose 1971 

numeriuose.
Detroito Gabijos t. Gintei Pečiūraitei -
"Mano draugas Simas" (1971, Nr. 5).

Chicagos Lituanicos tunto si. Pauliui Vitkui - 
už nuotraukas.

Budžiui
v.s. Vytautas Namikas

Redakcijos prierašas:
Pernai redakcija daugeliu laiš

kų kreipėsi į vadovus-es, prašy
dama paraginti skautus-es rašyti 
į Sk. Aidą. Būrio vadovų rūpes
čiu (prašytų ir sava skautiška 
iniciatyva) šie rašiniai Aidą pa
siekė. Padėka vadovams, kurie 
rūpinosi, ragino savo jaunuosius 
narius į skautišką spaudą rašyti. 
Prašome savo laikraščio ir atei
tyje neužmiršti.
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didžioji seimą
SUSKRIDO ATLANTO 

VYR.SKAUTAI

Spalio pirmąjį savaitgalį New 
Yorke įvyko Atlanto Rajono vyr. 
skaučių ir skautų vyčių suvažia
vimas, kuriame dalyvavo didelis 
būrys iš Bostono, Philadelphijos, 
Hartfordo, New Britain, Water
bury, Worcesterio, Elizabetho ir 
New Yorko. Atsilankė ir rajono 
vadeivos - s. D. Siemaškienė ir 
ps. G. Surdėnas, taip pat rajono 
vadas s. M. Subatis.

Suvažiavimą spalio 2 d. Kultū
ros Židinyje atidarė rajono vyčių 
vedėjas ps. K. Matonis, sveikino 
abu vadeivos; skyrių vedėjai pa
dėkojo NY Skautams Remti Komi
tetui už jo darbą ir rūpestį, mai
tinant suvažiavimo dalyvius, ir 
Neringos b.ei Tauro tuntams, su- 
ruošusiems šį suvažiavimą.

Po atidarymo pradėti pašne
kėsią!, pristatant Gintarą Karosą, 
kuris papasakojo apie jo vedamą 
"Informacijos Centrą' , centro 
leidžiamą informacinį biuletenį ir 
šio centro suorganizuotą vasaros 
kelionę po Ameriką, Kanadą ir 
Meksiką.

Palangos tunto 1971 metų sto
vykla Gabija. Dalis sesių prie sto
vyklos stalo.

Antroji prelegentė - dr. I. 
Vaišnienė, kuri pravedė įdomųpa- 
šnekėsį tema "Ir tėvynei Ameri
kai". Pašnekėsyje paliesta etninių 
grupių reikšmė, nutautėjimo pro
blema, lietuvybės išsilaikymas 
išeivijoje. Paskutinė dienos kalbė
toja buvo f ii. Daiva Kezienė. Jos 
mintys turėjo šiek tiek politinio 
atspalvio: ji pabrėžė reikalą kovoti 
prieš tylą, palietė taip pat etninių 
grupių reikalą bei jiį problemas, 
paminėjo su amerikiečiais bendra
vimo būtinumą, demonstracijų 
reikšmę. Diskusijų metu nemažai 
komentarų sulaukė jos pastaba dėl 
lietuvių kalbos išlaikymo.

Po pietų skautai vyčiai ir vyr. 
skautės turėjo atskiras sueigas, 
pravestas ps. K. Matonio ir s. R. 
Cesnavičienės, o vakare dalyviai 
susirinko į šia proga suruoštus 
šokius Holy Child parapijos salėje, 
Queens.

Spalio 3 d. po sekmadieninių 
pamaldų toliau tęsiamas suvažia
vimas. Dienos programą paįvairi
no dail. V. K. Jonynas, kuris 
skaidrėse parodė įdomius savo 
meno pavyzdžius - paveikslus, 
iliustracijas, religinį meną, vaiz
džiai juos paaiškindamas. Po 
skaidrių paskaitos vyko suvažia
vimo, uždarymas, padėkos; už
baigta Tautos Himnu.

Po uždarymo ir pietų įvyko 
trumpa sk. vyčių sueiga, po kurios 
dalyviai pradėjo skirstytis, pasi
žadėdami greitu laiku susitikti ki
tame sąskrydyje, kurių mūsų rajo- 

,ne visad apsčiai surengiama.
B.K.

Londono, Ont., studenčių skau
čių kvartetas RASA, akademiku 
šventėje išpildęs programą. Is 
kairės: sesės I. Jakubaitytė, R. 
Bliskytė , L. Petrašiūnaitė ir prie
kyje V. Petrašiūnaitė.

AKADEMIKŲ ŠVENTĖ

Maironio Parke, Shrewsbury, 
Mass., spalio 9-10 d. įvyko meti
nė skautų akademikų šventė. Joje 
dalyvavo akademikai iš viso At
lanto pakraščio, o taip pat ir aka- 
demikės skautės, suvažiavusios iš 
tolimesnių vietovių į ASD suva
žiavimą.

Popietinėje programoje akade
mikams ir svečiams fil. prof. dr. 
Ina Užgirienė skaitė paskaitą 
"Žmogaus vystymasis ir aplinkos 
kaita". Po sueigos 5 kandidatės 
davė tikrosios narės pasižadėjimą, 
kurį pravedė ASD C pirm. fil. s. 
Gedgaudienė iš Clevelando. Pasi
žadėjimą davė:. Nijolė Brazikaitė 
iš Worcesterio,Eugenija Garunkš- 
tytė, Lina Čerkeliūnaitė, Aldona 
Kidolytė ir Gražina Siemaškaitė 
iš New Yorko.

Vakare buvo koncertas ir va
karienė. Koncerto programą iš
pildė iš London, Ont., atvykęs 
skaučių studenčių kvartetas "Ra
sa" , kuris visus vakaro dalyvius 
žavėjo savo dainomis.

ASD visuotinis suvažiavimas 
tęsėsi dvi dienas. Jame dalyvavo 
sesės skautės akademikės iš 
Chicagos, Detroito, Clevelando, 
New Yorko, New Jersey, Bostono 
ir Worcesterio. Suvažiavimą ati
darė ASD CV pirmininkė fil. s. 
S. Gedgaudienė, jam pirmininka
vo fil. s. R. Molienė, sekretoria
vo t.n. ps. A. Dabrilaitė. Suva
žiavimas buvo darbingas. Sesės 
tik nenoromis skirstėsi į namus.
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RAMBYNO STOVYKLA

4^ Akimirkos iš Clevelando sesių- 
brolių Rambyno stovyklos Wasa- 
goje: dalis Pilėnų tunto skautų ri
kiuotėje.

VI. Bacevičiaus nuotraukos

Vyr. skaučių ir vyčių pasiro
dymas prie laužo.

LSB VADUOS PASTOGĖJE
Vyr. Skautininko įsakymu Nr. 

28, Brolijos atstovui prie Jaun. 
Kongreso komiteto s. V. Kučui iš 
pareigų pasitraukus, nauju atstovu 
nuo liepos 15 d. pakviestas s.v. 
Andrius Markulis, gyv. Chicagoje.

Brolijos Vadijos sekretoriaus 
pareigoms nuo liepos 15 d. pa
kviestas j.s. Mykolas Manomaitis, 
gyv. Bostone.

VS įsakymu Nr. 29, už nuo
širdžių paramą Los Angeles Kal
niškių tuntui, ordinu UŽ NUOPEL
NUS su rėmėjo kaspinu apdovanoti 
p.p. J. Paškauskienė ir P. Mironas.

Už nuoširdų skautišką darbą 
Kalniškių tunte, 20-čio jubiliejaus 
proga tuntininkas ps. Yytautas Vi
dugiris apdovanotas TĖVYNES SŪ
NAUS žymeniu.

Broliai psl. Kęstutis Kantas ir 
psl. Vytenis Vilkas apdovanoti PA
ŽANGUMO žymeniu.

VS įsakymu Nr. 30, Brolijos 
Jamboree Fondo vedėjas s. Anta
nas Gudaitis Tautos Šventės proga 
apdovanotas ordinu UŽ NUOPEL
NUS.

VS įsakymu Nr. 31, nauju 
Niagaros vietininku skiriamas v. 
si. Edvardas Gudaitis, gyv. 
Welland, Ont., Canada. Prieš tai 
vietininkijai vadovavo s. P. Bal
sas.

Melburno Džiugo tunto dvasios 
vadovas kun. Pr. Vaseris apdova
notas ordinu UŽNUOPELNŪS. To
kiu pat ordinu apdovanotas ir Džiu
go tuntininko pavaduotojas ps. 
Henrikas Antanaitis.

Metinės šventės proga sek. 
Toronto jaunieji vadovai apdova
noti VĖLIAVOS žymeniu: v.sl. G. 
Kalinauskas ir v.sl. A. Kamins
kas; PAŽANGUMO žymeniu: si. 
A. Šeškus, psl. G. Jankaitis, sk. 
M. Šarūnas, sk. A. Senkevičius 
ir sk. A. Gaputis.

Stovyklos adjutantas priima ra-
Paukštytės su vadovėmis. portą iš dr-ko R. Staškaus.
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40,000 MYLIŲ SU 
BROLIJOS VS

Šiais metais vienu svarbiausių 
Brolijos Jamboree Fondo veiklos 
rūpesčių buvo Vyr. Skautininko ke
lionė į tarptautinę Jamboree irtos 
kelionės pasisekimas. Šiandien, 
svajonei jau tapus realybe,JF nori 
perduoti šios kelionės įspūdžius 
sesėms - broliams ir visiems, 
kurie pritarė ir prisidėjo savo 
prielankumu, organizuojant vajų 
bei reprezentacinį leidinį. . Vyr. 
S-ko kelionėje 23 praleistos die
nos buvo ne tik turtingos spalvo
tais įspūdžiais, bet ir prasmingos 

' lietuviškam skautų sąjūdžiui. Po 
antrojo Pas. karo ir lietuviškoji 
skautija, negalėdama atstovauti 
oficialiai, vis dėlto sugebėjo savo 
atstovais reprezentuoti liet, skau- 
tiją visose pasaulinėse , jambo
ree’ se, kurių turėjome net septy
nias.

Pakeliaukime mintimis po pa
skutiniąją Jamboree kartu su Vyr. 
Skautininku.

BOSTON - TOKYO. Tokio mas
to kelionė būtų nenatūrali, jei jos 
nelydėtų nuotykiai. Štai jau visam 
pasiruosus, vis iš spaustuvės ne
gaunama ilgai laukto leidinėlio 
"Lithuanian Scouting" , į kurį tiek 
dėta vilčių. Tik prieš išvykstant 
aerodroman sulaukiama. Bagažą 
lėktuvas riboja 44 svarais - kas 
daryti su -leidiniu? Rizikuojama: 
paimama virš 300 egz. Vėl lai
mė - amerikiečių linija į Jam
boree vykstančiam uniformuotam 
skautininkui nedarė jokių apribo
jimų: Vs ir "L.S." iškeliavo lai
mingai!

Trumpas stabtelėjimas Hava-. 
juose, kur susitikta su pirmąja 
skautų grupe, vykstančia į Jam
boree iš Bolivijos. Lėktuve ke
lias valandas teko plačiai išsi
kalbėti su iš Amerikos grįžtan
čia japonų Sveikatos Departamento 
delegacija. Įdomu, jog keletas jų 
apie mūsų padėtį žinojo arba buvo . 
girdėję, ir todėl "LS" leidinį pri
ėmė su įdomumu.

Tokyo mieste apsigyventi teko 
Prince Hotel, kuriame apsistojo 
vyriausia JAV skautų vadovybė ir 
Tarpt. Skautų Biuras su savo šta
bu. Ten vyko ir tarptautinė skautų 
vadovų konferencija. Čia turėta 
puikių progų užmegzti ryšius su 
įvairių valstybių skautų vadovais. 
Kai kurie apie lietuvių padėtį žino 
nuostabiai gerai, tačiau buvo ir

Mūsų trispalvės paunksmėje s. 
V. Jokūbaitis ir VS.

tokių, kurie nesupranta arba ne
nori suprasti. Filipinai ir graikai 
prisiminė lietuvių atstovus iš jų 
kraštuose vykusių Jamboree ir 
perdavė jiems linkėjimus.

Jau atvykus į 13-tąją Jambo
ree, v.s. Moliui teko apsistoti 
viešbutyje arti stovyklos, kur buvo 
apsigyvenę ir kiti skautų vadovai, 
tiesioginiai neturėję pareigų su 
vienetais. Čia buvo daug progų 
pasikalbėti apie lietuvius skautus 
ir mūsų padėtį. Teko susitikti ir 
su anglų kalba leidžiamo dienraš
čio reportere La Vene, kuri rugp. 
10 d. Tokyo Mainicbi Daily News 
patalpino v.s. P. Molio nuotrauką 
ir šį aprašymą:

"Turėjau progos susitikti du 
puikius amerikiečius, labai įsijun
gusius skautiškon veiklom Petrą 
P. Molį, Vyriausią Skautininką 
lietuviškos skautijos iš Shrews
bury, Mass., ir Al Moe, WasK- 
ingtono rajono tarybos pirminin
ką.

Gavau knygelę - Lithuanian 
Scouting- - kuri nušviečia, istoriją 
nuo 1918 m., aprašo dabartį ir 
žvilgsnį į ateitį. Lietuvos Nepri
klausomybės metais skautai buvo 
sukūrę daug savitų tradicijų, pa
grįstų senos l ietuvių kultūros lai
mėjimais, sukūrė daug dainų ir 
gražių papročių.

Nors Lietuva yra netekusi ne
priklausomybės, laisvojo pasaulio 
skautai išlaiko Lietuvą gyvą savo 
širdyse ir savuose namuose."

HONGKONGAS - FILIPINAI

Tų kraštų skautų vadovybės 
kvietimu, trumpais sustojimas 
buvo aplankyti tenykščiai skautai 
ir arčiau susipažinta su jųveikla. 
O ji vienur ir kitur atrodė stipri 
ir graži. Filipiniečių veikla ir 
jos planavimas artimai priminė 
mūsų. Su 760,000 skautų dirbanti 
vyriausia jų vadija užima didžiulį 
3 aukštų pastatą su apsistojimo 
galimybėmis vizituojantiems 
skautams. Nors iš šalies viskas 
atrodė puikiai, vadija, tačiau, pri
sipažino, kad per porą metų jų 
skautų skaičius sumažėjęs 
240,000, nes neatsirado pakanka
mai dirbti norinčių vadovų. Apie 
mus filipiniečiai labai daug žino, 
supranta ir atjaučia.

Priėmimas Hongkonge ir Ma
niloje buvo draugiškas, nuoširdus 
ir vaišingas. Vienoj ir kitoj vie
toj palikta atsivežtos literatūros 
ir lietuviškų skautiškų ženklų.

Hongkongas ir Manila yra gra
žūs, įdomūs ir ištaigingi, bet pa
sidaro liūdna, pažvelgus į Hong- 
kongą supančius vargingus kinie
čių laukus, arba pavažiavus į Ma- 
nilos priemiesčius, kur siaučia 
tikras skurdas. Ši neišbalansuota 
realybė pravažiuojančiam palieka 
sunkų įspūdį.

Šiuo ir baigėsi mūsų Vyriausio 
Skautininko kelionės I-ji dalis.

Jamboree vieškelyje pozuoja 
filipinų vadovas, VS P. Molis, 
prancūzų vadovas ir amerikietis 
vadovas.
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(Apie Vyr. Skautininko P. Mo
lio viešnagę ančiasnapių žemėje 
skaitėme pačių Australijos brolių 
kronikose, tad nusikeikime į pa
skutinį didžiosios kelionės tarps
nį - pakeliui į namus).

LOS ANGELES

Nors šioki-toki lėktuviniai nuo
tykiai šį kelionės tarpą buvo iš
tąsą iki dviejų su puse dienos, vi
sas nuovargis vėl buvo pamirštas 
jaukioj v.s. P. Pakalniškio ir raj. 
vado s. R. Dabšio globoje. Kadangi 
tuo laiku Palangos ir Kalniškių 
tuntai stovyklavo savoje gražiai 
įrengtoje stovyklavietėje, sto
vyklautojams buvo papasakoti ke
lionės įspūdžiai, išsikalbėta su va
dovais, o svarbiausia - kartu at
švęsta jų veiklos 20 m. sukaktis.

Stovykloje visur jautėsi tvarka 
ir drausmė fil. Vilimo dėka, o 
gražiai paruošti tuntai v.s. Vil
kienės ir ps. V. Vidugirio.

Nuo blėstančio laužo nuodėgu
lio, atvežto iš Australijos, buvo 
pridegtas laužas Los Angeles sto
vykloje, o iš čia toliau pervežtas 
ir pridegtas kitas Atlanto rajono 
Simo Kudirkos stovykloje.. Šių 
trijų laužų kylančios kibirkštys 
kaip tik simbolizavo, jog kur mes 
bebūtume, esame vienos skautiš
kos lietuviškos šeimos nariai, su
jungti stipriu draugystės ryšiu.

s. A. J. Gudaitis 
Jamboree Fondo Vedėjas

Stovykliniai papuošimai 13-je 
Jamboree, Japonijoje.

ATSISVEIKINANT SU 
CEZARIU GAIDELEVIČIUM

Negausus skautų būrelis vaka
rų Australijoje neteko’ vieno savo 
brolio - sk. v.si. Cezario Gaide- 
levičiaus, o ALB Pertho apylinkė - 
aktyvaus nario, valdyboje išbuvu
sio keliose kadencijose.

A.a. Cezaris gimė 1909 m. ge
gužės 14 d. Petrapilyje (dabarti
niame Leningrade). Tėvai su 
Cezariu, tada 9 m. amžiaus sū
num, grįžo iš Rusijos ir apsigy
veno Vilniuje. Čia jis baigė 6 gim
nazijos klases ir 2 metus mokėsi 
mokytojų seminarijoje. Atsikėlęs 
iš Vilniaus į Kauną, dirbo Spau
dos Fondo spaustuvėje. Vilniuje 
įstojęs į skautų eiles, su jais ry
šio nenutraukė. Po II-jo Pasauli
nio karo jį, jau šeimos tėvą, 1946 
m. matome skautų vyčių dr-je. 
Vokietijoje, Seligenstadto sto
vyklos "Nevėžio" tunte, o 1948 
m. - skautų židinio iniciatorių 
tarpe. Tai buvo vienas pirmųjų 
židinių, kurie tuo laiku ėmė kur
tis Vokietijoje. Iki pat 1949 m. 
balandžio mėnesio, kai emigra
cija atvėrė jam duris, Cezarį vi
sada matydavai sueigose gyvą, 
draugišką, sąmojingą, nuo darbų 
nebėgantį.

Likimo jam buvo skirta Austra
lijoje gyventi lietuvių skaičiumi 
mažoje vietovėje, kur jokios skau
tiškos veiklos nebuvo. Gyvendamas 
toli nuo visų, su kuriais skautiška 
veikla rišo, savo darbu ir dosnia 
parama talkino ALB veiklai.

Plaučių ir širdies negalavimai 
nuo š.m. kovo mėn. jį padarė in
validu - pensininku. Rugpiūčio 1 d. 
automobilių susidūrime pritrenk
tas, pasirgęs ligoninėje, grižo į 
namus, o rugsėjo 12 d. naktį skau
to vyčio lazdą paliko ant amžiny
bės slenksčio. Ilsėkis ramybėje, 
broli Cezaril Sesė

VYR. SKAUTININKĖ 
CHICAGOJE

Lapkričio 12-15 d.d. Seserijos 
VS s. Lilė Milukienė lankėsi Chi- 
cagoje. Čia, Vidurio rajono va- 
deivės ps. I. Kerelienės globojama, 
praleido keletą darbingų dienų, įsi
gilindama į vienetų reikalus, jų 
džiaugsmus, rūpesčius bei daly
vaudama iškilminguose įvykiuose.

Penktadienio vakare atskridusi 
iš New Yorko, jau posėdžiavo Jau
nimo Centre su Nerijos jūr. skau
čių tunto vadija: susipažino su tun
to vadovėmis,

Šeštadienį VS, lydima rajono 
vadeivės, aplankė Draugo redakci
ją, susitikdama su Seserijos dva
sios vadovu ps. kun. Pr. Garšva, 
v.s. Br. Kvikliu ir kt. Vakare 
Jaunimo Centre buvo surengtas 
seseriškas susitikimas su viso
mis Chicagos skaučių tuntų vadi- 
jomis. Pobūvyje dalyvavo arti 70 
asmenų. Tuntininkėms pristačius 
vadijų nares, į susirinkusias pra
bilo Vyr. Skautininkė, kviesdama 
visas vieningai dirbti, nebijant pa
reikšti nuomonių skirtumo,bet pa
rodant pagarbą kito nuomonei ir 
ginant Seserijos garbę. Įvertino 
vadovių, o ypatingai jaunesniųjų 
vadovių darbą, ragindama jas ' 
stengtis įnešti nuolat naujų min
čių į vienetų veiklą ‘

Vėliau kelių skautininkių lydi
ma nuvažiavo į Lemonte vykstantį 
Gabijos vyr. skaučių draugovės 
įžodį, kurį davė 7 sesės.

Sekmadienio ryte, lapkričio 15 
d., Vyriausioji Skautininkė atsi
lankė į Kernavės tunto šventą,kuri 
pradėta skautiškomis šv, Mišiomis 
Jaunimo Centro didž. salėje. Po 
pamaldų, iškilmingos sueigos me
tu, 3 metus tuntui vadovavusi ps. 
D. Dundzilienė šias pareigas per
davė naujai tuntininkei ps. E. šal- 
čiūnienei.

Popietyje Draugo patalpose 
įvyko Chicagos skaučių ruoštas 
buvusios Vyr. Skautininkes,poetės 
J. Augustaitytės - Vaičiūnienės 
naujojo poezijos rinkinio prista
tymas. Kultūrinėn popietėn, pa
gerbti garbingą skautininką, po
etą ir visuomeninkę, atsilankė ir 
s. L. Milukienė. Programai pasi
baigus, VS tarėsi įvairiais reika
lais su eile skautininkių, susitiko 
su buvusiomis mokslo draugėmis.

Atsisveikinusi, susirinkusioms 
dainuojant atsisveikinimo dainą, 
Vyr. Skautininkėišvyko,palikdama 
malonų savo apsilankymo įspūdį.
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PRISIMENU MIŠKO 
BROLIUS

Kas jūs esat? Miško broliai! 
Jūsų siekiai? Drąsūs šuoliai! 
Kas širdy jūs?^ Lietuva!
Kas ji jums? Šalis šventa!

Nuaidėjo Lituanicos tunto Miš
ko Brolių stovyklos šūkis. Lauža- 
vedys senj. VI. Žukauskas veda 
toliau dainas, brolis Miečius jam 
padeda savo sukurtais šūkiais...

Atrodo, taip neseniai buvo tie 
laužai, aidėjo šūkiai ir skambėjo 
tos dainos. Dabar vaikštau po tuš
čią Rako mišką vienas pats. Ne
bėra daugiau stovyklos viršininko 

■ s. J. Salčiūno įkastos lapinės, ku
rioje jis su komendantu v.si. V. 
Štuopiu gyveno dvi savaites. Jos
vietoje - smėlis, apneštas rudens 
lapų. Nebėra brolio R. Sparkio 
statytų vartų nei kliūčių kelio, 
kuriuo visi broliai prakaituodami 
perbėgo. Nėra brolių Fabijono ir 
Liubinsko, kurie nuo ankstyvo ryto 
iki vakaro ganė vilkų būrelius.

Šaltam vėjui papūtus, užsisegu 
švarką ir atsisėdu ant kelmo. 
Stūkso kelmelių ratas, kuriame 
stovyklos metu sėdėdavo Miško 
Brolių vadija, besidalindama pra
ėjusios dienos įspūdžiais bei ap
tardama dienotvarkės planus. Pa
siilgau vadijoš lauželio liepsnos 
ir šilumos. Sukuriu vėl čia lau
želį. Kylančiose liepsnose žaidžia 
buvusios stovyklos prisiminimai 
ir vaizdai...

24

Visiems geriausiai atmintinas 
įvykis turbūt buvo "Gyvatės" iš
kyla. Skiltys sekė nustatytą kelią 
ir savo žemėlapiuose žymėjo ke
lio kryptį, pastatus, medžius ir 
kitus dalykus, o užrašuose fiksa
vo įdomesnius iškylos įvykius ir 
laiką. Skiltis sekė vadovai: vir
šininkas Šalčiūnas, įsitaisąs ant 
brolio Štuopio sportinės mašinė
lės užpakalio, per savo žiūronus 
įtemptai sekė iškylautojus. Tie 
žiūronai stebėjo net štabo skiltį, 
sudarytą iš vadijos narių, kurie 
(girdėdami atvažiuojant automobi
lį) puolė slėptis į griovį. Vargšai 
nepastebėjo, kad griovys buvo pil
nas vandens ir purvo...

Bendras, bendras,bendras lau
žas.

G. Plačo nuotr.

Nei vienas neužmirš įspūdin
gosios nakties, kai pasigirdo pa
vojaus signalas: visi turėjo šokti 
iš lovą, ir uniformuoti, su kuprinė
mis, išsirikiuoti vėliavų aikštėje. 
Užrištom akimis buvo vadovų nu
vesti toli už rajono ir paleisti. 
Tamsu, tik mėnesiena apšvietė 
mišką. Be lempučių, skiltys vin
giavo šešėliais per brūzgynus, 
bandydamos surasti sargybos 
viršininko v.sl. M, Griauzdės pa
lapinę, kurioje degė vienintelė sto
vyklos šviesa.

Per pusvalandį visi buvo grįžę; 
trūko tik brolio Alekso. Pradėjo
me ieškoti, ir tik saulei auštant 
radom jį toli laukuose už Aušros 
Vartų stovyklos...

Oro skautai, energingai dirb
dami savo srityje,pasistatė sklan
dytuvą ir nutempę ant kalniuko pa
siruošė jį išmėginti. Brolis Petras 
Šalčiūnas, įsikibęs į sklandytuvo 
rėmas, davė signalą broliams tal
kininkams, nes susiūbavo vėjo ban
ga. Sklandytuvas pakilo aukštai į 
orą - taip aukštai, kad Petro kojos 
net žemės nelietė. Išbuvęs ore apie

Vilkiukų pastovyklės vadovai 
(iš kairės): A. Pocius, s. R. Dir
voms, ps. Liubinskas, ps. R. Fa
bijonas, psl. J. Paronis ir R. La
pas.

P. Vitkaus nuotr.
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Atžygiuoja linksmi vilkai.
— P. Vitkaus nuotr.

Svečias v.s. V. Vijeikis su 
stovyklos viršininku broliu Šal- 
čiūnu inspektuoja stovyklą.

G. Plačo nuotr.

minutę, staiga pasviro įvienąpusę 
ir nusileido. Nors ir netoli nu
skrista, bet tai didelis oro brolių 
pasisekimas - visa stovykla skam
bėjo pasakomis apie sklandytuvą...

Tarp užsiėmimų ir laisvalaikio 
metu skiltys puošė ir švarino ra
jonus, nes dienos metu vyko ins
pekcijos bei švaros tikrinimas. 
Mindaugo d-vė pasižymėjo savo 
mandagumu ir visad siūlydavo si 
nuvalyti inspektoriaus batus arba 
dulkes nuo jo fetro. Brolio Vaitke
vičiaus skiltis pasistatė "bunkerį” 
apsiginti nuo stovyklos vadijos, 
brolis Ramanauskas - platformą 
medyje su sargybiniu. Šis skilties 
narius perspėdavo, kai artėdavo 
vadovai ar inspektorius...

Savaitgalio metu Brolijos vy
čių sk. vedėjas R. Povilaitis pra
vedė dviračių lenktynes ir laimė
tojams įteikė gražius trofėjus. 
Pirmą vietą laimėjo mindaugie- 
čiai V. Vaitkevičius ir V. Žygas. 
Sekmadienį po mišių skautų vy
čių draugininkas v.sl. R. Rupins- 
kas pravedė oficialų Skautų Vyčių 
Parko įkūrimą prie vyčių pastaty
to kryžiaus.

Sporto varžybų dieną, kurioje 
varžėsi sesių ir brolių komandos, 
vedė sporto vadr si. G. Matutis, 
kaukiančių vilkiukų pulkus koman
davo ps. R. Dirvonis, tunto rašo
mąją mašinėlę kasdien vargino 
adjutantas v.sl. V. Miknaitis...

Prisimena ir stovyklos užda
rymas, kai vadovai įteikėme bro
liui Šalčiūnui galingą kardą 
didelio vado simbolį. Sį kardą iš

sitraukęs, jis paradavo prieš visą 
stovyklą, kuri plojo ir šaukė 
"Valio!"

O kokį didelį įspūdį padarė 
Susikaupimo Dienos vakarinės Mi
šios, kai po laužo uždegėm dvi
dešimt fakelų. Jų šviesa pavertė 
naktį į dieną! Atrodė, lyg senovės 
krikščionių slaptos pamaldos kur 
nors miško gilumoje. Visi susi
kaupę klausėmės tėvo Kezio žo
džių ir, gitaroms pritariant, gie
dojome. Žibintams pradėjus gesti, 
vėl mus apgaubė nakties tamsa; 
žibėjo tik laužo žarijos. Broliai 
ir sesės, sustoję ratu, sugiedojo 
vakarinę "AteinaNaktis" .paspau

šeškų skilties įrangos. G. Plačo nuotr.
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dė vienas kitam rankas ir tyliai 
grįžo į savo stovyklas...

***

Užgęso ir mano lauželis, ir 
pradėjo temti. Laikas keliauti na
mo., Smagu buvo aplankyti Raką, 
grįžti su prisiminimais, o dabar 
tuščia ir liūdna be stovyklautojų. 
Šalta. Užsidedu pirštines, rakinu 
stovyklos vartus ir sėdu į ma
šiną. Pribirusiuose lapuose pa
lieku Rako stovyklavietę iki kitų 
metų.

G. P.
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SKAUTININKIŲ 
SUVAŽIAVIMAS
CLEVELANDE

Spalio 29 d. iš arti ir iš toli 
į Cleveland^ suvažiavo net 67 skau
tininkės - susitikti, pabendrauti, o 
svarbiausia aptarti Seserijos aktu
alius reikalus.

Programai vadovauti pakviesta 
suvažiavimą organizavusi Seseri
jos vadijos Skautininkių skyriaus 
vedėja ps. S. Šatienė. Ji nušvietė 
pagrindinį šio susibūrimo tikslą 
ir pranešė suvažiavimo programą. 
V.S. L. Milukienė pasveikino seses 
ir įteikė buvusioms Seserijos va
dijos pareigūnėms po gražią do
vanėlę, simbolizuodama nenu
trūkstamą ryšį ir įvertinimą. VS 
vėliau skaitytoj paskaitoj "Sese
rija šiandien" trumpai pažvelgė 
dabartinę mūsų organizacijos 
būklę išeivijoje.

V. s. J. Vaišnio, SJ, paskaita 
"Ar klausyti sąžinės ar įstatymų" 
sukėlė nemaža dėmesio, o vėliau 
ir gyvų diskusijų.

Baigdamas šią komplikuotą te
mą, prelegentas pataria klausyto
jams nenusiminti, jei liko dar ne
aiškumų ir kai kam klausimas gal 
atrodo neišspręstas. Pataria va
dovautis tik savo sąžine ir niekad 
nespręsti apie kitų žmonių sąži
nę.

**♦

Tą pačią dieną po pietų buvo 
G. Sužiedėlienės paskaita "Vyro 
pasaulis ir moters vieta". Savo 
išsamiame žodyje prelegentė pa
sakė daug realios tiesos, gyveni
mo faktais paremtų minčių (kar
tais humoristiškais pavyzdžiais 

iliustruodama), apie bendrą mo
ters padėtį ir pažiūrą į ją.

Po gilesnių minčių ir rimtai 
nuteikusių valandų, vakarop visus 
atgaivino Cleveland© skaučių Ne
ringos ir skautų Pilėnų tuntai savo 
pasirodymais. Dainos, vaidybiniai 
pokštai atlikti labai darniai ir ge
rai. šie tuntai įrodė, ko galima pa
siekti, jei vadovai su jaunimu dir
ba atsidėję ir sistemingai. Tą patį 
vakarą ir skautininkės pasireiškė 
dainomis, kupletais ir įvairia vai
dyba. O Chicagos skautininkių 
oktetas, v.s. B. Variakojienės pa
ruoštas, labai gražiai sudainavo

T Paskaitų metu. Svečių tarpe 
vyr. skautininkai kun. J. Vaišnys 
ir V. Šenbergas.

Dalis skautininkių suvažiavimo 
dalyvių.
4— Suvažiavimo nuotraukos 

V. Bacevičiaus

dar niekur negirdėtas liaudies dai
nas. Po pertraukėlės, įvyko lite
ratūros vakaras.

Sekmadienį po pamaldi^ buvo 
diskusinė tema "Lietuviškumo 
bruožas skautiškame jaunime" , o 
po pietų diskutuota "Vyresnių 
skaučių būrelių veikla tuntuose". 
Moderatorė s. L. Luneckienė.

šiai programos daliai buvo pa
rinktos atitinkamos temos, kurias 
buvo paruošusios kelios skautinin
kės ir vyresnių skaučių atstovės.

* **

Buvo turtinga ir įvairi dailės 
paroda, kurią globojo, kaip ir vi
są suvažiavimą, Clevelando skau
tininkių draugovė. Rankdarbių pa
rodėlę globojo Neringos tunto 
skautininkės. Parodoje dalyvavo 
s. V. Aleknienė, S. M. Kizienė, 
s. I. Nenortienė, s. I. Treinienė, 
v.s. B. V&riakojienė ir daugelis 
kitų.

Taip pat buvo ir sieninė spau
dos parodėlė, paruošta redaktorės 
ps. Ir. Regienės.

Suvažiavusias skautininkės 
linksmina Clevelando skautai vy
čiai. 4,

26

25



AUŠROS TUNTO 
NAUJIENOS

Sydnejaus Aušros tunto tunti- 
ninkui s.v.v.sl. St. Sankauskui mi
rus, tuntas liko be vadovo. Prieš 
kiek laiko tuntui ėmė vadovauti 
energingas brolis ps. Vyt. Deikus, 
birželio 19 sušaukdamas pirmą 
tunto skautų-čių ir tėvų pasita
rimu Lidcombe. Gražus būrelis 
anksčiau buv. pasyvių vyresnio 
amžiaus skautų ir tėvų sutiko būti 
draugovių globėjais bei talkinin
kais.

Tunto kaukių balius ir šiemet 
įvyko Auburne birželio 26 d. Sve
čių šiemet turėta mažiau, negu 
praeitais metais. Didžiausią dar
bų naštą ir šiemet "išvežė'' ži-

WWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWWVWWWVWVWWI

STOVYKLA SU VENGRAIS
Gegužės 18-21 d.d. Adelaidės 

lietuviai skautai-tės, vadovaujami 
v.s.sl. M. Neverauskaitės ir s.v. 
si. V. Neverausko, dalyvavo 
bendroje lietuvių - vengrų skautų- 
čių stovykloje. Vengrams vadovavo 
s. Jonas Herendi, Stovykla vyko 
vengrų stovyklavietėje - Kers- 
brooke, tik 10 mylių nuo lietuviams 
įprastos stovyklavietės Williams- 
towne. Dalyvavo 45 skautai-tės - 
vengrų truputį daugiau, negu lie
tuvių.

Stovyklon važiavom tylėdami, 
nežinodami ko tikėtis. Per visų 
galvas skraidė klausimai: kokie 
tie vengrai (ir vengrės), kas jie 
per skautai? Atsiradę stovyklavie
tėje, šnairavome, mandagiai svei
kinomės ir stebėjome vienas kitą, 
o po sveikinimo žodžių visi susi
metėme ir pradėjome statyti pa
lapines. Pamažu susipažinome ir 
"šaltis" po truputį atsileido...

Lietuviai pastatė savo mėgsta
mąją "skraidančią lapę" (flying 
fox), kuri vengrams buvo visai 
naujas, nematytas dalykas. Su 
klyksmais ir juoku visi išbandė 
tą naują "išradimą"!

Pirmasis laužas buvo ilgas. 
Abiejų tautų skautai mokė vieni 
kitus savo mėgiamiausių šūkių ir 
dainų. Po laužo ir maldos nuleis
tos vėliavos - pagal vengrų papro
čius. Buvo įspūdinga stebėti tris 
leidžiamas vėliavas, rausvai nu
dažytas laužo liepsnų. 

diniečiai ir sk. tėvų komitetas.
Tunto reorganizacinė sueiga 

įvyko liepos 18 d. Lidcombe. Da
lyvavo gražus būrys brolių ir se
sių. Paskirti draugininkai ir kiti 
pareigūnai, sudaryti skautų-čių 
sąrašai. Rajono Vadas s. A. Jakš
tas tuntininkui perdavė aušriečių 
laimėtą rajoninėje stovykloje pe
reinamąjį Narušio vardo skydą 
pažangiausiam tuntui.

Tunto vyr. skaučių būrelis bir
želio mėn. padarė išvyką į Syd- 
nejų, aplankydamas šalpos tiks
lais suruoštą madų paradą. Iš
kylą organizavo v.s.sl. J. Bogu- 
šaitė.

Stovyklos kalba buvo anglų; šis 
įsakymas buvo labai populiarus! O 
gal ši priežastis davė progos ven
grams ir lietuvius daugiau įvertin
ti savo gimtąja kalba, nes dažnai 
kai skautai buvo vieni, tarpusa
vyje kalbėjosi savo kalba.

Antra stovyklos diena skirta 
ilgai iškylai. Reikėjo sekti ženk
lus, bet jų labai daug nebuvo - 
didelė vengrų ir lietuvių grupė 
žygiavo, kalbėdamiesi ir juokau
dami savo tarpe. Po iškylos užėjo 
lietus ir laužas neįvyko. Vakaras 
praleistas bendraujant jaunimo 
hostelyje.

Sekančios dienos rytą vėl švie
tė saulė. Dauguma skautų žaidė 
įvairius žaidimus, dalis statė taką 
su kliūtimis. Taškai buvo duodami 
už greitį ir įvykdymą. Tą vakarą 
laužas buvo labai įdomus, o po jo 
visi išėjo į naktinę iškylą, kuri 
buvo trumpa, bet labai smagi. 
Skautai-tės žygiavo su daina, juo
ku ir... net šokiu.

Prašvito paskutinė diena ir 
vengrai pradėjo - savo papročiu - 
krėsti pokštus. Palapinėms iš
džiūvus, per pora valandų sto
vykla buvo nuimta; ji palikta švari 
ir tvarkinga. Paskutinis vėliavos 
nuleidimas įvyko 3 vai. po piet. 
Ta proga žodį tarė s. Jonas He
rendi ir s.v. V. Neverauskas. Atsi
sveikinant ne vienas buvo su aša
romis. Tada - į autobusus ir 
namo!

Skautas

BAIDYKLĖ PRIE 
VIRTUVĖS

Tamsu. Dar yra laiko ligi tylos. 
Einu apžiūrėti, kaip ilsisi sto
vyklavietė tamsoje. Pirmą kartą 
stovyklaujant, viskas labai paslap
tingai atrodo: palapinės įkitąpusę 
surikiuotos stovi, takai kitur lydi 
ir net medžiai netose vietose.

Žiūriu, netoli virtuvės, stovi 
kažin koks namelis. Turbūt viduje 
dabar nieko nėra, nes nematau jo
kios šviesos iš tos pusės. Kažin 
kas ten būtų? O jeigu aš taip atsar
giai, ant galų pirštų nueičiau? Pra
vėriau duris ir greitai smukau vi
dun, kad manęs niekas nepastebėtų.

Viduje buvo visai tamsu, tik... 
o Dieve!... dvi didžiulės raudonos 
akys žiūrėjo į mane ir kažkas lyg 
šniokštė, lyg niurnėjo.

Baimė surakino mano kojas, ir 
sustingau vietoje. Staiga tamsi bū
tybė su tom didžiulėm raudonom 
akim pajudėjo į mane. Aš nežinau, 
kaip tamsoje sugraibiau duris, bet 
kaip išspirta atsiradau lauke.

Bėgau neatsigrįždama. Sakos 
braižė man kojas ir veidą. Kažkas 
lyg mane vijosi ir šaukė: uždaryk! 
Uždaryk! Iš už medžių sušvito vir
tuvės šviesos. Viduje sėdėjo skau- 
tininkės ir ramiai gurkšnojo kavą. 
Pripuoliau prie arčiausios sesės 
ir apsikabinau kakl^. Neatgaudama 

kvapo, kalendama is baimės dan
tim, kažką vapėjau. Persigandu- 
sios sesės žiūrėjo į mane ir klau
sinėjo, kas atsitiko? O aš smau
giau skautininkės kaklą ir tik pirš
tu rodžiau namelio pusėn. Paga
liau išstenėjau: Baidyklės!!! Vel
niai!!! Vijosi!!! Kur, kur kvai
lute?... Stovykloje nėra baidyklių. 
Yra, yra - ginčijaus, maknodama 
galvą... mačiau! Na, eikš, paro
dyk, kur tu ten ką matei?

Pamažu nugalėjau savo baimę 
ir su visu būriu ėjome nelemto 
namelio link. Ar tu čia matei? 
Ne, ne! Tenai, viduj! Čia name
lyje? Viduj? Aš pritariamai lin
gavau. Staiga visos prapliupo juo
kais. Jos juokėsi taip garsiai ir 
skaniai, kad net atsisėdo ant že- . 
mės. O aš kaip stulpas suglumusi 
stovėjau tarp jų.

į visą tą triukšmą atsidarė na
melio durys ir išėjo tėvas Kezys. 
Dabar sesės besijuokdamos turėjo 
vargo išsiaiškinti tėvui Keziui ir 
man, kad jo foto negatyvų aiškini
mas tamsoje, prie raudonų šviesų, 
man tiek baimės įvarė.

Irena Ivanauskaitė
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6840 So. Campbell
Chicago, ILL. 60629
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KAS YRA ZOVIESKAS? PABRANGO LAIKRAŠTIS
Pernykštėje Perkūno stovyklo

je laikraštėlio redaktoriui prirei
kė lietuviško pakaitalo žodžiui 
"zovieskas" (door hinge). Pasi
žiūrėjus į žodyną, "zovieskui" 
buvo rasti sekantieji pakaitalai: 
kengė, sukynė, lanksta, svyriai, 
vyrius. Kilo klausimas, 'ką šie 
žodžiai reiškia jauniesiems sto
vyklautojams? Įdomesni šių žo
džių aiškinimai jaunųjų skautų kal
boje pateikiami žemiau.

KENGĖ - kengūra; V. Norvai
šaitė ,^8 m.

SUKYNE - supynė; L. Pakalnis, 
9 m.

SVYRIAI - pagražinimai; A. 
Osmolskis, 14 m.

LANKSTA - mankšta prieš ei
nant miegoti; A. Jankauskas, 
13 m.

VYRIUS - mažas vyras; T. 
Osmolskis, 14 m.

PAGERBĖ MOTINAS
Penktame SKAUTU AIDO nu

meryje apie vaišingas ir gailes
tingas motinas skaitome: "Tu bu
vai visuomet vaisinga ir gailes
tinga..."

Anglijos rajono leidžiamas 
BUDĖKIME įdėta sekantis prane
šimas: "Pagal naują valiutos pa
sikeitimą, šio numerio kaina yra 
dešimts jaujų penų".

O jauja, kaip žinome, yra ūkio 
trobesys javams džiovinti ir kulti. 
Pripilti angliškais penais dešimts 
jaujų, - kažin ar daug kas mūsų 
galės BUDĖK žurnalą nusipirkti?

PASNEKESYS SU 
SKRYBĖLE

Jeigu sakote, kad kableliai yra 
nesvarbus dalykas, paklausykite, 
kas atsitinka, kai spaustuvės rin
kėjas pamiršta juos sudėti SKAU- 
TYBĖS KELYJE.

Parašas po nuotrauka: "Li- 
tuanicos tuntininkas Z. Jaunius 
prie medžio su skrybėle veda pa
šnekesį."

- Rudnosiuk, kodėl tu negali 
vaikščioti basas, kaip kiti?

S. Statkus
ALp(LKA)3083

1971, Nr.10

BROLIŲ STOVYKLOSMIŠKO
GREITLAIŠKIS £NAMUS

(Atitinkamą žodį pabraukti)

Mielas (Tėte, Mama, Drauge, 
Prieše, Visi):

Mes (užvakar, vakar, šiandien, 
rytoj) atvažiavome į stovyklą, čia 
oras buvo labai (gražus, šiltas, 
šaltas, lietingas, audringas, nie
kam tikęs). Mane sukandžiojo (mu
sės, uodai, meškos, vilkai, vado
vai). Mes valgėm (vieną, du, tris, 
penkis, daugiau, negu penkis) kar
tus. Maistas yra ypatingai (skanus, 
prastas, nuodingas, svaiginantis, 
jaudinantis).

Mano (vadovas, draugas, 
skruzdėlė, pelėda) vakar apsirgo 
nežinoma liga. Mes jį nunešėm į 
(ambulatoriją, palapinę, mano lo
vą, pelkes, šiukšlių dėžę) ir ten 
jį pririšom. Buvo labai (liūdna, 
smagu, graudu,juokinga,prasmin
ga). Mes daug išmokom.

Aš jūsų (pasiilgau,nepasiilgau, 
nebeatsimenu). Šiandien nukirtau 
aukštą (medį, žolę, krūmą, prau
syklos pastatą). Niekas nepaste
bėjo.

Aš daugiau nebeturiu laiko ra
šyti, bet kai atvažiuosite šį šeš
tadienį, (atvežkite, neatvežkite) 
daugiau: (obuolių, kojinių, pinigų, 
moskito spray, saldainių, aspiri
no).

Iki pasimatymo - (Algis, Jo
nas, Rainis, Jurgis, Vytas, Gra
žutis, Gintaras, nei vienas iš 
šių).

, 7 4 i , fl
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