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s. VI. Bacevičius, 1971 gruodis

"Man labai patinka judo (džiudo?) ir karate. Kodėl 
Aide nėra pamokymų, kaip juos išmokti?"

"Noriu pasidayti canoe (baidarę). Ar Aidas ga
lėtų atspausdinti nurodymus, kaip tai darytina".

"Lietuviai skautai yra daugiausiai sausumos 
skautai. Norėčiau matyti daugiau rašinių apie spe
cialybes. Ar negalima būtų aprašyti pašto ženklų 
rinkėjo ir radijo skautų specialybių?"

(paruošė L.G.)

Nutraukite SA siuntimą 1972 m. Sk. Aidas pasi
darė vienos apylinkės atstovautojas, nematau reikalo 
prenumeruoti.

A. Želvys, Boston

(Apgailime kiekvieną prarastą skaitytoją, tačiau 
turime pastebėti, kad Sk. Aidas nedarė "protekcijų" 
nei vienai vietovei; visad visus kvietėme ir kviečia
me kuo gausiau bendradarbiauti. Sąjungos vienetai 
Aide atstovaujami tiek, kiek vietovių korespondentai 
apie tai parašo. Dvejų metų laikotarpyje dar nei viena 
gauta korespondencija nebuvo redakcijos atmesta ar 
neįdėta.

Bostono broliai - sesės, atsiliepkite! Red.)

Štai sąrašėlis įvairių berniukų pasisakymų, ką 
jie norėtų matyti Skautų Aide:

"Mėgstu meškerioti,bet su tėte vis susiginčyjame 
dėl žuvų vardų. Ar negalėtumėt aprašyti meškerioji
mo būdų, priemonių ir ypač duoti anglišką - lietu
višką žodynėlį? Gal kokios meškerionės aprašymas 
tą įdomiai visiems pasakytų?"

"Mūsų skiltis vis kalba apie naktine iškylą, bet 
niekad jos neįvykdė. Skiltininkas sako, kad reikia 
gerai pasiruošti. Gal S.A. galėtų padėti, aprašyda
mas, kaip reikia tokiai iškylai ruoštis ir kaip'kokia 
nors nuotykinga iškyla praėjo".

"Mėgstu istorijas apie keliones, nuotykius,šiur
pius atsitikimus. Kodėl Sk. Aidas nespausdina tokių 
trumpų apsakymų?"

Daugiau skautiškų galvosūkių jaun. skautams-ėms 
bei skautiškų pasakojimų iš stovyklų.

ps. R. Nasvytienė

Sk. Aide man nepatinka mažųjų vaikų žaidimai.

D. Matiukaitė, New York

Patinka gausios nuotraukos; daro SKAUČIŲ AIDO 
įspūdį.

kun. K. Žemaitis, Cleveland

Užsakė SKAUTU, AIDA,į užjūrius
Pilėnų tuntas Clevelande - 2 prenumeratas,Neringos 
tuntas Clevelande -‘2 pren., Mirgos vyr. sk. būrelis 
Chicagoje - 2 pren., P. Molis užsakė J. Maslauskui 
Anglijoje ir A. Vitkui Vokietijoje, C. Kiliulis - B. 
Zinkui Anglijoje, Montrealio sesės-broliai (per R. 
Lukoševičiūtę) - 1 prenumeratą į Vokietiją, V. Dil
ba - M. Šiuseliui Vokietijoje, Senųjų Lapinų s.v. 
būrelis (Mass.) - P. Viržintui Anglijoje. P. Butkys 
aukojo 2 dol. užsakymų sąskaitom

Už iki dabar gautas aukas mūsų žurnalui paremti- 
SKAUTIŠKAS AČIŪ! Jei kurį asmenį ar vienetą pra
leidome, atsiprašome. Prašom apie tai pranešti ad
ministracijai. a. Orentas Administratorius
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g.ps. Irena Regienė

Julijus Anusevičius

O METAI, METAI
O METAI, metai! Dyvais taip bagoti, 
Krauju permirkę ir dūmais aprūkę, 
Bet širdys, dūšia trokšt negal peTstoti, 
Kad antri toki ateitų netrukę, 
Kad širdies brolių ugnys neužgestų, 
Bet dar didesne malone liepsnotų 
Dėl savo sodžių ir dėl savo miestų, 
Dėl kaulų brolių, girioj palaidotų... 
Lai anų kraujo lašelis kiekvienas. 
Tūkstantis širdžių drąsoje stiprina, 
Kad nebaidytų pilių tvirtos sienos 
Balsas armotų ir švilpimas švino.

1868.

Dvyliktai valandai mušant, kai laisvajame pasau
lyje džiūgavimais, o pavergtajame viltingais atsidū
sėjimais buvo pasitinkami Naujieji Metai, pasigirdo 
veržlus beldimasis į duris. Atidariau. Ant slenksčio 
stovėjo balta jūreiviška kepuraite pasipuošęs jau
nuolis. Veide - skautiška šypsena. Jo platokos tre
ningo striukės priekyje didelėmis raidėmis išsiūti 
švietė 1972 - LIETUVIŠKO JAUNIMO METAI.

- Esu Naujieji Metai, - prisistatė paduodamas 
kairę. - Ką tik pradėjau savo valdžios kadenciją. 
Pirmiausia užsukau į Skautų Aidą, norėdamas pa
sveikinti skautiškąjį jaunimą, jo vadovybę ir pa
kviesti visus jaudinamai įdomion 366 dienų ke
lionėn.

- Kokion kelionėn? Kur keliausime, ką pamaty
sime ir patirsime? - paklausiau.

- Čia turiu kelionės planą, - parodė storoką kny
gą. - Matai, kiek darbų surašyta! Štai vien tik šiame 
puslapyje pažymėta: Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas, Tautinių Šokių Šventė, Jaunimo Kongreso 
Stovykla! Jūrų Skautų 50 metų veiklos sukaktis ir 
Jubiliejinė Stovykla! LSS Tarybos, Brolijos, Seseri
jos, Akademinio Sąjūdžio ir kitų organų rinkimai ir 
1.1. Tik pažvelk, kiek čia įvairių įvykių, sukakčių, 
stovyklų, švenčių, suvažiavimų! - susijaudinęs per 
pirštus leido kelionės katalogo lapus.

- Skubiai kraukitės kelionių maišus! Pasiimkite 
giedrią nuotaiką, ryžtą dirbti ir nugalėti visas 
kliūtis. Įsidėkite gausią atsargą geros valios, įver
tinimo ir meilės vienų kitiems. Tik paskubėkite! 
Girdi signalą? Tai senasis kapitonas Laikas šaukia 
į išplaukiantį 1972-jų metų laivą. Iki pasimatymo 
jame!...

- Palauk! - Sulaikiau jį už rankos. - Ačiū už 
pakvietimą! Bet ar ši kelionė nėra perkrauta su
manymais, sukaktimis ir minėjimais? Ne vienas 
gali jos pabūgti, o pradėjęs - pavargti ir netesėti.

- Silpnavalių visad ir visur pasitaiko. Tikiu, kad 
tokių nėra lietuviško skautiško jaunimo tarpe! 
tvirtu įsitikinimu skambėjo jo balsas.

- Šventės, suvažiavimai, stovyklos, kongresai ir 
sukakčių minėjimai yra būtini sąmoningo tautiškumo 
tęstinumui. Jie leidžia pažvelgti į praeitį, pasi
džiaugti pasiektais laimėjimais sunkiomis sąlygomis 
ir stiprina ryžtingumą^ tęsti tautinio išsilaikymo 
išeivijoje ir Lietuvos išlaisvinimo viltį ir siekius. 
Visi privalome jungtis ten, kur šaukia lietuvybės 
pareiga. Kiekviena diena tebūna skirta šiai min
čiai ir darbams. Tenelieka pasyvus nė vienas lietu
vis jaunuolis! Sėsk prie mašinėlės ir surašyk šias 
mintis, kad jos kuo greičiausiai pasiektų visus 
Skautų Aido skaitytojus. Man jau laikas skubėti į 
Jaunimo Kongreso būstinę! ... - prispaudęs tris 
pirštus prie kepurės-, šauniai atsaliutavo ir dingo 
už durų.

- Gero vėjo! - Šūktelėjau palydėdama akimis.
- Gero vėjo! - Ryžtingai darbingiems 1972 - 

Jaunimo Metams, lietuviškam jaunimui, Jaunimo 
Kongresui ir kitiems įvykiams.

- Gero vėjo! - Visad jaunatviškai Lietuvių Skautų 
Sąjungai, jos vadovams ir Auksinį Jubiliejų šven
čiantiems jūrų skautams.

- Gero vėjo! - Mus visus apjungiančiai Lietuvių 
Bendruomenei ir visame pasaulyje išblaškytiems 
broliams ir sesėms lietuviams.

- Vėjo, vėjo, vėjo! ... - aidu jau iš Jaunimo 
Kongreso būstinės atsiliepė Naujieji Metai.
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v.s. Juozas Vaišnys, S.J.

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus 
Ir dirvos neapleiski! Tuomet kada jausi, 
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus, 
Vėlu juk prie darbo: nei sėsi, nei plausi.

Naujųjų metų pradžia visiems yra nepaprasta, ypatinga. Kiekvieną pri
verčia susimąstyti, pagalvoti. Vieniems ji gali suteikti džiaugsmą,kitiems - 
liūdesį. Pagalvojus, kad jau vėl praėjo vieneri mūsų gyvenimo metai, vyres
niesiems nėra labai malonu, nes jau jie pasijunta metais senesni, bet . 
mažesnieji džiaugiasi - juk jie jau metais paaugą. Tie, kurie jau persi
ritu per savo gyvenimo pusamžį, mato, kad jiems dar likusieji gyventi 
metai vis mažėja ir mažėja. Ko jie norėjo gyvenime pasiekti, jau yra 
arba pasiekta arba nepasiekta - daugiau ko nors pasiekti beveik nėra vil
ties. Bet tiems, kuriems gyvenimas tik prasideda, dar viskas prieš akis. 
Dar jų valioje savo gyvenimą pakreipti viena ar kita kryptimi.

Kaip yra brangūs ir vertlngitie jaunystės metai! Nuo vienokio ar kitokio 
jų sunaudojimo gali priklausyti ne tik visas likusis žmogaus gyvenimas šioje 
žemėje, bet ir amžinybėje. Metų pradžioje kiekvienam jaunuoliui būtų labai 
pravartu prisiminti Vinco Kudirkos eilėraščio žodžius:

Susitikdami su naujaisiais metais, mes turime skirtis su senaisiais, i 
Skirtis visuomet yra liūdna. Gal praėjusiais metais ir buvo nemalonumų, 
nusivylimų, bet vis dėlto buvo daug ir linksmų valandų. Prisiminkime tik 
džiaugsmingąsias stovyklos dienas, prisiminkime vakarus prie laužų. Kiek 
ten buvo juoko, krykštavimo, dainų! Kaip gera ir smagu buvo žaisti ir 
dirbti kartu su draugais! Visa tai jau praeityje. Jau niekad nebegrįš. Taip, 
skirtis yra liūdna. Bet apie atsiskyrimus gal labiau galvoja vyresnieji, jau
nimas tai greitai užmiršta, jam daug svarbiau nauji susitikimai, nauja 
patirtis.

Susitikti su naujaisiais metais tikrai įdomu. Smalsumu dega svajonės 
ir jausmai: kažin ką tie nauji metai atneš? Kokie pasikeitimai bus mano 
gyvenime, ko aš pasieksiu? O juk pasiekti aš noriu tiek daug! Be abejo, 
teks susitikti su naujais asmenimis, su naujais draugais. Daug ko išmoksiu, 
sužinosiu, ko dar nežinau.

Bet kartais į naujus metus žvelgiama ir su tam tikra baimės bei ne- : 
tikrumo priemaiša. Juk niekas tikrai nežino, ką jie atneš. O jie gali atnešti 
ne tik džiaugsmą ir laimų, bet ir daug skausmo bei kančios. Aišku, kad 
kai kuriems žmonėms šie metai bus paskutiniai. Bet ar manai, kad būtinai 
tik seniems? Gal jie bus paskutiniai ir ne vienam vos gyventi pradėjusiam 
jaunuoliui. Vieni miršta nuo ligos,kiti žūva nelaimėse. Niekas negali būti 
visiškai tikras savo ateitimi, niekas nežino, kaip ilgai dar jis gyvens. 
Tad skautams čia reikėtų prisiminti savo šūkį "Budėk!" Reikia būti vi
suomet pasiruošusiam, nes gyvenimas gali pateikti visokių staigmenų.

Tikime, kad visiems šie metai atneš daug džiaugsmo ir laimės. To ir 
linkime visiems broliams ir sesėms.

■■■»
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Žaibas buvo viena didžiausių 
gamtos paslapčių - nenuostabu, 
kad žmonės audros labai bijo. 
Ir šiandien dar ne viskas ištirta, 
ypač mažiau žinoma apie rečiau 
pasitaikančius žaibus, turinčius 
rutulio arba karolių- vėrinio pa
vidalus.

Kas yra žaibas?
Žemės drėgmė kyla į orų, virs

ta lašais debesyse ir tam tikro
mis sąlygomis prisikrauna teigia
mos ir neigiamos elektros srove. 
Tokio elektros krūvio blykčioji
mas yra žaibas. Kad žaibas yra 
elektra, įrodė Benjaminas Frank
linas savo garsiuoju bandymu 1752 
m. su aitvaru ir pririštu geležiniu 
raktu.

Elektros krūvis debesyse yra 
didelė jėga. įsivaizduokime: vienos 
mylios ilgio žaibo srovės pakaktų 
maždaug milijonui elektros lem
pučių užžiebti!

Žaibas trenkia, kai susiduria 
priešingos elektros rūšys. Pa
prastai, oras izoliuoja mus nuo 
elektra prisikrovusių audros de
besų, bet kartais srovė tokia 
stipri, kad ji prasiveržia, ir tada 
matome žaibą blykčiojant. Ne 
kartą jis pataiko į gyvus daiktus 
arba pastatus bei madžius, nu
trenkdamas arba sukeldamas gais
rą.

Žaibas, keliaudamas taip įkai
tina orą, kad šis ima plėstis, tuo 
suspausdamas toliau esantį vėsų 
orą. Tokia banga ir sukelia griaus
tinį (jį žmonės vadina ir dunduliu, 
burzguliu, tarškuliu). Žaibai maž
daug vienodi, bet mes juos matome 
išsišakojusius, zigzago arba gran
dinės (karolių) pavidalo. Yra ir 
sviedinio arba kriaušės pavidalo 
žaibų, tačiau neatrodo, kad jie 
labai pavojingi, nors ir labai iš
gąsdina ir nustebina. Šie žaibai 
krinta, pamažu iš debesą, kol pa
galiau atsimuša į žemą ir 
sprogsta.

Kartais šie žaibai traškėdami 
ir plazdendami rieda žeme, kol 
atsimušę į ką nors, triukšmingai 
sprogsta. Yra buvę atsitikimų,kad 
žmogus net iš kelio pasitraukė 
tokiam kamuoliui.

Rutulinis žaibas prieš pusšimtį 
metų yra trenkąs į šakių apskri
ties Plokščių dvare augančią 
aukštą liepą, pamažu nuslinko že
myn, visai pamažu judėjo žeme 
ir, prislinkęs prie artimo šulinio, 
dingo be garso. To žaibo liudi
ninkas, stovėjęs po liepa kelių 
jardų atstume nuo žaibo, buvo 
tuo momentu suparaližuotas.

Išsišakoję žaibai panašūs į 
medžių šaknų sistemą. Todėl pa
vojinga stovėti vandenyje arba ja
me plaukti per audrą, nes žaibas 
ir po vandens paviršium išsiša
koja į visas puses.

Įrengimas trobesiams nuo žai
bo apsaugoti vadinamas perkūn
sargis arba žaibolaidis. Jis nu
veda žaibo elektrą į žemę. No
rėdami, kad žaibas trenktų į 
perkūnsargį, o ne į ūkio pasta
tus, rūpestingi ūkininkai audrai 
artėjant sudrėkindavo žemę aplink 
jį. Dėl tos pačios priežasties žmo
nėms ramiau, kai žaibams siau
čiant ima stipriai lyti: sušlapusi 
žemė mažina pavo'jų, nuveda žai
bą.

Kada buvo išrasti žaibolaidžiai, 
žmonės jais taip susižavėjo, kad 
pritaisydavo juos prie kafietų paš
tui ir keleiviams vežioti ir net 
prie lietsargių!

Atsitinka, kad žaibas trankia 
į smėlį, tirpdo jį ir sukuria iš
sišakojusius stiklinius vamzdžius. 
Tuos vamzdžius galima iškasti, 
ir jų būna net labai ilgų, iki 5 
jardų. Daugiausia žaibingų audrų 
būna prie pusiaujo (ekvatoriaus). 
Kasdien maždaug 4400, kasmet 16 
milijonų audrų mūsų žemėje; per 
jas žemė gauna gesuonies (azoto), 
taip reikalingo augmenijai augti 
ir klestėti.

Yra vietų, kur žaibas dažnai 
arba beveik visuomet trenkia; tai, 
yra žaibų lizdai - vietos, kur po 
žeme kryžiuojasi vandens gyslos, 
arba kur yra tam tikrų akmeninių 
sluoksnių, pvz., rudosios anglies 
smiltainiai. Poliarinėse zonosi 
žaibų beveik nebūna - ten šalta. 
Kontinente perkūnijos dažniausiai 
įvyksta tarp 3-6 vai. po pietų, 
.kada oras daugiausiai įšilęs, o 
jūrose - antroje nakties pusėje, 
kada vandens ir oro temperatū
ros daugiausiai skiriasi.

APSAUGOS PRIEMONĖS 
ŽAIBUOJANT

Saugiausia vieta žaibuojant yra 
namuose. Neik laukan, jei nėra 
būtino reikalo. Būk sausoje pasto
gėje, toliau nuo židinių, krosnių 
ir kitų metalinių objektą. Auto
mobilyje- taip pat saugu žaibams 
trankantis.

Jei audra užklumpa gamtoje, 
venk sekančių vietų: mažų pasta
tėlių, pašiūrių, jei jos yra atviroje 
vietoje; vienišų medžių, vielinių 
tvorų, kalvų ir plačių atvirų vietų.

Ieškok apsaugos urvuose 
(caves), žemės įdubime, griovyje, 
slėnyje, uolų pakriaušėse, tan
kiame miške; miško vietoje, kur 
medžiai yra maždaug vienodo 
aukščio.
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a/rto-
GALVOSŪKIS PAUKŠTYTĖMS

IR VILKIUKAMS
Toronto Šatrijos tunto jaun. 

skaučių TULPES draugovė kvie-. 
čia vilkiukus ir paukštytes iš
spręsti šį galvosūkį ir - laimėti 
dovanėlę!

Keturiose sunumeruotose nuo
traukose Tulpės draugovės paukš
tytės vaizduoja:

VYČIO KRYŽIAUS ženklą,
KREGŽDUTĖS ženklą,
GEROJO DARBELIO1 ženklą ir 
GEDIMINO STULPU ženklą.

Parašykite,kuri nuotrauka kokį 
ženklą vaizduoja, ir atsiųskite 
Skautų Aido redakcijai iki kovo 
15 d. Už teisingus atsakymus Tul
pės draugovė yra paskyrusį ir do
vanėles. Visi jaun. skautai-ės į. 
varžybas! Prie laiško pridėti ir 
savo vieneto pavadinimą.

Toronto sesių nuotraukos 
p. St. Dabkaus.
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PALAPINĖ IŠKYLAI
Gera turėti asmeninę mažutę 

palapinę - užvėjinę, kuri pravers 
iškyloje, stovykliniame žygyje ar 
net nakties uždavinyje. Geroji ypa
tybė yra ta, kad ši palapiniukė yra 
lengva, telpa kuprinėje ir labai 
greit pastatoma.

Ir pačiam ją pasidayti visai 
nesunku: reikalinga tik gabalas 
brezento (canvas) arba stipresnės 
plastikos. Medžiagos dydis: du kva
dratai, pvz., 3 x 6, 4 x 8 ir t.t. 
Palapinę statant - ji išlaikoma 
virvės, kuri yra pritvirtinta, pri
rišta prie stulpo ar šakos, ir ke
turių kuolelių palapinės kampuose.

Nerišk palapinės po medžiu 
audringame ore: atsimink,kad me
džiai yra žaibų laidininkai!

Q.

ruošiamės

PLĖVESUOJA GAIRELĖ
Štai pasiūlymas, kur iškelti 

skilties gairelę: palapinės viršū
nėje!

Pagrindinio palapinės stulpo 
viršuje išgręžiama skylė gairelės 
stiebui įstatyti. Mezgimo virbalas 
(plastikos ar aluminijaus) - pui
kiausias stiebas.

Vėliavėlė prisiuvama prie sti
prios vielos; viela sulenkiama, 
kaip parodyta piešinyje. Vielos 
kilpelė turi būti pakankamai didelė, 
kad užsimautų ant virbalo.

Ir visas darbas. Gairelė plėve- 
suos ir suksis su besikeičiančia 
vėjo kryptimi.

GĖLIŲ BAROMETRAS
Paimk keletą ryškiai raudonos, 

žalios ar kitos spalvos sugeriamo 
popieriaus gabalėlių (blotter) ir iš
kirpk 4-5 įvairaus dydžio apskriti

STATYK PAVĖJUI. 
Jei vėjo KRYPTI 
pasikeičia 
PALAPINĘ, 
GAU GREIT
APSUK

TAIP PALAPINE- 
ATRODO ‘5 

PLIEKIO

mus, kaip parodyta piešiny. Tai 
gėlė - barometras. Susek juos 
centre variniu popieriaus segtuku 
ir užpakalyje pritvirtink prie laz
delės.

Dabar vandens puodelyje ištir
pink druskos - pilk jos, kol tik 
tirps. į šį druskos skiedinį įmerk 
"gėlę" ir leisk druskai gerai įsi
sunkti. Paruoštą barometrą įstatyk 
į vazelę (bet kokią bonkelę)1, pri
piltą švaraus smėlio.

Artėjant giedrai, gėlė pražįs 
baltai, - ji pasidengs druskos 
kristalais. Esant drėgnam oruį - 
gal ir lietus yra jau pakeliui - 
gėlė sušvis savo spalvomis. Sto
vykloje nereikės rūpintis oro pra
nešimais: tavo barometras atspės 
orą kuo tiksliausiai.

SKILTIES 
GtfVIO 

SILUETAS

TAIP ATRODO IŠTIESTA PALA- / 
v \ \ PINE: DVIEJU. KVADRATU^ 

Ol\ PLOTAS. IŠKIRPK »*z' 1B 
KUOLIU-\ SUSIŪK,KAIP 
KAMS \ dąroVYTA/z W KAMPI5 

v /irvw&hinl 
VIRVEI PRIRISTlyX <

a
virve

SI Ali PAS IS VIRŠAUS: LAIKOMA 
VIRVĖS<KURI PRI

TVIRTINAMA 
ČIA

DYDIS?
įjr DARYK TOKl\i 

KAD TILPT U M TAIS 
IR KUPRINĖ?
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JUOZE AUGUSTA ITYTĖ - 
VAIČIŪNIENĖ

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė gi
mė Lietuvoje, Suvalkijoje, Vilka
viškio apskrityje, Mažučių kaime 
1895 m. liepos 28 d. Pradžios 
mokslus ėjo Alksnėnų rusiškoje 
mokykloje. "Saulės” mokytojų 
kursus baigė Rusijoje, Voroneže 
1916 m. Per Pirmąjį Pasaulinį 
Karą lankė aukštuosius moterų 
kursus Odesoje. Grįžusi į Lietuvą 
1918 m. dirbo Teisingumo Minis
terijoje Kaune. Ten mokytojavo 
pradžios mokykloje ir lankė Ry
giškių Jono (Jablonskio) lietuvių 
kalbos vakarinius kursus. Nuo 1920 
iki 1938 m. dirbo Marijampolės 
Rygiškių Jono, gimnazijoje ir mo
kytojų seminarijoje. Mokė lietuvių 
kalbą ir kūno kultūrą; vėliau buvo 
perkelta į Kauną ir mokytojavo iki 
pat okupacijos. Antrą kartą sovie
tams užėmus Lietuvą, J. Vaičiū
nienė išvyko į Vokietiją; ten buvo 
mokytoja Hassendorfe, vėliau 
Schweinfurte ir kitur.

KAIP KŪNO KULTŪROS MO
KYTOJOS, J. Vaičiūnienės žy
miausia savybė, kad ji pirmoji 
Lietuvoje į gimnazijų kūno kultū
ros programas įvedė tautinius šo
kius. Ji yra tautinių šokių pra
dininkė. Jau nuo 1926 m. jos dėka 
kūno kultūros švenčių programų 
dalį sudarydavo tautiniai šokiai. 
Marijampolės mergaičių šokėjų 
būrelis, J.V. vadovaujamas, ne
kartą buvo pastebėtas ir išskirtas 
savo pranašumu. Todėl 1935 m. 
Švietimo Ministerijos buvo pa
kviestas į Kauną parodyti tautinius 
šokius tarpmokyklinėse sporto - 
žaidimų varžybose.

Nuo 1938 m. tautiniai šokiai 
jau įvedami į varžybų ir kūno kul
tūros kursų programas, ir jie 
pradėta mokyti visose gimnazi
jose. Tai ir yra pradžia mūsų 
tautinių šokių, kurie ir dabar mie
lai šokami ir reprezentuoja lie
tuvius kitataučių tarpe.

PRADĖJUSI SKAUTAUTI Ma
rijampolėje, J. Vaičiūnienė nenu
traukė ryšių su skautėmis ir vi
sam laikui liko ištikima joms ir 
Lietuvių Skautų Sąjungai, jos šū
kiui ir ideologijai. Ji buvo Ma
rijampolės skaučių tunto tuntinin- 
kė, Vokietijoje, organizuojantis 
LSS-gai, atkūrė ir skaučių Sese
riją. 1946 m. Augsburge J. Vai
čiūnienė buvo išrinkta Vyriausios 
Skautininkės pareigoms. (1949 m. 
toms pačioms pareigoms perrinkta 
Scheinfelde).

Pirmieji jos rūpesčiai buvo: 
surinkti išsibarsčiusias skautes,

Sąjungos dvasios vadas v.s. 
J. Vaišnys ir rašytoja s. N. Užu- 
balienė dalinasi literatūriniais 
įspūdžiais su v.s. J. Vaičiūniene 
"Rūpesčio” pristatymo proga.

J. Kažemėko nuotr.

surasti patyrusių vądovių ir 
steigti skaučių vienetus. Vyr. 
Skautininkės ir kitų ryžtingų va
dovių pastangomis tremties są
lygų sunkumai buvo nugalimi, ir 
atgijusi Seserija plėtėsi. Vokieti
joje 1948 m. Seserijai priklausė 
16 tuntų, 10 vietininkijų ir 15 
skyrių - iš viso apie 2500 narių.

Prasidėjus emigracijai, vado
vėms ir daugeliui skaučių išvyks
tant į užjūrius, J. Vaičiūnienė ra
gino visas, kur tik bebūtų, orga
nizuotis ir burtis vėl į vienetus. 
Kiek vėliau, pati atvykusi į Ame
riką, ji 1950 m. Chicagoje sudarė 
Seserijos vadlją, kvietė visas ne
nuleisti rankų ir toliau ryžtingai 

dirbti skaučių bei visos organiza
cijos gerovei; tačiau pati iš vado
vavimo pasitraukė, Vyr. Skauti
ninkės pareigas laikinai perimant 
pavad. v.s. O. Zailskienei.

V.s. J. Vaičiūnienės darbas ir 
nuopelnai LSS-gos įvertinta Le
lijos ir Geležinio Vilko Ordinais.

BŪDAMA JAUTRIOS SIELOS 
ir kūribinga, J. Vaičiūnienė anks
tyvoj jaunystėj pradėjo rašyti ei
lėraščius. Jos poezijos būdavo mū
sų spaudoje, taip pat pasirodydavo 
ir Amerikos lietuvių laikraščiuo
se. Kūryboje gausu gražių Lietu
vos gamtos paveikslų. Autorės di
delio žodingumo dėka, jie labai 
gyvi ir spalvingi. Poezijoje žy
mus tautinis bruožas ir išgyve
nimai. Šalia patriotinio turinio yra 
eilėraščių ir religinio motyvo. J. 
Vaičiūnienės poezija nėra lengva: 
ji gili, rimta ir prasminga, tu
rinti kilnią pamokomą prasmų. 
Eilėraščiai rašyti ir teberašomi 
klasikine eilėdara.

J. Vaičiūnienės išleisti poezi
jos rinkiniai: "Su baltu nuometu" 
1931 m., "Skeveldros” 1946 m., 
"Žvaigždėtos naktys" 1952 m., 
"Ant aukuro laiptų” 1960 m. ir 
neseniai pasirodęs naujausias po
ezijos .rinkinys "Rūpestis" 1970 
m. (Jo pristatymas įvyko Chicagoje 
1971.XI.14.) Be šių rinkinių poetė 
dar turi daugiau spaudai paruoštų 
eilėraščių. Be to, J.A.V. išėjo dar 
viena nauja knyga - "Tautinių šo
kių švenčių takais" 1970 m.

J. Vaičiūnienė ir dabar ne
mažai kuria. Ji daug rašo į mūsų 
spaudą ir savo straipsniuose ryž
tingai kelia lietuvių tautinio išli
kimo klausimą ir kitas opias bei 
sunkias problemas, susijusias su 
kova dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės.

v.s. O. Rozniekienė
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Juozė Vaičiūnienė VILKIUKAS

PAUKŠTYTĖ

Be paukštyčių būtų tylūs medžiai mūsų sodo,
•O namų langai aptemę, neregiai...
Tik paukštyčių čiulbesys pasako ir sparneliai rodo, 
Kur nuo ryto iki vakaro negęsta židiniai...

SKAUTĖ

Neužmirštama diena, kada garbe pasižadėt ryžaisi 
Širdim ir rankomis laikytis su seserimi,
Kad liktum visada ištikima tėvynės Lietuvos dukra.
Kokius mazgus užmegs! ir atmegsi, žaisi,
Tikėki, ištesėk ir būk savo'šūkiu tikra, 
Nes iš nedžiūstamų šaltinių atgają semi.

VYRESNIOJI SKAUTĖ

Vilkiukas nepavirs nei į ožiuką, nei į lokį: 
Vilkiukas vilkiuku ir garsiai staugs...
O padavimą Gedimino sapno išsimokęs, 
Jis vyru ąžuolu užaugs.

SKAUTAS

Jis rimtas, kada jam geltoną kaklaryšį riša, 
Supratusiam pėdsakų paslaptį visą...
Jis didelis, kai į aukštesnįjį laipsnį jį kelia,
Jis linksmas, benešdamas skilties gairelę...
Jis švilpauja, dirbdamas inkilą, sukdamas švilpą...
Nesigiria, metęs kam gelbėtis kilpą...
Žvalus jis jaunuolis. O kas apie kalbą paklausia, - 
- Visiems gi kalba jų tėvų ir senolių mieliausia!

SKAUTAS VYTIS

Amžiais jai sukrautas linažiedžių drobių kraitis,
Ar ji eitų pievų, girių, kalnų takeliu, 
Ar riedėtų grindiniu, ar lėktų lėktuvu... - 
Guostųsi Eglutės amžinai žaliu spygliu...
Kelias, lyg našlaitės.kamuoliuko siūlas, nebeturi baigtis 
O per kliūtis verždamasis - visada skambėt garsu savu.

JURU SKAUTAS

Jis lydi skrendantįjį Baltą Vytį
Nuo Karaliaučiaus iki Lietuvos Brastos
Ir nuo karūnos Lietuvai Mindaugo atneštos
Iki toliausios būsimos kartos
Savo valstybės ir tautos.
Jis moka tikrąją istoriją skaityti ir rašyti, 
Lydėdamas per vandenį ir ugnį Baltą Vytį...

Nors ir pelkynų, mirgančių liepsnelėmis, nebraidęs,
Bet ir dabar nebebijai slogos įgyti dėl sušlapusiųjų kojų, 
Kai spindi į akis Šešioliktos Vasario raidės
Ir šaukia į ryžtingai laisvėn kylantį rytojų,'
Susidedąs iš šimto ąžuolinių plaustų,
Laivynas budi, paruoštas išplaukti kas sekundę...
Norint šauksmai sirenų nepaliautų gundę,
Ir vandenynų piktosios undinės baisiai siaustų, 
Plaustus ardytų, plėštų paskutinę burę...
Tu Klaipėdos bemojančiam švyturiui keli kepurę.

Rašytoja 
autografuoja 
"Rūpestį" 
V idurio 
rajono 
vadeivei 
I. Kerelienei

Per "Rūpesčio" pristatymą 
susitiko 4 Seserijos Vyr, Skauti- 
ninkės: M. Jonikienė, O. Zails- 
kienė, J. Vaičiūnienė ir dabartinė 
VS L. Milukienė.

J. Kažemėko nuotr.

JŪRŲ SKAUTĖ

Smėlis, vėjas, bangos, lūžiai debesų...
Ir žuvėdra grakščiasparnė klykauja žaibų barta...
Plakasi su Vaivos juosta vėliava tavoji iškelta...
Braido, vandenis kilnodamas, Bangpūtis pilkas,
Draikosi šilkai Jūratės mėlynų kasų,
O Kastytis virkauja, Perkūno baustas...
Ratais plečiasi Vandenės violetinis apsiaustas...
Nė tokioj kautynių erdvėje nebebaisu,
Kai žinai, jog audra švyturin - greičiausias žirgas...
Labas, Baltija, ir platūs vieškęliai dausų!

AKADEMIKE SKAUTĖ

Iš pelėdos gauni knygą, plunksną, mokslo gylį,
Kad pati pajėgtum rišt istoriją ir praeitį su ateitim,
Kad žinotum, kur kas kenčia, džiaugiasi ir savo tautą myli, 
Nepaklystum, susitikusi su painiavų griūtim...
Kur klasta, tiesa, pakalnė, skardis, miškas ar kalva, 
Tau parodo žydrios akys, protas ir... galva.

AKADEMIKAS SKAUTAS

Apšviečia teisės, teisingumo saulė mūs,
Susmigus spinduliais į užverstus tamsos lapus,
Kad būtų regimas teisėjas ir vagis
Ir Neteisybės išluptas Teisybei kruvinas akis.
Tikybų ir tautų, valstybių sidabrinis judas, 
Ir beriamas užnuodytas ir sveikas grūdas.
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VĖL ATEINA MUGĖ

Laikas pradėti rengtis Kaziuko mugei

MANO ŠUNIUKAS

Jei mano šuniukas būtų ber
niukas, ar žinai, ką jis darytų? 
Jis labai norėtų į stovyklą va
žiuoti. Mes jam papasakojom apie 
stovyklą, tai jis sakė, kad sto
vykloje norėtų maudytis, žaisti, 
miegoti, lakstyti, valgyti ir tvar
kyti palapinę. Aš savo šuniukui 
taip pat pasakiau apie paukštytes. 
Jis man atsakė - jis norėtų būti 
paukštytė, bet gal geriau vilkiu
kas, nes jis nori būti su ber
niukais.

Mano brolis papasakojo Mur
zai apie sueigas. Murza norėtų 
ir į sueigą važiuoti, bet tik viena 
problema: Murzai reikia unifor
mos ir šlipso!

Daiva Rugieniūtė, 10 metų, 
Warren, Mich.

STOVYKLA HŪTTENFELDE

Man labiausiai patiko Hūtten- 
felde. Ten buvo geresnis valgis 
kaip Schwetzingene. Ten buvo ga
lima padaryti daugiau darbo. Man 
atrodo, kad Schwetzingene nebuvo 
galima išmokti nieko naujo. Ir be 
to reikėtų galėti daugiau miegoti. 
Virtuvės darbams turėjo būti pri
traukti ir anglai, amerikonai ir 
kanadiečiai. Hūttenfelde man daug 
labiau patiko. Ten nebuvo tiek 
daug stovyklautojų kaipSchwetzin- ■ 
gene.

Romeo Gūnther (11 m.) 
Lapinų skiltis, Vokietija

Pernai Kaziuko mugei prasi
dėjus, brolis Liubinskas draugo
vės vilkiukų klausė, ar pardavi- 
nėsim karvelius dabar ar dvy
liktą valandą. Visa draugovė sakė: 
dabar! Aldis, Audrius ir aš ėjome 
kartu. Aš surinkau 25 centus už 
karvelius. Paskui aš ėjau į Raganų 
Namą. Jie ten man sako: "Mums 
reikia vienos raganos". Aš pasa
kiau, kad norėčiau būti ragana. 
Skautas sako: "Gerai". Aš užsi
dėjau žalią pirštine. Vienas vaikas 
užlipo ant mano rankos.

Po to mes važiavome namo. Aš 
laukiu, kol bus kita mugė.

Edvardas Pocius, 10 m.
Basanavičiaus d-vė, Chicago
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NUSILEIDO SAULUŽĖLĖ (naujas priedainis}

jlj Ii* r ) tįHJ1 ■*_ I
1 Jei liūd- na tau fa-da, jei liad-na ta<-* ta ~

-^3 i f -f-- ■H4-leP UI

Nusileido saulužėlė, 
Susimasčiusi rimta, 
Mūsų jaunos širdužėlės 
Džiaugiasi visa gamta.

PBIEDAINIS:
Jei liūdna tau tada, 
Jei liūdna tau tada, 
Jei liūdna tau tada, 
Dainuok linksmai.

Laužas dega, aiškiai šviečia, 
Kyla kibirkštys aukštai, 
Džiūgauti visus mus kviečia - 
Mes dainuojame linksmai

Visi žinome šių populiarią laužo dainelę - be jos neapsieina nei vienas laužas. Čia 
s. Marija Milienė duoda prie šios dainelės kitą priedainį - refreną (vietoje mūsų 
įprastinio "rai-rai-rai, rita-rai-...”), jos girdėtą nepr. Lietuvoje, Tauragėje.

Sis galvosūkis vadinamas "ratažodžiu". Pirmojo rato žodį "miškas” jau 
turime, o toliau spręskime patys.

2. bičių namas
3. lyja
4. vakare

5. rašau prie
6. yra mano sienoje
7. saugoti galvijus

8. žūsta
9. virš namo
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■fifljnibi

UįAUBHHKU
MINTYS: Draugininko darbas yra panašus į golfą, 

rugių piovimą ar žvejojimą. Spausdamas čia nieko 
nepasieksi, nė tiek, kiek galima pasiekti lengva- 
širdžiu, neįtemptu šuoliu. Bet jūspasiruošėt šuoliui. 
Stovėjimas vietoje nieko nevertas. Tegalima pasi
rinkti pažangą ar užsnūdimą. Ženkime pirmyn - ir 
ženkime su šypsena!

Baden Powell
***

UŽDAVINYS: Pagalvok ir atsakyk, kokias teises 
ir pareigas turi skiltininkai draugovės vadijos po
sėdžiuose? Koks tavo ir draugovės adjutanto vaidmuo 
draugovės vadijos posėdžiuose?

DRAUGOVES DARBO 
PLANAVIMAS

Draugovės darbo planas NĖRA negyva įstatymų 
raidė; nėra oficialus dokumentas patenkinti vyres
niųjų vadų reikalavimus; jis taip pat nėra gerų norų 
rinkinys, plaukiojus tik draugininko galvoje, o paskui 
jo stalčiuje!

Draugovės darbo planas yra ĮRANKIS, kurio pa
galba vystosi draugovės gyvenimas, todėl šis planas 
turi būti:

1. Konkretus, tinkamas^vietos sąlygoms,
2. Drąsus, bet realus užsimojimuose įvykdomas,
3. Gimus iš pačių skautų iniciatyvos, perduotas 

skiltininkų per draugovės posėdžius, bet visada sie
kiąs truputį daugiau, negu skiltininkams atrodo, kad 
galima įvykdyti,

4. Lankstus, kad nesugriūtų netikėtuose reikala
vimuose iš viršaus; kad duotų pakankamai pasi
reikšti skilčių iniciatyvai bei išradingumui jo 
vykdyme.

Galutinis plano sudarymas yra paties draugininko 
rankose, bet prieš tai draugininkas turi būti iš pa
grindų išdiskutavus visas to plano detales draugovės 
vadijos posėdžiuose.

PASIKALBĖJIMAI

APIE PAŠTO

ŽENKLUS
..

■

Ant. Bernotas

26. Geologija

Kitas, giminingas geografijai 
mokslas, yra geologija. Geologija 
nagrinėja atskirų vietų žemės su
dėtį: kas sudaro žemes paviršių 
ir gilumą. Tiria kalnus ir uolynus. 
Bet ypatingai geologai domisi že
mės gilumoje randamais metalais 
ir mineralais. Ypatingai daug paš
to ženklų yra surištų su metalais 
ir mineralais: jų iškasimu, apdir
bimu, kur jų randama.

Tos rūšies pašto ženklų išleido 
(ir išleidžia) kraštai, turtingi mi
neralais ir metalais. Pvz., Vo
kietija 1921 m. rodė angliakasius, 
1942 m.' sidabro išdirbinius, 1957 
m. išleido specialią keturių p. 
ženklų seriją, kurioje parodytas 
angliakasis su lempa, angliakasis 
su motoriniu grąžtu, angliakasis 
prie konvėjerio, anglių iškėlimas 
į paviršių. 1968 m., minint Bhrzo 
kasyklų- pramonės 1000 metų su

kaktį, 20 pfenigių p. ženkle pa
rodė švino ir cinko kristalus bei 
jų chemines formules.

Ypatingai daug geologinių paš
to ženklų išleido Saaro kraštas 
(anksčiau buvęs savystovus, da
bar Vokietijos dalis). Čia parodyti 
angliakasiai, anglių gamybos ra
jonai, geležies liejyklos, šlako kal
nai, darbas liejyklose. Net ir lie
tuvių dailininkas V. K. Jonynas 
Saaro kraštui yra nupiešęs kelis 
pašto ženklus geologinėmis temo
mis.

Šveicarija savo pašto ženkluose 
yra rodžiusi įvairius metalus ir 
mineralus, randamus jos krašte: 
upių špatą, granatą, kalnų krista
lus, achatą, turmaliną, ametistą, 
kvarcą, vario rūdą.

Pietų Afrika ir Sierra Leone 
keliais atvejais rodė deimantus. 
Meksika yra išleidusi pašto 
ženklą, kuriame parodytas kalnas, 
ištisai susidedąs iš geležies rūdos.

Ignacas Domeika Čili 
pašto ženkle . 
--------- ------ > 

Čilė 1954 m. išleido du pašto 
ženklus, kuriais pagerbtas Igna
cas Domeika, lietuvis mokslinin
kas, baigęs Vilniaus universitetą, 
bet didesnę gyvenimo dalį pra
leidęs Čilėje ir ten Andų kalnuo
se radęs - gausius vario, aukso, 
anglies klodus ir naftos šaltinius.

Angliakasiai (Vokietija, 1921

Šveicarija, 1956
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PRIEŠ

ME TUS
PRADĖJOME SU 
HITLERJUGEND 
UNIFORMOMIS

1945 metų rudenį Regensburgo 
(Vokietijoje) tremtinių stovykloje 
gyveną skautininkai-ės, susirinką 
nutarė įsteigti Regensburge lietu
vių skautų-čių bendrą tuntą. Tun- 
tininku jie vienbalsiai išrinko s. 
Antaną Jonaitį, o skaučių vadove - 
s. Izabelę Jonaitienę. Tuntininko 
pavaduotoju buvo pakviestas Pra
nas Nedzinskas (dabar Nedas).

Pirmiausia buvo sukviesta ži
nomesni mokiniai, kurie norėjo 
būti skautais; jiems suruošta skau
tų-čių skiltininkų kursai, kuriems 
vadovavo s. Aleksas Matonis. Pa
ruošus skiltininkus, buvo pradėta 
organizuoti tuntas. Greitu laiku 
jis išaugo į didelį vienetą - arti 
dviejų šimtų sesių-brolių.

Didžiausią rūpestį sudarė uni
formų reikalas, nes tuoj po karo 
niekur nebuvo galima gauti me
džiagos nei skautiškiems marški
niams, nei kaklaryšiams, nei vir
velėms. Atsitiko, jog tuntininkas 
Jonaitis sužinojo, kad viename 
amerikiečių žinioje esančiame 
sandėlyje yra daugybė naujų buvu
sios vokiečių jaunimo organizaci
jos Hitlerjugend uniformų. Skau
tininkas tada kreipėsi į ameri
kiečių vadovybę, prašydamas šias 
uniformas perleisti lietuviams 
skautams. Uniformas gavęs - viso 
du šimtus - jis šį turtą suvežtojo 
į stovyklą ant savo dviračio. Deja, 
uniformų spalva lietuviams skau
tams buvo nepriimtina. Tada skau
tininke I. Jonaitienė visas unifor
mas nudažė žalsvai.,Gavusi kažkur 
baltos medžiagos ir baltų siūlų, 
ji taip pat nudažė visiems kakla
ryšius ir pareigų virveles.

Buvo nutarta taip pat įsigyti 
tunto vėliavą ir Vasario 16 dieną 
suruošti oficialų tunto atidarymą 
bei pašventinti vėliavą. Čia vėl 
atsirado didžiausias rūpestis 
kur gauti vėliavai medžiagos? Vie
nas lietuvis karys, kovojęs Rytuo
se su komunistais lietuvių batali- 
jone, buvo atsivežęs to batalijono 
tautinę vėliavą, kurią ir padova
nojo Regensburgo skautų tuntui su 

sąlyga, kad ši trispalvė būtų iš
saugota, kaip istorinė vėliava.

Skautininke I. Jonaitienė ant 
vėliavos išsiuvo skautų lelijėlę ir 
skaučių rūtelę. Kartu išsiuvinėjo 
įrašą, kad tai Regensburgo tun
tas. Siuvinėti talkino ir v.s. I. 
Ruseckienė.

1946 metų Vasario mėnesio 
16 dieną ta vėliava buvo ir pa
šventinta. Tai buvo neapsakomai 
įspūdinga šventė, nes po penkerių 
metų nuo Skautų Sąjungos užda
rymo mūsų lietuviškas jaunimas 
vėl išsirikiavo visame savo gra
žume skautiškose eilėse. Daugelio 
šventės dalyvių akyse spindėjo 
džiaugsmo ašaros, sekant tunto 
šventės eigą.

Šventinimo apeigas šv. Tere
sės bažnyčioje atliko vyskupas 
Vine. Padolskis, vėliavos krikšto 
tėvai - dr. E. Jasevičiūtė ir dr. 
J. Balčiūnas. Iškilmingoje suei
goje vėliavą tuntininkui Jonaičiui 
įteikė gen. St. Raštikis.

Dar anksčiau prieš šį įvykį 
vienoje vokiečių dirbtuvėje buvo 
užsakyti skautiški ženkleliai, ku
rie iškilmiiįmetu buvo prisegami 
davusiems įžodį. Sunku ir apsakyti, 
koks įspūdingas buvo įžodis: juk 
arti dviejų šimtų skautų davė įvai
rius įžodžius! Tai buvo tikra šven
tė pilna to žodžio prasme.

Neapsieita ir be juokingų nuo
tykių. Tame pačiame tremtinių 
lageryje buvo gana daug ukrainie
čių. Jie, pamatę mūsų suorgani
zuotus skautus, irgi panoro įkurti 
ukrainiečius skautus. Deja, jie ne
turėjo jokio supratimo, kas tai 
yra tie skautai. Buvo kreiptasi į 
s. Jonaitį, prašant supažindinti su 
skautybe. Sis mielai tą atliko: da
vė jiems skautų nuostatus, ir visa, 
kas tik tuo laiku įmanoma. Skau- ■ 

tininkas taip pat parodė lietuvių 
skautų ženklelius, kurių vieną jie 
pasiėmė kaip pavyzdį.

Po kiek laiko ukrainiečiai įstei
gė savo skautus ir pakvietė lietu
vių skautų ■ vadovus į šventę. Ir 
koks buvo mūsų nustebimas, kada 
pamatėme, jog visi jų skautai pri
sisegę lietuvių skautų ženklelius! 
Kada jiems paaiškinome, jog kiek
viena tautybė ant ženklelių užrašo 
savo kalba žodį "Budėk”, tik tada 
jie pamatė, padarę klaidą. Visus 
ženklelius jie turėjo gaminti iš 
naujo, o lietuviškuosius atidavė 
mums.

V. Bac.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS:

Skautininkams Jonaičiams iš
vykus į Ameriką, vėliavą globojo 
s.v. R. Mišauskas, o pats atvykęs 
į šį kraštą, ją vėl perdavė s. Jo
naičiui su sekančiu laišku:

"Gerb. p. Jonaiti,
ši vėjo, lietaus ir audrų nu

bučiuota, pusę pasaulio apkelia
vusi vėliava, pasipuošusi ilga ir 
turtinga praeitimi, pastarųjų ke- 
lerių metų laikotarpyje tapo man 
ypač brangi. Mačiau ją plėvesuo- 
jant mūsų tunte per daugybę sto
vyklų, minėjimų, sueigų, paradų; 
daugelis mūsų vyčių vidurnakčiais 
bučiavo ją, duodami savo įžodį; 
1950 metais ji plėvesavo Valley 
Forge Jamboree virš mūsų re
prezentacinio vieneto tūkstančių 
akivaizdoje...

Ji man jau ne tik vėliava, bet 
garbingas simbolis, šventenybė, 
nusipelniusi asmenybė. Ji, tartum 
tas iš karų grįžęs veteranas, už
sitarnavo garbingą vietą Karo Mu
ziejuje ir mūsų širdyse. Esu lai
mingas, kad galėjau prisidėti prie 
jos saugojimo, ir aš tikiu, kad 
vieną dieną vėl jąpabučiuosiulais
voje Tėvynėje. Saugokite ją!

s.v.v.sl. R. Mišauskas”
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Xlli-JI JAMBOREE
1971 m. Japonijos Mt. Fuji 

papėdėje įvyko 13—ji pasaulinė 
skautų Jamboree, sutraukusi virš 
20 tūkst. skautų iš šimto atskirų 
valstybių.

Japonijos pašto ir telegrafo 
ministerija, pagerbdama didįjį 
skautų įvykį, išleido 15 jenų pašto 
ženklų. Ženklas atspausdintas foto 
graviūra, keturių spalvų, dydis 
27 x 22.5 mm. Ženklo projektų 
padarė S. Watanabe. Visoatspaus- 

_ dinta 28 milijonai ženklų.
***

Sųryšyje su pasauline skautų 
Jamboree, daugelis ir kitų vals
tybių išleido pašto ženklus tam 
reikšmingam įvykiui atžymėti.

Maža OMAN valstybėlė išlei
do penkių ženkliu serijų, iš kurios 
du skirti oro paštui. Visi ženklai 
yra daugiaspalviai, tematika pa
imta iš skautų gyvenimo. Vienas 
jų, 12 b. vertės, yra su skautybės 
įkūrėjo Baden-Powell atvaizdu. 
Tuo pačiu noriu jums priminti, 
kad lordas BP yra vienas dau
giausiai atvaizduotų asmenybių pa
saulio pašto ženkluose.

Jamborų pagerbė ir LIBERI
JOS paštų agentūra, išleisdama 6 
ženklų serijų, kurioje atvaizduoti 
Australijos, Vak. Vokietijos,Ame
rikos, Anglijos, Japonijos ir Libe
rijos skautai. Visi ženklai daugia
spalviai ir labai skoningai paga
minti.

1971 m. liepos 5 d. NIGERIJOS 
paštas išleido keturių pašto ženklų 
serijų Japonijos Jamborų pami
nėti. Ženklų projektus pagamino 
Gauthier, o spausdinimo darbų at
liko Prancūzijos pašto ženklų 
spausdinimo įstaiga.

INDIJOS SKAUTŲ 
DEIMANTINIS JUBILIEJUS

Prie pietinės Anglijos pakraš
čių esančioje Brownsea saloje 1907” 
metais įvykusi berniukų stovykla 
(vadovaujant Lordui Baden- 
Powell) yra skaitoma oficialia 
skautybės pradžia. Vos trims 
metams prabėgus, 1910 m. Indi
joje jau veikė trys atskiri skautų 
sambūriai: pirmoji iš jų vadinosi 
Indijos berniukų skautų organiza
cija, antroji - Hndustano skautų 
organizacija, ir trečioji - Indijos 
mergaičių skaučių organizacija. 
Organizacijos išvystė puikių skau
tiškų veiklų, bet dėl geresnės 
koordinacijos, 1950-1951 metais 
visos trys susijungė ir pasirinko 
bendra pavadinimų: Barato skautai 
ir skautės. Nors tautiniu atžvilgiu 
visa veikla vykdoma bendromis jė
gomis, tačiau Tarptautiniame 
Skautų Biure skautai ir skautės 
yra registruoti atskirai.

Indijos Pašto ir Telegrafo mi
nisterija 1967 m. gruodžio 27 d. 
išleido specialų pašto ženklų, tuo 
pagerbdama sayo skautų organi
zacijų. Išleidimo data yra surišta 
ir su įvykusia tuo pačiu metu 
5-tųja Indijos skautų Tautine Sto
vykla. Ta pačia proga buvo šven
čiamas ir deimantinis organizaci
jos jubiliejus.

***

1970 m. Indija išleido naujų- 
pašto ženklų savo skaučių orga
nizacijai pagerbti. Minimo ženklo 
išleidimas sutapo su Indijos skau
čių deimantiniu jubiliejumi (1970. 
12.27). Tuo pačiu metu įvyko ir 
Indijos skaučių tautinė stovykla.

Ženklas atspausdintas aukščiau 
minėtu būdu, spausdino Indijos 
Saugumo Spaustuvė. Ženklo dydis 
3.56 x 2.34 cm, forma - vertikali. 
Viso atspausdinta 30 milijonų vie
netų^

Ženklo paveiksle matome skau
tiška saliutų indės skautės fone. 
Ženklo viršuje matomas mergai
čių skaučių tarptautinis ženklelis; 
o apačioje - Indijos skaučių 
ženklelis. Nominalinė ženklo kai
na - 20 p.

ps. R. Pakalnis
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ĮSTEIGTA Švietimo 
PREMIJA

1971-jų metų lietuviškojo švie
timo premiją (500 dol.) laimėjo 
Pedagoginio Lituanistikos Institu
to absolventas Rimas Černius,kaip 
stropiausiai visus trejus metus 
lankęs ir geriausiais pažymiais 
baigęs. Premiją įteikė Švietimo 
Tarybos pirm. J. Kavaliūnas 1971 
m. gruodžio 11 absolventų vakaro 
proga Chicagoje.

Šiuo metu R. Černius lanko The 
University of Chicago, kur studi
juoja filosofiją, o šeštadieniais 
dirba Chicagos Aukštesniojoje Li
tuanistinėje mokykloje: dėsto lie
tuvių kalbą ir literatūrą.

Kiek žinoma, lietuviškojo švie
timo premija bus periodinė ir 
galimas dalykas, palaipsniui didi
nama. Ją galės laimėti bet kuris 
P. L. Instituto studentas, stropiai 
lankydamas ir geriausiais pažy
miais baigdamas institutą. Pre
miją suorganizavo JAV LB Švie
timo Taryba, bendradarbiaudama 
su P. L. Institutu Chicagoje ir 
Lietuvių Fondu.

Institutą 1971 m. gruodžio mėn. 
baigė 16 absolventų, iš kurių de
vyni yra skautai-skautės. Sveiki
name darbščiuosius brolius-se- 
ses, kviesdami ir kitus pasekti 
jų pavyzdį, įstojant į Institutą li
tuanistikos mokytojo cenzui įsi
gyti.

Pakėlimai 
ir apdovanojimai

Atėjo 17 naujų skautininkų
LSS Tarybos Pirmi jos nutari

mu, 1971 gruodžio 15 d.
PAKELTI Į SKAUTININKŲ 

LAIPSNIUS
Į vyresnio skautininko

s. Aleksandras Jakštas Aus
tralijoje, s. Vytautas Pr. Jokū
baitis Clevelande, s. Lilė Milu- 
kienė New Yorke, s. Jonas Paro
ms Chicagoje, s. Antanas V. Sau
laites S J Brazilijoje ir s. Stefa 
Subatienė Bostone.
j skautininko

ps. Aldona Bačkaitienė Wa
shingtone, DC, ps. kun. Pranas 
Dauknys Australijoje, ps. Algis 
Glodas Worcester, Mass., ps. Ire
na Jankauskienė New Yorke, ps. 
Ramunė Kviklytė Chicagoje, ps. 
Albina Paliulienė Waterbury, 
Conn., ps. Romualdas Povilaitis 
Chicagoje, ps. Albina Ramanaus
kienė Chicagoje, ps. Giedrė Stan
kūnienė New Yorke, ps. Juozas 
Stašaitis Bostone, ps. Gediminas 
Surdėnas Philadelphijoje ir ps. 
Jone Varnienė Los Angeles.
j paskautininkio

v. si. Vytautas Balzaras Chi
cagoje, v. si. Nijolė Balzarienė 
Chicagoje, v. si. Bronius A. Ba
naitis Bostone, v. si. Danutė Ba- 
siulienė Los Angeles, v. si. Ni

jolė Baškytė Bostone, v. si. Mė
ta Burbienė Chicagoje, v. si. Te
resė Juškaitė Worcester, Mass., 
v. si. Aldona Kelmelytė Chica
goje, v. si. Bronius Miedvaras 
Montrealyje, v. si. Ųalia Oran- 
taitė Clevelande, v. si. Romas 
Otto Montrealyje, v. si. jRomas 
Rupinskas Chicagoje, v. si. Vir
ginija Sabaliūnaitė Chicagoje, 
v. si. Irena šerelienė Chicagoje, 
v. si. Janina Traškienė Angli
joje, v. si. Algis Valančiūnas 
Bostone ir v. si. Virginija Bobi- 
naitė-žukauskienė Chicagoje.
APDOVANOTI LSS ORDINAIS
Lelijos ordinu

s. Algirdas Karpavičius Aus
tralijoje, s. Nijolė Kersnauskaitė 
Clevelande, v. s. Katerina Mari- 
jošienė Hartforde, s. Raminta 
Molienė Worcester, Mass., j. s. 
Vytautas Vaitkus Australijoje 
ir s. Marija Vasiliauskienė To
ronte.
Už Nuopelnus ordinu

ps. Birutė Kidolienė New Yor
ke.

širdingi. sveikinimai pakeltie
siems ir apdovanotiesiems.

Kalėdinių sveikinimų atvirukus 
kasmet paruošia ir platina ASS 
Vydūno Jaunimo Fondas. Šiemet 
lietuviško stiliaus atvirukus piešė 
dailininkai V. K. Jonynas ir S. 
Pacevičienė. Fonas 1972 m. įžen
gia į dvidešimtuosius šalpos darbo 
metus; iš viso jau yra suteikęs 
paskolų 105 studentams.

***
OMAHOS ROMUVĖNU suruoš

toje Kariuomenės šventės minėji
me skaučių Lapių skiltis atliko 
montažą apie Simą Kudirką. Re
žisavo R. Micutaitė, vaidino T. 
Gaidelytė, R. Starkutė ir R. Šal- 
kauskaitė. Deklamavo R. Jaude- 
gytė.

P. L. Instituto absolventai iš
leistuvių vakare.

V. Noreikos nuotr.
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NAUJI 
LEIDINIAI

""■į<

VIENA SAULĖ DANGUJE
Yra jaunos poetės ps. Marijos 

Jurgitos Saulaitytės antrasis po
ezijos rinkinys,išleistas šiais me
tais Akademinės Skautijos lei
dyklos Gaiva. Naująją poezijos 
knygą su džiaugsmu pasitinkame.

Jau pirmuoju savo poezijos rin
kiniu "Kai mes nutylam" (1967 m.) 
Saulaitytė prabilo jautria lyra .ku
rios melodijos buvo giliai poetės 
išgyventos, persunktos šviesesnių 
pasaulių ilgesiu ir elegiška nuotai
ka.

Priklausydama jaunajai lie
tuvių egzodo poetų grupei, antrojo 
rinkinio tematika Saulaitytė reiš
kia tragišką dabartį, nuspalvintą 
tėvų žemės ilgesiu ir, klaidžioda
ma nepaveldėtos žemės keliais 
skausmo suskaldyta širdim, tobu
lesnių pasaulių ieškojimą.

Subtiliai, beveik aistiškai su
skamba poetės lyra eilėraštyje 
"Lietuva":

Sodrios lankos
sapne
sujuda gyva žaluma.

Manąs nėra, 
aš vakardiena.

Ir bent sapne,
ir tik sapne
tu beveik rami,
Lietuva.

Jei Aisčiui "Peisažas" buvo 
idiliškai realus, apčiuopiamas, tai 
Saulaitytei "Lietuva" yra efeme
riška, išgyventa sapne. Šiuo eilė
raščiu poetė nusako ir savo su 
Lietuva susijusią būseną: Manąs 
nėra, aš vakardiena.

Vakardienos prisiminimai 
šiandien poetei teikia skaudžias 
ilgesingas pilnumas, kurias ji nu
sako eilėraštyje "Atsimenam":

Per greit pražydėjo liepos, 
bet atsimenam, 
ir to užtenka 
tuščiam sodui.

Nors Saulaitytės lyra ir subti
liai skamba nepaveldėtoje žemė
je, - poetė nesitenkina egzodo 
nostalgija, bet žvelgia ir į univer- 
saliną žmogaus tragiką, ieškodama 
amžinosios Jaruzalėš. Meilė že
mei, dangaus ilgesys ir trapios 
širdies virptelėjimai ryškiai atsi
spindi eilėraštyje "Erdvė":

Vaikštau tarp mėnulio 
ir žemės.
Tereikia vieno mažo ilgesio, 
kad lygsvaroj 
širdis suskiltų.

A._Baronas -

VĖJAS LEKIA LYGUMA

Noriu mieloms sesėms ir bro
liams šią mūsų partizanų kovos 
epo'pėją pristatyti pačio autoriaus 
žodžiais: "Esamiems ir būsi
miems šešiolikmečiams, kad atsi
mintų kaip lietuviai gynė brangiau
sią Tvėrėjo žmogui duotą turtą - 
laisvą".

Paskutiniu laiku pasirodė net 
kelios knygos mūsų partizanų te
momis, kurių vieną, būtent VĖJAS 
LEKIA LYGUMA, noriu jums, mie
las jaunime, pristatyti. Tai puikus 
mūsų tąsiamos kovos dėl Lietuvos 
laisvės priminimas,.

Baronas visada buvo geras pa
sakotojas; ir šioje knygoje jis veda 
mus įdomiu ir pagaunančiu parti
zanų kovų keliu. Jie didvyriškai

Nusakydama vienišą žmogaus 
būseną žemėje, poetė eilėraštyje 
"Prisikėlimas" klausia:

...Ir kuo vadinti 
saulės vaiką 
benamį, 
ir kaip priglausti 
saulės benamį 
vaiką?

Tarsi pripažindama, kad ir že
mė supranta piligrimišką sopulį 
ir apraudoja negrįžtantį, poetė ei
lėraštyje "Pajūry" pareiškia:

Antplūdžio 
balta puta 
kalbės gelmė.

Atoslūgy
tamsia banga 
verks žemė,

nes
negrįžome.

Formos atžvilgiu Saulaitytė yra 
moderniosios poezijos atstovė,ku
riai yra sava trumpasakė eilėraš
čio struktūra. Būdama viena jau
niausių neornamentuotos kalbos 
generacijoje, poetė'nestokoja žo
džių savo mintims išreikšti ir ge
rai valdo lietuvių kalbą.

v.sl. Ir. Serelienė

grumiasi su okupantu, perspėja 
gyventojus apie trėmimus, atlieka 
pavojingus uždavinius laukuose ir 
mieste, kovos lauke palieka pa
slaptingus Gedimino stulpų 
ženklus... Šiuose pavojinguose 
nuotykiuose dalyvauja partizanai 
Šarūnas, Uosis, Šaltinis, Filoso
fas ir daugelis kitų. Puslapis po 
puslapio vyksta įdomiausių įvykių 
tąsa, ir skaitytojas ją seks su 
didžiausiu įdomumu.

Puikus ir uždegantis pasakoji
mas. Tikrai ir nežinia, kur pasa
kojime baigiasi tikrovė, kur pra
sideda fantazija, bet kartu su au
torių galime pasididžiuoti, kad 
"žinomų faktų ir nežinomų žygių 
pynė sukūrė didžiąją ir nemirš
tamą mūsų tautos legendą."

j.t.
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rAfflasa didžioji serams
LOS ANGELES į 

21-SIUS

Lapkričio 14 dieną įvyko iš
kilminga rajono sueiga, kurioje 
atšventėm L.A. skautų 20 metų 
veiklos sukaktį.

Šventę pradėjome pamaldomis. 
Oficialioji sueigos dalis įvyko liet, 
parapijos kieme, kur po visų metų 
darbo buvo apdovanotos konkurso 
laimėtojos:

BIRUTES dr-vėje pirma vieta - 
psl. Rasa Matulaitytė (1950taškų), 
antroji - Brigita Brazaitytė (1400), 
trečioji - psl. Ilona Bužėnaitė 
(1350).

Paukštyčių KREGŽDŽIŲ 
dr-vėje pirma vieta - Regina Stan- 
čikaitė (714 taškų), antroji - Nida 
Griniūtė (662), trečioji - Rita Bu- 
reikaitė (626), ketvirta - Daina 
Petronytė (622).

Tarpskiltinį konkursą laimėjo 
Birutės dr-vės STIRNŲ skiltis, 
vadovaujama psl. Rasos Matulai

tytės. Laimėjusiai skilčiai dova
na - kelionė po Disneyland; dova
nos mecenatas - p. Gasparas Kaz
lauskas.

Skaučių įžodį davė Rita Bartku
tė, Regina Pavasarytė ir Ona še- 
pikaitė. Jaun. skaučių įžodį davė - 
Rita Čekanauskaitė.

Paukštyčių dr-kė v.si. Alma 
Vilkaitė, atlikusi visus Gintaro 
Mokyklos darbus, gavo pažymėji
mą ir ženkliuką, kuriuos įteikėjos 
globėja ps. Vida Radvenienė. Bu
vusi PALANGOS tuntininkė s. Ni
jolė Grinienė buvo apdovanota Or
dinu už Nuopelnus, o nuolatinis sto
vyklavietės geradaris p. P. Miro
nas - Ordinu už Nuopelnus su Rė
mėjo Kaspinu.

Sueigos metu oficialiai į LSS 
grįžo Jūrų Skautija, LA skautų 
gretos gausiais plojimais juos pri
ėmė savo tarpan.

Iškilmių vaišės įvyko židinie- 
čių gražiai išpuoštoje parapijos 
salėje, kur svečiai ir skautai vos 
tilpo. Vaišės - suneštinės: nuo 

tėvelių duosnumo stalai "lūžo”. 
Programą atliko BIRUTĖS dr-vės 
skautės, pakartodamos įstatus, o 
vėliau skautės ir skautai sušoko 
keletą tautinių šokių. Buvo rodo
ma filmą iš "senų” laikų ir, pa
lyginimui, iš dabarties. Buvo ypač 
linksma stebėti dabartinius vado
vus, pokštus krečiant skautukų ei
lėse prieš daugelį metų...

Veiklos gimtadienio tortą 
piaustė konkurso laimėtojai. P.p. 
V. Irlikienė ir M. Stančikienė įtei
kė Stovyklavietės komitetui skanų 
"Pasakų namelį", kuris priminė 
stovyklos žemėje išaugusįpastatą. 
Labai gražiai nuskambėjo Kalifor
nijos skautų daina, kurią parašė 
muzikė Giedrė Gudauskienė, o žo
džius p. Vita Kevalaitienė.

Šventės pasisekimas, tai mū
sų augančios gretos. Praeitį pa- 
minėjom su pagarba ir dėkingu
mu, o į ateitį žvelgiam su skau
tišku pasiryžimu.

L.A. Koresp.

T Sesės STIRNOS, laimėjusios 
tarpskiltinį konkursą, tuntininkės. 
s. I. Vilkienės atžymimos konkurso 
kaspinu.

Visos nuotraukos L. Kanto

Kalniškių tunto broliai sukaktu
vinėje rikiuotėje. '

Birutės d-vės sesės kartoja 
įstatus ir uždega po įstato žva
kelę.

v.s. E. Vilkas sega ordiną se
sei Grinienei, buv. Palangos Tun- 
tininkei.

19

18



IŠ KENGŪRŲ ŽEMĖS
AUSTRALIJOS RAJONO SU

KAKTUVINĖ stovykla įvyksta me
tų pradžioje, tuoj po Lietuvių Die
nų Sydnėjuje. LSS ateinančiais me
tais švenčia 55 m. įsikūrimo ir 
50 m. Skautų Aido sukaktis. Sto
vyklos pagrindu bus Australijos 
rajono 25 m. jubiliejus. Kitos su
kaktys bus tik trumpai paminėtos.

RAJONO ISTORIJA. 25-čiui pa
minėti, rajono vadijos pavedimu, 
v.s. Br. Žalys ruošia Australijos 
rajono istoriją, kurią norima iš
leisti 150-200 psl. gausiai ilius
truota knyga. Leidinys apims šio 
žemyno lietuvių skautų 1947 - 1972 
m. veiklos laikotarpį rajoniniu ir 
atskirų vietovių mastu. Skautinin
kai, vadovai-ės prašomi kuo sku
biau siųsti savo atsiminimus,raš
tus ar nuorašus bei foto medžia
gą B. Žaliui,911oyd Avė., Yagoona, 
NSW, 2199. Norima paruošti kuo 
išsamesnis veikalas.

NAUJA ASS VADOVĖ. Adelai
dės ASS skyriaus nauja pirminin
ke išrinkta ps. fil. dr. J. Maže- 
lienė. Ji tuo pačiu automatiškai 
įeina į ASS rajono vadeivės pa
reigas. Vadeivės adresas - 12 
Spencer St., Campbelltown, S.A., 
5074.

STOVYKLOS. Gauta žinia, kad 
Džiugo ir Šatrijos tuntai sausio 
pradžioje ruošia bendrą stovyklą. 
Aušros tuntas (Sydney) savo me
tiny stovyklą pradeda sausio 3 d. 
Ingleburne, NSW.

ŠVENTINIU SVEIKINIMŲ - šv. 
Kalėdų ir N. Metų - atvirukus iš
leido Australijos rajonas. Atviru
kai piešti liet, tautiniais ir reli
giniais motyvais; sveikinimų vi
duje Ant. Skirkos, Almio Jūragio 
ir Br. Žalio proginiai eilėraščiai.
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Clevelando mamytės su pasi
rodymu "Saulė virė" rudeniniame 
Neringos ir Pilėnų lauže.

VI. Bacevičiaus nuotr.

ĮVYKIAI CLEVELANDE
Spalio 29-30 d.d., Clevelande 

įvyko skautininkių suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo virš 70 vado
vių.

Skautišką laužą suvažiavime 
pravedė ps. Jūratė Petraitytė, da
lyvaujant Neringos tuntui ir bro
liams vyčiams.

Lapkričio mėnesį Dainavoje 
įvykusiame draugininkų suvažiavi
me dalyvavo 17 Clevelando vadovų 
ir vadovių. Suvažiaviman buvo at
vykę virš 90 vadovų iš Chicagos, 
Detroito ir Clevelando.

Kalėdų šventėms į Clevelandą 
sugrįžo šie tolimesniuose univer
sitetuose studijuoją mūsų sesės ir

s.v. J. šemetas virtuvės tarny
boje vyčių sąskrydžio metu Aus
tralijoje.

A. Jakšto nuotr.

Clevelando didįjį rudens laužą 
uždega kun. Kasponis iš Los Ange
les. Kun Kasponis - buvęs cleve- 
landietis - yra sk. vytis.

broliai: Eglė Žygaitė - iš Rad
cliffe University; Julija Staškū- 
naitė - Ohio State University; Ri
čardas Staškus - Rio Grande 
College. Atostogoms iš Vasario 
16-tos gimnazijos buvo grįžusi 
Aušrinės draugovės skautė Rena
ta Stasaitė.

Gruodžio 13 d. įvyko iškilminga 
Neringos tunto kalėdinė sueiga. 
Daug skaučių, skautų ir jūrų skau
tų, tėvų ir svečių klausėsi kun. 
Kijausko gražių minčių, giedojo 
Kalėdų’giesmes ir įsijungė į links
mas skautiškas dainas.

Vasario 5 d. įvyks tradicinis 
Užgavėnių blynų balius, kurį ren
gia Pilėnų tunto tėvų komitetas. 
Programa rūpinasi bendra vyr. 
skaučių ir vyčių parengimų skil
tis.

Kovo 11 d. įvyks Kaziuko Mugė. 
Tikime, kad ji bus dar geresnė ir 
gražesnė, nei praeitais metais.

Rita Staškutė ,
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DAINAVOJE DRAUGAVO 
DRAUGININKAI

Rajono vado v.s. Pr. Nedo ini
ciatyva, lapkričio 20-21 d.d. Dai
navoje suruoštas Vidurio Rajono 
draugininkų-ių sąskrydis. Suva
žiavimo komendantu buvo s. Č. 
Anužis, talkinant Detroito skau
tams.

Suvažiavimo atidaryme rapor
tuoja jauni tuntų atstovai s. C. 
Anužiui, kuris raportuoja Rajono 
vadui. Atstovų gausumu vyrauja 
Lituanicos tuntas iš Chicagos,pas
kui Aušros Vartai, Kernavė, Ne
rija, Clevelando skautija ir De
troitas.

Ps. A. Martienė pradeda suva
žiavimą pašnekesiu apie pasirody
mus, toliau s. N. Kersnauskaitės 
paskaita, tema "Pareigingumas".

Po pietų lietuvybės klausimais 
kalba s. Zaparackas, vaizdinėmis 
priemonėmis pailiustruodamas 
įvairių lietuviškų institucijų veiklą 
visame pasaulyje. Suvažiavimo da
lyviai, suskirstyti į 8 grupes, su
planuoja atsakymus pateiktiems 
klausimams lietuviškais reikalais.

Pavakario lauko žaidimą pra-' 
vedė v.si. Selenis iš Detroito; visi 
patenkinti, galėdami ištrūkti įlan
ką, nors ir lietingame ore.

Vakare salėje vyko laužas, vi
sų tuntų atstovams pravedant. Jau
nimas šoko ir žaidė iki vėlumos.

Sekmadienį šv. Mišias atnašavo 
ps. kun. A. Kežys, o vėliau paskai
tą, tema "Sueigų paįvairinimas", 
dalimis pravedė sesė S. Traškaitė 
ir skautai vyčiai J. Ivanauskas, 
R. Sparkis ir R. Strikas. Dalyviai 
grupėmis atsakė klausimus temo
mis: tautosaka, religija, signali
zacija, pirmoji pagalba, paskaitos 
kritika.

Paskutinėje suvažiavimo darbo 
dalyje - žvilgsnis į ateitį ir lais
voji tribūna. Vyko gyvos diskusijos 
aktualiais klausimais: buvo labai 
gerų minčių ir bereikalingo bur
nos aušinimo.

Tokie suvažiavimai yra pagrin
das mūsų jaun. vadovų-vių pasau
lėžiūrai plėsti. Reikia tikėtis, kad 
jų bus ir daugiau, nuolat tobulė
jant programose ir jų pravedime.

S.M.

Draugininkų suvažiavimo Dai- Skautininko A. Zaparacko pa- 
navoje dalyviai. šnekesys lietuvybės temomis.

Draugininkų sąskrydžio lauželį 
užkuria Vidurio rajono vadas v.s. 
P. Nedas ir Neringos tunt-kė s. 
N. Kersnauskaitė.

VI. Bacevičiaus nuotraukos

DAR TRUPUTIS...
Aurelija Balašaitienė, Cleve

lando skautininke, besireiškianti 
literatūriniais kūriniais spaudoje, 
laimėjo "Dirvos" laikraščio 
skelbtąjį noveliy konkursą.

Konkursas šiemet buvo labai 
gausus. Iš viso atsiustos 27 no
velės. Aurelija Balašaitienė lai
mėjo 500 dolerių, vienintėlų kon
kursui skirtąją premiją.

** *

Lapkričio mėnesį išėjo Nr. 2, 
1971 gyvais šiandieniniais klau
simais sultingas ASS žurnalas 
"Mūsų Vytis". Turinyje: keturly
pis vaizdas Simui Kudirkai prisi
minti; senj. G. Plačo,IrenosSven- 
tickaitės, fil. J. Dainausko, kand. 
Gaidos Visockytės ir fil. Vytauto 
Mikūno straipsniai; ištraukos iš 
lietuvių tautosakos; pokalbis su 
Romu Sakadolskiu Antrojo Jauni
mo Kongreso rūpesčiais; diskusi
nės mintys moralinėmis temomis; 
šypsenos, eilėraščiai, iliustraci
jos. Redaktorė - ps. Ramunė 
Kviklytė.

21

20



SESERIJOS PASTOGĖJE
Atlanto rajono suvažiavimo 

metu, Seserijos posėdžiuose, vie
toj pasitraukusios skaučių sky
riaus vedėjos ps. D. Surdėnienės 
rajono vadeivė s. D. Siemaškienė 
pristatė naująją skyriaus vedėją 
ps. R. Petrutiene.

***

Trejetą metų Chicagos Kerna
vės tuntui vadovavusi ps. Dalia 
Dundzilienė, šias pareigas praėju
sių metų lapkričio 14 perdavė ps. 
Eleonorai šalčiūnienei. Sesė Šal- 
čiūnienė, Amerikoje gimusi lie
tuvaitė, lietuvių skaučių veikloje 
dalyvauja nuo 1948 metų, kada jos 
šeimos bute įvyko steigiamoji 
Chicagos lietuvių skautų-čių su
eiga.

* **

Spalio 27 d. Toronto jūrų skau
čių sueigoje vadovės pasiskirstė 
pareigomis: įgulos vadė - ps. A. 
Biškevičienė, vandens programos 
instruktorė - jūr. s. R. Kuprevi- 
čienė, "Jūratė" laivo vadė - v.vi. 
A. Kairytė, pav. - v.vi. V. Yčaitė; 
"Baltijos" laivo vadė - vr. L. 
Jagėlaitė, pav. - vr. D. Akelai- 
tytė; įgulos iždininkės - vi. D. 
Stulgytė ir L. Yčaitė.

s. E. Šalčiūnienė vadovavo per
nykštei Gintaro Mokyklos sto
vyklai.

Seserijos Vadija 1971 m. ru
denį. Viduryje stovy VS L. Milu- 
kienė.

ATLANTO RAJONO 
KALENDORIUS

Tradicija virtusi skaučių-tų 
pavasario šventų nutarta ruošti 
balandžio 22-23 d.d. prie Cold- 
brook, Conn, šios šventės papras
tai pasižymi gausumu ir entu
ziazmu, todėl, pasisekimui ušti- 
krinti, lapkričio mėn. suv-me jau 
buvo aptarta ’ daug detalių ir ap
žvelgta programa.

Gegužės mėn. (numatoma 20- 
21 d.d.) Putnam, Conn, vėl bus 
rengiamas paukštyčių sąskrydis, 
prie kurio prisijungs ir rajono vil
kiukai.

Birželio 24-25 d.d. rajono 
sporto šventė Worcester, Mass. 
Tai ištisų metų didelio ir kruopš
taus sportinio pasirengimo didžio
ji rajono demonstracija^ gal la

NERINGOS GERIEJI 
DARBELIAI

Padėkos Dienos proga kai ku
rioj Neringos tunto draugovės 
CleVėlande paskyrė vieną sueigą 
geriesiems darbeliams atlikti. Jū
ratės ir Širvintos draugovės nutarė 
išvalyti Naujosios Parapijos baž
nyčią ir, sesėms Eglei ir Kristi
nai vadovaujant, kibirais, šluoto
mis ir kempinėmis apsikrovusios, 
jos narsiai dirbo ir dulkes baidė. 
Ar nepastebėjote kokia švari da
bar bažnyčia?

Aušrinė keliavo į Euclid 
General ligoninę, su sergančiais 
ir vyresniais žmonėmis, kurių 
niekas nelanko, pasikalbėti. Sesės 

biausiai jaunimo laukiama šventė.
Vyr. skautės ir skautai vyčiai, 

pudenį turėję gausų suvažiavimą 
New Yorke, sekantį bendrą 
suv-mą numatė šaukti rugsėjo 30 - 
spalio 1 d.d. Maironio Parke, Wor
cester, Mass.

Sekančios vasaros rajoninė 9 
dienų stovykla numatyta prie Lake
wood, N.J. Pilnai ištirti stovykla
vietės sąlygas ir nutarti galutinų 
datą pavesta rajono vadeivai ps. 
G. Surdėnui. Ši stovykla sayo ad
ministracinėje globoje turės ir 
Gintaro-Ąžuolo vadovų-ių mo
kyklas. Manoma, kad stovyklos va
dija jau galės būti pilnam sąstate 
paskelbta sekančiame pavasario 
vadovų suvažiavime, kuris įvyks 
Waterburyje, Conn., vasario 27 d. 
Vietovės skatinamos pravesti dau
giau iškylų. Sava rajono stovykla
vietė - būtų siūlytina vieta. Slidi
nėjimo išvyka Catskills kalnuose 
pramatyta sausio 22-23 d. Nau
jiems slidinėtojams, kiek sąlygos 
leis, bus suorganizuoti instrukto
riai. ajg 

jiems nunešė ir dovanėlių, kurias 
buvo iš anksto pačios pasigami
nusios.

Žemynos draugovė tur būt 
"sunkiausiai" dirbo, nes rinkosi 
pas sesę Nijolę bendrai sueigai 
su broliais vyčiais. Sueigos metu 
jie aptarė ką tik įvykusį drau
gininkų suvažiavimą Dainavoje ir 
planavo savo ateitį.

Skautai vyčiai kandidatai šie
met prisidėjo prie Neringos tunto 
gerojo darbelio Naujajai Parapijai 
ir dalyvavo parapijos bazare, su- 
ruošdami ir pravesdami įvairių 
žaidimų stalą. Pelnas buvo per
duotas kun. Angelaičiui.

Danutė Miškinytė
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Paukštytės ir vilkiukai stebi 
Bostono vadovų pasikeitimo apei
gas.

Č. Kiliulio nuotr.

ASSŠVENTĖ CLEVELANDE
ASS Clevelando skyrius gruo

džio 4 d. turėjo savo metinę šven
tę, minint šio sąjūdžio 47-sias me
tines. Dr. Giedrės ir dr. Stepo 
Matų vaišinguose Independence na
muose, dalyvaujant 60 skautų ir 
svečių, išklausyta gerai paruošta 
ps. f ii. Rimo Minkūno paskaita 
apie akademinio skautų sąjūdžio 
nueitą kelią. Rauda Gelažienė ir 
Paulina Mašiotienė pakeltos į 
ASD nares. Prof. dr. R. Kašuba 
pristatė inž. Raimundą Kudukį, 
žinomą lietuvių ir aktyvų respu
blikonų veikėją painformuoti apie 
Clevelando miesto problemas.

Po užkandžių išklausyta meni
nė sueigos dalis. Stud. Rasa Ši- 
lėnaitė pristatė Marijos Saulaity- 
tės poezijos rinkinį "Viena saulė 
danguje". Pati Rasa Šilėnaitė pa
skaitė savo kūrybos, kurioje ryš
kėja didelis talentas. Atrodo, kad 
susilauksime stiprios poetės.

Stud. R. Vasiliauskas paskaitė

Bostono skautininkės, dalyva
vusios LSS Skautininkių Clevelando 
suvažiavime.

. V. Bacevičiaus nuotr.
\l/ 

pluokštą humoristinių dalykėlių iš 
"Kalėdų senio laiškų".

Inž. K. Civinskas parodė me
niškų skaidrių iš savo kelionės į 
Aliaską, dr. Stp. Matas kalbėjo 
apie Jaunimo Kongreso paruošia
muosius darbus ir lituanistinių 
kursų įsteigimą Kento valstybi
niame universitete. Jaunimo žygio 
už tikėjimo laisvę pirm. A. Mu- 
liolis priminė apie šios organiza
cijos atliktus darbus ir ateities 
planus. Liet. stud, sąjungos Cle
velando skyriaus pirm. V. Žagars- 
kas ir stud. R. Aukštuolis padarė 
pranešimą apie lietuvių studentų 
suvažiavimą Toronte. Parodyta 
filmo ištraukos iš dabartinio Lie
tuvos gyvenimo.

(r.)

ASD narė R. Šilėnaitė akademikų 
šventėje skaito savo kūrybą. ——►

VI.Bacevičiaus nuotr.

Žalgirio tuntininkas (Bostone) 
ps. Br. Banaitis perduoda parei
gas j.ps. Gint. Čepui.

Č. Kiliulio nuotr.

DAR TRUPUTIS...

V. s. Stasys Jakštas, gyv. New 
Yorke, yra sutvarkęs ir parengęs 
spaudai savų eilėraščių rinkinį 
skautams ir, apskritai, jaunie
siems. Rinkinį iliustruoja dail. 
Lijolė Židonytė. Poetą St. Jakštą 
nekartą esame skaitę' Skautų Ai
de ir kitoje spaudoje; yra para
šęs bei redagavęs keletą skau
tiškų leidinių.

** *

Netikėtą žygį Skautų Aidui pa
remti suorganizavo lapkričio 7 d. 
Toronto jaunesniųjų skaučių Tul-’ 
pės draugovė. Važinėdamos ir 
vaikščiodamos sesės kreipėsi į 
tėvus ir rėmėjus, prašydamos 
"būti žygio dalyviais".

* * *
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SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629

R. spaekis
4429 S« Haple»oo
Chicago. 111 • 6
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