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Laimingos sesės grįžusios iš St Dabkaus 
žygio: Sandrutė Dudaitė ir Linda nuotraukos 
Kiršytė.

REDAKCIJOS PARAŠTĖ

ŠIO NUMERIO LEIDĖJAS yra Toronto Šatrijos 
tunto Tulpės jaun. skaučių draugovė, kuri, drau- 
gininkės Birutės Abromaitienės iniciatyva, įvykdė 
paukštyčių-vilkiukų žygį ir surinko 428 dolerius 
Skautų Aidui paremti. Kaip žygis buvo pravestas, 
skaitysime įdomų reportažą tolimesniuose šio nu
merio puslapiuose.

PATIKSLINIMAI. Pirmo š.m. numerio 22 psl. po 
sesės E. Šalčiūnienės nuotrauka užrašas turėjo būti 

■ "vadovavo jaun. vadovių stovyklai". Gintaro Mo
kyklai vadovavo sesė L. -Kiliulienė (žiūr. Sk. Aidas 
Nr. 9, 1971). Už klaidą atsiprašome.

Sesė R. Brazaitienė mums praneša, kad vasario 
numeryje atspausdinto eilėraščio "Aš girdžiu" au
torė yra ne ji, bet Matutis. Šį eilėraštį SA redakcija 
panaudojo iš Palangos tunto laikraštėlio, išleisto 
prieš keletą metų. Sesė Brazaitienė eilėraštį ten 
panaudojusi kaip mintį vienam savo rašiniui.

Kovo mėn. numeryje yra susikeitę 13 ir 23 pus
lapiai. Dešimtame puslapyje , 50-čio nuotraukų mon
taže, išleista j.v.s. E. Vengiansko pavardė. Skau
tininkas E. Vengianskas vinjetėje yra trečias nuo 
apačios, tarp skautininkų Knopfmilerio ir Juodelio.

TULPĖS DRAUGOVĖS GALVOSŪKĮ, kurį skelbė
me pirmame š.m. Sk. Aido numeryje, sprendė ir 
atsakymus atsiuntė 10 paukštyčių ir 4 vilkai iš 
Toronto, Chicagos, Mississaugos ir New Yorko. 
Teisingai išsprendė (1 - vyčio kryžius, 2 - Ged. 
stulpai, 3 - kregždutė, 4 - ger. darbelis): S. Du
daitė, K. Garbaliauskaitė, V. Gataveckaitė, R. Pet
kutė, A. Remeikis, Vid. ir Silv. Šernaitės. Jų pa
vardės ir adresai pasiųsti Tulpės draugininkei, kuri 
yra paskyrusi laimėtojams dovanėles.

AUKOS SKAUTU AIDUI
GARBĖS LEIDĖJAS: J. Stašaitis, Mass.

GARBĖS PRENUMERATORIAI: K. Palčiauskas, B. 
Juodelis, E. Šalčiūnienė, V. Statkus - III., A. Sa- 
mušis - N.Y., M. Hotra - Mich.

AUKOS: Kernavės tuntas Chicagoje - 10 dol., D. Ra
čiūnaitė Chicagoje - 10 dol., PO 5 DOL: S. Kazliš - 
Canada, E. Abelkienė - Chicago, Neries tuntas - 
Conn., V. Bacevičius - Ohio, P. Norkevičius - Mass.

KITOS AUKOS: I. Stanionytė - Canada,O. Eižinienė- 
Canada, L. Saplys - Canada, D. Monkus - Mass., J. 
Ardys - N.J. , G. Šimukonienė -N.Y.,visi po 2 dol.; 
R. Spalis -Anglijoje 2.20 dol., P. Abelkis, Calif. - 
1 dol., R. špokas Australijoje ir E. Vilkas, Calif, po 
1 dol., A. Jakimavičius ir V. Ignaitis Anglijoje po 
.90 dol.

UŽSAKĖ SK. AIDĄ Į UŽJŪRIUS: J. Butkus Canadoje, 
V. Kizlaitis, G. Sniečkus ir B. Rėkus - visi Ohio.

Skautiškas ačiū visiems Sk. Aido talkininkams.

A.O., Administratorius
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Su prisikėlusiu
Mieli Broliai ir Sesės,

Nors dar esate jauni, bet, ma
nau, patyrėte, kad mūsų malda, 
mūsų santykiavimas su Dievu nėra 
vienodas. Kartais toji malda yra 
buvusi vien pareigos atlikimu, o 
kartais yra valandų, kad rodos 
jaučiame Dievo didybę ir Jo artu
mą. Ir mūsų malda tada pati plau
kia: gyva, mylinti, nustebusi, 
džiaugsminga. Mūsų širdis kartais 
kalbasi su Juo ir be žodžių.

Tai atsitinka namuose ar baž
nyčioje, bet dažnai ir neįprastose 
aplinkybėse. Daug kam žvaigždėtas 
dangus giedrią naktį priartina Die
vą. Kitiems Jo artumas dvelkia į 
sielą beklausant girių ošimo, kaip 
dažnai man būna laikant pamaldas 
stovykloje. Nevienas, įkopus į uo
lotą kalno viršūnę ir žvelgdamas 
į po savo kojomis besidriekian
čias sodybas ir žalius laukus, pa
junta savyje kažką nežemišką - 
savotiškai didinga.

Čia noriu Jums pasakyti, kad 
ir mūsų religinių apeigų ir šven
čių tikslas yra priartinti Dievą - 
sukurti širdies nuotaiką maldai ir
sakramentų priėmimui. Tam tar
nauja kiekviena bažnyčia su savo 
aukštyn kylančiais bokštais ir 
skliautais, paveikslais, statulo
mis, liturginiais rūbais, bažnytine 
muzika, o ypač giesmėmis.

Šventės ir jų apeigos, tai tarsi 
durys į Dievą. Per ištisus metus 
Bažnyčia, kartodama jas, tarsi 
praveria duris ir leidžia mums 
pažvelgti į Dievą ir Jo šventuo
sius.

Kaip Kalėdos, kurios reiškia 
didžiosios Tiesos gimimą - rodo 
mums Kristų kūdikiu, taip Vely
kos - amžinosios tamsos-nuodė- 
mės ir mirties nugalėjimą - rodo 
mums Prisikėlusį Kristų: užbaigto 
atpirkimo, džiaugsmo-, didybės ir 
pergalės šventė. Tai sutvirtina ga
lingos, pilnos triumfo Prisikėlimo 
giesmės su skambiuoju Aleliuja, 
Velykų procesijos su būgnais ir 
varpais.

Mūsų - vyresniųjų - visi Ve
lykų prisiminimai sujungti su tė
viškės pavasariais, nes Velykos

Kristum
tenai kartu ir pavasario šventė, 
kai iš žiemos miego atbunda visa 
kas gyva ir vėj pradeda naują ir 
nuostabiai gražų, poetų apdainuotą 
pavasario gyvenimą. Nenuostabu 
todėl, kad mūsų mintys kiekvienų 
Velykų ' metu vis skrieja ten, į 
tolimą gimtąjį kraštą, kur buvo 
taip giedra, džiugu ir gera, kur 
pavasaris toks žavus, kaip ir Ve
lykų šventės.

Bet su tais atsiminimais ateina 
ir liūdesio šešėliai, kad ir šių 
Velykų metu tebesame toli nuo 
tėvynės, kad okupantai neleidžia 
mūsų laukuose pražįsti laisvo pa- 

-vasario žiedams, neleidžia mūsų 
tautai pragysti linksmu Aleliuja.

Ir formuojasi klausimas mūsų 
lūpose: o, tu, brangi šalie, ar kel
sies iš šio baisaus vergijos kapo, 
ar sugrįš tavo vaikams gražusis 
laisvės gyvenimas? Ar įvyks, kaip 
pranašavo rašytojas Jakštas:

"Kelkitės kaulai sudžiūvę, 
Dievas stebuklą padarė, 
Iš kapo jau kyla lietuviai..."

Jurų skautų 50-čio pamaldos, 
šv. P. Marijos bažnyčioje Chica-

"Kur nėra kapų, ten nebus ir 
prisikėlimo" - sako vokiečių filo
sofas Nietsche. Partizanų kraujas 
ir kapai, lietuvių tautos kova, jos 
lūkestis ir viltys - yra pagrindas
jos prisikėlimo. Lietuviui tautos 
kova yra kartu ir Dievo kova, nes 
mūsų priešas yra ir Dievo prie
šas - Kristaus įsteigtosios Baž
nyčios priešas, kurios gyvuoju, 
mistiniu Kristaus kūnu yra mūsų 
tauta.

Kaip po Kalvarijos kalno mir
ties sušvito Velykų prisikėlimas, 
taip ir po visų kančių ir priespau- 
dų ateis ir mūsų tautai prisikėli
mo rytas. Sakoma, kada naktis 
tamsiausia - diena yra arčiausiai. 
Tegul dabar mūsų tėvynė gyvena 
Didžiojo Penktadienio - kančios ir 
užtemimo naktį, bet netrukus iš
auš Velykų rytas. Palaimintos ran
kos, kurios ruošia kelią tam pri
sikėlimui, palaimintos akys, ku
rios ir pro dabarties tamsą mato 
tautos prisikėlimo aušrą!

Tegu mūsų gretos būna tvirtos, 
tegu ir jauni pečiai padeda nešti 
tėvynės vargus. Su Prisikėlusiu 
Kristumi širdyje neškime broliš
ką meilę ir laisvę tautoms, o 
ypač savo tėvynei.

Tedžiugina sielą taurus Ale
liuja!

s. kun. P. Butkus

L. Knopfmilerio nuotr.
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AB IS TIKRUJU JAUSMAS NIEKAI TIKĘS
LIETUVYBĖ JAUNIMO NEERZINA

Dievui - Tėvynei - Artimui šūkis duoda mums, 
jaunimui, didelį uždavinį, kurį atlikti, ypač šiųdienų 
sąlygomis ir aplinkybėmis, reikia stipraus būdo 
žmogaus.

Artėjančio Jaunimo Kongreso proga pažvelkime 
pirmiausia į mūsų darbą ir pareigas tėvynei. Ar mes, 
jaunimas, pajėgsime išlaikyti lietuvybę ar ne? Mes 
čia gimėm, čia užaugom, čia einame mokslus ir čia 
gauname tarnybas. Šitas kraštas nėra mums išeivija, 
kaip senieji dažnai pavadina, bet mūsų namai. Prita
pome prie angliško gyvenimo, papročių, galvojimo ir 
kultūros. Tad visai nenuostabu, kad mums anglų 
kalba sekasi geriau negu lietuvių, kad daug lietuvių 
apsiveda su kitataučiais, kad mūsų muzika, mados ir 
mintys dažnai erzina tėvus. Vyresniajam žmogui šis 
vaizdas gal būt atrodo labai pesimistiškas, bevil
tiškas.

Pažiūrėkime arčiau. Parėję iš mokyklos, mes va
žiuojame į lietuviškas repeticijas, sueigas, susi
rinkimus. Dalyvaujame lietuviškuose koncertuose ir 
minėjimuose. Mus galima rasti mieste,demonstruo
jančius prieš lietuviams padarytas skriaudas. Kai 
sueiname į grupę, galima girdėti lietuvišką dainą, o 
kai tenka dalyvauti su kitatąučiais, dažnai eina kalbos 
apie mūsų tautos ypatybes, problemas ir mūsų 
veiklą. Atsiranda daug jaunimo, kuris labai gerai ir 
lietuviškai kalba, daugumas domisi lietuvybės rei
kalais, dalyvauja stovyklose, studijiniuose pasitari

muose, kongresuose. Vienu žodžiu, jaunimas turi 
lietuvišką dvasią! Kartais trūksta lietuviškų žodžių 
ar vieno kito fakto iš Lietuvos istorijos ar litera
tūros. Svarbu, kad yra tas noras būti lietuviais, ap
ginti Lietuvoj teises, kad yra pasididžiavimas sa
vomis dainomis, šokiais ir papročiais. Kol degs ta 
liepsnelė, kol gyvuos ta dvasia, tol gyvuos ir lietu
vybė.
' Bet, būti gerais lietuviais neužtenka tik atlikti 

pareigas savo tautai. Kokia čia nauda lietuvybei, 
jeigu jaunas žmogus dalyvauja kultūrinėje veikloje, 
o išėjęs iš kultūrinio ratelio, jis savo žodžiais ar 
elgesiu įžeidžia kitus žmones? Būti geru lietuviu, 
reikia pirmiausia būti geru žmogumi. Dėlto negalima 
atskirti pareigų Dievui, tėvynei ir artimui. Šiais 
laikais daugumas žmonių galvoja tik apie save: kaip 
praleisti laiką tik asmeniškiems norams. Mūsų jau
nimo, o ypač skautų, pareiga atsiminti skautiškus 
įstatus ir ne tik gerais norais, bet ir aktyviu darbu 
veikti artimui. Tai darydami, mes tarnausime Dievui 
ir tėvynei ir įvykdysime Lietuvos himno žodžius:

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei.

Sesė Kristina Parėkštytė, 
Hamilton, Canada

DUAUBNHKb
DRAUGININKO SAVIAUKLA

SAVIAUKLA IDEOLOGIJOJE
Draugininko asmeniški įsitikinimai nulems vis 

draugovės veiklos būdą ir likimą. Todėl:
1. Draugininkas privalo tikėti į skautybę.
2. Nuolat atvirai ir griežtai klausti, kodėl jis yra 

skautas ir skautų vadas, kiek jo dalyvavimas skautų 
judėjime vysto ir kiek trukdo jo asmenybės išsilavi
nimui.

3. Gyvai domėtis skautiška literatūra, skaityti 
skautų spaudą, kartkartėmis joje bendradarbiauti 
rimtai paruoštomis ideologinėmis studijomis.

4. Pilnai įsijausti į tai, kad įstatai aprašo ir 
nusako jo, draugininko asmenišką gyvenimo būdą. 
Jei skauto įstatai negalios draugininkui, jie negalios 
nei skautams.

SAVIAUKLA SKAUTYBĖS PRAKTIKOJE
1. Draugininkas turi nuolat tobulintis praktiškame 

skautavime, ypač, kiek tai liečia stovyklinį gyvenimą. 
Jo domėjimasis praktiško skautavimo dalykais turi 
rasti išraišką ir skilčių sistemos ugdyme. Draugovės 
buklas, pvz., turi būti aiškus veidrodis kiekvienos 
atskiros skilties pasiekto tobulumo skautavimo 
praktikoj. Skautai šypsosi iš draugininko, kuris liepia 
skiltininkams paruošti tiltų, stovyklų etc. modelius, 
bet pats nieko nežino apie tokių modelių padarymą. 
Draugininkas visada turi turėti daugiau skautiškų ži
nių, kad galėtų išlaikyti savo autoritetą tarp skilti- 
ninkų ir skautų. Be žinių, teks laikyti autoritetą 
prievarta, o tai jau nebus skautavimas.

2. Visuomet dairytis ar nėra vietovėje įvairių 
sričių (pirmos pagalbos etc.) specialistų, kurie ga
lėtų padėti tobulinti draugovės skautišką patyrimą. 
Geram sugebėjime rasti įvairių sričių specialistų 
ir mokėjime juos patraukti prie skautų paruošimo 
glūdi didelė dalis sėkmingos draugininko veiklos.

UŽDAVINIAI TUNTININKUI: tuntininkas turėtų 
rūpintis, kad jo draugininkai nuolat tobulintųsi skau- 
tybėje. Bendru nurodymu, skautų patyrimo laipsnių 
programos turėtų būti visiškai gerai draugininkų 
žinomos. Egzistuoja labai turtinga praktiško skauta
vimo literatūra, tiek lietuviška, tiek svetimtautiška, 
kuri turėtų nuolat būti draugininko rankose. ,
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KALIFORNIJOS SKWU PAI KJ A

Ošia, šlama žalios pušys 
Tolimuose vakaruos, 
Skamba, aidi skautų dainos 
Kalifornijos kalnuos.

Į stovyklą, į stovyklą 
Mes žygiuojam su daina. 
Mes atnešim naują viltį 
Tau, Tėvyne Lietuva.

Pastatysim drobių miestą 
Po melsvu dangaus skliautu, 
Ir uždegsim savo laužus 
Taip arti, arti žvaigždžių.

Baltą smėlį išrašysim 
Su lietuvišku žodžiu, 
Ir iškelsime trispalvę 
Plėvesuoti virš kalnų.
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Prof. IGNAS KONČIUS

Prof. Ignas Končius girnas 1896 
m. liepos 31 d. gražiojoje Žemai
tijoje, Telšių apskrityje, Žarėnų 
valsčiuje. Jo tėviškė yra ta Že
maitijos dalis, kurią mūsų atgi
mimo pranašas - poetas Maironis 
apdainavo eilėmis ir įamžino savo 
kūryboje:

Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių 
Jei pro Luokę kada bekeliausi, 
Nepamiršk sustabdyti arklių 
Ir ten kalną užlipsi aukščiausią.

* * *
O tarp kryžkelių, sodžių,laukų, 
Kiek akis tik apimti begali, 
Užmatai iki Plungės miškų 
Vis Žemaičių žaliuojančią 

šalį...

Jo tėvai pasiryžo leisti jį į 
mokslus. Pradžioje mokėsi Pa
langos progimnazijoje, o vėliau 
persikėlė į Liepojos gimnaziją ir 
ją baigė. Tada išvažiavo į Petra
pilio universitetą, kuriame studi
javo fiziką-matematiką. Būdamas 
studentu, domėjosi ne tik fizikos 
mokslais, bet ir istorija, etnogra
fija, liaudies menu, kraštotyra. 
Baigęs universitetą, grįžo į Lie
tuvą ir plačiai įsijungė į mokslinį, 
kultūrinį bei visuomeninį gyveni
mą. Nuo 1926 m. dirbo Lietuvos 
universitete. Per atostogas rink
davo įvairius dievdirbių kryžius, 
keliaudavo po Lietuvą (daugiausia 
po Žemaitiją) ir fotografuodavo 
senas koplytėles, koplytstulpius ir 
kt. Jo pastangomis buvo įkurtas 
"Tėviškės" Muziejus Kaune, o 
taip pat Šiaulių "Aušros" ir Tel
šių Muziejai. Bendradarbiavo įvai
riuose žurnaluose ir laikraščiuo
se. Be to, yra daugelio mokslo 
veikalų bei kelių knygų autorius.

Lietuvos universitete buvo nuo
širdus ir artimas bičiulis besi
mokančio mūsų jaunimo. Todėl 
prof. I. Končius buvo išrinktas 
Studenčių Skaučių Draugovės gar
bės nariu. 1947-54 m.m. jis yra 
buvęs Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Amerikoje valdybos pirmininku. 
Prieš kelerius metus, kai dar buvo 
stipresnis, profesorius dalyvauda

vo skautų suvažiavimuose, posė
džiuose, šventėse, minėjimuose. 
Taip pat didžiai mėgo su jaunimu 
vakarais ilgiau pasėdėti prie lau
žo stovyklų metu.

Jo ilgų metų darbas Lietuvių 
Skautų Sąjungoje ir visokeriopa 
talka mūsų skautiškajai veiklai 
atžymėti apdovanojant prof. I. 
Končių ordinais UžNuopelnus,Pa
dėkos ir Geležinio' Vilko. Jis buvo 
išrinktas garbės nariu SSD (ASD) 
Kaune, Korp. Vytis garbės nariu.

1949 m. atvyko į JAV ir apsi
gyveno Bostone. Dirbo Tufts uni
versiteto tyrimų laboratorijoje. 
Laisvalaikiu mėgo drožinėti ir turi 
didelį rinkinį kryžių beikoplytėlių.

1954 m. buvo isspausdinta jo 
knyga "Medžio drožiniai gimtajam 
kraštui prisiminti". Kai Čikagoje 
skautai akademikai surengė tos 
knygos pristatymą - akademiją, 

profesorius pats atvažiavo iš Bos
tono. Baigiantis iškilmėms, jis pa
dėkojo visiems ir papasakojo dau
giau apie save. Prisiminė ir savo 
motiną, nes ji išmokiusi jį mylėti 
žmones ir gamtą. Kai jis dar bu
vęs mažas ir sekiojęs paskui savo 
mamą, ji aiškindavusi jam, kokie 
medžiai ir krūmai auga. Kartais 
jis liepdavusi jam priskinti kai 
kurių lauko gėlių, nes tai buvo 
vaistažolės. Ji matė gamtoje daug 
grožio ir visa tai perdavė jam.

Todėl ir savo knygos "Medžio 
drožiniai" prakalboje (psl. 12) ra
šo: "Koplytėlėse - kryžiuose kau
pėsi žemaičio menas, savotiškas, 
pakankamai tolimas nuo bet kurios 
svetimos įtakos. Čia gali išskaityti 
žemaičio jautrią širdį... Nenutol
damas nuo savo mylimos gamtos, 
savus padarinius pynė įtos gamtos 
slėpiningą grožį..."

1961 m. buvo išleista jo knyga 
"Žemaičio šnekos" (I-ji ir II-ji 
dalys). 1965 m. Čikagoje išleistas 
prof. I. Končiaus veikalas '1 Žemai
čių kryžiai ir koplytėlės".

Be šių knygų, jis yra autorius 
kelių fizikos, meteorologijos va
dovėlių, fizikos - elektros kurso 
paskaitų rinkinių, kelionių po 
Lietuvą aprašymų, vertimų iš vo
kiečių ir rusų kalbų. Nemaža jo 
raštų dar tebėra rankraščiuose.

Prof. Ignas Končius, kilimu ir 
charakterio bruožais tikras že
maitis, savo ilgo gyvenimo metų 
eilę skyrė savo "brolių žemaitė- 
lių" stebėjimui ir charakterlzavi- 
mui, aprašo juos pačius su viso
mis jų kieto, žemaitiško būdo sa
vybėmis bei jų gyvenimo būdą.

S.G.

Prof. I. Končius (sėdi trečias 
iš kairės) Studenčių Dr-vės skau
čių tarpe 1936 m.
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KoKs yra
Štai trumpa ištrauka iš šio 

spalvingo žemaičio charakterio 
apibūdinimo: "... Dar trumpiau 
tęsėsi kartais bliktelėjusi trum
pos laimės valandėlė. Rusams už
ėjus, nelengviau pasidarė, tik kiek 
kitaip spaudė, kiek kitaip nežmo
niškai čiulpė tai, kas dar per tiek 
amžių žmogiška buvo išsaugota.

Dėl to visuotinio patvarumo tu
rėjo žemaitis turėti, kad išsaugotų, 
kad išlaikytų pats save. Turėjai 
būti iš visų pusių apvalus, vienaip 
sunkiai įkandamas, sužalojamas, 
įveikiamas. Tik tokie išliko. Silp
nesnieji dingo. Dingo jie, jei verkė 
iš skausmo, dėl skausmo - negyvai 
nusiverkė. Kas gebėjo tik iš 
džiaugsmo verkti, tik tas galėjo 
išlikti ir pats ir vaikams perduoti 
tą savybę.

Bu“vo liūdna, buvo baisu, be 
prošvaistės buvo. Žmonės nebe
verkė. Ne tie gyveno, kurie verkė. 
Verkšlenantieji išsigimė. Toli
mesnėse kartose jų nebebuvo. Už- 
džiūvo skausmo ašarų latakai. Pa
sikeitė ašarų versmės. Skausmas 
grūdino, bet ne verkti vertė. Skaus
mas klimpo žmoguje, kunkuliavo 
jausmai viduje, bet ašaromis jie 
nebesireiškė. Jie kėlė atspirtį, 
drąsą, ryžtingumą, kietumą.

Juo didesnė nelaimė, juo gi
lesnis skausmas, juo žemaitis šal
tesnis, - tuomet jo ašarų nebeiš- 
spausi. Žemaitis tokių ašarų ne
beturi. Jei kada tokių ašarų ir 
buvo, tai jos jau seniai išverktos. 
Nespausk nejaudink - nebeišspau- 
si. Ne tokios žemaičio akys, ne 
tam, kad ašaras lietų, į sunkumus 
patekus. Juo jam sunkiau, jis sa
vęs nebesigaili, jis susimeta į 
vieną, kad išlaikytų, nors kažkas 
su juo būtų daroma, net gyvybė 
trieškiama lauk. Žemaitis čia kie
tas, kaip akmuo, - laikys, kol su
triuškintas į šipulius subyrės. Ir 
gyvybė jam tuomet nebebrangi.

Istoriją paskaityti nesunku. 
Reik pamėginti istorijos įvykius 
dėti prie savęs, mėginti susida
ryti aiškius, bent apytikrius išgy
venimus. Reik gyvą istoriją įsi
vaizduoti, vis grįžtant prie žmo
gaus jausmų, prie žmogaus gal
vosenos, proto. Skaitant knygoje, 
kiek užmuštų, kiek nelaisvėn - 
vergovėn paimta, kiek moterų iš
niekinta, kiek išžudyta vaikų. Ką

žemaitis
gi, ir medžioklėje kiškių ar lapių, 
kurapkų ar ančių prišaudyta, - 
niekas čia neverkia. Bet žmonės 
naikinami; kiek kainuoja žmogų 
paauginti, vien medžiagines išlai
das nesunku apskaičiuoti. O jaus
mai. Motinos puola įugnįir dings
ta, šoka į vandenį gelbėdamos ir 
skęsta. Reik matyti motiną, reik 
būti motina. Reik būti tėvu. Reik 
turėti tėviškus jausmus.

Pažiūrėk, kaip puola menkas 
paukštelis į nelygų sau priešą, 
savo vaikelius gelbėdamas, kaip 
iš paskutiniųjų puola gyvulys, gy
vulėlis, vis nebebodamas savo gy
vybės. Anava, JAV Tufts univer
sitete yra dramblio iškamša: 
dramblienė pamatė, kad ant ge
ležinkelio bėgių stovintį jos vai
ką "puola" traukinys. Metėsi 
dramblienė ant traukinio, vaiką 
gelbėdama, ir žuvo.

Dėl to, norint susidaryti tin
kamą įspūdį, padaryti teisingas 
išvadas, reik prisižiūrėti į že
maičius, reik pamatyti juos įvai
riuose gyvenimo įvykiuose, pa
sekti jų elgesį. Ir ne vieną sykį, 
daug kartų, keičiant vietą, žmo
nes. Nematomai tai daryti, nepa
stebimai pačiam dalyvaujant ir 
neparodant, kad tu seki, stebi, 
kaip ir ką daro. Tai nelengvas 
darbas. Reik sykiu su jais gy
venti. Reik pasidaryti tikra prasme 
savo žmogumi, kad nebūtų kas 
nuslepiama, neparodoma. Tik 
daugkartinis stebėjimas ir laiko, 
ir vietos, ir amžiaus požiūriu dar 
pirma pasiskaitęs kiek, prisiklau
sęs - pasiteiravęs tų, kurie su ta
vim atviri, kurie nieko nepaliks 
nepasakę, kurie yra akyli, pažįs
tą padangę ir žmones, - tuomet 
galėsi kiek ir pats imti sampro
tauti.

Geriau, kad gerokai pasidai
rytume!, paskui išvyktumei į sve
timus kraštus - ilgokai visokių 
tautų (latvių, estų, lenkų, rusų, 
žydų, kazokų, armėnų ir 1.1.) tu
rėtumei progos sekti; po geroko 
laiko tarpo grįžęs vėl imtumei 
stebėti, - ir pasikeitimų pamaty
tumei ir palyginti turėtumei su 
kuo.

Dėl pasikeitimų, galėtumei dai
rytis dėl priežasčių: priežastis 
rastumei, ne per keliolika ar kad 
ir keletą metų apžvelgti nebūtų 

labai sunku.
Kitimas nevyksta be priežas

ties. Dabartinių kitimų priežastis 
apčiuopęs, galėtumei ir dėl pra
eities išvadų daryti drąsiau.

Taip begalvojant, praleidus pro 
akis žemaičių istoriją, Žemaiti
jos padangės nuolatines patamses, 
tikrai artėsime prie nusistatymo, 
kad žemaitis beturi džiaugsmo 
ašarų, bet ne skausmo ašarų. 
Žemaitis, jei ir verkia, tai dėl 
kito nelaimės, ne dėl savo var
giu. Jam kito gaila, čia gailesčio 
asaros. Verkia, kai negali vargs
tančiam padėti. Bet ir ieško sti
prybės savyje, drąsina nelaimin
gąjį, žadina viltį, girdi, nevisuo- 
met taip bus. Neverk, ašaros ne
padės. Vargo ašaros akit^neplauna. 
Paverksi, kai ateis džiaugsmo, 
laimės valandėlė. Dabar kibk ir 
dirbk, kad greičiau užsimirštumei, 
darbas atstums ašaras..."

Ignas Končius ŽEMAIČIO ŠNE
KOS, 222-224 psl.

Prof. Igno Končiaus drožinys
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Toronto Šatrijos t.,jaunesniųjų 

skaučių Tulpės d-vės draugininkės 
v.sk.sl. Birutės Abromaitienės su
organizuotas 25 mylių žygis Skautų 
Aidui įvyko 1971 m. lapkričio 7 d.

Žygyje dalyvavo 28 paukštytės, 
7 vilkiukai ir 8 vadovai: B. Abro- 
maitienė, J. Dambaras, V. Balta- 
kys, L. Grybas, K. Dambaraitė, 
S. Kazilevičiūtė, A. Abromaitytė 
ir D. Barzdžiūtė.

Žygio talkininkai - p.p. Simin- 
kevičius, Petkus, Dūdai, Sapočki- 
nai, Dagiai, naujųjų lietuvių namų 
vadovybė ir duosnieji Toronto lie
tuviai - žygio rėmėjai, kurių dėka 
1972 m. vasario mėn. Skautų Aidui 
pasiųsta $428.24.

Visos nuotraukos St. Dabkaus.

SU TUNTU. PRITARIMU-
PLANUOJAME

Nebeprisimenu, kas anais me
tais pirmasis iškėlė Kanadoje žy
gio idėją. Ji yra labai išgarsėjusi 
ir gražiai pasitarnauja kultūri
niams ir socialiniams tikslams, 
šiuos žygius ypatingai yra pamė

gęs jaunimas. Dažnai radijo stotys 
Toronte skelbia žygiuojant tūks
tantines minias. Jaunimas mėgsta 
daryti ką nors apčiuopiamo, popu
liaraus. Jis nebijo nuovargio,kru
vinų kojų, šalto ar lietingo oro.

Seniai j"au buvo atėjusi mintis 
suruošti gerojo darbelio žygį Skau
tų Aidui. Iškėliau šią mintį pereitų 
metų Toronto tuntų štabo posėdyje. 
Gavusi daugumos sutikimą ruošti 
žygį jaunesniųjų skautų-čių greto
se, ėmiau jam ruoštis.

Pasitarus su Tulpės d-vės 
adjutantėmis Sandra Kazilevičiūte 
ir Dalia Barzdžiūtė, nutarėme se
kančioje sueigoje kviesti visus vil
kiukus ir paukštytes dalyvauti ge
rojo darbelio žygyje. Prasidėjo 
rimtas darbas - žygio planavimas: 
kiekvienam dalyviui paruošėm po 
tris uždavinių lapus (juos turėjo 
atlikti, atėję į paskirtas vietas - 
stotis), nupiešėm kelio planą, kiek
vienam padarėme po žygio ženklą 
ir rėmėjų lapą.

Pagaliau išaušo saulėtas 
sekmadienis - lapkričio 7 d. 
Ankstyvą rytą su broliu Jonu Dam- 
baru ir sese K. Dambaraitė dar 
kartą apėjome "kryžiaus kelius", 
sudėjome pagal žygio planą ženklus 
ir nuskubėjome į p. Dūdų restora
ną, kur rinkose sesės, broliai, tė
veliai skautų prieteliai ir Šatrijos

Kelias tolimas, bet mielas... 
Žygiuojame su sese A. Abromai
tyte.

tunto vadovybė. Laikrodžio rodyklė 
sukosi pirmyn, Nidos restoranas 
dūzgė, kaip bičių avilys. P. Dūdai 
susirinkusius vaišino kava, vienam 
kampe vyko žygio registracija,ki
tame galėjai užsisakyti Skautų Ai
dą, trečiame jau skirstėsi į žygio 
grupes.

Pirmieji iškeliavo narsieji 
broliai vilkai, po jų - penkių mi
nučių tarpu - išžygiavo ir paukš
tytės. Visų nuotaika labai pakili - 
jaučia, kad padarys gerąjį dar
belį su žygio šūkiu "Tegyvuoja 
Skautų Aidas". Kaip žygis sekė
si, aprašo mūsų jaunieji žygio 
vadovai. Visų Žygio dalyvių bei 
rėmėjų vardu siunčiame nuošir
džiausius sveikinimus ir linkėji
mus Skautų Aidui ir jo vadovybei.

Tegyvuoja Skautų Aidas!

Birutė Abromaitienė
Šatrijos t. Tulpės d-vės d-kė

MUS PASITIKO PIRMAS 
SNIEGAS

Diena, skirta mūsų žygiui, pa
sitaikė graži, saulėta, bet šalta. 
Prieš antrą valandą į Nidos resto
raną pradėjo rinktis paukštytės, 
vilkiukai, vadovai ir tėveliai. Su
sirinko gana didelis būrys. Buvo 
paaiškintas žygio planas, uždavi-

Kristina Dambaraitė (dešinėje) 
stebi mažųjų sesių rūpestį.
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niai, visi suskirstyti grupėmis. 
Išžygiavo pirmoji grupė, už pen
kių minučių išėjo antra, vėliau 
trečia ir, ketvirta.

Mūsų grupė buvo trečioji. Iš- 
žygiavom linksmai. Priėjusios 
parką, paišdykavom, pasivoliojom 
lapuose. Nuėję į pirmą stotį, ra
dome mums skirtus uždavinius. 
Visos smarkiai dirbo, kad atlikę 
uždavinius, galėtų toliau žygiuoti. 
Vos išėjus iš pirmos stoties, pa
sikeitė oras. Pakilo vėjas, apsi
niaukė dangus ir pradėjo snigti. 
Nors tai buvo pirmas sniegas ir 
mes jo laukėm, bet žygiuoti ne
bebuvo taip malonu. Pasidarė la
bai šalta, net kojas užgėlė.

Nuėję į antrą stotį kiek pa- 
ilsėjom ir apšilom. Pagaliau pa
siekėm ir trečią stotį. Čia gavo
me karštos kakavos ir jėgos vėl 
atsigavo. Šioje stotyje susirinko 
visos keturios grupės ir toliau 
žygiavome kartu. Paskui buvome 
sustoję pas p. Dagius. Čia apžiū
rėjome p, Dagio kūrybą. Buvo 
labai įdomu.

Iš čia žygiavome į naujuosius 
Lietuvių Namus, kur mus sutiko 
vadovai ir tėveliai su karštom 
dešrelėm- ir kakava.

Sandra Kazilevičiūtė
I-ji Tulpės d-vės adjutante

AR GIRDĖJOTE - 
NIEKAS NFNUALPO!

Sesė B. Abromaitienė manęs 
paprašė padėti žygyje. Su džiaugs
mu sutikau. Mano pareigos buvo 
pirmoji pagalba. Užsidėjęs pirmos 
pagalbos kuprinę, sėdau ant dvira
čio ir nuvažiavau į p. Dūdų kavinę. 
Iš ten visi žygio dalyviai grupėmis 
iškeliavo. Aš dviračiu į priekį ir 
atgal, klausinėdamas kam reikia 
patepti nugraužtą kojos kulną ar 
pirštą. Diena buvo šalta ir vos 
priėjus Toronto didįjį parką pasi
rodė pirmos snaigės. Žygio daly
viai raudonšlipsiai susigūžę, bet 
ištvermingai žingsniavo, nes visi 
gerai žinojo, kad tėvelių ir rė
mėjų skirti pinigai eis mūsų Skau
tų Aidui. Trečio sustojimo stotis 
pas p. Sapočkinus. Jie mus pa
vaišino karštais gėrimais ir ska
niom bulkutėm. Sušilę žygiavome 
toliau. Apkeliavę daug gatvių, už
sukome pas dailininką p. Dagį, 
apžiūrėjome daugybę paveikslų ir 
skulptūrų. Pagaliau paskutinioji

stotis - Naujieji Lietuvių namai. 
Čia jau mūsų laukė tėveliai ir 
skautai su vaišėmis. Visi buvo 
linksmi ir laimingi, kad žygis 
gerai pasisekė. Aš labiausiai pa
tenkintas, kad niekas nesusižeidė 
ir nenualpo.

Vitas Baltakys
Mindaugo d-vės skautas

PARKAS PILNAS ŽVĖRIUKU

Mes skautės visuomet ieškome 
ką nors veikti, mūsų tikslas - 
geras darbelis. Todėl Tulpės drau
govėje ir nutarėme suruošti 25 my
lių eiseną, kad galėtume padaryti 
gerą darbelį mūsų vieninteliam 
Skautų Aidui. Daug tartis nei ne
reikėjo, nes mūsų jaunosios paukš
tytės to ir telaukė. Tad lapkričio 
7 d nors buvo šalta ir pranašauta 
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Brolis Vitas Baltakys pasiruo
šęs suteikti pirmą pagalbą.

sniego, mūsų nė kiek nebaidė.
Eisenai susirinkome lietuviš

kame restorane. Trumpai aptarę 
eisenos tvarką, išsirikiavę išėjo
me link High Parko, kuris yra 
vienas iš populiariausių Toronte. 
Eidamos per parką, pamatėme 
žvėriukų, paukščiukų, kuriais 
paukštytės labai džiaugėsi. Žygis, 
galima sakyti, pavyko neblogai - 
surinkome 428 dolerius. Vienas 
geras darbelis padarytas - dar 
daug liko padaryti, bet. stengsimės 
ir toliau.

Dalia Barzdžiūtė
Tulpės d-vės II-ji adjutantė

Tulpės d-vės adjutantės Sandra 
ir Dalia šypsosi, kai paukštytės 
tarp lapų ieško uždavinių.
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Kaire, kaire, viens, du, trys... 
Dalia Barzdžiūtė, Tulpės II-ji ad

Sesė Abromaitienė ir Sandrutė 
Dudaitė laužia plotkelų linkėda- 
mos, kad kitų metų gerasis darbe
lis padvigubėtų.

jutant^, .žygiuoja su sesėmis. RADOME IR SKANUMYNŲ

KRISTINOS PIRMOJI
STOTIS

Kai buvau paprašyta padėti mi
nėtam žygiui,aš apsidžiaugiau,kad 
galėsiu padėti geram darbui.

Tai buvo šaltas ir niūrus 
sekmadienis. Buvau paskirta bu
dėti pirmoje stotyje: man reikėjo 
paslėpti laiškus ir pasirašyti at
vykusioms ant pasižadėjimų lapų. 
Buvo įdomu stebėti atvykstančių 
nuotaiką: vieni trynė rankas nuo 
šalčio, kiti buvo susirūpinę, ar 
suras paslėptą laišką. Suradus, 
jų akys nušvito iš džiaugsmo,ypa
tingai mažesniųjų.

Toliau einantiems palinkėjau 
sėkmės, o jie man linkėjo nesu
šalti ir būti linksma iki galo.

Kristina Dambaraitė

Sesė Abromaitienė suorganiza
vo iškylą paremti Skautų Aidui. 
Mes skautės, skautai, paukštytės 
ir vilkiukai ėjome, kad surinktu- 
mėm pinigų. Mūsų grupės vadovė 
buvo sesė Angele Abromaitytė. 
Buvo labai smagu. Turėjome eiti 
pagal kelio rodykles, buvo paslėpti 
laiškai, kur buvo parašyta, ką tu
rime daryti. Taip pat radome ir 
skanumynų. Buvo šalta ir pradėjo 
snigti, bet mes nieko nebijojome. 
Turėjome sustojimo vietų, kur ga
lėjome pailsėti. Pas sesę Ramintą 
mus visus skaniai pavaišino, o kai 
atėjom į paskutine stotį, ten jau 
mūsų laukė karštos dešrelės ir 
sausainiai.

Nida Dudaitė

Nijole Mainelytė

SESUO

Aš buvau pavargus, 
Tu man leidai pailsėti.

Aš sirgau,
Tu mane aplankei.

Aš buvau viena,
Tu su manim pakalbėjai.

Aš buvau nusivylus, 
Tu mane supratai.

Aš buvau nuliūdus,
Tu buvai man... skautė.

4“ Per Šatrijos ir Rambyno tuntų 
Kūčias sesė B. Abromaitienė davė 
pranešimą apie surengtąjį žygį - 
gerą darbelį Skautų Aidui parem
ti. Už tvarkingiausias ir tiksliau
siai atliktus uždavinius, dalyviai 
gavo dovanėles.

Iš kairės: Paulius Bubelis, 
Apolonija Paliulytė, Onutė Jurė
naitė ir daugiausia pinigų ($58.75) 
surinkusi Linda Kiršytė.
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Illlai buvo praėjusį pavasarį.
Mūsų šaldytuvas po žiemos iš

tuštintas, jame nei vienos žuvies! 
Viską suvalgėme - visus karpius, 
visas lydekas, ešerius ir mėlyn-
žiaunes! O jeigu labai mėgsti žuvį, 
gi namie žuvies nė kvapo nebelikę, 
reikia eiti žvejoti, ot ką darysi!

Taigi - susitarę su draugu 
Leonardu ir jo sūnum Algiu, ir 
aš su sūnum - visi keturi dideli 
žvejai - nutarėm važiuoti labai 
toli, kur yra daug gražių ežerų 
ir daug dideliu žuvų. Žuvys po 
žiemos, kada ežero paviršius yra 
užšalus ir į vandenį neįkrenta jo
kių vabalėlių, o lietus neįplauna 
sliekų, labai išalksta ir laukte 
laukia, kad kas joms įmestų valgy
ti. Nutarėm važiuoti į Minnesotą 
ir nuvežti joms Čikagos sliekų.

Pasiėmę po porą meškerių, 
spiningų, dėžę su kabliukais, bliz
gėmis, guminiais sliekais, tinklą 
didelėms žuvims į laivą įkelti, 
inkarą, motorą, saulės akinius ir, 
žinoma, geriausios rūšies "nak
tinių šliaužikų" alkanoms žuvims 
pašerti, viską susikrovėme į auto
mobilį ir anksti rytą išvažiavome

į Minnesotą, kur yra daugybė gra
žių ežerų.

Važiavome visą dieną, nes rei
kėjo "sukarti" 600 mylių. Kai 
atvykome, Leonardas pirmas iš-
šokęs iš automobilio, tuojau pus
tekinis nubėgo prie ežero, apžiū
rėjo lieptą, skaidrų vandenį ir 
mūsų valtį. Valtis buvo didelė, 
padaryta iš aliuminijaus - mes 
visi keturi galėsim lengvai į ją 
tilpti. Leonardas, apžiūrėjęs val
tį, ją beveik vienas nukėlė nuo 
kranto ir įstūmė į ežerą. Tada 
visi ėjome į kabiną.

Miegas pirmą naktį nelabai 
ėmė. Ar jau švinta? Jau reikia 
keltis! Ne, dar tik antra valanda. 
Vėl pažiūriu. Pusė trijų. Trečia. 
Pusė keturių. Arvydas stipriai 
miega ir apsisukdamas į kitą pu
sę, įspiria man į šoną ir sugrie
žia dantim - čyrkšt, cyrkšt... Aš 
negaliu miegoti.

Galų gale pradeda aušti. Lauke 
vėsu, krenta rasa. Ežeras ramus, 
kaip veidrodis. Kur ne kur iššoka 
į orą žuvis ir palieka ant van
dens paviršiaus vis didėjantį ban
gų ratą. Mes išplauktam į ežerą

Brolijos vyčių skyriaus vedėjas 
s. R. Povilaitis, padedamas vyčio 
P. Vitkaus, praveda pirmosios pa
galbos pratybas.

J. Kapačinsko nuotr.

pirmą rytą išbandyti laimę ir 
sliekus,-atsivežtus iš Čikagos. Su
dedam po dolerį - kas pagaus pir
mą žuvį, gaus visą turtą!

"Aš žinau vietą, kur kimba 
žuvys. Toj vietoj yra kalnelis 
ežero dugne, o aplinkui giliau ir 
žolėta". Nustatom laivą tiesioj

DU PRITVIRTINIMAI

Atsiradus reikalui pririšti ar priinkaruoti di
delio įtempimo virvę ar vielą (pvz., lieptu! per 
upę, virvių tiltui ir t.t.), piešiniuose parodyti pri
tvirtinimo būdai yra patys stipriausi.

A - būdas: šešių kuolelių kombinacija tinka vi
siems didelio įtempimo atvejams. Trys kuoleliai, 
už kurių pritvirtinama tempiamoji jėga, paskui 
kuolelių pora, kuriuos gale laiko vienas kuolelis.

11

B - būdas: rąsto ir kuolelių derinys taip pat 
visur tinkamas, bet ypač vertingas pelkėtoje, pu
rioje, ne labai kietoje žemėje arba tokiais atve
jais, kada dėl saugumo norima aukštą virvės įtampą 
plačiau išdėstyti.

J 0 1 o
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linijoj tarp vėliavos koto vienoj 
saloj ir smėlio kranto kitoj sa
loj. "Dar pora pėdų į dešine... 
palauk, neleisk valčiai eit atgal, 
ten, dar truputį... gerai, čia! Algi, 
inkarą! Tyliai nuleisk, nedaryk 
triukšmo!"

Sėdim. Ežere dar nematyti nė 
vienos žvejų valties. Tur būt visi 
turistai, ilgai rytais miega. Leo
nardas, žinoma, pirmas išmeta 
meškerę. Spiningo špūlė dulka, 
žilkai zvimbiant į ežerą. Algis ir 
Arvydas dar krapštosi su meške
rėmis, jiems ilgiau trunka susi
taisyti. Bet juk jie nėra tiek žve
joję, kiek mes-tėvai...

Ant vandens jau matyti pora 
baltai raudonų plūdžių, iš valties 
kyšo meškerių kotai. Praėjo pora 
minučių, o dar niekas nepagavo- 
žuvies. Šeši šimtai mylių, o grį
šim be žuvies! "Oh, oh... man 
kažkas jau patraukė! Ir vėl! Kaip 
manot, traukti lauk?" "Ne, ne dar 
palauk, leisk nuryti, dar per 
anksti", sako Leonardas.

Kas pagavo pirmą žuvį ir lai
mėjo kasą su keturiais doleriais, 
jau nebepamenu. Tik atsimenu, 
kad po pirmos žuvies kuri buvo ne
didelė lydekaitė, traukėm visi vie
ną po kitos. Kiekvieną žuvį kišda
mi į maišą, žymėjom kieno pa
gauta. Algis ir Arvydas pasikeis
dami dirbo su tinklu, griebdami 
lydekas ir "walleyes", tuo pačiu 
laiku traukdami žuvis užkibusias 
ant savo meškerių. Buvo daug 
džiaugsmo ir daug laimės. Tą 
rytą pagavom visi įstatymų lei
džiamą normą - po penkias ly
dekas, penkias "walleyes" ir dar 
kitų mažesnių žuvelių, ešerių ir 
mėlynžiaunių (blue Gills).

Vakare buvo tas pat-S: vėl trau
kėm iš dešinės ir iš kairės. Toj 
pačioj vietoj - tarp vėliavos koto 
ir salos smėlio. Kartais užkibda
vo ant dviejų, trijų meškerių tuo 
pačiu laiku. Viena neša į dešinę, 
kita į kairę, susinarplioja linijos, 
pradedam bartis, vienas kitą kal
tinti. Koks džiaugsmas, koks 
triukšmas! Pradėjom mesti į 
maišą nežymėdami, kas ką pa
gavo..'. Namie grįžę pasidalinda- 
vom lygiomis: viena man, viena 
tau, viena man, viena tau...

Mes žvejojom senais metodais, 
su plūde ir slieku ar maža žuvele 
ant kabliuko. Daugumas amerikie-? 
čių plaukiojo ir mėtė dirbtinas 
žuveles, guminius sliekus ir spal
votas blizges ir labai mažai ką 
pagavo. Pradėjo klausti mūsų "pa

slapties": ką mes vartojame, kad 
tiek daug pagauname? Kai mes sa
kydavom, kad tai sliekai iš Čika
gos, niekas netikėdavo. Netikėjo 
net patys šeimininkai.

Taip slinko diena po dienos. 
Meškeriojom kiekvieną rytą ir 
kiekvieną vakarą. Pagavom gra
žių žuvų kiekvieną kartą išplaukę 
į ežerą. Nusibodo ta pati vieta 
ties vėliavos kotu. Nuplaukėm į 
kitą vietą - nieko nėra; pabandėm 
dar kitą vietą - nieko! Pabandėm 
kur gilu, paskiau kur visai seklu - 
nieko nepagaunam. Vėl grįžom prie 
vėliavos - užkibo keturių su puse 
svarų lydeka, paskiau šešių su 
puse svaro lydeka - kaip banginiai!

Aplinkiniai žvejai ėmė sekti 
mūsų pavyzdžiu: žvejoti su plūdė
mis, stovėdami vienoj vietoj, iš 
visų pusių aplink mūsų valtį! Vis- 
tiek mes pagaunam, kaip ir pir
miau, o jie vieną, kitą...
WVVVVMMMVVVVVVVVVVVVVVVWVVVtMNVVVVVVMAMAfVVVVUVVVWW

IŠ ORO SKAUTU 
PRAEITIES

Oro skautų šakos tikslas, ša
lia jaunuolių ugdymo, yra supa
žindinti berniukus su aviacija, 
diegti jai pamėgimą.

Lietuvoje oro skautai įsikūrė 
1939 metais Kaune; pirmoji oro 
skautų draugovė buvo pavadinta 
Dariaus-Girėno vardu. Oro skau
tai dėvėjo tamsiai mėlynos spalvos 
uniforminius marškinius su žydrai 
mėlynos spalvos kaklaryšiu ir 
trumpas kelnes. Oreivių progra
ma prasidėdavo nuo modeliavimo 
ir sklandymo. Jie turėjo du sklan
dytuvus - "MO-1" ir "Nykštuką".

1940 m. Zarasų apylinkėse tu
rėta stovykla ir sklandymo mo
kykla. Deja, tais pat metais rusų 
okupacija oro skautų veiklą nu
traukė.

Po karo, Vokietijoje su Liet. 
Skautų Sąjunga atgimė ir oro skau
tų šaka. Jie aktyviai dalyvavo są
jungos veikloje,dalyvaudami suva
žiavimuose, sudarydami progra
mas ir pravesdami avio-modelių 
varžybas. Varžybos Hanau,Kirch- 
heime, Memingene,SchwabishHall 
vyko tarp lietuvių vienetų, bet sve
čiais buvo kviečiami latviai, estai 
ir vokiečiai. Varžybos ir suvažia
vimai praeidavo su dideliu pasise
kimu ir lietuviai laimėdavo visas

Paskutines žūklės dienas pra
leidom toj pačioj vietoj, apsupti 
kitų žvejų valtimis ir moderniais 
motorlaiviais. Visi mėtė meške
res link mūsų - buvo net juokin
ga. Jiems, turbūt, nebuvo juo
kinga, nes mes kalbėjomės paty- 
liai lietuviškai ir jie nesuprato, 
ką mes sakėm.

Parašėm po kelias atvirutes į 
namus - "Mama, tuštink šaldytu
vą, grįžtam su daug žuvų!"

Tai buvo geriausia meškerio
jimo savaitė mūsų gyvenime. Šį 
pavasarį vėl tariamės visi keturi 
ten važiuoti ir laimę išbandyti... 
Šeši šimtai mylių, į Minnesotą, 
tarp vėliavos koto ir smėlėto 
salos kranto su sliekais iš Čika
gos...

Romas

pirmas vietas, nes turėjo prityru
sių modelių konstruktorių.

Daugumai oro skautų išemigra
vus į kitus kontinentus, oro skau
tai atsikūrė ir Amerikos žemyne. 
Oro skautų skyriaus vedėjas buvo 
ps. V. Tamulaitis, kuris kartu ve
dė oro skautų skyrių Skautų Aide. 
Jam bendradarbiavo eilė vyresnių 
oro skautų. JAV oreiviai pirmiau
siai atsikūrė Los Angeles mieste, 
kur vienetas pasivadino Dariaus- 
Girėno draugove. Broliui V. Tamu- 
laičiui tragiškai žuvus 1964 m. 
vasario mėn. .Brolija paskyrė nau
ją šakos vadovą s.v.v.sl. J. Gierš- 
tiką Chicagoje. Brolijos vadijos 
paraginti, vienetai įsikūrė Chica
goje, Toronte ir Anglijoje.

Kadangi dabartinė šakos vado
vybė yra apsnūdusi, ryšių tarp 
vienetų, suvažiavimų ir varžybų 
daugiau visai nėra. O galėtų būti 
visai kitaip, nes jaunimo yra daug 
ir sąlygos bendradarbiavimui vi
sai geros.

s.v. kand. Edmundas Stanionis 
Toronto, Kanada

(Redakcijos prierašas: Toron
to sesių 20-mečio veiklos apra
šyme skaitome ir tokią įdomią 
žinutę apie... oro skautes: 1951 
metais Rūtos Jasiūnaitės-Kupre- 
vičienės iniciatyva buvo įsteigta 
oro skaučių skiltis. Pradžioje bu
vo veiklos, laikui bėgant entuziaz
mas blėso ir nesulaukusios penk
mečio, oro skautės išnyko.)
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LAIKO 
ŽODŽIAI

STOVYKLAS
VERTINANT

Lietuviai skautai, savo sto
vyklas ruošdami, dažnai pasižiūri 
į kitų tautų skautų patirtį. Mes, 
pavyzdžiui, stovyklaujame tuntų 
parūpintose palapinėse, valgome 
dažniausiai bendroje virtuvėje pa
ruoštą maistą iš tunto parūpintų 
indų, kurie plaunami toje pat vir
tuvėje; kai kurios mūsų stovyklos 
parūpina autobusus nuvažiuoti ir 
grįžti iš stovyklos, ar iškyloms į 
maudykles bei kitas vietas sto
vyklos metu. Jodinėjimas, šaudy
mas lankais ar šautuvais, orinio, 
krepšinio ir kiti žaidimai dažnai 
taip pat parūpinami stovylų ren
gėjų.

Kitų tautų skautai, o ypač ame
rikiečiai, stovyklautojams leidžia 
naudotis vietininkijų įgytomis sto
vyklavietėmis už atlyginimą, bet 
skautai atvyksta su savo - ne 
tuntų - palapinėmis, būtinai savo 
indais; draugovė dažnai pasirūpina 
ir maistu, kurį verdasi kiekviena 
skiltis atskirai. Kiekvienas žaidi
mas, kaip šaudymas, jodinėjimas, 
plaukiojimas laiveliais kainuoja; 
skautai, norintieji jais pasidžiaug
ti, privalo už tai sumokėti.

Lyginant stovyklų kainas, lie
tuvių skautų stovyklos vistiek bū
na pigesnės. Lyginant nelaimingus 
atsitikimus - lietuvių skautų sto
vyklose JAV dar neįvyko nei vieno 
rimto sužalojimo ar mirties, kai 
amerikiečių skautų tarpe tokių ne
laimių būna po kelias dešimtis 
kasmet.

Visa tai rodo, kad lietuvių 
skautų gyvenimas, nežiūrint sun
kumų ir daugelio su savanoriško
mis pastangomis surištų trūkumų, 
neblogai lyginasi su Amerikos pro
fesionalų - apmokamų tarnautojų 
išvystyta „sistema. Tai taip pat 
rodo, kad lietuvių skautų organi
zacijos išlaikymas, palaikant 
draugiškus ryšius, bet atskirai 
nuo kitų tautybių skautų organi
zacijų veikiant, turi neabejotiną 
naudą.

L.G.

JŪRŲ. SKAUTAI - TRADICIJŲ SAUGOTOJAI

Atrodė, kad burlaivių roman
tika nueis į istoriją negrįžtamai: 
mechaniniai varikliai turėjo iš
stumti vėjo ir raumenų varomus 
pastatus iš melsvųjų vandens plo
tų.

Bet atrodo, kad tūkstančius mė
tų trukus burinių - irklinių laivų 
laikotarpis paliko gilius pėdsakus 
žmonijoje. Varikliai.neįstengė nu
stelbti jūreivių prisirišimo prie 
irklų ir burių. Laikui bėgant, vis
kas keičiasi - keitėsi ir burlai
viai. Vietoje daugiaburių barkų, 
brigų išaugo didžiulis laivynas 
grakščių įvairiaspalvėmis burė
mis jachtų, kurios kaip ir seniau 
raižo visus pasaulio vandenynus, 
jūras, ežerus ir didesnes upes.

Kad senosios jūrinės tradici
jos neišnyko, prie to prisidėjo ir 
jūrų skautai. Lietuvoje, kur jū

VWVVMVWVVMWWVVUWW<NVWWMWIAMMANVnMIW<MAMMMHVVI

Lietuvių jūrų skautijos 50-ties metų sukakčių 
proga nuoširdžiai sveikinu visus brolius ir seses, 
mūsų jūrų skautus ir skautes.

Gero vėjo!
Linkiu jiems -

likti pavyzdingais lietuviais, Budžiu
būti tobulais skautais ir skautėmis
ir reikštis šauniais jūrininkais. Jūsų

1972 kovo 12 d. 
Oakville, Conn.

►♦r**#*########**#**##*####***##*#***####*#####**##**##*******#*********#***

SVEIKINAME BROLIUS 
JŪREIVIUS

Pageltomis burėmis išplau
kiančius į antrąjį penkiasdešimt
metį brolius jūrų skautus sveiki
name ir linkime šių Mykolaičio- 
Putino žodžių išsipildymo:

"...O kai vėl pasieksim krantą, 
Pasitiks mus jaunos sesės. - 
Ir užtrauksim šaunią dainą 
Mes galingi ir jauni...
O gimtinei savo žemei
Vien iš gintaro sukrautą
Išvadavimo paminklą
Kursim laime nešini..."

s. M. Vasiliauskienė,
Jūrų Skaučių Skyriaus Ved. 

reivystė nebuvo populiari, nes ūki
ninkai jos nepasigedo, jūrų skautai 
vieni iš pirmųjų puoselėjo jūrines 
tradicijas, mokėsi jūreivystės ir 
ragino lietuvius, keliant gerbūvį, 
įvertinti jūros naudą.

Jūra nemėgsta tuščiakalbių 
bailių ir garbėtroškų, o tik drą
sius, ryžtingus ir sugebančius 
veikti visokiose aplinkybėse, net 
kai ir gyvybė yra pavojuje. Per 
50 metų į jūrų skautų eiles daug 
buvo atėjusių, bet tik nedaugelis 
išnešė jūrų skautų vėliavą per 
visokias audras ir net nedėkingo
se lietuvybei emigracijos sąlygo
se drįsta įtaigoti, kad lietuvis turi 
nebijoti jūros.

Tą darbą linkiu tusti ir toliau.

j.v.s. B. Stundžia

v.s. A. Saulaitis
LSS Tarybos Pirmininkas

VYDŪNO JAUNIMO FONDO 
PASKOLOS

Mūsų Akad. Skautų Sąjūdžio 
institucija VYDŪNO JAUNIMO 
FONDAS, (nepelno organizacija, 
įregistruota Illinois valstijoje), 
daug padėjus studijuojančiam lie
tuviškam jaunimui, ir vėl prime
na, kad jis yra pasiryžus padėti 
paskolomis tiems, kurie turi fi
nansinių sunkumų ateinančiame 
semestre.

Iki šiol fondo paskolomis yra 
pasinaudoju 105 asmenys įvairiose 
pasaulio dalyse. Fondas yrą pajė
gus aprūpinti ir didesnį studijuo
jančių skaičių, todėl paskolų rei
kalingi kreipkitės į fondo valdybos 
pirmininką s. f ii. Vyt. Mikūną, 
3425 W. 73rd St., Chicago, III. 
60629.
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Kai jaunimas imasi darbo
1972-ji - Jaunimo Metai. Ir . 

mūsų jaunimas, didiesiems šių 
metų renginiams ruošdamasis,jau 
pernai stojo į darbą: buvo pradėti 
visi JK planavimo darbai, pasita
rimai, kelių ir būdų ieškojimas, 
norint kuo sėkmingiau jį pravesti. 
Dabar paruošiamųjų JK darbų to
lydžio gausėja, darbo tempas ir 
įkarštis didėja.

Netrukus Chicagą užplūs lietu
viškas jaunimas iš visų laisvojo 
pasaulio kraštų. Čia birželio 30 d. 
įvyks II-jo PLJ Kongreso pradžia 
truksianti iki liepos 4 d. Tolimesnė 
Kongreso eiga bus tęsiama Kent 
State Universitete, Kent, Ohio,kur 
vyks PLJ studijų dienos (liepos 
4-8 d.d.), kurių programa skiria
ma jaun. reikalų gvildenimui. Iš 
ten bus vykstama į PLJ stovyklą 
Kanadoje, Romuvos skautų sto
vyklavietėje. Ten liepos 8-=15 mū
sų jaunimas iš kitų pasaulio kraš
tų ir kontinentų susirinks susipa
žinimui ir pabendravimui lietu
viškoje aplinkoje lietuviškomis 
nuotaikomis. Jaunimo Kongreso 
uždarymas numatomas liepos 
15-16 Kanadoje.

Norime mūsų brolius ir seses 
trumpai supažindinti su Kongreso 
įvykių eiga ir visais gausiais jo 
renginiais.

JK didieji įvykiai prasidės pa
rodų atidarymu birželio 24 d. 
Chicagoje, Jaunimo Centre. Nu
matoma surengti 8 parodas: gry
nojo meno (vienoje dalyvauja jau
nieji dailininkai, antroje - vyres
nieji dailininkai); taikomojo me
no, architektūros, foto, tautodai
lės, literatūros (leidinių). Bus su
ruoštas filmų festivalis. Liepos 
1 d. vakaras skirtas naujos D. 
Lapinsko- operos pastatymui. Taip 
pat atidarymo metu bus suorgani
zuoti draminiai spektakliai bei ta
lentų konkursas, kur pasirodys 
mūsų jaunosios jėgos iš Šiaurės 
ir Pietų Amerikos, Australijos ir 
Europos. Planuojama suruošti ir 
sporto šventę. Veiks kavinė-už- 
kandinė, bus prekystalis, kur bus 
galima įsigyti įvairių mūsų tau
todailės suvenyrų.

Jaunimo stovykloje Romuvoje, 
Kanadoje, pramatomi įvairūs kur
sai, bus parodyti lietuvių kultūri
nio gyvenimo eksponatai ir sto

vyklos dalyvių paruoštos vakarinės 
programos.

JK atidarymo proga bus išleis
tas leidinys, o kruopščiai paruoš
ta studijinė anketa jau siuntinėjama 
visame pasaulyje išsisklaidžiu
siam jaunimui.

Stebint šią JK ruošą, tikrai 
malonu matyti nemažą skaičių ak
tyviai dirbančių ir planuojančių 
mūsų sesių ir brolių. Pradedant 
pačia Chicaga, gyva talka reiš
kiasi V. Ruibytė, L. Jadviršytė, 
R. Butikaitė, N. Spurgytė, R. Sko- 
rubskaitė, J. šuopytė, G. Visocky- 
tė, R. Sparkis, L. Raslavičius, R. 
Vedegys.

Kitose vietovėse,k.a.:Bostone, 
New Britain, darbuojasi broliai: 
Č. Kiliulis, M. Subatis, J. Raškys. 
Los Angeles, Kalifornijoje, talki
ninkauja šie broliai, sesės: J. 
Venckus, U. Kubilius, A. Vilkaitė, 
J. Pažėraitė. jA. Griniūtė, V. Ke- 
valaitytė, R. Žukas ir kt. Brazi
lijoje labai veiklus v.s. A. Sau- 
laitis, SJ, o tolimojoje Australi
joje - L. Apinytė. Vokietijoje gra
žiai dirba sesė R. Žutautaitė ir 
broliai: P; Veršelis, M. Šiušelis, 
A. Smitas, V. Damijonaitis. Gir
dime ir daugiau veikiančių skautų, 
tik jų pavardžių po ranka neturime.

Didesniam Jaunimo Kongreso 
pasisekimui triūsiantiems mūsų 
sesėms ir broliams linkime skau
tiškos ištvermės, o su visais ki
tais, besiruošiančiais į šią jau
nimo šventę važiuoti, skristi ar 
plaukti, linkime gero vėjo!

Susitiksime Chicagoje, Jauni
mo Kongrese, į kurį krypsta viso 
pasaulio lietuvių akys ir širdys!

JAUNIMO METU VEIDAI 
IR ŽODŽIAI

UGNĖ KAZOKAITĖ, universi
teto studentė, aktyvi lietuviško jau
nimo gyvenime, išrinkta Sydney, 
Australijos atstove įPasaulio Lie
tuvių jaunimo kongresą. Ji yra 
skautė, menininkė, ypatingai pasi
žymėjusi vasaros ir žiemos spor
te. Ugnė taipgi yra kongreso ko
miteto Sydnėjuje narė.

VYTAUTAS NAMIKAS, skautas 
vytis, atliko Vasario 16-tos dienos 
vėliavninko pareigas Lietuvos ge
neraliniame konsulate Chicagoje. 
Ryte 7 vai. jis iškėlė Lietuvos 
trispalvę prieš konsulatą, ir 5 vai. 
ją nuleido. L. Gen. konsulė Dauž- 
vardienė pavedė jam šias iškil
mingas pareigas todėl, kad per 
eilę metų, kiekvieną vasario 16 d., 
Juozas vienas, su broliuku ar su 
draugais, atvykdavo prie konsu
lato ir atiduodavo pagarbą vėlia
vai.

RŪTA JUODIKYTĖ, pernai bai
gusi Corona Del Mar, Calif., High 
School su aukštais pažymiais ir 
su specialiu atžymėjimu, laimėjo 
Calif. scholarship Federation 
semifinalist egzaminus ir priimta 
į Valstybinį Californijos universi
tetą. Rūta pasirinko biologijos ša
ką, po to planuoja toliau tęsti 
medicinos mokslus.

"The Irvine World News" 
laikraščio vienai skilčiai užpildyti 
reikėjo "keliaujančio reporterio". 
Rūta Juodikytė gavo paskyrimą pa
teikti kiekvieną savaitę reportažą 
apie gyvenimo aktualijas šioje apy
linkėje. Laikraščio redakcija skai
tytojams ją pristatė kaip turinčią 
ypatingų įdomių charąkteristinių 
bruožų, nes ji laisvai kalba 4 kal
bomis: lietuvių, vokiečių, ispanų 
ir anglų.

"What in the World?" laikraš
čio skiltyje kiekvieną savaitę ma
tome besišypsančią lietuvaitę Rū
tą ir daugybę nuotraukų įvairių 
profesijų žmonių su kuriais Rūta 
padarė pasikalbėjimus. Rūta, nors 
ir gyvendama 50 mylių nuo lie
tuviškos parapijos, dalyvauja lie
tuviškame judėjime, yra aktyvi 
vyr. skautė ir šoka tautinių šo
kių grupėje.
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KĄ RINKTI?
Visi labai gerai žinome, kad 

pašto ženklų rinkimas yra vienas 
įdomiausių ir naudingiausių^ užsi
ėmimų. Jaunuoliai, pašto ženklų 
rinkėjai, arčiau ir plačiau susi
pažįsta su atskirų valstybių isto
rija, geografija, kultūra bei eko
nomija. Pašto ženklų rinkimas mo
ko tvarkos ir logikos.

Arčiau susipažinę su rinkimo 
procedūra, prieiname išvados,kad 
surinkti visus pasaulio pašto 
ženklus yra neįmanoma. Rinkėjai 
turi turėti kokį tikslą, todėl anks
čiau ar vėliau jie pradeda speciali
zuotis. Vieni pasirenka vieną ar 
kelis kraštus, ir tik tų kraštų 
ženklus renka, kiti apsiriboja ko
kia nors tematika. Tematikos ri
bos yra labai plačios: pasaulio 
geležinkeliai, paukščiai,gėlės,gy
vuliai, sportas, kompozitoriai, 
įžymūs žmonės ir 1.1. Skautams, 
aišku, įdomiausia tematika būtų 
SKAUTIJA PASAULIO PAŠTO 
ŽENKLUOSE! Pasirinkus šią te
mą, rinkėjas pamažu susipažįsta 
su visa tarptautine pasaulio skau
tų veikla - nuo -skautybės įsikūri
mo iki paskutiniausių_ pasaulinių 
bei tautinių stovyklų. Šios temos 
ženkluose rinkėjas ar rinkėja su
žino ir stebi atskirų valstybių 
skautų veiklą bei didžiuosius įvy
kius skautiškoje šeimoje. Pirmie
ji šios tematikos ženklai buvo iš
leisti dar prieš skautybės įkūrimą, 
pietinėje Afrikoje (Cape of Good 
Hope) 1900 metais, Mefeking tvir
tovės gynimo metu.

Rinkti ženklus, juos perkant 
pašto ženklų, krautuvėse, praran
damas tikrasis rinkimo entuziaz
mas; juos renkant tiesioginiu su
sirašinėjimu su atskirų valstybių 
skautais, patį rinkimą padaro sa
votiškai įdomų ir naudingą. Mo
kyklose pramokta svetima kalba 
čia duoda progos ją praktiškai pa
naudoti. Amerikoje yra organiza
cija, kuri vadinasi Scouts On 

Stamps Society International 
(SOSSI). Ji jungia visus tos tema
tikos rinkėjus ir leidžia savo in
formacinį biuletenį, kuriame yra 
vėliausios informacijos apie skau
tiškus pašto ženklus. Tos draugijos 
narių adresai suteikia progos susi
rašinėti bei pašto ženklais keistis.

Visiems šios tematikos pašto 
ženklų rinkėjams linkiu pasi
sekimo.

Ričardas Lizdenis 
Chestnut Hill, Mass.

Vyr. Šiaurys

SARGYBINIS
Nuo lauželio dar atskrenda juokas, 

Dar pašvaistė pro medžių šakas... 
Krūmuos ūkteli tyliai apuokas, 
Krūmuos šlumšteli tyliai kažkas.

Tvirčiau lazdą griebiu aš į ranką, 
Per stovyklą aš žingsniu lėtu... 
Už stovyklos ramybę ir tvarką 
Atsakingas šią naktį esu!

Vakarinis jau laužas užgeso, 
Nuskambėjo "Ateina naktis!.." 
Tylą paskelbė vario trimitas, 
Ges ir štabo tuojau žiburys.

Kyla mėnuo pro medžių viršūnes, 
Sidabru apipildamas visa, 
Tartum dvasios klajoja bekūnės, 
Senų medžių šešėliai ištįsę.

THAILAND
Minėdama savo skautų 60 metų 

sukaktį, Thailand valdžios potvar
kiu, 1971 m. liepos 1 d. Thailand 
paštų agentūra išleido vieną pašto 
ženklą. 50 s. vertės ženkle mato
mas Thailand karalius ir kara
lienė skautų uniformoje. Viso iš
leista 5 milijonai ženklų. Šiam 
ženklui projektą pagamino Pranee 
Srivipat. Atspausdinta foto graviū
ros būdu, techninius spausdinimo 
darbus atliko Japonijos valstybinė 
spaustuvė Tokyo.

R.P.
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NAUJI
LEIDINIAI

SKAUTIJA, Nr. 5-6, 1971. Kiek 
pavėlavęs, skaitytojus pasiekė 
pernykštė SKAUTIJA, sąjungos 
trijų šakų biuletenis. Iš nesens
tančios medžiagos vadovams ypač 
naudingas Gabijoje skelbiamas 
skiltininkių kursų konspektas, pa
ruoštas ps. L.Kiliulienės.irSkau- 
tybės skyriuje atspausdintas Tėvy
nės sueigos planas.

Akademikai skautai Ad Meliora 
skyriuje, artėjančio 85-to gimta
dienio proga, pagerbia skautininką 
prof. Igną Končių.

Vadovai taip pat turėtų atkreipti 
rimtą dėmesį į Skautybėje pateiktą 
rašinį skautiško ugdymo pagrindi
nės krypties klausimais (psl. 135). 
Būtų privalu, kad vadovai vietovė
se juos taip pat padiskutuotų, ap
tartų ir savo nuomones pasiųstų 
Pirmijai.

SESE SKAUTE! Vasaris 1972, 
Nepr. šventės proga Los Angeles 
skaučių Palangos tuntas vėl pasi
rodė su nauju SESE SKAUTE nu
meriu. Paskautininkės D. Balčie- 
nės paruoštas, 10 psl. laikraštėlis 
sveikina mus su Vasario 16-tos 
ir Mąstymo dienomis, sesių sto
vykliniai prisiminimai, galvosūkių 
ir juokų kertelė. Numeryje iš
skirtinas jaunosios sesės Ilonos 
Bužėnaitės eilėraštis "Lietuvis - 
laisvės kovotojas":

Išėjo jis tylus,
Pasiaukojo Lietuvai.
Jis gyvens, kovos, 
Net mirs dėl jos.

Nebijo partizanas nei mirties, 
Nei šalčio, nei nakties.
Jam vienas tik svarbu -
Išlaisvint Lietuvą iš priešų 

žiaurių.
Vakare, žiemos metu 
Slenka jis mišku.
Jis yra mums švyturys, 
Trokštąs laisvės Lietuvos 

karys.

Stasė Klimaitė LIETUVIU 
KOMPOZITORIŲ DAINŲ. REČITA
LIS - Tai nauja dovana lietuviškos 
muzikos mėgėjams. Mono - plokš
telėje sopranas St. Klimaitė dai
nuoja mūsų vienuolikos kompozi
torių 14 dainų: Serenada, Tulpės, 
Mamytė, Ežerėlis ir kt.

Išleido Lietuvių Dienos, Holly
wood, Calif., kaina 6 dol.

LITHUANIAN SCOUTING - pa
pildymas: Praėjusių metų Sk. Aide 
paminėdami Lithuanian Scouting, 
neapsižiūrėję praleidome dar vie
ną šio repr. Jamb. Fondo talkinin
ką, - menininką fil. ps. J. Špake- 
vicių. Brolis Julius nupiešė leidi
nio viršelius, prisidėdamas prie 
meninio apipavidalinimo.

KETURI IŠ ŠIŲ, GYVULIU, GYVENA LIETUVOJE. KURIE?
Į h r t j

J BU lOli-.'A- I
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MUGĖ ŠV. KRISTINOS 
MIESTE

Kovo 5 dieną St. Catharines, 
Ont. skautai ir skautės unifor
muoti ir su vėliavom ruošėsi į 
bažnyčią: šv. Mišios buvo atna
šaujamos skautų intencija. Pa
mokslą ypatingai gražiai pasakė 
Tėvas Juvenalis Liauba, OFM. 
Kiekvienas žodis,, kaip ta geroji 
sėkla, krito į mumis. Džiaugiamės, 
turėdami tokį iškalbų dvasios va
dovą.

Po pamaldų' įvyko iškilminga 
sueiga, kurioje buvo du įžodžiai: 
skauto įžddįdavė Audrius Žemaitis 
ir vilkiuko - Gudaitis, dabartinio 
vietininko sūnus. Taip pat pakelti 
į aukštesnius laipsnius: į skilti- 
ninko - Rimantas Žemaitis ir į 
paskiltininko - Kastytis Zubric- 
kas. Po iškilmingos sueigos sekė

PHILADELPHIJOS SESĖS 
LANKO AMERIKIETES
Mokytojos p. T. Gečienės pa

stangomis, vasario 22 d. Phila- 
delphijos lietuvaitės skautės buvo 
pakviestos pas amerikietes skau
tes. Skautės tą dieną šventė viso 
pasaulio skaučių Draugiškumo 
Dieną. Sesėms ši diena yra labai 
speciali, nes jos prisimena visas 
skautes pasaulyje.

Jos sueigą pradėjo kartodamos 
skaučių įstatus, pirmiausia anglų 
kalba, o paskui kitomis. Mus pa
mokė vieną dainą, kurią jau mo
kėjome, bet tik su truputį kito
kiais žodžiais. Vėliau mes joms 
padainavom lietuviškai ir išmo
kėtu lietuvišką šokį "Noriu mie
go".

Užkandžiams buvo įvairių tau
tų saldumynai, jų tarpe mes padė
jome savo krustus-ausytes.

Šią sueigą^ užbaigėme su lietu
višku ir anglišku "Ateina Naktis". 
Aš manau, kad amerikonaitės 
skautės tą dieną daug sužinojo 

programa - laužas, kurį pravedė 
vyr. skautė v.si. Nijolė Gverzdytė. 
Pradžioje maldą į šv. Kazimierą 
paskaitė vyr. skautė si. Vaidilutė 
Setikaitė. Skautai ir skautės su
vaidino vaizdelį apie šv. Kazimie
rą, kurį parašė ir paruošė s. M. 
Gverzdienė. Vaidintojai gana gra
žiai atliko savo roles. Vaidino 
šie skautai: Almantas Balsas, Vai
dilutė Setikaitė, Antanas Baronas, 
Gintaras Zubrickas, Rimantas Že
maitis, Šarūnas Gverzdys,Danutė 
Dainoraitė, Daiva Setikaitė, Nida 
Zubrickaitė, Kristina Kuraitytė 
Ramona Brownell, Ona Pranckutė, 
Po vaizdelio prasidėjo laužavedės 
vedamos dainos ir kiti skautiški 
pasirodymai. Tuo tarpu įvairūs 
skanėstai rikiavosi ant stalų ir 
laukė išalkusių svečių. Skanūs val
giai, pagaminti skautų-čių mamy
čių ir prijaučiančiųjų, tuoj buvo 
išpirkti. Visi skirstėsi namo pa
tenkinti ir sotūs.

sk.

apie;lietuvaites skautes, o mums 
taip pat buvo įdomu. Mes taip pat 
turėjome tautiškų dalykų ir skau
tiškų darbelių parodėlę.

Alė Surdėnaitė, 
KAIP STOVYKLAUTI ANT 

MĖNULIO
Ant mėnulio nėra daug traukos 

ar oro, bet aš vistiek manau, kad 
stovyklauti ant mėnulio būtų labai 
smagu ir įdomu. Turėtume turėti 
kokius nors kostiumus užsidėti, 
jeigu norėtume eiti laukan. Taip 
pat reikėtų turėti tokias palapines, 
kur oras negalėtų išeiti. Turėtum 
turėti orlaivį, nes kartais norėtųsi 
grįžti į žemę pasiimti mėsos ir 
daržovių; juk ant mėnulio negali 
niekas augti. Lauke ant mėnulio 
negali laužą kurti, nes nėra oro, 
bet mankštą būtų labai lengva da
ryti, nes nėra didelės traukos. 
Aš manau, kad nebūtų blogai ant 
mėnulio stovyklauti.

Rimas Melnikas, 14 m.

LSB AUŠROS TUNTO 
KRONIKA

Vasario 16 gimnazijos (Vokie
tijoje) Aušros tunto skautai ir Jū
ratės draugovės skautės unifor
muoti įsijungė į gimnazijos pro
gramą Nepriklausomybės šventės 
proga. Vėliavos pakėlimą ir nu
leidimą visai gimnazijai pravedė 
ps. A. Veršelis. Per pamaldas, ša
lia tautinės vėliavos, ateitininkai 
ir skautai taip pat dalyvavo su vė
liavomis. Šia proga tinka paminėti, 
kad iš Vokietijos rajono vienetų 
tik Vytauto Didž. draugovė turi 
gairę, kuri vartojama vietoj vė
liavos. Gal atsirastų koks viene
tas ar asmuo Amerikoje, kuris 
dovanotų Aušros tuntui vėliavą ar 
gairę?

Sausio 20 d. įvyko Vytauto Didž. 
draugovės sueiga, o sausio 23 
draugininkas s.v.v.sl. E. Šiušelis 
sušaukė draugovės vadijos posėdį 
aptarti šių metų veiklos planą. 
Dalyvavo draugininkas, adjutantas 
R. Valiūnas ir skiltininkai. Drau
govė šiuo metu susideda iš trijų 
skilčių. Lokių skiltis, vadovauja
ma R. Adomonio, turi 6 narius; 
septyniems Lapinams vadovauja 
A. Grovas; M. Andrijaičio vado
vaujamai Bebrų skilčiai priklauso 
6 berniukai. Viso draugovėje 18 
skautų.

Dr. Vydūno skautų vyčių būrelio 
sueiga įvyko sausio 14 d. Būrelis 
turi 12 narių: 7 skautus vyčius ir 5 
kandidatus. Būreliui vadovauja vy
tis v.si. P. Veršelis. Sueigos pra
vedamos maždaug kartąper mėne
sį.

Būrelis, įsisteigęs praėjusią 
vasarą, išleido jau antrą GAIRE
LĖS numerį. Tikimasi ateityje šį 
laikraštėlį leisti kaip periodinį 
Vokietijos rajono leidinį kas trys 
mėnesiai; sekantis numeris pasi
rodys balandžio mėnesį. Gairelę 
galima užsisakyti pas ps. A. 
Veršelį, 684 Lampertheim 
Huttenfeld, Romuva, Western 
Germany. Kaina - 1 DM, prie 
kurios prisideda pašto išlaidos: 
į JAV ir Kanadą 1.20 DM oro 
paštu arba .40 DM paprastu paštu. 
Į Australiją oro paštu 1.60 DM.

Vasario 20 d. Vytauto Didž. 
d-vės draugininkas pravedė savo 
vieneto dienos iškylą. Dalyvavo 
beveik visa draugovė.

(avpv)
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IŠ CLEVELAND© 
KAZIUKO MUGĖS 
VI. Bacevičiaus nuotr.

Vyr. .Skautininkai L. Milukienė 
ir P. Molis atidaro Cleveland© 
Kaziuko mugę. Kairėje Pilėnųtunt. 
ps. V. Staškus, dešinėje - Nerin

gos tunt. s. N. Kersnauskaitė ir 
Klaipėdos vietininkas ps. D. Ki- 
žys.

Neringos tunto adj. si. J. Gie
draitytė skaito pranešimus.

Neringos sesės D. Palubinskai
tė, D. Strimaitytė ir D. Urbaitytė 
ruošiasi metinei mugei.

■^Veiklioji sesė si. J. Ignatavi- 
čiūtė apdovanojama Vėliavos Žy
meniu.

RAKO MIŠKAS 
ŠAUKIASI PAGALBOS
Seniai seniai, gal prieš aštuo

nerius metus, aš pirmų kartą at
važiavau į Rako miškų. Jis toks 
didelis man pasirodė, toks tam
sus ir tankus, kad aš net bijojau 
jame paklysti. Begaliniai plotai 
medžių tiesėsi prieš mano akis, 
o naktis atsivesdavo su savim 
juodų, alsuojančių,šešėlių,kuriuos 
tik skiltininkės žvakė galėjo į 
kampus nuvaikyti. Nei žvaigždžių, 
nei mėnulio spinduliai neprasi- 
lauždavo pro medžių viršūnes. Bet 
nebūdavo tada baisu, tik kažkaip 
ramu ir saugu. Bėga metai miško 
nelietė. Jis - vis tobulas, mūsų 
laukiantis.

Neseniai išgirdau savo draugo
vės paukštytes, apie stovyklųbesi- 
kalbančias.

- Kaip joms tas miškas atro
do? - pagalvojau.

Kai sentimentalius jausmus į 
šalį nustūmiau ir realiai bandžiau 
ta vietų įsivaizduoti, net nustebau: 
tiek medžių iškirsta, tiek takų 
praminta, tiek miško paslapčių 
išduota! Kaip gi iki šiolei to ne
pastebėjome?

Atėjo laikas mišku, o ne mūsų 
pačių patogumu pasirūpinti. Tuo 
tikslu Chicagoje vasario 20 d. buvo 
įkurta Konservacijos komisija. Jos. 
nariai kartu su Kernavės, Aušros 
Vartų, Nerijos ir Lituanicos tuntų 
skautėmis ir skautais vyksta į Rako 
stovyklavietę balandžio 21-23 d.d. 
medžių prisodinti, rajonus ir eže
rų apvalyti ir sudaryti planus atei
čiai miškui apsaugoti.

Bet mums dar trūksta pagalbos. 
Komisija tikisi sulaukti daugiau 
sesių ir brolių, norinčių talkose 
dalyvauti. Regristracijos reika
lais broliai tesikreipia į Komisi
jos pirmininkų s.v.v.sl. Romų 
Sparkį, o sesės - į vyr. sk. si. 
Silvijų Traškaitę.

Kai vasarų visos eglaitės, 
ąžuolai ir kiti medžiai sužaliuos, 
pamatysime, kad mūsų darbas ne
buvo veltui!
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Bostono sesių-brolių Vasario 16-sios sueigoje Brolijos VS Petras Molis užriša kaklaryšius naujiems skautininkams N. Bašky- tei, B. Banaičiui ir A. Valančiū- nui. Dešinėje stovi s. P. Kalvai- tienė, pravedusi įžodį.4--------  V. Dilbos nuotr.Sesių pasirodymas draugininkų kursuose Dainavoje 1971 m.X V. Bacevičiaus nuotr.IRENA MACIJAUSKAITĖ, 11 metų sesė iš Philadelpbijos.mums rašo:"Aš esu dar kandidatė į skautes. Vakar su mama nuvažiavome pas savo buvusią draugininkų Dutų. Tenai nuvažiavau pabaigti laikyti egzaminus įstojimui į skautes.Šį sekmadienį tikiuosi gauti geltoną šlipsą. Prieš gaunant šlipsą, reikia duoti įžodį visam gyvenimui... Tai bus labai svarbus įvykis mano gyvenime.Aš pasižadėsiu tarnauti Dievui. Tai reiškia, kad bandysiu klausyti Dievo Dešimt įsakymų ir būti gera, paklusni katalikė. Toliau pasižadėsiu tarnauti tėvynei: bandysiu gerai kalbėti lietuviškai, mokysiuos apie savo kraštą, melsiuos ir stengsiuos kiek galėsiu išlaisvinti Lietuvą. Prisieksiu padėti artimui, palinksminti draugus, pagelbėti nelaimėje ir būti ištikima drauge. Mėginsiu klausyti ir vykdyti skaučių įstatus. Pasižadu pažadus išlaikyti, mylėti Dievą ir Tėvynų, padėti artimui. Būsiu draugiška ir mandagi. Prižiūrėsiu augalus, gyvulius ir jiems nieko blogo nedarysiu. Klausysiu tėvelių ir vyresniųjų, būsiu linksma,kukli,pilna vilties. Bandysiu būti pavyzdinga jaunesniesiems ir visada atliksiu užduotus dalykus.Labai lauksiu sekmadienio ateinant!"
Vasario 16 minėjimą Chicago- je, Auditorium salėje,atidaro Lietuvos gen. konsule s. J. Daužvar- dienė. Prie vėliavų Chicagos skautai. L. Knopfmilerio nuotr.

20

20



Sesė Akvilė Stasiliūnaitė (Mel
bourne) duoda jaun. skautės įžodį.

SIMO KUDIRKOS
STOVYKLA AUSTRALIJOJF

Geelongo Šatrijos skautų-čių 
tuntas, pasitarus su Melbourne 
Džiugo tunto vadovybe, ėmėsi at
sakomybės suruošti bendrą tuntų 
stovyklą Geelongo apylinkėje. Ke
letą mėnesių prieš stovyklą tun- 
tininkas su dvasios vadovu s. kun. 
P. Daukniu aplankė stovyklavietės 
savininkus, gaudami leidimą sto
vyklauti. Vėliau aplankė stovykla
vietę Šatrijos ir Džiugo atstovai, 
pasidžiaugdami gražiu, Lietuvą 
primenančiu kampeliu.

Keletą dienų prieš stovyklą 
tuntininkas, pasikvietęs talkon šta
bo narius ir skautų bičiulius J. 
Medelį, J. Sedliorių ir C. Valod- 
ką, pastatė per upelį tiltą ir įrengė 
pagrindinius įrengimus. Mecena
tas J. Sedliorius nupirko tuntui 2 
palapines, tiltui medžiagą ir kitaip 
stovyklą visokeriopai rėmė.

Stovykla prasidėjo sausio 5 d. 
su didele panika, nes suvažiavimo 
dieną dalis stovyklavietės dar ne
buvo gauta. Teko kurtis vienoje 
upelio pusėje.

Prasidėjo darbas. Tuntininko 
ps. V. Stasiliūno vadovaujami džiu- 
giečiai greit įkūrė brolių, vilkiukų 
ir sesių pastovykles. Stovyklautojų 
maitintojas P. Vaičekauskas bė

giojo vis, klausinėdamas,kiek viso 
"dūšių", nes buvo apsiėmęs visus 
stovyklautojus gyvus grąžinti ma
mytėms.

Sekančią dieną, ketvirtadienį, 
vėliavoms pakilus, stovyklą ati
darė Geelongo Liet. B-nės pirm, 
dr. S. Skapinskas, o stovyklos vir
šininkas s. A. Karpavičius pirmuo
ju įsakymu paskelbė, kad ši sto
vykla pavadinama Simo Kudirkos 
vardu. Stovyklos štabą sudaro: 
dvasios vadovas s. kun. P. Dauk
nys, adjutantas - psi. V. Didelis, 
sesių pastovyklės virš. - vyr. sk. 
v.si. R. Milvydaitė, brolių virš. - 
valt. V. Eimutis, parengimų va
dovas vytis psl. E. Šutas, iždi
ninkas - vytis v.si. V. Mačiulis, 
virtuvės vedėjas - P. Vaičekaus
kas. Vėliau į vadiją įėjo vilkiukų 
ir paukštyčių vadovai brolis M. 
Simankevičius ir psl. D. Sadaus
kaitė.

Jau pirmomis dienomis sto
vykla įsikūrė, įrengtas altorėlis, 
vėliavų aikštėje sukrautas auku
ras, sesių papuoštas stilizuotu vy
čiu.

ŠEŠTADIENIS - žvejybos var
žybos. Sesės pradėjo žvejybą ryte, 
o po pietų žvejojo broliai. Sugauta 
nemažai, tik paragauti mažai kam 
teko. Vakare brolio G. Žemkalnio 
vedamas lauželis, o naktį vyčių 
pravesti žaidimai.

SEKMADIENIS - svečių^diena. 
Pakeliame vėliavas, meldžiamės 
koplytėlėje, laukiame svečių. 
Džiugo tuntininko atvykimas sti
prina stovyklos dvasią. Atvyksta 
"su rogėmis" mecenatas p. J. 
Sedliorius, o iš "rogių" iškrau
namos dovanėlės sesėms ir bro
liams. Dienos nuotaika pakili, ir 
tik kaip iš kibiro pasipylęs lietus 
suvaro skautus į palapines, o sve
čius į automobilius. Po vėliavos 
nuleidimo stovyklautojai vyksta į 
Geelongą pasižiūrėti kun. Vaserio 
rodomų skaidrių iš Šventosios Že
mės.

PIRMADIENIS - ryte užsiėmi
mai, po piet į Geelongo apylinkės 
pajūrį.

ANTRADIENĮ stovykla padidė
jo: atvyko Melbourno vilkai ir 
paukštytės, daugelis jų tėvelių ir 
pats tuntininkas. Pakilo iki 70 sto
vyklautojų.

TREČIADIENIS - sporto diena. 
Ps. L. Baltrūnas, nors lietui ir be 
pasigailėjimo vilginant, sugebėjo 
vykusiai sportą pravesti. Ypač įdo
mūs pašnekesiai ir skenduolio gel
bėjimo pratybos.

KETVIRTADIENĮ buvo žygio 
diena. Ryte signalizacija, o po 
pietų prasidėjo žygis į "Dvynukus 
Šunis". Vakare atsisveikino se
sių viršininkė Milvydaitė; ją pa
keitė psl. D. Sadauskaitė.

PENKTADIENĮ sušvito saulutė, 
kurios jau buvom pasiilgę per vi
są stovyklos laiką. Nuotaika kri
tus, nes ryt jau skirstomės. Kele
tas stovyklautojų ruošiasi egza
minams. Vyčiai vėl pravedė nakti
nį žaidimą.

ŠEŠTADIENIS - stovyklos už
darymas. Rajone šventiška nuo
taika, renkasi svečiai, daugiausiai 
melbourniškiai. Apeigos pradeda
mos šv. Mišiomis, svečiai ir sto
vyklautojai gieda kalėdines gies
mes. Po pamaldų paradas ir sto
vyklos uždarymas. Viršininko įsa
kymu skelbiama, kad Simo Kudir
kos pavyzdingiausia skautė buvo 
D. Muceniekaitė, pavyzdingiausias 
skautas - M. Simankevičius. Vie
šas pagyrimas psl. D. Sadauskai
tei, R. Kirkaitei, K. Bindokui ir 
S. Stasiliūnui. Palapinių susitvar
kyme pirmas vietas sesių rajone 
laimėjo Rūtos ir Beždžionės, bro
lių pastovyklėje Driežai ir Vilkai.

Iškilmių metu įžodį davė D. 
Muceniekaitė, o jaun. sk. įžodį 
A. Bindokas ir B. Jomantaitė. 
Vėliau buvo pravesta„s vyr. skau
tės įžodis sesei M. Bindokienei, 
Šatrijos skaučių skyriaus vedė
jai. Stovyklos viršininkas ir 
Džiugo tuntininkas išreiškė padė
ką visiems, vienu ar kitu būdu 
prisidėjusiems prie stovyklos ruo
šimo, pravedimo ir sėkmingų pa
baigtuvių. Vėliavų nuleidimu bai
gėsi Simo Kudirkos stovykla, o 
po iškilmių vyko uždaromasis lau
žas, kurį vedė vytis G. Žemkalnis, 
akordeonu dainas palydint broliui 
Aranauskui.

Alka
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Sujungtomis rankomis į šviesią 
ateitį; Hartfordo sesės ir broliai.

Praėjusį rugsėjį aukso žiedus 
sumainė Šatrijos tunto adjutante 
gintarė Rima Puniškaitė ir Ram- 
byno tunto budys j.s. Jonas Lasys.

VASARIO 16 HARTFORDE
Hartfordo, Conn., Šatrijos ir 

Tėviškės vietininkijų Vasario 16 
iškilminga sueiga įvyko vasario 12 
d. Švč. Trejybės parapijos salėje, 
dalyvaujant gražiam skaičiui skau
tų, tėvelių ir svečių. Per iškil
mingą sueigą Paulius Brazdžionis 
pasipuošė nauju raudonu kaklary
šiu.

Sės. Aleksandravičienė tarė 
trumpą žodį, primindama įstatą: 
"skautas nenustoja vilties", ir 
mes turėtume nenustoti vilties, 
kad Lietuva vėl bus laisva. Rimas 
Kapeckas uždegė tris žvakutes: 
geltoną, žalią ir raudoną, simbo
lizuojančias mūsų neužgestančią 
meilų mūsų Tėvynei.

Pradedant programą, sesės 
Loreta ir Liucija Zdanytės pra
vedė dainą ir išmokė tinkamą tai 
progai šūkį. Įspūdingai pasirodė 
paukštytės su tinkamu eilėraščiu 
ir daina. Jų švelnūs balseliai ne 
vieną sugraudino. Neatsiliko ir 
broliai su eilėraščiu ir dainomis. 
Sesės skautės atliko gyvą pa
veikslą apie našlaitį Sibire, o vyr. 
skautės pavaizdavo keletą Lietu
vos praeities ištraukų.

Programa buvo linksma ir kar
tu jaudinanti. Patys vaikai ją pa
ruošė taip, kaip jie įsivaizdavo ir 
perdavė savo jausmus sueigos da
lyviams. Šio pobūdžio programa 
jiems paliko daug didesnį įspūdį, 
negu suaugusių paskaitos ar po
kalbiai. Programa baigėsi įjun
giant visus į giesmę "Ateina 
naktis".

Regina Lisauskienė

PAGERBTA JAUNIMO 
VILTIS

JAUNIMO VILTIS yra naujai 
įsteigta Chicagos skautų - skau
čių tautinių šokių grupė. Su skau
tininko Jovarausko vadovavimu ir 
šokių mokytojų sesės Danutės 
Bruškytės ir brolio Andriaus Mar
kulio patyrimu, Jaunimo Viltis yra 
kaip primadona tarp visų naujųjų 
įsteigtų šokių grupių.

Daug pagyrimo gali priimti 
grupės šokėjai, ypatingai Dalia 
Gvildytė, Rasa Jovarauskaitė ir 
Indrė Ramanauskaitė, kurios su 
stipria valia ir pastangomis pa
gelbėjo skautininkui Jovarauskui. 
Už jų stropumą Jaunimo Vilties 

grupėje, jie buvo vertai pagerbti 
Aušros Vartų tunto vakare, vasa
rio mėnesį.

Už šitą neapsakomai gerą dar
bą Jaunimo Viltis ne tik iškėlė 
savo ir skautų vardą, bet bendrai 
pagerino lietuvybę. Tegul jų pa
vyzdys parodo visiems, kad lietu
vybė nėra užmiršta jaunojoje ge
neracijoje.

Algimantas Tamošiūnas, 
pulk. Šarausko d-vėskoresp.

"Jaunimo Vilties" šokėjai,su 
vadovais akademikais A. Marku
liu, D. Bruškyte ir globėju ps. J. 
Jovarausku. 8
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ATLANTO RAJONO 
VEIKLA

Pavasarinis skautų-čių suva
žiavimas - šventė įvyksta balan
džio pabaigoje arba gegužės pra
džioje netoli Hartfordo, • YMCA 
stovykloje, Coldbrook, Conn.

Sporto Šventė įvyks birželio 
24-25 dd. kaip ir visada, Maironio 
Parke, Worcester, Mass. Jei bus 
įrengta antra tinklinio aikštelė, 
sesės galės ir toliau žaisti dviejų 
minusų sistema, nes kitaip trūks
ta laiko pravesti visas kitas var
žybas. Galutinės taisyklės ir lai
kas bus pranešta vienetams per 
jų sporto vadovus.

Šventės mokestis sportininkui 
$8.00. Neužsiregistravą dalyviai 
ar komandos neturės teisės daly
vauti varžybose. Be to, kiekvie
nas sportininkas turi būti regis
truotas LSS narys. Jų registra
cija bus patikrinta su turimais 
LSS sąrašais. Šiais metais sen
jorai - vyrai dalyvauja tik krep
šinio rungtynėse. Jų amžius 18- 
25 metų imtinai. Jie, kaip ir kiti 
sportininkai, turi turėti tvarkingas 
sportines ir skautiškas uniformas 
ir registruoti LSS nariai.

Vilkiukams programa bus tik 
sekmadienį prieš pietus. Paukš
tytėm nebuvo nieko pramatyta, bet 
Seserijos vadovės pageidavo var
žybų ir mažytėm, kaip turi ber
niukai. Atrodo, kad tai bus įma
noma padaryti; galutinis sprendi
mas bus praneštas vietovėms.

Rajono vasaros stovykla įvyks 
rugpiūčio 26 - rugsėjo mėn. 4 
dienomis, Adams Point, N.H. 
Yra patogios ir gerai įrengtos 
patalpos. Gaunamos palapinės ir 
lovelės. Stovyklos mokestis: vie
nam vaikui $35.00, antram 
$32.50, trečiam - $30.00, ketvir
tam - $27.50 ir penktam - $25.00. 
Šimtininkai yra atleidžiami, kaip 
ir kiekvienais metais. Kadangi 
atstumai šiais metais yra dides
ni, Rajonas yra pramatąs skirti 
dalį pinigų palengvinti kelionės 
išlaidas. Be to, registracija yra 
pakelta iki $5.00. Šie pinigai bus 
skirstomi vietovių išlaidoms su
mažinti.

Savaitgaliniai stovyklautojai 
bus priimti, jei užsiregistruos 
kartu su vienetu reguliariu re
gistracijos laiku. Mokestis -6dol. 
dienai. Bus nustatytas laikas, ka
da jie galės atvykti į stovyklą, 
nes buvo atsitikimų, kad jie at
važiuodavo, kai visi broliai ir 

sesės būdavo giliai sumigę^.
Stovyklos viršininkas - s. M. 

Subatis, Brolijos pastovyklės va
dovas - ps. K. Matonis, Seserijos 
pastovyklės vadovė - s. G. Ma- 
tonienė.

Paukštyčių skyriaus vedėja ps. 
A. Saimininkienė pranešė apie pra
matytą paukštyčių ir vilkiukų šven
tą, kuri įvyks gegužės 20-21 d.d. 
Putname, Conn. Šio sąskridžio ve
dėja sesė Aldona pranešė,kad mo
kestis yra kaip ir pernai - $7.00. 
Vilkiukai turi atsivežti miegamus 
maišus ir loveles. Registracija 
bus pravesta iš anksto ir baigta

ŠVENTĖS PALANGOS 
TUNTE

Vasario 27 dieną, tuoj po pa
maldų, parapijos salėje susirinko 
skautes ir svečiai, paminėti Va
sario 16-tąją ir Susimąstymo Die
ną. Oficialios dalies komendantė 
buvo si. Alma Ruigytė, įsakymus 
skaitė psl. Audra Griniūtė.

Didelė skaučių BIRUTĖS dr-yė 
buvo perskelta pusiau: BIRUTĖS 
dr-kė - ps.. Vanda Zelenienė, o 
naujusios JŪRATĖS dr-vės dr-kė - 
ps. DaĮia Sodeikienė. Įžodį davė 
paukštytės Laima Steikūnaitė ir 
Aida Shukštaitė, skaučių įžodį - 
Angelė Sodeikaitė ir Lina Stri- 
kaitytė. Į vyr. skiltininkės laipsnį 
pakelta si. Irena Šepetytė, į pa- 
skiltininkės - Rūta Juodikytė. VS 
įsakymu, ps. Jonė Varnienė pa
kelta į skautininkes, o v.si. Da
nutė Basiulienė - įpaskautininkes.

Po oficialios dalies pradėtas 
"lauželis". Tuntininkė s. Irena 
Vilkienė visas pasveikino ir už
degė žvakutą Lietuvos skautei pri
siminti, o paukštytės ir skautės 
degė po žvakutą kiekvienos tautos 
skautei.

Laužavedė Audra Griniūtė lau
želį vedė labai gyvai, o dalyviai 
noriai dainavo ir su dėmesiu klau
sėsi bei stebėjo įvairių vienetų 
pasirodymus, savo pasitenkinimą 
reikšdami gausiais plojimais. Sa
vo rašinėlius skaitė Brigita Bra- 
zaitytė (Susimąstymo tema) ir vyr. 
skautė si. Irena Žukaitė (Vasario 
16) įspūdingas buvo Birutės dr-vės 
Stirnų skilties pasirodymas "Tė
veliai pasakoja..." ,. kur psl. Rasa 
Zelenytė pasakojo apie vėliavų nu
leidimo apeigas Vytauto Didžiojo 
Muziejaus sodelyje. Pasakojimas 

dvi savaites prieš suvažiavimą. 
Smulkesnės informacijos bus pra
nešta vadovėms.

Atlanto Rajono Vadeivė s. D. 
Siemaškienė pranešė, kad rajono 
Seserija rengia p. Mindaugo Jan
kausko darbų parodą, kurios pel
nas skiriamas Seserijos Spaudos 
Fondui. Ji įvyks gegužės 20-21 dd. 
New Yorke. Visi yra kviečiami 
atsilankyti.

Rudeninis vadovų suvažiavimas 
įvyks lapkričio 4 d. Philadelphi- 
joje, Pa.

I.J.

palydimas autentiškais apeigų gar
sais juostoje, skolintoje iš p. Pau
liaus Jasiukonio.

..."Saulei leidžiantis... pasi
girsdavo lėtas maršas, o ilgo tako 
gale pasirodydavo karo invalidų 
eisena... Ju dūdos blizgėto vakaro 
saulės spinduliuose, o ant durtuvų 
nešamos vėliavėlės atrodė raudo
nesnės net už kraują... Nežinomo 
Kareivio kapo paminklo akmenys - 
šalti, pabalą, liudijo kritusių ka
rių auką tėvynei. Tie akmenys buvo 
surinkti iš laukų, kur vyko laisvės 
kovos..."

Jūratės dr-vės skautės pavaiz
davo lietuvaičių-skaučių gyvenimą 
pavergtoje Lietuvoje ir laisvame 
pasaulyje.

Paukštytės1 suvaidino skautišką 
Snieguotą, kuriai iš miego prikėlė 
skautas vytis, visiems nuoširdžiai 
besijuokiant.

Po lauželio vaišės, gražiai pa
ruoštos si. Audros Pakalniškytės. 
Sueiga praėjo labai jaukioje nuo
taikoje. Pirmą kartą sesės savo 
šventą šventė atskirai nuo brolių, 
grynai savo tarpe. Šia proga buvo 
išleistas tunto laikraštėlis SESE 
SKAUTE!, kurį paruošė ps. Da
nutė Balčienė.

N.G.
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SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629

Brolis Bronius sueiliavo 
Aleksandras iliustravo

DRIMBA GAUNA SKILTĮ

Vėl prisiminiau aš Drimbą, 
Tą broliuką nelaimingą, 
Kurs nekartą vis galvojo, 
Kad skautaut - per daug pavojų..

Ogi štai per šias Velykas 
Vėl nutiko toks dalykas - 
Sueigoj vadovas tarė: 
"Skiltį duodu tau, Drimbele! (

Nors skiltis ši kiek pakrikus, 
Patyrime atsilikus, 
Bet su tavo gerais norais 
Sutvarkysi ją padoriai".

Kairų drūčiai dar pakratė, 
"Sėkmės darbe" tepasakė 
Ir pradingo, tartum vėjas, 
Draugininkas - geradėjas.

O Drimbelei šilta - šalta, 
Akyse raudona - balta, 
Prakaitas čiurkšle jį pila, 
širdin duria, lyg su yla...

Kai galvoji tik už vieną, 
šitas Algiui ne naujiena, 
Ar tai būkle, ar tai ore 
Žaisk ir dirbk ką tiktai nori.

Nuo dabar kitokios "baikos" - 
Už šešis galvoti laikas!
Tu skilties galva, brolyti, 
Paplanuok, kaip ją tvarkyti?

Būsi vadas šiem padaužom 
Pasirodymuos prie laužo, 
Žygyje, darbe, stovykloj, 
Miške, gatvėje, mokykloj.

Sunkios mintys maudžia Drimbą, 
Mūsų brolį pavyzdingą: 
Žino Barsukus senokai, - 
Toj skilty - visi "laidokai".

Jiems skaufybės vis stokoja, 
O rikiuotėj maišo koją, 
Per egzaminus pabyra 
Tartum lapai šitie vyrai.

Iškyloj keli nebūvą...
Bet jau aštrūs jų liežuviai, 
Viską "žino" kuo puikiausiai 
(tiktai įstatų neklauski...)

Algis Drimba galvą krato - 
Jam penkiolika tik metų. 
Ar išveš jis naštą kietą, 
Kaip vadovo palinkėta?

***

Ši žinia tuoj sužaibavo,
Ir supurtė Barsukus: 
"Naują skiltininką gavom, 
Sako - griežtas, sunku bus".

Prasidėjo tuoj debatai:
Gal su uodega jisai?
Gal kanopas slepia batai, 
Gal raguotas, nežinai?

O gale kitos savaitės
Kai kas noriai, kas nenoriai, 
Renkas broliai net įkaitų, 
Triukšmo pilna būkle, ore.

Komentarai įvairiausi:
Koks tas skiltininkas krienas, 
Kaip visi prieš Drimbą šiaušis, 
Kaip nepasiduos nei vienas.

O tvirčiausias jųjų - Milius 
Sako tyliai, bet tvirtai: 
"Sprandą jam tuojau nusuksiu, 
Mus nekomanduos jisai!"

s**

Kaip ten sekės pas Barsukus, 
Parašysiu vėl netrukus.
Čia su parašu baigiu - 
Brolis Bronius (vis budžiu!)

50 • 7312 72
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