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Viršelyje: A.S. piešinys

V.s. Č. --Senkevičius mums rašo iš Toronto:

- Sk. Aido Nr. 2 viršelyje - Hamiltono "Gyva- 
taras”, ne Šatrijos tunto grupė. Tokios visai nėra; 
Toronte yra "Gintaras". -

Redakcija nori pasiguosti, jog nei vienas redakci
jos narių nepažįsta nei Toronto nei Hamiltono šokėjų. 
Gi Šatrijos 20-mečio proga gavę pluoštą tunto praei
ties nuotraukų (be jokių užrašu), negalėjome žinoti, 
kad tarp jų ir Hamiltonas įmaišytas. Jdomiu sutapi
mu, SA antro numerio viršeliui kaip tik ir buvo pa
rinkta ši šokėjų nuotrauka!

Panašias nesėkmes kviečiame priimti skautišku 
būdu: skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja 
vilties!

Red.
Broli Redaktoriau,

Noriu padėkoti Jums, o taip pat broliui mecenatui 
už man. paskirtą 5 dol. premiją už rašinėlį Skautų 
Aide. Buvau labai nustebinta, kai per tunto sueigą 
tą sužinojau. Po to skaičiau ir Skautų Aide.

Man atrodo, kad skautiškai spaudai mes duodam 
labai mažai dėmesio. Kiekviena skautiška šeima 
turėtų skaityti mūsų sąjungos žurnalą. Taip pat tu
rėtume ir mes visi jo neapleisti, rašinėliais ir 
vietos žiniomis iraormuoti.

Nors ir maža auka, siunčiu Jums mano laimėtus 
5 dol. ir prašau užsakyti Skautų Aidą sesei ar broliui, 
kurie dėl įvairių priežasčių negali užsisakyti.

Jums dėkinga ir vis budinti 
psl. Ilona Bužėnaitė 
Palangos tuntas, L.A.

šiemet Skautų Aidas Clevelande sunkiai eina. Jau
nieji vadovai pradėjo leisti vietinį laikraštuką "Skau- 
tijos Spinduliai". Į laikraštėlį jie noriai rašo ir pla
tina, o į Sk. Aidą, lyg į svetimą, numoja ranka.- 
Gaila, kad vadovai nesupranta S.A. reikšmės ir neima 
iniciatyvos platinti. Nepajėgiu sueigose išaiškinti 
Aido svarbos Cleveland© skautijos skautams. O jų 
mes turime gana daug. Daug gražiai dirbančių, bet 
Sk. Aido neskaitančių.

Kaziuko mugėje turėjau savo spaudos kioską. 
Ponia M. Janavičienė iš Akron, Ohio, nudažė gražių 
margučių ir padovanojo Sk. Aidui. Juos pardavus 
gavau 15 dol., kuriuos per siunčiu Jums.

s. VI. Bacevičius

Skautų Aide Nr. 3/1972 klaidingai pažymėta, jog 
aš esu buvęs Lietuvos Respublikos Prezidento adju
tantu. 1927 - 1930 man dažnai tekdavo kaip karo 
korespondentui dalyvauti palydoje, Prezidentui ke
liaujant po kraštą arba vykstant į Nepriklausomybės 
paminklų atidengimo, karininkų išleidimo ir kitokias 
iškilmes, kariuomenės dalinių šventes.

Petras Jurgėla,

AUKOS SKAUTU AIDUI
GARBĖS PRENUMERATOS: v.s. V. Jokūbaitis, 

A. J. Gudaitis, N.Y., Julius P. Gale, MD, N.Y.

AUKOS: M. Janavičienė - V. Bacevičius iš Cleve- 
lando - 15 dol., B. Karanauskas iš P. Amerikos - 
10 dol., I. Bužėnaitė iš Los Angeles ir R. Fidlerytė 
iš Kanados po 5 dol.
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UŽSAKĖ AIDĄ į UŽJŪRIUS: Neringos tuntas 
Worcesteryje užsakė J. Traškienei Anglijoje ir A. 
Šaduikytei Vokietijoje; Nevėžio tuntas Worcesteryje - 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje ir F. Ramoniui 
Anglijoje, ps. A. Vaitukaitis Detroite - Vasario 16 
gimnazijai. Adm.
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' KELI ŽODŽIAI MAMAI gSg 
_ STUDENT^K0 KAMBARĖLIO

Mano brangioji Mamyte!

Šiandien toks stebuklingai gražus sekma
dienio rytas. Sėdžiu savo mažam kambarėlyje; 
ant stalo, lentynose ir ant lovos pilna užrašų 
ir knygų. Daug dienų prie jų praleidus, nė ne
pamačiau, kai į mano langą pavasaris pasi
beldė ir atgręžė į mane pražydusią alyvų kekę. 
Jų kvapas priminė man, kad šis sekmadienio 
rytas - kitoks kaip visi: juk šiandien - Motinos 
diena! Saulės spinduliai apliejo pirmąją alyvų 
kekę: pravėriau langą ir paliečiau kukliai pra
žydusius žiedelius. Koks nuostabus jų kvapas!

Atleisk, Mamyte, kad, paskendus egzaminų 
Įkarštyje, pamiršau Tau parašyti sveikinimą, 
pasiųsti dovanėlę, kurią jau seniai buvau gal
vojus nupirkti. Ruošdamasi egzaminams ir die
nas sekti pamiršau. Atleisk man, Geroji mano; 
nepamiršau Tavęs, tik tos dienos tokios trum
pos ir taip greit jos bėga...

Dabar gi, laikydama pirmąją pražydusią 
alyvų šakelę, prisiminiau, kad tai juk Tavo 
mėgstamiausios gėlės, kad ir Tu šį rytą gal 
glostai mažyčius, kvepiančius žiedus ir lauki 
mano laiško.

Užsimerkiu -

Ir saulė danguje sustoja
Ir Tavo balsą kalbantį girdžiu...

Prisimenu dienas, kai dar buvau mažytė 
ir prie Tavęs būdavo taip gera ir ramu... 
Pavargusią, nusibėgiojusią paimdavai mane 
ant kelių ir, meiliai glausdama, sakydavai: 
"Tu mano šviesioji saulytė!"

Dar niekad Tau, Mamyt, nepasakojau, ką 
esu išgyvenus prieš porą metij stovykloj. 
Mūsų vyresnių skaučių būrelis buvom sutaru
sios kas vakarą lopšine palapinėse užmigdyti 
mūsų mažąsias seses - paukštytes. O kad Tu 
galėtum įsivaizduoti mėnesienų grožį, nakties 
tyloj sustingusį mišką ir savo lovytėse ramiai 
begulinčias paukštytes! Aplink - nė balselio; 
gal tik kur koks susapnavęs paukštelis su
cypsi... Mes ateinam būreliu, pamažu prave
rtam palapinės'duris ir tyliai, tyliai joms už
dainuojam: _____________ „

Įnirtu. jį 

Tu mik, o sapne tau drugeliai sapnuosis 
Ir sparneliais lengvais tave mariomis neš. 
Tu mik, nebijok, - aš tave palinguosiu 
Ir pernakt naktužėlę budėsiu čia aš...

Ak, Mamyte, kad Tu girdėtum tą nuoširdų 
ačiū, kai jos, mums pabaigus dainuoti, dėko
davo; tą mielą "labanakt, sesės", kai, jas 
apklosčiusios, eidavom kitos palapinės link... 
Kiekvieną vakarą, mums bedainuojant, Tu bū
davai mano akyse ir mintyse. Išgirsdavau Tavo 
balsą, dainuojantį tą pačią lopšinę, ir pajusda
vau' švelnų Tavo lūpų prisilietimą. Kaip norė
davau tada vėl būti ta maža, mieguista mergyte 
ant Tavo kelių...

Daug daug dar Tau galėčiau rašyti, bet saulė 
kopia vis aukščiau ir man jau laikas eiti mo
kyti s.

Mintimis aplankius Tave, siunčiu Tau glė
bius gražiausių linkėjimų ir džiaugiuosi, kad 
turiu Tave - mylinčią, pasiaukojusią, geriau
sią mamą pasaulyje! Mano dovana Tau-mels
va alyvų šakelė, su kuria bėgu Tave pasvei
kinti !

Tave mylinti dukra

Giedrė

Norman Rockwell paveikslas
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ALGIMANTAS KEZYS, S.J.

- Kiek šiose nuotraukose grožio ir minties! Apie 
kiekvieną galėtum jei ne knygą, tai bent ilgoką 
straipsnį parašyti, - porino bičiulis literatas varty
damas neseniai iš spaudos išėjusįps. kun. Algimanto 
Kezio, S.J., foto nuotraukų leidinį ’'Kompozicijos".

Susidomėjome leidiniu, ir kiti ten buvusieji. Be
vartant knygos lapus, kalba nukrypo į patį kūrėja^ ir 
gausius jo darbus. Ps. kun. A. Kezį, nepaprastai 
produktingą kūrėją, liudija vienas po kito pasirodą 
jo darbų leidiniai, parodos, filmos. Jo meninį talentą 
vertina ne tik lietuviai, bet ir kitataučiai, o ypač 
amerikiečiai- foto meno kritikai ir žinovai.

Nuo 1963 m. iki dabar lietuvių ir anglų kalbomis 
išleistos jo kūrinių arba jais iliustruotos šios knygos 
ir leidiniai:
„ Algimantas Kezys, S.J., išleido Tėvai Jėzuitai 
Čikagoje, 1963 m. 1965 Tėvai Jėzuitai išleido jo 
pirmąją knygą "Šventoji Auka" ir nuotraukų rinkinį 
"Portfolio ’65".
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1966 m. Loyola University Press išleido jo knygą 
"Photographs/Algimantas Kezys, S.J.", o Tėvai 
Jėzuitai nuotraukų rinkinį "Portfolio '66".

1969 m. Maryknoll Publications išleido "Side
walk", kuriam tekstą parašė William M. Barbieri.

1970 m. Loyola University Press išleido "I fled 
him down the nights and down the days". Tai foto 
essay pagal anglų poeto P. Thompson poemą "The 
Hound of Heaven".

1972 m. M. Morkūnas,Čikagoje,išleido "Kompo
zicijas" ir angliškąją jų laidą "Form and Content".

Spaudai turinaruošęs didžiulį meninį "šv. Kazi
miero Kapinės Čikagoje" foto nuotraukų albumą, ku
riame per paminklus atsispindi tose kapinėse su
kaupto mūsų tautinio-religinio meno lobiai ir mūsų 
menininkų, sukūrusių tuos paminklus,kūrybingumas 
bei lietuvio dvasinė nuotaika sieti tautiškumą su 
dieviškumu. Be šio, jau telkia medžiagą ir mintis 
kitiems leidiniams.

Per eilę metų daugybė jo nuotraukų įdėta lie
tuviškoje ir anglų kalba periodikoje. Jo parodos 
įvairiuose JAV miestuose, Kanadoje, Pietų Ameri
koje ir Australijoje susilaukė gausių lankytojų ir 
geriausių įvertinimų.

Apie kun. A. Kezio, kaip foto menininko, pasie
kimus vaizdžiai byloja daugiau pusšimčio lietuvių 
ir amerikiečių spaudoje buvusių išsamių jo kūrinių 
ir parodų aprašymų, recenzijų, straipsnių. Jo darbus 
turi įsigiję muziejai - Čikagos Meno Institutas ir 
Modernaus Meno muziejus New Yorke. Jis minimas 
Lietuvių Enciklopedijoje ir "Who's Who in the 
Midwest", 12-toje laidoje.

Recenzentai ir kritikai pristato A. Kezį, kaip 
vienišumo poetą, aplinkos detalės ir laiko realistą, 
į laiko beribę nusitęsiančios dabarties akimirkos 
pratęsėją. Turbūt tiksliausiai savo, kaip menininko, 
kelia, o tuo pačiu ir savo asmenybės pagrindinį 
bruožą nusako pats kun. A. Kezys "Kompozicijų” 
pabaigoje: "Mano kelias - lyg kokio keliauninko, 
kurį žavi saulėlydžiai, šešėliai,atspindžiai ir kartais
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veidai. Savo nuotraukose nieko nebandau įrodinėti, 
nieko nereklamuoju, tik dalinuosi džiaugsmu, kad 
atradau grožio spindulį kurioje nors žemės kertėje!"

Tuos grožio spindulius kun. A. Kezys randa nevien 
vaizduose nuotraukoms, bet, ypač, kasdieninio gyve
nimo ir pareigų statomuose reikalavimuose^ ir su 
šypsena dalinasi, skleisdamas juos aplinkoje ir 
žmonėse. Tie, kurie susiduriame su juo kasdieni
niame gyvenime, pirmiausiai pažįstame jį kaip 
brolį-draugą, o tik paskui - kaip kunigą, skauti- 
ninką-vadovą ir trijų tuntų kapelioną, visuomeninką, 
foto archyvo steigėją ir vedėją, foto menininką ir 
filmų kūrėją, redaktorių, nepakeičiamą laužų tal
kininką ir stovyklų vadovą.

Lietuvių Skautų Sąjungos 50 metų sukaktuvių 
proga, ps. kun. A. Kezys įamžino nepamirštamąją 
meniną dovaną visam lietuviškosios skautybės są
jūdžiui: susuko garsinį spalvotą filmą Penktosios 
Tautinės Stovyklos, įvykusios Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan valstijoje. Filmas, trunkąs apie 
dvi valandas, lieka dabarčiai ir ateičiai žaviu ir 
brangiu dokumentu.

- Dievas mus visus apdovanojo įvairiais gabu
mais, tik daugumas jų neugdome, o pareigų ir įsi
pareigojimų kratomės, teisindamiesi laiko stoka, - 
įsisiūbavusį pokalbį pertraukė iki šiol tylėjus bi
čiulis.

- O, štai, kun. Kezys sugeba rasti laiko viskam, 
ir iš įvairių^ savo darbų ir įsipareigojimų sukurti 
tiesiu draugiškumu ir šiluma šviečiančią asmenybės 
kompoziciją - tarė vėl, įsigilindamas į paskutinę 
''Kompozicijų" nuotrauką.

IR

S
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"RJUtGc ve, ixxlgdi Jo
Vieną ankstyvą rytmetųAušros 

Vartų tunto "Neries" stovyklos 
programų vedėja ir rankdarbių 
instruktorė v. si. Onutė Šilėnienė, 
atkartojant jos pačios išsireiški
mą, išėjo "paklajot" po Rako miš
kus. Po kelių valandų ji grįžo 
pilnu glėbiu įvairių žalumynų, o 
po pietų stovyklos menės sienoje, 
šalia sieninio laikraštėlio, stam
bia antrašte švietė naujas skyrius: 
RINK IR VALGYK. Tai buvo rinki
nys įvairių augalų, krūmų bei me
džių lapelių, augančių Rako kalne
liuose ar pamiškėse. Stebėjosi 
stovyklaujančios sesės rinkinio

^'PIENĖS (DANDELIONS)

Pienės, atkeliavusios iš Euro
pos, pažįstamos visiems, nes jų 
visur pilna. Ankstyvą pavasarį jau
ni pienių lapai vartojami salotose. 
Pienių salotos ne tik skanios, bet 
ir sveikos, nes turi daug vitaminų. 
Pienių lapai, pervirti dviejuose 
vandenyse, valgomi kaip špinatai. 
Smulkiai supiaustyti lapeliai ska
nūs ir kiaušinienėje.

Jaunos pienių šaknys, pervir
tos dviejuose vandenyse, tinka val
gyti taip, kaip morkos, o džiovin
tos šaknys naudojamos kavai. Pie
nių šaknys tinkamos vaistams,ku
riais gydomos kepenų ligos.

Iš pienių žiedų italai gamina 
vyną.

pavyzdžiais, jų aprašymais, bet 
dar įdomiau joms buvo, kai sesė 
O. Šilėnienė kitą dieną išsivedė 
jas iškylon, ir visos, prisirinku
sios tų žalumynų, grįžusios sto- 
vyklon, gėrė iš lapų ir šaknelių 
išvirtą dviejų rūšių arbatą.

Nevienai sesei ir broliui bus 
proga ir šią vasarą Rako stovykla
vietėje pasidairyti valgomų gam
tos dovanų, tad perduodu dalį se
sės O. Šilėnienės rūpestingai pa
ruošto rinkinio pavyzdžių. Taip pat 
manau, kad ir kitose mūsų sto
vyklavietėse netruks gamtos ska
numynų mėgėjų.

, ____________________ Ir. 5.

DOBILAI (CLOVERS)

Iš 75-ių rūšių dobilų, augančių 
JAV, 55-ios rūšys auga vakaruose. 
Daugelis rūšių dobilų buvo atvežta 
iš Europos ir priauginta šiame 
krašte. Įvairių rūšių dobilai auga 
nuo 8 inčų iki 2 pėdų aukščio lau
kuose, slėniuose, pamiškėse ir pa
kelėse. Dobilų žiedus sudaro dau
gelis mažyčių, pilnų medaus, žied
lapių violetinės, raudonos, raus
vos, geltonos, baltos ar gelsvai 
baltos spalvos. Lapus sudaro trys 
žalios spalvos lapeliai. Kai kurių 
rūšių dobilų lapai yra iš 6-ių ar 
7-ių lapelių, dviejų žalios spalvos 
atspalvių.

Nuskinti dobilų žiedai yra ska
nūs kramtyti; skanūs ir virti.

Medus iš dobilų žiedų yra ypa
tingai skanus.

Bado metais žmonės gelbėda- 
vosi džiovintų, dobilų žiedų ir sėklų 
duona.

♦ CIKORIJA (CHICORY, 
SUCCORY, BLUE SAILORS

Cikorija, atgabenta iš Europos, 
dabar laisvai auga laukuose, ša
likelėse, apleistuose miestelių 
sklypuose. Augalas užauga 1-5 pė
dų aukščio, žydi melsvais žiede
liais. (Retesnės cikorijos atmai
nos žydi rausvais ar baltais žie
deliais). Lapeliai yra pailgi, 
šiurkštoko paviršiaus, pilkšvai ža
lios spalvos.

Jauni cikorijos lapeliai tinka 
salotoms arba verdami kaip špi
natai. Senuoju prancūzų papročiu, 
cikorija buvo dedama prieskoniu 
į verdamą kavą. Dabar iš džiovin
tų ir sumaltų cikorijos šaknų ver
dama tikrosios kavos pakaitalas - 
cikorinė kava.

Salstelėjusias dobilų šaknis kai 
kas mėgsta su aliejumi. Nebloga 
yra ir virta dobilų arbata.
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A ŽIEMOS RIETENA
■ (WINTERGREENS)

„Šis smulkus miškų augalėlis 
dažniausiai randamas pušų, eglių 
ar spygliuočių krūmų pavėsiuose. 
Auga 2-5 inčų aukštumo. Mažyčiai, 
blizgantys tamsiai žalios spalvos 
lapeliai nenukrinta žiemos metu, 
9.balti, pavasarį žydėje, smulkūs 
žiedeliai tampa ryškios raudonos 
spalvos uogomis, kurios skanios 
kramtyti. Valgomi ir lapeliai, iš 
kurių verdama arbata. Iš lupeliu 
išspaustas aliejus būdavo naudoja
mas prieskoniu, kol nebuvo rastas 
būdas tą prieskonį pagaminti sin
tetiškai.

BUKAS (BEECH)

Medis, augąs JAV ir Europos 
miškuose, pasiekiąs 100 pėdų 
aukščio. Lapeliai nedideli, pailgos 
formos, karpytais kraščiukais. 
Buko reišutai slepiasi dygliuotuo
se, šiurkščiuose kevaluose, bet 
yra vieni skaniausių šiaurės miš
kų riešutų. Riešutus galima ir 
virti, o iškepus ir sumalus - pa
našiam į kavą gėrimui. Pavasarį 
jaunus buko lapelius galima virti 
kaip špinatus. Alyva, spausta iš 
buko riešutų, naudojama maistui, 
o žievė bado metais buvo naudo
jama duonai.

SASAFRAS (SASSAFRAS) BUILE (HEMLOCK)

Tai yra šio krašto krūmas, 
kuris Pietuose išauga medžio pa
vidalu net 40-80 pėdų aukščio. 
Krūmo lapai yra žalios arba gels
vai žalios spalvos. Jie būna trijų 
rūšių, bet visi turi du ar tris 
skydelius, susijungiančius į vieną 
plokštų, primindami pirštiną su 
keliais pirštais.

Iš krūmo šaknų spaudžiama 
alyva, o iš žievės gaminamas ci
namono prieskonis. Šaknų alyva 
naudojama vaistų gamybai ir mui
lų kvepalams. Ūkininkų vaikai 
mėgsta pakramtyt žalius lapus ir 
jaunus kvepiančius ūgius. Jaunų 
krūmų šaknys naudojamos arbatai, 
kuri šiame krašte yra labai mė
giama.

Tai yra krūmeliai ar medžiai., 
4-ių rūšių, priklausantys pušų gru
pei. Persodinti krūmeliai lengvai 
prigyja, ir miestuose daugelis 
žmonių jais dekoruoja savo skly
pelius. Medžiai, ypač šiaurės va
karuose, užauga 60-100 pėdų 
aukščio.

Jauni augliai yra labai turtingi 
vitaminu C. Juos galima valgyti 
žalius ar virtus. Arbatai tinka ir 
senesni spygliai.

Yra žinoma, kad į Sibirą iš
vežtieji lietuviai nuo vitamino C 
stokos geibėjos! šio spygliuočio 
šakelėmis.

VARNALĖŠAS (BURDOCK)

Varnalėšas yra žolė dideliais 
lapais, Europoje, Kanadoje ir JAV 
laisvai auganti pakelėse, pamiš
kėse, apleistuose sklypeliuose. Ja
ponai varnalėšą augina daržuose ir 
naudoja maistui.

Pirmametės varnalėšo šaknys 
verdamos ir valgomos kaip mor-*- 
kos. Jauni augalo lapai, išvirti 
dviejuose vandenyse, valgomi kaip 
špinatai. Jauni lapų kotai tinka 
salotoms arba, išvirus, valgomi 
kaip šparagai. Žiedus auginą stie
bai, nuskinti prieš pat žydėjimą, 
- lupus ir pervirus dviejuose van
denyse, skanūs valgyti su sviestu.

Iš varnalėšo galima net sal
dainių išvirti.

Varnalėšo šaknų arbata nau
dojama žaizdoms ir odos sutriki
mams plauti, o medicinoje - pre
paratams reumatizmo ligoms gy
dyti.
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Prieš 36 metus
wiitii s raw® 
Bj nepamirštamas Į
Pp plaukimas (. !

r
Kauno Aušros tunto jūrų skau-. 

tų laivas "Vaidotas", tęsdamas 
"Algimanto" laivo tradiciją,kiek
vienais metais atlikdavo tolimąjį 
plaukiojimą Nemunu iki Klaipėdos 
su Liet. Moterų Tautiniam Laivy
nui Remti Draugijos padovanota, 
jūrinio tipo, aštuonirkle valtimi. 
Jei pradžioje plaukimas iš Ne
muno žiočių per Kuršių Marias 
į Juodkrantę kėlė nerimą, tai vė
liau pasidarė įprastu irklavimu. 
Vaidotiečiai drąsiai raižė Marias, 
lipo į Nidos kopas ir gerai jautėsi 
apleistame Gintaro žvejų uosto 
baidoke.

Tarsi gulbės, kurios ieško gi
lesnio vandens, taip ir vaidotie
čiai 1936 m. sumanė savo įprastą 
kelionę pratęsti iki Palangos. Šiam 
plaukimui pritarė ir tuntininkas 
s. J. Mašiotas.

Tolimojo plaukimo rytą, liepos 
1 d., Kauno uosto prieplaukoje su
sirinko visa įgula: A. Perekšlis, 
S. Gasneris,J. Lukošaitis, E. Je- 
liniauskas, J. Zelinkevičius, V. 
Kochanauskas, E. Langė ir mudu 
su broliu Kęstučiu. Susėdam į 
laivą, atsistumiam nuo kranto,
irklais pagerbtam susirinkusius 
mus išleisti namiškius ir pasi
leidžiant Nemunu žemyn.

Plaukimas vyksta įprasta tvar
ka. Tarsi žaltys vingiuojasi Ne
munas su savo žaviais krantais. 
Pakeliui sutinkam plaukiančius 
garlaivius ir sunkiai brendančius 
baidokus.„ Seredžius, Jurbarkas, 
Bitėnai. Čia aplankom Mažosios 
Lietuvos patriarchą Martyną Jan
kų, užkoptam į Rambyno kalną ir 
nusileidę irkluojam toliau. Artė
jam prie Tilžės. Po trumpo susi
tikimo su Tilžės lietuviais, vėl 
vingiuojam lėtu Nemuno žemupiu.
Pernakvoję Karklėnuose, pasilei
džiam Marių link. Štai ir Ventės 
Ragas. Sustojam, mus pasitinka 
prievaizdas Požingis, apžiūrim 
paukščių žiedavimo stotį ir lei
džiamės skersai per Kuršių Ma
rias Nidos link.

Marios banguotos. Vienas kitas 
žvejų burlaivis aplenkia mus, to
lumoje matyti skubantis garlaivis. 
Iš Marių iškyla Nidos švyturys, 
kuris lydi mūsų irklavimą iki Gin
taro uosto. Atvykę, prisistatėm

žvejų prievaizdui J. Viesului. Per
nakvoję ir pasilsėję leidžiamės 
Klaipėdos link. Mus stebi dunk
sančios Nidos kopos, Pervalkas, 
Preilos švyturys su kaukiančia 
boja. Besigrožėdami žavinguoju
pamariu, artėjame prie Klaipėdos. 
Pasiekiam uostą. Uoste judėjimas 
didelis - laivai, burlaiviai ir bai
dokai. Prisišlieję prie karo laivo 
"Prezidentas Smetona" krantinės, 
prisistatom skautininkui P. Laba
nauskui ir pranešam jam savo 
planus.

Ryto meto sulaukę, persikrau
nant kelionei į Palangą. Atsišlie- 
jam nuo krantinės ir pasileidžiam 
šiaurinio molo link, kur irklais 
pagerbiame su "Budžiu" žuvusius 
jūrų skautus Šidlauską, Jasiukevi- 
čių ir Amulevičių. Mes jau atviroj 
iūroi!

Savotiškas jausmas apima vi
sus: aplinkui neišmatuojama van
dens mėlynė ir mažutė, kaip rie
šuto kiautas, mūstį aštuoniairklė. 
Tolumoje matyti žvejų kuteriai, 
vienas kitas burlaivis, dešinėje - 
palikusio kranto juosta. Atkakliai 
irkluojant, tolyje pasirodo ryškė
jus siluetas, tai Birutės kalnas.

Artėjam prie Palangos, mūsų 
kelionės tikslo. Prisišliejam prie 
Palangos tilto, susitvarkom ir nu
žygiuojant pas skautų vietininką,

girininką S. Kiaušą. Jis mums už
leidžia nenaudojamą pastatą, kurį 
pavadinom vila "Malūnas". Po 
įtempto irklavimo, kuris užtruko 
iki vėlyvo pavakario, visi, jautėsi 
išvargę. Jūroje nusimaudę ir pa-
vakarieniavę, visi susmuko į 
minkštų šiaudų guolį. Rytojaus die
ną vykom pasveikinti skautų šefą 
prezidentą A. Smetoną,bet atvykus 
prie prezidento vilos adjutanto pik. 
Šliogerio buvo pranešta, kad pre
zidento nėra; adjutantas perduo- 
siąs mūsų sveikinimus.

Nakties metu pakilo didelis vė
jas, ir jūroje įsiviešpatavo tikra 
audra. Mums tai kėlė nerimą, nes 
mūsų laikas baigėsi ir turėjom 
grįžti atgal į Klaipėdą. Orui šiek 
tiek aprimus, nors audros signa
lai dar buvo išstatyti visame pa
jūryje, nutarėm leistis atgal. Atsi-
sveikinę su vaišinguoju skautinin
ku, telefonu pranešėme s. Laba
nauskui, kad išplaukiant.

Bandom išeiti su valtim nuo 
kranto, bet įtužusios bangos ją 
vėl grąžina į krantą. Dabar bren
dam iki juostos į vandenį ir, ran
komis laikydami valtį, bandom už
dėti vairą ir sulipti irklavimui. 
Galų gale mums tai pavyko. Žaibo 
greitumu sušokę į valtį, užgulėm 
bangos viršūnę ir stipriais irklų 
smūgiais atsiplėšėm įpriekį. Ban-
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dom plaukti aukščiau į jūra, kad 
lūžtančios bangos mūsų neuzpiltų. 
Bet čia mums irgi ne pyragai: 
aplinkui griūvantys vandens kal
nai! Įtūžęs vėjas kaukia, savo pu
totais pirštais sugriebia mūsų val
tį, pasiūbavus iškelia ant bangos 
keteros ir sviedžia žemyn į pra
siskleidusią vandens bedugnę. Val
tis dusliai sudejuoja, atrodo, kad 
mes neiškilsim, bet štai ir vėl 
mes ant bangos viršūnės, tolu
moje tolstantis Birutės kalnas, ir 
vėl galvotrūkčiu žemyn...

Po įtempto šešių valandų irkla
vimo bandome artėti į krantą. Esa
me permirkę iki kaulo, trūksta ge
riamo vandens. Išplauktam prie 
Karklininkų. Pasitikę žvejai su nu
sistebėjimu klausia, iš kur mes 
išlindom? O mes, visi išvargę, 
ištroškę ir iškamuoti, atsigėrę 
šalto kaip ledas šaltinio vandens, 
sukrintam krante į smėlį. Pail
sėję ir atsigavę, užkandę džiovin
tos menkės, vėl leidomės į kelio
nę. Bangos buvo mažesnės, tolu
moje išniro Klaipėdos uosto švy
turiai. Mus pasitinka pakrančių 
apsaugos laivas "Partizanas" ir 
pasiūlo pagalbą. Padėkojom už jų 
rūpestį ir lėtai irkluojant uosto 
link. Tik dešimtą valandą vakaro 
prisišliejam prie uosto krantinės. 

• Apie savo atvykimą pranešėm 
s. P. Labanauskui, kuris, išklau
sęs mūsų kelionės išgyvenimų, 
pranešė, kad pik. J. Šarauskas, 
LSS Vyr. Skautininkas, nori mus 
matyti kitą rytą Viktorijos vieš-.

Valdotiečiai Bitėnuose pas Martyną Jankų

būtyje. Ryto metą visa įgula pri
sistatė pik. Šarauskui (kuris mus 
sutiko su skautininku Labanausku), 
kuris tikrai didelį dėmesį skyrė 
mūsų atliktam plaukimui. Paaiškė
jo, kad pakrančių sargybos laivai 
mūsų ieškojo pulkininko Šarausko 
ir s. Labanausko pavedimu. Tuo 
metu, kai mes džiovinomės Karkli
ninkuose, jie praplaukė mūsų ne
radę ir pranešė, kad Kauno jūrų 
skautų Vaidoto laivo įgula,audrin
gu oru išplaukusi iš Palangos, 
Klaipėdos nepasiekė. Buriavimo 

mokyklos burlaivis "Gervė", s. 
B. Stundžios vairuojamas, bandęs 
eiti pro molus į atvirą jūrą, su 
nulaužtu stiebu grįžo atgal. Tos 
pat buriavimo mokyklos nariai A. 
Garmus ir J. Niemcinavičius, 
išėję pasižiūrėti įtūžusių bangų 
žaidimo, buvo nuo molo nuplauti 
į jūrą.

Tai buvo plaukimas, kuris 
tikrai paliko gilų įspūdį visos įgu
los nariams.

j.v.s. Alg. Aglinskas
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GEGUTĖ JAU ČIA !

Liepsnelės lizde - pavasario 
ryto nuotaika: iš dviejų gražių, 
žalių, tamsiai dėmėtų kiaušinėlių 
ką tik išsiritę paukštyčiai garsiai 
cypsi, plačiai žiopčiodami. Liku
sieji keturi kiaušiniai dar sveiki. 
Pažiūrėti - jie visiškai vienodi. 
Nors vienas gal kiek didėlesnis...

štai šiame kiaušinyje kažkas 
sukruto, lukštas sukiužo ir iš kiau
šinio išsirito maža baidyklė didele 
galva ir didelėmis akimis. Dar 
nespėjęs nei oro kvėptelėti, nau
jasis lizdo gyventojas rėplioja prie 
vieno jau išsiritusių paukštyčių, 
pakelia jį ir meta iš lizdo! Paskui 
pasisuka prie antrojo... Susidoro
jęs su paukščiukais, imasi kiau
šinių: vieną po kito išrita iš lizdo. 
Nelengvas darbas naujagimiui,dar 
nieko neturėjusiam snape!

Galiausiai likęs vienas, nauja
gimis gali nusiimti kaukę. Visi 
manė, kad tai liepsneliukas, o pa
aiškėjo, kad tai gegutės vaikas. 
Jo motina prieš dvylika dienų jį 
čia padėjo išperėti!

Kiekvieną pavasarį gegutės au
komis tampa daugelio lizdų jau
nikliai. Liepsnelės, alksniukai, 
strazdai, lakštingalos ir daugybė 
kitų paukščių nemurmėdami pri
ima svetimus kiaušinius ir kruopš
čiai maitina primestus augintinius, 
net neprikaišiodami, kad šie iš
metė iš lizdo jų tikruosius vaikus.

GEGUTĖS - DIDŽIOS 
KELIAUTOJOS

Jau liepos mėnesį jos skrenda 
žiemoti kažkur tarp Sacharos ir 
Pietų Afrikos. Vakarų Europoje 
pavasarį, tiksliai kaip laikrodis, 
pasirodo pirmąjį balandžio dešim
tadienį, Lietuvoje - balandžio pa
baigoje ar gegužės pradžioje. 
Kiekviena susiranda savo kampelį 
miške, iš kurio pernai išskrido į 
dausas. Patinėliai užima tam tikrą 
plotą ir apsiskelbia mums visiems 
pažįstamu "ku-kū".

Pamatyti kukuojančią gegutę 
sunku, bet jei pavyktų ją aptikti, 
pamatytume grakštų paukštį mels
vai pilkomis plunksnomis, švie
sesniu pilveliu, išraibintu it va
nago tamsiomis skersinėmis juos
telėmis.

šis paukštis - vienas pačių 
greitųjų ir vikriausių sparnuočių. 
Jo skrydis lengvas kaip sakalo. 
Gegutė nepaprastai ėdri, turinti 
didelį ir tąsų skilvį. Kad lesa
las - daugiausia vikšrai - grei
čiau patektų į šį talpų maišą, ji 
atsisakė gūžio, kurį turi visi kiti 
paukščiai. Ir štai ji gyvena, skrai
dydama nuo šakos ant šakos, nuo
lat tikrindama savo valdas, be 
pertraukos lesdama ir šėldama 
iš pykčio, vos tik išvydus kitą 
gegutę, jei toji nėra priešingos 
lyties...

SVETIMOJE ŠEIMOJE

Gegutė stengiasi įbrukti savo 
jauniklį svetimai šeimai. Ir įbru
ka, sumaniai įveikdama visas kliū
tis.

Pirmoji kliūtis: išsiritęs 
paukščiukas turės pasikliauti tik 
savo jėgomis. Pirmiausia jis tu
rės palaisvinti lizdą nuo visos 
vados savo "įbrolių". Vadinasi - 
jam reikia būti stambesniam ir 
stipresniam. Motina šią proble
mą išsprendžia, dėdama kiaušinį 
į smulkesnio paukščio lizdą.

Kita kliūtis: mažų paukštelių 
maži ir kiaušinėliai. Negalima pa
dėti stručio kiaušinio vištidėje: 

višta jį pastebės. Gegutė labai 
mikliai apeina šią kliūtį: ji deda 
nedidelį kiaušinį, kuris beveik ne
siskiria nuo lizdo šeimininkų kiau
šinėlių. Gegutė sveria 100-120 
gramų, ir normalus jos kiaušinis 
turėtų sverti 15 gramų. O gegutė 
deda tik trijų gramų kiaušinuką! 
Taip pat privalu, kad kiaušiniai 
būtų ir atitinkamos spalvos, ki
taip busimieji tėvai pradės neri
mauti. Bet gegutė turi atsakymą. 
Visa gudrybė ta, kad nėra speci
finių gegutės kiaušinių: visi jie 
panašūs į kitų paukščių kiaušinius 
ir gali būti melsvi,rausvi,geltoni, 
žalsvi, vienspalviai, dėmėti ar 
margi. Tokiu būdu į liepsnelės 
lizdą ji padės "liepsnelės" kiau
šinį, į alksninuko lizdą - "alks- 
ninuko" kiaušinį.

Mokslininkai mano, kad gegutė 
savo atžalai parenka lizdą tos rū
šies paukščio, kuris ją pačią iš
augino ir kurio kiaušinius ji pa
žįsta. Tokiu būdu susidaro gene- 
ologinės gegučių patelių linijos, 
kurios parazituoja vienos kurios 
rūšies paukščius ir perduoda pa
likuonims paveldimas savybes.

Dar reikia, kad kiaušinis būtų 
perimas kaip tik tada, kai reikia 
jį perėti! Gegutė ir čia nepėsčia: 
ji pradeda dėti kiaušinius, kai 
įtėviai tupia perėti. Paprastai, 
gegutė vengia dėti kiaušinius, kai 
mato lizdo šeimininkai. Dažnai ji 
padeda kiaušinį ant žemės, paskui 
paima jį savo dideliu snapu ir pa
tyliukais, kai niekas nemato,įmeta 
į lizdą.

Čia irgi reikia daug ką numa
tyti. O jeigu lizdo šeimininkai su
pras; kad kiaušinių perdaug! Ge
gutė išmeta iš lizdo vieną kiau
šinį ir į jo vietą deda savąjį.

Išsiritęs gegužiukas, jeigu jis 
nori likti lizde vienas, turi pa
skubėti. Taip jis ir daro. Jo 
veiksmus diktuoja būtinybė: jam 
vienam reikia tiek maisto, kiek 
reikėtų visiems jo išmestiems 
paukščiukams kartu paėmus. Rei
kia ir erdvės. Neretai jis būna 
dvigubai didesnis už abu savo įtė
vius. Suprantama, jam reikia vie
tos. Visos vietos!

Natūralu būtų laukti, kad lieps
nelių pora, netikėtai praradusi sa
vo teisėtus palikuonis, ims rautis 
plunksnas iš sielvarto. Visai ne! 
Jie žiūri į įvykį gana filosofiškai. 
Jie tarsi nė nepastebi, kad lizde 
beliko vienas paukštytis ir dar 
toksai, apie kurį net negalėtų pa
sakyti: "Visas nusidavęs įmanei" 
Jiems, matyti, šeši lygu vienam,
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o vienas lygu šešiems!
Paukštės instinktas liepia tiekti 

maisto kiekį, lygų šešioms porci
joms, ir visai nesvarbu, ar maistas 
pateks į šešias rykles ar tik į 
vieną. O gegužiukas esti nepapras
tai ėdrus ir auga ne dienomis, bet 
valandomis. "Tėvai" jau nuo kojų 
nusivarą. Bet tai ne kliūtis jiems 
vėliau kai jauniklis mokosi skrai
dyti, ištisas dienas minti jam ant 
kulnų, drebėti dėl jo sveikatos ir 
vis bandyti jį pamaitinti. O gegu
žiukas nė akim į juos nedėbteli,.-

GEGUTĖ IŠPERKA
KALTĘ

Kas papasakota, gali priversti 
mus apskelbti gegutą kenksmingu 
paukščiu, sunaikinančiu daugybą 
naudingų vabzdžialesių paukštelių.4 
Juk kiekvieną gegutą lydi pustuzi
nio liepsnelių arba tuzino nykštu
kų šmėklos. Matematiškai pritai
kius šią problemą teikiamai nau

dai, galima paklausti: ar gegutė J 
sulesa nors tiek vabzdžių^, kiek © 
sulestų jos pražudyti paukščiukai! @

Šiuo požiūriu viskas gerai. Ji @ 
sulesa daugiau, kur kas daugiau. ® 
Jos ėdrumas beribis. Be to, gegu
tė vienintelis paukštis, kuris lesa ® 
plaukuotus vikšrus. ©

Senovės gamtininkai tikino,kad ®
gegutės ryklė išmušta kailiu. Bet 
pasirodo, kad tie kailiniai ne jos. s
Tai prisivėlą vikšrų plaukeliai. Ir @ 
jų gegutės gerklėje prisivelia tiek, ®
kad paukštis galą gautų, jei nebūtų ®
toks apdairus. Kai gegutės gerklės 
gleivinė pasidaro pernelyg plau- @
kuota, jinai paprasčiausiai ją iš- @
meta ir pasikeičia nauja, galinčia ©
priimti naują plaukų porciją. ©

Taigi, nereikia mėtyti akme- ®
nimis gegutės; ji su didžiuliu kau- ® 
pu išperka savo kaltą. O ką jau &
bekalbėti apie jos nuostabų, net ©
dainose apdainuotą balsą pavasa- ®
rio miške... ®

Tu gegute,
Raiba tu paukštele, 
Kaip tu gražiai 
Sode kukavai.

Su sparneliais 
Paplazdėdama,
Su galvele 
Palinguodama

Su galvele 
Palinguodama, 
Su vaikeliais 
Kalbėdama:

- Oi vaikeliai,
Jūs mažiukėliai,
Jau aš daugiau 
Jūs neauginsiu.

Liaudies daina

—•/•—/—/.../—/../—
—-I——/—/...///
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— I—I -------- 1
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Sužibus žvaigždei danguje 
vakarei,

Susimąstyki, pagalvok, 
nurimk...

Ir patikėki viską Dievo valiai - 
Draugovę, skiltį - viską kas 

yra aplink!

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Tą vakarą' vyr. skaučių kandi
dačių sueigoje buvo daug kalbėta, 
diskutuota. Aptarėme kas yra lais
vė, ką gyvenime reiškia draugiš
kumas, pareigingumas, kokios yra 
vyr. skautės pareigos. Štai čia kai 
kurių sesių kernaviečių mintys.

... Laisvė yra tai, kas žmogų 
padaro žmogumi, jį išskiria is 
kitų gyvųjų būtybių, visa savo bū
timi priklausančių gamtai. Laisvė 
yra visų vertybių versmė: nėra 
nieko žmogiškai vertinga, kas nė
ra laisvai pasiekta.

Vilija Kerelytė
... Draugiškumo žadintojai ir 

skatintojai dažniausiai yra orga
nizacijos, kurios turi gražius ir 
aiškius tikslus. Tikro, nuoširdaus 
draugiškumo ugdymu pasižymi 
skautų organizacija. Todėl manau, 
nesuklysiu sakydama, kad skautų 
organizacijos populiarumas didele 
dalimi priklauso nuo draugiškumo 
jos narių tarpe.

Vida Žvynytė

... Pareigingumas yra graži 
prigimties ir auklėjimo dovana 
žmogui. Tėvai yra pirmieji, kurie 
savo vaikuose ugdo pareigą, pa
remdami savo meile. Okas meilės 
nenori? Tiek mažas,tiek didelis ar 
senas trokšta meilės. O mylinčiam 
paijeiga nesunki!

Rita Sekmakaitė
... Būdama skaute, aš nežino

jau, kad ne viskas yra daroma tik 
taip, kaip aš noriu, bet taip, kaip 
visos sesės nutaria.

Vida Žvynytė
... Skautavimas paruošia žmo

gų tapti išmintingu savo gyve
nime.

Aušra Baronaitytė

... Aš galvoju, kad esu su
brendusi. Gal kai kada ir elgiuos 
vaikiškai, bet kai ateina laikas 
kokią svarbesnę pareigą atlikti, 
tai aš susimąstau ir pasistengiu 
gerai ją atlikti.

Rasa Totoraitytė
... Skautybė man padėjo su

prasti kas yra būti lietuvaite ir, 
štai, padarė mane stipresne lie
tuvaite ir skaute.

Indrė Lazauskaitė

MAN PATIKO ’’ROMUVA”
Kanadoje buvau tik dvi savaites, 

todėl mano įspūdžiai ir patyrimai 
labai maži ir nepilni. Tačiau yra 
keletas skirtumų tarp mūsų ameri
kiečių ir kanadiečių, kuriuos gana 
greit pajutau.

Vienas pirmiausių įspūdžių-jų 
kalbos skirtingumas. Kanadiečiai 
taria balses švelniau, dažnai var
toja daug trumpų išsireiškimų, 
mums visai negirdėtų.

Kitas dalykas - mokslas. Jų 
pagrindinis mokslas ilgesnis. Mes 
turime keturis metus aukštesnio
siose mokyklose, o jie - penkis. 
Man gal taip tik atrodo, bet ma
nau, kad jie yra gabesni už ame
rikiečius ir daugiau apsiskaitę.

Kanadiečių drabužių skonis yra 
gana skirtingas nuo mūsų. Ką mū
sų jaunimas čia nešioja - jų 
"greasers" ten nešioja ir prie
šingai. Drabužių krautuvės yra 
daug didesnės ir pasirinkimas ge
resnis.

Kas man juokingiausia buvo, 
tai kanadiečių vaikščiojimas sker
sai gatvę: jei nori pereiti per 
gatvę, reikia ištiesti ranką į prie
kį ir dar pirštu rodyti pirmyn, ir 
taip eiti.

Smagu vyr. skaučių kavinėje, 
15-toje Toronto Kaziuko mugėje.

... Vyresnė skautė yra toji se
sė, kuri sugeba užduotą darbą gerai 
atlikti, duotą žodį ištęsėti ir mokėti 
dirbti kito gerovei.

Vilija Kerelytė

... Vyresnioji skautė turi būti 
gera vadovė, tik neturi galvoti,kad 
ji jaunesniąsias seses gali val
dyti.

Audronė Macijauskaitė

Pastebėjau, kad kanadiečiai ne
mėgsta amerikiečių. Jie mano,kad 
mes labai linksmai gyvenam ir visi 
esam turtingi.

Negrų problema jiems visai 
neįdomi ir nepopuliari. Jiems vi
sai nesuprantama, kaip galima, 
bėgti nuo negro kaimyno.

Mes čia Amerikoje turime iš
galvoję įvairių juokų apie lenkus; 
jie turi "newfy" juokus - apie 
gyventojus iš Newfoundlando.

Jie sako, kad .jiems geriau pa
tinka turėti karalienę negu pre
zidentą.

Man patiko Kanados lietuvių 
skautų stovykla "Romuva". Tenai 
suvažiuoja skautų iš visų Kanados 
miestų, ne taip kaip į Rako sto
vyklą - tik iš Čikagos.

Visa nuotaika stovyklaujant bu
vo daug smagesnė. Žaidimas bū
davo miestas prieš miestą. Visi 
turėjo progos laiveliais pairkluoti.

Labai patiko bendra stovyklos 
radijo stotis "Radijas Romuva". 
Radijo pranešėjas surinkdavo vi
sas linksmas žinias ir nuotykius, 
kuriuos paskelbdavo per garsia
kalbius.

vyr. skautė Indrė Lazauskaitė

M. Gvildžio nuotr.
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Cleveland© vyr. skautės visada 
su skautais vyčiais.

VYR. SKAUČIŲ ĮŽODŽIUI

Štai musų naujoji sesė savo 
rankose laiko vyr. skautės sim
bolį - ugnelę. Šventa ji yra. Tyra 
ji ir skaisti.

Lietuviai nuo seniausių laikų 
garbindavo ugnį, ir ji mūsų gyve
nime turi labai didelės reikšmės.

V. Bacevičiaus nuotr.

legendos, kurios padėdavo vargs
tantiems žmonėms, bet niekuomet 
nesirodydavo, kad žmonės neban
dytų joms dėkoti ar atsilyginti.

Kai ir mes nuoširdžiai dary
sim , tai mūsų simbolis - ugnelė 
niekuomet neužges, bet skleis 
šviesą ir tarp kitų. Jei kiekvienas 
žmogus uždegtų po tokią ugnelę 
savo širdyje ir neleistų jai už-

Kernavės tunto vyr. skaučių 
oktetas, vadovaujamas s. V. Alek
nienės, dainuoja tunto dešimtme
čio minėjime.

Ir mes pačios esame patyru
sios, kiek džiaugsmo ir laimės 
ji davė. Dabar geležinė uždanga 
skiria mus nuo tėvynės- ir ten 
augančių brolių ir seserų, kurie 
kenčia sunkią priespaudą ir rei
kalingi pagalbos. Mūsų pareiga yra 
padėti jiems ir tėvynei, kad jos 
mėlynoj padangėj sava saulė švies
tų ir laisvė vėl sugrįžtų.

Nieko nėra vertingesnio, kaip 
tikra draugystė tarp sesių ir iš
tikimybė savo kraštui mūsiškėje 
organizacijoje, kurios šūkis yra 
toks kilnus:

Dievui, Tėvynei ir Artimui.

ps. Lionė Vilimienė, 
Los Angeles

Senovėje lietuvės moterys saugo
davo ugnį savo židinyje, kad ji 
neužgestų. Vakare žarijas apiber
davo pelenais, o ryte pelenus nu- 
žerdavo ir įžiebdavo ugnį. Jos ją 
brangino šeimos garbei, kaip kad 
vaidilutės neleisdavo ugnelei už
gesti Praamžiaus garbei.

Juk ir saulė yra tik ugnies ka
muolys, duoda mūsų planetai švie
są, šilumą ir gyvybę. Be jos niekas 
neegzistuotų. Tad ir mes, užde
gusios ugnelę savo širdyje įžodžio 
metu, neleiskime užgesti, bet 
saugokim ir kurstykim ją visais 
būdais, nes ji yra ir meilės sim
bolis. Mylėkim ne tik viena kitą 
kaip sesę, .bet ir visus žmones, 
nes jie yra mūsų artimi. Daryki
me daugiau- gerų darbų ir nelau
kime už tai jokios padėkos. Bū
kim, kaip gerosios laumės prie 
Lietuvos upių, kaif> sako senovės 

gesti, tai pasaulis būtų daug švie
sesnis ir geresnis. Būkime gėrio 
skleidėjos ir naikinkime tamsą ir 
blogį šiame pasaulyje savo gerais 
darbais, nelaukdamos už tai pa
dėkos.

Nesmerkime ir tų, kurios yra 
silpnos, nuklysdamos nuo tiesaus 
kelio, bet ištieskime pagalbos ran
ką ir padėkime grįžti.

Nepamirškime ir savo bran
giosios tėvynės, nes ji yra tikroji 
mūsų motina. Protėviai per am
žius ją gynė, dainiai apdainavo ir 
išgyrė. O kiek mes turim didvy
rių! Kad ir Kudirkos: Vincas Ku
dirka dirbo tėvynei Lietuvos at
gimimo laikais, jo žodžiai - him
nas mūsų tautai, o Simas Kudirka 
nepabūgo ir gyvybės prarasti, kad 
parodytų pasauliui,kaip reikia my
lėti tėvynę..'.

L. Jadviršytė perduoda drau
govę sesei Aurelijai.
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PRANEŠIMAS LJS
ĮSIREGISTR AVIMO REIKALU

Papildydama ankstesnius -LSS 
Tarybos ir LSS Tarybos Pirmi- 
jos nutarimus, LSS Tarybos Pir- 
mija 1972 kovo mėn. korespon- 
denciniame posėdyje Lietuvių Jūrų 
Skautijos skautininkų ir skautinin- 
kių Lietuvių Skautų Sąjungoje įsi- 
registravimo reikalu nutarė:

I. LJS-jos skautininkų ir skau- 
tininkių į LSS-gą įsiregistravimo 
laikotarpį (nuo LJS-jos faktino į 
LSS-gą įsijungimo pradžios) nu
statyti ligi 1972 gegužės 31 d.

II. Buv. LJS-jos skautininkai- 
ės gali įsiregistruoti nuo š.m.
III. 15 ligi V. 31 ne tik per LSS 
Tarybos pirmi-ją, bet ir tiesiog 
atitinkamai sakų (Seserijos, Bro
lijos ar Ak. Sk. Sąj.) Vadijose.

III. Visiems LJS skautinin- 
kams-ėms, įsiregistravusiems 
LSS-goje, pripažinti tuos skauti- 
ninkų-ių laipsnius, kuriuos jie tu
rėjo būdami LJS-joje.

IV. Buv. LJS-jos skautinin- 
kams-ėms, kaip ir kitiems buv. 
LJS-jos nariams, įsijungiantiems 
į LSŠ-gą:
1. pripažįstama jų turimi: patyri
mo laipsniai, specialybės, kiti vy
resniškumo laipsniai ir garbės 
ženklai;
2. užskaitoma jų ištarnauti skau- 
tavimo metai, taip pat atliktų dar
bų, vadovavimo ir patyrimo sta
žas;
3. atitinkamai pripažįstami jų duo
ti įžodžiai;
4. leidžiama pereinamuoju laiku, 
kol nebus gyvo reikalo įsigyti kitą, 
dėvėti turimą uniformą.

V. Buv. LJS-jos skautinin- 
kams-ėms, įsijungusiems į LSS- 
gą, pripažįstama lygi teisė su ki
tais LSS-gos skąųtininkais-ėmis 
dalyvauti visos LSS-gos, atitinka
mai šakų, padalinių, vienetų bei 
kitų organizacinių junginių gyve
nime ir veikloje.

VI. Nustatyti, kad į LSS-gąįsi
jungę buv. LJS-jos skautininkai-ės 

CSS narių mokesčius moka prade
dant jų įsijungimo metais.

VII. Šio nutarimo vykdymą pri
žiūri LSS Tarybos Pirmininkas ir 
atitinkamai Seserijos Vyriausia 
Skautininkė, Brolijos Vyriausias 
Skautininkas bei Ak. Sk. Sąj. Va- 
dijos Pirmininkas ir savo ruožtu 
rajonuose - Rajonų Vadai.

Budžiu v.s. A. Saulaitis 
Tarybos Pirm.

PAKĖLIMAI IR
APDOVANOJIMAI

Malonu pranešti, kad LSS Ta
rybos pirmijos 1972 vasario 16 d. 
pakelti į skautininkų laipsnius ir 
apdovanoti šie vadovai ir vadovės:

PAKELTI l SKAUTININKŲ 
LAIPSNIUS

į skautininko - ps. Irena Kere- 
lienė, Chicagoje ir ps. Laima Ki- 
liulienė, Bostone.

Į jūrų skautininko - j. ps. Al
girdas Jonas Empakeris, Toronte.

Į paskautininko - v.si. Kastytis 
Giedraitis, Clevelande; v. si. fil. 
Ilona Laučienė, Chicagoje; v. si. 
Aldona Markov-Dragūnevičiūtė, 
Hamiltone; v.vi. Vida Račiūnienė, 
Chicagoje; v.sl. Alfredas Simontis, 
Clevelande; v. si. t.n. Valerija 
Sparkytė, Chicagoje ir v.sl. Irena 
Zubienė, Hamiltone.

APDOVANOTAS LSS ORDINU

Padėkos ordinu - v.s. Adolfas 
Venclauskas, Worcesteryje.

Širdingi sveikinimai!

Naujoji skautininkė Ilona Laučie
nė, Aušros Vartų tunto skaučių 
skyr. ved., ir GVM sesių globėja, 
sega Gintaro ženklelį vyr. skau
tei Laimai Jauniutei.

G. Plačo nuotr.

APDOVANOJIMAI 
BROLIJOJE

Pasaulio skautų globėjo šv. 
Jurgio proga, LSB Vyr. Skauti
ninkas savo įsakymu Nr. 36 se
kančius Brolijos vadovus bei rė
mėjus apdovanojo garbės ženklais:

UŽ NUOPELNUS ordinu su rė
mėjo kaspinu:
Stefaniją Kaunelienę Detroite ir 
Juozą Orentą Dearborn Hts.

TĖVYNĖS SŪNAUS žymeniu: 
v.sl. Viktorą Kizlaitį Chicagoje.

VĖLIAVOS žymeniu: 
v.sl. Petrą Veršelį Vokietijoje, 
v.sl. Andrių Plioplį Chicagoje ir 
v.sl. Paulių Vitkų Chicagoje.

PAŽANGUMO žymeniu: 
sįc. Vytautą Pileiką Hartforde, 
v.sl. Algirdą Skrebutėną Detroite, 
vair. Raimundą Adomaitį, 
vair. Ričardą Burbą, 
v.sl. Mindaugą Griauzdę, 
si. Vytautą Rupinską, 
si. Petrą Salčiūną, 
si. Liną Martį, 
si. Algį Vaitkevičių, 
si. Andrių Kačinską, 
psl. Joną Paronį, 
si. Algį Tamošiūną 
(visi Chicagoje).

Įsakymu Nr. 35 pažymima, kad 
v.sl. Raimundas Strikas baigė 
Ąžuolo Mokyklą ir jam leidžia
ma nešioti A.M. ženklą.

PATVIRTINTAS GVM 
ŽENKLAS

Tarybos Pirmija kovo mėn. 
posėdyje patvirtino Seserijos va
dovių lavinimo Gintaro Mokyklos 
ženklelį, šia proga Seserijos Va
dovių Lavinimo Skyriaus vedėja s. 
Laima Kiliulienė mums rašo:

"Gintaro Vadovių Mokyklos 
ženklelis pradžią gavo pirmoje 
Gintaro Mokyklos stovykloje, kuri 
įvyko 1970 metais Baltijos sto
vyklavietėje, Kanadoje. Ten Lieps
nų skiltis (susidedanti iš Daivos 
Kerbelytės, Audronės Maciejaus- 
kaitės, Dalios Petreikytės,Nijolės 
Sparkytės ir Almos Vilkaitės) pa
sigamino savo gairelę, kurios vi
duryje matėsi laužas ir trijų rai-
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AR JAU RAŠOTE Sj 
LITERATŪROS 
KONKURSUI? QSkautų Aidui įžengiant į50-sius leidimo metus, skelbiamasMAŽASIS LITERATŪROS KONKURSASnovelei, apysakaitei, nuotykiui ir t.t. parašyti.Literatūros kūrinys turi parodyti skautų ar skaučių (privataus - organizacinio - viešojo)gyvenimo, veiklos ar įvykių iškarpą. Rašiniai, netrumpesni kaip 5 mašinėlės puslapiai, pasirašomi slapyvardžiu, atskirame uždarame voke įrašant slapyvardį, pavardę ir adresą; atsiunčiami ligi 1972 m. spalio 1 d. šiuo adresu:SK. AIDO KONKURSASc/o A. NA MIKĄ S6041 So. Fairfield Ave.Chicago, Ill. 60629Už Jury Komisijos tris įvertintus kūrinius skiriamos šios premijos: I - 75 dol., II - 50 dol., III - 35 dol.Laimėję premijas rašiniai bus spausdinami Skautų Aide. Nelaimėję- lieka redakcijoje (irgi gali būti‘spausdinami), grąžinami, tik autoriams pareikalavus. Jury Komisija jau sudaroma ir bus paskelbta vėliau.Kviečiame visus ir visas gausiai į šį konkursą įsijungti, nes dalyviams amžiaus riba nenustatyta. S. A. Redakcija 

džių GVM kylanti liepsna. Vėliau ženklelis buvo apipavidalintas bos- toniškio ps. Vytauto Dilbos ir pagamintas firmoje.Šiais metais Gintaro Mokyklos stovykla vyks kartu su Broli'js Ąžuolo Mokykla V<d r ’ ajone, New Hampshire valstijoje, planuojama rugpiūčio mėn."Mokyklos ženklelio viršutinės dalies fonas yra tamsiai raudonos, vyšninės spalvos, o apatinė dalis - žalia. GVM ir LSS inicialai bei ženklelio pakraščiai - auksinės spalvos.
n i i w i a*-”—

| TVIRTI SURIŠIMAI lįffl
: ..II Ą. ‘5 RS ii S£ jp ss • i »-■ \:jbUPiešinėlyje nupiešta "Lietuvių Vienybė": stogas, kuris gali būti Lietuva, lietuvių tauta arba lietuviška organizacija, ir stulpai, kurie yra žmonės - lietuviai. Skautas, nupiešęs piešinėlį paaiškino, kad mes turime visi kartu laikytitą stogą tvirtai, kad jis nenugriūtų.Iš pionerijos darbų visiems aišku, kad bokštui ar tiltui pastatyti, visi skautai ar skautės dirba kartu, kad tiktų visos dalys ir kad būtų galima įrengimu naudotis. Kartais būna, kad -žmogus - jaunystėje buvęs skautu - užmiršta, kaip rišti piemenų mazgą ar keturias rūšis surišimų. Bet po tiek sueigų, iškylų ir stovyklų jam vis lieka širdyje, kad reikalinga veikti ir dirbti kartu. Galima įsi- ' vaizduoti, kas būtų su tuo stogu, jeigu kiekvienas stulpas neatliktų savo darbo dalies, kuri jam yra ypatinga ir skirtinga.Kaip geru bokštu ar lieptu, .. taip ir skautiška veikla bei dvasia galima džiaugtis, kai viskas yra tvirtai surišta.s. Antanas Saulaitis, SJ

LIGTWIU

VTGNYBS

Mielą Sesę ONĄ MUČINSKIENĘ, jos vyrui Pranui Mučinskui mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.Bostono Skautininkų Ramovė
ĮKŪRĖJAS DĖKOJA70 metų amžiaus proga mane sveikino Amerikos ir Australijos visuomeninių laikraščių skautų skyrių redakcijos, eilė skautinin- kių ir skautininkų, Seserijos ir Brolijos Vadijos ir LSS Tarybos Pirmija. Atsiųstą gražų sveikinimą pasirašė Toronto Šatrijos tunto skautės bei vadovės, Rambyno skautai bei vadovai ir rajono va-das.Apie mano veiklą rašė DARBININKE Nr. 54/1970 - V. Priž- gintas, DRAUGE Nr. 246/1971 - v.s. Br. Kviklys, SKAUTŲ AIDE Nr. 11/1971 - v.s. A. Samusis ir Nr. 3/1972 - j.s. P. Labanauskas.Širdingai dėkoju visiems už mano darbų prisiminimą, sveikinimus bei linkėjimus ir po senovei - Budžiu! Petras Jurgėla

(ČIKAGOS SKAPTAS, lt

15

15



APIA SKILTIES MARŠAS

Mes, kaip ereliai, kylam aukštyn, 
Tarp visų skautų žengiam pirmyn. 
Kas skauto vardą nori nešiot - 
Nuolatos turi dirbt ir kovot.
Dievą, Tėvynę mylėt,
Artimui nuolat padėt,
Dieną ir naktį budėt.

Mes nesibijom vėtrų, audrų, 
Lekiam prie saulės, prie spindulių.
Kas skauto vardą nori nešiot (ir. 1.1.)..,

Rytmetį keliam su šypsena, 
Nuovargį vėjam skambia daina.
Kas skauto vardą nori nešiot (ir t.t.)...

KAKLARYŠIO MAZGAS

Vienas Chicagos draugininkas 
kreipėsi’ į mus, prašydamas Sk. 
Aide parodyti, kaip rišamas skau
tiškas kaklaryšis. Jo teigimu, jau
nieji broliai, naudodami daugumoje 
kakl. žiedus, nebežino kaklaryšio 
surišimo.

Dedame piešinėlį, kurį sekda
mi, lengvai šį mazgą išmoksite.

(Mokytojas Eduardas Pažėra 1933.XII.4 
buvo įsteigęs Sao Paulo mieste pirmąją 
lietuvių skautų Brazilijoje skiltį, tai skil
čiai sukurdamas šį maršą).
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AUSTRALIJOS VILKIUKO 
LAIŠKAS IŠ STOVYKLOS

(Kalba gerokai pataisyta, sti
lius sušvelnintas)

Mylima Mama,

Man ši skautų stovykla taip 
patinka ir aš (keisdamas savo 
nuomonę) joje noriu pasilikti iki 
galo - ji taip gerai sutvarkyta, 
kad mums vilkiukams joje nieko 
kito nelieka daryti, kaip tik žaisti, 
dūkti, erzinti vadovus ir seses, 
ir - valgyti!

Pirmoji diena stovykloje buvo 
ypatingai gera. Tėveliai, su vy
resniųjų skautų pagalba nugrėbstė 
lapus, pastatė palapines ir viską 
sutvarkė. Mums tereikėjo maišytis 
po kojomis ir "kariauti" tarp sa
vęs, kol nutarėm, kur kas mie
gos... Jsikraustę į palapines, pri
statėm savo vadovą apie jas grio
vius kasti (juk mes toki maži!), 
bet jam nekaip sekėsi, nes mūsų 
palapinės buvo pastatytos ant uo
los. Kai sekančią naktį gerokai 
palijo ir vanduo pradėjo tekėti ne 
tik pro stogą (kas yra įprasta!) 
bet pro šonus ir iš visų pusių, 
teko pusę stovyklos evakuoti į 
virtuvę - ot, tai buvo šposų!

Sekantį rytą buvo dar įdomiau. 
Po naktinės katastrofos likusiose 
balutėse buvo galima prisipliuš- 
kenti, kiek tik širdis geidė!..

Po to stovykla įėjo į vėžes. 
Dienos programa visą laiką buvo 
vienoda - iš ryto švilpukas keltis 
mankštai, bet kol vadovas mus 
išmėto iš lovų ir parodo, kaip 
reikia gimnastikuoti, jau ateina 
laikas eiti praustis, t.y. vienas 
kitą išmuiluoti, ištepti dantų pasta, 
aptaškyti vandeniu ir nusišluostyti 
į pirmą pakliuvusį rankšluostį. 
"Nusiprausę" grįžtame į palapi
nes užsivilkti uniformas (atvirkš
čiai ar atbulai, kad atkreipti į save 
vadovų dėmesį), o tada jau zylio- 
jam į vėliavų aikšte. Po vėliavos 

pakėlimo grįžtam į palapines, per
sirengtam ir lenktyniaujam į vir
tuvę pusryčiams.

Kai jau "patvarkom" visą 
maistą, grįžtam į palapines pasi
ruošti užsiėmimams, kurie bai
giasi vadovo galvos skausmais...

Po užsiėmimų vėl laikas pa
tuštinti virtuvės puodus, o po to 
tenka eiti ilsėtis, nes daugelis vil
kiukų, "sutašę" tarp trijų ir pen
kių porcijų, esti smarkiai pavargę.

Po poilsio mus sukemša įke
ltas mašinas ir nuveža į maudyk
les. Ten mes vis. bandom užpulti 
vieną vytį ir paskandinti, bet iki 
šiol nepavyko.

Seka užsiėmimai, vėliavos nu
leidimas ir vakarienė. Visi šie 
programos punktai niekam netikę 
ir baisiai nuobodūs. Tik pasibaigus 
laužui programa pagyvėja, nes 
prasideda baisiausios kautynės 
tarp vilkiukų ir vadovų, kai šie 
bando mus nuvaryti į lovas ir dar 
net užsidėti pižamas. Kautynės 
užsitęsia ilgokai ir laimėtojais 
daugiausiai išeinam mes, vilkiu
kai.

Mamyte, ši stovykla tikrai yra 
įdomi ir aš turiu joje iki galo pa
silikti.

Lauksiu jūsų ateinantį sekma
dienį.

Jūsų
Mažasis Išdykėlis.

PS.
Neužmirškite atvežti lemona

de, saldainių, "chipsų", riešutų 
ir šokolado.

Ar prisimenate? Australijos 
Aušros tunto vilkai Neringos sto
vykloje 1967 m.

J. Zinkaus nuotr.

JŪRATĖS DRAUGOVĖJE 
HŪTTENFEkLDE

Jūratės draugovės sueigos įvy
ko sausio 14, vasario 20 ir kovo 5 
dienomis. Jas pravedė draugininkė 
vyr. skautė psl. Aldona Šaduikytė.

Vasario 16 d. Jūratės d-vės 
sesės uniformuotos įsijungė į 
Nepr. šventės iškilmes gimnazi
joje, o kovo ketvirtą draugovė da
lyvavo Aušros tunto ruoštame šv. 
Kazimiero minėjime ir pamaldose.

Jūratės draugovės paukštytės 
turi sueigas kas dvi savaites. 
Paukštyčių vadovė Nijolė Oldins- 
kaitė jas gabiai praveda. Sesė 
Algelė Vilčinskaitė reguliariai 
kiekvieną savaitę Jūratės draugo
vės skautes moko dainų.

Sekančios Jūratės d-vės skau
tės išrinktos delegatėmis į II-jį 
PLJK: buvusi draugininkė Kristi
na Butautaitė ir jos sesuo Roma
ną Butautaitė.

A.S.
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JUBILIEJINĖ
KOVO 21-ji

L IT U AN ICO JE

Rašo ir fotografuoja
j.v.s. L. Knopfmileris

Bažnyčioje pamaldos. Bažny
čia pilnutėlė: dešinėje pusėje prie
kiniuose suoluose pilna baltų ke
puraičių, kairėje -. uniformuoti 
jūri| skautai. Susirinko pasimelsti 
maži ir dideli, jauni ir seni. Pa
dėkoti Aukščiausiam už tėvelių 
sveikatą, už vadovų rūpestingumą 
ir kad galime gyventi laisvame 
krašte ir dirbti lietuvių jūrųskau- 
tijos gerovei.

Po pamaldų, nedidelėje, jūriš- 
kai papuoštoje salėje susirenka 
Lituanicos tunto skautai - vadovai, 
tėveliai bei jūrų skautų-čių rėmė
jai ir gausieji jūrų šventės daly
viai: ūdrytės, jūrų skautės, bebrai, 
jauniai, jūr. skautai, budžiai ir 
jurų skautų vadovai.

Salės nuošalėje kruopščiai pa
ruoštas, sakytume, "propagandos 
kampelis", kurį organizavo j.v.s. 
Br. Juodelis. Surinkti ir suvežti 
jūrų skautų istorijos dokumentai, 
spaudos straipsniai, nuotraukos, 
ženklai.

Chicagos Lituanicos tuntinin- 
kas ps. S. Miknaitis sveikina savo 
jurų "vaikučius", kartu ir jūrų 
skaučių Nerijos tuntą. Vyr. Skau
tininko sveikinimus perdavė ra
jono vadeiva v.s. A. Karaliūnas, 
taip pat sveikino v.s. J. Damaus
kas ir paskutinį žodį tarė v.s. E.

Alio, Alio, koks torto receptas"?
Klausia sesė g. D. Čepėnaitė.

Korzonas - "senas jūrų vilkas": Jauniausioji jūreivija pasiruo-
nupiešė kovą dėl pajūrio ir jūrų susi lauželiui.
skautų išsiplėtimą visoje Lietu- ^gigigisi^igiEisEiiaieisisisiSEiasisisisisisisis

Po oficialiosios dalies staigiai
ir netikėtai atsirado lyg "gelbėji
mo ratas" - didelis nupintas ža
lias vainikas, kuriame netrukus 
atsidūrė Lituanicos tuntininkas ir 
kiti j. skautu vienetų vadovai. Pa
gerbti ar išgelbėti nuo ateities 
darbų, sunku pasakyti, bet jie visi 
buvo maloniai nustebinti.

Nerijos jūrų skautės brolius 
jūrų skautus, bebrus, būdžius ap
dovanojo juostelėmis iš jūrų 
kriauklių su gražiu mėlynos spal
vos įrašu "50 metų".

Vieno bebriuko paklausiau: 
"Juk tau ne penkiasdešimt metų?" 
Jis atsakė: "Mes šiandien šven
čiame 50 metų jubiliejų".

Taip, jaunimas šiandien pasi
džiaugia tais vaisiais ir darbu, 
kuris buvo pradėtas dar Nepri
klausomoje Lietuvoje prieš pen
kiasdešimt metų. Kas gali žinoti, 
gaj iš jų tarpo po 50 metų vėl 
bus organizatorių, kurie švųs 100 
metų lietuvių jūrų skautų veiklos 
sukaktuves?

įvairūs kiti pasirodymai sutei
kė progos pasijuokti ir atsipūsti. 
Vadovaujant j.ps. Alf. Alčiauskui, 
sudainuota keletas dainelių. Visi 
pasijuto lyg stovyklavietėj prie 
lauželio, o gal kiti prisiminė va
karus saulei besileidžiant kokiam 
paplūdymy tarp canoe laivelių.

Minėjimo programą pravedė 
ps. J. Jovarauskas.

Skirstomės, bet neilgam: juk 
netoli mūsų jubiliejinė stovykla 
Kanadoje. Pasižadėkime visi "su
plaukti" į tą stovyklą.

Sesės apdovanoja brolius 
50-čio juostelėmis.

Broliai L. Regis ir Kazėnas 
sprendžia šių dienų jūrų skautų 
psichologiją.
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Kovo 19, 1972, Elizabetho apy
linkės skautai ir skautės suruošė 
Kaziuko Mugą. 11 valandą skautai 
ir skautės ėjo į bažnyčią. Po baž
nyčios visi susirinko į salą ir 
buvo Kaziuko Mugės atidarymas. 
Ant stalų buvo pridėta daug gra
žių darbelių, kuriuos padarė skau
tai ir skautės su jų vadovų ir tėvų 
pagalba. Buvo paruošta skanūs 
pietūs.

Bet tai nebuvo tik vienos dienos 
darbas. Mes pradėjom dirbti jau 
po Kalėdų ir užtruko keli mėnesiai 
viską paruošti. Kiekvieną šešta
dienį po mokyklos visi skautai su
sirinkdavo ir dirbo visokius dar
belius. Kaip viskas jau buvo pa
ruošta, turėjom Kaziuko Mugą.

Viskas praėjo labai gerai, nes 
buvo atvykę daug žmonių: skautų 
stalai su darbeliais buvo nutuš- 
tinti.

Vilk. Petras Audėnas, 10m. 
Elizabeth, N.J.

Rūta Kvedaraitė, jauniausia 
Elizabetho paukštytė, laukia pir
kėjų jaun. skaučių pavilijone.

Jauniausias vilkiukas Ant. Ma
tonis kerpa mugės kaspiną.

10,000 CHICAGOS 
KAZIUKO MUGĖJE

Kovo 5 d., dar gerokai prieš 
atidarymą, didžiulė žmonių minia 
užplūdo erdvius Jaunimo Centro 
rūmus.

Mugė buvo atidaryta 10 vai. 
ryto, Lietuvos gen. konsulei J. 
Daužvardienei perkirpus kaspiną. 
Viešnia, lydima rajono vadovybės, 
Lituanicos t-ko, mugės komendan
to ir Jaunimo Centro direktoriaus, 
įžengė įdidžiąjąrūmų salą,kurioje 
išsirikiavę visų tuntų paukštytės, 
udrytės, bebrai ir vilkiukai pa
sveikino skambiais Šukiais, o Ne
rijos tunto sesės apdovanojo tra
dicinėmis Kaziuko širdimis. Vado
vybei apžiūrėjus tuntų paviljonus, 
pro sale pražygiavo gausios Chi- 
cagos skautų-čių gretos, o juos 
sekė margas svietelis, atvykęs 
skautiško jaunimo darbais pasi
gėrėti, paviešėti kavinėse ir val
gyklose, įsigyti meniškų rankdar
bių ir kūrinių, savo laimą išban
dyti ir skautišką veiklą paliktu 
doleriu paremti.

Ypač gausu buvo įvairių me
džio dirbinių - lėkštės,paveikslai, 
gėlės, vyčiai ir paveikslai, tautiš
kais motyvais sukurti laikrodžiai, 
įvairios dėžutės, kryžiai, koplyt
stulpiai, žvakidės... Netrūko ir 
puikių rankdarbių - kaišytų pagal
vėlių, juostų, takelių, tautiniais 
drabužiais pasipuošusių lėlių, 
įvairių mezginių ir kt. Buvo čia 
ir saldžiųjų "Kaziuko širdžių" ir 
garsiųjų Vilniaus verbų.

Elizabeth© skautų-čių Kaziuko 
mugės atidarymas.

Nuotraukos ps. A. Bartytės

Apatinėje rūmų salėje įsistei
gusios Aušros Vartų ir Kernavės 
tuntų valgyklos, prie kurių iki pat 
mugės uždarymo stovėjo ilgos ei
lės lietuviškais valgiais pasisotin
ti norinčių svečių. Pilna lankytojų 
buvo ir visų tuntų kavinėse.

ANTRAS AUKŠTAS ŠĮMET 
BUVO BEVEIK IŠIMTINAI

SKIRTAS JAUNIMUI

Čia Nerijos tuntogintarės "Jū
rų dugne" mažuosius vaišino spro
gimais kukurūzais, obuoliais ir li
monadu. Kernavės tunto paukštytės 
vaišino svečius "Grybų miške". 
Aušros Vartų t-to Aušrinės drau
govė buvo įsteigusi "Sidabrine 
užeigą", kurioje grojo tranki mu
zika ir rinkosi jaunimas. Tur būt, 
populiariausia jaunimo kavinė bu
vo "Lituanicos brolių "Tėvo Tauko 
malt shop". Čia baltais marški
niais ir juodom liemenėm apsi
rengę į Elvis Presley panašūs 
jaunuoliai grojo "rock ir roll" 
ir atsilankiusius vaišino ledais ir 
minkštais gėrimais.

įdomi ir jauki buvo akademikų 
kavinė "Antrasis Rakas". ČiaRa- 
ko stovykloje "užaugusių" daili
ninkių Jūratės Eidukaitės ir Dinos 
Gelažiūtės stovyklavietės vaizdų 
apsuptas lankytojas, klausydamas 
stovyklinio laužo programos, va
landėlę galėjo pagyventi vasaros 
stovyklų prisiminimais.

Be minėtų įvairybių visus vai
kus ypač patraukė oro skautų pa
roda, dovanos bei įvairių žaidi
mų kambariai.
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KAZIUKAS DETROITESkautų kasmet ruošiama Kaziuko mugė pasidarė ne tik tradicinė, bet ir populiari. Mugės forma gal ir nesudėtinga - prekybinė, tačiau išradinga, ir net kūrybinga, turinti auklėjančios reikšmės mūsų vaikams ir jaunimui.Kovo 12 d. mugė, kaip ir kasmet, o gal kiek ir daugiau, sutraukė Detroito plačios apylinkės lietuvių būrius, kurie apžiūrinėjo skautų darbus bei įrengimus, o svarbiausia - žinojo jog savo atsilankymu stiprino skautų užsimojimus, jų ateities darbus.Dar gerokai iki mugės oficia-
Gabijos tunto sesių paviljonas Kaziuko mugėje 

lauš atidarymo Lietuvių Namuose jau vyko gyvas judėjimas, bėgiojo ir skubėjo triukšmingi rengėjai - skautės ir skautai. Nemažą šurmulį kėlė ir suaugusieji, susitikę senai matytus pažįstamus, draugus, gimines. Visuose kampuose prie visų prevyviečių jau vyko gyva prekyba. Prekiavo paukštytės, vilkiukai, skautai ir skautės, o taip pat vadovai, tėveliai ir talkininkai. Veikė lietuviškų valgių valgykla, užkandinė ir kavinė.Tačiau 12 vai. viskas sustabdoma labai trumpam oficialiam atidarymui. Rikiuojasi paukštytės, vilkiukai, skautės ir skautai, čia jauniems vadovams buvo mažiau ar daugiau vargo jaunus "prekybininkus" priversti nutraukti "biznį".Man, kaip LB apylinkės pirmininkui, teko garbė trumpu žodžiu šių metų mugą atidaryti ir kartu su tuntininkais ps. Vilija Baukyte ir s. Leopaldu Heningu perkirpti trijų lietuviškų spalvų

Detroito skautų Kaziuko mugą atidaro L. Bendruomenės apylinkės pirm. Vladas Selenis. Salia stovi Baltijos tunto tuntininkas s. Leopoldas Heiningas ir (truputį užstota) Gabijos tunto tuntininkė ps. Vilija Baukytė.Nuotrauka Stasio Sragausko 
kaspinus. Po atidarymo Liet. Namai pasidarė lyg didelis skruzdėlynas, gi lankytojų skaičius vis augo.'Ir labai natūralu, kad apylinkės visuomenė supranta, jog yra didelis ir garbingas visų uždavinys palaikyti mūsų priaugančiąja kartą.Kasmet stebint ir aprašant Kaziuko muge, reikia pasidžiaugti, kad po tiek metų išeivijoje skautai ir skautės rodo daug veiklos, pajėgia turtingai, įvairiai ir efektingai parodyti, jog organizacija dar yra gyva ir veikli. Tai, žinoma, sutelktų pastangų dėka, nes prisideda ir tėvai ir visuomenė.Mugės proga su malonumu konstatuojame, jog skautai pajėgė prisiauginti jaunų vadovų. Tik vakar, rodos, būvą vilkiukai bei paukštytės, šiandien jau vadovauja įvairiems skautų padaliniams, gi rytoj, reikia tikėtis, įsijungs į visuomenine veiklą. Jų būrys nors ir nelabai gausus, bet tvirtai lietuviškas. VI. Selenis

Skautės prie savo pagamintų ir parduodamų rankdarbių

20

20



AUSROS TUNTE 
VOKIETIJOJE

Vasario 26 vytis si. Ervinas 
Šiušelis pravedė Vytauto Didžiojo 
draugovės laužą. Po programos 
skautai praktikavosi duonos kepi
me. Kovo 3 įvyko skautų vyčių ir 
vyresnių Vytauto draugovės skau
tų pasitarimas. Nutarta greitu lai
ku suorganizuoti savaitgalio sto
vyklėle, Romuvoje, o vėliau dviejų 
dienų iškylą dviračiais. Po to įvy
ko Dr. Vydūno būrelio skautų vy
čių sueiga. Ją pravedė s.v.v. si. 
Petras Veršelis.

Kovo 4 Vokietijos rajono skau
tės ir skautai minėjo šv. Kazimie
rą, lietuvių skautų patroną. Iš
kilmės pradėtos Aušros tunto su
eiga, kurioje be Aušros tunto vie
netų dalyvavo ir sesių Jūratės’ 
draugovė. Sueigą atidarė ir ją 
pravedė tuntininkas s.v.v. si. 
Petras Veršelis. Po raporto j.b. 
vair. Vytis Narbutas perskaitė 
straipsnį apie šv. Kazimierą, o 
Linas Lipčius eilėraštį "Šv. Ka
zimiero malda". Tunto įsakymais 
pakelti į paskiltininko laipsnį: s.v. 
kand. Algis Valiūnas ir Linas Lip
čius; į skiltininkolaipsnį: s.v. psl. 
Antanas Siugždinis ir j.b. vair. 
Vygis Narbutas. Baigiant sueigą, 
Vokietijos rajono kat. dvasios va
dovas s. kun. Vaclovas Šarka (iš 
Hamburgo) tarė žodį. Sueiga baigta 
šūkiu. Sueigą sekė pamaldos. Skau
tės ir skautai jose dalyvavo unifor
muoti, su tautine vėliava ir Vytau
to draugovės gaire. Kazimiero die
nos programa užbaigta įaužu. Jį 
pravedė brolis Ervinas šiušelis.

Jau pradėtas įrengti Aušros 
tunto skautų buklas. Tai yra pa
lėpė, kuri randasi Romuvos pilies 
palubėse. Lig šiol per 6 metus 
palėpe naudotasi tik kaip invento
riaus sandėliu. Dabar norima su
tvarkyti, kad ten būtų galima pra
vesti sueigas ir kitus užsiėmimus. 
Darbai dar tęsiami, bet jau pradė
ta juo naudotis.

Vytauto Didžiojo draugovės iš
kyla įvyko kovo 19 d. Ją pravedė 
vyčiai si. Ervinas Šiušelis ir v.si. 
Petras Veršelis.

Iš Aušros tunto išrinkti dele
gatais į PLJ Kongresą sekantys 
skautai: s.v.v. si. Petras Ver
šelis, s.v.v. si. Manfredas Šiu
šelis ir s.v. kand. psl. Algis Va
liūnas. (avpv) .

f Akimirkos iš Los Angeles Ka
ziuko mugės: v.s. prof. J. Kuprio- 
nis atidaro saulėtąjį skautų turgų.

4^ Kažin, kuri draugovė iškepė 
mugei tuos skaniuosius kepsnius?

Nuotraukos L. Kanto
Nagingieji Dariaus-Girėno 

d-vės broliai prie savo darbų L.A. 
mugėje.
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15-ji TORONTO MUGĖ

Penkioliktąjį Toronto skautų 
Kaziuko mugę, įvykusia kovo 5 d. 
Prisikėlimo salėse, atidarė v.s. 
O Gailiūnaitė, asistuojant Šatrijos 
ir Rambyno tuntininkams ps. P. 
Saplienei ir ps. P. Būtėnui. Drau
govių paviljonai, kaip laimės šuli
nys, vyr. skaučių kavinė, Mindau
go d-vės riestainių stalas, jūrų 
skaučių pa vii jonas, oro skautų pre
kystalis ir kt. perpildyti įvairiais 
rankdarbiais, naminiais pyragais, 
laimės dovanomis, buvo ištuštinti 
per tris valandas.

Tėvų komiteto valgykla gausius 
svečius sotino lietuviškais patie
kalais.

Sesės ir broliai dėkoja visiems 
mugės svečiams, atsilankiusiems 
į šią metine šventų ir parėmu- 
siems skautišką veiklą.

Toronto mugės nuotraukos 
skauto vyčio v.si. Miko Gvildžio.

Atidarymo apeigose (iš kairės) 
j.s. A. Empakeris, ps. R. Saplienė, 
kerpa juostą v.s. O. Gailiūnaitė, 
ps. P. Būtėnas.

Skautas ir vilkiukas bando lai
mę Laimės Šulinyje.

Oro skautų stalą aptarnauja 
broliai Kaminskas ir Gaputis. Vyr. skaučių 

kavinėje 
triūsia
A. Senkevičiūtė, 
vytis M, Rusinas 
ir
G. Vasiliauskaitė

Brolį Bacevičių, prekiaujantį 
dvasinio peno prekėmis, aplankė 
skautininkės VS Milukienė, M. 
Švarcienė ir A. Muliolienė.
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MARGUČIU. POPIETĖ
AUŠROJE

- Na ir dienelė pasitaikė - 
saulė žeme ritinėjasi! - girdėti 
iš sustojusio prie Aušros sto
vyklavietės vartų svečių būrelio.

O jų čia balandžio 9 d. prigu
žėjo kaip gerame lietuviškame 
kermošiuje Šimonyse ar Viešin
tose senais, gerais laikais. Auto
mobiliai iš Sydnejaus riedėjo ir 
riedėjo, net vietos stovyklavietėj 
pradėjo trūkti. O ir skautų pri
marmėjo į Aušrą, kaip senai be
matyta (oficialiais daviniais - net 
84!) - kur tik pažiūri, vis unifor
muotas jaunimas: raudoni, gelto
ni, mėlyni, violetiniai ir žali šlip- 
sai švyti, lenktyniaudami su jau
nųjų įruoštuose "lizduose" išdės
tytais velykiniais margučiais. Mat, 
šiandien tradicinė Aušros tunto 
margučių popietė, kasmet ruošia
ma per Atvelykį.

Kai vyresnieji "piknikauja" ar 
šnekučiuoja, skautai ir skautės, 
vadovaujami tuntininko ps. Balio 
Barkaus ir draugininkų, užsiėmę 
savo darbais. O šių stovykloje ne
trūksta: čia margučius reikia iš
dėlioti, kad teisėjai visą jų grožį 
pamatytų, čia altorių paruosti, pa
sipraktikuoti, kaip įžodį "atpilti" 
ir daug kitų dalykų, tik skautui 
svarbių ir tesuprantamų...

Popiete kun. P. Martuzas prie 
stovyklos altorėlio atnašavo šv. 
Mišias už mirusio prieš metus 
buv. Aušros tuntininko, a.a. s.v.v. 
si. Stasio Sankausko vėlų.

15:30 vai. vienetai traukia vė
liavų aikštės link. Čia, tvarkomi 
tunto adjutanto s.v.sl. Rimo Mi- 
lašo, rikiuojasi vilkiukų, skautų, 
paukštyčių ir skaučių draugovės 
ir sk. vyčių bei vyr. skaučių bū
reliai. Renkasi gausūs svečiai ir 
rajono vadijos "vyriausios gal
vos": RV v.s. A. Jakštas ir abu 
vadeivos - s. E. Laurinaitienė ir 
os. V. Bukevičius. įnešama tunto 
vėliava, tylos minute prisimena
mas a.a. brolis Stasys Sankaus- 
kas. Rajono vadas /pristato nau

jąjį LSB rajono vadeivą ps. inž. 
Vytautą Bukevičių. Čia pat šis 
atlieka ir savo pirmąją viešą 
funkciją - prisega ordinus ilga
mečiams tėvų komiteto nariams 
p.p. Adolfui Jablonskiui ir Pra
nui Antanaičiui, drauge padėko
damas ir visiems skautų tėvams 
už nuolatinę paramą bei dėmesį 
skautiškajam jaunimui. Seka įsa
kymai, po kurių prie vėliavos 
dviem bangom išsirikiuoja 15 
skautų-čių ir vilkiukų-ąaukštyčių 
įžodžiui. Jaun. skauto-tės įžodį 
duoda: L. Bieliūnaitė, J. Stašiony- 
tė, E. Barila, P. Kapočius, A. 
Protas, R. Pullinen, P. Stašio- 
nis, A. Šumskas; skauto-tės - 
R. Karpavičiūtė, R. Pakalnytė, R. 
Antanaitis, A. Stašionis, R. Ka- 
baila, Ant. Kapočius. Tuntininkas, 
talkinamas rajono vadeivos ir tė
velių, užriša jauniesiems sąjungos 
nariams kaklaraiščius. Aidi svei
kinimai ir linkėjimai.

Po oficialiosios sueigos dalies 
į aikštę atkeliavo, tempdama di
džiausią krepšį, Velykų Bobutė 
(p. A. Jablonskienė), visus apda
lindama velykiniais margučiais. 
Sekė margučių premijavimas. Tei

SV. KAZIMIERAS MELBOURNE

Šv. Kazimiero šventę Melbur
no skautai šiemet paminėjo ypa
tingai gražiai. Kovo 5 d., sekma
dienį, virš 90 skautų-čių organi
zuotai su savo vėliavomis daly
vavo pamaldose šv. Jono bažny
čioje. Kun. P. Vaseris savo pa
moksle iškėlė šv. Kazimiero, kaip 
Lietuvos jaunimo globėjo,dvasinio 
taurumo asmenybę, skatindamas 
jaunimą sekti savo globėjo pavyz
džiu.

Po pietų pertraukos Liet. Na
muose buvo iškilminga Džiugo tun
to sueiga. Salėje išsirikiavus skau
tams, ir dalyvaujant gausiam bū
riui tėvų bei svečių, įnešamos 
LSS Australijos Rajono ir Džiugo 
tunto vėliavos. Tunto adjutantui 
Vyt. Špokevičiui priėmus draugo
vių raportus, atvyksta tunto vado
vas ps. V. Stasiliūnas su savo 
štabu ir prasideda sueiga. Skai
toma tunto įsakymai, pakėlimai ir 
apdovanojimai. Prie vėliavos įžodį 
duoda Lina Tamošaitė, Rasa Bal
tutytė, Gaila Mušinskaitė, Judita 

sėjų komisija (sudaryta iš v.s. A. 
Jakšto, prof. Jakimavičiaus ir 
mok. Zacharevičienės) skundėsi, 
kad jiems tekęs sunkiausias dar
bas - atrinkti gražiausius iš gra
žiausių margučių... Čia taip pat 
buvo premijuoti margučiai ir 
Sydnejaus Savaitgalio Mokyklos 
mokinių, kurie drauge su skau
tais dalyvavo šioje popietėje.

Pavakariop stovyklavietėje 
įvyksta trumpas lauželis, kurį 
pravedė s.v. si. R. Milašas ir 
s.v. si. R. Bukevičius. Paukšty
tės inscenizavo "Ant kalno ma
lūnas", padainuota dainų, paleis
ta raketų, o paskui - sudiev, 
Aušra!.. Namo!

v.s. B. Žalys

Baikauskaitė, R. Šaulys ir J. Kai
rys. Pirmąjį patyrimo laipsnį gau
na Vyt. Didelis, Juozas Vaitiekū
nas ir Jonas Sakalauskas. Antrąjį- 
Ant. Augūnas, Linas Prašmutas, 
Saulius Stasiliūnas ir Rimutis Špo
kevičius. Ordinu Už Nuopelnus ap
dovanoti kapelionas kun. P. Vase
ris, tuntininko pav. ps. Henrikas 
Antanaitis ir skaučių skyriaus ve
dėja s. Danutė Čižauskienė. Visi 
ilgamečiai tunto vadovai, nusipel
nę atžymėjimo už daugelio metų 
darbą.

Seka kun. Vaserio pravestas 
pašnekesys apie Lietuvos skautų 
globėją šv. Kazimierą.

Po oficialiosios dalies prasi
deda laužas, kurį vedaGabr. Žem
kalnis, jr. Skamba skautų dainos ir 
vyksta žaidimai. Globėjo minėji
mas praėjo labai gražiai ir visus■ 
.maloniai nuteikė gausus jaunimo 
dalyvavimas.

ps. Albinas Pocius
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Aleksandras iliustravo

PIRMOJI SKILTIES SUEIGA

Skaitėte juk Skautų Aide: 
Drimba gavo pakėlimą, 
Ir ateinančią savaitę 
Jis Barsukų skiltį ima.

Jau gale antros savaitės 
(kai kas norom, kas nenoriai) 
Renkas broliai net įkaitę, 
Triukšmo pilna būkle, ore...

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

O tvirčiausias jųjų - Milius - 
Sako tyliai, bet tvirtai: 
"Sprandą jam tuojau nusuksiu, > 
Mums nekomanduos jisai". J

Štai jau ir trečia po pietų, - 
(tai sueigos skelbta pradžia) 1 
Gatve nukaukši žingsniai kieti Į 

, Nejaugi būtų jis jau čia?
***

Jau artėja. Priklausys, 
Kaip jis veiks ir ką sakys). 
"Prie manęs čia į ratuką 
Susispieskite, Barsukai!"

Tyliai renkas broliai niūrūs 
Viens į kitą net nežiūri, 
Tartum sąmokslas peklinis 
Lūpas būtų surakinęs...

Daug gerų darbų, darbelių 
Padarys jie - žūt ar būt - 
Sueigoj ar prie lauželio 
Laurams tai neleis nudžiūt.

Tik programos temdo viltį 
(reikia daug žinoti čia!) 
Nes be jų pirmąja skiltim 
Nepatapsi nei slapčia.

Bet čia Drimba prižadėjo 
Instruktuoti juos visus: 
Žino būdą pionierių
Kaip išmokt visus mazgus,

Kaip atspėti upės plotį, 
Medžio aukštį nustatyt... 
"O dabar rikiuotėn stokit
Ir - daugiau nesidairyt! ..."

"Vadi j a draugovės mano, 
Kad Barsukai tiek sumanūs, 
Energingi, pilni ryžto
(nors gal kartais neišdrįsta),

Tad nuo šiol įpareigojo:
Tunte ši skiltis - pirmoji!
Tokios mintys iš vadijos, 
Bet jei pareigos šios bijot..."

"Šito tai nebus, mielasis, 
Nes Barsukai - vyrai drąsūs" 
Drebia svarų žodį Milius, 
Pritaria kiti jam tylūs.

Duris būklo atidaręs 
Drimba stebis (slapta šypsos) 
Nes Barsukai, tie smarkuoliai, 
Kaip be žado eilėj stypso.

į'Sveiki, vyrai!" ir "Budėkit!" 
Šypsos Algis (nors drebėti 
Ima šonas jam kairysis. 
Jaučia - momentas didysis 

Net ir nepamatė skautai, 
Kaip čia viskas susidėjo: 
Gero skiltininko gauta, 
Tokio mums seniai reikėjo!

Sparnais vėjo Algis grįžo, 
I namus (ach, tie jauni!), 
Tiek jausmų kilnių širdyje 
Tokia jo skiltis šauni!

Drimba tuoj ir planą dėsto: 
Tankiai sueigas jie ruoš, 
Iškylon toli už miesto 
Jie kas mėnesį žingsniuos.

Niekam nieko nesigyręs,
Prižadėjo sau tiktai:
Kaip bebūtų, savo vyrams
Vadovausiu aš gerai. . ’ j

30,711273 ;
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