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LAUKIAME KORESPONDENTU!

Po vasaros atostogų, Sk. Aido paštas visai su
lėtėjo, žurnalui gavome vos keletq koresponden
cijų. Girdime, kad visur prasidėjo gyva rudens 
veikla, užsuktas mugių "fabriku" ratas, vyksta 
rinkiminis judėjimas, keliaujama į rudens iškylas... 
Vienetų korespondentai - atsiliepkite! Laukiame 
taip pat nuotraukų, piešiniu, sesių-brolių kūrybos, 
dainų su gaidomis.

Ateinantieji 1973-ji yra Aido 50 metų jubiliejus. 
Kviečiame ir veteranus įsijungti j savo žurnalo 
puslapius pasidalinti mintimis, prisiminimais iš 
skautiškos spaudos darbų.

1973 m.-SKAUTUAIDO 
PENKIASDEŠIMTMETIS!

VISI maloniai kviečiami 1973 metams užsisakyti 
SKAUTU AIDĄ.

SKAUTU AIDAS turėtų ateiti į kiekviena, 
skautų-čių šeimą.

Geriau uždirbantieji kviestini pasirinkti GARBES 
LEIDĖJO ($25.-) ar GARBĖS ($10.-) prenumeratą.

Lietuviai Vokietijoje, dėl vargingų savo gyve
nimo sąlygų, o Pietų Amerikoje ir dėl valiutos 
sunkumų negali užsisakyti patys. Labai svarbu 
jiems padėti: apmokėti prenumeratos mokesti už 
juos.

įvairiose vietovėse yra labai nusipelniusių, 
dabar jau vyresnio amžiaus, buvusių vadovų-ių, 
senų skautininkų-ių ir k., kurie dėl savo menkų 
pajamų nebepajėgia patys apsimokėti prenume
ratos. Užsakykime jiems. Tuo ir juos pagerbsime!

ps. A. Orentas,
Administratorius

MAŽ. LIT. KONKURSO PABAIGTUVĖS

Pranešame, kad Sk. Aido Mažasis Literatūros 
Konkursas laikomas neįvykusiu. Ligi termino 
(spalio 1 d.) buvo gauta tik viena novelė (Alekso 
slapyvardžiu "Baltoji Gulbė"). Nurodytu adresu ji 
nesvarstyta grąžinta autoriui.

PASIKEITIMAI REDAKCIJOJE

Iš Sk. Aido redakcinio kolektyvo pasitraukė v.s. 
kun. J. Vaišnys, S.J. ir J. Skarėnas. Naujais re
dakcijos nariais yra pakviesti v.s. kun. A. Saulaitis 
ir v.s. V. Namikas.

Skautiškai dėkojame buvusiems bendradarbiams 
už talką ir linkime sėkmės jų naujuose darbuose 
bei ateities planuose.
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STOVYKLOMS ,/
REFORMUOTI
YRA TIK
VIENAS GRĮŽTI
BŪDAS ATGAL

y IR EITI
y/ TIKRU KELIU

Šiandien labai madinga yra kalbėti, kad viskas, 
kas dabar pasaulyje daroma, yra nebegerai. Nebe
geros valstybinės santvarkos, nebegeros mokyklų 
programos ir metodai, nebegeros religinės bendri
jos, nebegeros organizacijos, nebegeros tradicinės 
šeimos - žodžiu, viskas reformuotina, taisytina. 
O kaipgi su stovyklomis?

Ir apie jas panašiai šnekama. Ir jau spaudoje 
atsiliepiama, Il-me Jaunimo Kongrese gvildenta. 
Girdi, reikia reformuoti, išvesti iš stagnacijos, 
tobulinti ir naujai sukurtais centrais apjungti.

Pažanga, be abejo, turi būti. Reformos ir yra 
pažangos pagrindinis veiksnys. Bet ir reformose 
gali būti nenaudingų kraštutinumų, ir kartais rizi
kingi bandymai gali sugriauti tai, ką dar turime.

Kalbant apie stovyklų reformas, pirmiausia tektų 
prisiminti faktą,, kad daugumas tų stovyklų organi
zatorių per 20 su viršum išeivijos gyvenimo metų 
stovyklas taip "nustovyklino", kad jas ir stovyklo
mis pavadinti nebegalima; tik grįžimas atgal jau 
būtų didelis šuolis į priekį, labai reikalinga reforma.

TAD KOKIOS GI DABARTINĖS STOVYKLOS IB 
KOKIOS JOS TURĖTU BŪTI? Pirmiausia, dabarti
nės stovyklos labai civilizuotos ir pats stovyklavi
mas per daug centralizuotas.. Atsižvelgiant į valsty
binius stovyklų priežiūros ir sveikatos departamentų 
reikalavimus, stengtasi per 20 metų suburti labai 
modernias gyvenvietes, toli peršokant minėtus rei
kalavimus. Pradėta rimtai varžytis stovyklaviečių 
moderninimu, suburti kone normalūs miesteliai su 
krautuvėmis, koplyčiomis, asfaltuotomis aikštėmis 
ir keliais, valgyklomis, pirtimis, įstaigomis ir 1.1. 
Turtingesnės institucijos sukūrė tokius "mieste
lius", galvodamos patraukti daugiau jainimo', tė
vams pasireklamuoti, kad jų vaikai gyvensią "ka
rališkai". Materiališkai silpnesnės organizacijos 
ėmė nepasiduoti anoms, bijodamos nebetekti jauni
mo. Ir tokiose lenktynėse atsirado eilė stipraus 
nekilnojamo turto,, prabangių stovyklaviečių, kurio
se mūsų jaunimas turi stovyklauti.

Mano manymu, čia ir prasidėjo visa problema. 
Suvežtas jaunimas į tokias modernias gyvenvietes 
turi kuo nors užsiimti. Stovyklų organizatoriai ir 
čia visą laiką lenktyniavo. Kiekviena stovyklavietė 
vis patrauklesnėmis programomis žadėjo daugiau 
duoti. Ir iš visko iki dabar vistiek iš stovyklų per- 

sistengų vadovai tepadarė gerus kursus ar vasaros 
mokyklas. Mokė tautinių šokių, sporto, rankdarbių, 
diskutavo įdomias temas, maudėsi ir vakarais šoko 
arba prie laužo dainavo. Visada būdavo labai sau
goma, kad valgyklos meniu būtų gero restorano 
pavyzdžiu sudarytas ir labai bijoma vaikų skundo 
tėvams, kad stovykloje trūkų skanymynų.

Taip pamažu daugumas stovyklų virto vaikų su
važiavimais vasaros metu kur stovyklautojams sten
giamasi "daug" duoti, bet beveik nieko iš jų nerei
kalauti, lepinti, bet ne grūdinti, viską pateikti, bet 
nelaukti, kol vaikas pasidarys pats. Žodžiu, besi
stengdami, belenktyniaudami, bemodernindami gy
venvietes, sukūrėm kažką naujo, o palikom senąjį 
varda "stovykla".

KAS GI IŠ ESMĖS YRA STOVYKLA IR STO
VYKLAVIMAS?

Stovyklauti reiškia VEIKTI ne būti. Niekas ne
klausia, ką reiškia iškylauti, mokytojauti ar ka
riauti. Tai savaime suprantamos tam tikro veiksmo 
sąvokos. Taip ir stovyklavimas. Klaida yra tų, kurie 
dar kelia klausima, ką stovykloje galima būtų įdo
mesnio veikti. STOVYKLOJE REIKIA STOVYKLAU
TI. Buvo ir yra labai daug literatūros, nurodančios 
vadovams, kaip stovyklauti. Tačiau tie patarimai 
bei nurodymai yra daugiau metodika ir technika, 
ką • individualiai ar grupėmis pritaikyti galima būtų, 
gyvenant gamtoje, su ja stovyklos metu sutampant, 
ja pasinaudojant. Tikrąja prasme suprastos stovyk
los metu stovyklautojas išgyvena tris pagrindinius 
tarpsnius: įsikūrimą, nuotykį ir atsisveikinimą su 
gamta. Įsikūrimo laikotarpis veikimui yra nepa
prastai dėkingas. Neinant į detales, pabrėžtina, kad 
sėkmingam stovyklavimui čia labai svarbu įsikūri
mą palikti patiems stovyklautojams, sumažinant pa
galbą iš šalies iki minimumo. Beveik visos di
desnių grupių vasaros stovyklos šito nepaiso, ir jau 
iš pat pradžios stovyklavimas yra visiškai iškrei
piamas. Antrame tarpsnyje išgyventi nuotykį gali
mybės irgi sumažinamos, kai atimama pareiga pa
čiam pasigaminti valgį, pamainomis sargyboje būti 
visą naktį ar grynai dėl netinkamų miško sąlygų 
neleidžiama juo pačiu naudotis, jei toks iš viso 
yra! Paskutiniame tarpsnyje - atsisveikinime su 
gamta - nebepaisome stovyklos rajono palikimo. 
Dažniausiai jis nuolatinis, sumodernintas ir pavir
šius čia nebeturi jokios reikšmės; tuo tarpu sto
vyklautojo principas būtų, gamta pasinaudojus, pa
likti viską be žymių ir pėdsakų, kad čia kas nors 
buvo. Tai yra labai svarbi ugdymo priemonė.

Reikia sutikti, kad šių dienų stovyklavimas, kokį 
jį iš esmės suprantame, yra gerokai iškreiptas iš 
dalies dėl sąlygų stokos, gal dėl organizatorių, ku
rie greičiausiai, nevienodu požiūriu į stovyklavimą 
žiūri. Klausimas nebūtų keliamas, jei stovyklos kitu 
vardu būtų pavadinamos arba nebūtų viešų garsų 
apie stovyklavimo reformas, sukant galvas, ką ge
resnio paduoti vaikui vasaros metu.

Galiu viešai teigti ir tvirtinti, kad išgyventa prak
tika įrodė, jog vaikas būna laimingas, jis kartu būna 
ugdomas, grūdinamas ir ruošiamas, vaikas nori sto
vyklauti ir stovyklos laukia, jei vadovai stovykla
vimą stengiasi tvarkyti pagal teisingai suprastą 
stovyklavimo sampratą.

v.s. Č. Senkevičius

LIETUVOS 
NAC OPALINĖ 
M MAŽVYDO 
BSD 1OTEKA
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PRIEŠ

METUS
IŠv.s. A.KRAUSO 

ARCHYVO
V.s. Antanas Krausas, ilgame

tis sąjungos vadovas, Sk. Aido 
redaktorius, visuomenininkas, pe
dagogas, Vydūno idėjų puoselėto
jas, po sunkios ir ilgos ligos mirė 
1970 m. gegužės 3 d. Australijoje. 
Skautų Aido redakciją yra pasiekę 
keletas rankraščių iš v.s. A. Krau- 
so archyvo, kurių vieną žemiau 
spausdiname. Tai 1947-49 m. 
Džiugo vietininkijos (Augustdorf, 
Vokietijoje) veiklos apyskaita. 
Brolis Krausas buvo šios vietinin
kijos steigėjas ir vadovas.

DŽIUGO VIETININKUOS
VEIKIMO APYSKAITA

Vietininkija įrengė gražią 
skautų aikštelę, kurioje skautiškų 
ir tautinių švenčių metu bei sek
madieniais iškyla mūsų trispalvė.

1947.9.23 - suruoštas tarptau
tinis laužas.

1947.VIII. - keturivietininkijos 
skautai dalyvavo Prancūzijoje,pa
saulio skautų Jamboree.

1947.10.26 - iškilminga sueiga, 
dalyvaujant Vyriausiam Skautinin
kui.

1947.II.2 - Dr. Vydūno paskaita 
"Mirusiųjų ir Gyvųjų Santykiavi
mas". Miško talka Dr. Vydūnui: 
sukirsta 4 m. malkų, supiaustyta 
ir suvežta.

1947 mt. lapkričio ir gruodžio 
mėnesį skiltininkų kurseliai.

1948.3.22 - Dr. Vydūno 80 me
tų sukakčiai paminėti Džiugo skau
tai prisideda savo darbu.

Telegrafistų kursai: aštuoni 
skautai baigė telegrafistų kursus, 
kurie tęsėsi sausio - kovo mė
nesiais.

Elektrotechnikų kursai: keturi 
skautai lankė 5 mėnesius elektro
technikų^ kursus, kuriuos baigė ir 
gavo pažymėjimus su IRO ir mū
sų bendruomenės vadovybės pa
reigūnų parašais. Kursams va
dovavo sktn. V. Bražėnas.

1948.3.4 - Šv. Kazimiero proga 
aplankyta ligoninė Sennėje, apda
lyta mūsų tautiečiai spauda ir ma
žomis dovanėlėmis.

1948.V.15-18 - Sekminių sto
vykla Donoperteiche.

1948.VI.6 - įsisteigia vyresnių 
skaučių Bičių skiltis.

1948.VI.12 - dalyvaujame Jau
nimo šventėje Bielefelde. Šokta 
"Mikita".

1948.VI. 13 - Skautų gegužinė 
su skautų tėvais.

1948.VI.22-29 Westfalijos ra
jono stovykloje dalyvavo 54 skau- 
tai-ės. Daug aukštų svečių anglų 
iš Lemgo, Detmoldo, Dusseldorf o, 
Bad Oenhauseno. Stovykla su 
elektros šviesa ir garsiakalbiais, 
siųstuvu.

1948.VIII.2-15 - Jubiliejinėje 
Tautinėje Baltijos stovykloje daly
vavo 74 skautai-skautės drauge su 
blombergiškiais. Pirmą vietą lai
mėjo už įrangas.

1948.VIII.28 - Dalyvauta anglių 
skaučių kursų lauže su programa 
Donoperteiche.

1948.IX.12 - Džiugo vietininki
jos vėliavos šventinimas ir pobū
vis su Blombergo skautais ir tė
vais.

1948.IX.25 - Dalyvauta anglų 

G. Plačo nuotr.

skautų kursų lauže Donoperteiche.
1948.VIII.30 Blombergo skau

tai Vyriausio Skautininko įsakymu 
priskirti prie Džiugo vietininkijos. 
Telefonograma nuo BJS.

1948.VIII.19 Įsisteigia Dr. Vy
dūno skautų vyčių būrelis.

1948.VIII.19 - Skautės suruošia 
arbatėle, kurioje dalyvauja Pasau
lio Skaučių Biuro atstovės.

1948.X.10 - Dr. Vydūno paskai
ta skautams ir visuomenei: "Mo
ters reikšmė žmonijos gyvenime".

1948.X.17 - Jūros skautų bi
čiulio K. Mažono paskaita: "Bu
riavimas ir vandens sportas Lie
tuvoje".

1948.XI.5 - Tarptautinio Biuro 
Direktoriaus J. Wilsonosutikimas, 
kurio metu buvo pašokta tautinis 
šokis "Žiogeliai" ir padainuota.

1948.XI.22 - Skautų vyčių ii 
vyresnių skaučių įžodis Rambync 
kalne prie Blombergo: 6 sk. vy
čiai ir 9 vyr. skautės.

1948.XI.29 - Skautams kinas 
Detmolde, anglų suorganizuotas.

1948.XII.5 - K. Mažono paskai
ta: "Svečiuose pas Baltijos kaimy
nus. (Buriavimo kelionės įspū
džiai).

1948.XII.25 - Iškilminga Vie
tininkijos sueiga.

1949.11.16 - Džiugo Vietininki
ja įsteigė ir jai vadovauja vyr. 
sktn. A. Krausas. Vietininkijoje 
44 skautai ir 43 skautės, viso 77.

Augustdorf, 1949.11.17 d.
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LIETUVIU
RAŠYTOJU
KRYŽIAŽODIS

Suraskime- rašytojams vietas 
šiame kryžiažodyje. Kiek jų pa- 
vardėse raidžių, tiek yra kryžia
žodžio eilutėje langelių.

Būtų įdomu sužinoti, kiek laiko 
jums truko šį uždavinį išspręsti; 
man jį paruošti reikėjo septynių 
valandų.

sesė Alė

UŽ TEISINGĄ šio kryžiažodžio 
sprendimą S. A. skiria vieną SKAU
TU AIDO metinų prenumeratą,kuri 
bus paskirta burtų keliu vienam iš 
sprendėjų. Lauksime sprendimų 
iki vasario mėn.

13.
Lazdynų Pelėda 
Pūkelevičiūtė

12.
Kralikauskas 
Vaičiulaitis 
Balašaitienė

11.
Baranauskas 
Brazdžionis 
Tulauskaitė 
Kubilinskas 
Žitkevičius 
Vaičiūnienė 
Landsbergis 
Vaičiūnaitė 
Liūnė Sutema 
Simonaitytė

10.
Donelaitis 
Strazdelis 
Bindokienė 
Vaižgantas 
Katiliškis 
Buivydaitė
9.
Vaičaitis 
Vaičiūnas 
Santvaras 
Radauskas 
Gustaitis 
Andriekus 
Mazalaitė 
Zobarskas 
Dovydėnas 
Daukantas 
Orintaitė 
Vienuolis 
Andriušis 
Ignatonis 
Valančius

8.
Maironis 
Biliūnas 
Mačernis 
Miškinis 
Degutytė 
Milašius 
Babickas 
Rutkūnas 
Bradūnas 
Švaistas 
Mašiotas 
Pietaris

7.
Kudirka 
Kėkštas 
Jakštas 
Vaitkus 
Putinas 
Šeinius 
Būdavas 
Baronas 
Vydūnas 
Žemaitė 
Gliaudą 
Ramonas 
Alė Rūta

6.
Sruoga 
Binkis 
Jankus 
Spalis 
Jurkus

5.
Nagys 
Poška 
Kirša 
Nėris 
Škėma
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MŪSŲ 
GRETOS 
PO 
TRUPUTĮ
ElsfcA

DŽIAUGIASI Vyriausia Skauti- 
tinkė v.s. Lilė Milukienė ar atsa
ko kelis Skautų Aido klausimus.

- Pastebėjome spaudoje, jog 
šiais metais daug kur lankėtės. 
Kaip vertinate mugių, stovyklų 
ir kitos skautiškos veiklos der
lių? Kaip sesių judėjimas atro
dė kiekybiškai ir kokybiškai?

- Lankantis vietovėse matomas 
tikras Seserijos veidas ir jis šiuo 
metu tikrai labai gražus. Mūsų 
gretos kas metai vis po truputį 
didėja, ne mažėja, turime didelį 
skaičių naujų vadovių - atėjusių 
iš atostogų, ir tai labai džiuginan
tis veiksnys, nes naujos jėgos at
neša naujo kraujo, naujos energi
jos. Mūsų mugės šiuo metu pasiekė 
labai aukštą lygį ir visuomenėje 
yra labai laukiamos, tik, žinoma, 
vadovėms tai labai didelis organi
zavimo darbas, ypač, kai kas me
tai norima tobulinti, ieškoti naujų 
dirbinių, dovanų. Man atrodo, kad 
į stovyklų programų paruošimą yra 
dedama labai daug darbo, ir pro
gramos labai geros.

- Įdomu būtų išgirsti ir visos 
kadencijos tarpsnio susumavi
mą: ar sekėsi vykdyti užsimo
tus planus? Kurie pavyko ypač 
sėkmingai? Kokios buvo sun
kiausios kliūtys, neįgalinusios

• tam tikrų užsimojimų įvykdyti?

- Kadencijos metu turėjau vi
sų vienetų, išskyrus Montrealį, 
nuolatinį ir labai artimą ryšį, net 
ir užsienio seses pažįstu labai 
gerai. Australijos rajonas ypač 
buvo man naujas, ir labai puikiai 
bendradarbiavome. Didžiausias 
mano noras buvo kokia forma tu-

rėti Seserijoje vadovių mokyklą. 
Uždavinys pasisekė, nes įvyko 3 
Gintaro Vadovių Mokyklos stovyk
los, dvi laidos vadovių išėjo pil
nai baigusios mokyklos reikala
vimus - apie 20 vadovių. Žinoma, 
gerumui nėra galo, ir fries tiki
mės, kad ši mokykla pasieks 
tikrai aukštą vadovių lavinimo ly
gį. Taip pat buvo noras pakeisti- 
ar pritaikyti kitaip patyrimo pro
gramų medžiagą. Tačiau tai ima 
daug laiko ir nesinori tik keisti; 
norėtųsi šias programas taip pa
ruošti, kad tikrai vienetuose tiktų. 
Šiuo metu turime pavyzdinių pa
ruoštų programų, kurias bando
me vienetų sueigose ir kai gau
sime rezultatus, vadovėms pa
skelbsime ir prašysime pabandyti 
vietovėse, o tik tada gal siūlysi
me priimti. Labai malonus jaus
mas, kad instruktorių ir talkinin
kių turime profesionalinio lygio 
ir labai-nuoširdžių.

- Buvo vedama aktyvi piniginė 
talka spaudiniams leisti; ar iš
leista kadencijos metu, ar pla
nuojama ateityje naujų sk. lavi
nimo leidinių?
- Ar galėtumėte paryškinti,ko
kia informacine spauda Seseri
jos vadija informuoja, instruk
tuoja vienetus; ar kiti Seseri
jos vienetai leidžia kokius laik
raštėlius?

- Iki šiol per Spaudos Talką 
surinkome per 1,300 dol. Tai la
bai graži suma. Kadencijos metu 
išleista "Stovi Pasakų Pilis" 
eiliuotų vaidinimėlių knyga vado
vėms, Pritaikyta jaunimui lengva 
kalba tinka pasirodymams laužuo
se, mugių vaidinimėliams ar net

Seserijos VS pernykštėje Vo
kietijos jub. stovykloje. Kairėje 
s. J. Alkis iš Anglijos, deš. - 
akad. Orantaitė iš Clevelando.

<---------------------
mokyklų pasirodymams. Baigiama 
rinkti Vadovės Žinyno medžiaga, 
kurią tikimės greitoje ateityje iš
leisti. Buvo leidžiamas Seserijos 
biuletenis GABIJA Skautijos žur
nale, kuris vadovių mėgiamas, tik 
labai retai lankėsi; bet čia techni
nės kliūtys, kurios ateityje turės 
būti atitaisytos. Ėjo Seserijos Ai
dai vietovių vadovėms ir Sės. Va- 
dijos narėms. Seserija finansavo 
ar baigia finansuoti v.s. Juozės 
Augustaitytės-Vaičiūnienės filmą; 
tai bus istorinis palikimas.

Savus leidinius išleido šios vie
tovės: Los Angeles Palangos tun
tas, Chicagos Nerijos tuntas, Auš
ros Vartų tuntas Chicagoje,Cleve
lando vyr. skaučių ir sk. vyčių 
mišri skiltis, New Yorke Nerin
gos tuntas, Australijos vyr. sk. 
Šatrijos Raganos būrelis, Vokie
tija ir Anglija. Yra daug vienkar
tinių leidinių, kiti išeina regulia
riai, kiti sukaktuviniai ir pan.

- Seserijos Vadijos Skyrių va
dovės ypač siuntė daug medžiagos 
tiesiog draugininkėms: Jaun. sk, 
per SKAUTU AIDĄ, Skaučių - 
buvo siuntinėjama sueigų vedimo 
medžiaga, vadovių lav. ir t.t. Vyr. 
skaučių - ėjo. biuletenis VYRES
NIOJI SKAUTĖ, buvo įdėtos mintys 
diskusijoms, informacija, sudarė 
vyr. skaučių kartoteką. Skautinin- 
kių skyrius sukvietė įdomų ir pa
sisekusį suvažiavimą, praplatino 
kartoteką ir pradėjo rūpintis Se
serijos Archyvine medžiaga.

- Ar Jums atrodo, kad mūsų 
sąjunga vis dar tebėra patrauk
li jaunimui, ar tėvai vertina 
mūsų pastangas? Ar gausi ir 
kokia buvo tėvų-rėmėjų talka?

- Skautija ir jos patrauklumas 
priklauso tik nuo vadovių gerumo, 
kiek vadovė nori pasiruošti ir kiek 
ji turi laiko skautijai paskirti. Kur 
pasišventusių vadovių ne tiek daug 
turime, ten ir veikla nėra įdomi, 
ir tėvai nustoja vaikus vežę, bet 
daugelyje vietų tėvai vadovus ra
gina ir jiems talkina. Sunkiausia 
sudominti vyresnes seses, čia yra 
mūsų didysis darbas, surasti bū
dą, kaip ir jas sudominti. Tos.ku-
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V.S. Lile^ Milukienę sveikina Romuvos dešimtmečio stovyklos virš-kas s. K. Batūra.VI. Bacevičiaus nuotr.
rios mėgsta vadovavimą, greitai įsijungia ir tada labai mėgsta, bet tos, kurios nenori ar negali vadovauti, lieka nuošalyje ir dažnai atkrinta.- Skaučių tėvams tenka didelė mūsų padėka, nes jie veža vaikus į sueigas, šoferiauja į iškylą, į stovyklą, ruošia renginius lėšoms sutelkti, stovyklose padeda,aukoja pinigus ir darbą. Lenkiame galvą prieš juos.- Gal galėtumėte įvardinti pasižymėjusias vadoves ar atskiras skautes, kurių darbai yra ne tik lokaliniai, bet ir šviečia visai lietuviškai skautiškąja! šeimynai?- Vietovėse turime vadovių labai gerų ir skautiškam darbui labai pasišventusių, jas turėtume kiekviena proga iškelti, pagirti ir padrąsinti, nes darbas yra sunkus ir dirbant visuomet klaidų pasitaiko, o tai kartais numuša ūpą dirbti. Turėdamos vietovėje energingas ir geras vadoves, jas mylėkime ir įvertinkime, joms talkinant.- Įvardinti atskiras pavardes nenoriu, nes tai būtų labai didelė eilė, o ir vardindama, galiu lygiai taip vertingą talkininkų praleisti, bet noriu padėkoti bendrai: Seserijos Vadijos narėms už darbingą ir seserišką nuotaiką, Vienetų Vadovėms už bendradarbiavimą, už mintis, bei laiškų atsakymą, vi- som‘š talkininkėms, laiškais bei mintimis padrąsinusioms. Dėkoju LSS Tarybos Pirmijos vadovybei, Brolijos Vyriausiam Skautininkui ir jo Vadi jai už labai skautišką bendradarbiavimą.- Ko trūksta Skautų Aidui?- SKAUTU AIDAS šiuo metu turi labai gražų stilių, Redaktoriui ir visam štabui reiškiu padėką už įdomiai leidžiamą žurnalą ir linkiu ateičiai ištvermės ir is vietovių susilaukti daugiau talkininkų.

f Iš knygos LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA
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MINTYSE ATSISPINDI...

(Čikaga, 1970)

O aš braidau - 
Skaitau
Tavo deimanto lašus, 
Gyvenime trapus!

Kristalinis tvenkinys.
Matau drebančią drebulės šaką, 
Nuvargintą žvyro taką. 
Saulėgrąžos veidą, 
Šlakuotą juodai.

JAUNUOLĖ IŠEIVIJOJE

(Čikaga, 1972)

Svetimas man gatvės rojus, 
Narvas stiklo, akmenų - 
Bet ir Baltijos smėlynuos 
Aš nerasčiau sau namų.

Vėl man šniokščia plati jūra, 
Mane traukia į gelmes, 
Tik dangus man tėviškėlė - 
(Aš tik erdvėse laisva.)

Rodos, kilčiau aš, kaip pūkas 
Virš tu slėniu geležinių, 
Ir klajočiau ir ieškočiau 
Saulių gintarinių.

Rodos, glostyčiau Jos žalią pievą, 
Rodos, dingtų ūžesys - 
Bet Jos veidas knygoj stingsta; 
Stingsta jausmo sūkurys.

Kas įaudė sielos drobėn 
Nerimą tą keistą? 
Kas nuliejo, kas išpaišė 
Antrą mano veidą?

8

Kristale
Matau ir Tave - 
Ten kur skrieja šešėliai 
ir gaudo pašėlę 
Po nudžiugusias rasas 
Saulės ištiestas kasas.

Kūrėjo rapsodija žalia 
Aidi džiaugsmo kupina - 
Virpa nendrės, gėlės. 
(Tartum patsai Dievo džiaugsmas 
Plauna Ipaltą smėlį.)
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(Nors ir skautė gamtos drauge, kartais sėdint 
prie 1000 lapu biologijos knygos, ta gamta laikinai 
pasidaro ne tokia jau miela. Todėl atsiprašydama 
Baden-Powelliui už toki laikiną "sąmonės pame
timą/' ir tvirtai įkibusi į sunkiai užsidirbtą mėlyną 
kaklaraištį, siunčiu sekančias išplaukusias mintis:)

MĮSLĖ:

Kas tik durnas, kuris tykiai 
Amžinybėn plaukia?
Kas tik vienas Dievo žvilgsnis 
I tą minią gausią?

Karšta, 
Gyva, 
Alsuodama - 
Ji seka mane...

(Gyvenimo diena.)

(Čikaga, 1971)

ŽIEMOS NAKTIS

Klausau, ®
Kaip krykštauja naktis. w
Ta juoduma kutena w
Žibantis žvaigždynas w
Ir aidinti mintis. S

Ir keliauju w
Grigo Ratais &
Virš sustingusių šakų, w
Ten kur Jausmas viešpatauja, $ 
Ir kur dvasios ledas kietas $
Tampa ilgesiu karštu. ®

Staiga, tyku. $
Tesigirdi $
Sielos prakalba trumpa: ®
Tikiu. &

(Čikaga, 1971)

STUDENTO RAUDA Nr. 27

BIOLOGIJOS l-mas KURSAS

Oi tu varle nelaiminga!
Jau man smegenys pritvinko; 
Kaip vėžys ten ėda inkstą, 
Nebesvarbu pasidarė!

Brangus Mendeli, palieku 
Tau prie pupa - saują sliekų. 
Jau užteko man tų niekų - 
Protas perkošt nebegali.

Kaip tai "Apus" arba "Cypri”, 
Teks ir man kada nors mirti: 
Dieve, Tu tada išgirsi, 
Dar ko negirdėjęs!

Tiek tų padarų pritverei, 
Ir tai vargšei beždžionėlei 
Protą dar prisegt turėjai, 
Lyg ką veikti neturėjęs!

Tą patobulintą "Žmogų" 
Paskui įmetei j rojų, 
Kur tarp paukščių, keturkojų, 
Buvo jis karalius.

Vaikštinėjo, viešpatavo, 
Žiūrinėjo, registravo - 
Kuone kvailas galą gavo, 
Tomų tomais Tau prirašęs.

Ir išnarpliot MAN paliko 
Gyslų krūvą dėdės Miko, 
Utėlėles Sargio pliko 
Surikiuoti, suskaičiuoti..

Reiktų jas visas iššaudyt! 
Peles rakštyje išmaudyt. 
Ir i. formalino puodą 
(Dar įpylus šiek tiek jodo) 
Biologą^ kišt kiekvieną - 
Jauną, kaip ir senį krieną - 
Ir išvirti saldų pieną!

Oi tu varle nelaiminga, 
Argi gėdos tau nestinga? 
Žalią pilvą pūsti 
Ir sukelti mano rūstį... 
Tau vienai tepasiskųsti 
Studentėlis gali!

(Čikaga, 1971)
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KAI IŠKYLAUJI •
Ruduo ir žiema - iškylųmetas. © 

Labai smagu kopti kalnuotomis ® 
vietomis, eiti tarp didelių me- ® 
džių, keliauti vingiuotais keliu- ® 
kais, žingsniuoti šalia sraunių ® 
upeliūkščių. ®

®
KAI IŠKYLAUJI: _ ®

® Žiūrėk, kad neužgriūtum ant ®
AKMENS: kojas dėk atsargiai; at- J 
mink, .kad akmuo pats iš kelio © 
nesitraukia. ®

® Neužgriūk ant išvirtusių ME- ® 
DŽILį, pagalių ar išsiraizgiusių ® 
šakų; geriau juos patraukti į šalį, @ 
tada ir kitiems bus smagiau eiti © 
tuo pačiu takeliu. ®

« Neįpulk į NUODINGUS AUGA- • 
LŪS; išmok juos atskirti.
• Neik, kur gali būti MEŠKŲ; ®

meška įdomus miško žvėris, bet © 
ir pavojingas: įerzinta ar staiga • 
sutikta gali nepageidaujarrią sve- • 
čia skaudžiai apdoroti. ®
• Neik dideliais žingsniais, lai- •

kyk galvą aukštai, būk išsitiesus, * 
kvėpuok pro nosį. ©

® Pasitrauk iš kelio, kai prava- ® 
žiuoja vežimai. •
• Būk mandagus, ką sutikus. Ne- •

kalbink ir neužkabinek sutiktų šu- • 
nų. x Atsargiai su ugnimi! Gerbk @ 
svetimą nuosavybę.. •

Aušros Vartų stfmę niekad netrūkta sumanymų paįvafrin- 
tf skll čia gyvehirnąo Požiū rokime į pa<J-
kslycfą RūpeMo stovyklos vips., sugalvotas fr pa- 
darytas skilčių gafrdeso skjltię naudavo 
stovykloje kasdien po TokTą pereinamai gairelę o

Pagalvokime kaip panašiai galėtumo pafvcioi- 
K ateinamos stovyklos jaunųjų sesTų varžybas^

1C
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GILIU SKILTIS

Sėdėdami stovykloje po ąžuolu, 
nutarėme v pasivadinti GILIUKU 
skiltimi. Štai ką suradome apie 
mūsų skilties vardą:

Giliukas yra ąžuolo vaisius, 
sėkla; iš jos išauga ąžuolas. Se
niau žmonės giliukus naudojo ka
vai, vaistams, dažams. Giliukais 
maitinasi voveraitės. Kėkštai (blue 
jay), vadinami miškų sodintojai, 
giliukus lesa, o kai nebenori lesti, 
giliuką paslepia kur nors žemėje 
ir užmiršta - ten išauga ąžuolas.

Lietuvių mįslės apie giliukus:

Dvi geldaitės, dvi paltaitės, 
Ant viršaus kepurėlė užmauta.

Ąžuolėlis metuogėlis, šimtašakis, 
žalialapis,

Kiek šakelių, tiek lizdelių, 
Katram lizde po vaikelį, katram 
vaikui po snapelį.

Ruda rudinėlė, 
Žtlia kepurėlė.

Lituanicos tunto brolis Audrius Rusenąs 
- uolus tunto mugės darbų talkininkas

DARBELIAI: iš giliukų galime 
padaryti įvairių darbelių. Stovyk- 
?oie išdedame papuošimą prie pa- 
"pinės. Kaziuko mugei darbelis - 

sagtys: iš dviejų atspalvių žalio 
veltinio (felt) iškirpti ąžuolo for
mos lapą. Prie jo priklijuoti išil
gai pusiau permautas giles, nu
purkštas laku. Žiūrėk piešinėlyje 
ir kitų darbelių pavyzdžių.

Kartą žmogus sėdėjo po ąžuo
lu, žiūrėjo į arbūzų lauką ir ste
bėjosi: "Toks menkutis augalėlis, 
toks plonas kotelis, o kokius di
delius arbūzus išaugina. 0 štai, 
ąžuolas, toks didelis ir stiprus, 
tokį menką giliuką teturi".

Tuo metu... pampti Giliukas 
žmogui ant galvos. Gerai, kad ne 
arbūzas!
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JUNE

VASAROS

LIONE

Palikę Toronto miesto triukš
mą, fabrikų dūmus, nešvarias pa
krantes - vėl išėjome į Bangpū
čio valdomus vandenis.

Senovės jūreiviai porindavo, 
kad - girdi - yra lengviau praryti 
inkarą, negu nusisukti nuo jūros. 
Galima kurį laiką vengti laivų, 
burių, lengvo smaluotų virvių ir 
jūros žolių kvapo, bet neilgai. Tai 
savita jūros liga, dažnai užkre
čiamo pobūdžio, nors daugumas 
(ypač lietuviai) turi šiai ligai įgim
tą atsparumą. Kartais kai kam 
pavyksta nuo tos ligos išsigydyti, 
bet ne ilgam. Tokius ligonius tik 
mirtis pagydo - bet ir tuo nesu 
tikras.

Taip ar panašiai rašė vienas 
buriuotojas, ir aš jam pritariu.

* * *

Jachta NEMIRA II, lengvų ban
gų supama, pilnomis burėmisbėgo 
pietryčių kryptimi.

Ir Baltijos jūroje blaškosi vė
jas, ritindamas bangas į tėvynės 
pakrantes. Klaipėdos uoste siū
buoja prisitvirtinę laivai, girgžda 
jų apranga. Kažkur Kuršių Ma
riose kas nors keičia bures, tem
pia sotus. Ten ir mes kadaise bu
riavome, deja, dabar mielieji van
denys mums neprieinami. O taip 
norėtųsi paburiavus sustoti Nidoje, 
Juodkrantėje, ar išėjus pro Klai- 
pėdcis uosto molus pasiekti Palan
gą, Šventąją, Liepoją ir kitus Bal
tijos uostus.

***

Pirmas uostas, kurį mes keti
nome pasiekti, yra - ištiesus siū
lą per ežerėlapį - tik 98 mylios į 
rytus nuo Toronto. Maždaug kaip 
iš Klaipėdos į Karaliaučių arba 
iš Palangos į Ventspilę Latvijoje.

Nemira II priklauso šios 
klasės jachtai

♦

Bet buriuotojas nežino, kokį nuo
tolį reikės sukarti. Ant atvirų van
denų nužymėto kelio nėra; ilgumas 
priklauso nuo vėjo, srovės, skai
čiavimo paklaidų ir nuo vairininko 
sugebėjimo išlaikyti kursą.

Visą dieną turėjome lengvą vė
ją, todėl ėjome su gero vėjo burė
mis, t.y., su didžbure ir genuja 
(didelė priekinė burė). Artėjant 
vidurnakčiui praburiavome apie 
10-ties jūrmylių atstumu pro 30 
mylių iškyšulio švyturį. Tai ir 
buvo paskutinė vieta, kur galėjome 
pasitikrinti savo radimosi vietą, 
nes matomumas darėsi blogesnis, 
o rytą buvome tirštame rūke. Mū
sų kursas turėjo priartėti per ko
kią mylią prie kranto. Pagal apy
tikrio plaukimo skaičiavimą, turė
jome būti netoli Rochesterio įlan
kos.

Staiga gal už 300 pėdų pastebė
jome krantą, o netoli jo mokslo 
reikalams skirtas bojas: tai turėjo 
būti Braddock iškyšulys.' Nuo jo 
iki Rochesterio beliko tik apie 13 
mylių. Laimė, kad pavyko rūke 
užtikti iškyšulį, nes vienos nakties 
metu prieš mėnesį, esant blogam 
matomumui, nesuradau Rocheste
rio uosto švyturio ir praplaukiau 
įlanką. Tada ir dabar gailėjausi 
neturįs radijo pelingatoriaus (ra

dijas su rėmine antena, vartoja
mas kampams į radijo stotis at
kirsti).

Uostą pasiekėme po 30 vai. 
kelionės.

Norėjome aplankyti Rocheste
rio skautų ’’tėvą”, jų ilgametį 
vietininką s. St. Ilgūną, bet jis su 
šeima buvo išvykęs. Kitą rytą, 
apsirūpinę maistu, vandeniu ir le
dais, pasukome į Sodus įlanką, 
kuri yra apie 30 mylių į rytus 
nuo Rochesterio. Vėjas tolydžio 
stiprėjo. Žemyn nuėjo genuja, 
aukštyn iškilo fokas (priekinė bu
rė) , o vėliau ir audros fokas. Sa
lia to, surefuojame didžburę (re- 
favimas - burių ploto mažinimas).

Einame prieš vėją - prisieina 
vingiuoti, nes mūsų jachta gali 
kilti tik apie 45 laipsnius prieš 
vėją. Geriau yra lenktyninėms 
jachtoms, nes jos gali eiti ŠO.laips- 
nių prieš vėją ir dar mažiau. Vai
ravimas, esant aukštam bangavi
mui, yra varginantis,be to,neįma
noma miegoti ar šilto maisto pa
sigaminti. Paskutinės kelionės 
metu verdantis vanduo apšutino 
man koją; gerai dar, kad padas 
liko nepaliestas.

Tik vakare, dar su šviesa, 
įsmukome į Sodus įlanką. Kaip 
smagu plaukti ramiame vandeny
je! Atrodė, kad ir nuovargis stai
ga išnyko.

Prisišliejome prie Sodus įlan
kos Jachtklubo krantinės, persi
metėme keliais žodžiais su Ro- 
chesteryje sutiktos vienos jachto.s 
įgula ir rengėmės baigti tvarkyti 
savo jachtą. Tik žiūrime - kažkoks 
didelis burlaivis įplaukia įlankon. 
Pradžioje daugumas spėjo, jog tai 
NON SUCH septynioliktojo amžiaus 
burlaivio antrininkas, o pasirodė, 
kad tai PATHFINDER, jaunimo ap
mokymo brigantina (dvistiebis lai
vas, kurio priekinis stiebas yra 
su rėjinėmis burėmis) iš Toronto.

Nusipirkę miestelyje šaukštą 
ir gerai numigę, iš ryto radome 
dar stipresnį vėją. Pakrančių ap
saugos būstinės stiebe buvo iškel
tas raudonas vimpilas, įspėjantis 
mažus, nedengtus pastatus nelįsti 
į atvirus vandenis.

Kas daryti?
Didesnės jachtos laukia oro 

pagerėjimo. Ne dėlto, kad joms 
pavojinga grumtis su 30 mazgų 
vėju, bet kad buriavimas varginan
tis. Nutarėme oro pagerėjimo ne
laukti ir kilti. Bet kamuoja rūpes
tis: ar mažas pagelbinis variklis 
bus pajėgus ištempti jachtą pro 
molus, nes reikia eiti stačiai prieš’
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vėją ir trumpas, stačias bangas.
Bent pusvalandį vargome uos

to - įlankos vartuose, bet vis tik 
išsistūmėme. Pasikėlę surefuotą 
didžburę ir audros foką, vėl išbė
gome į putojančius vandenis. Rei
kėjo eiti prieš vėją, todėl pirmas 
šuolis vedė tolyn nuo krantų. Pa
kilę apie 8 mylias, nusprendėme, 
kad vietoje Mažosios Sodus įlankos 
eisime į Oswego, kuris randasi 
maždaug už 28 mylių nuo Sodus 
įlankos;

NUOTYKIAI OSWEGO 
UOSTE

Vėl sekė sunki diena. O tie 
Oswego jėgainės kaminai matėsi 
per 20 mylių ir taip pamažu ar
tėjo! Aplinkui tuščia, kaip iššluo
ta: nė jokio laivo, jokios jachtos. 
Norėjome Oswego pasiekti dar su 
šviesa, nes į tą uostą plaukėme 
pirmą kartą. Be to, neturėjome 
uosto plano.

Tik sutemus įėjome pro var
tus. Uostas didelis, su keliais 
išėjimais. Tamsoje reikėjo surasti 
kanalą, vedantį į Hudson upę ir 
Atlantą. Į Atlantą šį kartą plaukti 
nesiruošėme, bet kanale turėjo 
būti vienintelė marina, kadangi 
miestas savo jachtklubo neturėjo. 
Kol suradome kanalą, vos neuž
plaukėme ant seno forto pylimo 
(tas tik dieną paaiškėjo), vėliau - 
ant tamsoje stūksančio fabriko. 
Kad kur sudegtu tie uosto parei
gūnai! Jokių sviesų, žyminčių 
įėjimą į kanalą, nepastatę.

Marina įrengta su visais pa
togumais: skalbykla, dušais,
restoranu, žinoma, ir su vieta 
prisijungti šviesai ir vandeniui. 
Ryte pasivaikščiojome po miestą, 
apsipirkome, o grįžus į mariną 
mano bendrakeleivį Vytą Vencke- 
vičių (škunos savininką) sustabė 
kažkoks žmogus ir užklausė, ko
kios mes tautybės. Jau iš vakaro 
mus stebėjęs - spėjo, jog mes 
esame danai, bet vėliau nusprendė, 
kad kalba jam girdėta. Pasirodo, 
esąs trečios kartos tautietis, bet 
lietuviškai jau nei žodžio nemokąs. 
Kaltino savo tėvus, kad neišmokė. 
Tuoj susidraugavome, apsilankė
me jo 25 pėdų kreiseryje, susipa
žinome su šeima ir išrinkomęlai- 
vui lietuvišką vardą^ GERO VĖJO.

Tik po pietų išbėgome iš Os
wego kursu į Presquil'e įlanką, 
kuri yra jau Kanados pusėje,maž
daug už 70 mylių. Dieną vėjas bu
vo nestiprus, vakarop nulijo, naktį 
šiaurės rytinis vėjas vėl sustiprė

jo, o vėliau atrodė, kad išsipūs. 
Vėjui aprimus, užsilikusios ban
gos, poškindamos bures, visaip 
vartaliojo jachtą ir gadino aprangą. 
Saugojant bures, reikėjo truputį 
keisti kursą. Su miegu nieko ne
išėjo - galima buvo tik ilsėtis.

Anksti rytą vėjas vėl susti
prėjo. Raddmės apie 8 mylių atstu
mu nuo įlankos. Vėl turėjome brau
tis prieš vėją. Nesisekė mums ši 
kelionė: beveik visą laiką priešin
gas vėjas!

Kurį laiką pasivaržę su vėju, 
nutarėme užmiršti įlanką ir nak
voti Port Hope. Tai buvo prastas 
uostas. Salia krantinių stovėjo ura- 
nijaus valymo fabrikai. Naktį vėjas 
vėl pasikeitė (vėl priešingas iš 
vakarų!). Iš ryto atsibudau vos 
neužtroškęs nuo amoniako dujų.

Nors vėjas buvo ir priešingas, 
bet buriavimas tą dieną buvo ma
lonus. Vakarop įsukome į Whitby 
uostą ir sustojome jachtklubo prie
plaukoje. Tai laimingas klubas - 
stovime dideliame ir tuščiame 
uoste - vos pora žemsemių tesi
matė. O vietos jachtoms pastatyti- 
kiek tik nori! Ir tai tik 30 mylių 
nuo Toronto.

Iš ryto apie 10 klubo jachtų 
išėjo į regatą skersai ežerą. Die
na buvo graži, vėjas lengvas. Ant 
vandens pasipylė spiečius jachtų 
iš Whitby, o dar daugiau iš French
men įlankos. Tą dieną mums pavy
ko aplenkti didelę jachtą, kuri van
dens linijoje (teoretiškai, kuo il
gesnė vandens linija, tuo jachta 
turi būti greitesnė) buvo 8-mis 
pėdomis ilgesnė už NEMIRA II. 

Kad ir visaip anos jachtos kapi
tonas stengėsi mažesnei jachtai 
neužsileisti, bet nieko nepešė - 
mes ėjome geriau prie vėjo.

TAIP BURIUOJA 
TĖVYNĖJE

Prisiminėme' mūsų vyresnio
sios kartos iškiliuosius jachtų va
dus, su kuriais teko buriuoti arba 
iš jų mokytis. Niekad nesijaudinąs 
M. Skvirblys instruktavęs vokiečių 
Segei verein buriuotojus, vėliau 
perėjo į Klaipėdos Jachtklubą, dir
bo Buriavimo Stovykloje, dalyvavo 
eilėje regatų ir galiausiai apmokė 
Šiaulių jūrų skautus. Be to, M. 
Skvirblys planavo statyti jachtą ir 
plaukti per Atlantą.

Nebėra nei vieno gyvo iš jach
tų vadų, dalyvavusių tarptautinėje 
regatoje, kurioje lietuviai pirmą 
kartą pasirodė. Toje regatoje 
1935 m. dalyvavo 4 iachtos: TEGU 
(savininkas S. §emerys-Šeme- 
rauskas. Ši jachta anksčiau pri
klausė Mažonui ir vadinosi GUL
BĖ), VYTIS - Klaipėos jachtklubo 
jachta, ARGUS (savininkas Barz- 
daitis) ir GINTARAS (nebepamenu, 
kam priklausė). Toms jachtoms 
vadovavo A. Patas, B. Buntinas ir 
jūrų kapitonai Marcinkus su Ka- 
minslęu. Tarptautinis krikštas bu
vo .gautas siaučiant 7-10 balų 
vėjui!

Tolimų atstumų buriuotojas 
Mažonas kartu su B. Buntinu ant 
jachtos GULBĖS iš Klaipėdos^pa
siekęs Londoną, sulaukęs gražaus 
amžiaus gyvena Clevelande.
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Paskutinis Lietuvos Buriuotojų Są
jungos p-kas dr. V. Didžys, lai
mėjus regatose nemažai taurių, 
gyvena Australijoje. Nieko neteko 
girdėti apie Kalvaitį ir Deckį, ku
rie vedė jachtas į regatas Latvi
joje, Estijoje ir namuose turėjo 
pasistatę nevieną prizą.

Iš buvusių Klaipėdos jūrų skau
tų vadovų prisimename M. Braką, 
kuris, rodos, gyvena New Yorke, 
o K. Plonaitis randasi Švedijoje. 
Tik apie paskutinio vadovo K. Pau
žos likimą, nieko neteko girdėti.

Taip besidalinant prisimini
mais, priartėjome prie rytų To
ronto. Vėjas, atlikęs savo pareigą 
ir išsipūtęs, nurimo. Teko nuleisti 
bures, užvesti užbortinį variklį ir 
jam burzgiant grįžti į uostą. Ka
dangi jau buvo arti vidurnakčio, 
teko vėl miegoti jachtoje.

Šiaurės vasara baigėsi. Netru
kus kranas iškels mano jachtą iš 

vandens žiemai ir paguldys ant 
stovo. Taip ir atsiskiri su gera 
drauge.

Žiemai atėjus, mintys skrieja 
į pietus, kur jūra skalauja palmė
mis apaugusius krantus. Malonūs 
prisiminimai vėl šaukia atgal į 
Mažąsias Antilų ir Virgin salas, 
kur pastatai išpučia bures, į Ko
lumbijos ir Panamos pakrantes, 
kur smagu sustoti buvusiose piratų 
inkarvietėse, į rytinę Ramiojo 
Vandenyno pakrantę ir į Cortz jū
rą, kur tingiai saulės atokaitoje 
snaudžia uostai. Tik įrytinio Šiau
rės Atlanto šauksmą žiemos metu 
neatsakau.

Beveik buvau pamiršęs pasa
kyti, kad ši mūsų 9 dienų kelionė 
skirta jūrų skautų veiklos 50 metų 
sukakčiai paminėti.

Gero vėjo!

j.v.s. Br. Stundžia

NORĖČIAU

Norėčiau -
Nors susapnuoti 
Ar vėju nuskristi 
Į kvepiančias pievas, 
Miškus ir laukus.

Dobilienoje pabraidyti.
Melsvame, vėsiame 
Vandenyje panardyt.

ir nuskynus
Kvepiančia, gėlę lauky, 
Atnešti jq tau - 
O kur tu?

Vilija Totoraitytė, 
Nerijos tuntas

DUAUBNHKU
VADOVAS IR SPAUS*
Mes pripažįstame (visi, iki vienc’) kad mūsų, 

lietuvių, išsiskirsčiusių po visą platųj pasaulį, tar
pe vienas didžiausių lietuviškumo p laikytojų yra 
savoji spauda.

Pripažįstame spaudai šią reikšmę, bet dažnai su 
ja elgiamės kaip su savo priešu - vengiame ją skai
tyti, prenumeruoti, platinti, joje bendradarbiauti. Ji 
vegetuoja tik mažo būrelio pasišventusių žmonių dė
ka, jai atiduodančių savo laisvalaikį, o dažnai skiriant 
ir nemažai kitų vertybių. Sau pateisinti randame de
šimtis ’’kabliukų": mūsų (turiu galvoje skautiškąją) 
spauda neįdomi, retai mus pasiekia, nieko apie mus 
ten nerašoma, straipsniai tai per sunkūs, tai per 
lengvi, ar iš viso ten tik "peckeliai" rašo...

R'edaktoriai bando pritraukti naujų bendradarbių, 
bet jų pastangos dažniausiai bergždžios - visi baisiai 
užsiėmę, vieni su mokslu, kiti - kadangi tą mokslą 
jau pabaigė, treti... Paklausite skaut. spaudos ad
ministratorių - būtų daugiau prenumeratorių, būtų 
ir žurnalas kitoks, geresnis popierius, daugiau 
iliustracijų. Skelbia skautiškieji žurnalai įvairius 
konkursus, bet ir jų pagalba mažai kas atsiekiama, 
nes mes tam reikalui nerandame nei noro, nei laiko, 
nei dedame reikiamų pastangų...

Liet, skautiškoji spauda pasaulyje nėra gausi. 
Turime du žurnalus: SKAUTŲ. AIDĄ, ir akademikų 
skautų leidžiamą MŪSŲ VYTĮ.. Atskirai rajonai daž
nai leidžia savo atskirus laikraštėlius, kaip pav. 
Anglijos rajonas kad leidžia BUDĖKIME.

Šie laikraščiai daro didelę įtaką mūsų skautiš
kojo jaunimo auklėjime. Ji būtų dar didesnė, jei į 
tai būtų atkreiptas atitinkamas vadovų dėmesys. O 
tuo tarpu to labai ir labai pasigendama. Juk kaip 
galime tikėtis, kad vieneto nariai prenumeruosis 
SKAUTU AIDĄ, jei to vieneto vadas pats jo nesipre- 
numeruoja? Kaip jis gali raginti jaunesniuosius 
brolius-seses skaityti liet, spaudą, jei jis pats jos 
neskaito?

Kad savos skautiškos spaudos neskaito jaunasis 
brolis-sesė dar galima suprasti - jo niekas nepa
ragino, nepaaiškino, ar, kartais, gal jis net nemoka 
lietuviškai skaityti. Bet dažnai net aukštas parei
gūnas neranda reikalo užsisakyti skautišką žurnalą.

Mokykime jaunuosius pamilto savąją spaudą. Bet 
tai padaryti galėsime tik tada, kai ją patys brangin
sime (atsiminkime - "žodis paskatina, pavyzdys pa
traukia!"). Mokykime juos bendradarbiauti savojoje 
spaudoje. Skautiški žurnalai, laikraštėliai laukte lau
kia jaunųjų bendradarbių, jų kūrybos,korespondenci
jų - padėkime, paraginkime, paaiškinkime. Savait
galio mokyklos juos moko lietuviškai skaityti ir ra
šyti. Mūsų - vadovų - pareiga padėti jiems tai pri
taikyti praktiškajame gyvenime. Ir jei to laiku ne
padarysime, greit nereikės nė organizacijų, nė spau
dos, nė viso to, kas lietuviškajai širdžiai brangu.

Vėl ateina metų galas. Čia pat, už durų ir Jubi
liejiniai LSS metai. Pabandykime tad šį spaudos 
reikalą rimtai panagrinėti savo vienetuose, vadijų 
posėdžiuose ir pastatykime taip, kaip jis turėtų 
būti pastatytas.

AUŠRA atnešė Lietuvai atgimimą, dabartinė, 
išeivių-tremtinių spauda padės mums išlikti lie
tuviais!

B.Ž.
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AUGOKISz
ATŠLIAUŽIA GYVATĖ!

Stovyklaujant nenustebk, jei iš
girsi ką nors staiga šaukiant: "Gy
vatė, gyvatė!.." Tokio šauksmo sa
vininkas gali būti mažas vilkiukas, 
mėlynšlipsė skautė ar net sesė 
skautininkė.

Bet koks stovyklautojas,nežiū
rint amžiaus skirtumo, turi būti 
susipažinęs arba turėti bent pa
grindinį supratimą apie gyvates. 
Nors gyvačių įkandimas sudaro 
labai mažą nuošimtį, lyginant jį 
su kitais nelaimingais atsitikimais 
stovyklaujant, tačiau jis yra skai
tomas vienu pavojingesnių nelai
mingų atsitikimų, ypač jei būsi 
įkąstas nuodingos gyvatės.

Pirmiausia siūlyčiau patikrinti 
savo žinias apie gyvates, bandant 
atsakyti į šiuos klausimus. Į juos 
atsakyk TAIP arba NE.

1. Ar gyvatė kanda tik tada, 
kai ji yra susisukus į kamuolį?

2. Ar užmušta gyvatė gali kąsti?
3. Ar gyvatės gali kirsti,būda

mos po vandeniu?
4. Ar nuodingosios gyvatės yra 

pavojingos, kai jos yra dar labai 
mažos?

5. Ar gyvatės nuodai veikia 
nervų sistemą?

6. Ar gyvatės liežuvis yra pa
vojingas?

7. Ar gyvatės kanda naktį?
8. Ar dauguma gyvačių sten

giasi pasišalinti, ar yra linkusios 
pulti?

9. Ar barškuolė gyvatė visada 
barškina prieš puldama grobį?

Dabar gali patikrinti savo ži
nių bagažą apie gyvačių pažini
mą.

1. Atsakymas yra: NE! Gyva
tė gali kąsti iš bet kokios pozi
cijos. Išimtis daroma barškuolei 
(Rattlesnake), vandeninei (Water 
moccasin) ir varinukei (Copper
head). Šios trys gyvatės, be išim
ties, kanda iš susisukusios pozi
cijos. Puolimo metu pasiekiamas 
atstumas svyruoja tarp trečdalio 
ar net iki pusės gyvatės ilgio. 
Būk atsargus ir negalvok, kad 

šešių pėdų ilgumo gyvatė tavus 
nepasieks, stovint vos porą pėdų 
nuo jos.

2. Atsakymas yra: TAIP! Nors 
gyvatė ir yra užmušta, bet jos vi
dinė sistema dar ilgai gyvuoja. 
Praktiškiausias patarimas būtų: 
neimk nuogom rankom jokios, tau 
atrodančios negyvos gyvatės. Jei 
reikia ją paimti, imk su lazdele 
ir būk bent keletą pėdų atstume 
nuo jos galvos.

3. Atsakymas yra: TAIP! Gy
vatė vienodai gali kąsti būdama 
po vandeniu ar žemėje. Tačiau 
jos įkirtimas po vandeniu gali bū
ti mažiau pavojingas, nes įleidžia
mi nuodai tam tikru laipsniu bus 
atskiesti vandeniu.

4. Atsakymas yra: TAIP! Jau
nos gyvačiukės yra nuodingos,kaip 
ir suaugusios. Yra žinoma, kad 
vadinamos "Western Diamond- 
back" jaunos gyvačiukės įkandi
mas gali būti mirtinas.

5. Atsakymas yra: TAIP ir NE! 
Koralinės gyvatės (Coral snake) 
įleisti nuodai yra "NEUROTOXIC" 
ir veikia nervų sistemą. Barš
kuolės, vandeninės ir varinukės 
gyvačių nuodai yra "HEMO
TOXIC" ir veikia kraujo apytakos 
sistemą.

6. Atsakymas yra: NE! Dvi
šakas gyvatės liežuvėlis gal ir 
atrodo pavojingas, bet tikrumoje 
tai yra tik gyvatės jautrumo ir 
skonio pažinimo instrumentas. Tai 
yra labiausiai ištobulintas gyvatės 
"radaras", padedąs jai nustatyti 
net menkiausią virpėjimą, o taip 
pat pajusti svetimą kvapą. Jeigu 
stebėsi gyvatų, matysi, kaip dažnai 
tas dvišakas liežuvėlis išlenda ir 
įlenda burnon.

7. Atsakymas yra: TAIP! Dau
guma gyvačių yra ypač aktyvios 
nakties metu. Užkabinęs gyvatę 
nakties metu, būk tikras, kad ji 
tau kirs! Yra labai patartina lau
žui kuro susirasti dar prieš su
temstant.

8. Atsakymas yra: TAIP! Visos 
gyvatės yra taikingo būdo. Jos tau 
visada nusileis ir stengsis pasi
šalinti, bet... pajutusios, kad pasi

šalinti neturi galimybės - puls ir 
stengsis įgelti.

9. Atsakymas yra: NE!

Iš Amerikoje randamų 250 
skirtingų rūšių gyvačių, tik labai 
mažas skaičius yra nuodingosios: 
jos sudaro vos 15%. Labiausiai po
puliarios nuodingos gyvatės yra 
keturios: Coral snake, water moc
casins, copperheads ir rattle
snakes, Paskutiniosios trys rūšys 
yra sutinkamos beveik kiekvieno
je Amerikos valstijoje, išskyrus 
New Hampshire, Vermont ir 
Maine. Remiantis statistikos ži
niomis, varinukė - copperhead yra 
aktyviausia įkandimu skaičiumi 
Amerikos gyvatė. Tačiau mirtin
gumo atžvilgiu ją toli pralenkia 
"diamondbačk rattlesnake". Pa
staroji savo įkandimu yra daugiau
siai nuodų įleidžianti gyvatė.

Kalbant apie nuodingąsias gy
vates, reikia žinoti, kad ne visi 
gyvačių įkirtimai yra mirtini. Tik 
labai mažas skaičius žmonių yra 
mirę nuo nuodingosios gyvatės kir
čio. Šių dienų medicinoje vartojami 
serumai arba priešnuodžiai yra la
bai efektingi.

’ KAIP SAUGOTIS
Geresnei apsaugai nuo gyvačių 

įkandimo yra pravartu arčiau su
sipažinti su jų gyvenamom vietom 
ir pažinti pačią gyvatę. Stovyklau
jant nepažįstamoje aplinkoje, vi
suomet patartina gyvačių klausimą 
išsiaiškinti su vietos valstijos po
licija, parkų tarnautojais arba su 
vietiniais gyventojais: ar gyvatės 
toje apylinkėje yra sutinkamos, ar 
daug jų yra ir kokios dažniausiai 
randamos?

O tu pati, sese-broli, turi tu
rėti supratimą ir turi mokėti at
pažinti nuodingas gyvates. Barš
kuolės gyvatės (jų kelios rūšys!) 
savo tarpe skiriasi dydžiu, bet vi
sos turi kaulinius barškalus uode
gos gale. "Water moccasins" arba 
dar kitaip vadinamos "Cotton
mouths" lengvai išskiriamos iš ki
tų su savo balta burna. "Copper
heads" turi senovinio smėlio laik
rodžio ornamentą per visą savo 
ilgį ir vario spalvos galvą. 
"Coral" gyvatė, sutinkama tik pie
tinėse Amerikos valstijose, turi 
juodą galvą ir spalvotus žiedus, 
raudonos, geltonos ir juodos spal
vos. Geltonos spalvos žiedas vi
suomet skiria kitas dvi spalvas.

Būk visuomet atsargus, kai esi 
prie uolinių atplaišų, iš akmenų
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sukfautuų tvorų, nuvirtusių senų 
medžių ar sukrautų pūvančių mal
kų. Tokias vietas gyvatės labiau
siai mėgsta. Niekada nekišk rankų 
į skyles tarpe akmenų, medžio 
kamienų arba po jais. Jei einant 
reikia perlipti nugriuvusį medžio 
kamieną, pirmiausiai atsistok ant 
jo, pasižiūrėk, kas yra antroje 
pusėje, ir tik tada lipk! Niekada 
nesėsk ant krūvos akmenų ar me
džio kamieno, jų gerai neapžiū
rėjęs.

Jei stovyklavietei reikalinga 
parinkti vietą, išsirink tokią, kuri 
yra švari nuo gamtinių saslavų. 
Nestatykpalapinės arti uolėtų skal- 
dų. Jeigu žinai, kad stovyklauji 
tokioje vietovėje, kur gyvatės yra 
sutinkamos, nemiegok ant žemės. 
Nevaikščiok naktį arba kada mato
mumas yra blogas. Tą, ką gali ma
tyti, gali tave apsaugoti nuo gyva
tės įkandimo. Visuomet vartok ati
tinkamus drabužius. Guminiai ba
tukai ar trumpos kelnės yra nepa
tartina dėvėti tokiose vietose, ku
rios yra žinomos gyvatėmis. Sto
vykliniai aukšti batai ir storos 
medžiagos ilgos kelnės yra prak
tiškiausi. Jei tektų stovyklauti vie
tovėje, kuri yra žinoma turinti daug 
gyvačių, stenkis vienas nenuke
liauti per toli nuo stovyklavietės. 
Jei kelionė būtina, neškis drauge 
su savimi pakietėlį "Snake-bite- 
kit", o taip pat ir pirmos pagal
bos pakietėlį. "Snake-bite-kit" 
yra mažas ir lengvas pakietėlis, 
turįs reikalingus instrumentus ir 
vaistus nuo gyvatės įgėlimo. Mi
nėtoji apsaiugos priemonė yra ne
brangi ir gaunama kiekvienoje 
sporto reikmenų krautuvėje ar 
vaistinėje.

JAU ĮKANDO!
Nežiūrint visų atsargumo prie

monių, tu pats ar kas nors iš tavo 
draugų bus gyvatės įkirstas - ką 
tokiu atveju daryti? Pirmiausia - 
nepulk į paniką ir neišsigąsk! Įsi
tikink, ar tikrai tai yra gyvatės 
įkandimas. Galbūt tu ją matei, bet 
ar esi tikras, kad ji tau įkando? 
O gal kartais žengiant žingsnį at
gal krūmo šakelė kirto per koją? 
Nuodingosios gyvatės įkandimo 
vieta paženklinama dviem mažom 
skylutėm. Tai žymės, palikusios 
nuo jos dantų, per kuriuos įleido 
nuodus. Paprastoji gyvatė paliks 
pradrėskimo žymų. Nuodingos gy
vatės galva primena strėlės gal
vutę, kuri susiaurėja prie burnos 
angos. Paprastos gyvatės galva

yra daugiau apvali - ovalinės for
mos. Paprastos gyvatės įkandimo 
vietą reikia švariai nuplauti muilu 
ir vandeniu ir stengtis 11 sužeistą
jį" pristatyti pas gydytoją. Labai 
galimas dalykas, kad bus reikalin
ga duoti "tetanus" skiepą. Tačiau 
jei pasitaikytų, kad įkandimas yra 
nuodingos gyvatės, stenkis atpa
žinti gyvate^ o jei yra galimybė - 
užmušk ją, kad galėtum vėliau pa
rodyti gydytojui tikro atpažinimo 
reikalui. Bet... dabar jau nėra lai
ko gyvatėms medžioti... Svarbiau
sias dalykas - kad įkąstas asmuo 
kuo mažiau judėtų. Jis tuoj pat 
turi atsigulti ir įkąstą vietą lai
kyti žemiau viso kūno. Jeigu įkan
dimas yra į ranką ar koją, reikia 
uždėti suveržiama raikštį apie 
2-4 inčus aukščiau įkandimo vie
tos - tarp įkandimo vietos ir šir
dies. Raikščio nesuveržti per stip
riai, kad nesustabdytum pagrindi
nės kraujo cirkuliacijos. Kas 15 
minučių toks raikštis turi būti 
atlaisvinamas vienai minutei. Jei 
gydytojas yra netoli, nelaimin
gasis turi būti tuojau pas jį pri
statytas, nenuimant veržiamojo 
raikščio, stengiantis įkandimo vie
tą laikyti žemiau viso kūno. Jokiu 
būdu įkąstam negalima eiti - jis 
turi būti nešamas! Jokiu būdu ne
galima duoti bet kokio alkoholinio 
gėrimo. Alkoholis pagreitina krau- 
j apytaką! Jei su savimi turi 
anksčiau minėtą "kit", dar kartą 
perskaitęs nurodytas instrukcijas, 
naudok. Ten rasi guminius "puo
dukus" nuodams ištraukti, medi

G. Plačo nuotr.

cinišką sterilizuotą peiliuką, už- 
veržimo tvarstį ir bonkutę ar tū
belę su priešnuodžiais. Užveržus 
raikštį, peiliuku prapiauk mažą 
kryželį tarpe paliktos įkandimo 
žymės. Toks kryželis turėtų būti 
nedidelis, 1/8 inčo gilumo ir 1/4 
inčo ilgumo. Jei įkandimas pasitai
kė į rankos ar kojos pirštus, rei
kia būti labai atsargiam su kry
žiuko piovimu. Yra visuomet ga
limybė sužeisti nervą. Negalima 
daryti kryžminio plovimo, jei įkan
dimas yra arti venos. Iš praplautos 
vietos kraujas turi pamažu sunktis, 
bet ne bėgti. Virš praplautos vieto's 
uždėk guminį traukiamą puoduką.

Jei tokio puoduko neturi, su sa
vo burna iščiulpk praplautą vietą, 
tuojau išspiaudamas kraują. Toks 
čiulpimas turi būti daromas iki 
pasieksi gydytoją arba iki sutini
mas atslūgs. Toks praplovimas 
ir žaizdos valymas yra būtinas 
laike 30 minučių nuo įkandimo. 
Tačiau pats svarbiausias dalykas 
yra nuodingos gyvatės įkąstą as
menį pristatyti gydytojui, kur bus 
suteikta reikiama medicininė pa
galba.

Paskutinis patarimas: neįsi
kalbėk, jog bijai gyvačių ar jų 
įkandimo! Gyvatės nebūna po kiek
vienu akmeniu ar medžio kamienu. 
Yra f aktas, kad stovyklautojai, sto
vyklavę eilę metų vietovėse, kurios 
žinomos, kaip gyvačių mėgstamos 
vietos, nėra matę ar sutikę nuo
dingos gyvatės. Tegu jokiu atveju 
gyvačių baimė nesulaiko tavęs nuo 
stovyklavimo. Savo mintyse visuo
met prisimink skautų šūkį: "Būk 
pasiruošęs!" Ši mintis ir truputis 
žinių apie gyvates - tai ir yra vis
kas, ką kiekvienas stovyklautojas 
turi žinoti.

Romas Pakalnis

16

16



GINTARO STOVYKLOS 
DIENORAŠTIS

(Chicagietės Prisiminimai)

Šeštadienis, rugpjūčio 26.
Po 23 valandų Greyhoundo au

tobusu, anksti rytą atsiradom Bos
tone. Čia mus labai maloniai pasi
tiko p.p. Dilbai ir gražiai priėmė: 
7 vai. ryto jie jau laukė mūsų su 
gardžiais pusryčiais ir visokiais 
patogumais. Tada keliavom jų ma
šina dar apie 2 1/2 valandos, kol 
atsiradom Barnstead, Atlanto ra
jono skaučių ir skautų Aitvaro sto
vykloje. (Ten buvo įsikūrusios ir 
Gintaro bei Ąžuolo Mokyklos).

Atvykusios į stovyklą, labai nu- 
stebom dideliu jos plotu - rajonai 
taip toli vienas nuo kito.

Nuotaika krito, kai reikėjo savo 
sunkius maišus tempti stačiu kal
nu, nors vadovės ramino, kad tai 
mums gera praktika pačioj pra
džioj. O mes beveik trūkius gavo
me betempdamos! Iš visko atrodė, 
kad čia bus tik vien darbas. Dvi 
atvažiavusios sesės to visai nesi
tikėjo, todėl nutarė persikelti į 
Aitvaro stovyklą - gal ten bus 
lengviau! Kitos pasiryžom nepasi
duoti.

Pagaliau vakare, po dienos dar
bų, kritom į savo maišus kaip ne
gyvos!

Sekmadienis, rugpjūčio 27.
Po pirmos dienos įspūdžių mie

gas buvo kietas: iš ryto budinčiai 
skilčiai paskambinus skambaliuku, 
vis dar neužteko miego.

Atlanto rajono stovyklos ati
daryme Gintaro ir Ąžuolo Mo
kyklų dalyviai buvo atskirai pa
sveikinti ir jiems buvo skirta daug 
dėmesio. Mums, gintarietėms, tas 

padarė didelį įspūdį, nes mus iš
skyrė iš kitų ir laikė "geromis 
būsimomis vadovėmis". Yra sa
votiškai įdomu atlikti beveik ne
nugalimus uždavinius!

Pirmadienis, rugpiūčio 28.
Dienotvarkei nusistovėjus,mes 

jau jaučiamės kaip namie. Po at
liktų vakarykščių pionerijos darbų 
labai galim pasididžiuoti ir pa
baigtu produktu ir pūslėmis ant 
rankų. Keista, bet šioj stovykloj, 
nors esam suvažiavusios iš dau
gelio skirtingų vietovių, visos labai 
greit susidraugavom. Turbūt dėl 
to, kad siekiame' to paties tikslo 
ir kartu galime padejuoti, kaip čia 
mums yra sunku.

Gintaro Mokykla suskirstyta į 
tris skiltis: Bičių, Vynuogių ir Vil
ties Klajūnių, turinčių savo pasto- 
vykles. Tad visos turime daug at
sakomybės, bet galime didžiuotis 
ir savo savarankiškumu.

Antradienis, rugpiūčio 29.
Rytą sunku keltis, nes nauja 

diena neatneša daug pasikeitimų - 
rutina jau nustatyta. Sesės, kurios 
užstato laikrodį anksčiau atsikelti, 
tingi: apsisuka ir toliau miega. Bet 
kiekviena diena atneša ir naujovių. 
Po pietų buvome pavaišintos le
dais, kaip iš dangaus atsiustais, 
o taip pat ir gėrimais. Jų išdali
nimas turėjo tikslą: paaiškėjo,kad 
tuščios skardinėlės bus reikalingos 
mums naudoti. O po to - dar vienas 
netikėtumas: ėjome maudytis. Va
dovės buvo sakiusios,kad gintarie- 
tės tam neturi laiko, bet šiandien- 
išimtis. Vandenyje lyg ir visus ne
pasitenkinimus nuplovėm. Grįžus -

LIETUVOS
N AC OX A i ’NE 
.M MAŽVYDO 
B L 1OTEKA 

vėl įtempimas: v.s. A. Saulaitis 
ateina vakarienei, tad virėjos dvi
gubai stengėsi!

šv. mišios naktį su Ąžuolo Mo
kyklos dalyviais padarė mus susi
kaupusiomis ir šiek tiek rimtes
nėmis...

Trečiadienis, rugpiūčio 30.
'Rytą atsikėlus, sesės Vynuogės 

pranešė, kad naktį jas buvo aplankę 
broliai ąžuoliečiai. Išsigandusios, 
jos vijosi ir bandė juos pagauti, 
bet nepasisekė. Tad rytą, suradu- 
sios jų pėdsakus, juos išliejo ir, 
kai išdžius, galės brolius teisin
gai apkaltinti. Rytą, virdamos pus
ryčius, jaučiamės labai savaran
kiškos ir didžiuojamės, kad suge
bam taip anksti išsiristi iš lovų 
ir savo mažoj lauko virtuvėlėj iš
kepti tokių skanių blynų!

Vėliau sulaukėm viešnių, ku
rios mums skaitė paskaitą. V.s. 
A. Saulaitis šiandien mums kal
bėjo apie skautų ideologiją. Vaka
re pas gintarietes buvo bendras 
laužas.

Ketvirtadienis, rugpiūčio 31.
Negalime skųstis: šiandien vi

sai skirtinga diena nuo kitų. (Sunku 
rašyti, nes sesės Klajūnės atsivežė 
ragą ir joms jį pučiant, broliai 
ąžuoliečiai atsako savu).

Šiandien po pietų visos 3 skiltys 
ėjom prie ežero statyti plaustų - 
kiekviena skiltis atskirai po vieną. 
Buvo labai įdomu. Mes, Bitės, 
greičiausiai ir geriausiai pasta
tėm, nes kitų plaustai tuoj pat pa
skendo. Mes po vieną išplaukėm į 
ežerą. Tuo tarpu buvom.davusios 
sesei Laimai Kiliulienei savo 
šlipsus palaikyti. Broliai, atvykę 
su canoes, pagriebė juos ir nu
plaukė sau. Klausimas: ar gausim 
juos atgal?!

Jau pasidarė tradicija svečius 
vaišinti vakariene pas save. Bro
liai ąžuoliečiai pas mus ateina, o 
mes pas juos nueinam. Žinoma, 
ne visos - tik skiltininkės.

Penktadienis, rugsėjo 1.
Seniai turėtas mūsų noras iš

sipildė: šiandien išėjom į ilgą iš
kylą skiltimis. Bitės maisto prir 
krautom kuprinėm išėjom pirmos, 
sekdamos tik žemėlapį. Pietums 
valgėm sumuštinius, o vakarienei 
turėjom iškepti "shish-kebab',';. 
Iškyla, brolio Gintaro nuomone, 
truks 6 valandas (vien tik ėjimas 
iki iškylavietės). Bet mums atsi
tiko kitaip, aklydom. Gerai būtų, 
kad visi taip paklystų, kaip mes: 
aplenkėm tuos kalnus, kuriais tu
rėjom lipti ir iškylavietėj atsira
dom 4 valandom anksčiau už kitas.
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WASAGOJE STOVYKLAVO
C LEVE LANDO SKAUTfJA

VI. Bacevičiaus nuotraukos.

1. Stovyklos kapelionas buvo tėvas kun. R. Ša
kalys. 2. Brolių įžodis. 3. Veteranai skautininkai 
Šenbergai ir A. Kavaliūnienė stovyklavo su Cleve- 
lando skautija. 4. Neringos sesės skautiškų progra
mų pašnekesyje. 5. Sesės - broliai ekškursuoja 
Georgian Bay vandenimis. 6. Draugininkas s.v. A. 
Nasvytis užriša kaklaryšį broliui A. Bliumentaliui. 
7. Neringietės rikiuotėje. 8. Didįjį stovyklos laužą 
užkuria tuntininkai S. Kersnauskaitė, P. Butėnas ir 
V. Staskus. 9. Ryte po nakties žaidimo: pagautą 
brolį sesės pririša prie savo vėliavos stulpo. 
10. Skautiškos pratybos: taip - kraunamas vienas 
skautiškų laužų. 11. Stovykloje darbų netrūksta.
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kalus. Maistas-buvo "gourmet" 
stiliaus. Nustebom, kad tokį mais
tą galima pasigaminti lauže.

Sekmadienis, rugsėjo 3.
Atsikėlusios pamatėm, kad ly

ja. Bet vistiek reikia pusryčius 
gamintis. Tai dar neblogai, bet po 
pietų turėjom virti savo iškilmin
gą vakariene - per lietų!.. Darėm 
balandėlius. Šiandien laikėme savo 
egzaminus. Klausimai buvo sun
kūs, pusės jų net nežinojome.

Vakarienei kepėme balandė
lius, o broliai jautienos kepsnį ir 
viščiukus, kompotą ir 1.1. Valgy
damos stebėjomės, kokios mes 
pažangios skautės jau esam - tas 
maistas-buvo toks skanus, lyg iš 
Conrad Hilton viešbučio! Po to 
įvyko abiejų stovyklų uždarymas. 
Tamsoje ėjom į laužą, kuriame 
brolis Česius ir sesė Laima Ki
liuliai buvo paruošą programą. 
Apmąstydamos grįžom tamsoje-į 
savo pastovyklą, susikabinusios 
rankomis. Vakarinės maldos me
tu visos pradėjo verkti; sesė Lai
ma, žodį tardama, irgi liūdėdama 
ašarojo. Visoms taip buvo liūdna 

sartis...
Kitos atropojo riešus išsinarinu
sios, dūsaudamos. Ir kaip jos su
pyko, kai sužinojo, jog mes taip 
lengvai atvykom! Iškepėm vaka
rienę. Tada atvažiavo sesė Milu- 
kienė. Parvedė musbr.Špakauskas 
per mišką - visiškai be "batarei- 
kų". Visos ėjom įsikibusios viena 
į kitą. Nuo pusiaukelės grįžom na
mo vienos, nesbr.Špakauskasmus 
paliko ir nuvažiavo atgal į stovyklą.

Šeštadienis, rugsėjo 2.
Po iškylos šį rytą leido mums 

miegoti ilgiau; gal ir dėl to, kad 
sesė Laima nepranešė virtuvei, 
kad mes valgysime pusryčius. Ne
svarbu, nes vistiek ilgai nemiego
jome. Broliai ąžuoliečiai, grįžę 6 
vai. ryto, įbėgo į mūsų rajoną mū
sų pažadinti. Po to vėl užmigom. 
Per užsiėmimus turėjome ruošti 
stotis "RODOM-DAROM" paro
dai. Mūsų skiltis turėjo pirmąją 
pagalbą. Kitos stotys savo uždavi
niu turėjo kelio ženklus, dar kitos - 
lapų siluetus ir 1.1. Paskutinė stotis 
buvo vadovų, kurie kepė maistą ir 
mokė mus, kaip paruošti "verkian

tį kotletą" ."kiauląmiegmaišyje", 
"jautieną palapinėje" ir kt. patie-

Pirmadienis, rugsėjo 4.
Šiandien buvo atsisveikinimo 

diena. Visos liūdėjo, kad baigiasi 
stovykla. Na, gerai bus ir namo 
parvažiuoti - išsimaudysime! Pa- 
valgiusios pusryčius atsisveiki
nom, atvažiavo ir mūsų globėjai. 
Mus atsigabeno p.p. Veltai ir savo 
namuose taip priėmė, kad jautė
mės lyg namie. Gaila palikti Gin
taro Mokyklą, bet galim ir didžiuo
tis gautu pažymėjimu ir įsigytom 
skautiškom žiniom. Išmokom su
gyventi su kitomis sesėmis. To 
kitose stovyklose dar nepatyrėm, 
nes niekad iš tokių skirtingų vie
tovių dar nebuvom sugrupuotos. 
Nuotaika buvo gana gera. Kažin 
ką apie mus galvoja Gintaro ir 
Ąžuolo Mokyklų vadovai? Ar jie 
buvo mumis patenkinti?

O dabar... sudiev, Gintaro Mo
kykla!

vyr. sk. psl. Guoda Jelionytė, 
Čikaga

DAINAVOME PRIE 
ŽVAIGŽDYNO LAUŽU

Skaitau ir skaitau apie vyku
sias skautų stovyklas, bet nema
tau spaudoje apie švento Bernar
dino kalnuose stovyklavusias skau
tes ir skautus. Nemanau, kad nors 
vienas vienetas būtų taip aukštai 
kalnuose turėjęs savo stovyklą, 
kaip laimingieji Los Angeles tuntų 
skautai.

8000 pėdų aukštumoje išdygo 
mėlynų, žalių palapinių stovykla. 
Suvažiavo, subangavo miškas rug- 
piūčio 12 dieną: atidarėme Žvaigž
dyno stovyklą. Čia nepaprastai 
gražus dangus ir matosi visi 
žvaigždynai. Mūsų sesei tuntinin- 
kei ir kilo mintis pavadinti sto
vyklą ŽVAIGŽDYNU. Vadovės pri
tarėm, nes tikrai žvaigždės lyg 
ranka pasiekiamos danguje. Kūrė
si skiltys: AUŠRINĖS, PEGASOS, 
KRINTANČIOS ŽVAIGŽDĖS, MĖ
NULIO VAIKAI,SAULYTĖS,ŠIAU
RINĖS ir KOMETOS. Vadovės pa
sivadinome ERDVIU. SONATOMIS. 
Į tą būrį įsijungė mūsų gailestin
goji seselė Birutė Prasauskienė.

Apsitvarkiusios sesės skubėjo 
į pirmą laužą, kur jau broliai lau
kė. Dainavom, dainavom, rodėm 
savo išdaigas ir stovyklinis paš
tas tikrai darbingas buvo - kiek

viena po laišką gavo.
Dienų temos buvo iš anksto 

numatytos, kas rytą lentoje iška
binamos, tad skautėms nebuvo sun
ku užsiėmimus atlikti. Darbščios 
ir tvarkingos skiltys vėliavų nu
leidimo metu atžymimos, gauda
mos teise perimti stovykos garbės 
gairele.

Sumanios vyr. skautės, kurios 
sudarė junjorių štabą, pasivadi
nusios KOMETOMIS, tvarkingai ir 
jautriai prižiūrėjo savo jaunesnes 
seses.

Visoms ir visiems labai pa
tiko skautiškų varžybų diena. Mū
sų sesės toli pralenkė brolius ne 
tik morzėje, pirmoje pagalboje, 
bet ir mazgų rišime.

šių metų stovykla tapo pašven
tinta ir apdovanota gražiu lietu
viškų ornamentų kryžiumi. Sto
vyklos atidarymo proga suvažiavo 
didelė Los Angeles lietuvių visuo
menės dalis. Prelatas J. Kučingis 
laikė šv. mišias, skautų bičiuliai 
visus skaniai pavaišino savo dar
bo šviežiomis dešromis. Tėveliai 
ir svečiai apžiūrinėjo stovyklas ir, 
dėkodami vadovams už tikrai lie- 
tuviškai-skautiškai mokomus vai
kus, išvažiavo namo.

Surengėme skaučių stovyklos 
savivaldos dieną. Sesės iš pradžių 
nustebusios, vėliau nudžiugusios 

tvarkė visą stovyklos dieną, vedė 
užsiėmimus.

Antro patyrimo skautės turėjo 
30 mylių žygį ir naktinę iškylą, 
kuri joms buvo labai įspūdinga 
ir naudinga. Skautės su užside
gimu įsigijo naujų specialybių,ku
rios ir kasdieniniame gyvenime 
yra reikalingos. Stovyklavimo me
tu buvo tik lietuviškai kalbama; 
kuri nemokėjo, stengėsi išmokti.

Vyr. skautė kandidatė Dana 
Araitė pasiruošusi išlaikė egza
minus ir, saulutei tyliai kylant 
per kalnų viršūnes, davė įžodį. 
Pasižadėjo palaikyti ryšius su 
skaučių organizacija ir būti jau
nesniųjų vadovė. Lauželiui sma
giai spragsint, braukėm ašarą ir 
dainavom apie brolįpartizanąLie
tuvos miške.

Daug darbo ir energijos įdėjo 
stovyklos viršininkė s. Irena Vil
kienė. Darbščios padėjėjos pa- 
skautininkės Vanda Zelenienė,Da
nutė Balčienė, Danutė Basiulienė 
nešė stovyklos pasisekimą ant sa
vo rankų. Lauksim kitos vasaros, 
kitos stovyklos. Šiuo metu kalnuo
se siaučia lietaus ir sniego audros, 
kurios pagirdo išdžiūvusias pušai
tes ir neleidžia ežerui išdžiūti.

ps. Danutė Balčienė, 
Palangos Tuntas
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Prie Nerijos naujosios vėliavos (iš 
kairės): Vid. Raj. vadeivė s.I.Ke- 
relienė, Nerijos tunt, ps. A. Jova- 
rauskienė ir vėliavos krikštatėviai 
Miecevičiai $•

Bendroje Chicagos sesių-bro- 
lių šv. Jurgio iškilmingoje suei
goje buvo pašventinta Nerijos tun
to vėliava. Vėliavos kūmai buvo 
p. I. Miecevičienė ir tėvūnas K. 
Miecevičius, šventinimo apeigas 
atliko ps. kun. A. Kezys, S.J.

Šia nepaprasta proga buvo su
kurtas ir specialus tunto šūkis:

- Mes su vėliava baltąja 
Žengiame pirmyn tvirtai, 
Kilnią skautišką idėją 
Palydės ir mūs laivai.

Tunto vėliavos mecenatai: p. 
I. Miecevičienė ir v.s. Pr. Nedas.

A.J.

Worcesterio sk. sporto vadovai ps. 
D. Domantienė ir ps. T. Prapuole
nis su dovanomis 17-toje Atlanto 
n-olV'no sporto šventėje.
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Sesei A.' Malašauskienei skaitant 
aktą , "kūmai" pasiruošę krikšto 
apeigoms, -f“

Ateina naktis... Worcesterio vil
kiukai praėjusioje pavasario šven
tėje.
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NERIJOS ŪDRYTĖS
SPORTO ŠVENTĖJE

Pabundame - saulėtas rytas. 
Šiandien yra sporto varžybos rei
kia pasiruošti. Nuvažiuojame į 
Buco daržą. O kokia erdvė čia! 
Taip smagu. Prasideda'varžybos. 
Pakeliame vėliavą ir žygiuojame 
į aikštę. Kaip visuomet, pirmas 
žaidimai - gerojo mazgo suriši
mas. Kai kurios esame naujos, 
tai nežinome šio mazgo, bet vis 
tiek rpėginsime surišti. Sutrukdo 
mus švilpukas. Baigiasi žaidimas. 
Seka .trijų kojų lenktynės, bonkos 
nešimas ir įvairūs kiti žaidimai. 
Mūsų mėgiamiausias yra klūčių 
kelias. Krintam nuo stovių, pame
tant sviedinį, pagalvojame gal nie
kas nematė. Bet brolis vadovas 
šaukia grįžti atgal, pradėti iš 
natjjo. Gal šį kartą pasiseks ge
riau. Pagaliau pereiname visas 
klūtis be klaidos. Grįžtame su vie
nu parašu daugiau. Perleidžiame 
sekančiai sesei.

Žaidimus baigus - pertrauka 
prieš kvadrato rungtynes. Mes, 
Nerijos ūdrytės, žaidžiame prieš 
laimėtojas - Aušros Vartų tunto 
paukštytes. Stipriai kovojame ir 
laimime. Laimime keturius svie
dinius, kuriuos mums įteikia prieš 
vėliavos nuleidimą, sporto varžy
bų pabaigoje.

Nerijos tunto ūdrytės, dėkoja
me visiems prez. Smetonos įgulos 
budžiams už šią smagią dieną. 
Ypač dėkojame broliui Kunstma- 
nui, kuris sugalvojo ir pravedė 
jaunesnių skautų-čiųžaidimus. Ti
kimės pasimatyti sekančiose spor
to varžybose.

Rasa Jovarauskaitė

PAS TORONTO
VAIDILUTES

Spalio 3 d. vyr. skaučių Vai
dilučių ugnelės dr-vės sueigoje 
atsisveikinta su ps. sesele Igne. 
Išvykstančiai iš Toronto įteikta 
juosta su atitinkamais žodžiais. 
Sueigoje buvo pakviesta vyr. skau
čių globėjos pareigoms ps. seselė 
Dalia. Taipgi atsisveikinta su sese 
Egle Jonaityte, išvykstančia studi
juoti į Prancūziją.

Spalio 15 d. dr-vės sueigoje 
išrinkta nauja draugininke si. 
Giedrė Vasiliauskaitė, adj. v. si. 
D. Steponaitienė.

Birželio išvežimų minėjimas 
Detroito skautų šeimoje: pamaldos 
už išvežtuosius šv. Antano bažny
čioje.

K. Sragausko nuotr.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
AKADEMINĖS LEIDYKLOS PASTOGĖJE

Neseniai pradėjusi savo veiklą 
Akademinės Skautijos leidykla, 
šiomis dienomis išleido stambų 
veikalą - gen. Stasio Raštikio tre
čiąjį atsiminimų tomą. - Laikas 
ir Įvykiai. Knyga616psl.,atspaus
dinta "Draugo" spaustuvėje. Kaina 
knygų rinkoje 15 dol., tačiau užsi
sakantieji iš anksto prenumeratos 
keliu gali gauti už 12 dolerių. Visi

Detroitiečiai R. Čerškutė, S. 
Anužis, V. Kasputis ir V. Skiotytė 
padeda vainiką šv. Antano bažny
čioje išvežtųjų atminimui.

K. Sragausko nuotr.

akademinės skautijos nariai, skau
tų-čių vadovai, skautininkai,skau
tai vyčiai, vyresnės skautės kvie
čiami šią knygą užsisakyti ir tuo 
paremti Akademinės skautijos 
darbus.

Leidykla jau yra išleidusi sesės 
J. Saulaitytės poeziją, netrukus pa
sirodys s. N. Užubalienės knyga 
jaunimui.
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Vyr. skaučių ir sk. vyčių 
sąskrydžio dalyviai Clevelande 
Kapų Dienos savaitgalį.

J. Garlos nuotr.

Vyčiai ir vyr. skautės klauso 
Pūkelevičiūtės paskaitos.
f

’T J. Garlos nuotr.

PALČIAUSKAI ĮSIKŪRĖ 
FLORIDOJE

Kazimieras ir Valė Palčiaus- 
kai, ilgamečiai skautų-čių orga
nizacijos darbuotojai ir vadovai, 
daugiau kaip 20 metų išgyveną 
Cicero, III., persikėlė gyventi į 
St. Petersburg Beach vietove, 
Floridon, kur jie nusipirko nuo
savus namus. Vietovė graži, van
denynas tik už poros blokų.

Skautininkas K. Palčiauskas 
mums rašo: "Naujoj vietoj savi
jauta dar nenusistovėjusi. Dauge
lis dalykų neįprasta, kaip esti ii- 

esnį laiką gyvenant vienoje ir 
oje pačioje vietoje. Be to, dar ir 

įsikūrimo rūpesčiai".

ŠATRIJOS
GERASIS DARBELIS
Prieš kurį laikąs Australijos 

Rajono Vadas kreipėsi į tuntus, 
prašydamas parinkti aukų į var
gą patekusiam Lietuvos Skautų įkū
rėjui Petrui Jurgėlai. Geelongo 
Šatrijos tuntas šiam reikalui su
rinko savo kolonijos tautiečių tar
pe 101 dol. Gražus . labdaringas 
gerasis darbelis, kurį tuntas at
liko. Pinigai jau persiųsti broliui 
Jurgėlai, o banke išimant tarptau
tinį čekį Amerikos doleriais išėjo 
lygiai $120.

22

22



Lazdynų Pelėdos .d-vė (iš St. "Pelėda" * ps. Jokubynienė 
Catharines) iškylauja Romuvos džiaugiasi - tuoj bus valgyti! 
apylinkėse.

Vyr. sktn. V. Šenbergas įteikia 
v.s. Pr. Karaliui 140 dol. čekį nu
pirkti penkis Cleveland© Liet. Na
mų paskolos lakštus; skautininko 
aukos tikslas paremti naują Lieti 
Namų statybą ir kad skautai jaus
tųsi tų namų dalininkai.

VI. Bacevičiaus nuotr.

SESERIJOS SPAUDOS
VAJAUS PADĖKA

Vyriausios Skautininkės v.s. 
L. Milukienės ir Seserijos Iždinin
kės vyr. sk. G. Kulpienės vardu 
norėčiau padėkoti visoms sesėms, 
kurios savo aukomis prisidėjo prie 
Seserijos Spaudos Vajaus pasise
kimo.

Atrodo, kad visos jaučiame ir 
suprantame šių dienų Seserijos 
problemas ir, kiek sąlygos leidžia, 
stengiamės viena kitai padėti. Va
jus baigėsi liepos 31 d., surinkta 
$1,282.50.

Dar yra negrąžintų lapų. Labai 
visų laukiame, nes ir menkiausia 
auka yra labai brangi.

Buvau labai pradžiuginta gau
siu ir greitu skautininkių ir paski
rų vienetų atsiliepimu į šį prašy
mą. Tikiuosi, kad mūsų darbo 
vaisiai nenueis veltui ir bendro
mis jėgomis atsieksime savo už
sibrėžtus tikslus.

Tariu Jums nuoširdų skautišką 
ačiū!

Budėdama,

s. Irena Jankauskienė 
Vajaus vedėja

SESERIJOS SPAUDOS 
VAJAUS AUKOTOJAI

Atlanto R a jono Seserija $200.00
s. Ona Jusienė
(surinkta aukų lapu) 110.00

VILIJA New Yorko vyr.
skaučių židinys 

TĖVIŠKES vietininkija
Hartford, Conn.

s. J. Budrienė
(surinkta aukų lapu) 

New Yorko židinienės
(surinkta aukų lapu) 

PALANGOS tuntas, 
Los Angeles, Calif.

NERIJOS jūrų skaučių 
tuntas, Chicago, Ill.

ps. P. Saplienė 
(surinkta aukų lapu)

s. D. Balčienė
(surinkta aukų lapu) 

s. N. Užubalienė 
Clevelando židinys 
ŽEMAITĖS d-vė, 
Philadelphia, Pa.

s. A. Pažiūrienė 
(surinkta aukų lapu) 

v.s. M. Barniškaitė 
s. M. Gverzdienė ■
(surinkta aukų lapu) 

AUŠROS VARTŲ tuntas,
Chicago, Ill.

KUN. BIRUTĖS vyr.
skaučių d-vė, Toronto, 
Ont.

100.00

75.00

70.00

65.00

50.00

45.00

39.00

36.50
30.00
25.00

20.00

28.00
20.00

19.00

15.00

12.00

PO $10.00:

BIRUTĖS d-vė, Delhi, Ont., s. S. 
Gedgaudienė, s. Ilona Gražytė, s. 
I. Jonaitienė, s. L. Kiliulienė, s. 
Lydia Matonienė, s. R. Micutaitė, 
v.s. L. Milukienė, s. N. Mocku- 
vienė, s. A. Paliulienė (surinkta 

aukų lapu), s. M. Slabokienė, v.s. 
S. Statkienė, s. M. Švarcienė, s. 
M. Tumienė, P. ir O. Zailskai, 
s. S. Šatienė.

Kitos buvo smulkesnės aukos 
(dėl vietos stokos neišvardintos). 
Jų buvo $98.00.

Ps. M. Butkienė prisiuntė $65.00 
savo mirusios mamytės Helenos 
Gedgaudienės vardu. Aukojo lai
dotuvių metu Šie asmenys: Dr. ir 
J. Bakšiai, Z. ir I. Girsvainiai, 
J. ir A. Kavaliūnai, K. ir R. Krei
vėnai, G. ir V. Lapėnai, A. ir L. 
Luneckai, K. ir J. Valdžiai, Lai
ma Vitkauskienė.

Viso surinkta $1,282.50
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