
Šokėja - K. Šimonio paveikslas

.1 - IDAS BALANDIS
1973 Nr. 4

1



APRIL 1973 BALANDIS

SKAUTU AIDAS THE SCOUTS ECHO j
A Lithuanian youth Magazine, published monthly • 
except July and August by The Lithuanian Scouts ; 
Association. Not for profit Illinois Corporation.

Subscription $5.00 yearly, $3.00 halfyearly, single • 
copy 50c. ’

e Office of Publication:
Skautu Aidas ’
6840 So. Campbell Ave.,
Chicago, ILL. 60629 ;

® Editor in Chief Juozas Toliušis
7220 So. California Ave. ;
Chicago, ILL. 60629 •

® Managing Editor A. Orentas
6840 So. Campbell Ave. ;
Chicago, ILL. 60629 «

Second Class postage paid at Chicago, Illinois ;
GARBĖS LEIDĖJAI:

SKWa <ao®as
Oficialus LIETUVIU SKAUTU S-GOS organas

Įsteigtas 1923.III.15 Šiauliuose, Lietuvoje

Leidžia LSS Tarybos Pirmija

Prenumerata: metams - $5.00, pusei m. - $3.00, pask. nr. - 50c
Garbės prenumerata - $10.00, garbės leidėjo pren. - $25.00

Vyr. redaktorius s. J. Toliušis 
7220 So. California Ave. 
Chicago, ILL. 50629

Pavaduotojai: v.s. A. Namlki®nA, 
s. B. Vosylius

Techninis redaktorius: v.s. VI. Vij«ikis
Redakcinė kolegija: ps. I. Šerelienė, 
v.s. kun. A. Saulaitis, s. S. Jellomen® 
v.s. V. Namikas

Redakcijos nariai kitur:
ps. B. Kidolienė - New York 
v.s. B. Žalys - Australija

Administratorius: ps. A. Orentas 
6840 So. Campbell Ave., 

Chicago, ILL. 60629

Redakcija taiso ir trumpina rankraščius savo nuožiūra

—i. .... ■====^=—  ——

Z. Umbažiūnas Chicagoje, Kernavės tuntas 
Chicagoje.

GARBĖS PRENUMERATORIUS:
Kazimieras Batūra Toronte

AUKOS:
Šatrijos - Rambyno tuntu. (Toronte) tėvu rėmėju 

komitetas 25 dol., Australijos Rajonas - 10 dol., A. 
Va itiekaitis Detroite - 10 dol., A. Jakštas Australijoje - 
5 dol.

UŽSAKĖ SK. AIDĄ Į UŽJŪRIUS:
M. Slabokienė iš Clevelando, J. Butkus iš Kanados, 

Australijos Rajonas - visi į Vokietiją.
Po 2 prenumeratas: M. Janavičienė iš Akron, A. 

Šenbergienė iš Clevelando, Kibirkščių, skiltis iš 
Clevelando - i, Vokietiją ir P. Ameriką.

Adm.

Mielą broli v.s. Česlovą Senkevičių, buvusį Skautu 
Aido redaktorių, jo tėveliui mirus, nuoširdžiai užjau
name ir kartu liūdime.

Skautu Aido bendradarbiai

2



KAIP PAVADINSIU
Kiekvieną kartą, kai tik gaunu 

Skautų Aidą, pirmiausia perverčiu 
puslapius, o paskui sustoju prie 
korespondencijų. Įdomu pasiskai
tyti, kaip skautai dirba įvairiose 
vietovėse, kokius kalnus “nuver
čia” ir kokias daubas “išlygina”. 
Kartais užtinki ir seniai negirdėtų 
pažįstamų pavardes.

Tačiau kartą atkreipiau dėmesį į 
skautų vienetų pavadinimus. Kad 
geriau veikimas būtų vykdomas, 
jau nuo pat sąjungos įkūrimo pa
grindinis skautų-čių suskirstymas 
buvo į tuntus, draugoves ir skiltis. 
Kaip seniau, taip ir dabar skautai 
savo vienetus pavadindavo istori
niais ar mitologiniais asmenvar
džiais ir vietovardžiais. Tuntai 
vadinami Dainavos, Rambyno, 
Pilėnų, Šešupės, Dubysos, Žalgi
rio ir kitais vardais. Draugovėms 
dažnai parenkama mūsų kuni
gaikščių ar mitologiniai vardai, 
pavyzdžiui: Birutės, Kęstučio, 
Mindaugo, Gedimino, Gražinos, 
Mirgos ir t.t’.. Taip pat įdomūs 
vardai yra vyresnių skaučių ir 
skautų vyčių būrelių, kaip: S. 
Daukanto, Vydūno, Geležinio 
Vilko, Šatrijos Raganos ir kt. Dabar 
jau yra ir naujų pavadinimų, kurių 
seniau skautai neturėjo, pvz.: 
Vasario 16, Miško Brolių ar Simo 
Kudirkos būrelis.

Tačiau kiek blogiau yra su 
skautų- čių skilčių pavadinimais. 
Be šių tinkamų skiltims vardų 
(tulpės, žibutės, skruzdės, bitės, 
geniai, kregždės, briedžiai, 
stirnos ir t.t.) dažnai spaudoje 
randi, kad skiltys yra vadinamos 
beždžionėmis, driežais, žalčiais, 
šernais, vilkais, liūtais, pante
romis ir tigrais.

Gal dar būtų pakenčiama vadin
tis šunimis ir katinais, tačiau 
skiltims pasirinkti plėšriųjų žvėrių 
vardus netinka.

Kartais skilčiai vardas paren
kamas tik juokais, nes norima 
išsiskirti savo originalumu.

Juk stovyklose skautus ir skau
tes vadina pagal jų skilties vardą. 
Yra sakoma, kad šiandien budės 
Stirnos, o virtuvėje dirbs Geniai ir 
Bitės.

SAVO SKILTI. - BRIEDŽIAIS AR KOPŪSTAIS

Tad kaip ■ , jei stovykloje
viršininkas u, sutinka netvar
kingą skautą ir šūkteli: “Ei! 
Beždžione! Susitvarkyk savo 
uniformą!”

Be šių vardų, mūsų skaučiukės 
sugalvojo dar geriau. Skautų Aide 
(1972 m. birželio mėn.) yra para
šyta, kad skautės pasirinko 
skiltims dešrų ir kopūstų vardus. 
Norėdamos pateisinti tokį pasi
rinkimą, jos rašo: “Skiltys yra 
pavadintos Dešrų ir Kopūstų 
vardais. Šie vardai turi simbolinę 
reikšmę: mes esame kaip dešros ir 
kopūstai - be dešrų nėra kopūstų, 
o be kopūstų nėra dešrų”.

Matyt, mūsų sesės pamiršo, 
kad kopūstai gali būti ir be dešrų, 
pvz.: kepta žąsis su kopūstais.

Tad čia ir kyla klausimas, kodėl 
tuntams ir draugovėms parenkami 
dažniausiai tinkami vardai, o 
skiltims ne?

Kartą tėvas vežasi savo sūnų 
skautą iš pirmos draugovės 
sueigos.

- Na! Tai kaip patinka?
- Gerai! - atsako berniukas.
- O į kokią skiltį patekai?
- CH Aš tai į tigrų.
- Į tigrų?
- Taip! Į tigrų!
- Kai aš buvau skautas, tai mes 

pasirinkome briedžių vardą savo 
skilčiai. Prisimenu, kad dar visi 
sudėjome po posmelį ir sukūrėme 
eilėraštį apie briedį plačiaragį. 0 
skiltininkas paskaitė ištrauką iš B. 
Sruogos knygos, kaip briedis, 
aukštai iškėlęs galvą, žengdavo 
per nepereinamas ir traškančias 
Lietuvos girias. Tada mes pasiža
dėjome garbingai eiti skautų 
pareigas ir tarnauti “Dievui, 
Tėvynei ir Artimui”.

Tad baigiant, reikėtų pasakyti, 
jog į skilčių vardus turėtų daugiau 
atkreipti dėmesio skautų vadovai 
(o ypač draugininkai), kad mūsų 
skautukų nereikėtų vadinti bež
džionėmis ir žalčiais.

S.G.
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ŠVENTASIS JURGIS

ISTORIJOS

LAPUOSE

V.S. J. DAINAUSKAS

Šventas Jurgis yra vienas 
seniausių lietuvių krikštavardžių. 
Šv. Jurgio vardu yra pavadintos 
kelios Lietuvos bažnyčios, jo 
atvaizdai puošia daugelio Lietuvos 
bažnyčių altorius. 0 kiek pakelės 
koplytėlių puošia šv. Jurgio statu
lėlės, kur šventasis “su dzida duria 
smaką”. Šv. Jurgio šventė daug 
kur buvo ūkininkams, lyg ir naujų 
metų pradžia, kada samdiniai, 
nuomininkai, kumečiai, bernai, 
mergos, piemenys keičia savo 
šeimininkus.

Šv. Jurgis krikščioniškajame 
pasaulyje vaizduoja narsų karį, 
kovojantį su piktu. Užtat šv. Jurgį 
savo globėju yra pasirinkę ir viso 
pasaulio skautai, užsibrėžę padėti 
jaunimui tobulėti.

Balandžio 23 d. prie visų Angli
jos bažnyčių iškeliama šv. Jurgio 
vėliava: balta su raudonu kryžiumi 
per visą lauką. Tą pačią dieną Rytų 
ortodoksų vyskupas Beirute, 
Libane, laiko specialias 4 valandų 
pamaldas, vienas siriečių vienuo
lynas tą dieną atidaro savo duris 
tūkstančiams piligrimų. Sergan
tieji egiptiečiai renkasi prie Šv. 
Jurgio stebuklingojo šaltinio ma
žajame Nilo deltos kaimelyje.

Gal ne kiekvienas anglas prisi
mena, kad šv. Jurgis yra to krašto 
patronas, bet koptams, rytų 
ortodoksams, maronitams ir net 
kai kuriems Artimųjų Rytų musul
monams jis yra realus, gyvas 
šventasis. Jo paauksuotas, labai 
senas paveikslas Rytų ortodoksų 
katedroje Beirute tikinčiųjų yra 
garbinamas ir bučiuojamas dienų 
dienomis, nuo pat ryto iki vakaro.

Vis dėlto, šv. Jurgis ligi šiol yra 
gana paslaptingas, lygiai, kaip jis 
šimtmečius buvo paslaptingas

Sv. Jurgis. Lietuvių Liaudies 
drožinys.

įvairiems teologams, šventųjų 
gyvenimo tyrinėtojams.

Yra tiek daug abejonių apie jo 
gyvenimą, mirtį bei jo garbinimo 
kilmę, jog ekumenizmo pavėsyje, 
peržiūrint šventųjų sąrašus, buvo 
nuspręsta šv. Jurgį tarytum įri- 
kiuoti į antrosios eilės šventuosius. 
Tai sukėlė ypač Artimųjų Rytų 
nepasitenkinimą, nes jų manymu, 
šv. Jurgis,: nors su “neaiškia 
praeitimi”, laiko bėgyje šventųjų

Šv. Jurgis. Lietuvių liaudies 
drožinys.

hierarchijoje yra užėmęs vietą tuoj 
pat po svarbiausių apaštalų.

Libanas turi specialias “preten
zijas” į šv. Jurgį. Beirute ir dabar 
rodoma vieta, kur slibinas buvo 
nudurtas, o taip pat ir upokšnis, 
kuriame šventasis riteris nuplovė 
slibino kraują nuo savo ieties. Toje 
vietoje, kur slibinas išlįsdavo iš 
prarajos, dabar yra musulmonų 
mokykla, gi slibino nudėjimo 
vietoje Kryžiaus karų dalyvių 
pastatyta koplyčia, bet 1661 m. ji 
buvo paversta mečete. Tačiau ten 
tai nė kiek nesumažino šv. Jurgio 
garbinimo, nes ten ir . musulmonai 
jį laiko savo šventuoju, surišdami 
jį su paslaptingu musulmonų 
legendų kariu, vardu al-Khidr.

PRAEITIS PASLAPTIES RŪKUOSE

Įsitikinimas, kad šv. Jurgis, 
arabiškai Mar Juryus, yra ste
bukladarys, yra mažiausia 16 
šimtmečių senumo. Yra išnagrinė
tos keturios jo gyvenimo aprašymo 
pagrindinės versijos - siriečių, 
koptų, arabų ir etiopų kalbomis. 
Greičiausia jos yra verstos iš 
graikų kalbos, kuri buvo gerai 
žinoma Artimųjų Rytų vienuoly
nuose. Vis dėlto, tikslių šv. Jurgio 
gyvenimo ir mirties datų iki šiol 
nepavyko nustatyti. Viename 
Bizantijos rašinyje iš 7 amžiaus 
pradžios, rašoma, kad jis buvo 
nukankintas 255 metais m.e. Bet 
daugumas jo mirtį nurodo apie 300 
metus, Romos imperatoriąus 
Diokleciano laikais.

Dabar daugiausia linkstama 
manyti, kad Jurgis buvo Palesti
nos. šeicho, krikščionio, vaidinan
čio svarbų vaidmenį prie romėnų 
vietos gubernatoriaus, sūnus. 
Jurgis mokėsi karybos ir buvo 
karininkas. Po savo tėvo mirties jis 
nuvyko pas gubernatorių užimti 
tėvo vietą. Kas tada pas guberna
torių įvyko, nežinoma. Atrodo, 
kad ten jis buvo kankintas ir nu
žudytas už atsisakymą dalyvauti 
stabmeldiškose apeigose. Tikriau
siai tai įvyko nepaprastose aplin
kybėse, nes kitaip šv. Jurgis 
nebūtų išlikęs tiek šimtmečių 
žmonių atmintyje bei padavi
muose.
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Ancyros (dabar Ankaros) vys
kupas Theodotus penktajame amž. 
parašė ilgą pranešimą apie to 
šventojo kankinimą. Rašinys pilnas 
baisių kankinimų aprašymų. Esą, 
Dioklecianas su 70 savo dvariškių 
trejus metus žiauriai persekiojo 
krikščionis. Šv. Jurgio pavyzdžiu 
krikščionybę viešai išpažino dau
gybė, bet jų tūkstančius Diokle
cianas tada liepęs nukankinti. Rytų 
ir Vakarų tradicija nurodo, kad šv. 
Jurgis buvo palaidotas mažame 
Lyddos miestelyje - ten, kur Šv. 
Petras pagydė Aenejų. Toji vie
tovė dabar yra apie 15 mylių j 
pietryčius nuo Jaffos.

IŠ KUR ATSIRADO SLIBINAS?

Nors Theodotas savo pranešime 
nemini jokio slibino, bet tą guber
natorių vadina “gyvate”. Gal iš 
tokio “apibūdinimo” ano laiko 
dailininkai ir pasiėmė mintį, kad 
anas gubernatorius galįs būti 
atvaizduotas tik kaip kokia pabai
sa. Nors kiti mano, jog tai rišasi su 
supainiojimu Konstantino atvaizdo 
Šv. Jurgio bažnyčioje Lyddoje, 
kur Konstantinas pavaizduotas su 
vėliava, stovįs ant slibino. Vis 
dėlto, greičiausiai slibinas šv. 
Jurgio biografijoje atsirado 15 
amžiuje, išvertus aukso legendą į 
lotynų, vokiečių, anglų ir čekų 
kalbas. Toje legendoje šv. Jurgis 
jau ne tik nuduria slibiną, bet ir 
išgelbsti kunigaikštytę, panašiai 
kaip Perseus išgelbsti Androme
dą, kuri buvo paaukota jūros 
slibinui. Aukso legenda ir dabar 
esanti labai populiari Artimuose 
Rytuose.

Tačiau 12 šimtmečių prieš tai 
piligrimai būriais ateidavo pasi
melsti prie jo kapo, nes, esą, tai 
pagydydavo visokias ligas. Ne
abejotina, jog koks tikras įvykis 
prie jo kapo buvo daugeriopai 
pagarsintas ir todėl Lyddos vietos 
šventasis pasidarė visuotiniu 
šventuoju. Jis tapo sutapatintas su 
Persejumi, Moze, Eliju, Egipto 
Ra, Persijos Aburamazda ir 
Arabų al-khidr.

495 m. popiežius Gelasius už
draudė garsinti kai kurių kankinių

aprašymus, rašytus neretai visiš
kų nemokšų. Nežiūrint į tai, šv. 
Jurgio kultas išsiplėtė po vis? 
Europą ir Artimuosius Rytus. 8 
amž. popiežius Zacharias šv. 
Jurgio galvos relikviją įnešė į 
Lateraną. Gerokai prieš tai Anglų 
joje vienuolynas ir kelios bažnyčios 
buvo pastatytos jo vardu. 
Labiausiai šv. Jurgio kultas Angli
joje paplito po Kryžiaus karų 
dalyvių grįžimo į namus. Ne
nuostabu, nes tų karų dalyviai 
pakelyje buvo radę daugybę 
bažnyčių, skirtų šv. Jurgiui: 
Konstantinopolyje, Nikomedijoje, 
Taršė, Antiochijoje, Edessoje, 
Tyre ir Lyddoje, kur kiekviena 
vietovė tą šventąjį net savinosi. 
Visų tų padavimų apogėjus rišasi 
su 1098 metų mūšiu su turkais prie 
Antiochijos, kada Kryžiaus karius 
iš turkų apsupimo, pagal pada

••eeeeoeeeeeeeeeee

Kviečiame seses ir brolius daly
vauti nuotraukos žaidime, kuris 
vyks Skautu Aido puslapiuose.
Žaidimo tikslas: sugalvoti šiai 
nuotraukai paaiškinimą, parašą - 
juokingą, rimtą, pamokantį ar 
kitokį. Parašas neilgesnis kaip 
10 žodžių.
Už originaliausią aprašymą bus

duodama 5 doleriu premija, 
kurią skirs tam tikslui pakviesta 
(kiekviena kartą kita) komisijė- 
lė. Nuotraukos aprašymą redak
cijos adresu siųsti iki ateinančio 
mėnesio numerio pasirodymo, 
pridedant savo pavardę, adresą 
ir savo vieneto pavadinimą. 
Laukiame!

vimą, išgelbėjo tik šv. Jurgio 
“generolų” Teodoro ir Demetrijaus 
vadovaujama stebuklingoji ka
riuomenė.

Oxfordo sinodas 1222 m. Šv. 
Jurgio dieną paskelbė švente. 1348 
m. anglų karalius Edvardas III- sis 
nusprendė, kad jo ekskliuziviniam 
“Kojaraikščio ordinui” patronu 
geriausia tinka būti šv. Jurgiui. Ir 
Lietuvoje šv. Jurgis buvo laidomas 
arklių, gyvulių globėjas.

* * *

Kur tikrovė, kur fantazija? Ar 
tai turi reikšmės? Svarbiausia, 
kad šv. Jurgio gerbimas, jo kultas 
gyvavo keliolika šimtmečių. Liba- 
niečiui ortodoksui, maronitui, 
Egipto koptui jis ir šiandiena yra 
Didelis, Didelis stebukladarys Šv. 
Jurgis.

••••••••
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Plaukia antelė...

Pasaka...
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Kernavės tunto vyr. sk. kand. 
Dalia Petreikytė, šių linoraižinių 
autorė.
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GELTONAS ŠLIPSAS

Geltonas šlipsas įrodo žmonėms, 
kad aš esu jau skautė. Skautai yra 
organizacija, kuri žmogų išmoko 
atskirti gera nuo blogo, pažinti 
savo tėvelių žemę Lietuvą ir kitus 
kraštus ir daiktus apie kuriuos 
verta žinoti kiekvienam žmogui. 
Man parodo, kad aš galiu atsiekti 
ką nors, jei tikrai noriu.

“Bičių” skiltis ilgai ruošėsi šiam 
įvykiui, bet tas laikas atrodo, kaip 
trys mėnesiai, nes sesė R. 
Dantienė paus įdomiai mokė.

Prieš kelis metus, įstodama į 
skautes, gavau raudoną šlipsą ir 
tikėjau, kad gausiu geltoną. Dabar 
žadu gauti mėlyną, o vėliau ir 
žalią!

Gintarė Gečytė

Philadelphijoje jau kelinti metai J 
esame įvedę paprotį, kad kiek
viena kandidatė skautė įžodžio | 
išvakarėse parašo rašinėlį. Raši- s 
nėlio tema ribojasi skaučių įstatais s 
arba bendra sesės nuotaika, ® 
laukiant rytojaus.

s
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KĄ MAN REIŠKIA KAKLARAIŠTIS?

Išlaikiusi egzaminus, aš pajutau 
džiaugsmą širdyje,. nes labai 
laukiau tapti skaute. Vis buvau per 
jauna.

Kai gauname geltoną kakla
raištį, mes jau esame tikros 
skautės ir turime rodyti pavyzdį 
jaunesnėms. Aš atsimenu, kai 
buvau paukštytė, darydavau 
viską, ką skautės darė. Todėl, kad 
jos buvo vyresnės ir manėm, kad 
jos žino ir moka viską!

Skautė turėtų jau suprasti, ką 
galima daryti ir ko ne. Turėtume 
klausyti tėvų ir visų vyresniųjų. 
Turėtume mylėti gamtą, nelaužyti 
medžių, neužgauti gyvulėlių ir 
paukštelių.

Sakydamos įžodį, mes pasi- 
žadam tarnauti Dievui ir Tėvynei, 
padėti Artimui ir vykdyti skaučių 
įstatus. Mes skautės turėtume 
suprasti, ką tie pasižadėjimai 
reiškia.

Vida Bendžiūtė

JAU ESU SKAUTĖ

Aš labai gerai jaučiuosi, kad 
man užrištas geltonas šlipsas, 
rūtelė įsegta ir jau galiu pakelti 
tris pirštus saliutuodama. Visada 
svajojau būti geltonšlipse ir šian
dien mano sapnas išsipildė!

Dešimt įsakymų aš išmokau. Kai 
kurie buvo ir yra mano gyvenimo 
dalis, kitus mėginsiu pritaikyti. 
Šitie įstatai man yra reikšmingi - 
pasistengsiu juos kiekvieną dieną 
naudoti.

Danutė Pliuškonytė

SKAUTĖ LINKSMA, SUSIVALDO

IR NENUSTOJA VILTIES’

Aš pasirinkau aštuntą įstatą, 
nes man atrodo, kad jį yra sun
kiausiai išlaikyti.

Skautė linksma - kartais sunku 
šypsotis ir neliūdėti. Skautė turi 
labai neleisti žmonėms matyti ją 
nusiminusią. Visi gėrisi skaute kuri 
yra linksma.

Skautė susivaldo - Susivaldyti 
kartais irgi sunku, nes yra daug 
pagundų aplinkui. Jeigu jos 
draugės ką nors blogo daro ir 
kviečia ją taip pat prie jų, tikra 
skautė susivaldo.

Skautė nenustoja vilties - 
Skautė visada privalo turėti viltį. 
Jei kas nors jai nesiseka, skautė 
turi galvoti: “Man rytoj viskas 
pasiseks”.

Aš žinau, kartais labai sunku 
išlaikyti šį įstatą, bet gera skautė 
visada mėgina.

Lidija Radikaitė
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SKAUTĖ TIESI IR LAIKOSI

SAVO ŽODŽIO!

Šio įstato gal būt sunkiausiai 
laikytis. Dažnai yra lengviau pa
meluoti, negu teisybę pasakyti. 
Bet skautė stengiasi kalbėti tiesą!

Jeigu kas nors prašo skautės 
pagalbos ar padaryti kokį darbą ir 
skautė prižada, tai ji turi išlaikyti 
savo žodį. Jeigu ji galvoja, kad 
negalės to padaryti, tada ji turi 
neprižadėti.

Skautė mandagi ir kukli: ji 
stengiasi visada su visais gražiai 
elgtis. Ji nesigiria apie savo 
darbus, bet jeigu tikrai ką nors 
gero padaro, tai žmonės ją pagirs.

Nėra labai lengva būti gera 
skaute, bet reikia visada stengtis.

Loreta Radikaitė

IŠTIKIMA LIETUVAI

Aš lietuvaitė: turiu likti ištikima 
Lietuvai ir lietuvių tautai. 
Pirmiausia, kad esu gimusi iš 
lietuvių tėvų. Antra: yra natūralu, 
kad mane domina viskas, kas yra 
lietuviška, o ne kas ispaniška ar 
vokiška ir pan.

Aš ir ateityje priklausysiu lietu
viškoms organizacijoms, bažny
čiai, chorui ir t.t.

Mes turime išlaikyti lietuvių 
kalbą, raštą ir papročius. Jeigu 
neišlaikysime, jie išnyks. Jei 
pradėsime maišytis su svetimtau
čiais, niekas nežinos, kad Lietuva 
ir lietuviai buvo. Mes turime to 
vengti.

Vilija Ramunaitė

KAI MURPHY PASIMAIŠO...

LAIŠKAS IS TAHITI

Jeigu vieną kartą kas nors atsi
tinka, tai atrodo, jog tai neišven
giama, bet kai nutinka kelintą 
kartą, tai dažnas prisimena 
Murphy taisyklę, kuri sako: jei 
kas nors gali atsitikti, tai atsitiks 
nepatogiausiu laiku ir blogiausiose 
sąlygose.

Anoji taisyklė man prisiminė, 
kadangi skubėdamas atvykau į 
Tahitį, nes jachta, kurioje aš pri
siglaudžiau, turi taip pat skubiai 
išburiuoti į Honolulu, Havajų 
salose. Atskubėjęs, radau jachtą 
be įgulos, o kapitoną - sergantį. 
Gydytojas jam sakė, kad kažkoks 
uodas su kažkokiu virusu jį “pavai
šinęs”.

Tie uodai, iš viso, nelabai nau
dingi sutvėrimai, kadangi net 
kapitonus iš kurpių išverčia. Tam 
uodui net nesvarbu, kad mano 
atostogos ribotos!

Buvo ir kitų atsitikimų, kai 
Murphy koją pakišdavo; vieną 
kartą ypač biauriai nutiko. Buvau 
jaunas jachtos vadas ir su “žalia” 
įgula plaukiau į Palangą iš jau 
baigiančio užakti Šventosios uosto. 
Palangą pasiekėme pagal planą, 
bet uosto ir krantinių tenai nėra; 
reikia prieiti prie T raidės pavidalo 
aukšto tilto. Kokio aukščio tas 
tiltas, dabar jau nebeprisimenu.

Bandžiau prie šono prieiti, bet 
buvo nepakankamai gilu ir užsėdau 
ant seklumos. Reikėjo eiti prie pat 
galo, o ten vietos beveik nebuvo. 
Pastebėjau siaurą tarpą tarp 
dviejų žvejų kuterių. Galvojau, 
kad čia šauniai prieisiu, bet lei
džiant bures, užsikabino falas 
(kuriuo leidžiamos ir keliamos 
burės), nebebuvo vietos pasukti į 
šoną, ir jachtos ragas atsitrenkė į 
tiltą. Tiltas nei kiek nenukentėjo, 
bet jachtos ragas - labai. O pasi
taikė, kad ant tilto buvo visokių 
smalsuolių, net buriuotojų. Anuo
met tikrai atrodė, jog geriau jau 
šokti už borto.

Vėl nuotykis toli Karibų jūroje, 
San Bias salyne: vienoje saloje 
užtikome pusiau primityvius indė

nus gaminant “čičą - gėrimą, kuris 
fermentuojamas iš augalo šaknų. 
Koks tas augalas, taip ir nesuži
nojau. Vienas iš mūsų įgulos 
būtinai užsimanė tos čičos 
paragauti. Bet indėnai buvo 
gudrūs: “baltajam” į čičą dar ir 
romo pripylė!

Atplaukę prie mūsų jachtos du 
čiabuviai ir pranešė, kad salos 
viršininkas (gal kokios giminės 
vadovas) pageidauja, kad mes 
skubiai savo įgulos narį pasiim- 
tume. Ta pareiga' teko man. 
Motorvalte nuplaukęs, su indėnų 
pagalba įsiverčiau vyrą į valtį ir 
pasukau nuo kranto. 0 jau 
neramus tas žmogėnas buvo: 
garsiai šaukdamas “čiča!”, vis 
stengėsi per bortą išsiversti. Vis 
tekdavo paleisti užbortinio variklio 
rankeną ir įtraukti vyrą atgal. O 
per vieną tokį gelbėjimo pratimą 
valtis užėjo ant koralų rifų ir va
riklio sraigto kaištis trūko. Na ir 
prakaitavau, kol sunkią valtį 
parvariau su irklais. Tropikų saulė 
be pasigailėjimo kepino, ir buvo 
nejuokas apie pora mylių varytis. 
Bet žmogus rykliams neatiteko.

Dar vienas atvejis pasitaikė 
netoli namų. Atgabeno man naujai 
pastatytą blizgančią jachtą ir nu
leido į vandenį. Užkėlus stiebą 
pasirodė, jog vantai per ilgi. 
Stiebas grįžo atgal į dirbtuvę. Kitą 
kartą vantai jau beveik tiko, tad 
viską susitvarkę, užvedėme va
riklį ir išėjome iš uosto, nes iki 
pastovios jachtos prisirišimo vietos 
reikėjo plaukti apie dešimtį 
jūrmylių.
‘ Kas gi dabar? Neina didžiosios 
burės pakelti - viduje stiebo 
einantis išilginis griovelis buvo per 
siauras! Bandome užvesti variklį 
(irgi naujas ir blizgėjo) - irgi neiną. 
Reiškia: variklis solidarizavosi su 
burėmis.

Pikti parsikapstėme į uostą ir 
nuėmėme vėl stiebą.

Taigi, rašant apie visokius pasi
sekimus, kartais ir nesėkmes 
verta prisiminti. O tų nesėkmių 
būna, tik jos dažnai nutylimos.

B. Stundžia, 
ant jachtos KEWAMEE 

borto
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PAUKŠČIAI ■ STATYBININKAI

RAŠO IR ILIUSTRUOJA V.S. O. SAULAITIENĖ

Manoma, kad paukščiai per 
milijonus metų išsivystė iš driežų, 
kurių priešakinės kojos pamažu 
tapo sparnais. Kai kurių paukščių 
sparnai dar ilgą laiką turėdavo 
tartum nagus, kuriais kadaise 
kabindavosi į lipamą medį. Kaip 
driežų žvynai tapo plunksnom, 
nėra žinoma, nes nedaug rasta 
paukščių skeletų.

1861 metais ir keletas metų po to 
pasaulis labai susijaudino, nes 
dabartinėje Bavarijoje buvo rasti 
kalkakmenyje atsispaudę keisto 
“driežinio” paukščio, nedidesnio 
už balandį, nuospaudai. Prieš 
maždaug 130 milijonų metų dalį 
žemyno, kurį dabar vadiname 
Europa, dengė vandenynas. Ja
me, atrodo, paskendo driežiniai 
paukščiai ir įsmuko į pajūrio smėlį 
bei nuosėdas, kas juos apsaugojo 
nuo greito išnykimo.

Vėlesniais amžiais vandenynas 
sumažėjo, ir išdžiūvusios nuosėdos 
suakmenėjo. Tokiuose akmenyse - 
kaip inkliuzas gintaro gabale - liko 
driežinio paukščio atspaudai. Juos 
ir rado kalkakmenių kasyklose. 
Kalkakmenys žymia dalim susi
deda iš labai senų mažų jūrinių 
gyvių skeletų.

“Driežiniai” paukščiai, sprendė 
žinovai, dar negalėjo gerai skrai
dyti, bet sparnais ir uodega nu
plasnodavo nuo aukštų medžių 
arba uolų ant žemės.

Kadangi paukščių kaulai labai 
trapūs, daug sunkiau rasti jų 
fosilijų kaip daugelio kitų gyvūnų. 
Iš laikotarpio prieš ^milijoną metų 
Šiaurės Amerikoje terasta 350 
paukščių fosilijų, iš jų 160 tipų 
paukščių tebėra gyvų šiandien.

Iš viso paukščiai per ilgus 
amžius yra tapę visokiais spe
cialistais: akrobatais, narais, 
statybininkais, švaros ir sanitari
jos darbininkais, giesmininkais bei 
žmonių draugais.

Pagal atspaudą atstatytas drie- 
žinis paukštis.

Paukščiai - statybininkai labiau
siai pasižymi lizdais, kuriuos kuria 
kojomis ir snapu. Tačiau ne visi 
paukščiai stato lizdus: yra tokių, 
kurie deda kiaušinį į svetimą lizdą 
arba tiesiog ant žemės, gal kartais 
sunešę sausų žolių. Pelėdos laikosi 
drevėse arba kitų apleistuose 
lizduose. Flamingai stato nuplauto 
kūgio pavidalo lizdą, visiems 
aiškiai matomą, nes neturi daug 
natūralių priešų, o giesmininkai 
kartais ir labai rūpestingai slepia 
savo lizdus. Kai kurie lizdai yra 
tikri stebuklai.

Naminės elmeninės kregždės, 
arba blez ng^s (barn-swallows) 
visų taip mylimos ir branginamos 
Lietuvos kaime - tik paklauskite 
ten augusius žmones - lipdo savo 
lizdą ūkio pastatų pastogėse arba 
pastatų viduje, kur tik jos gali 
pastoviai įskristi. Nepailsdamos 
jos snapeliu neša kur nors į darži
nę, klojimą ar tvartą mažyčius 
gabaliukus priemolio arba šiaip 
drėgnos žemės, prie kurios pri
maišo seilių, nelyginant cementą, 
ir šiaudelių bei panašios medžia

gos. Lizdo forma panaši į keturias 
dalis perplautą obuolį, lizdo patie
salas gana storas ir šiltas, sudary
tas iš šiaudelių, plaukų bei 
plunksnų. Lizdui vieta bandoma 
pasirinkti tokia, kad katės nega
lėtų prilipti. Kelios porelės mėgsta 
lipdyti lizdelius arti viena kitos.

Blezdingą galima pažinti iš 
įpiautos uodegos. Ji vikri, 
linksma, jos polėkis patvarus, ji 
gali ištisomis valandomis laikytis 
ore, kur gaudo skrendančius 
vabzdžius arba pūkus ir plunksnas 
lizdui. Ji geria vandenį skrisdama 
ir net maudosi, liesdama vandens 
paviršių. Ji taip pat moka skristi 
per siaurą tarpą, pvz., durų plyšį, 
į vietą, kur jos lizdas.

Naminės kregždės laikosi Euro
poje, Šiaurės Amerikoje, Afrikos 
šiaurės vakaruose, Vidurinėje 
Azijoje, Irane, Rytų Arabijoje, 
Sirijoje, Palestinoje. Žiemoti

Kregždė stato lizdą.

Lietuvos blezdinga skrenda į 
Afriką ir Indiją. Daug žūva trau
kimo metu, daug žūva ir namie 
nuo vanagų, sakalų, kačių, 
žiurkių ir kenksmingų parazitų.

Lietuviams blezdinga ypatingas 
paukštelis, kurį jie globoja, 
paukštelis, kuris pripranta prie 
žmogaus, darosi jam artimas.

Vos pradeda švisti, ir kregždutė 
traukia savo nesudėtingą, bet 
mielą giesmelę, prižadindama 
žvirblius, vištas, karvelius, gal 
net ir gandrą. Kai padangėje pasi
rodo vanagas arba kieme katė, 
kregždė visus įspėja ypatingu 
pavojaus signalu. Tada visi ima 
baidyti priešą.

Sustojome ilgiau ties blezdingai,
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Kas nemėgsta šokio “Blezdingė
lės”? 0 gal kam nors iš Jūsų ir 
pasitaiko pamatyti tą paukštį čia 
Amerikoje.

Man tebestovi akyse lietuvių 
kieme mieste linksmai skraidan
čios kregždės. Iš kadaise buvusio 
ūkio buvo belikęs klojimas su pa
krypusiomis durimis ir visokiais 
kitais plyšiais. Ten kelios kregž
džių šeimos daugybę metų lipdė 
savo lizdelius, kuo savininkas 
nepaprastai džiaugėsi ir didžia
vosi, o aš jam pavydėjau.

APIE VOLUNGES IR STRAZDUS

Volungės lizdas (oriole) vasarą 
medžiuose sunkiai įžiūrimas, nors 
jis gana šviesiai pilkšvas ir kaba 
kaip maišelis nuo paties šakos 
galiuko. Tik rudenį, kada lapai 
baigia kristi, volungių lizdai 
aiškiai matomi, ir mes stebimės, 
kad taip dažnai po jais praeida
vome.

Volungė geltona arba oranžinė ir 
juoda - labai graži ir gana jauki. Ji 
švelniai čiulbėdama arba švilpau
dama karstosi medžiuose, kur 
gaudo vabzdžius ir net plaukuotus 
vikšrus. Įsirpus uogoms, ji imasi 
šio maisto, ypač vyšnių.

Paukščio lizdas labai meniškai

sudarytas iš ilgų šiaudelių ar 
plaušų, bei žolių, beržų tošies, 
pūkų ir stipriai pririštas prie ša
kelės Reikia spėti, kad medžiaga 
pasirenkama šlapia arba suvilgoma 
seilėmis. Rezultatas nuostabus: 
lizdas išsilaiko per liūtis ir Vėjo 
audras. Jaunikliai tvirtai įkimba į 
lizdo dugną, kad, šakoms siūbuo
jant, neiškristų.

Čia norėtųsi paaiškinti, kad yra 
apie 70 rūšių volungių pasaulyje. 
Paukštis gali priklausyti tai pačiai 
šeimai, bet gali daug kuo skirtis: 
išvaizda (ypač spalvomis), papro
čiais, mityba, balsu - viskas pagal 
gyvenamąjį kraštą ir vietą. 
Paukštis turi manytis ten, kur jis 
gyvena. Tačiau mokslininkai žiūri 
bendrų bruožų, ypač kūno sudė
ties, ir padaro savo išvadas.

Volungėms charakteringas jų 
balsas, lizdo savotiškumas, ryš
kios spalvos, ypač skrendant, bet

Flamingo purvo lizdas.

ne visų volungių spalvos lygiai 
tokios pat ryškios.
Strazdai garsūs giesmininkai, bet 

ir jie skiriasi įvairiuose kraštuose.
Būdama Vokietijoje prieš keletą 

metų pašokau nuo kėdės ir pribė
gau prie lango: iš darželio veržėsi 
pavasarinio paukščio balsas. Aki
mis ieškojau pilkojo strazdo 
raudona krūtine, o pamačiau tokie 
pat didumo juodąjį strazdą (pamė- 
dulę, čežę, švilpoką, vok. Amsel). 
Mintimis pasveikinau tą pavasario 
pranašą: buvo gegužės mėnesio 
nirmosios dienos.

Kitas pavyzdys: būtų netikslu 
sakyti, kad Šiaurės Amerikoje 
nėra gegučių; bet nė viena neku
kuoja kaip gegutės Lietuvoje. Tos 
pačios šeimos paukštis, nors turė
damos bendrų bruožų, gali skirtis 
jam tipiškom savybėm.

Stebina Kolibrų (hummingbirds) 
birds) miniatiūriniai lizdeliai iš 
augalinės medžiagos ir vorų šilki
nių siūlų, galį tilpti graikiniame 
riešute, arba gandrų dideli lizdai, 
dažnai kasmet taisomi ir dar 
didėją; stebina taip pat tulžių arba 
žuvininkų (kingfisher) bei urvinių 
kregždžių lizdai pačių iškastuose 
irvuose upių pakrantėse. Bet vis

dėlto verta dar sustoti ties Afrikos 
bei Azijos paukščiais siuvėjais ir 
audėjais.

Azijos siuvėjas susiuva dviejų 
didelių lapų kraštus: išbado 
skylutes snapu, praveria pluoštelį 
žolių ir sumezga jį iš lauko. Sukur
tame maišelyje paukštis sukrauna 
savo lizdelį.

Žvirblio didumo audėjai meniš
kai supina savo lizdus ir gyvena 
arba atskirai nuo kitų, arba 
bendruomenėse.

Bendruomeninės audėjų šeimos 
gyvena arba po vienu bendrom 
jėgom suneštu stogu (kartais 10 
pėdų aukščio ir 15 pėdų skers
mens), priglaudžiančiu apie 300 
paukščių šeimų su atskirais įėji
mais, arba jų lizdai kaba atskirai 
nuo to paties medžio šakų, kartais 
išsikišusiomis virš vandens, kad 
būtų saugiau nuo priešų.

AUSTRALIJOS DAILININKAI

Paukščiai statybininkai pasižymi 
ne vien lizdais: yra 19 rūšių 
pavėsinių statytojų (bowerbirds) 
Australijoje, Naujojoje. Gvinėjoje 
ir gretimose salose. Šie paukščiai 
yra varnų šeimos ir rojaus 
paukščių giminės. Jie žinomi 
ypatingu sugebėjimu paruošti 
vietą vestuvių iškilmėms. Neturė-
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darni rojaus paukščių puošnių 
spalvingų plunksnų, jie bando 
sužavėti pasirinktas gyvenimo 
drauges savotiškomis statybomis, 
kurių būna 4 rūšys. Kai kurios 
statybos sudarytos iš maždaug 
3000 šakų- šakelių bei vijoklių 
stogui bei papuošti - apie 1000 
puošmenų ir kartais siekia 9 pėdų 
aukščio.

Paukščiai susiranda miške aikš
tę, pašalina iš jos nereikalingus 
daiktus ir iškloja ją samanomis 
arba tam tikro augalo žaliais 
lapais, pasakoja prof. Tadas 
Ivanauskas savo knygoje apie 

pasaulio paukščius. (Prof. Iva
nauskas, garsus zoologas, o ypač 
didelis paukščių žinovas ir mėgė
jas, mirė Lietuvoje prieš keletą 
metų).

Aplink aikštę šie paukščiai 
padaro apvadą iš visokių blizgučių: 
spalvotų vabalų viršutinių sparnų, 
moliuskų kriauklių, anglies gaba
liukų, akmeniukų, spalvoto stiklo 
šukių, spygliuočių sakų bei spal
votų uogų.

Patinas nuolat laikosi savo pa
vėsinėje, vis atnešdamas naujų 
puošmenų, čiulbėdamas ir šokda
mas. Laikas nuo laiko jis pakeičia 
išblukusias puošmenas arba nuvy
tusias gėles naujomis. Kai kurios 
šių paukščių rūšys net pasirodo 
patelėms su gėle snape. Tik 
žmogus iš visos kūrinijos renkasi 
tokį pat subtilų būdą, bandydamas 
laimėti mergaitės palankumą!

Paukščiai naudojasi ta pačia

Pavėsinė aplink krūmą.

pavėsine net keletą metų paeiliui, 
nuolat ją papildydami bei puoš
dami naujom samanom, paparčiais 
bei orchidėjomis.

Jei aikštelėje 2 lygiagretės 
sienos iš įsmeigtų į žemę 
smaigalių, tai šie smaigaliai apipi

SKAUTYBES METODAS
Atmintina:
1. Skauto ir skautės lietuviškumą vertinti ne suaugusio, o bręstančio 

žmogaus mastu.
2. Skautišką ir lietuvišką programą pravesti taip, kad skautas ir 

skautė galėtų dalyką patys išgyventi; įsitikinti, pamėgti.
3. Programą pravesti, instruktuoti skautui ir skautei suprantamu bū

du turinio, žodyno, apimties ir vaizdiniu atžvilgiu.
4. Skautavimo dalykus palaipsniui tobulinti, kad skautas ir skautė 

galėtų savomis pastangomis pabaigti, papildyti, išvesti išvadą.

Todėl:
1. Gerbti vaiko asmenį, jo savitumą ir teisę būti laimingam.
2. Girti lietuviškas pastangas: kalbą, darbelį, nusistatymą, dainas.
3. Taisyti, kas netobula; pabarti asmeniškai, nuoširdžiai vaiko ge

rovei; bausti tik labai išimtinu atveju.
4. Naudoti vaizdines ir garsines priemones užsiėmimuose.
5. Kalbėti lėtai, sąmoningai parinktais’ žodžiais.
6. Vengti skautų užsiėmimuose "paskaitų" ir sudėtingų sakinių, ku

rių net suaugę nesupranta.
7. Kviesti pasisakyti, paaiškinti, prisidėti.
8. Klausti žinių ir nuomonių.
9. Pavesti uždavinius ir juos įvertinti.
10. Įtraukti pačius skautus ir skautes, ypač jaunuosius vadovus, į 

planavimo ir instruktavimo darbą.
11. Būti pavyzdžiu, kuriuo bręstą.? asmuo gali gėrėtis ir džiaugtis.

nami žolėmis, o siena padažoma 
raudonu moliu arba paukščio 
seilėmis, kurių spalva melsvai 
pilka arba žalia. Teptuko vietoje 
paukštis naudoja lapus, kietos 
žievės gabalėlius arba pagaliuką, 
kurio vieną galą snapu plūšina, kol 
jis panašus į skautišką dantims 
šepetuką.

Atrodo, kad kai kurie pavėsinių 
statytojai turi aiškiai menišką 
jausmą: padėję gėlę, plunksną, jie 
kiek pasitraukia ir, pakreipę 
galvą, žiūri, ar gerai. Jei ne, jie 
perkelia daiktą kitur ir kartoja 
savo elgesį.

Gyvendami zoologijos soduose, 
šie paukščiai neatsisako savo 
papročių, kuriais stebina ir žavi 
sodo lankytojus.
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3 PATARIMAIS
SKILTIES
SUEIGAI

s
S3

Sueigų turinys - sueigų darbus ® 
galima sutraukti į 10 dalių:

B■
a) ideologija - skautybės pras- ■ 

mė, jos uždaviniai, įstatai, 
įžodis, šūkis, papročiai, skauty- ■ 
bės metodas (pašnekesių forma); ®

b) skautamokslis - pionerija, h 
signalizacija, iškylavimas, mata- š 
vimas, virimas, pirmoji pagalba ir I 
t.t.;

c) gamtamokslis - medžiai, |
paukščiai, gėlės, valgomieji auga- | 
lai, nuodingi augalai ir t.t.;

d) specialybės;
e) ypatingieji ženklai;
f) rankdarbiai - darbeliai;
g) lituanistiniai dalykai - istori- ® 

ja, geografija, literatūra, menas, b 
tautosaka, tautodailė ir t.t.;

h) dainos;
i) tikybiniai dalykai;
j) laužai;
k) kiti reikalai - sueigos pradžios | 

ir pabaigos apeigos, pranešimai, g 
rinkliavos, darbų patikrinimas ir g 
t.t.

B

Sueigos ilgis - nuo vienos iki ■ 
valandos su puse. Geležinė taisyklė | 
- pradėk laiku! Laiko pritrūkus, s 
praleisk savo numatytą dalyką, b 
bet visuomet leisk toms pravesti, S 
kurias kvietei į talką. Patartina į I 
sueigas kviesti svečius.

Per sueigas kalbama tik lietu- | 
viškai - pati vadovė turi būti pa- | 
vyzdys savo skautėms.

AUKSO PLOVIMAS
Esame girdėję apie Amerikos 

vakaruose buvusius aukso radinius 
- pradedant aukso gabaliukais, 
vadinamais “nuggets”, baigiant 
aukso dulkėmis, kurias nuo smėlio 
atskiria plovimo būdu. Šiandien 
auksą tebekasa, tačiau jis jau 
randamas akmenyse, iš kurių 
auksą išskirti nėra taip lengva: 
reikia akmenis skaldyti, įvairiomis 
cheminėmis priemonėmis jį valyti 
ir tik po sunkaus darbo išskiriama 
gal viena uncija (27 gramai) iš 
maždaug trijų tonų akmenų. 
Tokios kasyklos dar dabar viekia 
miestelyje netoli nuo Mt. Rush
more, Pietinės Dakbtos valstijoje.

Aukso dulkių mažesniuose 
kiekiuose galima rasti ir kitur. 
Viena tokių vietų yra Kalifornijos 
Didžiojo Lokio ežero kalnuose (Big 
Bear), kuriuose yra ir Ramiojo 
Vandenyno rajono skautų sto-
vyklavietė. Keli skautai šioje sto
vyklavietėje bandė auksą plauti ir 
po keturių valandų darbo išsiplovė 
pusę uncijos - apie 17 dolerių 
vertės aukso!

Žirgų skiltis Detroite gamina 
prekes Kaziuko mugei.

dr. P. šepečio nuotr.

Lengviausia auksą plauti yra 
naudojant vandenį ir lėkštę. Šis 
būdas angliškai vadinamas “pann
ing”. Lėkštė pripildoma smėliu iki 
maždaug trijų ketvirčių talpos, ji 
merkiama į vandenį iki kraštų ir, 
abiem rapkom už šonų laikant, 
judinama. Šiuo būdu smėlis 
pradeda slankioti ir lengvosios 
medžiagos - smėlis, puvenos - 
kyla į paviršių ir yra nuskalauja
mos. Galop lėkštės dugne lieka tik 
juodas smėlis su žibančio aukso 
dulkėmis ir grūdeliais.

Šis mišinys gali būti aukse 
pirkėjų įvertinamas arba galima, 
kantrybės ir laiko turint, žnyple- 
lėmis didesnius grūdelius išsi
rinkti.

Pasimokius aukso plovimo, gali 
atsirasti noras rimčiau jo ieškoti. 
Apie tobulesnius plovimo būdus ir 
priemones yra geriausia pasimo
kyti iš knygų, jas pasiskolinus iš 
miesto bibliotekos. Viena naujes
nių knygų yra 1971 metais išleista 
De Lorenco “Gold fever and the art 
of panning and sluicing” (ATR 
Enterprises, Box 2142, Palos 
Verdes Peninsula, Calif.).

L.G.
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AR KEISTINA SĄJUNGOS 
-STRUKTŪRA?

KELIOS LSS SUVAŽIAVIMO 
DALYVIŲ MINTYS

V.s. O. GAILIŪNAITĖ:
a. Pritariu s. N. Kersnauskaitės 

siūlymui - “Tarybon kandidatuoti 
ir būti renkami gali tik aktyvų 
darbą dirbą vadovai- ės”.

b. Skautininkės siūlymas keisti 
LSS struktūrą - įdomus. Tačiau, 
realiai galvojant, trijų pagrindinių 
šakų vyriausiųjų vadų neužtenka 
Sąjungai apjungti, reikia nors 
mažos “kepurės”. Klausimas, kas 
ir kaip tą “kepurę” sudarytų? 
Turime Tarybą. Ar tikslu keisti?

c. Ar Taryba reformuotina, 
geriausiai gali nuvokti mūsų 
organai, kurie artimai su ja turi 
bendradarbiauti. Bendrai, struk
tūros ar statutų keitimas - pats 
neproduktingiausias darbas orga
nizacijoje.

V.s. P. NEDAS:
Yra priešingas sktn. N. Kers

nauskaitės siūlymui panaikinti 
Tarybą, visą vadovavimą bei 
atsakomybę paliekant s-gos šakų 
vadovams ir dvasios vadovams. Jo 
nuomone, tokios formos vadovybė 
greičiau nuvažiuotų į kraštutinu
mus, negu dabartinė. Jis iškelia 
Tarybos pirmininko reikšmę: pir
mininkas turėtų būti visos Sąjun
gos šeimininkas. Jis yra mūsų 
prezidentas, kurs apjungia visas 
Sąjungos šakas.

Manau, kad mūsų Sąjunga yra 
viena iš geriausių, ir dėka jos 
šiandieną mes esame gana geroje 
padėtyje. Kol viskas eina gerai, 
nereikėtų ieškoti “bėdų”. Reikia 
ieškoti tobulesnių valdymosi formų 
ir eiti kartu su gyvenimu, bet tai 
daryti reikia labai atsargiai, kad 
kartais nepakenktume pačiai 
Sąjungai.

LSS Suvažiavimo Prezidiumas 
Clevelande. Sėdi (iš kair.J: L. Briz- 
gienė, M. Bamiškaitė, pirminin
kas Pr. Karalius, R. Tatariūnienė, 
M. Nasvytienė; Stovi D. Kižys, N. 
Kersnauskaitė, M. švarcienė ir P. 
Petraitis.

V.s. LILĖ MILUKIENĖ:
LSS struktūros klausimas turė

tų būti diskutuojamas. Šiuo metu 
Tarybos darbas yra neakivaizdinių 
posėdžių įvairiais reikalais balsa
vimas, o vistik žmonių skaičius 
didelis ir galėtų atlikti visiems 
naudingą darbą. Šiuo metu, jeigu 
Pirmijos Pirmininkui kas atsi
tiktų, pagal šią struktūrą nei 
vienas Tarybos narys negali su
šaukti LSS visuotino suvažiavimo. 
Taigi, kurį laiką viskas liktų su
rakinta. Ar tokia turi būti jaunimo 
organizacijos veiklos ateitis?

Ps. J. ŠENBFRGAS:
Aptardamas v.s. J. Maslausko 

siūlymą prailginti vadovybės 
kadenciją, įneša naują mintį: 
pravesti rinkimus kas antrus 
metus, perrenkant tik pusę 
Tarybos. Tuo būdu būtų išlaikytas 
tęstinumas ir ateitų naujos jėgos 
su naujom idėjom bei sumanymais.

LSS Suvažiavimo balsų skai
čiavimo komisija dirba - R. Aukš
tuolis, komisijos pir- kė L. Briz- 
gienė ir VI. Bacevičius.

V.s. Č. SENKEVIČIUS:
Reformos ir pakeitimai nėra 

naujos tokiuose suvažiavimuose 
keliamos šnekos. Natūralu, kad 
rūpinamasi struktūra, norima 
pažangos, suprastinimo. Vis dėlto 
manyčiau, kad darbo ir skautiškos 
veiklos pasisekimas glūdi ne 
struktūroje, bet pačiame vadove. 
Ir geriausiai surefprmuotoj struk
tūroj gali būti, labai lėkštas veiki
mas. Mano siūlymas būtų: prieš 
svarstant organizacines struktū
ras, pirmiausia pamėginti patiems 
save pareformuoti. Turėtume 
mažiau projektuoti, mažiau posė
džiauti, o daugiau dirbti, darbo 
nebijoti, idealizmo materialisti
niam pasaulyje neprarasti, įkvėpti 
ir auklėjamam jaunimui tokį nusi
teikimą, nebijoti atsakomybės, 
pareigų. Šiandien dažnai kyla 
problemos kai reikia tuntininkų ir 
patyrusių draugininkų. Pagaliau.
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kas gi darosi, kai ateina rinkimai? 
Į Tarybą kandidatų dar netrūksta 
(ten reikia šnekėti, planuoti ir 
darbą kitiems siūlyti). Pirmijos 
galima išvengti, o su Garbės 
Teismu ar Kontrolės Komisija taip 
pat galima išeitį rasti - per daug 
darbo nepasitaiko. Bet su rajonų 
vadais ar Vyriausiais Skautinin
kais, kaip matome, jau visai 

trumpa pasidarė. O jiems, ir di
džiausias vadijas sudarius, dar 
patiems lieka didelė našta - dieną, 
naktį rūpestis ir ne juokais prisi
imta atsakomybė už visą didžiųjų 
šakų darbo sėkmę. Konkrečiai 
siūlau, kad kiekvienas vadovas- ė 
sau per ateinančią kadenciją pa
siūlytų giliau išmąstytą indivi
dualinį receptą, kaip jis ar ji 

galėtų būti naudingesni lietuviškos 
skautybės sistemoje auklėjamam 
išeivijos jaunimui.

Siūlant panaikinti kokią nors ligi 
šiol veikusią instituciją, mano 
manymu, konkretesnio svarstymo 
susilauktų atvejis, jeigu būtų 
kartu siūlyta, kuo pakeisti panai
kinamąją.

IŠRINKTA SĄJUNGOS VADOVYBĖ

LSS Korespondencinw Sąjungos Suvažiavimo 
Prezidiumas savo biuletenyje Nr. 3 skelbia rinkimų 
duomenis, šiame suvažiavime balsavo 385 dalyviai. 
Balsams skaičiuoti komisiją sudarė: ps. L. Brizgienė - 
pirm., s. VI. Bacevičius irj.s. R. Aukštuolis - nariai.

Remiantis balsavimo daviniais, išrinkta: 

Į LSS TARYBĄ BENDRUOJU SĄRAŠU:
v. s. Jonikienė, Malvina 
v. s. Kurgonienė, Flora 
v.s. Namikienė, Alė 
v.s. Saulaitienė, Ona 
v. s. Saulaitis, Antanas 
v.s. Vijeikis, Vladas 

KANDIDATAI: 
s. Dundzilienė, Dalia 
s. Zaparackas, Algis 
v.s. Samusis, Alfonsas

Į LSS TARYBĄ ASS SĄRAŠU:
fil. vs Grinius, Liūtas
fil. vs Kviklys, Bronius 
t.n. ps Korzonienė, Danutė 
fil. s. Molienė, Raminta

KANDIDATAI:^ 
fil. ps. Juodikis, Alfa 
fil. ps. Jurgutienė, D. 
fil. s. Varnas, Valentin.

Į LSS TARYBĄ SESERIJOS SĄRAŠU:
s. Česnavičienė, Ramutė KANDIDATĖS:
s. Kiliulienė, Laima jvs Gasnerienė, Aldona
s. Nenortienė, Ina s Jasiulevičienė, Leon.
s. Vasiliauskienė, Marija s Įįamanausk^nė, Albina

ASS Vadijos . Pirmininke išrinkta t.n. sktn. 
GEDGAUDIENĖ, Stefa.

ASS Vad. Pirm- kės Pavaduotoju - fil. ps. 
ŠENBERGAS, Jurgis.

ASS Garbės Gynėju - fil. v.s. KORZONAS, 
Edmundas.

Brolijos Vyr. Skautininku išrinktas v.s. MOLIS, 
Petras.

Brolijos Vyr. Sktn. Pavaduotoju - ps. KILIULIS, 
Česlovas.

Brolijos Garbės Gynėju - v.s. JOKŪBAITIS, 
Vytautas.

Seserijos Vyr. Skautininke išrinkta v.s. MILU- 
KIENĖ, Lilė.

Seserijos Vyr. Sktn- kės Pavaduotoja - s. KERE- 
LIENĖ, Irena.

Seserijos Garbės Gynėja - ps. ČEKIENĖ, Aldona.

Anglijos Rajono Vadu išrinktas s. ALKIS, Jaras.
JAV Atlanto Raj. Vadu - ps ALEKSANDRAVI

ČIUS, Bronius.
Kanados Rajono Vadu - vs BATŪRA, Kazys.
JAV Ramiojo Vandenyno Vadu - ps. VIDUGIRIS, 

Vytautas.
JA V Vidurio Rajono Vadu - vs NEDAS, Pranas.
Vokietijos Rajono Vadu - ps. VERŠELIS, 

Antanas.

Į LSS TARYBĄ BROLIJOS SĄRAŠU:
s. Cijūnėlis, Kazimieras
s. Glodas, Algis
j.v.s. Manomaitis, Mykolas
s. Toliušis, Juozas

KANDIDATAI: 
ps. Dilba, Vytautas' 
s. Jaunius, Zigmas . 
jps Kunstmanas, Ričard.

Į LSS GARBĖS TEISMĄ
v.s. Namikas, Vytautas KANDIDATAI:
v.s. Pliateris, Aleksandras vs Lukoševičienė, Irena
v.s. Senkevičius, Česlovas vs Eimantas, Leonardas

SKAITYK IR PLATINK
SKPUTU

Į LSS KONTROLĖS KOMISIJĄ:
s. Jakubauskas, Romas „ . . T
s. Stašaitis, Juozas KANDIDATAI:
vs Taliai-Kelpša, Vaclovas P\P°^nė Rūta

s. Mažeika, Antanas.
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a«iw didžioji jseiovi
ŽALGIRIO PADANGĖJE

AUŠROS VARTUOSE

Kanados rajono Niagaros pusia
salio ŽALGIRIO mišri vietininkija 
narių skaičiumi yra maža. Jai pri
klausantieji skautai- ės gyvena 
plačiai išsimėčiusiuose keturiuose 
Ontario miestuose: Niagara Falls, 
St. Catharines, Welland ir Port 
Colborne. Skautiškos veiklos židi
nys yra St. Catharines, prašokąs 
visas vietoves narių skaičiumi.

Pasišventusių (Lietuvoje skau- 
tavusių) dėka, čia atkurta skautija 
prigijo ir vėliau buvo apjungta į 
vietininkiją. Vietininkijai vadova
vo pasikeisdami vis tie patys va
dovai; taip tęsėsi beveik 20 metų.

Šiandien tenka pasidžiaugti, 
kad į darbą ir vadovavimą įsijungė 
jaunesnioji karta: vietininkas - 
vytis v.sl. Ed. Gudaitis ir sesių 
reikalams - vyr. skautė v.sl. N. 
Gverzdytė. Vyresniosios kartos 
vadovai liko nuoširdūs talkininkai. 
Jie šalia skautavimo dar dirba' 
lietuvišką visuomeninį darbą. 
Skautų veiklai materialiniai remti 
rūpestingai talkina s. rėmėjų 
valdyba.

Skautų ir lietuviškai veiklai 
galimybes nuoširdžiai teikė ir 
tebeteikia parapijos klebonas, tėv. 
Juvenalis Liauba, OFM, leisda
mas naudotis St. Catharines vie

nuolyno patalpomis. Čia vyksta 
sueigos, minėjimai, susirinkimai, 
posėdžiai, čia ruošiamos tradicinės 
Kaziuko mugės ir sesių įvestos 
bendros Kūčios, čia nuolat vyksta 
taut, šokių Nemuno grupių repe
ticijos, kuriose beveik be išimties 
dalyvauja visi pusiasalio skau
tai- ės.

Sesės žaigirietės savo veržlumu 
pirmauja, ruošdamosios lietuviš
kam visuomeniniam darbui ir 
šeštadieninių mokyklų mokytojo
mis. Nors mažiau, bet yra pagir
tinų ir brolių skautų, kurie nebe- 
atsilieka.

Mūsų maža skautų- čių vietinin
kija tyliai žengia į trečią veiklos 
dešimtmetį. Gegužės 6 d. ruošia
masi iškilmingai paminėti anksty
vesnės skautų veiklos ir Žalgirio 
vietininkijos įkūrimo 20 m. 
sukaktį. Šventė įvyks St. Catha
rines mieste.

Tikimės, kad vietininkijos 
veklos sukaktis, žengianti kartu 
su žydinčiu pavasariu, sutrauks į 
Niagaros pusiasalį daug svečių, 
sesių ir brolių skautų bei lietuviš
kos visuomenės.

s. B. Simonaitis

GERASIS DARBELIS. Paukš
tyčių Žibučių ir Saulučių d-vės 
gerojo darbelio auką per vyr. 
skautę D. Milūnienę pasiuntė 
vargstančiai šeimai, o skaučių 
draugovės Vasario 16-sios progos 
aukas paskyrė tautiniam tikslui: 
Žemaitės ir Neringos draugovės - 
Jaunimo Centrui, Aušrinės drau
govė - Liet. Bendr. Švietimo 
tarybai, Jūratės draugovė lietu
viškai spaudai - Draugui, Birutės 
draugovė - Cicero Aukšt. Lit. 
Mokyklai.

Vasario 4 d. įvyko paukštyčių 
šventė. Įžodį davė 13 paukštyčių. 
Sueigą vedė Saulučių d- kė v.sl. L. 
Jauniūtė. Tunto paukštytėms 
(Žibučių ir Saulučių draugovės bei 
atskiri būreliai Birutės ir Jūratės 
d-vėse) vadovauja tunte nuo 
paukštyčių dienų išaugusios vado
vės: v.sl. t.n. D. Eidukaitė, psl. D. 
Graužinytė, v.sl. L. Jauniūtė, si. 
J. Namikaitė, v.sl. t.n. R. Sko- 
rubskaitė, psl. R. Baužytė, ps. A. 
Kelmelytė, psl. N. Ilginytė. Suei
goje dalyvavo Seserijos jaun. 
skaučių skyriaus vedėja s. J. Mi- 
kutaitienė, s. E. Abelkienė, v.s. 
M. Jonikienė, tėvai ir tunto 
vadovės.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
bendra skaučių draugovių sueiga 
įvyko vasario 25 d. Ją vedė Jūratės 
d- vės d- kė ps. A. Kelmelytė. 
Skautės įžodį davė Jūratės d-vės 
sesės: D. Galinaitytė, L. Janušai- 
tytė, D. Juodytė, L Jurkšaitytė, 
C. Kalinowski, L Kasiulytė, S. 
Kučėnaitė, D. Mieliulytė, R. Pau- 
likaitytė, J. Petraitytė, T. Petrai
tytė.

Į vyresniškumo laipsnius pa
keltos: į psl. - A. Kubiliūtė, R. 
Lietuvninkaitė, N. Šimkutė, V. 
Vakarytė, N. Ilginytė, S.

BESBBBSBBBBBBSBSBBBSBBIBBHBaBBB
Taip plušo darbo .tarnyba per

nykštėje Romuvoje...
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Aušros Vartų tunto Neringos 
d- vės Vasario 16 auką Jaunimo 
Centrui priima kun. L. Zaremba. 
Kairėje d- kė si. J. Kriaučeliūnaitė.

Tokios mažos, o tiek daug pasi
žadame... Paukštyčių įžodis.

Jurkšaitytė, R. Markelytė, M. 
Barkauskaitė, F. Bobinaitė, M. 
Vaitkevičiūtė. Į si. - R. Baužytė, 
A?. Baukutė, V. Šerelytė, F. 
Banytė. Į v.sl. - R. Miknaitytė.

Sueigoje buvo įteikti Gintaro 
Vadovių Mokyklos pažymėjimai ir 
ženklai si. R. Baužytei, si. I. Iva
nauskaitei, psl. R. Kleinaitytei, 
v.sl. R. Miknaitytei ir si. J. Nami- 
kaitei.

Vasario 16 d. proga Lemonte, 
Ilk, ps. M. Burbienė įsteigė skau
čių draugovę. Tunt. įsakymu ps. M. 
Burbienė paskirta d-vės globėja, 
si. L Ivanauskaitė - d-ke. Sesė 
Irena draugovei parinko Šatrijos 
vardą.

Vasario 10 d. įvyko tunto vaka
ras, kurį organizavo parengimų 
vadovė ps. M. Burbienė ir tėvūnas

Paukštyčių sueigą veda v.sl. L. 
Jauniui ė.

Vasario 16 sueigoje. Kairėje 
Jūratės d- vės d- kė ps. A. Kelme- 
lytė. Auką L.B. švietimo Tarybai 
priima p. Rastavičius, šalia Aušri
nės d- vės d- kė v.sl. I. Žukauskie
nė; sėdi dienraščio “Draugo” 
atstovas v. s. B. Kviklys ir Jėzuitų 
provincijolas tėv. Kijauskas.

'Lauželis paukštyčių šventėje. 
Stovi si. R. Baužytė, Birutės d- vės 
paukštyčių vadovė.
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inž. J. Gvildys. Vyr. šeimininkė 
M. Bikulčienė.

KAZIUKO MUGĖ, gerai pavy
kusi, jau praeityje. Tris mėnesius 
vyr. skautės, vadovės ir tėvai 
kelis kart per savaitę rinkosi 
mugės darbams, draugovės ir 
skiltys dirbo atskirais būreliais. 
Vyr. skaučių Gražinos, Mirgos, 
Partizanės Vaidilutės būreliai neša 
didžiausią naštą: jos dirba įvairius 
darbus namuose, jungiasi į darbo 
būrelius ir padeda draugovėms, 
kai reikia. Vieno darbo būrelio 
ilgametė vadovė yra v.s. B. Varia- 
kojienė; s. A. Ramanauskienės 
medžio darbų (žvakidės .ir koply
tėlės) būrelis rinkdavosi pas ją kas 
trečiadienį, o šeštadieniais suva- 
žiuodavom į tuntininkės rūsį. 
Šiuose darbuose daug pagalbos yra 
iš tunto tėvelių ir draugų. Kas 
šeštadienį Lituanicos tuntininkas 
ps. S. Miknaitis, penktadienį 
atidirbęs savo tunte, atvažiuodavo 
padėti Aušros Vartams; ps. dr. R. 
Povilaitis, Brolijos vyčių sk. vedė
jas, savo darbo laisvą trečiadienį 
skyrė sesėms pamokyti; p. A. Ja
nonis savo medžio darbais jau daug 
metų iš eilės praturtina tunto 
Kaziuko muges, o tuo pačiu ir 
tunto kasą. Paskutinius kelerius 
metus ypač daug padeda dail. A. 
Sutkuvienė, p. A. Gabalienė, p.p. 
Baužiai, Gvildžiai, Deveikiai, 
Graužiniai, Jauniai, Grigaliūnai, 
Bikulčiai, Didžbalienė (su 10 gal. 
giros), M. Mikutaitis, V. Vaitke
vičius, V. Brakauskas, J. Zubric- 
kas, Daubai ir kt.

Kaziuko mugės atidarymą pra
vedė Aušros Vartų tuntas. 
Lietuvos gen. konsule ps. J. Dauž- 
vardienė, vietoje įprastinės juos
tos, perpjovė ornamentų sieną, 
lyg praskleisdama erškėčius į 
mūsų svajonių šalį. Įėjus į salę, ją 
sutiko skambus paukštyčių šūkis, 
o tunto vardu ramunių ir rugia
gėlių puokšte ją papuošė ps. fil. I. 
Laučienė.

Ps. R. Fabijonienė, daugelio 
skautiškų dainų’ autorė, Aušros 
Vartų tunto vardu Skautų Aidui 
parašė eiliuotą sveikinimą.

A.N.

IŠ KERNAVĖS KUORO

Keturiolika metų - keturiolika 
Kaziuko Mugių! Sunku beatsimint 
pirmųjų mugių ruošą, darbelius, 
veidus ir pavardes tų, kurie atėjo 
kernavietėms į talką.

Kaip, kas ir kada atnešė 
Kaziuko mugės mintį Chicagos 
skautams, nebeprisimenu, bet 
1958 m. žiemą, tik įsisteigusio 
Kernavės tunto posėdžiuose, 
Kaziuko mugę mums užminė tunt. 
v.s. H. Plaušinaitienė.

Nors labai mažai težinojom, kas 
tokioje mugėje vyksta, kokie 
rankdarbiai jai tipingi ir kaip juos 
padaryti, bet “mugiauti” ruošė
mės su didžiausiu noru: vienintelę 
vilnietę mūsų tunte, sesę J. Kru- 
tulienę, apipylėme klausimais, 
kuo ta tikroji Kaziuko mugė Vil
niuje pasižymėjo.

- Verbomis - pasakė ji. - Kaziu
ko mugė žydėjo verbomis.

Na ir prasidėjo kernaviečių 
problemos: kaip tas verbas rišti? 
Kokias gėlytes joms vartoti? Kur 
jų gauti? Bet - skautė juk sumani 
ir išradinga. O tokių sesių Kerna
vėje netrūko. Idėjomis ir nagin
gumu ginkluotos sesės Kazė ir

Laima greit atrado verbų rišimo 
paslaptis, ir I-je Kaziuko mugėje 
kuklus Kernavės pavilijonas jau iš 
tikrųjų žydėjo puokštele verbų. 
Nuo tada verbos tapo tradiciniu 
Kernavės tunto gaminiu Kaziuko 
mugėms. Tradicinis pasidarė ir 
Kernavės Kuoras - paukštyčių 
aptarnaujama kavinė, kuri pirmoji 
mugėje buvo išpuošta “voratink
liais ir vorais”, kaip dera “senos 
pilies bokštui”.

Keturiolikos mugių Kernavės 
talkininkams išvardinti neužtektų 
puslapio. Jiems visiems kernavie- 
tės šaukia trankų VALIO! Tačiau, 
vis dėlto, norisi pasididžiuoti 
meniškųjų Kernavės drožinių 
kūrėjais: J. ir D. Petkūnais, L. 
Traška ir Vyt. Kupcikevičium. Jų 
medinės grožybės jau kelinti metai 
praturtina Kernavės pavilijoną.

Už nuoširdžią šių metų mugės 
talką kernavietės dėkingos tėve
liams, mamytėms ir energingajai 
visos mugės ruošos vedėjai bei 
koordinatorei, sesei Rūtai Chia- 
pettai.

Kernavietė

Vėl artėja stovyklų žygiai... Šie 
Clevelando Vytauto d- vės broliai 
pernai Kanados miškais atlik# 20 
mylių žygį.

V. Bacevičiaus nuotraukos
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Tunto sueiga pries Kūčias. Aušros tunto Kūčiose kalba
Bendruomenės p- kas A. Reisgys.

A. Jakšto nuotr.

Aušros tunto rėmėjų kom- tas: 
(sėdi iš kair.) D. Daubarienė, 
pirm. A. Jablonskienė, Pr. Anta
naitis, Br. Dambrauskas. Stovi A.

Jablonskis, J. Maksvytis, St. Ka
valiauskas. (trūksta E. Šliogerie
nės).

IŠ SYDNEJAUS KRONIKOS

KŪČIOS. Aušros tuntas, lap
kričio 26 d. popietę suskridęs į 
Lidcombe šv. Jochimo parapijos 
salę, atšventė dvigubą šventę - 
Australijos Rajono 25- mėtį ir tra
dicines Kūčias. Kūčios buvo anks
tokos, bet Sydnejuje metų gale 
vykstant Lietuvių Dienoms ir ra
joninei stovyklai, ilgiau laukti 
buvo negalima.

25- metis pradėtas sueiga, tun- 
tininkui ps. B. Barkui paaiškinant 
jo reikšmę. Sekė įsakymai: tunto 
narės- - vyr. skautė Dalia Šums
kienė ir Šešupės draugininke v.sk. 
kand. Laima Barkutė pakeltos į 
vyr. skiltininkes. Eilė brolių ir 
sesių, išlaikę reikalingus egzami
nus, davė įžodį: jaun. skauto - 
Jonas Bučinskas ir Andrius Ger
vinąs; skautų - Rita Barkutė, 
Teresė Daubaraitė, Vida Pakal
nytė, Audronė Stašionytė, Audra 
Šliterytė, Laneta Gakaitė, Edu
ardas Gervinąs. Gražus būrys 
sesių ir brolių išlaikė į aukštesnius 
patyrimo laipsnius bei specialybes.

Vėliau sėstasi prie skautų tėvų 
komiteto (vad. p. Aldonos Jablons
kienės) ir talkininkų skoningai 
paruoštų stalų su tradiciniais 
Kūčių valgiais - šližikais, žuvim, 
grybais, kisielium... Apie Kūčias ir 
jų reikšmę kalbėjo kun. R. Martu- 
zas.

Po Kūčių patys jauniausieji prie 
Kalėdų eglutės buvo apdovanoti 
saldumynais.

Šventėje, be skautų-čių, daly
vavo apie 200 svečių - tėvelių, 
buvusių tunto narių bei pareigūnų. 
Ne taip jau maža salė buvo beveik 
sausakimša.

LITERATŪROS VAKARAS. 
Sydnejaus Senųjų Skautų Židinys 
ir Sydnejaus Liet. Literatų Būrelis 
balandžio 7 d. suruošė šaunų lite
ratūros vakarą. Programą atliko 
Sydnejuje ir Canberroje gyveną 
literatų būrelio nariai, talkinami 
vietos vokalistų bei muzikos 
atstovų. Tai buvo pirmas toks 
įvykis paskutinių kelerių metų 
bėgyje.

Sydnejaus Senųjų Skautų Židi-
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niui šiuo metu vadovauja tėvūnas 
ps. V. Deikus ir kanclerė - sesė J. 
Viliūnienė.

SK. VYČIŲ GELEŽINIO VIL
KO BŪRELIUI kovo 3 d. sukako 
20 metų. Būrelį šiuo metu sudaro 
daugiausiai jaunesnioji karta. Jam 
vadovauja vytis v.sl. R. Buke- 
vičius.

NAUJA VYR. SKAUČIŲ VA
DOVĖ. Kovo 25 d. įvykusioje 
sueigoje Sydnejaus vyr. skaučių 
Šatrijos Raganos būrelio vadove 
išsirinkta vyr. sk. v.sl. Rasa Žižytė 
- Blansjaar. Būrelio veikla pasku
tiniu metu buvo kiek sulėtėjusi; 
tenka tikėtis, kad naujoji vadovė 
ją vėl išjudins.

Šatrijietės labai gražiai pasirodė 
metų pradžioje Sydnejaus apylin
kėse įvykusioje rajono 25-mečio 
Jubil. Stovykloje, kur jos ėjo va
dovių, laikraštėlio redaktorių bei 
instruktorių pareigas. Stovyklos 
metu 4 kandidatės davė vyr. 
skautės įžodį.

lienė, Brolijos VS v.s. P. Molis, 
Lituanicos tunt. ps. S. Miknaitis ir 
Rajono vadeiva v.s. A. Karaliūnas.

Skautininku įžodžio rate v.s. V. 
Tallat- Kelpša ir naujieji žaliašlip- 
siai ps. R. Sparkis ir ps. R. Strikas.

v.s. B.Ž.

PO LITUANICOS SPARNU
didysis Brolijos tuntas dar vis te- 
beplečia savo sparnus: nuo praėju-

nančioje stovykloje. Atkreiptas 
dėmesys ir į spaudą: prasidėjoKovo mėnesio pabaigoje Chicagą 

aplankė Brolijos VS v.s. P. Molis. 
Viešnagės metu buvo sukviestas 
tunto vadijos specialus posėdis, 
kuriame Lituanicos tuntininkas ps. 
S. Miknaitis pateikė tunto veiklos 
apžvalgą.

Iš pranešimo išryškėjo, kad

šio rudens brolių gretos padidėjo ir
šiuo metu Lituanicoje yra 409
broliai. Naujai įsikūrę liet, skautai

jaunųjų vadovų pristatymas skau-
tų spaudos skyriuose. Skautų Aidą

Lemonto priemiestyje padidino ir 
vienetų skaičių iki 20 draugovių bei 
laivų.

Šalia gyvai vedamos vienetų 
veiklos, tunte šiuo metu taip pat 
vykdomas intensyvus vadovų lavi-
nimas. Visą laiką šaukiami vadovų 
seminarai, pravedami v.s. V. 
Statkaus, vedami jūrų skautų 
vadovų kursai (vad. j.v.s. Br. Juo
delis), skiltininkų kursai (ps. G. 
Plačas) ir skilčių konkursas (veda 
ps. A. Markulis).

Tunto darbotvarkėje taip pat 
įrašyta darbo uniformos, kuriomis 
Lituanicos broliai pasirodys atei- 

<--------------------- ----------------------
Vilkiuku pasirodymas Lituanicos 

sueigoje.
G. Pldčo nuotr.

skaito virš 200 brolių.
Pasidžiaugta gražiu šių metų 

Kaziuko mugės pelnu; šios įplau
kos prisideda prie stovyklavietės 
išlaikymo bet gerinimo, invento
riaus papildymo ir pan.

Tuntininko iškelta, kad vadovai
yra labai susiklausę, gražiai su
tartinai dirba. Tai ilgų metų darbo 
vaisiai. Nuopelnai priklauso ilga
mečiams tuntininkams: Cijūnėliui, 
Jakaičiui, Paroniui ir Jauniui. Gi 
žvelgiant į ateitį - dabartinė jau
nųjų vadovų gausa užtikrina tuntui 
gražų sėkmingą kelią.

Puiki yra ir-tėvų talka: jų ranka 
stipriai jaučiama mugių ruošoje, 
stovyklavietės administravime, 
priežiūroje bei plėtime, iškylų 
transportacijoje ir t.t.

tunto koresp.
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“Sekanti programa akademikų 
kavinėje įvyks 12 valandą”, 
skelbia t.n. J. Sakalauskaitė, ASD 
Chicagos skyriaus pirm- kė.

G. Plačo nuotraukos

KLAIPĖDA LAIVU. PARODOJE

Clevelando Klaipėdos vietinin- 
kijos jūrų skautai, vadovaujami 
vietininko j.s. Džinaro Kižio, šį 
pavasarį aplankė Clevelande su
ruoštą laivų parodą. Apžiūrėję 
galybę įvairių laivų ir gavę nau
dingų patarimų, Klaipėdos jūrei
viai nutarė ateinančiam sezonui 
įsigyti porą naujų laivų, šiam 
tikslui jie keletą mėnesių daug 
dirbo ir ruošėsi Kaziuko mugei, 
tikėdami sutelkti dar daug reika
lingo kapitalo.

Akademikų skautų kavinėje per 
Chicagos Kaziuko mugę: taip mūsų 
studentai linksmino svečius.

BiaBBioiBBiiBiiaB»iaiiiiiiiBiiiiiiBiaB»aaaiiiiaBiliiii9iHBB

MUGĖ IŠJUDINO DETROITIEČIUS.

Nedažnai kas taip gali sukviesti 
minias lietuvių, kaip skautai į savo 
Kaziuko mugę, kuri įvyko kovo 11 
d. Lietuvių Namuose. Nors 
daugiau kaip valandą iki oficialaus 
atidarymo atvykome, bet jau 
radome abi Lietuvių namų auto- 
statas beveik pripildytas.

Įžengus į Lietuvių namus pasiti
ko virtuvės kvapai ir turgaus 
triukšmas. Vyko gyva prekyba.

Laivu “plaukia” Clevelando Jūr. 
skautai M. Juodišius, P. Kaunas, 
E. Klimas ir V. Kijauskas.

Brolis E. Kižys pozuoja su Ohio 
Laivybos Karalaite laivų parodoje.

Scenovaizdis akademikų skautų 
kavinėje “Mažoji Šveicarija”.

Paukštytės pirmiausia papuošė 
visus lankytojus širdelėmis. Visi 
dirbo sutartinai: paukštytės, vil
kiukai, skautai, skautės, vyres
nieji ir jauni vadovai, tuntininkai, 
tėvų komitetas ir tėvai talkininkai. 
Visiems darbų “iki kaklo’’.

Garsūs švilpuko garsai staiga 
nutraukia gyvai vykstančią pre
kybą - oficialus mugės atidarymas. 
Laisvi nuo “tarnybos” skautai ri
kiuojasi ir LB apylinkės pirm. 
Jonas Urbonas, asistuojamas 
tuntininkų Leopoldo Heningo ir
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Liudos Rugienienės, iškilmių. 
mugę atidaro ir perkerpa kaspiną. 
Ir vėl triukšmingai prasideda 
prekyba abiejuose L. namų aukš
tuose, visose trijose salėse.

Kaip ir kasmet, šiai Kaziuko 
mugei skautai ruošėsi apie pus
metį. Gabijos tunto apie 60 skaučių 
rankdarbių ir kitiems išdirbiniams 
vadovavo Erna Žalkauskienė ir 
buvusios skautės Alė Butkūnienė, 
dailininkė Birutė Rauckienė, Dana 
Jankienė ir Gražina Urbonienė.

Baltijos tunto skautams vadova
vo ir talkino Algimantas Rudis ir 
Povilas Savickas. Česlovas Anužis 
ne tik vadovavo ir mokė, bet jo 

■■BsasiiBiBaaiBtiBaiaaasBiiBseaBaBBiiBisBBBiiBiiiBBaaflsaaiisBi

namuose veikė ištisas medžio 
dirbinių fabrikas. Vytas ir Edvar
das Alkevičiai ne tik dirbo su 
skautais, bet dar davė ir visą me
džiagą nemokamai.

Gabijos tunto tuntininkė Liuda 
Rugienienė ir Baltijos tunto tun- 
tininkas Leopoldas Heningas, šiai 
sėkmingai mugei pasibaigus, 
reiškia nuoširdžią padėką skautų 
tėvų komitetui ir visiems tėvams, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie Kaziuko mugės 
pasisekimo.

VI. Selenis

VYRIAUSIAS SKAUTININKAS

CHICAGOJE

Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v.s. Petras Molis balandžio pirmą 
savaitgalį lankėsi Chicagoje. Šeš
tadienio vakare dalyvavo Lituani- 
cos tunto vadijos posėdyje, ku
riame buvo supažindintas su tunto 
veikla ir vadovais. Susirinkusiems 
buvo įdomu išgirsti Vyriausio 
Skautininko pasakojimą apie 
bendrą Brolijos veiklą, jo apsilan
kymus kitų kraštų lietuvių skautų 
vienetuose. Ypatingo susidomėji
mo sukėlė pranešimas apie naujai 
steigiamus vienetus P. Amerikoje 
- Brazilijoje, Argentinoje ir Vene- 
zueloje.

Sekmadienį brolis P. Molis daly
vavo Lituanicos tunto iškilmingoje 
sueigoje, susitiko ir tarėsi su nau
jaisiais Chicagoje gyvenančiais 
Brolijos vadijos nariais, rajono 
vadu, rajono vadeiva, spaudos 
atstovais.

Vyr. Skautininko apsilankymas 
Chicagoje buvo tikrai reilalingas, 
vietos skautų vadovybės įvertin
tas. Tikimasi, kad ir chicagiečiai 
VS neapvylė.
ntaaaitflaBiMsiiiiiiBBiiBiiiai

Miško Broliai ir skudutininkai. 
Kairėje stovi s. A. Vaitiekaitis, 
ansamblio vadovas.

J. Urbono nuotr.

DETROITAS SKUDUČIUOJA

Man patiko mokintis skudučiais, 
nes aš galėjau būti kartu su kitais 
broliais. Buvo įdomu išmokti nauju 
instrumentu, kuris buvo naudoja
mas Lietuvoje. Kai išmokome groti 
pora dainų, mes grojome per Mo
tinos Dienos minėjimą, žmonės 
priėmė maloniai. Mes grojome su 
skautų Miško Brolių orkestru.

Vincentas Zebraitis
Detroito Mindaugo d- vės broliai 

mokosi mazgų: stovi d- vės adj. 
v.si. V. Kaunelis, stebi V. Žebrai- 
tis (parašęs apie Detroito skuduti
ninkus), mazgą riša si. R. Rudis.

K. Sragausko nuotrauka
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S. Statkus 
2245 Burr Oak 
North Riverside

ALp(LKA)3083
1973, Nr. 4

SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629

SKANAUS! Iš sesės Kazokaitės stovyklinio blonknotėlio

LAUŽO PASAKOTOJAI

Pirmasis: Mūsų stovyklavietėje 
yra toks senas saulės laikrodis, 
kad rodyklės šešėlis, per metų 
metus bešliauždamas, net vagą 
žemėje išrausė.

Antrasis: Tai niekis, mūsų 
stovyklavietės saulės laikrodis dar 
senesnis: jis jau taip suklibęs, kad 
šešėlis vėluojasi dvi valandas per 
dieną.

KUR EINA JAUNIMAS?

“Šiandien mūsų jaunimas mėgs
ta liuksusą, jie yra blogų manierų, 
jie nereiškis jokio respekto vyres
niems ir mūgsta tuščiai plepėti 
žaidimų vietose.

Vaikai yra maži tironai, bet ne 
namų tarnai. Jie nepasikelia, kai 
vyresnis įeina į namus, jie prieš
tarauja tėvams, kalba prieš 
žmones, ryja maistą ir terorizuoja 
savo mokytojus”.

Nenusiminkite, jaunieji broliai - 
sesės, čia ne apie jus kalbama: taip 
Atėnuose kalbėjo Sokratas penk
tame šimtmetyje prieš Kristų.

.7 41.2 02
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