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SVEIKI, GYVI -

Skautų Aidas sveikina seses ir brolius, po visų 
jubiliejų sugrįžusius vėl į mokyklos suolą, į darbus, į 
margą rudenėlį. Jaučiame, kad buvo išgyventa daug 
nepaprastų nuotykių, užmegzta naujų draugysčių, 
patirta įdomių dalykų. Laukiame - parašykite apie tai 
SKAUTŲ AIDUI. Laukiame ir nuotraukų, ir pieši
nių, ir žurnalo viršelio projektų.

Taip pat jau atkeliauja laikas pagalvoti apie 1974 
m. mūsų žurnalo prenumeratas. Tik gausus skaity
tojų skaičius gali S.A. išlaikyti. Aukos, garbės pre
numeratos taip pat žymiai prisideda prie žurnalo 
tobulinimo bei plėtimo.

*
Skautų Aido redakcija praleido skautiškai judrią 

vasarą. Redaktorius savaitę lakstė su vilkiukais Rako 
krūmynais, lankydamasis Kanadoje, atnaujino pa
žintį su S.A. veteranu v.s. Č. Senkevičium, aplankė 
Toronto skautų būklą (jų būklas - nepaprastas!); 
skautininkas B. Vosylius, keliaudamas į rytus, sve
čiavosi Oakvillėje, pasidalindamas su Tar. P-ku v.s. 
A. Saulaičių mūsų laikraščio džiaugsmais ir rūpes
čiais; brolis Br. Žalys, kolektyvo australiškasis narys, 
apsuko net visą planetą, kelioms dienoms sustodamas 
ir S.A. pastogėje Chicagoje. Seseriškoji Aido re
dakcinė talka vadovavo, redagavo, posėdžiavo Jub. 
Stovykloje.

Su dar gyvais įspūdžiais aidininkai vėl renkasi re
dakcijos pastogėn ir raitojasi rankoves: laukia daug 
darbų.

*
Jau ruošiamas, ir netrukus pasirodys, specialus 

S.A. numeris apie Kaziuko muges. Leidinį paruošė 
Seserijos taut, lavinimo skyrius.

Šiame numeryje pradedame spausdinti Kanadoje 
gyvenančio s. Pr. Enskaičio įdomią apysakaitę Šven- 
tosios Romuvos Ąžuolas. Iliustracijas paruošė Chica- 
gos Aušros Vartų tunto sesė Asta Grinytė.

Redakcijoje jau komplektuojama ir kita kalėdinio 
nuotykio novelė. Atidžiai stebėkite žurnalo nume
rius. Laukiame autorių su naujomis novelėmis, 
poezijos kūryba ir pan.

Ta pačia proga S.A. darbuotojai nori pasiguosti, 
kad nevisada susilaukta sesių-brolių judresnio atgar
sio į redakcijos kvietimus. Antai, skelbtam skautiš
kos novelės konkursui atsiųstas tik vienas rašinys; 
praradome premijų mecenatą. Nuotraukos žaidimas, 
spausdintas per eilę numerių, nesulaukė jokio atgar
sio; kito mecenato čekis dūlyja administracijoje, ne- 
nešdamas jokių nuošimčių.

Tikime, kad sesės-broliai aktyviau įsijungs į foto 
konkursą, skelbiamą šiame numeryje.

Gero vėjo ir smagių nuotykių šio rudens skautiš
kose pratybose!

Redaktorius
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L.S.S. JUBILIEJINĖS VILNIAUS STOVYKLOS DAINA
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Ten kur Vilija srauniai vingiuoja, 
Ir Vilnelė netelpa krantuos. 
Panerių kalnai miškais žaliuoja, 
Aukso bonios žiba spinduliuos.

Aušros Vartuose Geroji Motinėlė 
Guodžia, saugo, laimina visus, 
O dvasia karaliaus Gedimino 
Šaukia ginti laisvę Lietuvos.

Tai šaunioji Lietuvos sostinė, 
Mūsų Vilnius - miestų pažiba 1 
Įkurta karaliaus Gedimino 
Ji brangi lietuviui ir šventa.

Mes suskridę iš plataus pasaulio 
Į stovyklą skautiškos šeimos - 
Sesės, broliai kurkim meilės laužą, 
Vilniaus garbei širdys teliepsnos !

Čia karaliai mūs Tėvynę gynė, 
Tiesė kelią laimei Lietuvos.
Švietė mokslas, kaip skaisti aušrinė, 
Kūrė meną genijai tautos,

Tegu šviečia liepsnos per Atlantą, 
Tepamato broliai Lietuvoj, 
Kad Tėvynės meilė neišsenka 
Mūsų skautų broliškoj Šeimoj.

Beaumont, Ohio
1973. VHL19 - 29
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-1S73 L.S.S. JUBILIEJINĖ STOVYKLA
Lietuvos skautu. įkūrėjo žodžiai 
PAJUTOME TAUTINIUS UŽDAVINIUS 
BETRUKUS TRIMITAI SAUKS L Vl-jcį TAUTINĘ 
KOMPOZITORIŲ MIKULSKIO IR JONUŠO DOVANOS 
SESIŲ STOVYKLAS - LIETUVAI
PMors ši stovykla vyksta po svetimu dangum, tačiau 

stovyklautojai savo programiniais darbais, tvarkin
gumu, lietuviškomis dainomis ir giesmėmis sudaro 
jaukią lietuviškosios skautijos stovyklą.

LSS vadovybė padėjo daug pastangų šiai stovyklai 
organizuoti ir tvarkyti. Čia susirinko mūsų jaunimas 
iš plačiosios Amerikos ir net iš užjūrio. Stovyklos 
pareigūnai yra parinkti iš įvairių vietovių. Jų visų 
pastangos ir sudarytos aplinkybės pagelbėja stovyk
lautojų seseriškumui ir broliškumui reikštis skautiš- 
kumui ugdyti.

Tad mielos sesės ir broliai, sugrįžę iš šios Jubilieji
nės Stovyklos, stenkitės pagyvinti ir įprasminti lie
tuviškąjį skautavimą jūsų pačių naudai, jūsų tėvų, 
vadovių ir vadų džiaugsmui, lietuvių tautos gerovei.

Ieškokite progų ir visada jauskite savo įsipareigo
jimą veiksmingai tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

SE AUIVIOIXIT - OHIO V5I5-19-29

***

Jubiliejinės stovyklos, kuri įvyko rugpjūčio 19-29 

dienomis netoli Clevelando, vieninteliu uždaviniu 
skautija nelaikė tik praeities prisiminimo. Jos užda
vinys - pagyventi tikru skautišku gyvenimu, pa
bendrauti skautiška dvasia su broliais ir sesėmis iš 
įvairių kraštų. Jos uždavinys pasidalyti patirtimi, 
laimėjimais ir pralaimėjimais, kad ateitis būtų aiš
kesnė ir noras skautų eilėse dirbti karščiau reikštųsi 
gyva veikla. Čia jaunesnieji susitiko tuos savo vadus, 
kuriuos dažnai tepažįsta tik iš tolo, o vadovai geriau 
pažino priaugančią skautų kartą, kad jiems būtų 
lengviau planuoti tikroviškos veiklos ateitį.

Čia visi kartu jautriau pajuto tuos tautinius užda
vinius, kuriems spręsti reikia daug pastangų ir nepa
laužiamo ryžto.

v.s. Petras Jurgėla
LSS Pirmūnas s. kun. Pr. Garšva

Su.Lituanicos Miško Broliais ta
riasi jų vadovas s. J. Balčiūnas. S. Brikio nuotr.
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VEIKINIMAS JUB. STOVYKLAI

Jubiliejinėn Stovyklon suskridę į būrį
Sesės, broliai skautai ir brangūs svečiai, 

Penkiasdešimt penki metai - skautų jubiliejus. 
Dievui ir Tėvynei budim! Sveikinam visus!

Užbaigsime daina galingai kartu 
Ir aidas jos tegul eina 
Lig Nemuno krantu!

u žimtos, prasmingos ir sėkmingos stovyklinės 
dienos baigiasi. Štai ir rugpjūčio 29 - paskutinioji 
mūsų didžiosios stovyklos diena. Turime išsiskirstyti, 
keliauti tolimus atstumus ir išsklisti nepakartojamai 
susitikti.

Išsinešam skautiškosios patirties kuprinę, sto
vyklinio gyvenimo nuotaikas ir didesnį pasiryžimą 
dar geriau skautauti.

Už penkerių metų gaus trimitai rinktis į VLją' 
Tautinę stovyklą. Vėl-būsime laukiami.

0 dabar - ačiū visiems, kad galėjome čia skautiškai 
gyventi, džiaugtis skautybe ir didžiuotis lietuvybe.

Laimingos kelionės!

komp. Br. Jonušo žodžiai ir muzika

JLu mažutė, tu telpi visa 
į Čiurlionio karalių delnus... 
Tu riekelė duonos kasdieninės 
Ant pasaulio vaisių pilno stalo.

Tiktai mūsų meilėj - tu didžiausia, 
Mūsų, delnuose - tu nesudeginama. 
Mūsų ilgesy - brangiausia pasaka, 
Mūsų akyse tu - saulės kraštas.

Jūsų Janina Degutytė

v.s. Antanas K. Saulaitis, 
Jub. Stovyklos viršininkas

Stovyklos vadovybė dainuojant. S. Brikio nuotr.
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SKAUTININKE
STANISLAVA JAKŠEVIČIŪTĖ

- VENCLAUSKIENĖ

Pasakoja dukra skautininke 
Danutė Venclauskaitė 

Skanislava Jakševičiūtė - Venc- 

lauskienė, vienturtė duktė ūkinin
kų šeimoje, gimė 1874 m., Šiau
liuose. Tėvai i mokslą išleido dide
liu pasiaukojimu, vargdami. Rygoj 
ji baigė gimnaziją - pensioną, o 
Petrapily - teatro studiją, nes vai
dybos menas ją be galo traukė.

Iš pradžių vertėsi privačiom 
pamokom, po to vaidino Šiaulių 
teatre. Teko vaidinti ir pirmajame 
lietuviškame spektaklyje Palan
goje, J. Vilkutaičio - Keturakio 
komedijoje “Amerika ,, pirtyje”. 
Scena ją labai traukė, todėl ir pati 
vaidino ir vaidinimus rengdavo. 
Rusų valdžia, pastebėjusi jos 
drąsią lietuvišką veiklą, atvyko į 
tėvų namus kratos daryti. Jos 
motinos dėka gudriai paslėptas 
vienas prancūzų kalba rašytas 
laiškas išgelbėjo dukterį nuo ap
kaltinimo, nors policija ją iš namų 
išsivedė. Tą naktį susirūpinusį 
dukters likimu tėvą ištiko paraly
žius, Duktė liko neįkalinta.

1902 m. Stanislava Jakševičiūtė 
sukuria šeimą su teisės studentu 
Kazimieru Venclauskiu ir išsikelia 
gyventi į Rygą. Ten ji dalyvauja 
lietuviškoje veikloje, dirba pra
džios mokykloje, ruošia vaidini
mus. Tėvelio, stipri visuomeninė 
padėtis ir pritarimas jos veiklai 
energingąją mūsų mamą atvedė į 
tą labdarybės kelią, kuriuo ji iki 
pat savo mirties ir ėjo.

Grįžę į Šiaulius, abu įsitraukė į 
plačią visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą taip, kad nuo tada ne tik 
visame Šiaulių mieste, bet ir visoje 
Lietuvoje buvo žinoma ši nepa
prasto pasiaukojimo šeima.

Didysis mamos artimo meilės 
darbas buvo auginti (suteikiant net

Skautininkė S. Venclauskienė'- 
paskutinėmis savo gyvenimo die
nomis 'Waterburyje.

savo pavardę) pamestinukus, 
našlaičius, kai kuriuos vos 4 dienų 
amžiaus. Juos kartais rasdavo prie 
durų, kartais kieme, šunų užpultus 
ir apkramtytus. Pasiimdavo juos, 
pakrikštydavo, padarydavo tikrai
siais savo šeimos nariais. Tokių 
vaikų namuose augdavo apie 13, ir 
jie nieku nebuvo skiriami nuo 
tikrųjų vaikų: visiems buvo 
rodoma tokia pati meilė, lygiai 
rūpinamasi leidžiant į mokslus. 
Visi buvo mokomi prancūzų ir 
anglų kalbų (mama pati laisvai 
kalbėjo 5 kalbomis, mėgo muziką). 
Namuose buvo 2 fortepionai, ir 
vaikams samdomas muzikos mo
kytojas. Gabesnieji buvo leidžiami 
į aukštuosius mokslus, o kiti tap
davo gerai paruoštais amatinin
kais. Augintinių tarpe buvo net 2 
nebyliai, bet visi - savi ir paimtieji - 
vaikai gražiai draugaudavo. Pa
grindinis šios geradarybės tikslas 
buvo išauginti tuos vargšus bena
mius vaikučius gerais lietuviais. 

Patekę į prieglaudas, jie būtų išau
ginti rusais, net ir rusų pavardes 
turėtų.

Įdėtos pastangos nenuėjo veltui: 
apie 100 (kitų žiniomis net apie 
120) globotinių vėliau dirbo ir kūrė 
Lietuvos gerovei.

Nors Venclauskiu šeima buvo 
turtinga, tačiau jokio ištaigingumo 
tuose didžiuliuose namuose ne
buvo. Tvarka buvo tokia: mama iš 
tėvelio kas savaitę gaudavo tam 
tikrą pinigų sumą ir tvarkydavosi 
taip, kad užtektų, o kai “geriesiems 
darbeliams” jų pritrūkdavo, mels
davosi šv. Antaną, kad jis padėtų. 
Be šių mamos globotinių, tėvas dar 
turėjo savo stipendininkų - gabių 
studentų, kuriuos jis leisdavo mo
kytis užsienin.

- Mama turėjo labai gerą atmintį, 
buvo išsilavinus, šviesaus proto 
moteris, - toliau pasakoja dukra 
Danutė. Be vaidybinių gabumų, 
turėjo ir didelį talentą gražiai kal
bėti, su įsijautimu pasakoti. Labai 
darbšti. Sunku suprasti, kaip ji, 
turėdama daug visuomeninių 
pareigų, dar spėdavo prižiūrėti, 
kad vaikai paruoštų pamokas; 
rasdavo laiko jiems ir rūbus patai
syti, suadyti, .vaikus pamokyti, 
sudrausminti.

Būdavo renkama į Šiaulių miesto 
tarybą, dirbo Varpo, Vilties ir 
labdaros draugijose.

Kiekvieną vasarą toji didelė šei
myna važiuodavo atostogų į Palan
gą. Iš ten, tėvui pasamdžius auto
busą, patraukdavo visi į Žemaitiją 
tėvo gimtinės aplankyti. Didelis 
smūgis ištiko šeimą 1940 m., kai 
mirė tėvelis. Tačiau mama, viena 
likus su būreliu vaikų, energingai 
jais ir toliau rūpinosi. Tais pačiais 
metais, rusams Lietuvą užėmus, 
visas turtas buvo konfiskuotas - 
užkirstas kelias šioje šeimoje ge
radarybei klestėti. Dar po kelerių 
metų, gyvenimo audros išgairino 
šią artimo meilės ryšiais sujungtą 
šeimą, ir su skausmu širdyje 
motina su vaikais turėjo palikti 
savo gimtąjį kraštą. Išvažiuodama 
pasakė:

- Tėvynę palikti sunku, nes. ją 
labai myliu, bet čia gyventi nega
lėsiu.

Didesnė dalis augintinių liko
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Lietuvoje. Iš jų mamai išeivijoje 
ateidavo laiškai, pilni gilaus 
jausmo ir dėkingumo.

Motinos gyvenimo formulėje 
svarbiausiu komponentu buvo 
skautiškoji ideologija. Į skautų 
sąjungą ji įstojo apie 1924 m. Ši 
organizacija, jos žodžiais, jai buvo 
artimiausia dėlto, kad, būdamas 
skautu, esi įpareigotas daryti gera 
artimui, savo kraštui ir pląčiau- 
siąja prasme - pačiam Dievui.

Skautininke Stanislava Venc- 
lauskienė iki 1938 m. buvo Skautų 
Sąjungos taryboje. Jos namai buvo 
tikras skautų židinys. Čia skautai 
suvažiuodavo ištisomis draugovė
mis, kurdavo kieme laužus, būdavo 
net apnakvindinami. Šis paprotys - 
suvažiuoti augintiniams, jaunimui į 
tuos svetingus namus - buvo virtęs 
šeimos tradicija, ypač mamos ir 
tėvelio vardines švenčiant - per šv. 
Stanislovą ir per šv. Kazimierą. 
Tada visi namai, net ir visas 
Šiaulių miestas, švęsdavo: užkur
davo skautišką laužą, iliuminuoda
vo sodą ir kiemą.

Kai 1933 m. į Palangą atplaukė 
anglų laivas su pačiu skautų įkū
rėju Lordu Baden-Powell ir jo 
žmona Lady Olave Baden-Powell 
bei 600 anglų skautų, juos pasitin
kant, perkerpant kaspiną, skauti
ninke St. Venclauskienė buvo 
aukštųjų skautų pareigūnų būryje.

Ir taip ilgą metų eilę jos žvilgs
nis, širdis ir ranka buvo nukreipti 

logsEssaEBSEsessassaEseKsaas

Skautininkė S. Venclauskienė 
Šiaulių skautų tarpe. Lietuvoje ji 
buvo apdovanota Svastikos (Padė
kos) ordinu.

skautų organizacijos link. Ir palai
doti paprašė su skautiška uni
forma.

Tėvynę ji mylėjo taip, kaip savo 
šeimą: ilgėjosi jos, savo senatvės 
dienas leisdama, garsiai už ją 
melsdavosi. Prieš mirdama pa
sakė:

- Jei vaikai turėtų pinigų, tai tik į 
geležinį karstą ir... į Šiaulius...

Į karstą jos pageidavimu buvo 
įdėta senoji tėvo sukilėlio malda
knygė, kurią su dideliu rūpesčiu 
išsaugojo savo kelionėje.

Mirė sulaukus 84 m. Palaidota 
Waterbury, Conn.

Nesirūpino nei taupymu ateičiai 
nei savęs aprūpinimu senatvei. 
Pasitikėjo Dievo pagalba ir arti
maisiais, kurie ją globojo. Ją džiu
gino jos augintinių rodoma meilė ir 
pagarba. Net ir gilioje senatvėje 
išgyventa Waterbury (ten, kur ji 
gyveno) potvynio baimė ir visko, 
ką turėjo, praradimas nepalaužė 
jos pasitikėjimo Apvaizda, nors, 
policijai padedant, abi iki pažastų 
bridome srauniu ežeru virtusiomis 
Waterburio gatvėmis. Su savimi 
mama buvo pasiėmus tik savo tėvo 
maldaknygę, motinos žirkles ir 
baltinių pamainą. Tiek jai ir teliko 
ir viso to margspalvio ir įvairiopa 
prasme turtingo gyvenimo, ku
riame atlikta nesuskaičiuojama 
daugybė gerųjų darbelių... O pra
sidėjo visa nuo 6 sidabrinių šaukš
telių, gautų dovana gimnazijos 

baigimo proga. Juos ji atidavė savo 
draugei, sužinojus, kad jai sunku 
išsiversti.

Dar atsimenu, kaip karo siaubui 
vejant iš namų, mama išgirsta ne
toliese skaudų šauksmą jaunos 
moters, neturėjusios kuo savo 
naujagimį suvystyti. Akimirksniu 
nusivilkusi, ji suplėšo savo marški
nius, kad gimdyvė turėtų kuo su
supti savo kūdikį. Taip ir išėjo tada 
mama iš namų, atidavus savo 
marškinius! - Su didele meile mo
tinai baigia pasakojimą duktė 
skautininke Danutė.

***

Meilė žmogui turi turėti konkre
čią savo apraišką. Su ta mintimi 
dukra Danutė Venclauskaitė kas
met savo iniciatyva Waterbury 
surengia Vasario 16 d. minėjimą: 
pati paruošia vaišes ir gautus ir to 
renginio pinigus pasiunčia Vasario 
16 gimnazijai savo motinos - švie
siosios lietuvės - vardu.

Užrašė Sofija Jelionienė

Panevėžio apylinkė
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_ „ 4 PR. ENSKAITIS,ŠVENTOSIOS
iliustravo ASTA GRINYTĖ

ROMUVOS ĄŽUOLAS
1. KUOKOS ATPLAIŠA

Tamsiame rūsio kampe, ant balkio užkritęs, gulėjo 
pagalys. Daugelį metų jis čia ištūnojo. Dar nuo to 
laiko, kai painų krosnys buvo kūrenamos malkomis.

Dabartinio namų savininko tėvelis parsivežė iš 
miško prisiskaldęs vežimą pagalių. Suprantama, 
vežimas buvo atvežtas arkliais, nes tais laikais ūkio 
reikalams sunkvežimių dar niekas nenaudojo. Atvež
tieji pagaliai buvo metami į rūsį iš gatvės pro mažą 
langelį. Ir, štai, vienas pagalys užkrito ant balkio ir 
čia išbuvo daugelį metų.

Bėgo metai po metų. Malkomis kūrenamoji krosnis 
buvo išmesta ir įtaisyta alyvinė. Arklius pakeitė 
sunkvežimiai, daug kitų nuostabių dalykų įvyko, ta
čiau pagalys gulėjo, kaip ir anksčiau, vis toje pačioje 
vietoje - ant balkio.

Nusibodo pagaliui taip gulėti - šonai praskaudėjo, 
tačiau nieko neatsitiko, kas bent kiek pakeistų jo gy
venimą. Tik retkarčiais praskrisdavo čia žiemojusi 
muselė ar voras, grįždamas iš medžioklės ar eidamas 
i .jų-

Skųsdavosi pagalys muselei įkyrėjusiu iki gyvo 
kaulo nuoboduliu, tačiau ši retai kada išklausydavo - 
ji skubėjo į naują gyvenimą, į pavasarį, į laukus, kur 
taip žalia ir kvapu.

Staiga trenksmu atsidarė rūsio durys, ir įėjo vyras, 
nešinas didžiulę sunkią dėžę. Rūsio grindys buvo 
drėgnos, ir vyras po sunkia našta slystelėjo. Dėžė 
pasverdėjo ir nugarmėjo žemyn nuo vyro pečių. 
Našta krito smarkiai ir, susitrenkusi į kietas akmeni

nes grindis, suaižėjo, šipuliai pasipylė į visas šalis. 
Viena atplaiša, atitrūkus nuo dėžės šono, nulėkė ir 
nukrito prie pagalio.

- Ė, tamsta, būk mandagesnis, - tarė pagalys. 
Įlenksi man nugarą. Ir taip jau skauda nuo rūsio 
drėgmės, beriogsant čia ilgus metus. Geriau pasakyk, 
kas esi, kad taip smarkiai skraidai?

- Dabar esu tik atplaiša, o buvau galingas ir gar
bingas ąžuolas, užaugęs šventame Palangos miške.

- Oho, ir tu turi svečių! - tarė praskrisdama muselė 
ir, susidomėjusi, nutūpė prie pagalio.

- Kur ta Palanga yra? - užklausė muselė.
- Toli nuo čia, draugužiai. Tu, musele, iki ten nenu- 

skristum per visą savo gyvenimą. Palanga yra prie 
Baltijos jūros.

- Tai man jau įdomu, - tarė pagalys. Papasakok 
daugiau savo išgyvenimų - gal nebus taip nuobodu.

- Galiu papasakoti, bet iš anksto perspėju: pasako
jimas gali būti ilgas.

- Šiaip ar taip neturiu ką veikti, o jei muselei nepa
tiks - gali sau skristi. Pasakok, bičiuli.

***

Kai pirmą kartą išvydau šį pasaulį, buvo ankstybas 
pavasaris.

Gilelė, kurią mano tėvai buvo pasėję, vėjo nupūsta 
gulėjo tarp minkštų ir drėgnų samanų. Blizgantis 
gilelės kiautas buvo perskilęs, iš jo stiebėsi į saulę 
laibas ir plonas daigelis, o pro samanas skverbėsi 
šaknelė.

Daigelis, prasimušęs į viršų, išlindo ir dairėsi.
Buvo rytas. Pro medžių šakas matyti banguojanti 

jūra. Jos žalsvos bangos ritosi viena per kitą ir 
nuostabiai ritmingai ošė. Tolumoje suposi laivelis. 
Pakrantėje vaikščiojo keletas žmonių, kažko ieško
jo... Vėliau sužinojau, kad jie ieško gintaro, nuosta
baus turto, kuris buvo brangesnis už auksą. Jis buvo 
gelsvas, skaidrus. Kartais jame rasdavo įaugusią 
muselę ar vabalėlį. Pakilusi jūra išmesdavo gintaro 
gabalėlius, ir žmonės juos surinkdavo. Iš jų gaminda
vo papuošalus, naudodavo vaistams, o iš smulkių 
gabalėlių - smilkalus dievams.

To krašto legendos pasakoja, kad gintaras atsirado 
jūroje, kada dievas Perkūnas sudaužė jūros dievaitės 
Jūratės, esančius jūros dugne rūmus, padarytus iš 
gintaro, jai pamilus žemės sūnų žveją Kastytį.
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( deivei Gabijai tarnauti. Turiu visą gyvenimą likti 
skaisti.

- Maldausime Gabijos, ji tave atleis - juk ji savo 
\ tarnyboje turi daug gražių mergaičių.

- Ne, kunigaikšti, - atsakė vaidilutė. Jei Gabija ir 
atleistų, neatleis krivis, kurio galia neribota, jis mus 
suras visur.

- Eisiu aš pats pas krivaitį maldauti tavęs.
Ir kunigaikštis Kęstutis, palikęs vaidilutę trobelėje 

pas patikimus žmones, išjojo atgal į Romuvą.
Buvo jau prieblanda, kada kunigaikštis pasiekė 

Romuvą. Radęs krivaitį, išdėstė jam visą reikalą.
- Sunkiai nusikaltai, kunigaikšti, palietęs vaidilutę 

Birutę. Ji prisiekusi visą gyvenimą tarnauti Gabijai. 
Toks šventvagis turi būti mirtimi baudžiamas, - tarė 
krivis, išklausęs kunigaikščio.

- Kunige, maldausime Gabijos atleidimo. Aš pažadu 
visą savo gyvenimą kovoti su mūsų dievų priešais 
kryžiuočiais, kurie naikina šventuosius miškus ir 
gesina Gabijos amžinąsias ugnis.

- Tavo pažadas yra didelis, tačiau aš nežinau, ar jo 
užteks atpirkti tavo prasikaltimui. Reikia sužinoti 
dievų valios. Netrukus bus Vilniuje Gabijos šventė - 
aš vyksiu ten ir mėginsiu sužinoti dievų sprendimą.

Virš jūros pasikėlė skaistus ugninis skritulys - 
saulė. Visame miške skambėjo puikus paukštelių 
čiulbesys. Pasirodžius saulei, pasigirdo švelnus, 
nuostabiai gražus giesmės aidas. Tai giedojo vaidilu
tės tekančios saulės garbei. Jos buvo jaunos gražios 
mergaitės, pasišventusios ugnies dievaitės Gabijos 
tarnybai - saugoti amžinąją ugnį.

Šis miškelis buvo šventas, skirtas Gabijos garbei. 
Čia buvo kūrenama aukure niekad negęstanti ugnis.

Vėliau, kada aš jau buvau storas ąžuolas, man teko 
matyti įvykį, kurio niekad nepamiršiu. Aš jį jums 
papasakosiu.

Netoliese nuo manęs, kur aš augau, viena iš tų 
vaidilučių rinko aukurui sausas šakas. Buvo pavaka
rys. Mergaitė turėjo glėbį šakų ir atsitiesė. Prieš ją 
stovėjo puikus vyriškis. Iš jo rūbų matėsi, kad tai 
buvo aukšto luomo žmogus. Prie medžio pririštas 
stovėjo eiklus žirgas.

Jų žvilgsniai susitiko. Vaidilutei iš glėbio iškrito 
susirinktosios šakos.

Vyras valandėlei negalėjo nuo jos atitraukti akių - 
jį taip sužavėjo jos grožis.

Tada vyras griebė mergaitę į glėbį ir, šiai dar ne
spėjus nei atsipeikėti nei aiktelėti, buvo nunešta prie 
žirgo, ir po kelių sekundžių abudu išnyko pajūrio 
keleliu.

Žirgas skrido lyg strėlė, ir po pusvalandžio jie buvo 
toli nuo šventosios Romuvos. Prijojus mažą pirkelę, 
raitelis sustabdė žirgą ir įnešė mergaitę į pirkelę.

Vaidilutė verkė. Jos skaistus veidelis buvo apipil
tas ašaromis.

- Neverk, gražuole, esu Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Kęstutis ir tavęs nenuskriausiu. Būsi mano 
žmona. J;

Po poros dienų krivaitis išvyko tolimon ir vargi- 
nančion kelionėn. Čia kartu su vyriausiu krivių kri
vaičiu, tik jiems vieniems žinomais būdais, sužinojo 
dievų valią. Ji buvo tokia:

“Dievai priima kunigaikščio Kęstučio pažadą visą 
gyvenimą kovoti su kryžiuočiais ir atleidžia vaidilutę 
Birutę nuo priesaikos, duotos deivei Gabijai. Jie lai
mina jų santuoką. Bet kadangi kunigaikštis įvykdė

- Negaliu, kunigaikšti, - esu vaidilutė. Prisiekiau Bus daugiau
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PILKOS PELENĖS

Mes, pelenės pilkos, 
Gaunam visų špilkas.

Pelenių šūkis

Pelenę įsivaizduojame paišiną, 
suodiną, sėdinčią kur virtuvėje, 
krosnyje pelenus žarstančią. Su 
visai kitokiomis pelenėmis teko 
susipažinti šią vasarą Kernavės 
“Žiežirbos” stovykloje. Ten viena
me stovyklavietės kampe įsikūrė 6 
Pelenės. Bet šis kampelis - tai ne 
suodinas už'pečkis, oi ne! Tai nepa
prastai švariai iššluotas, išgrėbs
tytas kampelis, o jame pusračiu 
sustatytos palapinės. Įsirengimai 
aplink jas - “klasiškai” skautiški. 
Taip, pavyzdžiui, čia niekur nerasi 
jokios įkaltos vinies (kai reikėjo 
kalti, jos naudojo medines vinu
tes).

Šių sesių, kaip jos pačios sako, 
grįžusių pasitobulinti praktiškame 
skautavime, daug dirbta. Per vieną 
savaitę (jas aplankiau didžiojo 
savaitgalio metu) nuritinti pakal
nėn nukirstą medį, įsirengti lauko 
virtuvę (net so stogu, jei lytų), 
surišti (tik virvės ir rąstai) didelį 
seklyčios stalą, kojašluosčius, 
“mobile” rankšluostines, skelbimų 
lentą, menišką koplytėlę, abstrak-

Net pagailo man tos darbais 
nusiplūkusios tuntininkės...

- Tai kad ji vis kokią nors ne
tvarką savo palapinėj ar aplink ją 
palieka. Visada prieš palapinę rasi 
jos šlepetes (stovykloj šlepetės!), o 
prieš porą dienų atvykęs iš miesto 
švaros inspektorius “prisikabino”, 
radęs jos palapinėj karališko 
dydžio lovą ir net su 2 pagalvėm. 
Turėjau paaiškinti, kad čia miega 
sesė su savo “big sister”. Ir vis 
įvairūs man su ja rūpesčiai, - 
nusiskundė sesė Rita, visų Pelenių 
vyriausioji.

- Valdžia yra valdžia, reikia jai 
paklusti, - sakau tuntininkei, nors 
matau, kad visų veiduose šypsena.

- 0 tu parašyk, kai rašysi apie

Pelenių austom juostom Rako 
ąžuolai papuošti.

taus meno (miške rastų sausuolių) 
skulptūras ir net smilgomis ataus
tas juostas išausti - neįsivaizduoja
mai daug padaryta. Vaikščiojant 
po šį kampelį, atrodė, gali matyti 
prakaito lašais nusėtą žemę!..

- Kaip jūs sugebat čia viską taip 
švariai išlaikyti? Nematau čia jo
kios drožlelės ar dulkelės!

- 0, mes turim čia savo Mrs. 
Clean! - Ir parodė ranka į‘sesę

Pelenių skilties kampelis.

J. Lintako nuotr.
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Danutę. Nespėji kokią šakelę pa
likti, ji jau su šluotele ir braukia. 
Net su “lemon pledge” visus baldus 
nublizgina, - sako viena Pelenė.

- O ką jūs toj savo virtuvėj 
verdat? - klausiu.

- Na -gi, miške rinktų žolelių 
arbatos kas vakaras išgeriam, - 
atsako sesė Daila.

- Kas tai: vaistažolės ar burta- 
žolės?

- Net ir Lituanicos broliai jas be 
baimės galėtų gerti, nepavojingos, 
- užtikrina vyriausioji virėja.

Štai prie virtuvės mažas stalelis, 
bet ilgais galais nukarusia rišta 
staltiese - tikros skobnelės!

O jau juostų gražumas! Paka
bintos jos ant medžių švyti visomis 
vaivorykštės spalvomis. Priėjęs 
čiupinėji ir negali patikėti, kad 
miške be jokių staklelių, lyg tie 
piemenukai seniau, kurie ant kojos 
piršto siūlų giją užsimetę, juostą 
nusiausdavo.

- Mūsų Ritonė šią juostą nuaudė 
ir mus austi išmokė, - sako sesė 
Ramutė. - Dabar jau mes net ge
riau už ją audžiam, mokinys 
visuomet turi pralenkti savo mo
kytoją!

Žiūriu - kažkokiu nepatenkintu 
veidu iš savo mažos palapinės 
išlenda tuntininkė sesė Eleonora. 
Galvoju, kodėl? Juk ji pačioj 
valdžios viršūnėj; kas gi jai čia 
nepatinka?

Sesė Danutė Korzonienė (Mrs. 
Clean) ir sesė Daila Liubinskienė 
prie seklyčios stalo.

- Matai, manęs šitoj Pelenių 
pastovyklėj visai nerespektuoja ir 
niekur nepabrėžia, kad aš tunti
ninkė; laiko tik paprasta Pelene. 0 
dažnai dar ir aprėkia, - skundžiasi 
ji.
kernaviečių stovyklą, kad ir tunti
ninkė ten eiline stovyklautoja 
buvo!

Čia jau visos savo darbus skai
čiuoti ėmė:

- Kai liepia mums eiti į virtuvę 
bulvių skusti - einam; kasdien po 

vieną virtuvėj virti - paklusniai 
vykdom; tualetų valyti - mes jau 
ten, ir be murmėjimo. Net ir pasi
rodymą paruošiam, kai tik mums 
įsako. Ir dar kokie tie mūsų pasi
rodymai! Kai “umba-rasa” bedai- 
nuodamos visą finką suvarom tun- 
tininkei pilvan - žiūrovų ovacijos 
užtikrintos!

Vakarais susėdam visos prie 
savo ugniakuro ir, gerdamos žole
lių arbatą, seseriškai svarstome, 
ką mums duoda šis skautiškasis 
“renesansas”.

Pagalvojau, kad jis labai daug 
duoda: ir joms pačioms ir jaunes
nėms sesėms, pamačiusioms tuos 
gražiuosius įsirengimus.

Atsisveikinau sū svetingom 
Pelenėm, nors žolelių arbatos, 
deja, ir negavau. Sako, visos žole
lės poros mylių spinduliu nuska
bytos. Gal už savaitės, sako... 
Užaugs naujų.

Beeinant žiūriu - nutūpė man ant 
rankos bogužė (Dievo karvytė). Aš 
ir pradėjau traukti vaikystėj 
išmoktą žemaitišką dainelę, kad ji 
nuskristų:

Karvelėli, lėk, lėk,
Tavo vaikai rėk, rėk.
Puodai, indai nemazgoti,
Po staleliu pakavoti.

Bet bogužė neskrido. Matyt, pas 
ją namuose buvo tokia -švara ir 
tvarka, kaip ir pas Pelenes. Atva
žiuokit kitą vasarą jų aplankyti ir 
įsitikinsit!

A šenajus

J. Lintako nuotr.

SAVAITGALIO S.TOVYKLĖLĖ ANGLIJOJE

Balandžio 27-29 d.d. Mancheste- 
rio lietuvių klubo patalpose ir aikš
telėje įvyko berniukų savaitgalio 
stovyklėlė, į kurią susirinko gausus 
būrelis skautų iš Derby, Leeds, 
Huddersfeldo, Mayfįeldo, Štoko ir 
visas Manchesterio vienetas.

Penktadienio vakare vadovai, 
pirmieji atvykę su Manchesterio 
draugininku ps. A. Jakimavičium 
ir ps. A. Gerdžiūnu bei virėja v. 

skaute I. Gerdžiūniene, iški 
trispalvę. Po to atvyko si. 
Zinkus, psl. A. Silnickas, i 
Dargys ir vėliausiai v.s. e 
Maslauskas su sūnum P. Mas 
lausku.

Stovyklėlei vadovauja ps. A. 
Jakimavičius, pavaduotojas si, V. 
Zinkus, maitinimą praveda sesė I. 
Gerdžiūniene. Instruktoriai: v.s. J. 
Maslauskas ir ps. A. Gerdžiūnas.
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Programa graži ir plati, šešta
dienį vyksta mankšta, vėliavos 
pakėlimas, inspekcija, išvyka 
skautiškais kelionės ženklais, 
margučių marginimas, piešimas, 
mazgai, skautiškos programos 
pratybos, pašnekesiai ir žaidimai 
iki vėlyvo vakaro. Vakare į vėliavų 
aikštelę susirenka gausus būrelis 
organizacijų atstovų, rėmėjų, 
tėvelių ir vieneto dvasios vadovas 
kun. V. Kamaitis. Įsakymai, malda 
ir Himnas. Vyresnieji broliai daly
vauja jaunimo pasilinksminime, 
jaunesnieji tęsia skautišką pro
gramą.

Sekmadienio ryte po vėliavų 
pakėlimo, inspekcijos ir pusryčių, 
visi uniformuoti vyksta į atnašau
jamas šv. Mišias, o grįžus v.s. J. 
Maslauskas praveda pašnekesius, 
skautiškų specialybių pratimus ’. 
Vadovai egzaminuoja skautukus.

Ketvirtą valandą, gausiame 
rėmėjų ir tėvelių ratelyje, visi 
susirenka į vėliavų aikštę stovyk
lėlę uždaryti. Manchesterio sesių 
vienetas prisideda. Įsakymuose 
nuskamba, kad V. Zinkus ir A. 
Motuzą pakelti į skiltininko laipsnį, 
A. Silnickas į paskiltininkio laipsnį. 
R. Rimeikis, R. Navackas ir P. 
Maslauskas išlaikė bent po dvi jau-

DAINAVOS ŽVĖRELIAI

Vėl atbildėjo pavasaris į Dainavą 
su perkūnijomis, lietumi ir vėjais; 
kartu ir mes Detroito Gabijos jau
nesniosios sesės ir Baltijos tunto 
vilkai, visai neišsigandę baisių 
gamtos gązdinimų, įsikūrėme savo 
stovyklas: Vilkiukų Kalno ir Žvė
relių.

Kaip ir pritinka Žvėrelių sto
vyklai, pasirinkome skilčių vardus: 
Beždžionės, Gyvatės, Liūtės ir 
Žirafos. Su mumis kartu stovykla
vo ir viena skaučių skiltis - tai 
narsieji Meškinai.

Iškilmingame Vilkų Kalne sau 
lizdą susisuko Erelių skiltis ir ne
toliese apsigyveno Karaliai.

Visą savaitę džiaugėmės gražia 
gamta, kurios labai pasigendame 
veikloje metų bėgyje. Todėl 
darėme iškylas į aplinkinius ūkius, 

nesniojo skauto specialybes. Jiems 
įteikiami specialybių ženklai. P. 
Maslauskas duoda jaunesniojo 
skauto įžodį, jam kaklaraištį užriša 
vietininkas ps. A. Gerdžiūnas. 
Gerojo darbelio mazgelį - ps. A. 
Jakimavičius.

V.s. J. Maslauskas, prabilęs į 
visuomenę ir skautus, džiaugiasi, 
matydamas gausiai susirinkusias 
seses ir brolius, o ir rėmėjus, tėve
lius bei organizacijų atstovus. 
Svečių tarpe matąs ir nuoširdžiai 
skautišką veiklą remiantį bei 
Ramovės organizacijai vadovau
jantį Kazimierą Murauską. Apibū
dinus K. Murausko nuopelnus lie
tuvybei ir paramą skautų sąjū
džiui, jam iškilmingai įsegamas 
LSS 50 metų sukakties rėmėjo 
ženklas.

Taria žodį į skautus Klubo pirm, 
ir vienetų tėvų komiteto pirm. V. 
Bernatavičius ir K. Murauskas. 
Skautai dėkoja katučių plojimu ir 
skautišku šūkiu. Sesei I. Gerdžiū- 
nienei visi stovyklos dalyviai iš
reiškia skautišką padėką už suma
nų ir skanų maitinimo pravedimą.

Malda ir himno žodžiais nulei
džiama trispalvė iki vasaros skautų 
stovyklos!

J.M.

kur matėme daug visokių gyvuliu
kų, net ir mažais arkliukais 
gavome pajodinėti; vaikštinėjome 
po lankas, net ir per lietų, apžiūrė- 
damos įvairius augalus ir ieškoda
mos gražių vaizdų, kurių Dainavos 
apylinkėse nesunku rasti. Kai sau
lutė išlįsdavo iš už debesėlio, tuoj 
skubėdavome į Spyglio ežerą pasi
maudyti, o broliai griebdavosi 
beisbolo lazdų ir tuoj rungtynės!

Bet ne vien tik malonumams 
buvo skirta savaitė: atėjo penkta
dienis ir prasidėjo egzaminai. 
Laikėme patyrimus, kuriems ruo
šėmės jau Detroite, specialybes, 
jaun. sk. ženklus. Meškinai, 
būdami patys stipriausi visoje sto
vykloje, pastatė gražius skautiškus 
vartus, virtuvę (vieną dieną net 
joje ir valgyti virė) ir kitokius labai 
įdomius dalykus. Žinoma, jų kailis 
storas, tai jos nepabūgo baisių 

uodų miške, kai reikėjo prisirinkti 
rąstų ir šakų. Brolio Anužio pamo
kyti įstrižiniai ir stačiakampiai su
jungimai mazgais taip pat padėjo.

Neatsiliko ir Smauglių skiltis, 
kuri, mums Dainavoje būnant, 
suruošė net dvi iškylas (v.s. fil. 
Jūratei Pečiūrienei globojant). 
Nuo ankstyvo ryto iki vakaro jos 
vaikštinėjo apsikrovusios knygo
mis, virvėmis ir finkomis. Kažkas 
išaiškino, kad jos turėjo labai 
“intensyvų kursą” pirmam paty
rimui.

Šeštadienį, birželio 30 d., suva
žiavo beveik visi abiejų tuntų 
mėlynšlipsės, naktį davusios vy
resniųjų skaučių įžodį, tai: Alma ir 
Violeta Abariūtės, Marytė Alkevi- 
čiūtė, Daina Astašaitytė, Jonytė 
Beržanskytė, Rūta Burnytė, Rita 
Matvekaitė ir Loreta Petersonaitė.

Gyvoji šeštadienio programa 
prasidėjo su Olimpiada, kurią 
sumaniai vedė sesė Irū su savo 
broliu Edžiu, visus laimėtojus ap
dovanodami aukso, sidabro ir 
bronzos medaliais. Švietė laimėju
sieji, o ašaras braukė pralaimėję 
Po Olimpijados vyko iškilmingos 
sueigos kalne, vėliavų aikštelėje: 
įžodžiai, sveikinimai ir ilgi, ilgi pa
tyrimų ir specialybių sąrašai... 
Tačiau neišdildomą įspūdį paliko 
sesės Astos paruošta pasaka apie 
išlaisvinimą laumės, kuri vyko 
kalne tuoj po laužo.

Visai neprašytas ir nelaukiamas 
atėjo sekmadienis. Po gražių skau
tiškų Mišių, kurias atnašavo kun. 
S. Yla, skubėjome griauti palapi
nes ir sutvarkyti stovyklavietę. 
Meškinai net aiktelėjo ir slapčia 
ašarą nubraukė, kai virto jų vartai.

- Jubiliejinėje Stovykloje pasta
tysime dar gražesnius, - tarė 
optimistas meškinas, užkasdamas 
vartų duobes.

Šioje stovykloje mums vadovavo 
vyr. sk. t.n. Irena Sventickaitė, 
(šeštadienio vakare pati pasipuo
šusi akademinėmis spalvomis) su 
savo štabu: vyr. skautėmis Alma 
Abariūte, Jonyte Beržanskyte, 
Rita Matvekaite ir skaute Viktutė 
Leonavičiūte. Vilkiukų Kalno vir
šininkas buvo ps. fil. Algis Rugie
nius, jam padėjo iš Lietuvos vilkas 
Juozas Orentas. Kartu su mumis 
stovyklavo tuntininkė. s. fil. Liuda 
Rugienienė. žvėrelis
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1. Olimpiados porų žaidimo lai
mėtojai gauna medalius. Iš kairės: 
P. Zaikauskas ir A. Rugienius - si
dabrinį, L. Orentas ir D. Rudis - 
auksinį, V. Radzevičius ir L. Gilvy- 
dis - bronzinį. 2. Visus stovyklau
tojus sesės apdovanojo gairelėmis. 
3. Olimpijadoje savo jėgas prieš 
jaunuosius bando tėveliai. Stebi 
sesės Irū ir Alma. j. Gabijietės 
prie garsiųjų Meškinų vartų. 5. Po 

skauto įžodžio kaklaryšius gauna 
L. Orentas, D. Rudis ir A. Rugie
nius; A. Kizlauskas gavo vilkiuko 
“spalvas”. 6. Sesės D. Rugieniūtė 
ir A. Jurgutytė duoda skautės 
įžodį.

J. Vaičiūno nuotr.
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VILNIAUS STOVYKLOJE 
IR KITUR

“Vilniaus” stovykloje liepos 
18-25 netoli Sao Paulo, Brazilijoje, 
perlipę per skautišką tiltą ir pasi
ruošę žygiuoti į “džiungles” - (iš k. į 
d.) Maurytis Bendoraitis, Wilsonas 
Lonaro, Rikardas Kemeklis Merani 
ir Rikardas Bendoraitis.

“Rūtelės” šokėjai brazilą skautų 
mugėje Sao Paule 1973 birželio 
men. bando savo laimę, šie viduti
nioji “Žilvičio” sambūrio nariai su
daro kun. H. Šulco atkurtų lietuvių 
skautų vieneto branduolį.

Brazilų skautų būkle Sao Paule 
būsimo liet, skautų - skaučių vie
neto nariai žiūri, kaip įrengiamas 
būklas. Skautų mugėje pristatė 
pilną skautiško laužo programą - 
dainas, šokius, pasirodymus, šū
kius.

“Šaukštai po pietų" Sao Paulo 
vaikų žiemos stovykloje liepos 
mėn.

v.s. A. Saulaičio, S.J. 
nuotraukos

Pirmosios pagalbos pamoka Vil
niaus stovykloje: koją “gipsuoja”I. 
Petraitytė ir D. Sūickaitė.
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Esant stipriam vėjui, kada buri
nis laivas per daug pasvyra ir 
bangos lipa ant denio, sumažina
mas burių plotas, nuleidžiant dalį 
burių ar pakeičiant mažesnėmis, 
bures refuojant. Surefuotomis 
burėmis yra lengviau vairuoti, 
visai neprarandamas greitis. Jo- 
lėms sumažėja galimybė apsivers
ti, o kylinėms jachtoms - nulaužti 
stiebą ar suplėšyti bures. Aplamai, 
geriau yra refuoti anksčiau, negu 
per vėlai, kada ant kylinės jachtos 
jau reikia nupiauti šotus ar falus.

Refuojant su refiT raikščiais, 
nuleidžiama didburė ir burės suri
šamos virš buomo. Jei apatinis likis 
įleistas į buomą, tai aprišama apie 
pastarąjį. Turint mechaninį refa- 
vimo įrengimą, laivas pasukamas 
prieš vėją ir, pamažu atleidžiant 
falą, burė apvyniojama apie 
buomą.

Jeigu aplinkybės leidžia, galima 
pakeisti kursą ir plaukti su erdvių 
vėju, naudojant tik priekinę burę. 
Kartais, susidarius padėčiai, reikia 
laikytis prieš vėją, nes kitu kursu 
einant, jachtai grėstų pavojus. Tuo 
atveju jachta su refuotomis burė
mis pasisuka prie vėjo, kol pa
lengva pradeda varytis pirmyn, 
vėliau atsistoja prieš vėją ir pa
slenka atgal, kol vėjas vėl pagauna 
bures ir pavaro pirmyn ir t.t. 
Svarbu yra tinkamai nustatyti 
vairą ir bures, kad jachta kuo ma
žiausiai plauktų į priekį ir būtų 

stumiama atgal. Nepamirština, kad 
jachtą veiks srovės ir ji dreifuos į 
užvėjos pusę.

Jeigu jachtos negalima išlaikyti 
su burėmis, tada galima panaudoti 
audros inkarą. Prisimintina, kad 
audros inkaras slūpo tipo jachtos 
neišlaikys.ragu į bangas, nes jachta 
atsisuks šonu. Geriausia yra šiuo 
atveju audros inkarą pritvirtinti

ERELIŲ skiltis, Chicagos Li- 
tuanicos skilčių konkurse laimėjusi 
pirmą vietą. Inspektuojantiems 
tuntininkui S. Miknaičiui ir VS P. 

0 — vra nesunki ir tereikia tik vvkdvtig SKILTIES PAŽANGUMO pQ kiekvienos sueigos. Čia duoda-
$ LENTELE ma pavyzdys kokia ji turėtų būti ir
g Kiekviena gera skiltis turi turėti kiek taškų skirti už kiekvieną
g savo veiklos pažangumo lentelę. Ji dalyką.

Saus. vasar. kevas
g 1.-Sueigų lankymas 10 taškų 0 9
S 2. Numatytos progr. 8 taškų 4 8
S 3. Užsiėm. lauke 10 taškų - 10
§ 4. Geri darbeliai 10 taškų 5 10
5 5. Asmeninė pažanga 10 taškų 5 6
x 6. Asmeninė uniforma 10 taškų 10 8
g 7. Skautinė dvasia 10 taškų 10 10
g . 8. Skilties stovis draugov. 12 taškų 10 10
g 9. Skilties turtas 10 taškų 8 10
g 1’0. Darbeliai --užsiėmimai 10 taškų 10 6
g Viso 100 taškų 62 87

prie durkio. Vietoje audros inkaro 
dar išleidžiami stori lynai arba su
rišti į krūvą irklai, liemenės dang
čiai ir kas tik laive turima. Dažnai 
nuleidžiamos visos burės, o jachta 
paliekama bangų ir vėjo valiai.

Didelės jachtos, kreiseriai pa
leidžia alyvą arba skystą kurą, nes 
šie yra veiksmingi prieš lūžtines 
bangas.

j.v.s. B. Stundžia

Moliui saliutuoja Erelių skiltinin- 
kas Vainis Aleksa.

G. Plačo nuotr.
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"LAIŠKU LIETUVI AMS

KONKURSAS

“Laiškai Lietuviams” skelbia 
konkursą, tema “KAS PADEDA 
IR KAS KENKIA IŠLIKTI LIE
TUVIŠKAJAI IŠEIVIJAI“.

Straipsnis turi būti ne ilgesnis 
kaip 3000 žodžių, pasirašytas sla
pyvardžiu ir, įdėjus autoriaus 
tikrąją pavardę, adresą bei telefo

PIRMIEJI KNYGOS RĖMĖJAI

Lietuvių skautų įkūrėjo Petro 
Jurgėlos parašytoji ir LSS leidžia
moji knyga LIETUVIŠKOJI

AUTI J A jau susilaukė ir pir
mųjų rėmėjų.

GARBĖS LEIDĖJAI: Bostono 
“Lapinai” per v.s. Č. Kiliulį 120 
dol., po 50 dol. C. B. Pakštai ir Č. 
Senkevičius (Kanada), L. Heinin- 
gas (Detroit).

GARBĖS PRENUMERATO
RIAI - 25 dol.: R. R. Povilaitis 
Lemonte, J. Kuprionis (Van Nuys), 
Dr. R. Vienužis Elgine, R. Bužėnas 
ir E. V. Radveniai Los Angeles 
mieste, A. Jakštas Australijoje, V. 
P. Jokūbaitis Clevelande, kun. J. 
Pakalniškis (N.Y.), E. L. Jarašiū
nai Santa Monicoje.

PRENUMEi. ^TORIAI: kun. J. 
Borevičius Chicagoje - 20 dol., N. 
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ną atskirame vokelyje, atsiųstas 
redakcijai iki gruodžio mėn. 15 
dienos šiuo adresu: Laiškai Lietu
viams, 2345 W. 56th Street, 
Chicago, Ill. 60636. Konkursui at
siųsti straipsniai tampa redakcijos 
nuosavybe ir gali būti spausdinami 
“Laiškuose Lietuviams”.

Už geriausius straipsnius skiria
mos penkios premijos: 150, 100, 75, 
50, ir 25 doj. Premijų mecenatai: 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, Ona ir 
Vincas Kuliešiai, Stefanija Rudo
kienė ir dr. Ferdinandas Kaunas.

Laimėtojams premijos bus įteik
tos “Laiškų Lietuviams” koncerte 
1974 m. vasario mėn. 2 d. Jaunimo 
Centre.

Vaitekūnienė - 15 dol.
PO 10 dol.: V. Prižgintas Holly

wood, A. Dundzila Chicagoje, K. 
Kizlauskas iš Southfield, kons. A. 
Simutis, V. Alksninis, I. Jankaus
kienė ir P. Šlapelis iš N.Y., A. Ci
plijauskas, V. Kalendrienė, V. 
Sendžikas, F. Enskaitis, R. Vabolis 
ir J. Karasiejus Kanadoje, dr. J. A. 
Ramonas iš Orland Park, dr. P. 
Ragažinskas, kun. L. Musteikis iš 
Plainview, V. Stasiliūnas ir J. Zin- 
kus Australijoje, P. Šepetys iš 
Dearbon Hts., A. Alkevičius De
troite, V. Kizlaitis, N. S. Mocku- 
vienė Clevelande.

Aukotojas - Vincukąs L. - 1 dol.

Visiems širdingas ačiū!

“L.S.” Vajaus K-tas

SK. AIDO FOTO KONKURSAS

Jub. metams atžymėti, Skautų 
Aidas skelbia JUBILIEJINIŲ 
STOVYKLŲ NUOTRAUKŲ 
KONKURSĄ. Nuotraukų tema: 
šios vasaros stovyklos, iškylos, 
skautiškos pratybos gamtoje, 
vandenyje ir pan.

Nuotraukos, su autoriaus pa
varde, adresu bei slapyvardžiu, 
siunčiamos redakcijos adresu iki 
š.m. lapkričio 1 d. Už vertinimo 
komisijos atrinktas geriausias 
nuotraukas skiriamos 5 premijos: 
25, 20, 15, 10 ir 5 dol.

Kviečiame seses ir brolius gau
siai konkurse dalyvauti.

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS 
SVEIKINA

Mielas Redaktoriau,

Sveikiname mieląjį Skautų Aidą 
auksinės sukakties proga ir linki
me toliau sėkmingai jį redaguoti, 
platinti ir surasti kelią į kiekvieno 
skauto namus. Tenurodo Skautų 
Aidas mums gražius ir prasmingus 
skautiškus kelius.

Su simbolišku 50 dol. priedu -

Skautiškai!

s. Vyt. Mikūnas 
Fondo Vald. P-kas

1973.3.10įvyko “Vilniaus” tunto, 
veikusio Uchteje 1944-A9 m., bu
vusių sl-autų-čių sueiga Čikagoje, 
Jaunimo Centre. Sueigą sukvietė 
buvęs tuntininkas v.s. V. Statkus. 
Buv. tunto adjutante ps. Nijolė 
Bertašiūtė-Maskaliūnienė skaito 
“įsakymus ”,

Nuotr. V. Jasinevičiaus

16



PREMIJA UŽ VERTIMUS

Lietuvių rašytojų kūriniams 
plačiau pasaulyje paskleisti Lietu
vių Rašytojų Draugija skelbia 
PETRO VARKALOS vardo lite
ratūrinę premiją.

PREMIJOS NUOSTATAI

Premija skiriama už lietuvio rašy- 
tojo-jos prozos kūrinį - romaną, 
novelių rinkinį, dramą, arba jo 
suredaguotą ar išverstą lietuvių 
prozos antologiją, pasirodžiusius 
1974-1976 metais anglų kalba.

Premijos dydis - 1000 anglų svarų 
(apie 2500 dol.), iniciatorius ir me
cenatas PETRAS B. VARKALA, 
Anglijoje.

Komisiją premijuotam veikalui 
atrinkti skiria Lietuvių Rašytojų 
Draugija.

Premijuojamas verstinis veikalas 
turi atitikti šiuos reikalavimus:

jis turi būti literatųriškai vertin
gas; jo autorius gyvenąs laisvaja
me pasaulyje; jo leidykla pakanka
mai žinoma, kad būtų garantuota 
veikalui žymiosios spaudos recen
zijos ir bent vidutinis tiražas.

Neradus premijuotino veikalo, 
komisija gali minėta premija pa
remti jau išversto literatūriniu 
atžvilgiu vertingo rankraščio išlei
dimą žinomoje leidykloje, jei tokios 
paramos leidykla reikalautų.

NAUJI V \ 
LEIDINIAIlĮJ

PALIKTOS PĖDOS

Tokiu pavadinimu Kr. Donelai
čio aukšt. lit. mokykla Chicagoje 
išleido 1972-73 mokslo metų moks
leivių metraštį. Storokame leidi
nėlyje - 113 psl. - mokytojų ir sep
tintosios abiturientų laidos nuo
traukos, daugybė mokyklos šven
čių, išleistuvių, darbo ir žaidimo 
vaizdų, moksleivių piešinių. Kūry
biniais bandymais metraštį užpildo 
pusšimtis pavardžių; jų tarpe ir 
sesių-brolių gausa.

40-me metraščio puslapyje įdėta 
šešių jaunųjų šios gimnazijos mo
kytojų nuotrauka su parašu: “Jos 
dar neseniai buvo mokinės mūsų 
mokykloje, o šiandien - mokytojos. 
Iš kairės į dešinę: A. Miglinaitė, A. 
Ramanauskaitė, R. Kleinaitytė, G. 
Vindašiūtė, Kr. Bukaveckaitė ir L. 
Jadviršytė”. Malonu šį paaiškinimą 
papildyti ir trumpa pastabėle: jos 
visos - skautės!

J. Ehret
DIE VERGESSENEN BALTEN

Lietuvos laisvės siekių puoselė
tojas prof. J. Eretas, gyvenantis 
Šveicarijoje, šiais metais vėl išlei
do 26 psl. brošiūrėlę Die ver- 
gessenen Balten - Užmirštieji 
Baltai, kur kondensuotoje formoje 
pristato vokiškai skaitančiai visuo
menei pabaltiečių istorinius, tau
tinius bruožus, baltų likiminės 
kovos momentus bei paskutinių 
dešimtmečių okupacines pastangas 
šias pabaltijo tautas suvirškinti. 
Knygelėje ypač šiltai atsiliepiama 
apie lietuvius, jų senąją kalbą, jų 
romėnišką dvasią ir vakarietišką 
.charakterį -ir pan.

Profesorius knygelę dedikuoja 
savo pabaltijo draugams, “kurie 
tėvynėje neturi laisvės, ir tiems, 
kurie laisvėje neturi tėvynės”.

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMAS

Leidžiamas PLJ Sąjungos ryšių 
centro, vasarą pasiekė ir mus. Tai 
jau antrasis numeris, kuriame 
skaitome pasikalbėjimą su “Day of 
Shame” autoriumi Ą. Rukšėnu, 
informaciją iš tėvynės; R. Plioplytė 
(ASD) pristato jaunimui Lands
bergio “Penkių Stulpų” dramą.

Potpurri puslapiuose įdomios 
lietuviškos akimirkos plačiame 
pasaulyje ir praeities istorijoje. 
Gausu liet, jaunimo veiklos nuo
traukų.
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SVEČIUOSE PAS MIŠKO BROLIUS

LSB Vyriausiam Skautininkui 
lankantis Chicagoje, dalyvavau 
Lituanicos tunto sueigoje. Jaunas 
tunto adjutantas ps. R. Rupinskas 
labai pavyzdingai vedė šio marga
spalvio tunto sueigą, kur į salę 
nenutrūkstama rikiuote žygiavo 
vilkiukai, bebriukai, skautai, jūrų 
ir oro skautai, budžiai, vyčiai, 
skautininkai. Žygiuojant Miško 
Brolių draugovei, mintys nejučio
mis grįžo į pereituosius 1972 
metus, į Rako mišką.

Tenai, berimstančioj stovykloj, 
kažkur giliam, tamsiam slėny tyliai 
aidi “Marija, Marija”.

Žinome, kad slaptoje vietoje yra 
įsikūrę Miško Broliai. Visoms 
įdomu sužinoti, kur jie yra, kaip jie 
stovyklauja. Dienos metu juos 
pastebi Lituanicos stovyklos užsi
ėmimuose, laužuose, parade žy
giuojančius švariom uniformom su 
užrašais “Už tėvų žemę”, bet jų 
stovykla - paslaptis!

Stovyklų sporto šventėje pilnos 
aikštės jaunimėlio. Po medžiais 
susibūrę vadovai. Prisėdu prie 
Miško Brolių draugininko s. J. Šal- 
čiūno. “Juozai, mes jau kelios 
dienos nerimstam, girdėdamos 
jūsų dainas. Žadam slinkti, tik 
bijome paskęsti pelkėse”. “Palauk 
dar pora dienų: mano broliai baigia 
ruošti takelį, tada galėsit aplan
kyti”.

Kalbamės toliau, ir man sunku 
suprasti, kaip tie mūsų jaunieji 
broliai gali gyventi tokiam uodyne, 
kurti stovyklą, kokios kitur nėra, 
kas juos traukia? “Tai čia, vyruti, 
atsiprašau - sese, ir yra ta paslap
tis! Juos traukia Lietuvos parti
zanų, Miško Brolių karžygiškoji 
dvasia”. Šviesioj saulėj sudrėksta 
akys, ir pasakoja brolis Šalčiūnas, 
kaip jo broliai stovyklą stato, kaip 

Daumanto knygą apie partizanus 
skaito, kaip lygiai tokį pat rąstų 
stalą, kaip anie Lietuvos girių tan
kumyne, riša.

Į stovyklos pabaigą gaunu gerą 
žinią - galiu aplankyti Miško Brolių 
stovyklą.

Ramų pavakarį, praėję triukš
madarių vilkiukų rajoną, nusilei
džiam į pakalnę. Pelkėse išgrįstas 
rąstų takelis vingiuoja, staiga prie 
kokio kelmo ar krūmo nutrukda
mas. Be miško brolio vienam kelią 
čia sunku būtų rasti. Kylam į kal
nelį ir sustojam prie slėptuvės. 
Giliai žemėje iškasta sargybiniui 
vietelė, ant stogo želia žolė, krū
mokšnis, o tinklu dengtas, vos iš 
žemės pakilęs langelis mato visą 
slėnį ir takelį. Kylam aukščiau... 
dešinėn... tarp tankių šakų su
plazda trispalvė, baltuoja beržų 
kamienai, po kryžiais spinksi 
ugnelės. Tarp trijų beržų kamienų 
Lietuvos partizanų Globėja - Sopu
lingoji Motina, takelis iki Jos 
smėliu išbarstytas. Kitoj pusėj, 
nuošaliai, po didžiuliu maumedžiu 
mažas beržo kryželis. Kuriam 
miško broliui, anoj tolimoj Žemėj 
kritusiam, jis yra prisiminti?.. Po 
aukščiausia egle, plačių šakų prie
globsty - didžiulis rąstų stalas. 
Lygiai toks, kaip knygoje matome. 
Ant jo šviečia lempa, aplink rąstų 
suolai. Susėdusius brolius nuo 
eglės kamieno laimina kryžius ir 
žodžiai “Už tėvų žemę”.

Taip sutraukė jaunuolius į būrį 
savo tėvų žemę pažinęs drauginin
kas. Ir jei kuris iš Lituanicos tunto 
Miško Brolių bus kada nors drau
gininkas - neaugęs tėvų žemėje - 
jam bus lengviau ją jausti, prisi
minus tą stovyklą.

A. Namikienė

SUSITIKO GARBĖS
JUOSTOS KAVALIERIAI

Kauno Aušros tunte, J. Mašiotui 
būnant tuntininku, pavyzdingiau
sias tunto skautas gaudavo viene- 
riems metams “garbės skauto” 
vardą.' Su titulu būdavo įteikiama 
ir tautiniais raštais dabinta juosta, 
kurią pririšdavo prie draugovės 
vėliavos.

Prieš pat Lietuvos okupaciją 
garbės skauto titulu buvo apdova
notas trečios Gedimino draugovės 
skautas, jaunesniųjų skautų būre
lio vadas, si. Vytautas Katelė. 
Draugovės draugininkas tuo metu 
buvo skautininkas R. Spalis.

Pasirodo - V. Katelė (dabar 
biologas) neprarado tos juostos, 
bet atsivežė su savim į tremtį.

Praėjusį balandžio mėnesį, skau
tininkui R. Spaliui būnant Chica- 
goje, abu draugai nusifotografavo 
su ta juosta, matoma nuotraukoje. 
Kairėje pusėje V. Katelė, dešinėje 
- R. Spalis.
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PAGERBTUVĖS CLEVELANDE

Neringos tunto sueigoje buvo 
pagerbtos dvi veiklios skautės 
vadovės.

Ps. Dalia Kavaliūnaitė, baigusi 
Notre Dame College, Clevelande, 
gaudama Bachelor of Science. Ji 
tęs mokslą Ohio State University. 
Dalia yra veikli skautė ir vadovau
ja “Aušrinės” draugovės kandida
tėm į vyr. skautes. Dalia taip pat

assess

VILNIAUS ĄŽUOLAS 
ROMUVOJE

X-toj Romuvos stovykloj liepos 
22 d., minint Vilniaus 650 m. įkū
rimo sukaktį, pasodintas “Vilniaus 
ąžuolas”, po kuriuo užkastas spe
cialus aktas su stovyklautojų para
šais. Gražiam orui esant, sulaukta 
daug svečių, kurie dalyvavo šv. 
Mišiose, iškilmingoj sueigoj ir 
ąžuolo sodinimo apeigose.

XI Vilniaus vardo Romuvos sto
vykla oficialiai uždaryta liepos 27 
d. įspūdingu partizanų laužu ir 
nakčia atnašautomis Mišiomis, 
kuriose su degančiom žvakutėm po 
atviru dangum dalyvavo apie 150 
stovyklautojų. Šį partizanų prisi
minimo vakarą organizavo ps. P. 
Saplienė ir ps. dr. V. Kvedaras. 

yra Grandinėlės muzikos - orkestro 
vadovė.

Ps. Jūratė Petraitytė baigusi 
Cleveland State University, gau
dama Bachelor of Science Biologija 
su chemija. Taip pat studijavo 
Physician’s Associate. Toliau tęs 
mokslą Cleveland State Univer
sity. Jūratė yra skaučių “Laimu
tės” draugovės draugininke ir 
“Neringos” tunto laužavedė.

Tn. ps. Jūratė Petraitytė taip 
pat yra ASD Clevelando skyriaus 
pirmininkė.

ANGLIJOS RAJONE

J. LEVINSKAS - naujas Angli
jos rajono laikraščio Budėkime 
administratorius. Administrato
riaus adresas: 8, Sun str., Derby, 
DE3, 3UL, England. Linkime iš
tvermės naujame darbe!

Brolis Br. Zinkus, po 20- metų 
administravimo, dėl ilgų kasdieni
nio darbo valandų, turėjo iš admi
nistravimo darbo pasitraukti. Iš
tvermingajam v.s. Br. Zinkui, du 
dešimtmečius tvarkiusiam mūsų 
rajono laikraštį, nuoširdi skautiška 
sesių, brolių ir skaitytojų padėka.

MIELOSIOS MAMYTĖS PA
GERBTOS daugelyje vienetų lie
tuviškose kolonijose. Mancheste- 

ryje Živilės ir Maironio vienetai, 
vadovaujant Seserijos vadeivei ps. 
J. Traškienei ir vyr. skautei V. 
Barauskaitei, motinas pagerbė 
paskaita, kurią skaitė sesė Baraus
kaitė. Programoje talkino vieneto 
sesės. Skautininkas J. Maslauskas 
sveikino raštu.

Bradforde, vadovaujant vyr. 
skautei I. Girdžiūnienei ir ps. J. 
Traškienei, mamytės pasveikintos 
žodžiu ir arbatėle.

Londone, vadovaujant vyčiui S. 
Kasparui ir V. Jurienei, mamytės 
pagerbtos Mišiomis šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Londone. Po pamaldų 
parapijos salėje vyko sveikinimai 
ir programa, kurią atliko jaunimas. 
Minėjimų buvo ir kitose kolonijose.

BIRŽELIO TRĖMIMAI pami
nėti Manchesteryje, kur suva
žiuota ir iš kitų kolonijų. Organiza
cijos, pasipuošusios vėliavomis, po 
pamaldų suruošė eiseną į lietuviš
kas kapines. Manchesterio skautų 
vienetai taip pat prisidėjo ir daly
vavo uniformuoti bei su vienetų 
vėliavomis. T ,,J.M.

BACEVIČIAUS GERIEJI 
DARBELIAI

Brolio VI. Bacevičiaus pastango
mis, Jub. Stovykloje dalyvavo dvi 
užjūrio sesės: viena iš Anglijos, 
kita iš Pietų Amerikos. Tai gera
darių VI. Šniolio ir vienos skauti- 
ninkės iš Clevelando dėka.

Šia proga prisimintinas ir kitas 
aktyviojo Clevelando skautininko 
darbas: neseniai jis išleido du 
skautiškų motyvų atvirukus, Są
jungos 55 m. jubiliejui paminėti. 
Kviečiame visus ir visas savo su
sirašinėjimuose pasinaudoti gra
žiais atvirukais, užsakant jų pas 
brolį Bacevičių, 923 E. 144 St., 
Cleveland, Ohio, 44110.
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Akimirkos iš atlanto Rajono 
paukštyčių šventės Putname ge
gužės 19-20 d.d. Viršuje v.s. O. 
Saulaitienė sveikina seses.

M. Jankausko nuotr.
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BERNARDINO KALNUOSE

Pavasario Šv. Jurgio šventę Ra
miojo Vandenyno skautai ir skau
tės minėjo gegužės 20 dieną San 
Bernardino kalnagūbrio Charlton 
Flats vietovėje.

Ne visi tur būt žino, kad Los 
Angeles skautai, būdami pajūry, 
valandos laikotarpy gali pakilti 
7.000 pėdų aukštyn į kalnus ir ten 
džiaugtis pušų miško aplinka.

Ši iškyla pradėta iškilminga Ra
jono sueiga, kurią pravedė ps. 
Ramūnas Bužėnas. Perskaityti 
S- gos, VS- kų ir tuntų įsakymai, 
lietę apdovanojimus, pakėlimus ir 
kit. Skautininkės įžodį davė naujai 
pakelta jauna vadovė ps. Vilkaitė. 
Buvęs Lietuvoje VS-kas prof. J. 
Kuprionis įteikė apdovanotiesiems 
garbės ženklus: LSSyŪkio Sky
riaus vadovams v.s. Pr. Pakalniš
kiui - padėkos, s. Kęstui Pažemė- 
nui - Lelijos; Skaučių tunto rėmė
joms p.p. Nefienei ir E. Vidugirie- 
nei - Už Nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu.

Būrys skaučių, paukštyčių, vil
kiukų ir skautų davė įžodžius, o 
Palangos tunto žiemos jaunesnių 
vadovių kursų dalyvėms įteikti 
kursų baigimo pažymėjimai.

Iškylos įvykių centre buvo tėvų 
susirinkimas. Išrinktas bendras 
rajono komitetas, kuris rūpinsis 
pagalba rajono ir tunto vadovams, 
o ypač dėmesys bus kreipiamas 
pasiųsti į Jubiliejinę Stovyklą 
skaučių ir skautų vienetus repre
zentuoti Ramiojo Vandenyno 
Rajoną.

Iškyla baigta nuotaikingu laužu.

S.L.
Ryžtingas sargybinis Tomas 

Balčas Kalniškių tunto iškyloje.
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Vasario 16 proga, 1973 m. 
Lemonte, UI., naujai įsteigtoji 
Šatrijos draugovė Aušros Var
tuose. Kairėje d-kės pav. ps. V. 
Bulotienė, viduryje draugovės 
steigėja ps. M. Burbienė, dešinėje 
d-kė si. I. Ivanauskaitė,

80 metų skautų sąjungoje!Šie du 
broliai, pradėję skautauti prieš 40 
metų Kauno Pilies tunto Dariaus- 
Girėno draugovėje, ir dabar dar 
judrūs mūsų skautiškose gretose. 
Tai s. S. Ilgūnas iš Rochester™ ir s. 
V. Bacevičius iš Clevelando. 
SVEIKINAME!
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Sv. Jurgio sueigoje sesėms žy
menis ir ordinus prisegė VSP s. I. 
Kerelienė. Iš k. v.si. I. žukauskie-

tė, si. N. Sugintaitė, s. I. Kereliene, 
Aušros Vartų tuntininkės pavad. 
ps. fil. I. Laučienė.

nė, psl. D. Kairytė, si. N. Sparkytė, 
psl. y. Mikutaitytė, si. R. Kubiliū- Nuotr. M. Deveikio

Didžiulė būna šv. Jurgio sueiga 
Chicagoje... daug ir vadovų susi
renka. Deveikio nuotr.

VĖL SUSIRINKO EGZILAI

Kaip ir buvo sutarta pirmame 
etninių skautijų vadų suvažiavime, 
birželio 2 d. VS-kų ir VS-kių įgalioti 
atstovai suvažiavo antrajam posė
džiui. Posėdžiai vyko dviem gru
pėmis:

Pirmoji, kaip planavimo komite
tas, plačiau svarstė bei aptarė 1974 
m. siūlomos bendros stovyklos 
reikalus;

Antroji, laikinai pasivadinusi 
darbo komitetu, toliau vystė 
suv-mo priimtą siūlymą įsteigti 
tarptautinį etninių skautijų biurą, 
kaip bendrosios veiklos koordi
natorių.

Kadangi tokio biuro veikla turės 
būti aptarta nuostatais arba sta

tutu, jo svarstymas ir buvo pa
grindiniu šio posėdžio uždaviniu. 
Išgvildenti siūlymai bus persiun
čiami VS-kams ir VS-kėms susipa
žinti ir pasisakyti. Ateinančiame 
posėdyje, rugs. 8 d., tikimasi 
gautus siūlymus suderinti ir galu
tinai suredaguoti į statuto formą. 
Statutu nusakoma bendroji veikla 
nelies sąjungų vidinių reikalų. Sta
tutas įsigalios, jį kiekvienos etni
nės skautų sąjungos vadovybei 
patvirtinus.

Posėdžiuose buvo atstovaujamos 
estų, latvių, lietuvių, vengrų, lenkų 
ir ukrainiečių skau£ijos. Globojo 
latvių Vyr. Sk-kė Z. Gaujenieks.

Lietuvius atstovavo (darbo ko
mitete!: Seseriją - ps. Aldona 
Čekienė, A.S.S. - s. Stefa Gedgau
dienė, Broliją - s. Antanas Gudai
tis; planavimo komitete Seseriją 
atstovavo ps, Birutė Kidolienė.

s. A. Gudaitis

LABANAKT...
Saulėtą rugpiūčio mėnesio 9 

dieną Waterburio, Connecticut, 
lietuvišką visuomenę, o ypač skau
tiškąją šeimą, sukrėtė šiurpi žinia: 
9 valandą ryte Waterburio miesto 
ligoninėje po trumpos ir staigios 
ligos mirė Ildelfonsas JANKAUS
KAS.

Velionis priklausė kelioms orga
nizacijų, tačiau savo jėgas, darbą ir 
norus buvo atidavęs Waterburio 
Panerių skautų vietininkijai. Vie- 
tininkijos veikloje ėjęs įvairias 
pareigas, būdamas skautas vytis, 
garbingai išlaikė skautų šūkį: 
“Dievui, Tėvynei ir Artimui”.

Sielvarte liko žmona, dvi dukros 
skautės ir sūnus skautas.

Pamenu...
Tą vakarą “Ąžuolyne” sėdėjom 

drauge po dienos darbo. Danguje 
buriavosi palaidos žvaigždutės... 
Prie tavo žilstelėjusio plauko, kaip 
deimantukas, blizgėjo prakaito 
lašelis.

Tu man kalbėjai: “Dirbam, 
vargstam, bet darosi smagu ąnt 
dūšios, kada pagalvoji, jog darbas 
neveltui daromas, kad už metų kitų 
čia skardens linksma skautiška 
dainelė”. Atidengei ir kitą savo 
troškimą: su ašara akyse pasakojai 
apie gimto ežero grožį ir norą dar 
nors vieną kartą išgirsti lakštinga
los giesmę Dievui ir gamtai, kurią 
tu taip mylėjei. Mėnulis jau Buvo 
atkeliavęs pusę savo kelio, kaip 
prie palapinės sakei labanakt...

Aukščiausiojo taip buvo skirta, 
kad tavo svajonėms nebebuvo 
laiko įsigyvendinti, bet, mielas 
broli Ildelfonsai, tavo rankonrs 
stovykloje sodinta pušelė, palan
kiam vėjeliui papūtus susiūbuos, 
šnabždėdama garsiau ir garsiau 
Vince Kudirkos žodžius:

... idėjos, jei didžios, 
nemiršta kaip žmonės...

Labanakt, ilsėkis ramybėje.

Brolis Romas
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STOVYKLOS VARDAS - 
BALTIJA!

Ten kur ąžuolai siūbuoja, 
Jūros skaučių ten stovykla. 
Palapinės mėlynuoja. 
Stovyklos vardas Baltija!

“Tavo globon pakyla,
Viešpatie, 
jauna širdis jūreivės”

Stovykla keliasi.

Štai ir pradedam kiekvieną 
Chicagos Nerijos tunto stovyklos 
dieną su Baltijos komendantės 
Mildos Kupcikevičiūtės balsu. 
Pirmais stovyklos rytais kėlėmės 
pilnos idėjų ir pasiruošusios puoš
tis apie palapines, statyti įrengi
mus. Visos norėjome būti geriausia 
valtis. Kas vakarą, per vėliavų 
nuleidimą, laukėme dienos rezul
tatų, kiekviena tikėdama, kad jos 
valtis laimės garbės vimpilą. Bet 
kartais teko ir nusivilti: užsidirb
davome netvarkingumo žymenį - 
Brumhildą. Jautėmės blogai, kai 
visa stovykla dainavo mūsų valčiai 
gedulo maršą. Tačiau nors ir viena 
kitai konkurentės, buvome laimin
gos, kartu dirbdamos, įgydamos 
naujų patyrimo laipsnių ir specia
lybių, dainuodamos ir sportuo- 
damos.

Ežeras netoli. Tai mūsų svajonė.
Vanduo lyg stiklas, spindi saulės 
kaitriuose spinduliuose. 0 mes “Su 
vėju ir bangom svajojam buriuoti 
Baltijon”. Čia visos stovyklos 
širdys ir mintys: “Undinės plaukia 
per Baltiją”, “Nendrės auga prie 
vandens” ir kartu su “Sūriom sil-
kėm iš bačkos”, “Banginės žaidžia 
su bangom”. 0 tos “Vėtros vis 
kaukia, ūžia apie Baltiją, jūružę”. 
Turim progos plaukioti ir buriuoti 
laivais. Bet greitai ta popietė pra
bėga, ir turim grįžti į stovyklą.

Mūsų jauniausias atžalynas - 
ūdrytės visados užsiėmusios, visa
dos linksmos. Čia jos sportuoja, čia

jos buriuoja ar net lėlių teatrą su
ruošia. Tai jaunų vadovių Rasos 
Jovarauskaitės, Rasos Domarkai
tės, Jonės Kliknaitės ir jaunučių 
valtininkių Vidos Mačiukevičiūtės 
bei Vidos Kliknaitės nuopelnas.

Po vakarienės - lankymas, o die
nos užsiėmimai lieka dienoraščio 
lape.

MŪSŲ IDĖJOM IR DARBAIS 
TEDŽIAUGIAS BALTIJOS 
KRANTAI - taip, vėliavas nulei

Musu, brangiai Sesei s. KLEINIENEI Vidai mirus, 
giliai užjaučiame jos visa, skautiška šeimą: vyrą. 
Eugenijų, dukras Daivą ir Ramūnę, sūnus Dalių ir 
Arūną, motina. Feliciją Karosienę, brolius Rimą ir 
Gintarą Karosus ir seserį Giedrę Budreckienę.

Tebūnie jai lengva Amerikos žemelė.

BOSTONO SKAUTININKU. RAMOVĖ

Didžio skausmo valandoje, a.a. Zinai Piečaitienei 
mirus, mielą prieielių ir skautininką JUOZĄ, jo. sūnus 
ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

v.s. Stasys Naginionis su šeima

Mielam idėjos bičiuliui s.v. Ildelfonsul JANKAUS
KUI staigiai mirus - su ponia Marija, dukromis Janina- 
ir Aliodija ir sūnumi Vytautu drauge liūdi

Romas ir Ona Pakalniai

džiant, skamba miške mūsų šūkis. 
Sesė Vida, mūsų viršininkė, po 
dienos vargų ir rūpesčių kartais 
mus pabara, o kartais ir pagiria, 
jeigu dieną gerai pasižymėjome.

Saulei leidžiantis pakyla liepsna 
ir sklaidos jos kibirkštys miško 
erdvėje. Sukurtas laužas atsispindi 
dainos aide, kol jis išnyksta ir 
laužas užgęsta.

Baigiant dieną, vėl pasigirsta 
sesės Mildos, švilpukas:

Stovykloje tyla!

*

Baltijos stovykla dėkoja sesėms: 
viršininkei Vidai Račiūnienei, jos 
padėjėjai Ramunei Kazėnaitei, 
Mildai Kupcikevičiūtei - stovyklos
komendantei, Aldonai Malašaus- 
kienei, Dainai Rudaitienei, Reginai 
Dapkienei, Irenai Miecevičienei, 
Jolandai Aleksiūnienei, jaunom 
vadovėm, udryčių vadovėm, virė
jom p. Jasiulaitienei ir p. Navic
kienei, tėvūnui p. E. Nakučiui, 
gailestingai seselei p I. Jakštienei 
ir visiem kitiem, kurie prisidėjo 
prie stovyklos talkos.

R. J. 
Nerijos tuntas
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ORAS DARIAUS-GIRĖNO 
STOVYKLOJE

VILKIUKŲ RAJONE: kadangi 
praėjusią lijo, vilkiukų rajone pir
mą kartą išsisklaidė smėlio debe
sys. Vadovai jau pajėgė nustatyti 
tikrą vilkiukų skaičių.

ŠTABO RAJONE: oras visada 
labai geras, nes štabistai šiame 
rajone neprisilaiko: brolis Dirvonis 
nuolat budi prie virtuvės šeiminin
kių, fetruotas brolis Plačas tebe
vadovauja rajono įrengimams, 
tėvas Kezys vis tariasi sesių sto
vyklose dėl rytinių pamaldų laiko, 
viršininkas vis sėlina miškeliais ir 
stebi- brolių gerbūvį.

JŪREIVIŲ RAJONE: oras labai 
karštas, nes vadovai jau išsitepę 
kaktas vazelinu, apsirišę nosikė
mis. Mat, jūreiviai gauna dvigubo 
karščio: spigina saulė ir Nerijos 
sesių melsvosios uniformos.

VIRTUVĖJE: oras ir kvapas 
pastoviai geras: kvepia .kava, 
kotletai, dešros. Kvapas ateina net 
iki netolimo pompos namelio, prie 
kurio nuolat stovi Lituanicos vado
vai, nors ir nenori gerti vandens.

ORAS RYTOJ: pramatoma, kad 
bus geras, nes:

-vilkiukai nedainavo,
- šeimininkės dar neatidarė 

slyvų sunkos,
- brolis Račiūnas buvo atėjęs 

nusimaudyti į brolių pirtį.

D.G. oro biuras

VILKIUKAS PAMOKO 
SKAUTININKĄ

Skautininkui tikrinant vilkiukų 
pastovyklę ir užklausus jauną 
brolį, koks jo skilties vardas, vil
kiukas su pasididžiavimu paaiški
no, kad skiltis pasivadino “Var
nomis”.

Nustebęs skautininkas paklausė, 
kodėl tokie narsūs vyrai savo skiltį 
pavadino moterišku vardu.

Vilkiukas į tą pastabą atsakė:
- Ką tu, skautininke, kalbi: 

“Varna” yra moteriškas vardas, o 
“Varnos” - vyriškas.

(“Krambambulis”)

VASARA 
RAKO KALNELIUOSE

Ąžuolyne po pavėsiais 
Skautų miestas išsitiesęs: 
Gerbia Darių ir Girėną, 
Kumščiais rodo į Būtėną.

Visų vadas Ramanauskas
Aplink štabą skaldo pliauskas: 
■Prisistatęs įrengimų, 
Laukia sesių užpuolimų.

Kupcikevičius prie prūdo 
Skautus į dumblyną grūda, 
Moko brolius jis buriuoti 
ir su Nerija flirtuoti.

Brolis Jakštas kai buriuoja, 
Apie šachmatus galvoja: 
Jūrų bebrus vis kąnkina, 
Rikiais, tūrais juos vadina.

Komendantas - tai Būtėnas, 
Lamdo brolių skautų strėnas, 
Protestuojančius malšina, 
Naktį ima aspiriną.

Prie prausyklų ant kalniuko 
Jauniaus valdomi vilkiukai 
Slapta urvus žemėj daro 
Ir vadus ir proto varo.

Su vilkais Bikulčius miega, 
Su jais žaidžia, su jais bėga, 
Brolį Jaunių imituoja, 
Ir galingai komanduoja.

Su -vilkais Toliušis baras, 
Tenai vyksta sunkus katas - 
Todėl ruošias išvažiuoti 
Skautų Aido redaguoti.

O tylusis brolis Pūras
Prie virtuvės įsikūręs:
Mašinėle operuoja, 
Kartais Kezį apvanoja.

Didžiojo Laužo Kvartetas

30.741265
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