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DIDŽIUOKIMĖS SAVO DIDVYRIAIS
Jau veik 30 išeivijos metų, kaip Skautų Aidas lanko 

lietuviškuosius skautelius; asimiliacijos pavojingoji 
banga dar vis nesugebėjo to “balso tyruose” už
gniaužti. Tai įrodymas, kad Skautų Aidas savo už
duotį atliko ir atliko labai gerai. Gal nuoširdus skau
tiškas ačiū tiems pasišventėliams leidėjams būtų šia 
proga irgi ne pro šalį.

Esu gimęs ir užaugęs tautinio romantizmo laikais, 
tad gerai dar prisimenu patriotinio auklėjimo linkmę. 
Gal kartais ir atsilikau nuo šių dienų “kultūros”, ta
čiau manau, kad šiek tiek romantikos turėtų šiokios 
tokios įtakos į šių dienų dvasinį gyvenimą. Šarūno, 
Butageidžio, Liūtavaro ar Algimanto kovos sutvir
tintų ir mūsų jaunosios kartos tautinio išsilaikymo 
ryžtą, nes jų gyvenimu ir veiksmais mes tikrai galime 
didžiuotis. Tepalieka jie mūsų didvyriais - neleiskime 
Elvis Presley ar Rolling Stones užimti jų vietą mūsų 
širdyse ir mintyse. Senosios Lietuvos legendų ar net 
Maironio, Vaičaičio bei kitų prozos ir poezijos pasi
gendu šių laikų Skautų Aide. Pagalvokime ir šia 
linkme. Viską išbandę, surasime kelią į šviesesnę 
ateitį.

Linkiu Skautų Aidui ištvermės ir toliau nenuilsta
mai tęsti savo auklėjimo darbą, tuo pačiu stiprinant ir 
pačią Lietuvių Skautų Sąjungą.
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JUBILIEJAUS ATVIRUKAI

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS jubiliejaus 
proga yra išleisti du spalvoti atvirukai. Viename jų 
matyti Romuvos stovyklavietė su Lietuvos, Kanados 
ir JAV vėliavomis, kitame - jaunas skautas, nešąs 
Lietuvos vėliavą. Kaina - 10 et. Užsakant daugiau, 
duodama nuolaida. Rašyti: V. Bacevičius, 923 East 
144th St., Cleveland, Ohio 44110, USA.

AUKOS SKAUTU AIDUI
s. T. J. Rotcas - 15 dol., v.s. V. Šenbergas Cleve- 

lande ir Partizanės Vaidilutės vyr. sk. būrelis Chica- 
goje po 10 dol.

2

2



PAŠNEKESĖLIAI
APIE SPAUDĄ

• Reikia lik pabandyti
• Mūsų. Vytis - sukaktuvininkas

w fi ūsų dienraščių ir žurnalų redaktoriai vis dažniau 
pradeda skųstis, kad senieji bendradarbiai pasitrau
kia, o jaunieji nepasiryžta spaudoje dalyvauti. To
kiais pat rūpesčiais gyvena ir Skautų Aido redakto
riai.

Rašyti yra daug apie ką, nes mūsų gyvenimas ne
stovi vietoje. Vieni skautai pasitraukia dėl senatvės, 
ligos ar pavargimo, bet kiti ateina į jų vietą. Tuntai, 
draugovės, skiltys, būreliai dirba visus metus, o 
atėjus vasarai, visi pradeda iškylauti ir važinėti į sto
vyklas. Tad kiekvienas skautukas ar skautuke gali 
parašyti nors ir trumpą žinutę apie savo skilties ar 
draugovės veikimą, apie įdomesnę sueigą, iškylą, 
stovyklą ir kt. Reikia tik pabandyti. Nebūtinai, kad 
korespondencija ar straipsnis būtų kelių puslapių. 
Gali būti ir visai neilga žinutė, prie kurios tiktų pri
dėti ir nuotrauką. Be to, nereikia bijoti ir klaidų. Pri
tyrę redaktoriai ištaisys visas kalbos bei stiliaus 
klaidas.

Kartais pradžioje yra sunku sugalvoti savo 
straipsniui antraštę. Tačiau taip pasitaiko ne tik 
mums, bet ir garsiems pasaulio rašytojams. Pavyz
džiui, prancūzų realistas H. Balzakas labai daug pa
rašydavo romanų, bet iš jų kai kurie būdavo be pava
dinimų. Jis kartais net pasiskųsdavo savo draugams, 
kad jam yra lengviau parašyti visą romaną, negu su
galvoti tam romanui vardą. Todėl draugai kartais 
ateidavo janj į pagalbą.

Jei kuriam nors mūsų jaunam spaudos bendradar
biui ir nesisektų sugalvoti savo straipsniui antraštes, 
nereikia nusiminti: redaktoriai padės ir sutvarkys 
viską.

Aš įsivaizduoju, kaip bus įdomu, kai rasite žurnale 
savo straipsnių. Bus naudinga ir kitiems pasiskaityti, 
kaip skautai dirba įvairiose vietovėse. Tuo pat pa
įvairinsite ir praturtinsite skautišką spaudą.

Visi žurnalai ir laikraščiai laukia jaunų bendradar
bių ir jų talkos, o taip pat ir “Skautų Aidas”.

A. Grinytės piešinys.

|5alia Skautų Aido, ir kitas skautiškas leidinys šie
met švenčia sukaktį. Tai Akad. Sk. Sąjūdžio žurnalas 
MŪSŲ VYTIS, praėjusį rugsėjį paminėjęs savo ke
lionės 25-sius metus.

Fil. v.s. Br. Kviklys, paruošęs ir išleidęs pirmąjį 
VYČIO (taip anuomet laikraštėlis vadinosi) numerį, 
pasakoja, kad leidinukas pasirodė 1948 m; rugsėjo 25 
d. Memmingeno lietuvių pabėgėlių stovykloje. Tai 
buvo 9 puslapių, išklerusia mašinėle rašytas ir primi
tyviu rotatoriumi spausdintas biuletenis, skiriamas 
tik ASS, korporacijos ir sambūrio “Vytis” nariams. 
Biuletenio tikslas pirmajame numeryje taip nusa
kytas:

“Korporacijos vadovybė pasiryžo suregistruoti 
mūsiškius ir per šį kuklų biuletenį suburti tiek se
nuosius, tiek naujuosius studentus skautus. Senieji 
nepažįsta jaunųjų, jaunieji senųjų. Dideli atstumai 
neleidžia mums arčiau susieiti, asmeniškai susipažin
ti. Taigi šie kuklūs lapeliai tepadeda mums suartėti”.

1950 m. Vytis perkeltas į Chicagą, 1951 gavo Mūsų 
Vyčio vardą; nuo 1953 spausdinamas spaustuvėje. 
Šiuo metu žurnalą redaguoja fil. Ramunė Kviklytė.

Nuoširdžiausi broliški-seseriški linkėjimai mielam 
skautiško kelio bendrakeleiviui Mūsų Vyčiui: ištver
mingai keliauti į nežinomą rytojų, jungti, trumpinti,- 
kaip ir prieš 25 metus - skiriančius atstumus, telkti 
jėgas ir puoselėti lietuviškus-skautiškus idealus.
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VILNIUJE PRIEŠ 55 METUS
IŠ PIRMŲJŲ SKAUTU. 

PRISIMINIMU

8 ^ieš 21 metus lapkričio 1 d. Ge
dimino sostinėje įsikūrė pirmieji 
Lietuvos skautai.

Skautiškojo darbo pradžia Lie
tuvoje buvo labai sunki, nes netu
rėta dar nei skautiškos literatūros 
lietuvių kalba, nei' lėšų, tinkamų 
vadovų, uniformos ir t.t. Su tomis 
nepalankiomis aplinkybėmis ir 
kliūtimis pradžioje kovojo tik vie
nas sktn. P. Jurgelevičius (dabar 
P. Jurgėla). Darbas kiek paleng
vėjo, kai į talką atėjo psktn. J. 
Kriaunaitis.

Nežiūrint visų sunkiųjų aplinky
bių, pirmųjų mūsų skautų dvasia, 
kaip sako sktn. Jurgelevičius, pa
siryžimas ir drąsa buvo tiesiog 
nuostabi. Pradžioje esant vokiečių, 
o po 1919 m. bolševikų okupacijai, 
pirmiesiems mūsų skautams teko 
veikti nelegaliai, slaptai. Tuo sun
kiuoju momentu skautams daug 
padėjo Vilniaus gimnazijos direk
torius M. Biržiška, kuris gimnazi
jos rūmuose leisdavo jiems daryti 
sueigas, tuo pačiu pats atsidurda- 
mas pavojuje. Antras pirmųjų 
skautų globėjas buvo abiejų drau
govių kapelionas kun. Čibiras. 

Gerai pažinęs jaunuolio sielą, pa
linkimus bei skautišką ideologiją, 
jis sugebėjo įgyti didelės skautų 
simpatijos.

Apie abiejų draugovių veikimą 
sktn. Jurgelevičius nuolat referuo
davo pirmojo krašto apsaugos mi- 
nisterio adjutantui kar. Ant. Juo
zapavičiui, kuris skautams suteik
davo kai kurių patarimų ir šiaip 
labai domėjosi skautiškuoju darbu. 
Be to, šis mūsų karžygys ir pirmoji 
auka iš Lietuvos karininkų, tiek 
vertino pirmųjų skautų pastangas, 
kad, nežiūrėdamas savo nepinigin- 
gumo, paaukojo 100 ostmarkių. Tai 
buvo pirmas skautų rėmėjas - 
aukotojas.

Gimnazijos mokytojas adv. A. 
Janulaitis teikdavo sktn. P. Jurge
levičiui advokatiškų patarimų, kaip 
skautų vadams įkliuvus į okupantų 
rankas elgtis jų prokuratūros 
akivaizdoje. Mat skautai įvykdy
davo daug kariško pobūdžio, svar
bių ir gyvybei pavojingų uždavi
nių, už kuriuos bausdavo tik priešo 
karo lauko teismai.

*

Vilnius, davęs pradžią Lietuvos 
skautijai, kurį laiką pats buvo pa-

Prof. Mykolas Biržiška

likęs be lietuvių skautų. Žiaurus 
lenkų persekiojimas viso, kas lie
tuviška, ypač organizuota, privertė 
daugelį organizacijų likviduoti 
savo veikimą. Bene 1923 m. nusto
jo veikti ir ligi tol dar išlikusios 
keturios vilniečių skautų skiltys. 
Atrodė, kad graži idėja visai palai
dota ar bent užliūliuota letargu, kol 
Vilnius vėl bus laisvas..

Tačiau kitos minties buvo jauni
mas. Graži skautų idėja jaunuolius 
viliojo, ir jie siekė pralaužti tuos 
ledus, nugalėti tas kliūtis, kurios 
neleido jiems būti drauge mokslei
viais, lietuviais ir skautais.

Vytauto Didžiojo gimnazija, ku
rioje seniau veikė ir vėliau atgimė 
skautai, neleido mokiniams slaptai 
nuo lenkų kurti skautų draugovės, 
bijodama, kad lenkai neturėtų 
kabliuko vieninteliai lietuvių gim
nazijai uždaryti. Tuomet mokslei
viai ryžosi veikti slaptai nuo lenkų 
ir nuo savųjų. 1926 m. vasario 16 d.
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Vilniaus skautų vadas P. žižmaras

susirinkęs pranciškonų rūmuose 
būrelis moksleivių, su prityrusiu 
skautu žižmaru priešaky, nutarė 
kurti Gedimino Vilkų skiltį. Vėliau 
Gedimino Vilkai rinkdavosi priva
čiuose butuose, Gedimino kalne, 
Panerių kalnuose ir kt. Buvo mo
komi jauni skautai, laikomos pa

skaitos, pusbalsiu giedamas Tautos 
Himnas ir ruošiamasi prie viešo 
pasirodymo lietuvių visuomenei. 
Niekas iš Vilniaus lietuvių inteli
gentų apie skautus nežinojo, tik 
vienam dr. J. Basanavičiui skautų 
paslaptis buvo patikėta. D-ras Ba
sanavičius rėmė skautus ir buvo jų 
išrinktas Garbės Skautu.

Vilniečiai skautai slapta iškylau
davo net į užmiesčius. Vienos to
kios iškylos metu į Trakų ežero 
salą buvo nuspręsta daryti skautų 
įžodžius pusiau slaptai - kviečiant 
keletą lietuvių inteligentų įžodžio 
iškilmėsna. Pakviestieji lietuviai 
patys nežinojo, kur juos veda. 
Mažytės salės langai paslaptingai 
uždengti, ramiai stovi tvarkingų 
moksleivių būrelis, visų veidai 
šviesūs, linksmi. Prasideda įžodžio 
iškilmės, ir dabar svečiams paaiš
kėja, kad juos čia įviliojo Gedimino 
Vilkai, atgimusieji skautai.

Po to kelis kartus prašyta lenkų 
leidimo viešai veikti, bet visuomet 
buvo gautas lenkų “veto”. Pagaliau 
1927 m. vasario 16, mirus Garbės 
Skautui dr. J. Basanavičiui, Gedi
mino Vilkai neišlaikė ir prieš lenkų 
norą viešai pasirodė Vilniaus 
gatvėse, eidami sargybas prie savo 
Garbės Skauto karsto. Lenkai, nu
stebę gražia lietuvių skautų draus
me ir pamatę, kad lietuvių skautų 
dvasios nuslopinti negalės, paga
liau leido viešai veikti ir buvo už
registruota lenkų skautų štabe, 
kaip II Vilniaus lietuvių skautų

Dr. Jonas Basanavičius

Gedimino draugovė.
Tenka dar pastebėti, kad Vil

niaus skautai leido ir savo organą 
“Vilniaus Skautas”, o 1928 m. iš
leido gražų skautų kalendorių.

SKAUTŲ AIDAS, 
1939 spalio mėn. Nr. 20 (236)
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s. Kazės Kuraitytės medžio darbai

KO JiE LEKIA l KALNUS?
ŠAUKIA GERASIS DARBELIS

Prieš septynerius metus Škoti
joje Edinburgh miesto skautų vyčių 
būrelis vyko išbandyti tuo metu 
jiems naujo sporto - slidinėjimo 
kalnuotoje Glenshee apylinkėje. 
Besidžiaugdami gražia gamta,įdo
miu sportu ir beglostydami sumuš
tas vietas, jie pastebėjo, kad ten 
nebuvo žmonių, kurie suteiktų pir
mąją pagalbą labiau nukentėju- 
siems slidininkams.

Nieko nelaukdami, pasiūlė savo 
pagalbą, ir iki šiol kiekvieną žie
mos savaitgalį Glenshee budi gru
pelė skautų vyčių ir vyresniųjų 
skaučių.

Pirmąsias žiemas vyčiai sa
vaitgaliui apsistodavo nenaudoja
moje mokykloje, bendrovė parūpino 
jiems haeštuvus, kuprines ir oran
žinius švarkus. Pirmosios pagal
bos centrą įruošę pakalnėje, vy

čiai dienos metu slidinėja kartu su 
visais, kiekvienu metu pasiruošę 
padėti nukentėjusiems. O jų atsi
randa visokių. Tarp įvairių sąna
rių patempimų, lūžusių kojų ar 
rankų, būna ir rimtų sužeidimų. 
Sunkius ligonius neštuvais neša į 
pakalnę ir, suteikę pirmąją pagal
bą, siunčia į ligoninę.

Bendrovė, įvertindama vyčių 
darbą, pasiūlė prie jų prisidėti ir 
vyresnėms skautėms. Jos su malo
numu sutiko! Dabar kiekvieną sa
vaitgalį atvažiuoja penkios vyres
nės skautės. Jų darbas yra budėti 
pakalnėje pirmo’sios pagalbos sky
riuje, vesti raštinę, tvarkyti lauko 
telefoną, iškviesti ligoninės ma
šiną. Kai skautai vyčiai turi sun
kesnį ligonį kalnuose, šaukiasi se
sių pagalbos. Jos tada padeda nešti 
jų kuprines bei kitus reikmenis.

Šiame gerajame darbelyje da
lyvauja visa draugovė. Kiekvieną 
savaitgalį keičiasi budėtojai-os. 
Dienos meto pagrindinis darbas yra 
pirmoji pagalba ir slidinėjimas, o 
vakare, turintiems iš po slidinėji
mo sveikas kojas - visų laukiami 
šokiai!

T. C. F.

Keltuvas, kuriuo vežami 
slidinėto jai i kalnus
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EŽIAI IR DYGLIAKIAULĖS
Ežiai priklauso seniausioms žin

duoliams, tai yra, gyvūnams, 
kurie maitina jauniklius savo 
pienu.

Manoma, kad ežių buvo jau 
eoceno periode, nes rasta jų pa
laikų. Žmonių pėdsakų iš to laik
mečio dar neturime.

Ežių kelios rūšys gyvena beveik 
visuose Vakarų Europos ir Vakarų 
Azijos kraštuose. Jų nėra Mada
gaskare, Australijoje ir taip pat 
Amerikoje.

Gyviai, kuriuos žmonės Ameri
koje kartais vadina ežiais, yra ne 
vabzdžiaėdžiai EŽIAI, bet grau- 
žikės DYGLIAKIAULĖS.

Ežys maždaug 7-10 inčų ilgumo, 
uodega vos 1 inčo. Jo nugarą iki 
didokų, bet trumpų ausų dengia 
trumpi, bet .stangrūs ir tankūs 
plaukai kietais, aštriais galais - 
dygliais. Dygliai šokoladinės spal
vos, jų galiukai gelsvai balti. Snu
kutis, kojos ir pilvas apaugę 
šiurkščiais plaukais.

Ežio galva smaila, pleišto pavi
dalo, snukutis ilgas, kad būtų 
patogu rausti žemę ir susiieškoti 
kiiųiėlių ir vabzdžių. Kojos trum
pos, storokos. Akys vidutinio di
dumo. Iš viršaus žiūrint ežys maž
daug kiaušinio formos.

Gyvena ežys tarp akmenų, 
urvelyje pakrantėje, kelmo sky
lėje - kad tik būtų šilta ir sausa. 
Šaltuose kraštuose jis pramiega 
žiemą.

Ežys minta augalais, varliagy
viais, ropliais, vabzdžiais, tai 
yra, vabalais, kakšlėm (tarako
nais), kirmėlėm, sraigėm, var
lėm, pelėm, žiurkėm ir net gyva
tėm. Jei pasitaiko, ir ant žemės 
randamais paukščiais ir jų kiauši
niais. Medžioja daugiausia naktį.

Ežiai vaikus veda du kartu per 
metus. 5- 8 jaunikliai gimsta sau
sais lapais ir žolėm išklotame 
urvelyje vos po žemės paviršiumi. 
Jie akli ir dengti mainkštais, 
baltais dygliais.

Už savaitės ežiukai praregi, už 3 
savaičių dygliai kieti ir tėvų dyglių 
spalvos. Už 4 savaičių jaunikliai jau 
eina su motina pasidairyti po pa
saulį. .

Ežio dygliai nėra priemonė 
pulti, bet gintis, ir susigaudyti 
maisto. Jo raumeninga oda sudaro 
Jyg maišą, į kurį jis, pajutęs pa
vojų, įtraukia snukį ir kojas.

“Atsirita kamuolys, pilnas ada
tų prismaigstytas”, - užduoda 
mums mįslę mūsų tautosaka.

Paprastai priešai pasitraukia 

nuo adatų kamuolio arba, įsidūrę, 
atstoja. Bet yra ir tokių, kurie vis 
dėlto sugeba pasmaguriauti jo 
riebia, minkšta mėsa. Ką, pavyz
džiui, daro lapė?

Ji nuridina ežį į vandenį, kur jis 
turi plaukti, kad nepaskęstų. 
Tuojau gudrioji kūmutė jį ųž nosies 
ištempia iš vandens ir be y£>kio są
žinės graužimo sudoroja - išėda.

Bet dygliai taip pat padeda ežiui 
susimedžioti maisto.

Pastebėta, kad ežys atsargiai 
prislenka prie gyvatės ir, patem
pęs ją už uodegos, susiriečia į ka
muolį. Įpykusi gyvatė puola ežį ir 
susikapoja į jo dyglius. Už kelių 
minučių ji taip išsimuša iš jėgų, 
kad lengvai tampa ežio grobiu.

Ežys žmonių mėgiamas. Kinijoje 
jis net laikomas šventu padaru, ir 
žmonės raginami jį gerbti.

Kas užaugo Lietuvoje, gerai 
atsimena ežius. Jis gal net yra lai
kęs susisukusį į kamuolį ežiuką 
rankose arba stebėjęs ežio šeimą 
žąsele einančią pasivaikščioti - 
žinoma, lėtai, lėtai, motinai savo
tiškai pūkščiant, kad vaikai nepa
simestų.

Žmonės iš viso ežius mėgdavo ir 
net prisijaukindavo. Jie būdavo 
dėkingi už tai, kad ežiai naikinda
vo visokius apie trobesius nepa
geidaujamus gyvius, ypač gyva
tes, jų tarpe nuodingąją marguolę.

Mūsų jaunimas ežius tėra matęs 
paveiksluose arba Kaziuko mugė
se, į kurias šaunios šeimininkės 
atneša skanias ežių imitacijas iš 
saldžios tešlos, apteptos šokoladu 
ir prismaigstytos plonų tešlos 
dygliukų arba migdolų.

Gal kai kam ir yra tekę skaityti 
apie ežių ir kiškio lenktynes arba 
apie ežį, kuris įsiprašė į kurmio 
urvelį ir paskui jį visą užėmė, iš
spausdamas vargšą šeimininkę.

Pagal tai kartais ir sakome apie 
nedėkingą žmogų, kad jis elgiasi 
kaip ežys kurmio lizde.

P.P.
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ŠVENTOSIOS
PR. ENSKAITIS,

iliustravo ASTA GRINYTĖ

ROMUVOS ĄŽUOLAS
(Tęsinys)

- Tai pasii: siu atminimui. Ir apsižiūrėjęs, ar niekas 
■?mato, nu, alino.
Petras.su <alė medinę dėžę reikalingiausioms daik

tams sudėti ir, prisiminęs, kad parsinešė iš Karo 
Muziejaus mane, kuokos skeveldrą, prikalė ją prie 
šono dėžės.

Taip aš su Petru ir keliavau. Daug įvykių praėjo, 
daug dienų nutekėjo, ir, štai, mudu atsidūrėva Kana
doje. Jo giminaitis, parvežęs iš uosto, į kurį Petras 
atplaukė, jo dėžę atnešė į rūsį. Čia dėžę paliko prie 
jūsų draugystės.

***

Užviešpatavo gili tyla. Buvo girdėti, kaip muselės 
vaikučiai, užmigdyti lopšeliuose, tyliai alsavo, kaip 
krito dulkelės ant pagalio ir naujos viešnios - atplai
šos.

- Tai daug išgyvenai, - pagaliau nukirpo tylą paga
lys. Tai įdomi tavo tautos istorija.

- Tikrai įdomi, įdomi... net aš pamiršau savo vaiku
čius, - pritarė muselė.

- Gaila, tavo tautos žmonės vargsta vergijoje. 
Pasaulis, turėtų neteisybę atitaisyti, - sakė pagalys.

- Mūsų Lietuva yra maža. Nors ji yra labai sena 
tauta, bet nevisiems žinoma. Noriu skelbti visam 
pasauliui apie jos garbingą praeitį, apie jai padarytą 
skriaudą. Skelbsiu, nors priešai ir sako, kad aš esu tik 
atplaiša, ir todėl neverta manęs klausyti...

- Lietuva atsibus. Nepirmas kartas ji yra netekusi 
laisvės. Kelsis Kęstučio ir Vytauto Didžiojo laikai, ir 
Lietuva numes jungą.

- Tokia tauta negali žūti, - pasigirdo balsas iš 
kampo.

Visi ten sužiuro. Tai buvo voras. Jis grįžo iš 
medžioklės, pastebėjo kalbančius, ir čia sustojęs 
klausėsi atplaišos pasakojimo.

Tik dabar muselė, pastebėjusi vorą, pasitraukė į 
kitą pusę pagalio. Tačiau voras į tą pusę net nežvilg
telėjo. Šiandien sėkminga buvo jo medžioklė: jis su
gavo didelį greitakojį žiogą ir sočiai buvo papietavęs.

Čia įvyko visai netikėtas dalykas. Zvimbdamas 
oru, atskrido kažkoks didelis juodas daiktas ir nu
krito tarp pagalio ir atplaišos. Visi net apmirė iš bai
mės. Nukritėlis apsidairė ir tarė:

- Tai kur aš čia dabar atsidūriau?
- Tarp gerų bičiulių, - tarė pagalys. Jis jautėsi šei

mininkas ir todėl pirmas atsakė.

* Bet sakyk, kas tu esi? - užklausė pagalys.
- Ieties galas, kilęs iš Palangos šventosios Romu

vos, - atsakė svečias.
- Iš Palangos? Iš Romuvos? 0, dievai! Aš neišlaiky

siu, - sušuko atplaiša. Tai esi mano sesuo. Mano širdis 
taip ir nujautė, kai tu atzvimbei, - ir puolė į ieties 
glėbį bučiuotis.

Visa draugija džiaugėsi: nuobodulio daugiau nebe
bus. Tokie šaunūs svečiai!

- Miela viešnele, - kreipėsi pagalys į ietį. Papasakok 
savo nuotykius: mums visiems bus įdomu.

- Gerai, papasakosiu, - tarė ietis.

***

2 IETIES ANTGALIS

Ieties pavidalą gavau Karigailos ginklų fabrike. 
Buvau atskelta iš sunkaus ąžuolo kamieno ir nutekin
ta ilga sunkia ietimi. Ant plonojo galo pritvirtino 
smailų ir aštrų geležinį antgalį.

- Lengviau perdurs priešą, - pasakė mane dirbęs 
meistras.

Kurį laiką pastovėjau Karigailos ginklų fabriko 
sandėlyje ir tada buvau išsiųsta į Kauną. Patekau į 
Vaidoto pilį. Įgulos vadas gavo žinių, kad kryžiuočiai 
rengiasi pulti pilį, todėl telkė ginklų atsargas.

Netrukus atėjo žvalgai ir pranešė matę didelius 
būrius kryžiuočių, žygiuojančių Kauno kryptimi.

- Rytoj, o gal ir šiąnakt jie gali pasirodyti jau čia.
Ir tikrai. Kuoro sargyba pranešė matanti anapus 

Nemuno puolančių būrius. Šarvai ir ginklai blizga 
nakties mėnesienoje.

Dar tą pačią naktį jie ėmė keltis per Nemuną. Lie
tuviai leido keltis, nes strėlės jų dar negalėjo pa
siekti.

Priešai žygiavo gretomis ir ėmė supti pilį. Tada 
pasipylė strėlių ir iečių spiečius. Krito puolantieji, 
klojo kelią lavonais. Išretėjus vienai bangai, sekė kita 
ir vėl kita.

Pamatė Vaidotas, kad neužteks nei strėlių nei 
iečių.

- Taupyti strėles ir ietis, leisti jiems lipti kopėčio
mis ir tada kabliais nustumti, - įsakė vadas.

Kryžiuočiai, nesutikę pasipriešinimo, statė ilgas 
kopėčias prie pilies sienų ir ėmė kopti aukštyn. Tada 
iš viršaus pasipylė stambių akmenų kruša ir verdan
čios smalos srautai. Užlipus kariams aukščiau, lietu- .

8

8

Petras.su


viai ilgais kabliais stūmė kopėčias žemyn. Ko neuž
mušė akmenys, ko nenušutino karštoji smala, tie 
griūdami su kopėčiomis užsimušė ar susižeidė.

Pamatė kryžiuočiai, kad neįsigaus į pilį, ir jų vadas 
nusprendė: tik, išgriovus sienas, įsiveržti į pilį.

- Atvežti taranus, - įsakė priešų vadas. Pramušti 
sienoje skyles ir pro jas smukti į vidų.

Ir atvežė didžiules mašinas, kokių lietuviai dar 
nebuvo matę. Ir ėmė tomis mašinomis svaidyti 
akmenis į pilies sienas. Sienos buvo stiprios, tačiau 
taranų smūgiai dar stipresni. Po kurio laiko sienoje 
buvo pramušta didžiulė skylė.

- Vyrai ant žirgų, - įsakė Vaidotas ir pats pirmas, 
užsėdęs ant žirgo, pasileido.

Kryžiuočiai pasitraukė, ir lietuviai greitomis už
taisė pramuštas skyles sienoje. Ir taip daugelį kartų. 
Puolimas truko keletą savaičių. Pilyje pradėjo stigti 
maisto. Kariai badavo, tačiau ir kryžiuočiai pavargo. 
Tarėsi ką daryti.

- Reikia trauktis atgal, tik be reikalo tiek karių 
pražudėme. Tai prakeikti pagonys... - kalbėjo.

Tuo tarpu pilyje buvo tikras badas. Jau suvalgyti 
paskutiniai maisto likučiai.

Ir susitarė du išgamos vyrai tai pranešti priešams.
Tai buvo Karibaila ir Dautaris. Už nusikaltimus, už 

žmogžudystes ir vagystes jie buvo daug metų kalinti 
Kauno pilies rūsiuose. Dabar, puolant kryžiuočiams, 
buvo paleisti.

- Visvien čia mirsime badu, o už šią žinią duos bent 
pavalgyti.

Ir nakties metu, pasinaudoję tamsa, išėjo pro 
mažas atsargines pilies duris.

Nudžiugo Kauno pilį apgulę priešai, išgirdę žinią 
apie badą. Surinko paskutinius kareivius ir vėl puolė. 
Lietuviai gynėsi, tačiau jau silpnai - badas atėmė 
jėgas.

Įsiveržė į pilį.
Vaidotas, pamatęs pralaimėjimą, padegė pilį iš 

vidaus.
- Geriau žūti liepsnose, negu patekti vokiečiams į 

nelaisvę, - pasakė Vaidotas.
Pilis liepsnojo, ir kryžiuočiai įsibrovę į vidų, nieko 

nerado.
Pilies rūsyje, kur buvo kalėjimas, stovėjo sargas. 

Jis vakar atsitiktinai nuėjęs į kiemą, išgirdo, kaip 
buvę kaliniai - Karibaila ir Dautaris - kalbėjosi. Apie 
tai norėjo pranešti Vaidotui, bet šis buvo labai 
užimtas.

- Prakeikti šunys, tai jų darbas, - nusprendė sargas 
Titis.

Jis valandėlę galvojo. Jau artėjo ugnies tratėjimas 
ir karių balsai.

Nuskubėjo į koridorių, kur dar buvo šiek tiek 
ginklų ir kur dar nebuvo pasiekusi ugnis. Čia tarp 
kitų ginklų buvau ir aš - ietis. Jis pagriebė mane ir 
nubėgo tamsiais koridoriais pro atsargines duris į 
kiemą.

Karibaila ir Dautaris, išdavę savuosius, gavo iš 
kryžiuočių virėjo pavalgyti ir dabar slampinėjo pa- 
krūmiais. Jie buvo neramūs.

(Tęsinys)

- Gal ir nereikėjo savųjų išduoti? Gal būtų gėriau ir 
mums žūti kartu liepsnose.

Karibaila stovėjo prie Nemuno, nugarą atkreipęs į 
vandenį.

; Štai, kur jūs, prakeikti šunys, - sušuko Titis, pa
stebėjęs juodu. Terauna judu Pikuolis!

Ir sviedė ietį į Karibailą. Pervertas, jis nespėjo nė 
sušukti ir krito aukštielninkas į Nemuno vandenį.

Ietis perėjo kiaurai per Karibailos kūną. Lavonas 
plūduriavo vandenyje kartu su manimi. Taip aš ten 
išbuvau ilgesnį laiką.

- Atėjo paskutinės dienos, - galvojau mirkdama 
vandenyje ir kraujuje. Bet džiaugiausi ir dėkojau 
dievams, kurie leido bent taip pasitarnauti ir atker
šyti išgamai.

*♦*

Mane pastebėjo, iškilusią iš vandens, plaukdamas 
laiveliu žvejas. Jis susidomėjo ir, prisiyręs, sušuko:

- Ietis! - Puikaus darbo ir gero medžio.
- Gal pravers, - tepasakė, numesdamas mane į lai

velį prie žuvelių laimikio.
Parėjęs namo, žvejas apsidairė, kur mane dėti. 

Kambaryje dar vaikai susižeis aštriu antgaliu. Ir 
įsmeigė į trobelės šiaudinį stogą. Čia man buvo ne
bloga - minkšta ir šilta.

Ėjo dienos ir metai, o aš vis tupėjau šiaudų stoge. 
Matomai, žvejas mane visai užmirš''.

Trobelė buvo suręsta tvirtų ąžu< ų rąstų, tačiau 
laiko našta sulenkė ir ją, nors nekartą buvo taisoma. 
Ir, štai, vieną naktį, siaučiant smarkiai audrai, buvo 
nuversta. Šiaudų stogą išdraikė vėjas, ir aš pasijutau 
viršuje.

(Bus daugiau)
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Šenbergas grįžo į paliktus Kaune 
tėvų namus).

Dėl sunkių karinių ir politinių 
aplinkybių, Skautų Paspirties 
Draugijos, kaip juridinio asmens

JURGIS ALEKNA
Dr. Jurgis Alekna yra vienas iš 

Lietuvos Skautų Asociacijos, kuri 
dabar vadinama Lietuvių Skautų 
Sąjunga, iniciatorių ir steigėjų.

1918 m. kovo mėn. Dr. x41ekna, 
kaip Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas ir Lietuvos Tarybos įgalio
tinis I-ojo pasaulinio karo pabėgė
liams grąžinti, lankėsi Petrapilyje 
(Leningrade) ir viešėjo savo 
draugo Dr. Vilhelmo Šenbergo 
namuose. Jis ragino ir Dr. Šenber- 
gą tuojau grįžti į Lietuvą, kur be
sikuriančiai valstybei labai reika
lingi gydytojai, inteligentai, moks
leiviai ir visi išblaškyti po Rusiją 
Lietuvos gyventojai. Patyręs 
daktaro Šenbergo sūnaus Valde- 
maro-Vsevolodo-Jono entuziastin
gą įsitraukimą į skautybės darbą, 
tuoj iškėlė mintį įkurti skautus 
Lietuvoje.

Tuo metu Valdemaras jau buvo 
vyr. skautininko laipsnio ir Petra
pilio tunto štabo narys. Petrapilio 
tunto štabas buvo ir vyriausiu 
visos Rusijos skautų štabu, todėl 
Valdemarui buvo gerai žinoma 
organizacijos schema. Dr. Alekna 
pavedė tam jaunam skautininkui 
surinkti medžiagą ir paruošti 
organizacijos statuto projektą, o 
skautams remti draugiją (Paspir
ties dr-ją) pažadėjo pats organi
zuoti.

Tų pačių metų vasaros pabaigoje 
Dr. Vii. Šenbergas su sūnum Val
demaru atvažiavo į Vilnių, kur juos 
Dr. Alekna maloniai sutiko. Per 
kelių savaičių laikotarpį Valdema
rui teko kalbėtis su Dr. Alekna 
skautų reikalu ir priminti jau 
Petrapilyje svarstytą skautų orga
nizacijos schemą. Kartą Šenber- 
gams apsilankius pas Alekną, jau
nasis Šenbergas įteikė jam rusų 
kalba rašytą skautų organizacijos 
statuto projektą. Tuo metu kitame 
kambaryje vyko svarbus politinis 
posėdis, kuriame be Aleknos daly

vavo M. Šleževičius, Jonas Vileišis, 
S. Kairys, P. Naruševičius, M. 
Morkelis, Dr. Sližys, R. Skipitis 
ir kt.

Dr. Alekna pristatė jiems skautų 
organizacijos steigimo reikalą ir 
gavo visų sutikimą įsteigti Skautų 
Paspirties (Rėmėjų) Dr-ją. Tai 
įvyko apie rugsėjo pabaigą, Uosto 
gatvėje Nr.6.

1919 m. sausio 5 d. Lietuvos vy
riausybė, bolševikams puolant 
Vilnių, ir Dr. Alekna drauge, per
sikėlė į laikinąją sostinę Kauną 
(Tuo naciu traukiniu ir Valdemaras 
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įregistravimas užtruko iki 1919 m. 
birželio 27 d., bet jau per tų metų 
šv. Jurgio paradą Dr. Alekna pa
vedė V. Šenbergui organizuoti 
Kauno tunto štabą, kuris iki pir
mojo vadovų suvažiavimo 1922 m. 
ėjo ir Vyriausio Skautų Štabo pa
reigas.

Tuo tarpu skautų vienetai įvai
riuose Lietuvos kampuose kūrėsi 
spontaniškai. Jaunuoliai, kaip ir 
Valdemaras Šenbergas, pažinę 
skautybę kituose kraštuose, ėmė 
bandyti organizuoti skiltis ir drau
goves. Petras Jurgelevičius jau 
buvo suorganizavęs 1918 m. lapkr. 
1 d. Vilniuje, Vaitkus kūrė Kaune, 
Kuprionis - Panevėžy, Baniulis, 
Tamašauskas ir Venclauskų šeima 
- Šiauliuose, Staugaitis, Barkaus
kas - Marijampolėje, Z. Varanka - 
Vilkaviškyje, Iz. Barniškaitė - 
Naumiestyje.

Dr. Alekna nuo 1919 m. buvo 
Paspirties Draugijos pirmininku ir 
ėjo Skautų Šefo pareigas iki 
1924-tų metų. 1931-1940 buvo 
Skautų Šefo prezidento Antano 
Smetonos pavaduotojas.

Dr. Jurgis Alekna gimęs 1873 m. 
vasario 4 d. Kuktiškių miestelyje.

Lietuvos prezidentas A Smetona 
ir J Alekna
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Gimnaziją baigė Vilniuje, o medici
nos fakultetą Maskvoje. Už slaptą 
lietuvišką darbą buvo ištremtas į 
Archangelską. Nuo 1902 m., kaip 
gydytojas, dirbo Ukmergėje, Za
rasuose, Rozalime. 1909 m. Vienoje 
studijavo ausų, nosies ir gerklės 
ligas ir tapo šios srities specialistu. 
1918 m. buvo Lietuvos Tarybos 
narys ir nepr. Lietuvoje, antraja
me ministrų kabinete, buvo Vidaus 
Reikalų vice-ministru. Visą laiką 
buvo ir Raudonojo Kryžiaus pir
mininku.

Savo nepaprastu gerumu, ramu
mu ir savo demokratiniais toleran
tiškais įsitikinimais Dr. J. Alekna 
ramino ir derino jaunų karštų va
dovų ginčus ir rasdavo visiems 
priimtiną sprendimą svarbiausiuo
se skautų organizacijos reikaluose. 
Dėl savo kuklumo Dr. Alekna pra
kalbų sakyti nemėgo, bet kada jis 
prakalbėdavo į skautus, galėjai 
jausti jo gilų skautybės supratimą 
ir kilnią jo asmenybę.

55-tas lietuviškos skautybės ju
biliejus ir šimtmetis nuo jo gimimo 
yra gera proga prisiminti Dr. Jurgį 
Alekną, vieną iš lietuviškos skau
tybės pirmūnų.

A. Šenbergienė

NUO REDAKCIJOS:

Šiam apžvalginiam straipsniui 
paryškinti dedame trumpą ištrau
ką iš 1958 m. balandžio mėn. Skau
tų Aido (Nr. 4), kur J. Gerkėnas 
plačiai aprašo “Susitikimą mugėje” 
su v.s. V. Šenbergu:

V.s. V. Šenbergas “Petrapily 
gyveno iki 1918 m., kur prieš iš
vykdamas buvo Viborgo srities sk. 
vadas. Jo tėvas buvo gydytojas ir 
didelis Dr. Jurgio Aleknos bičiulis. ! 
Dr. J. Alekna tuo metu buvo j 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus j 
atstovas ir padėjo grįžti Lietuvon. 
Jau tada Dr. Alekna labai domėjosi 
skautybe ir rūpinosi jos išplėtimu 
Lietuvoje. Taip Vilniuje 1919 m., 
prisidedant žymiems visuomenės 
veikėjams, tapo įkurta Skautų 
Paspirties Draugija, kuriai įstatų 
projektą surašė v.s. V. Šenbergas.

Į MEDŽIU GYDYMAS ŽOLĖMIS

Ne tik žmones, bet ir medžius
■ reikia gydyti. Dažnai dėl kamieno 
j žievės sužalojimo medis ima 
; skursti, net žūsta. Nepaslaptis,
Į jog kai kurie “gamtos draugai” 
; mėgsta medyje įrėžti savo inicialus 
! ir tuo save “Įamžinti”. Medžių 
j žievę sužaloja ir žiemos šalčiai, 
I anksti pavasarį perkaitina saulės 

spinduliai.
i Prie savo namų bei stovyklavie- 
; tėse turime medžių - nepalikime 
; be priežiūros net mažų atvirų žie- 
; vės žaizdų.
■ Paprasta ir kiekvienam prieina- 
; ma gydymo priemonė - valgomo-
■ sios rūgštynės. Nuskinti rūgštynės 
; lapus kartu su kotais ir du tris
■ kartus per dieną ištrinkite jais 

žaizdą. Dar geriau rūgštynes su-
■ smulkinti ir tuoj pat pridėti prie 

medžio žaizdos, maždaug pusės 
inčo storio sluoksniu, iš viršaus 
aprišant kokia nors medžiaga. Per

; vasarą uždedami du trys tokie 
1 kompresai.

Į GERIAMAS PELKĖS VANDUO

; Kiekvienas skautas žino, kad
negalima gerti balų, stovinčių

■ ežerų, tvenkinių vandenį - gali 
užsikrėsti įvairiais parazitais ir

; ligomis. Ką daryti, jei geriamo 
! vandens arti nėra, o ant laužo 
; užvirinti gretimos balutės vandenį 

nėra kada?
; Įmeskite į puoduką su vandeniu 
j kelis kristalėlius kalio permanga- 
; nato arba įlašinkite keletą lašų 
• jodo, kuriuos privalo turėti kiek- 
; viena skilties vaistinėlė. Drumzlės
■ tuoj nusės, jei į puoduką dar įber-

site žiupsnelį druskos. Na, o jei nei
■ permanganato nei druskos netu

rite? Tada į puoduką įmerkite 
> ievos (bird cherry) šakelę. Ji išski- 
1 ria ypatingas medžiagas - litanci- 
; dus, kurie užmuša ligas sukelian- 
j čias bakterijas. Po penkių- dešimt 
; minučių galėsite gerti vandenį be 
' ypatingo pavojaus.

KAI BAIDYKLĖS NEPADEDA

O jeigu savo sodelyje turi uogų, 
krūmelių, tai žinai, kad vos pra
dėjus uogoms sirpti, jas tuoj ima 
lankyti įvairiausi paukščiai. Mėgs
ta paukšteliai saldžias uogas, 
sunku nuo jų apsiginti. Seniau 
bandyta gintis baidyklėmis, tarš- 
kučiais.

Jeigu nepadėjo, šįmet pabandy
kime kitą būdą. Ant virvučių suka
binėkite mėlynas vėliavėles. Kai 
kurie prityrę sodininkai tvirtina, 
jog paukščiai bijo mėlynos spal
vos, o jei vėliavėlės vėjuje plazda, 
juda, tai jie tokį sodą iš tolo lenkia.

ŽENKLU PSICHOLOGIJA

Amerikietis psichologas dr. 
Chesi neseniai pareiškė, kad fila
telistai yra geriausi šeimos vyrai. 
Pašto ženklų rinkimui reikalingas 
kantrumas, atidus, atkaklus, ra
mus charakteris, o visa tai sudaro 
gerą gyvenimo draugą.

PAŠTO ŽENKLU, 
ŽAIDIMAS

Prieš skiltį padėk apie 50 įvai
rių valstybių pašto ženklų. Kiek
vienai sesei duodama kortelė su 
10 valstybių pavadinimų. Minute, 
ar dvi, sesės ieško krūvelėje savo 
valstybių ženklų. Laimi skautė, su
rinkusi daugiausiai savo valstybių 
ženklų. Už paimtą svetimą valsty
bę atskaitomas taskas.
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SKAUTU PIRMŪNAS 
LAUKIAMAS EKRANE

Iškiliųjų lietuvių darbuotojų do
kumentinis filmas “DVYLIKA” 
buvo šią vasarą papildytas lietuvių 
skautijos Įkūrėju v.s. Petru JUR- 
GĖLA. Ši kun. s. Algimanto Kezio, 
S.J., paruošta dokumentacija 
mums tikrai vaizdžiai ir gyvai nu
švies Pirmūno nuopelnus Lietuvai, 
kuriant lietuvišką skautiją, kurios 
gerove jis ir šiandien tebesirūpina.

Petrui Jurgėlai dalyvaujant š.m. 
jubiliejinėje skautų stovykloje, jos 
gražioj skautiškoj aplinkoj buvo ne 
tik pradėtas sukti pats filmas, bet 
ir juoston užrašyta jo gausūs ir 
reikšmingi Vilniaus laikų prisimi
nimai. Tolimesnis filmavimas, 
pagal v.s. V. Vijeikio paruoštą 
skriptą, buvo tęsiamas jau po sto
vyklos Chicagoje.

Jei redaguojamas filmas nepa
reikalaus papildomos medžiagos, 
turime daug vilčių, jog filmą pa
matysime dar šiais metais.

Reikia prisiminti, jog prie šio 
didelio ir svarbaus užsimojimo 
įgyvendinimo daugiausiai talkos 
yra parodęs VSP v.s. Česlovas 
Kiliulis, pravesdamas piniginį vajų 
ir filmo fondui sutelkdamas virš 
900 dol.

Vajaus vedėjas v.s. Č. Kiliulis 
pirmūno P. Jurgėlos ir savo vardu 
visiems aukotojams reiškia skau
tiškai nuoširdžią padėką.

a.j.gd.

I LAIKO 
ŽODŽIAI

BUDŽIU KARTU SU JUMIS

Sesės ir Broliai -

Praėjusią vasarą turėjau garbę 
atstovauti Anglijos Rajoną, orga
nizacijas ir rėmėjus jubiliejinėje 
stovykloje prie Clevelando. Su
tikta iš visų žemynų daug vadovų, 
sesių ir brolių, skautų rėmėjų, tau
tiečių. Taip pat aplankyta parapijų, 
klubų, redakcijų; dalyvauta Sese- 
rijos-Brolijos vadijos posėdžiuose, 
priėmimuose, pagerbimuose; pa
buvota didelėje, veržlioje skautiš
koje šeimoje, švenčiančioje 55-rių 
garbingų metų jubiliejų.

Dalyvaudamas LSS Pirmijos, 
Seserijos ir Brolijos jub. stovyklos 
vadovybės pasitarimuose, mačiau 
visų Jūsų rūpestį, pastangas ir 
darbą. Ir pats turėjau progos 
žengti, kaip ir tūkstantinė skautų- 
čių stovykla kad žengė keliu į pa
maldas, vėliavų aikštes ir laužus. 
Keliuose keleliuose kilo dulkės, iš 
po užmintų akmenėlių kibirkštys 
blykčiojo. Tai žengė Lietuvos atei
tis - sesės ir broliai, nešdami tri
spalves ir tarnaudami kilniam 
idealui: Dievui, Tėvynei, Artimui.

Teko svečiuotis New Yorke, 
Bostone, Worcesteryje, Hartforde,

Jubiliejinės stovyklos parade vs 
J. Maslauskas ir v.sl. V. Baraus
kaitė.

Bridgeporte ir kitose vietovėse. 
Pajutau lietuvišką širdį ir vaišin
gumą iš visos sutiktosios skautijos 
ir plačiosios visuomenės. Visa tai 
ilgai ilgai neišdils ir liks brangiau
siu prisiminimu.

Noriu kad ir kukliais žodžiais Sk. 
Aido puslapiuose visoms ir visiems 
išreikšti skautišką - lietuvišką 
AČIŪ! Nuoširdi padėka sesėms ir 
broliams skautininkams, malo
niems tautiečiams, vyriausios ir 
šakų vadijos nariams už priėmimą, 
malonią globą ir visur parodytą 
didį nuoširdumą.

Lieku budintis kartu su Jumis -

v.s. Juozas Maslauskas, 
Anglijos-Vokietijos 

Rajono vadeiva

VAIDILUTĖS SVEIKINA

50 metų jubiliejaus proga su
kaktuvininką SKAUTŲ AIDĄ 
sveikina

Chicagos Aušros Vartų tunto 
PARTIZANĖS VAIDILUTĖS 

vyr. skaučių būrelis

Jubiliejinėje susitiko vadovai, 
stovyklavę 1928 m. pirmoje Tauti
nėje Stovykloje (iš kairj: dr. Ka
zakevičius, Bulota, dr. A. Maura- 
gis, S. Lazdinis, A. Saulaitis, P. 
Jurgėla, P. Karalius ir Manomaitis.

V. Bacevičiaus nuotr.
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bergas, T. P-kas A. Saulaitis, 
Įkūrėjas P. Jurgėla, VS1 Petras 
Molis ir VSP Č. Kiliulis.

Visos nuotraukos
V. Bacevičiaus

1. Washingtono sesės. 2. Latvių 
skautai. 3. Brolijos štabas, j. De
troito skautai. 5. Sesės iš Bostono. 
6. Sesės iš New Jersey. 7. Phila
delphia. 8. Montrealis, Canada. 
9. s. Paškevičienė su sūnumis iš 
Omahos. 10. Hartfordas. 11. Vėlia
vos. 12. Pamaldos po atviru dan
gum. 13. Seserijos stovyklos vadi- 
ja. 14. Susitikome: skautininkai V. 
Kizlaitis, sukaktuvininkas V. Šen-
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KAI ANT GALVOS SMĖLIO
KOPOS BYKA

Liepos mėnesi tankiame Rako 
ąžuolyne įvyko Kernavės tunto 
ŽIEŽIRBOS vardo stovykla. Joje

Lituanicos tunto (Chicago) Dariaus 
ir Girėno stovyklos stovyklautojai

gyveno, skautavo ir linksminosi 60 
sesių. Vadovavo ir globojo virši
ninkė Danutė Bruškytė. Kad 
linksmiau būtų stovyklauti, padėjo 
sesės J. Lingytė, V. Aleknienė, D. 
Dundzilienė, A. Miglinaitė, S. 
Traškaitė, R. Martytė, D. Kviklytė 
ir R. Reklaitienė. Stovykloje ne
buvo laiko nuobodžiauti, nes pro
grama buvo įvairi ir pilna. Važiavo, 
ėjo, baidarėmis plaukė iškylauti ir 
gamtoje pasisvečiuoti. Vakare 
visos sueidavo prie laužo pailsėti, 
padainuoti ir kartais pašokti.

Štai viena sesė, vardu “Pelėda”, 
aprašo savo įspūdžius.

***

ir vadovai

Ar matei kada mergaitę, apsika
binusią medį, džiaugsmo kupiną jį 
bučiuojančią ir šaukiančią: “O, 
Dieve”. Ką tai reiškia? To paties ir 
aš paklausiau: ką tai reiškia?

- Bet, sese, čia taip gražu... čia 
gamta... čia Dievas, čia gyvenimo 
esmė. Čia gražu, ar nematai? Ar 
nesupranti? - atsako man jauni 
balsai.

Ir matau ir suprantu. Bet neti
kiu, ir kartu malonu, kad skautės 
savo amžiuje pajaučia, pamato, 
supranta ir dar manęs klausia, ar 
aš suprantanti. Bet taip yra! 
Faktas!

Gamtos grožis, gelmė -•nepanei
giama, o stipriai išryškinama jau-'
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nose skautėse - stovyklose, iškylo
se. Koks džiaugsmas, kai tau ant 
galvos smėlio kopos byra. Kai 
Dalia ir Danutė krykštauja ir ne
žino, kur sustoti, bekrisdamos sta
čiu smėlio šlaitu. Bet ar svarbu, 
kur sustoti? Ar svarbu, kur? 
Svarbu, kad jaučiame smėlį, tyrą, 
geltoną, savo plaukuose, akyse, 
burnoje ir siaučiantį aplink mus. 
Juk tai gamta mus paliečia! Kaip 
žmogus gali planuoti, svajoti, pa
justi gamtą, sėdėdamas kambary
je? Pajunti gamtos jėgą, tą grožį 
tik tada, kai susijungi su ja...

Stoviu ant kalno ir pavydžiu. 
Taip norėtųsi nusiristi smėlio kal
nu žemyn ir nieko negalvoti. Bet - 
reikia keliauti tolyn. (Kaip juodvi 
užsikorė atgal į kalną - nežinau, bet 
tikriausiai buvo smagu).

Einame toliau, ir takelis skver
biasi tarp senų pušų, krūmų, kalnų, 
pakriaušių. Ir štai Eglutė rieda 
žemyn. Pasimatysiiimmeeee! Ap
sukusi gražų posūkį kalnu žemyn, 
matau Eglutę apsikabinusią pušį, 
Ramunę - eglę, Munė glosto sama
nas. Ar tai atgimimas? Ar tai gam
tos pripažinimas? Kas žino?

Parbėgusios, sumerkiam kojas 
upelyje. Smagu. Upelyje maudosi 
debesys. Kažkas sudrumsčia debe
sį: manytum, kad žvaigždutė. Bet 
ne - tai tik jaunas, gražus vėjas, 
įmetęs kabliuką žuviai “į debesį”. 
Kodėl? Ar iš tikrųjų reikia?

Ramunė kursto ugnelę. Planai 
vakarienei. Arbata vandeny pa
merkta. Sasafrasas! Kas nežino, 
kad sasafrasas yra pati gardžiausia 
arbata, turėtų paragauti. 0 gal ji 
skani tik ten, kur yra skautės ir 
gamta, kur yra tyras patyrimo, iš
radingumo jausmas. Nežinau.

Bet mačiau skautes dangiškoj 
ekstazėj. Ekstazėj kažką matyti,' 
daryti, siekti, pajusti. Manau, jos 
pasiekė daug vien tik noru ką nors 
daryti, ko nors ieškoti. Jos surado 
gamtą, gražią, nesugadintą, surado 
save, surado gamtos Tvėrėją, nes 
Dievas kalba mums per gamtą.

Kaip nostalįjškai džiugios min
tys lydėjo mane iškyloje, taip 
triukšmingos ir nuotaikingos min
tys lydėjo mane skautoramoje. 
Svarbiausia, kad ta, kuri daugiau- 
-’a šaukė, kad “sese, aš negaliu - 

nemoku”, pirmoji perėjo per kliūtis 
be kliūčių. Buvo juoko, priekaištų, 
nuliūdimų, džiaugsmo. Nes Ama
zonės turėjo persikelti per pavo
jingą upę tiltu (virve nuo vieno 
medžio iki kito), neįkliūdamos “pa
vojingiems krokodilams į nasrus”. 
Ir ką gi? Beveik visos išsigelbėjo!

Prisiminusi baidarių iškylą, 
mintyse matau skautukių nuogąs
taujančius veidus. Matau nuotykių 
pasiilgusias, matau abejojančias. 
Kelionėje susitinkame pusiau pa
drąsinančius, nuotykiams nusilen
kusius Gilės ir Vidos šypsnius. 
Kiek paplaukusios, susitinkame su

JUBILIEJINĖJE BUVOME 
DIDELĖ ŠEIMA

Nors 1973 m. Jubiliejinė stovyk
la prasidėjo rugpiūčio 19 d., daug 
stovyklautojų suvažiavo jau šešta
dienį. Pastovyklėj įsikūrę ir "pir
mąją stovyklinę vakarienę paval
gę, ėjom ieškoti laužavietės. Ne
sunku buvo ją surasti: jau iš tolo 
girdėjosi skautiškos dainos. Susi
rinkusius laužavietėj v.s. kun. 
Kulbis išmokė prancūzišką dainą. 
Kun. Kulbiui bemokant, pradėjo 
žaibuoti, o po trumpo laiko taip 
smarkiai žaibavo, kad daug kas 
pradėjo skubėti į savo pastovykles. 
Kurie daugiau drąsos turėjo - pasi
liko ir baigė laužą su naktine gies
me. Nors smarkiai žaibavo - lietaus 
nebuvo.

Sekmadienis buvo įsisteigimo 
diena. Cleveland© skautai padarė 
papuošimo herbą su skautišku 
ženklu centre. Pradėjom taipogi 
rinkti medį vartams, kuriuos vyčiai 
kandidatai vėliau pastatė. Vakare 
išklausėm šv. mišias įspūdingoje 
šventykloj.

Pirmadienis išaušo su lietumi. 
Visą dieną lijo. Kelios palapinės 
“paskendo”, kitos smarkiai su
šlapo. Normalią programą buvo 
sunku pravesti, bet stovyklinis 
gyvenimas vyko toliau - sumažintu 
tempu.

Per lietingą antradienį Cleve- 
lando skautai pasiruošė trečiadie
nio iškylai. Oras buvo gražus per
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kitomis ir keliaujame toliau. Ne
svarbu, kad alkanos (nes sumušti
niai šlapi, o vanduo išgertas), ne
svarbu, kad, upė žiauri ir posūkiai 
kląstingi. Mes turime nugalėti. Ar 
svarbu, kad, laiveliui apsivertus, 
Mirga kai ko neberado? Ar svarbu, 
kad Audra, apsikabinusi akmenį 
vidury upės, sukasi? 0 gražiame 
krūme Dalia įkliuvusi.

Svarbu, kad visos linksmai iš
plaukėme baigmės taške. Pavar
gusios, bet labai laimingos.

Pelėda

iškylą: giedras dangus, kanadiški 
debesėliai retkarčiais pasirody
davo. Buvo labai šalta iš pat ryto: 
taip šalta, kad net ežeras buvo pa
sislėpęs rūke; Clevelando jūrų 
skautų švyturys vos tebesimatė.

Vakarais vyr. skautės ir skautai 
vyčiai dažnai turėdavo bendras 
vakarones, laužus ir šokius. Skau
tai vyčiai kartais turėdavo bendrą 
pasimaudymą su vyr. skautėmis.

Visiems vyko normali programa. 
Skautai dalyvavo matavimo, pir
mosios pagalbos, religijos ir kt. 
paskaitose. Kasdien kelios valan
dos buvo skiriamos sportui.

Sporto šventėj Clevelando skau
tai gan gerai pasirodė. Clevelando 
“Gardino” kvadrato komanda pa
teko į finalą, bet ten pralošė. Cle
velando jūrų skautas laimėjo pirmą 
vietą bėgime. Plaukimas mums 
nepasisekė.

Šeštadienį ir sekmadienį buvo 
labai karšta. Clevelando skautai 
vyčiai per karščius sukūrė du di
džiulius laužus vakaro programai. 
Svečių iš visur susilaukėme šešta
dienį po piet. Didžiojo laužo pro
grama buvo labai įdomi ir įvairi; 
joje dalyvavo net ir kitų tautų 
skautai. Clevelando skautija pasi
rodė dainų montažu.

Karštame sekmadienio ryte įvy
ko vyr. skaučių-skautų vyčių pa
skaita didžiausioje laužavietėje. Ją 
pravedė ps. a. Miškinienė. Po 
paskaitos visi susirinko išklausyti 
koncelebruotų šv. mišių. Sekma
dienį buvo laisvalaikis. Visą dieną 
Clevelando skautai baseine plau-
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kiojo arba lankėsi pas seses. Vaka
re buvo “Šakų” laužai: vyr. skautės 
su vyčiais, skautės su skautais, 
paukštytės su vilkiukais.

Karštą pirmadienio popietę 
įvyko vyr. skaučių-skautų vyčių 
gegužinė. Gegužinėj buvo Cleve- 
lando pasirodymas apie lietuviškus 
krikšto papročius, žaidimai ir už
kandžiai. Dieną baigėm šokiais.

Antradienis - susitvarkymas ir 
pasiruošimas kelionei namo. Visi 
stovykliniai įrengimai buvo nu
imti... Paskutinį Brolijos laužą su
kūrė Detroito skautai. Laužui pa
sibaigus, sugrįžom„ ruoštis ilgai 
rytojaus kelionei... Jauni vadovai 

buvo pakviesti- aplankyti jaunas 
vadoves mergaičių pastovyklėj. 
Aplankėm ir s. N. Kersnauskaitę.

Trečiadienį visi skubėjo sukrauti 
savo turtus į autobusus, mašinas, 
sunkvežimius. Mergaičių pasto
vyklėj buvo daug ašarų, kai drau
gės atsiskyrė... Rami, liūdna nuo
taika nusileido ir apėmė visą sto
vyklą.

Atsiskyrėm su didele šeima, bet 
pasimatysim šeštojoj Tautinėj 
Stovykloj... Iki...

Remigius Belzinskas, 
Cleveland

Dar vaizdų iš Jubiliejinės sto
vyklos.

1. Dalis svečių vėliavų nuleidimo 
apeigose. 2. Smagus buvo laužas... 
Dešinėje estų VS Udo Jurima ir 
latvių sk. vad. R. Čaks. 3. “Seniai" 
žaidžia prie laužo: F. Kurgonienė, 
V. Vijeikis, L. Brizgienė ir V. Jo
kūbaitis. j. Seserijos VS Lilė Milu- 
kienė džiaugiasi dovanotu pintu 
takeliu. 5. Latvių VS Fr. Sipols, 
apdovanotą Lelijos ordinu, svei
kina mūsų VS Petras Molis. 6. Ant 
vėsaus cemento ilsisi Seserijos 
tilto sargybinė...
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VILNIAUS TUNTO KRONIKA

Metų pradžioje “Vilniaus” tunto 
(Sydnėjuje) kontingentas iš 5 
skautų ir 13 skaučių dalyvavo ra
jono 25-mečio stovykloje, Ingle- 
burne, N.S.W.

Naujuoju tunto vilkiukų vadovu 
paskirtas Tadas Gurskis. Girdėti, 
kad vilkiukų skaičius smarkiai pa
didėjęs.

Vyr. skautė Birutė Mikužienė, 
daug prisidėjusi prie tunto veiklos 
atgaivinimo, Seserijos VS apdova
nota Tėvynės Dukros žymeniu.

Balandžio 1 d. Adelaidės Lietu
vių Namuose pietus gamino Vil
niaus tunto Vaivorykščių skiltis, 
talkinama ps. M. Neverauskienės 
ir p. Ir. Vosiliūnienės. Pietūs, 
matyt, gerai pavyko, nes rugpjūčio 
12 d. jas vėl matome Lietuvių Na
muose, pasikaišiusias prijuostes...

Balandžio 1 d. įvykusioje Skau
tininkų Ramovės sueigoje ir iškil
minguose pietuose Vilniaus tunto 
tuntininkas pasižymėjusiam rajono 
skautų veikėjui v.s. Vyt. Neve- 
rauskui LSS Geležinio Vilko ordi
ną, kuriuo jis prieš kurį laiką apdo
vanotas.

Gegužės 14-15 d.d. suruoštoje 

tunto stovykloje dalyvavo 29 
skautai-tės. Jos viršininke buvo 
vyr. skautė Rūta Bielskytė. Sto
vyklą globojo ps. Donatas Dunda, 
pats visą laiką stovyklavęs. Pir
moji diena buvo skirta Romui Ka
lantai pagerbti, antroji - Motinai, 
trečioji - LSS 55 m. jubiliejui pami
nėti. Stovyklą aplankė ALB Krašto 
V-bos pirm. v.s. V. Neverauskas, 
ta proga pasakęs dienai pritaikytą 
žodį. Įžodį prie laužo davė 2 vilkiu
kai, 3 paukštytės ir 1 skautė.

Tunto tradicinis balius įvyko 
rugpjūčio 14 d. - jis praėjo pasise
kimo ženkle. Baliuje debiutavo 3 
Adelaidės lietuvaitės. Jas priėmė 
vadeivė fil. ps. dr. J. Maželienė ir 
ALB Krašto V-bos pirm. v.s. Vyt. 
Neverauskas. Apeigas pravedė p. 
P. Bielskis.

Rugpiūčio 12 d. įvykusios tunto 
sueigos metu Vaivorykščių skiltis

Brolijos V S P. Molis įteikia do
vanėlę Australijos atstovei sesei 
Milvydaitei. Antras iš kairės - v.s. 
dr. A. Mauragis, taip pat Sustrali- 
jos atstovas jub. stovykloje. 

performuota į skaučių draugovę, 
draugininke paskiriant vyr. skautę 
Rūtą Bielskytę. Skautų Erelių 
skiltis irgi performuota į draugovę, 
draugininku paskiriant sk. vytį V. 
P. Neverauską.

Vyr. skaučių skiltis, vadovauja
ma Auksės Stankevičiūtės, ruo
šiasi neužilgo pradėti scenos vei
kalo repeticijas. Veikalo pavadini
mas kol kas laikomas paslaptyje.

Rugpiūčio 30 d. įvykusios ASS 
Adelaidės Skyriaus sueigos metu į 
filisteres pakelta t.n. Bronė Moc- 
kūnienė.

Ž
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SĖKMINGO DARBO 
LIETUVIUJAUNIMUI

Mielosios sesės ir broliai,

Nuoširdžiai dėkoju Jums už to
kius mielus sveikinimus mano 75-to 
gimtadienio proga.

Galvoju apie praeitį: Pirmasis 
Pasaulinis karas, komunistų revo
liucija, Lietuvos nepriklausomybės 
kovos ir laimėjimai, antrasis karas, 
komunistų įsiveržimas į Lietuvą, 
gyvenimas Vokietijoje ir nuo 1951 
m. Jungtinėse Amerikos ’ Valsty
bėse - koks neramus, nepastovus ir 
margas buvo tas gyvenimas.

Drauge prisimenu skautiškąją to 
gyvenimo dalį bei darbą, kuris, 
kaip šviesos spindulys, eina per 
tuos margus metus. Idealizmas, 
broliškumas, tiesumas sudarė pa
grindą pasitikėjimui ir davė vilties 
bei tikėjimo į geresnę ateitį. Tai 
buvo mano gyvenimo šviesioji 
pusė, o skautų ženklo simbolis 
buvo ir yra gyvenimo rodyklė į 
Aukščiausiąjį Tikslą.

Už tuos pragyventus 75-rius 
metus esu Dievui nepaprastai dė
kingas. Jums, mieli broliai-sesės, 
linkiu naikinti pikta pasaulyje, 
puoselėti vienybės dvasią savo 
širdyse, o mieliesiems vadovams - 
sėkmingo darbo lietuvių jaunimo 
labui.

v.s. V. Šenbergas
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Iš jub. stovyklos atvykusi skau
tų delegacija pasveikinti sukaktu
vininką v.s. V. Šenbergą, sėdintį 
viduryje.

V. Bacevičiaus nuotr.

4 Vidurio Raj. vadeivė fil. D. Ei- 
dukienė prisega dovanėlę Žaros 
stovyklos viršininkei t.n. R. Sko- 
rubskaitei.
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VILNIETĖS MOKOSI
DEKORATYVINIO AUDIMO

Vyr. skaučių židinio Vilija inicia
tyva, New Yorke’ buvo suruošti 
gobelenų audimo kursai, kuriuos 
pravedė visiems plačiai pažįstama 
lietuviškų audinių meisterė vyr. 
sk. Milda Kvedarienė iš New 
Jersey. Kursus lankė astuonios ži- 
dinietės ir keletas kitų rankdar
biais besidominčių newjorkiečių.

Šešių pamokų metu sesė Milda 
išmokė audinių užmetimo, parodė 
įvairias dekoratyvinio audimo 
technikas bei supažindino su esama 
šios srities literatūra.

Naujų audėjų parodytas didelis 
susidomėjimas audimo menu ska
tina Viliją ir toliau rūpintis įvairių 
kursų organizavimu. Šių veiklos 
metų laikotarpyje tikimasi suruoš
ti lietuviškų juostų audimo kursus.

ps. Rima Gudaitienė

Nuotraukoje iš k. į d. kursantas: 
J. Kregždienė, I. Alksninienė, M. 
Pakutka, R. Gudaitienė, vedėja 
Milda Kvedarienė, G. Kulpienė, V. 
Jankauskienė, A. Katinienė, I. 
Fairbanks, ir R. Česnavičienė 
klauso aiškinimo apie “raya” audi
mo techniką.
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RUDENĖLIS 
AUŠROS VARTŲ TUNTE

Kartu su rudens lapais, po visų 
stovyklų ir ilgų kelionių, sugrįžo į 
Jaunimo Centrą ir skaučių Aušros 
Vartų tuntas. Rugsėjo 16 d. tunto 
vadija pradėjo savo darbą jaunimui 
ruošiamomis šv. mišiomis Čiurlio
nio galerijoje. Tunte augusios dail. 
Ramintos Baukytės audinių prie
globstyje klausėmės sesių J. Na- 
mikaitės ir R. Markelytės gitarų 
skambesio, gi Ritos M. sukurtoji 
Simui Kudirkai giesmė stiprino 
pasiryžimą dar vis BUDĖTI!

Tą patį savaitgalį savo pirmąją 
metų sueigą . sušaukė Lemonto 
Šatrijos draugovė: paukštyčių 
Saulučių d-vė draugininkės kieme 
kepė, valgė, žaidė.

Rugsėjo 23 tunto vadija ir trys 
draugovių vėliavos dalyvavo Jau
nimo Centro užbaigtuvių iškilmė
se, o jaunosios tunto vadovės su 
“Grandies” šokėjais išskubėjo į lie
tuvių dieną Talman banke.

Rugsėjo 30, budint būrelio vado
vei ps. D. Juodgudienei, susirinko 
skaučių ir paukštyčių draugovės 
naujiems, 56-siems Lietuvių Skau
tų Sąjungos veiklos metams. 
Skaučių draugovių sesės rinkosi į 
savo įprastines skiltis, ruošėsi į

ps. M. Burbienė, Aušros Vartų 
tunto parengimų vedėja ir naujos 
draugovės Lemonte steigėja, re
gistruoja mugės prekes.

V. Namiko nuotr.

Skautės įžodį davusios Jūratės 
draugovės sesės.

vyresniąsias - Gabiją - išleisti pen
kiolikmetes, o į jų vietą priimti iš 
paukštyčių draugovių ateinančias 
kandidates.

Spalio 13-14 d. tunto tėvūnas p. 
J. Gvildys ir stov. administratorius 
p. V. Šerelis su padėjėjais uždarė 
žiemai pastatus Rako miške, o 
tunto vadija išsiruošė į kapus ap
lankyti Rako kapą.

ASS ŠVENTĖ CHiCAGOJE

Spalio šeštoji vėl atnešė į Chica- 
gą metinę ASS šventę, su kuria 
keičiasi valdžios: junjorai tampa 
senjorais, senjorai pasendinami į 
filisterius, o visiems kitiems mir
tingiesiems tenka gera proga pa
bendrauti.

Šiais metais kartu buvo atšvęs
tas ir Vydūno Jaunimo Fondo 20 
metų veiklos jubiliejus.

Šventės garbės viešnia Lietuvos 
konsule J. Daužvardienė savo kal
boje priminė, kad buvo sušelpti 119 
studentų-čių, išmokant 45 tūkstan
čius dolerių per 20 metų. Tolimesni 
šventės kalbėtojai - šio fondo val
dytojai bei dalintojai - A. Vengris 
ir Vyt. Mikūnas priminė, kad be
veik visi tie išdalinti tūkstančiai

Lapkričio mėn. žadame dalyvau
ti tarptautinėje mugėje. V.s. B. 
Variakojienė jau sušaukė seses 
rankdarbių sueigoms. Pirmoji 
sueiga įvyko tunto adjutantės v. si. 
A. Vaičiulienės namuose: viešnia s. 
E. Abelkienė stebino visas savo 
gražiais išradimais šiaudinukų, 
mene; sekančioje sueigoje s. D. 
Dundzilienė rodė “macrame” riši
mo būdą, o mes visos skubinome 
mokytis.

AN

buvo atgal į fondą sugrąžinti, ir 
dalinimas vyksta toliau.

- Jei išaugote ir gražiai tvarko
tės, priimkit ir mano trigrašį! - ne
beiškentė buv. prekybininkas J. 
Karvelis ir čia pat prie stalo išrašė 
250 dol. čekį.

Fondo aukas kas mėtai papildo 
kalėdinių kortelių pardavimas. Jų 
platinimas prisidėjo ir prie lietu
vybės puoselėjimo, o tai yra pa
grindinis fondo tikslas, skiriant 
negrąžinamas stipendijas studi
juojantiems lituanistiką.

- Jubiliejaus proga Vydūno Jau
nimo Fondas paskyrė vienkartinę 
premiją šiais metais labiausiai pa
sižymėjusiam Lietuvos laisvės 
darbe jaunosios kartos atstovui
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filisteriui Algiui Rukšėnui, - skelbė 
Vyt. Mikėnas.

Kuklus laureatas nedrąsiai žen
gė į estradą, atsiimti premijos, 
kurios dydis taip ir liko nepa
skelbtas.

Visa ASS šventė, pradėta Lie
tuvos himnu, sveikinimais, susi
pynė su menine programa, kurią 
atliko solistė R. Mastienė ir fil. A. 
Vasaitis.

Erdvioje Chicagos Tautinių Na
mų salėje maloniai skambėjo solis
tės dainos.

KALIFORNIJOS PADANGĖJE

Šią vasarą Los Angeles ir visa
me Ramiojo Vandenyno rajone 
vyko keletas rinkliavų. Vienas iš 
tikslų buvo noras paremti skaučių 
ir skautų jubiliejinę stovyklą.

Malonu, kad šis tikslas buvo vi
suomenės suprastas ir įvertintas. 
Nepaisant eilės nepalankių aplin
kybių, surinkta aukų suma, kad ir 
nesiekianti užsimotos, bet yra pa
sigėrėtina. Surinkta 1901 dol.

Šventinimo apeigose (gegužės 
13 d.): Clevelando sesės žygiuoja į 
iškilmes.

Clevelando lietuvių šimtmečiui 
atžymėti, prie N.P. Šv. Mergelės 
bažnyčios pastatytas paminklinis 
kryžius. Skauto L. Jokūbaičio at
neštą liepsną - fakelą perima PLB 
pirm. S. Barzdukas, uždegęs pa
minklo aukurą.

V. Bacevičiaus nuotr.

Senas Chicagos ASS skyriaus 
valdžias išlydėjus su rožėmis ir 
pristačius naujas, į estradą buvo 
sukviesti naujieji filisteriai, kurių 
“perkėlimo” apeigas vedė fil. L. 
Grinius. Kartu jis sveikino šventę 
Vydūno Jaunimo Fondą ir svečius.

Toliau - malda, vakarienė, dainos 
ir šokiai. Ši 200 vietų užpildyta salė 
turbūt dar niekad taip neskambėjo 
nuo studentiško jaunimo dainų, 
kaip šį vakarą.

B.B.

Džiugu, kad vajų parėmė visi 
patrijotiški sluoksniai.

Daug darbo ir išlaidų paaukojo 
ponios Mikienė, Vidugirienė, Kau
nienė, K. Pažemėnas, Bužėnas ir 
kiti_tėvai, surengę “kuldūnų” 
pietus, ir ponios Butkienė ir Daut- 
daitienė, kepdamos ir pardavinė
jamos pyragus. Greta pyragų ir 
kuldūnų, p. Butkių ir Mikių šeimos 
labai daug pasidarbavo laimėjimų 
bilietų platinime. Taip pat daug Pr. 
Pakalniškis, p. Bužėnas ir eilė jau
nimo.

Visiems, parėmusiems auka bei 
darbu, nuoširdus ačiū. Dėkojame 
skaučių ir skautų vadovams vyku
sioms su jaunimu į stovyklą, o jau
nimui už malonius sveikinimus iš 
stovyklos. Reiškiame pagarbą tė
veliams, išleidusiems jaunimą lie- 
tuvįškon lankon žiedų paieškoti.

Ramiojo Vandenyno rajono 
skaučių ir skautų 

tėvų komitetas

Ar prisimenate Los Angeles 
sesių GINTARO parodą?

Ps. D, Orentaitė skaito Čiurlionį.
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KULTŪRINĖ POPIETĖ 
CLEVELANDE

Spalio 7, sekmadienį, Cleveland© 
lietuvių namuose Clevelando 
Skautininkių Draugovė surengė M. 
K. Čiurlionio minėjimą. Šį gerą 
skautininkių darbą reikia laikyti 
gražiu įnašu į Clevelando lietuvių 
kultūrinę veiklą, juo labiau, kad šis 
minėjimas buvo gerai organizuotas 
ir labai gerai vestas.

Dr. Mindaugas Nasvytis padarė 
plačią M. K. Čiurlionio tapybos ap
žvalgą, apžvalgos metu parodė eilę 
skaidrių iš Čiurlionio tapybos. Taip 
pat apibūdino M. K. Čiurlionį ne 
vien kaip dailininką, bet ir kaip li
teratą. Ta proga Dalia Orentaitė 
gražiai paskaitė du kūrinius iš 
Čiurlionio žodinės kūrybos.

Čiurlionį kaip muziką nuosaikiai 
ir vykusiai apibūdino pianistas 
Andrius Kuprevičius.

Jis įdomiai pademonstravo kele
tą Čiurlionio muzikos kūrybos 
fragmentų, apibūdindamas Čiur
lionį kaip muzikinės kūrybos geni
jų. Vėliau A. Kuprevičius paskam
bino porą trumpų Čiurlionio muzi
kos kūrinių.

Minėjimui pasibaigus, visi daly
viai turėjo puikią progą neskubė
dami pasidalinti minėjimo įspū
džiais gerdami kavą ir valgydami 
gardžius skautininkių keptus ska
nėstus.

Clevelando skautininkės girtinos 
tiek už jų gražią idėją, tiek už gra
žią popietę.
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Brolis Vladas iliustravo

ALGĮ LANKO SVEČIAI

Apie Drimbą Žalys pila, 
Posmus kuria treti metai. 
Naujais nuotykiais prabyla 
Kad ir niekad jo nematęs.

Eiles Jakštas iliustruoja, 
Puošia lapus Skautų Aido. 
Mąsto, piešia ir dejuoja, 
Neregėjęs Drimbos veido.

Sugalvojo Bronius kartą 
Algį Drimbą aplankyti. 
Jį pažinti, sako, verta, 
Bus ir vėl ką parašyti.

Pasišaukęs Aleksandrą, 
Savo mintį jam iškloja. 
Abu bendrą kalbą randa, 
Aleksandras net paploja.

Pasakyta - padaryta.
Ir abu kelionei ruošias.
Siunčia laišką ankstų rytą: 
“Pas tave mes atvažiuosim”.

Drimba žinią tuoj paleido, 
Skilčiai praneša naujieną: 
Du vadai iš Skautų Aido 
Aplankys čia mus šiandieną.

Išrikiuoja Algis skiltį, 
Vyrai bando traukti dainą. 
Prašo greit visus nutilti, 
Laukiami svečiai ateina.

Algis šoka šmakšt į šalį, 
Už visus atsaliutuoja, 
Bet pažint vadų negali... 
Baimė drebina jau kojas.

“Aleksandrai, mielas broli, 
Na, ir gražios jūsų eilės. 
Raportuosim Petrui Moliui: 
Skautams kuriate iš meilės. 

Skautų Aide keli metai 
Buvau paprastas skautukas. 
Puikiai rašėt - visi matė: 
Algis Drimba vikriai sukas.

Ir turėjau šviesią viltį, 
Kad aukštesnį laipsnį gausiu. 
Jūs paskyrėte man skiltį, 
Aš su padėka džiaugiausi”.

Aleksandrą sužavėjo: 
Juk eiliuot visai nemoka. 
Broliui Broniui pašnibždėjo: 
“Drimba krečia naują juoką”.

Algis ir prie Broniaus tiesias, 
Saliutuoja, kelia ranką: 
“Mano skiltį dailiai piešiat, 
Didelė garbė mums tenka.

Algis Drimba
"Algio Drimbos" nuotykių autoriai
v.s. Aleksandras Jakštas - iliustratorius 
ir v.s. Bronius Žalys - nuotykių kūrėjas. 
Abu broliai gyvena Australijoje.

Prašome susipažinti: 
šešetukas - kaip nulieta. 
Visi laikom vieną mintį - 
Nebijoti darbo kieto.

Broliai skautai! Vadas šitas 
Mūsų žygius iliustravo, 
0 tas kitas nematytas 
- Aleksandras! Vis eiliavo!

*

Čia svečiai neteko žado. 
Drimba juos abu sumaišė. 
Betgi išeitį greit rado, 
Pakvietė prie stalo vaišių.

30.7 i i 2 6 7
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