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LENGVA 
TAPTI 
RITERIU?

Net didžiausias skeptikas negalėtų prieštarauti 
teigimui, kad gražiausias metų laikas yra pavasaris, 
savo nematoma ranka budinantis žemę iš gilaus 
žiemos miego. Pūsteli jaunas, gaivus vėjas, išblaško 
sustingimą, neveiklumą, šaukia naujiems darbams. 
Toks galingas, įsakantis tas pavasario balsas, kad 
niekas negali jam pasipriešinti, nepaklusti. Ir skuba
me visi žiemos dulkes nupūsti, ką nors gražaus su
manyti, save ir savo aplinką papuošti. Atbundanti 
gamta, pumpurais ir žiedeliais pasipuošusi, pasitinka 
prisikėlusį Kristų, kuris yra jos gyvastingumo da
vėjas.

Ir džiūgauja žmogus, stebėdamas gražiąją, jį su
pančią, gamtą, kurioje kas valandėlę įvyksta koks 
nors stebuklas: čia, žiūrėk, juoda, nuskurdus dieme
džio šakelė palangėj žalumu apsipylė, o čia štai brolio 
įkeltam inkilėly jau gali matyti papurusius plunksnų 
kamuoliukus kyščiojant. Ir kai visa tai susilieja į vie
ną galingą himną Visatos Kūrėjui, su poetu Petru 
Vaičiūnu susižavėjęs kartoji:

Skambėkit, Velykų varpai sidabriniai, 
Pavasario saulė - širdy ir žydrynėj!

Šie burtai kasmet ritmiškai gamtoje kartojasi. Ta
čiau žmogaus gyvenime pavasaris tik vieną kartą 
būna - ir tai yra jaunystė. Tai aukštų idealų siekimo, 
pasiruošimo gyvenimui laikotarpis. Tai gyvenimo 
pamatų statymo metas. Gražių svajonių, kilnių su
manymų metas. Apie ją - jaunystę - vienas mūsų filo
sofų pasakė, kad ji “pilna idealizmo, lengvai užsidega, 
giliai jaučia, jautriai reaguoja, užjaučia svetimus 
vargus, yra linkusi į pasiaukojimą”.

Koks gražus šis jaunystės spalvų spektras! Kaip 
skaisčiai jis nušviečia tamsą, apatiją ir neveiklumo 
dykumą! Nušviesti tamsai, kurioje klesti ydos ir blo
gis, reikia narsuolio - pasiryžimui ir stipruolio - nuga
lėjimui.

Ir čia, prieš mūsų akis, perkeltine prasme tuojau 
iškyla amžiais gyva ir nesibaigianti šv. Jurgio kova 

su slibinu. Iškyla vaizduotėje riteris, kurio kova sim
bolizuoja pikto naikinimą: visų pirma savyje, o 
paskui - aplink save. Ir jei šiam vaizduotėje susikur
tam paveikslui reikėtų duoti pavadinimą, tinkamiau
sia, manau, būtų ši kito mąstytojo mintis: “Nugalėjęs 
kitus - būsi stiprus, nugalėjęs save - būsi galingas”.

Skauto gyvenime skautiški įstatai yra geriausias 
kelrodis. Tik nušviesk, sese, broli, šiuo stebuklinguo
ju prožektorium tamsą, netikrumą - ir visi pavojai, 
tariami ar tikri jie būtų buvę, pranyks. Reikalinga tik 
pirmoji sąlyga - nugalėti save. 0 tai jau nėra taip ne
įmanomai sunku. (Čia turiu išduoti paslaptį, kad tai 
atlikti jaunystėje, vis dėlto, yra lengviau, negu vė
lesniuose žmogaus gyvenimo metuose!).

Taigi ta judri ir energinga jaunystė, prilygstanti 
žmogaus gyvenimo pavasariui, teskuba suspindėti 
skaisčiausiomis spalvomis, kad nuo jų ir kitiems švie-
siau akyse būtų!

Gamtoje - vienumoj, iškyloj, stovykloj - skautui 
plačiausiai atsiveria didysis Viešpaties pasaulis. Čia, 
poeto žodžių vedami,

Išeisim į lauką, į žaliąją pievą,
Pagerbsime darbu mes žemę ir Dievą!

O darbo jauno žmogaus gyvenime niekada nestin
ga. Tik reikia norėti dirbti. Skauto-skautės atveju - 
dirbti tam, kam “brangindamas savo garbę...” pasi
žadėjai.

SesėS.J.

M. K. Čiurlionis Pavasaris
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JĖGA, KERI 
ATEINA IŠ

AMŽINYBĖS
GELMIE

MNegyvoji Jūra, Palestinoje, kuri 
pagal šv. Raštą kilusi iš Dievo 
bausmės už nežabotą savęs paten
kinimo nuodėmę - yra tikras egoiz
mo simbolis.

Egoizmas, arba savimeilė - tik 
sau gero siekti, tik savo rūpesčiais 
sielotis - tai nėra gyvenimas, o tik 
merdėjimas, tai pragaištinga mir
ties dvasia, iš kurios negali išva
duoti net Kristaus prisikėlimo 
versmė, nes ir ji, lyg toji Jordano 
upės srovė, paskęsta Mirties Jūros 
vienašališkam egoizme.***

Būti gyvybės ežeru - tai reiškia 
visomis jėgomis ir Dievo pagalba 
veržtis į gyvenimo pilnatvę - gy
venti Dievo garbei ir Tėvynės bei 
artimo palaimai - tai pakilti virš bet 
kokios savimeilės, tai gyventi 
tikrąją prisikėlimo dvasia, kuri se
miasi jėgų iš Jo palaimintų amži
nybės gelmių ir platybių, kuri yra 
gyva Kristaus prisikėlimu.***

Juk ir pats mūsų gyvenimas ar 
nepanašus į degantį švyturį, kuris 
vėliau ar anksčiau sudegs. Gera 
yra tam, kuris, suprasdamas savo 
buities trapumą, vis dėlto sugeba 
kitus apšviesti ir paguosti.

Teaidi ilgai jūsų, sesės ir broliai, 
širdyse Velykų taurus Aleliuja, te- 
gaudžia galingai Velykų varpai ir 
žadina mūsų tautos prisikėlimą!

s. kun. P. Butkus 
Australija

■f■Kelios
SKA ETIŠKOS MINTYS

P
Araėjusiais metais vis daugiau spaudoje pradėjo 
pasirodyti jaunimo straipsnių, kuriuose jie kėlė klau
simus apie lietuvių skautų ideologiją. Tikrai reikia 
džiaugtis, kad mūsų jaunoji karta domisi skautavimu 
ir kad turime tiek daug priaugančio skautiško jauni
mo. Tokiu būdu senimui, pasitraukusiam dėl pavar
gimo, nereikės jau tiek daug rūpintis skautų ateitimi.

Mūsų tėvai sakydavo, kad “nėra namų be dūmų”. 
Taip yra ir visose organizacijose. Jeigu pasitaiko 
koks nors blogas narys, ar vadovai kuo nors tarp 
savęs nesutaria, tai dar nereiškia, kad ir visa sąjunga 
yra bloga. Mes gerai žinome, kad išeivijoje yra apie 
keturi tūkstančiai gerų ir pavyzdingų lietuvių skau
tų. Tačiau reikia sutikti ir su tuo, kad pasitaiko ir 
tokių, kuriems trūksta užsigrūdinimo, savarankiš
kumo, pasiaukojimo kitam ir t.t. Tiesa, kai dar Lietu
voje skautavome, tai mama neateidavo pastatyti 
palapinės, nes visi skautai žinojo: “Nelauk iš kitų 
nieko, bet pats duok visiems, ką gali!”

Skautų sąjunga yra tarptautinė, bet kiekviena 
tauta skautavimą prisitaikė šiek tiek savaip. Tur būt, 
nė pats B. Powell’is nesitikėjo, kad iš jo to pirmojo 
berniukų būrelio išaugs tokia didelė skautų sąjunga 
visame pasaulyje. Juk praėjusiais metais Amerikoje, 
sąskrydyje, dalyvavo net apie penkiasdešimt tūks
tančių skautų.

Lietuvių skautų ideologija niekad nepasikeitė: tie 
patys įstatai, tie patys papročiai, tas pat tarnavimas 
“Dievui, Tėvynei ir Artimui”. Tik mums, gyvenan
tiems svetimuose kraštuose, yra dar būtina nepa
miršti lietuvių kalbos ir išlaikyti lietuvybę. Čia kiek
vienas skautas-ė turi žinoti, kad lietuviškai kalbėti ir 
būti lietuviu nėra gėda, o priešingai - garbė būti 
senos ir garsios Lietuvos sūnumi ar dukra.

Amerikoje vadovauti jaunimui yra daug sunkiau, 
negu kitose šalyse. Čia vaikai perdaug visko turi ir 
dažnai jau nebežino, ko nori. Kituose kraštuose, kur 
gyvenimo sąlygos daug skurdesnės, ten ir skautai 
mažiau kuo pasitenkina.

Aš pati jau esu skaute 50 metų ir šiemet švenčiu 
savo auksinį jubiliejų. Per tokį ilgą laiką daug visko 
teko matyti. Tačiau aš manau, kad didžiausia mūsų 
sąjungos nelaimė buvo tada, kai Lietuva neteko ne
priklausomybės, o su tuo ir visos organizacijos buvo 
uždarytos.

Pradžioje, kai skautai pradėjo kurtis daugiausia 
gimnazijose, tėvai daug kuo buvo nepatenkinti. Pa
vyzdžiui, jiems nepatiko, kodėl skautai vaikščioja su 
lazdomis, o ypač mergaitės. Be abejo, lazda yra geras ■ 
daiktas, jeigu su ja reikia apsiginti nuo užpuolusio
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šunies, bet kam gimnazistai jas turi nešioti. Prie tų 
lazdų parado metu mes prisirišdavome skilčių gaire
les. Tačiau ilgainiui tos lazdos išnyko. Taip pat kai 
kurie kėlė klausimą, kodėl skautų sąjungos šefu yra 
pats valstybės prezidentas. Be abejonės, skautai tuo 
didžiavosi, bet kiti teigė, kad prezidentas turrir dau
giau darbų, negu rūpintis skautais. Žinoma, dabar tie 
klausimai jau visi yra praeityje.

Lietuvių skautų sąjungoje yra kai kurių pakeitimų, 
kurie tikrai buvo naudingi. Seniau nebuvo, o dabar 
yra jūrų skautai, oro skautai, vyresnio amžiaus skau
tų židiniai ir kt. Lietuvoje skautai akademikai pri
klausė universitetui, o dabar yra trečioji šaka mūsų 
sąjungoje.

Jaunimas kartais nusiskundžia, kad laužų progra

mos kartais labai menkos. Laužo vedimas daugiausia 
priklauso nuo gero laužavedžio, kuriuo ne kiekvienas 
gali būti. Yra daug vadovų, kurie veržiasi vadovauti, 
bet jie nieko nesugeba. Laužavedys, kuris turi gerą 
balsą, moka daug dainų, turi gražaus sąmojaus, grei
tą orientaciją, tuoj išjudina visus ir įjungia į bendrą 
programą net ir svečius. Tik tada niekas nenuobo
džiauja, bet priešingai - visi nustemba, kad jau laužas 
baigiasi ir reikia skirstytis, nes ateina naktis.

Tikrai džiugu, kad jaunimas pageidauja daugiau 
prisiminimų iš nepriklausomos Lietuvos skautų gy
venimo. Reikia manyti, kad vyresnieji skautai tikrai 
kartais parašys.

S.G.

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTUOS

ISTORIJOS BELAUKIANT

N1 liauja labai svarbi knyga “Lie
tuviškoji Skautija” jau parašyta ir 
spaustuvėje laukia eilės spausdin
ti. Jos autorius kapitonas Petras 
Jurgėla, lietuvių skautijos steigė
jas ir organizatorius. Jis yra labai 
gabus ir prityręs senas spaudos 
darbuotojas bei daugelio knygų 
autorius. Labai gerai pažįstu Lie
tuvos kariuomenės kūrėją-savano- 
rį kapitoną Petrą Jurgėlą, su ku
riuo kartu teko tarnauti Lietuvos 
kariuomenėje, keletą metų teko 
dirbti kariuomenės štabe greti
muose kambariuose ir labai arti 
bendradarbiauti lietuvių karinėje 
spaudoje. Jis tada dirbo Lietuvos 
kariuomenės štabe spaudos ir 
švietimo skyriuje kaip karinių lei
dinių redaktorius, vertėjas ir kal
bos taisytojas. Tai buvo vienas iš 
geriausių ir gabiausių karininkų, 
lengvai ir gražiai valdąs plunksną, 
turįs lengvą ir gražų stilių ir suge
bąs labai patraukliai ir įdomiai 
rašyti. Visi jo raštai yra labai aiš
kūs ir su dideliu malonumu 
skaitomi.

Turime sveikinti “Lietuviškosios 
Skautijos” autorių, parašiusį tą 
diegelį veikalą. Kas gi kitas galėtų 
geriau parašyti, negu tas, kuris 
pats yra tą skautiją įsteigęs, orga

nizavęs, auklėjęs, stiprinęs ir visą 
savo amžių gyvenęs jos rūpesčiais, 
džiaugsmais ir vargais. Lietuvių 
skautijos istoriją jis yra rašęs daug 
metų, visą laiką savo kūrinį taisęs, 
trumpinęs, ir vėl rašęs. 4-^4 savo 
knygą jis yra įdėjęs visus savo su
gebėjimus, visą savo patyrimą ir 
meilę sukurtai organizacijai. Todėl 
knyga bus labai įdomi, svarbi ir 
naudinga ne tik patiems skautams, 
bet ir kitiems lietuviams, gerų 
knygų mylėtojams.

Iš susirašinėjimo su knygos au
toriumi esu smulkiai patyręs apie 
jo tikslus ir įdėtas viltis į tą veika
lą, ir apie knygos turinį. Naujoji 
knyga bus ne tik plati lietuvių 
skautijos istorija, bet ir patriotiz
mo bei idealizmo vadovėlis lietuvių 
jaunimui. Knygoje yra surašyta 
daug konkrečių pavyzdžių ir faktų 
apie lietuvių skautų ir skaučių 
daug kam net nežinomus kilnius 
herojiškumo žygius, kaip tie mūsų 
skautai ir skautės, vykdydami savo 
idealus tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, yra patyrę ne tik daug 
džiaugsmo, bet ir daug skausmų, 
persekiojimų, o kai kurie yra net 
didvyriškai žuvę. Tokių iš realaus 
gyvenimo paimtų pavyzdžių mums 
ypatingai reikia. Juk ne paslaptis, 
kad dabartiniais laikais mūsų 
skautų ir skaučių tarpe, nors ir ne
daug, bet yra ir tokių, kurie žiūri į 
skautybę tik kaip į žaidimą. Mūsų 
skautijai reikia , daugiau dorinio- 
religinio ir tautinio auklėjimo. Šiuo 
atžvilgiu naujoji knyga bus labai 

naudinga ir ateis į pagalbą skauti
jos vadovams, tėvams ir visiems 
lietuviams.

Pagerbkime lietuvių skautijos 
įsteigėją ir vyriausiąjį skautą ka
pitoną Petrą Jurgėlą, atlikusį nau
ją istorinės reikšmės didelį darbą, 
ir su nauja savo knyga ateinantį 
mums į pagalbą. Įsirašykime į tos 
knygos mecenatus ar į garbės pre
numeratorius. Atsiliepkime į LSS 
Tarybos Pirmijos kilnų raginimą, 
kad “šią knygą turėtų įsigyti lietu
vių skautijos vadovai ir vadovės, 
tėvai, rėmėjai, bičiuliai, jaunimo 
auklėtojai ir visuomenininkai”.

Mūsų vyriausiojo skauto para
šytos knygos įsigijimu ne tik pa
gerbsime jos autorių, bet tuo ir pa
dėkosime jam už lietuvių skautijos 
įsteigimą ir už visus jo nuopelnus 
Lietuvai.

Stasys Raštikis
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SUKASKIME TEISINGUS ŽODŽIUS

OLIT 
TAIAUKS 
NEASP 
SESTAIM 
AULAZS 
LIKITTA 
KIEMESI 
DVOAEV 
NESASMIRPA 
SAKSIM 
AKAYASPMS 
GYVENENA 
CAUILEGA 
SILUONAUJ 
SŠEEIRSUKAMS
ITSTAIA 
RAUDOVEG 
AIPAK

TOLI 
LAUŽAS 
VADOVĖ 
SIEKIME 
PRANEŠIMAS 
SKAUTAI 
MIESTAS 
ATLIKTI 
SAPNE 
ĮSTATAI 
SESERIŠKUMAS 
JAUNUOLIS 
MIŠKAS 
NEGYVENA 
PASAKYMAS 
GALĖČIAU 
DRAUGOVĖ 
KAPAI

Žaidimą paruošė: 
Danutė Šalkauskaitė, 

"Živilės" d-vė, Omaha, Nebr.

MAISTAS iŠ JUROS

@ V
_F^abėgo nežinomas metų skai

čius, skaitomas ne dešimtimis, bet 
tūkstančiais metų nuo tos valan
dos, kai žmogus pradėjo maitintis 
žemės išaugintomis gėrybėmis. 
Per tą laiką daugelis milijonų žmo
nių priaugo, daugelis naujų milijo
nų alkanų burnų laukia maisto iš 
mūsų senutės žemės, kuri su kiek
vienu šimtmečiu vis daugiau pra
deda rodyti nuovargio. Žmogus 
sukruto rūpintis, ką valgys atei
nančioji karta? Atsakymą tegalima 
rasti jūroje, kuri iki šiol buvo ne
naudojama žmogaus maisto gamy
bai. Berods, mes pasitenkinome 
žuvimis, jų ikrais (kiaušinėliais) ir 
vėžiais?

Šiandieną jūros augmenijos 
tyrinėtojai pradeda tvirtinti, kad 
jūroje yra neišsemiami maisto 
lobiai, tik žmogui reikia išmokti, 

kaip atskirti nuo augančio maisto 
nenaudingus chemikalus ir kaip 
maistingus augalus kultivuoti. 
Japonija pirmutinė susirūpino jū
ros dugno ūkininkavimu.

Japonija yra jūrų dugnu išve
džiojusi daugelį mylių vamzdžių, 
kuriais siunčiama žuvims maistas. 
To pasekmė - jie žuvauja ištisus 
metus savo jūrų pakraščiuose ir 
žuvies pramonė nemažėja.

Japonija priėjo išvados, kad tai, 
kas yra daroma, yra nepakankama, 
reikia susirūpinti jūrų daržovių 
kultivavimu. Šiandieną jūrų žolės 
pradėjo gaminti daugiau sėklų, ku
riomis minta žuvys. Prie-Wakyama 
ir Kinki pakraščių žuvies padidėjo 
virš 300%.

Japonijoje tai nėra jokia naujie
na.'Jau nuo 1889 metų jų vandeny
se naudojamos jūrų augalams trą

šos, kurios labai pakėlė žuvų ikrų 
gamybą. Jie jau ištyrė, kad taip 
maitinama žuvis per savo gyveni
mą sudeda virš milijono kiaušinėlių 
(ikrų), bet jūros sąlygose tik trys 
teišauga į suaugusią žuvį. Dabar, 
naudojant naują ikrų apsaugos 
metodą, iki 100,000 išauga į suau
gusias žuvis.

Maisto ieškotojai jau surado, kad 
kai kurių žolių šaknyse auga 
“bulvės”. Jas išvalius nuo nuodin
gų chemikalų (mineralų), gauname 
maistą, panašų į mūsų žemės bul
vę. Manau, kad skaitytojui yra 
aišku, kad ir atominiai išradimai 
taip pat padeda prisidėti prie naujų 
maistų gamybos.

Neaprėpiami jūrų plotai neužilgo 
bus įkinkyti į žmogaus maisto 
darbą. Tautoms taip pat teks susi
tarti, kiek jūros priklausys kuriai 
tautai, nes pradėjus masinį jūros 
ūkininkavimą, iškils naujos pro
blemos: kiek tos jūros bus galima 
naudoti kiekvienai tautai?

vjs Myk. Manomaitis
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Vyr. skautė Teresė Gaidelytė 
savo kampelyje Omahoje. Sesė 
Teresė yra jaunosios Skautų Aido 
redakcijos skilties narė. Apie 
Omahos skautus ir skautes parašo 
kiekvieną mėnesį.

STEBUKLAS Už lango pūga. Iš dangaus ra
miai, vėjo nešami, leidžiasi balti 
pūkų kamuolėliai; tartum baltos 
paukštės po plunksnelę iš aukšty
bių mestų. 0 jų - milijonai; visa 
erdvė jų pilna. Be paliovos krinta 
jos žemėn, deimantais sužvilga 
aukštoj, purioj pusny.

Šiapus lango, prie stiklo glau
džiasi švelniai rausvi azalijos 
žiedai, ką tik pražydę, skaistūs, lyg 
nedrąsūs pavasario kviesliai. Ir kas 
gi čia nuostabaus, sakysite? Ar 
maža gėlių žydi šiltuose namuose, 
kai žiemą už lango siaučia pūgos?!

Tai tiesa. Bet jūs tik paklausyki
te šitos istorijos!

Ramutė šią gėlę gavo savo gim
tadienio proga. Kasdien stropiai ją 
laistė, prižiūrėjo ir vis laukė, kol 
maži rausvi pumpurėliai prasi
skleis. Kalėdų metu visa šeima iš
važiavo savaitei į svečius.^ Grįžę 
rado gėlę parudavusią, nubyrėju
siais lapeliais. Graudu buvo žiūrėti 
i sausais stagarėliais virtusias 
gėlės šakeles. 0 prasiskleisti žadė
ję pumpurėliai pajuodę styrėjo 
šakelių viršūnėse.

- Vargšė gėlytė mirė - nebeatsi- 
gaus, - tarė mama ir išnešė azaliją į 
šaltą koridorių, kuriame buvo nė 
kiek nešilčiau, kaip ir lauke, kur 
šaltis diena iš dienos visus savo 
lediniais pirštais gnaibė. Taip 
vargšė gėlytė išstovėjo ten apie 
dvi savaites.

Kartą, grįžus iš mokyklos, Ra
mutei kažkodėl pagailo iš sausos 
žemės bestyrinčių stagarėlių. Ji 
vėl įnešė gėlę į kambarį. Ir po sa
vaitės laistoma gėlė ėmė atsigauti: 
maži, žali lapeliai ėmė skleistis. 
Apsipylė jais parudavusios šake
lės, o dar po savaitės, tą baltą žie
mos rytą, Ramutė išvydo stebuklą: 
prie lango stiklo glaudėsi du gražūs 
azalijos žiedai ir, rodos, nustebę 
žiūrėjo į už lango verpetais besisu
kančias snaiges. Negalėdama atsi
gėrėti tuo nuostabiu vaizdu, Ra
mutė be žado stovėjo prie lango ir 
galvojo, kad gražiosios gamtos 
Kūrėjo rankose ir nudžiūvęs sta- 
garėlis virsta nuostabiausio grožio 
žiedu, kad Jo rankose mirtis pra
randa savo galią.

0 už lango vis lingavo, suposi 
baltų pūkų skaros... Sniegena
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ŽVĖRIS, KURIO KAULUS 
1VEAPŠAR1HOJA

Visi esame matę žmonių arba jų 
paveikslų šarmotais ūsais ir apy
kakle, o gyvulių - šarmotu kailiu.

Užtenka labai šaltą dieną kvė
puoti, ir jau garai virsta šarma. 
Tas pats atsitinka gyvuliams, ku
rių visas kūnas skleidžia šilumą: jie 
apšarmoja. Bet tolimojoje šiaurėje 
gyvenantiems žmonėms gerai ži
nomas plėšrus žvėris, kurio kailis 
per žiauriausius speigus nei susi
velia, nei apšarmoja. Todėl prisiū
tas prie žieminio švarko apykakle 
arba rankogaliais, tas žvėries kailis 
neprišąla prie žmogaus veido arba 
riešų.

Naujai sovietų okupuotuose 
kraštuose įvesto ir. gamtai, ypač 
paukščiams, labai kenksmingo 
usūrinio šuns kailis irgi naudoja
mas lakūnų ir poliarininkų apran
gai, bet neteko girdėti, kad jis ne
apsitrauktų šarma.

Taigi, rašau apie kiaunių šeimos 
stipriausią, aršiausią, klastingiau
sią ir ėdriausią narį - ernį.

Medžiotojai ir spąstais kailia- 
žvėrių gaudytojai ernius vadinda
vo vagišiais, šlykščiais besočiais, 
plėšikais, žudikais ir net velniais, ir 
todėl jie buvo naikinami, kol ne
daug ernių beliko! (Kuo erniai savo 

■ dvikojus priešus vadindavo, palie
kame mūsų vaizduotei).

Taip ir atsitiko, kad ernių kailiai 
retai bepasitaiko ir labai brangūs. 
Iš tiesų tenka juos importuoti iš 
Sibiro. Ten leidžiama miškatun- 
drėse ernius gaudyti per visus 
metus. Jų kailius nebrangiai su
perka prekybos punktai, kad juos 
vėliau, jau aukšta kaina, ekspor
tuotų į užsienį.

Kas toks yra tas plėšrusis ernis?
Jo vardų daug: Gulo luscus - žli

bas ėdrūnas; wolverine, carcajou; 
skunkbear, glutton; vielfrasz. Be 
ernio, kiaunių šeimai priklauso že
benkštys, šermuonėliai, šeškai, 
audinės, barsukai, ūdros ir Ameri
kos skunksai, bet ernis už juos

g
visus stipresnis, drąsesnis, klas
tingesnis ir žiauresnis.

Kas matė ernį - o tokių nedaug - 
pasakoja, jog jis panašus į barsuką 
(opšrų), gudrus kaip lapė, smalsus 
kaip katė, plėšrus kaip vilkas ir 
dvokia aršiau už šešką!

Meškėnai (rakūnai), Amerikos 
pietų kraštų ilganosės meškos ir 
pandos statomi tarp kiaunių ir 
meškų.

Ernis maždaug 2Va pėdų ilgio ir 
sveria nuo 30-35 iki net 50 svarų. 
Jo kūnas kresnas, penkiapirštės 
riestais nagais kojos trumpos, 
dantys stambūs ir stiprūs, ausys 
apvalios, nedidelės. Akys nepri
matė ir bijo sniego baltumo, dėl ko 
žvėris jas kartais letena pridengia, 
atsitūpęs ant užpakalinių kojų, 
kaip žmogus kad darytų.

Ernio plaukas tankus, šiurkštus, 
rusvos spalvos, plačiu tamsesniu 
plotu išilgai nugaros ir šviesesne 
gelsva juosta šonuose. Uodega 
gauruota.

Žvėris moka prisėlinti prie kalnų 
avių ir šiaurės elnių, arba šokti nuo 
uolos, giliai įleisdamas savo dantis į 
jų sprandą. Medžioja net meškas ir 
briedžius; vilkai ir pumos traukiasi 
jam iš kelio.

Jei jis kovoja, jis kovoja iš pa
skutinio, kol laimi. Ėda, iš tikrųjų, 
viską, ką randa, kad ir pelę.

Ernis laikosi vienas. Trumpai 
susitikęs su patele, vėl eina savo 
keliais. p.p.

Birželio mėnesį medžio uokse 
arba urve tarp uolų gimsta 2-3 jau
nikliai, dengti storu, į vilną pana
šiu, kailiuku. Motina juos rūpes
tingai gano, kol vėl pradeda snigti. 
Po to jie turi patys manytis.

Daug žvėrių temedžioja, kai iš
alksta, ir, prisiėdę, liekanas palieka 
kitiems. Ernis visuomet alkanas, 
neprisotinamas ir pavydi likučių 
kitiems - todėl juos apteršia, kaip ir 
savo atsargas slėpynėse.

Dvikojis beatodairiškas ernių 
priešas pasiekė, kad jų kailiai 
Aliaskoj ir Kanadoj sunkiai begali
nami. Ir vakarų kalnų srityse ernių 
retai bepasitaiko: Kalifornijoje 
tėra 15 porų.

Todėl vien pamatyti ernio 
pėdsakus yra atmintinas pergyve
nimas. 0 kadaise erniai buvo pla
čiai pasklidę: juk Michigano vals
tybė vadinama - The Wolverine 
State!

Europoje ernių prieš kiek laiko 
atsirado prie Leningrado; matyti, 
užklydo iš Šiaurės Europos ar 
Azijos. Keli net buvę pastebėti 
Latvijoje ir Lietuvoje. Jų pėdsakai 
rodo penkis letenų pirštus, vilkų • 
keturis.

Zoologijos soduose erniai tik 
urzgia ir išsišiepę rodo savo aštrius 
dantis.

Ir aš ne ką kita daryčiau, .jei su
silaukčiau tokio likimo!
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MINDAUGO
DRAUGOVE

1973 M. STOVYKLA...

Mūsų stovykla buvo labai gera. 
Miegojome palapinėse, skaniai 
valgėme. Kartais mes išeidavome į 
tolimas iškylas, o kartais būdavo
me netoli stovyklos. Iškylose 
galima daug ko išmokti.

Prie laužo mes dainuodavome 
lietuviškas dainas, o kiti skautai 
pasirodydavo su vaidinimais. Mūsų 
draugovė turėjo ir tik savo laužą.

L. Grybas

Šioj stovykloj mes turėjome 
daug džiaugsmo. Kai atvažiavome, 
oras buvo gražus ir šiltas. Mūsų 
skiltis pasistatė palapinę ir, tėve
liams išvažiavus, prasidėjo sto
vykla. Savaitės viduryje sužinojo
me, kad artinasi audra. Baigę 
sportuoti, nubėgome į mišką, nusi- 
kirtome nestorą medį ir juo su
stiprinome savo palapinę.

Tada prasidėjo griaustiniai ir 
lietus. Lijo ir lijo. Buvo šalta ir šla
pia. Po lietaus vanduo ežere būna 
labai šaltas. Nustojus lyti, mes su 
jūrų skautais laužavietėje dirbome 
suolus, daug sportavome ir mau
dėmės. Kai reikėjo važiuoti namo, 
buvo liūdna, kad negalime ilgiau 
pasilikti.

R. Smolskis, 
Briedžių skilties 

skiltininkas

IŠKYLA...

Mindaugo draugovės skautai 
savo rudeninei iškylai susirinkome 
prie pranciškonų parapijos Toron
te. Per dvi valandas pasiekėme ūkį 
netoli Tillsonburg. Bevažiuojant 
pradėjo lyti. Mūsų Žirgų skiltis ėjo 
pn» mišką kartu su draugininku.

ps. Gediminas Kalinauskas 
“Mindaugo" dr-vės draugininkas.

Gailius Senkevičius.

Mūsų darbas buvo sunaikinti ke
lionės ženklus. Kai pasiekėme 
vietą, laužas jau buvo užkurtas. 
Tuoj nuskubėjome prie ugnies pa
sišildyti. Pavalgę pietus, ėjome 
ieškoti daugiau malkų, po to mokė
mės, kaip naudoti kompasą. Po va
karienės buvo sueiga, sutvarkėme 
savo daiktus ir važiavome namo. 
Mums buvo linksma, nors oras ir 
buvo labai blogas. Bet skautas yra 
gamtos mėgėjas ir visada paten
kintas.

A. Morkūnas

Kur mūsų draugovė iškylavo, 
tame ūkyje buvo prūdas. Prie jo 
mes ir sustojome. Kiekviena skiltis 
turėjo atskirą darbą ruošiant pie
tus. Mano skiltis ruošė daržoves. 

Po pietų mes ėjome prie upės. 
Mano skiltis ėjo pavandeniui ir 
dėjo kelio ženklus. Po žaidimų visi 
susirinkome prie upės ir dainavo
me skautiškas dainas. Buvo labai 
smagu.

A. Baltakys

Šaltą, šlapią rytą, pasidalinę į 
dvi skiltis, ėjome per mišką. Buvo 
stiprus vėjas. Mes sugrįžome prie 
laužo ir visą laiką šildėmės. Mūsų 
geras virėjas įmetė svarą sviesto į 
makaronus. Valgėme beveik vieną 
sviestą (pusė buvo ant žemės). Pa
valgę turėjome sueigą ir važiavo
me namo.

Edis ir Jonas Putrimai
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Alvydas Senkevičius. Marius Šarūnas.

Mūsų iškyloje labai smarkiai lijo. 
Visi drabužiai sušlapo. Turėjome 
stovėti prie laužo, kad išdžiūtume. 
Namuose aš pasikeičiau savo dra
bužius ir buvo labai smagu ir šilta.

R. Grybas

Atvažiavę į iškylos vietą, turė
jome suieškoti puodus. Ėjome 
pagal kelionės ženklus, kurie vedė 
per įvairias kliūtis: turėjome eiti 
per mišką, aukštas ir tankias žoles, 
perlipti kelias spygliuotas vielas, 
pereiti upelį ir pievą prieš vėją ir 
lietų. Suradę puodus, ieškojome 
sausų malkų. Pietums virėme ma
karonus. Vienas iš mūsų virėjų, 
netyčia įdėjo per daug sviesto, tai 
mums nelabai patiko. Bet mes vis- 
tiek valgėme, nes buvome išalkę.

Mes esame Sakalų skiltis. Suei
gose mes daug žaidžiame ir moko
mės skautiškos programos dalykų. 
Su kitomis skiltimis žaidimus mes 
daugiausia laimime, nes visi esame 
labai vikrūs. Skilties sueigas už
baigiame giesme “Ateina naktis”.

R. Turuta

Kai nuvažiavome į iškylą, Ro
bertas, Linas ir aš žaidėme beis
bolą. Buvo šalta ir lijo lietus. Mes 
turėjome surasti, kur yra laužas. 
Nuėję žemyn nuo kalno, pasukome 
į kairę, tada į dešinę ir sustojome 
prie tvoros. Robertas ir aš, perlipę 
tvorą, nubėgome nuo kitų skautu, 
bet turėjome sustoti ir jų palaukti. 
Tada priėjome mažą upę. Kaip ją 
pereiti? Pamatėme skersai upės

Arūnas Kalinauskas, “Šernų” 
skiltininkas.

Nuotr. A. Šeškaus

nugriuvusį medį. Tuo medžiu pa
siekę kitą krantą, išėjome į pievą ir 
atsiradome prie laužo. Pavalgę 
sumuštinių, makaronų ir pyragai
čių, važiavome namo.

A. Kisonas

Atsibudau ir pamačiau, kad lyja. 
Važiuojame į iškylą. Atvažiavome 
ir vis dar lyja. Viena grupė liko už
degti laužą, o kitos dvi išėjo į 
ženklų kelionę. Ji atrodė kaip 20 
mylių, grįžome šlapi ir pavargę. 
Laužas gerai degė. Pasišildėme ir 
greitai suvalgėme neskanius ma
karonus. Kai sugrįžęs pamačiau 
savo mamą, man buvo labai links
ma. Mūsų iškyla buvo labai įdomi ir 
aš ją ilgai atsiminsiu.

P. Bubelis

SUEIGA

Mūsų sueigos būna kas antrą 
savaitę. Sueigai pasibaigus, visi 
skautai ir vadovai sustoja viduryje 
salės. Paduodame vienas kitam 
rankas ir įsijungiame į bendrus 
žodžius:

Ateina naktis.
Saulė jau nuslinko
Nuo kalnų, nuo miškų, nuo laukų.
Saldžių sapnų, užmiki.
Diev’s yr’ čia. R. Dūda
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Jau seniai pasibaigė Jubiliejinė 
stovykla ir ta ilgoji kelionė namo, 
bet man atrodo, kad aš jos ilgai ne
užmiršiu.

Smagu buvo stovykloj, bet jau 
paskutinė diena ir reikia važiuoti 
namo. Atsisveikinau su draugėm, 
pažadėjom viena kitai rašyti ir vėl 
susitikti sekančioj stovykloj. Susi
dėjom daiktus, sutvarkėm rajoną. 
Įlipu į autobusą, patogiai įsitaisau 
prie lango ir staiga pasiilgstu na
mų. Įdomu, kas atsitiko namie, ką 
draugės veikia.

Pagaliau autobusas pradeda va
žiuoti. Neužilgo prieš mane sėdinti 
vadovė išsiima priešpiečius. Ji nu
silupa kiaušinį, užsikanda duona. 
Staiga autobuse pasklinda negeras 
kvapas. Nenoriu sesei vadovei 
sakyti, kad ji valgo supuvusį kiau
šinį, bet man darosi negera. Bet 
sesė, atrodo, nieko neužuodžia ir 
toliau valgo savo priešpiečius. No
rėčiau atidaryti langą, bet autobu
sas vėsinamas ir langų darinėti 
negalima. Aš užsiimu nosį ir pra
dedu skaičiuoti jos kąsnius. Paga
liau sesė nuryja paskutinį kąsnį, 
apsilaižo, nusišluosto lūpas. Aš net 
atsikvepiu. Dabar bus gerai ir to
liau galvoju apie likusias vasaros 
atostogas. Bet autobuse kvapas 
dar blogesnis ir staiga autobusas 
sustoja. Sako, kad sugedo vėsini
mas ir vadovės mus tempia lauk, 
kol visos neapsinuodijom nuodin
gom dujom. Išleidžia mažam mies
telyje ir, kol autobusą pataisys, 
sesės vadovės leidžia mums nueiti į 
vienintelę miestelio vaistinę atsi
gerti ar ledų nusipirkti. Bet auto
buso taip greit pataisyti negali. Iš 
kažkur atsiranda netoli esančios 
amerikiečių skaučių stovyklos pri
žiūrėtojas ir mums pasiūlo palaukti 
jų stovykloje, kol mūsų autobusą 
sutaisys. Vėl sulipam į savo suge
dusį autobusą ir jis šiaip taip mus 
ten nuveža.

Kad laikas greičiau praeitų, mes 

: E L ? I JĖ 
M)W

einame apžiūrėti stovyklos. Ten 
pakalnėj yra mažas upeliukas. Nu
tariam nueiti ir ten. Man bloga, 
pradeda svaigti galva ir jaučiu tą 
baisų “supuvusio kiaušinio” kvapą. 
Pradedam lipti žemyn. Staiga su
sipina kojos, o gal už ko užkliūnu ir 
pradedu virsti žemyn. Noriu su
stoti, bet negaliu. Bijau, kad galiu

nukristi į pačią bedugnę arba tie
siai į tą upeliuką. Pagaliau į kažką 
atsimušu, gal į kelmą, o gal ir į 
akmenį, bet sustoju. Tik staiga 
pradeda skaudėti galvą ir jaučiu 
kaip karštas kraujas bėga per 
galvą, per veidą. Šąli . manęs gir
džiu spiegiantį draugės balsą: 
“Ramona užsimušė! Ramona negy
va!” Bandau pasakyti, kad aš gyva, 
bet per jos riksmą manęs niekas 
negirdi. Staiga šalia manęs atsi
randa visos vadovės. Viena judina 
koją, antra kelia ranką, trečia žiūri, 
ar aš dar kvėpuoju. Taip, nutaria, 
kad aš dar gyva. Nutraukia mano 
šlipsą ir apriša galvą. Matau, kaip 
mano geltonas šlipsas darosi rau
donas, toks kaip paukštytės. Susi
kimba vadovės ir užtempia mane į 
kalną.

Nutaria, kad reikia vežti į ligo
ninę, bet ligoninės arti nėra. Nori 
vežti pas daktarą, bet juk trečia
dienis ir daktaro taip pat nėra. Pa
galiau tas pats prižiūrėtojas susi
sodina sesę tuntininkę ir mane į 
automobilį ir veža į tą pačią vaisti
nę, kur taip neseniai ledus valgiau. 
Aš net atsikvepiu, nes žinau, kad 
vaistininkė galvos nesiūs. Ji tik 
nuvalo žaizdą ir užklijuoja. Ir kokie 
malonūs to miestelio žmonės. Jie 
kalbina, guodžia. 0 stovyklos pri
žiūrėtojas net ledų dvigubą porciją 
nuperka, kad tik mažiau skaudėtų.

Grįžtam į stovyklą. Pagaliau ir 
autobusas atvažiuoja. Vėl sulipam 
ir tęsiam kelionę namo. Aš vėl 
bandau patogiai įsitaisyti, bet labai 
skauda galvą ir vis jaučiu tą baisų 
kvapą. Bandau užsnūsti, bet ne
ilgam, nes autobusas vėl sugenda 
ir vėl vadovės mus tempia lauk. 
Bet dabar jau tamsu. Susėdam 
pakelėje ir žiūrim, kaip pro šalį 
lekia automobiliai. Autobuso šoferį 
kažkas nuveža ieškoti pagalbos. 
Nežinau, kiek laiko mes ten sėdi
me, bet žinau, kad jau naktis. Va
dovės jau kelis kartus tą dieną 
skambino į Chicagą pranešti, kad 
mes vėluosime. Įdomu, ar mano 
mamytė .sužinojo, o gal ji tą visą 
laiką laukia prie Jaunimo Centro?

Pagaliau grįžta šoferis su pagal
ba ir autobusą vėl taiso. Sako, kad 
pataisė, bet įdomu, kiek nuvažiuo
sime šį kartą?

Važiuojame toliau. Ir pagaliau po 
keturiolikos valandų kelionės su
stojame prie Jaunimo Centro. Pro 
murziną autobuso langą matau 
savo mamytę. Pažiūriu į ją ir ma
tau, kad ji jau žino, kas man atsi
tiko. Ji tokia balta kaip ir jos balta 
suknelė. Ji stovi prie pat autobuso 
durų ir, tur būt, mano, kad mane 
ant neštuvų išneš. Bet kai aš išlipu 
ir įvirstu į mamytės glėbį ir ji 
glaudžia prie savęs mano kraujuo
tus plaukus, aš žinau, kad dabar 
bus viskas gerai. Staiga man net 
galvą nustoja skaudėti. Žinau, kad 
mama viskuo pasirūpins ir man 
pasidaro taip lengva, taip gera.

Ramona Žygaitė, 
“Aušros Vartų” Tuntas
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B'uo vardu skautai akademikai 
turi savo narių vidaus informacijai 
skirtą neperiodinį leidinį, bet 
esmėje “Ad Meliorem” žodžiai yra 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
obalsis, sąjūdžio pradininkės Stu
dentų Skautų Draugovės priimtas,
ir kuriuo skautai akademikai vado
vaujasi jau penkiasdešimt metų.

Ad Meliorem" - prie geresnio, 
kuo geriau, - yra dalis seno lotyniš
ko posakio "Ad meliorem verta- 
mur” - gerinkime tobulinkime. 
Angliškai tai būtų: "Let us turn to 
better things”. Obalsis Ad 
Meliorem apibūdina studentų 
skautų esminę veiklos gairę: viską 
atlikti kuo geriausiai.

Studentų Skautų Draugovę, pir
mąjį studentų skautų vienetą ne 
tik Lietuvoje, bet viso pasaulio 
skautų sąjūdyje, įsteigė jaunuoliai 
lietuviai, skautavimo entuziastai, 
kurie 192h metais atėję studijuoti į
Lietuvos universitetą (Kaune), ne
norėjo nutraukti savo ryšių su 
skautavimu.

Visa tai prasidėjo 192h metų 
rugsėjo mėnesio pradžioje, kada 
Pirmuose Universiteto rūmuose 
vieną popietę susirinko 9 ar 10 
fuksų t.y. naujokų. Jie tarėsi ban
dyti įsteigti skautišką vienetą 
universitete. Tas jų pasirengimas 
maždaug taip atrodė: ...“Tu, 
Kęstukai, su Juozu surašykite 
draugovės statutą (mat, iš karto > 
buvo nusistatyta tą naują studentų 
organizaciją pavadinti "Studentų 
Skautų Draugove”). Tu, Vytai, nu
piešk vėliavos projektą ir drauge 
su Kęstuku, Juozu ir Jonu paren
kite kepuraitės ir juostos projek
tus (anuo metu kiekvienos studen
tiškos organizacijos svarbiausias 
išorines žymes). Tu, Jonai, nupiešk 
ženklelio projektą ir pasiknisk savo ,

A K .4 O EM f K Ė S K 4 |TĖ

IS pelėdos gauni knygą, plunksną, moks!® gylį, 
kad pati pajėgtum rišt istoriją ir praeitį su ateitim, 
Kad žinotum, kur kas kenčia, džiaugiasi ir savo tautą myli, 
Nepaklystum susitikusi su painiavų griūtim...
Kur klasta, tiesa, pakalnė, skardis, miškas ar kalva, 
/Tau parodo žydrios akys, protas ir... Galva.

.1 K .1B KM IK 4 S K 4l T 4S

Apšviečia teisės teisingumo saulinius.
Susmigus spinduliais į užverstus tamsos lapus. 
Kad būtų regimas teisėjas ir vagis
Ir Neteisybės išluptas Teisybei kruvinas akis. 
Tikybų ir tautų, valstybių sidabrinis judas 
Ir beriamas užnuodytas ir sveikas grūdas.

biblijose, gal rasi studentams 
skautams tinkamą obalsį. Vacys ir 
Paulius prisidės prie Kęs tuko ir 
Juozo, o Zenka (Zenonas) ir Lionka 
(Lionginas) - prie Vyto bei Jono...” 
Toks darbo “pasiskirstymas"rišosi 
su tų naujokų pasirinktomis stu
dijomis.

Norint įsteigti studentišką orga
nizaciją, uniformų ir ženklų pro
jektai turėdavo būti įteikti kartu 
su prašymu Universiteto rektoriui. 
Po tokiu prašymu turėjo pasirašyti 
bent 15 studentų. Studentų Skautų 
Draugovei įsteigti prašymas buvo 
paduotas rugsėjo mėn. pabaigoje. 
Jį pasirašė 16 studentų -13 vyrų ir-- 

13

3 mergino sp Dvylika iš jų buvo 
tikrieji studentai, keturi - laisvi 
klausytojai. 5 iš jų skautauti buvo 
pradėję Rusijoje, I-jo Pasaulinio 
karo tremtyje, o kiti 11 - su skau- 
tybe jau buvo susipažinę Lietu
voje.

Rektorius jų prašymą patenkino 
192h m. spalio mėn. 16 d. Toji diena 
tapo studentų skautų metinės 
šventės diena.

Penktojo dešimtmečio žvakę 
A SS sueigoje, uždega Chicagos 
ASD skyriaus Pirmininkė t.n. Lo
reta Plepytė ir Korp! Vytis Pirmi
ninkas senj. Andrius Markulis.
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Chicagos tarptautinėje mugėje 
prie savo prekystalio t.n. A. Migli- 
naitė, kandidačių globėja ps. fil. I. 
Žukauskienė ir senj. L. Raslavi- 
čius- nuotr. A.N.

Pirmasis SSD narių susirinki
mas įvyko, berods, spalio mėn. 
20 d. Buvo išrinkta pirmoji studen
tų skautų vieneto vadovybė. Tuoj, 
greta kitų studentiškų organizacijų 
langų-vitrinų, atsirado ir SDD lan
gas papuoštas skautiška lelijėle. 
Per Kariuomenės šventę lapkričio 
23 d. SSD nariai, jau pasipuošę 
savo kepuraitėmis, dalyvavo stu
dentų pamaldose ir eisenoje.

Pradžioje SSD veikla buvo ban
dyta tvarkyti skautiškų specialy
bių skiltimis, tačiau ilgainiui paaiš
kėjo, kad tas kelias, skautuose 
persunktas žaidimo nuotaikomis, 
studentams - suaugusiems žmo
nėms nėra pakankamas. Draugo
vės nariai studijavo, rengėsi būti 
įvairių sričių specialistais ir jų 
veikloje žaidimas, tik paviršutiniš
kas susipažinimas su kurios skautų 
patirties specialybe, negalėjo būti 
prasmingas ir tam jie neturėjo 
laiko. Vieton to, daugiau prasmės 
turėjo suaugusių žmonių tarpusa
vis bendravimas, narių dalyvavi
mas bendroje Lietuvių Skautų 
Sąjungos veikloje, jų kultūrinė,

Minint Akademinio Skautų Są
jūdžio 50-tqją sukaktį, Jaunimo 
Centre, Chicagoje, kalba fil. V. 
Statkus.

socialinė veikla.
Po kelerių metų iš SSD išsiskyrė 

Studenčių Skaučių Draugovė. Dar 
po kelių metų, vieton likusios SSD 
dalies susiorganizavo Korp! Vytis, 

■kuripasiliko SSD ženklelį: tamsiai 
mėlyną rombą su aukso spalvos 
lelijėle. Sesių ASD ir brolių Korp! 
Vytis juostų bei kepuraičių spalvos 
buvo naujos, bet obalsis išliko tas 
pats. Išeivijoje atsikūrusios Korp! 
Vytis ir ASD pasilaikė Lietuvoje 
turėtas spalvas, gi obalsis Ad, 
Meliorem dabar yra viso Akade
minio Skautų Sąjūdžio obalsiu.

Lietuvoje SSD priklausė tik 
Universitete studijuojantieji skau
tai. Baigę ar nutraukę mokslą, 
automatiškai nustodavo teisės 
dalyvauti organizacinėje Draugo
vės veikloje. Užtai filisterių viene
tai Lietuvoje buvo už Universiteto 
ribų. Išeivijoje, kur mūsų studen

tiškos organizacijos tvarkosi pa
čios, jokio universiteto vadovybei į 
tai nesikišant, ASS filisteriai-rės, 
organizaciniai susibūrę į FSS - 
Filisterių Skautų Sąjungą - yra 
kartu su Korp! Vytis ir ASD sudė
tine ASS dalimi.

Pagal senąsias tradicijas, ju- 
niorą-kandidatę, atlikusius korpo
racijos nustatytą kandidatavimo 
laiką, išlaikiusius egzaminus ir 
pakeltus į seniorus-tikrąsias nares, 
gautos spalvos su organizacija riša 
visam gyvenimui. Tai pabrėžia ir 
ASS tradicija, baigusius universi
tetą keliant į filisterius-res, tik 
Korp! Vytis - ASD ženklelis perke-

ASS sueigoje dalyvių vardu fil. 
J. Damauskui - “Ilgiausių Metų!” jo 
70-tojo gimtadienio proga.

nuotr. G. Plačo
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t.n. Audronė Miglinaitė Chica- 
gos tarptautinėje parodoje-mugėje 
atstovavo lietuvius.

Sesė Audronė yra skaučių drau
gininke Kernavės tunte, tautinių 
šokių mokytoja. Donelaičio mo
kykloje. nuotr. A.N.

Ps. senj. Gintaras Plačas, naujai 
išrinktasis ASS Chicagos skyriaus 
Pirmininkas.

Ps. V. Ruibytė ASS sueigoje 
kalba apie Sąjūdžio džiaugsmus, 
vargus, bei lūkesčius.

nuotr. G. Plačo

liamas iš krūtinės kairės pusės į 
dešiniąją. Visi kiti organizaciniai 
ženklai, kaip pav. juosta ar kepu
raitė lieka be pakeitimų, nes filis- 
teriai-rės užleisdami Korporacijoje 
- Draugovėje organizacinę veiklą 
naujajai skautų akademikų kartai, 
ir toliau lieka ASS šeimos nariais.

Iš tų 16-kos SSD steigėjų, be
rods, 13 baigė universitetą: 4 teisi
ninkai, 4 humanitarai, 3 gydytojai 
ir 2 inžinieriai. Šeši iš jų yra mirę. 
Likusiųjų šeši gyvena JAV, o vie
nas Kanadoje.

Ir taip iki. dabar, pačioje pra
džioje užsibrėžti studentų skautų 
organizacijos tikslai, išliko tie pa
tys: a) studentai skautai turi gy
venti ir dirbti vadovaudamiesi 
skautiškais dėsniais, b) sąmoningai 
ir be paliovos turi stengtis tobulėti, 
c) niekad nenustoti mokytis,

Aušros Vartų tunto sueigos sve
čiai - ASD Centro Valdybos Pirmi
ninkė ps. fil. G. Sabaliūnaitė, senj. 
R. Strikas ir t.n. L. Jadviršytė.

Antroje eilėje ps. N. Balzarienė, 
I. Valaitienė. „

nuotr. M. Deveikio 

d) remti LSS veiklą, e) veikliai da
lyvauti LSS veikloje, f) savo na
riais būti LSS skautų vadovų 
“rezervuaru”. Tų siekių sintezė: 
obalsis “AD MELIOREM".

Per penkiasdešimt metų stu
dentų skautų vienetų eilėse daly
vavo gerokai virš tūkstančio 
skautų-čių. Dėl įvairių priežasčių 
ne visi išliko aktyviais nariais. 
Šiandieniniuose ASS registruose 
yra įrašyta tik keli šimtai tikrųjų 
ASS narių. Neabejotina, kad tik 
tie, kuriems SSD, ASD, Korp! 
Vytis spalvos ir obalsis Ad 

Meliorem tapo ir vidiniu jų gyve
nimo kelrodžiu, niekada nenutrau
kė ryšių su akademine skautija. 
Tai irgi yra logiška, nes Akademi
nio Skautų Sąjūdžio obalsis Ad 
Meliorem kasdienai nėra lengvas 
realizuoti. Vienok, 50 metų skautų 
akademikų praeitas kelias rodo, 
kad. 1924.X. 16 pradėtieji žingsniai 
buvo ir liko teisingi.

Ad Meliorem

fil. Jonas Damauskas
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jnasxi didžioji sciw. i
AUŠROS VARTUOSE

Su skautiškųjų metų pradžia, 
Aušros Vartų tuntas pradėjo savo 
Sidabrinės sukakties metus. Nusi
statyta šių sukaktį minėti per visus 

įmetus keliais būdais: tunto sueigo
mis, paukštytėms ir skautėms pa
tyrimo laipsnių sąsiuvinių išleidi
mu, vyresniųjų skaučių dienomis 
kovo 23-24, Union Pier, iškylomis, 
Sukaktuvine stovykla ir 1.1.

Lapkričio 4 d. įvyko tunto suei
ga, tema - Vilniaus gimimo diena. 
Salės vidurin skaučių draugovių 
atstovės atnešė po žiburį, sostinės 
Vilniaus ypatingųjų datų paminė

jimui pasakydamos pritaikytą eilė
raštį. Prie 1918 m. žiburio sesei 
pasakius “Jauna, laisva, pati savęs 
valdovė, tautų eilėn įstojo Lietu
va”, į salę tautiniais drabužiais pa
sipuošusi skautė įnešė Lietuvos 
vėliavą. Ją sekė skautiškos vėlia
vos - taip kaip 1918 metais, atgijus 
Lietuvai, gimė ir Lietuvių Skautų 
Sąjunga.

Šia proga ps. R. Skorubskaitė 
tunte sukvietė naują vyr. skaučių 
būrelį - “Laumes”. Kai tunto vardu 
“Laumių” vadovė buvo sveikinama 
senuoju simboliu - verba, atsistoji
mu prisistatė būrelio narės. Jas 
matėme visur - tunto vadovės, 

draugininkės, mamyčių eilėse sė
dinčios, vyr. skautėms vadovau
jančios ir, pirmoje garbės svečių 
eilėje sėdinčios, sesių akademikių 
valdybos narės.

Įsakymų metu, su ypatingu 
džiaugsmu buvo sutikta žinia - ke
turių sesių pakėlimas į paskauti- 
ninkės laipsnį. Į didžiulį ratą su
stojo sesės ir broliai skautininkai ir 
mūsų sesės A. Grinienė, R. Sko
rubskaitė, A. Vaičiulienė, I. Žu
kauskienė. Vidurio rajono vadeivė 
s. D. Eidukienė pravedė įžodį. Kad 
tesėtume dirbti Lietuvos naudai, 
Lietuvos Generalinė Konsule, tun
to globėja J. Daužvardienė užrišo 
kaklaraiščius. Kad dirbtume skau-

Sausio 13 d. įvyko tunto paukš
tyčių šventė. Jaunesnės skautės 
įžodį davė 21 sesė: S. Brakauskai- 
tė, A. Budrytė, D. Didžbalytė, J.

R. Ramanauskaitė, L. Stroputė, S. 
Bichnevičiūtė, R. Stukaitė, R. Šu- 
laitytė, L. Aleksiūnaitė, R. Dai- 
nauskaitė, R. Vizgirdaitė.

Gotceitaitė, K. Izokaitytė, V. Izo- 
kaitytė, L. Jarūnaitė, I. Naudžiūtė, 
R. ir R. Stroputės, K. Brazdžiūnai
tė, A. Dragūnaitė, R. Predkelytė,
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Tarp tunto skiltininkių, Lietuvos 
Gen. Konsule J. Daužvardienė 
piauna Vilniaus 650 m. tortą.

nuotr. M. Deveikio

tybės gerovei, VSP s. I. Kerelienė 
užrišo gerojo darbelio mazgelį, o 
tėvynės ilgesio mazgelį savo 
dukrai Rimai užrišo, ją gera lietu
vaite išauginusi p. B. Skorubskie- 
nė. Kad rimtos skautės užaugtų, 
savo mamai Aurelei mazgelį užrišo 
Liana ir Ilona Vaičiulytės, kad sū
nūs iš vilkiukų vyčiais taptų, sesei 
Irenai mazgelį užrišo jos vyras 
skautas vytis fil. J. Žukauskas ir 
savo mamos Aldonos mazgelį - jau 
pavyzdingais skautų žingsniais 
žengiantys Asta ir Gedas Griniai.

Skiltininkėms įnešant gimtadie
nio tortą, visa salė skambėjo vil
tingu “Ilgiausių metų” Lietuvos 
sostinei ir Sidabrinę sukaktį pra
dedančiam Aušros Vartų tuntui.

Lapkričio 17-18 d. tunto vadovės 
ir vyri skautės dirbo prie savo pre
kystalio Chicagos tarptautinėje 
parodoje-mugėje.

Vasario 9 d. tunto Sidabrinės 
sukakties balių suruošė tėvūno J.
Gvildžio vadovaujami tėvų komi
tetai, ps. M. Burbienė ir V.sl. V. 
Plepienės vadovaujamas “Graži
nos” būrelis.

Baltu sidabru puošta Jaunimo 
Centro salė buvo pilna svečių.

V.sl. N. Sparkytės vadovauja
mos, savo skambiomis dainomis 
vakarą pradėjo vyr. skautės kan
didatės J. Fabijonaitė, S. Mikutai- 
tytė, V. Vakarytė, R. Zubrickaitė

ir V. Šerelytė. Gitara pritarė R. 
Zubrickaitė.

25-kių metų tunto kelią dainuo
damos ir deklamuodamos linksmai 
pristatė Gražinos būrelio sesės J. 
Jakaitienė, D. Gierštikienė, J. Mi- 
kutaitienė ir R. Smolinskienė. Vi
siems iki ašarų juokiantis, Tauro 
Ragas porino apie skautininkus, 
tuntininkes, gyvenimo aktualijas.

Prieš pat vakarienę, žiburiams

Vilniaus ypatingąsias datas mi
nint tunto sueigoje, skaučių drau
govių atstovės, nuotr. M. Deveikio

užgesus, tunto paukštyčių, skau
čių, vyr. skaučių ir skautininkių 
atstovės įvežė 25 žvakėmis spin
dintį tortą, “Gražinos” būreliui 
dainuojant: “... din, din, din, var
peliai skamba Sidabrinėn sukak- 
tin...”

Į susirinkusius žodį tarė buv. 
pirmoji tuntininkė s. Nina Griga- 
liūnienė-Norienė ir po esamos tun
tininkes sveikinimo, netoli 300 
tunto bičiulių linksminosi Neoli- 
tuanų orkestrui grojant “Kuriais 
keliais bekeliaučiau...” Sesė Alė

v Aušros Vartų tunto tuntininkes 
Sidabrinės sukakties baliuje. Iš k. 
A. Ramanauskienėj O. Siliūnienė, 
R. Kučienė, B. Kožidenė, D. Eidu- 
kienė, N. Grigaliūnienė-Norienė, 
A. Namikienė, O. Zailskienė, Z. 
Juškevičienė, J. Bobinienė, H. 
Plaušinaitienė. Nuotr. D. Vakarės
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PIRMOJI SEPT TXIH 
TAUTYBIŲ. JAMBOREE 1974

Estų, latvių, lietuvių, lenkų, 
ukrainiečių ir vengrų Seserijų ir 
Brolijų atstovai praeitų metų ba
landžio m. 7 d. suvažiavime New 
Yorke vieningai sutarė siekti glau
desnių tarpusavio ryšių, negu yra 
buvę ir labiau praplėsti organizaci
nį bendradarbiavimą tarpe šių 
bendru likimu gyvenančių ir to 
pačio tikslo siekiančių skautijų. 
Vėliau dar prisijungus čekoslova- 
kams, sukoordūluotasis veikimas 
šiuo metu apimtų septynias tauty
bių brolijas ir tiek pat seserijų. 
Sudarymas bendradarbiavimo 
principų ir jų išreiškimas nuostatų 
bei reguliaminų forma reikalauja 
rimtos studijos. Įgalioti skautijų 
atstovai tebedirba ir prie tikslo yra 
gerokai priartėję, nors konkrečiau 
apie jų paruoštus siūlymus infor
muoti dar kiek per anksti.

Norisi tačiau perduoti vieną 
gražią ir visų skautijų pritartą 
idėją, kuri šią vasarą, tikimasi, bus 
sklandžiai, įspūdingai ir prasmin
gai įgyvendinta. Tai bus tarptauti
nė stovykla, įvyksianti naujai 
įrengtoje vengrų stovyklavietėje 
prie Hereford, Pensylvanijoj, nuo 
š.m. birželio m. 29 iki liepos m. 7 d. 
(adresas: Barto, MR Nr. 2, Pa. 
19504). Stovyklą sudarytų po vieną 
skiltį iš kiekvienos tautybės sese
rijos ir po skiltį iš brolijos. Taigi, 
viso su vadovais būtų apie 120 sto
vyklautojų. Skiltis sudarančių sto
vyklautojų amžius 13-15 metų. 
Stovykliniais įrengimais tautybės 
pasirūpina pačios, o stovyklos šei
mininkai vengrai pasirūpins vir
tuve.

Nors programa yra jau gan 
kruopščiai nustatyta, tačiau vyks
tančių vadovų ji vis dar detalizuo
jama. Pažymėtina, jog programą 
kiekvieną dieną turės atlikti kita 
tautybė. Dviejų valandų užsiėmi
mų metu vadovaujanti tautybė 
turės visai stovyklai padainuoti 
savo liaudies dainą ir ją išmokyti. 
Vakare suorganizuoti ir vesti 
bendrą laužą, o pietų ir vakarienės 
metu stovyklą pamaitinti šiai tau
tybei charakteringais valgiais 
(amerikietiškų valgių nebus).

Tautiniai šokiai (su kostiumais) 
bus demonstruojami bendrose 
programose. Visą stovyklos laiką 
veiks paroda, kurioje kiekviena 
tautybė dalyvaus atsivežtais liau
dies meno eksponatais. Daug dė
mesio numatyta sportui.

Nors stovykla bus vedama anglų 
calba, tautybių dalyviai skatinami 
tarpusavyje savos kalbos nevengti.

M«ERBTI
SKA UTAI RAMOČIAI

Lietuvių Skautų Sąjungos 55-jų 
metinių proga Brolijos vadija, 
įvertindama Felikso Ramonio nuo
pelnus ir darbą skautų sąjūdžiui, 
apdovanojo jį Ordinu už Nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu.

Praėjusių metų spalio 13 d., po 
vyresniųjų skaučių sueigos, daly
vaujant rajono Seserijos vadeivei 
ps. J. Traškienei, s.v. kand. si. V. 
Zinkui ir v.s. J. Maslauskui - rajono 
vadeivai, įteiktas F. Ramoniui 
ordinas, o p. Ramonienei LSS 
50-ties metų sukakties rėmėjo 
ženklas.

Prie kavutės šeimyniškame pa
gerbime paaiškėjo, jog F. Ramonis, 
tarnaudamas kariuomenejė la.a. 
v.s. A. Matonio kuopoje) 1938 me
tais talkino II-sios Tautinės sto
vyklos vadovybei. Mažai kas žino
jome, kad F. Ramonis buvo skau-

Kaip organizuojasi lietuviai? 
Kadangi stovykla vyksta Atlanto 
rajone, iš šio rajono numatoma pa
rinkti ir pačius stovyklautojus. 
Brolijos skilčiai vadovaus s. Kazys 
Matonis, padedant ps. Rimui Zinui, 
o seserijos skilčiai vadovaus s. Gi- 
landa Matonienė.

Kai tik skiltys bus parinktos, jos 
vadovų bus rūpestingai paruoštos 
reprezentaciniam uždaviniui.

s. A. Gudaitis

Anglijos Rajono veidai: v.s. J. 
Maslauskas, vytis hand. si. V. Zin- 
kus, v.si. F. Ramonis ir ps. J. Traš- 
kienė.

tas, po karo Vokietijoje veikęs su 
skautais, rašęs spaudoje, iliustra
vęs skautiškus leidinėlius. F. Ra
monio žodžiais “Ir šiuo laiku, kiek 
sąlygos ir sveikata leidžia, su ma
lonumu prisidedu prie skautiškos 
veiklos, nors uniformos ir ne
dėviu”.

Ir šiuo metu Derbyje F. Ramonis 
ne tik ilgus metus iliustruoja 
Anglijos rajono skautišką leidinį 
“Budėkime”, bet ir visos lietuviš
kos organizacijos sulaukia jo nuo
latinės pagalbos.

Anglijos rajono skautai ir skau
tės, “Budėkime” redakcija ir rė
mėjai brolį Ramonį nuoširdžiai 
sveikina ir linki - Ilgiausių ir skau
tiškų metų!
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SUEIGOS, KALĖDOS, 
JUBILIEJINĖ

Spalio 25 d. Manchesterio “Živi
lės” ir “Maironio” vienetai buvo 
susirinkę iškilmingai sueigai už
baigti LSS sukaktuvinius metus. 
V.sk. si. R. Bernatavičiūtė perėmė 
“Živilės” draugovės draugininkės 
pareigas. Sueigos dalyvius sveiki
no v.s. J. Maslauskas, ps. J. Traš- 
kienė ir tėvų komiteto pirmininkas 
V. Kupstys. Po sueigos įvyko lau
želis, kuriam vadovavo ps. J. Traš- 
kienė, talkinant ps. A. Jakimavi
čiui ir ps. A. Gerdžiūnui.

Kalėdų proga įvykusioje sueigo
je mažieji buvo apdovanoti dova
nėlėmis. Šia proga vienetus pa
rėmė Lietuvių Klubas.

*

Gruodžio 1 d. Londone įvyko 
rajono vadijos ir vienetų vadovų 
posėdis. Dalyvavo: s. J. Alkis, v.s. 
G. Zinkienė, ps. J; Traškienė, ps. 
A. Gerdžiūnas, ps. A. Jakimavi
čius, v.sl. S. Kasparas, ps. G. 
O’Brien, v.sl. L Gerdžiūnienė, si. G. 
Girėnas, v.sl. R. Šovienė, V. 
O’Brien ir v.s. J. Maslauskas.

Buvo nagrinėjama tolimesnė 
rajono skautiškoji veikla. Po pra

PRISIMENAME SESĘ VIDĄ

Jau metai, kai netekome darbš
čios, nepailstančios skautininkės ir 
motinos - Vidos Karosaitės-Klei- 
nienės.

Sesė Vida, gimusi Lietuvoje 
1933 m. kovo 30 d., su tėveliais 
perėjusi tremties kelią Vokietijoje, 
atvyko į Ameriką ir apsistojo Bos
tone. Čia ji lankė ir baigė Boston 
Clerical School ir dirbo įvairiose 
įstaigose. Ištekėjusi už Eugenijaus 
Kleino, Vida augino keturis vaikus.

Jau Vokietijoje sesė Vida įstojo į 
skautų organizaciją, o atvykusi į 
Bostoną visą atliekamą laiką nuo 
šeimos rūpesčių skirdavo jaunimo 
auklėjimui - skautavimui. Ji buvo 
ilgametė paukštyčių draugininke, 

nešimų ir diskusijų, nutarta rengti 
rajono 25-ją vasaros stovyklą lie
pos 27 - rugpiūčio 3 d.d. Lietuvių 
sodyboje, Headley Park.

Į rajono stovyklą kviečiami Vo
kietijos rajono skautai ir skautės. 
O visi kiti sesės ir broliai, kurie tuo 
metu lankytųsi Europoje iš kitų 
kraštų labai prašomi ir kviečiami į 
svečius.

Po posėdžio visi dalyvavo 
Manchesterio ir Londono skautų 
vienetų iškilmingoje Sukaktuvinių 
metų užbaigimo sueigoje ir lauže. 
Ta proga skauto įžodį davė: L. Gi
rėnas. Sueigą vedė v.s. J. Mas
lauskas, lauželį - s. J. Alkis, ps. J. 
Traškienė'ir ps. G. O’Brien.

Vasarą įvykusi rajono stovykla 
LSS Tarybos Pirmininko v.s. A. 
Saulaičių buvo pripažinta Jubilieji
ne, ir jo atsiųsti JS ženklai sueigoje 
buvo išdalinti buvusiems stovyk
lautojams.

Sekmadienį visi skautai dalyva
vo pamaldose. Pamaldas atnašavo 
ir skautams pamokslą pasakė kun. 
K. Matulaitis. Po pamaldų visi rin
kosi į Lietuvių sporto ir socialinį 
klubą pietums. Išsiskirstėme su 
viltimi vėl susitikti skautiškose 
sueigose, iškylose ir rajono sukak
tuvinėje stovykloje.

J.M.

dvi kadencijas vadovavo Bostono 
Baltijos tuntui, tėvų komitete, vie
na pirmųjų Židinio vadovių; pra
vedė eilę stovyklų, mokytojavo 
lituanistinėje mokykloje. Būdama 
energinga ir linksmo būdo, ji visur 
suskubo. Savo patarimais ir dar
bais sesė Vida yra daug pasidarba
vusi ne tik Bostono tunte, bet ir 
Seserijoje. Sesė Vida buvo apdo
vanota Ordinu Už Nuopelnus.

Vidos skautiška dvasia pasirodė 
labai ryškiai net ligos metu. Kurios 
ją matėme ir lankėme paskutinė
mis gyvenimo dienomis, stebėjo
mės jos nepalūžtama viltimi ir noru 
gyventi. Tačiau negailestinga mir
tis išplėšė ją iš savo šeimos ir

drauge iš didelės skautiškos šei
mos, kurioje Vida darbavosi. Iš
kankinta negailestingos ligos, Vida 
užgęso kančios savaitėje, 1973 m.
balandžio 15 d.

Pildant jos norus, buvo palaidota 
skautiškoje uniformoje. Atiduoti 
paskutinę pagarbą ir atsisveikinti 
be skautų buvo atėjęs didelis būrys 
Bostono lietuvių, laidotuvėse daly
vavo bene visa Bostono bendruo
menė.

Iškeliavai Tu, Vida, pačiam pa
vasary, palikdama šioje ašarų pa
kalnėje vyrą Eugenijų, dukras 
Daivą ir Ramunę, sūnus Dalių ir 
Arūną, savo motiną, brolius, sese
rį, seses židinietes ir kitus 
draugus.

Ilsėkis ramybėje.

Tavo Sesės Židinietes

CLEVELAND!!

Skautų Aido bendradarbis s. 
Vladas Bacevičius jau surinko 65 
SA prenumeratas!

Brolį Vladą, šiuo metu išėjusį 
pensijon ir atsidavusį lietuviškojo 
gyvenimo registravimui nuotrau
kose, ištiko nesėkmė - jam nesant 
namie į butą įsibrovė vagys ir iš
nešė jo nuolatinius draugus - foto 
aparatus.

19

19



200BIEMU
PRIE 

DIDŽIOJO LOKIO EŽERO

Bene įdomiausia iš visų lietuvių 
skautų stovyklaviečių yra. Los 
Angeles sesių-brolių 11 akrų miš
kas, pasiekiamas iš miesto vos per 
dvejetą valandų. 0 įdomus šis lie
tuviškas kampelis tuo, kad jis yra 
septynių tūkstančių pėdų aukštu
moje - San Bernardino kalnuose, 
netoli Didžiojo Lokio ežero. Sto
vyklavietę supa valdiškas miškas. 
Tyras, švarus kalnų oras; ten nu
važiavęs jautiesi tikrame gamtos 
prieglobstyje.

Stovyklavietė įsigyta LS Sąjun
gos vardu. Pradžioje buvo tik miš
kas, bet dabar stovi ir namas sto
vyklavimo patarnavimams, išgręž
tas vandens šulinys, įvesta elektra.

Los Angeles skautai ir skautės 
ten stovyklauja nuo 1966 metų. 
Daug skautavimo ir lietuviškumo 
žinių ten įsigyta. Per eilę metų ten 
stovyklavo maži ir dideli, viso arti 
tūkstančio, apie 200 dienų.

*
Kiekvieną prasmingą darbą ga

lima įgyvendinti tik gerų žmonių 
aukomis ir darbu. Ir ši stovykla
vietė nebuvo išimtis. Per eilę fnetų 
stovyklavietei įsigyti aukojo arti 
300 žmonių bei organizacijų. Vi
siems jiems širdingas skautiškas 
ačiū. Paaukoję stovyklavietei virš 
$100 yra stovyklavietės, rėmėjai ir 
turi teisę rinkti Stovyklavietės 
Komitetą. Komitetas administruo
ja ir tvarko stovyklavietę. Sąrašas 
aukojusių virš $200:

Mecenatai (virš $1,000): A. Gurtz

Garbės Rėmėjai ($300-$l,000):

prel. J. Kučingis
J. Matulaitis
R. Hine
LA Skautų Tėvų Komit. 
Skautų Židinys 
Akademinis Skautų Sąj.

Rėmėjai (aukoję virš $200): LA Liet. Bendruom.

J. Andrašiūnas 
dr. A. Avižienis 
V. Barmienė 
V. Dovydaitis

L. Grinius 
dr. J. Gudauskas 
A. Kazakevičius 
E. Kulikauskas

M. Naujokaitis
J. Navickas 
P. Pakalniškis
K. Pažemėnas

J. Šimonis
A. Žaliūnas
F. Žukauskas

LA Skautininkų Ramovė
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Artimesnio skautiško bendra
darbiavimo galimybių aptarimui 
Amerikos Skautų Vyriausio Skau
tininko Alden G. Barber iniciatyva 
buvo sušaukta septynių etninių 
skautijų vadų konferencija Vyr. 
BSA štabe N.J.

Dalyviai I eil. iš k.: Umar Pleer, 
Alden B. Barber (BSA Chief Scout 
Executive), Paul Y. Dunn, Dr. 
Edward Chaszar, Petras Molis. II 
eil. iš k.: Mati Koiva, Dr. Ervin L. 
Lobpreis, Nestor Koleto, Česlovas 
Kiliulis, Alfredas E. Gaujenieks, 
Ryszard H. Stankowski, Viktor 
Fisher, Jr., E. Merle Hilreth, 
James A. Hess, Harry Tarmo ir 
Dr. Charles Subri.

Be amerikiečių vadų tautybes 
atstovavo: čekoslovakai, estai, 
latviai, lenkai, lietuviai, ukrainie
čiai ir vengrai.

LSB Vyr. Skautininkas v.s. 
Petras Molis ir pavaduotojas v.s. 
Česlovas Kiliulis, posėdžiaudami 
su Amerikos Skautų Vyriausiu 
Skautininku Alden G. Barber, ap
taria darnesnio tarp organizacinio 
bendradarbiavimo problemas.
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Detroito Baltijos tunto skautų 
veikėjai Algis Rugienius (kairėje) 
ir Robertas Selenis yra aktyvūs 
bendruomeninkaid Abu buvo iš
rinkti JA V LB tarybą ir dabar ne
seniai išrinkti i tos tarybos prezi
diumą. Algis yra prezidiumo pir
mininkas, Robertas Selenis - vice
pirmininkas.

VASARIO 16-TOS SUEIGA

Vasario 16-tos dienos vakare visi 
Omahos lietuviai skautai ir skautės 
susirinkome paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. Skau
tas vytis Juozas Lileikis, palydi
mas Rūtos Radžiūnaitės ir Almos 
Šarkaitės įnešė vėliavą ir prasidėjo 
iškilminga sesių Neries tunto ir 
brolių Dr. Vinco Kudirkos vieti- 
ninkijos sueiga.

Mūsų brolis Jonas Lileikis buvo 
pakeltas į paskautininkio laipsnį. 
Sveikiname ir džiaugiamės!!

Kodėl mes čia susirinkome? Ko
kią šventę šiandien švenčiame? - 
Visiems gražiai papasakojo paukš
tytės ir vilkiukai. Skautiškai pasi
rodė Mindaugo d-vės broliai. Dar 
negalime užmiršti Jubiliejinės sto
vyklos. Tie, kurie joje stovyklavo
me, padainavome ten išmoktų 
dainų. Paskui dainavo visi - ir 

skautai ir svečiai.
Vakaras taip malonus, kad ne

pajaučiame, kaip greit bėga laikas, 
saulė jau nuslinko... jaunieji pra
deda užsnūsti...

Bendrame rate skamba “Lietuva 
brangi” ir “Ateina naktis”.

Baigiame Vasario 16-tos sueigą.

tg

Skautininkų ratas Omahoje di
dėja. Pasižada brolis Jonas Lilei
kis.

Su kuriuo geriau dainuoti - sese 
tuntininke Lileikiene, ar broliu 
vietininku Šarka?

“Atsimeni, kai mes kartu sto- 
vyklavom?” Mes atstovavome 
Omahą Jubiliejinėje stovykloje.

Omahos paukštytės ir vilkiukai 
atlieka programą. ‘

nuotr. T. Gaidelytės
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■Wf.Vf.AT VASARIO 16-JĄ 
GRAŽINOS DRAUGOVĖJE

Vasario 17 d., 11 vai. ryto, į Jau
nimo Centrą susirinko 21 “Graži
nos” draugovės skautė, jų tėvelių 
ir svečių. Išgirdusios mūsų draugi- 
ninkės sesės Dalios komandą, visos 
įžygiavome į kambarį ir išsirikia
vome. Po to trys skautės įnešė 
Lietuvos trispalvę vėliavą, kuri 
buvo atvežta iš Lietuvos. Sueigos 
pradžioje sugiedojome Lietuvos 
himną. Skiltininkės raportavo se
sei Guodai, draugovės adjutantei. 
Jai perskaičius įsakymus, skiltys 
sušuko, savo šūkius. Ši pagrindinė 
sueigos dalis greitai pasibaigė ir 
prasidėjo meninė dalis. Pirmutinė 
šioje dalyje - tai sesė Salmė, kuri 
paskaitė rašinėlį apie lietuvybės 
prasmę. • Po to visos padainavo 
dainą ir sekė vaidinimėlis: įžygiavo 
skiltis ir skiltininkė, atsiprašius, 
kad neturėjo laiko sugalvoti pasi
rodymo, uždavė skilčiai parašyti po 
rašinėlį tema: “Kas man yra lietu
vybė?” Vienai sesei lietuvybė yra 
skautavimas, o kitai - lietuviška 
daina. Visos sudainavo “Dievui, 
Tau, tėvyne, ir žmonijai”, ir skiltis 
išžygiavo. Taip baigėsi mūsų pasi
rodymas.

Tuo metu įėjo sesė Jelionienė ir 
papasakojo apie šią trispalvę vė
liavą, kurią savo rankose laikėme, 
ir jos kelionę iš Lietuvos. Taip bai
gėsi oficialioji sueigos dalis.

Toliau sekė vaišės. Vaišinomės 
pačios ir vaišinome savo tėvelius ir 
vadoves.

Indrė Toliušytė, 
Kernavės tuntas,

Chicago

J Ė R K SKA UČIŲ ĮŽODIS

Gruodžio mėnesio dvidešimt 
pirmą dieną įvyko labai įdomus 
Nerijos tunto sesių pobūvis. Penk
tadienio vakare, Marquette Parke 
prie vandens, sesė Dana Kuprė- 
naitė davė jūrų skaučių įžodį. Ce“ 
remonijoms vadovavo sesė Ramu
nė Dičienė, o Minijos Laivo sesės, 
nebijodamos šalčio nei sniego, 
apeigose dalyvavo su vėliavomis ir 
žvakutėm. Tuntininkė Aldona 
Jovarauskienė užrišo seęei Danai 
naują, šlapią, juodą kaklaraištį, o 
laivo vadė Rasa Kelpšaite prisegė 
gintarinę sagę, prrimenančią tėvy
nės ilgesį.

Įžodžiui pasibaigus įvyko pasi
linksminimo vakaras pas sesę 
Kelpšaitę, kuriame dalyvavo ir 
Algimanto Laivo broliai. Vaišes 
suruošė pačios Minijos Laivo sesės, 
o broliai dovanų atnešė saldainių 
dėžę. Vakaras linksmai praėjo su 
muzika ir dainomis, suteikdamas 
visiems linksmą, skautišką nuo
taiką. . Tsese Jone,

Nerijos Tuntas,
Čikaga

DĖKOJAME

Anglijos rajono skautai, skautės 
ir rėmėjai išreiškia skautišką pa
dėką Jums, užjūrio sesės - broliai, 
už Jūsų skautišką širdį, užsakant 
Skautų Aidą ir apmokant prenu
meratos mokestį už 1974 metus.

Ypatingai nuoširdžią padėką iš
reiškiame mūsų Vyr. Skautininkui 
v.s. P. Moliui, s. A. Glodui, j.s. J. 
Vaičjurgiui, v.s. Č. Kiliuliui, v.sl. 
A. Kriščiūnui, s. L. Heiningui, ps. 
V. Dilbai, Detroito “Baltijos” tun
tui, Worcesterio “Neringos” ir 
“Nevėžio” tuntams.

Skautiškai esame visi dėkingi ir 
liekame kartu budėdami.

Visų Skautų Aido 
gavėjų vardu, 

v.s. J. Maslauskas

Sesė Vida Reklaitytė iš Kerna
vės tunto atsiuntė Bičių skilties 
žaidimo sprendimą ir “pagražino” 
sesės JelionyĄės piešinį. Sesei 
Vidai tenka 1974 m. Skautų Aido 
prenumerata.
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ŠLIUMPU, 
PUMPU^. 
KELIAUJAME 
ĮMUGE

Šliumpu, pumpu, šliumpu, pumpu, 
Eina skautas takeliu.
Neša linksmas jis į mugę 
Pilną maišą dirbinių.

Jį prie durų pasitinka 
Skiltininkas jo šaunus, 
Liepia jam padėti maišą 
Ir iššluot visus kampus.

Jau lentynos sustatytos, 
Šviečia uždengti stalai, 
Tvarkingiausiai išdėlioti 
Mūsų skautų gaminiai.

Lietuvos čia stovi kryžius, 
Koplytėlė išpuošta, 
Tulpės, rūtos ir lelijos, 
Daili juosta išausta.

Mamos valgių prigamino - 
Pavaišins jais daug svečių. 
Verda bulvės ir kopūstai, 
Gal turėsim ir dešrų?-

Kvepia grybai, lašinukai, 
Koldūnėliai akį traukia. 
Skanių tortų ir sausainių 
Svečiai, skautai valgyt laukia!

Kaziuko mugėj taip smagu! - 
Susirenka tiek daug žmonių. 
Negaila mums nei darbo, laiko, 
Ir nemiegotų valandų!

T. Gaidelytė ir 
M. Šarkienė 

Omaha, Nebr.

ARGUtlAt
“Vištų" skilties nepaimsit! Visos 

tikrai gudrios ir sumanios. Jos nu
tarė Kaziuko mugėj dalyvauti ir 
daug pelno draugovei gauti.

- Kuo galėtume nustebinti visus? 
Gal juostomis ? Gal lėlėmis ? 0 gal 
Vilniaus verbomis? - Suko galvas 
mūs’ “Vištelės” per naktis.

Tad vieną sekmadienį, popiet, 
skiltininkė sušaukė sueigą, kur jos 
padarė nutarimą - primargint mar
gučių visą vežimą. Juk margučius 
tikrai pirks ir suaugę, ir vaikai. 
Bus iš to daug pajamų, ir bus pa
tenkinti vadai!

Tad su peiliukais ir krapštukais 
kiekvieną vakarą pas kitą mūsų 
“Vištos”dirbo taip kantriai, kad tik

Laumė

margučiai išeitų gerai. Vienos 
margino Lietuvos. dangų, kitos iš- 
skutinėjo Nemuną brangų, kiškius, 
lelijas, tulpeles ir įvairiausias 
gėleles.

Ir vieną kovo mėnesio rytą, kai 
Kaziuko mugė Čikagoje buvo ati
daryta, mūs' “Vištos” prie durų jau 
stovėjo ir į svečius linksmai žiūrė
jo. O kiek žmonių! Kokia spūstis 
pro didžią minią! Jeigu į vidų kas 
įeit norėjo, tai prasigrūst tikrai 
turėjo. O “Gaidžiai", pamatę “Viš
tas”, labai susidomėjo: kuo gi jos 
mugėje pasirodyt galėjo?! Jie pa
tys prie apkrautų stalų stovėjo ir 
meilės širdeles (mamų iškeptas!) 
pardavinėti pradėjo.

Bet kas gi čia? Kaip taip galėjo 
atsitikti?Kai “Vištos"atidarė savo 
pintinę, visi margučiai buvo susi- 
trynę. Jos taip nusiminė, kad jau 
nežinojo: ar verkti, ar juoktis. Ir 
staiga prisiminė, kad tai skiltinin- 
kės tėtis, kai vežė margučius į
mugę, beskubėdamas įmetė pinti
nę į bagažinę.

Gerai, kad tuntininkė ėmė jas 
raminti, liepdama nenusiminti. Ji 
pasiuntė “Vištas”, kad skautams 
vyčiams jos padėtų išparduoti visą 
jų seklyčią.

90,7 41.21
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