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SKAUTU AIDO RĖMĖJA!

GARBĖS PRENUMERATOS

LSS Tarybos Pirmijos 1974 sausio 20 d. posėdyje:

I. PAKELTI Į SKAUTININKŲ LAIPSNIUS:

P. Butėnas, Toronto, Canada
E. Manomaitis, West Box Bury, Ma.

(užsakė M. Manomaitis)
A. Manomaitis, Pepperel, Ma.

(užsakė M. Manomaitis)
A. Dudonis, Toronto, Canada

AUKOS SKAUTU AIDUI

Toronto Lietuvi u skautų tėvų 
komitetas per ižd. J. Jankaiti, $50.00
ps. D. Balčienė, Cerritos, Calif. $5.00
L. Saplys, Toronto, Canada $5.00
R. Jusytė, Burlington, Canada $5.00
D. Monkus, Brockton, Mass. $2.00

A. Į VYRESNIOJO SKAUTININKO -
1. s. Marija Gverzdienė St. Catherine, Kanadoje
2. s. Paulina Kalvaitienė Bostone
3. s. Nijolė Kersnauskaitė Clevelande
4. s. Elena Laurinaitienė Australijoje
5. s. fil. Stasė-Nelė Mockuvienė Clevelande
6. s. t.n. Regina Nasvytienė Clevelande
7. s. fil. Malvina Švarcienė Clevelande

B. Į SKAUTININKO -
1. ps. Aldona Čekienė Metuchen, N.J.
2. ps. Dalė Lukienė Washington, D.C.
3. ps. Prima Saplienė Toronte
4. ps. Rūta Žilinskienė Toronte

C. Į PASKAUT IN INKIO -
1. v.si. Rauda Geležienė Clevelande
2. v. si. Violeta Jannuzzi-Jankaus kaitė, New Yorke
3. v.si. Rasa Milvydaitė Australijoje
4. v. si. Felda Nemickienė New Yorke
5. v.si. Renė Vizgirdienė Los Angeles

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmijos Skau
tų Patrono Šv. Jurgio šventės proga

A. APDOVANOTI LSS GARBĖS ŽENKLAIS:

I. PADĖKOS ORDINU -
1. s. Jadvyga Budrienė Clevelande
2. s. kun. Pranas Garšva, MIC Chicagoje
3. v.s. Aleksas Karaliūnas Chicagoje
4. -v.s. Česlovas Kiliulis Bostone

II. PADĖKOS ORDINU SU RĖMĖJO KASPINU -

1. p. Juozas Gvildys Chicagoje
2. muzikas p. Bronius Jonušas Omahoje
3. p. E. Kudabienė-Dauguvietytė Toronte
4. muzikas p. Alfonsas Mikulskis Clevelande
5. p. Eduardas Nakutis Chicagoje
6. p. Vytautas Šerdis Chicagoje

III. LELIJOS ORDINU -
1. v.s. Vytautas Jokūbaitis Clevelande
2. v.s. Lilė Milukienė New Yorke
3. s. Juozas Šalčiūnas Chicagoje

IV. GYVYBĖS GELBĖJIMO KRYŽIUMI -
L skautas Leonardas Bacevičius Bostone

B. PAKELTI Į SKAUTININKŲ LAIPSNIUS:

I. Į VYRESNIOJO SKAUTININKO -
1. s. Kazys Cijūnėlis Chicagoje
2. s. Antanas Jonas Gudaitis New Yorke
3. s. Danutė Čižauskienė Australijoje
4. s. t.n. Stefa Gedgaudienė Clevelande
5. s. Zigmas Jaunius Chicagoje
6. s. fil. Birutė Juodikienė Clevelande
7. s. Janina Mikutaitienė Chicagoje
8. s. fil. Valentinas Varnas Los Angeles

11. Į SKAUTININKO -
L ps. Kazys Matonis New Jersey
2. ps. Sigitas Miknaitis Chicagoje
3. ps. fil. Gintaras Plačas Chicagoje
4. ps. Vaclovas Plioplys Chicagoje
5. ps. kun. Augustinas Simanavičius, OFM Toronte
6. ps. Saulė Šatienė Rhode Island
7. ps. Vytautas Vidugiris Los Angeles

III. Į PASKAUTININKIO -
1. v.si. Birutė Aušrotaitė Hamiltone
2. v.si. Ramutė Bartuškienė Chicagoje
3. v.si. Rūta Chapetta Chicagoje
4. v.si. Edvardas Gudaitis Niagaroje
5. v.si. Otilija Kasparaitienė Chicagoje
6. v.si. Andrius Kašinskas Chicagoje
7. v.si. Antanas Kulbis Bostone
8. v.vi. Rima Lasienė Toronte
9. fil. Dr. Giedrė Matienė Clevelande

10. v.si. Gražutis Matutis Chicagoje
U. v.si. Algimantas Milašius Chicagoje
12. v.si. Brigita Paliulytė Toronte
13. v.si. Jonas Pažemis Clevelande
14. v.si. Rita Penčylienė Chicagoje
15. v.si. Valerija Plepienė Chicagoje
16. v.si. Aleksas Pocius Chicagoje
17. v.si. Gediminas Puškorius Clevelande
18. v.si. Raminta Šapočkinaitė Toronte
19. v.si. Jūratė Šeškutė Toronte
20. v.si. Vytautas Turūta Toronte
21. v.si. fil. Vladas Žukauskas Chicagoje

Visi apdovanotieji ir pakeltieji labai nuoširdžiai 
sveikinami!

Dėkojama nusipelniusiems, gausiai rėmusiems, 
sėkmingai vadovavusiems ir vadovaujantiems, lietu
viškąją skautybę giliai išgyvenantiems, pasiaukojan- 
tiems lietuvių skautijos labui ir linkima dar ilgai ilgai 
mūsų sąjūdyje tarnauti šūkiu DIEVUI, TĖVYNEI, 
ARTIMUI!

v.s. A. Saulaitis
Budžiu lss Tarybos Pirmininkas
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®wisi dainuojame “Atgimė tėvy
nė, gimėme ir mes...” ,

Iš tų, kurie su atgimstančia 
tėvyne pradėjo skautiškuosius 
žingsnius, dar turime gražų būrelį. 
Matome juos mūsų didžiosiose sto
vyklose, jaučiame juos mūsų są
jungai linksmose ar liūdnose va
landose. Savoje šeimoje turėjome . 
daug šviesių valandėlių, bet turė-
jome ir tokių sunkių, kurias tik lie 
tuvis skautas tepajėgia atlaikyti.

Po visos tautos pasididžiavimo - 
1938 m. Tautinės stovyklos, nulei
dome savas vėliavas ilgai vergijai. 
Tačiau skautiškoji rikiuotė nenu
trūko. Taip, kaip Maironio dainoje 
“nesulaikysi upės bėgimo”, lietu
viais skautais užaugę, pirmuosius 
vienetus kūrę, jie saugojo mūsų 
sąjungos dvasią - jos reikės sekan
čiai kartai.

Tik nežinojo, kad toji karta savo 
skautišką žingsnį pradės ne namie.

Jau 30 metų, kaip mes ne namie. 
Mūsų vienetai su šūkiu “per skau- 
tybę - lietuvybei” mini savo Sida
brines sukaktis keliuose kontinen
tuose. Tai dėka tų, kurie užaugo 
kruopščiai išsaugotoje lietuviškoje 
skautybėje • ir dėka visuomenės, 
kuri tiki lietuviškos skautybės 
idėja.

Kas galvoja, kad mūsų visuome
nė savo vaikus į Lietuvių Skautų 
Sąjungą siunčia ir ją remia dėl 
Baden Powellio idėjų, tai nesu
pranta, kad Baden Powellis skau
tus įkūrė ne pasauliui, ne tarptau
tinius, o grynai savai Anglijai - 
tautinius. Ir todėl ta idėja pasekė 
tiek daug kraštų. Ir todėl viso pa
saulio skautų sąjungos yra pritai
kytos savo tautos interesams.

Taip ir mes suvažiavę į Tautinę 
ar Jubiliejinę stovyklą esame sesės 
ir broliai lietuviai. Ar būtume at
skridę iš kitos žemės pusės - 
Australijos, iš senos Europos, di
džiųjų Čikagos tuntų, ar vienišos 
draugovės, mes visi dainuojame 
tas pačias dainas, mes visi dar 
stengiamės tarnauti Dievui ir Tė
vynei - TAI PAČIAI TĖVYNEI,

išsaugoti

keliais, į

kurios vardą trokštame 
dar sekančiai kartai.

Bekeliaujant pasaulio 
mūsų rikiuotę įstojo ne vienas, 
kuris neaugo savoje šeimoje ir ku
riam rūtelę ar lelijėlę ant unifor
mos rankovės yra geriau “pagra
žinti” bespalvės minios numeriu, 
užsikabinti žvangaliukais, ar mūsų 

^■ra daiktu, reikalingu stovykloje, kuriu negali nei padaryti, nei 
nusipirkti krautuvėje: tu juos jau turi. Tenka tik jais naudotis.

Tavo akys mato daiktu, nuostabias formas ir spalvas;
tavo ausys girdi Švelnius, paslaptingus gamtos garsus;
tavo nosis užuodžia įvairius kvapus;
tavo liežuvis ragauja lauke gaminto maisto skonį;
tavo rankos jaučia medžio žievę, akmenėlių vėsų dailumą;
tavo .susidomėjimas verčia tave klausti "kodėl?" ir sužinoti dar 

daugiau ir
tavo širdis nori būti gera visiems gyviems sutvėrimams.

kautas vytis padeda:
- patarimu,
- žiniomis,
- darbu,
- visokia talka ir svarbiausia:
- geru skautišku pavyzdžiu.
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lietuviškos skautybės žingsnį pri
taikyti prie tų, kurių šaukštas pil
nesnis, ar plunksnos ryškesnės.

Besiruošdami lietuviškai skau
tiškoms stovykloms, turime atsi
minti, kad esame atsakomingi už tą 
gražią jaunąją kartą, kuri turėda
ma visišką laisvę ir sąlygas būti 
kitur, savuoju įžodžiu nasižada būti 
ištikimi Tėvynei, kurios nėra matę. 
Ir tai turėtume daryti ne todėl, kad 
“mes dar sugrįšime”, o todėl, kad 
pasižadėję būti pavyzdžiu, turime 
būti geru pavyzdžiu.

AN
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PADEK MUMS

Viešpatie Dieve, garbė teesie Tau, kad surinkai mus tar
nauti Tau ir dirbti mūsų mylimos Tėvynės ir artimo gerovei.

Palaikyk mūsų širdyse tai, ką Tavo dvasia įdiegė gyvuoju 
išganymo žodžiu, kad mes savo pasiryžimuose atneštume 
amžinųjų Tavo garbei vaisių.

Padėk mums atviromis akimis žiūrėti į mūsų praeiti ir iš 
jos mokytis. Viešpatie, jau trisdešimt metų esame atskirti 
nuo mūsų tėvynės Lietuvos! Dauguma mūsų sesių ir brolių 
Jios net nėra matę.

Dėkojame Tau, kad leidai Įkvėpti i jaunąją kartą skautišką 
dvasią ir pasiryžimą dirbti toliau, kol teisybė nugalės tam
sumą.

Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų palaimink mūsų darbus, 
tegu jie kilniu ir doru pavyzdžiu sustiprins mūsų kovą už 
mūsų krašto ir visos žmonijos laisvę.

Kun. P. Dilys
Seserijos Dvasios Vadas 
evangelikėms skautėms

BIRŽELIS INDĖNU SODYBOJE
. Jr eigų turėsi, broli ar sese, pro
gos lankytis Brazilijos indėnų kai
me, tai atsimink pirmąją taisyklę- 
atsinešti daug saldainių (geriausia 
deginto pieno ir cukraus). Ir pama
tysi, kad nebus taip, kaip manai - 
nebus, kaip dažnai būna skautų ar 
skaučių stovykloje, kai koks sve
čias atneša gardumynų!

Indėniukai, kuriuos balti žmonės 
vadina “necivilizuotais” ar “nekul
tūringais”, mielai priima saldainį, 
bet jo nekiša į burną tol, kol visi 
kaimelio ar sodybos vaikai neturi 
rankose saldainiuko. Jeigu saldu
mynų neužtenka, pirma pasidalina, 
ir tik tada valgo, kai visi turi-po 
gabaliuką. Jie neįsivaizduoja, kaip 
žmogus gali vienas pasinaudoti 
kokia gėrybe, nepasidalinęs su 
kitais.

Čia turiu papasakoti vieną įvykį 
iš pereitų metų jubiliejinės sto
vyklos, kuri, kaip visi stovyklauto

jai atsffnena, vyko labai karštą va
sarą. Eidamas stovyklos dulkėtu 
keliu, sutikau būrelį skaučių, be
valgančių ledus ant pagaliuko. Pa
sisveikinome - ir jos praėjo. Jums 
gal tai nieko ypatingo, bet aš tuoj 
pagalvojau: kokios “nekultūrin
gos” sesės. Paskui atsiminiau, kad 
Šiaurės Amerikoje nėra to indė
niško papročio, kurį paveldėjo 
mūsų gatvės braziliukai ir tuo pa
čiu mūsų lietuviai vaikai ir jauni
mas Brazilijoje: jei ką nors valgai 
ar neši, turi pasiūlyti kitam, su 
kuriuo sveikinies.

Gal toks' paprotys Jums nepa
tiks, bet indėnų kaimelio berniukai 
ir mergaitės moka dalytis tuo, ką 
turi.

Kai kuris nors iš indėnų giminės 
suserga, visi susirenka aplink gu
lintį ligonį, tyliai prie jo būna, ne
valydami ir negerdami. Tokiu 
būdu jie išreiškia savo draugystę ir 

vienybę su nelaimės ištiktu žmo
gumi. “Civilizuoti” žmonės ser
gantį išveža kitur,- toliau nuo svei
kų žmonių ir kartais net užmiršta jį 
aplankyti ligoninėje ar prieglau
doje.

Birželio 15-tą-dieną, Tautos iš
sklaidymo dieną, ypatingai prisi
mename visus, kurie savo gyveni
me nešė ir neša Lietuvos ir lietuvių 
tautos likimo ženklus.

Jeigu lietuviai galėtų pasimokyti 
iš “laukinių” žmonių, tai birželio 
mėnesį jaustų, kaip svarbi yra 
mūsų širdžių, minčių, maldų ir 
darbų vienybė, lyg tų indėnų ap
link kenčiantį - aplink Lietuvą ir 
lietuvius. Ir kaip tie, kurie džiau
giamės rankose turėdami laisvę ir 
žmogaus teises ir visus lietuvių 
kultūros lobius, turėtume jais da
lintis su savo broliais ir sesėmis.

v.s. A. Saulaitis, S.J.
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IR VĖL ATĖJO LAIKAS 
RUOŠTIS LAUŽUI 
PROGRAMOMS

Kokia būtų vasara be mažesnės 
ar didesnės stovyklos? O gal pasi
taikys bent keli savaitgaliai šiaip 
sau pabūti gamtoje su skiltim, 
draugove?

Net išvykoje su savo šeima sma
gu po vakarienės pasėdėti prie 
lauželio, jei tokį kurti leidžiama.

Kartais kas nors puikiai pasiseka 
nepasirengus, ekspromtu: vienas 
pasiūlo dainelę, kitas šūkį, trečias 
papasakoja juoką, užsimezga 
bendra kalba. Visi pasvajoja, pa
bendrauja gamtoje, pasidalina 
mintimis, planais, ir užtenka. Bet 
visuomet tikresnis dalykas, kai, 
gausesnei grupei susirinkus, iš 
anksto pagalvota apie šiokią tokią 
programą.

Posakis “pasirodyti prie laužo” 
nelabai limpa prie širdies: “pasiro
dyti” kažkaip nukreipia visą dėme
sį į save, į atliekantį dalį progra
mos. Tuo tarpu svarbiausi yra sėdį 
aplink laužą skautai ir skautės: 
JUOS smagiai nuteikti stengiasi 
atskiri asmens ar grupės; JUOS 
įtraukti ir įkvėpti yra laužavedžio 
uždavinys ir svajonė.

Laužų esama tokių įvairių - vien 
jaunesniųjų skautų ar skaučių, 
vien mergaičių ar vien berniukų, 
arba ir visų kartu, ir t.t. - bet vi
suomet svarbu atsiminti tam 
tikrus dalykus.

1. Programos planus labai įtako
ja laužo vieta, numatomas progra
mos ilgis, žmonių rato dydis, pro
ginis pobūdis.

2. Būtina, kad vadovai arba lau- 
žavedžiai iš anksto patikrintų ruo
šiamą programą. Nauja mintis, 
geras patarimas, maža pataisėlė 
kartais labai naudingi. Tačiau atsi
tinka ir taip, kad siūlomam vaidi
nimui geriau neatsidurti prie laužo.

3. Gera parinkti dainas pagal 
dalyvių amžių. Labiausiai skaito
masi su jauniausiais, jei dalyviai 
labai mišrūs.

Be visiems žinomų dainų verta 
pravesti ir naujų: tam yra visokių 
būdų.

4. Be linksmos dalies tinka ir 
rimtesnė visiems trumpai susi
mąstyti.

Niekuomet netinka pašiepti ar 
net piktai pajuokti kiti žmonės, jų 
tikyba, tautybė ar išvaizda, tačiau 
visuomet leista juokjis iš savęs.

Netinka taip pat pasakoti juo
kus, kurie stovi ant padorumo ri
bos. Visokios užuominos apie ta
riamai “juokingas” situacijas irgi 
tik liudija blogą programos ruošėjų 
skonį.

Tiek yra geros medžiagos pro
gramoms sudaryti, kad nėra reika
lo griebtis pigių būdų dalyviams 
“palinksminti”.

5. Labai tinka programų atlikė
jams įvairūs kostiumai, stovykloje 
parinkti arba atsivežti iš namų. 
Pats laužo vedėjas gali kuo nors 
apsisupti, kaip nors įdomiai atro
dyti laužo apšviestas.

“Stovyklų vakarai” leidinyje 
daug daugiau minčių apie laužus, 
bet norėtųsi pabrėžti dar vieną 
dalyką:

Vadovai ir vadovės gali žymiai 
prisidėti prie programos pasiseki
mo, iš anksto pakalbėję apie elgesį 
prie laužo ir tinkamai susodinę 
savo grupes aplink jį.

Skautai ir skautės turi įsisąmo
ninti, kad naudotis vakaro prie
danga ir šaukti replikas iš vietos 
nėra nei gudru, nei juokinga: tai 
didelė kultūros ir skautiškumo 
stoka.

Kai tvarkingai ateita ir susėsta, 
nesunku ir tvarkingai po laužo 
grįžti į savo palapines arba daryti 
tai, kas atatinkamų grupių vadovų 
buvo numatyta.

Ugdyti, lavinti, skatinti, SMA
GIAI leisti laiką yra dalis skautiš
kųjų uždavinių, ar taip?

Ona Saulaitienė

MUSU 
JA U NIEJI

PRIE LAUŽO

PAUKŠTYČIŲ MADŲ 
PARODA

1. Ar aš ne lietuvė?
Žvelkite į juos:
Rūbai yr’ tie buvę 
Kauno “Marginiuos”...

2. Gintaro karoliai
Net iš Palangos, 
Taip gražiai geltoni - 
Man neatsibos.

3. Prijuostė išausta
Tulpėmis dailiai,
Ir balčiausiai švyti 
Drobės marškiniai.

J. Narūne

4. Dievui, Artimui, Tėvynei, 
Mūsų darbas ir viltis,
Ir jaunoj, karštoj krūtinėj 
Meile deganti širdis.

5. Myliu pievas, žalią gojų, 
Čiulbuonėlius paukštelius, 
Myliu karį ir artoją, 
Sesę, brolį, tėvelius.

Silpną, nuskriaustą, bedalį 
Laukia skautiška globa.
Taip mums liepia Visagalis 
Ir Tėvynė Lietuva.

L. Sakalinis-Žukauskas

Pirmos trys paukštytės dėvi 
tautinius drabužius, sekančios trys 
- skautiškas uniformas.

Po eilėraščio gali būti visų sesių 
suktinis, ar kuris kitas tautinis 
šokis.

Jei pasirodyme dalyvauja visa 
draugovė, tai paukštytės stovi 
pusračiu ir po eilėraščio visos 
kartu pašoka.
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JAUNOS 
JĖGOS

I ' I L J ' . 1 A 

SĖKMĖS IR 
LAUKSIME 
SUGRĮŽTANT

Šiais metais skautas vytis Juo
zas Lileikis aukštais pažymiais 
baigė Daniel J. Gross gimnaziją 
Omahoje.

Brolis Juozas priklauso skautų 
vyčių būreliui, šoka tautinius šo- 

! kius “Aušros” grupėje. Paskuti
niais metais Juozas buvo gimnazi
jos krepšinio komandos vadovas, o 
pavasarį priklausė lenktynių gru
pei. Neužmiršta nei jaunesniųjų - 
vadovauja futbolo (soccer) ko
mandai.

Ateinantį rudenį brolis Juozas 
išvažiuoja į San Antonio, Texas, 
kur St. Mary’s universitete studi
juos architektūros inžineriją.

Linkime sėkmės!

vyr. skautė T. Gaidelytė

fl DOVANA
I MANO 
I. MAŠINAI
RįJavau dovaną mano mašinai - 
tarptautinį atžymėjimo ženklą. 
Tuoj pradėjau klausti iš kur jis yra, 
kas jį padarė, kodėl ji toks, o ne 
kitoks. Ir štai, ką sužinojau:

Daugelio valstybių žemėje - 
Europoje yra labai paplitę įvairūs 
mašinų atžymėjimo ženklai. Ten 
yra tarptautinė taryba, kuri kiek
vienai valstybei duoda atatinka
mas ženklui raides. Raidės L ir T 
buvo paskirtos Lietuvai.

Šias žinias gavau iš skauto vyčio 
v.sl. Algio Jasaičio. Brolis Algis su, 

K. Šimonio piešinys

dabar kariuomenėje esančiu, oro 
skautu Rimantu Damijonaičiu ir 
Donatu Kavaliūnu per Amerikos 
Motor Club gavo reikalingą infor
maciją ir išleido ženklą. Jau apie 
100 tokių ženklų puošia čikagiečių 
mašinas ir 50 nusiųsta į Torontą. 
Ženklų kaina $2.00, lipdomas kai
rėje bagažinės pusėje.

Siūlau ir jums papuošti savo ma
šiną vardu, kurį daug kas norėtų 
ištrinti iš pasaulio žemėlapio.

Ženklas gaunamas Vaznelio 
krautuvėje ir pas Algį Jasaitį, 6922 
S. Oakley Ave., Chicago, Ill. 60636.

DM
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Shirley Plepytė. RHa Bičiutė. Judita Raziunaitė.

TRUU SKA UČIŲ KO VA
“Paskambink Ritai, Shirley ir 

Juditai ir sužinosi apie trijų skau
čių kovą”, sako man viena sesė. Nei 
šis, nei tas taip tiesiai klausti, ko 
jos ten kaunasi, bet randu progą 
ir...

“Turėjome geras rungtynes su 
Shirley. Man teko pirmoji vieta. 
Jaunimo kongreso metu žaidžiau 
tenisą prieš lietuvaitę iš Hamiltono 

Dalią Grajauskaitę. Ji tada buvo 
18, o aš 15 metų. Mes buvome ten 
tik dvi mergaitės”, sako jūrų skau
tė Rita Dičiutė.

Tenisą! O aš jau kažinką pagal
vojau. Kalbamės toliau. Sesė Rita 
žaidžia tenisą ir su kita mergaite 
atstovauja Hinsdale Central gim
naziją. Tarp šešių mokyklų jos iš
sikovojo pirmą vietą, o Illinois 
valstijoje turi IlI-čią vietą. Vasaros 
metu Rita žaidžia South Creek 
klube, važiuoja į teniso stovyklą, 
kur šešias valandas į dieną treni
ruojasi savo pamėgtąjį sportą.

K. Šimonio piešinys

Vyresnioji' skautė Shirley Ple
pytė žaidė už Carl Sandburg gim
naziją. Pernai metais Shirley buvo 
ir tinklinio komandos kapitonė, gi 
sekančiais metais ji bus jau Illinois 
universiteto studentė. Tarpmo
kyklinėse rungtynėse Shirley susi-, 
tiko su Judita Raziūnaite atsto
vaujančia Reavis gimnaziją.

Judita savo gimnazijoje yra ge
riausia iš pirmos klasės mokinių ir 
jai teko kovoti už savo gimnazijos 
Vardą. Kai paklausiau Juditą ar 
nenustebo pamačiusi, kad žais 
prieš lietuvaitę, ji sako:

- “Nenuostabu, nes lietuvių visur 
yra daug. Aš su jos sesute Jubilie
jinėje stovykloje buvome vienoje 
palapinėje. Shirley jau yra pasku
tinėje gimnazijos klasėje, o aš dar 
pirmoke. Tose rungtynėse ji lai
mėjo 7 setus, o aš keturis. Matote, 
sese, mes abi lietuvaitės ir dar iš 
vieno tunto, bet kovėmės už savas 
gimnazijas”.

SKA UTU AIDAS KLA USIA 
AR JA U UŽSISAKEI..; ?

i

i

Sutikau brolį Pocių Chicagos 
Jaunimo Centro kavinėje. “Sese, 
ar jau užsisakei...” “Jau, jau”, ne
beduodu jam pabaigti sakinio.

ps. Aleksas Pocius, tur būt, yra 
pats smarkiausias knygos “Lietu-

j viškoji Skautija” platintojas. Kaip 
į kiekvieną pasiimtą darbą, taip ir šį, 
< jis dirba iš širdies ir iš peties. Bro
li lio Alekso sąraše jau yra 145 kny- 
; gos prenumeratoriai.
• Prieš keturis metus, įstojęs į 
Į Brolijos didžiausią Lituanicos 
š tuntą, dirbo su vilkiukais, padėda- 
; mas Basanavičiaus draugovėje. 
!' Šiuo metu jis yra Rako stovykla

vietės administracijos pirmininkas. 
Tą darbą vykdo irgi su dideliu 
atsidavimu. Nebaisios jam nei 
sniego pusnys, kai reikia važiuoti 

, patikrinti stovyklavietę. Savas 
atostogas turi sutrumpinti, kad 
bendrieji stovyklos darbai būtų 
atlikti ir net autobusus visiems 
tuntams parūpina. Kaziuko mugė 
be jo taip pat neapsieina. - Jis 
Lituanicos dirbtuvės vedėjas.

ps. Alekso darbų talkininkai - jo 
skautiškoji šeima. Abu su žmona 
v.sl. Zina dainuoja “Pirmyn” chore, 
abu skautauja ir du sūnus - jūrų 
skautą Edvardą ir vilkiuką Tomą 
augina. Šiuo metu brolis Pocius 
turi vieną rūpestį: “Viskas' yra 
gerai, sese,, bet kada gi išeis ta 
knyga? Jei mane tie visi prenume- 
ratoriai pradės taip griebti, kaip aš 
juos - reikės bėgti iš Chicagos!”
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LAKŠTINGALA

Lakštingalėli, linksmas paukšteli, 
Kodėl nečiulbi anksti rytelį?

Ko aš čiulbėsiu anksti rytelį, 
Piemens išdraskė mano lizdelį...

Iš visų Lietuvos paukščių gies
mininkų pati žymiausia solistė, lyg 
karalienė kitų paukščių tarpe, yra 
lakštingala. Taip ją ir mūsų poetas 
Kr. Donelaitis yra pavadinęs. Šis 
pilkas, mažas paukštelis yra neat
skiriamai susirišęs su gražiaisiais 
Lietuvos slėniais, miškingų ežerų 
pakrantėmis, krūmokšnių priau
gusiomis daubomis.' Ten šio pa
prasto, į pilką žvirblį panašaus, 
paukštelio giedojimą girdėsi anks
tų rytą arba saulei nusileidus. 
Lakštingalos giesmelė sudėta iš 
paeiliui kartojamų garsų ir vadina
ma suokimu. Taigi sakome: lakš
tingala suokia. Tuo išskirtiniu 
veiksmažodžiu lyg norima atžymė
ti šią garsiausią dainininkę kitų 
Lietuvos paukščių choro dalyvių 
tarpe.

Lakštingala dažnai vadinama 
solistė,.turinti spalvingą koloratū
rinį balsą. Tiesa ir tai, kad lakštin
galos balsą geros dainininkės dali
nai sugeba pamėgdžioti. Tąčiau 
jokios žmogaus pastangos negali 
prilygti šio mažo giesmininko ta
lentui. Ramų vasaros vakarą pa
upio krūmuose gali išgirsti tokį 
nuostabų koncertą, kokio ir didžio
siose koncertų salėse neišgirsi.

Tačiau šie giesmininkai Lietuvo
je tesisvečiuoja labai trumpa laiką: 

peržiemoję rytų Afrikoje, jie Lie
tuvon atskrenda balandžio pabai
goje ar gegužės pradžioje. Ir iš
skrenda jau rugpiūčio vidury.

Lakštingalos yra pilkų plunksnų, 
su vos pastebimu žalsvumu jose.

Turi stiprų snapą: minta sliekais, 
jaunais vabzdžiais, o ypač mėgsta 
lesti skruzdėlių kiaušinėlius. Dėl to 
ir gyvena ten, kur žemė puri, kur 
lengviau gali sau susirasti maisto. 
Lizdus lakštingalos suka tarp 
aukštų žolių ar tiesiog mažoje duo
butėje ant žemės. Jų kiaušinėliai, 
kurių padeda po 4-6, visai nesiski
ria nuo aplinkos spalvos.

Lakštingalos mėgsta senus tan
kius sodus, augančius prie tvenki
nių. Tokių sodų būdavo prie senų 
dvaro rūmų: tad nenuostabu, jog 
lakštingalų suokimas tokioj ro
mantiškoj aplinkoj kiekvieną besi
klausantį burte užburdavo.

Įsivaizduokime tokį vaizdą: se.- 
novę meną dvaro rūmai, atsimuš- 
dami, lyg veidrody, tvenkinio pa
viršiuj; aplink aukšti sodo medžiai, 
gaubiami vakaro ramumos. Ir 
staiga - išgirsti vakarinę lakštinga

los ariją, trelį po trelio... Įsiklausai, 
nustembi, užsisvajoji ir su poetu 
Antanu Baranausku tari:

Ar miške aš čia stoviu, 
ar danguj, ar rojuj?!

Lakštingala dažnai minima ir 
lietuvių tautosakoj. Liaudies dai
nose ji minima kaip žmogaus sura- 
mintoja, savo giesmelėmis suvar
gusią žmogaus širdį guodžianti. 
Seniau ši giesmininkė buvo laiko- 

laimę nešančiu paukščiu. No

rint tapti laimingu, liaudies patari
mu, nuo medžio, kuriame ji-gieda, 
reikia nusiskinti nors vieną lapą. 
Tai galima padaryti tik labai atsar
giai artėjant prie medžio, kuriame 
lakštingala tupi; vis po žingsnį 
žengiant ir vis sustojant, nes gies
mininkė, pajutusi žmogų artėjant, 
tuojau nuskrenda. Nusiskynus 

reikia taip pat nejučiomis ir 
atsitolinti.

***

Gana dažnai skaučių skiltys pa
sirenka sau lakštingalų vardą. 
Ypač šį vardą tinka pasirinkti to
kiai skilčiai, kurios skautės yra 
geros dainininkės. Jos lakštingalo
mis ir pravardžiuojamos galėtų tik 
didžiuotis.

Sniegena
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PAUKŠTYČIU VADOVĖS 
PASI RUOŠI MAS STOVYKLAI

Skautiška stovykla yra viena iš 
svarbiausių to Didžiojo Žaidimo 
dalių. Čia jaunutė paukštytė gal tik 
pirmą kartą pasijunta atitrūkusi 
nuo namų, nuo mamos rūpesčio. 
Nepaprastai daug priklausys nuo 
vadovės, ar ta sesė su mielu noru ir 
kitais metais važiuos stovyklauti, 
ar truks visa eilė bestovyklių va
sarų, kol ji vėl, nugalėjusi vienokią 
ar kitokią baimę, norės stovyklau
ti. Taigi, mielos vadovės, ruoški
mės, planuokime jau dabar. Pra- 
matykime džiaugsmus, o ypač 
kliūtis, kad nebūtume netikėtai 
užkluptos. Štai Jums keletas 
praktiškų patarimų.

1. Vadovių glaudus bendradar
biavimas bei sugyvenimas, atsi
vežtų žinių kraitis ir paruošta me
džiaga, labai teigiamai atsiliepia 
stovyklos pravedimui. Tas tinka ir 
tada, kai vadovės yra iš tos pačios 
vietovės ir tada, kai jos suvažiuoja 
net iš kelių vietovių.

2. Paukštyčių pastovyklės auto
nomiškumas, susitarus su stovyk
los viršininke ar tuntininke, yra 
būtinas. Tiek programa, tiek lau
žai, žaidimai ir kiti punktai,yra 
saviti paukštytei, todėl nepriklau
somumas nuo bendros stovyklos 
programos labai palengvina vado
vių darbą.

3. Vadovautis lanksčia progra
ma, atsižvelgiant į mažamečio vai
ko išgales: vėlyvi laužai, slogos, 
sukarščiavimai, oras, dideli nuoto
liai, paradai. Nepasidaryti griežtą 
programą ir aklai jos nesilaikyti.

4. Paukštyčių pastovyklė turėtų 
(urėti visai atskirą gairės nuleidi
mo ir pakėlimo ceremonialą, kurio 
metu sušunkamas pastovyklės ir 
palapinių šūkiai; paskaitomi pasto
vyklės konkursiniai laimėjimai; 
perskaitomi įsakymai; sudainuoja
ma pastovyklės, stovyklos ar šiaip 
pamėgta dainelė; sukalbama 
paukštyčių ryto ir vakaro malde
lės. Čia jau ir pačios paukštytės 
pajėgia pakelti ir nuleisti gairę be 

didžiųjų pagalbos. Gairės pakabi
nimui galima išgalvoti įvairių 
būdų.

5. Bendroj stovyklos vėliavų 
aikštėje duoti progos paukštytėms 
pravesti vėliavų pakėlimo ir nulei
dimo ceremonialą, kuris būtų pri
taikintas jų pajėgoms ir būtų jų 
pačių išpildomas. Tokiu atveju tik 
reikėtų išjungti patį vėliavų pakė
limą ir nuleidimą, nes joms būtų 
sunku tai apvaldyti.

6. Konkursėliai yra paukštyčių 
labai mėgiami, nes jau dienos gale 
turime rezultatus. Jubiliejinės sto
vyklos “Rytmetėlyje” turėjome 
šiuos konkursus: Lietuvių kl., 
skautiškumo, tvarkos, dainos ir 
netvarkos, nedraugiškumo - kūt
vėlą. Konkursinės gairelės paruo
šiamos namuose, o stovykloje, ant 
lazdelės pritvirtinamos ir nešamos 
rikiuotėse, paraduose kartu su 
palapinės vardo silueto gairele. 
Gale stovyklos, suvedus taškus, 
gairelės išdalinamos laimėjusios 
palapinės skiltininkei.

7. Rikiuotė, palydima daina, sto
vykliniame gyvenime yra būtina 
skautiško tvarkingumo dajis. 
Kiekvienas pastovyklės išėjimas ar 
sugrįžimas pravedamas rikiuote. 
Taip paukštytė pajunta dalyvavi
mą organizuotoje grupėje. Atėjus 
šventiškam paradui, jau yra daug 
lengviau seses sugrupuoti, nes jos 
jau būna įpratusios į tvarką. Gra
žu, kai parado metu yra nešama 
paukštyčių pastovyklės gairė.

8. Ar Tautinėje, ar Jubiliejinėje, 
ar tunto stovykloje yra gera, susi
tarus su pastovyklių viršininkais, 
ekskursijos pobūdžiu, pereiti su 
paukštytėmis per visus rajonus, ne 
lankymo metu. Tokiu atveju sesė 
pamato kitų stovyklų tvarką, pasi
puošimus ir įrengimus, kuriuos tik 
prabėgomis pastebi, ar net visai 
dėmesio neatkreipia, lankymo 
metu.

Gamtoj stovyklaujant, reikia 
duoti progos kiekvienai paukštytei 
tą gamtą pažinti, pajusti: iškylau

jant ar skautoramos metu. Rinkti 
ir atpažinti lapus, gėles; rasti 
upelį; išgirsti vėją; pastebėti 
paukštelį, voverę; atsigulus pa
klausyti, ką kalba žemė; stebėti 
debesėlius.

10. Paukštyčių bendradarbiavi
mas su vilkiukais ir kitų pastovyk
lių j. skautais visose stovyklose yra 
būtinas, nes amžiaus, interesų ir 
pat. 1. panašumas, leidžia jiems 
pasidžiaugti stovykliniu skautavi- 
mu. Svarbiausi bendradarbiavimo 
punktai yra šie:

a) , bendra jaunųjų sporto 
šventė, kurioje jėgų panašumas 
nesukelia maratoniškos kompetici- 
jos ir

b) , bendri laužai, tvarkingai 
vadovų globojami, kuriuose jau
nieji turi progos pasireikšti indivi
dualiais talentais ir susidainuoti 
bendrai žinomomis dainomis. Di
džiuosiuose laužuose mažieji visai 
pradingsta ir pervargsta.

11. Stovyklų pasilinksminimo 
vakaruose duoti progos pasilinks
minti ir mažiesiems. Jiems turėtų 
būti skirtas ankstyvesnis vakaro 
pusvalandis ar ir visai atskiras 
vakaras. Rateliai ir žaidimai turėtų 
būti vadovų įdomiai išplanuoti ir 
gražiai apvaldyti.

12. Savaitgalinis laikraštėlio ir 
darbelių parodėlės paruošimas 
svečių apžiūrėjimui. Čia ir vėl labai 
smagu tiek pačioms paukštytėms, 
tiek ir tėveliams, pažiūrėti, kas 
buvo veikiama per tą stovyklavimo 
savaitę, kokie darbeliai buvo 
daromi. Kartais naujesnė mintis 
yra parvežama namo ir pabandoma 
savuose vienetuose.

SKAUTORAMA

Natūrali skautorama vyksta 
stovyklose visą laiką užsiėmimuo
se, pašnekesiuose, įsirengimuose. 
Kondensuota skautorama, išdės
tyta stotimis, kuriose skiltis susto
ja tam tikrą sutartą laiką, yra jau 
naudojama paskutiniųjų metų sto
vyklose ir pavyksta labai efektin
gai. Vadovės, labai gerai pasiruo
šusios ir turinčios daug medžiagos, 
gali lengvai išlaikyti jaun. sk. dė
mesį ir puoselėti jos entuziazmą, 
bet kokiam skautiškam darbeliui. 
Greitas stočių keitimasis, objektų
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skirtingumas ir vadovių asmeniški 
sugebėjimai neleidžia jaun. skautei 
pavargti, bet priešingai, pakursto 
jos domėjimąsi brandesniam skau- 
tamoksliui.

Ruošiant “Rytmetėlyje” skauto- 
ramą, naudotasi jaunesniųjų skau
čių patyrimo laipsnių progra
momis.

1. LIETUVOS GEOGRAFUOS 
STOTIS. Šiai stočiai reikalingas 
didelis . Lietuvos žemėlapis. Gera 
turėti ir mažesnį žemėlapį, kuria
me nėra sužymėti vardai. “Rytme- 
tėlis” turėjo Lietuvos žemėlapį, 
degintą didelėje medžio lentoje, 
vaizdžiai spalvomis padabintą. 
Kiekviena jaunesnioji skautė išve
džiojo savo pirštukais didžiąsias 
upes, paglostė miestus ir Baltijos 
Jūrą, o paskui į paduotą bevardį 
Lietuvos žemėlapį, pati uždėjo la
peliuose surašytus atatinkamus 
vardus.

2. LIETUVOS ISTORIJOS 
STOTIS. Čia įeina Lietuvos kuni
gaikščiai, karalius, tautos ir vals
tybiniai ženklai, himnas. Vadovei 
atpasakojus pagrindinius punktus, 
galima išdalinti iš anksto paruoštus 
lapelius su klausimais, į kuriuos 
ten pat jaun. skautė atsako ar nu
paišo. Vaizdingumui sukelti, turėti 
paruoštą dainelę, žaidimą ar užda
vinėlius, kurie asocijuojasi istori
nėmis žiniomis. Efektingi ir paly
ginimai laiko atžvilgiu, pav. Min
daugas -Kolumbas.

3. SKAUTIŠKOJI IDEOLOGI
JA. Skautybės įkūrimas, jos pra
džia Lietuvoje, įžodis, įstatai, šū
kis, saliutai ir pan. Ši stotis, vado
vės iniciatyva, gali būti pravedama 
labai įvairiai: klausimų-atsakymų 
būdu, lapeliuose surašytų uždavi
nėlių atsakymu, pasikalbėjimo 
forma ar tik atpasakojimu.

4. TAUTOSAKA. “Rytmetėly
je” buvo pravestas labai įdomus 
rūtos-mėtos pristatymas. Atsivež
ta gėlių vazonėliuose pasodintos 
rūtos ir mėtos, prie jų pritvirtintas 
užrašas su dainos žodžiais: “Sėjau 
rūtą, sėjau mėtą...” Kiekviena 
skiltis galėjo apžiūrėti gėles, at
skirti jų kvepėjimą, sudainuoti 
dainelę ir sušokti šokį. Šioje sto
tyje galima įvesti mįsles, priežo
džius.

Skautiškumo gairelė

5. GAMTOS PAŽINIMAS. Ant 
didelių plastikos ar popieriaus lapų 
pritvirtinti: gyvulių, paukščių, 
žvėrių, gėlių, vaisių, daržovių pa
veikslus. Kiekvienas skyrius turi 
savo atskirus lapelius su pavadini
mais, kuriuos kiekviena sesė sude
da po paveikslais. Vadovė patikri
na ar teisingai sudėta,- paukštytė 
surenka lapelius ir paduoda sekan
čiai sesei. Tuo būdu, kiekviena 
atskirai bando atpažinti esamus 
paveikslus.

6. PIONERIJA - MAZGAI. Tu
rėti kiekvienai sesei po virvutę, 
kad ji pati galėtų surišti visus va
dovės rodomus mazgus. Čia pat 
gali pasidaryti ir pakabyko pavyz
dėlį. Pabrėžiama kiekvienos sesės 
individualus užsiėmimas.

7. KELIO ŽENKLAI. Pasisky- 
rus nuošalesnę vietą ar net ir ant 
takelio, pravesti šį stoties užsiėmi
mą. Kiekviena suranda sau me
džiagos: pagaliukų, akmenėlių, 
žievių, iš kurių pati padaro reikia
mus kelio ženklus; pamokinti, kad 
paskutinioji sesė eidama sunaikina 
visus ženklus.

8. NAUJOS DAINOS PRAVE
DIMAS. Išmokinti nors du posme
lius žodžių ir melodijos. Čia labai 
tinka iš kitų vietovių atsivežtos 
naujos, visai negirdėtos dainelės.

9. ŽAIDIMŲ STOTIS.. Tarp 
dviejų “sausų” stočių, kaip Lietu
vos istorijos ir skautų ideologijos, 
įterpti žaidimų ar dainų stotį, kad 
paukštytėms neprailgtų ir neatsi
bostų. Žaidimų parinkimas palie
kamas vadovei, kuri gali vadovau
tis knygele “Skautiški Žaidimai”.

10. PASIRODYMŲ STOTIS. 

Duoti dainelę (iš kurių beveik visas 
be išimties galima įscenizuoti), ar 
drabužių pundelį, ar įvairių daiktų 
ir pagal tai, atėjusi skiltis sukuria 
pasirodymą, kurį praplėtus ar pa
taisius, panaudoti prie laužo. Kar
tais sesės nustebina vadoves ir su
kuria ^tikrai puikius ir originalius 
pasirodymus.

“Rytmetėlyje” pravestas pasi
rodymas su kaukėmis, pagal dai
nelę “Saulutė tekėjo”. Dainos ne- 
dainavom, bet plojom į taktą ir 
kiekvienas dainos žodis buvo pa
vaizduotas ir pačios paukštytės 
nuspalvuotas kaukėje. Suplojus 
visą dainą, visi turėjo spėti, kokią 
dainą mes dainavome.

Dainelė “Sėdžiu po langeliu” 
duodasi labai dėkingai įscenizuo- 
jama. Iš ilgų lazdelių padaromas 
trijų dalių didelis langas, prie kurio 
kiekvieno skyriaus pasodinama po 
mažą sesę - 3 sesės žiūri pro lange
lį. Už lango trikampiu sustatome 
“marias”, kurios kiekviena savo 
rankose turi jų pačių nupieštas ir 
iškirptas bangeles. Už jų dvi 
didesnės sesės laiko taip pat nu
pieštą laivelį. Pačiame gale stovi 
sesė su ilgais plaukais. Kiekviena 
sesė turi savo uždavinį. Čia galima 
įvesti net visą draugovę. Dainuo
jant “Sėdžiu po langeliu, žiūriu pro 
langelį”, pastatomas langas ir 3 
mažosios tuoj prie jo susėda. 
“Čiūčiuoja, liūliuoja ant marių lai
velis”, bangelės pradeda judėti. 
Kiekviena eilė juda į priešingą 
pusę ir taip susidaro bangavimas. 
Dvi sesės, laikančios laivelį, rit
mingai jį supa ant bangų. “O tame 
laively mergelė sėdėjo, jūrelių pu
telėms sau burnelę prausė”. Mer
gelė, stovinti už laivelio, lenkiasi 
per kraštą, semia saujomis “ban
gų” putas ir prausia veidelį. Galima 
padaryti dideles šukas, kurios 
gerai matytųsi iš tolo šukuojant' 
galvelę ir didesnį žiedą, kurį pa
skandintų į marių dugnelį. Jos 
“Rytmetėlyje” nebeturėjom laiko 
kada beparuošti, bet ji gana gerai 
pavyko Rakė, ypač visą pasirody
mą sustatant įkainiui.

PALAPINIŲ VADOVĖS

Patyrimas bestovyklaujant pa
rodė, kad, suskirsčius jaun. skau-
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tęs po 6-7 į palapinę, idealu yra 
kiekvienai palapinei paskirti po 
globėją. Nesvarbu, ar tai būtų vy
resnio amžiaus sesė, ar tai būtų 
vyr. skautė kandidatė, atliekanti 
savo programos dalį ir turinti pa
dirbėti su paukštyte. Vyr. skautės 
ar vyr. skautės kandidatės parin
kimas būtų idealus, nes maža 
paukštytė daug mieliau susidrau
gauja su jauna sese, tampa jai 
atviresnė, net idealizuoti pradeda. 
Tuo tarpu paskyrus vyresnę vado
vę, lyg ir mama atvažiuotų į sto
vyklą su savo rūpesčiu, akylumu ir 
pastabomis. Vienaip ar kitaip, ta 
palapinės globėja, nesvarbu, kaip 
mes ją pavadinsime, yra labai rei
kalinga: ir plaukučiai, kurie dabar 
beveik visų yra ilgi, ir pamesti 
daikteliai, ir į prausyklą palydėji
mas, ir vakare pasakėlės paskaity
mas, tai vis tos globėjos pareigos. 
Šios palapinių globėjos sudaro 
jaun. skaučių pastovyklės štabelį - 
vadiją ir gali turėti sau atskirą 
palapinę.

Be tiesioginės savo pareigos - 
prižiūrėti palapinę, kiekviena iš jų 
dar turi savo atskirą paskirtį, kurią 
pasirenka pagal savo pamėgimą: 
darbelių, žaidimų, dainų, pasirody
mų vadovė, laikraštėlio redaktorė 
ir kt. Tai nereiškia, kad atėjus, 
pav., darbelių valandėlei, ji viena 
praveda darbelius, o kitos turi sau 
laisvalaikį. VISOS VADOVĖS 
BENDRAI kimba į darbą ir padeda 
mažai sesei, bet tik rūpestis ir pa
rinkimas darbelių, naujesnių pro
jektų suradimas, medžiagos parū- 
pinimas priklauso darbelių vado
vei. Čia atskirai norėčiau paminėti 
pastovyklės laikraštėlį, kuris yra 
daugiau ar mažiau didžiojo stovyk
los laikraščio dalis. Patartina į jį 
sudėti paukštyčių rašinėlius, laiš
kus, piešinius ir darbelius. Laik
raštėlio redaktorė pasirūpina var
du, ornamentais, popieriumi. Užsi
ėmimo metu, redaktorė padiktuoja 
paukštytėms temą ir prižiūri, kad 
tas uždayinys būtų atliktas.

KOMENDANTĖ

Išskirtinai noriu paminėti ko- 
mendantės pareigas, kurios yra 
labai svarbios. Turint gerą ir pa-

Lietuviškumo gairelė

reigingą komendantę, viršininkei 
yra tikra palaima. Komendante 
labai akylai seka pastovyklės die
notvarkę ir atatinkamai švilpia, 
sušaukdama mergaites ir praneš
dama sekantį dienotvarkės punktą. 
Komendante atsikelia minutę ar 
dvi anksčiau už visą stovyklą, pri
kelia paukštytes, prižiūri, kad vi
sos palapinių sesės dalyvautų 
mankštoje; kad einant maudytis 
visos turėtų savo reikmenis; kad 
atėjus lankymo valandai, visos 
būtų tvarkingomis uniformomis ir 
pan. Komendante seka, kad pala
pinės, paskirtos darbams: rajono 
valymui, puošimui, palapinių tvar
kai, tinkamai atliktų savo darbus.

Jei paukštytės kviečia į laužą 
vilkiukus ar kito tunto paukštytes, 
komendante su štabelio pagalba 
sukrauna laužą, turi degtukus, 
popierio, ar smulkių šakelių, kad 
laužas lengvai užsidegtų. Visos 
štabelio sesės talkininkauja ko-

Dainos gairelė

mendantei. Visos pastovyklės 
paukštytės ir vadovės drausmingai 
klauso komendantės švilpuko ir 
seka jos nurodymus. Komendante 
yra pastovyklės pulsas, nuo kurio 
priklauso tvarka, be kurios pasto- 
vyklė prarastų savo tikslą.

Kartais komendante be šių savo 
pareigų dar turi ir palapinę prižiū
rėti. Jei ji turi tik komendantės 
pareigas, vykstant pastovyklės 
užsiėmimams, ji talkininkauja vir
šininkei ir kitoms vadovėms. Pav.: 
Ryte išsirikiuojame prie savo pala
pinių rytiniam patikrinimui. Nuo 
sudarytos stovyklos programos 
priklausys, kada ir koks dieno
tvarkės punktas bus vykdomas. 
Gražu, kai tvarkos patikrinimui 
vykstant, sesės stovi išsirikiavę 
prie savo palapinių ir pasitinka 
tvarką tikrinančią sesę savos pala
pinės šūkiu. Visi iš pastovyklės 
išėjimai yra pradedami nuo išsiri- 
kiavimo prie savų palapinių, vado
vei patikrinus sesių skaičių ir 
uniformų tvarkingumą. Žygiuoja
ma visuomet su daina, kuriai pra
džią duoda komendante. Taip 
kiekvieną dieną žygiuojant ir dai
nuojant, paukštytės įpranta į pa
stovyklės tvarką, išmoksta savo ir 
net kitų palapinių šūkius, išmoksta 
naujų dainelių ir savo skambiu ir 
entuziastingu dainavimu gali nu
konkuruoti ne tik vilkus, bet ir 
seses skautes.

Svarbiausias rūpestis yra einant 
su paukštytėmis prie ežero ir prie 
laužo. Akylumas ir budėjimas čia 
yra privalomas visoms. Prie ežero 
yra būtinas nuolatinis jų suskaičia- 
vimas. Vedant nuo laužo namo, ne
paprastai rūpestingai kiekviena 
vadovė suskaičiuoja savo palapinės 
paukštytes. Žinau, kad laužo metu 
jums būtų daug maloniau su broliu 
pasėdėti, bet jums yra šį kartą 
patikėta paukštyčių gerovė ir čia 
yra jūsų pirmoji pareiga. Kai ku
riose stovyklose yra ruošiami 
vadovų lauželiai - vakarojimai, į 
kuriuos pastovyklės viršininkė jus 
visuomet mielai išleis.

LIETUVIŲ KALBA

Negalime ignoruoti fakto, kad 
jaunimo lietuvių kalba silpnėja,
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žodynas mažėja, ir jau kai kurios 
vietovės norėtų net sueigas pra
vesti anglų kalboje. Esame Lietu
vių Skautų Sąjunga, tėveliai pave
da mums savo dukras, neapvilkime 
jų. Ir todėl noriu labai griežtai pa
brėžti, kad tiek tarp savęs, tiek su 
paukštytėmis stovykloje būtų kal
bama tik lietuviškai. Viršininkė 
neturėtų jums, vadovėms, primin
ti, kad, “kalbėkite lietuviškai”. Jau 
jūs dabar esate ne tik už paukštytę 
atsakingos, bet dar svarbiau - už 
save. Gerai žinote, kad pavyzdys 
daug daugiau pasako, negu primi
nimai ar pabarimai. Jau dabar jūs 
turite pajusti tą atsakomybę, kurią 
iki šiol nešė vyresnioji vadovė. Gal 
kai kurioms paukštytėms stovykla 
ir bus vienintelė vieta, kur jos gali 
gerai lietuviškai pakalbėti. Sutei
kime joms tą progą.

SUGYVENIMAS

Dvi savaites išgyventi penkioms 
ar daugiau vadovių vienoje palapi
nėje, tikrai yra nelengva. Kartais 
visai mažai pažįstamos, su savo 
geromis ypatybėmis, kiekviena 
atsineša ir savo ydas, kurios labai 
apsunkina stovyklavimą. Visa tai 
žinant prieš stovyklą, suprantant, 
kad pasitaikys susipykti, mums 
bus žymiai lengviau visa tai pergy
venti, nebūsite staigiai užkluptos. 
Įvairių nesusipratimų išvengimui 
geriausias vaistas yra išsikalbėji
mas. Viršininkė turėtų sušaukti 
gana dažnus posėdėlius, kuriuose 
būtų stengiamasi išsiaiškinti, kas 
atrodė negerai, rasti būdų tai pa
taisyti, kad rytdiena būtų sklan
desnė ir smagesnė. Visos ir visada 
turėkite galvoje, kad atvažiavote į 
stovyklą padėti paukštytei, kuri 
kartais tik pirmą kartą stovyklauja 
ir yra pasiilgusi mamos ir namų. 
Pirmutinė jūsų pareiga yra 
PAUKŠTYTEI. Linksmumas, nors 
ir liūdna; daina, jei nori bartis, gali 
visoms, tiek vyresnėms, tiek jau
nesnėms, padėti. Tik nuo jūsų 
priklausys, ar bus smagi stovykla, 
tik vadovės parodys paukštytėms, 
kaip tikrai yra puiku stovyklauti.

Tvarkingumo gairelė

DRABUŽIAI

Mūsų drabužiai turi būti tokie, 
kokie yra reikalaujami stovyklos 
vadovybės. Tamsiai mėlyna spalva 
yra priimta stovyklos uniformai. 
Vadovėms yra būtina to laikytis ir 
jokių spalvotų ar languotų drabu
žių į stovyklą nevežame. Ir čia va
dovė yra pavyzdžiu kitoms sesėms. 
Jei vadovė pradės nešioti įvairia
spalves kelnes ir megztinius, kodėl 
mažoji sesė turės jos klausyti? Jei 
yra nuspręsta nešioti stovyklines 
kepuraites, visos nešiokime, ne
svarbu, ar jos mums tinka, ar ne.

MANDAGUMAS

Mandagumas yra mokėjimas 
atsižvelgti į kitas, mokėjimas su
prasti ir atjausti kitą. Stovykloje

Kūtvėla - Netvarkos gairelė

tai yra gyvybinis reikalas, nes be 
mandagumo kitai sesei, stovykla
vimas pasidarytų nepakeliamas. 
Mandagumas apima visus šio 
straipsnelio skyrius, bet čia atski
rai paminėsiu pasisveikinimą. Ne
pagailėkime savo vadovėms, savo 
bendraamžėms ir paukštytėms 
linksmo “Labo ryto”, ar “Labas, 
sese”. Nenuleiskime galvos ir ne
galvokime, kad gal manęs nepa
stebės, gal praslinksiu nepasisvei
kinus. Tą turime ir paukštytėms 
pabrėžti. Geriau vienu “Labu rytu” 
daugiau, negu per mažai.

PAREIGINGUMAS

Labai svarbu, kad vyresnioji 
vadovė galėtų jumis pasitikėti. Jei 
yra užduota koks darbelis ar užda
vinys, padarykite. Vieno ar kito 
uždavinio reikalingumą ar svarbą 
galite išdiskutuoti posėdyje, bet jei 
yra nutarta ir vadovė pavedė 
kuriai tą atlikti, atlikite. Jei kas 
neaišku, visuomet kreipkitės į va
dovę, kuri mielai jums padės, bet 
neužmeskite į šalį, nespręskite pa
čios, ar čia reikia, ar svarbu. Ne
venkite pasikviesti pagalbon drau
ges ar kitas vadoves. Kai kurioms 
stovykloje darbas su paukštytėmis 
ir bus pirmas vadovavimo krikštas. 
Vienos pajus, kad jos ir ateityje 
norės pasirinkti vadovės darbą, 
kitos pamatys, kad tam neturi pa
traukimo. Vienaip ar kitaip, svar
bu, kad tuo metu, kada vyksta 
darbas, vadovė galėtų į jus atsi
remti, kad jūs noriai jai padėtu
mei, kad nereikėtų jūsų traukti iš 
palapinių, kad, “sesės, štai, jau už
siėmimai,-o paukštytės dar laksto 
po mišką”. Jauskite tą pareigą 
savo širdyse, o tada ir labai sunkūs 
darbai bus atlikti, ir jūs savo šir
dyse pajusite nepaprastą pasiten
kinimą, kuris yra jaučiamas tik 
gerai atlikus nelengvą darbą.

v.s. Janina Mikutaitienė, 
L.S.S. Jaunesniųjų 

skaučių skyrius
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DIDŽIOJI S-eiflVl
OL-UA, OL-UA IŠKYLAUJAMI

Gegužės 19 dienos ankstų rytą 
Kernavės tunto geltonšlipsės išvy
ko iš Jaunimo Centro į iškylą. 
Visos stesės suvažiavo žiovaujamos 
ir nekantriai laukė autobuso. Kai 
autobusas atvyko, maistas, kupri

nės ir skautės buvo “pakrautos” ir 
tuojau išvažiavom į Fabian Woods, 
apie 50 mylių nuo Chicagos. Kelio
nė truko virš valandos, bet mums 
atrodė'tik keletas minučių. Nors 
buvo, dar labai anksti, tačiau buvo
me pilnai, atsibudušios ir beveik 
visą kelionę dainavome.

Atvykusios kartu nuvilkome pa
lapines, maistą ir kitus daiktus iki 
iškylavietės. Sudėjusios viską ža
lioje pievoje, kuri buvo gerokai 
drėgna nuo ilgo lietaus, greitai 
bėgoms apsižiūrėti. Čia skersai 
kelio blizgėjo upė; pastebėjome ir 
maža keliuką, vingiuojantį per 
mišką. Jis buvo apsodintas gėlė
mis, medžiais, o pakraščiais buvo 
akmeninių suolų. Kitoje pusėje 
upės stovėjo didžiulis malūnas, 
kurio sparnai, vėjui pučiant, pa
mažu sukosi.

Viską sutvarkius, susiskirstėme 
į grupes, kurioms vadovavo vyr. 
skautės. Buvo keturios stotys. 
Vienoje stotyje sesė Guoda pamo
kė taisyklingai susukti miegmaišį 
ir patalynę be jokių problemų. 
Antroje - pievos vidury, sesė Rita 
mokė statyti palapinę. Treciojoj 
stotyje prie upės, sesė Danutė 
mokė topografiją, o toliau sesė 
Dalia rodė, kaip talpiai susikrauti 
kuprinę.

Kai sesės perėjo visas stotis, jau 
reikėjo kurti krosneles pietums. 
Visos skubėjome, nes buvome jau 
išalkę.

Belaukdamos kol išvirs pietūs, 
pradėjome žaisti “tag” kvadratą, 
tinklinį arba bėginėjom viena pas
kui kitą ir juokėmės.

Kiekvienoj iškyloj kas nors turi 

iškrėsti juokų. Čia juos iškrėtė 
sesė Audra: lipdama ant tiltuko, ji 
paslydo ir įkrito iki kelių į dumblą. 
Bet jau buvo vidurdienis, ir saulė 
ją greit išdžiovino.

Tuo metu visos jau buvo labai 
išnikusios ir pietūs buvo paruošti.

Po pietų pastebėjom, kad kažkas 
sudėjo kelio ženklus, tai mes visos 
jais nusekėme iki malūno. Malūnas 
buvo milžiniškas; aplink jį žydėjo 
tūkstančiai pienių. Kiekviena sesė 
nusipynė sau po vainikėlį, o jei kuri 
nemokėjo pinti, tai kitos ją išmokė.

Grįžusios į iškylavietę, žaidėme 
kvadratą iki tol, kol atėjo laikas 
susikrauti daiktus ir važiuoti 
namo.

Apie penktą valandą būrys pa
vargusių, bet labai patenkintų 
skaučių gailiai atsidusom, pralei- 
dusios malonią dieną, ir išvažiavom 
atgal į Chicagą.

Danutė Petkūnaitė,
Kernavės tuntas, 

Mirgos dr-vė.

Oi ant kalno malūnas, ant kalne
lio malūnas... Kernavės tunto 
skautės iškyloje, gegužės 19 d.

vyr.sk. vyr.sl. Ž. Barmutės nuotr.

Dalis iškylos vadovių džiaugiasi 
pasirodžiusia saulute. Iš kairės į 
dešinę vyr. skautės: I. Lazauskai
tė, A. Maciejauskaitė, G. Lazaus
kaitė ir Ž. Barmutė.

KLEVELANDO KLAIPĖDA

Šiais metais Klevelando jūrų 
skautai stipriai dirbo. Gražiai pasi
ruošę Kaziuko mugei, jau išmokėjo 
pernai pirktų dviejų laivų skolas. 
Laivai jau sutvarkyti ir išvežti į 
Pymatuning ežerą, kur jie išbus iki 
rudens. Buvo labai malonu, kai 
vietininko kieme blizginant laivus, 
atėjo į pagalbą ir vyresnės skautės. 
Joms broliai jūrininkai žada su
ruošti gražią buriavimo iškylą.

Šv. Jurgio proga, Brolijos VS 
įsakymu Vėliavos žymeniu buvo 
apdovanoti vienetų vadovai: -P. 
Gaižutis, Ė. Klimas, A. Narbutai- 
tis. Pažangumo žymeniu: R. Aukš
tuolis, B. Kazėnas, R. Klimas, V. 
Klimas ir G. Petukauskas.

Jūrų budžių įžodį davė R. Aukš
tuolis, E. Klimas, R. Klimas, V. 
Klimas ir A. Narbutaitis. Visi jie 
dalyvavo ir “Kryžkelės” suvažia
vime.

Sesė Mirga
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TAKELIU PER PELKES
Gegužės 5 d. gražus New Jersey 

paukštyčių ir vilkiukų būrelis susi
rinko pavasarinei iškylai “Great 
Swamp National Preserve”, netoli 
Morristown, N.J.

Vaikščiojome virš pelkės pavir
šiaus iškeltais lentų takeliais ir 
stebėjome pelkės gyvūnus ir gam
tą. Takelio ilgis buvo apie tris my
lias. Matėme daugybę įvairių 
paukščių, keletą gyvačių ir daug 
kitų gyvuliukų. Tai tikrai įdomi ir 
įspūdinga vieta.

BOSTONE

Vasario -Šešioliktoji Bostone 
buvo paminėta bendra iškilminga 
sueiga.

Tai progai pritaikytą programą 
atliko vilkiukai ir Birutės draugo
vės skautės. O. Jauniškienė Biru
tės d-vės d-kė.

Pavalgę priešpiečius dar pažai- gamtos vietelę sugrįžti ir rudenį, 
dėme, pavaikščiojome ir išsiskirs- K.
tėme namo, žadame į šią ypatingą

Prie Bostono skautų-čių vėliavą.
Naujieji Bostono vilkiukai su va- k- S. Bacevičiūtė, R. Jauniškytė, 

dovu A. Kulbiu. R- Čereškaitė, J. Bačiulis ir A.
Šimkus.

Vasario 16 proga prisimename 
Lietuvą. Bostono vilkiukai.

Bostono Baltijos t. Birutės drau
govė Vasario 16 minėjime.
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ANGLUOS LIETUVIU 
SKAUTU RĖMĖJAS

“Mano gyvenimui'visko jau už
tenka, o jums, broliai skautai ir 
vadovai, linkiu pasisekimo. Jūsų 
darbu labai džiaugiuosi ir jus re
miu” - pasveikino lietuvius skautus 
Domas Jelinskas, įteikdamas v.s. 
J. Maslauskui 200 svarų.

Balandžio 28 d. Manchesteryje, 
Anglijoje, skautų geradąris .at
šventė 66-tąją gimimo dieną, p. Je
linskas priklauso daugeliui lietu
viškų organizacijų, remia ir- skaito 
lietuvišką spaudą ir ypatingai myli 
mūsų jaunimą. Anglijoje gyvenan
tieji lietuviai skautai džiaugiasi jo 
nuoširdumu ir linki Ilgiausių Metų!

v.s. J, Maslauskas

PA VASARIS KERNĄ VĖJE

“Kernavės” tunto skautės pasi
tiko pavasarį savo iškilmingoje 
sueigoje gegužės mėn. 5 d., Jauni
mo Namuose, Čikagoje. Tuntininkė 
s. Eleonora Šalčiūnienė prabilo į 
gausiai susirinkusius tėvelius ir

- Čia mūsų pačių kepti pyragai - 
prašome vaišintis, - kviečia Kerna
vės tunto vyr. skautės, vaišinda
mos tėvelius Motinos dienos suei
goje.

J. Lintako nuotr.

- Skubėkim tvarkytis, pirkėjai 
jau ateina! - ragina viena kitą Živi
lės dr-vės skautės mažosios mugės 
metu, Motinos dienos proga įvyku
sioj mažojoj mugėj.

svečius, dėkodama už atsilankymą 
ir kviesdama kartu pasidžiaugti 
savo dukrų skautiškumu ir kūry
bingumu ruošiant įvairius darbe
lius Motinos Dienos proga suruoš
tai parodai - Mažajai “Kernavės” 

tunto mugei.
Netrukus, dainuodamos skam

bias sutartines, tvarkingose ri
kiuotėse ir uniformose įžygiavo ir 
savo vietas užėmė visos septynios 
“Kernavės” draugovės. Kiekvieną 
iš jų pasitiko gausūs vadovių ir tė
velių plojimai. Tai mūsų pasidi
džiavimas ir daug žadanti ateitis! 
Tai mūsų bendro darbo ir rūpesčio 
vaisiai.

Danguolė Kviklytė perskaitė 
gražią ir prasmingą šios sueigos 
mintį - mes pasitinkame pavasarį 
su savo tunto žydinčiu darbu, su 
seseriško džiaugsmo šiluma. Mus 
visas jungia ir riša meilė Dievui ir 
jo gražiajai gamtai, daugumai iš 
mūsų nematytai tėvynei Lietuvai 
ir visai žmonijai. Mus jungia meilė 
mūsų skautiškajai šeimai ir savo 
pačių šeimoms - savo motinoms ir 
tėvams.

Sekantis šios iškilmingos sueigos 
punktas - tai skautininkių įžodis, 
kurį įspūdingai pravedė v.s. O. Si- 
liūnienė. Keturios kernavietės: 
v.si. fil. Ramutė Bartuškienė, v.si. 
Rūta Chiapetta, v.si. Otilija Kas- 
paraitienė ir v.si. fil. Rita Penčy- 
lienė įsijungė į paskautininkių gre
tas ir pasipuošė žaliais vadovių 
kaklaraiščiais. Jų nueitais pėdsa
kais ryžtingai prisiekė eiti ir mažo
sios “Kernavės” paukštytės: Daiva 
Grigaitytė, Lina Grigaitytė, Audra 
Klimaitė, Eglė Lesniauskaitė, 
Marija Pabedinskaitė, Rugilė 
Šlapkauskaitė ir Eva Zabarauskai- 
tė. Kiek džiaugsmo, susijaudinimo 
ir pasididžiavimo galima buvo iš
skaityti jų laime spindinčiuose vei
deliuose! Kai draugininkės naujai 
užrištuose kaklaraiščiuose užrišo 
gerojo darbelio, o mamytės - tėvy
nės ilgesio mazgelius, nuoširdžiu ir 
parinktu žodžiu visas davusias 
įžodį, o ypatingai jaunesniąsias se
ses, pasveikino vyr. skautininkės 
pavaduotoja s. Irena Kerelienė. 
Pasipylė ir visų kitų sesių sveikini
mai ir linkėjimai, įteikimai tai pro
gai prisimintinų dovanėlių, bei 
gėlių puokščių. Oficialioji sueigos 
dalis baigta kiekvienai sesei pa
sveikinant ir apdovanojant ramu
nių žiedais visas salėje esančias 
mamytes.

Kai rikiuotė išsiskirstė, visi su-
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Ausk sesule margą juostą! - 
Vaizdelis iš “Kernavės” skaučių 
tunto pavasario sueigos ? šventės - 
sesės Gina Podytė ir Dalia Kiudu- 
laitė su tuntininke s. E. Šalčiū- 
niene.

judo apžiūrėti kernaviečių rank
darbių. Ant dailiai išpuoštų stalų 
buvo išdėstyti įvairūs sesių paga
minti išdirbiniai: pavasariniai 
krepšeliai, grybai, papuošalai, sa
gės, iškaišytos ir išaustos juoste-

Kernavės tunto Mirgos dr-vės 
sesės ruošiasi pradėti' prekybą 
mažojoje mugėje, tunto sueigos 
metu.

J. Lintako nuotr.

lės, paveikslai. Jei kas norėjo, dau
gumą tų grožybių buvo galima 
įsigyti.

Salės priekyje akį viliojo gausus 
vaišių stalas su namuose gamintais 
vienas už kitą skanesniais pyragais 

ir pyragaičiais. Svečius maloniai 
aptarnavo ir kavą pilstė vaišingo
sios “Kernayės” vyr. skautės.;

Dar kartą sugrįžo prasmingi 
sueigos minties žodžiai: - Mes dali
namės su Jumis savo kūryba; mes 
dalinamės su Jumis savo seseriš
kos šeimos šiluma. Kviečiame Jus 
džiaugtis kartu su mumis, su mūsų 
pavasariu ir jaunu ryžtu žydinčia 
skautiška šeima.

Ritonė Rudaitienė

Su savo rankdarbiais ir išaugin
tam gėlytėm mažojoj mugėj, tunto 
sueigos metu, pasirodo Kernavės 
tunto Vilijos dr-vės sesės.

J. Lintako nuotr.

- Tu dar be pusryčių? - Sesės 
Indrė ir Rasa klausia Daivą, besi- 
vaišinančią vyr. skaučių keptais 
pyragais Kernavės tunto sueigoje.

J. Lintako nuotr.
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Clevelando akademikų skautų ii 
skautininkų-ių sueigoje LSS ordi
nais apdovanotieji su Tarybos Pir
mininku v.s. A. Saulaičių. Iš k. A. 
Mikulskis, J. Budrienė, A. Saukti- 
tis, V. Jokūbaitis ir V. Urbaitis.

v.s. A. Šenbergienė sveikina 
naują paskautininkę dr. G. Ma- 
tienę.

Clevelando akademikių skaučių 
pirmininkė ps. J. Petraitytė sega 
gėlę sueigos svečiui v.s. A. Saulai- 
čiui.

LSS Tarybos Pirmininkas v.s. a. 
Saulaitis kalba Clevelando lietu
viams. Šalia stovi “Tėvynės garsų” 
radio programos vedėjas J. Stem- 
pužis ir v.s. V. Šenbergas.

V. Bacevičiaus nuotr.

Lituanicos Tuntas stato 
"Perkūno Žinyčia"

Rako stovykloje

1«
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Vytautas Rubonis ir Linas Eit
manas pasiruošę 40 mylių kelionei.

Su savimi turėjome kas mums 
reikalingiausia: foto aparatą, že
mėlapi, rašymo priemones, dvira
čiui pompą ir padangoms sutaisyti 
reikalingus daiktus.

Oras pasitaikė puikus. Saulutė 
švietė visą laiką ir keliauti buvo 
labai malonu. Kelias ėjo kalnuoto
mis ir miškais apaugusiomis apy
linkėmis, pro mažus miestelius. 
Pravažiavome Franklin Lakes, 
Mahwah, Oakland.

Pasiekę Muller’s Park, Oakland, 
N.J. buvome atlikę jau pusę kelio
nės - virš 20 mylių. Čia sustojome 
ilgesniam poilsiui. Tarp trijų me
džių užkasėme stiklinę bonkutę su 
popieriaus lapeliu, kuriame buvo 
parašyta: “Linas Eitmanas ir Vy

tautas Rubonis buvo čia savo dvi
račių kelionės pusiaukelyje, antra
dienis, balandžio 16 d. 1974 m.” 
Ant viršaus iš akmenų padarėme 
paminklėlį ir su anglimi užrašėme 
savo inicialus.

Po to, tais pačiais keliais grįžome 
namo. Kelionės metu padarėme 27 
nuotraukas, kurios ilgai primins 
mums mūsų iškylą. Į North 
Haledon, mūsų kelionės pradžią ir 
pabaigą, grįžome 5 vai. vakare. 
Buvome labai pavargę, bet laimin
gi, kad viskas gerai pavyko.

pi. Vytautas Rubonis ir 
Linas Eitmanas 

New Jersey 
D.L.K. Šarūno draugovė

MW<<<W<W<<<<<<WS

40 MYLI U. KELIONĖ 
DVIRAČIAIS

Nutarėme įsigyti dviratininko 
specialybę. Iš anksto pradėjome 
planuoti, žemėlapyje sužymėjome 
visą maršrutą, pasirinkdami ke
lius, kurie eina per gražesnes ir 
įdomesnes vietas. 40 mylių yra 
tikrai didelė ir sunki kelionė, kurią 
turėjome atlikti per dešimtį va
landų.

Namie gerai pavalgę, dar pasi
ėmę maisto ir vandens visai dienai, 
balandžio 16 d. 7 vai. ryto pradėjo
me savo kelionę iš North Haledon, 
N.J.

Mūsų ženklas dviračių kelionės 
pusiaukelyje.

UŽBURTA KRYŽKELĖ

Jau prieš pusę metų girdėjau, 
kad yra ruošiamas Amerikos ir 
Kanados vyr. skaučių, gintarių, sk. 
vyčių ir jūrų budžių suvažiavimas 
Dainavoje. Pagalvojau, kad gal ir 
vertėtų ten nuvažiuoti. Juk aš nie
kad nebuvau buvus tokiame visuo
tiniame sąskrydyje.

Užsiregistravau kaip pridera; 
man buvo pasakytą, kad bus auto
busas, kuris mus nuveš į Dainavą. 
Bet įvyko visai kitaip. Pasirodo, 
tiktai keletas mergaičių užsiregis
travo. Tada “Aušros Vartų” tuntas 
išsinuomavo tris “station wagons”. 
Jų šoferės buvo “Kryžkelės” sesių 
viršininkė ps. Irena Žukauskienė, 
vyriausia mūsų valgydintoja s. 
Albina Ramanauskienė ir “Aušros 
Vartų” tunto atstovė ps. Ilona 
Laučienė.

Visi keliai mus suvedė į Kryž
kelę!

s.v. v.si. A. Pūro ir 
vyr.sk. si. J. Namikaitės 

nuotraukos

Kelionė buvo puiki. Pilna juoko 
ir geros nuotaikos. Po šešių valan
dų kelionės pagaliau pasiekėm 
Dainavos stovyklavietę. Tai buvo 
maždaug 2 vai. ryto. Mus pasitiko 
Čikagos rengimo komitetas - R. 
Nainytė, R. Skorubskaitė, P. Šal- 
čiūnas ir V. Rupinskas. Pašonėje 
stoviniavo ir stovyklos brolių vir
šininkas R. Strikas.

Yra sakoma, kad jeigu nueisi 
miegot pirmą stovyklos naktį, bus 
prastas suvažiavimas. Taigi ne
miegojau pirmą naktį; bet ne aš 
viena - bent aštuonetas mūsų. Be 
abejo, dar buvo ir daugiau. Matėm 
gražiausią vaizdą pasaulyje - saulės
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patekėjimą.
Rytą, kai atsikėlė kita dalis su

važiavimo dalyvių, pradėjom 
sąskrydžio programą. Ji buvo pra
dėta vėliavų pakėlimu ir oficialiu 
atidarymu. Sekė susipažinimas, 
kuriame neteko būti, nes reikėjo 
dirbti virtuvėje (uh-h-h). Bet tą 
pareigą atlikti teko kiekvienam 
čikagiečiui.

Apibūdinti kiekvieną paskaitą 
atskirai užtruktų labai ilgai, ir tai 
priseitų rašyti kita proga, dėl to 
leiskite man tiktai pasakyti, kad, 
mano nuomone, paskaitos buvo 
ypač įdomios savo tematika, labai 
taiklios šių laikų gyvenimui ir 
įdomios savo paskaitininkais. Tu
rėjom net latvių ir lenkų atstovų, 
kurie nagrinėjo savo skautavimo 
problemas, ypač iškeldami tautiš
kumo išlaikymo stokojimą.

Nepaprastai įspūdingos buvo šv. 
Mišios, kurias atnašavo tėv. A.- 
Kezys, S.J. Pamokslas pritaikytas 
viso suvažiavimo temai, priartino 
visus arčiau prie Dievo, mūsų 
Kūrėjo.

Jei manęs kas nors paklaustų 
“kas geriausiai patiko sąskrydyje”, 
aš tikrai neturėčiau ką atsakyt. 
Viskas buvo fantastiškai puiku! 
Pradedant sportu ir baigiant nak
tiniais laužais. Kalbant apie spor-

Vyr. skaučių, gintarių, sk. vyčių 
ir jūrų budžių sąskrydyje “Kryž
kelė ” baigiamasis posėdis - sąskry
džio įvertinimas.

D. Vakarės nuotr. 

tą - buvo tiek smagiai įsižaista, kad 
net pirštas liko išsuktas. Bet tai 
tiktai paryškina prisiminimus.

Gal daugiausiai mane imponavo 
jaunimas, atvažiavęs iš Kanados. 
Pamačiau kaip pridera jaunam 
žmogui gyvent. Stengiausi įsigyti 
tokią pasaulėžiūrą, kaip jų, bet gi 
taip sunku - juk jie gimę ir augę 
Kanadoje, o mes visiškai tam sve
timi. Pasvėrus Čikagos ir Kanados 
jaunimą, lengvai rasi prasikišantį 
skirtumą. Kanada - linksma, laukia 
naujo išauštančio ryto, o Čikaga - 
niūri, vis laukia, kad greičiau pasi
baigtų diena. Ir kaip gali suside
rint? Gi abiejų kraštų - jauni žmo
nės. Tai aiškiai matoma gyvenamo 
krašto žmonių pasaulėžiūra, su vi

sais pesimizmo ir optimizmo bruo
žais.

Dalyko, kurio niekad neužmir
šiu, tai vakarinių laužų. Kai 
žvaigždės blėso danguje ir laužo 
žiežirbos siekė “Paukščių Taką”, 
mes visi susibūrę dainavome ir 
juokėmės drauge, kiekvienas sau 
pasižadėdami nenutraukti ryšių su 
naujais surastais draugais. Išmo
kome daug. Mūsų pareiga dabar - 
neprarast šio viso gėrio laiko tėk
mėje.

vyr.sk. v.sl. Vilija Kerelytė 
Čikagos “Kernavės” tuntas 

“Vilties” vyr. sk. būrelis 
1974 m. “Kryžkelė”
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Susipažinti įdomu, išsiskirti - 
liūdna... Susipažinimas “Kryžkelė
je", įvykusioje gegužės 25-26 d.d. 
Dainavoje.

D. Vakarės nuotr..

Sesė Irena: “Sesės!” 
Brolis Strikas: “Broliai!" 
Abu: “Budėkit!”

AR BŪTUME IŠLAIKĘ?

Dažnai pagalvojame, kaip galė
tume tęsti savo skautiškąjį darbą, 
jei nebūtų pasišventusių vadovų ir 
rėmėjų.

Skaičiuodami Sydnėjaus “Auš
ros” tunto skautiškojo gyvenimo 
“variklius”, neapsieisime nepami
nėję ponios Aldonos Jablonskie
nės. p. Aldona yra ilgametė skautų 
tėvų ir rėmėjų komiteto pirminin
kė. Yra buvę, kai tuntininko staiga 
netekus, ant jos pečių krito viso 
tunto rūpesčių našta. Tiesa, ji ne
pravedė sueigų, bet žiūrėjo, kad 
jos vyktų, kad skautai organizuotai 
dalyvautų šventėse, minėjimuose. 
Keletą metų iš eilės ji rūpinosi sto
vyklų ūkio reikalais. Jos vadovau
jamo tėvų komiteto pastangomis 
Sydnėjuje jau eilė metų ruošiamos 
skautų kūčios, atvelykiais skautus 
aplanko “Velykų bobutė” (p. Ja
blonskienė), išdalindama skautams 
margučius. Be skautiškos veiklos, 
p. Jablonskienė mokė trejus metus 
lietuvių savaitgalio mokykloje, 
priklauso Lietuvių Moterų Soc. 
Globos d-jai ir rūpinasi į vargą pa
tekusiais tautiečiais.

Visa Kryžkelė: “Vis Budžiu!”

s.v. v.sl. Ą. Pūro nuotr.

Onos ir Juozo Liubinskų šeimoje 
pirmoji dukrelė Elena jau vaikš
čiojo, kai pavasarį atskridęs 
gandras 1926 m. balandžio 4 d. at
nešė Aldoną. Dar vėliau šeima pa
sipildė sūnumi Juozu, kuris su 
Aldona buvo panašus būdu, neiš- 
didus ir linksmas.

Artėjant rusų okupacijai, Liu
binskų šeima pasitraukė į Vokieti
ją. Augsburge Aldona dirbo sekre
tore vietos komitete, vėliau ambu
latorijoje, ir lankė gailestingųjų

Aldona ir Adolfas Jablonskiai sūnų ir marčios tarpe.

seserų kursus. 1946 m. sukūrė šei
mą su Adolfu Jablonskiu. Prasidė
jus emigracinei bangai, p. Jablons
kiai iš Vokietijos-išvyko į Australi
ją. Užaugino du sūnus - Adolfą ir 
Tomą, visą laiką labai aktyviai pa
dėdami lietuviškam jaunimui. Lie
tuvių Skautų Sąjungos vadovybė, 
įvertindama p. Jablonskių darbą 
abu apdovanojo Ordinu už Nuopel
nus. Jaunesnysis Jablonskių sū
nus - veiklus “Aušros” tunto skau
tas, vadovauja skautų “Gedimino” 
draugovei, yra apdovanotas Pa
žangumo žymeniu.

Džiaugdamiesi ir vertindami p. 
Jablonskių pagalbą “Aušros” tun
tui, linkime jiems geros sveikatos 
ir gražiausių metų.

J
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PIRMOJI KAZIUKO MUGĖ 
OMAHOJE

Šiais metais Omahos skaučių 
Neries tuntas ir skautų Vinco Ku
dirkos vietininkija šv. Antano pa
rapijoje suruošė pirmąją Kaziuko 
mugę.

Po pamaldų mokyklos prieangy
je dainuodamos dainą svečius su
tiko “Živilės” draugovės skautės. 
Po to “šauklys” S. Radžiūnas per
skaitė linksmą kvietimą:

Buvę vadovai A. Antanėlis, G. 
Reškevičienė ir R. Micutaitė per
kirpo juostą ir prasidėjo taip ilgai 
lauktoji mugė. Labai džiaugėmės 
svečiais iš Chicagos - v.s. A. Kara
liūnu, s. D. Eidukiene ir s. V. 
Alekniene.

Tėvų komitetas - A. Totilas, G. 
Gaidelienė, B. Lake, R. Schubiz ir 

skaučių mamytės paruošė skanius 
lietuviškus pietus. Skautai ir skau
tės pravedė žaidimus ir pardavinė
jo įvairius rankdarbius. Paukšty
tės ir vilkiukai, vadovaujami ps. M. 
Šarkienės, “Lietuviškame miške” 
padarė savo “baidyklių namelį”.

Per visą dieną Kaziuko mugę 
aplankė daug svečių, džiaugėsi ir 
pirko mūsų įvairių eksponatų, 
bandė laimę loterijoje, žaidė ir vai
šinosi.

Mes visi skautai, kurie šiai mu
gei labai stropiai ruošėmės, džiau
giamės jos pasisekimu, dėkojame 
visiems svečiams, visiems padėjė
jams ir tikimės, kad mugę turėsi
me ir kitais metais.

vyr. skautė Teresė Gaidelytė

Omahos Kaziuko mugėje “atda- 
rysim vartelius ir įleisim svete
lius”. ps. G. Reškevičienė, ps. A. 
Antanėlis, ps. R. Micutaitė.

A. Antanėlis jau skaičiuoja pini
gus.

T. Gaidelytės nuotr.
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“Šauklys” S. Radžiūnas kviečia 
svečius į pirmąją Kaziuko mugę 
Omahoje.

Kaziuko mugės proga susirinkę 
visi Omahos skautą, skaučių vado
vai su svečiais iš Chicagos. Iš k. 
pirmoje eilėje: D. Antanėlytė, G. 
Reškevičienė, A. Karaliūnas (Chi
cago), D. Eidukiene (Chicago), 
Neries t. t-kė I. Lileikienė, T. Gai
delytė. Antroje eilėje: L. Antanė- 
lienė, R. Micutaitė, Vinco Kudirkos 
vietininkijos v-kas J. Šarka, V. 
Aleknienė (Chicago), A. Arlauskas, 
J. Gartigaitė, S. Radžiūnas, M. 
Šarkienė, A. Antanėlis, R. Jacke
vičius.

T. Gaidelytės nuotr.
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Baigiame ruoštis mugei. Iš k. T. 
Gaidelytė, J. Lileikis, Kristina, 
Alma, ir Vaiva Šarkaitės.

buvo lietuviams 
draugijos steigė-

Biežienė ir pa- 
autorius v.s. V.

Omahos Neries tunto paukšty
tės, padedamos vieno brolio, atlie
ka Motinos dienos programą.

T. Gaidelytės nuotr.Toronto Rambyno tunto naujau
sias paskautininkas Gediminas 
Kalinauskas.

nuotr. A. šeškaus

Chicagos lietuvių šv. Kazimiero 
kapinėse buvo pašventintas dr. S. 
Biežiui paminklas.

Prie kapo iš k. v.s. V. Tallat- 
Kelpša, Aušros Vartų t. skautės S. 
Mikutaitytė, I. Ramanauskaitė, V. 
Šerelytė, p. O. 
minklo projekto 
Vijeikis.

Dr. S. Biežis 
skautams remti 
jas, nuolatinis jaunimo rėmėjas.
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