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Skautų Aido administratorius 
dėkoja visiems rėmėjams. Taip pat 
prašome mielus skaitytojus pra
nešti mums jei sužinote kurį nors 
prenumeratorių negaunant Skautų 
Aido - gali būti ir mūsų, ir siuntimo 
įstaigos ar pašto klaida. Jau greitai 
pradės plaukti naujos prenumera
tos, o dar daugelis neatsilygino už 
šiuos metus. Todėl dėkojame rė
mėjams - jie išlaiko Skautų Aidą.

Skaučių Seserijos vadija vėl lei
džia “Gabiją”. Visos vadovės yra 
raginamos Gabiją prenumeruoti 
sau ir savo vienetams. Kaina $2.00. 
Užsisakyti pas Vyr. Skautininkę 
v.s. L. Milukienę.

SKAUTŲ AIDAS SVEIKINA 
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUN
GOS VADOVYBĘ SUVAŽIUO
JANČIĄ Į TORONTĄ SPALIO 
MĖN. 25-27 D.D.

L.S.S. Skaučių Seserijos Są
skrydis įvyks š.m. lapkričio mėn. 
1-3 d.d. Hamiltone, Ontario. Kvie
čiamos tuntininkės, vietininkės, 
draugininkės, skautininkės, židi- 
nietės. Draugininkėms yra ruošia
ma programa atskirų skyrių vedė
jų. Vienetai prašomi atsivežti 
rankdarbių pavyzdžius.

Kernavės skaučių tuntas Chica- 
goje išleido VYRESNIŲJŲ 
SKAUČIŲ KANDIDAČIŲ PRO
GRAMOS KONSPEKTĄ. Šis ypa
tingai gerai paruoštas leidinėlis 
turėtų būti naudojamas kiekvienos 
vyr. skautės, kiekvienos vadovės. 
Konspektą paruošė Kernavės tun
to Gabijos vyr. skaučių būrelio 
narės. Redaktorė - ps. fil. Ramutė 
Bartuškienė. Gaunamas - Kerna
vės tunte.

Aušros Vartų skaučių tuntas 
Chicagoje išleido NORIU BŪTI 
PAUKŠTYTE. Tai jaunesniųjų 
skaučių programos sąsiuvinis, kur 
paukštytė savo skautišką gyveni
mą mato piešiniais, žaidimais. Są
siuvinį paruošė sesės ps. Valė ir 
v.sl. Nijolė Sparkytės. Gaunamas 
pas jaunesniųjų skaučių skyriaus 
vedėją v.s. J. Mikutaitienę, 4455 
So. Washtenaw, Chicago, Ill. 
60632.

Skautų Aidas gavo šios vasaros 
stovyklų laikraštėlius:

KALNŲ GANDAI iš los Angeles 
“Pilainės” ir “Auksakalnio” sto
vyklų,

VĖJAPŪTA iš Kernavės tunto 
“Vėjo Vingio”,

NIDOS LAŠELIAI - Nerijos 
tunto “Nidos”,

SKILTIS - Lituanicos tunto 
“Lituanica 25” ir

VILTIES AIDAI iš Aušros 
Vartų “Vilties” stovyklos.
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mauras thisJB BB13B
Kiek aš pažįstu šiame krašte 

gimusių lietuvių jaunuolių, tai esu 
pastebėjęs, kad vieni iš jų lietuvių 
kalbą moka gerai, kiti vidutiniškai, 
o kiti visai silpnai. Nemaža yra ir 
tokių, kurie jau visai nebemoka 
lietuvių kalbos. Negalima sakyti, 
kad jie visi yra blogi lietuviai. Ne 
vien nuo kalbos mokėjimo ar ne
mokėjimo blogumas priklauso.

Kokios yra priežastys? Jų yra 
daug. Aš čia paminėsiu tik pačias 
svarbiausias. Labai daug reiškia 
aplinkuma, draugai, kaimynai, vie
tovė, kiek lietuvių gyvena vienoje 
vietoje ir koks tos lietuvių grupės 
nusistatymas, jos tautinė ir kultū
rinė veikla. Ypatingai svarbios yra 
tėvų pastangos, lietuviškoji mo
kykla ir metai, kiek ji buvo lan
kyta.

LIETUVIS 
SRAUTAS

LIETUVOS 
TVIRTOVE

Man teko girdėti, kad nepriklau
somos Lietuvos laikais, užsieny 
gimę lietuvių vaikai daugelis ne
mokėjo lietuviškai, bet jautėsi esą 
lietuviai, dalyvavo organizacijose, 
priklausė lietuvių chorams, dai
navo lietuviškai.

Dabar taip pat yra sporto klubų 
ar tautinių šokių grupių, kur ne 
visi moka lietuviškai, ir repeticijos 
atliekamos anglų kalba. Juk negali 
atstumti jaunuolį dėl kalbos, kai jis 
mums yra taip reikalingas.

Daug lietuviško jaunimo pasi
traukia iš skautiškų eilių tada, kai 
sulaukia skauto vyčio amžiaus. Tai 
įvyksta todėl, kad skauto vyčio ir 
tautinės dalies programą jiems jau 
yra per sunku suprasti. 0 jie buvo 
geri skautai ir tikrai norėjo būti 
skautais vyčiais.

Bet skautas vytis tai ne choris
tas, sportininkas ar šokėjas. Verti
mais nepasinaudosi. Be lietuvių 
kalbos skautas vytis negalės savęs 
paruošti, kad tinkamai atliktų savo 
pareigas, nors jis ir būtų tvirto 
būdo, doras, blaivus, savarankiš- 
kao ir stengtųsi įgyvendinti vyčio 
šūkį - TARNAUTI DIEVUI, TĖ
VYNEI IR ARTIMUI.

Todėl skautas vytis privalo mo
kėti kalbėti, skaityti ir rašyti lietu
viškai. Tada jis galėtų pats save 
tobulinti, pamilti lietuvių tautą, jos 
kalbą, žmones, gamtą ir istoriją. 
Jis sužinotų tautos laimėjimus, ne
laimes, vargus, krašto kovas su 
Lietuvos priešais ir t.t. Visa tai jis 
galės surasti tik lietuviškose kny
gose, laikraščiuose, žurnaluose, 
kalendoriuose ir pam

Kitame krašte gyvenančiam ir 
Lietuvos nemačiusiam tai įvykdyti 
nėra lengva, bet mes turime 
stengtis, kiek tik galime. Kuo 
daugiau apie Lietuvą žinosime, tuo 
naudingesni būsime savai tautai ir 
geriau jai tarnausime.

sk.vytis kand.sl. Arūnas Bitėnas, 
New Jersey 

D.L.K. Šarūno draugovė
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KO DAUGELIS NEŽINO

Bijau, kad išduosiu šio rašinėlio 
paslaptį, primindamas Skautų 
Aido skaitytojams, kad spalio 24 
yra Jungtinių Tautų diena. Bet 
kitaip nemoku paaiškinti, kodėl 
rašau šį straipsnelį spalio mėne
siui.

Jeigu šį Skautų Aidą gausite 
prieš kitus savo vieneto skautus ar 
skautes, arba prieš tai, kai kiti šei
mos nariai šį numerį paskaitys, 
pabandykite jų paklausti: “Koks 
yra skautų tikslas?”

Turbūt išgirsime atsakymus - 
Skautų tikslas yra tarnauti Dievui 
ir Tėvynei; skautai padeda arti
mui; skautai turi būtį gerais lietu
viais; skautai nori, kad Lietuva 
būtų laisva; skautai padeda išlai
kyti lietuvybę; skautų sąjūdis 
duoda progos jaunam žmogui iš
augti į pilną, tobulą asmenybę; ir 
taip toliau.

Visa tai yra teisybė, bet neatsa
ko į klausimą, koks yra skautų 
tikslas - visų pasaulio skautų nuo 
1907 metų ir visuose kraštuose. Ar 
reikia padėti atsiminti atsakymą? 
Gerai, prisiminkime garsų įvykį iš 
antrojo pasaulinio karo.

Vienas amerikiečių kareivis mū
šio metu buvo sužeistas ir gulėjo 
kovos lauke, negalėdamas pajudė
ti, nesulaukdamas pagalbos. Staiga 
su durtuvu rankose pribėga japo
nas karys, norėdamas savo mirtiną 
priešą nužudyti. Sužeistasis ame
rikietis - niekas nežino, kaip jam tai 
atėjo į galvą, nebent manytume, 
kad jis buvo skautas iš širdies - 
staiga silpnais dešinės rankos pirš
tais sudėjo skautų ženklą - saliutą. 
Japonas savo durtuvą padėjo šalin, 
aprišo amerikiečio žaizdą, pats 
skautų saliutu atsisveikino, ir 
dingo mūšio lauke.

Jeigu neturite kantrybės pasi
skaityti skautų įkūrėjo Baden- 
Powellio knygos “Skautybė Ber
niukams”, tai nors bandykime su
rasti atsakymą šiame vaizdelyje 
arba prisimindami, ką jautėme, kai 
prie laužo susikabinome rankomis 
su įvairiausių tautybių ir kraštų 
skautais.

Skautų tikslas yra tai, ką žmo
gus ieško ir savo gyvenime, savo 
širdyje. Ramybės. Taikos. Ar gali
ma įsivaizduoti karą, kuriame 
abiejų pusių kareiviai yra nuošir
dūs skautai? Arba negailestingą 
ginčą tarp vienos ir kitos skautės 
arba skautų grupių? Arba skautą 
ar skautę, kuris savo širdyje ne
bandytų rasti tos džiaugsmingos 
taikos, kuri yra padėti savo arti
mui, tarnauti Viešpačiui ir savo 
Tėvynei?

Skautų tikslas yra 
pasaulyje.

PREZIDENTO
ANTANO SMETONOS BETAS

Šiais metais yra minimos dvi 
ypatingos sukaktys. Lietuvos Pre
zidentas ir Lietuvių skautų Šefas 
Antanas Smetona gimė 1874 m. 
Užulėnio k. ir tragiškai mirė 1944 
m. Clevelande.

Lietuviai skautai savo buvusį 
Šefą paminėjo pirmame šių metų 
Skautų Aido numeryje, o vėliau 
įsijungė įvairiuose visuomenės 

ruošiamuose minėjimuose.
L.S.S. Tarybos Pirmininkas v.s. 

A. Saulaitis dalyvavo minėjime 
New Yorke. Negalėdamas atvykti į 
Čikagą, atsiuntė komitetui laišką.

Labai įdomią Prezidento Antano 
Smetonos raštų, laiškų, straipsnių 
apie jį įvairiuose leidiniuose parodą 
Čikagos Jaunimo Centre suruošė 
v.s. B. Kviklys.

L.S.S. Tarybos Pirmininkas v.s. 
A. Saulaitis prie Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos kapo 
Clevelande.

V. Bacevičiaus nuotr.

Didžiai Dergiamam 
Ponui Mečiui Valiukėnui 
Chicago, Ill.

Malonus Pirmininke,
dėkoju Tamstai, kad į didelių 

nuopelnų Lietuvos skautijai jos 
ilgamečio Šefo ir Lietuvos Res
publikos Prezidento sukakčių mi
nėjimą įjungėte ir Lietuvių Skautų 
Sąjungą.

Gailiuos, kad tuo tarpu tegaliu 
tik tokiu būdu dabar prisidėti, ta
čiau tegul būna bent simboliniai 
dalyvauta Didžiojo Lietuvio pa
gerbime.

Man ypatingai malonu jungtis 
prie -sukakčių minėjimo, nes 
1930-1940 metų laikotarpyje turė
jau įvairių progų Lietuvos Skautų 
Šefą pažinti iš arti, bet taip pat ir 
giliai įsitikinti Jo dideliu dėmesiu, 
rūpesčiu ir meile Lietuvos skautiš
kajam jaunimui.

Priimkite geriausius linkėjimus!
Budžiu (v.s. Antanas Saulaits) 

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas
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SKAUTIŠKAME PASAULYJE
GRAŽU...

Kas norės būti tryliktosios 
ROMUVOS stovyklos viršininku? 
Dvyliktąją atidarant liepos 27 d., 
Kanados rajono vyr. dvasios vado
vas, tas amžinas stovyklautojas ir 
keliautojas, v.s. T. St. Kulbis, SJ, 
pagal seną įprotį trumpame pa
moksle priminė, kad skaičius “12” 
yra simbolinis: dvylika apaštalų, 
dvylika mėnesių... Po visų iškilmių, 
registracijoj patikrinus įsikūrusius 
vienetus, paaiškėjo, kad jų yra 12 
su visais svečiais ir mokyklomis. Ir 
pirmosios savaitės stovyklos virši
ninkas St. Ilgūnas, išrašytas iš už-
sienio, buvo labai patenkintas; tik 
niekaip negalėjo spėti, kas drįs 
vadovauti kitą vasarą tryliktajai 
stovyklai; juk šios skaičius taipgi 
simbolinis. Taigi jau dabar būtų 
laikas pradėti ieškoti tinkamo drą
suolio, kuris savo įsakyme be bai
mės pareikš: “Atidarau tryliktąją 
ROMUVOS stovyklą. Sėkmės vi
siems!”... Bet kol tai bus, dar gy
vename dvyliktosios prisiminimais 
ir visaip į ją galima pažiūrėti, pa
vartyti kaip kokį įsigytą daiktą. Ir 
iš tikrųjų, kiekvienas ką nors joje 
įsigijo: vilkiukas daugiau draugų, 
skautas daugiau patyrimo, vado
vas daugiau kritikos, kuri labai 
reikalinga, apvartant įsigytą 
daiktą. Ir įdomu, kad sveikos kriti-

kos greičiau įsigyja jaunesnieji va
dovai, labai skautiškai galvodami, 
dėstydami pažiūras, kurių vyres
nysis niekada nesitikėjo išgirsti. 
Tai džiugus reiškinys, aiškiai liudi
jąs, kokią įtaką kada nors kas nors 
jam yra padaręs. Ir gerą įtaką, kai 
atrinkimas “kaip turėtų būti" ir 
“kaip yra”, nėra sujaukiamas į vie
ną krūvą, dažnai pavadinamą 
“programos” vardu. Jei jaunajam 
vadovui, ilgėliau nestovyklavu
siam, atrodė, kad perdaug sporto ir 
laisvalaikio ir permažai skautiškų 
užsiėmimų, įskaitant ir maisto

5

"Žirgų" skilties skautai A. Kišo- 
nas ir R. Grybas duoda įžodį išky
los metu Romuvoje.
a. Nuotr. A. Šeškaus 

gaminimąsi, tai neskautiškiems 
pesimistams, kurie tvirtina, kad 
tokiose sąlygose to padaryti nega
lima, pirštu rodyte rodė ir kiekvie
ną stebėtoją turėjo įtikinti pašonė
je stovyklavusios ĄŽUOLO ir 
GINTARO' mokyklos su aiškia 
skilčių sistema, skautiškais užsi
ėmimais ir griežtu programos vyk
dymu, nežiūrint besikeičiančių oro 
sąlygų. Tik toks stovyklinis susi
tvarkymas jauniems patinka ir tai 
prideramai patvirtina lordo 
Baden-Powellio sistemos vertę ir 
geniališkumą. Bet kas gi būtų, jei 
mes nebeįstengtume grįžti į skau
tišką stovyklavimą? Ar visos mūsų 
dabartinės stovyklos liktų vien tik 
beprasmiški suvažiavimai? Tur 
būt, kad ne, nes turime didelį lie
tuvybės išlaikymo uždavinį, kurį 
spręsti padeda tos masinės vasaros 
stovyklos. Čia kuriamos naujos lie
tuviškos bendruomenės, čia auga 
nauji išeivijos gyvenimo veikėjai, 
čia susirišama amžinais ryšiais - 
lietuvis visur su lietuviu. Ir grei
čiausiai dėl to atsirado ROMUVOS

Toronto mindaugėnai birž. 23-24 
d. iškylavo Romuvoje, baigdami 
sėkmingus veiklos metus.
■za, Nuotr. A. Šeškausi
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Sueiga Romuvoje, baigiant 
1973/74 veiklos metus. Įsakymus 
skaito draugininkas ps. G. Kali
nauskas.

B> Nuotr. A. Šeškaus

miestelis su pastatais, paminklais, 
baidarių laivynu, pirtimi ir asfal
tuotomis sporto aikštėmis. Tėvai, 
savo vaikais besirūpindami ir ne
kartą į civilizuotus paaukštinimus 
keldami, pakritikuoja ir skautišką
sias tradicijas, kaip tas vienas tė
vas, kuriam nepatiko, kad vyr. 
skaučių įžodis buvo pravestas per 
lietų ir perkūnijoj. Girdi, vadovės 
pastačiusios į rimtą pavojų jauni
mą... Lietuviškumo civilizuotose 
sąlygose visai pakaktų beauklėjant 
jaunimą. Ko kito gal ir neberei
kėtų.

Kai taip darosi, dabartinės mūsų 
stovyklos ir yra kažkas tarp jauno 
vadovo kritiškos pažiūros ir čia 
minėto tėvo nuomonės. Tokios jos 
ir yra - ir taip metai po metų ačiū 
Kūrėjui už atvirą dangų, ežerą, 
mišką ir nepamainomą stovyklau
tojų draugystę.

Man berašant šias mintis ir 
pastabas, priėjo vienas Mindaugo 
dr-vės skautas ir sako:

- Tik nepamiršk parašyti, kad 
dvyliktoj Romuvos stovykloj

-T. St. Kulbis buvo apdovanotas 
originalia tautiniais ir skautiškais 
raštais išausta statula,

- visą savaitę stovyklavo LSS 
tarybos pirmijos pirmininkas v.s. 
A. Saulaitis,

Č. ir L. Kiliulių ĄŽUOLO ir 
GINTARO mokyklos buvo gyvi 
skautiško stovyklavimo pavyz
džiai,

- Antrąją savaitę stovyklos vir
šininku buvo naujasis “Rambyno” 
tunto tuntininkas ps. V. Turūta,

- Jau kelinti metai iš eilės maiti
nimą labai puikiai tvarko A. 
Grybas,

- Stovyklavo apie 200 skautų-čių 
iš Toronto, Hamiltono, Detroito ir 
kitų vietovių,

- Chicagos “Lituanicos” tunto 
“Baubliai” buvo vieniša, bet gerai 
pasirodžiusi skiltis, visus labiausiai 
užimponavusi dainų repertuaru,

- Mindaugo dr-vės varžybose 
daugiausia taškų surinko “Sakalų” 
skiltis, kuriai vadovauja V. Šim
kus.

Viską užrašiau, ką jis sakė. Dau
giau pranešimų ir nuotraukų 
tikriausiai atsiųs kiti korespon
dentai. Man, kaip kasmet, buvo

I. JŪSŲ DIDENYBĘ, 
SESE IR BROLI VADOVE,

KREIPIASI
/ z’ 'i" J’ r

“Jau keli metai, kaip išvydau šį 
pasaulį. Mūsų šeima nemaža - turiu 
seserų už mane jau daug vyresnių 
ir dar visiškai jaunų. Bet dauguma 
iš mūsų taip ir geltonuojame tieki
mo skyrių dėžėse. 

labai malonu praleisti savaitę 
ROMUVOJE, kur reikėjo būti 
naudingu, su sesėm ir broliais vėl 
pagyventi skautišku džiaugsmu ir 
rūpesčiu atskirame pasaulyje, ku
ris, vis dėlto, yra labai gražus.

v.s. Č. Senkevičius

O kiek kartų tenka girdėti: - 
“Reikia skautiškos literatūros, rei
kia idėjų, trūksta informacijų!”

Jei vyresnės skautės ar skautai 
vyčiai skundžiasi, kad neturi žinių - 
jūs esate kalti. “Skautas Vytis” 
buvo išleista prieš kelis metus, o 
“Vyresniųjų skaučių kandidačių 
programos- konspektas” - 1974 
metais.

Jei draugininkas-kė nebežino, ką 
ir kaip veikti - jūs esate kalti, nes 
mano seserų: “Skautų užsiėmi
mai”, “Draugovės knyga”, “Jau
nesniųjų skaučių vadovei”, “Sto
vyklų vakarai” ir “Skautiški žaidi
mai” neištraukiate iš skrynių.

Jei naujo vilkiuko ar paukštytės 
nesutinkate su “Vilkiuko žinynu”, 
“Jaunesnioji skautė” ar “Noriu 
būti paukštytė” - bus jūsų nuopel
nas, kai jie nežinos apie tokį daiktą 
kaip skautiškoji knyga.

O jei galvojate, kad skautybė tik 
su jumis prasidėjo ir pasibaigs, pa
imkite į rankas “Lietuvių Skaučių 
Seserija” ar “Skautų Aidą” - suži
nosite įdomių dalykų.
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LAIŠKAS, KURI GAVOME 
SESEI MARYTEI IŠĖJUS...

S. MARIJOS MACKEVIČIENĖS 
MIRTIES DEŠIMTMEČIUI

“MIELOS SESĖS,

Jūs buvote man visada tokios 
mielos, draugiškos ir tikrai sese
riškai geros, kad vis atidėliojau 
parašyti Jums šį laiškelį. Vis tikė
jausi, kad, štai, jau pasijusiu ge
riau, galėsiu ateiti pas Jus bent su 
kokiu mažiuku “trigrašiu” ar žode
liu pagelbėti, paremti Jūsų darbus 
ir pastangas. Deja, laikas eina, bet 
aš vis dar tebekovoju su savo ne
galavimais. Liga klastinga ir neži
nau, kada ir ar iš viso pavyks ją 
kada nugalėti. Vieną jaučiu aiškiai - 
negaliu lankyti Jūsų, negaliu būti 
su Jumis, nors ir labai to norėčiau. 
Todėl nebenoriu nuvilti Jūsų lū
kesčių ir pasitikėjimo. Su gilia 
širdgėla turiu pasitraukti į savo 
vienišą kiautą ir išgyventi vakarė
jančio gyvenimo rudens tylą ir

Šis sesės Marijos paskutiniųjų 
gyvenimo dienų laiškelis savojo 
Juodkrantės tunto vadi jos bendra
darbėms buvo perskaitytas jau 
Marijai išvykus amžinybėn - 
koplyčioje atsisveikinimo akade
mijos metu, 1964 m. spalio 13 
dieną.

Dešimtmečio vieškeliu nuskubė
jo gausa naujų įvykių: daug sto
vyklų nudainuota, išburiuota il
giausiomis upėmis, margose Ka
ziuko mugėse vaišinti ir linksminti 
svečiai; lietuviškoji skautija padi
dėjo gausiomis vilkiukų, ūdryčių, 
paukštyčių ir bebriukų gretomis.

Pasidžiaugiame jais trumpa 
akimirka ir šuoliuojame vėl pir
myn. Gal ir tiesą anas gudragalvis 
pasakė, kad dabarties nėra, - vis 
skubame į ateitį.

Sustok minutei!
Gal prisiminsi ką gražaus ir 

skautišku šypsniu persimesi anuo 
džiaugsmu su savo sese-broliu? Gal 
sukursi ką naujo ir praturtinsi sto
vyklą, mugę, sueigą? Ar dažnai 
pagalvoji, kas yra lietuviškoji 

likimo duodamą pasyvaus gyveni
mo šeimoje laimę. Liūdna gyvos 
širdies žmogui negalėti veikti, 
bet... žmogui geriau gyventi, negu 
mirti.

Širdimi ir mintimis visada lydė
siu Jūsų gyvenimą ir darbus, 
džiaugsiuos Jūsų laimėjimais.

Kiekvienai iš Jūsų linkiu asme
niškos laimės, stiprios sveikatos, 
ištvermės ir didelių atsiekimų, 
mielam Juodkrantės Tuntui - augti 
skaičiumi ir veikla. Jei kada galė
siu, stengsiuosi Jus aplankyti, bet 
kol kas tenka ilgesniam laikui tarti 
sudiev!

Gero, sėkmingo, smarkaus ir 
naudingo Vėjo!

Visada Jums dėkinga už Jūsų 
širdį, kurią patyriau ligoje, visada 
Jūsų sesė

Marija Mackevičienė”

skautybė, ar tvirtai žengi mūsų 
sąjungos penkiasdešimtmečio ke
liu? Ar prisimeni, kartkartėmis 
stabtelėjęs, ir tuos veidus, kurie 
dalinosi su tavim savo džiaugsmu, 
troškimais ir darbais? Ar jie paliko 
kokį pėdsaką tavo širdyje?

Tokia buvo sesė Marija, kurios 
pomirtinį laišką skaitėme šio raši
nėlio pradžioje. Ji niekad nepa
miršdavo gyvenimo didžiojo meno: 
stabtelėti ir pamąstyti!

Prieš mane didžiausia krūva 
laikraščių iškarpų ir sąsiuvinio 
lapų lapelių, išmargintų pastabo
mis, sueigų planais, pašnekesių 
mintimis. Tai vis sesės Marytės 
kelio stotelės, kuriose sustojusi, ji 
fiksavo mūsų skubaus gyvenimo 
akimirkas, analizavo jas ir savo 
patirtimi dalinosi su mumis. Suei
gose, iškylose, skautininkų sueigo
se, spaudos puslapiuose ji kalbėjo 
apie daugelį 'dalykų, kurių mes, 
pašėlusiose dienų lenktynėse, ne
spėjome nei pamatyti, nei pajusti, 
nei jais pasidžiaugti.

0 prie jų sustoti reikia, nes Ma

rytės mintys visada sukosi apie tai, 
kas sudaro ir visą Didžiojo Žaidimo 
turinį: Dievui, Tėvynei, Artimui. 
Juodkrantės sesių ratelyje ir 
spaudos puslapiuose ji pasakojo 
mums apie Aukščiausio Gėrio 
džiaugsmą, primindavo Lietuvos 
Nepr. žygių didvyrius, ieškojo 
naujų ryšių bei šiltesnių kelių į 
artimą. Daug gražių, paskatinančių 
pavyzdžių sesėms-broliams, kvies
lys tėveliams, pasiūlos savojo AŠ 
objektyviai analizei.

Argi tu galėjai užmiršti jos pa
šnekesius? 0 jei ir primiršai, tikiu, 
jog jie paliko pėdsaką, kurio iš pa
viršiaus ir nepajutai. Ar ne tiesa, 
kad jau užmiršome veidus daugelio 
mūsų pirmtakūnų ir vadovų, bet 
vis tebevadovaujamės jų mintimis, 
tebesidžiaugiame jų sukurta nuo
taika, keliaujame jų pramintu 
taku.

Marytė buvo viena jų, palikusių 
tą pėdsaką. Išduosiu jums ir vieną 
paslaptį: gal Marytės net ir nepa
žinote, nes spaudos puslapiuose ji 
buvo SESĖ MIRGA. Paklausyki
me dar kartą, ką sesė Mirga turi 
mums papasakoti.

J.T.
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...IŠ SESĖS MIRGOS įf

LAPKRIČIO 23-JI
Ši diena nėra eilinė pilka diena. 

Šiandien mes turim visa savo bū
tybe susikaupti ir pagerbti tuos, 
kurie žuvo, kad mes gyventumėm. 
O jų buvo daug. Jie kovojo daug
syk, įvairių šimtmečių bėgyje. Jie 
grūmėsi Mindaugo-Vytauto laikais, 
jie beviltiškai kovojo 1831 - 1863 
metais, jie kovėsi Nepriklausomy
bės Kovų metais; jie kovojo ir te
bekovoja šių dienų partizanų vardu 
dėl Lietuvos laisvės. Garbė, amži
na pagarba tebūnie kovojantiems 
už tėvynę, už visus savus! Garbė 
visais laikais.

Tose kovose greta narsiųjų karių 
vyrų matome ir karžyges moteris. 
Retu grožiu skamba pasakojimai 
apie lietuves Živilę, Gražiną, Mirgą 
ir kt. Dėl tėvynės dažna lietuvė 
nepagailėjo savo meilės ir gyvy
bės. O jauna, graži 25 metų am
žiaus Emilija Platerytė, kariuome
nės kapitonė, 1831 m. sukilėlių 
vadė negailėjo nei savo turtingo, 
saugaus grovaitės gyvenimo, nei 
jaunystės, nei gyvybės. Vedina 
meilės lietuviams idealo, kad visi - 
ir mokyti ir neturtėliai kaimiečiai - 
jaustųsi laisvi ir laimingi savo tė
vynėje, ji atidavė savo gyvybę 
laisvės kovoms ir sielvartui dėl 
Tėvynės vargų. O juk ir ji, kaip 
daugelis mūsų sesių, buvo graži, 
jauna ir kupina troškimų!

Gyvendamos šiame gerbūvio 
krašte, mes pradedam primiršti 
kovos idealus, ypač kovos dėl daly
kų, kurie šiandien tiesioginiai 
mūsų akių nevilioja. Toli nuo mūsų 
baltasis Baltijos krantas, kuriam 
niekados neprilygs Sand Dunes. 
Toli nuo mūsų svajingos kaimo 
vasaros, baltučiai sniegu apdengti 
žiemos keliai, apšarmoję miškai, 
šimtarūšiais obuoliais pripildyti 
rudens sodai. Kas matė Lietuvą ir 
jos laukų platybę, nenusiramins 
laukinės, šiurkščios gamtos vaiz
dais net ir iš gražiausio automobilio 
lango...

Mielosios sesės skautės! Visos, 
kur bebūtumėt susibūrusios - prie 
Aušros Vartų, Kernavės ar Juod
krantės vėliavų - visos esate vienos 
lietuviškos šeimos sesės ir jumyse 
teka lietuviškas kraujas. Atbuskit 
iš tautinio snūduriavimo! Iš jūsų 
niekas šiuo metu neprašo gyvybės 
ar kraujo aukos. Prašoma tik tru

TIESIUOJU KELIU
Trečias skautų įsakymas mus 

moko: “Būk riteris (būk kilni), ne
turtingųjų ir silpnųjų gynėjas ir 
tiesaus kelio sekėjas”.

Kai kam gali atrodyti, kad būti 
riteriu reiškia priklausyti senoms 
viduramžių pasakoms, kad tai at
gyvenęs dalykas. O ne! Juk apie 
daug ką mes šnekam simboliais, 
palyginimais, todėl ir riterio 
vardas nėra visai išmestinas. Vė
lesniais laikais tokius žmones va
dindavo dvasios aristokratais, o 
šiais laikais tai būtų žmonės - švy
turiai, šviesuoliai, anot Vydūno, 
kurie skleidžia apie save šviesą, 
šilumą, meilę, pagelbsti, paguo
džia... Oi, kaip labai trūksta tokių 
žmonių šių dienų pasaulyje, kada 
žmogus kito žmogaus sąskaiton 
kuria tik sau naudą!

Palaidumas sumišo su laisvės 
sąvoka, ir šiomis dienomis daug 
jaunų žmonių laisvės krašto sąs
kaiton nebemato nei senelių (jų 
nebegerbia!), nei mažų, silpnų, 
pagalbos reikalingų vaikų, nei li
gonių, nei elgetų. Nebemato net 
savo draugų žaizdų. Retenybė, kad 
jaunuolis užleistų vietą autobuse 
senutei ar pakeltų verkiantį susi
žeidusi vaiką, ar parvestų namo 
paklydusį 2 metų amžiaus keliau
toją. Dažnai matom vaizdus, kada 
aukštesniųjų mokyklų mokinių 
grupei įlipus į autobusą, ten kyla 
pragariškas triukšmas, varginąs 
visą, aplinką. Jie negalvoja, kad 
greta jų gali būti ligonių skaudan
čiomis galvomis ir žmonių, alps

putį sutrumpinti laiką, skiriamą 
veidrodžiui, doleriui, seksapiliui ir 
televizijai. Ir tą trumpą, tikrai be 
kraujo praliejimo ir nuostolių iš
kovotą iš tuštybės, laiką prašom 
paskirti tėvynės Lietuvos didingai 
praeičiai, jos istorijai. Susipažinki
te su tėvų žemės didvyriais - kar
žygiais - kariais. Ir vertinsite bro
lius lietuvius ne pagal automobilio 
rūšį ar pinigų gausumą, o pagal tai, 
ar jis sugeba kovoti dėl tėvynės 
laisvės.

*

tančiomis iš skausmo ar sielvarto 
širdimis.

Skautai privalo būti kitoki. Jūs 
turite pašokę paduoti kėdę iš darbo 
grįžusioms nuvargusiems tėvams, 
turite rasti kalbos su į svečius 
atėjusiu senu žmogum, turite iš
mokti pralinksminti vaiką ir su juo 
pažaisti. Atsiminkite, mielieji, kad 
ir jūs buvote maži ir norėjote būti 
pašnekinami vyresnių. Atsiminki
te, kad ne už kalnų ir tie laikai, 
kada ir jūsų - senų niekas nebeno
rės... ir kaip bus tada skaudu. Tat 
būkite - visiems viskuo. Pakelti ką 
nukritus ant žemės, paduoti ką 
ieškomą, užleisti nuvargusiem vie
tą, patarnauti prie stalo, padėti tė
vams be jų įsakymo, ką daryti, su
galvoti visiems malonių staigme
nų - tai skauto elgesys.

Galų gale elgesys su sava orga
nizacija: kaip įžeidžiami vadovai, 
kada jie po sunkios darbo dienos 
nuėję sueigon teranda tik mažą 
dalį atvykusių skautų! Vienas pa
tingėjo, kitas nenorėjo, trečias ne
pajėgė užsukti televizijos ir palikti 
nebaigto žiūrėti filmo, o ketvirtas 
bijojo ištirpti nuo lietaus...

Jaunoji skautija, būk džentel
meniška, būk riteriška, būk kilni! 
Labiausiai bijok ką nors užgauti, 
įžeisti; stenkis visur pirmuoju pa
skubėti. Išjudėk iš baisaus neran
gumo, tingumo - tiek fizinio, tiek 
dvasinio.

Dar svarbus dalykas - būti tie
saus kelio sekėju. Vadinas - nekur 
nemeluoti, nedengti savo veiksmų
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suktais paaiškinimais. Pavyzdžiui, 
vadovas parašo skautui pranešimą, 
kad įvyks sueiga. Skautas neat
vyksta. Aiškinasi vėliau, kad pra
nešimo negavęs, o kada paaiškėja 
tikrovė - buvo įdomi televizijos 
programa ir nepasistengė jos nu
traukti...

Mielieji broliai-sesės skautai, 
nepripraskit meluoti! Patyrusių 
vadovų akių jūs neapgausit, ap
gausit tik save, leisdami savo cha
rakteriui pasidaryti suktu, netei
singu, bevališku.

AR SKAUTYBĖ

LAIŠKAS SKAUTŲ TĖVAMS

Dažnai susitinku skautų tėve
lius, kurie ironiškai pasako: “Kokia 
ten jūsų veikla? Nieko jūs gero 
neveikiai, tik žaidžiat!”

Turiu net sunkia širdimi pasa
kyti - dažnai sutinku tėvelius - 
buvusius veiklius skautus. Kada 
juos paraginu grįžti į skautijos būrį 
ir padėti dirbti, jie numoja ranka: 
“Et, kažkaip nepatogu suaugusiam 
žmogui žaisti”.

Tiesa, tikra tiesa! Skautybės 
įkūrėjas Baden-Powell yra pasa
kęs: Skautybė yra didysis žaidi
mas. Tik ir šįsyk įvyksta nesusi
pratimas. Kaip dažnas žmogus, 
ypatingai tai galim pajusti Ameri
koje, maišo sąvokas laisvės ir pa
laidumo, taip ir didysis žaidimas 
nereiškia, kad suaugę lakstytų 
trumpom kelnaitėm kartu su ma
žais vaikais po laukus, žaistų ne
prasmingus žaidimus, o paskui 
susėdę pasakotų anekdotus ir t.t. 
Ir trumpos kelnaitės, ir žaidimai, ir 
suaugusių žmonių dalyvavimas 
skautų veikloj turi visai kitą - 
rimtą prasmę.

Žinoma, reikia sutikti, kad daug 
skautijos - tiek vyresnieji, tiek 
jaunikliai - neįvykdo to, ką jie ga
lėtų prie esamų sąlygų nuveikti ir, 
kad šių dienų skautijos veikla nėra 
įrodymas, nei aiškus to didžiojo 
žaidimo pavaizdavimas. Jo prasmė 
ir idealas yra dar toli nepasiektas, 
tačiau jis pats yra nepaprastai 
gražus.

Tikroji vertybė yra tiesa. Sten
kimės visi ją suprastų sekti. Geriau 
sakykim sau nemalonią tiesą, bet 
ne suktą melą, nes visi turės mums 
tada pasitikėjimo. Visi žinos: jei 
skautas-ė ką pasakė, pažadėjo - tai 
įvykdys^ taip bus.

Pabandykim būti tiesūs, teisingi 
ir laikykimės savo žodžio - pradės 
vykti nuostabūs dalykai mumyse ir 
aplink mus.

TIK ŽAIDIMAS?

Didysis gyvenimo žaidimas tai 
yra - paruošti vaiką, jaunuolį ir 
suaugusį žmogų tiek, kad jis būtų 
pajėgus įvairiose situacijose leng
vai susiorentuoti, kad jis būtų vi
sada pasiruošęs ir mokėtų pagel
bėti artimui, kad jis būtų nagingas, 
mokėtų, kaip Robinzonas negyve
namoj saloj, pagelbėti sau ir nenu
stoti vilties; kad jis būtų pasiruo
šęs viskam, kad visada budėtų, o 
svarbiausia, kad sąžiningai atliktų 
savo pareigas, atsieit: ką beda
rytų - darytų gerai.

Yra gyvenime daug žmonių, bet 
kaip mažai yra progų sutikti žmo
gų, kuris švytėtų šilta asmenybe, 
malonia nekaltai išdykaujančiam 
vaikui ir lygiai taip pat malonia 
niekam nebereikalingam įkyriam 
seneliui.

Yra daug didelių veikėjų, žinomų 
savo garsiomis kalbomis, toli spau
doj nuskambančia veikla. Bet daž
nai tai tik dideli “triukšmai”, kurie, 
kaip žygiuojantis spalvingas para
das, su triukšmu pražygiuoja ir 
nepalieka atgarsio žmonijos laimės 
istorijoje. “Yra daug žmonių, bet 
nėra žmogaus” - dejavo Sokratas.

Stebėdami žmones, skaitydami 
biografijas, ryškiai galime paste
bėti vieną dalyką: juo didesnės 
asmenybės, juo jos yra daugiau 
pasitarnaujančios žmogui, tuo jos 
yra paprastesnės, artėjančios prie 
Evangelijos patarimo “Būkite, kaip 
vaikai”. Didžiosios asmenybės ne
ieško garbės, tik švyti visiems, 
kaip gelbstintys švyturiai.

Didžiojo žaidimo prasmė yra 
išugdyti asmenybes. Išugdyti 
žmones, kurie negautų širdies 
smūgio nei dėl perdidelio skausmo, 
nei dėl sprogdinančio džiaugsmo.

Didysis žaidimas yra gyventi 
žemėje Dievo Vaiko titulu ir išgy
venti savo tremties kelią, kaip 
gražų, nors kartais ir labai kompli
kuotą žaidimą.

Todėl, mieli tėveliai, nesakykite, 
kad skautų veikla yra tik žaidimas. 
Kaziuko mugės, parengimai ir ki
tokie skautų veiklos pasireiškimai, 
stovyklos, sueigos - visa yra labai 
prasmingas dalykas. Tik pagalvo
kite, kaip sunku vadovams, o ypač 
vadovėms, po sunkių dienos darbų, 
turint savo šeimas ir įvairius, kar
tais net labai svarbius, kitus įsipa
reigojimus, surasti laiko ir “žaisti” 
su “svetimais” vaikais, kurie ne
moka nei ędatos įverti, nei gražiai 
net savo vardą parašyti. Ateina 
sykį graži sesulė 15-metė prie ma
nęs ir klausia, kaip ji turi parašyti 
savo vardą lietuviškai “Laimutė”? 
Klausiu: “Ar tavęs namie tėveliai 
lietuviškai nemoko?” Atsakė ji 
man angliškai: “Jie neturi laiko 
niekad”. “O ką jie daro šventadie
niais, ar nebūna su tavim?” Ir 
gaunu atsakymą: “0, jūs žinot, 
sese, mano tėvai yra kaip visi lie
tuviai - savaitgaliais geria, sve
čiuojasi, man su jais būti neįdomu!”

Sugėlė širdį, nėra tai retas 
atvejis. Lietuvių tėvų jaunimas 
ieško lietuviškos skautybės kelių, 
ateina kas met vis gausesniais bū
riais ir prašo vadovių - išmokyt 
juos žaisti didįjį žaidimą! Todėl, 
mes, vadovai, ir turim ir norim būti 
su jais!

Kviečiu visus tėvelius - buvusius 
veiklius skautijos eilėse, sugrįžti 
skautauti, kartu žaisti su savo vai
kais ir mokyti juos gyventi Dievo, 
tėvynės ir artimo tarnybai.

*
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"UODYNO" IŠKYLA

Apklota erdvės tamsumu, sėdžiu 
pasislėpusi po dideliu paparčio 
lapu. Kokia tyla!

- Tikrai mirsime badu, - pasidali
nau mintimis su uodų šeimos na
riais, - jei šį savaitgalį neatvažiuos 
daugiau skautų šeimų padirbėti 
Rako stovyklavietėje.

- Jau man tavo pesimizmas įky
rėjo. Pakentėk. Už dviejų savaičių, 
Rako skautų, skaučių stovykloje, 
tikrai mums bus puota.

- 0 kur iki to laiko gausime to 
skanaus lietuviško kraujo?

- Tylėk! Kas darosi?! Žemės dre
bėjimas! Gelbėk, vos nuo paparčio 
nenukritau! Kas čia per milžiniškas 
gyvulys ant kelio - tokios žiaurios 
blizgančios akys beveik visą mišką 
apšviečia.

- Ak, ar tu visados toks kaimie
tis9 čia ne gyvulys, čia autobusas.

- Negaliu sulaukt, kol to autobu
so durys atsidarys, - pasakė trečias 
uodas, seilę varvindamas.

- 0 aš galiu iškentėti, - atsakė 
mūsų intelektualas uodas. Pir
miausia gaukime žinių, kodėl jie 
atvažiavo, tada pranešim kitiems 
apie šituos skanumynus. Išsiskirs- 
tykime! Susitiksime už dviejų die
nų pasidalinti įspūdžiais.

Pasirodo, kad atvažiavo iš Čika
gos Aušros Vartų tunto dalis į 
“Uodyno” iškylą birželio mėn. 
21-23 dienomis. Dalyvavo 36 skau
tės ir vyr. skautės kandidatės. 
“Uodyno” iškylos viršininkė - s. 
Regina Vaitkevičienė, vyr. sk. 
kandidačių globėja - ps. Irena Še- 
relienė, iškylos programos vedėja - 
v.sl. Nora Sugintaitė, o iškylos 
komendante - psl. Milda Vaitkevi
čiūtė.

Atvažiavusios 1 valandą nakties, 
susitvarkėm skiltimis ir pasista

tėm palapines. Keliamės 8:30 v. 
ryto - atrodo anksti, bet Rako sto
vyklavietėje yra nuodėmė vėlai 
miegoti - juk mums miegalėms šią 
nesvietišką valandą pro palapinės 
durų plyšį jau stipriai šviečia saulė.

Girdisi aštrus, nemalonus švil
pesys: “Mankšta!”

- Sakoma, kad žmonės turi dau
giau proto už mus, - pasisakė in
telektualas uodas, - betgi staiga 
visi išlindo iš palapinių ir pradėjo 
visaip kraipytis, šokinėti, nepaten
kinti murmėti!

Po normalios dienotvarkės (pus
ryčių ir gairės pakėlimo) vyko visų 
mėgiami užsiėmimai. Visos skau
tės apsirengė, pasiruošusios pra
eiti bet kokį Rako brūzgyną, vaba- 
luotą pievą, ar pelkę. Sužinojusios, 
kad tiktai dviejų mylių iškyla, 
manė greitai perbėgti ir sugrįžti, 
betgi nepagalvojo, kad iškylos 
metu reikės padirbėti. Sesės turėjo 
atlikti visokiausius uždavinius: 
sekti kelio ženklus, surasti paslėp
tus laiškus, kurie apėmė medžių 
aukščio sprendimą, morzės laiškų 
iššifravimą, mazgų rišimą, topo
grafiją, gamtos pažinimą bei pirmą^ 
pagalbą. Tuo pačiu laiku reikėjo ne 
tik sekti kelio ženklus, bet antroje 
iškylos dalyje surasti įvairia nai
vius raikščius, ir tikrą taką uostant 
ištrintus svogūnais medžius.

Nors visos grįžo pavargusios, vis 
tiek sesės skautės turėjo būti 
linksmos ir nenustoti vilties - jau 
laikas joms susirasti malkų ir lau
žavietę lauko virtuvių pasiruoši
mui. Skaniai pavalgius, vėl vyko 
užsiėmimai. Pirmoje dalyje skau
tės buvo mokomos, kaip įsirengti iš 
miško medžiagos smulkius stovyk
linius reikmenis ir surasti pasaulio 
šalis naudojantis gamtos ženklais. 
Antroje dalyje, atlikusios paskir
tus uždavinius, įsigijo iškylautojos
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ir stovyklos virėjos specialybes. 
Vyriausia skaučių skiltis, jau paty
rusi specialybių srity, nuėjo į gražų 
lauką, prisirinko kibirą laukinių 
žemuogių, pynė ramunių ir kitų 
laukinių gėlių vainikus ir šiaip gro
žėjosi gamta. 0 vyr. skaučių kan
didačių grupė sunkiai dirbo dažy- 
damos virtuvės pastatą.

Atrodo, kad tik pavalgėm pietus 
ir vėl laikas ruošti lauko virtuves 
vakarienei. Gal ne visos suprato, 
kodėl reikia vargti ir rūpintis dėl 
tų lauko virtuvių, bet tikiuos, kad 
kas nors suprato, jog programos 
vedėja šioje iškyloje norėjo supa
žindinti skautes su visais stovykli
nio gyvenimo bruožais - pasidaryti 
tikromis miško skautėmis.

Po vakarienės buvo laiko 
atsipūsti, pailsėti. Po to vyko įspū
dingas gairės nuleidimas, kurio 
metu dvi “Jūratės” draugovės se
sės, Irena Janickaitė ir Dana Jo- 
nušaitytė, davė skautės įžodį. Jos 
abidvi buvo “Uodyno” iškylos sesių 
vainikuotos gamtos karalaitėmis - 
su ramunių vainikais.

Vakarui atėjus, susėdusios ma
žam rately, padainavom, pasiruo
šėm laužui, išmokome naujų dainų:

“Žalia pieva, lygumėlis,
Baltas baltas kranto smėlis, 
Tyliai teka Nemunėlis į marias”.

Ir vėl daina, virpantys saulės 
spinduliai dar skverbiasi tarp 
aukštų ąžuolų, ir gamtos grožis 
kelia tėvynės ilgesį. Laikas bėga.

Laikas nukeliauti į laužavietę 
ant ežeriuko kranto. Pradėjom žą
sele keliauti ir teko prie kelio ke
liom minutėm atsisėsti ir stebėti 
oranžinį saulėlydį, skęstantį už žo
lėtų kalnelių.

Laužas paliko ypatingai gražų 
įspūdį. Čia pat tykus, ramus ežero 
vandenėlis - net mažo akmenuko 
įmetimas būtų kaip atominis spro
gimas. Vandens vabalėliai slysta 
vandenyje prie kranto, palikdami 
raibuliavimus. Dangus temsta. 
Keliauja laužo kibirkštys į dangų. 
Laužas baigiasi:

“Ateina naktis...”

mintys apie gyvenimą, gamtos 
grožį, skautavimą...

Grįžus į stovyklavietę, radome 
šeimininkių mums paruoštos šiltos 
arbatėlės ir sumuštinių - tai pasi
stiprinti nakties žaidimams. Buvo 
pravesti tipiški Lituanicos skautų 
stovyklos puolimai, gaila tik, kad 
ten nebuvo brolių. Koks nusivyli
mas, kai skautės atsargiai nuslin- 
kusios ant visų kojų ir rankų pro 
paparčių tankumyną buvo vyr. 
skaučių kandidačių pagautos, o ne 
brolių!

Vėl girdisi garsus švilpesys: 
“Tyla!” Visi šnekėjimai, dundėji
mai išnyksta, lieka tik varlių 
krioksėjimas.

Sekmadienis pasižymėjo gairės 
pakėlimu/nuleidimu, palapinių 
griovimu, ir ypač susikaupimo va
landėle. Nesant kunigo, kuris au
kotų Šv. Mišių auką, susitelkėm 
rimtai, ramiai susimąstymo valan
dėlei. Sugiedojome “Kaip grįžtan-

- Tu, Jonai, ir vėl pavėlavai. Ar 
nežinai kada prasideda sueigos?

- Ne. Kai ateinu visi jau būna iš
sirikiavę, tai ir nepastebiu.

Uodyno iškyloj įžodį davusias 
seses I. Janickaitę ir D. Jonušai- 
tytę sveikina psl. B. Tamulynaitė, 
psl. K. Sinickaitė ir v.sl. N. Sugin- 
taitė.

čius namo paukščius” ir “Sutelk 
mus Viešpatie būrin”.

“Neklausk ar upė nori tekėti - 
Ji teka!

Neklausk ar tauta nori gyventi - 
Ji gyvena!

Mano tauta, kaip upė - Ji gyvena 
ir teka!”

Ir taip visos 36 skautės ir vado
vės, nors ir išsekusios energijos, 
grįžo prie mūsų Jaunimo Centro 
pilnos gražių prisiminimų, naujų 
skautišku žinių ir su gausesniu pa
žįstamų veidų skaičiumi.

vyr.sk. v.sl. Nora Sugintaitė

Dalyvių akyse atsispindi gilios
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Tarptautinės stovyklos "Unity 74" vaizdai. Nuotraukos s. G. Matonienės

PRISIMINUS
TARPTAUTINĘ

STOVYKLĄ - 
’’UNITY" 74"

ŠEŠTADIENIS, BIRŽ. 29 D. Po 
lietingos nakties stovyklautojai 
rinkosi į estų stovyklavietę prie 
Lakewood, New Jersey. Veik visi 
jau buvo suvažiavę prieš piet ir 
sunkiai darbavosi statydami pala
pines, vartus, tvoras ir kitus įren
gimus bei papuošimus, šeštadienio 
oras pasitaikė puikus ir bematant 
išdžiovino permirkusį pušynų. Po 
pietų stovyklų oficialiai atidarėme. 
Vakare įvyko pirmas bendras lau
žas. Jo tema: mano tėvų žemė. 
Kiekviena tautybė pristatė save su 
šūkiais, dainomis ir pasirodymais. 
Vieni rimtesni, kiti humoristiniai, 
bet visi įdomūs ir skirtingi, nes juk 
suvažiavo čia šešių tautybių atsto
vai; lietuviai, latviai, estai vengrai, 
lenkai ir ukrainiečiai. Kiekvienos 
tautybės buvo 20-25 asmenų. Lie
tuvių skaučių buvo 10. Be jų buvo 
dar keturios vadovės bendrame 
stovyklos arba skaučių pastovyk- 
lės štabe. Skautų buvo 9 ir du va
dovai bendrame ir skautų štabe. 
Viso mūsų lietuvių buvo 25; gražus 
skaičius.

SEKMADIENIS, BIRŽ. 30 D. 
Šiandien vengrų diena. Vėlyvą 
popietę stovykla rinkosi dalyvauti 
vengrų programoje. Buvo įdomi 
paskaita, paįvairinta skaidrėmis, 
apie vengrų tautos pradžią, įvai
rius raštus ir 1.1. Į paskaitą įdomiai 
buvo įpinta kiaušinių marginimas, 
raštų reikšmė bei panašumas kitų 
tautų raštuose. Kiekvienas susida
rė įspūdį, kad nors ir visi skiria
mės, bet yra daug panašumo tarp 
mūsų visų. Po paskaitos sekė 
vengrų tautinių šokių ir dainų 
pynė. Ir kaip jie gražiai šoko! (tarp 
kitko; visi vyresnieji vengrų skau
tai turi priklausyti tautinių šokių 
grupei). Vakare apšviestoje aikš
telėje įvyko tautinių šokių vakaras.
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TARPTAUTINĖ SKAUTŲ IR 
SKAUČIŲ STOVYKLA "UNITY” 
74” birž. 29 d. 1971 m. - liepos 7 d. 
1974 m. Lakewood, New Jersey.

(Pirm, ir antr. eilėse) - Estų 
skautai-tės; (treč. eilėje) - Vengrų 
skautai-tės; (ket. ir penkt.) - Latvių 
skautai-tės; (šešt. ir sept.) - Lietu
vių skautai-tės; (ašt. ir dėvint.) - 
Lenkų skautai-tės; (iš abiejų pusių 
■ anuose) - Ukrainiečių skautai-tės.

’■notrauka: Latvio vad. M. Kimenis

Tarptautinės Stovyklos UNITY 
'74 Lietuvių Reprezentacinio Vie
neto Skautai ir Skautės ir Vadovai.

(Pirm, eilėje iš kairės) Rasa 
Bobelytė - N.Y., sk-čių skilties 
skiltininkė; Debra Didžbalytė - 
N.J., Vida Bendžiūtė - Pa., Jolita 
Gudaitytė - N.Y., Audronė Kati- 
naitė - N. Y., (antr. eilėje) Nida 
Bačkaitytė - Va., Alė Kvedaraitė - 
N. J., Adutė Bulotaitė - Conn., Rasa 
Vilgalytė - N.Y., vieneto vadovės

pavaduotoja, Audra Aleknaitė, III., 
(treč. eilėje) Rytas Vilgalys, N.Y., 
sk-tų skilties skiltininkas; Andrius 
Danta - Pa., Lucius Strazdis - N. Y., 
Algis Liobis - N.J., Vytas Surdė- 
nas - Pa., (ket. eilėje) s. Kazys Ma
tonis - N.J., vieneto vadovas, ps. 
Rimas Zinas - Pa., stovyklos ko
mendantas; Vytas Rubonis - N.J., 
Algis Bražinskas - N.J., Tomas 
Lora - N.Y., Kęstutis Mašalaitis - 

Pa., (penk. eilėje) s. Vanda Alek
nienė - III., stovyklos įrengimų ir 
papuošimų vadovė; v.sk. Milda 
Kvedarienė - N.J., Taut, šokių mo
kytoja ir tarptaut. parodėlės vado
vė; v.sk. v.si. Rasa Lukoševičiūtė - 
Quebec, Ca., laužavedė; s. Gilanda 
Matonienė - N. J., vieneto vadovė ir 
sk-čių pastovyklės viršininkė.

nuotrauka: Latvio vad.'M. Kimenis
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Visos tautybės pašoko bent po tris 
šokius, į kai kuriuos įtraukdami 
dalį kitų skautų, skaučių. Visi da
lyvavo pasipuošę savo tautiniais 
rūbais, tad tikrai buvo įspūdingas 
margumynas. Būtumėme ilgiau 
linksminęsi, bet negailestingas lie
tutis pradėjo krapinti, tad reikėjo 
skubiai išsiskirstyti, kad tautiniai 
rūbai nesušlaptų.

Nors pusryčiai buvo visiems 
įprasti, pietūs ir vakarienė buvo 
daugiau “vengriški”. Tautybės 
dienoje reikėjo visai stovyklai pa
rūpinti (išvirti!) savo “tautiškų” 
valgių pietums, vakarienei bei pa
vakariams. Tad kasdien valgėme 
lyg skirtingame restorane.

PIRMADIENIS, LIEPOS 1 D. 
Šios dienos rytas buvo skirtas 
sportui ir. žaidimams. Spardėme 
futbolą, žaidėme tinklinį, kvadratą, 
kovėmės ežere dėl taukuoto arbūzo 
bei kitus žaidimus žaidėme.

Šiandien estų diena. Vakarop 
rinkomės aikštėn, kur estų skautai 
ir skautės atliko savo programą. 
Programa buvo pristatyta kaip 
vaidinimėlis su įpintomis tradicijo
mis, šokiais, dainomis ir vidurva
sario šventės apeigomis. Visa sto
vykla buvo įtraukta į estų liaudies 
žaidimus, kurie, atrodo, visiems 
patiko, nes ilgiau pasėdėjus buvo 
smagu ir palakstyti. Vakare įvyko 
liaudies dainų laužas. Teko išgirsti 
įvairiausių dainų: liūdnų, linksmų 
(ypač ukrainiečių!) ir kitokių. Vė
liau naktį prasidėjo naktinis žaidi
mas, kurį paruošė specialiai atvykę 
lenkų skautai vyčiai iš New Yorko. 
Nors įmigusiems nesinorėjo keltis, 
tačiau išsijudinus ir išsibudinus 
visi su entuziazmu žaidė. Žaidimas 
buvo miške išvedžioto šniūrelio 
sekimas su įvairiomis kliūtimis bei 
paįvairinimais, sargybiniais ir t.t. 
Be to, kiekvienam žaidėjui reikėjo 
neštis po pripūstą balioną. Savo 
balioną reikėjo išsaugoti, o sutiktos 
kitos grupės, einančios į priešingą 
kryptį, reikėjo bandyti susprog
dinti. (Pabandykite tamsią naktį 
per krūmus eiti su pripūstu ba
lionu!).

ANTRADIENIS, LIEPOS 2 D. 
Mažai miegojusi stovykla pajudėjo 
autobusais į Kutztown, Penn., 
“Pennsylvania Dutch Folk Festi
val”. Stovykloje liko tik skeletinis 
štabas, kuris, tarp kitko, lababsun- 
kiai dirbo tą dieną. Buvo vežamos 
šiukšlės, atvežami šiukšlėms pa
dėti prietaisai bei atliekami kiti 
susirinkę nemalonūs darbai. Gaila, 
kad nebuvo stovyklautojų! Liku
sieji stovykloje valgėme vengriš- 
kus-estiškus pietus. Skautai ir 
skautės buvo nusivylę kelione į 
Kutztown. Diena pasitaikė negai
lestingai drėgna ir karšta. Pačiame 
festivalyje nieko perdaug ypatingo 
nebuvo. Pamoka ateičiai! Vakare 
rinkomės aplink ežerą, šešiuose 
atskiruose lauželiuose, diskusijoms 
ir pasikalbėjimui. Visų tautybių 
skautai, skautės buvo sumaišyti, 
kad nebūtų kuri viena grupė prie 
lauželio. Diskusijas pradėjo ir jas 
tam tikra kryptimi vedė diskusijų 
vadovai-štabo nariai. Buvo bando
ma sužinoti iš pačių skautų, skau
čių, ką jie galvoja apie šio pobūdžio 
stovyklas, šią stovyklą, jų pačių 
stovyklas, priklausymą etninei 
grupei, dalyvavimą tos grupės 
kultūriniame gyvenime, antros 
kalbos mokėjimą ir t.t. Visose gru
pėse vyko labai gyvos ir įdomios 
pačių skautų, skaučių diskusijos. 
(Tik mano grupėje pasitaikė visi, 
turbūt, patys tyliausieji, nes tru
putį buvo sunkoka juos išjudinti. 
Bet išjudinus ir pas mus gyvai pa
kalbėta). Bendrai, atrodo, kad sto
vykla visiems labai patinka ir visi 
nori panašių stovyklų daugiau 
matyti.

TREČIADIENIS, LIEPOS 3 D. 
Latvių diena, tačiau ryte dalyva
vome skautiško nagingumo žaidi
muose. Statėme palapines, siuvo
me sagas, statėme laužus ir t.t. 
Skiltys šiam užsiėmimui buvo su
darytos iš visų tautybių. Vėliau 
dalyvavome latvių programoje, 
kurios tema buvo metų laikai ir 
ypač šv. Jono nakties apeigos: pa
pročiai, dainos, šokiai ir žaidimai. 
Visi išmokome bent vieną kiekvie
nos tautybės dainą. Latviai buvo 
labai nustebinti, kad lietuviai ir 
ukrainiečiai jų pamokytas dainas 

greitai išmoko ir garsiai dainavo. 
Sakė: “Geriau už mus dainuojate!” 
Mūsų skautai ir skautės nustebo, 
kad galime gana daug suprasti 
latviškai (skaitant). Vakare įvyko 
bendras laužas su įprastais pasiro
dymais, dainomis ir šūkiais. Po 
laužo mūsų skautės ir skautai dro
žė į virtuvę bulvių skusti, nes, 
brolyt, rytoj mūsų diena! Reikia 
pasiruošti ir padėti šeimininkėms, 
kurios atvyks rytoj stovyklai su
ruošti lietuviškus pietus ir vaka
rienę. Sakoma, kur du stos, dau
giau padarys, tai ką jau kalbėti 
apie 2Q skautų, skaučių, kurie 
bematant suskuto 100 svarų 
bulvių. Net trys estai skautai buvo 
atėję vakare bulvių skusti!!!, 
ourbūt, mūsų sesėms padėti.

KETVIRTADIENIS, LIEPOS 4 
D. Ryte trumpai paminėjome 
Amerikos Nepriklausomybės Die
ną. Valgyklą papuošėme žaliom 
rūtom ir tautiškų raštų pakabini
mais. Pietų ir vakarienės metu 
grojo lietuviška muzika. Lietuvių 
dienos programai pasidalinome į 
šešias grupes, išsidėsčiusias aplink 
ežerą. Patys skautai ir skautės 
pravedė 12 min. pašnekesius- 
paskaitėles, paįvairintas paveiks
lais, žemėlapiais ir kt. Pašnekesių 
temos: geografija, istorija, liaudies 
papročiai, liaudies muzika, senovės 
lietuvių tikyba, vėliau krikščiony
bė, žymūs lietuviai Amerikoje ir 
kitur. Skautai, skautės patys pasi
ruošė savo temoms ir pasigėrėtinai 
jas pristatė lankančioms grupėms. 
Visa stovykla buvo paskirstyta į 
šešias grupes. Pašnekesiai prasi
dėjo tuo pačiu metu; po 12 min. 
grupė ėjo į sekantį punktą, kur 
vyko kitas pašnekesys. Mūsiš
kiams teko viską kartoti šešis kar
tus, bet mažesnėmis grupelėmis 
buvo jaukiau ir nesudarė ilgos 
paskaitos įspūdžio. Vėliau šokome 
tautinius šokius, padainavome 
kelias dainas ir visą stovyklą išmo
kėme “Ant kalno gluosnys”. Po 
pietų sekė įvairių rankdarbių 
mokymasis. Pasirinkimas buvo 
didelis: dešimt skirtingų užsiėmi
mų, nuo drožinėjimo ir odos apdir
bimo ligi margučių marginimo 
ukrainiečių stiliumi. Kiekvienas 
stovyklautojas galėjo pasirinkti
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keteras sritis. Vakare įvyko tau
tosakos laužas. Po šios dienos lie
tuviai skautai, skautės jautėse šiek 
tiek pavargę. Diena mums pasitai
kė ypatingai karšta. Pora liaudies 
žaidimų (šokių) palikome vakarui, 
nes jautėme, kad jei ne kiti, tai gal 
mes patys sukrisime.

PENKTADIENIS, LIEPOS 5 D. 
Lenkų diena. Jie savo programoje 
pristatė lenkų muzikos istorijų, 
pradedant primityviais barškalais 
ir būgnais, vartotais prieš šimtus 
metų ligi dabartinės populiarios 
“rock” muzikos. Programą paįvai
rino liaudies šokiais, į kuriuos 
įtraukė ir žiūrovus. Muzika dalimis 
buvo įrekorduota, dalimis išpildo
ma elektroniniais vargonais, ku
riais jų skiltininkas puikiai grojo. 
Reikia pastebėti, kad lenkų skautai 
ir skautės yra labai drausmingi ir 
stropūs. Laužuose dalyvauja apsi
rengę pilnomis uniformomis, nes 
pas juos taip priimta. Stovykloje 
lenkams teko pravesti vieną laužą. 
Pas juos priimta, kad laužą už
degtų tą dieną nusipelnęs skautas, 
skautė. Prie, laužo susirenkama 
tyliai, be šūkavimų ir lempučių 
deginimo. Po laužo tyliai išsiskirs- 
toma, be švilpukų, šūkavimų ir ra
ginimų. Bendrai jų pasirodymai 
yra labai rimti. Tą teko pastebėti 
per visus laužus. Šis jų vedamas 
laužas nepasižymėjo ypatingu 
smagumu, gal tai laužavedžio 
ypatybė. Po pietų prasidėjo “savi
valdybės diena”. Skautai, skautės 
buvo išsirinkę komitetą, kuris, su
planavęs tolimesnę penktadienio 
programą, ją pristatė stovyklos 
štabui ketvirtadienio vakare pa
tvirtinimui. Programa buvo dau
giausia sporto žaidimų pobūdžio. 
Vakare įvyko šokiai. Grojama 
įvairi muzika: nuo tango, polkos 
ligi “rock”, pačių stovyklautojų, 
orkestrėlio. Šokiai labai smagiai 
praėjo, nes visi šoko ir nieko nerei
kėjo raginti. Net ir vadovai šoko, i

ŠEŠTADIENIS, LIEPOS 6 D. 
Šio ryto programa ukrainiečių 
rankose. Pradėjo programą prista
tydami stovyklos viršininkui jų 
tradicinę duoną “kulach”, o kitoms 
tautybėms po puokštę gėlių. Supa
žindinę stovyklą su jų tautiniais 

rūbais, pasidalino į šešias grupes 
aplink ežerėlį ir programą atliko 
panašiai kaip ir mes. Programoje 
buvo ukrainiečių padavimai, tau
tosaka, liaudies papročiai, dainos, 
muzikinis instrumentas “bandūra”, 
jų skautų organizacija ir galop keli 
tautiniai šokiai, kuriuos visiems 
teko išmokti ir šokti; gana sunku! 
Šeštadienio popietėje stovyklą už
plūdo lankytojai: tėvai, draugai, 
visų skautų organizacijų vadovai ir 
t.t. Svečiams buvo paruošta spe
ciali programėlė, kurioje kiekviena 
tautybė turėjo 20 min. atlikti tau
tinių šokių-dainų pynę. Vėliau 
įvyko arbatėlė (priėmimas) visiems 
svečiams skautininkams. Po to 
sekė mišios katalikų skautams, 
skautėms. Prieš laužą prasidėjo 
liaudies žaidimai-šokiai, kuriuos 
ant greitųjų suorganizavo vengrai. 
Sutemus prasidėjo paskutinis šios 
smagios stovyklos bendras laužas. 
Laužą uždegė kiekvienos tautybės 
skautas ir skautė, paleisdami savo 
kalba šūkį, kuris daugiausia turėjo 
bendro su nepriklausomybės atga
vimu jų tėvynėms. Kai kurie pasi
rodymai buvo linksmi, kiti kiek 
rimtesni. Laužo metu gretimoje 
pievelėje teko pašokti beveik visų 
tautybių šokių, kurie daugiau tin
kami didesnėms grupėms, pav. 
“kalvelis”. Laužui gęstant rinko
mės į ratą ir vėliau į mažesnius 
draugystės ratelius ir jau liūdniau 
užbaigėme paskutinį laužą. Rytoj 
teks jau skirstytis.

SEKMADIENIS, LIEPOS 7 D. 
Tvarkėmės ir rengėmės vykti 
namo. Lygiai 12 vai. visa stovykla 
susirinko apsirengę tvarkingomis 
uniformomis paskutiniam vėliavų

- Kuo dabar tikėti? Draugininke 
sako, kad lenkai Žalgirio laimėjimą 
sau pasisavino, o laikrašty parašy
ta, kad “Žalgiris” laimėjo prieš 
New Yorko skautus! 

nuleidimui ir stovyklos uždarymui. 
Leidžiantis vėliavoms nuaidėjo 
visų tautybių himnai. Paskutines 
nuleido Amerikos ir Kanados vė
liavas, palydėdami trimito garsais. 
Įteikėme stovyklos viršininkui 
estui Harry Tarmo “Unity 74” vė
liavą. Padėkota pastovyklių vado
vams ir kt. Vengrų vadovas sutri
mitavo, papūtė ragu į keturias 
pasaulio šalis, ir, tvarkingai išžy
giuodami pro stovyklos vadovybę, 
pabirome į keturias pasaulio šalis.

Šioje stovykloje mokėme kitus ir 
patys daug ko išmokome bei paty
rėme iš kitų. Mūsų skautai, skau
tės patyrė, kad ne jie vieni lanko 
šeštadienines mokyklas, šoka tau
tinius šokius ir priklauso savo tau
tybės skautu organizacijai. Taip 
daro ir visi kiti, bent šioje sto
vykloje dalyvavusieji. Išmokome 
kitų tautų šokių, dainų, pamatėme 
jų tautinius rūbus, išmokome apie 
jų tautas, papročius ir šį tą apie 
kalbas. Skautavome, stovyklavo
me, dainavome, draugavome ir 
prasmingai bendravome. Visiems 
dalyviams ši stovykla paliko neuž
mirštamų įspūdžių, ir visi jie malo
nūs. Čia nebuvo jokių nesutarimų, 
susikirtimų, jokių drausmės pro
blemų ir baudimų bei kitų nemalo
numų, kurių kartais pasitaiko sto
vyklose. Jau seniai stovyklauju ir 
daug kur teko būti, bet,/ turbūt, 
neklysiu išreikšdamas visų sto
vyklavusių nuomones, kad tai buvo 
skautiškiausia, drausmingiausia, 
smagiausia ir ilgiausiai prisiminti
na stovykla. Tai buvo mano sma
giausia stovykla!

s. Kazys Matonis
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"PILĖNU" BROLIAI TAIP PAT 
STOVYKLAVO

Clėvelando Pilėnų Tunto vasaros 
stovykla įvyko šiais metais Clen- 
dening stovykloje, netoli New 
Philadelphia, Ohio. Stovykloje 
dalyvavo keturiolika skautų: as
tuoni Vytauto dr-vės skautai ir šeši 
Mindaugo dr-vės skautai vyčiai 
kandidatai. Kęstučio dr-vės vilkiu
kai kartu negalėjo stovyklauti, nes 
buvo per jauni pagal stovyklavie
tės taisykles. Nors ir buvo ne tiek 
skautų, kiek yra įprasta, visi, kurie 
dalyvavo, buvo labai patenkinti 
stovykla.

Stovykla buvo kitokia negu pa
prastai būna; skautai turėjo būti 
savarankiškesni, ir užtat tas nedi-
delis būrelis skautų dirbo kartu, 
broliškai. Stovyklą organizavo ir 
pravedė komendantas Remigijus 
Belzinskas, kuris davė vyčio įžodį 
po stovyklos. Stovykloje buvo ir 
vyresnių vadovų: ps. Eugenijus 
Jakulis, ps. Vytas Staškus ir ps. 
Jonas Pažemis. Brolis Jakulis pa
dėjo įvesti stovyklos gyvenimą į 
vėžes, bet po to brolis Remigijus 
savarankiškai pravedė stovyklą. 
Skautams vyčiams kandidatams 
buvo, paskirtos pareigos, ir jie pa
dėjo pravesti stovyklos programą. 
Skautai patys turėjo paruošti savo 
maistą ir virtuvines pareigas visi 
gerai atliko. Keli skautai gavo 
Merit Badge už virimą.

Merit Badge - specialybės 
ženklų - programa yra svarbi dalis 
visos Clendening stovyklos, kurią 
praveda ir kuriai vadovauja Cleve
land© rajono skautai ir jų vadovai. 
Su mumis stovyklavo kitų Cleve
land© rajono amerikiečių skautai, 
iš viso apie septyniasdešimt. Ame
rikiečiai skautai, o ypač vadovai, 
labai domėjosi lietuvių skautų san
tvarka. Mūsų broliai įsigijo plau
kymo baidarėmis, pionerijos, plau
kimo ir virimo specialybių ženklus.

Baigiame ruošti pietus Pilėnų Susikaupę Pilėnų tunto skautai 
stovykloje. vyčiai.
g|l s.v. R. Belzinsko nuotr. V- Bacevičiaus nuotr.

A. Mackevičiaus raportas ps. J. 
Pažemiui Pilėnų stovykloje.

V. Bacevičiaus nuotr..
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Pilėnų tunto Clevelande, pavyz
dingiausias skautas - geras virėjas 
A. Spirikaitis.

V. Bacevičiaus nuotr.

Šeši broliai nuplaukė vieną mylią, 
ir mūsų Linas Puškorius atplaukė 
pirmas iš visos Clendening sto
vyklos.

Mes turėjpme ir savo atskirą 
programą: sportavome, kelis sy
kius ėjome į iškylą, mokėmės 
skautiškų specialybių. Buvom iš
plaukę baidarėmis, net galvojom 
nuplaukti į kitą krantą ir ten per
nakvoti, bet pakilo tirštas rūkas ir 
mes turėjome grįžti į stovyklą. Visi 
stovyklautojai ėjo į dešimties my
lių žygį, kurio metu reikėjo atlikti 
tam tikrus skautiškus uždavinius, 
pvz., pastatyti apsaugą nuo lietaus, 
sukrauti laužą ir t.t.

Vakare turėdavome laužą; kelis 
sykius turėjome naktinius žaidi
mus. Savaitės pabaigoje dalyvavo
me bendrame lauže, per kurį buvo 
paskelbta, kad brolis Aleksas Spi
rikaitis buvo Pilėnų Tunto “Scout 
of the Week”. Brolis Spirikaitis 

taipogi stovykloje išlaikė trečiojo 
patyrimo laipsnio egzaminus ir 
davė įžodį. Iš abiejų draugovių 
buvo išrinkti pavyzdingiausi skau
tai: skautas Jonas Janavičius ir 
skautas vytis kandidatas Linas 
Puškorius.

Stovyklautojus aplankė Nerin
gos tuntininkė Nijolė Kersnaus- 
kaitė, ps. Eglė Giedraitytė, vyr. sk. 
Sofija Gruzdytė, v.s. VI. Bacevi
čius, ir penki skautai vyčiai. Kitą 
vasarą tikimės stovyklauti su Ne
ringos sesėm ir su skautais iš 
Detroito ir Chicagos. Kai daugiau - 
tai ir smagiau, bet mes šiais metais 
daug ką pasiekėm: daug išmokom 
ir žinom, kad labai-maloniai ir bro
liškai gali stovyklauti ir nedidelis 
būrelis lietuvių skautų.

s.v. kand. Arvydas Mackevičius 
Clevelando “Pilėnų” tuntas

ERELIU SKILTIS 
AUKSAKALNYJE

Tą istorinę Auksakalnio stovyk
los dieną, kai vyresnės skautės 
davė įžodį, mes ruošėmės ilgai iš
kylai. Po pusryčių susipakavome 
kuprines ir vienuoliktą valandą iš
važiavome į Big Pine Fiat.

Iš ten pradėjome mūsų kelią - 6 
mylias nuo kalnų žemyn. Saulė 
kepina. Labai karšta ir taip norisi 
gerti. Štai ir upelis, prie kurio 
apsistojame. Tuojau numėtėme 
batus ir sumerkėme karštas, nu
vargusias kojas į šaltą kalnų van
denį. Papietavę, iškeliavome toliau 
dar 4 mylias iki Deep Creek. Norė
jome surasti gilesnę vietą mau
dytis. Aplink skraidė mažos musy
tės ir varė mus iš proto.

Povilas Kiškis ir Saulius Vizgir
da surado 3 pėdų įdubimą ir mes 
tuoj į jį supuolėme. Linas Butkys ir 
aš paėję toliau suradome labai gilią 
vietą. Visus pasišaukę ir norėjome 
nuo aukštų akmenų nerti į vandenį, 
bet buvo baisu, tai tik aš vienas iš
bandžiau. Ten išsimaudę, ėjome 

atgal. Vėl kovojome su musytėmis 
ir jautėmės kaip Don Kichotai.

Vakarienę ant lauželių virėmės 
patys. Tai buvo skaniausia vaka
rienė! Buvome taip išalkę, kad 
nieko neliko! Susitvarkę, sulindo
me į miego maišus ir tuojau užmi
gome.

Išaušus rytui, pradėjome ruoštis 
pusryčius. Lašinukai degė, kiauši
niai lipo prie keptuvės, bet vistiek 
mums buvo skanu. Pavalgę, kad 
nereikėtų plauti, norėjome savo 
puodus paskandinti upelyje, bet
juos išgelbėjo mūsų draugininkas, 
paklausdamas: “O kaip virsite kitą 
kartą?” Nutarėme išplauti ir neštis 
kartu.

Kalniškių tunto 
Erelių skiltis. Iš 
k. Linas Butkys, 
Tomas Balchas, 
Raimundas Šėkas, 
Povilas Kiškis ir 
Julius Žukas.

ps. D. Balčienės nuotr.

Ir vėl ėjome 6 mylias. Tik šį kar
tą jau turėjome lipti aukštyn į kal
nus. Pamatę mūsų sunkvežimį 
labai apsidžiaugėme. Jame radome 
šaltų gėrimų ir skanių sumuštinių - 
tai buvo mūsų mergaičių dovana. 
Užmiršę skaudančias kojas, lai
mingai sugrįžome į Auksakalnio 
stovyklą.

Tomas Balchas
Erelių skilties skiltininkas, 

Kalniškių tuntas, Los Angeles

V
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Svajonėms nėra laiko. Gintarie- 
tės susikaupusios klausosi paskai
tos Gintaro mokyklos Romuvoje.

prie ežero, Statėm ir išbandėm 
plaustus vandenyje, žygiavom per 
nežinomą mišką nežinoma kryptim 
nežinomais takais, kol pagaliau 
atsidūrėm prie nežinomo ežero. Po 
viso to buvo taip malonu grįžti į 
savo šlapias palapines (kurios iš 
tikrųjų buvo viena didelė bala) ir 
atsigulti į vandeniu žliaugiančius 
miegmaišius, užsidėjus drėgnus, 
šaltus naktinius baltinius. O rytą 
vėl išgirsti “šluš, šluš”, kai kišai 
koją į šlapius batus. Jautėmės kaip 
mažos antytės, gyvenančios van
denyje. Taip prabėgo beveik visa 
savaitė.

Pagaliau rugpiūčio 5 d., po dvy-

IR LIETUS LYJANT-
ŠYPSOJC bu j

PRISIMINIMAI IŠ ŠIOS 
VASAROS GINTARO 

MOKYKLOS

Oi, koks sunkus buvo pirmasis 
rytas Gintaro mokykloj!.. Nuėjom 
gulti, kai saulė, didelė ir giliai rau
dona, buvo tik pradėjusi kilti virš 
ramaus, vandens lelijom pasipuo- 
šusio, Lapės ežero (Fox Lake). O 
po trijų neramių valandų reikėjo 
vėl ristis nuo kietų, medinių, val
gykloje sustatytų, stalų ir pradėti 
pirmą rimto darbo dieną Gintaro 
Vadovių Mokykloje. Ji vyko Ro-
muvos stovyklavietėje, apsuptoje 
žaliaisiais Kanados miškais.

Visos jau iš anksčiau žinojom, 
kad mūsų laukia svarbūs darbai, į 
kuriuos mes dar nebuvom įpratu- 
sios. Bet greitai pripratom; tuoj po 
pusryčių mus suskirstė skiltimis ir 
liepė pasistatyti iš savo vietovės 
atgabentas palapines.

Viskas būtų buvę gerai, tik - ėmė 
lyti. Ir lijo tą savaitę penkias die
nas! Bet mūsų gera nuotaika ir 
entuziazmas nepradingo! mes to
liau kasdien virėm pusryčius ir 
vakarienes lauko virtuvėse, klau
sėmės įvairių skautininkų paskaitų

- Pirmais, antrais išsiskaičiuoti - 
Ir broliai ąžuoliečiai skaičiuojasi 
šios vasaros Ąžuolo mokykloje.

19

Gintarietėms komanda “Lais
vai!”, nors po lietaus įmir kušloj 
žemėj sunku net ir laisvai stovėti!
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likos valandų kelionės autobusu, 
grįžom į Chicagą išvargusios, dar 
drėgnais nuo begalinio lietaus rū
bais ir bagažais. Nori ar nenori, 
turi prisipažinti, kad namo grįžti 
visuomet malonu, nesvarbu, kur 
buvai ir ką. darei.

Lipdamos iš autobuso (iš viso po 
trijų savaičių stovyklavimo mums, 
chicagietėms), nusišypsojom ir vėl 
užtraukėm jau daug kartų dainuo
tą Gintaro mokyklos dainą:

Gintarietės, marš pirmyn, su daina 
linksmai,

Palapinės, stovykla, mums antri 
namai.

Darbas, pareiga mus šaukia 
mokytis kartu,

Ten, kur vilioja mus žali žolynai, 
Marš, marš, marš, marš - 

gintarietės, marš!

vyr.sk.pl. Raminta Jelionytė, 
KERNAVĖS tuntas, Chicaga

Ąžuoliečiai su savo vadovu v.s. 
Č. Kiliuliu ruošia vieną “Rodom- 
darom" stotį.

Romuvoje stovyklavusios 
paukštytės atėjo pažiūrėti ar gin
tarietės moka teikti pirmąją pa
galbą.

ATSISVEIKINAME SU
KRISTINA

Viena pati buriuoja prieš audrą, 
viena pati laivą valdo. Tai sesė 
Kristina Baumilaitė. Ji yra viena iš 
pirmųjų Jūrų skaučių Čicagos 
Nerijos tunte. Jaunutė įstojusi į 
jūreives, taip greit viską išmoko, 
Kad netrukus savas žinias jau ki

toms galėjo perduoti. Tris metus 
išbuvo laivo vadė, o vėliau paėmusi 
Nerijos tunto adjutantės pareigas, 
pavyzdingai jas ėjo iki dabar. Per 
tuos penkis Nerijos tunto gyvavi
mo metus, Kristinos skautiškumą 
ir nuoširdumą patyrė visos skau
tės.

Š.m. rugsėjo mėn. 29 d. sueigoje 

atsisveikinome su sese Kristina. 
Su gėlėmis, dovanomis ir gražiau
siais linkėjimais išleidome ją studi
juoti toli nuo mūsų - į Montanos 
valstiją. Tikimės, kad Kristina 
mūsų neužmirš, sugrįš dar į Čica- 
gą. Todėl ir linkime jai “Gero 
Vėjo!”

Jūra

20
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didžioji seimi

Lituanicos narsieji tinklininkai - 
sporto šventės nugalėtojai.

Tinklinio komanda 
“Vilties Va
nagai" laimėjusios 
prieš seses, 
nusileido Lituanicos 
broliams' ir 
suvirto ant “Vilties” 
stovyklos vir
šininkės sesės 
Ilonos Laučienės.

si. J. Namikaitės nuotr.

Sesės A. Vaičiulienė ir J. Zigai- 
tienė pasiruošę skristi į Rako sto
vyklavietę. Sužinojome, kad 
paukštytės joms uždavė darbą - 
nupiešti tikslų kelią į vilkiukų 
naują rajoną.

si. J. Namikaitės nuotr.

RAKO STOVYKLOJE

Bėkite iš vargo,
Bėkite iš dūmų, 
Kur drugelis margas 
Supasi ant krūmo!

Kur beržai, pušelės, 
Saulės spindulys...
Meldžias Visagaliui 
Lūpos ir širdis!

i* _
§ Ūkanose skęsta 

Didmiesčio garsai;
Laužo liepsnos gęsta, 
Tylūs vakarai...

Ežeras banguoja.
Žvaigždės danguje...
Ženki į rytojų
Mūsų skautija!

Rita

‘Dar po kelių stovyklų vieną 
gražų rytą ir mes tokie būsime”, - 
svajoja Lituanicos skautai žiūrė
dami i du naujus skautus vyčius - 
E. Andriušį ir D. Ramanauską.

s. A. Ramanauskienės nuotr.
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CLEVELANDE
Liepos mėn. s. S. Radzevičiūtės 

namuose įvyko skautininkių sueiga 
skirta buvusios Seserijos Vyr. 
Skautininkės v.s. dr. Dominikos 
Kesiūnaitės prisiminimui. Šiais 
metais suėjo 10 metų nuo jos mir
ties. Sueigą vedė ASS Pirm. v.s. S. 
Gedgaudienė.

Skaučių Neringos tuntas ir jūrų 
skautų Klaipėdos vietininkija sto
vyklavo prie Pymatuning eže
ro, Pa.

Oras prisitaikė prie gražios 
skautiškos nuotaikos. Skautės atli
ko daug praktiškų uždavinių, o 
jūrų skautai net regatoje dalyvavo. 
Šeši bebrai davė jūrų skautų įžo
džius. O po įžodžio... “Batus nusi
imt! Į vandenį žengte marš!” - su
komandavo jūrų budys A. Narbu- 
taitis. Ir žengė visi šeši jūreiviai 
tiesiai į ežerą, tolyn... gilyn... iki 
kaklo. Tai sena tradicija. Tuo jie 
turi įrodyti, kad jūrų skautai ir su 
drabužiais moka plaukti. Bravo 
mūsų jūreiviai - jie tikrai mokėjo 
plaukti!

Clevelando skautininkės sueigo
je pas s. S. Radzevičiūtę. (Stovi 
penkta iš kairės).

V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando Neringos tunto 
skautės eina į vėliavos nuleidimą. 
Priekyje komendantė vyr. skautė 
S. Gruzdytė.

s. V. Bacevičius

- Mama, mano tėvelis šiandien 
pasidarė mano brolis - jis davė 
skauto vyčio ižodį!

Clevelando Klaipėdos vietinin- 
kijos jūrų- skautai žengia tiesiai į 
ežerą sušlapinti savo naujus 
kaklaraiščius.

V. Bacevičiaus nuotr.
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KLAIPĖDOS VIETININKIJA

CIevelando Klaipėdos vietinin
kuos jūrų skautai surengė nuotai
kingą savaitgali prie Pymatuning 
ežero, į kurį pasikvietė ir vyresnes 
skautes. Savaitgaliui vadovavo 
jauni vadovai - jūrų budžiai A. 
Narbutaitis ir E. Klimas. Abu Šie 
broliai jau yra baigę inžinerijos 
mokslus.

Jūrų skautai V. Klimas ir K. 
Petraitis dalyvavo regatoje Erie 
ežere su amerikiečių jūrų skautais. 
Mūsų broliai iškovojo antrą vietą. 
Šį įvykį paminėjo dvi televizijos 
stotys.

Nuo liepos 27 d. iki rugpiūčio 4 d. 
Klaipėda stovyklavo už 60 mylių 
nuo CIevelando prie Pymatuning 
ežero. Stovyklai vadovavo vieti
ninkas j.s. Džinaras Kižys ir jūrų 
budys E. Klimas. Jiems padėjo 
jūrų budžiai R. Aukštuolis ir A. 
Narbutaitis.

Klaipėdos vietininkijos jūrų 
skautai V. Klimas ir K. Petraitis 
džiaugiasi regatoje laimėję antrą 
vietą.

A. Narbutaičio nuotr.

CIevelando skautės “Židinietės" 
džiaugiasi nauja vyr. skaute sese 
V- Žiedoniene (priekyje trečia iš 
dešinės).

V. Bacevičiaus nuotr.

Sesė Mirga

Skautų Aido bendradarbį, foto
grafą s. V. Bacevičių CIevelando 
Kaziuko mugėje aplankė Seserijos 
Vyr.Skautininke v.s. L. Milukienė 
iš New Yorko ir fil. t. Sventickaitė 
iš Detm'to.

- Broli, kodėl bėgi aplink sto
vyklą?

- Noriu pabėgti namo, bet skilti- 
ninkas neleidžia pereiti kelią be 
palydovo.
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PIRMOJI PAGALBA
Visą žiemą Vištų skilties sesės 

ruošės, studijavo, apie pirmąją 
pagalbą daug žinių įgavo. Jos iš
moko, kaip skenduolį gelbėt, kaip 
aprišt žaizdas, kaip padėt apalpu
siam ir smūgio ištiktam. O jei koją 
čiuožykloj nusilaužtum, tai tuoj 
sesių pirmąją pagalbą gautum.

Tad pavasariui išaušus, vieną 
sekmadienio rytą skilties iškyla 
buvo numatyta. Ir ėjo jon Vištos su 
užkandžiais ir naštom, su kupri
nėm ir dainom. Linksmos ir žvalios 
jos ėjo koja kojon žengdamos, o kai 
priėjo pamiškę, susėdo pasilsėti, 
aplinkui žvelgdamos.

Tik staiga mažiausia Vištelė su
dejavo; ji tik susvyravo, o josios 
galvelė sulingavo.

- Greit paduot šalto vandens 
stiklinę! - suriko skiltininkė.

Tuoj šoko visos, bet nė viena ne
žinojo, nuo ko pirmiausia pradėt, 
kaip apalpusiai padėt.

- Bet kur gauti vandens?
- Iš kur paimt stiklinę? - šaukė 

visos, baisiai nusiminę.
- Gal kas turit deguonies? Tai 

lengvina apalpimą ir labai greit at
gaivina, - klausė visų paskiltininkė.

- Aš turiu aspirino!
- O aš - baferino, - kalbėjo tarp 

savęs Vištos, tokios nelaimės pa
miškėje ištiktos.

Iki jos taip šūkavo ir triukšma
vo, apalpusi Vištelė staiga atsi
gavo:

- Ačiū, sesės, kad man taip daug 
padėjot, kad pirmąją pagalbą su
teikti galėjot. Apie jus visas ir apie 
šį atsitikimą aš plačiai parašysiu į 
“Skautų Aidą”. Tegu visi skaitys 
apie pirmąją pagalbą ir apie jūsų 
padarytą gerą darbą!

Laumė
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