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PADĖKA
s. Leopoldas Heiningas, Detroi

te, užsakė man dabar spausdinamą 
knygą “Lietuviškoji Skautija”.

Mielas Broli, nuoširdus, skautiš
kas ačiū!

v.s. J. Maslauskas, Anglija

Marija Saulaitytė. ŠEŠTOJI 
DIENA. Poezija. Dedikuota Vil
niui. Viršelis dail. Alfredo Stanevi
čiaus. 1974 m. Spaudė Nida Londo
ne. 78 pslp. Kaina $3.00.

T- i ketvirtoji autorės (Vilniuje 
apsilankymo mintimis) poezijos 
knyga. Kitos: Kai mes nutylam, 
1967 m.; Viena saulė danguje, 1971 
m.; And You (anglų kalba), 1972 m.

ps. Aleksą Pocių, ir šeimą, tėveliui Aleksandrui 
Pociui mirus, nuoširdžiai užjaučia

Knygos “Lietuviškoji Skautija“ vajaus komitetas

LSB Atlanto r. 1974 m. Šventaragio vilkiuku, 
pastovyklės viršininką s.v.v.sl. Mykolą Banevičių su 
šeima, jo mamą, Eleną ir sesutę Mariją 
Baltauskienę, vyrui ir tėveliui Robertui Banevičiui 
mirus, giliai užjaučia

v.j.s. Myk. Manomaitis, Atlanto rajono Vadeiva

LSB Brolijos Vilkiuku skyriaus vedėją, s. Kazį ir s. 
Giiandą Malonius mylimos motinos Anastazijos 
Matonienės netekus, giliai užjaučia ir kartu liūdi

v.j.s. Myk. Manomaitis, Atlanto rajono Vadeiva
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KODĖL AŠ ESU 

SKAUTAS
Aš esu skautas, nes man yra 

smagu būti skautu. Per skautų 
sueigas galima išmokti daug daly
kų: pirmos pagalbos, mazgų rišimo 
ir dar daug kitų įdomių dalykų. 
Būnant skautu, galima eiti į išky
las. Per iškylas patys verdamės 
valgyti. Man taip pat smagu va
žiuoti į stovyklą. Stovykloje mes 
miegam palapinėse ir turim dide
lius laužus. Nors kartais reikia 
daugiau ir pasimokyti, bet daugiau 
žinoti yra gerai.

Linas Grybas
Toronto MINDAUGO dr-vė

As asmeniškai daug sykių savęs 
šį klausimą klausiau, bet visą laiką 
sunku rasti jam atsakymą. Dabar, 
surinkęs savo mintis, čia rašau 
(taip pat skautams), nes aš jiems 
priklausau.

Daug vaikų į skautus eina dėl to, 
kad tėvai priverčia juos lankyti 
sueigas. Teisybę pasakius, tai 
visus skautus tėvai verčia lankyti 
sueigas ir susirinkimus, bet vis 
tiek aš pats turiu šiek tiek proto, ir 
nueinu į sueigas. Kodėl? Čia tai jau 
didelis klausimas. Man patinka su
sitikti su draugais ir kalbėtis, pa
juokauti ir t.t. Bet ar gi aš to nega
lėčiau daryti gatvėje arba mokyk
loje?

Skautybė' berniukams - labai 
reikalingas dalykas mano atveju. 
Senovėje, kai skautai dar nebuvo 
įsisteigę, berniukams buvo priva
loma ir reikalinga eiti į kariuome
nę, o šiandien kariuomenė nepri
valoma ir skautybė man yra nau
dinga protui ir kūnui.

Man taip pat yra įdomi skautų 
programa; yra daug ką veikti miš
ke ir tas žmogų priartina prie 
gamtos. Stovyklos irgi labai sma
gios ir įdomios, nors kartais ten 
yra labai daug darbo. Bet taip turi 
būti, nes sakoma: “Be darbo niekas 
nepasidaro”.

Man skautavimas patinka, nes 
pirmą sykį, kai pas skautus nuėjau, 
tai nutariau, kad su jais ir liksiu. Ir 
dabar ruošiuosi tapti skautu vyčiu. 
Jei man skautavimas nepatiktų, tai 
aš skautu nebūčiau ir nepraleisčiau 
ten savo laiko. Pagalvokite: kodėl 
reikėtų būti skautu, jei skautybė 
jums nepatiktų?!

Gailius Senkevičius, 
MINDAUGO dr-vė 

Torontas

- į _ 7čs 
N c na line
M A’? ' . YDO
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AŠ NUĖJAU NAMO
Net ir vilkiukai bei paukštytės 

moka kelionės ženklus, kurie rei
kalingi iškylose ir stovyklose. Visi 
pažįstame ženklą - ratą su tašku 
viduryje - kuris reiškia “nuėjau 
namo”, bet šį ženklą retai vartoja
me. Per daugelį skautavimo metų 
man tik vieną kartą teko iškyloje 
su skiltim į susitikimo vietą nuvy
kus rasti kitos skilties ženklą, kad 
jie mūsų nebelaukė ir sugrįžo į sto
vyklą. Jie pasiekė kelionės tikslą - 
ir išėjo namo.

Tą patį ženklą esame matę ir 
fotografijose iš Kenijos, Afrikoje, 
ant antkapio, pažyminčio, kad ten 
palaidotas skautų įkūrėjas Baden- 
Powellis. Galėjo norėti, kad ant 
kapo būtų išrašyti jo titulai ir 
darbai - generolas, lordas, skautų 
šefas, įkūrėjas, rašytojas, auklėto
jas, arba iškalti jo gauti medaliai iš 
įvairių kraštų, kuriuose dar jo 
gyvenimo metu įsisteigė skautai 
(Baden-Powellis buvo pagerbtas ir 
Lietuvos valstybės ordinu). Bet 
Baden-Powellis norėjo tik to pa
prasto ratelio su tašku, kurį atpa
žins kiekvienas skautas ir skautė.

“Nuėjau namo” mums sako: jis ir 
visi, kurie prieš mus pasiekė kelio
nės tikslą - ne kelionės galą, bet 
gyvenimo prasmę, palikdami
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tiems, kurie tą ženklą skaito, gražų 
atminimą - ir gyvybę. Skautų įkū
rėjas visiems skautams ir skau
tėms papildė ir pagyvino gyveni
mą, pagražino mūsų skautavimo 
dienas.

Niekad neužmiršiu, kaip visai 
neseniai grįžome į namus iš miesto. 
Ant stalo buvo mūsų senelės foto
grafija, o prie jos kelionės ženklas 
“Nuėjau namo”. Mama gavo pra
nešimą iš Europos ir iš mažų 
akmenėlių sudėjo ratą, o jo vidu
ryje kitą akmenėlį.

Ne tik per Vėlines lankome 
kapus, papuošdami juos gėlėmis ir 
žvakutėmis - gyvybės ženklais. Jie 
pajėgė per savo gyvenimą sekti 
kelionės ženklus - eiti teisingu 
keliu - ir nuėjo namo.

v.s. A. Saulaitis, S.J.
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LIETUVIU SKAUTU
SĄJUNGA
TARYBOS PIRMIJA

INFORMACIJA

Lietuvių Skautų Sąjungos Tary
ba 1974 spalio 25-27 d.d. akivaizdi
niame posėdyje Toronte išsprendė 
Akademinio Skautų Sąjūdžio va
dovybės klausimą:

LSS Taryba -
apsvarsčiusi Akademinio Skautų 

Sąjūdžio reikalus, išklausiusi posė
dyje dalyvaujančių Tarybos narių 
bei svečių pasisakymų ir priėmusi 
dėmesin v.s. t.n. St. Gedgaudienės 
pareiškimą -

NUTARĖ:

1. į vakuojančias ASS Vadijos 
Pirmininko, Pirmininko Pavaduo
tojo ir Garbės Gynėjo pareigas ligi 
šios LSS Vadovybės kadencijos 
galo nieko nerinkti;

2. tą patį laiką lieka LSS Tary
boje 32 narių ir LSS Tarybos Pir- 
mijoje 9 narių sudėtis;

3. visais ASS reikalais LSS Ta
rybos Pirmija netarpiškai santy
kiauja su ASD Centro Valdybos 
Pirmininke, korp. Vyties Centro 
Valdybos Pirmininku ir FSS 
Centro Valdybos Pirmininku.

Šis nutarimas įsigali, jį priė
mus .

(Nutarimas priimtas 1974.X.26).

Budžiu

(v.s. Antanas Saulaitis) 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas

1974.X.28 d.

Lietuvių Skautų Sąjungos Tary
bos Pirmijos lapkričio 1 d. proga 
Lietuvių Skautų Sąjungos garbės 
ženklais apdovanoti ir į skautinin
kų laipsnius pakelti:

I. APDOVANOTI LSS 
ORDINAIS:

A. PADĖKOS ORDINU SU 
RĖMĖJO KASPINU -

1. p. Aldona Jablonskienė, Austra
lijoje
2. p. Domas Jelinskas Anglijoje

B. LELIJOS ORDINU -
1. s. Jeronimas Gaižutis Chicagoje
2. s. Amanda Muliolienė Cleve- 
lande
3. s. Antanas Paužuolis, Chicagoje
4. s. Liudas Ramanauskas Chica
goje
5. s. Irena Regienė Chicagoje

C. UŽ NUOPELNUS ORDINU SU 
RĖMĖJO KASPINU -

I. p. Paulius Jurkus New Yorke

II. PAKELTI Į SKAUTININKŲ 
LAIPSNIUS:

A. Į VYRESNIOJO 
SKAUTININKO -

1. s. Vladas Morkūnas Toronte
2. s. Marija Vasiliauskienė, To
ronte
B. Į SKAUTININKO -
1. ps. Danutė Basiulienė Los
Angeles
2. ps. Vytautas Edmundas Bukevi-
čius Australijoje
3. ps. Aldona Katinienė New Yorke
4. ps. Regina Petrutienė Washing
ton, D.C.
5. ps. Danutė Surdėnienė Phila- 
delphijoje
6. j.ps. Juozas Vaičjurgis Bostone
7. ps. Leokadija Vilimienė Los
Angeles

C. Į PASKAUTININKIO -
1. v.sl. Regina Aleksandravičiūtė
Hartforde
2. v.sl. Virginia Aleksandravičiūtė
Hartforde
3. v.sl. Irena Alksninienė New
Yorke
4. kun. Pranas Baltakis, OFM, New
Yorke

5. v.vi. Kristina Baumilait^' 
Chicagoje
7. v.sl. Vytautas Eikinas Bostone
8. v.sl. Mindaugas Griauzdė, 
Chicagoje
9. v.sl. Algis Jasaitis Chicagoje
10. v.sl. Laima Jauniute Chicagoje
11. v.vi. Ramunė Kazėnaitė 
Chicagoje
12. v.sl. Danutė Kezytė-Volosenko 
New Yorke
13. v.sl. Giedrė Kulpienė New 
Yorke
14. v.sl. Dalia Lizdenienė Bostone
15. v.sl. Marija Matulaitytė New 
Yorke
16. v.sl. Giedrė Mereckienė 
Chicagoje
17. v.sl. Birutė Mikužienė Austra
lijoje
18. v.sl. Dana Milūnienė Chicagoje
19. v.vi. Alvydas Narbutaitis 
Clevelande
20. v.sl. Silvija Neftaitė Los 
Angeles
21. v.sl. Jurgis Nemickas New 
Yorke
22. v.sl. Audra Pakalniškytė Los 
Angeles
23. v.sl. Zina Pocienė Chicagoje
24. v.sl. Jolanta Raslavičiūtė 
Washington, D.C.
25. v.sl. Aldona Šaduikytė V. Vo
kietijoje
26. v.sl. Gerda Tarvydienė Toronte
27. v.sl. Jūratė Zigaitienė Chica
goje

Visi apdovanotieji ir pakeltieji 
labai maloniai sveikinami.

Apdovanotiesiems nuoširdžiai 
dėkojame už jų didelius darbus 
Sąjungai ir pagalbą vadovams - 
vadovėms.

Pakeltiesiems iš visos širdies 
linkima praplėstomis teisėmis bei 
naujais įgalinimais ir toliau taip iš
tikimai dirbti lietuviškosios skau- 
tybės gerovei ir galimai tobuliau 
vadovauti jaunesniems broliams ir 
jaunesnioms sesėms.

Viso geriausio!

Budžiu

v.s. Antanas Saulaitis, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas
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RAMIAJAME VANDENYNE
SVAJONĖS APIE BALTIJA

Buvo laikas, kada atplaukę Ne
munu į Klaipėdą sukdavome gal
vas, kaip čia patekus ant kokios 
jachtos ir išplaukus į jūrą.

Bet tai būdavo nelengva, nes tų 
jachtų taip nedaug matėsi. Dabar 
gi čia atvirkščiai; dažnai jūrų 
skautus reikia prašyti, kad malo
nėtų ateiti paburiuoti. Atrodo, kad 
kai kuriuos daugiau vilioja unifor
ma ir įsivaizduojami neigiami jū
reivių papročiai.

Anais laikais klaipėdiečiai jūrų 
skautai, kurie dažniausiai buriuo
davo Kuršių mariose ir išplauk
davo į jūrą, į mus atvykusius iš 
krašto vidurio, žiūrėdavo iš aukšto. 
Atseit, kokie mes jūrų skautai, jei 
jūroje nebuvome. Gal jie ir teisūs 
buvo.

Vėliau išsimušus į jūrą ir jau pa
čiam vedant jachtas, net seilė var
vėdavo besiklausant tokių “didvy
rių” pasakojimų, kurie jau spėjo 
perburiuoti Baltijos jūrą, pasiekti 
Švediją arba bent Rygą, arba Lie
poją Latvijoje, Taliną Estijoje, ar 
Karaliaučių Prūsijoje.

Su kokiu pasigėrėjimu stebėjo
me Klaipėdoje atbučiavusią iš 
Švedijos buriavimo mokyklos nau
jitelaitę, laku blizgančią, jachtą ir 
jos gražiai uniformuotą įgulą!

Ir tik pagalvok - atplaukė iš toli - 
net iš Švedijos, skersai Baltijos 
jūrą! O dar kiek kitų uostų ap
lankė?!

Kartą Šventojoje pasirodė ir 
lenkų jūrų skautų jachta. Neblogai 
atrodė, gerai užlaikyta. O lenkai 
nebūtų lenkais - tuoj pradėjo, bū
dami svečiuose, tiktai kas neigiamo 
ieškoti. Taip jau mums norėjosi 
tokius svečius alyvuotame uosto 
vandenyje išmaudyti.

Tiesa, mūsiškiai buriuotojai tu
rėjo savo kritikų vietoje, Klaipė
doje. Tai buvo vokiečių ir suvokie- 
tėjusių lietuvių buriuotojų klubas 
“Segelverein”. Išpūtę akis stebė
davome jų jachtas. Ypač atmintyje 
pasiliko su raudonomis burėmis 

“Roter Teufel” atseit “Raudonas 
Velnias”.

Kai mūsiškiai buriuotojai ėmė 
dalyvauti tarptautinėse regatose, 
1938 m. sugebėjo surengti tarp
tautinę regatą namuose, su jachta 
“Gulbė” (savininkas Mažonas, 
dabar gyvena Clevelande) pasiekė 
Londoną, tai “Segelverein’o” bu
riuotojai pradėjo “litauerius” bu
riuotojus rimčiau vertinti.

Laikas ir įvykiai apvertė viską 
aukštyn kojomis. Dauguma buvu
sių buriuotojų išsisklaidė po visą 
pasaulį. Lietuvoje išaugo nauja 
buriuotojų karta, kuri nieko nežino 
apie praeitį (palyginti labai 
trumpą) ir viską turėjo kurti iš 
naujo.

“Ša va bien?” užgirdau klausimą, 
nutraukusį mano atsiminimų pynę.

Tai tahitietis Gastonas atėjo mane 
pakeisti prie vairo.

Jaunystėje tik dainavome apie 
“išsvajotas salas vandenyne...”, 
dabar lyg ir netikiu, kad buriuoju 
viduriu Ramiojo vandenyno iš 
Tahiti į Havajus.

Dar ir tai nauja, kad buriuoju 
pirmą kartą per pusiaują. Su visais 
išraitymais, aplenkiant kai kuriuos 
atolus, kelio ilgis apie 2500 jūrmy
lių arba 4500 kilometrų.

***

Mūsų jachtos įgulą sudarė ketu
ri: kapitonas - specialistas okeano
grafijoje ir navigacijoje, tahitietis 
Gastonas, atsiradęs pirmą kartą 
ant jachtos, kalbąs tik prancūziškai 
ir viena polinezijos tarme. Virėja, 
kuri buvo puiki jūreivė, bet’nenu
simanė apie virimą ir ketvirtuoju 
teko būti man, pagal tvarką kapi
tono padėjėju. Taigi kiekvienas 
turėjome pareigas ir labai maža 
atliekamo laiko, nes automatinis 
vairavimo įrengimas buvo sugedęs 
ir kiekvienam reikėjo septynias 
valandas su pertraukomis praleisti 
prie vairo. Išimtį sudarė virėja, 
kuri vairuodavo tik tris valandas, 
bet nekokiu laiku, - iš ryto nuo 3 iki 
6 valandos, kada ją pakeisdavo 
kapitonas.

Mano pamaina baigdavosi vidu
naktį, todėl pakakdavo laiko išsi
miegoti, jei iš viso buvo galima 
miegoti. Į pietus nuo pusiaujo ka
jutėje buvo labai šilta, bet vėjas tik 
15-20 mazgų, o persiritus per. pu
siaują ir palikus nepastovių vėjų 
sritį, patogiai atvėso, bet pasatų 
vėjas skriejo 30-40 mazgų greičiu. 
(Pasatai - nuolatiniai šiaurės rytų 
vėjai šiauriniame pusrutulyje ir 
pietryčių vėjai pietiniame pusru
tulyje, pučiantieji srityje, esančio
je tarp atogrąžų ir pusiaujo. Red.). 
Nuo vidunakčio iki 3 vai. ryto vairą 
perimdavo Gastonas.

Mūsų virėja, po savo pamainos 
prie vairo, neidavo miegoti, bet 
paplepėjus su kapitonu, ruošdavo 
pusryčius ir apie 8 vai. ryto visus 
šaukdavo prie stalo. Iš viso ji buvo 
drąsi mergina. Vieną rytą girdėjau 
lyg ką kalant. Aišku, kas nors buvo 
netvarkoje. Apsižvalgę pastebėjo-
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me, kad vienas žalingas (stiebo, skersinis) atitrūko nuo stiebo; visa laimė, kad tas atsitiko užvėjos pusėje, kur nebuvo didelio spaudimo. Gedimą reikėjo kaip nors sutaisyti. Į stiebą, kaip priprasta, keliamas lengviausias iš įgulos. Virėja pasisiūlė būti savanore. Žalingas buvo gal 35 pėdų aukštyje, bet nelabai jau yra malonu dirbti švytuojančiame stiebe. Įsodinome merginą į bocmano sėdynę ir pakėlėme į stiebą. Šiaip taip su viela ji žalingą pritvirtino.Dešimtą valandą perimdavau vairavimą iš kapitono. 14 vai. vairą perleisdavau Gastonui, kuris numigęs ateidavo pas mane pusvalandžiu anksčiau, atseit, norėdavo pasiplepėti. Mūsų pasikalbėjimams gerokai trūko žodžių, nes mano prancūzų kalbos žodynas susideda iš kokių dvidešimties žodžių ir keleto sakinių. Gastonas žinojo, tur būt, nedaugiau kaip penkis žodžius angliškai, ir tai juos ištardavo prancūziškai. Bet tie riboti mūsų žodynai netrukdė pašnekesiams apie mergaites, kurias Gastonas paliko Tahityje ir naujas, jo laukiančias Havajuose. Taip pat nepraleisdavo progos pakeikti kapitoną, kuris duodavo jam įsakymus kuria tai polinezijos tarme, Gastonui nesuprantama.Gal nuostabiausia man buvo vandenyno platybė ir vienuma. Tik prie Tahiti sutikome vieną prekinį laivą - tai ir viskas. Net jokio lėktuvo praskrendant nepastebėjome. Tik skraidančios žuvys sklandyda- mos nusileisdavo ant jachtos denio. Beveik kiekviena diena būdavo panaši į praėjusią, nes tas pats laivas, ta pati maža keturių asmenų bendruomenė, tas pats vandenynas ir pasatų vėjas.Beveik po trijų savaičių smagu buvo išvysti debesų vainiką virš didžiojo Havajų salos ugniakalnio, o dar mieliau buvo išlipti Waikiki miesto marinos krantinėje, visai netoli garsiosios kalvos, vadinamos Deimanto galva. v.j.s. B. Stundžia

Jūros dienos proga V. Markeri- stovyklos viršininkas ps. L. Kupci- 
čius ir P. Mažeika davė jūrų jaunio kevičius.
ižodj, kurį pravedė Lituanicos 25 B- Ju°delio nuotr.

Lituanicos gimtadieniui. T. Gaidelytės pieš.
7
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ŠIAUDINUKAS
Šiuo metu labai paplito naujai 

surastas ir pritaikytas senasis lie
tuvių papuošalas - šiaudinukas. Šia 
tema Skautų Aide jau rašėme, bet 
pravartu būtų ir vėl prisiminti ir 
dar daugiau sužinoti apie tą. meną.

Senosios Lietuvos kaime eglutės 
nebūdavo puošiamos. Kalėdos 
buvo religinė, šeimos šventė su 
savo įdomiomis dainomis advento 
metu (ypatingai Dzūkų krašte) ir 
gražiuoju Kūčių vakaru, Bernelių 
Mišiomis ir t.t. Eglučių puošimas 
yra vėlesnis paprotys, atėjęs iš 
kaimyninių valstybių.

Tai iš kur tas mūsų taip dabina
mas šiaudinukas?

Seniau šiaudinukai buvo kelis 
kart didesni už dabartinius ant 
eglučių kabinamus. Jie buvo kabi
nami prie lubų kambario viduryje 
ar kampe, kaip lempos. Ir vardas 
to papuošalo buvo - “sodas”, “sau
lė”. Jie buvo daromi iš tikrų šiau
dų, viduryje pakabindavo ar įdė
davo iš kiaušinių ir plunksnų pada
rytus paukščiukus ar, specialiomis 
progomis, žmogelius, lėlytes. “So
du” ar “saule” kambarys buvo 
puošiamas mergvakariui, vestu
vėms, krikštynoms ir pan. Kai 
kuriose Lietuvos vietose jaunieji 
grįžę iš bažnyčios tol negalėdavo 
sėsti už stalo, kol “sodo” - didžiulio, 
gražaus, rūtomis puošto šiaudinu
ko - nenupirkdavo.

Vėliau, pradėjus puošti eglutes 
Kalėdoms, kur-ne-kur buvo suma
žinami ir pritaikomi šiaudinukai,
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popierinėmis gėlytėmis puoštos 
šiaudinės grandinėlės.

Iš tikrųjų tas paprotys labiausiai 
prigijo čia - Amerikoje - Lietuvių 
Generalinės Konsulės J. Daužvar- 
dienės iniciatyva. 1943 m. ji buvo 
pradininkė Čikagos Mokslo ir Pra
monės muziejuje ruošiamų kalėdi
nių švenčių su visų kraštų eglutė
mis. Būdama lietuvė, norėjo, kad 
mūsų eglutė būtų įspūdingiausia ir 
tai jai pavyko. Po ilgo ieškojimo 
sutiko seną lietuvę, kuri prisiminė 
savo kaimo šiaudinukus. Bet iš kur 
tokiame mieste kaip Čikaga gausi 
šiaudų? Būdama skaute, sesė 
Daužvardienė ir čia surado išeitį - 
panaudojo popierinius baltus gėri
mui šiaudelius ir turime šių dienų 
šiaudinukų tradiciją, kuri per 30 
metų paplito visoje Amerikoje. Kai 
parodose ar tarptautinėse mugėse 
pakalbame su kitataučiais iš rytų 
Europos, dauguma pasako, kad jie 
irgi turi panašių šiaudinukų, tik 
nespėjo laiku jų parodyti, iškelti.

Čikagos Mokslo ir Pramonės 
muziejuje kas metai stovi didžiulė 
Lietuvos Konsulato parūpinama 
eglė. Prieš dešimtmetį Amerikoje 
gimęs lietuvis F. Zapolis suorgani
zavo šiaudinukų darymo kursus ii 
parodas, kurie dabar yra tęsiami 
Ford City krautuvių rajone. Kitas 
čia gimęs lietuvis S. Balzekas ruo
šia kursus prie savo muziejaus. 
Taip pat jo rūpesčiu buvo su
rengta labai graži šiaudinukų pa
roda Čikagos miesto centrinėje

bibliotekoje. Telefono Illinois Bell 
kompanija pernai metais prie siun
čiamų sąskaitų' Kalėdų metu pri
dėjo mūsų šiaudinukų aprašymą. 
Dr. P. Vaitaitienė, kuri yra lipdytų 
(audinių raštais) šiaudinukų suma
nytoja, kas metai paruošia eglutes 
viešbučiuose ar ligoninėse.

Prie šio ypatingo papročio pa
skleidimo labai prisideda lietuvai
tės skautės.

Kelios Aušros Vartų tunto vyr. 
skautės dalyvavo pirmuose šiau
dinukų vėrimo kursuose ir vėliau 
pristatė juos kartu su lietuvių pa
pročiais tarptautinei draugovei 
Čikagoje.

Bostono sesės suorganizavo 
kursus ir didžiulė lietuviška eglė 
padabino Rotušės rūmus. Jų pa
stangomis apie šiaudinukus buvo 
rašyta Womans Day žurnale.

Vienoje iš didžiausių Čikagos 
ligoninių dvi mūsų skautės Kalė
doms papuošia eglutę lipdytiniais 
šiaudinukais.

Detroito sesės prieš kelis metus 
turėjo kursus ir dalyvauja su savo 
baltuojančia eglute muziejuje. .

Floridos lietuviams ir Lietuvos 
Ambasadai Washingtorie šiaudi
nukus paruošė s. E. Abelkienė.

Daug kartų tenka laikraščiuose 
matyti lietuviškų eglučių nuotrau
kas ir tuo pačiu metu ten galima 
jausti lietuvaitės skautės ranką.
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Šiaudelius reikia supiaustyti 
1-2-3 ir t.t. langelių ilgio gabaliu
kais. Raštą apdengti plastmasės 
lapu. Klijai yra siauru brūkšneliu 

patepami ant šiaudelio šono. Raštai 
yra geriausia piešti ant šiaudelių 
dydžio langelių, tada nereikia šiau

dinuko judinti ir galima ramiai 
dirbti. Spausdiname vieną natūra
laus dydžio raštų lapą.

9
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PIRMOJO RYTO
NUOTYKIS

Šią vasarą aš važiavau į Los 
Angeles skautų-čių stovyklą. Oras 
buvo puikus - šiltas ir sausas. Į kal
nus atvažiavo daug sesių ir brolių, 
ne tik iš Los Angeles, bet iš Čika
gos ir San Francisco.

Kol išsirinkome vietą statyti 
palapinei, atėjo vakaras ir mudvi 
su drauge nusprendėme pirmą 
naktį nakvoti “skautiškai” - miške 
po žvaigždėmis. Užmigti buvo 
sunku. Kelis kartus matėme 
krentant žvaigždę, netoli kaukė 
kojotes, skraidė šikšnosparniai, 
ūkavo pelėdos. Pradėjo darytis 
vėsu. Nieko nėra blogiau, kai j nosį 
kanda šaltis.

Pirmą naktį daug kas negali už
migti, tai kelios sesės mūsų pasi
gailėjo ir atėjo pabūti- kartu? Jos 
atsinešė ir truputį užkąsti. Bekal- 
bėdamos suvalgėme du maišus 
“bulvinių skiedrų”, dėžę sausainių, 
šokolado. Užmiršome šikšnospar
nius ir šaltį ir užmigome.

Tą naktį broliai nusprendė 
slinkti pas skautes. Iš ryto atsibu
dę pastebėjome, kad aplinka ne ta 
pati! Tie išdykėliai mus miegančias 
su maišais nutempė į vėliavų aikš
tės vidurį. Mes pramiegojome švil
puką ir visi jau buvo išsirikiavę 
vėliavų pakėlimui. Visi stengėsi

nekreipti į mus dėmesio, kad ne
plyštų iš juoko.

Komanda: “Vėliavas kelt!” Negi 
mes čia gulėsim vidury rajono kai 
vėliavas kelia. Šokom iš maišų, kad 
ir ne su tinkamomis uniformomis! 
Po to nusitempėme maišus į sesių 
rajoną. Ten vadovės mus išbarė, 
kad be jų leidimo miegojome po 
žvaigždėmis ir be kaklaraiščių pa
kėlėme vėliavas. Už pabaudą turė
jome dirbti virtuvėje.

P.S. Skautai žino, kaip yra mūsų 
stovyklose, o ne skautams noriu 
pasakyti, kad ši istorija “truputį” 
nukrypus nuo teisybės!

Regina Vilkaitė 
Palangos tuntas, 

Los Angeles

ps. D. Balchienė su ps. Vizgir
diene, Los. Angeles skautų šven
tėje. Sesė Balchienė yra Skautų 
Aido bendradarbė, atsiunčia skau
tų ir. skaučių rašinėlius, o po šių 
metų stovyklos atsiuntė ir Los 
Angeles Puntuko stovyklos laik
raštėlį “Kalnų Gandai".

Los Angeles Palangos tunto 
sesės su Kalniškių tunto broliu, s. 
R. Bužėnas, V. Butkytė, A. Klio- 
rytė, I. Bužėnaitė, V. Butkytė, V. 
Irlikytė, R. Kliorytė.

PUNTUKO STOVYKLA
Los Angeles Palangos ir Kal

niškių tuntų sesės ir broliai sto
vyklavo Puntuko stovykloje. Sesės 
pasirinko Pilainės vardą, o broliai 
Auksakalnio. Stovyklos viršinin
kas buvo s.v.s. V. Sviderskas. Iš 
laikraštėlio “Kalnų gandai” mato
me, kad -

Auksakalny stovyklavo Vanagai, 
Ereliai ir Sakalai.

Pilainės sesės apsigyveno “pi
lyse”.

Trakų pilies skiltininkė - D. 
Augutė, Kernavės - psl. R. Vilkai
tė, Medininkų pilies skiltininkė - D. 
Kiršonytė, Panemunaičių vadovė - 
D. Prasauskaitė, Raudonės - L. 
Basiulytė ir Biržų - L. Narkutė.

Stovykla nėra atkelti į mišką na
mai. Stovyklos tikslas ir prasmė

10

yra saugiai, sveikai ir laimingai 
gyventi gamtoje, išmokti naujų 
darbelių, priimti daugiau atsako- 
aybės...

***
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Pažvelkite į saulę.
Ji visiems šviečia, visus šildo 

nelaukdama prašymo ar padėkos. 
Taip pat ir jūs nelaukite maldavi 
mo ir pagyrimo, bet padėkite žmo
nėms gera valia ir būsite mylimi 
kaip saulė.

Ar tas apibūdina vyčių tarnavi
mą? Palyginkite su Vyčių Tradi
cine -

“Šventi darbai, eime draugai, 
Reikia skubėt, pradėt krutėt; 
Šelpti vargšus, šviesti mažus - 
Tai mūs darbai, tai reikalai”.

VANAGU SKILTIES RYTAS
Vieną rytą stovykloje atsikėlė 

me labai anksti. Pažadinome Algį 
Mikuckį ir visi kartu tyliai nuėjome 
prie Wilbur’s prūdo. Ramiai atsi
sėdome ir buvome pasiruošę gam
tos stebėjimui.

Pamatėme daug visokių paukš
čių: kėkštų, žvirblių, kregždę, genį, 
mėlynų ir tamsių paukščių. Buvo 
labai įdomu žiūrėti, kaip jie at
skrisdavo atsigerti. Tada ėjome 
ieškoti lizdų, bet neradome ir tik 
kojotes pėdsakus užtikome. Išėję į 

laukus pamatėme didelį vanagą, 
bet nežinojom, kokios jis buvo rū
šies. Tikrai nepriklausė mūsų skil 
čiai.

Paukštytė Aldona Sendžikaitė 
surinko vilkiukų piešinius ir pasi
sakymus apie paukštytes, o paukš
tyčių - apie vilkiukus:

Štai ką sako vilkiukai:
Paukštytės - 
gyvena medžiuose, 
mums labai gražios, 
kaip paukščiai, 
turi sulaužytas širdis, 
kai žiūri į veidrodį, jis sudūžta!

PAUKŠTYTĖS IR VILKIUKAI 
ROMUVOJE

Man nepatinka paukštytės 
ra, ra, ra!

Man patinka vilkiukai rai, rai, rai!

Aš myliu paukštytes, nes jos yra 
gražios ir malonios.

Čia Romuvoje aš esu antrą kar
tą. Mes einame maudytis ir darome 
rankdarbius. Dainuojame prie lau
žo ir darome daug darbelių, tik 
man trukdo uodai.

G. Šaltmiraitė

11
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Stovyklos laužą veda sesė Gaju- 
tė O’Brien.

J. Alkio nuotr.

duotoju s.v.sl. G. Girėnu, laužave- 
džiai - s. Gajutė O’Brien ir s.v.sl. V. 
Zinkus. “Taukuoto puodo” redak
torius - ps. P. Veršelis.

Brolijos pastovyklė pasivadino 
KAUNO vardu, su savo skambiuo
ju šūkiu - “Kaunas, Vilnius, Lietu
va! - Tegyvuoja skautija!” Pasto- 
vyklės vadovas - ps. A. Jakimavi
čius, pavaduotojas ps. P. Veršelis.

Seserijos V.S. J. AUGUSTAI- 
TYTĖS - VAIČIŪNIENĖS pasto- 
vyklės’ vadovė Vadeivė ps. J. 
Traškienė, pavaduotoja s. G.

Įžodis Anglijos lietuvių skautų 
stovykloje.

J. Alkio nuotr.

LSS Anglijos rajono 25-ji sto
vykla įvyko liepos 27 - rugpjūčio 3 
d.d. Lietuvių Sodyboje.

Stovyklą pavadinome lietuvių 
skautų Anglijoje įsteigėjo ir pir
mojo Rajono Vado, Kazio Vaitke
vičiaus vardu. Iškeliavo jis prieš 14 
metų į tolimą, žvaigždėtą kelionę, 
palikdamas mums gyvus jo žodžius 
“Būkite ištikimi...”

Liepos 27 d., Sodybon atvyks
tančius stovyklautojus sutiko iš 
lauko virtuvės kylantys dūmai ir 
sesės ir brolio Gerdžiūnų paruošti 
skanūs užkandžiai, bei kava. Pasi
stiprinus, bematant pakilo brolijos 
ir seserijos palapinės, didėjo rajo
nai ir pirmai vakarienei jau susi
rinkome 58 skautai ir skautės iš 
Anglijos su svečiais iš Vokietijos ir 
Amerikos. . . .

Stovyklos viršininkas - Anglijds 
rajono Vadas s. Jaras Alkis, dva
sios vadas si. kun. A. Geryba, sto
vyklos komendantas ir programų 
koordinatorius - v.s. J. Maslauskas, 
pirmos pagalbos ir sporto vado
vas - s.v.sl. R. Valteris su pava-

Anglijos lietuvių skautų stovyk
loje ne tik skautai, bet ir miegmai
šiai išrikiuoti rytiniam patikri
nimui.

J. Alkio nuotr.
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Iš Vokietijos atvažiavę Erelių 
skiltis prie savo palapinės.

J. Alkio nuotr.

O’Brien, adjutante - vyr.sk. v.sl. R, 
Šovienė.

Stovykla yra pagrindinė skau
tiškoji mokykla. Čia darbas ir 
poilsis, daina ir rimtis, kūryba ir 
žaidimai, sportas, iškylos, sargy
bos - viskas rišasi į darnų skautišką 

gyvenimą. Pirmos stovyklos die
nos prabėgo besitvarkant, besi- 
puošiant. Pakilo stovyklos vartai, 
ornamentuotas kryžius, šesės iš
dabino, žemėje kastą skautišką 
stalą.

Prasideda stovyklinė programa, 
ps. J. Traškienė ir s. G. O’Brien 
pravedė pašnekesius vyresnėms 
skautėms, v.s. J. Maslauskas - 
skautams vyčiams ir kandidatams. 
Rajono Vadas s. J. Alkis, šalia pa

šnekesio dar mokė dainas,''skautai 
vyčiai R. Valteris ir G. Girėnas su 
T. Philpott ir V. O’Brien ^pravedė 
sportą, plaukymo varžybas, 10 
mylių žygį su žemėlapiu,'išvyką į 
pajūrį.

Artėjant stovyklos pabaigai, 
penktadienį skiriame “Tėvynės 
dienai”. Tai progai pritaikintus pa
šnekesius pravedė kun. A. Geryba, 
s. J. Alkis ir ps. J. Traškienė. Va
kare po laužo, į vėliavų aikštę susi
rinkome šv. Mišioms. Dievo, Tė
vynės ir Artimo žvakių šviesoje 
suskambo taip daug kartų giedota 
“Ateina naktis...” Mūsų mintys, 
darbas ir jėgos tau, brangioji 
šalie...

Vyresnės skautės įžodį davė A. 
Traškaitė, skauto vyčio - V. Zin- 
kus, G. Gerdžiūnas, A. Silnickas ir 
G. Girėnas. Geltonais kaklaraiš
čiais pasipuošė L. Traškaitė ir A. 
Pajarskas, paukštyte tapo - 
Sidaraitė, o vilkiukais - R. ir G. 
Šovos. Į skautų vyčių kandidatų 
eilę įstojo R. Alkis ir A. Motuzą.

Laužui gęstant paskutinį vakarą 
atsisveikiname visi iki kitos sto
vyklos Europos žemėje.

v.s. J.M.

Didžiojo vimpilo pakėlimai 
I.iituanicos Jubiliejinėje 
stovykloje. Komendantas 
V. Jozaitis rapurduoja 

“Bangpūčio” pastovyklės 
viršininkui v.v. R. Vidžiūnui.

B. Juodelio nuotr.
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Atlanto Rajono skautai “Šven- 
taragyje” vėliavas nuleidžiant.

Nuotr. G. Peniko
ss
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"ŠVENTARAGIO" STOVYKLA
Atlanto Rajonas stovyklavo š.m. 

VIII.24 - IX.2 BSA stovyklavietėje 
Lake of Isles, N. Stonington, Conn. 
Į “Šventaragio” stovyklą suvažiavo 
iš 9 vietovių per 300 skautų, skau
čių. Skautėms vadovavo ps. Regina 
Petrutienė, o skautams - j.v.s. M. 
Manomaitis. Stovyklos kapelionas - 
Tėv. Paulius Baltakis. Stovyklos 
vadijoje: ps. A. Valančiūnas - ko
mendantas, s. A. Glodas - iždinin
kas, R. Didžbalis - ūkio vadovas, 
vyr. virėjas - H. Beaudette, gailes
tingoji sesuo - Ir. Jalinskienė, van-
dens apsauga rūpinosi-svvtv.sl. V.

Sesės prie ežerėlio svajas pina.

Nuotr. G. Peniko 

Rauba, stovyklos sargybomis - j.s. 
G. Čepas, sportu - Pr. Gvildys, raš
tine - vyr.sk. M. Kvederienė; laik
raštėlį “Krivūlę” administravo A. 
Česnavičius ir s.v. A. Špakauskas.

“Šventaragio” stovyklai buvo 
sukurta skautiška daina; žodžiai 
rašyt. P. Jurkaus, o meliodija - 
muzika - ps. V. Kerbelio. Stovyk
lautojai buvo papuošti stovykli
niais spalvotais ženklais, kuriuos 
parūpino v,s. M. Manomaitis; pro
jektus ženklams paruošė dail. V. 
Dilba. Greta valstybinės ir tauti- 
nės vėliavos plevėsavo ir “Šventa-
ragio” stovyklos puošni vėliava, 
pagaminta ps. R. Petrutienės.

Šalia kasdieninių užsiėmimų, 
laužų įvyko kelios reikšmingos

Šventaragį

šventės: jūros diena, tautos diena 
ir žuvusiųjų pagerbimas, religinis 
susikaupimas, kryžių procesija ir 
sporto šventė.

Prie plataus ežero oras buvo 
vasariškas, ir visi laimingi po 10 d. 
grįžo į savo vietoves prie tolimes
nių skautiškų darbų.

Stovyklos viršininkė ps. R. 
Petrutienė su Vyriausiąja Skau
tininke.
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ŠVENTARAGIUI
"ŠVENTARAGIO" STOVYKLOS DAINA

Specialiai šiai stovyklai parašė P. Jurkus (ž) ir V. Kerbelis (m)

- ŠVENTARAGIUI -

2. Šventos ugnelės žarijas, 
Senolių pasakų gijas,
Ir praeities vėjelį švelnų 
Atneški mum tarp savo delnų.,.

3. Ir Vilniaus bokštus ir gatves, 
Ir karžygius tautos atvesk; 
Kai vakare čia laužai dega, 
Užpūsk galingai savo ragą.

4. Ir trimituoki, šauki mus 
Į žygį už tėvų namus,
Už Lietuvą,'tą kraštą seną, 
Kur aukurai šventi rusena.

5. Tu senas karžygį tėvų, 
Atskrisk viršūnėmis klevų, 
Tau priešai kelio neužpynė, 
Atskrisk į mūsų palapinę...

Skautų, skaučių vadovai su 
amerikiečiais skautininkais vėliavų 
aikštėje.

Nuotr. G. Peniko
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BUVOME TEN, KUR NĖRA 
LIETUVIU

Mųsų skautiškas būrys suplana
vo iškylą į vietą, kurios dar nebuvo 
aplankę lietuviai skautai - South 
Dakota.

Nors kalendorius rodė 13 dieną 
ir dar penktadienį - mes linksmi iš
keliavome ir laimingai pasiekėme 
būsimą stovyklavietę. Broliai labai 
greitai pastatė palapines, visi susi
tvarkėme ir tą patį vakarą atšven
tėme paukštytės Gailutės Reške- 
vičiūtės gimtadienį.

Buvo gerokai šalta, bet mūsų tas 
perdaug nevargino. Labai laukėme 
savos stovyklėlės ir dabar joje bū
dami jautėmės laimingi. Sulindę į 
miegmaišius, ruošėmės miegui. 
Skautai budėjo sargyboje ir gal- . 
vojo, kad sesės jau ramiai miega, 
saldžius sapnus sapnuodamos. Bet 
jie labai klydo. Tuo metu skautės 
tamsumoje slinko prie skautų 
palapinių. Sargybos nepastebėtos, 
jos paliko broliams penkis laiškus 
ir, kad nesušaltų, “pasiskolino” 
vieną švarką ir kelias uniformas, 
kurias iš ryto turėjo grąžinti.

Šeštadienio rytą, pamiršę nak
ties išdaigas, pravedėme paukšty
tėms skautoramą, o po pietų iške 
liavome į Gavens Point užtvanką.

Kad, mūsų laivas plauktų - my
nėm su kojomis.

T. Gaidelytės nuotr.

Ten yra elektros jėgainė. Mūsų 
palydovas labai įdomiai papasakojo 
ir parodė kaip gauname elektros 
šviesą.

Iš ten važiavome į žuvų augini
mo ūkį ir akvariumą. Matėme daug 
nematytų žuvų ir paskui plaukėm 
su įdomiais, koja minamais laive
liais - plaustais. Vakarienei grįžo
me į stovyklą ir maloniausiam 
poilsiui - saulei nusileidus dainuoti 
prie laužo.

Nepajutome, kaip atėjo sekma
dienis - tai iškylos į kalnus diena. 
Ėjom ir ėjom be galo. Užlipę ant 
vieno kalno, galėjome matyti tolu
moje 'mėlynuojantį mūsų ežerą. 
Labai džiaugiausi, pamačiusi tokį 
nepaprastą grožį. Toliau nuėję, pa
siekėme Devil’s Nest, ten jodinė
jome arkliais. Grįžę į stovyklą, 
ąžuolyne išklausėme šv. Mišias. 
Mūsų dvasios vadas kun. L. Mus-

Omahos lietuviai skautai prie 
Gavens Point užtvankos, South 
Dakotaje.

T. Gaidelytės nuotr.

teikis, važiuodamas į Minnesotą, 
aplankė ir mus.

Pavakary, nugriovę palapines ir 
sutvarkę stovyklavietę, sugrįžome 
į Omahą vėl mokytis, lankyti suei
gas ir laukti ateinančios vasaros.

vyr.šk. pi. T. Gaidelytė

Dvasios vadas kun. Musteikis 
atnašauja šv. Mišias Omahos skau
tams South Dakotoje.

J. Šarkos nuotr.
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SU DŽIAUGSMU SUTIKOME
BROLIJOS VYR. SKAUTININKĄ kas, lydimas s. J. Alkio ir v.s. J. 

Maslausko, išvyko už 200 mylių į 
Manchesterį aplankyti skautų ir 
skaučių savaitgalio stovyklėlę. 
Prie lietuvių klubo visus pasitiko 
vadovai, tėvų komitetas. “Vis bu
džiu!” vienbalsiai atsakėme Vyr. 
Skautininkui iškilmingos sueigos 
metu ir turėjome progą su juo su
sipažinti. Su malonumu išklausėme 
įsakymus, kuriuose s.v.sl. A. Sil- 
nickas apdovanojamas Pažangumo 
žymeniu, o D. Jelinskas ir laikraš
čio “Budėkime” administratorius J. 
Levinskas - Ordinu už Nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu. Jubiliejiniais 
ženklais papuošiami: kun. V. Ka- 
maitis, V. Bernatavičius, v.sl. I. 
Gerdžiūnienė ir P. Dzidolikas. Nu
leidus vėliavas, lauželį pravedė ps. 
J. Traškienė.

Anglijos lietuvių skautų vado
vybė, sesės, broliai ir rėmėjai yra 
labai dėkingi v.s. P. Moliui už jo 
malonų apsilankymą, už nuolatinį 
rūpestį mūsų rajonu.

v.s. J.M.

LSB V.S. v.s. P. Molis su žmona 
s. Raminta šią vasarą aplankė lie
tuvius skautus Londono ir Man- 
chesterio kolonijose, Anglijoje. 
Rugsėjo 13 d. mieluosius svečius į 
Lietuvių Namus Londone atlydėjo 
v.sl. S. Kasparas. Ta proga sutiki
mo pobūvį suruošė Anglijos Rajo
no Vadas s. J. Alkis ir DBLS 
centro valdybos pirmininkas, ku
riame dalyvavo Lietuvos charge de 
affaire V. Balickas su žmona, 
“Europos Lietuvio” redaktorius J. 
Luza, s. G. O’Brien, pulk. T. Vidu
giris, A. Pranskūnas, K. Makūnas 
rašytojas K. Barėnas su žmona, E. 
ir R. Šovos, kitų organizacijų 
atstovai ir skautiškos idėjos rė
mėjai.

v.s. P. Molis savo kalboje išreiš
kė padėką visiems dirbantiems lie
tuviškoje veikloje, džiaugėsi galė
damas mus jau antrą kartą aplan
kyti ir prisegė LSS 55-to Jubilie- 

, jaus ženklus p. V. Balickui, K. Ba-

Linksmai nusiteikę Omahos 
Neries tunto paukštytės.

T. Gaidelytės nuotr.

Ketvirtoje Sao Paulo, Brazilijo
je, lietuvių, latvių ir estų parodoje 
kankliuoja kun. J. Kidyko mokinės 
S. Žūtautaitė, M. Žūtautaitė ir vi
duryje skautė Silvana Banytė.

Liepos mėn. Sao Paule vykusioje 
Pabaltiečių parodoje išstatytas 
skautų lelijėlės drožinys, padary
tas 1948 m. po karo lietuviams 
skautams Brazilijoje vėl atsikūrus.

A. Saulaičio nuotr.
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Tautos šventės proga, Aušros 
Vartų t. vadovės Lietuvos Konsu
late su tunto globėja, Lietuvos 
Generaline Konsule J. Daužvar- 
diene.

M. Deveikio nuotr.

GEGUŽINĖ SKAUTU 
ŽEMĖJE

Sekmadienio rytą, 1974 m. spalių 
mėn. 20 d., pavasario saulei tarp 
plaukiančių pilkšvų debesėlių šil
dant, Sydnėjaus lietuvių skautų 
žemėje Ingleburne pasirodė darbš
čios lietuviškos skruzdės - Sydnė'- 
jaus lietuvių skautų tėvų komite
tas. “Aušros” stovyklavietėje pa
sigirdo malkų kapojimo, puodų 
skambėjimo ir komiteto pirminin
kės p. Aldonos Jablonskienės 
“bosiški” garsai. Tai metinė skautų 
tėvų rengiama gegužinė sutelkti 
lėšų “Aušros” tuntui bei paįvairinti 
Sydnėjaus lietuvių gyvenimą.

Į šią gegužinę maloniai praleisti 
laiką saulėtoje gamtoje suvažiavo 
nemažas skaičius tautiečių su savo 
šeimomis. Ypač reikia džiaugtis, 
kad gausiai dalyvavo jaunesnės 
kartos šeimos. Komitetas pavaiši
no visus skaniais pietumis bei gė
rimais, kavute bei pyragaičiais. 
Pamaldas atviroje stovyklavietės 
koplyčioje atlaikė kun. s. P. But
kus. Jaunimas išsibarstė ir žaidė 
po visą stovyklavietę. Vyresnieji 
susėdę būreliais šnekučiavo, girkš- 
nojo. Kai kas net išdrįso pažaisti 
kamuoliu. Mažoji loterija vaikams 
(visi bilietai pilni) ir didžioji loteri
ja praėjo su dideliu pasisekimu.

Saulei leidžiantis pajudėjo auto
mobiliai iš stovyklavietės. Vakaro 
tylumoje pasiliko mūsų skautų 
žemė.

s.B.B.

Vyr. sk. V. Nasvytytė dekla
muoja Neringos tunto sueigoje, 
Clevelande.

V. Bacevičiaus nuotr.

Tarp krintančių lapų - Cleve- 
lando Vytautėnai.

R. Belzinsko nuotr.
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Prie D. Kesiūnaitės kapo.

CLEVELANDE
Šiais metais suėjo dešimtmetis 

nuo buv. Lietuvių Skaučių Seseri
jos Vyr. Skautininkės v.s. Domini
kos Kesiūnaitės mirties.

Spalio 19-20 d.d. Clevelando 
skautininkių draugovė, vadovau-

V. Bacevičiaus nuotr.

jama v.s. S. Radzevičiūtės, ir 
akademikės skautės su ps. J. 
Petraityte suruošė sesės Domini
kos prisiminimą, šeštadienį, būre
lis skautininkių Clevelando “Visų 
Sielų” kapinėse aplankė v.s. Ke
siūnaitės kapą. Sekmadienį šv. 
Mišios buvo atlaikytos šv. Jurgio

Dr. D. Kesiūnaitės minėjime 
kacoa v.s. M. Švarcienė.

bažnyčioje, o minėjimas-akademija 
įvyko Lietuvių namų salėje.

Minėjimui vadovavo v.si M. 
Švarcienė, meninę programos dalį 
atliko, pas dr. Kesiūnaitę buvusi 
skautė, solistė G. Čapkauskienė ir 
pianistas S. Cibas.

ROCHESTERIO
DAINAVOJE

Spalio mėn. Dainavos vietininki- 
jos skautai ir skautės suruošė gra
žią šventę savo veiklos 25 metų 
sukakčiai paminėti. Kaip Skautų 
Aidui rašo s. V. Bacevičius iš 
Clevelando, su dainaviečiais pasi
džiaugti suvažiavo svečiai iš arti ir 
toli. Seserijos Vyr. Skautininke 
v.s. L. Milukienė atskrido iš New 
Yorko, VSP v.s. Č. Kiliulis iš 
Bostono, Kanados rajono vadeivė 
s. M. Gverzdienė iš St. Catherines 
ir tautinių šokių ir muzikos 
ansamblis iš Toronto. Rochesterio 
sesės ir broliai daug kam iš mūsų 
gali būti pavyzdys - jie visi prenu
meruoja Skautų Aidą.

V. Bacevičiaus nuotr.Dainavos vietininkija pakeliui į 
pamaldas.
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25 metus švęsdama Rochesterio 
Dainavos vietininkija su V.S. v.s. 
L. Milukiene ir Kanados rajono 
vadeive s. M. Gverzdiene.

25 metų sukakties proga, graži 
dovana Rochesterio Dainavos vie
tininkui s. S. Ilgūnui. Įteikia vyr. 
skautė L. Lelienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Toronto “Gintaro" šokėjos, Ro
chesterio skautų, skaučių šventėje.

V. Bacevičiaus nuotr.
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_yor Richard J. Daley places a crown on head of Rūta Nainys after she was chosen queen of Chicago’s Folk Fair. (Daily News Photo/Henry Herr G.n

Lithuanian lovely is Folk Fair
Rūta Nainys, 21, a pretty 

Lithuanian, is Queen of 
Chicago’s Folk Fair, the 
city’s tribute to its many 
nationalities.

Mayor Richard J. Daley, 

Friday spun a numbered 
wheel to pick Miss Nainys 
from 23 women represent
ing Chicago’s ethnic groups.

Miss Nainys, who de
scribed herself simply as 

“down to earth,” -apolo
gized to the mayor after 
her selection for not wear
ing an ethnic dress to the 
ceremonies because she 
figured she wouldn’t win.

The smiling, blue-eyed 
Miss Nainys of 6804 S. 
Maplewood is a biology 
major at the University of 
Illinois at Chicago Circle. 
She hopes to go on to

graduate school 
pharmacology or 
ogy-

She will reign 
Folk Fair Nov. 2 
Navy Pier.

v.sl. Rūta Nainytė

Kernavės tunto skautės didžiuo
jasi sese Rūta - dvi dienas ji buvo 
karaliene.

Didžiojoje Čikagos tarptautinėje 
parodoje - mugėje, kurią kasmet 
aplanko keliolika tūkstančių žmo
nių, lietuviai turi kelis skyrius. Ne 
kartą yra tekę nugirsti “paeini 
ketvirtį mylios ir vėl ant lietuvių 
užeini!” Na, o šiais metais ir visos 
mugės karalienė buvo lietuvaitė ir 
dar skautė!

Kai paklausiau sesę Nainytę, ar 
nepavargo belydėdama garsųjį 
Čikagos merą R. Daley per visą 
parodą, paskui aukštus ir neaukš
tus, garbingus ir kitokius svečius 
sveikindama, ji atsakė, kad skautė 
greitai gali prie visokių pareigų 
priprasti.

Ir tikrai. Vyresnioji skautė v.sl. 
Rūta nuo pirmųjų skautiškų 
paukštytės žingsnelių - Kernavie- 
tė. Buvo skiltininkė, adjutante, 

Mirgos draugovės draugininke, 
tunto Jaunavedė, o dabar vadovau
ja paukštyčių Dubysos draugovei.

Skautybę išgyvenusi daugiau 
negu dešimtyje tunto stovyklų, 
1971 m. vadovių stovykloje Rakė 
ėjo instruktorės pareigas, o LSS 
55-tos sukakties Jubiliejinėje sto
vykloje, buvo vyr. skaučių “Sie
tyno” pastovyklės komendante.

Mes džiaugiamės, kad sesė Rūta 
Nainytė yra lietuvaitė skautė!

. AN
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