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Spaudoje buvo rašyta apie 
Martin Radtke, kuris didžiulius 
savo turtus paliko New Yorko 
miesto valstybinei bibliotekai. 
Savo testamente jis rašė, kad jau
nas būdamas Lietuvoje, negalėjęs 
mokytis ir už suteiktas sąlygas la
vintis, jaučiasi esąs skolingas New 
Yorko bibliotekai.

0 kaip yra su mumis ? Kam mes 
esame skolingi?

Ar kada pagalvojame apie drau- 
gininkę, kuri kas savaitę ruošiasi 
sueigai ir sekmadienio ar kitos ku
rios dienos porą valandų atiduoda 

savo sesėms? Arba apie vadovą, 
kuris savo atostogų savaitę ar dvi 
aukoja darbui stovykloje? Žinau, 
kad visi dirbame todėl, kad patin
ka, bet šalia patikimo, susidaro 
daug dienų ir sunkaus darbo. 
Esame jiems skolingi.

Bet neturime todėl palikti kam 
milijonus; skautiškas geras dar
bas - neapmokamas.

Priklausome sąjungai, kur PA
DĖTI ARTIMUI visada turime 
progą. Prieš 25 metus vyčiai ar vy
resnės skautės suruošto vakaro 
pelną pasiųsdavo į Vokietiją, padė
ti ten likusiems. Kurią dalį mūsų 
triūso gauna dabar socialiniai sky
riai, kad galėtų paremti Lietuvoje 
kenčiančius ?

Vargo toli ieškoti nereikia. Ne 
vieną iš mūsų aplanko įvairios ne
laimės. Geras žodis ar paslauga 
kitam turėtų būti mūsų kiekvienos 
dienos programoje. Taip auklėti 
jaunimą turime tėvai namuose, o 
vadovai - sueigose. Niekada neuž
miršiu, kai vieną sykį atsidarė 
ligoninės kambario durys ir, įėję 
dvi kito tunto, man nepažįstamos 
skautės, pasveikino Vasario 22-tos 
proga ir įteikė Vilniaus verbą. Tas 
jų elgesys atsiekė tai, ko vaistai 
negalėjo padaryti.

Bet ne vien ligoje esame vienas 
kitam reikalingi. Šiuo metu lietu
viškoji visuomenė rūpinasi muziko 
A. Jurgučio šeima. Lietuvoje yra 
likusi žmona Marija ir dukrelė 
Daina, 11 metų. Lietuviu moterų 

federacija mus skautus prašo ra
šyti laiškus Senatoriui Charles 
Percy, US Senate, Committee of 
Government Operation, Washing
ton, D. C. Prisidėkime.

v.s. A. Saulaitis, S J iš Brazilijos 
rašo, kad ten gyvenantiems lietu
viukams labai patinka mūsų vasa
rinės skautiškos bliuzelės. Tą patį 
minėjo ir čia lankęsis kun. Šulcas. 
Padarykime jiems džiaugsmo ir 
pasiųskime. Dabar pas juos jau 
vasara, greitai bus stovykla. Mes 
čia jų turime po kelias, o jie neišsi
gali nusipirkti. Pasidalykime. Taip 
pat Brazilijos lietuviams būtų 
svarbu atsiųsti pora jaunuolių į 
mūsų ateinančias vasaros stovyk
las (tuo metu būtųjų žiemos atos
togos}. Visi kartu du jaunuolius 
tikrai galėtume atsikviesti.

Brolio Saulaičio adresas:

Caixa Postal 4421
0100 - Sao Paulo, S.P., Brasil

Kartu su Atlanto rajono Vadei
va, Skautų Aido vardu sveikiname 
Tauro ir Žalgirio tuntus. Mieli 
Broliai, Jus sveikindamas, v.j. s. M. 
Manomaitis Skautų Aidui atsiuntė 
$20.00 auką. Skautiškas ačiū!

Sesėms ir Broliams skautams, 
švenčių proga linkime tikros skau
tiškos nuotaikos ir pasiryžimo.

Budžiu!

A. Namikienė
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Vladas Vijeikis

A
I Iteis i. žemę tyliai
Ten Kūčių vakaras brangus
Ir minti, rimta., gilią,
Mastys žvaigždėtasis dangus.

Broliukas visą diena
Nerims, ir lauks pirmos žvaigždė;
Sesuo šiųmečio šieno 
Po staltiese balta padės.

O staltiesės baltumas,
Kaip šaltas sniegas ant laukų.
Širdy vaiskus giedrumas, 
O sieloj nuostabiai jauku.

Senelis pučia dūmą
Ir pasakas anūkams seka;
Kaip kipšą kvietė kūmu, 
Sutikęs kažkada ant tako.

O kai danguj žvaigždelė, 
Pati pirmoji švies, 
Varpeliai rims,ant kelio, 
Mama prie Kūčių, stalo kvies...

Pa ims plotkelę tėvas 
Ir garsiai maldą sukalbės, 
įžengs į gričią Dievas, 
Už Kūčių, stalo atsisės.

Mane, negrjžusį senai, 
Tyliai nuliūdę prisimins. 
Manęs nebus tenai 
Plotkelę tėvas kai dalins.

Ir skaudžiai ašara karti 
Riedės ant mamos skruosto. 
Manęs nebus arti, 
Nebus kas ašaras nušluosto.

Todėl ir širdį gelia...
Nebus šį vakarą ramu. 
Kas man išties plotkelę 
Toli išklydus iš namų?
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KODĖL

VIETELĖ 
TUŠČIA?

1.. ™
dovanas, siunčia sveikinimus, puo
šia namus, duris, langus. Šeimos 
vyresnieji ruošia Kūčių stalą taip, 
kaip yra įpratę nuo senų senų 
laikų.

Prie stalo vis vaikštinėja mažes
nieji, žiūrėdami, kokios čia gėrybės 
sukrautos, kas čia padėta, kur 
šieno žiupsnelis ir kalėdaičiai. Bet 
žiūri, kad viena kėde perdaug - yra 
mamos, tėvelio, brolių ir sesučių, ir 
senelių ir kitų giminių, bet kaip 
skaičiuosi, kaip neskaičiuosi - viena 
kėdė vis atlieka.

Tėveliai ar vyresnieji paaiškina, 
kad ši vietelė priklauso nelauktam 
svečiui ar šeimos nariams, kurie 
gyvena toli ir negali atvykti. Vie
telė tuščia, kad visi atsimintų tuos, 
kuriuos galėtume užmiršti ar tuos, 
apie kuriuos nepagalvojame: kaip 
pradžiugtų netikėtai pro duris 
įėjęs svečias, radęs ir jam skirtą 
vietą!

Džiaugtųsi ir jaunas ar senas, 
gavęs dovanėlę per Kalėdas, kada 
jos visai nesitikėjo ir nelaukė. Kas 
turi tėvelius ar brolius ar seseris - 
visada susilaukia dovanų. Kas jų 
neturi, gyvena-vienas, ar prieglau
doje, ar ligoninėje, kas gyvena 
neturtingoje šeimoje - dovanėlių 
nelaukia ir nesitiki.

Lietuviški Kūčių papročiai pri
mena mums, kad reikia atsiminti 
pamirštuosius. Aplankydami vie
nišą žmogų, paduodami paplotėlio 
gabalėlį nuliūdusiam ar dovaną 
neturtingam uždegsime jų širdyse 
Kalėdų žvakutę, kuri taip gražiai 
puošia ir mūsų Kūčių stalą.

v.s. A. Saulaitis, S.J.

Lietuviška eglaitė Chicagos Indutrijos muziejuje
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V.S. DR. DOMINIKA 
KESIŪNAITĖ

Kaip mažą gėlę mylėjai savo žemę, 
Smūtkelį ir trispalvę;
Ir, artimui tarnaudama, mylėjai 

žmogų
Vienišą, paklydusį,
Paguodos ieškantį, pagalbos 

šaukiantį...

Dažnai girdime teigiant, kad 
žmogaus gyvenimas per trumpas; 
ypač trumpas gyvenimas žmogaus, 
atiduodančio save ir savo darbą, 
sugebėjimus, energiją kitų labui. 
Tačiau tai tėra vienintelis kelias 
žmogui, kopiančiam į kalną, kurio 
viršūnėje spindi, tviska laimės 
žiburys. Ši mūsų rašytojo Jono 
Biliūno laimės žiburio sąvoka kiek
vieno šios žemės keleivio supran
tama savaip.

V.s. D. Kesiūnaitei laimės žibu
rys buvo skautybė. Jos gyvenimo 
kelionėje laimės žiburio vietoje jai 
žibėjo mūsų obalsis: DIEVUI, TĖ-

Darbo metu.

VYNEI IR ARTIMUI. Juo vado
vaudamasi, ji ir keliavo gyvenimo 
keliu.

To kelio pradžia - 1903 m. rug
pjūčio 17 d. - išvydimas pasaulio 
toli nuo savo tėvynės, Rusijoje, 
Orenburgo mieste. Lietuvon ji 
grįžo, turėdama 18 m. Studijavo 
Lietuvos universiteto medicinos 

fakultete, kurį baigė medicinos gy
dytojos laipsniu. Savo profesinį 
darbą dirbo atsidėjus, visu kruopš
tumu; savo žinojimą laikas nuo 
laiko vis pagilindavo Berno, Berly
no, Paryžiaus, Budapešto univer
sitetuose. Kaune yra buvusi švei
caro prof. Landau asistente; jai 
teko žurnalo redagavimas; jos 
straipsniai medicinos klausimais 
buvo kitų cituojami.

Lietuvą okupavus rusams, su 
kitais lietuviais pabėgėliais atsidū
rė Vokietijoj. Gyvendama Hanau 
lietuvių stovykloje, ji vėl sąžinin
gai, su meile gydė ir guodė savo 
tautiečius. Atvykus į JAV ir 1952 
m. gavus teisę verstis medicinos 
praktika, stoja į savo darbo barą - 
dirba kaip gydytoja Clevelande. 
Čia ji dirbo iki pat savo mirties 
1964 m. liepos 25 d.

Pirmasis skautės kaklaraištis jai 
buvo užrištas ne savo krašte; į 
skaučių eiles ji įstojo 1916 m., dar 
tebegyvendama Rusijoj. Grįžus 
Lietuvon, ji jau rado augančią ir 
pilnai besiformuojančią lietuviš
kąją skautiją.

Atsiradusi savo sesių ir brolių 
būry, po laisvu Lietuvos dangumi, 
žaliesiems miškams kviečiant jų 
prieglobstyje pastovyklauti ir iš
kylauti, jauna studentė Domutė 
visa širdim prisiriša prie idėjos, 
kuri, kaip tas laimės žiburys, švie
tė jai iki pat jos gyvenimo pabai
gos. Ši “skautiška kelionė” ne visa
da buvo tik dainų ir juoko lydima. 
Kaip dažnai visiems mums būna, 
yra buvę joje ir nuliūdimo, ir rū
pesčių, ir vingių. Bet šviesusis 
žiburys negęsdamas vis jai spin
dėjo.

Savo skautiškosios kelionės 
metu dr. D. Kesiūnaitė buvo viena 
iš steigėjų studentų skautų dr-vės 
Lietuvos Vytauto Didžiojo univer
sitete; buvo vyr. skautų štabo 
narė, vadovavo stovykloms, daly
vavo tarptautinėse konferencijose 
ir stovyklose, paruošė skautėms 
patyrimo laipsnių programas, stei
gė naujus skautiškus vienetus,

Seserijos Vyriausia Skautininke 
D. Kesiūnaitė Brolijos Vyr. Skau
tininko S. Kairio viešnia Toronte.
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buvo ASS centro valdybos vicepir
mininkė, korp! VYTIS garbės narė, 
1952-1954 m.m. buvo Lietuvių 
Skaučių Seserijos vyriausioji 
skautininke.

Jos skautavimo praktikoje buvo 
didelė pedagoginė nuojauta. Ji no
rėjo, kad mūsų sesės veiktų visai 
savarankiškai, todėl buvo priešin
ga mišrių draugovių steigimui. 
“Kaip gi jūs išmoksit skautauti, jei 
broliai jums visur padės?”, saky
davo. Būdama labai patyrusi skau
tė, o taip pat labai darbšti ir su
mani, nelaukė, kad jai kita sesė ką 
padarytų; ji pati pirmoji stengėsi 
imtis darbo. Piūklas, kirvis jos 
rankose buvo nuolatiniai įrankiai.

Ypač pačioje skautavimo pra
džioje, 1922-1923 m.m., jai rūpėjo 
provincijoje veikiančių sesių in
struktavimas, kad jos vienos nebi
jotų stovyklauti, kad išmoktų sa
varankiškai įsikurti. Reguliariai 
siuntinėdavo skiltininkėms sueigų 
planus, vienetus dažnai pati aplan
kydama. Jos pareigingumo dėka 
provincijoje išsivystė gan stipri 
skautiška veikla.

Bū- ima gydytoja, kartu suge
bi'?’ gan giliai pažinti jauno žmo- 
g^us psichiką. Su ja bendradarbia
vusi sesė pa pasakojo, su kokiu 
lanksčiu p<-<:' -v- lkumu ji įpratino 
jauną s? .žąsiai likti budėti 
stovyklos sargyboj.

Vokietijoj, Hanau stovykloj gy
vendama, ji įkūrė apie 300 skaučių 
turėjusį “Neringos” skaučių tuntą 
ir buvo jo tuntininke. To tunto 

sesės pačios pirmosios nuvažiavo į 
III-ją Tautinę stovyklą, įvykusią 
Mittenwalde, Alpėse. Jos pastan
gomis buvo suorganizuotas ir I-sis 
vyr. skaučių sąskrydis.

Skautybę v.s. D. Kesiūnaitė iš
gyveno pačia pilnąja jos prasme. Šį 
tvirtinimą gali paliudyti visas 
žmogaus išsilavinimo sritis aprė
piančios jos pastabos ir mintys, 
randamos jos laiškuose ar pašne
kesių užrašuose. Nuostabus vado
vės pajėgumas suprasti ir įžvelgti į 
mažos paukštytės, jaunos sesės ar 
suaugusios vadovės vidaus pasaulį! 
Visa tai ji darė, kaip įžvalgi tyrinė
toja fizinių ir dvasinių žmogaus 
galių. Jos tikslas - stengtis geriau 
instruktuoti jaunesnius vadovus, 
perduoti skautybės idėją, neiš
kraipytą bėgančio laiko ir besikei
čiančių gyvenimo aplinkybių.

Štai kelios jos mintys:
- Skautybė suteikia jaunimui 

tam tikrą dvasinį nusiteikimą, 
kuris niekada neturi išnykti, nes 
jei jis išnyks, tai skautybė jau ne
bebus skautybė ta prasme, kaip ją 
sukūrė Baden Powell’is.

- Vadovė leidžia skautėms gal
voti ir reikštis individualiai, pati 
stengdamasi būti joms geru pa
vyzdžiu ir rodyti tikrąjį skautybės 
kelią. Vadovė turi reikalauti dau
giau iš savęs negu iš kitų; būti 
griežta sau ir nuolaidi kitiems.

Jos užrašuose mintys, kurias ji, 
lyg kraujo transfuziją, norėjo per
lieti jaunesniesiems vadovams, 
kalba, kad šitaip išgyvenama

Trečioji Tautinė stovykla 19Jt8 
m. Vokietijoje.

Sesė Kesiūnaitė sėdi šalia tuo
metinės Vyr. Skautininkės v.s. J. 
Vaičiūnienės.

skautybė - tai ne banalus ir pavir
šutiniškas vadovo pareigų suprativ- 
mas. Tai - idėja, “persmelkianti 
visus kaulus”. Ir tuo graudžiau, 
kad mūsų Vyresniosios Sesės ir 
atsidavusios vadovės gyvenimo 
siūlas turėjo taip anksti nutrūkti... 
Kiekviena gera mintis, kaip brandi 
sėkla, taip reikalinga šiai šiaurių 
vėjų gairinamai dirvai. Į tą dirvą 
(turiu galvoj mūsų skautiško jau
nimo širdis) ji su meile sėjo skau
tybės, tėvynės meilės ir tinkamai 
suprasto gerojo darbelio sėklas.

***

...Stengeis, daug daug skaitei, 
Ruošeis gyvent ilgai ilgai... 
Aukščiausias lėmė nelemtai... 
Taip netikėtai,
Taip netikėtai Tau pačiai...

v.s. S.R.

1964 m. liepos 25 d. vadovų rate 
jos vieta liko tuščia... Tačiau paliko 
jame ji savo dosnią širdį. V.s. dr. 
Dominika Kesiūnaitė prieš mirtį 
savo santaupas pervedė į fondą, 
pavadintą jos vardu. Jos ranka ir 
po mirties tebeteikia paramą visai 
eilei lietuviškųjų institucijų, jų 
tarpe ir lietuvaitėms skautėms.

Taip įprasminamas žmogaus gy
venimas. Žmogaus, kuris myli ir

Vyriausios sesės pareigose su 
skautininkėmis Clevelande. ■>
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vertina gyvenimą, myli savo arti
mą. Bet “mylėti gyvenimą ir su
vokti jo prasmę yra du skirtingi 
dalykai”, pasakė kun. dr. L. 
Andriekus savo žodyje v.s. dr. D. 
Kesiūnaitės pagerbimo akademi
joje, 10-sias jos mirties metines 
minint. “Mylį gyvenimą, bet nesu
vokia jo prasmės yra tik šešėliai 
šiame Viešpaties pasaulyje”. Kas 
gi iš mūsų norime praeiti per gy
venimą tik menku šešėliu?!

***

Mirusiajai mūsų Sesei memoria
linis pagerbimas, suruoštas 1974 
m. spalio 20 d. Clevelande v.s. Stef. 
Radzevičiūtės rūpesčiu, buvo iškil
mingas, įspūdingas ir iki smulkme
nų išplanuotas.

V.s. Dr. Dominikos Kesiūnaitės 
poilsio vieta Clevelande, Visų Sielų 
kapinėse. Žalioje vejoje - pilko 
granito pagalvėlė, o joje įrašas:

Dr. Dominika Kesiūnas, M.D.

Dangaus karaliene šviesi, 
Užstok prieš Aukščiausią!

s. Sofija Jelionienė

Ant šios nuotraukos sesė Domu- 
tė užrašiusi - “Klaipėdoje - nuotai
ka puiki!”

1946 m. skaučių stovykloje 
Hanau, Vokietija.

A.A. DR. V.S. KESIŪNAITĖS 
HUMANIZMAS

Minėdami kokio nors iškilaus ir 
nusipelniusio asmens mirties su
kaktį, mes visada sustojame ties to 
asmens nuveiktais darbais bei jų 
pasekmėmis ateinančių gentkarčių 
šviesoje. Tačiau retai teprisimena
me tas moralines charakterio ver
tybes, kurios sąmoningai, ne pri
puolamai, kursto asmenybėje 
stiprų norą tiems darbams nu
veikti.

Turėjusi garbę asmeniškai pa
žinti Dr. Kesiūnaitę ir kaip asmenį 
privačiame gyvenime, ir kaip 
skautybės puoselėtoją, organizaci
niame darbe, ir kaip gydytoją, 
buvusi jos paciente, aš turėjau 
progos ją visapusiškai pažinti ir 
šiandieną, po eilės metų, iš per
spektyvos įvertinti jos charakterį. 
Nedvejodama, norėčiau jai pri
skirti humanistės titulą, kurio ji 
visose gyvenimo srityse užsitar
navo.

Prieš maždaug dvidešimtį metų 
pirmame skautininkių suvažiavime 
šitame kontinente, kuris įvyko 
Hamiltono mieste, Kanadoje, ji štai 
kaip išsireiškė apie lietuviškos 
skautybės esmę. Bandysiu cituoti 
jos žodžius, pasikliaudama savo 
atmintimi, tačiau nuo jų tikrosios 
esmės nebūsiu nutolusi, nes jie 
man visam gyvenimui paliko stiprų 
įspūdį. “Lietuviškoji skautybė”, 

kalbėjo ji, “tik tol pateisins savo 
egzistenciją, kol ji pirmoje eilėje 
tarnauja lietuvybės idealui”. Die
vo, Tėvynės ir artimo tarnybos 
sąvoka joje buvo gyva savo tauriu 
jautrumu mūsų tautos tragedijai, 
visiškai nustojusi tarptautinio at
spalvio. Ir reikia šiandieną pripa
žinti, kad lietuviškoji skautybė 
sąmoningai nusistovėjo šitų sąvo
kų plotmėje. Savo asmenybės 
šviesiu pavyzdžiu, nuolatine šyp
sena, asmenišku taktu ji skleidė 
savo aplinkoje pagarbos kito 
asmens nuomonei reikalingumą.

Kaip gydytoja, jautri motinos ir 
vaiko problemoms, ji ir savo profe
siją naudojo ne asmeniško patogu
mo tikslams, bet tikros artimo 
meilės efektingam įkūnijimui. Jau
noms motinoms ji buvo tarsi moti
na. Mažyčiai pacientai, jausdami 
jos motinišką šilumą, vengdavo 
rodyti ašaras, pasirodžius “bai
dyklei” adatai.

Abejonės nėra, kad Dr. Kesiū- 
naitė yra palikusi skautybės ba
ruose aiškų ir šviesų kelią toms, 
kurios jos pėdomis seka. Tačiau 
plačiosios visuomenės'ir asmeniškų 
draugų rateliuose jos šviesi asme
nybė, visada spinduliuojanti gera 
valia, pagarba kiekvienam žmogui, 
ir meile kiekvienam Dievo padarui, 
liks ją prisimenančių atmintyse 
didžiojo humanizmo simboliu.

s. A. Balašaitienė
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PIRMASIS SKAUTU ŽIDINYS
IR PO 25 METU GYVAS -

KAD IR PRISIMINIMUOSE..
Ketvirtis šimtmečio - ne trum

pas laiko tarpas žmogaus gyveni
me. Jį mintimis perbėgti reikia 
pastangų. Bet kai imi rankioti pri
siminimų nuotrupas, kaip pabertas 
vaikų kaladėles, atrodo, grįžti 
takeliu į praeitį nesunku.

Šiuo rašiniu noriu pristatyti jau 
seniai nebeegzistuojantį skautišką 
vienetą, savo laiku išgyvenusį nors 
ir trumpą, bet labai aktyvios 
veiklos laikotarpį. Mintims grįž
tant į tuos laikus, šviesiai sužiba to 
vieneto narių tarpe buvęs ypač 
darnus sugyvenimas ir tikrai 
skautiška nuotaika. Ne veltui šis 
vienetas vadinosi “Gerojo darbelio 
židiniu”. Tuo vardu buvo nutarta 
pavadinti vyresnio amžiaus ne-; 
aktyvių skautų vienetus. Nutari
mas buvo padarytas skautų vadų 
suvažiavime įvykusiame 1948 m. 
sausio 17-20 d.d. Horneburge, prie 
Hamburgo.

Šio I-jo židinio įsikūrimo pradžia 
kukli ir negarsi. Data - kone prieš
istorinė, nes stropiai vestoje brolio 
Jono kronikos knygoje pažymėta: 
I-sis Gerojo darbelio skautų židinys 
įsikūrė 1948 m. vasario 15 d. 
Seligenstadt’o lietuvių stovykloje, 
Vokietijoje.

Seligenstadt’e, Vokietijoje, įsi
kūręs I-sis skautų židinys, 1949 m. 
jo nariams išsiskirstdnt. Iš kairės 
sėdi: A. Jančytė-Makauskienė, S. 
Rimavičiūtė-Jelionienė - kancleris, 
K. Domarkas - tėvūnas, VI. Macie- 
jauskienė. Stovi: Vyt. Macijaus
kas, A. Cvirkaitė, Vyt. Racibars- 
kas, A. Kuinytė-Kriaučiūnienė, J. 
Zinkus, C. Gaidelevičius ir K. Mi
liūnas. Nuotraukoje trūksta J. 
Karklienės, Br. Chlamauskienės, I. 
Truškūnienės, V. Panavaitės - 
Stonkienės, An. Cvirkaitės, J. 
Kauno, A. Bioševo.

Apie šio vieneto veiklą brolis J. 
• Zinkus (iš Australijos) jau yra 

rašęs ankstyvesniuose “Skautų 
Aido” puslapiuose. Šie prisiminimų 
fragmentai šilta banga užlies bu
vusių židiniečių širdis, o kitiems 
broliams ir sesėms suteiks progos 
pagalvoti, kad bendrą darbą dir
bant, nereikia darnaus sugyvenimo 
būdų nei ieškoti, nei jų mokytis; tai 
savaime išplaukia iš pačios idėjos, 
jei ji pastatoma svarbiausioje 
vietoje.

***

Emigracijos banga nutraukė 
artimai susigyvenusio židinio narių 
veiklą. Išskrido, išplaukė, išvaži
nėjo visi į platųjį pasaulį. Bet ne- 
užgęso tremtyje įkurta židinio 
liepsnelė. Ir vėl skrenda kroniki
ninko - brolio Jono - žodis iš 
Australijos. Prieš išsiskiriant, 
paskutinėje sueigoje, įvykusioje 
1949 m. balandžio mėn., liko nuta
rimas, patvirtintas visų židiniečių 
parašais: “Kur bebūtume - susira- 
šinėsime; palaikysime vienas su 
kitu ryšį, kurstysime židinio lieps
nelę”.

Tą, sakyčiau, keisto pobūdžio 
veiklą tęsiant, skrieja oro paštu 
aplink pasaulį bendras visų židi-

niečių laiškas tema: “Kur aš apsi
stojau”. Kiekvienas įrašydavo 
jame savo adresą, linkėjimus, ki
tiems pasiguosdavo arba senu 
įpratimu pajuokaudavo. Ir kai po 
pusmečio laiškas grįžo broliui 
Jonui į Australiją, ši be abejonės 
pati originaliausia korespondenci- 
nė sueiga buvo baigta. Ir visi viens 
apie kitą šį tą sužinojom, - ryšys 
tebebuvo gyvas.

Tada gimė dar šaunesnė mintis: 
leisti židinio laikraštėlį! Ir šis su
manymas ištęsėtas: laikraštėlio, 
vardu “Tėvynės Židinys”,' išėjo 3 
numeriai. I-sis - 1950 m. Sydnėjuj, 
Australijoj. Šio numerio redakto
rius, beveik vienas pats jį prirašęs 
ir ranka jį perrašęs, - ps. J. Zinkus. 
II-jo ir III-jo numerių redaktorė - 
si. Sofija Rimavičiūtė (1950 ir 1951 
m.m. Chicagoje). Šie numeriai jau 
buvo spausdinami mašinėle. Pa
skutinis numeris išleistas 1951 m. 
liepos mėn. 15 d. - židinio metinės 
šventės proga. Čia reikia paaiškin
ti, kad židinys savo metine švente 
buvo pasirinkęs liepos 15-ją - tada 
visų emigracijoje gyvenančių lie
tuvių švenčiama taip vadinama 
“tremties diena”.

Vartant pageltusius šio laikraš
tėlio lapus, į akis krinta didelė 
meilė Lietuvai; šie “tarpkontinen- 
tinio vieneto” nariai gaivinosi sun
kiose įsikūrimo dienose, kai naujų 
kraštų papročiai ir gyvenimo 
būdas naujokams buvo neįprastas 
ir “ne prie širdies”. Šie pieštuku 
(tik vėliau mašinėle) prirašyti lapai 
kaupia savyje tiek nostalgijos ir 
tiek vilčių, kad dar ilgai stovėsime
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bendrame rate sujungtomis ran
komis, eidami ne skaldymosi, 
smulkėjimo, bet tikro skautiško 
sugyvenimo keliu.

Pačiame pirmajame “Tėvynės 
Židinio” numeryje randama žinutė: 
“Vėl eina “Skautų Aidas”, leidžia
mas Kanadoje. Redaguoja ps. Pr. 
Enskaitis ir redakcinė kolegija”.

Ar ne įdomu? Kai brolis Enskai
tis “iššaukė” “Skautų Aido” dvasią 
šiapus Atlanto, tolimoje kengūrų 
žemėje kitas kruopštus laikraštėlio 
sumanytojas ir redaktorius brolis 
J. Zinkus, Australijos saulės čirš
kinamas, kūrė skautiškąją spaudą. 
Jo žodžiais, “šis “Tėvynės Židinio” 
numeris atspausdintas geriausioje 
atominio amžiaus spaustuvėje”! Ir 
kaip tokio unikumo nepaminėjus?!

Kitas uolus šio laikraštėlio 
bendradarbis sk. vytis Cezaris 
Gaidelevičius (jau miręs) rašydavo 
iš tolimo Vakarų Australijos kam
po, paties pasistatytoje palapinėje, 
turinčioje linoleumo grindis. Tai 
buvo smarkiai patobulinta jo pir
moji pastogė Australijoje.

“Tėvynės Židinio” buvo išlei
džiama po 4-5 egzempliorius (ra
šant per kalkę). Jie būdavo pa
siunčiami kiekvieno krašto ryši
ninkui, kuris jį persiųsdavo kitiems 

tame krašte gyvenantiems židinie- 
čiams. Taip savo tarpe sužinoda
vome apie pradedančią atsikurti 
mūsų skautiją, apie gyvenimo būdą 
ir pirmuosius židiniečių žingsnius 
naujuose kraštuose, apie adresų 
bei “stonų” pakeitimus. Išsivežta iš 
Europos Židinio liepsnelė žibėjo ir 
šildė, židiniečius, tais laikais įsikū
rusius rūsiuose, palėpėse ir kitose 
panašiose pastogėse, guosdavo ir 
gaivindavo retkarčiais aplankąs 
“Tėvynės Židinio” numeris oro 
pašto voke. Visi jautėme, kad dar 
tebeskautaujame, nors toks mūsų 
veiklos būdas kitą galėjo ir ste
binti!

***

Jau 25 metai praėjo nuo to laiko, 
kai, padavę vienas kitam kairę, 
atsisveikinom ir pasižadėjom ne
nutraukti ryšio. Miela, kad kai 
kurie židiniečiai tarpusavio ryšį 
dar tebepalaiko, nors kuklūs “Tė
vynės Židinio” numeriai jau “atgu
lė poilsio” į brolio J. Zinkaus 
archyvo lentynas. Tebešviečia tik 
buvusios darnios veiklos liepsnelė, 
lyg tolimas pelkių žiburėlis...

s. Sofija Jelionienė

TREMTIES KELIU
Gal retas kuris pagalvojo, ap

leisdamas 1944 m. Tėvynę, kad jam 
teks bastytis po įvairius svetimus 
kraštus negalint grįžti namo. Vieni 
patikėjo pogrindžio veikėjų laik
raščiais, kad po 3-jų mėn. vėl galės 
grįžti į namus, kitų sveikas protas 
diktavo, kad subyrėjus Vokietijos 
karinėms pajėgoms, susitiks dvi 
priešingos idėjos laisvės ir teroro 
ir tarp jų konfliktas bus neišven
giamas.

Gyvenimas parodė ką kitą. 
Lauktieji laisvės šalininkai nepai
sydami nei protestų nei savižudy
bių, gaudė ir atidavinėjo persekio
tojui besislapstančias aukas - 
bėglius nuo raudonojo teroro.

Kuriems pavyko-išlikti nuo iš
davimo vakarų Europoje, tuoj tie 
pasuko tremties keliu tolyn. Su
stojus ilgesniam laikui vak. Vokie
tijoje po UNRRA ir I.R.O. globa, 
įvairių tautybių tremtiniai turėjo 
galimybę išplėsti savo kultūrinę ir 
tautinę veiklą. Be daugelio marga
spalvių ansamblių ir kitų organiza
cijų pasirodė atgimę ir skautai.

Lietuvių skautų pirmosios drau
govės ir tuntai tremtyje susikūrė 
anglų okupuotoje Vokietijos dalyje 
1945 m. antroje pusėje. Ši kilni 
organizacija sutraukė mases jauni
mo Dievo, Tėvynės ir artimo tar
nybai.

Nr. 1 mOrn- HE PO-S mėn.i5~4- S Y D KEY.

TREMTIES
r<Us kuris pakabo-.

jo , apleisdamas m. T<-o^nt 
kad javn "teks po ai
riu 5 u $ kraS't'uS

e.J a-ųifr

KELIU.
-U-Oį pajuko trewiRe* k«M

kvU ai«.k. po UHRRfi

ir 3.R.O. įto4".
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Vihiuu
Marija Saulaitytė

S alio aksomo veidą tau iškirpsiu iŠ samanų 

ir paguldysiu tave zenito saulėj, 
kad viena valanda būtų pilna dienos.

Aš tau įdėsiu kaštano širdį, 
branduolį ramių birželio naktų, 
pažadą lėto rudens, 
kada gelmė pasiekia debesis 
nesitikėta apraiška.

Aš seksiu debesis tavo akyse: 
dienų dienas rymosiu, 
ir dar bus maža man tavęs.

Mano sapnuose vaikštai, 
Lietuva, 
ieškodama sau veido.

M.atau tris vaizdus, 

kas vakara., užmerkusi akis: 
Vilniaus stogu, bangavimą, 
siauroj gatvėj sieną be langų, 
užrakintas pastato duris.

Jeigu dainuočiau tave, Vilniau, 
tai būtų prieblandoj 
už vandenyno, 
kur mano metai be tavęs tušti.
Tai būtų vienumoj, 
nes niekas neatstos tavęs 
ir niekas nepalies manęs, 
kaip tu.

Jeigu pajėgčiau išdainuoti 
tavo senamiestį ir tavo širdį, 
žinau: vistiek

rie durų dygsta kažkieno sugalvotas beržas.
Baltos naktys driekiasi paryčio vėjuje. 
Žemę apglėbusios šaknys šyla.

Būsiu buvus namie.

§jvintant,
Vilnius sulanksto sapną, 
jį atidėdamas kitam kartui, 
ir atsargiai atsikelia, 
kad neatsiremtų į debesis.

Namai.
Švarūs langai, praviros durys, 
Žemos lubos, tylios sienos. 
Uždengsim išraižyta, stalą 
audiniu, pamerksim rūtų, 
įsileisim saulę vienai popietei. 

aš likčiau be tavęs.

Mšrautas gyvenimo Šaknis 

nešiojuosi glėbyje. 
Jos gyvos be vandens, 
kaip aš - be žemės.
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PASISĖJAU SAU RIDIKĄ 

MAN PRIDYGO BARAVYKU. 
GIRGU GARGU, 01 ČIAČIA 
SULDU BULDU, KAS GI ČIA?

JBARAVYKAS PRASIDEDA 

RAIDE B,

VISI KITI ŽAIDIMO ŽODŽIAI 

PRASIDEDA TAIP PAT RAIDE.

žemyn: 9. 10. 12-

Atsakymai žiūr. 15 pusi.
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LIETUVIU SKAUTU 
SĄJUNGOS TARYBOS 

AKIVAIZDINIO 
1974 SPALIO 25-27 D.D. 

TORONTE POSĖDŽIO 
NUTARIMAI:

i
Nutarta, kad LSS Tarybos posė

džio nutarimai priimami absoliuti
ne dalyvaujančių LSS Tarybos 
narių balsų dauguma. Šiame posė
dyje dalyvauti užsiregistravo 23 
asmens, todėl šio posėdžio nutari
mams priimti reikia 12 balsų.

2
Pabrėžiama, kad Lietuvių Skau

tų Sąjunga, laikydamos lietuvių 
skautybės tradicijų ir siekdama 
skautiškųjų asmenybių ugdymo, 
visa savo buitimi yra ištikima lie
tuvių tautai ir trokšta Lietuvai 
laisvės.

3
Konstatuojama, kad visa Lietu

vių Skautų Sąjunga, jos šakos, ra
jonai, kiti padaliniai bei vienetai 
savo veikla labai pozityviai reiš
kiasi, stiprina lietuvių bendruome
nės gyvenimą ir teikia gražių vilčių 
ateičiai.

4
t ^loginiam skautų ir skaučių 

ugoymui gilinti skatinama ieškoti 
ir naujų būdų bei metodų, kad visi 
lietuvių skautybės sąjūdžio nariai 

liktų sąmoningi lietuviai, 
būtų geri skautai-skautės ir 
nenuilstamai stiprūs sąjūdžio 

siekimų vykdytojai.

5
Visi vadovai ir vadovės labai 

skatinami dar labiau rūpintis, kad 
skautų ir skaučių stovyklose, įvai
riose sueigose bei visokiuose užsi
ėmimuose

būtų dar giliau pabrėžiamas 
lietuviškumas,

dar tampriau įsisąmoninama į 
lietuvių tautos reikalus,

dar plačiau įgyjama tautinio 
susipratimo,

visais atvejais gerbiama lietuvių 
kalba ir

dar labiau suprantami Lietuvos 
nepriklausomybės ir lietuvių 
tautos laisvės klausimai.

6
Turint galvoje lietuvių skauty

bės gerovę ir Sąjungos ateitį, visi 
vadovai-vadovės labai nuoširdžiai 
raginami dar labiau lavintis ir dar 
labiau tobulintis vadovauti skautų- 
skaučių vienetams.

Vyresnieji ar daugiau prityrę 
kviečiami lavinimosi programomis 
padėti jaunesniems ar mažiau pri- 
tyrusiems.

7
Įvertinant skautininkų - skauti- 

ninkių ir vyresniųjų nuopelnus 
organizacijai ir norint, kad jie, 
kartais tiesiogiai nebeeidami va- 
dovų-vadovių pareigų, nenutrūktų 
nuo skautiškosios veiklos, bet su- 
siburdami į židinius, ramoves ar 
pn. junginius, priklausydami tun- 
tams-vietininkijoms ar tiesiogiai 
rajonų ar kitoms vadijoms, kvie
čiami toliau skautauti, stiprinti 
skautiškąjį veikimą ir padėti jau
nesniesiems.

8
Norint sudaryti geresnes sąly

gas, kad skautai ir skautės, skau- 
taudami nuo skauto-skautės 11 
metų amžiaus, išėję skauto-skautės 
patyrimo laipsnių programas, ligi 
skautų vyčių ar vyresniųjų skaučių 
amžiaus šiems vardams įgyti, 
galėtų pilniau ugdytis pagal skau
tybės sistemą, rekomenduojama 
skautams-skautėms tarp 14 ir 17 
metų amžiaus sudaryti specialų 
skautiškojo lavinimo’ skyrių su 
atitinkamomis programomis, 
ženklais ir tinkama tvarka.

9
Nustatyti, kad nei Lietuvių 

Skautų Sąjunga, nei jos šakos ne
priklauso egzilinių ar kitokių skau
tų ar skaučių organizacijoms, bet 
vykdydamos lietuviškosios skau
tybės uždavinius, kai tai prasmin
ga ar naudinga, gali atskirais atve
jais bendradarbiauti su kitomis 
skautų-skaučių organizacijomis.

10
Remiantis ankstesniaisiais LSS 

Tarybos nutarimais, kad LSS na
riai gali savo pasirinkimu priklau
syti ir kitoms organizacijoms, ku
rios neprieštarauja lietuvių skau
tybės ideologijai, nustatoma, kad 
LS Sąjungos ir šakų priklausymo 
kitoms organizacijoms reikalą 
sprendžia LSS Taryba.

LSS Taryba laiko, kad, lietuviš
kosios skautybės uždavinių sie
kiant, padalinių bei vienetų vadijos 
gali nutarti kaip prisidėti prie lie
tuvių visuomeninių, kultūrinių ar 
specialios paskirties sambūrių, ne- 
priešingų mūsų skautybės ideolo
gijai, tose vietovėse.

Neaiškiu atveju tą reikalą nuta
ria LSS Tarybos Pirmija.

11
Pabrėžiant didelę reikšmę lietu

vių kalba kalbėti sueigose, užsi
ėmimuose, stovyklose ir k., taip 
pat skautų-skaučių savitarpyje, 
pasisakoma prieš tai, kad organi
zacijos susirašinėjimuose, skautų- 
skaučių laikraščiuose, kokiuose 
spaudiniuose ar kitaip būtų varto
jama kita kalba.

12
Priimant dėmesin, kad pirmojo 

skautų vieneto steigėjas LSS Ta
rybos buvo pagerbtas pirmūno 
vardu ir pirmasis Lietuvos skautų 
Vyriausias Skautininkas - garbės 
skautininko vardu, nutarta v.s. Dr. 
Jurgį Alekną laikyti Lietuvos 
skautų centrinės organizacijos 
pradininku.

13
Žiūrint sąlygų, paliekama LSS 

Tarybos Pirmijai atitinkamai nu
statinėti ir sudarinėti Sąjungos 
Vadovybės, organų, įstaigų ir k.

12

12



įvairias pajamų bei išlaidų sąma
tas, priimti apyskaitas ir kartą per 
metus jas pateikti LSS Tarybai.

14
Laikoma, kad LSS Tarybos pir- 

mijos nariai, pateikią valdžios 
įstaigoms Sąjungos piniginiais rei
kalais atsiskaitymus, tą daro LSS 
Vadovybės vardu.

15
Nutarta nuo 1975 sausio 1 d. LSS 

nario mokestį skautininkams nu
statyti $5.00 r atams.

16
Nustatyti:
a) kad su metiniu LSS nario mo

kesčiu kartu būtų imamas ir meti
nės Skautų Aido ar Mūsų Vyčio 
prenumeratos mokestis pradedant 
1975 metais;

b) jei šeimoje yra keli LSS narių 
mokesčius moką asmens, iš jų tik 
vienas moka Skautų Aido ar Mūsų 
Vyčio prenumeratos mokestį.

17
Nutarta, kad VI-oji LSS Tautinė 

Stovykla (pagrindinė) 1978 m. būtų 
ruošiama Australijoje.

18
Lietuvių Skautų Sąjungos 1972 

m. Suvažiavimo nutarimus priimti, 
kaip LSS Suvažiavimo dalyvių siū
lymus.

19
Norint sustiprinti aktingesnį 

vadovų ir vadovių bendradarbiavi
mą, tiesioginį nuomonių bei minčių 
pasikeitimą ir sutelkti žvilgsnį į 
lietuvių skautų-skaučių sąjūdžio 
ateitį, nustatyti, kad LSS Tarybos 
Pirmija, kada galima, bent kartą 
LSS Vadovybės kadencijos metu 
sukviestų vyresniųjų vadovų-va- 
dovių suvažiavimą-sąskrydį.

20
Laikoma, kad LSS Vadovybės 

kadencijos laikotarpyje būtų bent 
kartą sukviestas akivaizdinis LSS 
Tarybos posėdis.

21
Negalint dažniau sukviesti aki

vaizdinių LSS Tarybos posėdžių, 
sprendžiant ypatingai svarbius 
klausimus, rekomenduojama pirma 
tuos klausimus pateikti LSS Tary
bos nariams aptarti grupėmis 
atskirose vietovėse.

22
LSS Tarybos 1969.VIII.14 nuta

rimo LSS VADOVYBĖS ORGA
NŲ KADENCIJOS reikalu Il-ąjį 
straipsnį papildyti taip:

LSS Garbės Teismo kadencija 
prasideda kovo 1 d. arba du mėne
siai kitų LSS Vadovybės organų 
kadencijai prasidėjus, jei tai įvyko 
po sausio 1 d.

23
Nutarta LSS statuto 20 str. F. 

pastraipą išbraukti.

24
Nustatyti, kad LSS Taryba, pri

imdama nutarimus, kurie keičia 
LSS statuto ar By-Laws tekstus, 
tai įsakmiai nurodytų kaip atitin
kamus LSS statuto ar By-Laws 
pakeitimus.
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Nutarta LSS Garbės Teismo 

nuostatų bei Rajonų Vadijų nuo
statų projektus ir LSS Suvažiavi
mo nuostatų pakeitimo siūlymus 
palikti paruošti, priimant dėmesin 
tų nuostatų svarstymo metu iškel
tus sumanymus, LSS Tarybos Pir- 
mijai ir po to pateikti korespon
dentiniam LSS Tarybos posėdžiui.

26
LSS Taryba sveikina Akademinį 

Skautų Sąjūdį jo 50 metų gyvavi
mo sukakčių proga ir linki gražios 
ateities.

27
Nutarta:
a) labai padėkoti visiems skau

tiškojo ir tautinio ugdymo darbus 
tiesiogiai su skautais-skautėmis 
dirbantiems broliams vadovams, 
sesėms vadovėms, tėvams bei rė
mėjams;

b) labai skatinti tėvus, rėmėjus 
ir vyresniuosius Sąjungos narius ir 
toliau visaip padėti tiesioginį 
ugdymo darbą dirbantiems vado

vams-vadovėms, kad šie galėtų dar 
sėkmingiau savo pareigas vykdyti.

28
Nutarta lietuviškojo gyvenimo 

informacijos veiksniams - spaudos, 
radijo, televizijos ir įvairių įstaigų 
darbuotojams padėkoti už rimtą 
dėmesį lietuvių skautybės sąjū
džiui ir už pagalbą skautų-skaučių 
veiklai vietovėse.

Tokia pat padeda reiškiama lie
tuvių parapijoms, draugijoms, klu
bams ir kitoms institucijoms vieto
vėse, palaikančioms lietuvių skau
tų-skaučių gyvavimą.

29
LSS Taryba nuoširdžiai dėkoja 

visoms ir visiems, prie šio posėdžio 
rengimo prisidėjusiems, dalyvius 
aprūpinusiems ir visaip padėju
sioms.

v.s. Antanas Saulaitis, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas

v.s. Alfonsas Samušis, 
Lietuvių Skautų Sąjungos
V icepir mininkas-Sekretorius
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Pirmas skaučių tuntas Chicago- 
je, įsisteigęs 1949 metais, pasirinko 
sau “Aušros Vartų” vardą, kaip 
vieną gražiausių ir brangiausių lie
tuvio širdžiai.

Šešioliktojo šimtmečio pradžioje 
Vilniaus miesto gyventojai pastatė 
mūro sieną su ketveriais vartais, 
kad galėtų lengviau apsiginti nuo 
totorių. Vieni iš tų vartų buvo pa
čiame miesto gale, pavojingiausio
je vietoje. Iš pradžių jie buvo vadi
nami Krėvos Vartais, vėliau - Me
dininkų Vartais, o dar vėliau 
Aštrioji Bromą. Aušros Vartais ta 
vieta buvo pavadinta vėlesniais 
laikais. Kai rusai nugriovė mūro 
sieną (1799-1802*), Aušros Vartai 
buvo palikti.

Čia 1626 m. pradėjo kurtis vie
nuoliai karmelitai. Jie surado Šv. 
Mergelės Marijos paveikslą toje 
vietoje ir pradėjo juo rūpintis: pa
statė medinę koplyčią ir papuošė 
paveikslą brangiais sidabro rūbais. 
Kilęs gaisras koplyčią sunaikino, 
bet karmelitai išgelbėjo paveikslą 
ir laikė jį savo bažnyčioje. Gi "Seno
joje vietoje jie pastatė naują ko
plyčią - mūrinę, ir su iškilminga 
procesija 1719 metais pernešė į ją 
išsaugotą paveikslą. Laikui bėgant, 
ta koplyčia buvo kelis kartus tai
syta, šalia jos įrengta erdvi galeri
ja, antras aukštas su stiklo langais.

Kad apsaugojus paveikslą nuo 
sugedimo, buvo nutarta jį sutvar
kyti. Buvo susekta dviejų laikų sti
liai: pirmas darbas buvo renesan
sinio menininko, o antras - 
(XVII-XVIII) pertapytas aliejiniais 
dažais. Jeigu palygintume šį pa
veikslą su L.D.K. Žygimanto 
Augusto žmonos Barboros Radvi
laitės portretu, pastebėtume, kad 
juos abu piešė tas pats menininkas 
ir kad Aušros Vartų paveikslo 
bruožus modeliavo iš Barboros 
Radvilaitės.

Jau apie 300 m. žmonės garbina 
Aušros Vartų paveikslą, kaip ste
buklingą. Daug maldininkų lanky
davo šią vietą, prašydami įvairių 
malonių. Paveikslo rėmai ir ketu-

Altorius Aušros Vartų koplyčioje apie lietuvių tikėjimą ir žilą se
novę.

Šiais metais “Aušros Vartų”

rios kolonos yra nusagstytos dau
gybe širdžių, padarytų iš brangaus 
metalo. Ar važiuotas, ar pėsčias - 
niekas nepraeidavo pro Vartus, 
nenusiėmęs kepurės. Tas paprotys 
paliko iš senų laikų, ir net kito 
tikėjimo žmonės jo laikėsi.

Aušros Vartai yra vienas bran
giausių Lietuvos paminklų. Keitėsi 
žmonės ir papročiai, priešai 
skriaudė lietuvį, karai ugnimi nu
šlavė kaimus ir miestus. Gi senasis 
Marijos paveikslas ir dabar tebe
kabo Aušros Vartuose, bylodamas 

tuntas švenčia savo Sidabrinį Ju
biliejų. Pro akis pralekia mugės, 
stovyklos, paradai, laužai. Bet 
linksmiausia prisiminti mažąją 
paukštytę, vėlų vakarą jau be- 
snūstančią palapinėje, niūniuojant:

“Kai “Aušros Vartai” įžygiuos, 
Kai “Aušros Vartai” įžygiuos, 
Aš noriu būti toj rikiuotėj
Kai “Aušros Vartai” įžygiuos...”

Rita

"W" Medininkų vartai
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Aušros Vartų Marija Barbora Radvilaitė

sveikinimą;

LSB Atlanto rajono TAURO 
tuntą New Yorke, švenčiantį 25 
metu, sukaktį, nuoširdžiai svei
kinu.

Tuntininkui s.v.v.si. Jonui Vii- 
galiui, tunto vadijai ir visiems 
skautams linkiu sėkmės Dievo, 
Tėvynės ir Artimo tarnyboje.

* * *
LSB Atlanto rajono ŽALGIRIO 

tuntą Bostone, švenčianti 25 
metu, sukakti, nuoširdžiai svei
kinu. Jūsų., tunte išaugo pavyz
dingu, vadovu, ir visuomenės vei
kėju - vienas iŠ ja. ir dabartinis 
VSP C. Kiliulis.

Tuntininkui s.v.v.si. Vincui 
Šnipui ir tunto vadijai gražu, dar
bą. linkiu sėkmingai tęsti toliau.

Budžiu I

v.j.s. Myk. Manomaitis 
Atlanto rajono vadeiva
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Jei gūdžią vėlyvo rudens ar žie
moj naktį išgirsit miške kažką 
klaikiu balsu ūkaujant “hu hu huu”- 
nenusigąskit, nors šiurpo bangelės 
ir perbėgs visu kūnu. Tai tik ener
ginga pelėdžiuke arba jos pusbrolis 
apuokas savo “vargelius rokuoja”. 
O gal tik vienas kito draugystės 
ieško?! Tiesa, tokį ūkavimą išgir
dus ir visokius pasakojimus prisi
minus, visa miško romantika be
matant pranyksta...

- Čia vaiduokliai! - Siaubingu 
balsu sušnabždės vilkiukas ar 
paukštytė; taip pagalvos gal ir ne 
vienas vytis ar mėlynšlipsė sesė...

Dieną šių “protingo veido” 
paukščių nė nebijome, nes iš tikrų
jų jie tik naktį tebūna veiklūs. Be 
to, ir pelėda, ir apuokas laikomi 
naudingais paukščiais ir net išmin
ties simboliais. Daug kas turime 
šių “visažinančių” gyvūnų statulė
lių, o gal net ir iškamšų. Kai kada ir 
protuolį draugą tuo vardu pašie
piame.

Gamtos mėgėjo akimis apžiūrėję 
šį paukštį pamatysime, kad tai pil
komis, švelniomis, lyg šilkinėmis, 
plunksnomis apaugęs vidutinio 
dydžio paukštis, kurio galva, atro
do, su liemeniu lyg susiliejusi. Ant 
jos styrį 2 kelių plunksnų kuodukai 
sudaro dviejų kiškio ausyčių vaiz
dą. Didelės oranžinės spalvos akys, 
žiūrinčios ne į šonus, bet tiesiai 
prieš save. Smulkios plunksnos 
aplink akis išdėstytos vainiko 
pavidalu ir dėl to akys atrodo dar 
didesnės, nejudrios. Pelėdos labai 
gerai mato tamsoje ir ypač tolu
moje; arti esančius daiktus mato 
blogai. Šiaip dieną jos kur nors 
medyje miega, ir ten sunkiai jas 
nuo medžio šakos gali atskirti. Pa
vojaus metu pelėda suglaudžia 
savo plunksnas ir pasidaro labai 
plona. Pelėdos klausa itin gera. 
Skrenda ji tyliai, todėl vargas tam 
kiškučiui ar voveraitei, kurie ne
spėjo nuo jos aštraus žvilgsnio 
pasislėpti!

Gurklio, kur kiti paukščiai su
krauna maisto atsargas, pelėdos 
neturi; pagauto gyvuliuko odą 
praplėšusios, palesa mėsos ir vėl, 
odą užvertusios, grobį nuošaliai 
paslepia.

PARNEŠĖ TĖVELIS PELĖDĄ.

Trumpos, plunksnuotos, mar
gom plunksnom apaugusios kojos 
turi didelius, stiprius nagus. Tais 
nagais šie palyginti ne tokie dideli 
paukščiai gali sugauti net jauną 
stirnaitę, tačiau pagrindinę pelėdų 
maisto dalį sudaro pelės, žiurkės, 
kurmiai. Kai kada jos nusitveria ir 
kiškį ar smuikų paukštelį. Pelėdos 
sunaikina daug graužikų, prida
rančių žmonėms žalos.

Kiaušinius (dažniausiai 3) deda 
medžių drevėse, apleistuose inki
luose, bičių aviliuose. Išsiritusius iš 
kiaušinių jauniklius tėvai dar ilgai 
maitina.

Pasitaiko, kad pelėdą žmonės 
prisijaukina; su žmogum ji tada 
labai susidraugauja, ypač mėgsta 
pasėdėti ant peties.

Pelėdų yra net 133 rūšys. Štai 
kelios jų: žvirblinė, raiboji, lieps
notoji, balinė, baltoji, naminė. 
Tikrajai pelėdų šeimai priklauso, 
kaip minėta, ir jų pusbroliai apuo
kai: didysis, mažasis, apuokėlis 
ir kt.

***

Nakties tyloj klaikiai aidintį 
ūbavimą seniau žmonės laikė artė
jančios nelaimės ženklu ir jau iš 
anksto baimėje gyvendavo. Buvo 
tikima, kad pelėdos balsas išpra
našauja kurio nors šeimos nario 
mirtį ar šiaip didelę nelaimę. Gi 
senovės graikai pasirinko pelėdą 
išminties simboliu. Tą išmintį ji 
gerai pavaizduoja, kai yra “patup- 
doma” ant atverstos knygos lapų.

Grožio simboliu pelėdos neiš
rinko, tad ir girdime kai kada ne
gražų žmogų pelėda pavadinant. 
Apie pelėdą yra sukurta nemažai 
dainų, žaidimų, priežodžių.

Neretai skautų ir skaučių skiltys 
pasirenka apuokų ar pelėdų var
dus. Šis vardas dėkingas ruošiant 
pasirodymus, planuojant naktinius 
žaidimus. Tik reikia gerai išmokti 
pelėdos balsą pamėgdžioti (kad 
kitiems baimės įvarius). Pasirink
tasis vardas įpareigoja pasirodyti 
išmintingesniais už kitus, “moks
linčiais”. Tad šį vardą išsirinkusi 
skiltis tegali tik didžiuotis.

Sesė Liepa
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SUSITIKOME SU 
SIMU KUDIRKA

Lapkričio 16 d. Midway aero
dromas Chicagoje buvo panašus į 
didžiulį skruzdėlyną: virš 3000 ju
danti, nekantriai besidairanti, su
sirinkusių lietuvių minia ėjo, plau
kė prie durų, pro kurias turėjo įeiti 
Simas Kudirka ir jo šeima. Ir kai 
jau nebebuvo kur eiti, (nes čia štai 
ir buvo ta vieta, kur Simas turėjo 
įžengti), visų kaklai ištįso ir 
kiekvienas stiepėsi ant galų pirštų, 
kad tik galėtų pamatyti Simą. “0, 
jei būtų galima kiekvienam savo 
kaklą timptelėti viena pėda”, gal
vojau, vos galėdama kvėpuoti. Pa
našiai, kaip tas smailanosis “Jack 
in the box”!

Pagaliau! Iš apsiniaukusios, lie
tumi lašnojančios padangės slyste
lėjo žemyn du helikopteriai. Minia 
iš pradžių lyg apstulbo. Paskui su
ūžė, subangavo; iškaitusiais jau dvi 
valandas laukiančiųjų veidais slin
ko šypsenos, biro ašaros, pasigirdo 
plojimai - garsūs, kokių šio aero
dromo salės, tur būt, dar niekad 
nėra girdėjusios. Jaunimo balsai 
pirmieji pradėjo skanduoti šūkį: - 
Three million more to free!

Į jų karštą, jaunatvišką entu
ziazmą įsijungė ir vyresnieji - jų 
mokytojai, vadovai, tėvai, seneliai, 
profesionalai, žymūs ir nežymūs 
mūsų tautiečiai. Visa toji marga, 
susijaudinusi minia siūbavo, linga
vo, viens kitą kone 180 apsukdami, 
kad tik priartėjus prie Simo, prie 
spaudos žmonių platformos. Ten gi 
blykčiojo aparatai, sukosi magne
tofoninės juostelės, pylėsi klausi
mai didvyriui, kuris prašė jo tuo 
vardu nevadinti. Jis - tik Lietuvos 
laisvės šauksmo aidas. Aidas šūkio, 
kurį prieš 2 metus Kaune skandavo 
Lietuvos jaunimas:

- LAISVĖS LIETUVAI!
Šalia Simo stovėjo jo žmona, 

mamytė, dukrelė Lolita. Moterys 
laiko rankose dovanotas joms rožių 
puokštes. Šalia gintaro karolių - 
joms prisegtos orchidėjos.

Simo veide - džiaugsmas, rankos 
paspaudime - nuoširdumas. Manau, 
kad jam malonu tarp laisvų savo 
tautiečių pagaliau ir pačiam lais-

vam pasijusti, girdėti savo brolius 
vienu balsu šaukiant:

- Valio Simui! Bravo, Simas!
(Čia išgirstos dviejų tautiečių 

pastabos privertė mane nusijuokti, 
nors ir šiaip - iš džiaugsmo - su pla
čia šypsena veide jau 2 valandas 
minios siūbuojama svirduliavau, 
kartais net žemės kojom nesiek
dama).

Taigi vienas sako:
- Kodėl “bravo”? Juk tai - rusiš

kas žodis!
' Kitas žinovo balsu atsiliepia:

- Ne rusiškas, bet itališkas. Ar 
nežinai “bravissimo“?

Iš pirmojo daugiau komentarų 
neišgirdau. Matyt, sutiko su 
antrojo nuomone.

Simas į korespondentų klausi
mus atsakinėjo lietuviškai, ramiai 
ir nuosekliai. Gi aplink jį - begalė 
foto, filmavimo aparatų; jų savi
ninkai juos virš galvų iškėlę, ir pri
klaupę, ir kniūbsti tik spragsi 
mygtukais, tik klapsi, lyg žaibais, 
šviesom. Mūsų Tėvui Keziui pa
vyko taip aukštai įsitaisyti, kad 
man jis, stovintis ant vienos kojos 
ant kažkokio paaukštinimo, atrodė,

Simas Kudirka Chicagoje, mero 
įstaigoje. Čia jam suteikiama 

lyg gandras liz ie, pasiruošęs 
skristi.

Virš minios galvų iškilę plakatai - 
su trispalvėm, tulpių formos ir šū
kiais: “Simai, Tu laisvas! Bus laisva 
ir Lietuva!”, “Mylime Lietuvą” ir 
t.t.

Lituanistinių mokyklų mokinės 
apsivilkusios tautiniais rūbais, 
jaunuoliai tautines juosteles pasi
rišę. Visi džiugūs, mandagūs, pa
slaugūs; visi sutartinai grūdamės, 
šį svarbų įvykį giliai įsidėmėti 
norėdami.

Po spaudos konferencijos išsiri
kiuoja ilgiausia eilė norinčių pa
sveikinti Simą ir jo šeimą, jiems 
laimės palinkėti. Nespėja svečiai 
visų linkėjimų priimti, tiek daug 
rankų paspausti, kiekvienam pa
dėkoti.

Besispraudžiant toj eilėj, man 
prisiminė dar vaikystėj žaistas žai
dimas, kuriam pritardavom dai
nele: “Simas mano dėdė”. Tik da
bar, toje ištįsusioj žmonių eilėj be
stovėdama, mintyse sau niūniavau: 
“Simas mūsų brolis”.

Kai pagaliau prisiyriau prie 
Kudirkų šeimos, kažkas suspaudė 
gerklę: Simui tepasakiau:

- Mes mylim Tave, Simai!
Jis atsakė:
- O jūs manot, kad aš jūsų ne- 

miesto garbės pilietybė.
Nuotr. Jono Bogutos
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myliu?
Ir nueidama mintyse vėl niūnia

vau aną žaidimo-dainos melodiją su 
naujais žodžiais “Simas mūsų 
brolis”...

***

Brolis jis mums buvo ir kitos 
dienos rytą - sekmadienį, kai jie 
visi atvažiavo į Jaunimo Centrą, 
kur buvo susirinkę apie 600 unifor
muotų Chicagos skautų ir skaučių.

Kudirkų šeimai įėjus, vėl girdė
josi garsus, sutartinis pasveikini
mas “Valio Simui!”, o “vilkai” net 
žemę kojom drebino - taip jie 
džiaugėsi, savo herojų pamatę!

Simas Kudirka buvo supažindin
tas su čia esančiais vienetais, ap
dovanotas įvairiais tuntų ir jubilie
jiniais ženklais.

Mačiau, kaip tos nepaprastos 
“inspekcijos” metu jis užkalbino 
vieną mažą, šviesiaplaukę paukš
tytę, iškėlė ją aukštai ir pagyrė jos 
gražius, gelsvus plaukučius. Kita, 
šalia jos stovėjusi, jau buvo net ant 
pirštukų pasikėlusi - laukė, kada 
Simas ir ją į viršų kilstelės. Bet kur 
jam tiek jaunų lietuviškų žiedelių 
pamyluoti! Kitoj pusėj, žiūriu - vil
kiukai viens per kitą tiesia jam 
rankutes, kad Simas ir su jais 
“susipažintų”. Mat, keliems iš jų 
rankas paspaudė. Ir tuksi, tuksi tos 
mažos širdelės, tikrą Simą čia pat

MUSU DRAUGOVĖ
ŠARŪNO DRAUGOVE - BUDĖK!

Vis budžiu! - atsako “Lapinų” ir 
“Uosių” skiltys.

Prasideda sueiga.
RIKIUOTĖ, 5 minutės. Skiltis, 

draugovė yra vienetas, kuris be 
tikro susiklausymo ir darnaus 
darbo sunkiai gyvuotų. Rikiuotė 
yra vienas iš kelių metodų pasiekti 
tarpusavei darnai. Rikiuotę veda 
adjutantas.

Ramiai! Lygiuok! Ramiai! Kai
rėn! Žengte marš! Su daina! Su
stok! Dešinėn! Laisvai!

einantį matant.
Tarė Simas visiems mums žodį. 

Mielą, nuoširdų, paprastą. Tokį 
žodį, kokį sako geras brolis broliui 
ar sesutei. Ir baigė jį, paraginda
mas visus:

- BUDĖKIME!
Ir vėl suūžė “Lituanica”, “Ker

navė”, “Aušros Vartai”. “Nerija” 
linkėjo jam “Gero vėjo!”.

Gero vėjo Tau, mielas broli Si
mai! Būk laimingas, laisvas dienas 
gyvendamas. Būk mums Tėvynės 
Lietuvos balsu, skatintojų laisvę 
mylėti ir dėl jos dirbti, remti mūsų 
brolius, kurie, likę Tėvynėje, ilge
singai laisvės ryto laukia. Mes di
džiuojamės Tavimi, savo kaltinto
jams tvirtai pareiškusiu:

“Aš prašau, kad Sovietų Sąjunga 
mano kraštui, Lietuvai, grąžintų 
nepriklausomybę. Nepriklausoma 
Lietuva turi turėti pilną suverenu
mą”.

Mes tikimės, kad ateinančią 
vasarą sėdėsi su mumis stovykloje 
prie liepsnojančio laužo ir pamo
kysi mus naujų laisvės kovotojų 
dainų. O Lolitą su Evaldu tikrai 
turėsime skautiškam būry, jau nuo 
dabar pradėję 'juos vadinti sese 
Lolita ir broliu Evaldu.

Iki kito greito susitikimo!

Speciali “Skautų Aido” 
korespondentė

SKILČIŲ LAIKAS, 10 min. 
“Lapinų” skiltis ruošiasi trečiam 
patyrimo laipsniui. Jų skiltininkas 
moko gerąjį, piemenų ir audėjų 
mazgus. Mazgų rišimas yra svar
bus ne tik kasdieniame gyvenime - 
siuntinio supakavimui, virvės pa
kabinimui, stovyklaujant, iškylau
jant, bet taip pat lavina miklumą, 
pastabumą, nagingumą. Sename 
1929 m. kalendoriuje radau para
šytus lietuvių skautų papročius. 
Vienas iš jų sako, kad skautas 
neina poilsio, neatrišęs mazgelio - 

neatlikęs gerojo darbelio, šių* 
metu turime du simbolinius skau 
tiškuosius mazgelius, kuriuos 
mums užriša ant kaklaraiščio, 
davus įžodį - gerojo darbelio ir tė
vynės ilgesio.

Visi “lapinai” turi po lentelę ar 
storesnį kartono lapą ir ant jo už
lipdė ar kitaip pritvirtina išmoktų 
mazgų pavyzdžius.

“Uosiai” ruošiasi antram patyri
mo laipsniui. Jie šiandien kalbasi 
4-to įstato tema.

Kas yra draugas? Kas yra mano 
artimas? Ar aš galiu būti draugas 
kiekvienam žmogui? Draugas. 
Draugiškas. Kaip elgiasi draugiš
kas žmogus? Kas yra brolis? Kodėl 
skautas skautui yra brolis?

Brolis broliui daug padeda ir 
daug atleidžia. Visa skiltis bendrai 
padaro plakatą šia tema.

ŽAIDIMAS, 8 min. Mazgų esta
fetė. Skautai sustoja vienas paskui 
kitą skiltimis. Kitame kambario 
gale stovi draugininkas ir adjutan
tas. Jie turi po virvelę. Davus 
ženklą, skiltininkai bėga prie jų, 
paima virvelę, suriša gerąjį mazgą, 
parodo, išardo ir neša virvelę se
kančiam savo skilties skautui. Tas 
bėga prie draugininko ar adjutan
to, riša, parodo mazgą, išardęs 
bėga atgal ir t.t. kol visa skiltis 
būna nubėgusi ir surišusi mazgą. 
Kuri skiltis greičiausia?

PAŠNEKESYS, 5 min. Kiekvie
nas “Uosių” skilties skautas ką 
nors pasako apie ketvirtąjį įstatą.

ŽAIDIMAS, 10 min. Ant stalo ar 
žemės padėti didoką pasaulio že
mėlapį. Skiltys gauna vokus su 
pašto ženklais. (Maždaug po 30 
įvairių valstybių pašto ženklų). 
Davus ženklą, po vieną skautai 
eina prie žemėlapio ir padeda vieną 
ženklą ant atatinkamos valstybės. 
Kuri skiltis greičiausiai suras rei
kalingas valstybes. Skiltys gali 
turėti vienodus ženklus.

DAINOS, 5 min.
ŠUKIAI, 5 min. Skiltys sugalvo

ja po du šūkius apie skautą, brolį, 
artimą.

PABAIGA - Draugininko prane
šimai. Skilčių šūkiai. Draugovės 
ratas - SKAUTAS DRAUGAS 
SAVO ARTIMUI IR BROLIS 
KITAM SKAUTUI.
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U KURIUO KELIU...
U į rudenį vyr. skautė Jonė Ka- 

ružaitė paliko lietuviškąją Chicagą, 
didįjį Aušros Vartų tuntą ir išva
žiavo mokytis į senąją Europą, 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje.

Prieš išvažiuodama, namiškiams 
pasiguodė “kaip aš žinosiu, kas 
mane ten sutiks, kai viena nuva
žiuosiu?” .

Gi pirmojo laiško iš Europos 
dalelę teko išgirsti ir jos skautiškai 
vadovei. “Atsimenate, kaip nuo- 
gastavau, kad nežinosiu prie ko 
prieiti? Išlipusi iš lėktuvo, žiūriu į 
minią žmonių ir staiga matau... 
žmogų su stovykliniais žaliais 
marškiniais ir mūsų skautų balta 
lelijėle ant krūtinės! Lietuvis 
skautas! Tiesiai prie jo ir priėjau”.

Ar ne gražus pavyzdys?

JAUNIMO PAŽIŪRA į SIU
DIENU GYVENIMĄ

VI ūsų žmoniją sudaro suaugę 
vyrai ir moterys, maži vaikai ir tie, 
kurie yra tarp suaugusiųjų ir 
mažųjų - mūsų jaunimas.

Jauni žmonės, sulaukę maždaug 
trylikos metų, turėtų būti susipa
žinę su gyvenimu. Dabar jiems 
laikas pradėti formuoti savo galvo
jimą ir kaip jie galėtų pagerinti šių 
dienų ir ateinančių dienų gyveni
mą, nes jiems reikės būti suaugu
siųjų vietoj, t.y. tapti tėvais, biz-

Vyr. skautės seserijos vadovių 
suvažiavime, Hamiltone.

V. Bacevičiaus nuotr.

Vyr. skaučių kandidačių pasto- 
vyklės sesės Atlanto rajono 
"Šventaragio" stovykloje. Antra iš 
kairės pastovyklės viršininkė v.si. 
Audrė Karašaitė iš New Jersey.

s. G. Matonienės nuotr.

nieriais, politikais ir 1.1.
Dabartinis jaunuolis matomas su 

ilgais plaukais, apsirengęs kito
kiais rūbais, priešingas visokiai 
administracijai, norėdamas pa
bėgti nuo savo problemų, vartoja 
narkotikus, turi silpną moralę, 
nori, kad būtų užbaigti karai ir 
trokšta gyventi taikoje.

Suaugę negali suprasti šių jau
nuolių. Jie yra jau ilgiau pagyvenę 
pasaulyje ir žino daug daugiau 
negu jaunimas. Bet jie nejaučia to, 
ką jaučia jaunimas; jų pažiūros 
labai skiriasi. Jauniems viskas 
nauja, ir jie nori viską išbandyti, 
ypač kas jiems yra uždrausta. Jau
nuolis vis bando daugiau sužinoti ir 
nori išreikšti savo galvojimą ir 
norus. Kartais jie paklysta, bet 
vietoj to, kad juos apkaltinus, 
suaugę turėtų jiems padėti, o jau
nimas turėtų bent šiek tiek vyres
niųjų klausyti.

Man atrodo, kad ši dabartinė 
visuomenė yra labai konformistinė. 
Jaunimui tas nepatinka; jie ne
mėgsta žmonių, besielgiančių taip, 
kaip kiti visuomenės nariai daro; 
jei elgiesi kitaip, tai tave apkalbės. 
Šių dienų jaunimas nori, kad kiek
vienas žmogus galėtų daryti ką jis 
nori ir dėlto nebūtų vadinamas 
atsiskyrėliu iš visuomenės.

Bet ne visi jauni žmonės galvoja 
šitaip; daug jaunuolių arba visai 
nesirūpina savo ir kitų žmonių 
ateitimi arba per daug tuo rūpi
nasi. Jaunuoliui gyventi visuomet 
yra sunku, nes jam atrodo, kad 
pasaulis jo nesupranta. Bet jei jie 
ateitų su savo atvirom pažiūrom ir 
nebijotų pareikšti savo nuomonės, 
prisidėti prie kitų gerovės, o ne 
vien tik sėdėti nieko nedarant, tai 
gal jiems gyvenimas būtų leng
vesnis.

vyr.sk. Kristina Papartytė, 
Kernavės tuntas, Chicaga
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Janušaitytė, L. Rimavičiutė ir R.

TIKRASIS MAZGAS
ienoje vyresnių skaučių būrelio 

sueigoje vadovė aiškino, kodėl 
vyresnės skautės kaklaraištį riša 
tikruoju - geruoju mazgu.

“Jums užrišiu kaklaraiščius šiuo 
mazgu todėl, kad vyresnioji skautė 
yra GERA skautė, pasirinkusi 
TIKRĄJĮ kelią”.

Ar nevertėtų mums dažniau šią 
reikšmę prisiminti ir apmąstyti?

Su tunto vėliava pakeliui į baž
nyčią. Vėliavą neša vyr. skautė J. 
Karužaitė.

Jelionytė.
A. Kezio, S. J. nuotr.

AR AŠ VERTA BŪTI
VYRESNIĄJĄ SKAUTE?

Vyresniųjų skaučių įžodis sako, 

kad turime mylėti Dievą, tėvynę, 
padėti artimui, o taip pat būti pa
vyzdžiu jaunesniosioms sesėms.

Panagrinėjus savo skautišką 
gyvenimą, aš galiu pasakyti, kad 
myliu Dievą, tėvynę Lietuvą ir 
visada turiu norą padėti artimui.' 
Taip pat galvoju, kad esu pajėgi 
rodyti gerą pavyzdį jaunesnėms 
savo sesėms.

Ar užtenka skautiško patyrimo? 
Dalyvavus keliose tunto ir vienoje 
vadovių stovykloje, aš manau, kad 
skautiško patyrimo taip pat turiu.

Vyresnė skautė turi būti drau
giška ir bendrame skautiškame 
darbe su kitomis, jaunesnėmis už 
save. Kadangi ji jau gali eiti ir 
vadovės pareigas, tai turi būti 
atsargi, kad negalvotų taip daug 
apie save, ir kad ji jau turi galimy
bę kitoms vadovauti. Sekant skau- 
tybės įkūrėjo R. Baden Powell’io 
mintį, vyresnė skautė turi supras
ti, kad jos pareiga išmokyti jau
nesniąją sesę būti daugiau sava
rankiška, o taip pat stengtis visur 
sudaryti linksmą, jaunatvišką 
nuotaiką.

si. Audronė Maciejauskaitė, 
Kernavės tuntas, Chicaga

K 51
DIDŽIOJI 
seiari

Vyresniųjų skaučių iškyloje ps. 
Irena Žukauskienė pasimokė kara
te ir išdrįso perimti Aušros Vartų 
tunto tuntininkės pareigas. Spalio 
13 d. ji tapo 9 draugovių ir 5 vyr. 
skaučių būrelių - 250 skaučių - 
vyresne sese.

Sesė Irena buvo skaučių Aušri
nės draugovės draugininke ir ASD 
Chicagos skyriaus kandidačių glo
bėja.

Naują tuntininkę sesės pasitiko 
su gėlėmis ir dainomis, naujo vyr. 
skaučių būrelio įsteigimu ir... 
darbų sąrašu, kurių dalį jau su
spėjo atlikti. Dalis tunto vadovių 
dalyvavo Seserijos sąskrydyje, 
Hamiltone, labai gerai pasisekė 
suruošti prekystalį tarptautinėje 
parodoje - mugėje. Vyr. skaučių 
Gabijos draugovė šv. Kryžiaus 
ligoninėje dabina lietuvišką eglutę; 
šiaudinukų darymo sueigos vyksta 
pas tuntininkę. Gruodžio 20 d. ruo
šiasi žaliais kaklaraiščiais pasi
puošti 5 tunto vadovės, vyksta va
dovių lavinimo sueigos, o vasario 
mėn. bus tunto balius. Tunto tėvų 
komitetų pirmininku-tėvūnu buvo 
išrinktas p. P. Budrys. Tunto va- 
diją sudaro virš 20 sesių. Adju
tante - ps. Rima Skorubskaitė.

AN
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TAI BENT IŠKYLA!..

Šią vasarą išgyvenau tiek daug 
įvykių, kad sunku ir pasakyti, 
kuris iš jų būtų įdomiausias. Bet 
pagalvojus manyčiau, kad pats 
įdomiausias buvo Gintaro Vadovių 
Mokykloje, Romuvoje. Kaip ir 
kasmet, šios mokyklos viršininkė s. 
Laima Kiliulienė paruošė tikrai 
ilgą, komplikuotą iškylą. Ji ir buvo 
tas įspūdingiausias įvykis per tą 
visą savaitę, kurią mes šiaip taip 
išgyvenome!

Tą rytą atsikėlėme 7 valandą, 
pavalgėme stiprius pusryčius, jau 
iš vakaro sukrautą naštą užsime- 
tėm ant pečių ir, gavusios pilną 
informaciją ir rodykles, kaip ir kur 
žygiuoti, iškeliavome dainuodamos 
ir koja kojon žengdamos. Sekant 
žemėlapį, mums nebuvo klaidu iki 
tol, kol pasiekėm gilų mišką; nuo 
čia nebebuvo nei keliuko, nei jokio 
palikto kelio ženklo. Tiesiog neži
nojome, ar į kairę, ar į dešinę pusę 
sukti. Tai nutarėm žygiuoti tiesiai. 
Pasirodo, kad ir kitos gintarietės 
panašiai galvojo. Mat, mes skilti
mis išžygiavome, ir mums taip 
pasitaikė, kad mūsų skilčiai teko 
būti paskutinei. Bet manėme, kad 
čia mums būtų tik geresnė nauda;
mes sektumėme kitų paliktus 
ženklus. Deja, kitos tų ženklų ne
paliko. Tai mes - kaip su pirštu į 
dangų - toliau žengėm. Einam, 
einam ir išgirstam draugių rykavi
mus. Tai vis dėlto mes ne vieninte
lės taip paklydom! Suėjom dvi 
skiltys ir bandom sužinoti, kur 
pasukom į klaidingą pusę. Eidamos 
išgirstam daugiau baisų. Žiūrime - 
iš po eglės šakų išlenda kita skiltis, 
išsigandusiom akim į mus žiūrėda
mos. Tai visas mūsų būrys, gal 30 
mergaičių, galvojam: kaip čia gali 
būti? Iš penkių skilčių trys pakly
do! Mes dar turėjom vilties surasti 
kitas dvi skiltis, bet taip neatsitiko. 
Klaidžiojom, klaidžiojom; trošku
lys kankina (visą vandenį išgėrėm 
anksčiau), ir kojos žliaugiančios 
nuo klampojimo purvyne ir pelky
ne. Jau penkta valanda po pietų, o

mes vis dar nevalgiusios nuo ryto. 
Kitom galva pradėjo suktis. O miš
kas toks tankus, kad tarp kai kurių 
medžių negalėjai net prasispraus-

ANT MARIU KRANTELIO
PALEIDOM LAIVELĮ...

Lapkričio 3 d. popietį Ramiojo 
vandenyno rajono skautai ir skau
tės susirinko į laivo krikštynas. 
Įvykis nepaprastas - visiems labai 
smagu. Jachtų klubo pakrantėj 
pilna gražiausių laivų. Apžiūrinė
jame vaikštinėdami visus laivus, 
ieškodami vieno su lietuvišku 
vardu. Nei vieno nepamatę, išsiri
kiuojame rajono speigai.

Dalyvių raportai, pasižymėjusių 
skautų pristatymai ir trys įžodžiai. 
Skautė pasižada mylėti Dievą, 
Tėvynę ir Artimą. Saulutė, leisda

ti - taip arti jie vienas prie kito 
užaugę. Tik žiūrime - ant medžių 
iškabintos lentelės, kuriose raudo
nu rašalu parašyta: “Atsargiai - 
saugokitės vilkų spąstų!” Dar to
truktų, kad kuriai nors koją spąstai 
nutrauktų! 0 saulė jau nusileido - 
miške visuomet anksčiau temsta. 
Mes sustingome iš baimės. Po 
poros valandų matom, kad hori
zonte truputį šviesiau darosi. 
Negali būti! Čia jau kelias - laisvė 
nuo tų miškų ir spąstų! Kitos, išbė
gusios iš miško ir koja užmynusios 
kelią, atsiklaupė ant kelių ir bučia
vo žemę, netikėdamos, kad išliko 
gyvos iš to mirtinai bauginančio 
išgyvenimo.

Sugrįžusios į stovyklavietę, dar 
ir šlapios nuo prasidėjusio smar
kaus lietaus, nevalgiusios dvylika 
valandų ir išsikankinusios nuo per
vargimo ir baimės, sužinojome, 
kad tą dieną mes nužygiavome 33,7 
mylias. Bet tą vakarą mums tai 
buvo vistiek; tik sugriuvom į lovas, 
ir neatsimenu, kad būčiau kada 
taip kietai miegojus...

vyr.sk. psl. Raminta Jelionytė, 
KERNAVĖS skaučių tuntas, 

Chicaga

masi į jūrą, raudonais spinduliais ją 
išbučiuoja. Trispalvė suplazda, lyg 
lengva bangelė ir mes, skautai, 
džiaugiamės, kad mūsų eilės ne
mažėja, bet darosi gausesnės. 
Ingos Vizgirdaitės tėvelis, Kalniš
kių tunto tuntininkas, tėviškai pa
sveikina įžodį davusią dukterį ir 
užriša jai tėvynės ilgesio mazgelį.

Į ratą sukviečiami jau gerai pa
augę ir papiinėję vadovai, o jų 
tarpe dvi jaunosios vadovės pasi
žada visą gyvenimą dirbti skauty- 
bės gerovei. Silvija Nefaitė ir
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Audra Pakalniškytė šluosto by
rančias ašaras. Joms didelis neti
kėtumas - žalias kaklaraištis uždėjo 
daugiau atsakomybės prieš lietu
vių tautą ir prieš savo sės ir b.’c’į. 
Pakeltos ir dvi darbščios tunto 
narės: Danutė Basiulienė, išvedusi 
tuntą į kalnus ir miškus stovyklau
ti, tampa skautininke; Lionė Vili
mienė, nuolatinė tunto talkininkė 
lietuvių papročius demonstruojant, 
irgi nušvinta skautininkės šypse
na. Kalniškių tunto vyrai ramūs ir 
savo atžym ėjimus paliko vėlesniam 
laikui. Šiandien gi krikštynos!

Skautų kapelionas šventina 
gražų, lyg gulbė, laivą. Los 
Angeles jūrų skautai, visi šauniai 
uniformuoti, atiduoda pagarbą lai
vui ir poniai, kuri, vyrui mirus, 
nutarė, kad mūsų skautai geriau
siai pasinaudos burlaiviu. Sužino
me, kad ši dovana - 10.000 dolerių 
vertės. Šampano butelis dūžta ir 
jachta, vardu VAIVA II, nusilei
džia į vandenį. Gi prie pat kranto 
stovinčios paukštytės žiūri ar žu
vytės nepasigers nuo šampano...

Jūrų skautai ir skautės besido
mintiems ėmė aiškinti kaip buriuo
ti, kurią virvę aukštyn tempti, 
kurią žemyn leisti, kad burės laivą 
neštų...

Sueiga baigta. Saulė tik pušiai1 
bekyšo iš bangų ir laivų stiebi : 
meta šešėlį į krantą, kur ką tik sto
vėjo Los Angeles skautų ir skaučių 
eilės. Iki pasimatymo Catalinos 
saloje ir kalnų aukštumose!

ps. Danutė Balčięnė 
Palangos tuntas, L.A.

Chicagos Skautininkų Ramovės 
sueigoje buvo pagerbtas ilgametis 
Skautų S-gos vadovas v.s. Vaclo
vas TaUat-Kelpša. Nuotraukoje 
v.s. VI. Vijeikis, p. Tallat-Kelpšie
ne, v.s. V. Tallat-Kelp ša, agr. 
Šiošė, p. Butikas, v.s. P. Molis, s. J. 
Toliušis.

Trys linksmos sueigos dalyvės: 
v.s. O. Siliūnienė, s. B. Vindašienė, 
s. E. Meiluvienė.

Kalba vyr.sk. Vindašiūtė.
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New Jersey vilkiukams linksma 
“Šventaragyje”. Dešinėje vilkiukų 
pastovyklės viršininkas s.v.v.sl. 
Mikas Banevičius. -A

Mes iš New Jersey atvažiavome 
į Atlanto rajono “Šventaragio" 
stovyklą!

RUDENS IŠKYLA

SU CANOES
Spalio 20 d., sekmadienį, New 

Jersey skautai ir skautės iškelia
vome prie Oswego ežero, netoli 
Bass River valstybinio parko, New 
Jersey. Iš viso buvome 26 skautai, 
skautės, vadovai ir keletas drąsių 
tėvelių.

Pasiskirstę vietas ir susidėję į 
canoes daiktus, apie 10 vai. ryto 
pradėjome plaukti. Aš buvau vie
name laive su Vytu Ruboniu ir 
Jonu Didžbaliu. Upė vietomis buvo 
siaura, negili ir labai apaugusi žo
lėmis. Per tokias žolėtas vietas 
daug kas negalėjo praplaukti. Apie 
12:30 vai. sustojome pavalgyti ir 
pasidalinti nuotykių išgyvenimais. 
Pailsėję, plaukėme toliau. Priplau
kę vietą, kur upė šakojasi tarp 
salų, galvojome, kad paklydome, 
bet laimingai pataikėme nuplaukti 
ten kur reikia. Kelionę pabaigėme 
apie 4:00 vai. p.p. Daug kas buvo
me pavargę ir sušalę, nes tempe
ratūra buvo tik 43 F. Bet vistiek 
visiems buvo labai smagu!

Petras Audėnas
New Jersey

New Jersey skautai pasiruošę 
vėliavų nuleidimui "Šventaragio" 
stovykloje. Kairėje pi. Vytas Ru- 
bonis - vėliavininkų vadovas.

s. G. Matonienės nuotr.
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