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LIETUVIUISKAUTU SĄJUNGA 
TARYBOS PIRMIJA

PRANEŠIMAS

LSS Tarybos Pirmijos VASA
RIO 16 D. proga aukščiausiu LSS 
garbės ženklu - GELEŽINIU 
VILKU - apdovanotas narsus lie
tuvis SIMAS KUDIRKA, pasauli
niu mastu iškėlęs Lietuvos vardą, 
išpopuliarinęs okupuoto krašto bei 
pavergtųjų padėtį, savo laikysena 
iš naujo užžiebęs už Lietuvos laisvę 
kovos žiburį, savo didelės drąsos 
žygiais paskatinęs mūsų skautiš
kąjį jaunimą veikti pavergtos 
tautos labui.

Taip pat VASARIO 16 d. proga:

L PAKELTI Į SKAUTININKŲ 
LAIPSNIUS:

A. Į VYRESNIOJO SKAUTI
NINKO -
s. Petras Balsas Kanadoje,

B. Į SKAUTININKO -
ps. Vacys Ilgūnas Australijoje 
ps. Aldona Jovarauskienė

Chicagoje
ps. Elė Jurgutienė Kanadoje 
ps. Danutė Korzonienė Chicagoje 
ps. Balys Poška Toronte 
ps. Irena Zubienė Hamiltone

C. PRIPAŽINTA JŪRŲ SKAU
TININKO -
s. Vladas Rupinskas Chicagoje,

D. Į PASKAUTININKIO -
v.si. Mykolas Banevičius Hartforde
v.sl. Antanina Bulotienė

Waterbury
v.sl. Valentina Čepienė Bostone 
v.sl. Algirdas Jalinskas Hartforde 
v.sl. Viktoras Kirkyla New Yorke 
v.sl. Kęstutis Nemickas

New Yorke
Ona Šilėnienė, Erie, Pa.
v.sl. kun. Jonas H. Šulcas

Brazilijoje
v.sl. Romas Vasys Clevelande,

E. PAKELTI Į JŪRŲ PASKAU
TININKIO -
v.vi. Arimantas Aras Los Angeles.

F. PRIPAŽINTI JŪRŲ PASKAU
TININKIO -
ps. Leopoldas Kupcikevičius 

Chicagoje.

II. APDOVANOTI LSS 
ORDINAIS:

A. GELEŽINIO VILKO ORDINU - 
v.s. Dr. Aleksas Mauragis

Australijoje 

v.s. Česlovas Senkevičius
Kanadoje,

B. PADĖKOS ORDINU - 
v.s. Kazys Batūra Kanadoje
v.s. Alfonsas Samušis New Yorke.

C. PADĖKOS ORDINU SU 
RĖMĖJO KASPINU -
fil. Daiva Kezienė New Yorke .

D. LELIJOS ORDINU -
v.s. Aleksandras Jakštas

Australijoje
s. Algis Glodas Worcestery, Mass.
s. Rimantas Jakubauskas, 

Worcestery, Mass.
s. Laima Kiliulienė .Bostone
jvs. Mykolas Manomaitis Bostone.

Širdingi sveikinimai ir geriausi 
linkėjimai!

Budžiu

v.s. Antanas Saulaitis, 
LSS Tarybos Pirmininkas

1975.11.20

(perkelta į 10 pusi. )
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VADOVO
VIRVUTĖ

Mūsų organizacija, atrodo, yra 
labai patrauklios ideologijos ir 
santvarkos, nes, skautiškus jau
nystės metus pergyvenę, daug kas 
pasilieka suaugusių skautavimui, 
vadovavimui.

Labai dažnai prisimenu vieno 
brangaus laiško žodžius “skautybė 
nėra jauniMO, bet jauniMUI orga
nizacija”. Jaunimo auklėjimas yra 
pagrindinis vadovo uždavinys. 
Auklėti ne lepšius, sukčius, garbė
troškas, bet žmones, kurie, vaikais 
būdami, pripras prie skautiškų
įstatų tvarkos. Gi užaugę, gal ir ne 
visi, bet daugumas bus tokie, ku
riais tik džiaugsimės.

Todėl suaugusių skautavimas, 
vadovavimas yra svarbi mūsų 
organizacijos veiklos dalis. Šiai 
suaugusių grupei reikėtų priskirti 
ir tuos mūsų seses ir brolius drau
gininkus, kurie, būdami gana jauno 
amžiaus (15-20 m.)f jau dirba auklė
jimo darbą.

Sakome, kad skautybė - žaidi
mas. Tas žaidimas yra vadovo dar
bas. Vienas karys yra pasakęs -

PAVASARIS ATĖJO

Pavasaris atėjo, 
Mamytė sėklas sėjo. 
Jau sprogsta visos gėlės, 
Jau šoka voverėlės.

Šiltoji saulė šildo,
Su vėju šokį pildo, 
Ant mėlynos padangės 
Vikriai, linksmai sau rangės.

Kai aitvaras skrajoja,
Visi vaikai dainuoja: 
Šalta žiema praėjo, 
Pavasaris atėjo!

Ginta Remeikytė

“kreipk daugiau dėmesio į savo 
darbą, bet ne į patį save”. Tai 
ypatingai geras patarimas skautui 
vadovui. Turėti vienos ar kitos 
spalvos vadovo virvutę ir juo BŪTI'- 
yra labai skirtingi dalykai. Ne visi 
vadovai dirbame ar sugebame eiti 
tas pačias pareigas. Vienas yra 
geras draugininkas, kitas - puikus 
tuntininkas. Viena sesė gerai pra
veda. iškylą, o kita gabesnė skautes 
išmokyti dainuoti. Visos vadovų 
“specialybės” mums reikalingos. 
Kiekviena turi, savo paskirtį ir 

atsakomybę. Kai draugininkas rū- 
oinasi savo draugove, tuntininkui 
tuo m,etų svarbu kelios draugovės, 
tunto iždas, stovykla ir t.t.

Jei kiekvienas vadovas, vadovė 
kreips tinkamą ir rimtą dėmesį į 
SAVO pareigas - skautiškas žaidi
mas bus įdomus ir sėkmingas. Bet 
jei kam nors “dėmesys į save ” pa
sidarytų svarbioji mūsų žaidimo 
dalis... nesvarbu kokios spalvos 
virvute ryšėtume. Skautybė nebus 
žaidimas, bus imtynės.
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ŠVENTŲJŲ- KAZIMIERO IR JURGIO - PASIKALBĖJIMAS

Paruošė ps. Jonas Šarka, 
Omaha, Nebr.

KAZIMIERAS. Tebūnie palai
mintas Viešpats Dievas!

JURGIS. Per amžius.
KAZIMIERAS. Jau seniai su 

Tavim, mielas Jurgi, norėjau susi
tikt ir pasikalbėt, bet vis neradau 
progos.

JURGIS. Aš irgi, šv. Kazimierai, 
seniai troškau su Tavim arčiau 
susipažinti. Ypač dėl to, kad mudu 
riša daug bendrų dalykų. Visų pir- 
mazTu esi šventasis. Aš tokiu irgi 
ilgus šimtmečius esu buvęs. Tu esi 
Lietuvos globėjas, o man taip pat 
teko garbė būti Lietuvos globėju 
prieš Tau tokiu tampant.

KAZIMIERAS. Nepamiršk pri
dėti, kad pats dar esi ir viso pasau
lio skautų globėjas. Man gi tenka 
maloni pareiga globoti lietuvius 
skautus, kurių priskaitoma 
keletas tūkstančių. Lietuvoje ko
munistų valdžia dabar jiems nelei
džia veikti, bet laisvame pasaulyje 
jie dar gana stipriai reiškiasi ir 
švenčia dienas mūsų garbei: mano - 
kovo 4-ją, o Tavo - balandžio 23 
dieną. Norėčiau apie Tave, šv. 
Jurgi, ką nors daugiau išgirsti. 
Apie tai, ką Tu, gyvas būdamas, 
veikei, kodėl Tave visas krikščio
niškas pasaulis taip gerbia?-ir t.t.

JURGIS. Na„ gerai. Gyvenau aš 
beveik prieš septyniolika šimtų 
metų. Buvau aš Romos imperijos 
kareivis Palestinos žemėj. Buvau 
krikščionis. Dėl to tikėjimo buvau 
pačių romėnų nukankintas 303-siais 
metais po Kristaus. Būdamas ka
reiviu, aš matydavau daug netei
sybių, daug žiaurumų. Visuomet 
stengdavaus užtarti silpnesniuo
sius, apginti juos nuo skriaudėjų 
bei išnaudotojų. 0 blogybių visuo
met būdavo ir bus. Kovoti prieš 
blogį yra šventa vertybė, todėl 
bažnyčia mane buvo iškėlus į šven
tuosius. Paskutiniu laiku popie
žiaus buvau nužemintas, bet tikin

čiųjų, ypač skautų, dar vis esu ger
biamas. Per daug nenoriu girtis, 
bet gyviesiems gera yra turėti 
pavyzdį, pagal kurį gali nusistatyti 
savo gyvenimo kelio gaires. O 
tikrasis kelias yra gėrio kelias 
darant kitus laimingais. Tada pats 
laimingu tampi. Jaučiuos tikrai pa
gerbtas Vl-ju skautų įsakymu, 
kuris sako: “Sek skautų globėją šv. 
Jurgį; naikink pikta pasaulyje, o 

pirmiausia - pačiam savyje”. Gi jų 
III-sis įsakymas yra šis: “Būk rite
ris, neturtingųjų ir silpnųjų gynė
jas ir tiesaus kelio sekėjas”. Ma
nau, esi girdėjęs mitą, apie mane 
žmonių sukurtą. Jame mane vaiz
duoja narsiu karžygiu ant balto 
žirgo, kovojančiu ir nukaunančiu 
baisų slibiną, kurs norėjo pagrobti 
jauną karalaitę. Tai yra mitas, 
simbolika. Tas slibinas - tai visos
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blogybės, prieš kurias visuomet 
reikia kovoti, kad apsaugoti visa 
tai, kas yra kilnu, gražu ir šventa.

Bet aš gal per daug apie save 
kalbu. Pamanysi mane pagyrų 
puodu esant. Tik dar noriu pridėti, 
kad gal buvo verta man mirti kan
kinio mirtim kovoje už Kristaus 
mokslą, už krikščioniškus įsitikini
mus, ypač kai dabar matau milijo
nus žmonių, gyvenančiu pagal 
krikščioniškus principus.

O dabar norėčiau ir iš Tavo lūpų, 
šv. Kazimierai, ką nors daugiau iš
girsti.

KAZIMIERAS. Kad žinai, šv. 
Jurgi, mano asmenybė nublunka 
prieš Tavo vardą ir Tavo didžius 
darbus. Tu buvai ne tik Lietuvos, 
bet ir daugelio kitų kraštų globėju. 
Aš gi - tik Lietuvos ir Lenkijos. Aš 
taip pat gana seniai iš žemės iške
liavau. Neilgai joje man teko gy
venti. Miriau būdamas 26-rių metų 
amžiaus nuo plaučių džiovos Gar
dine, 1484 m. kovo 4 d. Mano kūnas 
buvo palaidotas Vilniaus Katedro
je. Mano seneliai buvo lietuviai. 
Senelis - Lenkijos karalius Jogaila, 
senelė - Sofija Alšėnaitė. Didelę 
savo trumpo gyvenimo dalį pralei
dau Lietuvoj ir jos sostinėj Vilniuj. 
Tai buvo mano mėgiamiausia vieta. 
Vilnius man yra gražiausias mies
tas, kokį aš esu matęs. Tenai yra 
garsioji Gedimino pilis, Vilniaus 
Katedra ir daug kitų gražių bažny
čių, kuriose aš labai mėgdavau 
melstis.

Kai aš buvau dvylikos metų ber
niukas, mano tėvas, Lenkijos ka

ralius Kazimieras, mane siuntė į 
Vengriją užimti karaliaus sostą. 
Net dvejus metus su dideliu būriu 
kariuomenės aš ten praleidau, bet 
Vengrijos sosto man nepavyko 
gauti. Tai buvo man didelis nusi
vylimas. Tačiau aš giliai savo šir
dyje jaučiau, kad man nebuvo 
skirta tapti karalium. Aukščiau

siojo man buvo skirta tik Jam tar
nauti, ieškant laimės ne karališkoj 
garbėj, prabangoj, turtuose ar val- 
doviškoj galioj. Aš suradau laimę 
maldoj, kuklume, paprastume ir 
nusižeminime. Taigi likusius savo 
gyvenimo metus praleidau mels
damasis į Dievą ir į švč. Mergelę 
Mariją. Kartais net užmigdavau, 
besimelsdamas prie altoriaus ar 
prie bažnyčios durų. Aš melsda- 
vaus ir į tų laikų Lietuvos globėją 
šv. Jurgi, t.y. i Tave, prašydamas 
užtarimo Lietuvai.

Šv. Kazimiero tėvas

JURGIS. Man buvo suteikta 
tikrai didelė garbė būti Lietuvos 
globėju. Kai atėjo laikas Tave, Ka
zimierai, paskelbti šventuoju, aš 
labai džiaugiaus Tavo pasiseki
mais. Tai buvo 1602-siais metais. 

Aš po to visiškai nepavydėjau Tau, 
kad Tave paskyrė mano vieton, į 
Lietuvos-Lenkijos globėjus. Paga
liau tai buvo visai teisingas spren
dimas: visuomet geriau pridera 
lietuviui būti Lietuvos užtarėju pas 
Dievą, ypač, kai toks užtarėjas yra 
Tavo šviesiam asmeny.

KAZIMIERAS. Gal daug tinka
mesnių asmenybių galėjo užimti 
mano vietą, bet kadangi tokia buvo 
Viešpaties Dievo valia, aš tam ne
sipriešinau. Aš žinau, kad Lietuva 
dabar pergyvena labai sunkius lai
kus. Ji valdoma bedievių komunis
tų, bet aš nuolatos meldžiu jai lais
vės ir kad ji vėl galėtų tvarkytis 
pagal savo tautos valią. Aš tvirtai 
tikiu į jos naują prisikėlimą. Aš 
dažnai meldžiuos, kad jos vaikai 
savam krašte ir tie, kurie išblaš
kyti po pasaulį, nepamirštų gar
bingos savo tautos praeities, savo 
tėvų kalbos, savo tautinio jausmo. 
To linkiu ypač savo dabartiniams 
globotiniams, lietuviams skautams 
Amerikoje ir kituose pasaulio 
kraštuose.

Bet aš gal per daug pradėjau 
porinti. Manau, jau būtų laikas už
baigti. Buvo labai malonu pasi
kalbėti.

JURGIS. Man taip pat smagu 
buvo su Tavim, Kazimierai, susi
tikt ir pasidalint mintimis, ypač dėl 
Lietuvos reikalų. Sudiev!

KAZIMIERAS. Sudiev, šv. Jur
gi! Tikiuos, kad vėl greitai susi
tiksim!

Vilniaus katedra
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Iliustratorė vyr.sk. Dalia Petreikytė,
Kernavės tuntas

(Tęsinys)

- Nenoriu, nenoriu, kaip tas atrodys! - užprotestavo 
Antanina, nors jos kojos ir jautė valso taktą.

- Ko toks pikčiurna? - nusijuokė Leonas. - Nejau 
nesupranti juokiu?..

Ir pagaliau arbatėlė pasibaigė. Gerai nusiteikę ir 
vis dėlto pasiilgę savo “namų”, berniukai susikabinę 
nužygiavo i mišką.

Vakaras buvo gražus - romantiškas, kaip Vincas 
pastebėjo - ir todėl berniukai parėję dar ilgai nerimo: 
skardžios dainos skambėjo trobelėje, šviesiais lange
liais spoksančioje į tamsias pušis.

Paskui visi nuėjo gulti, ir trobelė paskendo tamso
je. Vienas po kito berniukai ramiai alsavo, tik Leonas 
negalėjo užmigti: rankoje jis čiupinėji po stalu rastą 
daiktą ir stebėjosi.

***

Per pusryčius berniukų apetitas buvo neblogas, ir 
Martynas padarė išvadą, kad šokti nepaprastai 
sveika.
“’Prieš atsikeliant nuo stalo, paprašysiu visus iškra
tyti savo kišenes ir pažiūrėti, ar nieko nepasigenda
te, - paskelbė Leonas.

Prasidėjo didysis ieškojimas. Ant stalo atsirado 
krūva įvairių daiktų - sraigtų, virvučių, vaško, gųmų, 
nosinių ir piniginių.

- Viskas yra, - pranešė vienas po kito.
- Būčiau tikrai nustebęs, jei kas nors, - Leonas pa

dėjo plokščią margą dėžutę ant stalo, - būtų pametęs 
šį daiktą.

- Kas tai yra? - paklausė Jonas.
- Pudrinė, asilėli, - sušuko Vincas ir, atidaręs dėžu

tę, juokais ėmė pudruotis.
- Padėk dėžutę, - pasakė Leonas rimtai. - Aš taip 

pat juokčiaus!, jei dalykas nebūtų rimtas. Mes nebe 
vaikai, ir jei kas susidraugauja su mergaite ir atsive
da ją trobelę pažiūrėti, nieko blogo nėra. Tai mūsų 
garbės dalykas. Todėl prašau pasakyti, kas čia trobe
lėje turėjo viešnią, kada tas buvo ir kas ji buvo.

Visi tylėjo. Leonas pažiūrėjo į visus iš eilės, tik 
Antaną praleido. Toks jaunas vaikas...

- Duodu žodį, kad esu nekaltas! - Keturis kartus 
buvo pakartotas tas pats sakinys, - tik Antanas tylė
jo. Jis sėdėjo išblyškęs, kaip sniegas, ranka burną 
užsiėmęs.

- Vadinasi, aš turėčiau būti kaltininkas, - pasakė 
Leonas - bet taip nėra. Jei jums trūksta drąsos prisi
pažinti, aš jūsų vadu būti nebegaliu, ir pagaliau, ne
benoriu.

Kilo didelis triukšmas. Kiekvienas įrodinėjo esąs 
nekaltas, ir Martynas paklausė, ar negalėjo kas kitas 
prieš juos pamesti pudrinę. Juk trobelėje būna viso
kių sportininkų. Bet Leonas ir kiti berniukai tvirtino, 
kad viskas buvo prieš jiems ateinant jų pačių išvalyta 
ir išplauta. Nieko po stalu tiek dienų negalėjo gulėti.

- Žodžiu, dalykas jūsų rankose, - pasakė Leonas, - 
važiuokite, kur jums tinka, o aš pasilikęs paruošiu 
pietus.

Berniukų nuotaika visai nukrito. Šliaužti be savo 
instruktoriaus buvo pusė malonumo. Atsistoję ėmė 
tyliai rinktis savo daiktus, bet staiga Antanas pa
sakė:

- Palaukite.
Jis kalbėjo dusliu, vos girdimu balsu, bet berniukai 

visi pasisuko į jį.
Algirdui akys iššoko ant kaktos, o Vincas sumur

mėjo: - Tu?
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- Taip, - Antanina giliai atsiduso, - aš.
- Nesąmonė, - pasakė Leonas, bet nepasijudino iš 

vietos.
- Tai teisybė, - mergaitė raudo ir balo, - pudrinė 

mano. Draugė ją man Kalėdoms padovanojo, ir aš ją 
pasiėmiau su savimi, kad mamytė jos nepamatytų. Ji 
dar galėtų pagalvoti, kad aš pudruojuosi.

- Berniukas! - sušuko Martynas.
Viskas baigta. Draugai jos nebeapkęs, pajuoks, gal 

net išvarys. Bet išeities nebėra: reikia pasakyti visą 
teisybę.

- Aš ne berniukas. Aš mergaitė ir esu Algirdo 
sesuo. - Berniukai ėmė šaukti ir rankomis mosikuoti, 
bet Leonas sukomandavo:

- Tylos! Pasakok toliau.
Ir Antanina pasakojo.
- Algirdas visai nekaltas, aš jį užklupau traukinyje 

ir pasakiau, kad būtų nedraugiška mane išduoti, - jos 
žodžiai virte virė. - Būti nedraugišku, jo nuomone, 
baisiausias dalykas, tą aš gerai žinojau. Man atrodė, 
kad viskas kuo puikiausiai seksis, bet tuojau pačią 
pirmąją dieną man paaiškėjo, kad jus apgaudinėju ir 
tai labai nedraugiška.

Ašaros liejosi per mergaitės veidą, nes Antanas 
jau buvo Antanina ir galėjo verkti.

- Jūs buvote tokie geri man ir padarėte mane savo 
draugu. Aš taip smagiai praleidau laiką su jumis, bet 
dabar tuojau išvažiuosiu. Turėsite man dovanoti ir 
nepykti ant Algirdo. Jis ir taip prisikentėjo.

Mergaitė kūkčiojo, tartum jos širdis plyšo pusiau.
- Na, aprimk, aprimk, - pasakė Leonas visai ramiu 

balsu. - Aišku, kad labai negražiai pasielgei. Iš tavo 
paslapties galėjo kilti didžiausių nemalonumų mums 
visiems. Negaliu tavęs išteisinti. Išvažiuoti tau nėra 
reikalo, bet, žinoma, tu jau nebepriklausai mūsų pen
ketukui. Gali šliaužti su mumis, padėti ruoštis trobo
je, jei norėsi, bet niekas tau neįsakinės ir neskirs 
darbo. Supranti?

- Ne, aš negaliu palikti čia, nors jūs ir tokie geri.
- 0 kas dėl Algirdo, - kalbėjo Leonas toliau, - jis taip 

pat kaltas, nes turėjo mums pranešti. Bet suprantu, 
kad jam buvo sunku, stovint tarp savo sesers ir 
draugų. Todėl jo nebausime. Sutinkate?

- Sutinkame! - sušuko penki balsai, nes ir Antanina 
prisidėjo. Bet tuojau jos savijauta vėl nukrito.

Berniukai pradėjo ruoštis kasdieninei iškylai, bet 
mergaitė nedrįso eiti su jais. “Tu nebepriklausai 
mūšų penketukui”, tebeskambėjo jos ausyse.

- Ar neini, Antosia? - paklausė brolis draugiškai.
- Nelindėk visą laiką troboje, - pasakė Leonas. - Eik 

ir tu pasivaikščioti.
Sunkia širdimi mergaitė paliko namie, nežinodama, 

ar jai bėgti, ar ištverti iki galo. Jai terūpėjo, kaip at
gauti pagarbą berniukų akyse, ir jai kažkodėl atrodė, 
kad tą ji galės tik palikusi vietoje. Širdis buvo sunki, 
kokia dar niekad nebuvo buvusi, bet kažkas ją laikė 
prikaltą prie vietos.

Vakare nuotaika buvo prislėgta. Lauke smarkiai 
pustė, ir berniukai paliko troboje, bet niekas nejuo

kavo, nedainavo. Visi jautė, kad jie ne vieni, ir labai 
varžėsi.

Antanina vėl gailėjosi nepabėgusi rytą, ir jos akys 
prisipildė ašarų.

- Ar neišeiti mums kelioms minutėms? - Pasiūlė 
Leonas, - Antanina tuo tarpu išvėdins kambarį, nes 
mes jį gerokai prikvėpavome.

Atidariusi langelį, mergaitė skubiai atsigulė. Atsi
grįžusi į sieną ji verkė, tartum prisiminusi visas 
gyvenime padarytas nuodėmes.

Berniukai grįžo, bet jie nekreipė dėmesio į jos 
verksmą, nusirengė ir tyliai atsigulė.

NELAUKTOJI NAKTIS

Rytas buvo toks pat nevykęs, kaip vakaras. Vos 
atsikėlė, Jonas ir Martynas susiginčijo, ir Leonas 
labai supyko ant jų.

Oras per naktį kiek atšilo ir visur sklido kimi drėg
mė ir rūkas, kuris veržėsi į trobą.

Berniukai nelinksmai rengėsi iškylai, bet ją atidė
jo. Kaip pagauti narve paukšteliai, jie dairėsi pro 
langą, spėliodami orą. Paskui skaitė atsivežtas kny
gas ir kažką rašė.

Pietūs buvo neskanūs, lauke nepasivažinėjus, bet 
grįžti namo niekas nenorėjo, nes tai reikštų skirtis su 
draugais.

Po pietų saulė vėl pasirodė ir ėmė snigti. Berniukai 
atsipeikėjo. Pasikalbėjimai pagyvėjo ir slėgęs juos 
slogutis nuslinko nuo krūtinių.

Leonas atidarė duris.
- Daugiau šviesos ir oro, - pasakė jis, atsigrįždamas 

į draugus. - Aš eisiu pasivaikščioti. Kas eis su manim?
- Aš turiu ruošti vakarienę, - pasakė Vincas.
- 0 aš tepsiu savo pašliūžas, - pranešė Algirdas.
- Mes eisime su tavim, - pasakė kiti, jų tarpe ir 

Antanina.
- Šliaužti neišsimoka, nes toli neisime, bet pasi

vaikščioti kaip tik įdomu, tiesa? - pasakė Leonas.
- Rytoj bus dar daugiau sniego ir malonesnis oras, - 

pastebėjo Jonas.
- Stokite, - Antanina klausydamasi suraukė kaktą, 

- aš kažką girdžiu.
Berniukai sustojo: iš tolo sklido gailus aimana

vimas.
- Nelaimė! Kad tik rastume kur!
Jie vėl klausėsi, ir vėl aimanavimas pasikartojo.
- Gal tai šuo, - sumurmėjo Antanina.
-Ne, žmogus, - atsakė Leonas. - Ten, dešinėje, prie 

upelio.
Bėgdami ir griuvinėdami jie sekė nurodyta krypti

mi, ir aimanavimas .darėsi vis aiškesnis.
- Alio, alio! - šaukė Leonas.
- Alio! - atsakė balsas.
- Ten, ten, ten kyšo lazda. Bėkime.
Klampodami giliame sniege ir sunkiai alsuodami, 

jie pribėgo prie upelio pašlaitės, kur kyšojo lazda. 
Kiek žemiau gulėjo kažkieno apsnigta figūra.

(Bus daugiau)
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Mielas Skautų Aide!

Aš turiu tetą, kuri turi ūkį 
Kanadoje. Ji parašo man, mano 
sesutėms ir broliukui daug laiškų. 
Mums jie labai patinka. Siunčiu 
Skautų Aidui, gal ir kitiems bus 
įdomu juos paskaityti.

Sesė Rima iš Detroito

Sveiki^ vaikučiai.!

Pūkuotoji, rainoji, riestuodegė ir 
visos kitos katytės siunčia jums 
visą glėbį linkėjimų. Klausiau 
šunelio Džimi:

- Kaip bus? Gal ir nuo tavęs 
įduoti linkėjimų?

Tai tik mirktelėjo viena akim, su 
uodega paukštelėjo kelis kartus į 
grindis ir sako:

- Kaipgi, įdėk ir nuo manęs. 
Tegul jie būna sveiki ir linksmi, o 
labiausiai—geri. Pasakyk, kad aš 
jiems nulipdysiu senį iš sniego, 
įdėsiu dideles tvirtas kojas, gražias 
akis, įduosiu lazdą į rankas ir išlei-

T ROL I MN6VR5EN I SBC DAVy5 T LDTV 
BCbFRTRLNPNTVZBDFGHEMRVNŽDK 
KS-PŪKUOTOJ I N5PAVA5ARI SBC I D A 
TLVKANTRMbELnstrkltžvmdkmvi 
DBCRTKM5BCGDF6HJLNN I R S T V I ZL 
LRPSVBCKDBOBUTĖLDNŠUNELIsvi 
MOVNT5TR6KLMDL KSEMKPKAMVDN 
AVIŽELĖSVDBAJ2VRTDLANB2LSTU 
LNiRSbNT’RyVRLKTUR6U5BKDCTRK 
NPTVNKLDTNDKjDPRONbVčBARZDA 
RVEBC FŪNG-STLAUKA I DRBKLNMUL I 
V PLUNK5NO S N ) VOLbTRKOMDLN I 5 T 
RLĖtiSPATSMRUSNDVAJPŽbRSVKDB 
bRSTPNIbFTSKNYMLSTNKVI E C I A I 
pVLbRKLVMRDA8TLbCZN0MSKL5bV 
MpAUKŠČ i UKA I BĖNRVPBSC D L MvZ R

Tarp šių raidžių yra 26 žodžiai iš tetos Onos laiško

Atsakymas 13 pusi.

siu į kelionę - į tolimu Detroitą. Ir 
aplankys jus visus. Ar gerai?

Prieš kelias dienas buvo labai 
šilta ir gražu pas mus. Kiek 
džiaugsmo buvo paukščiukams/ 
Net giedoti buvo pradėję. Tur būt, 
pagalvojo, kad pavasaris. Bet šian
dien šalta, sniegas sukasi ir vargšai 
mažuliukai tik cik, cik, cik ir sle
piasi kur šilčiau. Pribarstau visuos 
kampuos aš jiems avižėlių, kviečių 
ir duonytės. Tik niekaip negaliu 
pasiūti jiems kailinukų. Bet jie turi 
daug plunksnyčių - nesušals gal.

Aną dieną važiavom su dėde 
Vytu į turgų. Tai buvo smagu. 
Laukai balti /balti. Eglutės, atrodo^ 
kaip bobutės^ sutūpusios pakelėj, 
baltom skarytėm apsigaubusios. 
Žiūrim, kažkieno ūsai kyšo iš po 
eglutės. Nagi didžiausias zuikis 

betupis.
0 turguj kiek visokių gyvulėlių: 

vištelių, ožkų, avių, mažų arkliukų 
ir daug daug veršiukų. Labai skau
dėjo man širdelė. Tiek daug mažų 
veršiukų^ ir jie taip verkė grau
džiai, taip bliovė... Visi norėjo 
grįžti į namučius pas mamytę. 
Arkliukai šokinėjo, jiems buvo, 
matyt^labai linksma parodyti savo 
gražias uodegas ir karčius, ir pa
matyti daug žmonių. Labai išdi
džiai žiūrėjo į ožkutes: jiems,matyt 
jos atrodė nelabai gražios-su barz1 
dom ir ilgais ragais. Man jos labai 
gražios^ ir kaip gražiai moka me
kenti - me, me, me... Net duonos 
žiauberiuką aš joms padovanojau.

Na, tai likit sveiki, vaikučiai/ 
Sveikinkit, mamą ir tėtį.

Jūsų teta Ona
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NAUJI 
LEIDINIAI

A-Ū-Ū-Ū-Ū-Ū. Lituanicos tunto 
vilkiukų neperiodinis laikraštėlis. 
Redakcija nepažymėta. Laikraštė
lyje atstovaujamos šešios Lituani
cos tunto vilkiukų draugovės. Nuo 
vieno iki keliolikos sakinių apie 
viską, kas vilkiukui yra įdomu, 
rašo 69! vilkiukai.

SKAUTUOS SPINDULIAI. 
Neringos ir Pilėnų tuntų laikraštė
lis. Nr. 3+skiriamas Kalėdoms ir 
Naujiems Metams. Aprašomos sk. 
vyčių ir vyr. skaučių Kūčios, Šir- 
ūntos ir Jūratės draugovės nau- 
enos, Pilėnų tunto žinios.
Nr. 4 redaguoja v.v.sl. R. Bel- 

zinskas ir vyr.sk. I. Šamatauskaitė, 
iliustruoja vyr.sk. I. Belzinskaitė, 
kalbą taiso V. Šamatauskas. Šiame 
numeryje rašo naujasis Pilėnų 
tuntininkas ps. R. Vasys, apie 
Chicagos mugę rašo vyr.sk. J. 
Ignatavičiūtė, Detroito - R. Bel- 
zinskas. Senąsias Kaziuko muges 
apibūdina s.v. kand. A. Macke
vičius.

KERNAVĖS KUORAS. Kerna
vės skaučių tunto laikraštėlis Nr. 6. 
Vasario 16 proga “Lietuva ir aš...” 
rašo 10 Gražinos draugovės skau
čių. Aprašomos draugovių iškylos, 
šventės, sesių atostogų nuotykiai. 
Viršelio piešinys Gintos Remeiky- 
tės. Redakcija nepažymėta.

SKILTIS. Lituanicos tunto laik
raštėlis, Nr. 21. Gausiai iliustruo
tas tunto veiklos nuotraukomis. 
Vienas puslapis “Super skauto” 
komikų. Brolio Saloto patarimai. 
Labai įdomus puslapis - Skautavi- 
mas yra... Pirmasis tuntininkas L. 
Grinius pasakoja apie senus laikus, 
Lituanicos tuntui žodį taria tunti- 
ninko pareigas baigdamas s. S. 
Miknaitis ir naujasis tuntininkas 

ps. L. Kupcikevičius. Vyr. redak
torius: si. Vainis Aleksa, redakto
riai: s.v.v.sl. E. Andriušis, si. A. 
Šilas, techninis redaktorius: s.v.s. 
G. Plačas. Korespondentai ir ben
dradarbiai: A. Korzonas, A. Liu- 
binskas, G. Matutis, V. Dundzila, 
D. Ramanauskas, R. Račiūnas, P. 
Vitkus, R. Orentas, J. Germanas, 
L. Aleksa ir kt.

BUDĖKIME, LSS Anglijos ra
jono leidinys. Jaunų ir vyresniųjų 
mintys apie skautybę, Lietuvą. 
Anglijoje gyvenančių skautų ir 
skaučių žinios. Redaguoja: redak
cinė kolegija, 21 Erlington Avė., 
Manchester. ML6 OFN. England. 
Administratorius J. Levinskas.

L.S.S. ANGLIJOS RAJONO LEIDINYS

LIEPSNA, Montrealio lituani - 
tinės mokyklos laikraštėlis. 
1975.2.16. Mokinių rašinėliai apie 
mokyklą, šeimą, atostogas, sto
vyklą. Vyresnių klasių mokiniai 
įdomiai palygina kalną su jų gyve
nimu. Redaktorius - Linas Staške
vičius, talkininkai: I. Lukoševičiū- 
tė, L. Piečaitis, K. Niedvaraitė, K. 
Kličiūtė, J. Brikis, J. Adamonytė.

PENKIOLIKMETIS CHICA
GOS TOLMINKIEMYJE 1959 - 
1975. Kristijono Donelaičio mo
kyklų sukaktuvinis leidinys. Re
dakcinis kolektyvas: D. Bindokie- 
nė, J. Bagdonas, J. Širka. Viršelis 
ir meninė priežiūra - dail. P. Alek
sos. Nuotraukos - V. Noreikos. 
Kristijono Donelaičio mokyklas 

baigė didelė dalis Chicagos lietuvių 
skautų, joje dirbo ir tebedirba 
graži dalis skautų vadovų.

MEDICINA. Nr. 2(47) ir 3(48) 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų sąjun
gos žurnalas. Vyr. redaktorius -K. 
Pemkus, MCD., 1022 Beau Brum- 
mel Drive, Sleepy Hollow, Ill. 
60118. Administratorė - L. Dargie
nė, 10326 Kipling Str., West
chester, Ill. 60153.

Arėjas Vitkauskas. SPINDU
LIAI IR ŠEŠĖLIAI. Eilės. Išleista 
1926 m. Kaune, perspausdinta 
1975 m. Arėjas Vitkauskas nepri
klausomos Lietuvos laikotarpyje 
buvo Skautų Aido bendradarbis. 
Šiuo metu - World-Wide News 
Bureau redaktorius. 309 Varick 
Str., Jersey City, N.J. 07302.

Henrikas Lukaševičius. VIE
NAS MAŽAS GYVENIMAS. 
Linksmi ir liūdni autobiografiniai 
pasakojimai. Išleido Akademinės 
Skautijos Leidykla. Tiražas 1000 
egz. Kaina $5.00.

ŠALTINIS. Tikybinės ir tauti
nės minties žurnalas. Leidžia šv. 
Kazimiero Sąjunga ir Marijonai. 
Redaguoja S. Matulis, MIC. Pre
numerata metams 1 sv. 50 p. 
($4.00). Redakcijos ir administra
cijos adresas: 16 Hound Rd. West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH, 
England.

ŽURNALISTIKA. Lietuvių žur
nalistų sąjungos leidinys. Redaga
vo Juozas Prunskis. Tiražas 1000 
egz. Kaina $6.00. Šiame žurnalisti
kos vadove dalyvauja 30 autorių.
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KAZIUKO MUGĖ PAUKŠTYTEI
IR SKAUTEI

Kiekvienais metais Qhicagos 
Jaunimo Centre įvyksta Kaziuko 
mugą. Čia visi keturi skautų, skau
čių tuntabturi loterijas, kavines, 
žaidimų kambarius ir įvairiausių 
rankdarbių prekystalius.

Būdama paukštyte, Kaziuko 
mugės laukdavau kaip ir visos 
kitos paukštytės. Tai buvo mūsų 
svarbiausias metų nuotykis (ne
skaitant stovyklos ir iškylų). 
Ruošdavomės, dirbdavome ir... 
pagaliau - Kaziuko mugė! Kiek 
laiko joje praleidome! Trukdėme 
tėvams, išleisdavome savo sunkiai 
“uždirbtus” pinigus ir paklysdavo- 
me didžiulėje žmonių minioje. Bū
davo smagu dirbti paukštyčių 
kavinėje. Parodydavome, kad ir 
mažos, bet tuntui savo dalį jau 
atiduodame...

IŠ HENRIKO LUKAŠEVIČIAUS
KNYGOS

"VIENAS MAŽAS GYVENIMAS"
PIRMOS KELIONĖS UŽSIENIN

Maždaug už metų po aplankymo 
Palangos aš, dar geltonsnapis stu
dentas, gavau pirmą kartą progą 
išvažiuoti į užsienį. Netoli. Rygon. 
Važiavau su skautų reprezentacine 
draugove, atseit, atstovauti Lietu
vai. Toje kelionėje, deja, įvyko 
vienas atsitikimas, dėl kurio jau
čiausi sukompromitavęs visą Lie
tuvos Respublikos garbę... 0 buvo 
taip:

Latvijos skautai (ir gražios

O kas dabar? Ar mes tikrai 
LAUKIAME mugės? Ar mes žiū
rime į mugę su baime? Atsiminę 
pereitų metų mugę ir visą į ją su
dėtą darbą bei išlietą prakaitą, su 
pasiryžimu pradedame ruoštis ir 
šiai mugei. Ir vėl tas milžiniškas 
darbas, rankdarbiai, kavinės ruo
ša. 0 po Kaziuko mugės!!! Bijau net 
pagalvoti! Kiek čia valymo, šiukš
lių rinkimo, šluostymo...

Pasibaigė Kaziuko mugė... Grįž
tu namo ir krintu į lovą.

Ar ši diena buvo verta tų planų, 
to darbo, to rūpesčio?

Žinoma! Negaliu sulaukti sekan
čios mugės...

si. Audra Kubiliūtė 
žemaitės draugovė 

Aušros Vartai

skautės!) surengė mums tokią 
ekskursiją baidarėmis. Sėdant į 
baidarę, aš pastačiau vieną koją 
baidarėn, 'o kita liko stovinti tilte
lyje. Netyčia stumtelėjus, baidarė 
ėmė slinkti ir mano abi kojos skė
tėsi į šalis tol, kol aš, atsiprašant, 
visa savo sėdima dalimi pliumpte- 
rėjau į vandenį ir pasinėriau, tuo 
suteršdžfinas garbę visai Lietuvos 
skautijai... 0 buvau ne eilinis: re
prezentacinės draugovės adju
tantas!

Tą valandą man norėjosi pra- 
smegt skradžiai žemės ir jau nie-

(atkelta iš 2 pusi.)

LIETUVIU SKAUTU 
BROLIJOJE

IŠ VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMŲ

Nauji tuntininkai:
Montrealio “Geležinio Vilko” 

tunto tuntininku skiriamas ps. 
Romas Otto.

Toronto “Rambyno” tuntininku 
paskirtas ps. Vytautas Turūta.

Detroito “Baltijos” - s. Česlovas 
Anužis.

Worcesterio “Nevėžio” s. Romas 
Jakubauskas patvirtintas sekan
čiai kadencijai.

Cleveland© “Pilėnų” - ps. Romas 
Vasys.

Los Angeles “Kuršių Marių” 
vietininku skiriamas b.v.v. Gedi
minas Gudauskas.

UŽ NUOPELNUS ORDINU SU 
RĖMĖJO KASPINU apdovanoti:

A. Matjoška Bostone, P. Alekna 
ir J. Laurinaitis Australijoje.

UŽ NUOPELNUS ordinu: ps. V. 
Dilba Bostone ir ps. D. Dunda 
Australijoje.

VĖLIAVOS žymeniu: A. Bal
trūnas ir S. Žiedas Australijoje, R. 
Marijošius ir A. Simonavičius 
Toronte.

PAŽANGUMO žymeniu: J. 
Bielkus ir D. Gečiauskas Australi
joje, V. Goceitas, A. Strauskas ir 
G. Senkevičius Toronte.

kad neiškilt į paviršių, bet broliš
kos tautos skautai (ir net skautės) 
ištraukė mane paviršiun su visais 
permirkusiais adjutantiškais ak- 
selbantais... Jaučiausi papildęs tie
siog valstybinio masto skandalą, 
tačiau kai savi ir svetimi ne piktai, 
o tik geraširdiškai ir draugiškai 
juokėsi, juokiausi ir aš drauge su 
jais. Nutariau prisilaikyti 5-tojo 
(Turėtų būti 8-tojo. Gal korektūros 
klaida? Red.) skautų įstato, pagal 
kurį - skautas yra linksmas visose 
aplinkybėse... Iš tikrųjų gi, mano 
viduje buvo tokia savijauta, kad 
man norėjosi Rygoje važiuoti 
Rygon...
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GALVOSŪKIS
Lietuviai sako “pasuk galvą ir 

sužinosi” - amerikiečiai turi panašų 
dalyką - “brainstorming”.

Šios sueigos tema—GALVO
SŪKIS.

Jis yra vienas iš geriausių me
todų sugalvoti sueigų ar iškylų už
siėmimus. Pradedant galvosūkį, 
visa skiltis susėda ratu ir pasiren
ka nagrinėjimui temą. Pav.,skiltis 
pasirenka “Lietuvos istoriją”. Te
mos nagrinėjimui išrenkami 3 pa
reigūnai - vadovas, sargybinis ir 
sekretorius.

Vadovas pradeda “Galvosūkį” - 
“brainstorming” nagrinėjimą ir 
stengiasi palaikyti visus prie pa
rinktos temos. Sekretorius užrašo 
mintis, o sargybinis prižiūri, kad 
dalyviai laikytųsi taisyklių,ir klys
tančius perspėja. Skautas^nusikal
tęs tris kartus, iš Galvosūkio gru
pės išeina ir nagrinėjimas vyksta 
toliau.

Pagrindinė nagrinėjimo taisyklė 
yra skautų minčių nepaneigti, ne
pagirti arba kaip kitaip pasisakyti 
apie bet kurią idėją, kuri tuo 
“audros” metu iškyla. Visos mintys 
turi laisvai ir greitai bėgti, nei vie
nas skautas neturi bijoti pasakyti 
tai, kas atėjo tuo metu į galvą.

Lituanicos tunto skiltininkų 
kursų sueigoje išbandėme kelias 
galvosūkio metodų temas. Taip 
mums išėjo apie Lietuvos istoriją:

Vadovas - Lietuvos istorija 
Skautas Nr.
3 - kovos
6 - karai
2 - kryžiuočiai
vadovas - pilys
3 - piliakalniai
2 - milžinai
4 - “Jolly Green Giant”
3 - “that’s ridiculous”
sargybinis - pirmas perspėjimas 
vadovas - grįžtame prie žodžių

“Jolly” ir t.t.
5 - žirniai
vadovas - (grįždamas prie temos) 

Vytautas
4 - Jolly green giant (juokiasi) 
sargybinis - antras perspėjimas 
vadovas - Vytautas

3 - kunigaikštis
2 - valdovas
3 - karalius
4 - karūna
vadovas - valdžia
2 - senovė
6 - nepriklausomybė
2 - laisvė
vadovas - prezidentas
2 - Stulginskis
3 - Grinius
6 - Smetona
vadovas - Lietuvos skautų Šefas
3 - prezidentas
5 - Baden-Powell
2 - pasaulio skautai
6 - B.S.A.
vadovas - Kazimieras

3 - kunigaikštis
4 - legendos
5 - Geležinis Vilkas
2 - Gedimino sapnas
3 - Gedimino pilis

Nutraukę šį žaismingą pasikal
bėjimą, pažiūrime, kokias mintis 
suradome Lietuvos istorijos su
eigai.

Žodis “pilis” ar “piliakalnis” 
skiltį gali paskatinti pastatyti 
dviejų ar trijų Lietuvos pilių mo
delius. Galima sudaryti pilių sąra
šą, pažymint įdomesnius istorinius 
įvykius, pažymėti pilių valdovus.

s. G. Plačas
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GANĖ
Jau skamba glūdučiai, 
Pavasaris kelias,
Ir šlaitą apsėmęs
Čia potvynis žalias.

Gražina Tulauskaitė

Tame žaluma užtvinusiam šlaite, 
pelkynuose, naktimis dar su
stingstančiuose nuo ankstyvo pa
vasario žaltelio, balandžio pradžio
je jau pamatysi stypčiojantį rau- 
donkojį, ilgasnapį gandrą, dar va
dinamą busilu, gužučiu. Šio Lietu
voje labai saugomo ir globojamo 
paukščio pasirodymas skelbia atei
nantį pavasarį. Gandro vardas 
surištas su daugeliu mūsų tautosa
koje randamų pasakų, dainų, prie
žodžių, ateities spėjimų. Štai vie
nas senos liaudies dainos posmas 
apie gandrą:

Gandrai, gandrai, ga-ga-ga, 
Tavo močia ragana.
Vaikus puode augino,
Iš jo skristi mokino.

Seniau vaikai, norėdami turėti 
mažą broliuką ar sesutę, pamatę 
skrendantį gandrą, prašydavo:

Gandreli, gandreli,
Atnešk man brolelį,
O jei bus gera širdutė -
Atnešk ir sesutę!

Kas nežino padavimo, kuriame 
pasakojama apie gandro nelaimę, 
kai jis nepaklausė Viešpaties Dievo 
ir atrišo maišą, kuriame buvo su
rinkti viso pasaulio šliužai. Ir kaip 
už bausmę nuo Kūrėjo gavo nuo
dėguliu per uodegą!

Daug kas mokame jau šiais lai
kais apie gandrą sukurtą dainelę, 
kurią lengvai galima ir insceni
zuoti - paruošti pasirodymą:

Tarp purienų mačiau gandrą 
Vaikštinėjant kartą-antrą. 
Stypu-stypu tapu tapu tapu 
Tarp žalių purienų lapų.

Kodėl tas Lietuvos pievų ir pel
kių šeimininkas toks gerbiamas ir 
laukiamas svečias? Pirmiausia - dėl 
naudos, kurią jis padaro ūkinin
kams, naikindamas įvairius šliužus, 
kaip antai: gyvates, varles, o taip 
pat žalingus vabzdžius, peles. 
Antra - su gandru susiję daug 
nrietarų ir ateities spėjimų^spėlio- 
jlmų. Tikima, kad tuos namus, ku
riuose apsigyvena gandrai, lydi 
laimė, į juos netrenks perkūnas. 
Būdavo laikoma didžiausia nelai
me, jei? į savo lizdą sugrįžęs, 
gandras iš jo visai išskrisdavo. Se
novėje gandras būdavo ir meteo
rologijos biuro pranešėju; jei, pa
vyzdžiui, gandras vakare ilgai lizde 
klegena - bus giedra, jei tyliai 
stovi - bus lietaus.

Nors nuo žmogaus gandras šali
nasi, tačiau jis mėgsta gyventi 
žmonių gyvenamoje aplinkoje ir 
naudotis jų globa. Norėdami, kad 
gandrai jų sodyboje apsigyventų, 
ūkininkai įkeldavo į medį arba ant 

klojimo stogo senas akėčias ar ve
žimo ratą, kuriuose gandrai įsitai
sydavo sau lizdą.

Gandrai žiemoja šiaurinėje Afri
koje. Į Lietuvą jie atskrenda kovo 
pabaigoje, o atgal iškeliauja rug
sėjo 1 d. Apskaičiuota tiksliai, kaip 
kelionių biure!

Gandras - įspūdingos išvaizdos 
paukštis: ilgomis, raudonomis ko
jomis, ilgakaklis, raudonu, ilgu 
snapu, baltomis plunksnomis pa
dengtu kūnu su trumpa, juoda 
uodega. Skraido jie lėtai, 900 
metrų aukštyje; vaikšto taip pat 
lėtai, aukštai kojas keldami. Tuo 
savo lėtumu jie atrodo kažkokie 
flegmatiški, “sofistikuoti” paukš
čiai. Labai gražu stebėti kur nors 
pievoje ant vienos kojos stovintį 
vienišą paukštį - milžiną. Taip pat 
jie stovi ir lizduose, kuriuos 
mėgsta sukti senuose ąžuoluose. 
Balso neturi, išskyrus šnypštimą ir 
kalenimą snapu, vadinamą kleke- 
nimu arba kleketavimu.
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Gyvena poromis. Į lizdą padeda 
3-5 kiaušinius, kuriuos peri abu: 
patelė ir patinas. Iš kiaušinių išsi- 
ritusius jauniklius tėvai ilgai 
lesina.

Be šiųfbaltųjų gandrų^yra dar ir 
kita jų rūšis - juodieji gandrai. Jie - 
kiek mažesni už baltuosius, su ryš
kiu metalo žvilgesiu plunksnose, 
baltu pilvu. Jie dažniausiai gyvena 
drėgnesniuose miškuose; ten ir 
maisto ieškosi. Parskrenda kiek 
anksčiau už baltuosius gandrus. 
Yra labai ėdrūs, vengia žmonių, 
neperneša triukšmo.

Busilais arba busiliukais Lietu
voje dar vadinamos ir aukštos, 
švelniai rausvos spalvos pievų gė
lytės, augančios drėgnose pievose.

Gandrai - mūsų gamtos puošme
na. Lietuvoje buvo draudžiama 
juos šaudyti. Gandrą pamatęs, 
kiekvienas juo pasigėri, nusišypso.

Kartą zoologijos sode, sustojus 
prie aptverto pievos ploto, kuria
me ant vienos kojos, išdidžiai j šalis 
makteldamas ilgą kaklą, stovėjo 
gandras. Šalia savęs staiga išgirstu 
kažką lietuviškai sakant: “Žiūrėk, 
Dalyte, tai lietuviškas gandrelis!”

Atsisukau. Pamačiau mamytę ir 
mažą dukrelę, stebinčias šį laimę 
nešantį paukštį. Ir pagalvojau: štai 
ir susitikome čia - keturi lietuviai! 
Visi - kaip giminės.

***

Jei skautai savo skilčiai pasiren
ka gandrų vardą, tai, be abejonės, 
jie nori tapti kitiems laimę nešan
čiais broliais. To visiems broliams 
Gandrams ir linkiu!

Sesė Liepa
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PŪKUOTOJ 1 PAVASARI S 1 A
A E š M 1
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Tetos Onos laiško žaidimo atsakymas 
žiūrėk 9 pusi.

NORDJAMB - 75
Lietuvių Skautų Sąjungos gyve

nimas turi tris laikotarpius: augi
mo, entuziazmo ir vilties metai 
laisvoje Lietuvoje, vėliau savo tė
vynės praradimas ir tremtis, ir 
trečiasis - išeivija.

Iš istorijos matome, kad Lietu
vių Skautų Sąjūdis visą laiką 
gyvas, gajus, mylintis savo kraštą 
ir siekiantis jam laisvės ir nepri
klausomybės.

Savo krašto meilei parodyti yra 
daug būdų. Dalyvavimas pasaulio 
skautų suėjimuose yra savo krašto 
atstovavimas. Įvairiose tarptauti
nėse stovyklose dalyvavo daug 
mūsų sesių ir brolių. Nuo pat skau- 
tybės įkūrimo, mūsų sąjūdžio rū
pestis ir pastangos buvo priklau
syti pasaulio skautams ir ten 
atstovauti savą kraštą.

Viso pasaulio skautus jungia 
Tarptautinis Skautų Biuras. Lie
tuviai skautai jam priklausė tol, kol 
buvo laisva Lietuva.

Mūsų Sąjunga buvo atstovauja
ma keliose pasaulio skautų Jam- 
borėse ir tarptautiniuose suvažia
vimuose. Vienose iš jų dalyvavo 
visa draugovė, kitose - vienas ar du 
broliai. Žinome, kad lietuviai skau-

PASAULIO SKAUTU 14-TOJI 
JAMBOREE, LILLEHAMMER - 

NORVEGIJOJE

tai dalyvavo 1924 m. Danijoje, 
1929 - Anglijoje, 1933 - Vengrijoje, 
1937 - Olandijoje, 1947 - Prancūzi
joje, 1951 - Australijoje, 1955 - 
Kanadoje, 1959 - Filipinuose, 1963 - 
Graikijoje, 1967 - Amerikoje, 1971 - 
Japonijoje 1963 ir 1974 - Anglijoje.

1975 m. Pasaulinė 14-toji Jam
boree įvyks liepos 29 - rugpiūčio 7 
d.d. Lillehammer, Norvegijoje. Į 
“NORDJAMB - 75” suskris 15000 
pasaulio skautų atstovauti savas 
tėvynes ir organizacijas. Šią sto
vyklą organizuoja - Norvegijos, 
Švedijos, Danijos, Suomijos ir 
Islandijos skautų sąjungos.

Lietuviams skautams į šią sto
vyklą .patekti nebuvo vilčių. Per 
geras pažintis su anglų skautais 
Derbyje, vienam mūsų jaunam 
vadovui gavome leidimą vykti į šią 
Jamboree. Skautas vytis si. Vyte
nis Zinkus iš Derby su džiaugsmu 
ruošiasi šiai stovyklai. Jis turi lei
dimą dėvėti lietuvių skautų unifor
mą. NORDJAMB-75 žada aplan
kyti ir LSB VS P. Molis iš Ameri
kos ir v.s. J. Maslauskas iš 
Anglijos.

v.s. J. Maslauskas
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MOTERYS NUGALI ATLANTA.
v .j.s. B. Stundžia

Paminėjus tolimų atstumų bu
riuotojus, mūsų vaizduotėje susi
daro vaizdas seno, stambaus sudė- 
jimo^, barzdoto jūrų vilko, daug 
krąštų mačiusio, ne vieną audrą 
pergyvenusio ir, laivui sudužus, 
ant rifo sėdėjusio. Iš tikrųjų, tokį 
jūreivį jūs gal pamatysite nuotykių 
filmuose, bet ne dažnai tikrovėje. 
Sunku pasidaryti didvyriu jūroje, 
kai kiti į mėnulį skrenda ir plates
nes erdves užkariauja. Arba did
vyriu galime laikyti tą, kuris į van
denynų gelmes leidžiasi ir tylos ir 
tamsos aplinką tiria.

Seniau buriuotojui dažnai reikė
davo nemažai fizinės jėgos pavar- 
totij,keliant bures arba šotus įtem
piant.

Dabar tas suprastinta iki vaikų 
žaidimo. Kelių greičių vinčai pa
lengvina visus darbus.

Tik ant didelių jachtų, sakysime^ 
20 metrų ilgio, reikia atitinkamos 
fizinės jėgos, kad galėtum pakelti 
ir pernešti jachtos priešbures. Taip 
pat reikia pasitempti prie dviran
kių vinčų.

Šių laikų sintetinės burės yra 
nepalyginti lengvesnės, negu kad 
buvo ir yra medvilninės ar lininės 
burės - ypač sušlapusios.

Suvyniotas manilos inkaro lynas 
yra sunkokas, o ištraukus iš van- 
dens—- dar sunkesnis. Tokios pat 
apimties ir ilgio nailono virvė visai 
yra lengva tvarkyti.

Aliuminijaus stiebai, buomai, 
špinakerio kartys yra daug leng
vesni negu mediniai* ir dar tvir
tesni.

Elektroniniai prietaisai supras
tina navigaciją ir daro saugesne.
Prie saugumo daug prisideda 
radijo telefonai. Prireikus dėl ku
rios nors priežasties palikti laivą, 
dažnai praverčia pripučiamos val
tys.

Stikloplasto panaudojimas sta
tyboje leido jachtas ir kreiserius 
gaminti serijiniai ir todėl daugiau 
jūreivių mėgėjų galėjo įsigyti di
desnius ir tvirtesnius pastatus.

Vėtrungės tipo vairavimo 
prietaisas

Radijo pelingatorius

Radijo telefonas

Paprastas vinčas

Pripučiama gelbėjimosi valtis

Todėl nereikėtų stebėtis, kad 
visa eilė vienišų buriuotojų, jaunų 
ir senyvų, jau sulaukusių savo 
gyvenimo saulėlydžio, mažesnėse 
ar didesnėse jachtose buriuoja 
pasaulio jūrose ir vandenynuose.

Vieni jų perburiavo Atlantą su 4 
metrų ilgio jachta, kiti apiplaukė 
pasaulį su 15 ar 20 metrų jach
tomis.

Kairėje paprastas vinčas, deši
nė j e>=dvirankis (x)

Dar daugiau buriuoja porų, tai 
yra vyras su žmona, nemaža yra 
šeimų kelyje, o daugiausia vien 
vyrija, kuri paprastai sudaro įgulas 
tolimų atstumų lenktynėse.

1960 m. pradėtos vienišų bu
riuotojų lenktynės per Atlantą.

Nemaža moterų, buriuodamos 
kartu su vyrais, įgavo patyrimo 
jūreivystėje; kai kurios pasidarė 
puikios navigatorės. Jos pažino 
jūrą ir suprato, kad patyrimas yra 
geriausias mokytojas.

Tai, kad nedidelėse jachtose ne
reikia daug fizinės jėgos, ir moterų 
patyrimas jūreivystėje, tur būt, 
lėmė, kad atėjo galas vyrų domi
navimui Atlante.
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Pirmoji, kuri parodė, ką moterys 
gali, buvo Ann Davidson, kuri 1953 
m. iš Anglijos, sustojusi Kanary 
salose, su 7’A metrų ilgio jachta 
“Felicity Ann” pasiekė vakarų 
Indijos salas. Ji buriavo 65 dienas, 
nuplaukdama apie 3000 jūrmylių. 
Tai buvo ypatinga moteris. Ji bu
riavo su savo vyru ir daugelyje 
kelionių įgavo praktikos.

Vienos kelionės metu jos vyras 
iškrito už borto ir prigėrė. Kita 
jūrai ir buriavimui būtų pasakiusi 
sudiev, bet netokia buvo A. David
son. Ji po šios nelaimės buriavimo 
nemetė, bet pasiryžo nugalėti 
Atlantą-ir tai įvykdė.

Neturiu visų moterų ? iki šiol 
savarankiškai perburiavusių At- 
lantą^sąrašo, bet jų iki šiol susidarė 
šešios.

Čia paminėsiu dar porą iš to 
šešeto.

1971 metais Nicolette Milnes- 
Walker, irgi iš Anglijos, be susto
jimo su 10 metrų jachta “Aziz” 
(arabiškai reiškia puikumą, šau
numą) per 44 dienas pasiekė New
port uostą Rhodes saloje. Ji padarė 
apie 4000 jūrmylių kelią ir buvo 
pirmoji, kuri perburiavo Atlantą 
šiauriniu keliu. Plaukiant šiuo keliu 
visada reikia laukti nepastovių ir 
permainingų vėjų ir vienos* antros 
audros. Tai ne taip, kaip buriuojant 
į V. Indijos salas, kur, kartą pasi
gavęs pasatų vėjąfgali beveik būti 
tikras, kad su tuo vėju buriuosi iki 
galo.

1974 m. tą patį uostą Rhodes 
saloje pasiekė kita 27 metų buriuo
toja Clare Francis. Šioji tą patį 
kelią.perburiavo per 37 dienas. Jos 
jachta “Gulliver” buvo 11 metrų 
ilgio, pastatyta Nicholson firmos.

Šia proga norėčiau paminėti 
sunkumus ir netikėtumus, su ku
riais tenka susidurti vienišam bu
riuotojui, o taip pat kai kuriais 
atvejais ir jachtai su pilna įgula.

Gal pirmuoju laikytinas savotiš
kas savimi nepasitikėjimas ir lyg 
tai baimė. Kaip seksis Atlanto 
audroje, ar pajėgs pastatas atsilai
kyti prieš vėjo ir bangų puolimą.

Kiti baiminasi, kad neiškristų už 
borto^ arba būtų bangų nuplauti 
nuo denio. To saugojamas! varto
jant saugumo diržą. Bet vien tik 

išlėkimas už borto dar yra pusė 
bėdos. Dažnai iškrintant susižei- 
džiama*. arba. galvai atsitrenkus į 
kietą vietąj netenkama sąmonės. 
Čia jau nedaug ką galima padaryti, 
nebent reikia tik budrumą padi
dinti.

Rimtas dalykas, nepriklausąs 
nuo buriuotojo, yra tada, kai mie
gant ant jachtos užplaukia pabaisa- 
koks nors keleivinis ar prekinis 
laivas. Miegant jachtą vairuoja 
vėtrungės tipo vairas arba auto
matinis vairavimo įrengimas. Pa- 
puolus į laivykeliusp reikia beveik 
visą laiką sekti horizontą ir miegoti 
pusvalandžiais.

Nedažnai, bet pasitaiko, kad 
jachtą sudaužo banginis, matomai, 
sužeistas.

Su banginiu neteko asmeniškai 
susidurti, nors sutikti pasitaikė, 
bet prekinio galėjau du kartu būti 
sutraiškytas. Ir vis panašiomis 
aplinkybėmis.

Lijo visą dieną ir naktį. Tiesa, 
naktį lietus lyg ir apstojo, bet rū
kas užgulė. Aišku, dėl permainingo 
vėjo nebuvome tikri, kurioje vie
toje atsidūrėme. Buvo tik aišku, 
kad buvome laivų kelyje. Tada 
gailėjausi, kad neturiu radijo 
palingatoriaus. Aplink girdėjosi 
laivų sirenų baubimas. Reikėjo 

Nesmagu iškristi už borto. 
Gerai, kad saugumo diržą turėjo.

įtempti klausą. Variklio nedrįsome 
užvesti, nes tada nesigirdėtų laivų 
sirenų ar mašinų gaudesio. Vėjo 
beveik nebuvo, tad taip ir plūdu
riavome.

Po vidunakčio mane pakeitė prie 
vairo. Įlindau į miego maišą, bet ir 
ten jautėsi drėgmė. Jachtos siūba
vimas ir aprangos girgždesys ne
migdė, bet, matomai, užsnūdau. 
Kai pabudau, man lyg pasigirdo, 
kad kažkas ant denio vaikščioja. Su 
žibintu pasišviečiau pažiūrėti laik
rodžio - nagi žiūriu ir budintis prie 
vairo ne ten budi kur reikia, o 
miega kajutėje. Girdėjosi kažkoks 
ūžimas. Iššokau į kokpitą - nieko, 
denis tuščias. Didžiulis tamsus še
šėlis lindo už rūko ir lietaus sienos. 
Variklio užvesti nebebuvo laiko. 
Va, kada atėjo galas buriavimui ir 
visam kam - galvojau - dėl mūsų 
apsileidimo. Slinko sekundėsf ir 
tamsi metalo siena praslinko palei 
jachtą už kelių metrų. Rodos, 
beveik su ranka galėjau pasiekti.

Dabar visada vengiu prekinių 
laivų iš tolo, net ir šviesią dieną. 
Dažnai ant prekinių laivų denio 
nebūna nieko. Tik automatinis 
locas veda laivą. Bet jis, kaip ir visi 
žmogaus sukurti prietaisai, negal
voja, tik vykdo įsakymą laikyti 
kursą.
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DIDŽIOJI SCKD1
ĮTČHiČAGd

“Be paukštyčių būt bežiedžiai 
Medžiai mūsų sodo,
0 namų langai nebylūs, neregiai.
Tik paukštyčių čiulbesys 
Pasako ir sparneliai rodo, 
kur nuo ryto iki vakaro 
Negesta židiniai”.

v.s. J. Vaičiūnienė

"KERNAVĖS" PAUKŠTYČIU.
ŠVENTĖ

Nors šaltis ir žiemiška pilkuma 
supo Čikagą, Jaunimo Centras 
vasario 2 d. mirgėjo paukštyčių 
juoko atgarsiais ir skaidria nuotai
ka. Juk Paukštyčių Šventė yra ne
paprastai svarbus įvykis mūsų 
jauniausioms sesytėms!

Gausus tėvelių ir svečių būrys 
pasitinka įžygiuojančius paukšty
čių vienetus; skambiai aidi daina 
“Grįšim, grįšim”. Žvali šventės 
komendante priima draugininkių 
raportus, suskamba iškilmingai 
sugiedotas Lietuvos Himnas, ir 
štai visų akutės krypsta link šios 
dienos garbės viešnių, Vyriausios 
Skautininkės sesės Lilės Milukie- 
nės ir Jaun. Skaučių Sk. Vedėjos 
sesės J. Mikutaitienės. Seka vie
netų inspekcija - viešnias lydi ir 
draugoves pristato tuntininkė sesė 
Ritonė Rudaitienė ir “Kernavės”

Mes džiaugiamės savo paukšty
tėmis: “Kernavės” tuntininkė ps. 
fil. Ritonė Rudaitienė, Vyriausia 
Skautininke v.s. L. Milukienė, 
“Kernavės” Jaun. Skaučių Sky
riaus Vedėja ps. D. Dirvonienė ir 
Seserijos Jaun. Skaučių Skyriaus 
Vedėja v.s. J. Mikutaitienė.

Nuotr. T. Rudaičio

Jaun. Skaučių Sk. Vedėja sesė 
Danutė Dirvonienė. Kiekviena 
draugovė viešnias priima su savo 
šūkiu ir šypsenom padailintais vei
dukais. Viešnios sveikina vienetus, 
kiekvienai draugovei skirdamos 
asmeniškus pasitenkinimo ir pasi
gėrėjimo žodelius. Su dideliu susi
domėjimu visos seka Vyriausios 
Skautininkės sveikinimo kalbą, 
kuri taip jautriai pritaikyta paukš
tyčių amžiui ir galvosenai. Neap
lenkiami ir tėveliai; jiems Vyr. 
Skautininke skiria padėkos žodžius 

už ištyermę ir moralinę bei mate
rialinę paramą.

Visada miela sutikti naujas 
paukštytes. Šios šventės proga 
įžodį duoda “Vilijos” d-vės sesės 
Lydija ir Rima Saulytės, pasižadė- 
damos būti pareigingomis ir pa
tvariomis paukštytėmis. Džiaugia
si mamytėj^rišdama Tėvynės ilgesio 
mazgelį? džiaugiasi draugovė nau
jomis “tikromis” paukštytėmis; 
sesė Mikutaitienė joms primena

“Kernavės” Tunto Paukštyčių 
Šventės metu seses sveikina tunti- 
ninkė ps. fil. Ritonė Rudaitienė. 
Dešinėje=^“Dubysos” draugovė su 
draug. sese D. Puodžiūniene ir 
adjutantėmis sese L. Daugvilaite ir 
sese Yolanda Budelskyte.

Nuotr. T. Rudaičio
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Vaizdelis iš “Kernavės" tunto 
Paukštyčių Šventės. “Šešupės d-vė 
at'įidžiai stebi iškilmingąją šventės 
dalį. Dešinėj&-šventės komendante 
sesė Rūta Nainytė.

Nuotr. T. Rudaičio

gerojo darbelio prasmę, o sesė Rų-' 
daitienė įteikia po dovanėlę.

Dėmesys krypsta nuo šių pačių 
naujausių paukštyčių link prityru- 
siųjų: Lindos Chiapettos, Dainės 
Kerelytės ir Indrės Rudaitytės, 
kurios savo darbštumu užsitarnavo 
teisę nešioti Lakštingalos Ženklą. 
Taip pat sužinome, kad^išlaikiusios 
pirmąjį patyrimo laipsnį^trys sesy
tės jau pasiruošę skristi į skaučių 
eiles; tai Lisa Chiapetta, Dainė 
Kerelytė ir Loreta Mikėnaitė.

Iškilmingąją dalį užbaigia sesė 
Mikutaitienė taikliais ir nuošir
džiais žodžiais; pasidžiaugdama

SKAUTININKIUDR-VES
SUEIGA

JOJE PRABILO POETĖ 
J. AUGUSTAITYTĖ - 

VAIČIŪNIENĖ

Vasario 23 d. šv. Mišiose, atlai
kytose Tėv. A. Kezio, aukojimo 
metuj aukas nešė sesės 0. Zails- 
kienė ir/ , D. Eidukienė. Tautine 
juosta papuoštas knygas - visus 
prieš metus mirusios v.s. J. Vai
čiūnienės poezijos rinkinius - nešė 
sesės I. Kerelienė ir J. Mikutaitie
nė, kuri paskaitė ir sesės R. Fabi- 
jonienės šiai dienai parašytą eilė
raštį:

“Kernavės” paukštyčių gausumu, 
darbštumu ir linksmumu; pasi
džiaugia, kad “Kernavės” namo 
langai žiba, kad medžiai pilni 
paukštyčių, kad tuo pačiu ir tunto' 
ateitis yra šviesi ir patvari.

Qreitai skubame visos į ratą, į 
lauželį, vedamą sesės Rūtos. Kiek 
čia juoko ir džiaugsmingos įtam
pos - vikrūs žaidimai, pasirodymai 
su skautišku sąmojumi, skambios 
ir linksmos skautiškos dainos! Ta
čiau, kad ir labai smagu, bet vistiek 
prieina laikas skirstytis. Šventiš
kai nusiteikę^stojame į ratą, kuris 
taip seseriškai riša mus visas nuo 
vyriausios skautininkės iki jau
niausios paukštytės. Paspaudę 
rankąKir pasivaišinę vadovių parū
pintais saldumynais, skirstomės į 
namus,tvirtai įsitikinę, kad “Ker
navės” medžiui tikrai netrūksta 
margaspalvių žiedelių!

R.B.

Ji neturėjo brangenybių, tiktai 
gimtą šalį,

Tik pareigą ir meilę, skautiškas 
dainas.

Šiandien aukojam Tau, Dieve 
Visagali,

Jos visą turtą - paliktas knygas!

Po ankstyvųjų šio rytmečio 
Mišių pasistiprinom ir pradėjom 
susimąstymo sueigą tikrąja jos 
prasme. Sueigą atidarius draugi- 
ninkei v.s. R. Kučienei, apie šią 
vienintelę metuose dieną - skautiš
ko susitelkimo momentą - kalbėjo 

s. D. Eidukienė. Skridome tuo 
metu pas kiekvieną pasaulio sesę - 
laisvą ir pavergtą, veiklią ir visų 
užmirštą, o ypač mintimis lankėm 
seses Lietuvoje. O gal mūsų ir jų- 
mintys susitiko pusiaukely?!

Susimąstymo minutės tęsėsi, 
nes kalbėjom ir dvasiniai, kaip ir 
prieš metus, bendravom su buvu
sia Vyriausiąja Skautininke Juoze 
Vaičiūniene ir su visomis, kurių čia 
jau nebėra... Atsistojimu pager- 
bėm jas, negrįžtamai išėjusias...

Mūsų Vyresniosios Sesės J. 
Augustaitytės - Vaičiūnienės visą 
ilgą, plačiai išsišakojusį, gyvenimą 
perbėgo v.s. O. Zailskienė. Juk 
sesė Vaičiūnienė buvo ir šios skau- 
tininkių dr-vės įkūrėja ir jos 
veiklos skatintoja. Sesė O. Zails
kienė paskaitė ir jos eilėraščių iš
traukų, pakalbėjo apie subtilias 
Velionės gyvenimo akimirkas, jos 
išgyvenimus ir jos didįjį rūpestį - 
paliktą mylimą Tėvynę.

Ant stalo, apdengto tautinių 
raštų staltiese, gulėjo visos pen
kios poetės knygos. Paskutinioji 
jų - “Rūpestis”. Tą rūpestį ji ir išsi
nešė amžinybėn.

Šią poetės gyvenimo apybraižą 
sesė Onutė baigė žodžiais: “Su 
baltu nuometu ji į literatūrinį 
pasaulį atėjo, su baltu nuometu ji ir 
į karstą atsigulė”.

Sueigos dalyvių tarpe buvo ir 
poetės sūnus J. Vaičiūnas ir jo 
žmona. Sūnus pakalbėjo apie Ve
lionės raštų išleidimą - darbą, ku
riam jau užsimota. Dėkojo už 
parodytą seserišką artimumą ir 
pagarbą jo Motinai.

Tris poetės eilėraščius paskaitė 
s. Sof. Jelionienė.

Prisiminimai ir ramina, ir skaus
mą didina. Ir vieno, ir kito gyveni
me reikia, kad suprastume, jog, 
poeto žodžiais,

“Jo rankoj esam aš ir tu...”
sj
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CLEVELAND

BLYNU BALIUS PILĖNUOSE

Vasario 8 d. Lietuvių namuose 
įvyko Pilėnų tunto Užgavėnių ba
lius. Seses ir brolius skautus, jų 
tėvelius ir senelius maloniai pra
džiugino skautų vyčių ir vyresnių 
skaučių choras. Daug juoko sukėlė 
v.s. P. Karaliaus komedija “Paty
rimo laipsnio egzaminai”. Režisavo 
p. Z. Peckus, vaidino R. Belzinskas, 
P. Nasvytis, L. Johansonas, J. 
Ignatavičiūtė, V. Gudėnas ir R. 
Urbaitis.

Balių organizavo Pilėnų tunto 
tėvų komitetas: J. Gudėnas, pirm., 
M. Puškorienė, B. Mainelienė ir V. 
Urbaitis. Vaišes paruošė skautu 
mamos^vadovaujamos p. B. Maine- 
lienės.

Vaidinome “Patyrimo laipsnių 
egzaminus". Iš k.’.Narušas, Johan
sonas, Belzinskas, Nasvytis, Gudė
nas, Urbaitis ir Ignatavičiūtė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Svečiams patinka skautiški pa
sirodymai.

V. Bacevičiaus nuotraukoje: E. 
Kersnauskas, V. Šenbergas, p. Va- 
lienė, A. Šenbergienė, p. Kers- 
nauskienė, M. Janavičienė ir kt.

IEŠKOMAS LEIDĖJAS

Prieš dvidešimt metų išleistos 
mano knygos BURIAVIMAS IR 
JŪRININKYSTĖ jau nebegalima 
gauti.

Naujai paruoštai knygai BURĖS 
IR VARIKLIAI, skiriamai buria
vimo mėgėjams, motorvalčių ir 
kreiserių savininkams bei sporti
niams žvejams, ieškomas leidėjas.

Rašyti šiuo adresu:

B. STUNDŽIA 
53 Yorkleigh Avė. 
Weston, Ont. 
Canada M9P-1Y3

Telef. (416) 247-5634

HSBiisaSi
Mes žengiam su... Užgavėnių 

blynais! Clevelando Pilėnų tunto 
broliai.

V. Bacevičiaus nuotr.
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OMAHA

MINIME VASARIO 16-JA.

Vasario 16 d. Omahos skautai su 
savo tėvais ir svečiais minėjo Ne
priklausomybės atkūrimo šventę. 
Pirmoji dalis buvo sueigos pobū
džio. Buvo skaitomi įsakymai, lie- 
čią šią šventę ir taip pat vietinius 
patvarkymus.

Pagal Dr. V. Kudirkos vietinin- 
kijos vietininko nutarimą, sekan-
tieji skautai buvo pakelti į vyres
niškumo laipsnius: Juozas Lileikis - 
į skiltininko laipsnį, ir skiriamas 
Mindaugo dr-vės draugininku. Iki 
šiol tas pareigas ėjo jo tėvas Jonas 
Lileikis. Liudas Totilas pakeltas į 
paskiltininko laipsnį ir dirbs Min
daugo dr-vėj. Vytautas Skubisz ir 
Adis Radžiūnas davė skauto įžodį. 
Mamytės asistavo kaklaraiščius 
užrišant. Sveikino tuntininkė sesė 
L Lileikienė ir LB apylinkės pirmi
ninkas A. Reškevičius, linkėdami

Mums linksma ir įdomu Vasario 
16 d. sueigoje. 

skautams daug sėkmės skautiška
me gyvenime. Abudu davę įžodį 
skautai įsijungė į Mindaugo dr-vę.

Pagrindinę kalbą pasakė sesė I. 
Lileikienė, primindama kiekvieno 
lietuvio pareigas savo tėvynei 
Lietuvai.

Linksmąją dalį atliko Živilės 
dr-vės sesės, vadovaujamos vyr.

Marius Braun deklamuoja Vasa
rio 16 d. sueigoje.

T. Gaidelytės nuotr.

Skamba gražios dainos Užgavė
nių baliuje...

V. Bacevičiaus nuotr.

sk. T. Gaidelytės. Jos atliko mon
tažą su deklamacijomis ir melode
klamacijomis, pritariant muzikai. 
Mindaugo dr-vė, vadovaujant J. 
Lileikiui, parodė keletą komiškų 
numerių. Paukštytės - sesės vaidi
lutės - pamokytos sesės M. Šarkie- 
nės, pašoko ilgakojį ir “Garnys, 
garnys” - paukščio šokį. Marius 
Braun, neseniai prisijungęs prie 
vilkiukų, iš visų mažiausias, pa
deklamavo patriotinį eilėraštį. Dar 
padamavom dainų ir užbaigėm 
sueigą giesme “Ateina naktis”.

vyr.sk. psl. T. Gaidelytė,

Omahos paukštytėsf sesės Mar
tos ir brolio Jono Šarkų padedamos, 
šoka gandrų šokį.

1
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AUSTRALIJA |

"GELEŽINIO VILKO" g 
STOVYKLA INGLEBURNE $

1-16-75
Atvažiavom į stovyklą pilni gero 

ūpo, gerų norų, tik susirinko mažai 
stovyklautojų. Šiais metais sto
vyklavo apie 40 skautų ir skaučių. 
Mūsų būrys buvo mažas, bet ga
biose ir stipriose viršininko brolio 
Jeronimo rankose pradėjome pa
vyzdingą ir smagų stovyklavimą.

Brolių pastovyklėje buvo 4 skil
tys: vilkiukų - Šeškų ir Skruzdžių; 
skautų - Vorų ir Žiurkių. Gausus 
Geležinio Vilko vyčių būrelis turėjo
savo atskirą pastovyklę - tiek daug 
jų buvo! Broliai turėjo ir trečią - 
skautininko pastovyklę, kurioje 
stovyklavo brolis Mauragis savo 
atmintiną 50-ją stovyklą. Sesių 
pastovyklėj buvo 2 skiltys: paukš
tyčių - Peteliškių; skaučių - Karvių. 
Priedo buvo ir vyresnių sesių bū
relio Raganos, kurių buvo net trys!

Keletas brolių vyčių atvyko į 
mūsų stovyklą labai patyrę, sto
vyklavę Adelaidės rajoninėj “Tra
kų” stovykloj. Tai buvo mūsų 
brolis adjutantas D. Gečiauskas ir 
br. E. Karpavičius. Jie parsivežė iš 
Adelaidės naujų dainų, šūkių, įdo
mių užsiėmimų ir du naujus vyčius: 
Hobarto skyriaus brolius Igną ir 
Liną Vaičiulevičius. Šie vyčiai labai

Paukštytės “maudosi”.
G. Viliūnaitės nuotr.

VOR<|.

domėjosi stovyklos užsiėmimais ir 
vieną rytą visą stovyklą nuvedė 
“abseiling” netoli upės. Buvo 
naujas ir labai įdomus užsiėmimas, 
ir tie, kurie klausė kas jiems buvo 
pasakyta, negavo net ir pūslių! 
Broliai hobartiečiai mums pravedė 
ir “string trail”, kurį visi prisimins 
kaip gana šlapius prisiminimus...

Stovyklos metu gimė naujas 
brolis vytis - Jonas Zubrickas 
(geriau žinomas kaip Boris), kuris 
vėliau labai išdidžiai dėvėjo savo 
“naują” uniformą. Jam ypač malo
nus buvo vyresnių sesių pasveiki
nimas kitos dienos rytą.

Nors būdami maži, vilkiukai - 
Skruzdžių skiltis - parodė mums, 
kaip reikia pavyzdingai stovyklau
ti. Jie laimėjo stovyklos konkursą. 
Bravo, vyrai! Gražutės sesės Pete
liškės laimėjo antrą vietą. Mažas,

Smarkūs broliai.,, sraunioj upėj 
pasistatė plaustą.

Viliūnaitės nuotr.

ką tik stovykloj “įšventintas” vil
kiukas Jurgis Sauka laimėjo pa- 
vyzdingiausio vilkiuko vardą. Pa
vyzdingiausia paukštyte buvo iš
rinkta L. Bieliūnaitė. Pavyzdin
giausiu skautu buvo išrinktas bro
lių vyčių geras draugas A. Kapo
čius. Brolių pastovyklę nusinešė 
dar vieną pirmą vietą: geriausiu 
skiltininku buvo išrinktas R. Šlite-

ŽIVILĖS draugovės sesės: Au
dronė, Kristina, Teresė, Ginta, 
Audrutė ir Rita.

Viliūnaitės nuotr.
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ris, Skruzdžių skilties skiltininkas.
Po iškilmingo vėliavos nuleidimo 

buvo skani vakarienė, o po jos - 
įspūdingas, didelis ir smagus bai
giamasis laužas. Tikime, kad vi
siems svečiams patiko mūsų sto
vykla taip, kaip ji patiko mums. 
Ačiū visiems - vadovams ir sto
vyklautojams, viršininkams ir tė
veliams! Ypač nuoširdus AČIŪ 
mūsų stovyklos virtuvės šefams - 
Antanui Mikutavičiui ir Viktorui

į ANGLIJA "Į

SKfti i -AA
Nuoširdžiai dėkojame Amerikos 

sesėms ir broliams, kad neužmirš
tate negausaus lietuvių skautų 
būrio Anglijoje ir užsakote mums 
Skautų Aidą. Ypatinga padėka 
priklauso Brolijos VS P. Moliui, s.
L. Heiningui, v.s. Č. Kiliuliui, j.v.s.
M. Manomaičiui, s. R. Molienei, s. 
R. Jakubauskui, s. A. Glodui, 
Worcesterio Neringos ir Nevėžio 
tuntams.

KVIEČIAME Į SVEČIUS

Anglijos lietuvių skautų rajono 
stovykla įvyks š.m. liepos 26 - 
rugpiūčio 2 d.d., Lietuvių Sody
boje, Headley Park, Nr. Bordon, 
Hants. Mus žada aplankyti v.s. P. 
Molis. Visus seses ir brolius, kurie 
tuo metu būsite Europoje, kviečia
me pas mus į svečius.

Stovyklavimas yra pagrindinė 
skautavimo dalis. Išsisklaidęs mū
sų rajono jaunimas stovykloje turi 
progos susitikti, vienas kitą pažinti 
ir pagyventi lietuviškai skautiš
koje dvasioje.

Šiais metais balandžio 25 d. 
sueina 15 metų, kai Anglijos lietu
viai skautai netekome ypatingo 
vadovo v.s. K. Vaitkevičiaus. Bro
lio Kazio šviesus prisiminimas mus 
lydi ir stiprina dirbant Lietuvos ir 
skautiško jaunimo labui.

D ,v. . V.s. J. Maslauskas.
BudZlu! Anglijos-V©kietuos

r. vadeiva

Šliteriui - už puikų maisto gami
nimą.

Tikiu, kad kaip toj dainoj “ol-lia, 
ol-lia, stovyklaujami” - stovyklau
simi ir kitais metais!

Ginta Viliūnaitė,
Australija

Prierašas: tunto vyr. broliai ir 
sesės stovyklavo rajoninėj stovyk
loj, Pietų Australijoj.

CHICAGO Į

343 SKAUTAVIMO 
METAI

“Priimkite šias nepaprastas 
gėles, Jūs - nepaprastas būrelis”, 
pasveikino Aušros Vartų tunto 
tuntininkė ps. fil. I. Žukauskienė, 
vyr. skaučių Mirgos būrelio seses 
jų 20-mečio vakaronėje.

Visos linksmos sukaktys yra 
labai malonu švęsti, bet kai minime 
draugystės ir bendro darbo su
kaktį moterų, kurios į vyresnės 
skautės kelią įstojo įvairiuose 
Seserijos tuntuose ir tik Chicagoje 
susijungė į vieną būrelį - yra tikrai 
nepaprasta.

“Jei būtume skruzdės, gal ne
mažas skruzdėlynas jau stovėtų 
kur, Rako ąžuolyne ar čia, šalia 
Jaunimo Centro,

“Jei būtume bitės, gal pilni ko
riai bylotų apie mūsų dvidešimties 
metų darbą”, kalbėjo ps. D. Juod- 

gudienė^ pristatydama Mirgas.
Žiūrėdamos į Mirgos būrelį, 

matome, kad jos sunešė labai didelį 
skautiško darbo skruzdėlyną. Per 
20 metų Aušros Vartų tuntui davė: 
trejiems metams tuntininkę, 4 - 
tuntininkės pavaduotoją, 3 - tunto 
adjutantę, 11 metų - draugininkes, 
5 - tunto meno vadovę, 3 - kores
pondentę, 6 metams archyvistę, 6 - 
tunto iždininkę, 4 stovykloms vir
šininkę, 4 stovykloms komendantę, 
8 stovykloms virėjas. Per 20 metų 
turėta apie 180 sueigų, 6 būrelio
sesės 80 savaičių stovyklavo, pen
kiolikoje Kaziuko mugių pravedė 
loteriją.

“Visos bendrai skautaujame jau 
343 metus, o šeimyniškam “stone” 
tai jau 216 metų. Gi per tuos mete
lius jau beveik užauginome 29 at
žalas! Iš jų Lituanicos tuntui davė
me 16 brolių, o likusias palikome 
“Aušros Vartuose”, pasakojo sesė 
Dana.

Į Mirgų šventę susirinko tunto 
vyr. skaučių būreliai - Kun. Graži
nos, Partizanės Vaidilutės, Laumės 
ir Sutemos, kviestieji svečiai ir 
Mirgų vyrai. Rugiagėlėmis išpuoš
toje Jaunimo Centro kavinėje 
visus pasitiko linksmos Mirgos - 
pasipuošusios mėlynais kaklaraiš
čiais. Nors dešimt iš jų yra skauti- 
ninkės, bet - ši šventė-ypatinga! 
Slapta teko nugirsti, kad kakla
raiščius dauguma dar tebeturėjo 
savus ar iš dukrelių pasiskolino, tik 
su mėlynų diržų ilgiu buvę kiek 
sunkėliau...
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Vieną stalą puošė Mirgų skau
tiškojo gyvenimo nuotraukos. Štai, 
žvelgia į mus jaunos Mirgos penk
mečio proga-kartu su to meto Vyr. 
Skautininke 0. Zailskiene, tunti- 
ninke v.s. J. Bobiniene ir vyr. sk. 
skyriaus vedėja D. Lukiene. Kitur - 
Mirgos su savo mažiausiom atžalė
lėm Kalėdų proga, šeimų iškylose, 
Kaziuko mugėse, stovyklose. Ilgas, 
gražus ir nepaprastas lietuvės 
skautės kelias. To kelio bendrake
leivės ir bendramintės - dar keturi 
Vyr. skaučių būreliai - sveikino 
sukaktuvininkes su gėlėmis ir do- 
varięmis, v.s. O. Zailskiene savo ir 
v.s. J. Bobinienės vardu įteikė 
knygą “Lietuvių Skaučių Seserija”, 
vyr. skaučių skyriaus vedėja ps. fil. 
R. Penčylienė - kraičio skrynelę su 
įrašytais prasmingais žodžiais. Dar 
sveikino v.s. kun. J. Vaišnys, vidu

rio rajono Vadeivė s. D. Eidukienė, 
buvusios tuntininkės. Ypatingo 
sveikinimo sulaukė iš savo vyrų. 
Jų atstovas,p. A. Jankūnas, papra
šė Mirgas išsirikiuoti - ieną kartą 
skautiškoj sueigoj p ak ausykit ir 
savo vyrų įsakymo!” Mirgos sužiu
ro viena į kitą - ši dalis nebuvo jų 
planuota. “Mirgų vyrai, žengte 
marš!” Pakilo visas būry s nuo stalo 
ir priėję kiekvienai pi isegė nau
juosius Lietuvių Skaučią Seserijos 
vyr. skaučių ženklelius. Tie Mirgų 
vyrai! Per tuos 20 metų teko jiems 
Mirgas ir į sueigas vež.oti, ir vai
kučius pasaugoti, ir jų ruošiamus 
Kaziuko mugėms rankdarbius už
baigti, ir visą laiką ištikimai ir 
stiprinančiai palydėti jas skautiškų 
darbų keliu.

Ir kai visos Mirgos dainavo s. A. 
Ramanauskienės labai taiklius 

dainų žodžius, visiems čia esan
tiems buvo jauku ir gera.

“Pamilo Mirgos Aušros Vartus 
Negali atsiskirt,
Nors žilas plaukas galvą puošia 
Sunku prisipažint.

Palauki jaunyste, pabūki su 
mumis,

Mes norim atšvęsti dar 
dvidešimt penkis...”

Vakaronę pravedė būrelio va
dovė s. R. Vaitkevičienė. Būreliui 
priklauso: D. Juodgudienė, J. Ja
nonienė, M. Bikulčienė, R. Jaųto- 
kienė, R. Fabijonienė, I. Laučienė, 
L. Jankūnienė, A. Ramanauskienė, 
D. Milūnienė, M. Žygienė, R. Vait
kevičienė.
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Belaukiant vasaros stovyklų, akys nu
krypsta į pavardėmis išmarginta lėkštę, 
kuri jau aštuoni metai puošia mano sieną.

Kiek kartų per tuos metus viena ar kita 
oavardė iškyla iš po lako ir prabėga jauna 
/adove savo tunto darbuose, ar išgirsti jau 
mokslą užbaigus, ar martele tapus...

Iš to gražaus jaunų, linksmų ir išdykusių 
sesių būrio trylika, jau pasipuošę žaliu 
kaklaraiščiu, tęsia skautiškąjį darbą:

Toronto Šatrijos tunte - J. šeškutė ir B. 
Paliulytė.

Glevelando Neringoje ■ D. Kavaliūnaitė.
Detroito Gabijoje • I. Sventickaitė, 

Washingtone • J. Raslavičiūtė.
Chicago? Kernavėje - D. Bruškytė, V. 

Ruibytė-Vasaitienė ir R. Nainytė.
Nerijos jūrų skaučių tunte ■ Ž. Karaliū

nai! ė-Markulienė ir
Aušros Vartuose - R. Skorubskaitė ir V. 

Sabaliūnaitė.
Ps. G. Vilkaitė-Miceikienė dabar yra 

Chicagos ASD kandidačių globėja, v.si. L. 
Plepytė - Chicagos ASD skyriaus valdybos 
narė ir Aušros Vartų t. skaučių skyriaus 
vedėja, v.v. G. Vindašiūtė - Nerijos tunte 
vadovė ir “Sūkurio” tautinių šokių grupės 
vadovė. Gi ps. V. Sabaliūnaitė - ASD centro 
valdybos pirmininkė.

Lietuviškame gyvenime savo darbu prisi
deda dailininkės R. Baukytė-Lapšienė (šios 
lėkštės kūrėja), D. Gelažiūtė-Kizlauskienė, 
J. Eidukaitė ir G. Maleckaitė, poetė A. Pe- 
čiūraitė, “Aidučių" ansamblio dainininkė A. 
Pračkailaitė.

***

Kaip gera, kad skautiško gyvenimo keliai 
kartais susibėga akimirksniui, kurio prisi
minimai lieka šviesūs ir malonūs.

Stovyklautoja'
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BOSTON

SKAUTININKŲ RAMOVĖJE

Bostono skautininkų ramovė, 
kuriai šiuo metu vadovauja s. Pau
lina Kalvaitienė, š.m. vasario mėn. 
1 d. 3 vai. p.p. rinkosi į iškilmingą 
sueigą atžymėti 25-kių metų skau
tiškos veiklos sukaktį.

Sueigai vadovavo ir ją pravedė 
s. Mikas Subatis. žodžiu sveikino 
LSS Brolijos Vyriausias Skauti
ninkas Petras Molis. Po to buvo 
perskaityti raštu gauti sveiki
nimai.

Vienas iš pirmųjų Bostono skau
tų vadovų s. Kostas Nenortas įdo
miai ir išsamiai papasakojo apie 
25-kerių metų skautišką veiklą 
Bostone.

Šia proga buvo apdovanoti 
sekantys skautininkai: s. Ina Ne- 

nortienė - Lelijos, ps. Vytautas 
Dilba - Už Nuopelnus, s. Česlovas 
Kiliulis - Padėkos ordinais. Vytau
tas Eikinas buvo pakeltas į 
paskautininkio laipsnį ir davė įžodį, 
kurį pravedė V.S. Petras Molis. 
Visi sueigos dalyviai buvo apdova
noti specialiai šiai progai atžymėti 
skirtais sidabrinės spalvos ženk
liukais, kurie buvo pagaminti 
skautininkų ramovės lėšomis bei 
rūpesčiu.

Sueiga praėjo šventiškoje nuo
taikoje ir buvo užbaigta kukliomis 
vaišėmis.

Tos pačios dienos 8 vai. vakare 
skautininkų ramovės\ iniciatyva, 
talkinant Bostono vyr. skaučių 
židiniui, sk. vyčių “Lapinų” skiliai 
ir “Grandies” skautų vienetui, 
įvyko Toronto “Gintaro” ansamblio 
koncertas So. Bostone, Lietuvių 
Piliečių dr-jos salėje. Susirinko 
virš 400 svečių. Po programos 
buvo surengtos lietuvių dailininkų 

darbų varžytinės, kurių metu buvo 
parduoti 25 kūriniai. Vėliau vyko 
šokiai ir vaišės. Visa ši Bostono 
skautininkų ramovės ruoštoji 
šventė praėjo su dideliu pasise
kimu.

S.Š.

ŠVENČIAME 25-KIS!

Sueigą veda s. M. Subatis, skau
tišką žiburėli dega v.s. Č. Kiliulis.

Prieš 25 metus buvome pirmieji 
Bostono skautą, skaučių vadovai: 
s. K. Nenortas, ps. A. Labuckaitė 
ir ps. J. Monkus.

LSB VS P. Molis prisega ordiną 
ps. V. Dilbai.

Klausomės pašnekesio; iš k.: ps. 
J. Špokevičius, ps. S. Baltušis, ps. 
B. Kalvaitis, s. I. Nenortienė ir s. 
A. Dabrilienė.
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Būsiu 
Skautas

s.v. C. Stankūnavičiaus piešinys

- Kodėl ant skautiškų batų uždė
jai pentinus - juk tu neisi dabar 
jodinėti?

- 0 pažiūrėk, broli, kiek mamų 
turi plunksnas ant skrybėlių ir 
neskraido. ana
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