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Miela Sese,

Prašau priimti Hartfordo Šatrijos ir Tėviškės vie- 
tininkijų $25.00 auką mūsų mėgiamam Skautų Aidui.

Budžiu! Ps- ^u^ron® Pakštienė
Šatrijos vietininkijos vietininkė

Sveikinimai iš prof. K. Pakšto kadaise parinktos 
vietos “Naujai Lietuvai”. Išburiuojame į Floridą.

B. Stundžia
Belize City

Vėl siunčiu nuotraukas iš Clevelando padangės. 
Taip pat pridedu ir $8.00, kuriuos gavau pardavęs 
margučius Kaziuko mugėje. Kiekvienais metais p. M. 
Janavičienė numargina gražių margučių, aš juos par
duodu - ir yra Skautų Aidui auka.

s. V. Bacevičius 
Cleveland

LIETUVIU SKAUTU BROLIJOJE
Iš VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMŲ

Vasario 16 proga LSB vadovai ir rėmėjai apdova
noti:

UŽ NUOPELNUS ordinu - ps. P. Abelkis ir v.si. B. 
Stančikas Los Angeles.

UŽ NUOPELNUS ordinu su rėmėjo kaspinu - p. L. 
Nefas ir A. Prasauskas Los Angeles.

VĖLIAVOS žymeniu - v.si. R. Belzinskas Cleve- 
lande.

Skautų Patrono šv. Jurgio šventės proga apdo
vanoti:

UŽ NUOPELNUS ordinu - ps. A. Pocius Chicagoje, 
latvis s. Edmunds Ozols Kanadoje.

UŽ NUOPELNUS ordinu su rėmėjo kaspinu - A. 
Putrius, J. Krutulis, R. Stropus ir V. Šimkus Chica
goje, J. Steinys Worcesteryje, I. Krasauskas To
ronte.

VĖLIAVOS žymeniu - s.v.v.sl. R. Naujalis, si. V. 
Vaitkus ir si. V. Aleksa Chicagoje, si. R. Vilgalis ir si. 
P. Šilbajoris New Yorke.

PAŽANGUMO žymeniu - psl. A. Račkauskas, psl. 
R. Orentas, psl. A. Viktorą ir psl. A. Liubinskas 
Chicagoje, v .v. V. Keturakis, si. A. Kalinauskas, si.

(Nukelta į 22 pusi.)
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J. Tamulaičio nuotr.
Visi Chicagos skautai norėjo pa. 

sisveikinti su Simu Kudirka.
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BUDĖTI-TARNAUTI

... Aš, išaugus iš kieto ir tvirto 
meilės kupino balso - iš žemės, 
aš žinau, kodėl liepos prąvirksta 
mano krašto kiekvieną birželį...

Algimantas Mackus

Prieš 35-erius metus -1940 metų 
birželio 15 d., 3 vai. popiet - aptemo 
Lietuvos padangė, nes mylimą, 
gimtą šalį pavergė nuožmus prie
šas. Tą giedrią birželio dieną pro 
visų Lietuvos mokyklų duris pasi
pylė būriai linksmų Lietuvos 
moksleivių, užbaigusių dar vienus 
mokslo metus ar mokyklas. Jų 
tarpe buvo ir daugelio Jūsų, sesės 
ir broliai, tėveliai - linksmi ir nerū
pestingi vaikai arba jaunuoliai. Jie 
buvo laisvi laisvame savo krašte.

Deja, nuo tos dienos jiems jau 
nebeteko alsuoti laisvu Tėvynės 
oru: laisvė buvo sutrypta, lietuvis 
tapo belaisviu.

Nuo to laiko jau prabėgo 35-eri 
ilgi metai. Mūsų vyr. skautės, bro
liai vyčiai, gintarės ir jūrų budžiai, 
nors ir nėra gimę savo tėvų krašte, 
tačiau apie jo grožį dainuoja prie 
laužų tyliais vakarais, akimis,sek
dami mirkčiojančius dangaus žibu
rėlius balkšvam Paukščių take ar 
Grigo ratuose. Tie patys žiburėliai 
šviečia ir anam nuostabiam, tėvų 
gimtajam krašte - Lietuvoje, kur 
jaunimas drąsiai sušuko pasauliui: 
“Laisvės, laisvės Lietuvai!” Tame 
laisvės troškime susijungia visų 
mūsų mintys ir širdys.

Čia gyvenantieji broliai ir sesės 
rūpinasi, sielojasi Lietuvos laisvės 
reikalais: ruošia ir dalyvauja dis
kusijose, svarsto, ieško būdų, ku
riais galėtų pasibelsti į pasaulio 
sąžinę, kad ryžtingas Lietuvos 
jaunimo balsas būtų išgirstas, kad 
greičiau mūsų Tėvynei “išauštų 
laisvės rytas, saulės spinduliais ir 
gėlėmis kaišytas”.

***

Š.m. kovo 1 d. Los Angeles buvo 
suorganizuota Ramiojo vandenyno 
rajono studijų diena. Ten įvyku
siose diskusijose dalyvavo gausus 
būrys skaučių, skautų. Diskusijų 
tema - “Skautų troškimo laisvės 
Lietuvai įgyvendinimas”. Diskusi
jas moderavo t.n. Jūratė Pažė
raitė. Čia spausdiname psl. Daivos 
Kiršonytės ir si. sk.v.kand. Vyte
nio Vilko mintis.

***

Mums, kurie neturėjome laimės 
Lietuvoje gyventi, kurie esame 
gimę šiame krašte arba tie, kurie į 
šį kraštą atvyko būdami maži, kar
tu su tėveliais, apie Lietuvą neži
nojome nieko arba - labai mažai. 
Ačiū tėveliams, kurie mus išmokė 
namuose lietuviškai kalbėti; iš jų 
pasakojimų mes sužinojome apie 

. didingą Lietuvos praeitį, žemėla
pyje ieškojome, kur toji tėvų žemė 
yra. Taip pradėjome pažinti Lietu-
vos geografiją.

Daugiau žinių gavome, atėję į 
lietuvišką mokyklą ir į lietuvių 
skautų organizaciją. Mokykla mus 
išmokė lietuviškai skaityti ir ra
šyti, išmokė Lietuvos istorijos ir 
geografijos, supažindino su svar- 
j •'šniais lietuvių tautos istoriniais 
įvykiais, pristatė mums žymesnius 
Lietuvos istorijos asmenis: rašyto
jus, politikus ir visuomenės veikė
jus; kartu perdavė meilę Lietuvai 
ir lietuvių kalbai.

Kartu su mokykla mes žengėme 
pirmuosius žingsnius lietuvių 
skautų organizacijoje, būdami 
paukštyčių ar vilkiukų eilėse. Bū
dami skautais, mes pagilinome 
savo žinias apie Lietuvą, lietuvių 
istoriją ir geografiją, pradėjome 
jausti pagarbą ir meilę lietuvių 
kalbai, sustiprinome savo meilę 
Lietuvai. Čia mes išmokome gražių 
lietuviškų papročių, lietuviškų dai-

nų, šokių ir t.t. Eilę metų dalyvau
dami lietuvių skautų organizaci
joje, vadovų ir vadovių dėka mes 
pamilome Lietuvą, lietuvių kalbą ir 
džiaugėmės, įsijungę į lietuvių 
skautų organizaciją. Skautų sto-
vykios, sueigos ir visos iškylos mus 
sujungė į vieną didelę, lietuvišką, 
skautišką šeimą. Čia mes pajuto
me, kad esame Lietuvos vaikai, ir 
kad mūsų visų bendras tikslas yra 
išlikti gerais lietuviais ir prisidėti 

prie Lietuvos išlaisvinimo.
Paskutinės stovyklos metu, bū

dama vyr. skaučių kandidate ir 
ruošdamasi vyr. skaučių įžodžiui, 
giliau susipažinau su nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpio istorija, 
dabartine jos padėtimi, su lietuvių 
veikla Amerikoje ir visame laisva
me pasaulyje. Pasiruošimas šiai 
programai, vadovių pagalba ir vyr. 
skaučių įžodis paliko manyje didelį 
įspūdį ir paskatino mane mylėti 
Lietuvą ir dirbti jos gerovei.

Paskutinių metų įvykiai (Simo 
Kudirkos išlaisvinimas, Romo Ka
lantos susideginimas ir kiti) paro
dė, kad skautiškas jaunimas labai 
jautriai ir gyvai reaguoja į vyks
tančius įvykius Lietuvoje. Eisenos, 
peticijos ir protestai dėl tų įvykių 
yra gyvas įrodymas, kad skautiš
kasis jaunimas yra tautiškai sąmo
ningas ir visada prisideda prie Lie
tuvos laisvinimo darbų.

a.
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Man atrodo, kad labai svarbu 
įtraukti daugiau jaunimo į visuo
meninę, lietuviška veiklą, ruošti 
jaunimui daugiau lietuviškų pa
skaitų, panašių simpoziumų ir ska
tinti juos labiau pasireikšti supa
žindinant amerikiečius su Lietuvos 
praeitimi ir pavergtos Lietuvos 
dabartimi.

psl. Daiva Kiršonytė

Skautai turėtų prisidėti prie 
Lietuvos bylos išnešimo viešumon 
dviem būdais: per skautiškus vie
netus - tuntus, draugoves, skiltis, o 
taip pat (gal tai net dar svarbiau) - 
kaip individualūs skautai. Skautų 
vienetai turėtų stengtis rasti pro
gos reprezentuoti Lietuvą. Svarbu 
yra pakliūti ir dalyvauti įvairiose 
tarptautinėse stovyklose, jambo- 
rėse ar sueigose, kuriose yra proga 
ne tik parodyti lietuvių liaudies 
meną ir pademonstruoti lietuvišką 

muziką, bet ir skelbti apie Lietuvos 
pavergimą. Pasitaikius progai, rei
kia surengti lietuviško liaudies 
meno parodėles universitetuose ar 
mokyklose. Tai gera proga garsinti 
lietuvių vardą ir informuoti ameri
kiečius apie Lietuvos bylą. Kalėdų 
laikotarpy geras skautų projektas 
galėtų būti - papuošti šiaudinukais 
eglutę kokiam nors dideliam 
“shopping center” ir ta proga, kaip 
ir kitom progom, turėti atspaus
dintus lapelius dalinimui amerikie
čių tarpe. Lapeliuose turėtų būti 
trumpai paaiškinta Lietuvos padė
tis. Reikėtų plačiai skelbti lietuvių 
parengimus, kaip skautų muges ir 
kviesti amerikiečių skautus bei jų 
visuomenę dalyvauti mūsų sueigo
se, stovyklose, minėjimuose. Dalis 
skautiškos veiklos draugovių suei
gose galėtų būti įvairiomis progo
mis peticijų, protesto laiškų rašy
mas Amerikos valdžios pareigū
nams. Taip pat reikėtų daugiau 
rašyti į amerikiečių spaudą atitin
kamų straipsnelių ir siųsti nuo
traukų iš lietuvių skautų veiklos.

Kiekvienas skautas gali ir turi 
būti “lietuvių tautos ambasadoriu
mi” amerikiečių tarpe, stengiantis 
rasti progų mokyklose ir draugų 
tarpe garsinti sunkią Lietuvos 
padėtį. Tai yra svarbu, nes daugu
mas amerikiečių, ypač iš jaunes
niųjų tarpo, nežino ar nesupranta 
pavergtų kraštų padėties.

Jei mokyklose istorijos, geogra
fijos ar kitų pamokų eigoje pasi
taiko mokytojų, kurie netiksliai 
aiškina dabartinę Lietuvos padėtį, 
tai reikia būti drąsiais ir tas jų 
klaidas pataisyti. Taip pat galima 
įvairiems uždaviniams mokyklose 
įtraukti temas apie Lietuvą, jos 
kultūrą, lietuvius skautus ir t.t. Tai 
dalis galimybių lietuviui skautui 
aiškinti Lietuvos bylą ir ateityje 
siekti Lietuvai nepriklausomybės.

si. sk.v.kan. Vytenis Vilkas

Lietuvos istoriko Simano
Daukanto paminklas Papilėje
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Valė

* sesutės užaugo Aušros 
. r H. unte, brolis - Lituanicoje, 
jos abi - vyresnės skautės, brolis - 
skautas vytis.

r

SESĖS VALĖ IR NIJOLĖ 
ŠARKYTĖS

Nijolė

*
Kai tik iškilo mintis paruošti 

skautėms ir paukštytėms knygutes 
Aušros Vartų tunto 25-sios sukak
ties proga, ^asė Valė pasiūlė savo 
mintis ir darbą. Tam ji buvo pilnai 
pasiruošusi. Skautiškąjį kelią Valė 
pradėjo Žibučių draugovėje paukš
tyte, vėliau skautė, vyresnioji 
skautė ir skautininke. Ji buvo tos 
pačios Žibučių draugovės adjutan
te ir vėliau draugininke, 1968 m. 
Skaučių Seserijos skelbtame vie
netų pavyzdingumo konkurse lai
mėjo Seserijos kaspiną, Tautinėje 
stovykloje buvo Suvalkijos rajono 
komendante, Aušros Vartų tunto 
adjutante, vyr. skaučių Gabijos 
draugovės draugininke.

Sesė Valė turi Masters in 
Communications Theory, dirba 
Illinois universitete.

“Būti skautu yra labai svarbu 
žmogaus gyvenime. Viską galima 
geriau suprasti, kiekvienas darbas 
būna lengvesnis. Visuose darbuose 
skautai geriau pasižymi...”, pasa
koja Valė. Jai pritaria ir jos sesutė 
Nijolė, studijuojanti muziką ir 
ekonomiją De Paul universitete.

AUŠROS vartų tunto
25 mefy sukaklis

ILIUSTRAVO:

VYK. SK. V.SL.
NIJOLĖ SPARKYTĖ

PARUOŠĖ:

PS. VALERIJA SPARKYTĖ
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Sesė Nijolė - skautė ir menininkė. 
Pora metų ėjusi adjutantės parei
gas Aušrinės draugovėje, suorga
nizavo vyr. skaučių “žiežirbų” 
sekstetą, kurios dainavo jau daug 
kartų lietuvių visuomenei, Chica- 
gos miesto šventėje, televizijos 
programose.

RIKIUOTĖJE

*

AN

Mano uniforma

D raugove-- 
Rami a i!

Dėmesys
vadovybe

Lietuvos
himnas

I zodi s!

7

Rami a i

Lygiuot!

“Noriu būti paukštyte” ir “Noriu 
būti skaute” yra mūsų jaunosios 
kartos mintys pritaikytos šių dienų 
vaikams.

Gi mums, kuo nors prisidedan
tiems prie skautiškos veiklos, šių 
seserų darbas yra puikiausias at
pildas ir kartu priminimas, kiek 
galima atsiekti Lietuvių Skautų 
Sąjungoje, jei savo krašto nematęs 
jaunimas dar vis... “nori būti 
skaute ar paukštyte”.

Ve 1 i avą mazuoj ū 
sa 1 iutu, gerbk!

Page rbta £iuoju sa!iutu , gerbk!

Pagerbta.
La i sva i !

Taip, girdejau-- 
i r Jūs yi sk^ 
puikiausiai 
p ravede te!!!

Parašyk ir nupaišyk kas reikalinga batų valymui:
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Aušros Vartų -J/unto globėjai 
Lietuvos Generalinei Konsulei ps. 
J. Daužvardienei - pirmoji kny
gutė.

M. Deveikio nuotr.

prisiminimuose - vaikystė, gy
venimas pabėgėlių stovykloje Vo
kietijoje, Seligenstadt’e. Ir po tiek 
daug metų vis dar negaliu užmiršti 
to, kas man paliko gilų įspūdį. Tai - 
skautybė. Buvau tokia jaunutė; 
gyvenimas, nors ir vargingas, buvo 
gražus. Daviau skautės įžodį. Atsi
menu, kaip plakė tuomet mano šir
delė... Jaučiaus labai išdidi savimi.
Kokie gražūs žodžiai - Dievui, Tė
vynei, Artimui! Vėliau - sueigos, 
iškylos, stovyklos... Kiek daug 
džiaugsmo, juoko ir įspūdžių!

Kartą davusi įžodį, jau esi skau: 
'.ė, stengies gyventi pagal tuos 
įstatus, kurie yra tokie paprasti,
bet gyvenimo keliu einant, - labai 
svarbūs. Metai bėga... Pajunti, kad 
kažko trūksta, tuščia... Lyg pavy
dėdama, žiūri į uniformuotus skau
tus: taip dar norėtųsi būti jų eilėse! 
Save teisini, kad neleidžia sąlygos, 
kad jau per vėlu įsijungti. Neramu 
ir liūdna.

Bet štai sesė Gražina prikalbina 
įstoti į “Vilijos” vyr. skaučių židinį. 
Atsiranda naujas įdomumas veikti, 
planuoti, dirbti ir džiaugtis kartu.

Praėjus porai metų, sesės: 
Aldona. Vida ir aš ruošėmės vyr. 
skaučių egzaminams. Egzaminai 
buvo labai įdomūs, nes visos mes, 
jau subrendusios moterys, reiškė- 
me savo nuomones. Grįždamos 
namo, galvojome atlikusios savo 
skautavimo svarbiausiąją dalį.

Niekados neužmiršiu birželio 
3-sios. Nuvažiavome pas Atlanto
rajono vadeivę s. Ireną Jankaus
kienę. Pirmą kartą pamačiau ją 
tokią rimtą ir susikaupusią. Ji mus 
labai gražiai paruošė ir kuriam lai
kui paliko. Po to - važiavome. Kaž
kodėl darėsi graudu. Ta kelionė 
atrodė tokia ilga...

Kaip malonu, jau būnant salėje, 
matyti visas židinietes mėlynšiip- 
ses; atrodė jos susimąsčiusios, 
rimtos, tokios artimos ir mielos. 
Ausyse vis skambėjo sesės Irenos 
žodžiai: “Vyr. skautės įžodis yra 
svarbiausias iš visų”.

Dabar vėl, kaip ir prieš daugelį 
metų, jaučiau smarkiai plakančią 

savo širdį, o joje - atsakomybės 
jausmą, pavyzdį jaunesnėms se
sėms.

Visoms židinietėms mus pasvei
kinus ir įteikus po gėlytę - gyve
nimo grožį, prasidėjo mūsų, šventė: 
sveikinimai, linkėjimai, dainos, 
juokas.

Ačiū Tau, Gražina; jei ne Tu - 
dar vis tebebūtų man liūdna ir 
tuščia...

Sesė Alvitą
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Pereitų metų Kaziuko mugės 
metu nuėjau į akademikų kavinę 
pažiūrėti programos. Buvau malo
niai nustebinta jų pasirodymu. 
Visa grupė jaunimo dainuodami 
“baudė” vargšą velniuką ir pa
smerkė jį važiuoti į Rako stovyklą, 
kur turės vilkiukus gaudyti, juos 
maudyti ir kitus darbus dirbti. Jų 
dainų žodžiai parodė, kad tas jau
nimas - Rako stovyklos auklėtiniai. 
Jiems ten buvo linksma, įdomu ir 
jų ateitis dar vis ten, nors pareigos 
jau ir kitos.

Panašūs atsiliepimai yra ir Los 
Angeles ir Romuvos nuolatinių 
stovyklautojų. Ir ten augę sesės ir 
broliai parodo savo prisirišimą 
savai vietovei. Kai 1967 m. vadovių 
stovyklon suvažiavo jaunos sesės, 
viena vadovė iš Toronto, sėdėdama 
prie laužo, man sako: “Gražu ir čia, 
sese, bet, kad pamatytum mūsų 
Romuvą!”

Yra labai gerai ir patartina mūsų 
jaunimui ir “senimui” aplankyti ir 
pastovyklauti daugelyje stovyklų, 
susidraugauti su kitur gyvenan
čiais, pasijusti vienos sąjungos 
nariais. Bet, kol vaikai paauga, 
reiktų kaip galima dažniau važiuoti 
į tas pačias nuolatines stovyklas; 
Jų įtaka yra panaši kaip mūsų tė
vams, ir dan. mums ne vienam,

Pernai metų Aušros Vartų tunto 
stovyklą veda viršininkė ps. fil. I, 
Laučienė. Tunto vėliavą neša Rima 
Šilėnaitė, kuri kas metai sugrįžta 
stovyklon iš Erie, Pa. Jos dešinėje 
si. M. Vaitkevičiūtė, kairėje - Vija 
Sehgal gyvenanti Califomijoje.

Kastyčio Izokaičio nuotr.

buvo TĖVIŠKĖ. Pagal daugelio 
auklėtojų nuomonę, miesto vai
kams yra svarbu važiuoti į tą pačią 
atostogų vietą. Tas labai teigiamai 
atsiliepia į jų pastovumo, saugumo 
jausmą.

Nesvarbu, kad tie patys ten me
džiai, ežeras ir tie patys tunte dir
bantys vadovai. (Nors turime tokių 
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tėvų, kurie norėtų, kad jų vaikus 
skautai po pasaulį vežiotų). Tik 
prisiminkime, kas dar galime, tą 
jausmą, kai važiuodavome į savo 
tėvų tėviškę. Kaip nepaprastai 
miela vis ta pati vieta!

Besiruošiantiems mūsų stovyklų 
vadovams linkiu pasisekimo ir 
džiaugsmo.

Sesė Alė

Kiekvieną vasarą mokomės pinti 
vainikus Kernavės stovykloje.

Algirdo Grigaičio nuotr.
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LAIŠKAS
Sveiki vaikučiai!

Labai gerai Rimutė sugalvojo 
parašyti man laišką, su visom nau
jienom apie Vingį ir katinėlį, kuris 
pabėgo. 0 tu, Kristute, gražiai lie
tuviškai rašai ir Vingį labai gražiai 
nupiešei. Bravo mergina. Gaila la
bai, kad katinėlio negalėjot laikyti, 
tas' Vingis viską sugadino.

Pas mus naujienų didelių nėra.
Rašau jums laišką, o šunelis Dži- 

mis guli prie pečiaus ir laižo savo 
skaudamą kojytę. Daktaras sako, 
kad turi reumatą. Reiks duoti 
aspirino, kad neskaudėtų. Jis siun
čia jums daug linkėjimų.

Tiesa, aną kartą žadėjau para
šyti apie vištytes. Tai va kaip 
buvo:

Turėjom keturias margas, kana
pėtas vištytes. Labai jau senos 
buvo, kiaušiniukų mažai dėdavo. 
Kai nueidavau iš ryto jų palesinti 
ar vandenuko švaraus įpilti, tai jos !

KABTDCEGMIDBfGTLbMPRNGT 
CDLKATYTĖRPIL K U T Ė b T 0 V IG 
LAVSKBLKMbLNSFOSDNRLDEM 
Ml DRTVBVCKULbMSKĖNTSRDL. 
GNSTAS P I R I NASVRTPŽALI OS 
BE L NRPLšK L K DVMTG L N F I N J b 
vladasrtlmsparnaskteros 
b£LVSlLYKTNBbGJ I L N P K R S A 
TVzLBCGTUJOKGRŪbEL i A I BV 
CTKANAPĖTOSSCbHEJKL|MN| 
J R b I MVLSbTKNSTBLRVMLVNE. 
KIEŠK0T5RVI š T I N I N k A 5 P N T 
TRMKVLK&PBCDKbPSTRžVLPĖ 
GVRAMUNĖLĖSNTVLNO M ARGAS 
O T M S S K L V M N b B R S T N Z N S T R 6 V

Trap šių raidžių yra 23 žodžiai
iš tetos Onos laiško Atsakymai 14 pusi. •

vis ko, ko, ko. Sako:
- Teta Ona, jau mes greit mirsim. 

Taip silpnai jaučiamės. Bet būtų 
gerai dar kokį sliekutį nuryti,- ar 
žolelę knap, knap paskabenti. Bet 
akelės vis silpnyn ir kojelės nebe
klauso.

- Nagi, - sakau - vištytės, ką gi 
darysit? Visiems taip bus: pasen- 
sim ar susirgsim ir reiks pas Die
vulį iškeliauti, o ten bus ir slieku- 
čių, ir žolelės, ir grūdelių.

Taip ir išmirė viena po kitos. 
Liko viena tik vargšelė ir vaikšto 
liūdna. Taip jau pasiilgo savo se
sučių - vištyčių.

Ogi vieną dieną pakyšt dėdė 
Vladas su dėže.

- Na, - sakau - kas čia?
- Ogi gaidelį atvežiau - sako.

- Vištytei nebus nuobodu.
Tuoj nunešėm į vištininką. Gai

delis labai mažas, bet labai gražus - 
pasipuošęs žaliom, raudonom 
plunksnom. Ogi, kad pragydo: 
“kakarikooo, kakarikoo”, kad už
giedojo, net katytės išsigandusios 
pradėjo ant dviejų kojų vaikščioti. 
Kad puolė šnekinti Margutę viš
tytę: “ko, ko, ko”, tik kapsto, tik 
ieško grūdelių, sliekučių, tik šau
kia, kad ateitų Margutė. Bet jau jai 
neberūpėjo linksmas ir gražus gai
delis. Ji liūdnai pasižiūrėjo, padėjo 

galvutę prie žydinčios ramunėlės ir 
numirė nabagutė. Vaikščiojo liūd
nas vienas gaidelis, taip graudžiai 
giedojo rytais ir vis ieškojo, kur 
dingo jo Margutė. 0 mudu su Dži- 
miu iškasėm gražią duobutę, išklo- 
jom žolelėm ir palaidojom seną 
vištelę.

Liūdna buvo gaideliui Kukučiui. 
Tik mudu pąsišnekėdavom susiti
kę. Padėdavo jis man avietes 
rinkti, ar šiaip gerą, gražią dainelę 
užgiedodavo. Tik vieną dieną dėdė 
Vladas pakyšt vėl su dėže.
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- Na, - sakau, - o kas čia?
Ogi maža vištytė tupi dėžėj ir 

akis varto. Pilkutė tokia ir nelabai 
graži.

- Gal gaideliui nepatiks, - sakau, 
- kad tokia maža.

Bet vistiek nunešėm ir paleidom. 
O broleli, koks ten buvo džiaugs
mas gaideliui. Kaip jis dailiai 
vaikščiojo aplinkui ir galvą pakrei
pęs, su sparnu parėždamas ir už

giedodamas. Tuoj sliekutį surado, 
nesulesė pats, bet pašaukė Pilkutę 
Ir pavaišino. “Ko, ko, ko” aplink 
vaikščiodamas šnekėjo. Ir taip 
jiems gera buvo, tik tas ruduo 
viską sugadino. Bet apie tai para
šysiu kitą kartą. Gerai?

Sveikinkit mamą ir tėtį ir būkit

REMKIME KENT STATE 
UNIVERSITY

Jau keleri metai Kent State 
University, Kent, Ohio, turi nuola
tinius lietuvių kalbos kursus. Per 
paskutinius 10 metų KSU bibliote
ka surinko nemažą lietuvišką rin
kinį (Lithuanian Collection), kuris 
kasmet vis didinamas. Šiuo metu 
šis rinkinys jau turi virš 7,000 vie
netų: žodynų, knygų, laikraščių ir 
žurnalų rinkinių, įvairios archyvi
nės medžiagos bei mikrofilmų. Pa
sinaudojant šiais šaltiniais, jau yra 
parašyta viena daktaro disertacija 
ir kelios magistro tezės.

Neseniai KSU Fundacija įsteigė 
specialų Lietuvių Stipendijų Fon
dą, Lithuanian Fellowship Fund. 
Jam norima surinkti apie 50,000 
dolerių. Šio kapitalo procentai įga
lintų KSU kasmet skirti tinkamą 
stipendiją lietuviškoms studijoms. 
Pirmoji stipendija galima būtų 
skirti, kąi bus surinkta apie 20,000 
dolerių. Kadangi kol kas laikai 
ekonominiu atžvilgiu nėra labai 
palankūš, aukos j šį fondą plaukia 
labai pamažu. Specialus šio fondo 
komitetas prašo visų lietuvių bei 
lietuvių organizacijų paremti šį 
fondą pinigine auka. Aukos atlei
džiamos nuo pajamų mokesčių. 
Aukas prašome siųsti:

Lithuanian Fellowship Fund 
Kent State University 
Foundation
Kent State University
Kent, Ohio 44242

(Čekius rašyti: Lithuanian Fel
lowship Fund).

Lietuvių Stipendijų Fondo Ko- 
mitetas:

Gen. Kon. Juzė Daužvardienė, 
Garbės Pirmininkė

Dr. Antanas Klimas, Pirm.
Dr. Rimvydas Šilbajoris, Vice

pirmininkas
Dr. Jųhn F. Cadzow, Iždininkas 
Prel. Jonas Balkūnas
Dr. Kęstutis Keblys
Dr. Antanas Musteikis
Dr. Algis Norvilas
Kun. Kazimieras Pugevičius
Dr. Julius Slavėnas 
Dr. Jack J. Stukas
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TUNTU VARDAI IR MES Į

« E K. 11J A
Seniai, seniai, šilta ir druskinga

Litorinos jūra, su didžiulėmis įlan
komis ir milijonais žuvų, nuo Sam- 
bijbs pusiasalio atplovė daug smė
lio. Toje vietoje jūra pasidarė ne
gili. Gi kranto srovės smėlį klojo 
sluogsniais, ir prieš 5,000 metų iš 
jūros išlindo pusiasalis. Jūrai nu
slūgus, pusiasalis pailgėjo ir ati- 
tvėrė buvusią įlanką nuo jūros. Per 
laiką įlanka susijungė su ežerais, 
kurių tada pietinėje įlankos dalyje 
buvo daug - ir pasidarė dabartinės 
Kuršių Marios. Jūrą žmonės pava
dino Baltijos vardu.

Pusiasalis, pavadintas Kuršių 
Nerija, pasikeitė per tūkstančius 
metų. Iš pradžių čia augo tik žolė ir 
krūmokšniai. Vėliau atsirado pušys 
ir eglės, ąžuolai ir liepos. Giriose 
priviso daug žvėrių ir paukščių.

Viduramžiais lietuviams teko 
ilgai kariauti su kryžiuočiais, prū
sais ir net vikingais. Priešus trau
kė turtingas pajūrys: gintaras, 
tankūs miškai, žvėrių kailiai. Šimt
mečiais jie plėšė kraštą, degino

girias, 'sunaikino Nerijos gamtą. 
Pradėjo keliauti kopos: smėlis pa
laidojo augmeniją, užpustė žvejų
kaimelius. Susirūpino lietuviai, kad 
Nerija nepavirstų į smėlio dykumą, 
ir pradėjo sodinti pušaites ir ber
želius. Jau pora šimtų metų, kai šis 
planas vykdomas - čia randame 
senesnius miškus ir žvėris, ir 
mažas eglaites, šimtais ir tūkstan
čiais išsirikiavusias smėlio pašlai
tėse. Pirmiausia. su keliaujančiu 
smėliu pradėjo kovoti smiltyninė 
aviža - ji plona, išblyškusi, šiurkšti, 
bet jos šaknys ilgos ir tvirtos - 
įlenda giliai į smėlį ir suranda 
drėgmę. Ji nebijo saulės karščio ir 
sausros ir pastoja smėliui kelią.

Dabartinė Kuršių Nerija yra 
siauras smėlio pusiasalis, skiriąs 
Baltijos jūrą ir Kuršių Marias. 
Nerijos ilgis - apie 97 km. gi plotis 
labai įvairus: siauriausioje vietoje 
(prie Šarkuvos) tik 400 metrų; gi 
plačiausioje - 3.8 m. (prie Bulvikio 
rago). Pati Nerija primena piautu- 
vą: pajūrio šonas yra lygus, o ryti- 

. nis šonas turi pusiasalius, įsikišan- 
■ čius į Kuršių Marias. Tuos pusia
salius žmonės vadina ragais.

Legendos sako, kad senais 
laikais gyvenusi graži ilgakasė 
milžinė Nerija. Pamačiusi, kaip 
žvejus žudo audros, ji susigraudi
nusi ir supylusi Nerijos pusiasalį.

Neringos kopų augalėlis
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Neringos smėlynai

Kuršių Nerija yra žymi ne tik 
žvejų kaimeliais, kurortiniais 
miestais, bet ir savo nuostabiu 
grožiu. Smėlio baltumas veria akis. 
Mėlynoji Baltijos jūra jungiasi su 
dangumi - sunku atskirti ar tolu
moje baltos bangos lūžta, ar tik 
balsvi debesėliai į padangę ruošiasi 
kilti. Rytuose žaliuoja Nemuno 
deltos krantai, Ventės ragas. O 
baltas smėlis, suartas šimtais kal
vų ir kalvelių, primena šiaurės 
Afrikos dykumas. Todėl Nerija yra 
daugelio vadinama Lietuvos Sa
chara.

Nerijos smėlio gelmėse sruvena 
mineralinis vanduo. Yra planuoja
ma jį panaudoti gydymui. Pats 
smėlis turi retų metalų; gi marių 
dugne tebėra daug gintaro.

Čikagoje yra jūreivių sesių tun
tas - Nerija. Linkime joms pasekti 
Nerijos pavyzdžiu - žibėti, žavėti ir 
linksminti lietuvio sielą savo dar
bais ir patvarumu.

Sesė Rita
Zunda - retas Nerijos augalas
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Atsakymas į uždavinį iš 10 pusi.

SENU LAIKU PRISIMINIMAI

buvo karališka lova. Vakare buvom 
tiek nuvargusios, kad vos pasiekę 
savo lovas sumigom.

Rytą kėlėmės nerangiai, nes 
skaudėjo saulės nudegintas nuga
ras. Ežere nusimaudžius kiek pa- 
gyvėjom, o po skanių pusryčių, jau 
visos įsitraukėm į stovyklos puo
šimo darbus.

Mūsų broliai stovyklavo 1 klm. 
atstumu nuo mūsų. Jie būdavo 
dažni svečiai pas mus pavakariams 
ar vakarienei. Kažkodėl jie būdavo 
daug alkanesni, negu sesės. Dažnai 
jie mus naktį gąsdindavo, vaizduo
dami kokius nors miško žvėrelius, 
pamėgdžiodami jų balsus. 0 laužai, 
tie neužmirštami laužai... mes 
ruošdavomės jiems įdedamos visą 
savo sugebėjimą. Būdavo ir litera
tūriniai, koncertiniai ir vaidybiniai. 
Jų ateidavo pasižiūrėti daug kaimo 
jaunimo ir net senesnių įmonių, 
nors jie ir būdavo nuvargę nuo 
sunkių dienos darbų. Tie malonūs 
prisiminimai liko visam gyvenimui.

Sesė Marytė

Dažnai galvoju, kiek daug malo
nių prisiminimų davė man skauty- 
bė. Tai. buvo prieš 36 metus prie 
gražaus Obelijos ežero, Dzūkijoj. 
Mes, 28 skautės išsiruošėm į sto
vyklą. Alytaus Ulonų pulko veži
mai atvežė mus prie ežero miške
lio, kuriame mes turėjom įkurti 
palapinių miestelį. Tais laikais 
tėvai nestatė palapinių ir nevežė 
patogumų stovyklautojams. Viską 
turėjom pasidaryti pačios. Pir
miausia turėjom įrengti lauko vir
tuvę, nes kol atvykom kelių valan
dų kelionę, buvom išalkusios. Sto
vyklos viršininkė, universiteto 
studentė, mums visoms gimnazis
tėms buvo didelis autoritetas. Jos 
įsakymas buvo - paruošt išalku- 
sioms mergaitėms pietus. Tuoj 
draugininkei paskirsčius pareigas 
visos ėmėmės darbo. Po skanių 
pietų ilsėtis nebuvo kada, nes rei
kėjo ruoštis nakčiai. Statėm pala
pines, ruošėm lovas ir t.t. Ūkinin
kas atvežė vežimą šiaudų, kuriuos 
mes kišom į savo čiužinius. Lovą 
pasidarėm iš šešių kuoliukų, dviejų 
ilgų pagalių ir 25 metrų virvės, su 
kuria išpynę pasidėjom čiužinį. Tai ĮĮ_ji Tautinė Stovykla 1938 m. Seserijos rajone
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AUSTRALIA

VELYKŲ MARGUČIAI AUŠROS 
STOVYKLAVIETĖJE

Tradicinė Aušros tunto margu
čių šventė įvyko balandžio 6 d. 
savoje' stovyklavietėje Ingleburne. 
Jau iš pat ryto susirinko apie 200 
žmonių - sesės ir broliai, savaitga
lio mokyklos mokiniai su mokyto
jais, tėveliai ir svečiai. Visas šven
tės darbas buvo skautų vyčių Ge
ležinio Vilko būrelio rankose. Va
dovaujant s.v.v.sl. J. Belkui ir tal
kininkaujant Šatrijos Raganos bū
relio vyresnėms skautėms, jie 
tvarkė virtuvę, organizavo ir pra
vedė įvairius užsiėmimus ir žaidi
mus. Prityrę virėjai - broliai vyčiai 
A. Mikutavičius ir V. Šliteris - 
pagamino skanius pietus.

Skautai, skautės ir mokiniai pa
ruošė ir padabino lizdelius, į ku-

Velykų Bobutė ir Sydney Aušros 
tunto sesės.

Vilkaičių nuotr. 

riuos sudėjo atvežtus margučius. 
Teisėjai: p. Šatkauskienė, p. Liuti
kas ir vyr.sk. si. Karpavičiūtė rin
ko kuris margutis buvo gražiausias^ 
ir lietuviškiausias.

Per pietus atvyko Velykų Bobu
tė (p. A. Jablonskienė) ir apdova
nojo visus margučiais. Pavakary 
pamaldas atlaikė Australijos rajo
no skautų dvasios vadas s. kun. P. 
Butkus. Vėliau buvo margučių 
ridinėjimo varžybos, kurias laimė
jo psl. R. Badauskaitė. Suaugu
siems svečiams skautai vyčiai pra
vedė nevirtų kiaušinių mėtymo ir 
gaudymo varžybas. Čia geriausiai 
pasirodė Regina ir Bronius Šar- 
kauskai. Visiems buvo daug juoko 
ir įdomumo. Ypatingai daug juoko 
sukėlė varžybų vadovas brolis D. 
Gečiauskas, netyčia atsisėdęs ant 
“nematomos rankos” padėto ne
virto kiaušinio!

Kas laimės margučių ridinėjimo 
varžybas?

Vilkaičių nuotr.

Po varžybų įvyko tunto sueiga, 
kurioje dalyvavo ir lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Aušros tunto 
tuntininkas s. fil. B. Barkus, pa
sveikinęs svečius, ragino mokinius 
stoti į skautų eiles. Aušros tunto 
rėmėjui p. Povilui Aleknai ordiną 
Už Nuopelnus su rėmėjo kaspinu 
prisegė Australijos rajono vadas 
v.s. A. Jakštas.

Saulei nusileidus, visi nenoromis 
skirstėsi į namus. Liko tik broliai 
vyčiai ir vyresnės sesės sutvarkyti 
stovyklavietę.

s. B. Barkus
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AUSTRALIJOS RAJONE
Kovo 7 d. mirė ASS Adelaidės 

skyriaus mecenatas, visuomeni
ninkas inž. Jonas Mockūnas. Jis ėjo 
vieneto metraštininko pareigas. 
Yra aprašęs pirmuosius lietuvių 
skautų žingsnius pakeliui i Austra
liją ir į ją atvykus. LSS Australijos 
rajono skautai ir skautės gedi į 
Amžinąją Stovyklą iškeliavusio 
brolio ir siunčia savo užuojautą jo 
žmonai - sesei fil. Bronei ir sūnui - 
senj. Jonui.

Adelaidės Mindaugo draugovė, 
vadovaujama si. Tado Gurskio, 
pradėjo baidarių statybą. Tikisi 
pastatyti 6 dvivietes 16 pėdų ilgio 
baidares.

Vasario 9 d. Adelaidėje įsisteigė 
Skautų Korespondentu skiltis. 
Skiltininkė - vyr.sk. v.sl. Elė Ja- 
čiunskienė.

Sydney vyr. skaučių Šatrijos 
Raganos būrelis savo nauja vadove 
išsirinko vyr.sk. psl. Rūtą Ge- 
čiauskaitę. Prieš tai būreliui kelis 
metus vadovavo vyr.sk. v.sl. Rasa 
Blansjaar.

Nauju DLK Gedimino skautų 
draugovės draugininku paskirtas 
s.v. psl. J. Zubrickas, jaun. skautų 
Žalgirio draugovės draugininku - 
pi. A. Stasionis.

BUDĖK! Pereitais metais Mel
burne susidaręs korespondentų 
būrelis pradėjo leisti rotatorinį 
laikraštėlį “Budėk!”. Laikraštėlio 
redaktorė Aldona Juškaitė, talki
ninkai: J. Sakalauskas, V. Juška.. 
D. Adamavičiūtė, J. Vaitiekūnas, 
R. Muceniekas, J. Mieldažytė, R. 
Juškaitė ir B. Šaulytė. Laikraštėlis 
pasirodo kas mėnesį.

B.Ž.

LATVIU SKAUTU SUKAKTIS 
AUSTRALIJOJE

Š.m. sausio mėn. suėjo 30 metų 
nuo latvių skautų veiklos atkūrimo 
tremtyje ir 25 metai nuo skautavi- 
mo pradžios Australijoje. Ta pro
ga, sausio 2-9 dienomis buvo su
ruošta džiamboretė latvių skautų 
stovyklavietėje “Straumeni”, Colo, 
N.S.W. Stovykloje dalyvavo apie 
200 skautų ir skaučių, suskridusių 

čia iš visos Australijos. 35 sesės ir 
broliai buvo atvykę iš J.A.V. ir 
Kanados. Svečiai atvyko į Austra
liją gruodžio viduryje, buvo nu
vykę į Queensland, Pietų Australi
ją ir Victoria, savo viešnagę už
baigdami džiamborete.

Broliams ir sesėms latviams 
30-mečio proga linkime viso ge
riausio!

v.s. B. Žalys

EGZILŲ SKAUTU 
DŽIAMBORETĖ 1975

Egzilų skautų džiamboretė šie
met įvyko sausio 24-26 dienomis 
Menangle, N.S.W. Iš lietuvių joje 
dalyvavo vyr.sk. psl. V. Maksvy- 
tytė ir vyr.sk. v.sl. E. žižytė.

Visuomet atrodo, kad džiambo- 
retės yra per trumpos. Skautai ir 
skautės vos suspėja pasistatyti 
palapines, įrengimus ir nepamato- 
me, kaip baigiasi stovyklavimas ir 
turime grįžti namo. Nėra laiko nei 
padraugauti, nei pasilinksminti - 
tik dirbi, kad kasdieną surinktum 
daugiau tų nelaimingų stovyklos 
konkurso taškų... Gal ir perdaug to 
varžymosi egzilų tarpe. Kartais 
atrodo, kad draugiškumo siekimas 
lyg ir dingsta per tuos konkursus. 
Iš tikrųjų gi ir jauniems ir vyres
niems labai įdomu ir svarbu iš
mokti apie kitų tautų papročius ir 
suprasti, kad ne tik mes, lietuviai, 
kovojame už mūsų tautiškumo iš
laikymą. Šiemet stovykloje “be
darbiais” buvo tik tiek vyresnieji, 
kurie atvažiavo be jokių pareigų...

Vadovybė stengėsi pravesti ke
letą bendrų užsiėmimų: visi mokėsi 
kitų kraštų tautinius šokius, o šeš
tadienio vakare įvyko tarptautinis 
pokylis. Tai buvo labai įdomi vaka
rienė, kurios meniu sudarė latviški 
lašiniečiai, ukrainietiški barščiai, 
vengriškas gulašas, rusiški koldū
nai, lietuviški tortai, bei žagarėliai 
ir -estiškas kompotas. Vakarienė 
labai gerai pavyko, tik po tokio 
persivalgymo niekas nenorėjo 
vilktis uniformas vėliavų nuleidi
mui. Stovyklavietė buvo labai gra
žioje vietoje. Vengrų skautai atsi
vežė savo baidares, tai sekmadie
nio popietėje vyko baidarių lenk
tynės. Aišku, laimėjo vengrai! 

Jautėsi, kad prieš džiamboretę 
buvo stipriai ruoštasi, nes visų 
tautų įsirengimai buvo labai įdo
mūs. Gaila, kad truputį trukdė 
programai visą laiką nenustojęs 
lietus.

Stovyklai vadovavo AASE 
(Australian Association of Scouts 
in Exile) pirmininkas - Roman 
Dechnitz (ukrainietis), skautų pa
stovy klei - Peter Brandt (rusas), 
skaučių - Eglė žižytė, stovyklos 
sekretorė - Kathy Hevesinagy 
(vengrė).

Paskutinę džiamboretės dieną 
vyksta skilčių varžybos. Šiemet jas 
organizavo latviai. Skautų tarpe 
laimėjo vengrai, skaučių - rusės. 
Ukrainiečiai laimėjo bendrą sto
vyklavimo konkursą už savo įdo
mius įsirengimus, tvarkingumą, 
punktualumą ir virtuvės švarą.

vyr.sk. v.sl. Eglė žižytė

PLAUKIMO KARNAVALAS
Vis mums nesiseka - ir vėl smar

kiai lijo karnavalo metu. Į egzilų 
skautų plaukimo karnavalą susi
rinko apie 350 žmonių. Nedalyvavo 
tik latviai skautai, nes visas jų 
tuntas iškylavo prie Colo upės.

Lietuvių ūpo lietus per daug ne
gadino, nes mūsų susirinko gausus 
būrys - ir lenktyniauti ir lenkty
niaujančius palaikyti. Programa 
buvo gerai paruošta. Lietuviai da
lyvavo beveik visose lenktynėse. 
Ypatingai gerai pasirodė V. ir G. 
Viliūnaitės, J. Dambrauskaitė, V. 
Maksvytytė, G. Antanaitis, T. 
Pullinen, A. Karpavičius ir E. Ži
linskas, specialiai atvykęs iš Can- 
berros. Gražiai pasirodė mūsų jau
niausieji, kurie lenktyniavo prieš 
daug vyresnius konkurentus. Iki 
pat galo lietuviai turėjo daugiausia 
taškų ir tik paskutinės dvi estafe
tės nepavyko, ir pirmoji vieta ati
teko vengrams. Skaučių grupėje 
laimėjo ukrainietės, lietuvaitės 
buvo trečioje vietoje. Jau antrą 
kartą mūsų skautai pačiame lenk
tynių gale nustumiami į antrą 
vietą - kitais metais turėsime dau
giau pasispausti!

vyr.sk. v.sl. Eglė žižytė
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1 CLEVELAND '
■----------------- --------------------------- !

SVEČIUOS PAS CLEVELAND©
LATVIU SKAUTUS

Latvių skautų Dauguvos vardo 
51 draugovė, turinti savo eilėse per 
50 berniukų, kovo 1 d. šventė 20 
metų sukaktį. Šventė įvyko Cleve
land© latvių ev.-iiut. draugijos sa
lėje Lakewoode.

Šventėje dalyvavo jaun. skautai, 
skautai, roverial (mūsų skautai 
vyčiai) ir vadovai, vadovaujami 
Hugo Klingbergs. Prisirinko pilna 
salė žmonių - skautų tėvai, organi
zacijų atstovai, skaučių vadovės ir 
būrys skaučių. Iš Detroito atvyko 
latvių vyr. skautininkas Fricis 
Sipols ir iš Milwaukee latvių skau
tų Amerikos rajono vadas Rai
munda čaks, kuris yra dar iš 
prieškarinių laiku didelis lietuvių 
skautų bičiulis. Amerikiečius 
skautus atstovavo 1 distrikto ko- 
misionierius. Mr. Jacobson.

Iš lietuvių skautų kviesti daly
vavo Cleveiando liet, skautų stei
gėjas ir buv. ilgametis vadovas v.s. 
Vincas Kizlaitis ir Pilėnų tunto 
atstovai ps. Vytautas Staškus ir 
ps. Eugenijus Jakulis.

Pasibaigus oficialiai programos 
daliai ir skautų pasirodymams, visi 
susirinkusieji buvo pakviesti vai
šėms, kurias ten pat paruošė 
skautų motinos,

Latvių skautų vadas Hugo 
Klingbergs su žmona. Kaziuko mu
gėje Cievelande rengiasi įsigyti 
atminų. Juos lydi v.s. V. Kizlaitis.

VI. Bacevičiaus nuotr.

Cleveiando latvių skautų šven
tėje tribūnoje prie žvakių stovi'iš 
kairės Amerikos rajono vadas 
Raimunde Čaks ir Cleveiando 
skautų vadovas Hugo Klingbergs.

LATVIAI SVEČIUOSE PAS MUS

Cievelande į Kaziuko mugę atsi
lankė Cleveiando latvių skautų 
vadovai Hugo Klingbergs su žmo
na ir draugininkas Julius Gers su 
žmona ir dviem skautais. Čia jie 
v.s. V. Kizlaičiui ir ps. Eug. Jaku
liui padedant apžiūrėjo skautų ir 
skaučių darbelius ir susipažino su 
mūsų skautų bei skaučių vadovais. 
Po to v.s. V. Kizlaitis mugės val
gykloje svečius pavaišino.

s. Vladas Bacevičius atidavė 
Cleveiando skautėms savo kiemą. 
Čia mes ruošiamės daržininkės 
specialybei, priauginsime pilnus 
krepšius gėlių ir daržovių.

17
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NAUJI SKAUTININKAI 
CLEVELANDE

1975 m. gegužės 18 d., įvykusioje 
Clevelando skautininkų ir skauti- 
ninkių bendroje sueigoje, naujai 
pakeltieji Į paskautininko laipsnį 
Clevelando skautijos kapelionas 
kleb. kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ ir skautų vyčių kandidatų bū
relio vadas skautas vytis v.si. Algis 
Nagevičius davė skautininko įžodį. 
Įžodį pravedė v.s. Pr. Karalius, o 
kaklaraiščius užrišo seniausias 
amžiumi v.s. Vs. Šenbergas. Da
vusieji įžodį visų dalyvių buvo pa
sveikinti. Pilėnų tunto tunt. ps. R. 
Vasys naujiems skautininkams 
įteikė LSB išleistą skautų albumą, 
o Neringos skaučių tuntas kapelio
nui įteikė skautininkių pasirašytą 
adresą.

Neringos tunto tuntininkė sesė 
Kersnauskaitė tiki, kad kun. G. 
Kijauskas kasdieną atliks gerąjį 
darbelį...

jvt®. V. Bacevičiaus nuotr.

18

Sueigoje dalyvavo 14 skautinin
kų, 18 skautininkių ir 3 jūrų skau
tininkai. Pilėnų tuntas Algio Na
gevičiaus asmenyje sulaukė ener
gingo ir darbštaus vadovo.

Po įžodžio visi vaišinosi kavute ir 
pyragaičiais. (vv)

Didžiulė skautininkų šeima 
Clevelande džiaugiasi dviem nau
jais nariais - ps. kun. G. Kijausku ir 
s.v. ps. A. Nagevičium.

Brolis Algis Nagevičius gali 
didžiuotis - jam skautininko kakla
raišti riša buv. pirmasis lietuvių 
skautų Vyriausias Skautininkas 
v.s. V. Šenbergas.

V. Bacevičiaus nuotr.

PAVASARIS 
SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖJE

Balandžio 17 d. skautininkės rin
kosi į sueigą. Šį kartą didesnis 
skaičius negu anksčiau atėjo pasi
džiaugti pavasariu. Sueigai pra
vesti buvo pakviesta v.s. fil. Mega 
Barniškaitė, o sekretore ps. Liuda 
Brizgienė.

Sueigą pradėjome su daina ir 
buv. VS Vaičiūnienės eilėraščiu 
"Su pavasario žaibu”. Praėjusios 
Kalėdų sueigos protokolą perskai
tė v.s. S. Gedgaudienė. Valdyba 
davė savo pranešimus ir, perskai
čius Seserijos Aidus, sekė nemažai 
diskusijų apie draugovės veiklą. 
Surinkome aukų nupirkti medžia
gos ir ją pasiųsime Vokietijoje 
esančioms sesėms, kad ir jos turė
tų uniformas. Šiam darbui komisi- 
jon pasisiūlė v.s. S. Gedgaudienė ir 
dr. ps. G. Matienė.

Antroje sueigos dalyje ps. fil. D. 
Orantaitė pravedė “Grožio klini
ką”. Tai buvo tikrai įdomus pašne
kesys, iškeliąs moters vidinį ir 
išorinį grožį. Daugumos pageida
vimu šis pašnekesys greitu laiku
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bus perduotas platesnei publikai. 
Po kavutės ir bendrame rate nu
skambėjusios “Ateina naktis”, 
visos skubėjo namo, nes jau tikrai 
artėjo naktis.

Sesė Mirga

Visada džiaugiamės Skautų 
Aidui atsiunčiamais gražiais pa
vyzdžiais iš mūsų Sąjungos gy
venimo.

s. VI. Bacevičius iš' Clevelando 
atsiuntė Vasario 16 darytą v.s. 
Apolonijos Šenbergienės ir jos 
dukrelės Marytės Janavičienės 
nuotrauką.

Pavartę “Lietuvių Skaučių Se
serija” knygą, randame, kad sesė 
Apolonija Blynaitė prieš 51 metus 
buvo Panevėžio skaučių vadove, 
matome ją pirmuosiuose besiku
riančios Seserijos vadovių suva
žiavimuose. Prieš 50 metų buvo 
kitokia mūsų Sąjungos vadovavi-

mo struktūra. Turėjome Vyriausią 
Skautų Štabą ir jame skautės tu
rėjo savo atstovus. 1925 m. skaučių 
skyriaus vedėja buvo sesė Apolo
nija. Kai 1930 m. Skaučių Seserijos 
Vade buvo pakviesta rašytoja 
Sofija Čiurlionienė, sesė Šenber-
gienė buvo vadijos narė.

Lietuvių Skaučių Seserijai atsi
kūrus išeivijoje, Vyriausios Skau-

jį

- n - iMWCf!

tininkės v.s. dr. D. Kesiūnaitės 
vadijoje dirba ir sesė Apolonija.

Užauginę gražią šeimą, skauti
ninkai Šenbergai tebeskautanja 
Clevelando Pilėnų ir Neringos tun
tuose kartu su gražiu būriu savo 
anūkėlių.

Dėkojame broliui Bacevičiui, kad 
priminė mums šios "skautiškos šei
mos sukaktis.

LOS ANGELES

LOS ANGELES VYR. SKAUTĖS

SKAUTAI VYČIAI - 
IKfiLiWS!

Šių metų kovo mėn. 15-16 d. 
įvyko vyr. skaučių ir skautų vyčių 
žiemos iškyla kalnuose. Dalyvavo 
apie 30 sesių ir brolių. Mergaitės 
apsistojo vienoje kabinoje, o ber
niukai netoli jų kitoje.

Visi suvažiavo anksti rytą šešta
dienį ir labai nudžiugo pamatę 
dideles sniego pusnis ir baltas eglių 
šakas. Buvo graži saulėta diena ir 
po pusryčių visos sesės išėjo pasi
važinėti rogutėmis. Po kelių valan
dų, visos sušlapę ir pavargę, grįžo 
atgaj į kabiną valgyti pietų. Vyres
nės skautės jautėsi kaip ponios, 
nes kandidatėms teko visą savait
galį virti pietus ir plauti indus. Po 
pietų visos važiavome į miestelio 
čiuožyklą. Vienoms sekėsi geriau, 
kitoms prasčiau, bet atrodo, kad 
baigus čiuožti visoms skaudėjo 

kojos. Po to ilgai ilsėtis neteko, nes 
pavakaryje kartu su broliais važia
vome į bažnyčią.

Prieš atvažiuojant į kalnus, 
kiekviena sesė turėjo pasirinkti 
temą ir diskusijų metu ją pravesti. 
Tad, grįžusios iš bažnyčios, visos 
susėdome aplink židinį ir pradėjo
me kalbėtis. Buvo įdomiu temų ir 

įvairių nuomonių. Kalbėjome apie 
tėvų geras ir blogas ypatybes, jau
nimo moralę, ir apie mūsų gyveni
mo tikslus. Vėliau atėjo broliai ir

Gelbėkit!!! Los Angelės vyr. 
skaučių ir skautų vyčių iškyloje V. 
Butkytė, I. Bužėnaitė ir A. Mi
kuckis.
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įsijungė į diskusijas, kurios sukosi 
daugiau apie kontraversines te
mas. Dabar kalbėjome apie 
“Women’s Lib”, ar verta turėti 
vaikų, ar svarbu būti individu, ir 
jaunimo pareigą Lietuvai.

Baigę pokalbius tomis įvairiomis 
temomis, šventėme kovo mėnesį 
gimusiųjų gimtadienius. Uždegėm 
žvakes ant pyrago ir sudainavom 
“Ilgiausių metų”. Artėjo vidurnak
tis. Prieš einant gulti, dar kartą iš
lėkėm laukan padūkti sniege.

Kai visos sesės sumigo, kelios 
kandidatės nutarė iškrėsti juoką 
vienai vyresnei skautei. Visos ži
nojo, kad daugelis sesių planavo 
anksti iš ryto važiuoti slidinėti.

IEŠKONĖ
Anksti rytą, gegužės 23 d. at

skubėjau prie Jaunimo Centro. 
Kur aš taip skubėjau, kur vykau? - 
Į Camp Bernie, New Jersey. Ten 
vyko vyresniųjų skaučių, skautų 
vyčių, gintarių ir jūrų budžių su
važiavimas - “IEŠKONĖ”.

Iš Chicagos išvažiavome nema
žas būrys. Iš Nerijos ir Aušros 
Vartų tuntų buvo po 15 sesių, trys 
iš Kernavės ir du broliai ir Litua- 
nicos. Kartu su mumis vyko vyr. 
skaučių skyriaus vedėja ps. Rita 
Penčylienė, jaun. skaučių sk. ve
dėja v.s. J. Mikutaitienė, jūrų 
skaučių sk. vedėja v.s. A. Gasne- 
rienė ir vadovė iš mūsų tunto - sesė 
s. Šerelienė. Kelionė į suvažiavimą 
truko ilgiau nėgu buvo planuota. 
Važiavome beveik 20 valandų. Ke
lionėje dainavome, krėtėme juo
kus, skaitėme ir spėliojome kiek 
pažįstamų sutiksime iš kitų vie
tovių.

Pagaliau įvažiavome vingiuotu 
keliuku į YMCA stovyklavietę. Jau 
buvo trečia vai. ryto ir nesitikėjo
me, kad dar kas nors mūsų lauktų. 
Nustebome suradę dar nemiegan
čias seses ir brolius, kurie mus pa
lydėjo iki mums paskirtų namukų 
ir net bagažus panešė! Man teko 
apsistoti su kito miesto vyr. skau
tėmis. Pamiegoję kelias valandas 
kėlėmės pusryčiams. O kokie ska- 

Buvo tik antra valanda ryto, kai jos 
prikėlė sesę Daivą ir liepė greitai 
rengtis, nes jau laikas važiuoti sli
dinėti. Ji, pusiau miegodama, apsi
rengė ir suraitojo miegmaišį, o mes 
visos gulėdamos bandėme nesi
juokti. Pagaliau, pažiūrėjusi į laik
rodį, Daiva susigaudę kas darosi ir 
mes visos pradėjome garsiai 
kikenti.

Iš ryto pradėjo snigti. Susipa
kavę ir atsisveikinę, vieni išvažia
vo slidinėti, o kiti į namus. Taip ir 
baigėsi smagus, su draugais pra
leistas, savaitgalis..

si. Vilija ir si. Vaidilutė Butkytės 
Palangos tuntas, Los Angeles

nūs buvo tie pusryčiai! (Neapsivy- 
lėme ir kitais valgiais). Šiame su
važiavime maistą gamino pasam
dyti virėjai, mums teko maistą tik 
iki stalų nusinešti. Nereikėjo net 
indų plauti!!!

Per vėliavų pakėlimą pastebė
jome, kad visgi sesių yra dauguma. 
Po pakėlimo, New Yorko skautai 
parodė filmą apie skautą, kuris 
krypo į visokias viliones, bet ant 
galo išsilaikė tiesiame kely. Pirmai 
paskaitai buvo trys temos ir buvo 
sunku apsispręsti į kurią eiti: sese
lės Ignės, dr. Vaišnienės ar s. Ma
tomo. Aš pasirinkau brolio Matonio 
paskaitą apie stovyklos programos 
planavimą. Buvome suskirstytos 
grupėmis ir kartu planavome gam
tos pažinimo sueigą.

Po to išgirdome Simą Kudirką. 
Jis kalbėjo apie lietuvių išsilaiky
mą Amerikoje. Stebėjome kaip 
savanoriai žaidė lietuviškus “Pass
word”, “Jeopardy” ir “Name that 
tune”. Juokėmės, kai vienas ar ki
tas žaidėjas ko nors negalėjo įspė
ti; bet ar mums būtų geriau pasi
sekę? Kai kurie dar suspėjo pasi
maudyti baseine, pažaisti tinklinį. 
Klausėmės pasikalbėjimo tarp S. 
Kudirkos, dr. Vaišnienės ir A. 
Dambriūno apie Lietuvos išlaisvi
nimą. Išklausėme šv. Mišias. Buvo 
gražus laužas, kurį vedė Rasa Lu- 
koševičiūtė. Ji buvo paprašiusi 
kiekvieną vietovę paruošti po pa
sirodymą. Kiek visi prisijuokėm 

žiūrėdami pasirodymus apie mer
gaitės ir berniuko pirmą susitiki
mą, apie pamestus daiktus oro 
pašto stotyje, apie “atsilimisias” 
skautes. Mūsų sesės iš Chicagos 
dainavo. Laužas buvo labai ma
lonus.

Sekmadienį iš ryto lijo. Po vėlia
vų pakėlimo R. Lukoševičiūtė pa
rodė filmą apie Montrealio vyr. 
skaučių draugovės projektą. Jos 
gavo Kanados valdžios piniginę 
paramą, o austi atvažiavo pamo
kyti dailininkai Tamošaičiai. Atro
do, kad tas darbas joms labai gerai 
pavyko. Sekmadienį, nustojus lyti, 
turėjome daugiau laiko paspor
tuoti. Taip pat su dideliu įdomumu 
išklausėme sesės Užubalienės pa
rašytą paskaitą apie jaunesnių 
skaučių draugininkės pareigas. Ji 
taip sklandžiai ir įdomiai parašė, 
kad mes prašėme kopijų, o sesė 
Penčylienė pažadėjo jas parūpinti.

Po pietų prof. V. Černius mus 
visus supažindino, pirma suskirs
tęs dvejetukais, tada po keturis ir 
po aštuonis. Pusiau juokais ir rim
tai turėjome įspėti ką kitos grupės 
asmenys darys po trijų metų, o jie 
kalbėjo apie mus. Paskui visi pasa
kėme savo spėjimus.

R. Selenis pravedė diskusijas, į 
kurias įsijungė ir visų miestų 
atstovai. Kadangi sesė Lukoševi
čiūtė turėjo išvykti, tai sesė 
Nasvytytė iš Cleveland© pravedė 
sekmadienio vakaro laužą. Jai pa
dėjo sesė Sigita. Po to vyko šokiai 
prie juostelių ir akordeono mu
zikos. ’

Pirmadienį buvo liūdna skirsty
tis. Čikagiečiams prieš akis buvo 
ilga kelionė, tai išvykome pirmieji. 
Žinojome, kad dar pasimatysime 
ateinančiais, visokių įvykių užim
tais metais, tai pasidarė lengviau.

Atlanto rajonas labai planingai 
suruošė šį suvažiavimą. Žinau, kad 
būtų atvažiavę daugiau jaunimo, 
jei nebūtų buvęs egzaminų laikas 
kai kuriems “vargšeliams”. Nors ir 
man mokslo metų laikotarpis bai
giasi, bet aš neturėjau egzaminų ir 
galėjau dalyvauti taip gražioje 
IE SKONĖJĘ,

v.si. Ramunė Kubiliūtė 
Aušros Vartai
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HARTFORD

ATĖJO VISU. LAUKTOJI
DIENA

Kovo 3 d. po šv. Mišių, šv. Tre
jybės bažnyčios salėje {vyko Hart
fordo skautų ir skaučių tradicinė 
Kaziuko mugė. Ilgai ir kruopščiai 
buvo visų ruoštasi, kuo gražiau, 
skoningiau ir gardžiau priimti ir 
pavaišinti skautų svečius, jiems 
duoti pasiviešėti tikrai draugiško
je, linksmoje ir gražiai papuoštoje 
mugėje. Aplankius visus vienetų 
stalus, pasigėrėjus, nusipirkus, 
laimę išbandžius, 12 vai. sušvilpė 
ps. Banevičiaus švilpukas rikiuotis 
iškilmingai sueigai. Buvo duodami 
skautų ir vilkiukų įžodžiai, skaučių 
ir rėmėjų apdovanojimai. Fil. V. 
Mantautas jaudinančiai pravedė 
atsisveikinimą su mūsų mylimu 
v.s. prof. Ignu Končiumi, o sesė 
Ruseckienė kalbėjo apie šv. Kazi
mierą. Buvo malonu tvarkingas, 
nors ir ne taip gausias, skautišką
sias gretas parodyti savo svečiams. 
Pasibaigus sueigai, visi buvo kvie
čiami pietums, kuriuos gardžiai 
paruošė skautės židinietės, o pa
valgius akis viliojo gausūs saldu
mynų stalai. Tikrai prasmingai 
praėjo ši skautų lauktoji. diena, 
darbo vaisiai buvo gražiai įvertinti.

A.P.

Po šios mugės - ruošimas sto
vyklai! Hartfordo Šatrijos skaučių 
prekystalis.

Šatrijos paukštytės laukia pir
kėjų. Kairėje - darbelių vadovė p. 
K. Raškevičienė, dešinėje - paukš
tyčių vadovė Sigita Benevičiūtė.

Šatrijos ir Tėviškės vietininkijų 
sueiga Hartforde. .
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOJE 

(Perkelta iš 2 pusi.)

R. Saplys Toronte, psl. A. Liobys, psl. A. Bražinskas 
ir psl. V. Rubonis New Jersey, si. L. Strazdys, psl. T. 
Lora, psl. J. Galinis ir A. Gudaitis New Yorke.

Ąžuolo Mokyklos ženklas leidžiamas nešioti v.sl. 
Algiui Šeškui - Toronte ir si. Edvardui Meilui - 
Worcesteryje.

Hartfordo Tėviškės vietininkijos vietininku sekan
tiems metams patvirtintas s.v. ps. V. Nenortas.

Clevelando jūrų skautų Klaipėdos vietininkijos 
vietininku skiriamas j.ps. Alvydas Narbutaitis.

New Yorko Tauro tunto tuntininku dar vienai ka
dencijai patvirtintas ps. J. Vilgalis.

Anglijos vietininkijos vietininku - s. A. Gerdžiūnas.

\ CHICAGO J

ŽIEMOS PRISIMINIMAI
Susėdo gausi mergaičių grupė t 

autobusą ir išvažiavome į Alpine 
Valley slidinėjimo iškylai. Po maž
daug dviejų valandų pagaliau pa
siekėm kelionės galą. Išlipome iš 
autobuso ir įėjome į namą, kuriame 
buvo daug krautuvėlių. Taip pat 
čia buvo nuomuojamos slidės. 
Pinigus sumokėjome sesei Elytei, 
ir po ilgo laukimo ir nekantraus 
trepsėjimo, užsidėjome slides ir 
stovėjome kalno apačioje nedrįs- 
damos keltis į viršų. Po kiek laiko 
išdrįsau ir atšliuožiau be jokio 
įvykio. Rasą reikėjo prikalbinti 
pabandyti ir visai neblogai ji grįžo 
pas mane, tik nemokėjo sustoti ir 
griuvo.

Kai įpratome, su draugininke 
užsikėlėme į labai aukštą kalną,

Namo sesutės! Sesės Loreta 
Lingytė ir Gilė Liubinskaitė pake
liui iš kernaviečių slidinėjimo iš
kylos.

22

kuriame įvyko labai juokingas 
nuotykis. Antrą kartą į viršų užsi- 
kėliau su Laura, mano pussesere ir 
paskui mus - mano draugė (pava
dinsiu! Audrone). Audronė pasakė 
man pirmai šliuožti, tai aš ir nu- 
šliuožiau. Pasiekus apačią palau
kiau Audronės, bet nerasdama jos, 
nučiuožiau į namą. “Kur Audro
nė?”, klausiu ir niekas nežino.

Išbuvau name pusvalandį ir vėl 
grįžau į kairius. Už kiek laiko, žiū
riu, stovi Audronė. 45 minutes ji 
išstovėjo kalne .ir pagaliau: atsisė
dus ant slidžių atšliuožė žemyn!

Toronto Šatrijos tunto vyr. 
skaučių Birutės draugovės dalis. Iš 
k. ps. A. Šeškuvienė, v.sl. G. Simo- 
navičienė, s. P. Saplienė, v.sl. G. 
Baltaduonienė, si. A. Totoraitienė 
ir si. J. Punkrienė.

Mat, Audronei ši buvo pirmoji sli
dinėjimo išvyka!

Tos mergaitės, kurios pažįstate 
Audronę, neišduokit paslapties! 
Tai buvo vienas iš įdomiausių įvy
kių. Maždaug 11 valandą pavargu
sios ir šlapiais drabužiais grįžome į 
autobusą ir pasukome namolei.

Audra Aleknaitė
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'^BUENOS 
AIRES

Nuoširdžiai dėkoju, kad neuž
mirštate mūsų, gyvenančių kitoje 
pusiaujo pusėje ir atsiunčiate 
mums Skautų Aidus. Man yra labai 
įdomu paskaityti apie lietuvius 
skautus įvairiose valstybėse. Aš 
taip pat siunčiu Jums nuotraukų iš 
kelionės į Velykų salą (Easter 
Island).

Nuvykau į tą salą vasario mėn. 
su meno studentų grupe. Tada, kai 
dauguma lietuvių susirenka kartu 
švęsti Vasario 16,- aš buvau gal pir

Turgaus diena Velykų salos 
svarbiausiame kaime HANGA- 
ROA.

Orongo miestelio akmens namai.

moji lietuvaitė taip toli nuo visų ir 
viena tarp svetimtaučių. Gėrėjausi 
gražia gamta ir senovės paminklais 
ir prisiminiau mūsų senąjį kraštą ir 
lietuvius, kurių galima rasti visuo
se pasaulio kraštuose.

Velykų sala yra labai įdomi. Pri
klauso Chilei - yra jos nacionalinis 
parkas. Sala yra 180 kv. km. dy
džio, pilna įvairiausių archeologi
nių įdomybių. Mane labiausiai Ste
bino didžiulės statulos, kurių yra 
daugiau nei tūkstantis. Jos yra nuo 
7 iki 20 metrų aukščio, sveria iki 
8200 kg ir vadinamos “AHU”.

Aplankiau KAMO KAU vulka
ną, kurio viršūnėje buvo senovės 
miestelis ORONGO. Labai keisti to 
miestelio namai. Žemi akmeniniai 
urvai, kur žmogus ten gali tilpti tik

Marytė Barzdžiūtė prie raižy'tų 
akmenų Kamo Kau vulkano viršū
nėje. Žemai jūroje matosi akmens 
sala prie kurios turėdavo plaukti 
senovės jaunuoliai.

atsiklaupęs. Aplink namelius daug 
įvairiausiai išbraižytų akmenų. 
Legendos sako, kad Orongo mies
telyje senovės gyventojai rinkdavo 
savo karalių. Išrinkti jaunuoliai 
gyvendavo tuose namuose ir, 
atėjus pavasariui, šokdavo nuo 
stataus kranto į jūrą ir plaukdavo 
iki mažos salos (matosi nuotrau
koje). Tas, kuris pasiekdavo salą, 
laimingai, nesuėstas daugybės jū
ros gyvių, ir surasdavo šventos di
džiosios žuvėdros kiaušinį - tapda
vo naujuoju karaliumi.

Velykų salos gyventojai yra la
bai nuoširdūs ir atviri , žmonės. 
Mums atvažiavus, visus apdova
nojo karoliais ir įvairiais atmini
mais. Jie turi savo kalbą ir savą 
rašybą, kuri mokslininkų dabar yra 
studijuojama.

Baigiu šį kartą linkėdama Jums 
ir visiems Skautų Aido skaityto
jams “titika” - pagal Velykų salos 
gyventojus - viso geriausio.

Būtų malonu Skautų Aidą gauti 
Opo paštu, nes šiuo metu pas mus 
pasirodė dar tik gruodžio numeris.

Budžiu! Marytė Barzdžiūtė
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