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Kiekvienas ruduo papildo skau
tiškąsias eiles naujais nariais - 
paukštytėmis ir vilkiukais. Mūsų 
draugininkai dažnai su nerimu 
laukia pirmųjų sueigų - prasidės 
rimtas, bet kartu ir mielas darbas.

Kaip vadovai sueigoms ruošiasi, 
kiek jie įdeda darbo ir išradingu
mo, galima matyti pažiūrėjus į jų 
draugoves. Linksma,' tvirta drau
govė yra vadovaujama skautus-es 
mylinčio draugininko.

Kartais girdime, kad vienai ša
kai yra lengviau vadovauti negu 
kitai. Nemanau, kad taip sakyti 
būtų tikslu. Kiekviena šaka turi 
savo reikalavimus ir svarbą. Gerai 
vedamoje paukštyčių draugovėje 
užaugusi sesė su noru ir viltimi 
žiūrės į skautavimą, bett jei skau
čių draugovėje ją apleisime, eilė
raščiais ir pamokslais mokysime - ji 
praras pasitikėjimą, norą, pasens 
be laiko.

Ir taip prieiname prie vyresniųjų 
skaučių ir skautų vyčių. Kokiose 
draugovėse jie augo, kaip jie dabar 
(galima sakyti “naujame stone”) 
papildys savo brendimo ir lavini
mosi laikotarpi ir po to, kiek iš jų ir 
kaip sugrįš jau su savo darbu i tą 
nesibaigianti lietuviškosios skau- 
tybės ratą?

Pereitais metais Pasaulio Skau
čių Sąjungos (kuriai mes nepri
klausome) vadovės aptarė žmonių 
dvasinę plėtotę jų gyvenamose 
bendruomenėse. Tai buvo 21-sios 
Pasaulinės Konferencijos temos 
tęsinys “Guiding, A Contribution 
to the Development of Peoples and 
Communities”. Seminaruose daly
vavo jaunos, aktyvios vadovės 
18-25 m. amžiaus iš 57 Pasaulio 
Skaučių Sąjungai priklausančių 
organizacijų. Seminarai vyko ke
turiuose skaučių namuose; Our 
Chalet - Šveicarijoje, Olave House - 
Anglijoje, Our Cabana - Mexico ir 
Bangam - Indijoje.

Iš keliolikos pasisakymų, kiek 
skautybė patarnauja visuomenei, 
noriu sustoti prie vieno - apie vy
resniųjų skaučių amžiaus laiko
tarpį. Jos sako, kad skaučių orga
nizacijos programa neužpildo 15-20 
m. amžiaus mergaičių reikalavimų. 
Skautės turėtų dirbti socialinėje 
srityje ir rinkti lėšas bei atlikti 
darbus, kurie patarnautų tarptau
tiniams reikalams, bet nesirūpinti

Gerasis mazgas. Kada aš surišiu 
savąjį kaklaraištį geruoju - vyres
nės skautės mazgu..?

vyr.sk. R. Jelionytės nuotr.

specialybių ir egzaminų laikymu 
(“not passing tests and getting 
badges”).

O kur mes stovime? Atvertę 
vyr. skaučių programą, matome, 
kad mūsų vyresnė skautė kandi
datė, t.y., 15 m. mergaitė, jau ruo
šiasi būti vadove. Ji paruošia 
skaučių skilties ir paukštyčių 
draugovės sueigas, suruošia iš
kylą; ji žino dabartinę Lietuvos 
tarptautinę padėti, seka ir skaito 
mūsų spaudą. Kandidačių būrelis, 
talkininkauja visuomeninio pobū-

LIETUVES I
NAC OV-'INS. . 
M MAZ. -DO ; 
Bir ioteka 

džio parengimui, kartu atlieka ge
rąjį darbelį.

Vyresnioji skautė siekia pra
plėsti savo pasaulėžiūrą įvairiomis 
studijomis, svarsto savo įsitiki
nimų vertę, studijuoja šeimos gy
venimą, pratinasi slaugyti ligonius, 
remia kultūrinius parengimus, 
domisi Lietuvos politine padėtimi 
ir prisideda prie žygių dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo.

Tai tik ištraukos iš lietuvaičių 
vyr. skaučių programos. Prakti
koje mūsų vyresnės skautės, šalia 
mokslo ir skautiškojo darbo, at
lieka dar daugiau negu jų progra
ma reikalauja. Tik turime žiūrėti 
kas joms vadovauja. Labai neseniai 
teko perskaityti sakinį: “genasi 
vadovas yra tas, kurio vadovauja
mieji pasidžiaugia, kad JIE atliko 
gerą darbą.“

AN

Kiekviena vyresnioji skautė, 
kandidatė ar vadovė turėtų turėti 
“Vyresniųjų skaučių kandidačių 
programos konspektą”. Jį išleido 
Kernavės tuntas Chicagoje. 1974 
m., paruošė “Gabijos” vyr. skaučių 
būrelio sesės, redagavo - ps. fil. R. 
Bartuškienė.

KĄMAN REIŠKIA
VYRESNIOSIOS 

SKAUTĖS
ĮŽODŽIO ŽODŽIAI

Laukiu, kada galėsiu duoti vy
resniosios skautės įžodį. x Šį įžodį 
esu pasiryžusi atlikti, nes tai yra 
garbinga, reikalinga ir naudinga 
visam mano gyvenimui. Aš tikiuo
si, kad įgyvendinus šį įžodį, aš ga
lėsiu vesti geresnį gyvenimą.

Dabar pažiūrėkime į įžodžio žo
džius, ir ką jie man reiškia. “Bran
gindama savo garbę” - tai man 
reiškia, kad aš labai vertinu kas aš 
esu. Aš nenoriu savo garbės įžeisti 
arba ją sumenkinti. Ji man yra 
brangi ir aš. visada noriu savo 
garbe didžiuotis. Aš visada turiu 
stengtis neprarasti jos vertės.
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Bendrame rate Toronto skautų 
šventėje. Iš k. V. Vaitiekūnaitė, A. 
Abromaitytė, G. Baltaduonienė, G. 
Vasiliauskaitė, G. Valiūnaitė.

St. Dab kaus nuotr.

Duodama įžodį, aš pasižadėsiu 
“stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui”. Tarnauti Dievui, tai 
tas pats, kas tarnauti artimui. Tie 
du pasižadėjimai labai panašūs. 
Kai aš esu gera artimui ir pagelbs- 
čiu savo draugams, pažįstamiems 
ir visiems kitiems, tai tuo pačiu' aš 
tarnauju Dievui ir darau kaip Jis 
įsakė, nes kiekviename žmoguje 
atsispindi Kristus. Jeigu aš myliu 
savo artimuosius žmones, tai aš 
myliu Dievą ir Jam tarnauju.

Dievas taip sutvarkė, kad žmo
nės sukūrė šeimas; šeimos sudarė 
bendruomenes ir tautas. Man Die
vas leido gimti garbingoje lietuvių 
tautoje. Lietuvių tėvynė yra Lie
tuva. Nors aš gimiau Amerikoje, 
bet mano tėvai gimė Lietuvoje. Aš 
užaugau lietuvių šeimoje, lietuviš
koje kultūroje ir lietuviškose tra
dicijose. Aš kalbu lietuviškai, 
panašiai kaip žmonės, kurie gyve
na Lietuvoje. Taigi ir mano tėvynė 
yra Lietuva. Aš myliu tėvus, myliu 
ir Lietuvą ir esu pasiryžusi ją 
mylėti, ją ginti ir jai tarnauti. Ži
noma, aš negaliu daug gero pada
ryti savo tėvynei, gyvendama 
Amerikoje. Kalbėdama lietuviškai, 
aš galiu pagelbėti išlaikyti lietuvių 
kalbą, kad ji neišnyktų. Tai yra 
svarbus dalykas. Taip pat reikia 
stengtis išlaikyti lietuvių ypatingą 

kultūrą. Ji yra labai graži ir reikia 
ją garsinti visur, po visą kraštą, 
kad ji neišnyktų, bet pasidarytų 
stipresnė, gražesnė ir dar daugiau 
žinoma. Tarnauti tėvynei - reiškia 
pagelbėti išlaikyti lietuvių organi
zacijas ir būti veiklia jų nare. Ne
reikia leisti lietuvybei išnykti, bet 
reikia, kad ji išliktų mūsų vaikų 
gyvenime ir tolimesnėse kartose.

“...Būti pavyzdžiu jaunesnėms 
skautėms”. Taip aš pasižadu pasi
rodyti ne tik iš viršaus; ir savo 
viduje turiu būti pavyzdinga ir 
daryti tai, kas yra teisinga. Aš 
turiu būti gera ir pavyzdinga 
skaute ne tik tada, kai nešioju uni
formą, bet ir kiekvieną dieną. Aš 
turiu pagelbėti savo sesei skautei 

KITU TAUTU- SKAUTAI. 1. Turkija, 2. Lichtenšteinas, 
3. Portugalija, 4. Luksemburgas, 5. Norvegija, 6. Aust
rija, 7. Švedija, 8. Islandija, 9. Graikija

visomis savo jėgomis ir turiu 
stengtis būti gera drauge visoftis 
skautėms, nors jos man kartais ir 
nebūtų geros arba nuoširdžios. 
Pasižadėsiu “visą gyvenimą palai
kyti ryšius su Lietuvių Skautų 
Sąjunga”. Šie žodžiai reiškia, kad 
aš visą savo gyvenimą būsiu veikli 
Lietuvių Skautų Sąjungoje ir 
stengsiuos kiek galėdama padaryti 
ją veiklesne, stipresne ir geresne. 
Jeigu dėl kokios nors priežasties aš 
negalėčiau būti labai veikli, turė
čiau bent palaikyti artimus ryšius 
su Lietuvių Skautų Sąjunga.

vyr.sk.kand. Vida Brizgytė 
“Vaivos” vyr. sk. būrelis 

“Kernavės” tuntas
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KARIUOMENĖS ŠVENTEI
Lapkričio 23 d. lietuviai švęsda

vo kariuomenės šventę. Spaudoje 
dar ir dabar tenka užtikti, kad yra 
lietuviškų kolonijų, kuriose minima 
kariuomenės šventė. Ne vienoje 
tokioje šventėje dalyvauja ir 
skautai-ės.

Prieš keletą metų, viena vyres
niųjų skaučių draugovė savu būdu 
paminėjo kariuomenės šventę. 
Prieš sueigą būreliai paruošė gra
žius pasveikinimus. Atvykę į suei
gą, sesės pasidalino į šešias grupes, 
iš draugininkės gavo buvusio Ne
priklausomybės kovų dalyvio pa
vardę, adresą ir pora patarimų ir

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS PROGA

Scenoje pusračiu sustatyti 6 pa
kilimai (dėžės ar suoliukai. Už
dengti). Viduryje scenos - aukštes
nis pakilimas kokių 2-3 laiptelių).

Užuolaidai lėtai keliantis girdisi 
varpo dūžiai. Kairėje scenos pusėje 
skautė deklamuoja:

Kad rytą saulė spinduliu 
pirmiausiu

Apreiškė žemei tekėjimą savo, 
Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu, 
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo:

Kelkite, kelkite, kelkite, 
kelkite... (V. Kudirka)

Pradeda skambėti rami muzika, 
arba niūniuojama “Lietuva bran
gi”. Iš dešinės pusės ateina skautė -

Žaliąjį gegužį, kvepiantį gegužį 
Išlydėjo sūnų moteris sulinkusi, 
Kai aplink dundėjo duslūs šūvių 

dūžiai
Ir kaimų pakluonėse savanoriai 

rinkosi.

Akys neberanda, tik širdis 
apmirus,

Kai sūnus išėjo su granatų 
puokštėm.

Šūviai - bitinėliai sudūzgia po girią, 
0 genelis - šūvis užu sodo pokši... 

išvažiavo į svečius. Po valandos 
visos sugrįžo į sueigą. Nei apie 
Lietuvos laisvę, bei jos kovas, 
draugininke aiškinti nebeturėjo. 
Skautės grįžo ypatingai sužavėtos 
tų žmonių nuoširdumu ir tikrumu 
(“tai ne prakalba nuo scenos, 
sese”). Keli iš jų parodė senų že
mėlapių, kiti ženklų ir knygų. Ta 
diena buvo tikra šventė ir senam 
kariui ir skautei.

Skautų Aidui gavome pasiro
dymą apie karius. Kadangi kariuo
menės šventė netoli, gal bus vie
netas, kuris pasinaudos. O Lietu
vos karių mūsų tarpe dar turime.

Bėga trumpos naktys, ilgos dienos 
slenka

Savanorių kraujas šaltinėliais 
teka...

Žlugo mūsų žemėj vokietis ir 
lenkas,

Tik sūnus namolei neberanda 
tako... (S. Gira)

Trečią punktelį deklamuojant, į 
sceną eina 6 skautės (gali būti 
baltai apsirengę) ir užlipa ant pa
aukštinimų. Rankose laiko dide
lius, aiškiai matomus užrašus: 
KĖDAINIAI, DAUGPILIS, VIL
NIUS, RADVILIŠKIS, ŠIRVIN
TAI, GIEDRAIČIAI. (Nepriklau
somybės kovų vietovės).

Į sceną ateina skaučių skiltis. 
Kiekviena sesė nešasi gėlę. Eina 
prie “Kėdainių”. Viena dekla
muoja:
Atlikęs pareigą tėvynei, 
Kovų laukuose tu žuvai! 
Nors mums į laisvę kelią skynei - 
Nežinom mes, kas tu buvai.

(L. Šakalinis)

Skautės lieka stovėti vietoje. 
Ateina kitos grupės prie sekančių 
yietovių. Jų eilėraščiai:
Akis ne motina užspaudė, 
Prie kapo neverkė sesuo, - 
Kovos lauke patrankos gaudė, 
Raudojo rūškanas ruduo.

(L. Šakalinis) 

Jūs toliau negu tolimos žvaigždės 
Juodą naktį juodam danguje,. 
Bet čia pat jūsų kovos ir žaizdos 
Gyvos dega gyvoj širdyje.

Kai neliks'jūsų kapo nė ženklo, - 
Tartum lašo likimo taurėj, - 
Amžinai būsit gyvas paminklas 
Už gyvybę mūs kritę kariai.

(B. Brazdžionis)

Saulėto nesulaukęs ryto, 
Kuklus kary, tautos sūnau, 
Tu užgesai, kai laisvė švito... 
Laimėjai kovą tu ne sau!

Tauta tau gražų vardą skyrė - 
Nežinomu Kariu tapai,
Garbingas vardas tas: - Didvyris! 
Juo amžiams Lietuvai likai.

(L. Šakalinis)
Maršo garsai. Iš salės galo, tau

tiniais drabužiais skautė, neša Lie
tuvos trispalvę, lipa ant scenos 
vidurinio paaukštinimo. Visos 
skautės:

Jauna, laisva, pati savęs valdovė 
Tautų eilėn įstojo Lietuva!..

(Maironis)

Lietuvos Himnas. Gieda visi 
Himno metu salėje užgesinamo: 
šviesos. Prožektorius apšviečia til 
skautę su vėliava. Po Himno užde 
gamos šviesos ir tuoj viena skautė 
išeina į priekį:

Tai jūs ir jūsų broliai Lietuvos 
kariai

Šalia kulkosvydžių sukniubot 
kruvini,

Mes nujautėm, kad laisvė į namus 
pareis -

Ateis šrapnelių ir kulkų 
kryžiuojančioj ugny.

(A. Miškinis)

Antra skautė:

Jums nebaisūs sunkūs žygiai 
Dėl brangiosios Lietuvos.
Nerami dvasia karžygių 
Aušros Vartus atkovos.

(M. Zablockis)

Visos skautės: Valio mūs Lietu
vos kariai! Lipa nuo scenos, eina į 
salę ir sega gėles esantiems ten 
kariams.
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TTOS 
oNos 
LAIŠKAS
Sveiki vaikučiai!

Aną kartą žadėjau jums parašyti 
kaip sekėsi mūsų gaideliui ir Pil
kutei vištytei. Ogi štai kas jiems 
nutiko:

Gyveno Toronte mažas Tadelis 
su mamyte, tėveliu ir dviem bro
liukais. Tik visa bėda buvo, kad jis 
labai silpnai matė. Jis vaikščiojo ir 
bėgiojo, bet visi daiktai ir gyvulė
liai jam buvo matomi kaip per 
miglą. Visiems labai širdelės skau
dėjo, kad mažiukas Tadelis turėjo 
silpnas akutes. Jis labai mylėjo 
visokius gyvulėlius. Su Džimiu 
visada pasimyluodavo kai mus 
aplankydavo. Jie turi vasarnamį 
Wasagoj, tai dažnai kas savaitgalį 
čia atvažiuodavo. Mamytė nupirko 
jam šią vasarą šešias baltas višty
tes. 0 kiek jam buvo džiaugsmo. 
Kaip jis vaikščiodavo po pievas su 
vištytėm. Jis jas lesindavo, jis su 
jom pasišnekėdavo, pasimyluo
davo, o jos buvo tokios jaukios - 
nebaugios. Taip ir bėgo vasara. Bet 

atėjo ruduo ir žiema čia pat. 0 kas 
žiūrės vištytes, kas lesins? Bus 
šalta ir niekas iš Toronto neatva
žiuos jų palesinti. Tai Tadelio 
mama sudėjo į dėžę ir atvežė 
mums. Sako:

- Priglauskit, nabagėles. Į To
rontą mes negalim vežtis, o čia 
vienų negalim palikti. Tokios gra
žios, baltutės ir mandagios - su 
kiekvienu pasišneka, “ko, ko, ko” 
pasako. Na, ir uždarėm su gaideliu 
Kukučiu ir Pilkute.

Aijai, ojajai, kaip pasipūtė gai
delis, kad pradėjo bartis:

- Jūs didelės lepšės - sako - pa
žiūrėkit, kokia mano Pilkutė daili. 
0 jūsų skiauterės nukarusios, rau
donos, kas iš to?

Tuoj tik pribėgo, knapt su snapu 
ir įkirto į skiauterę. Pravirko bal
tutė vištytė, o kraujo lašeliai tik 
byra, byra.

- Na, ką gi dabar daryti? - šne
kam su dėde Vytu.

Dėdė Vytas sako:
- Palikim per naktį, gal iki ryto 

bus jau pripratęs ir nebemuš baltų 
vištyčių.

Taip ir padarėm. Dar tamsu 
buvo, o gaidelis jau linksmai trau
kia rytmetinę giesmelę. Net kai
mynai galvas iškišę klausėsi - taip 
jau gražiai giedojo.

Iš ryto einu pažiūrėti kas ten 
darosi. Gi vėl tas pats - jis vis 
knapt ir knapt, o vargšės baltutės 
kamputy tupi ir graudžiai verkia:

- Nėra mūsų Tadelio, nėra naba
gėlio, nėra kas mus apgintų. Mums 

Tarp šių 
raidžių ura 23 
žodžiai iš 
tetos Onos 
laiško.

Atsakymas 
10 pusi.

MPTBCbKLMOPRBDVZkTPA 
GRAŽI A I D6KVASARNAMI 5 
BC D F T C LOKTLBNTKLRVET 
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T5L KTETALVSbPRKALNAT 
VRID0P5TKLBKARALIU5N 
VASARAkBPTVZSLkTFBCD 
Indsoldksrgtbacudfrk 
ŠLVANAGASRAOPVTZKPT 
T RYKIS b I B L I NTLSĖRB I S 
VDTRANRMANBAGIOSKDLR 
TSAVSBVVLTERSN DRSMKN 
Ė K5LMN/PNR5LTVKZRUDUO 
5BCDFGHAJKI MNRPSVzn 
TKUKUTISRbSKIAUTERĖS

galvutės taip skauda...
Pagailo man tų vištelių, nubrau

kiau ašarą ir aš.
- Na, - sakau - gaideli, tavo die

nos suskaitytos. Jei nepasitaisysi 
iki pietų, tai būsi įkištas į maišą.

Taip ir buvo. Nepaklausė manęs 
gaidelis, vis mušė ir mušė vištytes. 
Visa laimė, žiūrim, atvažiuoja kai
mynas.

- Brangus kaimyne, - sakau - 
turim tau dovanų. Mažą gaidelį 
Kukutį ir Pilkutę vištytę.

- Tai gerai, - sako - aš turiu mažų 
vaikučių, jie galės juos lesinti ir 
mylėti.

Tuoj atsinešėm didžiulį maišą, 
sugavom Kukutį ir Pilkutę ir iš
leidom į svečius pas kaimyną. 0 jis 
ten, kad užgiedojo, kad užlingavo, 
net visi susirinko pasiklausyti. Ir 
dabar jis ten kaip karalius jaučiasi. 
Vaikšto uodegą papūtęs ir vis gal
vą pakreipęs žvalgosi į dangų, kad 
koks piktas vanagas jo Pilkutės 
nepagautų. Tai va ir visa istorija 
apie vištytes.

Aną kartą kaimynas sakė, kad 
Pilkutė pridėjo visą krūvą kiauši- 
nukų ir atsisėdo perėti. Bus mažų 
viščiukų. 0 Kukutis tik vaikšto 
aplink ir žiūri, kad jai nieko ne
trūktų.

Na, tai sudie, vaikučiai, kai ne- 
tingėsit vėl parašykit, o aš kai tu
rėsiu laiko, vėl jums ką nors papa
sakosiu.

Bučiuoju jus visus,
Jūsų teta Ona
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Atspėję šias mįsles ir surašę atsakymus, iš pirtnųjų 
raidžių gausite dviejų skilčių vardus.

Po viena skrybėlaite keturi
brolaičiai............................................................ ..

Kai šilta - kyla aukštyn, kai šalta
leidžiasi žemyn..........................................................

Mažas namelis pastatytas, žiemą ir
vasarą atidarytas......................................................

Iš kaulelio trakšt, į skilandį šmakšt..............................
Akmens kojos, medžio liemuo, stiklo

akys, šiaudų kepurė...................................................
Abipus kalnelio žiba dvi žvakelės.................................

Mažas žmogelis su daug kailinėlių, 
kai velki - verki.......................................................

Dvi lemputės visus laukus apšviečia............................
Už žmogų mažesnė, už žmogų

aukštesnė....................................................................
Viską girdi, tik nieko nesako.........................................
Margas karvelis po visą pasaulį

skraido........................................................................
Plieno kirminėlis lando po audimėlius..........................
Auksinis obuolėlis pro langą šviečia...........................

DRAUGIŠKAS VEIDELIS
KIAUŠINIO LUKŠTE

Labai lengva pasisėti žolę ir su
laukti žaliuojančių daigelių, nors 
lauke - pavasario dar nė nejusti.

Reikia kietai išvirti kiaušinį. 
Atsargiai nupiauti jo smailą galą, 
spalvotu pieštuku ar tušinuku iš
piešti jame veido bruožus ar kitą 
norimą piešinį. Tada šaukšteliu iš 
vidaus išimti valgomąją kiaušinio 
dalį.

Iš kartono arba kieto popierio, 
sukabinus metalo sąvaržėle 
(staple) padarome apskritą pako- 
jėlę (platformą). Joje įtvirtiname 
kiaušinio lukštą, pripildytą trąšios 
žemės. Pasėjame žolę arba įsodi
name kokį kitą smulkų žolynėlį. 
Tik nepamirškite prižiūrėti, kad 
žemė vis būtų drėgna.

Taip galime pasigaminti visą-- 
šeimyną, susidedančią iš skirtingų 
veidų.

Mįslių atsakymai 10 pusi.

Gintaro rūmai - M.K. Čiurlionio piešinys
7
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LAIKO NUSTOJA TAS, KURIS JO LAUKIA.

Vytautas Didysis

8

GERASIS DARBELIS
Norint lavinti savo skautus tapti 

atsakingais ir naudingais visuome
nės nariais, reikia dažnai priminti 
gerojo darbelio prasmę.

Baden-Powell yra pasakęs, kad 
jei visi skautai aplink pasaulį kas 
dieną atliktų po gerąjį darbelį, tai 
pasaulyje pasidarytų daug malo
niau gyventi.

Bendras skilties gerasis darbelis 
yra labai svarbi skautavimo dalis. 
Toks darbas lavina skautus jungtis 
vienam tikslui, stiprina skilties 
dvasią ir draugystę.

Progų gerojo darbelio atlikimui 
toli ieškoti nereikia, jų turime 
apsčiai savo aplinkoje:

Seniems ar sergantiems žmo
nėms visa skiltis gali nupiauti žolę, 
nudažyti tvorą, garažą ar pan., 
rudens metu sugrėbstyti lapus.

Atėjus žiemai - nukasti sniegą 
prie bažnyčios, ar sueigų vietos, ar 
kokiai šeimai, kuri pati to negali 
atlikti.

Padėti labdaringai organizacijai 
rinkti aukas, drabužius ar žaislus

Suorganizuoti “Švaros” iškylą į 
stovyklavietę, apylinkės parką ar 
kurį upelį.

Kalėdoms, Velykoms ar Padėkos 
dienai surinkti maisto ir žaislų ku
riai nors skilties šelpiamai šeimai.

Palaikyti lietuvišką spaudą. Pa
rašyti kelis straipsnelius apie savo 
veiklą, pasiųsti nuotraukų.

Pradėjus sueigas, suruošti 
“Skautų Aidui” prnumeratų vajų. 
Visi skilties skautai užsisako 
“Skautų Aidą” sau ir suranda po 
prenumeratorių. -

Suorganizuoti trumpą pašnekesį 
su nuotraukų iliustracijomis savo 
draugams apie skautus, jų veiklą ir 
paraginti juos atvykti į sueigą ar 
įstoti į organizaciją.

s. G. Plačas

H
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SVEIKINIMAS

Per LSS Tarybos Pirmininką v.s. A. Saulaitį 
gautas sekantis sveikinimas lietuviams skautams ir 
skautėms visame pasaulyje:

Lietuvių Skautų Sąjungos nariai, Šventųjų Metų 
proga susitikę Romoje, nuoširdžiai sveikiname visus 
lietuvius ir brolius skautininkus bei skautus Lietu
voje, Sibire ir visame plačiame pasaulyje, trokšdami 
ir tikėdamiesi susitikti Laisvoje ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Sveikinimą pasirašė vysk. Antanas Deksnys, vysk. 
V. Brizgys, s. kun. V. Šarka, s. kun. S. Kulbis, SJ, v.s. 
kun. J. Vaišnora, MIC, v.s. Bronius Kliorė, v.s. Vy
tautas. Skrinskas, v.s. Antanė Kliorienė, msgr. J. 
Tadarauskas, msgr, P. Jatulis, v.s. Emilija Putvytė 
ir kt.

Roma, 1975 - Šventieji Metai, liepos 3 d.

Skautu. Aido rėmėjui

inž. ALBERTUI VENGRIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
velionies šeimą

Skautu Aido redakcija ir 
administracija

LIETUVIAI GILWELLIO KURSUOSE
Šiais metais amerikiečių skautų vadovybė sudarė 

galimybę lietuvių skautų vyresniesiems vadovams 
dalyvauti Gilwellio - Woodbadge kursuose. Tai buvo 
auksinė proga šia aukštąja mokykla praturtinti mūsų 
prityrusių vadovų gretas.

LSB-ja maloniai kvietimą priėmė ir kursuose gau
siai dalyvavo. Kursai vyko nuo 1975.8.16 iki 23 d. 
Camp Wanocksett, Jaffrey, N.H.

Praktiškąją kursų dalį baigė šie lietuviai skauti
ninkai: s. R. Jakubauskas - Worcester, s. A. Glodas - 
Worcester, v.s. V. Morkūnas - Toronto, ps. R. Zinas - 
Bethlehem, Pa., s. K. Matonis - New Jersey, s. R. 
Fabijonas - Chicago, s. S. Miknaitis - Chicago, s. J. 
Liubinskas - Chicago, s. B. Aleksandravičius - Hart
ford, v.s. P. Molis - Shrewsbury, s. V. Vidugiris - Los 
Angeles, ps. G. Leškys - Los Angeles ir v.s. A. Sa- 
mušis - New York.

V.s. Antanas Saulaitis ir v.s. Česlovas Kiliulis kur
suose dalyvavo kaip instruktoriai.

LSB Inf. Koplytėlė Medsėdžių km.s Telšių apskr

9
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JI BUVO MŪSŲ 
GLOBĖJA IR

VADOVĖ

(Keli prisiminimų apie 
a.a. dr. D. Kesiūnaitę fragmentai)

Praėjusių metų pabaigoje buvo 
paminėta a.a. v.s. dr. Dominikos 
Kesiūnaitės 10 metų mirties su
kaktis. Clevelande, kur ji gyveno, 
mirė ir yra palaidota, buvo su
rengta net akademija su plačia 
programa.

Minint šią sukaktį, grįžta ir 
man gyvi prisiminimai apie mielą 
sesę D. Kesiūnaitę, su kuria man 
teko Kaune arčiau susipažinti ir 
drauge dirbti skautiškąjį darbą.

Kai aš baigiau Vilkaviškio gim
naziją ir įstojau į Vytauto Didžiojo 
universitetą, tai jau radau įkurtą 
Studenčių Skaučių draugovę, kur 
sutikau ir dr. D. Kesiūnaitę. Nors 
ji jau buvo baigusi studijas, bet 
nenutolo nuo studenčių skaučių, 
rėmė jas savo darbu, patarimais ir 
rūpinosi jų ateitimi, kaip vyresnioji 
sesuo.

Tada aš buvau priimta į Šatrijos 
Raganos vardo skiltį, kurią įkūrė ir 
visą laiką globojo sesė Domutė 
(mes ją taip vadindavome). Ka
dangi visos trys skiltys (Sambės, 
Liepsnelių ir Gabijos) Studenčių 
Skaučių draugovėje buvo jau per
pildytos, todėl ji įkūrė naują skiltį. 
Nors ji buvo gydytoja, bet domė
josi pedagoginiais klausimais, o 
ypač M. Pečkauskaitės - Šatrijos 
Raganos gyvenimu ir kūryba.

Kadangi mūsų skilties globėja 
buvo gydytoja, skiltininkė - gamtos 
mokytoja, o paskiltininkė - kūno 
kultūros mokytoja, tai mes pasi
rinkome sau šūkį: “Sveikame 
kūne - sveika siela!” Sueigas dažnai 
darydavome sesės Domutės bute, 
kur ji gyveno su tėvais ir broliu. 
Taip pat rūpėdavome iškylas į Pa
žaislį, Panemunę, Fredos kalnelius

ir kitur. Kiekvieną pavasarį eida
vome į Nemuno pakrantes prisi
skinti pirmųjų žibučių. Ne tik mūsų 
skilčiai, bet ir visos draugovės 
skautėms ji dažnai skaitydavo pa
skaitas apie higieną, ligas, maistą 
ir t.t. Ji mus paruošė ir vyresniųjų 
skaučių egzaminams.

Skilties sueigose mes su ja skai
tydavome .apie Šatrijos Raganos 
gyvenimą, nagrinėdavome jos 
“Viktutę”, “Sename dvare”, “Irkos 
tragediją” ir kt.

V.S. D. Kesiūnaitės nuopelnai 
yra itin dideli Akademinei Skan
iajai. Ji buvo viena iš tų pionierių, 
kurie 1924 m. įkūrė universitete 
pirmąjį skautų vienetą. Ji buvo 
viena iš tų vadovių, kurios įkūrė 
Studenčių Skaučių draugovę. Ji 
taip pat viena iš tų, kurios 1938 m. 
Kaune įkūrė Filisterių Skaučių Są
jungą, kurios tikslas buvo moraliai 
ir materialiai remti studentes 
skautes.

Ji mirdama mums paliko gražų 
aukos ir pasišventimo pavyzdį, nes 
visą savo gyvenimą rūpinosi skau
tiškuoju jaunimu.

Tebūna jai lengva ši svetinga 
Amerikos žemė, nors jos širdis 
troško sugrįžti į gimtąjį kraštą, į 
Nemuno pakrantes, kurias mes su 
ja taip dažnai lankydavome...

S.G.
adata 
saulė

Studenčių Skaučių Draugovės 
1932 m. Šatrijos Raganos skiltis. 
Viduryje sėdi dr. D. Kesiūnaitė; 
antra iš dešinės stovi - rašinio 
autorė s. Sojija Girdauskienė.

Atsakymas Į tetos Onos laišką 
iš 6 pusi.
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Mįslių atsakymai iš 7 pusi.

stalas
termometras 
inkilėlis 
riešutas 
namas 
akys

svogūnas 
akys 
kepurė 
ausys . 
laiškas

10

10



VAIVORYKŠTĖ SKAUTIŠKOJE
PADANGĖJE

Daugelis iš mūsų dar prisimena
me padavimą apie Vaivos juostą, 
kur darbščioji, gražiausių juostų 
audėja Vaiva myli bernelį Straublį. 
Jis - gražių dainų dainininkas - dai
nuoja savo meilę Vaivai.

Perkūnas pavydi Straubliui gra
žiųjų Vaivos juostų ir jos meilės, ir 
atidunda padangėmis pas Vaivos 
tėvus. Ii' pažada seni tėveliai iš
leisti Vaivą už Perkūno. Bet pir
miausia ji turi nuausti jam pačią 
gražiausią juostą. Perkūnas su
renka jai siūlus iš tolimųjų kraštų, 
rasoje plautus, gėlių žieduose 
dažytus.

Ir nuaudžia Vaiva pačią gražiau
sią juostą.

Tuoj atlėks Perkūnas; visi pasi
ruošę laukia... o Straublys savo 
liūdesy gailias dainas dainuoja. 
Suspaudžia Vaivai širdį ir atiduoda 
ji Straubliui gražiąją juostą.

Supykęs smarkusis Perkūnas 
sviedžia į Vaivą žaibą.

Likęs vienas, Straublys atsisėda 
ant marių kranto, liūdnai dainuoja 
savo dainą ir ištiesia Vaivos juostą 
per visą dangaus mėlynę...

Nušvito, sumirgėjo nauja Vaivo
rykštė lietuviškoje, skautiškoje 
padangėje. Tai Montrealio Vaivų 
darbas - Vaivorykštės projektas.

1948 m., kai Alpėse ir prie Balti
jos, Vokietijoje, vyko Trečioji 
Tautinė Stovykla, tolimame Mon- 
trealyje, Kanadoje ps. Irenos Ke- 
mežytės-Lukoševičienės suorgani
zuota vyr. skaučių draugovė 
“Vaiva” įžiebė pirmąjį lietuvaičių 
skaučių laužą šiame kontinente.

Jau dvidešimt septinti metai, 
kaip Vaivų laužo liepsnelė sušvinta 
vienu ar kitu būdu, parodydama 
lietuvaitės skautės ištvermę. 1949 
m. Vaivos suruošė lietuvių vai
kams Kalėdinę eglutę, o 1950 m. 
per Kanados radiją jau atliko pro
gramą apie lietuvių skautavimą: 
1951 m. Montrealyje įsteigiamas 
“Neringos” tuntas, kurio pirmoji 
tuntininkė - sesė Irena Lukoševi
čienė. Vėliau tuntui vadovavo s. I. 
Vilgalienė, ps. I. Kličienė, s. I. 
Gražytė, ps. A. Baršauskienė ir 
šiuo metu - ps. E. Jurgutienė

Kai 1973 m. suėjo 25 metai nuo 
pirmojo lietuvaičių skaučių vieneto 
įkūrimo Montrealyje, jau nauja 
sesių karta stojo švęsti Jubiliejų su 
pirmomis V AIVOMIS.

Vaivų išaustas kilimas

Mokomės austi. (Nuotraukos 
paimtos iš "Nepriklausomos Lie
tuvos”).
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Vaivorykštės projektas pradėtas 
planuoti 1973 m. Tais pačiais me
tais Kanados Federalinė valdžia 
paskyrė joms $6,150. Pagrindiniai 
šio darbo pagelbininkai buvo dail. 
Anastazija ir Antanas Tamošaičiai. 
Pas juos iškylaudamos Vaivos pa
milo lietuvių liaudies menų, o pra
sidėjus darbui, jų globoje mokėsi ir 
audė gražiausius kilimus. Juostų 
audimo meno Vaivas mokė D. 
Gruodienė, o šiaudinukų gaminimo 
kursus pravedė U. Astrienė.

Savo darbą Vaivos pirmiausia 
parodė Montrealio lietuvių visuo
menei, o 1974 m. audinius jau nu
vežė į vyr. skaučių ir skautų vyčių 
sąskrydį Dainavoje. Ten už rank
darbius jos laimėjo pirmąją vietą. 
Vaivorykštės parodėlė buvo nu
vežta į Akademikų Skautų sto
vyklą, vykusią Dainavoje; 1974 m. 
gruodžio mėn. Vaivos dalyvavo 
Quebec provincijos Kalėdų eglučių 
parodoje, o 1975 m. gegužės mėn. 
Kanados lietuvių kultūrininkų 
suvažiavime.

Vaivorykštės projekto užbaig- 
tuves Mbntrealyje Vaivos surengė 
gražias ir iškilmingas. “Nepriklau
somoje Lietuvoje” taip rašė v.s. I. 
Lukoševičienė, pirmoji skaučių 
vadovė ir šio projekto tylioji orga
nizatorė: “Būtų smagu, kad šion 
šventėn galėtų susirinkti visos 
Vaivos: ir tos pačios pirmosios, 
kurios Freiburge ir Bodensee di
džiavosi, atradusios Krėvės pada
vimo keistą Vaivos vardą; ir tos, 
kurios paskutinę naktį, apleisda- 
mos Europą, Bremenhafene, prie 
kuklaus lauželio, pasipuošė mels
vais kaklaryšiais; ir tos, kurios 
1948 metu vasarą viename piknike 
Montrealyje užkūrė pirmąjį skau
tišką laužą; ir visos tos, kurios 
vėliau per eilę metų išgyveno daug 
mielų ir skaidrių valandų St. Emil 
de Montcalm, St. Adolphe, Row- 
don, Dainavoj, Baltijoj...”

Visi džiaugiamės Vaivų gražiu 
darbu. Jos skautiškąją veiklą 
ataudė savo meile lietuvių liaudies 
menui ir Skaučių Seserijai.

VAIVORYKŠTES 
ATEITIES PLANAI
STUDIJOS ĮSTEIGIMAS

Lietuvių tautodailė yra tokia 
plati ir turtinga, kad neįmanoma 
per kelis mėnesius daug ko iš
mokti.

Federalinės valdžios paramos 
dėka, Montrealio Skaučių Tuntas 
įsigijo stakles, juostų ir gobelenų 
rėmelius, šiek tiek medžiagos. Taip 
pat atsikvietė visą eilę specialistų 
ir pramoko kai kuriuos mūsų tau
todailės pradus. Savo kelionėmis ir 
parodėlėmis skautų-čių stovyklose 
ir suvažiavimuose, bei kanadiečių 
tarpe sukėlė susidomėjimą mūsų 
kultūra ir liaudies menu.

Todėl, baigdamos “Vaivorykš
tės” projekto darbus nutarė Mon
trealyje įsteigti Tautodailės stu
diją globojamą “Neringos” Skaučių 
tunto. Administraciniam tvarky
mui ir veiklos planavimui sudaro
mas specialus komitetas, kuris iš
dirbs tinkamą planą ir pramatys 
praktiškus būdus tokios studijos 
veiklai.

Dail. Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai pritaria tokios studijos 
įsteigimui ir pažadėjo savo viso
keriopą pagalbą.

Nuo pačių pirmųjų “Vaivorykš
tės” projekto žingsnių buvo pri
imtas principas, kad kiekviena 
dalyvė padarytų bent po vieną

Lietuviškos lėlės, Vilniaus verbos irkt, *Vaivų* išdirbiniai. ;
Nuotrauka J. ĄuŠroto.

darbą projektui. Iš šių eksponatų 
yra sudaryta kilnojamos parodėlės 
pradžia, kuri ateityje bus papildo
ma ir praturtinama. Tokiu būdu, 
“Vaivorykštės” projektas, užbaig
damas savo įsipareigojimus, nepa
silieka su tuščiom rankom, o su 
keletos eksponatų kilnojama paro
dėle, reikalui esant, galinčia repre
zentuoti Montrealio lietuvius.

Tikim, kad šie kuklūs ir skubūs 
pirmieji žingsniai neliks be atgar
sio, o didės, vystysis, sudomins vis 
daugiau ir daugiau žmonių ir taps 
dideliu įnašu į mūsų kultūrinį lie
tuvių ir kanadiečių gyvenimą.
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JAUNESNIUJU 
SKAUČIŲ

■ .

DIDŽIOSIOS
PAUKŠTĖS

Vasaros atostogoms prabėgus, 
su mokslo metų pradžia, pradėsite 
savo draugovės sueigas; siunčiu 
Jums keletą praktiškų patarimų, 
kuriuos, pagal reikalą, panau
dokite.

Vadovės pareigos uždeda ne
mažą darbo naštą ant Jūsų pečių, 
bet kartu ir labai praturtina Jūsų 
asmenybę. Išėjusios į gamtą jau 
visai kitomis akimis į ją žiūrite: 
štai šitą lapą reikės parodyti se
sėms; giliukai ir konkorėžiai su
renkami į krepšį sesių darbeliams; 
sėklos, žievės, šakelės įgauna visai 
kitą prasmę. Ežero pakrantėje 
sesė renka kriaukles ir akmenėlius, 
kad sugrįžusi rudenį į sueigas ga
lėtų vaizdingiau paaiškinti “Gam
tos draugės” ženklą, sugalvoti 
įdomesnių darbelių.

Draugovėse būreliai sudaromi 
atsižvelgiant į sesių metus, skyrių, 
draugystes (nors čia kartais ir visai 
atvirkščiai reikia pasielgti). Kar
tais yra geriau sudaryti būrelį iš 
apylinkėje gyvenančių sesių.

Renkant būrelio galvą, rinkimus 
galima pravesti pasinaudojant 
“Kimo” žaidimu: kuri sesė dau
giausia atsimins daiktų ir juos lie
tuviškai surašys, ta ir liks būrelio 
galva. Taip pat galima vyresniųjų 
paukštyčių būrelį išdalinti ir kiek
vieną paskirti būrelio galva ma- 
žesniosioms. Padėjėją pasirenka 
pati būrelio galva. Jei metų bėgyje 
pareigos yra keičiamos, tai padė
jėja automatiškai gali likti būrelio 
galva ir tada ji renkasi naują pa
dėjėją.

Būrelių galvų raportai draugi-

“Paukštytės linksmai žygiuo
ja’’... Rako stovykloje.

K. Izokaičio nuotr.

ninkei ar adjutantei turi būti gar
sūs, aiškūs ir lietuviškai sakomi. 
Metų pradžioje išdalinti draugi- 
ninkės paruoštus raportų pavyz
džius: “Sese draugininke, “žibu
čių” draugovės sueigoje dalyvauja 
6 “Mėlynojo” būrelio sesės”. Bū
relio galva ir padėjėja raportus 
turi mintinai išmokti ir kiekvienoje 
sueigoje naudoti.

Jaunesniųjų skaučių būreliai 
vadinami spalvomis ir tai spalvai 
atatinkamomis gėlėmis. Pav. Rau
donasis būrelis - Tulpės, Žaliasis 
būrelis - Eglutės. Labai gražu, kai

Kaziuko mugėje išsirikiavę bu
simosios Neringos tunto paukšty
tės Clevelande.

J. Ežerskio nuotr.

kiekvienas būrelis turi savo šūkį, 
kurį sugalvoti gali kiekviena sesė 
atskirai, o vėliau konkurso ar bal
savimo keliu išrenkamas gražiau
sias.

Budžiu! - ii r n , ... .v.s. J. Mikutaitiene 
LSS Jaunesniųjų skaučių 

skyrius
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didžioji scimi
CLEVELAND

PILĖNAI ROMUVOJE
Šią vasarą Clevelando Pilėnų 

tunto skautai stovyklavome kartu 
su Toronto Rambyno tuntu Ro
muvoje.

Šeštadienio rytą sulipę į mokyk
linius autobusus palikome Cleve- 
landą ir vakare jau buvome Romu
voje. Po vakarienės tuoj pasista
tėme palapines. Galėjome pasi
rinkti vietą palapinių statymui - 
tiesiai ant žemės ar ant platformų.

Sekmadienis buvo pirmoji sto
vyklos diena. Pavalgę pusryčius, 
kėlėme vėliavas, išklausėme šv. 
Mišias. Pradėjo lynoti. Vakare 
buvo bendras laužas.

Pirmadienį prasidėjo tikras sto
vyklavimas. Visi kėlėmės aštuntą 
valandą, miegus išblaškėme 
mankštos metu, prausėmės ir 
ėjome pusryčiauti. Susitvarkę pa
lapines, darėme įvairius stovykli
nius įsirengimus.

Stovyklos metu dažnai iš ryto 
aplankydavo lietus, bet stovykla
vimas vistiek ėjo toliau: mokėmės 
šaudyti, sportavome, vakarais 
ruošėmės laužui ir dainavome. Mes 
išmokome saulėtą dieną gauti van
dens iš žemės. Iškasę duobę, įdėjo
me ten puoduką ir uždengėme per
matoma plastmase. Kad būtų įlen
kimas, ant plastmasės viduryje 
padėjome mažą akmenuką. Per 
dieną mūsų puodukas prisipildė 
vandeniu.

Antrą stovyklos savaitę, vieną 
dieną praleidome iškyloje. Ten

Į Pilėnų tunto brolių tarpą 
Romuvoje pakvietėm ir s. kun. 
Kulbį. Dešinėje s. vytis R. Belzins- 
kas ęievelando Pilėnų tunto va
dovas.

V. Bacevičiaus nuotr. 

patys kepėm duoną ir mėsą. Grįž
dami sugalvojome specialų šūkį 
vėliavų nuleidimui. Vakare, šūkio 
metu, įteikėm sesėms iškyloje su
rinktas gėles ir padainavome tai 
progai sukurtą dainą.

Popietinės programos buvo įvai
rios: ruošėmės antro patyrimo 
laipsnio egzaminams, “rodom - 
darom” metu mes pravedėm dvi 
stotis, kuriose kiti skautai ir skau
tės išmoko kaip naudoti kompasą ir 
statyti laužus. Ežeras buvo arti, tai 
mes ėjome maudytis, o kartais ir 
laivais plaukėme. Po vakarienės 
būdavo laisvalaikis ir lankymo lai
kas. Tuo metu dėvėjome unifor
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mas. Jei prie ežero būdavo van
dens sargė, mes galėjome, dar 
kartą eiti maudytis, arba žaisti 
krepšinį, kvadratą, ar skaityti ir 
ilsėtis.

Viena diena buvo skirta sporto 
rungtynėms. Galėjome bėgti, šokti 
į tolį, rutulius mesti, šokti į aukštį 
ir t.t.

Kai mūsų draugovė budėdavo, 
mes paruošdavome laužą, prižiū: 
rėjome pirtį ir dirbome virtuvėje.

Žaidėme vieną naktinį žaidimą. 
Buvo trys komandos: viena buvo 
sargybiniai, o kitos dvi ieškojo pa
slėpto laužo ir turėjo jį uždegti.

Prie laužo dainavome daug gra
žių dainų ir matėme įdomių pasi
rodymų, kelis kartus mes paruo
šom vaidinimą. Antradienį ir ket
virtadienį valgykloje buvo šokiai.

Pilėnų tunto skautai iškyloje.
R. Belzinsko nuotr.
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Susibičiuliavome su Kanados
R. Belzinsko nuotr.

Vieni iš jų buvo skirti 1950 m. 
mados prisiminimui: apsirengėm 
taip kaip tuo metu rengėsi jauni
mas, net ir plaukus stengėmės taip 
sušukuoti.

Iš Romuvos išvažiavome labai 
karštų dieną. Kelionė buvo ilga, 
namo grįžome tik trečią vai. ryto. 
Gera prisiminti smagią Romuvos 
stovyklą - ten daug išmokome ir 
susitikome daug draugų.

Algis Miškinis 
Pilėnų t., 

D.L.K. Vytauto draugovė
gauti vandens dykumoje, kepti 
duoną prieš ugnį ir mėsą iškyloje. 
Mes galėjome plaukti laiveliais. 
Turėjome sporto šventę: bėgimą,

Rankdarbių valandėlė. Vilkiukų dienos Romuvos sto
vykloje...

STOVYKLAVOME
ROMUVOJE

Šioje stovykloje buvo labai 
linksma. Stovykla vadinasi - Ro
muva. Mes maudėmės ežere, iš
mokome naudotis kompasu, kaip

šokimą į aukštį ir tolį, metimą į tolį, 
plaukimą. Aš laimėjau IILčią vietą 
šokime į tolį ir I-mą metime į tolį.
Mūsų skilties pasirodymas prie 
laužo apie juokingą orkestrą gerai 
pavyko. Sudiev stovykla.

Jonas Janavičius, 11 m.
Pilėnų tuntas, Cleveland

Šiemet aš buvau Romuvos sto
vykloje Kanadoje. Stovyklavome 
dvi savaites ir man labai patiko. 
Buvo daug vaikų. Aš išmokau kaip 
pasidaryti lovą iš pagalių ir virvės. 
Gavau dvi specialybes: meškerio
tojo ir stovyklautojo. Dieną čia yra 
musių, o vakare uodų.

Paulius Janavičius, 9 m.
Pilėnų tuntas, Cleveland

V. Bacevičiaus nuotr.

Žengiame kelti vėliavas.
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DETROIT

DETROITO GABIJA 
STOVYKLAUJA RAKE

Šiais metais Detroito Gabijos 
skautės važiavo pirmą kartą į Rako 
stovyklą. Važiavome abejodamos, 
nes girdėjome daug gandų apie šią 
nematytą vietą. Rakė mes stovyk- 
lavom su kernavietėmis. Atvažia
vus į stovyklą mes visos nedrąsiai 
žiūrėjom į seses iš Čikagos. Bet kai 
palapinės buvo jau sustatytos, pa- 
žinom daug draugiškų kernaviečių. 
Mūsų stovyklavietė buvo puiki - 
tarp ąžuolų prie ežero.

Detroito skautėms iš pradžių 
buvo sunku, bet, pripratus prie 
stovyklos tvarkos ir vadovių, vis
kas pasitaisė ir pagerėjo. Maistas 
irgi buvo labai geras: tiek cepelinų, 

Flavijus Bacevičius, Sao Paulo 
Brazilijoje, aiškina apie kankles. 
Vieneto vadovės E. Bacevičienės 
vaikai Flavijus ir Beatričė mėgsta 
kankliuoti.

Ilgiausias (arba aukščiausias) 
stovyklautojas Brazilijoje - Paulius 
Jurgilas. Jis yra 15 mėty,, stovyk
los akordeonistas.

NAC O'' " ’ ’N-- 
V. MAZ -DO 
E tOTuKA

kugelio, dešrų ir kitų skanumynų!
Daug Detroito sesių dar nebuvo 

girdėjusios apie negerąją šluotą, 
kuri buvo duodama už netvarkin
gumą. Gal dabar jos pasimokė ir 
bus tvarkingesnės.

Taip pat mes niekada negavome 
garbės gairelės arba trispalvės. 
Mūsų sesės labai stengėsi būti 
geros ir užsitarnauti tą gerąją gai
relę, bet nepavyko.

Labai greitai praėjo dvi savaitės. 
Liūdna, kai stovykla baigiasi, o dar 
liūdniau, kai reikia atsiskirti su 
naujomis draugėmis.

Mūsų sesės grįžo į Detroitą pil
nos naujų skautiškų idėjų. Tas 
naujai įgytas žinias bandysime 
panaudoti kitose stovyklose.

Regina ir Kristina 
Detroito Gabijos 

tunto sesės

Liepos mėnesi pas mus Brazili
joje - žiema, bet stovyklauti ne
šaltai ir kailinių, kaip matote iš 
nuotraukos - nereikia.

Kol Brazilijos lietuviai neturi 
nuosavos stovyklavietės, prisi- 
glaudžiame lietuvių vasarvietėse. 
Liepos mėn. "Baltosios meškos" 
stovyklą suruošėme J. Bagdžių ir 
.A. Magilų šeimų sodybose.

Rytiniame pašnekesy laužavie
tėje apie Rako skautų ir skaučių 
stovyklą Amerikoje, pasakojo ten 
buvusi Vanda Pilipavičiūtė.

v.š. A. Saulaičio, SJnuotr.
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s. L. Vilimienė

s. Vidugiris v.s. Nedas

LOS ANGELES - CHICAGO 

Ta proga atrinkau dvi nuotrau
kas: Los Angeles Palangos tunto 
tuntininkės s. Lionės Vilimienės ir 
Chicagos' Ramanauskų “skilties”. 

kiečių visuomenei ji pristatė lietu
viškąjį gintarą suruošdama gražias 
parodas, demonstravo ir margučių 
marginimą.

L. Kanto nuotraukos montaže 
sesė Vilimienė Vilniaus dienos 
parodoje.

■ CHICAGO
IŠ VIENO TUNTO - DVIEJU 
TOLIMU RAJONU VADAI

Tris kart į metus visi kartu susi
renka keturi Chicagos skautų ir 
skaučių tuntai. Apie 500 kasmet 
stovyklauja Rako stovykloje, tūks
tantinė minia susirenka į Kaziuko 
mugę ir panašios gretos šv. Jurgio 
sueigai. Vienos tokios progos 
metu - šv. Jurgio sueigoje daly
vavo svečias iš labai toli - Ramiojo
vandenyno rajono Vadas s. Vidu
giris iš Los Angeles.

Bekalbant paaiškėjo, kad abu 
sueigoje dalyvaujantys rajono va
dai yra iš vieno tunto. “Šis jaunuo
lis buvo skautukas mano tunte 
Vokietijoje”, sako v.s. P. Nedas, 
Vidurio rajono - Vadas. “Kaip 
auginai - taip ir turi”, pagalvojau. 
Labai gražus atpildas skautui 
vadovui už įdėtą darbą; malonu 
džiaugtis ir buvusiam tuntininkui 
ir skautukui - abiems dabar einan
tiems rajono vadų pareigas.

Klausinėju brolį Vidugirį apie 
Los Angeles skautiškąjį gyvenimą. 
Jis džiaugiasi saviškiais ir tuoj 
parodo pluoštą nuotraukų. Neatsi
lieka ir brolis Nedas - ir jis džiau
giasi.

LOS ANGELES

Jau visi, metai, kaip s. L. Vili
mienė yra Palangos tuntininkė. 
Šalia skautiškos veiklos, sesė 
Lionė ypatingai pasižymi lietuvių 
liaudies meno puoselėjimu. Kiek
vienoje stovykloje ji moko skautes 
įvairių rankdarbių: austi, siuvinėti, 
marginti margučius ir pan. Ameri

Kai davė paukštytės įžodį ma
žiausia skautininkų Ramanauskų 
dukrelė Renata, šventėje dalyvavo 
visa šeima. Ta proga s. G. Plačas 
padarė jų nuotrauką, nes sunku 
pagauti juos visus vienu kartu. 
Skautiškosios Ramanauskų “skil
ties” “skiltininkas” s. Liudas einąs 
įvairias pareigas Lituanicos tunte, 
prieš Kaziuko mugę pasidaro rei-
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kalingiausias žmogus ir Lituanicai 
ir Aušros Vartams, nes kas gi 
geriau sutaikys žvakides, ar pa
ruoš koplytstulpius? s. Albina - 
buvusi Aušros Vartų tuntininkė, 
kurią vadinome dar ir keliaujančia 
tuntininkė dėl jos dalyvavimo su
važiavimuose ir ypatingai Gintaro

Į CHICAGO

^-Dvyliktojo Lituanicos tunto tun- 
tininko s. S. Miknaičio lydimas, pro 
Mindaugo draugovę praeina Chi- 
cagos skautų įsteigėjas v.s. L. 
Grinius.

J. Tamulaičio nuotr. 

mokykloje, šiuo metu yra Rako 
stovyklavietėje tunto administra
torė, Vidurio rajono sekretorė.

Nuotraukoje iš k. skautė Indrė, 
paukštytė Renata, skautė akade
mike Asta, skautininkai Rama
nauskai ir skautas vytis Donatas.

“Mūs draugovė Gedimino, viską 
mato, viską žino!"

Lituanicos tunto, Gedimino 
draugovė su vadovais; iš k. Palu
kaitis, viduryje draugininkas s.v. 
ps. D. Tijūnėlis ir s. T. Remeikis.

J. Tamulaičio nuotr.

NORDJAMB '75
s.v.sl. V. Zinkus

Gruodžio mėn. 1974 m. man buvo 
pranešta, kad atitenka labai kilni 
pareiga - iš Anglijoje gyvenančių 
lietuvių skautų esu išrinktas daly
vauti 14-toje Pasaulio skautų 
Jamboreeje, Norvegijoje.,: Grįžda
mas mintimis į tą dieną, prisimenu, 
kad netekau žado. Ne tik dienas, 
bet ir ištisas savaites galvojau, kol 
apsipratau su mintimi - dėvėsiu 
lietuvių skautų uniformą, bet Lie
tuvos vėliavos iškelti negalėsiu.

Žiemos mėnesiais teko arčiau 
susipažinti su mano būsimu kon
tingento vadovu ir anglais skau: 
tais, kuriems priklausysiu. Artėjo 
Velykų atostogos. Mūsų grupė iš
vykome į Peak District stovyklą 
pratimams. Saulė švietė kaip 
pavasarį, bet žemę dar puošė snie
gas. Pagalvojome: Jamboree bus 
šiaurės krašte - gerai, kad jau 
namie tenka šaltame ore stovyk
lauti. Šioje velykinėje stovyklėlėje 
man buvo pavesta vadovauti anglų 
skautų skilčiai.

Liepos mėnesį įvyko dar viena 
pasiruošimo stovykla Stafford
shire. Oras karštas, saulė spigino. 
Kaip vėliau teko patirti - šios sto
vyklos oras mus ruošė Norvegijos 
karščiui!

Išaušo liepos 29-toji - tai diena, 
nuo kurios pradėsime skaičiuoti 
dešimtį įdomiųjų Jamborees dienų. 
Keturiasdešimt skautų su vadovais 
susitikome East Midlands aero
drome. Su mumis vyko skautai iš 
Birminghamo, Nottingham© ir 
Leicesterio apylinkių. Kelionė lėk
tuvu buvo neįdomi, užtruko 1 vai. 
ir 50 min. Norvegijoje nusileidome 
12:20 vai. Surinkę daiktus ir su
tvarkę v dokumentus, sėdome į 
autobusus ir išvykome į Lille
hammer. Prie didžiųjų stovyklos 
vartų atsiradome 3 vai. po pietų. 
Pamatę tą didžiulę areną, mūsų 
skautiški vienetai iš Derbyshire ir 
Staffordshire ’ (80 skautų) ‘pasijuto 
visai mažyčiai prieš tokią didybę.’O
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ar galite suprasti, kaip jautėsi tas 
vienas lietuviukas tuo metu? Tuoj 
prie mūsų prisistatė graži norvegė 
skautė apsirengusi oranžinės spal
vos marškiniais (tai stovyklos tar
nautojų spalva), pasakė pasiimti 
daiktus ir žygiuoti i savo pasto
vyklę. Saulė kaitino galvas, o mes, 
vėl užsidėję savo kuprines, pasilei
dome į 2 km. kelionę. Gerokai nu
vargę pasiekėme savo pastovyklės 
TENO 02 administracijos būstinę.

Numetę kelionės drabužius puo
lėme prie darbo. Atrodė, lyg pala
pinės būtų pačios pakilę nuo že
mės. Mūsų pirmoji vakarienė buvo 
makaronai ir kotletai, kurie nuo 
lėkščių labai greitai dingo. Jau 
buvo 8 vai. vakaro, o karštis vis 
dar buvo vos pakeliamas. Apie 9 
vai. išgyvenome labai gražų saulė
leidžio spektaklį. Bet tas dar ne
buvo poilsio ženklas, tik paragini
mas dar daugiau padirbėti. Apie 11 
vai. pasidarė per tamsu tvarkytis. 
Tyla apgaubė pastovyklę.

Sekantį rytą deginanti saulė mus 
pažadino pirmai pilnai Jamborees 
dienai. Apsidairę buvome pri
blokšti naujo reginio - tiek daug 
skautų iš įvairių valstybių prigu
žėjo per naktį. Mūsų rajonas buvo 
TENO pastovyklės pakraštyje, tai 
galėjome matyti ir NORDKAPP 
pastovyklę. Ten stovyklavo anglų 
Troop G, jie buvo kaimynai su 
Airių skautais, kitu Britų vienetu, 
amerikiečių daliniu ir keliomis 
palapinėmis iš Madagascar. Per 
kelią mūsų kaimynai buvo norve
gai ir vėt amerikiečiai. Nottingha- 
mo ir Leicesterio daliniai stovykla
vo amerikiečių pašonėje. Dar to
liau galėjome matyti Australijos, 
Sudano, Vokietijos, Marocco, Šve-

s.v.sl. V. Zinkus

20

dijos, Venezuelos vienetus ir vėl 
daugybę amerikiečių, kurių spe
cialiai atsivežtos raudonos palapi
nės visur švietė kaip aguonos.

Liepos 30 d. išžygiavome į 
centrinę areną, kurios vardas buvo 
ALTHING, oficialiam Jamborees 
atidarymui. Kai visi susėdome, 
susidarė milžiniškos kairės rankos 
forma - Jamborees simbolis. Dar 
savose pastovyklėse gavome nau
jus kaklaraiščius, kuriuos tam 
tikru laiku visi turėjome užsidėti. 
Pasaulio Skautų Biuro Generalinis 
Sekretorius Lazo Nagy, mus pa
sveikino ir pakvietė Norvegijos 
karalių Olav V atidaryti Jamboree. 
Tuo momentu pakilo visos vėlia
vos, ugnį iš pereitos Jamborees 
Japonijoje perdavė japonas skau
tas, mes tuo momentu užsirišome 
kaklaraiščius ir tapome stovyklos 
nariais. Į dangų pakilo 109 balio
nai - jie atstovavo Jamboreeje 
dalyvaujančias tautas. Tuo pačiu 
laiku didžiulis balionas skrido per 
aikštę, o jame - Lažo Nagy. Su
skambo Jamborees daina.

Kad visi dalyviai greičiau susi
pažintų buvo ruošiama arbatėlė. 
Jau prieš išžygiuojant iš pastovyk
lės gavome korteles su 4 kitų tautų 
skautų vardais. Kortelės numeriai 
nustatė, kas ir kaip prie arbatėlės 
turi prisidėti. Taip visą popietį 
praleidome rišdami draugystės 
mazgą su puoduku arbatos. Man 
teko keliauti su vienu venezuelu, 
norvegu, britu ir, žinoma, ameri
kiečiu. Rašau “žinoma”, nes ameri
kiečiai buvo visur, kur tik pažiūri.

Kiek privargęs grįžau į savo 
“namus”. Nustebau pamatęs dau
gybę tautų skautų mūsų pastovyk- 
lėje. Turgus, pavadintas “Badge
swopping”, vyko visu smarkumu. 
Tai yra' sena tradicija. Kiekvienas 
skautas vykdamas į Jamboree 
atsiveža visokių savo krašto skau
tiškų ženklų - “badges”. Visi sten
giasi išsikeisti kaip galima daugiau 
įvairių ženklų. Čia mažos tautos 
yra laimėtojos: mažai tėra jų narių- 
mažai ženklų ir tada būna aukštos 
“kainos”. Taip ir mano keli turimi 
mūsų sąjungos uniforminiai skydai 
buvo brangūs ir man davė gerą 
derlių. Tokiomis progomis skautai 
susipažįsta su kitomis tautomis, jų

Mano kontingento vartai, Pasto- 
vyklėje TENO. Lietuviškoji Vytis, 
kopija mūšy, skautiško ženklo, kurį 
dėvime ant rankovės, randasi 
aukštai viduryje. Kairėje kampe 
V.S. P. Molis.

skautavimu. Juokingiausia būna, 
kai tokios prekybos metu negali 
susikalbėti ir iš tolo žiūrint gal 
keistai atrodo, bet kai pats į tą 
įsiveli - tai labai rimta prekyba.

Mūsiškė TENO pastovyklę buvo 
viena iš dešimties. Kitų vardai, 
paimti iš šiaurės kraštų kalnų, 
upių, apylinkių pavadinimų, buvo: 
SILJAN, NORDKAPP, TRELLE- 
BORG, HEKLA, SKANE, JUR- 
MO, DOVRE, SAREK, LILLE- 
BELT. Kiekviena pastovyklę turė
jo savo administraciją, krautuvę, 
paštą, telefonus ir banką. Visi už
siėmimai vyko pastovyklės ribose. 
Tai reiškia, kad nesivaržė tauta 
prieš tautą, ar skiltis prieš skiltį, 
bet skautas su skautu. Užsiėmimų 
laiku skiltys susidarė iš visokių 
tautų skautų. Didesnės grupės tu
rėjo progos pasirodyti ir kaip 
tautos - teatro arenoje.

Po vakarienės vėl subruzdome 
prie darbo; dar norėjome užbaigti 
vartus. Mūsų kontingento vartus 
puošė skydai. Anglų vienetų skydų 
tarpe prisiglaudė ir mūsų lietuviš
ka vytis, mūsų skautiškos unifor
mos ženklas dėvimas ant rankovės. 
Jo repliką ant medžio paruošė p. F. 
Ramonis.

(Bus daugiau)
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OMAHA r

PRERIJOJ BUJOJA
■ RŪTA, LELIJA

OMAHOS SESĖS IR BROLIAI 
“ČIURLIONIO” STOVYKLOJE

Pietinėje Dakotoje prie Lewis ir 
Clark ežero iškilo “Čiurlionio” sto
vykla. Čia savo 25 metų sukaktį 
šventė Omahos Vinco Kudirkos 
vietininkijos broliai ir Neries tunto 
sesės. Stovyklavome nuo birželio 
28 d. iki liepos 12 d.

Stovyklos viršininkas buvo vie
tininkas ps. Jonas Šarka, komen
dante - tuntininkė s. Irena Lilei
kienė. Skaučių “Vilties” pasto- 
vyklei vadovavo ps. Marta Šarkie- 
nė, komendante vyr.sk.sl. Teresė 
Gaidelytė. Skautų pastovyklės 
“Vytis” vadovas buvo ps. Jonas 
Lileikis, komendantai - skautai 
vyčiai kandidatai Ričardas Ar- 
nauskas ir Rimas Reškevičius.

Stovyklos šeimininkės buvo V. 
Prišmantienė, M. Radžiūnienė ir 
D. Totilienė, tiekėjai - A. Reškevi
čius ir A. Totilas. Kur reikėjo - 
visur padėjo s.v.v.sl. Romas Mic
kevičius.

♦—------------—
1 Dvasioj Vadas ir stovyklos Vir
šininkas uždega pirmąjį laužą.

2 Sesė Marta

3 Skautiškoji mokykla

4 Oja, o ja, iškylaujant...

5 Sesė Irena

6 Čiurlionis tolimam krašte...
7 Visi iš eilės eis per tiltą.

8 Aliukas pagavo žuvį.

9 Ryto saulė pasitiks vėliavų 
.. aikštėje.

10 "Uncle.John”

11 Laužai liepsnoja 25-kis metus!

vyr.sk. T. Gaidelytės nuotraukos

Stovykloje turėjome ir svečių - 
tai brolis Gediminas Leškys su 
dukrele Indre ir sūnum Algimantu 
iš Los Angeles. Brolis Gedas mums 
papasakojo apie skautų veiklą ir 
lietuvių gyvenimą Californijoje. Iš 
Chicagos su mumis stovyklavo 
Aušros Vartų t. vyr.sk. Vilija Va- 
karytė. Sesė Vilija dirbo su paukš
tytėmis.

Stovyklos dienos bėgte prabėgo. 
Mokėmės, dirbome, linksminomės. 
Brolis viršininkas mokė topogra
fiją, ėjome patyrimo laipsnių pro
gramas, už palapinių tarp medžių 
ištempėm virvinį tiltą, kuriuo pra
ėjo ne tik skautai, bet ir svečiai. 
Vieną dieną visa stovykla iškeliavo 
iškylon, o kitą dieną - plaukėme 
laiveliais. Susimąstymo dienoje 
kalbėjomės apie šių dienų religiją, 
išklausėme šv. Mišias. Įvairios 
varžybos tarp abiejų pastovyklių 
išjudino sportininkus ir nesportuo

CHICAGO

Naujos geltonšlipsės Aušros
Vartų t. Neringos draugovėje. Šiandien mes duosime skaučių 
Antroje eilėje antra iš kairės tun- įžodį.
tininkė ps. fil. I. Žukauskienė, A. Vaičiulienės nuotr.
trečia - draugininke si. Rita Zu- 
brickaitė.

jančius ir buvo labai linksma. 
Naktinėje iškyloje gyvenome be 
palapinių ir jautėmės kaip seno
vėje.

Jubiliejinė šventė įvyko liepos 
5 d. Kartu su mumis pasidžiaugti iš 
Omahos atvažiavo daug svečių. Šv. 
Mišias atnašavo skautų dvasios 
vadas s. kun. L. Musteikis. Vilkiu
ko įžodį davė Aliukas Prišmantas 
ir Marius Braun.

Dėka mūsų pasišventusių vado
vų, mes galėjome turėti tokią gra
žią stovyklą. Jie atsisakė savų 
atostogų ir tą laiką praleido su 
mumis. Stengsimės būti jiems ma
lonūs ir geri, kaip skautams, kad 
pridera. Dėkojame taip pat ir mūsų 
tėveliams ir rėmėjams, kurie 
mums suteikė galimybę suruošti 
savą stovyklą, parsivežti iš jos 
daug patyrimo ir puikių prisimi
nimų.

vyr.sk.sl. T. Gaidelytė
Neries t. Omaha

22

22



BOSTON

Ir jaunesni ir vyresni Bostone 
klausosi pašnekesio. Vilkiukai: R. 
Lizdenis ir L. Jauniškis, vyres
nieji: V. Dilba ir L. Dabrila.

NEW HAMPSHIRE

Kalnai ir tolumos patraukė 
“Tėviškės" vietininkijos skautus.

ps. M. Banevičiaus vadovaujami 
Hartfordo broliai skautai iškylavo 
New Hampshire kalnuose. Prie 
iškylos surengimo prisidėjo ir 
s.v.v.si. S. Zabulis. A

Už nuolatinę pagalbą Clevelando 
skautų rėmėjui p. VI. Šnioliui dė
koja Neringos t. tuntininkė'V.s. N. 
Kersnauskaitė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando Neringos tunto sesės 
su viešnia iš Australijos - B. 
Vikniūte.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Linukas sako Aušrelei:
- Mano tėtis inžinierius. O tavo 

tėtis kas?
- Mano tėtis Vytautas!

***

Pasakyk greitai: šešios žąsys su 
šešiais žąsyčiais.

- Kaip vadinasi tos būtybės, ku
rios gerai jaučiasi sausumoje ir 
vandenyje?
- Jūrų skautai.
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