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Lapkritis yra ypatingas mėnuo. 
Lietuvių Skautų Sąjunga švenčia 
savo gimtadienį. Sveikiname m,ūsų 
mielą Pirmūną prieš 57 metus su
šaukusį pirmąją lietuvių skautų- 
skaučių skiltį, dėkojame lietuvišką 
skautybę išeivijoje atgaivinusiems 
ir džiaugiamės jaunimu.

***

Šį mėnesį prisimename ir tuos, 
kurių nebėra mūsų tarpe. Vienu ar 
kitu metu liūdesys buvo apgaubęs 
mūsų skautiškąją šeimą.

***

Pernai metų, lapkričio mėn. 
Skautų Aide buvome įdėję lipdy
tiems šiaudinukams raštų lapą. Po 
Kalėdų gavome nuotrauką su prie
rašu: “Tik skautai gali taip elgtis - 
dalytis visakuo su savo artimu. 
Ieškojau šiaudinukų raštų ir radau 
juos Skautų Aide. Grįžus iš ligoni
nės, visą mūsų šeimos sielvartą 
sulipdžiau į septynis šiaudinukus, 
kurių, deja... Vytelis nebematė...”

***

Pereitą mėnesį Skautų Aido 
'administratoriui paskambino pašto 
įstaigos tarnautojas ir paklausė ar 
gali kurį nors rytą atvažiuoti pa
tikrinti Skautų Aido dokumentus 
ir bylas. Kai s. A. Orentas atsakė, 
kad tai padaryti bus galima tik 
vakare, jam grįžus iš tarnybos, 
pašto tarnautojas labai nustebo. 
Kaip čia dabar - nei administracijos 
raštinės, nei apmokamų tarnau
tojų... Reikėtų gal ir mums patiems 
prisiminti kartais seses ir brolius 

draugininkus, kurie kas sekma
dienį (be algos) pašvenčia jaunes
niems, vyr. skaučių, skautų vyčių 
ar skautininkų būrelius, kurie 
remia ar išlaiko mūsų vienetus ir 
visus kitus vadovus, kurie dar vis 
tempia šį vežimą... be algos.

***

Nuo sausio mėnesio Skautų Aido 
vyr. redaktore bus v.s. S. Jelio
nienė, 6111 So. California Ave., 
Chicago, Hl. 60629. Prašau įsidė
mėti sesės Sofijos adresą ir visą 
redakcijai skiriamą medžiagą siųsti 
jai.

Budžiu!

A. Namikienė

SKAUTU AIDO 
RĖMĖJAI

s. A. Glodas iš 1973 m. Jubiliejinės 
stovyklos likučių Skautų Aidui atsiunt 
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Svečiai pirmame liet, skautų 
lauže: kairėje v.s. O. Žailskienė, 
dešinėje Liet. Gen. Konsulas P.
Daužvardis.

GIMSTA ŽALGIRIS

Su dešimties jaunuolių būreliu 
pradėjęs, brolis Grinius Chicagos 
skautams vadovavo iki 1949 m. 
pabaigos.

Tunto oficialus steigimas įvyko 
1949 m. rugpjūčio 25 d. Tos dienos 
Chicagos Brolijos vadijos posėdžio 
protokole skaitome:

“Dalyviai: v.si. L. Grinius, ps. A. 
Grina, v.si. G. Vėžys, v.sl. E. Šla- 
kaitis, v.sl. R. Mieželis, v.sl. V. 
Kizlaitis, si. V. Šliūpas, psl. A. 
Zailskas, v.s. K. Palčiauskas, s. A. 
Snobaitis, v.sl. V. Adamkavičius 
(be pareigų).

Posėdis pradėtas vsl L. Griniaus 
pranešimu, kuris supažindino da
lyvaujančius su nauja galima skau
tų organizacijos struktūra, siūly
damas sudaryti skautų tuntą Či
kagoje.

Supažindinus dalyvaujančius su 
Čikagos skautų kūrimosi istorija, i 
pranešta apie Vyriausio Skauti
ninko įsakymą, skiriantį vsl L. Gri
nių JAV rajono vadeiva.

Svarstyta: tunto steigimo klau
simas. Nutarta: laikantis LSS sta
tutu, įsteigti Čikagos skautų tuntą 
nuo š.m. VIII.25.

Svarstyta: tunto vadovybės su
darymas. Nutarta: Tuntininko pa

reigas eina Rajono Vadeiva. Tunto 
iždininkas G. Vėžys, tiekimo sky
riaus ved. pi. A. Zailskas, tunto 
adj. skyrimas atidėtas sek. posė
džiui".

Už keleto dienų, rugpiūčio 29, 
gaunamas Tar. P-ko K. Palčiausko 
oficialus sveikinimas, įsteigus tun
tą. Tuo pačiu Grinius raginamas 
sukviesti steigiamąją skautininkų 
sueigą. (Tokia buvo sušaukta rugs. 
10 d. Don Varno veteranų posto 
patalpose. Vadovybėn išrinkti vs 
E. Korzonas, kun. J. Panavas ir ps. 
M. Budrienė).

Įdomus yra ir tunto pavadinimo 
atsiradimas. Rugpiūčio 31 d. posė
dyje buvo pasiūlyti šie vardai: 
Tauras, Rambynas, Tėvynė, Dai
nava ir Vilnius. Pradžioje buvo pa
likti du pavadinimai: Rambynas ir 
Tėvynė, tačiau galop nutarta, kad 
ir tunto vienetai juos apsvarstytų 
ir įteiktų po vieną savo siūlymą. 
Sekančiame posėdyje balsavimo 
būdu tuntui buvo išrinktas žal- 
GIRIO pavadinimas. Šis buvo už
registruotas pas Vyr. Skautininką 
v.s. V. Čepą ir tuometinį PLSS 
Tar. P-ką.

Rugsėjo 8 d. pranešime Vy. 
S-kui skaitome, jog Chicagos brolių

~~lT-rūvcs I
NAC.ON"1Nli 
M MAZ -30 |

Laisvalaikis pirmoje Chicagos 
brolių iškyloje prie Tremonto.

draugoves sudaro 102 skautai.
Tai vis pageltusių puslapių cita

tos - primirštos ir apibertos laiko 
dulkėmis, o Chicagos brolių ket
virčio šimtmečio veiklos apybraižą 
parašyti reikia.

Pradedame kelionę su jaunuoju 
Žalgirio tuntu.

Tunto vadiją, kaip skaitome 
referate skautininkų ramovės su
eigai (rugs. 10 d.), sudarė: tunti- 
ninkas (arba “einąs tunt. parei
gas”) vsl'. LIŪTAS GRINIUS, 
adjutantas psl. A. Zailskas, dvasios 
vadovas kun. J. Vaišnys, SJ, tieki
mo skyriaus vedėjas vytis R. 
Orentas, iždininkas vytis v.sl. G. 
Vėžys ir vienetų draugininkai.

Šalia gana dažnų sueigų, kurios 
judriai vyko jau ir prieš tunto 
įsteigimą, dalyvauta Tautos Šven
tės minėjime ir... suruošta pirma 
jaunojo tunto istorijoje iškyla - 
stovyklėlė. Rugsėjo 2-4 dienomis 
vykta į valstybinį parką prie Zion, 
III., turėta trys palapinės ir virimo 
priemonės, tėvas J. Vaišnys laikė 
pamaldas; dalyvavo 16, daugumoje 
Gelež. Vilko d-vės skautų.

Judri 1949 metų imigracijos 
banga sutraukė Chicagon ir geroką 
būrelį skautininkų, kurie Tautos 
Šventės proga susirinkę steigia- 
mojon sueigon (bene rugs. 10 d.). 
Ten iškilus tuntininko klausimui, 
sueiga pavedė trims skautinin
kams - A. Augustinaičiui, B. Gurė- 
nui ir A. Kereliui - suorganizuoti 
tunto vadovybę.
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L. Grinius. B. Gurėnas. St. Rudys

Šiame pereinamajame laikotar
pyje įvyko dar viepas svarbus 
dalykas - tėvų talkos užuomazga. 
Tai spalio 23 d. skautų tėvų-rėmėjų 
susirinkimas, sukviestas p. Kr. 
Grinienės. Laikina valdyba suda
ryta iš p.p. Kr. Grinienės, Em. 
Baltrušytės ir J. Bliūdžiaus.

1949 gruodžio 18 d. Žalgiris per
duodamas antrajam tuntininkui s. 
BRONIUI GURĖNUI. Dėl istorijos 
verta pažymėti, jog naujasis tunti- 
ninkas irgi pasirašo “laikinai einąs 
tunt. pareigas”. Visi By Laws 
įteikti tuo pačiu metu ps. A. 
Augustinaičiui.

1950 sausio 2 d. paskelbiamas ir 
pirmasis oficialus brolio B. Gurėno 
įsakymas. Vadiją sudarė: tuntinin-

P. Nedas

kas - s. B. Gurėnas, adjutantas - ps. 
Alf. Kerelis, ūkio vedėjas - ps. A. 
Augustinaitis, dvasios vadovas - 
Tėvas J. Vaišnys, S.J., skautų 
skyriaus vedėjas - ps. A. Grina, 
skautų vyčių skyriaus vedėjas - 
v.sl. E. Vilkas, spaudos vadovas - 
v.sl. A. Valatkaitis, parengimų va
dovas - ps. A. Karnavičius, švieti
mo vadovas - ps. A. Mileška, choro 
vadovas - si. J. Gutauskas, iždinin
kas - si. G. Vėžys, ryšininkas su 
B.S.A. - s. A. Flateris ir tiekimo - 
ps. A. Orentas.

Vienetai kūrėsi Marquette par
ke, Bridgeporte ir kitose miesto 
dalyse. 1950 vasario 19 d. įsisteigia 
ir jūr. skautai. Pirmasis vienetas - 
kpt. M. Kukučio laivas, kurio vadu

V. Petrauskas

buvo v.valt. E. Jasiukaitis. Visiems 
naujiems vienetams, o ypač skil
tims, reikėjo vadovų. Taigi, pirma
sis tuntininko rūpestis ir buvo va
dovų kursų organizavimas. Chica- 
ga vienu požiūriu tikrai laiminga: 
mieste turėta prityrusių “vilkų”, 
kaip skautininkai Jurkšas, Kliorė, 
Kviklys, Palčiauskas ir kiti, kurie 
sutiko vesti bei dėstyti vadovų 
kursuose. Brolio Gurėno žodžiais 
tariant: “Kursai buvo sėkmingi, 
nes susirinkdavo iki 60 skautų-čių. 
Nemaža jų dalis vėliau tapo gerais 
vienetų vadovais. Jeigu ir nevisada 
atsiekdavome šimtaprocentinio 
skautiško lavinimo, šie skiltininkų 
bei draugininkų kursai pasitarnavo 
mums ir kitu požiūriu: suėjimas

yt Lesnšauskas
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suteikdavo jaunimui entuziazmo 
dirbti, atsinaujinti, pabendrauti ir 
žaisti lietuviškoje aplinkoje”.

Kitas įdomus jaunojo tunto reiš
kinys, tai choro, taut, šokių grupės 
bei sporto sekcijų susiorganizavi- 
mas. Anuomet naujiems ateiviams 
pradėjus per Atlantą išion pusėn 
keltis, įprastinių sportb, choro ar 
kitų ratelių, atitinkančių naujųjų 
emigrantų dvasią, dar nebūta, tad 
tunte tos šakos atsirado sponta
niškai.

1951 m. sausio 5 d. Žalgirio tunto 
pavadinimas pakeičiamas į LITU- 
ANICĄ.

Pirmasis oro skautų vienetas - 
Dariaus ir Girėno d-vė - įsteigta 
1953 m. kovo 6 d. Pirmasis draugi
ninkas ps. E. Zabarskas.

Sėkmingai veiklai išplėsti reika
lingas ir stiprus finansinis užnuga
ris, todėl tuntininko imta galvoti 
apie pastovų visuomenės junginį 
Chicagos skautams remti. Pasi
kvietus s. V. Vijeikį, abu skauti
ninkai ėmėsi ir šios srities. Vijeikis 
paruošė ir išspausdino reklaminę 
brošiūrėlę MŪSŲ EILĖS AUGA, 
kuria visuomenė buvo kviečiama 
ateiti skautams talkon. To pasek
mėje atsirado ir Skautams Remti 
Draugija, įsisteigusi 1954 m.

Pirmuosius Chicagos skautų-čių 
žingsnius įvertino ir pavieniai 
mecenatai. Jų pirmuoju laikytinas 
Amerikos- lietuvis Pranas Bastys, 
nuoširdžiai supratęs skautų para
mos reikalingumą. Jis 1953 m. savo 
puikioje Wisconsino vasarvietėie 

prie Pewaukee ežero leido mūsų 
skautams-ėms stovyklauti, privedė 
ten elektrą, vandentiekį, net parū
pino patalynę ir kt. patogumus.

Skautininkas B. Gurėnas tuntui 
vadovavo su vienerių metų per
trauka, kurios metu (1951.X - 
1952.X.) tuntą vedė s. STASYS 

.RUDYS, trečiasis Lituanicos tun- 
tininkas. Tai irgi prityręs vadovas, 
ėjęs įvairias pareigas Brolijoje bei 
redagavęs skautišką spaudą. Ma
lonu prisiminti, jog anuo sunkiu 
tunto kūrimosi laiku, kada vargin
gais būdais telktas inventorius, o 
vienetų sueigos kampininkavo 
užeigų salikėse, s. S. Rudys užleido 
savo bute kambarį, skirdamas jį 
skautų būsto reikalams.

Vienas didžiųjų tuntininko dar
bų - Medvėgalio stovyklos prave
damas. Ją organizuoti buvo nepa
prastai sunku, nes dar vis neturėta 
pakankamai inventoriaus ir prity
rusių vadovų. Todėl- ir stovyklai 
vadovavo pats tuntininkas, talki
namas brolių R. Mieželio, J. Šal- 
čiūno, V. Mantauto, V. Valatkaičio 
ir kitų. Medvėgalio stovykla, nors 
p. Jonyno sode ir teko pakariauti 
su uodais, buvo nuotaikinga. Įsigy
tas nemažas stovyklinis patyrimas 
ir paskatinimas tolimesnei veiklai.

Sekančią kadenciją Lituanicą 
valdė ketvirtasis tuntininkas s. 
PRANAS NEDAS (1955-1958). 
Brolis Pranas atėjo su perimtu iš 
kitų tuntininkų didžiuoju rūpesčiu: 
vasaros stovyklavietės ieškoji
mas. Tačiau laimingu būdu šis rū

pestis išsisprendė jau sekančiais 
1956 metais, kai p. P. Rakas pado
vanojo Chicagos lietuvių jaunimo 
reikalams 80 akrų miškingą plotą 
Custeryje, Mich. Nuo to laiko tunto 
stovyklos vyksta minėtoje Camp 
Rakas stovyklavietėje.

Paminėtini šio laikotarpio įvy
kiai: vestos skautų radijo valandė
lės per Margučio programą, leista 
skautų žurnaliukas Gairės, išleis
tas 122 psl. dainorėlis “101 Daina”, 
įvykdyta didesnių tunto iškylų į šv. 
Šeimos ūkį, liet, selaziečių sodybą 
prie Cedar Lake ir kitur.

1955 vasario mėn. visi jūr. skau
tų vienetai iš Lituanicos pasitrau
kė, įsteigdami Baltijos jūrų skautų 
tuntą.

Didžiausias Lituanicos spaudos 
darbas - tai aštuonerių metų proga 
pasirodęs leidinys “Lituanica”, 62 
psl., red. ps. V. Šliūpas.

1955 m. kovo 20 įvyko tunto 
penkmečio minėjimas, į kurį apsi
lankė Tarybos P-kas v.s. V. Čepas 
ir Brolijos Vyr. S-kas v.s. St. Kai
rys. Šia proga pašventinta nauja 
tunto vėliava; “kūmai” buvo p.p. 
Biežienė ir inž. Pavilčius. Vėliavos 
įsigijimą finansavo Liet. Inžinierių 
Sąjunga.

Nuo 1958 rugsėjo 21 d. Lituani
cos vairą perėmė penktas tunti
ninkas ps. VYTAUTAS PE
TRAUSKAS, kuris Chicagos 
skautų kūrimosi dienomis buvo 
pirmosios skilties skiltininkas, vė
liau vyčių draugininkas ir tunt. 
pavad.

V. Kučas K. Cijūnėlis M. Jakaitis
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Z. Jaunius

Pareigose išbuvo vienerių metų 
kadenciją, pats vadovavo vasaros 
stovyklai Rako ąžuolyne. Įdomu šia 
proga prisiminti kai kuriuos mo
mentus, kurie anuomet, brolio Vy
tauto nuomone, stabdė pilnutinį 
skautišką veikimą: a) Mažas tėvų 
susidomėjimas skautų darbu,
b) Patyrimų programos nepritai
kytos Amerikos miestų gyvenimui,
c) Draugininkų trūkumas, d) Su
silpnėjusi skilčių veikla.

ANTRAS
□ESVC’Vtls V

Antrasis tunto dešimtmetis pra
sideda dviejų Viktorų tarpuval- 
džiu. Tai broliai Lesniauskas ir 
Kučas, kurių pirmasis Chicagon 
persikėlė iš Argentinos (ir ten jis 
buvo vienas liet, skautų organiza
torių), o antrasis - Kučas - iš 
Australijos (kur jis dar pakeliui į 
ančiasnapių žemę, jau laive, orga
nizavo ratelį apjungiantį pabaltie- 
čius skautus). 1960 gruodyje sutin
kame abu Viktorus jau Lituanicos 
tunte: s. VIKTORĄ LESNIAUS- 
KĄ tuntininko pareigose, o brolį 
Kučą draugininko pareigose.

Vėliau, skautininkui Lesniauskui 
dėl ligos pasitraukus, tuntininko 
pareigas perėmė ps. VIKTORAS 
KUČAS, Lituanicos septintasis. 
Na, ir šių metų stovykla prisimin
tina tuo, jog stovyklos viršininkas

J. Paronis

buvo ne tunto narys, bet “impor
tuotas” iš kitur. Tai ps. Ant. Sau- 
laitis, jr., kuris pravedė geriausią 
iki šiol buvusių stovyklų. Ypatin
gas dėmesys buvo kreipiamas į 
pioneriją ir skautiškų programų 
praktišką panaudojimą.

Nuo 1961 gruodžio tuntininku 
pakviečiamas ps. KAZYS CIJŪ- 
NĖLIS (vadovavo iki 1965 spalio 
mėn.). Nebus suklysta, jei paminė
sime, jog brolis Kazys - iškiliausias 
Lituanicos vadovas, iškėlęs tuntą 
skaičiumi, praturtinęs inventoriu
mi, spauda aktyviai darban įjungęs 
tėvus. Ir tuntas išaugo, nusitęsda- 
mas per Chicagos didmiestį, per 
Cicero ligi Waukegano, ligi tolimo
jo Rockfordo. Įsibėgėjo Kaziuko 
mugių darbymetė: pradžioje pas s. 
V. Namiką, vėliau brolio Kazio 
visame bute, rūsyje ir garaže įsi
kūrė mugininkų “fabrikas”. Dar- 
buosna įtraukti vadovai, tėvai ir 
rėmėjai.

Bet pinigas ateina - pinigas 
išeina. Rajono ir jubiliejinės sto
vyklos, naujos palapinės, patyr. 
programų leidinys, - mugės pelnai 
tuoj investuojami į priaugančią 
kartą.

Tuntininko Cijūnėlio tarnybos 
lapas ilgas:

1) Perimta 60 narių, atiduota 
sek. tuntininkui 280 skautų. Vil
kiukų gretos peršoko šimtinę,

2) Tunte atkurti jūrų skautai, 
atkurta oro skautų draugovė,

3) Jaunimo Centre išrūpintas 
skautų būklas, centro patalpose 
įruoštos visuomenės informacijai 
stiklo spintos su skautų darbais bei 
eksponatais,

4) Perorganizuota stovyklavie
tės administracija, įjungiant į ją ir 
tėvų komiteto narius,

5) Išleisti spaudiniai: “Lituanicos 
tuntas - 15 metų”, sukakt. leidinys 
(Leidinys pakartotas įsegtais pus
lapiais ir Skautų Aide); Skaptų 
trečiojo patyrimo programos,

6) Suruoštas tunto penkiolikme
čio minėjimas.

Didžiausias tuntininko atliktas 
darbas - tai stovyklavietėje mo
dernaus pastato (virtuvės ir val
gyklos) išdygimas. Lėšos sutelktos 
iš mugių pelno ir dosnios Chicagos 
lietuvių visuomenės aukų. Įamži
nant šį tuntininko nuopelną, pasta
tas pavadintas Kaziuko Seklyčia.

Šis laikotarpis prisimintinas dar 
ir tuo, kad iš ankstyvesnių Litua
nicos gretų išrinktas LSB Vyr. 
Skautininkas. Tai s. E. Vilkas, 
skautų vyčių vadovas ir pirmosios 
tunto vadijos narys. Po jo kadenci
jos 1961-64, sekantis Vyr. S-kas vėl 
iš Lituanicos, būtent: j.s. B. Juo
delis, tunto jūr. skautų vadovas, 
daugelio jūrinės šakos kursų orga
nizatorius. VS pareigas ėjo 1964-7 
metais. Ir trečioji iš eilės Vyr. 
Skautininko lelijėlė tenka Litua- 
nicai: 1967-70 metais Brolijai vado
vavo ilgametis tunto vadijos narys 
ir mecenatas, skautiškos spaudos 
autorius ir leidėjas, daugybės Ka
ziuko mugės projektų kūrėjas, v.s. 
VI. Vijeikis.

Devintas Lituanicos tuntininkas 
ps. MODESTAS JAKAITIS, jau
nas amžiumi ir dvasia. Jo kadenci
joje jau pradeda reikštis jauni vei
dai, išaugę tunto eilėse. Tai busi
mieji tunto vadovai, pradedą 
perimti vadovavimo darbą. At
bunda skautai vyčiai, kuriasi nauji 
jaunųjų vyčių vienetai, išugdyti ii 
įvesdinti daugiausiai s. J. Paronic 
pastangomis.

Ir toliau gerinama Rako stovyk
lavietės Lituanicos rajonas: iš 
mugių įplaukų pastatomos moder
niškos prausyklos “Antkalniškių 
pirtis”, pasodinta virš šimto eglu
čių, praplėsti rajonai laisvesniam,
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stovyklavimui, įrengta garsiakal
bių sistema. Mugių sėkmė - tai 
tunt. pavad. ps. L. Ramanausko 
nuopelnas: brolis Liudas jas abu 
metus labai sėkmingai vedė.

Šioje kadencijoje - 1966 metų 
stovykloje - susikūrė ir garsusis 
Tauro Rago orkestras, dar ir dabar 
nenustojęs savo populiarumo.

Kita kadencijos naujiena: brolio 
G. Plačo iniciatyva pradėtas leisti 
V. Krėvės draugovės laikraštėlis 
“Skiltis”, šiuo laiku jau tapęs tunto 
laikraščiu. Pirmasis numeris išėjo- 
1966 sausio mėn. Tais pačiais me
tais prez. Smetonos jūr. budžių 
įgula, norėdama sutelkti lėšų nau
jiems laivams, pradėjo ruošti ru
denines visų Chicagos skautų-čių 
sporto šventes. Šios smagios rude
ninės pratybos tebevykdomos ir 
dabar.

Brolis Modestas tuntą vedė 
1965-67 m., o sekančias dvi kaden
cijas vadovavo s. JONAS PARO
MS (1967-69). Tunto metinės re
gistracijos: 1968 m. - 338 skautai, 
1969 m. - 376 skautai. Šalia įprasti
nių skautiškų pratybų, kaip suei
gos, iškylos, kursai ir pan., tunto 
nariai vyksta į vadovų suvažiavimą 
Dainavoje, paminėta 45 m. jūrų 
skautų sukaktis, gausiai dalyvauta 
Penktoje Taut, stovykloje, įvyku
sioje Rako stovyklavietėje - sto
vyklavo 227 tunto nariai. Broliai 
taip pat daug prisidėjo prie šios 
stovyklos paruošimo bei įvairių 
stovyklinių tarnybų. Aktyvi buvo 
ir tėvų talka; ypač daug darbo ir 
sumanumo įdėjo p. A. Jankūnas.

Paminėtina: stovyklavietei įsi
gyta dvi naujos moderniškos viri
mo plytos, toliau tebeleidžiama 
“Skiltis”, darnus bendradarbiavi
mas su sesių tuntais. Tunto vadijo- 
je dominuoja jauni, energingi, jau 
čia skautišką mokyklą išėję va
dovai.

Vienuoliktas tuntininkas - s. 
ZIGMAS JAUNIUS, antrasis 
“ateivis” iš Argentinos. Skautavęs 
Pietų Amerikoje bei ilgametis vil
kiukų vadovas Chicagoje, Lituani- 
cą brolis Zigmas perėmė 1969 m. 
rudenį. Tunto narių skaičius apie 
360. Vyksta toliau kasmetiniai 
skiltininkų kursai, vasaros stovyk
los, rudenį tradicinė j. budžių or-

S. Miknaitis.

ganizuojama sporto šventė.
Kaziuko mugės tobulėja lietu

viškos tautodailės dalykėliais ir 
darbų gausumu. Iš lėšų pagerinta 
stovyklavietė: prie prausyklos pri
statytas pastatas palapinėms lai
kyti.

Tėvų komitetams vadovavo p. 
Kinderis ir Grigoiienė, stovykla
vietės administratorius p. S. Ma
tutis.

Skautiškų pratybų srityje Li- 
tuanicos broliai laimėjo pirmą vietą 
Vid. Rajono ruoštame laužų pasi
rodymų konkurse. Vienetų vadovai 
dalyvavo rajono jaun. vadovų 
sąskrydyje Dainavoje. Vis tebelei
džiamas V. Krėvės laikraštėlis 
“Skiltis”, o šalia jo išdygsta Ram- 
byno draugovės “Sėkla”, nuo antro 
numerio pasikeitusi į “Rambyną”.

Lituanicos 25-sias įsikūrimo su
kaktuves švenčiame su dvyliktuoju 
tuntininku. Tai s. SIGITAS MIK
NAITIS, tuntui vadovaująs nuo 
1972 m. pradžios.

Tuntas vis tebeplečia savo spar
nus: viso šiuo metu veikia 20 drau
govių ir laivų, registruotų narių 
skaičius siekia arti 400 brolių. Keli 
tunto vienetai veikia už Chicagos 
miesto ribų. Tai Lemonte veikianti 
kun. Margio d-vė, Chicagos šiaur
vakariniame priemiestyje įsikūrusi 
Puntuko draugovė ir Cicero miesto 
Mindaugo d-vė.

Lituanicai didėjant, didėja ir va
dovų paklausa, todėl į šių paruoši
mą buvo kreipiamas ypatingas dė-

L. Kupcikevičius

mesys. 1972 ir ’73 metais vyko 
skiltininkų kursai (pravedė ps. G. 
Plačas), 1973 m. draugininkų kur
sai (programą suplanavo vs V. 
Statkus), 1973-74 metais pravesti, 
kartu su Nerijos tunto sesėmis, 
jūr. skautų buriavimo kursai (vedė 
vs B. Juodelis).

Pagrindinės tunto lėšos tebėra iš 
Kaziuko mugių įplaukų. Mugių 
ruošos darbai, ilgus metus vykdyti 
pas vs V. Vijeikį, nuo ’73 rudens 
persikėlė į s. V. Plioplio “Aro” 
įmonę. Brolis Plioplys apie 1960 
metus buvo suorganizavęs ir vado
vavęs skautų vienetui Rockforde, 
III.; vėliau, persikėlęs Chicagon, 
vedė Lituanicos vilkiukų d-vę, 
dabar tunto vadijos narys.

Mugės darbuose jaučiama stipri 
tėvų talka; tėvų k-to pirmininkė 
šiuo metu yra p. V. Grigoiienė.

Mugių pelnu ir toliau tobulinama 
savoji stovyklavietė. Saugumo su
metimais stovyklavietės elektros 
laidai įkasti žemėn, o šviesos nuo 
medžių perkeltos ant tam tikslui 
pastatytų stulpų. Šiais metais per
dažyti visi pastatai, o prie “Račiū
no greitkelio” išdygo žinyčia 
(skautininkų V. Vijeikio ir L. Ra
manausko projektas). Stovykla
vietę sumaniai administruoja ps. 
A. Pocius.

Vasaros stovyklos vyko kiekvie
nais metais: 1972 Džiuge dalyvavo 
190 skautų, 1973 Dariaus-Girėno 
stovykloje -140, šių metų sukaktu-
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vinėje 200 brolių su svečiais iš 
Detroito (23 skautai) ir Omahos (5 
skautai).

Gausiai dalyvauta ir 1973 Jub. 
Stovykloje prie Cleveland©: Litua- 
nicą atstovavo apie 110 brolių. 
Skautų pastovyklei vadovavo be
veik vien mūsų tunto vadovai.

Geresnei veiklai bei koordinaci
jai išvystyti, šalia draugovių ir 
skilčių sistemos, tunte įsivesta ir 
šakų skyriai, kaip vilkiukų skyrius, 
skautų skyrius, skautų lavinimo 
skyrius, jūr. skautų skyrius. Juose 
atitinkamų šakų vadovai sprendžia 
savo specifinius uždavinius, ruošia 
seminarus etc.

Vienas džiugiųjų Lituanicos 
reiškinių - tai jaunosios gretos. 
Vilkiukų ir bebriukų atžalynas šiuo 
metu išaugęs į 120 brolių būrį. Pa
žymėtini ir tunto draugininkai bei 
vadijos nariai, kurių daugumas, 
pradedant pačiu tuntininku, pasi

puošę akademinėmis juostomis. 
Tai karta, išaugusi jau po Lituani
cos sparnu.

Jau renkant šį leidinį, patirta, 
jog ateinančios kadencijos tunti
ninku yra pakviestas ps. LEO
POLDAS KUPCIKEVIČIUS, ilga
metis jūr. skautų vadovas, budys, 
sukaktuvinės tunto stovyklos 
v-kas.

***
r

Žengiant į 26-sius metus, duo
menys geri: brolių gretos vis didė
ja, vadovai tvirtėja, tėvų ir visuo
menės užnugaris stiprus; o kol 
Lituanicos brolių antrieji namai - 
tėvų jėzuitų vedamas Jaunimo 
Centras gyvuos, tikėtina, jog ir 
Lituanicos skrydis lietuviška - 
skautiška padange nelėtės.

brolis Zū
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PAUKŠTYČIU SUEIGA
PADĖKOS DIENOJE

Lapai nusidažė geltona, ruda ir 
rausva spalva. Pakilo vėjas, šaltas 
ir piktas, ir, nuplėšęs juos nuo me
džių, vaikė jau sustyrusius lapus 
po kiemą, po kelią, nešė per pievas 
ir sumetė juos į drumzliną ežero 
vandenį. Žmonės supakavo vai
duoklius, kaukuoles ir raganas į 
dėžes ir užkėlė viską į palėpes. 
Baigėsi ruduo.

Šiandien mes susirenkame drau- 
gininkės Linos bute paminėti Pa
dėkos Dieną. Ant stalo oranžinės 
žvakės, raudonos bruknės su kala
kutiena, namuose keptas arbūzinis 
pyragas ir obuolių sunka.

Sesė Lina uždega žvakes, su
kalba padėkos maldą, ir mes visos 
pasijuntame sugrįžusios kelis šim
tus metų atgal į praeitį - jei per 
duris įeitų pirmieji piligrimai, pa- 
kviestume juos sėstis kartu ir 
drauge svečiuotis!

Sesė Lina pasakoja: “Seniai, 
seniai, prie mėlyno Atlanto me
džiojo indėnai. Tolumoje baltavo 
vilnys ir... keistos burės - didelės, 
plačios, vis artėjančios... Indėnai 
pasislėpė miške ir laukė. Nuo di
džiulio laivo atsiskyrė pora mažų 
laivelių, kurie atplaukė į krantą. Iš 
jų išlipo juokingai apsirengę žmo
nės, bučiavo žemę, juokėsi ir verkė 
kartu. Įsidrąsinę indėnai išlindo iš 
miško. Atėjūnai buvo drugiški, bet 
nemokėjo kalbėti, tik juokingai 
čiauškėjo. Laimė, kad galėjo susi-

APIE SKAUTYBĘ

□ Įžodis ir įstatai yra dvasios, ne 
mados dalykai: jie nesurišti laiko. 
Panašiai į poetą, kuris sugeba žo
džiais išreikšti amžinąsias teisy
bės, kokios jos suprantamos jo kū
rybos laiku, yra genijus ir regėto
jas, taip mūsų įžodis ir įstatai turi 
nuolat atatinkamu laiku būti pa
gyvinti, sustiprinti ir įkvėpti, iš 
naujo nušviesti ir parengti budėti.

rodyti rankomis: už bananus, džio
vintas uogas ir rūkytą mėsą jie 
davė indėnams taboką, karolius, 
kaitrų gėrimą. Paskui visi sukūrė 
laužą, ir indėnų vadas siuntė mažus 
dūmų debesėlius į viršų”.

“Morzė!” šaukiame mes. “Kelio 
ženklai!” nenusileidžia kitos.

Draugininke Lina šypsosi: “Ge
rai atspėjote, sesės! Nes tuojau 
pradėjo atsirasti vis daugiau 
indėnų - jie suprato, kad saugu, ir 
žinojo, kur eiti...”

Nuo žvakių šviesos ant sienos 
mirga šešėliai. Kambaryje šilta ir 
jauku. Mes valgome arbūzinį pyra
gą ir bandome išsiaiškinti, kurie 
kelio ženklai yra praktiškesni: 
mūsų ar indėnų.

Naktis ateina grečiau, negu jos 
laukiame, ir turime baigti savo 
sueigą. Bet minkštoje lovelėje dar 
ilgai sapnuojame apie indėnus, Ko
lumbo laivą, dūmų signalus...

Rita

□ Mes gerbiame praeitį ir tvirtai 
žvelgiame į ateitį, palikdami išti
kimi skautiškiesiems principams ir 
ugdymosi metodams. Ar skauta- 
vime nėra nieko naujo? Čia proble
mos esmė: ištikimybė Baden - 
Powellio pareikštiems principams 
nereiškia ištikimybės rutinai ir 
pasenusiems metodams, bet ištiki
mybė sąjūdžio įkūrėjo dvasiai. 

Baden-Powellio ugdymosi metodai 
buvo visiškai nauji jo laikais ir te
bėra tokie šiandien; visa, ko reikia, 
yra pritaikyti metodus šių laikų 
jaunimo gerovei bei bendruomenės 
poreikiams.

□ Dr. Montessori, paklausta 
kaip jos lavinimo būdas galėtų būti 
pritaikytas 6 ar 7 metų vaikams, 
kada jie pradeda naują gyvenimo 
laikotarpį, atsakė, jog skautų lavi
nimas yra natūrali tąsa to, ką jie 
Montessori mokyklose gavo.

□ Baden-Powellis pastūmė su
pratimą “mokytis darant” vienu 
žingsniu pirmyn, siūlydamas mo
kytis tarnaujant.

□ Skautybė stengiasi sulieti 
jaunų žmonių gyvenimą su ben
druomenės gyvenimu. Tikrasis 
auklėjimo vyksmo tikslas - jo pla
čiausia prasme - yra padėti jau
niems žmonėms įtapatinti savo 
asmeninę istoriją su bendra savo 
tautos istorija.

□ Skautybė reikalauja visiškos 
savitvardos ir geros laikysenos, 
kas yra be galo svarbu žmonių 
santykiuose visur.

□ Galima sakyti, kad skautuose 
tarnaujame, kad išmoktume; mo
komės, kad uždirbtume; uždirba
me, kad gyventume; gyvename, 
kad tarnautume.

□ Turime organizaciją, kuri ne
ieško valdžios ar turto, bet siūlosi 
tarnauti. Organizacija švari ir 
atdara tiems, kurie prisiima jos 
pagrindinius principus. Mes nepri
klausome prie tų, kurie “žino kainą 
viskam, bet nežino jokių vertybių”. 
Turime didelį potencialą bendra
darbiauti su tais, kurie dirba žmo
nių gerovei.

Mintys parinktos iš World 
Scouting.
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1975 spalio 1 d.

lietuviu Skautu sąjunga
TARYBOS PIRMIJA

PRANEŠIMAS

Vykdydama LSS Tarybos 1975.VI.19-VII.30 posė
dyje priimtus LSS LIETUVIŠKOSIOS SKAUTY
BĖS FONDO nuostatus, LSS Tarybos Pirmija š.m. 
rugsėjo 16 d. posėdyje LS Fondo reikalu nutarė:

I. LS Fondo vadovybės sudarymas (pagal LSF 
nuostatų 10 ir 13 str.str.) -

Sudaromas LSF Valdybos branduolis:
a) LSS Tarybos Pirmija išrenka vieną narį 4 metų 

kadencijos laikui, kitus 2 palieka išrinkti sekančios 
kadencijos Pirmijai; juo išrinktas v.s. Česlovas Kiliu
lis Bostone, vienas iš to Fondo iniciatorių

51 Torrey St.
Dorchester, Mass. 02124
Tel.: (617) 282-8797

b) LSS T. Pirmija išrinko LSS Tarybos Vicepirmi- 
ninkę-Iždininkę v.s. F. Kurgonienę LSS Fondo Val
dybos nariu ligi savo kadencijos galo.

c) Šakų Vadijos išrenka po 1-ną narį ligi šios ka
dencijos galo.

d) LSS T. Pirmija, ligi bus suorganizuota pilna LS 
Fondo Valdyba pagal nuostatų 10 str. ir pareigoms 
pasiskirstys pagal LSF nuostatų 11 str., Fondo rei
kalų vedėju pakvietė v.s. Č. Kiliulį ir jam pavedė 
atlikti, bendradarbiaujant su kitais jau Valdyboje 
esančiais nariais, reikalingus LS Fondo organizavimo 
darbus.

II. LS Fondo organizavimo pradinėms išlaidoms 
padengti iš LSS Tarybos Pirmijos kasos paskyrė 
$500.-ir tuos pinigus nutarė perduoti v.s. Č. Kiliuliui.

III. LS Fondo pagrindinio kapitalo (pagal LSF 
nuostatų 2 str J pradžiai iš LSS Tarybos Pirmijos iždo 
oaskyrė LS Fondui $10,000.- Kol bus sutvarkyta 
'dtaip, tą $10,000.- įnašą laikinai laikyti LSS Tarybos 
Dirmijos kasoje.

Visi nuoširdžiai linkėdami LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDUI, sėkmės, visi-visos prisidė
jime ir kvieskime kitus prisidėti, kad LS Fondas 
mg tų ir naudingai paremtų lietuvių skautiškojo 
aunimo ugdymos darbus.

Su skautiškais linkėjimais!
(-) v.s Antanas Saulaitis, 
LSS larybos Pirmininkas

(-) v.s. Alfonsas Samusis
LSS Tarybos Vicepirmininkas - 
Sekretorius

1975 rugsėjo 27 d.

PRANEŠIMAS

I.

LSS Tarybos Pirmija Tautos šventės proga nutarė 
Geležinio Vilko ordinu pagerbti J.E. Europos lietuvių 
Vyskupą ANTANĄ DEKSNĮ, Lietuvoje buvusį labai 
sėkmingą skautų vadovą, mūsų skautininką, pasie
kusį tokio aukšto rango k. bažnyčioje, uoliai ir pozi
tyviai dalyvaujantį lietuvių tautiniame gyvenime ir 
žymiai besireiškiantį lietuvių troškimuose lietuvių 
tautai laisvės.

II.

LSS Tarybos Pirmija Tautos šventės proga nutarė 
Geležiniu Vilku apdovanoti:

1. v.s. ELENĄ GIMBUTIENĘ, Los Angeles, nuo 
1933 m. kaip skautų motiną ir lietuvių skautybės 
rėmėją, o vėliau uolią skautininkę, visada įnešusią 
stiprų tautinį susipratimą, Lietuvai meilės ir jaunimo 
ugdymui veiksmingų užmojų bei prisidedančią palai
kyti lietuvių tautines tradicijas.

2. v.s. MEGĄ BARNIŠKAITĘ Clevelande, skautę 
nuo 1922 m., prityrusią skautininkę, ilgametę vado
vę, Nepriklausomoje Lietuvoje centrinės skautų 
vadovybės narę, Seserijoje ir Ak. Skautų Sąjūdyje 
vadovę, kelių didžiųjų stovyklų viršininkę.

III.

LSS Tarybos Pirmijos Tautos šventės proga LSS 
garbės ženklais apdovanoti:

A. PADĖKOS ORDINU -
1. v.s. Regina Kučienė Chicagoje, ilgametė ir uoli 

Seserijos Vadijos narė ir bendradarbė.
2. v.s. Lilė Milukienė New Yorke, Seserijos Vy

riausia Skautininke, baigianti II-qją savo pareigų 
kadenciją, labai pasišventusi skaučių auklėjimo rei
kalams.

B. LELIJOS ORDINU -
1. s. Albina Ramanauskienė Chicagoje, JAV Vidu

rio rajono vadijos ilgametė sekretorė.

IV.

LSS Tarybos Pirmijos Tautos šventės proga pa
kelti į skautininkų laipsnius:

A. Į VYRESNIOJO SKAUTININKO -
s. Jaras Alkis Anglijoje
s. Vladas Bacevičius Clevelande
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B. Į SKAUTININKO -
Ps. Birutė Kidolienė New Yorke 
Ps. Aldona Rasutienė Chicagoje 
ps. Dalia Sodeikienė Bostone 
Ps. Marta Šarkienė Omahoje 
ps. Janina Traškienė Anglijoje

C. Į PASKAUTININKIO -
v.sl. Danguolė Antanėlytė Omahoje 
v.sl. Kristina Bukaveckaitė Chicagoje 
v.si. Irena Gerdžiūnienė Anglijoje 
v.si. Ričardas Krulikas New Yorke 
v.sl. Rasa Lukoševičiūtė Montrealyje 
v.sl. Rasa Mįlukaitė New Yorke 
v.sl. Gediminas Mikalauskas New Yorke 
v.sl. Asta Paškevičiūtė Chicagoje 
v.sl. Linas Saplys Toronte 
v.sl. Rūta Šovaitė Anglijoje 
v.sl. Rimantas Valteris Anglijoje 
v.sl. Birutė Zdanytė Hartforde, Conn.

D. Į JŪRŲ PASKAUTININKĖS - 
v.vl. Milda Kupcikevičiūtė Chicagoje 
v.vl. Genovaitė Markevičienė Chicagoje

Nuoširdūs sveikinimai visiems apdovanotiesiems ir 
pakeltiesiems.

Didelė padėka pasidarbavusiems.
Troškimas, kad toks pat atsidėjimas išlaikyti gyvą, 

gilią ir ištikimą lietuvių skautybę reikštųsi ir toliau 
visų širdyse ir darbuose.

Skautiški linkėjimai!

(-) v.s. Antanas Saulaitis 
LSS Tarybos Pirmininkas

(-) v.s. Alfonsas Samusis 
Vicepirmininkas-Sekretorius

UŽUOJAUTA

Mūsų mylimo Brolio, Vyr. Skautininko Pavaduotojo 
v.s. Česlovo Kiliulio motinai mirus, 

liūdesio valandoje giliai užjaučiame jį 
ir jo skautiškgją šeimų

Bostono Skautininkų Ramovė

Atkelta iš 2 pusi.

Gerb. Redaktoriau,

University of Michigan - Dearborn lietuvių stu
dentų skyriui, kurį prieš tris metus įsteigiau ir iki šiol 
vadovavau, iš universiteto vadovybės pavyko gauti 
kambarį - skaityklą ir piniginę pašalpą. Tuo pasinau
dodami norime savo narius plačiau supažindinti su 
lietuviška spauda. Mūsų patirtimi, daugumas stu
dentų žino tik tuos kelis jų tėvų skaitomus laikraš
čius. Mes tikimės, kad platesnis lietuviškos spaudos 
pažinimas sukels norą į ją įsigilinti, ją pamilti ir tapti 
ne tik jos nuolatiniu skaitytoju, bet ir bendradarbiu.

Piniginę pašalpą nutarėme panaudoti užsakydami 
penkiolika lietuviškų laikraščių, ir žurnalų. Siunčiu 
$5.00 čekį ir prašau siuntinėti Skautų Aidą šiuo 
adresu:

Lithuanian Club
Student Activities Building
The University of Michigan - Dearborn
4901 Evergreen Rd.
Dearborn, Mich. 48128

Jonas Vytautas Dunčia
Skyriaus Valdybos Pirmininkas

v.s. Česlovas Kiliulis
V. Bacevičiaus nuotr.

{Ar ne puikūs jaunuoliai?! Red.)
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St. Kairys St. Kolupaila J. Vaičiūnienė G. Musteikytė

0. Aglinskienė

12

V. Plioplys J. Končius L. Pautienė A. Krausas B. Birutis T. Didžpinigaitis

ST. KAIRYS
ST. KOLUPAILA 
J. VAIČIŪNIENĖ 
J. PAŠKONYTĖ 
A. VENGRIS 
G. MUSTEIKYTĖ 
O. AGLINSKIENĖ 
E. STRIKIENĖ
S. GEŠTAUTAITĖ 
D. KESIŪNAITĖ 
R. GAIŽUTIS
M. MACKEVIČIENĖ 
V. PLIOPLYS 
V. KLEINIENĖ 
I. KONČIUS
L. PAULIENE 
A. KRAUSAS 
R. BIRUTIS
T. DIDŽPINIGAITIS 
V. RUŠAS
A. MATONIS
M. SIRUTYTĖ
A. AUGUSTINAS
D. JURGUTIS
E. REIKENIS 
V. ŠARŪNAS 
O. EIZINIENĖ

S. Geštautaitė E. Strikienė

Juk tu, žmogau, taip skaudžiai nežinai,
Kas - valandai, kas trunka amžinai,
Kur tu, lašeli jūros vandeny. 
Drebėti siųstas ir iŠ kur eini...

Jurgis Baltrušaitis

K. VAITKEVIČIUS
K. BUTKUS
S. VAINAUSKIENĖ
N. VILŪNAITĖ 
LAURAITIS 
BULOTA
V. TARVAINIS
V. KUZMA
GAROLIS
C. GAIDELEVIČIUS 
PRIŠMANTAS
J. URBUTIENĖ
S. VENSLAUSKIENĖ
K. KASPONIS
A. RIMAS
R. MISIULYTĖ

D. Kesiūnaitė R. Gaižutis M. Mackevičienė

d 
'M

f

M. Sirutytė D. Jurgutis E. Reikenis V. Šarūnas
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didžioji seimą
ANGLIJA ANGLIJOS RAJONAS

Skautu vadovai Anglijoje su 
svečiais - Brolijos Vyr. Skautininku 
ir kun. Šulcu. Sėdi: kun. H. Šulcas, 
VS P. Molis ir ps. J. Traškienė. 
Stovi iš k. s. A. Jakimavičius, v.s. 
J. Mąslaus kas, s.v.v.sl. V. Zinkus, 
s.v.sl. A. Silnickas, s.v.sl. G. Girė
nas, si. kun. A. Geryba.

s. J. Alkio nuotr.

Šio rajono skautų 26-ji stovykla 
įvyko liepos 26 d. ir baigėsi rug
pjūčio 2 d. Lietuvių Sodyboje. Ši 
stovykla (viena iš mažiausių) buvo 
skirta. LSB Vyriausiam Skautinin
kui jo atsilankymo proga. Stovyk
lai vadovavo jauni vadovai: sv.v.sl. 
R. Valteris - stovyklos viršininkas 
ir pirmosios pagalbos teikėjas, si. 
kun. A. Geryba - stovyklos kape
lionas, ps. J. Traškienė - sesių pa- 
stovyklės viršininkė, s.v.sl. G. 
Girėnas - brolių pastovyklės virši
ninkas, s. A. Jakimavičius - ūkio ir 
finansų vadovas, s.v.sl. A. Silnic- 
kas - stovyklos leidinėlio “Tau
kuoto Puodo” redaktorius. Sto

vyklą maitino Lietuvių Sodybos 
virtuvė.

Vyriausiam Skautininkui atvy
kus į Londoną, jis turėjo progos 
susitikti su Anglijos organizacijų 
atstovais, rėmėjais ir skautų vado
vais. Kartu atlikęs ir savo tarnybi
nius reikalus, s.v.v.sl. S. Kasparo 
ir V. O’Brien globojamas ir lydi
mas, atvyko į Lietuvių Sodybą - 
rajono skautų stovyklą, iš kurios, 
po kelių dienų paviešėjimo, vyko į 
14-ją Pasaulio Skautų Jamboree 
Norvegijoj. Diena anksčiau Angli
jos rajono skautų atstovas s.v.sl. 
V. Zinkus išvyko į Jamboree su 
anglų skautų vienetu; diena vėliau 

ten išvyko v.s. P. Molis ir v.s. J. 
Maslauskas.

Kaip ir kasmet, atvykus į Lietu
vių Sodybos skautų stovyklavietę, 
iškilo palapinės, vėliavos, kryžius, 
vartai ir atnaujintas skautų stalas 
su įvairiais ornamentais ir skautiš
kais ženklais.

Po posėdžių ir pasikalbėjimų, 
sekmadienį, per šv. Mišias, kurias 
atnašavo kun. H. Šulcas, Rajono 
Vadas s. J. Alkis trumpu žodžiu 
atidarė stovyklą. Vakare, per vė
liavų nuleidimą, vėl vyko raportai, 
įsakymai ir sveikinimai. Sveikino 
stovyklautojus v.s. P. Molis, iš 
Brazilijos - svečias ps. kun. H. Šul
cas, Rajono Vadas ir kiti. Po visų 
kalbų skautininkai supynė rankas 
prie vėliavų: kun. H. Šulcas, pa
keltas į paskautininkio laipsnį, 
davė skautininko įžodį. Skautinin
kų įžodį pravedė v.s. J. Maslaus
kas, o kun. H. Šulcui žaliąjį kakla
raištį užrišo pats Vyriausias Skau
tininkas.

Stovyklavimo dienos bėgo lietu
viškoje - skautiškoje nuotaikoje, su 
įvairiais užsiėmimais: iškylom,

Šnekučiuojamės prie stovyklinio 
stalo.

S. J. Alkio nuotr.
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sportu, skautiška programa, plau
kymo varžybom bei visų mėgsta
mais vakariniais laužais.

Nors oras ilgesnį laiką buyo sau
lėtas, tačiau buvo ir lietaus. Tada 
stovyklautojai turėjo prisiglausti 
Lietuvių Sodyboje, nes jų stovykla 
su visa manta plūduriavo van
denyje... Taip prabėgo savaitė 
mūsų stovyklavimo.

Stovyklai besibaigiant, pasirodo 
s. Gajutė O’Brien* su vyru, s. J. 
Alkis, v.s.sl. D. Traškaitė ir kiti, 
šeštadienį - stovyklos uždarymas: 
įsakymai, padėkos ir atžymėjimai. 
Rajono Vadas taria padėkos žodį 
lietuvių visuomenei. Kalba Lon
dono klebonas kun. J. Sakevičius ir 
J. Vilčinskas. Pavyzdingiausiai 
sesei skirtoji dovanėlė teko S. Po- 

žėraitei ir pavyzdingiausiam bro
liui - E. Janulevičiui (abu iš Man- 
chesterio vienetų). Raštu sveikino 
kun. S. Matulis ir kiti.

Pagaliau - tradicinis užbaigimo 
laužas su dainomis, juokais ir šū
kiais. Visiems labai patiko stovyk
loje redaguotas “Taukuotas Puo
das”, kurį gražiai ir sumaniai reda
gavo ir skaitė s.v.sl. A. Silnickas. 
Bravo ir valio! Norime matyti, kad 
kiekvienoje stovykloje jaunieji 
skautų vadovai ir vadovės taip 
gražiai pasireikštų visuose dar
buose.

Vėliau skirstėmės į namus, tikė
damiesi vėl kitais metais susitikti 
stovykloje, žymiai didesniam būry.

s.v.v.sl. R. Valteris

Paukštytei Vidai Mėlinytei tė
vynės meilės mazgeli užriša Simas 
Kudirka.

NEW JERSEY

SKAUTU IR SKAUČIŲ
IŠKYLA LAIVELIAIS

Birželio 14 d. New Jersey skau
tai ir skautės bei keletas tėvų - 27 
žmonės iš viso - susirinkome prie 
Wading River. Po ilgo laukimo, 
apie 10 vai., mums atvežė 11 
“canoes”. Visi susiskirstėm ir pasi- 
krovėm savo laivelius. Aš buvau 
vienam “canoe” su Petru Audėnu 
ir Vytu Ruboniu. Upė buvo labai 
gili. Daugelyje vietų medžių šakos 
buvo nulinkusios ant vandens. 
Apie 1 vai. pavalgėme pietus ir vėl 
išplaukėm tolyn. Mums buvo pasa
kyta, kad kelionė pasibaigs prie 
tilto, bet nebuvo pasakyta, kad 
prie antro tilto. Kai nuplaukėm 
prie pirmo tilto, visi manėm, kad 
kelionė jau pasibaigė. Tuoj beveik 
visi įšokom į upę. Kai viena iš 
skaučių vadovių pasakė, kad mes 
ne prie to tilto sustojom, visi turė
jom šlapi lipti atgal į laivelius.

Paplaukus dar keletą mylių, apie 
7 vai. vakaro, pabaigėm kelionę. 
Namo važiavom šlapi, pavargę, bet 
patenkinti.

Su šarūniečiais kartu iškylavo ir 
skautės.

s. G. Matonienės nuotr.
Atlanto rajono sporto šventėje 

dalyvavo ir New Jersey - Šarūno 
draugovė.
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New Jersey šarūniečiai iškyloje 
poilsiauja.

s. G. Matonienės nuotr.

NEW JERSEY

DVIRAČIU IŠKYLOJ
Birželio 8 d. turėjo atvažiuoti 

mano draugas Juozas Didžbalis; 
mes buvom susitarę nukeliauti 
dviračiais pas pažįstamu^ ir “užsi
dirbti” dviratininko specialybę. 
Bet tą naktį smarkiai lijo, ir jie 
negalėjo išvažiuoti. Juozas pa
skambino man ir pasakė, kad ne
galės atvažiuoti. Aš nutariau pats 
vienas nuvažiuoti šitą ilgą kelią. Iš 
namų išvažiavau apie 9 vai. ryto. 
Aš pervažiavau visus kalnus, per 
kuriuos ėjo mano kelias ir įvažia
vau į State Highway 10. Šiuo keliu 
aš važiavau iki pažįstamų namo. 
Ten aš užvalgiau ir grįžau į savo 
namus. Tą dieną nuvažiavau 42 
mylias tik su vienu sustojimu per 
šešias valandas.

Todėl manau, kad esu vertas 
turėti dviratininko specialybę.

Algirdas Bražinskas 
DLK Šarūno dr-vė 

New Jersey

“Skubėkime baigti ruošti pietus, 
nes broliai Vilimas ir Uldukis su
valgys visus arbūzus!”

s. V. Svidersko nuotr.

LOS ANGELE s"j

BALTIJOS STOVYKLA 
SAN BERNARDINO

KALNUOSE

Neapsakomai gerai praėjo Los 
Angeles skautų ir skaučių 1975 m. 
stovykla. Stovyklos vardas - “Bal
tija”, skaučių pastovyklė - “Viltis”, 
skautų - “Šarūno Ragas”. Su sto
vyklos viršininko s. V. Svidersko 
pagalba mūsų stovyklavimas buvo 
linksmas, malonus ir neužmirš
tamas.

Tik atvykę, tuoj paruošėm mūsų 
stovyklavietę dviejų savaičių gy
venimui: pasistatėm palapines, su- 
tvarkėm virtuvę, išpuošėm rajoną. 
Pirmą savaitę programa ėjo pagal 
nustatytas dienas - patyrimo, 
pionerijos, draugystės ir kitos 
dienos. Pavakary visi kartu va
žiuodavome į baseiną maudytis.

New Jersey skautų ir skaučių 
sueigoje skautės įžodį davė R. Ma
liny tė ir L. Kudirkaitė. Sesei Loli
tai mazgelį užriša tėveliai - G. ir S. 
Kudirkai.

Ten turėjome progos pailsėti ir 
nusiplauti dulkes. Vakare buvo 
laužai ir retkarčiais šokiai. Tą sa
vaitę tarp pastovyklių buvo daug 
įdomių žaidimų. Vieno žaidimo 
metu, turėjome įslinkti į sesių pa- 
stovyklę ir paimti jų taip stropiai 
saugomą gairelę.

Pirmąjį savaitgalį grupė skautų, 
lydimi ps. fil. P. Abelkio, iškylavo 
San Gargonio kalnuose ir užlipo į 
Shields kalno viršūnę, kurios 
aukštis yra 10,701 pėdų. Ten spe
cialioje knygoje įrašėme “FREE
DOM FOR LITHUANIA!” Iš šitos 
sunkios 21 mylios kelio ekspedici
jos visi grįžome laimingi ir sužavėti 
gamtos grožiu.

Antrą savaitę, vėliavų nuleidimo 
metu, buvo pranešta, kad vakare
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Dariaus ir Girėno draugovė 
“Šarūno Rago’’ pastovyklėje.

Los Angeles skautų ir skaučių 
stovyklos “Baltija” viršininkas s. 
Vaclovas Sviderskas tarp “Vilties ” 
pastovyklės vadovių. Iš k. ps. B. 
Dabšienė, tuntininkė s. L. Vilimie
nė, s. V. Sviderskas, ps. A. Pakal
niškytė, D. Kiršonytė, V. Rasu- 
tytė, R. Bichnevičiūtė.psl. P. Abelkio Jr. nuotr.

Los Angeles Palangos tunte -10 
naujų vyresnių skaučių! Priekyje 
iš k.: v.s. I. Vilkienė, vyr. skaučių 
Šatrijos Raganos d-vės drauginin
ke ps. B. Dabšienė, Emilijos Plate- 
rytės būrelio vadovė ps. A. Pakal
niškytė ir tuntininkė s. L. Vili
mienė.

s. V. Svidersko nuotr.

Naujam skautui vyčiui Kalniškių 
tunte - sesių gėlytės ir šypsnys.

psl. P. Abelkio nuotr.

bus kaukių balius. Tuoj po vaka
rienės visi ėmė ruoštis: pasipuošė 
įvairiausiais kostiumais, veidus iš
margino spalvomis. Buvo keturi 
Markso broliai, medis, vaiduokliai, 
grybai, kiškiai ir kitokie gyvūnai.

Savaitės bėgyje skautai ir skau
tės išėjo į atskiras naktines iškylas. 
Pirma išėjo sesės. Jaunesnės tą 
pačią dieną grįžo atgal į stovyklą, o 
vyresnės liko nakvoti. Sekančią 
dieną išėjo broliai. Vakare jie patys 
gaminosi vakarienę ir statėsi įvai
rias palapines iš “ponchos” ar me
džių šakų. Buvo visiems maloni 
staigmena, kai sesės sugrįžo juos 
aplankyti ir pagąsdinti. Gerai pa
ilsėję, iš ryto kėlėmės anksti ir 
spėjome sugrįžti į stovyklą, kur 
mūs laukė skanūs ilgametės šeimi
ninkės p. V. Mikienės pusryčiai.

Tą naktį skautų vadovai: V. Vil
kas, A. Stančikas ir K. Uldukis pa
ruošė programą partizanų vakarui, 
kuri visus sužavėjo.

Penktadienį buvo mūsų tradici
nė kelionė į parką pasportuoti ir
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pasmaguriauti. Mus į parką sunk
vežimiu nuvežė ūkvedys p. A. 
Kiškis. Visi sportavo ir žaidė ps. B. 
Dabšienės paruoštus žaidimus.

šeštadienį įvyko iškilminga 
sueiga. Buvo įžodžiai ir apdovano
jimai. Stovyklos viršininkas dėkojo 
visiems vadovams už pagalbą: po
nioms V. Mikienei ir A. Vilčins- 
kienei už skanų maistą, sesei D. 
Balčienei už gailestingosios sesers 
pareigų atlikimą, ūkvedžiams p. 
Kiškiui ir broliui K. Prišmantui, 
“Vilties” pastovyklės pirmos ir 
antros savaitės viršininkėms ps. A. 
Pakalniškytei ir ps. B. Dabšienei ir 
“Šarūno Rago” viršininkams skau
tams vyčiams: si. V. Vilkui ir si. K. 
Uldukiui.

Paskutinę dieną krito palapinės, 
kaip pakirsti medžiai, o sesės ir 
broliai ruošėsi kelionei į namus. 
Praėjo smagioji stovykla ir jau 
labai laukiam sekančiųjų metų!

psl. Povilas Abelkis Jr.
Dariaus ir Girėno draugovės 

korespondentas, 
Los Angeles

"Šarūno Rago” pastovyklės vir
šininkas s.v.sl. Vytenis Vilkas su 
broliais Balču ir Stančiku pasiruošę 
iškylai.

s. V. Svidersko nuotr.

ATLANTO RAJONAS VIENA DIENA "KNYGNEŠIU"
STOVYKLOJE

- MANKŠTA! KELKITĖS!!
- 0, kaip aš noriu miego!
- Negaliu atsikelti...
- Ką tu kalbi? Tau nereikėjo būti 

sargyboj iki trečios valandos ryto!
- Kai aš grįšiu, miegosiu iki dvy

liktos!
Taip prasideda Philadelphijos 

gėltonšlipsių tipiška diena skautų 
stovykloje. “Knygnešių” stovykla 
prasidėjo rugpiūčio 23 d.; pasi
baigė rugpiūčio 31 d. Stonington, 
Conn. (Philadelphijos “Lakštin

Philadelphijos “Lakštingalos ”,
A.R. “Knygnešių” stovykloje; iš k.
Danutė PUuškonytė, Lidija Radi- Toli< toli Atianto rajono s to-
kaitė, Dana Surdėnaitė, Vida Ben- vykioje skautės iškylauja.
džiūtė, Nida Gailaitė, Aušra R. Belzinsko nuotr.
Gečytė.

galų” skiltyje stovyklavo 7 skau
tės).

Nusiprausėm, truputį atsigaivi- 
nom ir išžygiavom pusryčių. Po 
pusryčių laikas tvarkyti palapines. 
Atsikėlusios labai skubėjom, tai 
palapinėj netvarka: lovos neklotos, 
ant grindų drabužiai, veidrodžiai, 
batai, čemodanai, auskarai... Na
mie savo kambarį lengviau užlai
kyti švarų, bet kaip septynios 
skautės palapinę tvarkingą turi 
visą laiką užlaikyti, tai - Dieve,
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padėk!
Bet pasiskubindamos galų gale 

susitvarkėm ir uniformuotos išžy- 
giavom į vėliavos pakėlimą.

***

Stovykloj dienos greitai bėga. 
Sportavom, turėjom religijos pa
mokas, iškylavom, šokom tautinius 
šokius ir linksminomės vieną va
karą prie “Beachboys” muzikos.

Kas gali pamiršti brolio Mano- 
maičio mazgų rišimo pamokas?! 
Surišom tiek daug mazgų, kad 
visos sapnavom broli Manomaitį ir 
jo žodžius: “juda-juda-juda!”

Iš viso, laikas greitai ir maloniai 
praėjo. Visiems buvo linksma 
kartu pabūti, prie laužo dainuoti. 
Ypač jeigu tai buvo bendras laužas!

Kai reikėjo išsiskirstyti, buvo 
liūdna ir sunku sakyti “sudiev” 
naujai susipažintiems draugams ir 
draugėms.

Laukiam ateinančios vasaros 
stovyklos, kai vėl galėsim pabusti 
su “MANKŠTA!!!”

Lidija Radikaitė

Naujas skautas vytis A. Osmols- 
kis uždeda iš česnako padarytą 
kaklaraiščio žiedą s.v. kand. Algiui 
Liobiui.

Atlanto rajono stovykla.
R.Belzinskonuotr.

TORONTO

BIRUTĖS DRAUGOVĖS 
VYR. SKAUČIŲ IŠKYLA

Ši neeilinė iškyla buvo iš anksto 
suplanuota ir jai ruoštasi dideliu 
kruopštumu, vadovaujant draugi- 
ninkei vyr.sk. G. Baltaduonienei.

Birželio 14 d. su sunkokai pa
krautais bagažais pasileidžiam j 
Kingstoną, į dailininkų A. ir A. 
Tamošaičių sodybą. Šioje vienos 
dienos iškyloje dalyvavo vyr. 
skautės ir grupelė jaunųjų kan
didačių.

Nuvykus, po trumpo poilsio ir 
vaišingų šeimininkų priėmimo, su 
dideliu susidomėjimu buvo išklau
syta dail. A. Tamošaičio paskaita. 
Ji paįvairinta skaidrėm ir įterptais 
juokais. Iš dailininko daug sužino
jom apie įvairius lietuviškus tauti
nius rūbus ir juostas. Apžiūrėjom 
ir p.p. Tamošaičių studiją, kurioje 
yra daug lietuviško meno.

Vėliau buvo pradėta kelionė 
pėsčiom į nakvynės namelį, kuris 
randasi ant gražios šv. Lauryno 
upės, truputėlį daugiau kaip mylia 
nuo Tamošaičių namų. Šlapokas 
kelias trukdė privažiuoti automo
biliais, todėl pasinaudojom specia
liai padarytais vežimais nusivežti 
savo miegmaišius, maistą ir kitus 
reikmenis. Virtinė skaučių, nešanti 
miegmaišius ar tempianti vežimą 
atrodė, kaip kupranugarių kara
vanas. Šią “šlapią kelionę” paįvai
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rino lietus ir trys sulūžę vežimai. 
Daug prakaito išliejom, kol paga
liau surinkom išbyrėjusius daiktus 
ir atnešėm juos į nakvynės vietą. 
Visa tai neaptemdė mūsų geros 
nuotaikos, o šios išvykos vyr. šei
mininkės ps. G. Tarvydienės links
mumas ir skautiškos dainos mai
šant kopūstus, verdant dešreles, 
paduodant kugelį - dar ją pagerino. 
Po ypač skanios ir linksmos vaka
rienės pradedam ruoštis šios iš
vykos tikslui - vyr. skaučių 
įžodžiui.

Susikaupimą pradeda įžodžio 
pravedėja s. P. Saplienė, jį tęsia s. 
B. Mažeikienė, įjungdama ir disku
sijas. Valandėlei susimąstom. Nak
tis žvaigždėta, giedri ir rami; lietus 
ir perkūnija praslinko - jaučiam tik 
šlapią žolę po kojom ir lietingą jos 
kvapą.

Nakties tyloje įžodis skamba 
labai rimtai, ir šioje susikaupusioje 
nuotaikoje prisimenam mūsų iš
vežtuosius į Sibirą. Duodant įžodį 
viena jūrų skautė su s. M. Vasi
liauskiene trumpam atsiskiria ir, 
joms grįžus į mūsų ratelį, prasi
deda dainų pynės prie laužo. Čia 
pat šv. Lauryno upė, rodos, lyg 
viską seka ir viskam pritaria.

Grįžusios į namelį, dar valandė
lei susėdam prie paskutinio kavos 
puodelio ir prie tai progai mūsų

Toronto vyr. skaučių "Birutės" 
draugovė svečiuose pas dail. Ta
mošaičius.

D. Keršienės nuotr.
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Naujos Birutės draugovės sesės 
su draugininke v.si. Baltaduoniene 
vidury.

D. Keršienės nuotr.

tuntininkės s. D. Keršienės specia
liai iškepto pyrago. Kalbos nepasi
baigia dar ir sugulus: visos pilnos 
įspūdžių, juokų. Galų gale nutylam 
nakties rimčiai ir taip baigiasi ši 
neeilinė iškyla.

Tas įžodis skyrėsi nuo kitų įžo
džių tuo, kad jį davė keturios "su
brendusios” skautės, kurių vaikai 
jau paaugę. Jos rado skautybei 
laiko ir noro; jos įvertino ir suprato 
skautybės darbą ir tikslą. Rašan
čiai šias eilutes šis momentas buvo 
nepaprastai reikšmingas, įspūdin
gas, - net jaudinantis.

Nauja vyr. skautė

ps. G. Tarvydienė ruošia pietus.

CHICAGO

Chicagos Kernavės tunto sesės 
sugrįžimo sueigoje - mintys dar vis 
linksmoje "Čiurlionio” stovykloje!

“Vilijos” draugovės sesės po iš
radingo pasirodymo Chicagos Ker
navės tunto sueigoje.

Chicagos Kernavės tunto tunti- 
ninkė ps. fil. Ritonė Rudajtienė 
sveikina iš “Čiurlionio” vasaros 
stovyklos sugrįžusias seses.

Nuotr. J. Lintako
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Kvadratas Clevelando Neringos 
skaučių tunto stovykloje.

V. Bacevičiaus nuotr.

Skautininku iškylos dalyviai 
Clevelande.

V. Bacevičiaus nuotr.

Į CHICAGO

NORDJAMB 75
(tęsinys)

s.v.sl. V. Zinkus
Savaitės bėgyje mane 

ne vienas svečias, kurisSraunia upe plaukia. Lituanicos . ,. . , .j . norėjo išgirsti apie lietuvius skau-
s tus. Turėjau pasikalbėjimą ir su

B. Juodelio nuotr. BBC Derby radio atstovu. 3 minu

čių pašnekesys buvo transliuoja
mas Derby, Anglijoje. Pabaigę 
statyti vartus, dar prisinešėme 
malkų, nes patys gaminomės mais
tą. Mūsų kampelis atrodė kaip tikri 
namai. Ir vėl mus užpuolė “turgi
ninkai”. Tylai atėjus, mano skiltis 
jau pirmą dieną turėjo gražų rin
kinį uniformų, kepurių, ženklų ir, 
manau, visai neblogai lenktyniavo 
su amerikiečiais, kurių niekas ne
galėjo atsikratyti.

Ketvirtadienį iš ryto mus pa
sveikino lietus. Tą dieną išvykau į 
Nordic muziejų Lillehammer mies
te. Muziejus yra atvirame ore, 
apima 100 akrų žemės ir turi virš 
100 senų Norvegijos pastatų. 
Liaudies meno eksponatai randasi 
moderniame pastate, kur yra pa
talpinta 60 senų dirbtuvių iš visos 
Norvegijos. Kai vaikščiojome toje 
parodoje, turėjome atlikti įvairius 
uždavinius. Taip visi skautai buvo 
paraginti su paroda susipažinti, o 
ne šiaip sau prabėgti. Artėjant 
vakarui pasukome į namus. Auto
busas mus vežė per miškus ir kal
nus, kurie buvo pasakiško grožio.

Penktadienis išaušo karštas ir 
saulėtas. Po monotoniškų pusry
čių - kiaušiniai, kiaušiniai ir kiauši
niai, prasidėjo dienos tema - fiziniai 
užsiėmimai. Pasirinkimas buvo 
didelis. Aš pasirinkau “free 
orienteering”. Prieš pat užsiėmi
mus susidūrėme su Nordjamb 
kompiuterio susimaišymu. Visi 
skautų užsiėmimai stovykloje buvo 
tvarkomi kompiuteriais. Koks mo
dernus skautavimas! Kiekvienas 
užsiėmimas turėjo savo numerius, 
o tie visi numeriai buvo sužymėti 
vadinamoje “biblijoje” “Activities 
Suplement”. Trukdavo visą valan
dą, kol visų užsiėmimus sutvarky
davo, o be kompiuterio kortelės 
užsiėmimuose dalyvauti buvo ne
galima.

“Free orienteering” yra šiaurės 
kraštų sportas. Pagal kompasą ir 
žemėlapį turi keliauti nuo taško iki 
taško ir tas, kuris greičiausiu laiku 
apeina visus taškus, tampa laimė
toju. Mus nevežė į mišką esantį 
rytuose nuo Lillehammer, gavome 
žemėlapius ir kompasus ir kas 30 
sekundžių pasileidome po du kelio
nėn. Aštuonių mylių atstumą turė-
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jome atlikti per 1 valandą. Mes, 
kurie nebuvome pratę prie tokio 
sporto, kelionės per tokį trumpą 
laiką negalėjome įveikti. Laimė
toju tapo švedas, kuris per 50 
minučių aplėkė visus 8 mylių 
taškus.

Tą popietį Teno pastovyklėje 
mane aplankė Vyr. Skautininkas P. 
Molis ir Anglijos rajono Vadeiva 
v.s. J. Maslauskas. Juos supažindi
nau su mano viršininkais ir po 
trumpo pašnekesio, bei ženkliukų 
dovanojimo jie iškeliavo toliau 
susipažinti su didžiule stovykla.

Po pietų vėl “apdovanoti” kom
piuterio kortelėmis, ištraukėme į 
užsiėmimą “Modernioji technolo
gija ir radio skautavimas”. Iš to 
pasirinkti specialią šaką vėl buvo 
nelengva, nes viskas atrodė labai 
įdomu - galėjome per “Scout Radio 
Ham” kalbėtis net su Argentina! 
Pasirinkau motorų mechaniką. Už
siėmimo plotas buvo apie 3 km. nuo 
mūsų pastovyklės. Kelionė buvo 
verta! Nors buvome įpratę stovyk
los vadoves ir tarnautojas matyti 
moteris, bet mechanikės!.. buvo 
mums naujiena.

Po vakarienės dalyvavome Di
džiosios iškylos pasiruošimo paro
doje, kuri buvo netoli mūsų pasto
vyklės. Derbyshiro vienetas susi
dėjo iš įgudusių skautų ir paroda 
mums nesudarė didelio įspūdžio. 
Nustebino tik tas, kad keliaujama 
guminiais batais.

Diena, kaip paprastai, pasibaigė 
“žydišku” ženklų turgumi - badge
swopping. Mūsų laužai mažojoje 
pastovyklėlėj jau buvo pagarsėję ir 
mūsų kaimynai, ypatingai ameri
kiečių skautai iš Nordkapp, atke
liaudavo būriais. Tą vakarą mūsų 
vadovai buvo išėję į vadovybės 
vakarienę, tai silpniau dainavosi, 
bet kai jie grįžo - vėl smarkiai 
traukėme. Ta proga susipažinau su 
amerikiečių vadovu iš New York.

šeštadienį turėjome įsigyti 
“World Wildlife Conservation” 
ženklą. Tam turėjome surinkti 60 
taškų. Kiekviename užsiėmime 
būdavo galima pasiekti iki 30 
taškų. Pasileidau į lVz km. kelionę 
rinkti taškus “Conservation Ac
tivity” arenoje. Ten radau progra
mų apie: saulės energiją, geologiją, 

oro taršą ir t.t. Atlikęs uždavinius 
ir surinkęs reikalingus taškus, nu
skubėjau į Jamborees Konservaci
jos informacinį centrą ir už 3 nor
vegiškas kronas nusipirkau savo 
ženklą.

Tą vakarą įvyko vienas iš įdo
miausių Jamborees įvykių^ atskirų 
kraštų turgus. Čia atskiros tautos 
galėjo parodyti savo krašto kultū
ros dalelę, skautišką sugebėjimą, 
tradicinius valgius ir panašiai. 
Derbyshire skautai norėjo sužaisti 
Ashbourne Shrovetide Football, 
bet Jamborees vadovybė neleido, 
nes bijojo nelaimių. (Koks tas žai
dimas?? red.) Tai mes parodėme 
mazgų rišimo meną ir vaišinome 
Staffordshiro Oatcakes. Aš turėjau 
lietuviškų juostų, kurias vežiau į 
Švediją dovanoms. Labai norėjau 
jas išstatyti, bet tinkamos apsau
gos neturėjome, tai nedrįsau, nes 
ilganagių, deja, netrūko. Ta proga 
kiekvienas skautas gavo iš savo 
vadovo po 10 specialių pinigų - 
Nordcrowns. Turtingi pasileidome 
į kitas stovyklas. Buvo pasakiškai 
įdomu. Skyrių turtingumas pri
klausė nuo to, kaip toli reikėjo 
viską atvežti. Daugiausia turėjo 
Skandinavijos kraštai. Prancūzai 
atsivežė “rock band” ir koncertavo 
ištisas tris valandas. Italai labai 
daug virė, olandai, kurių tautos 
šventė buvo kaip tik tą dieną, vai
šino visus savais skanėstais ir 
turėjo Barrel Organ muziką. “Ker
mošius” tęsėsi iki vėlyvo vakaro.

Prie mano kontingento 
vartų, pastovyklėje 
TENO. Iš kairės: 
Anglijos rajono vadeiva 
v.s. J. Maslauskas, 

Vyriausias Skautininkas 
v.s. P. Molis ir s.v.sl.
V. Zinkus, Anglijos Rajono 
Atstovas. Virš mūsų 
viduryje matosi avino

jgjjjĮ galva, tai yra Derbyshire 
ženklas.

Nenusileidusi saulė mus paža
dino sekmadienio rytą dar didesniu 
karščiu. Iki vidurdienio visoje sto
vykloje viešpatavo tyla. Tuo laiku 
vyko pamaldos. Pietų metu atsi
sveikinau su savo Vyriausiais 
vadovais - broliu VS P. Moliu ir v.s. 
J. Maslausku, nes jie pirmadienį, 
jau vyko namo. Popietį praleidome 
rankdarbių užsiėmimuose. Vakare 
atėjo didžiosios iškylos vadovai su 
numeriu iš mūsų nepailstamo 
kompiuterio ir gavome savo 
instrukcijas. Kaip jau tikėjomės, 
kompiuteris “privirė košės”. Dar 
prieš atvykdami į Jamboree turė
jome užpildyti klausimų lapus su 
įvairia informacija apie mūsų su-, 
gebėjimus, kalbų žinojimą. Nebuvo 
nurodyta paaiškinti, kaip gerai 
mokame kitą kalbą. Čia ir susipai
niojo reikalai. Kiekvienos skilties 
skautai buvo parinkti iš skirtingų 
tautų, bet jie turėjo mokėti vieną 
bendrą kalbą, arba turėti vertėją. 
Daug kam teko patirti įvairiausių 
sunkumų. Mano skiltis buvo lai
mingiausia, nes tarp savęs visi 
šiaip ne taip susikalbėjome angliš
kai. Blogiau buvo su mums pa
skirtu vadovu, kuris iškylai vado
vauti buvo pakviestas paskutiniu 
momentu; su juo teko kalbėtis 
rankų pagalba.

Pirmadienis, rugpiūčio 4 d. Ke
liamės penktą valandą. Po stiprių 
pusryčių, septintą vai. prie vartų 
susitinkame mūsų vadovą. Skiltis 
susideda iš: skiltininkas švedas, du
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amerikiečiai, austras, vokietis, 
olandas, prancūzas-kanadietis ir 
aš. Maisto, kurį mums davė šiai iš
kylai, būtų užtekę pamaitinti visą 
armiją, o ne 8 skautus. 8 vai. sėdo
me į autobusą dviejų valandų ke
lionei per nykias Norvegijos 
vietas. Plikų uolų viršūnės pa
dengtos sniegu ir ledu. Šios apy
linkės atrodė kaip kelionė po mė
nulį Apollo misijoje. Uolų atskalos 
stūksojo ant kelių ir vos galėjome 
pravažiuoti. Pradėjo lynoti. Bu
vome apie 60 mylių nuo didesnio 
apgyvento centro. Kai kurie vado
vai tai “Norvegian Route” - Di
džiajai iškylai atsisakė vadovauti, 
nes nesutiko apsiimti tokią atsako
mybę vesti skautus į sąlygas, ku
rioms ne visi yra pratę. Išlipus iš 
autobusų, nors dvelkė smulkus 
lietus, mūsų vadovas, kuris buvo 
labai mažo ūgio, pasileido sparčiais 
žingsniais nustatytu keliu. Mes iš 
paskos. Uolų atskalų pastoti keliai 
buvo sunkiai peržengiami ir turė
jome labai saugotis, kad pradžioje 
iškylos neišsisuktume kojų. Vėjo 
nudraskyta nyki gamta tęsėsi, kur 
akis užmatė. Kalnų viršūnės puo
šėsi sniegu ir ledu, buvome 1000 m. 
aukštumoje. Pamažu apsipratome 
su vargingu žingsniu ir netrukus 
priėjome pakalnę. Tai buvo pati 
blogiausia mūsų žygio vieta. Netik 
uolos,’bet ir paparčiai, medeliai, 
šakos ir krūmai sunkino kiekvieną

ASD

Baigiasi Darbo dienos savait
galis.

Greitkeliu skubame namų link. 
Mintys vis skrieja kiton valstijon. 
Rako miške baigiasi ASS stovykla. 
Gal jau rasime namo sugrįžusią...

Kaip greitai bėga skautiški 
metai. Rodos taip neseniai davė 
paukštytės įžodį; labai tada norėjo 
eiti į sueigą su baltais, naujais 
“go-go boots”... Vėliau geltonas 
kaklaraištis, tarp draugių lenkty
nės dėl specialybių, jau ir skilčiai 
vadovauja, o ant stovyklinės kepu
rės vis daugiau ženklų...

Iš vienos stovyklos sugrįžta 

žingsnį. Net ir mūsų vadovas sulė
tino savo greitį. Laimė - oras pra
giedrėjo, saulutė vėl juokėsi, lyg 
norėdama palengvinti mūsų dalią, 
bet nuo lietaus slidžios uolos vis 
dar bandė mūsų jėgas. Perbridę 
šias “džiungles”, prie upės apsisto
jome pietums. Užsikūrę ugnį, išsi
virėm pietus, upelyje atgaivinome 
nuvargusias kojas. Karštis pakal
nėje buvo neįmanomas ir mes ne
kantriai laukėme, kada vėl kilsime 
aukštyn, nes ten būna vėsiau. Per 
pusę valandos įveikėm dviejų 
valandų kelią ir vėl sustojom prie 
kalnų upelio poilsiui. Tuo laiku nu
stebome vadovo elgesiu. Jo “navi
gacija” iki šios vietos buvo be prie
kaištų, bet kai pamatėm, kad jis

Cleveland/) akademikės skautės 
sueigoje pas s. fil. M. Puškorienę.

mėlynšlipsė. “Oh, aš nieko daugiau 
nenoriu, aš vyresnė skautė!” Dar 
trys metai puošiasi stovyklomis, 
kelionėmis, “Kryžkelės” malonio
mis valandomis, “leškonės” drau
gystėmis...

Kad tik galvų nenusisuktų, iš
lėkė vienos... Nebereikėjo nei į 
Jaunimo Centrą vežti, autobusus 
stovyklon išlydėti, nei sutikti... 
Išskrenda kaip paukščiai...

Įeinam į namus. Tyku. Ant stalo, 
kaip jau esame įpratę, lapelis: 
“Sveiki. Išvažiavau pas Rūtą. Greit 
grįšiu.

Jūsų duktė t.n................. ”
Bėgu į jos kambarį. Ant lovos 

naujas kaklaraištis ir juosta. 
Paimu į rankas... ko čia ašaroji 
tėvai? Aš ne, o tu ko?..

Mūsų dukružė - skautė akade
mike.

savo marškinius suvilgė šaltam 
upelio vandeny ir užsidėjo, galė
jome daleisti, kad jis labai skubi
nasi susirgti ir nebaigti kelionės. 
Nors ir nedidelio ūgio, bet tokiu 
keliu jį nešti būtų nelengva... To
liau bekeliaudami priėjome didelį 
sniego plotą. Pirmas patikrinimo 
punktas - mūsų pusiaukelis dar 
buvo toli. Kaip ten bebūtų visi išsi
laikėme ant savo kojų tuose kalnų 
“griuvėsiuose” ir pasiekėme susto
jimo tašką. Ten mums pasakė, kad 
prie kelionės galo esame laukiami 
ryt apie 9 vai. ryto. Toks “pasvei
kinimas” nedžiugino, bet mes 
didvyriškai iškeliavome toliau.

(Bus daugiau)

v.s. V. Bacevičiaus nuotr.

Šią vasarą pasipuošėm skautės 
akademikės spalvomis.
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