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REDAKCIJOS PARAŠTĖJE

Šv. Kalėdų proga, Skautų Aido 
redakcija ir administracija siunčia 
nuoširdžius skautiškus linkėjimus 
visiems sesėms ir broliams skau
tams. Tuo pačiu dėkojame s. kun. 
P. Butkui iš Sydney,. Australijos už 
sveikinimus ir plotkelę.

Šiais metais daugelis mūsų vie
netų šventė 25-tąją skautiškos 
veiklos sukaktį išeivijoje. Tebūnie 
tie sidabriniai metai padrąsinimas 
naujiems darbams ir ryžtui “nai
kinti pikta pasaulyje, o pirmiausia 
savyje".

Vyksta Sąjungos vadovybės rin
kimai. Žinome koks -sunkus ir 
didelis darbas yra ant LSS Suva
žiavimo Prezidiumo pečių. Skau
tiška padėka ir pagyrimas pri
klauso Prezidiumo Pirmininkui v.s. 
A. Bobeliui ir komisijų nariams.

Sulaukėme “Lietuviškoji Skau- 
tija”! Knygos vertinimą palikusi 
nuošaliai, džiaugiuosi nauju šviesos 
ruoželiu mūsų Sąjungos praeitin.

Su šiuo numeriu baigiu vyr. 
redaktorės darbą Skautų Aide. Du 
metai prabėgo greitai ir labai įdo
miai. Nuoširdžiai dėkoju Tarybos 
Pirmininkui v.s. Ą. Saulaičiui, kad 
pasitikėjo, patarė ir nekartą ap
gynė.

Ypatingas ačiū visiems, kurie 
rašė, piešė ar siuntė nuotraukas 
Skautų Aidui, kurie suprato skau
tiškos draugystės vertę ir kurių 
jaunuosius matėme Skautų Aido 
puslapiuose.

Nauja Skautų Aido vyr. redak
tore pakviesta v.s. Sojija Jelio
nienė. Su sese Sofija skautiškoje 
kelionėje susitikome prieš 18 metų, 
jai būnant Skaučių Seserijos vadi- 
jos nare. Skautavome abi - ji Ker
navėje, aš - Aušros Vartuose, abi 
kartu, rūpestėliais besidalindamas, 
vaikus užauginome ir Skautų Aido 
redakcijoje penketą metų kartu 
praleidome.

Jai - dabar naują naštą paiman
čiai - linkiu sėkmės ir gerų bendra
darbių.

PASIKEIČIA SKAUTŲ 
AIDO REDAKCIJA

V.s. Alė Namikienė, daugel metų 
Skautų Aido bendradarbė, keleri 
metai jo redakcijos narė ir 
1974-1975 m. jo vyr. redaktorė, šių 
pareigų atsisako.

LSS Tarybos Pirmija, formalus 
Skautu Aido leidėjas, Sk. Aido vyr. 
redaktore pakvietė taip pat kelerių 
metų jo redakcijos narę v.s. Sofiją 
Jelionienę, kuri susidarys ir visą 
redakcijos kolektyvą.

Skautų Aido administratorium ir 
toliau lieka s. Augustinas Orentas, 
techniškuoju redaktorium, gražiai 
Sk. Aidą puošiąs, lieka v.s. Vladas 
Vijeikis, kurio spaustuvėje laik
raštis ir spausdinamas.

LSS Taryba yra nutarusi, kad 
Skautų Aidas lankytų kiekvieną 
skautų šeimą ir jo prenumeratos 
mokestis būtų taip pat renkamas ir 
su LSS nario mokesčiu.

Bet Skautų Aidą labai palaike 
geri platintojai įvairiose vietose.

ADMINISTRATORIAUS
PRANEŠIMAS

Skautų Aidą turėtų prenume
ruoti kiekviena skautiškoji šeima. 
Prenumeratos kaina sekantiems 
metams ir toliau lieka $5.00. Ypa
tinga Skautų Aidui parama yra

( perkelta Į 23 pusi. )
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ŠVIESI VYSK. M. VALANČIAUS ŠIMTMETINĖ SUKAKTIS

Šiemet minime dviejų didžių 
lietuvių kūrėjų šimtąsias metines. 
Vienas jų - M. K. Čiurlionis - gimęs 
prieš šimtmetį, “Skautų Aide” 
buvo prisimintas sausio mėn. nu
meryje. Nuo kito šviesaus lietuvio - 
vyskupo Motiejaus Valančiaus - 
mirties šiemet suėjo taip pat 100 
metų.

Šis liaudies švietėjas, troškęs 
Lietuvos žmonėms šviesesnės 
ateities, iš savo vyskupiško sosto 
kalbėjo paprasta, žemaitiška šnek
ta. Brangino jis gimtąją kalbą, 
gerbė dvasinę tautos kultūrą, kėlė 
blaivybės idėją, taip tiesdamas 
savo tautai “šviesos ir tiesos” kelią. 
Tuo keliu pradėjo eiti mūsų sene
liai ir proseneliai; juo toliau turime 
žengti ir mes, jų palikuonys.

“Palangos Juzėje” M. Valančius 
supažindina mus su skrybėliuotu, 
klumpėtu, žirklėmis nešinu žemai- 
tėliu jaunuoliu Juze, kurio tvirtą 
lietuvišką charakterį, gerus būdo 
bruožus; teisingumą, darbštumą, 
sąžiningumą liudija jo jaunystėje 
nueitas gyvenimo kelias. Neabe
joju, kad guvusis Palangos Juzė 
jaustųsi “kaip namie”, šiandien 
tapęs skautu vyčiu ar Miško broliu. 
Ko gero, gal iš jo galėtume dar ir 
daug ko pasimokyti?!..

Čia dedamoje ištraukoje iš M. 
Valančiaus “Palangos Juzės” vieno 
skyrelio, pavadinto Ketvirtuoju 
vakaru, Juzė pasakoja kaip jis 
šventė Kūčias ir Kalėdų rytą, pas 
gerą ūkininką Joną Motuzą besiū
damas.

***

...Užėjo Kūčios, nuo ryto per- 
buvom alkani; vakarop dukterys 
Elzė, Apolonija ir Petronėlė ap
skleidė stalą, pirma su šienu, 
paskiau su drobule, ir padėjo 
torielkas. Motuzienė atnešė ant 
baltos torielkos aplotkas, susiėjo 
šeimyna. Motuzas laužė su visais, 
tarydamas; “Ačiū Dievaliui, sulau
kėme sveiki Kūčių, rasi Viešpats 

■ daleis ir kitų sulaukti”. Imąs šmo
telį aplotkos atsakydavo: “Duok tai 

Viešpatie!” Tuo tarpu dukterys 
padėjo ant stalo virtas pupas, žir
nius, ir kviečius su saldžia sriuba, 
ant kurios dar takšojo šmoteliai 
aplotkos. Tuojau visi persižegno
jom, sukalbėjom poterius ir pradė
jom put-put lesti grūdus. Dabar 
Motuzienė atnešino kopūstų su 
žirniais virtų. Gurkšt-gurkšt pri

kimšom pilvus kaip resčius. Pa
valgę sukalbėjom Tėve mūsų, 
bempt-bempt sugulėm ir pūš
kavom.

Bemiegant girkšt atsidarė du
rys. Kaži kas įėjęs tarė: “Nu, 
vaikai, miegat, o ar nežinot, kad šią 
naktį bus Bernelių mišios, reiks 
keliauti į Šaukėnus”. Tai išgirdęs, 
žvilgt pažvelgiau, pamatęs namų 
gaspadinę, strupt stojaus ir sakiau: 
“Gerai, motinėle, tuojau visi sty
rinsim ir melsimės atsispirdami". 
Motuzienė prasijuokė ir tarė: “Pri
valgę, vaikeliai, styrinkit”. Neigi 
veltui tauzijau: beregint pataukš 
išėjom su visa šeimji i i tu 'r 

| T*
IOTlKA i

Pradėjo varpus dzen-dzen skam
binti: išgirdę šmukš sulindom visi į 
bažnyčią. Mišias laikė pats labai 
geras ir mylimas klebonas. Po tų 
mišių laukėm sumos, žirniai mūsų 
pilvuose nuseko. Po visam, švykš
tu švykšdami, šarpavom namon. 
Vos į kiemą įėjom, pakvipo mums 
lašiniai: visiems sugrįžus, padėjo 
mergaitės ant stalo didžiai skanų 
šiupinį. Paršo uodega, biški ap
krimsta, kyšojo viduryj bliūdo. Ką 
aš regėdamas, tariau: “Dėl ko tai 
pats papuošimas bliūdo - uodega - 
neciela? Atsakė: “Tatai šunys, 
biaurybės, apkrimto”.

Gaspadinę su gaspadorium pa- 
svadinom užstalėj, pačioj kerčioj, 
kaip vyriausioj vietoj. Motuzienei 
teko pirmas dalykas su uodega. 
Valgant trakšt-trakšt už ausų 
traškėjo. Visų snukiai riebūs 
paliko - galėjom eiti šeimynos 
samdyti!

Iš ciklo ’’Miestas”
M. K. Čiurlionio pav.
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NEDAUG KUO GALĖTUME
SKIRTIS, JEI...

asasese^^^^eas

Skautybės tikslas formaline 
prasme yra - AUKLĖTI JAUNI
MĄ B.-P. skautybės sistemoje. 
Filosofine, pasaulėžiūrine prasme 
skautybės tikslas yra - PADA
RYTI ŽMOGŲ LAIMINGĄ. Šitaip 
ne kartą yra pasakęs ir pats skau
tybės įkūrėjas. Labai sena žmonių 
patirtis rado, kad žmogaus tikrai 
laimei atsiekti tereikia daryti lai
mingu kitą žmogų, tai yra, daryti 
artimui gera. Jokie turtai, jokia 
gyvenimo prabanga, jo malonumai 
to paprasto dalyko niekada 
neatstos, atvirkščiai - jie yra dargi 
tam priešingi. Kai šitaip nusta
toma, mes pasijuntame esą ant 
tikro kelio. Jau nuo mažens vil
kiuką ar paukštytę ne tik ragi
name, bet ir įpareigojame kasdien 
daryti gerą darbelį. Su. vaiko 
augimu gali didėti ir gerų darbų 
apimtis ar skaičius.

Nelengvoje šitokio altruistinio 
gyvenimo eigoje neužtenka norėti 
ir ryžtis - reikia padaryti ir ištęsėti. 
Tam reikalingi tvirti pagrindai. 0 
juos sudaro stipresni charakteriai, 
geriau išugdytos asmenybės. Sie
kiant to, atsiremiama į vadina
muosius IDEOLOGINIUS PA
GRINDUS, būtent, šūkį “Dievui, 
Tėvynei ir Artimui”, įžodį, įstatus, 
įsakymus ir net tradicijas. Visa tai 
sudaro skautiškąją pasaulėžiūrą ir 
skauto-tės kaip asmens gyvenimo 
būdą, jei pagal tai gyvenama. Ne 
mes vieni ‘stovime gyvenime su 
panašia ideologija. Mes nedaug kuo 
galėtume skirtis nuo kitų, jei netu
rėtume §avitos sistemos, to savito 
būdo savo siekiams siekti. Mūsų 
skautiškasis metodas daug kam ir 
atrodo kaip pati skautybė. Bet iš 
tikrųjų tai tėra priemonės, kad ir 
labai įdomios ir patrauklios. Iš 
kitos pusės skautybės sistemos 
nepažinimas arba jos atmetimas 
mus padarytų nei šiokiais, nei to
kiais. Taigi labai svarbu išlikti 
skautąiš-tėmis ir savo esmėje, ir 
sistemoje. Vieno ar kito trūkumas 
duoda nebe tikrą vaizdą.

Ką bedarytume, kokie bebū
tume - esame vistiek TAUTOS IR 
IŠEIVIJOS BENDRUOMENĖS 
DALIS. Ir dalis gerai organizuota, 
gausi, disciplinuota. Nežiūrint į tai, 
mes kaip individai esame veikiami 
atskirai, ir bendrieji visų rūpesčiai, 
bendri laimėjimai ar bendros ne
gerovės yra kartu ir mūsų. Taipgi 
žmonių nuotaikos ar politiniai įsiti
kinimai yra perduodami ir pri
imami. Vadovai-vės negali būti iš
jungti iš bendro tautos ar išeivijos 
bendruomenės gyvenimo judėjimo- 
kultūrinio, politinio ar kokio kito
kio. Būsena yra normali. Tik ne
normalu ir žalinga būtų, jei 
vadovas-vė savo politines pažiūras 
imtų skiepyti auklėjamajam jauni
mui. Čia vadovui-vei reikėtų orien
tuotis vertikaliai. Reikėtų pamiršti 
politines, srovines pakraipas, dau
giau žiūrint į viršų ir apačią. Kiek 
auklėjamąjį objektą galima pakelti 
aukštyn, kiek jį galima sulaikyti 
nuo smukimo žemyn - tai būtų pir
mutinis vadovo-vės rūpestis asme
nybės formavime.

Kaip auklėjamasis veiksnys 
skautybė pirmiausia yra SĄJŪ
DIS. Turime idealus, siekius, vys
tymąsi. Pradžia juk skiltyje. Drau
govės, tuntai, rajonai atsiranda 
vėliau. Einama iš apačios sintetiniu 
būdu. Tai aiški šeimos kopija. 
Užtat sąjūdį vadiname skautiško
sios šeimos vardu. Kaip organiza
cija skautija atsirado atsirado vė
liau ir tik dėl to, kad prireikė 
administravimo, labai gausėjant 
vienetams ir juos jungiant. Tačiau 
tas nepakeitė sąjūdžio prasmės. Ta 
aplinkybė ne vienu atveju per ne
apdairumą tampa tarytum tikslu, 
ir čia pradedam pasimesti. Tech
niški, bėgamieji, narių nuotaikų 
derinimo reikalai pasidaro kaip 
pagrindiniai veikios požymiai. 0 
kur dar krūvos bendraraščių, nuo
statų, reguliaminų, projektų ir 
amžinų keitimų? Susidaro įspūdis, 
kad mes negalime susiorganizuoti, 
nors tam skiriame beveik visą savo

Sveikiname

TREČIĄJĮ PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESĄ

vykstantį Platų Amerikoje

Mintimis jungiamės su 
kongreso dalyviais - 

sesėm Ir broliais skautais, 
tikėdami Ir remdami jų 

pasiryžimus

veiklos laiką ir gabumus. Organi
zaciniuose ir kabinetiniuose pasi- 
tvarkymuose dažnai pamirštame 
SESĘ ir BROLĮ, tai yra, pačią 
skautiškąją šeimą, kurios primatas 
turėtu būti visur atmenamas ir 
praktikuojamas. Niekada jokia, 
kad ir pati išmintingiausia, statuto^ 
raidė nepadės, jei ji riebus rašoma 
ir skaitoma SU MEILE.

Mūsų skautiškoji šeima, mūsų 
sąjūdis reikalauja LAIKYTIS 
IDEOLOGINIŲ GAIRIŲ IR PRIN
CIPŲ. Reikalavimo nepaisymas 
arba jo sumenkinimas pastato 
sąjūdžio narius ir patį sąjūdį į pa
vojingą padėtį:

a) tampame išvaizdos ir kieky
bės deriniu su tuštuma,

b) į tą tuštumą pašaliečiai bando 
įeiti su savo idėjomis,

Todėl, norint to išvengti, yra 
BŪTINAS IDEOLOGINIS STIP
RUMAS, aiški laikysena, kurioje 
asmenybės ugdymo reikalai nepa
liekami paskutinėj vietoj. Gi ugdy
mas be principų nėra įmanomas. 
Pats žodis “ugdymas” jau reiškia 
principą. Tai noras ką nors kreipti 
tam tikra linkme, ko nors siekimas, 
noras padaryti ką nors iš ko nors.
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Ugdyme santykis tarp auklėtojo 
(vadovo-vės) ir auklėtinio (skauto- 
tės) remiasi tam tikra pedagogine 
disciplina. Kartais čia ne vietoj ir 
netinkamai pavartojamas “demo
kratijos” vardas. Vadovų - skautų 
ir tėvų - vaikų santykiavimo laips
nis ir būdas turėtų būti labai arti
mam panašume. Čia yra paprastas 
ir nepainus reikalas. Kiek painiau 
darosi, kai žvelgiam į vadovų-vių 
tarpusavius santykius, auklėjamąjį 
darbą atliekant. .Yra pastebimi 
kartais pavojingi įvairumai ir ne
sutarimai. 0 tai gali turėti lemia
mos reikšmės pasisekimui. Ir turi. 
Užtat čia labai svarbu jausti bent 
minimalią atsakomybę ne tik prieš 
tėvus, bet ir prieš tautą bei žmo
niją. Atsimintina, kad ne kiekvie
nas suaugęs žmogus gali būti 
vadovas, ir ne kiekvienas vadovo 
šakoje esąs gali būti vadovas 
auklėjimo prasme. Netinkamas 
pasiskirstymas pareigomis čia 
sukelia daug rūpesčių ir yra viena 
iš pačių didžiųjų problemų vadovų 
tarpe. Sąjungos struktūrinis per- 
sigrupavimas gal galėtų čia minėta 
prasme "padėti.

Vadovai-vės, besirūpindami jau
nimo auklėjimu, nenustoja ir savęs 
auklėję, nes SAVIAUKLA tam 
tikra prasme yra svarbesnė už kitų 
auklėjimą, galvojant, kad tik pats 
tinkamai susitvarkęs, gali veikti 
kitus. Todėl nereikėtų kreipti 
žvilgsnio nuo savęs. Atvirkščiai - 
būtų naudinga giliau į save pažiū
rėti. Šitokiame požiūryje galima 
būtų surasti, kad:

(a) Mums trūksta IDEALIZMO. 
Jis per menkai skiepijamas jaunie
siems. Per mažai apie tai kalbama. 
0 idealistas individas veikloje juk 
yra viskas. Jo neturėjimas su
griautų visus mūsų sąjūdžio 
pagrindus. Vadovų-vių uždavinys 
būtų skleisti jaunųjų tarpe tą 
idealistinį nusiteikimą, bandant 
atsverti sunkų materialistinio gy
venimo svorį.

(b) Mums trūksta KŪRYBIŠ
KUMO. Labai nesistengiama išeiti 
iš šablono, kopijavimų, kartojimų 
skautiškuose užsiėmimuose. Va
dovų-vių uždavinys būtų ieškoti 
naujų formų ir būdų, perteikiant 
jaunesniesiems turimą medžiagą.

(c) Mums trūksta ir PASIRUO
ŠIMO. Vengiama geriau pasi
ruošti, būti daugiau žinančiais 
vadovais-vėmis, labiau suprantan
čiais auklėjimo uždavinius, ven
giama studijuoti ideologinių daly
kų, tolstamą nuo mokyklų ar 
kursų.

(d) Mums trūksta ir PRAKTIŠ
KO SK AUT AVIMO. Vadovai-vės 
nėra vien tik direktyvas nuo posė
džių stalo duodantieji asmenys. 
Vadovai yra vyresnieji broliai. Jų 
dalyvavimas su jaunesniaisiais 
visur yra daug daugiau negu gerai 
suredaguota instrukcija. Todėl įsi
vaizduojama, kad vadovas-vė išky
lauja, stovyklauja, organizuoja 
darbo sueigas ir jas praveda, orga
nizuoja kursus, lavinimosi mokyk
las, visur dalyvaudamas pats. Apie 
laiko stoką ar amžių čia galėtume 
kalbėti tik kaip apie^ išimtis.

LSS TARYBOS PIRMUOS

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 
FONDAS

LSS Tarybai šią vasarą priėmus 
Lietuviškosios Skautybės Fondo 
nuostatus, Tarybos Pirmija pra
dėjo konkrečius žingsnius tam 
fondui organizuoti.

Į fond valdybą iš Pirmijos dele
guota Tarybos vicepirmininkė ir 
iždininkė v.s. F. Kurgonienė.

Ligi bus galutinai sudaryta 
fondo valdyba (įvairiais būdais iš 7 
narių), Pirmija, išrinkusi jį nuola
tiniu valdybos nariu, fondo reikalų 
vedėju paskyrė v.s. Česlovą Kiliulį 
(51 Torrey Str., Dorchester, Mass. 
02124, telef. 617-282-8797), kuris 
pagal Pirmijos nutarimus jau pra
dėjo atlikti reikalingus techniš
kuosius darbus fondui veikti.

V.s. Č. Kiliulis yra vienas iš 
iniciatorių tokį skautybės fondą 
įsteigti. i

Fondo pagrindiniam kapitalui 
pradėti Pirmija iš savo iždo per
vedė $10,000.- Taip pat jau gau
nama kitų įnašų bei aukų.

Fondu susidomėjimas didelis. 
Daug paskirų asmenų bei vienetu 
dabar gali tapti fondo kūrėjais.

Kaip ten bebūtų, po 30 skauta- 
vimo metų už Lietuvos ribų nėra 
duomenų manyti, kad lietuviškoji 
skautija, kaip tokia, būtų jau nebe
populiari ar savo reikšmės nusto
jusi. Atvirkščiai - ji kaip išeivijos 
bendruomenės jaunimo sektorius 
yra viena iš judriausių ir stipriau
sių visuose kraštuose. Pabrėžtina, 
kad veikloje individai yra nepa
mainomi pagrindai geresniam pa
sisekimui. Todėl ASMENYBIŲ 
UGDYMAS yra labai svarbus 
dalykas, į kurį ateityje tektų 
kreipti daugiau dėmesio. Kalbant 
apie pagerinimus ar kokias refor
mas, reikėtų visiems atsiminti, kad 
lengviausias ir pats efektyviausias 
būdas būtų - norimą keisti dalyką 
pradėti nuo savęs. Tik tokiu keliu 
eidami galėtume tikėtis pasaulį 
palikti geresnį, negu jį radome.

v.s. Č. Senkevičius
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hfijitti,
Skautiškojo ugdymo klausimai 

tai pagrindiniai dalykai, kuriais 
tektų gyventi visai lietuviškajai 
skautybei.

Mūsų skautybė, pirmiausia savo 
dvasia ir paskui visomis galimomis 
formomis, turi būti LIETUVIŠKA!' 
Lengva nuklysti, kai daug kur 
sąlygos labai palankios nuklydi
mams. Bet visų suaugusių rūpestis 
turėtų likti lietuvybės keliu. Tas 
lietuvybės kelias turi ne tik kliuvi
nių tiestis į ateitį svetur, bet jis 
yra, ir dar labiau bus, pamaišomas, 
kai Lietuvos okupantui rūpi sunai
kinti bet kokią prieš jo užmačias 
mintį. Čia turime budėti, jei 
norime lietuvių tautai laimės ir 
Lietuvai laisvės.

Antras dalykas - mūsų skautybė 
turi išlikti skautybė galimai pil
nesne prasme, ne tik savo ideolo
giniais siekimais, bet ir ugdymo 
metodais, naudojamomis priemo
nėmis, tinkamomis programomis ir 
atitinkamai gera organizacija.

Jei mūsų skautybės dvasia iš
blėstų, kaip lietuvybės versmė, 
viskas nueitų niekais. Būtų baisus 
nuostolis lietuvių jaunimo prie
augliui, visai bendruomenei ir 
tautai. Prie to negalime ir netu
rime prileisti.

Bet mūsų tikslas buvo ir yra, ir 
turėtų likti - LIETUVIŠKOJI 
SKAUTYBĖ su jai reikalingais 
tautiniais ir skautiniais požymiais. 
Ir tai yra galima, todėl ir būtina!

Reikia, kad:
a) pirmiausia (visi) patys 

vadovai-vadovės gerai suvoktų lie
tuviškosios skautybės tikslus, 
metodus, priemones bei medžiagą 
ir sugebėtų tuos dalykus sėkmin
gai gyvendinti savo vadovavimo 
darbe;

b) savo veiklos srityje jie ir jos 
įžiebtų užsidegimą ir sukurtų nuo
taikas, kad aukščiau minimi 
dalykai būtų šiltai, gyvenimiškai ir 
vis pažangiau mūsų jaunuomenės 
įsisavinami;

c) reikia, kad būtų rūpestingai 
parenkamos priemonės, sudaroma 
patenkinama tvarka ir viso vado
vavimo sektoriaus gyvai bendra
darbiaujama, siekiant lietuviško
sios skautybės tikslų.

Reikia ne tik susiklausyti, bet 
reikia ir išmintingos drausmės, 
kuri skautybės (tikros skautybės!) 
sąjūdžiui visur yra sava ir būtina.

Baigdamas noriu tikrai labai 
nuoširdžiai padėkoti:

- 1969 m. ir 1972 m. LSS Suva
žiavimo dalyviams už man pa
reikštą pasitikėjimą, kai į LSS 
Tarybą išrinko išimtinai dideliu 
balsų skaičiumi;

- 1967-1969, 1970-1972 ir 1973- 
1975 m. kadencijų LSS Tarybos 
nariams, suteikusiems didelės gar
bės išrenkant mane Tarybos Pir
mininku;

- visiems Broliams Vadovams - 
Sesėms V adovėms ir kitiems mūsų

1967 m. Tarybos Pirmininkas 
v.s. A. Saulaitis vadovavo Ąžuolo 
mokyklos stovyklai Rakė, o sūnus 
v.s. A. Saulaitis, SJ - jaunųjų va
dovų stovyklai.

didžiulės Sąjungos nariams, kurie 
savo atsidavimu, savo energija, 
savo gabumais ir savo širdimi, 
bendradarbiaudami, vykdė didįjį 
lietuviškosios skautybės uždavinį;

- visiems, kurie ir kurios labai 
laimingomis valandomis dalinosi 
džiaugsmu ir kartais sunkiuoju 
metu laikėsi skautiškosios dvasios 
įtakojami;

1975 m. Kaziuko mugės atida
ryme Clevelande - Neringos tunto 
tuntininkė v.s. N. Kersnauskaitė, 
v.s. A. Saulaitis, v.s. V. Šenbergas, 
Chicagos Miško Broliai.
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- visiems ir visoms, kurie skau- 
tybės gyvenime ir darbuose man 
padėjo, patarė, rėmė, palaikė ir 
padrasino.

Laikas prisiimti atsakomybę už 
tai, kas nepadaryta ar netobulai 
padaryta ir prašyti atleisti už 
galimas klaidas ar apsileidimą.

Dėl daugelio priežasčių turiu 
“nusiimti savo palapinę” didelių 
darbų sūkuryje, džiaugsmingai už
sidėti savo dešimtmečius nešio
jamą “skautišką kuprinę” ir pa
sekti pėdsakus mano atsidėjimo 
labai reikalingos (šeimos takeliu.

Dar kartą ačiūf
Ir geriausios sėkmės visoms ir 

visiems!

v.s. Antanas Saulaitis Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos Pirmi
ninkas 1967-1975 m.

Budžiu!

16 metų redagavęs Skautų Aidą 
v.s. A. Saulaitis tarp SA redakto
rių Toronte, LSS Tarybos suvažia
vime 1974 m.

Tš k. J. Toliušis (1970-73), A. 
Namikienė (1974-75), SA techninis 
red. nuo 1970 - V. Vijeikis, A. Sau
laitis (1929-37, 1938-40, 1964-70) ir 
Č. Senkevičius (1956-64).

LSS programų komisija 1970-72 
m. nustačiusi prityrusio skauto, 
skautės laikotarpį.

Priekyje sėdi iš k. v.sl. D. Gela- 
žiūtė-Kizlauskienė, Tarybos Pir
mininkas v.s. A. Saulaitis, komisi
jos pirmininkė v.s. M. Jonikienė, 
v.s. J. Vaišnys, SJ. Antroje eilėje - 
v.s. H. Plaušinaitienė ir v.s. S. 
Statkienė. Trečioje eilėje - v.s. V. 
Statkusrps. A. ir s. G. Plačai, s. L. 
Luneckienė, v.s. S. Jelionienė, s. R. 
Kunstmanas ir v.s. V. Namikas.

LSS Tarybos Pirmininkas taria 
žodį lietuvių visuomenei Cleve- 
lando “Tėvynės Garsų" radio pro
gramoje. Stovi programos vedėjas 
J. Stempužis ir v.s. V. Šenbergas.

w V. Bacevičiaus nuotr.
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PRANAS ŽIŽMARAS -
SKAUTAS, MYLĖJĘS TĖVYNĘ 

LABIAU UŽ VISKĄ 
PASAULYJE

Įžodžio metu Prano žižmaro iš
tarti žodžiai “...tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui” nebuvo tik 
mintinai išmokta ir nereikšmingai 
pakartota frazė. Šiais priesaikos 
žodžiais jis įrodė, kad tėvynę ar jos 
garbę ginti yra pirmasis jo gyve
nimo tikslas. Pasekime jo gyveni
mo kelią.

Šis Vilniaus krašto lietuvių vei
kėjas, sportininkas, I-sios Vilniuje 
Gedimino dr-vės draugininkas, 
gimė 1905 m. Baigęs Vytauto Didž. 
lietuvių gimnazija ir Centrinį Fizi
nio Auklėjimo Institutą Varšuvoje, 
nuo 1932 m. dėstė kūno kultūrą 
Vytauto Didž. gimnazijoje Vil
niuje. 1939 m. buvo paskirtas 
Vilniaus sporto apygardos virši
ninku. 1925 m. vasario 16 d. jis 
įkūrė Vilniaus lietuvių skautų 
Gedimino dr-vę, kurios garbės 
skautu pakvietė dr. J. Basanavičių. 
Jam mirus, s. Pr. žižmaro vado
vaujami lietuviai skautai unifor
muoti budėjo prie jo karsto Ka
tedroje, o laidotuvių procesijoje jie 
lydėjo šį didįjį Lietuvį, eidami iš 
šalių su •degančiais fakelais ran
kose. Kapo duobę Rasų kapinėse 
jie užbėrė saujomis. Pirmasis Ge
dimino draugovės pasirodymas 
viešumoje ir buvo per šias laidotu
ves; šiaip sueigos vykdavo slaptai, 
nes lietuvišką veikimą lenkai 
draudė. Kasmet, Vėlinių dieną, 
prie dr. J. Basanavičiaus ir kitų 
didvyrių kapų budėdavo lietuviai 
skautai, prieš tai tuos kapus pa
puošę gėlėmis ir žvakutėmis.

Vilniaus lietuvių skautų šefas s. 
Pranas žižmaras.

(Nuotraukos iš v.s. Br. Kviklio 
archyvo).

1928 m. vasario 16 d. Pr. žižma
ras su kitais Vilniaus patriotais 
Gedimino kalne iškėlė Lietuvos 
vėliavą. Tų pat metų vasarą, jam 
vadovaujant, 40 skautų ir skaučių 
dalyvavo I-joj Tautinėj Stovykloj 
A. Panemunėje. Jų lietuviškumas 
ir sumanumas 'visiems lietuviams 
paliko nepaprastą įspūdį. Netrukus 
lenkai Gedimino dr-vės veiklą su
stabdė.

Skautininkas Pr. žižmaras buvo 
prityręs ir užsigrūdinęs skautas - 
vadovas, pradėjęs skautauti Rusi

joj, stovyklavęs Kaukazo kalnuose. 
Tad suprantama, kad ir draugovei 
priklausiusieji skautai, turėdami 
tokį vadovą, nebuvo tik skautai “iš 
vardo”. Ši draugovė lenkų buvo 
pripažinta kaip “Nr. 2 draugovė”.

V.s. Br. Gurėnas, “Mūsų Vytyje” 
prisimindamas Vilniuje praleistus 
skautavimo metus, sako, kad Vil
niaus krašto jaunuoliai, perėję 
skautišką mokyklą, buvo geri lie
tuviai patriotai.

Pr. žižmaro sportinė veikla (jis 
buvo ir geras plaukikas) ir jo verž
lumas buvo antra ypatybė, kurios 
dėka jam sekėsi burti aplink save 
lietuvius jaunuolius. Sudominęs 
juos sportu, 1938 m. vasarą jis va
dovavo lietuvių sportininkų išvy
kai į I-ją Tautinę Olimpiadą Kaune. 
Čia broliai vilniečiai buvo sutikti su 
nepaprastu džiaugsmu, ovacijomis, 
gėlėmis. Deja, kai grįžęs žižmaras 
rudenį bandė suorganizuoti Vil
niaus krašto lietuvių sporto 
šventę, jau išsirikiavusiems aikš
tėje sportininkams buvo pranešta, 
kad rungtynės uždraustos, o Pr. 
žižmarui teko 4 paros arešto už tų 
rungtynių organizavimą. Tačiau 
nei bausmių, nei pakenkimo savo 
karjerai jis nepaisė: atrodė, pa
triotiškumo liepsna šio vilniečio 
širdyje buvo jokiomis bausmėmis 
ar varžtais neužgesinama.

Tačiau buvo vienas jo gyvenime 
įvykis, išgarsinęs Pr. žižmaro 
vardą ir, reikia sakyti, visuose lie
tuviuose, ypač jaunimo tarpe, su
kėlęs entuziastingų jam simpatijų.

Nuo senų laikų lenkų visuome
nėje tebebuvo užsilikęs pripažintas 
būdas vyrų (žinoma, drąsių ir 
ambicingų) tarpe įžeidimą ar kito 
pasityčiojimą išsiaiškinti dvikova.

Ir taip vieną dieną, visai netikė
tai, Pr. žižmaras tapo dvikovos 
dalyviu. Įvyko tai 1938 m. balan
džio 28 d., po Lietuvai įteikto Len
kijos ultimatumo. Lenkų suruoš
tose demonstracijose', viešai tribū
noje kalbėdamas, vienas lenkų 
karininkas pavadino lietuvių tautą 
“išsigimėlių, pastumdėlių tauta”. 
Kiti, tai išgirdę, apsiašarojo. Gi 
žižmaras širdies gilumoje sau taęė: 
“Nepamiršiu, niekše!”

8

8



Vėliau, jį aplankyti atvykusiam 
korespondentui, jis pareiškė:

- Per daug arti Gedimino pilis... 
Negalėjau pakęsti tokio įžeidimo!

Patriotiškumo liepsna žižmaro 
širdy buvo tokia kaitri, kad šį įžei
dimą, jo manymu, tik dvikova ga
lėjo išspręsti. Savo tautos garbę 
gindamas, jis dalyvavo dvikovoj, 
kurioj jo priešininkas gavo tris 
kirčius veide.

Draugai, jį po to sveikindami, 
kalbėjo:

- Tu įrodei, kad lietuviai, bran
gindami savo tautą, nesibijo dėl jos 
garbės statyti savo gyvybę 
pavojun!

Vienas Pr. žižmaro bičiulių, ap
rašęs šį, pilną įtempimo, įvykį, 
pasakė:

- Jei nemoki valdyti kardo, tad 
mokėk valdyti liežuvį!

Laikraščiuose buvo komentuo
jama, kad “pasiruošimas dvikovai, 
pati dvikova ir jos pasekmės vil
niečių gyvenime paliko didelį įspū
dį ir jaudino ne tik patį žižmarą, jo 
artimuosius draugus ir visus lietu
vius, bet užimponavo net daugeliui 
lenkų”.

Po to, Amerikos lietuvių spauda 
rašė, kad daug čia gyvenančių tau
tiečių siuntė žižmarui sveikinimo 
laiškų ir piniginių dovanų.

***
Skautininkas Pranas žižmaras 

nebuvo nei kilmingas, nei turtin
gas. Gyveno jis su savo senute 
motina mažam, senam, mediniam 
namely. Jo kuklus kambarėlis buvo 
papuoštas skautiškais ženklais ir 
Aušros Vartų Marijos paveikslu.

...Įsimena kažkus skaityti žo
džiai:

- Vargas gimdo pasiryžėlius, 
gyvenimo audros juos brandina.

***

Tėvynės meile grįstas s. Pr. žiž
maro gyvenimo kelias nuvingiavo į 
tolimąjį Sibirą, kur drąsus, savo 
patriotiškumą įrodęs, brolis Pra
nas ir baigė savo jauno gyvenimo 
dienas. Tiksli jo mirties data neži
noma. Žinoma tik tai, kad jis, kaip 
ir daugelis kitų, tėvynę karštai 
mylėjusių jos vaikų, 1940 m. liepos

Pranas Žižmaras, 1938 m. at
vykęs į Sporto olimpiadą Kaune, 
sveikinamas Kauno geležinkelio 
stotyje.

mėnesį buvo areštuotas ir ištrem
tas į Sibiro koncentracijos sto
vyklą. Iš ten jis jau nebegrįžo...

Tačiau šio jauno Lietuvos sūnaus 
gyvenimas neišnyko “kaip dūmas, 
neblaškomas vėjo”. Jei s. Pranas 
žižmaras būtų gyvas, šiemet būtų 
šventęs savo amžiaus 70 metų 
sukaktį. Nuo jo mirties prabėgo 
jau visas dvidešimtmetis. Šia 
proga pagarbiai prisimename jį - 
ryškią ir neeilinę asmenybę - per 
gyvenimą pražygiavusį skautiš
kose gretose. Jo atminimui tinka 
pakartoti prasmingus poeto P. 
Vaičiūno žodžius:

v.s. Sofija Jelionienė

Užgęsta žvaigždė - ir daugiau 
nebešviečia,

O gimęs žmogus - jo mirtis • 
nepaliečia; .

Jis žiūri iš rėmų, byloja iš knygų...
Jis tiesia į amžius sau vieškelį lygų.

***
Šio rašinio užsklandai norėtųsi 

pasidalinti su skaitytojais mintiftii, 
kurią sukėlė viena nuotrauka, kai 
teko keletą jų iš s. Pr. žižmaro 
gyvenimo peržiūrėti. Toje nuo
traukoje, aplink viduryje laikomą 
vėliavą ant vieno kelio priklaupę 
skautai ir jų vadovas s. Pr. žižma
ras, gerbia ją didžiuoju saliutu.

Kažin ar bemokame mes šian
dien su tokia meile ir orumu gerbti 
savo vėliavą? Ar žinome tikrąją 
įžodžio prasmę?

Atsakymas priklauso jums, se
sės ir broliai!
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SUVAŽIAVIMAS, KURIO NEGALIMA UŽMIRŠTI

Vyriausios Skautininkės Lilijos 
Milukienės nuoširdžiai pakviesta ir 
savo vyro paskatinta, nugalėjau 
visas kliūtis ir su Čikagos skaučių 
vadovėmis rugsėjo 27 d. atsiradau 
Lietuvių Skaučių Seserijos vado
vių suvažiavime Clevelande. Mus 
pasitiko Sės. vadijos Skaučių skyr. 
vedėja, vietinio Neringos skaučių 
tunto tuntininkė v.s. Nijolė Kers- 
nauskaitė, šio suvažiavimo globėja, 
širdis ir siela.

Suvažiavimas įvyko Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
gražiai dekoruotoje salėje. Kūry
bingoji ir darbščioji tuntininkė 
Kersnauskaitė, pasitelkusi savo 
tunto seses, poezijos posmus, lordo 
Baden- Powell’io mintis ir savo 
lakią vaizduotę, suvažiavimui su
darė prasmingą nuotaiką.

“Sese, kuri ryžaisi tikėti, o ne 
dvejoti, kuri išėjai laimėti, o ne pa
siduoti, kuri pasirinkai ne mirti, o 
gyventi Dievui, Tėvynei ir Ar
timui;

Sese Vadove, kuriai šis suvažia
vimas yra skiriamas, sveikiname 
Tave mūsų buvusios vyriausios 
vadovės poetės Juozės Vaičiūnie
nės vieno eilėraščio posmais, de
klamuojamais sesės Eglės Giedrai
tytės:

Iš akmenų, granito, plytų, molio 
Statysim paminklus, sodybas, 

sostines, miestus...

Tiek daug gražių dovanų suva
žiavimo dalyvėms paruošė Cleve- 
lando “Neringos” tunto sesės.

Prisimenant gražias stovyklų 
dienas, kalba Gintaro mokyklos 
vedėja s. Laima Kiliulienė.

Ir įrašysim sienose vardus 
išjojusiųjų brolių

Pilims nukalt žalvarinius vartus.

Invokaciją sukalbėjo šios para
pijos klebonas kun. sktn. G. Ki- 
jauskas. Jo maldos prasmingus 
žodžius palydėjo skautės giesme 
Lietuva, brangi...

“Mus čia atvedė šviesa - kilniais 
siekimais ir darbais spindinti 
skautybė”, tarusi Nijolė, pakvietė 
uždegti žiburius

Dievo meilės - kun. Kijauską, 
Tėvynės meilės - v.s. Oną Zails- 

kienę,
Artimo meilės - v.s. .Malviną Joni

kienę ir
Lietuvių Skaučių Seserijos - 

dabartinę VS L. Milukienę.

Vyriausioji Skautininke Milu- 
kienė, suvažiavimą atidarydama, 
šiltais žodžiais pasveikino visas 

vadoves, pasidžiaugė, kad yra at
vykusių net iš Kalifornijos ir Ka
nados, priminė, kad šio suvažiavi
mo didžiausias tikslas yra supažin
dinti vienetų vadoves su naujai 
priimtomis skaučių patyrimo laips
nių programomis. Palinkėjo visoms 
geros ir darbingos nuotaikos.

Nijolė Kersnauskaitė, pacitavusi 
Baden Powell’io nusakytus skautų 
vadovo-vės siekius, taria: “Kiek
viena vadovė gerai žino, kaip mažai 
gėlių ji randa savo darbo kelyje; ir 
tik vadovė supranta, kas dedasi

Prie dovanų stalo. Iš k. L. Vili
mienė iš Los Angeles, v.s. I. Kere- 
Henė iš Chicagos, s. I. Jankauskte- 
nė iš New York ir v.s. N. Kers
nauskaitė iš Cleveland.
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kitos vadovės širdyje. Už nugalė
tus sunkumus, už begalinį pasiau
kojimą ir darbą dėkodamoš, mes 
šiandien su ypatinga meile pasitin
kame ir sveikiname buvusias Vy
riausias Skautininkes ir dabartinę 
mūsų Vyriausią Vadovę”, ir pa
puošia jas orchidėjomis.

Lygiai 10 vai. ryto skaučių skyr. 
ved. Kersnauskaitė supažindina 
visas su naujomis skaučių progra
momis. Toliau sekė parodomosios 
sueigos, kurioms vadovavo šios 
sesės:

Aguonėlių (būsimų paukštyčių) - 
Rauda Gelažienė ir Danutė Miš
kinytė,

III p. 1. pasakų sekėjos specia
lybės - Eglė Giedraitytė,

II p. 1. Lietuvos istorijos ženklo - 
Amanda Muliolienė ir

I p. 1. Skautybės idealų žinovės - 
Dalia Kavaliūnaitė.

Diskusijose išryškėjo, kad pro
gramos įdomios, naudingos, tik 
kiek per sunkios.

Popietinei dienos programai va
dovavo Dalia Kavaliūnaitė.

Simpoziume tema “Vyresnės 
skautės Seserijoje” savo referatus 
skaitė šios vyresnės skautės: 
Sofija Gruzdytė, Clevelandas, 
Kristina Jankutė, Detroitas, Al- 
vida Baukutė, Čikaga, Jūratė šeš- 
kutė, Torontas, Rasa Milukaitė, 
New Yorkas. Moderavo Rita Pen- 
čylienė, Seserijos vyr. skaučių sk. 
vedėja. Ji pabrėžė, kad šio simpo

Skaučių Seserijos trys Vyriau
sios Sesės, v.s. L. Milukienei Pa
dėkos ordiną prisega v.s. O. Zails- 
kienė, jų viduryje - v.s. M. Joni
kienė.

ziumo paskirtis yra leisti pačioms 
vyr. skautėms pasisakyti, ką jos 
galvoja apie vyr. sk. veiklą, kokia 
vyr. sk. veikla yra jų vienetuose ir 
ką būtų galima pritaikyti kitų vie
tovių vyr. sk. vienetams. Man 
asmeniškai buvo įdomu klausytis 
jaunų vadovių samprotavimų ir 
gėrėtis jų sugebėjimu savo mintis 
reikšti gražia lietuvių kalba.

Simpoziumo tema “Tuntininkės 
ir draugininkės bendradarbiavi
mas vieneto veikloje” dalyvavo 
tuntininkė Irena Žukauskienė ir 
draugininke Nora Sugintaitė. Mo
deravo Irena Kerelienė, VSP. 
Visos iš Čikagos. Jauna vadovė 
Sugintaitė susilaukė daug katučių 
už savo gerai paruoštą ir ypatingai 
gražiai perskaitytą referatą.

Vertas dėmesio ir Aldonos Miš
kinienės pašnekesys “Lietuvybė - 
problema ar vertybė”. Kun. Ki- 
jauskas supažindina su religine 
programa, o Laima Kiliulienė 
padaro pranešimą apie Gintaro 
mokyklą, jos kelius jr veiklą.

Likus kiek laiko iki vakaronės,

Aušros Vartų tunto tuntininkė į 
Seserijos suvažiavimą Cleveland# 
atvyko su tokiu būriu sesių. Prie
kyje tarp vadovių sėdi trys Sese
rijos Vyr. Skautininkės, o kairėje - 
tuntininkė ps. I. Žukauskienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

pasigėrėta Montrealio skaučių 
“Vaivorykštės” paroda, vienetų 
albumais, dienoraščių knygomis ir 
kitais meniniais darbais.

Man asmeniškai buvo malonu 
pasikalbėti su seniai matytom 
sesėm, o ypatingai su kadais sulik
tom paukštytėm, dabar išaugusiom 
į grakščias mėlynšlipses, kurios 
man prisistatė, kaip senos pažįsta
mos. Tai Vilija Nasvytytė ir Dalia

Apžiūrime parodėlę. Iš k. O. 
Zailskienė, M. Švarcienė, A. Šen- 
bergienė, O. Kavaliūnienė, V. 
Civinskas, V. Šenbergas ir V. 
Šniolis.
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“Vyresnė skautė Seserijoje" 
pašnekesio metu. Praveda ps. R. 
Penčylienė.

Kavaliūnaitė iš Cleveland©, Bag
donaitė iš Hamiltono, Milukaitė i? 
New Yorko, Namikaitė iš Čikagos 
ir kitos, visos buvusių ar esami' 
vadovių dukros. Štai dėl iko Sese 
rija nesensta ir nepraranda iš Tė
vynės atsivežtųjų tradicijų.

Vakaronės programai vadovavo 
Eglė Giedraitytė ir Sofija Gruo
dytė. Skautiškų emblemų ir žalu
mynų fone,-kamputy sėdint tunti- 
Binkei Nijolei, Neringos skaučių 
tuntas pasirodė visoje savo sudė
tyje, pradedant gražiosiomis aguo
nėlėmis ir baigiant sesėmis Hdi- 
nietėmis. Besigėrint scenoje rodo
mais vaizdais, skambėjo dainos ir 
deklamacijos. Neatsiliko su savo 
pasirodymais ir Neringos viešnios. 
Ypatingai šiltai sutiktos Čikagos 
Aušros Vartų tunto žaviosios dai
nininkės. Šiame gražiame skaučių 

renginyje nemažai buvo ir vietinių 
svečių. Nuoširdžiam Neringos 
skaučių tunto rėmėjui architektui 
Kersnauskui VS Milukienė įteikė 
Padėkos ordiną su rėmėjų kaspinu. 
Vakaronė baigta tradicine daina, 
širdimis ir rankomis susipynus į 
didžiuli ratą.

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 10 
vai. ryto šv. Mišias atnašavo ir pri
taikytą pamokslą pasakė klebonas 
kun. Kijauskas. “ ’Yra prasmingiau 
uždegti žvakę nei keikti tamsą’, 
tarė moteris ir išėjo į pasaulį gera 
daryti”. Skaučių Seserijos darbą 
kaip auką, mūsų Vyriausiajam 
Vadovui - Kūrėjui, šiandien atneša 
buvusios Vyriausios Skautininkės 
ir dabartinė vyriausia vadovė; tai 
moterys, kurios savo rankose nešė 
ir neša lietuviškosios skautybės - 
Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės 
ugnį: v.s. Ona Zailskienė neša 
skautininkės kaklaraištį, v.s. Mal
vina Jonikienė - Lietuvos laukų 
kryžių, o v.s. L. Milukienė - Lietu
vos žemę.

Sesės A. Ziurkevičiūtė ir 
Montrealio skaučių “Neringos" 
tunto tuntininkė E. Jurgutienė į 
suvažiavimą atvežė gražiąją “Vai
vorykštės” parodą. Jos čia su sesė
mis I. Kereliene ir L. Mūukiene.

Ypatinga malda prisimenant jau 
mirusias Vyriausias Skautininkės 
Sofiją Čiurlionienę, dr. Dominiką 
Kesiūnaitę ir Juozę Vaičiūnienę, 
skautės neša degančias žvakes. 
Šiandien čia dalyvauti negalinčių 
bu v. Vyriausių Skautininkių Ksa
veros Žilinskienės ir Lidijos Čepie
nės skautės neša puokštes gėlių. 
Pamaldos baigiamos Skaučių Se
serijos giesme “Sutelk mus, Vieš
patie, būrin...” Solo giedojo Bronė 
Kazėnienė.

Po pamaldų kavutė ir susitiki
mas su Cleveland© lietuviais. Da
lyvavo daug skautininkų-ių. Pažy
mėtina, kad v.s. Apolonija Šenber- 
gienė, viena iš pirmųjų skaučių 
skyriaus vedėjų skautų vyriausiam 
štabe, aktyviai dalyvavo visose 
suvažiavimo programose.

. 11:45 vai. klausėmės VS Milu- 
kieriės išsamaus pranešimo.

12:30 vai. Sąskrydžio uždarymui 
vadovauja N. Kersnauskaitė.

Deklamuoja Eglė Giedraitytė:

Mūsų vėliavos gijos ataustos 
Žalios rūtos ir saulės varsai 
Teliepsnoja skaisčiau negu laužas 
Vienas žodis širdy - Lietuva.

Mažosios Clevetando “aguonė
lės” pratinasi būti skautėmis. Pa
rodomąją sueigą veda ps. A. Gela
žienė. y. Bacevičiaus nuotr.
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Į salę įnešus vėliavas, Nijolė 
Kersnauskaitė taria: “Skautybės 
mums niekas neprimetė; organiza
cijai priklausyti niekas nevertė. 
Pasirinkome ja pačios; dirbkime, 
kad būtume to pasirinkimo vertos. 
Iš čia išeidamos, su atnaujintu 
ryžtu mes pakartosime savo įžo
džius, kuriais šį savo pasirinkimą 
patvirtinsime”.

Iškilmingai pakartojami įžodžiai, 
VS Milukienei įteikiamas LŠS Pir- 
mijos pirmininko Antano Saulaičio 
prisiųstas Padėkos ordinas, sugie- 
damas Lietuvos himnas ir, aidint 
dainai “Dievui, tau tėvyne ir žmo
nijai skiriam visą meilę mūs šir

BROLIJOJE

Vasaros atostogos jau praeityje. 
Dėkoju visiems vadovams už sto
vyklinius sveikinimus ir ypatingai 
už paaukotas atostogas ir daugybę 
darbo valandų paruošiant ir pra
vedant stovyklas. Noriu pastebėti, 
kad kai kuriose stovyklose buvo 
svečių skautų ir iš kitų vienetų ar 
rajonų. Tai yra labai naudinga ir 
skautai buvo patenkinti.

Šiais metais Ąžuolo vadovų mo
kyklos stovykla įvyko prie Ply
mouth, Mass. Ji buvo labai gerai 
pravesta ir skaitlinga, nors galėjo 
dalyvauti daugiau jaunų vadovų. 
Ačiū LSB VS Pavaduotojui v.s. Č. 
Kiliuliui už įdėtą darbą Brolijos 
vadovų ruošime.

Jaunųjų vadovų paruošimas yra 
pats svarbiausias darbas ir todėl 
prašau Rajonų Vadeivas su tunti- 
ninkų pagalba ruošti įvairius skil- 
tininkų ir draugininkų kursus.

Taip pat prašau neužmiršti, kad 
darbščius ir sumanius jaunuolius, 
galima apdovanoti įvairiais žyme
nimis, šalia pakėlimų į vyresniš
kumo laipsnius. Pristatymus Bro
lijos Vyr. Skautininkui reikia siųsti 
per rajono Vadeivą.

Noriu perduoti visiems vado
vams ir skautams nuoširdžią padė
ką Europoje ir Pietų Amerikoje 
gyvenančių brolių vardu už nuola
tinę paramą užsakant Skautų Aidą 
ir už Kalėdų gerąjį darbelį. Šiais 
metais gerojo darbelio aukas pri

džių”, išnešamos vėliavos.
Programai einant į galą, VS ap

žvelgė suvažiavimo eigą ir tarė 
nuoširdų padėkos žodį visoms ir 
visiems, kurios ir kurie nulėmė šio 
suvažiavimo pasisekimą. Dar kal
bėjo kun. Kijauskas, buv. Vyriau
sios Skautininkės ir pati N. Kers
nauskaitė, kuri su savo jaunom 
vadovėm išnešė didžiausią šio su
važiavimo naštą. Atsidėkodamos 
jai ir VS suvažiavimo dalyvės 
įteikė gražių suvenyrų. Skambant 
dainai Sudiev, sudiev, išsiskirstė
me į namus su gražiausiais įspū
džiais.

Sesė iš Archyvo

siuntė: Baltijos t. - $55.00, Cleve- 
lando skautininkų Ramovė - $55.00, 
Lituanicos t. - $50.00, Rambyno t. - 
$50.00, Žalgirio t. - $35.00, Tauro t.- 
$31.25, Pilėnų t. - $15.00, Bostono 
“Grandis” - $20.00, S. Daukanto v. - 
$12.21, D.L.K. Šarūno d-vė - 
$11.75, Dr. V. Kudirkos v. - $11.25, 
Tėviškės v. - $10.00, Geležinio 
Vilko t. - $11.00, j.s. Klaipėdos v. - 
$10.00, s. L. Heiningas - $10.00, J.s. 
J. Vaičjurgis - $10.00, J. Lukšos 
d-vė - $6.00, ps. A. Milašius - $5.00, 
ps. R. Zinas - $3.00.

Šią vasarą Brolija kartu su Se
serija išleido j.v.s. B. Juodelio pa
ruoštą jūrų skautams vadovėlį. 
Kaina $4.00, gaunamas Tiekimo 
skyriuje. V.s. A. Saulaičio, SJ pa
ruoštas “Skautų, skaučių vadovas” 
jau spaudoje ir tikimės gale metų 
sulaukti.

Šių metų liepos mėn. teko daly
vauti lietuvių skautų-čių stovyklo
je prie Londono Anglijoje. Tenai 
lietuvių kolonija nėra gausi ir sun
kesnės skautavimo sąlygos, bet 
vadovai yra darbštūs ir visuomenė 
skautiškąjį veikimą remia. Iš 
Anglijos su v.s. J. Maslausku nu
vykome į pasaulinę Jamboree 
Norvegijoje. Taip pat ten su anglų 
skautų vienetu stovyklavo s.v.v.sl. 
V. Zinkus. Jamboreeje susitikome 
daug vadovų iš kitų kraštų, 
visiems priminėme, kad lietuviai 
skautai yra gyvi, skaitlingi ir dirba 
Lietuvos naudai; išdalinome leidi
nėlį apie lietuvių skautavimą anglų 

kalba.
Rugsėjo mėn., būnant Cleve- 

lande, teko dalyvauti buvusio Lie
tuvos Prezidento, Lietuvių skautų 
Šefo Antano Smetonos palaikų 
perkėlime į mauzoliejų.

Tautos šventės ir vienetų meti
nių švenčių proga yra pakelta ir 
apdovanota visa eilė Brolijos 
vadovų - visus nuoširdžiai svei
kinu.

Budėkime!

v.s. P. Molis
LSB Vyr. Skautininkas

IŠ LSB VYR. SKAUTININKO 
ĮSAKYMŲ

Už Nuopelnus ordinu apdova
noti:

ps. A. Baziliauskas, Midland, 
Ont., ps. J. Lileikis, Omaha, 
s.v.v.sl. dr. A. Paulius, Chicago, ps. 
J. Šarka, Omaha.

Vėliavos žymeniu -
v.sl. L. Jokūbaitis, Cleveland, 

s.v.v.sl. V. Zinkus, Anglija, v.v. V. 
Keturakis, Toronto, valt. A. 
Stauskas, Toronto.

Pažangumo žymeniu -
si. G. Girėnas, Anglija, si. A. 

Alkus, Detroit, si. A. Anužis, 
Detroit, psl. R. Arnauskas, Omaha, 
si. R. Reškevičius, Omaha, psl. L. 
Totilas, Omaha, si. V. Zebraitis, 
Detroit.

LSB Ąžuolo Mokyklos vadovui 
pristačius, pažymiu, kad sekantieji 
skautai pilnai baigė Ąžuolo mo
kyklą ir leidžiu jiems nešioti A.M. 
ženklą ir kaklaraištį - v.sl. E. 
Andriušis, Chicago, si. A. Baltušis, 
Bostone, psl. A. Danta, Phila
delphia, v.sl. D. Ramanauskas, 
Chicago.

LSB Ąžuolo Mokyklos vadovui 
pristačius, ps. Vytautui Dilbai su
teikiu AM instruktoriaus teises ir 
leidžiu nešioti AM instruktoriaus 
ženklą.

Budėkime!

v.s. P. Molis
LSB VS

13

13



didžioji seimą
CALIFORNIA "ŠONAS ŠYLA, ŠONAS ŠĄLA”

Kai viename šiaurinės Amerikos 
pakrašty gruodis yra šaltas, skau
tų veikla - sueigos daugiausia 
vyksta klasėse, salėse; kitame gi 
šio žemyno pakrašty, saulėtam Los 
Angeles, mūsų sesės ir broliai gali 
visą laiką lauke iškylauti, ruošti 
sueigas. Net ir jų Kaziuko mugė 
yra ruošiama lietuvių parapijos 
kieme.

Los Angeles gražiai gyvuoja 
sėsiu Palangos ir brolių - Kalniškių 
tuntai.

“Baltijos” stovykloje sargybiniai 
Kiškis ir Šėkas paėmė viršininko 
brolio Svidersko kepures ir padarė 
du “viršininkus”.

Kalniškiu tunto skautai “Šarūno 
Rago” stovykloje.

Palangos tunte veikia paukšty
čių “Kregždžių” draugovė, vado
vaujama si. I. Bužėnaitės ir jos 
adjutantės psi. V. Butkytės, skau
čių “Birutės” draugovės su draugi
ninke si. V. Butkyte, skaučių “Jū
ratės” draugovė su si. R. Bichnevi- 
čiūte, vyr. skaučių “Šatrijos Raga
nos” draugovė su ps. B. Dabšiene 
ir Kun. Gražinos vyr. skaučių, 
būrelis, kurio vadovė yra ps. M.
Pažėmėnienė.

s. V. Sviderskas sveikina sesę 
Steikūnaitę davusią skautės įžodį.

Vasaros metu abu tuntai suruo
šia dvi stovyklas: vieną - paukšty
tėms ir vilkiukams, o vėliau kitą 
stovyklą - skautams ir skautėms.

Šių metų jaunesniųjų skautų 
stovykla buvo pavadinta “Gėlyno” 
vardu, viršininkė - ps. Birutė Dab- 
šienė. Vilkiukų rajonui vadovavo 
ps. Gedgaudas, o paukštyčių - sesė 
Birutė.

Skautai ir skautės stovyklavo 
“Baltijos” stovykloje, vadovaujant 
s.v.s. V. Svidėrskui.

Gintaro mokykloje, vykusioje 
Atlanto rajone, iš Palangos tunto 
dalyvavo D. Kiršonytė, L. ir D. 
Prasauskaitės, G. Dovydaitytė, D. 
Žaliūnaitė ir L Reivydaitė.

P. Kiškytės vadovaujama skau
čių skiltis ypatingai gražiai pasi-
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rodė tarptautinėje sueigoje. Jų 
gabumais džiaugiasi ir sesės, ir jų 
vadovės.

Skaučių Seserijos suvažiavime 
Clevelande dalyvavo tuntininkė s. 
L. Vilimienė ir L Bužėnaitė.

Dar daug ką norėjau paklausti, 
bet turėjome nutraukti pokalbį. 
Sesė tuntininkė Chicagoje buvo 
sustojusi trumpam, tai tik peržiū
rėjome didžiulius ir gražius Los 
Angeles sesių ir brolių nuotraukų 
albumus, pasikalbėjome ir išsisky
rėme iki sekančio karto...

A.

Califomijos lietuvių skautų sto
vyklavietėje v.s. I. Vilkienė, Kal
niškių tunto tuntininkas s. R. Viz
girda ir Palangos tuntininkė s. L. 
Vilimienė.

Šių metų pradžioje penki 
Toronto Rambyno tunto skautai 
vyčiai išvažiavo į Ontario provinci
jos šiaurę trijų dienų kursui apie 
savisaugą pasimetus miškuose. 
Kursą organizavo “National 
Wilderness Survival Inc." Vyriau
sias instruktorius buvo B. Berg
lund, kelių knygų apie miškus 
autorius.

s.v. Algio šeškaus nuotraukose - 
lapinės statymas be vinių ir virvių, 
baigta lapinė ir skautai vyčiai bro
liai G. ir A. Kalinauskai su instruk
torium B. Berglund.
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TORONTO RAMBYNO SKAUTAI VYČIAI 
-------------- ŠIAURĖS MIŠKUOSE

15



CHICAGO k—
KERNAVĖS TUNTO STOVYKLA - 1975 M.

...Stovyklaujame ne vienos, 
Dirbam, žengiam su daina. 
Mūsų naktys, mūsų dienos 
Mūs’ ČIURLIONIO STOVYKLA!

Šių metų rugsėjo mėn. 16 dienų 
Kernavės tunto sueigoje sugrįžo 
“Čiurlionio” stovykla. Sugrįžo 
vadovės, skautės ir paukštytės - 
linksmos ir pilnos džiaugsmo. Su
grįžo gairelės, skydai, gerieji 
aitvarai, bet... jautėsi tuščia... 
Kažko trūko... Trūko Gabijos 
tunto. Trūko Paulitos juoko, 
džiaugsmo, pasigedom Karen’s 
“Alach yr’ Dievs”, Irenos “ste

buklų” ir šypsenos bei Vilijos ra
minančių žodžių, vyr. skaučių 
dainų. Viskas liko kaip nebesugrą
žinami malonūs prisiminimai...

Bet štai, per valandėlę, grįžta tie 
linksmi stovyklos prisiminimai... 
Rodos, dar girdisi klyksmas, kal
bos, juokai, džiaugsmas, plaktuko 
dūžiai: laukiu - rodosi, turi atsi
verti salės durys ir įžygiuoti taip 
dar neseniai matytos draugės 
detroitiškės. Įdomu būtų pamatyti 
skaučių veidus, jei taip tikrai 
įvyktų... Ar skautės drausmingos 
liktų rikiuotėje, ar bėgtų klykda
mos pas drauges?..

Prisimenu... stovyklos šūkį... 
“Dirbam, žengiam su daina; mūs’ 
Čiurlionio stovykla!”

Prisimenu... nemiegotas naktis...
Prisimenu sesės Astos švelnias 

rankas, rišančias žaizdą, užtepan
čias vaistus...

Prisimenu sesės Aušros ašaras 
atsisveikinant su paukštytėm ir 
visa stovykla po pirmos savaitės...

Prisimenu... susimąstymo laužą 
prie ežero...

Bangų skilties supynę...
Prisimenu, kai sesė Milukienė 

rišo mano draugei Jūratei geltoną 
kaklaryšį; jos džiaugsmingą veidą, 
grįžtant atgal į rikiuotę...

Prisimenu gyvatės iškylą, po 
kurios nepaklydau... vienintelį 
brolį, kurį sugavom visos stovyklos 
naktinių žaidimų metu (atsimeni, 
Tomai?)...

Prisimenu nusirengimo estafetę 
(atsimeni, Alma?)... planus sušla-
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pinti sesę Vandą vandens balionų 
mūšyje...

Prisimenu išdykusių paukštyčių 
linksmus veidelius...

Prisimenu, kaip drebėjau prave
dant dainų prie bendro laužo ir 
savivaldos dieną, kai man teko vir
šininkės pareigos...

Prisimenu Pavasario skilties 
“Vorą”...

Prisimenu “Draugystės” skilties 
miegančią gražuolę su kaliošais... 
Kai įžygiavome į “Sutartinės” sto
vyklą, pasiruošusios estafetinėms 
žaidynėms... kai tuo metu jos vyko 
pievoje prie vartų...

Prisimenu, kai medis “įėjo” į 
mane per skautoramą... Kai Miško 
Broliai mūsų rajone pastatė tre
čiąjį vėliavos stiebą, ir niekas jų 
nematė...

Prisimenu visus nubrozdintus 
kelius ir sukandžiotas kojas... Kai 
visą stovyklavimo laiką buvo gra
žus oras, tik paskutines tris naktis 
buvo taip šalta, kad visos sulindo į 
miegmaišius...

Prisimenu paskutinę stovyklos 
dieną, kai visos vaikščiojo apsiaša
rojusios...

Prisimenu...
Staiga - švilpukas! Komanda. 

Prisiminimų banga nutrūko. Mes 
esame tunto sueigoje... Pasižiūrė
jau į drauges aplink save ir pama
čiau, kad beveik visos buvo kažkur 
“iškeliavusios”...
' Tunto sueigoje vyko daug 
įdomių ir juokingų dalykų. Buvo 
įsakymai, pakėlimai, apdovanoji
mai, dainos ir pasirodymai. Pasiro
dymai vėl trumpam mus sugrąžino 
stovyklon. Bet tik trumpam... 
Sueiga per greitai pasibaigė sto
vykline giesme... “Sutelk mus, 
Viešpatie, būrin, padangėj savo 
atviroj...” Kitais metais stovykloje!

Ir vėl prasidėjo paukštyčių 
lakstymas, skaučių ateities sueigų 
planavimas, vadovių pasikalbėji
mai... Visų skautiškų metų rūpes
čiai ir džiaugsmai.

si. Audra Aleknaitė 
Živilės Draugovė 
Kernavės tuntas

A. Grigaičio nuotraukos 
iTnT •
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CHICAGO KETVIRTIS ŠIMTMEČIO
KAI MES BENDRAM RATE

Tą vakarą Chicagos skautininkai 
buvo išskirtiniai malonūs sesėms 
skautininkėms: su šypsenomis jas 
pasitiko, sodinosi prie rudeniškais 
žiedais papuoštų staliukų. Kur 
bežvelgsi - Jaunimo Centro kavi
nėje margavo žali kaklaraiščiai. 
Visa aibė čia jų savininkų: įvairių ir 
amžiumi, ir skautiška patirtimi, ir 
charakteriu.

Vyresnieji išdidžiai dairėsi, aki
mis nulydėdami jaunuosius brolius 
ir seses, bendroje skautiškoje 
rikiuotėje kartu žengiančius. Ir 
kaip nesidžiaugti! Nors daugelį čia 
susirinkusių skiria 25-rių ar net 
daugiau metų tarpas, , tačiau idėja, 
darbas ir siekiamas bendras tikslas 
visus laiko viename būryje.

Jaunieji į vyresniuosius šios 
skautiškos šeimos narius žvelgė su 
padėka širdy: juk jei ne šie “jaunos 
dvasios žilagalviai”, nuo paukšty
čių ir vilkiukų dienų kartu skau- 
tavę, šiandien jie, dabartiniai 
draugininkai, tuntininkai ar kitas 
kurias skautiškas pareigas stropiai 
einantieji, gal nebūtų turėję 
progos išgyventi to skautiško 
džiaugsmo, kuris dažnai nejučiomis 
nuskaidrina apniūkusią žmogaus 
gyvenimo kasdienybę.

Kita vertus, daugelis čia susirin
kusių vyresniųjų sesių ir brolių 
(gal nebūtinai jau žilagalvių ar 
žilabarzdžių) po tiekos metų savo 
skautiškos veiklos dar vis iš jos 
neišsijungia: vis dar veikia, ir kitus 
savo entuziazmu užkrėsdami. Šian
dien visų akyse galėjai išskaityti 
vieną bendrą mintį: mums gera 
būti kartu!

Šią spalio 26 dienos pavakarį 
visiems buvo ne tik gera, bet ir 
linksma, nes nei programą prave
danti v.s. J. Mikutaitienė, nei pa
šnekesio autorė v.s. H. Plaušinai- 
tienė nekalbėjo “rimtais posmais”. 
Net ir v.s. Fl. Kurgonienė, Pirmi- 
jos pirmininko vardu prisegdama 
ordinus už gražią veiklą skautybės 
labui, tarė humoru nuspalvintą 
žodį, pristatydama apdovanotuo
sius: v.s. Vyt. Namiką, v.s. Pr.

Nedą, s. A.Orentą, s. Ir. Regienę 
ir s. B. Vosylių.

Pradžioje šis pobūvis, minint 
25 m. sukaktį nuo Chicagos Skau- 
tininkų-ių ramovės ir Skautininkių 
draugovės įsikūrimo, pradėtas iš
kilmingai ir sentimentaliai. Pen
kias žvakes tulpių žvakidėje už
degė šio vakaro šeimininkai: v.s. R. 
Kučienė ir v.s. V. Tallat-Kelpša. 
Susikaupę mintimis susijungėme ir 
su draugovės įkūrėja v.s. J. 
Augustaity te-Vaičiūniene, ir su 
kitais, jau amžinybėn iškeliavu
siais, šių vienetų nariais.

Žalių kaklaraiščių fone matėsi ir 
kelios mėlynųjų kaklaraiščių savi
ninkės: tai “Aušros Vartų” tunto 
dainuojančios “žiežirbos”, palinks
minusios (ir sugraudinusios) pa
dainuotomis lietuviškomis dai
nomis. Jų vadovė - vyr. sk. N. 
Sparkytė. Puikiai ringavo šios 
mūsų devynbalsės sesės: įvairiais 
tembrais, įvairiais tonais ir niuan
sais. Dėkingi joms buvo vyresnieji, 
klausydamiesi dainuojančios jau
nystės...

Bet ar gi tokia proga apsieinama 
be plačių šypsenų ir skautiškų iš
daigų (nors ir ne prie laužo links
minantis)?!

Chicagos skautininkų ramovės 
pirm. v.s. V. Tallat-Kelpša ir skau
tininkių draugovės draugininke 
v.s. R. Kučienė.

J. Paronio nuotr.

Tokią malonią valandėlę suteikė 
du broliukai (nei kunigai, nei 
urėdai) tik žinomi dzingulinių 
kupletų atlikėjai: Vijeikis ir Nami- 
kas. Papliekė jie ten visus, padai
navo “ant laibųjų”. Bet tai dar ne 
viskas! Jiems pabaigus, žiūrim: 
išeina ir trečiasis broliukas - J. To
liušis (visai kaip lietuviškose pasa-

Seses ir brolius skautininkus 
savo dainomis pradžiugino Aušros 
Vartų tunto “Žiežirbos".

J. Paronio nuotr
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koše, kuriose niekada neapsieina
ma be trečiojo brolio...). Šisai 
publiką pralinksmino net ir nedai
nuodamas: grybštelėjo kiekvie
nam, gyvenančiam Sąjungos rin
kimų nuotaikom. Už jo šmaikštų 
sąmojų plojom jam net sukaitę!

Jaunosioms “žiežirboms” padai
navus dar tris dainas, užsklęsdama 
šią jaukią vakaronę, sesė J. Miku- 
taitienė priminė, kad nepamirš- 
tume “būti pavyzdžiu jaunesnie
siems”, kaip įžodyje esam pasi
žadėję. Rankas padavę, sustojom 
didžiuliam rate. Džiaugėmės (dau
gelis iš mūsų) turėję progos skau- 
tauti didžiąją savo amžiaus dalį, 
atlikti gyvenime gal ne vieną ir ne 
taip menką gerąjį darbelį ir įsiti
kinti, kad lietuviškasis skautavi- 
mas efektingai padeda drėkinti

Aldona ir Gintaras Plačai
J. Paronio nuotr.

ps. Aldona Kelmelytė buvo 
"Jūratės” draugovės draugininkė, 
tunto stovyklų instruktorė, 1971 
m. jaun. vadovių stovyklos in
struktorė. Sesė Aldona priklauso ir 
ASD.

s. Gintaras buvo skautų draugo
vės draugininkas, Lituanicos tunto 
laikraščio "Skiltis” įsteigėjas ir 
pirmas redaktorius, kasmetinių 
tunto skiltininkų kursų organiza
torius ir vedėjas, stovyklų vado
vas, ASS Chicagos skyriaus pirmi
ninkas. Brolis Gintaras yra Litua
nicos tunto vadovų lavinimo sky
riaus vedėjas. 

mūsų išeivijos lietuviškąjį podirvį. 
Apie tai, be abejo, galvojo visi to 
didžiojo rato dalyviai, dainuodami 
“Norėčiau aš keliauti ten, toli toli” 
ir “Lietuva brangi”.

Šiame rate su mumis stovėjo ir 
seselė Palmira, “Eglutės” laikraš
čio administratorė iš Putnamo. 
Prabilo ji, prašydama jaunuosius 
skautukus prisirišti prie seselių 
gražiai leidžiamos “Eglutės”, ją 
užsiprenumeruojant.

Po to vyko smagios vaišės, nes 
šio pobūvio šeimininkai buvo vai
šingi ir rūpinosi visais.

Taip vis pasipildydama naujais, 
jaunais nariais, Chicagos Skauti- 
ninkų-ių ramovė ir Skautininkių 
draugovė įžengė į antrąjį šimt
mečio ketvirtį.

Sesė Sofija

Loreta ir Algis Jasaičiai
J. Tamulaičio nuotr.

v.si. Loreta Plepytė buvo skau
čių “Žemaitės” draugovės draugi
ninkė, ASD Chicagos skyriaus pir
mininkė, ASD stovykloje virši
ninkė. Šiuo metu sesė Loreta yra 
Aušros Vartų tunto skaučių sky
riaus vedėja, kuriai priklauso 6 
draugovės.

ps. Algis buvo skautų draugovės 
draugininkas, Korp! Vytis Chica
gos skyriaus pirmininkas, stovyklų 
instruktorius. Priklauso Chicagos 
ALT skyriui.

...KAD TAIP NORS KARTA 
JIS PALYDĖTU 

STOVYKLUTAKELIU...
Tie skautiškųjų stovyklų take

liai... Kiek kartų jais bėgo mažos 
paukštytės, besiruošdamos vilkiu
kų puolimui, ar “drąsūs” gelton- 
šlipsiai traukdavo uniformas išdai
linę į kitas stovyklas lankymo 
valandomis. Kiek gražių vasarų 
skambėjo Rako stovyklavietė iš 
vyresnės skautės ar skauto vyčio 
įžodžių grįžtančiųjų dainų garsais...

Nuo paukštytės dienų išaugo 
nauja jaunų vadovių karta Aušros 
Vartuose ir skautiškam poilsiui ir 
draugystei susibūrė į vyr. skaučių 
“Laumių” būrelį.

“Imsiu mergelę audėjėlę...” nu
skambėjo aidas šiais metais brolių 
Lituanicos tunte ir išleido mūsų 
Laumės seseles į marčias...

Laima ir Romas Rupinskai
J. Tamulaičio nuotr.

ps. Laima Jauniutė vadovavo 
paukštyčių "Saulučių” draugovei, 
kelių tunto stovyklų instruktorė, 
paukštyčių rajono viršininkė ir 
Seserijos jaun. vadovių stovy klės 
1971 m. instruktorė. Šiuo metu 
sesė Laima Aušros Vartų tunto 
adjutante, ASD narė, pasiruošusi 
mokytojos profesijai.

ps. fit. Romas - “Perkūno" drau
govės draugininkas, vėliau Litua
nicos tunto adjutantas, kelių tunto 
ir 1971 m. Brolijos jaun. vadovų 
stovyklos instruktorius. Turi ma
gistro laipsnį nuclear inžinerijoj.
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PIRMAS KELIO ŽENKLAS

Dar mažiukė Lina,
Dreba jos lūpytė, 
Tankiai kojos mina: 
"Noriu būt paukštyte..."

"Dar maža, sesute,
Negali įstoti: 
Gera skaute būti 
Reikia daug žinoti!"

Ašarėlės gausios 
Seses sugraudina, 
ir vadovė klausia 
Ką Linutė žino.

"Ar skaityti moki?" 
Purto ji galvelę.
"Ar Bitutę šoki?
Daug žinai dainelių?"

"Eglę ar pažįsti -
Žilvino žmonelę?
Jei miške paklystum,
Žinai ženklus kelio?"

Sublizga akelės:
"Taip, žinau, girdėjau;
Pirmas ženklas kelio
Tai - ŽVAIGŽDĖ BETLIEJAUS!”

* * *

šiandien sesė Lina 
Net draugovę turi, 
Daug dainų mokina 
RaudonŠlipsių būrį.

Linksmos šventės gausios, 
Ir varpų gaudimas, 
Bet už vis linksmiausias 
Kristaus Užgimimas!

Aukso žvaigždės krinta, 
Baltos snaigės sninga 
Kūčių naktį šventą. 
Saitą, stebuklingą...

ps. Rita Fabijonienė
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CLEVELAND IŠ SESĖS MIRGOS LAIŠKO

Draugininkė džiaugiasi naujomis 
“Neringos" tunto paukštytėmis. 
Iš k. D. Kašubaitė, V. Bublytė, A. 
Johansonaitė, N. Marcinkevičiūtė 
ir L. Vyšnionytė.

Rudenėjant skautininkės vėl 
pradėjo sueigas. Šį kartą paminė
jome mūsų draugovės 25 metų 
sukaktį, v.s. L. Slabokienė skaitė 
draugovės ilgų metų veiklos ap
žvalgą. Buvo malonu prisiminti 
praėjusius, daug ką atnešusius, 
metus. Sueigai pirmininkavo drau
govės pirmininkė s. fil. M. Kižienė, 
sekretoriavo - ps. t.n. M. Puško- 
rienė.

Kas iš mūsų dabar atsimintų šią 
vietą? Tai Beaumont stovykla
vietė, kur 1973 m. vyko Jubiliejinė 
stovykla. Pilėnų tunto skautai čia 
iškylavo šį rudenį. ™

Šiems skautiškojo darbo metams 
nauja draugovės pirmininke buvo 
išrinkta v.s. t.n. S. Gedgaudienė. 
Sesė Stefa draugovės vąldybon 
pasikvietė ps. fil. D. Orantaitę, v.s. 
t.n. R. Nasvytienę ir v.s. S. Radze-
vičiūtę.

L. Johansono vadovaujami Čls- 
velando “Pilėnų” tunto vilkiukai 
darbelių sueigoje.

Naują patyrusios skautės kakla
raištį gavusiam sesėm mazgelį už
riša kun. Kijauskas. Iš k. D. Petu- 
kauskaitė, R. Nasvytytė, R. Jonai
tytė, V. Juodišiūtė, L. Janavičiūtė 
ir D. Miškinytė.

Clevelando skautimnkių drau
govei 25 metai.
visos - v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.
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Pamėgtoje vietoje, prie Pyma^ 
tuning ežero, šią vasarą vėl sto
vyklavo Cleveland© jūrų skautų 
Klaipėdos vietininkija. Stovyklai 
vadovavo jūrų budys E. Klimas, 
jam padėjo vietininkas j.ps. Ą. 
Narbutaitis. Dainų ir laužų vado
vas buvo j. budys B. Kazėnas. Visi 
jūrų skautai džiaugėsi vyriausios 
šeimininkės vyr. sk. V. Kijauskai- 
tės gamintu skaniu maistu.

Stovykloje įžodžius davė M. ir V. 
Tatarūnai, B. Kazėnas davė jūrų 
budžių įžodį. Prieš kurį laiką buvęs 
“Klaipėdos” vietininkas j.s. Dž. 
Kižys nupirko du laivus, kurie šioje 
stovykloje kun. G. Kijausko buvo 
pakrikštyti “Nidos” ir “Ventos” 
vardais.

Nętoli jūrų skautų stovyklavo ir 
“Neringos” tunto jaunosios sesės. 
Joms vadovavo v.s. fil. N. Kers- 
nauskaitė.

***

Akademikių skaučių “Šatrijos 
Raganos” draugovė išsirinko naują 
pirmininkę - t.n. Jūratę Neima
nienę. Pereitais metais draugovei 
vadovavo ps. fil. Jūratė Petraitytė.

Skautų “Pilėnų” tunto tuntinin- 
ku paskirtas ps. Vytautas Staškus. 
Brolis Vytautas jau yra anksčiau 
vadovavęs Pilėnams. Buvęs tunti- 
ninkas ps. R. Vasys išsikėlė į 
Michigan ir iki naujo tuntininko 
paskyrimo tuntui laikinai vado
vavo v.si. Remigijus Belzinskas.

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

(tęsinys)

Toliau bežygiuojant mums kelią 
pastojo status kalnas. Bandėme 
įtikinti vadovą, kad aplink apeiti 
būtų greičiau ir lengviau, bet jis 
nesutiko. Mūsų grupės amerikietis 
ir aš atsiskyrėm ir nuėjome aplink 
kalną, nakvynės vietą pasiekdami 
visu pusvalandžiu anksčiau. Žygio 
įsibėgėjime dar nenorėjome sustoti 
ir pradėjome prikalbinėti vadovą 
keliauti toliau. Žemėlapyje ma
tėme už sekančio kalnelio patoges

Klaipėdos vietininkijos links
mieji bebriukai.

E. Klimo nuotr.

Clevelando skautininkvų drau
govės buvusi ir naujoji pirminin
kės - M. Kižienė ir S. Gedgaudienė.

nę nakvynei vietą - su namuku. Šį 
kartą vadovas mums nusileido ir 
sutiko eiti ten, kur mes pasiūlėme. 
Bet... koks nusivylimas! Pasiekus 
norimą vietą, pasitiko mus didžiu
lis norvegas skautininkas, belauk
damas panašių į mus “išminčių” ir - 
“keliaukite broleliai toliau, jei 
mėgstate keliones!” Nuleidę nosis, 
žygiavome dar kelias mylias. Ka
dangi saulė čia leidžiasi labai vėlai, 
tai dar suspėjome įsiruošti nakčiai 
stovyklą. Mūsų palapinės buvo 
polyethylene lapai. Savaitės bė
gyje jau buvome matę gražių sau
lėleidžių, bet šioje vietoje buvo 
pasakiška! Net ir nakties metu 
matėme saulę, kaip didelį raudoną 
sviedinį.

Pabudome anksti. Tuoj pakvipo 
pusryčiai, po kurių nugriovėme 
pastovyklę ir sparčiai nužygia
vome likusią kelionės dalį. Per 
vieną dieną ir valandą įveikėme 
28 km. kelionę, kuri buvo skaitoma 
sunkiausia iš šios Jamborees užda
vinių. Susėdę į autobusą, grįžome į 
stovyklą jau be mūsų vadovo, kuris 
buvo visai išsisėmęs.

Prieš vakarienę subruzdo visa 
pastovyklė - Lordas Baden Powell, 
pasaulio skautų įkūrėjo anūkas, 
atvyksta vakarienei! Gandas pa
siekė ir amerikiečius. Foto apara
tais apsiginklavę, jie • “žpuolė” 
mūsų pastovyklę. B.P. net nusi
skundė, kad nevisada yra gerai 
būti garsiu žmogumi - vis esi už
puolamas “colonials”. Mes taip pat 
nesnaudėme ir visi darėme nuo
traukas. Po trumpų vaišių jis iš
skubėjo į National Headquarters 
posėdžiui.

Atėjo paskutinis pastovyklės 
laužas. Jį paruošti teko mūsų kon
tingentui. “Orkestrą” aprūpinome 
skalbimo lenta, šukomis ir tualeti
nio popierio rolėmis, “choras” pa
sipraktikavo dainą, o “šokėjos” 
savo šokį. Menkas buvo mūsų pa
siruošimas, bet, lydimi savo 
“orkestro”, dainuodami “Bamba- 
zoola”, visi patraukėme laužo link. 
Nuotaika nebuvo labai iškilminga - 
tik žiūfSjdme'ir kiekvienas plojome 
savam vienetui. Mūsų pasirodymas 
truputį visus išjudino, bet tikrąjį 
stovyklos skautišką broliškumą 
pajutome, kai, uždegę žvakutes, 
visi pradėjome dainuoti Jamborees 
dainą. Po to iki vėlumos skambėjo 
dainos ir virė arbata. Tik ilgai ir 
labai nuoširdžiai vadovų prašomi 
nutraukėme laužą ir išsiskirstėme 
poilsiui.

Išaušo trečiadienis - rugpiūčio 
šešta diena. Vakar buvo 103 F 
laipsniai šilumos, tai kol vėsu, su- 
bruzdome griauti palapines ir 
tvarkytis. Tas rytas buvo pavadin
tas “skautiškų užsiėmimų” rytu ir 
visi stengėmės atlikti kuo daugiau 
darbo. Labai sušilę pasveikinome 
popiečio “vandens užsiėmimų” lai
kotarpį. Apsiginklavę kompiuterio 
kortelėmis, išėjome į pasirinktas 
vietas: vieni buriuoti, kiti irkluoti, 
žvejoti, plaukti ir pan. Aš pasirin-
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Sveikinuos su Lord Baden- 
Powell (įkūrėjo anūkas). Fone 
matosi mano laužo apsiaustas, kū
nam ženklus pradėjo rinkti mano 
tėvas. Ten randasi ir visa eilė lie
tuviškų ženklų ir vėliavėlių.

kau žvejojimą. Gavome lazdas, 
truputį virvės, ant kurios tik 
žiurkę galėtum pakarti ir po kablį 
(rykliui pagauti). Su mumis keliavo 
prie maisto dirbąs skautininkas. 
Jis žino savo amatą. Įbrido į upę iki 
kaklo (leista bristi buvo tik iki 
kelių), prikabino kirmėlę ir netru
kus pagavo žuvį. Neturėdamas 
tinklo, įleido žuvį į kelnes. Vargo ir 
žuvis, ir žvejotojas.

Prieš paskutinį bendrą “sudiev”, 
didžiosios iškylos skiltys susirinko 
savam atsisveikinimui. Kiekvienas 
iš skilties atsinešė savo vakarienę, 
kurią ruošiant susėdome pasiga
minti muzikos instrumentą “ma
rimba”. Jis yra daromas iš virvute 
surištų apvalių kuoliukų. Barški
nant tais pagaliukais muzika yra 
laukinės rūšies, bet mes, skautai, 
esame įpratę pasidaryti daiktus iš 
gamtoje randamų priemonių. Po 
vakarienės pastovyklėje greit su
sitvarkėme ir, pasiėmę savo 
“marimbus”, išėjome į Jamborees 
uždarymą. Susėdome blokų forma 
su tarpais, lyg gatvelėmis, kuriose 
vėliau vyko varžybos. Kai visi su
sirinko, pasigirdo “marimbų” mu
zika. Buvo labai daug kalbų. Dau
giausia nustebino “jaunimo foru
mo” rekomendacijos, prašančios 
įgyvendinti bendrą skautų ir skau

čių skautavimą. Mes, lietuviai, 
seniai taip darome! Šitos rekomen
dacijos buvo perduotos Pasaulinei 
Konferencijai, kuri vyko sekančią 
savaitę Danijoje. Ta rekomenda
cija buvo priimta su dideliu prita
rimu. Po to 109 tautų atstovai už
lipo ant platformos ir kiekvienas 
savo kalboje pasakė “sudiev” - 
mano lietuviškas “sudiev” buvo 
tylus ir vienišas... Labai ilgi 
“sudiev” buvo Afrikos valstybių. 
Kai Tarptautinio skautų biuro pir
mininkas pareiškė, kad pasibaigė 
Jamboree, liepsną perėmė Irano 
skautai, kur 1979 m. vyks sekan
čioji - 15 Pasaulinė skautų Jam
boree. Nusileido vėliavos, sulieps
nojo žvakutės, o dangų išraižė mil
žiniškas raketų spektaklis.

Apleidžiant Althing areną, už
virė paskutinis didysis “žydų” tur
gus. Visi mainė, ką tik galėjo. Pra
radau ir aš vienus savo skautiškus 
marškinius. Niekaip negalėjau 
atsikratyti įkyraus amerikiečio - 
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ADMINISTRATORIAUS PRANEŠIMAS
( atkelta iš 2 pusi. )

garbės ($10.00) ir garbės leidėjų 
($25.00) prenumeratos, bei aukos.

Prašau kiekvieną tuntą ar atski
rą vienetą turėti savus Skautų 
Aido atstovus - platintojus, kurie 
galėtų aplankyti ir pasyviuosius 
skautininkus, buvusius skautus ir 
kitus, kuriems dar svarbus lietu
viškas skautiškas jaunimas.

Anglijos, Vokietijos ir Pietų 
Amerikos lietuviai skautai ne visi 
yra pajėgūs patys užsisakyti 
Skautų Aidą - padėkime jiems ir 
užsakykime.

Nauji prenumeratoriai prašomi 
Skautų Aidą užsakyti sausio mėn. 
pradžioje. Vėliau užsisakę, negalės 
gauti pirmojo numerio. Pakeitu
sius gyvenamą vietą, prašau ne
laukiant pranešti savo naują ir 
seną adresus. Taip pat išvengtume 
nemalonumų ir piniginių nuostolių, 
jei, negavę Skautų Aido, tuoj pra
neštumėte administracijai; prašau 
nelaukti iki metų pabaigos.

Visų Skautų Aido geradarių ne
įmanoma dabar paminėti - stengė

tiesiog tempė marškinius nuo 
pečių. Nepaieidau savo'“prekės”, 
kol neįsitikinau, kad gausiu iš jo 
panašios vertės suvenirą - ir parsi
vežiau amerikiečio skautiškus 
marškinius su erelio skydu. Tai yra 
“eagle scout” ženklas - toks, kaip 
pas mus Anglijoje “Queens scout 
badge”. Tokie ženklai Jamboreeje 
buvo retenybė, bet mano skautiš
kas lietuviškas ženklas - dar retes
nis. Pagaliau atsitiko taip, kad ne
bežinojai kaip su kuo kalbėti. Už
kalbinau kanadietį, bet pasirodė, 
kad tai buvo italas su kanadiečio 
marškiniais.

Ketvirtadienį baigėme kraut: 
savo skautiškuosius “namus” i 
dėžes, sutvarkėme stovyklavietę ir 
4 vai. išžygiavome į stotį. Pakeliui 
užsukę į kavinę pasistiprinti, suži
nojome, kad vakar buvo karščiau
sia diena Norvegijos 64 metų lai
kotarpyje -105 F. 6:30 vai. vakaro 
mūsų traukinys pajudėjo keturio
likos valandų kelionei į Švediją.

mės skelbti juos SA. Atskirai noriu 
padėkoti Canados skautams, skau
tėms, vadovams ir tėvams už 
stambias aukas ir s. V. Bacevičiui 
Clevelande, kuris surinko 87 pa
vienes prenumeratas.

Dėkodamas visiems prenumera
toriams ir rėmėjams, prašau akty
viai remti Skautų Aidą ir 1976 m. - 
medžiaginis pagrindas yra būtinas 
žurnalo išlaikymui.

Skautiškas ačiū!

Budžiu!

s. A. Orentas
Skautų Aido administratorius

GARBĖS PRENUMERATA 
(10.00)

v.s. O. Siliūnienė, Chicago, III.
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SKAUTU AIDAS 
6842 So. Campbell 
Chicago, IL. 60629

ATSISVEIKINANT
Ar girdėjote žinelę: 
"Skautų Aido" sienos dreba!
Mūsų vairininke Alė 
Jau,apleidžia savo štabą.

Porą metų maišė stropiai 
v.s. Alė spaudos puodą. 
Dabar sako: "Širdį sopa, 
Nes medalių nieks neduoda.

Eisiu vėl, kur Aušros plotai, 
Ten paukštytės, ten kaziukai, 
O čia, sėdint rašaluotai, 
Mirga akyse velniukai..."

Smagus buvo darbo ūpas: 
Namikienė vadžias laikė, 
Sofija, šalia pritūpus, 
Botagu nenaudas vaikė.

Per trijų žemynų plotus
Dar penki talkininkavo: 
Rašė "Aidui" anekdotus, 
Bet nei kart neposėdžiavo. 

Jei kablelį kur išleidai, 
Duria Kliorės ten pieštukas, 
O jei nosinę praleidai, 
Broli, tau jau dvejetukas!

Oakvilej (ten ir leidėjas!) 
Sesė Ona suka ratą. 
Jau seniai vardu Pelėdos 
"Skautų Aidui" plunksnas meta.

Iliustracijos 
v.si. Petreikytės

Brolis
Penktas "Skautų Aido" sargas:
Kietu pieštuku raudonu
Pastabėles rašė margas.

Iš Australijos pasviečio 
"Aidui" telkė Žalys Bronius: 
Aš tai juo nepatikėčiau • 
Rašė jis visokius monuS.

Ar galėjo šitaip būti?
Per Kalėdas - jie stovykloj.
Ogi liepą ir rugpiūtį 
Skautai sėdi dar mokykloj!

Kunigas Saulaitis - vienas 
Per skurdžius brazilų ūkius.
Dieną mokė jis indėnus, 
Naktį kūrė "Aidui" šūkius.

Kliore (Čia be menų),

Orentas (jis iš Chicagos) 
Kaupia piniginį turtą: 
Rašo, prašo, o tos spragos 
Nemažėja - lyg užburta!

Byra raidės, lapai kreikiąs, 
Gaubtas "Aidas" marškinėliais.
O už jų žvalus Vijeikis 
Rankeną spaudos nutvėręs

Šypsos Vladas: "Atsipusiu, 
Šitą numerį sulaužęs", 
Bet už durų Alė mūsų 
Su nauju jau pluoštu laužias!

Tokios dienos per nevalią: 
Nei sustot, nei pailsėti, 
Neužmiršk tat, sese Ale, 
Ir išėjus mums padėti.

O kas likote prie "Aido" 
Griebkite į ranką špagą: 
Tegul jūsų nepabaido 
Naujas Sofijos botagas!

PAGALYS

3v .741.247
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