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SKAUTŲ AIDO 
ADMINISTRATORIUS DĖKOJA

Už talką Skautų Aidui per 1975 
metus skautei Svajonei Kerelytei 
ir skautams: Ginučiui Matučiui ir 
Radučiui Orentui - nuoširdus, 
skautiškas ačiū!

s. A. Orentas

...Tyliąją, šventą, žvaigždėtą 
naktį daug džiaugsmo ir malonių 
vaikystės dienų prisiminimų! Te
gul šis Duonos trupinėlis primena 
Jums brangiąją Tėvynę ir sese
rišką meilę. Sveikatos, laimės ir iš
tvermės Naujuose Metuose!

Sesė iš Lietuvos 
(kartu įdėtas ir 

gabalėlis plotkelės)

Sesė O. Balsienė, vilkiukų glo
bėja Toronto, Canada.

Sesė R. Stropienė, Kun. Graži
nos vyr. skaučių būrelio vadovė, 
Chicago, Ill.

s. V. Aleknienė, Kernavės Tunto 
Čiurlionio stovyklos - 1975 - virši
ninkė, Chicago, Ill.
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I 1976 METUS
Atsivertė kiekvieno gyvenime naujas lapas; 1975 

metų lapas jau prirašytas, ir pradedame naują.
Ką rašysime į šių metų lapą?
Pirmiausia, kiekvienas-kiekviena rašysime SAVO 

GYVENIMU; asmens, šeimos, draugų, skilties, bū
relio, draugovės, visos sąjungos ir net visos lietuvių 
bendruomenės.

Rašysime tą, ką gyvensime.
LENGVIAU SKAUTUI-SKAUTEI už palaidai 

esantį.
Skautybė turi kelrodžius. Juos stebint, lengviau 

gyventi ir nepasimesti; patogiau veikti; narsiau 
kovoti; aiškiau žiūrėti į ateitį.

Šūkis - DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI! 10 skauto- 
skautės įstatų. Įžodis. Papročiai. Gerasis darbelis. 
Ir t.t. - tai daugybė šviečiančių skautybės žiburių. Tik 
žygiuok pirmyn!

LENGVIAU LIETUVIUI, negu aiškiai nežinan
čiam savęs.

Maža, bet narsi lietuvių tauta; turinti labai gražią 
ir seną kalbą; gyvenanti ilgą daug šimtmečių istoriją; 
sukrovusi milžiniškus savitos tautinės kultūros 
lobius; lydima prasmingų tradicijų; labai kūrybinga; 
gausi gabių tautiečių. Ir narsiai kovojanti už savo iš
likimą!

Juk GARBĖ BŪTI LIETUVIU-LIETUVAITE ir 
tokiu-tokia pasireikšti visokiomis aplinkybėmis.

Pradedant NAUJUOSIUS METUS, visada kyla 
noras numatyti tam tikrą planą ko siekti, kaip daryti, 
ką patobulinti, ko ieškoti nauja.

Kiekvienas galime daug. Ir kiekvienas turime iš ko 
pasirinkti.

Imkim tą, ko širdis labiausiai trokšta; kas skautui- 
skautei geriausiai tinka; ko lietuviui-lietuvaitei dau
giausia reikia; kas žmogų giliausiai patobulina.

Naujuosius metus pradėjus, ĮVYKSTA DAUG 
KAS NAUJA.

Be abejo, ir šiemet įvyks daug kas nauja kiekvieno- 
kiekvienos įdomioje kelionėje.

Bet ir mūsų didžiuliame sąjūdyje ir mūsų sąjungoje 
bus taip pat kas nauja. Pirmiausia, vyriausioje vado
vybėje bus pasikeitimų; ateis ir naujų vadovų - 
vadovių. Artėja 1978 - sukaktuviniai - mėtau Ne be už 
kalnų ir Vl-oji Tautinė stovykla, tas gyvas reiškinys 
judriame lietuviškosios skautybės darbe.

Ateina sudėtingesni skautavimo uždaviniai; juda 
visi lietuviai už tautos likimą; gyvesnis troškimas 
Lietuvai laisvės.

Linkėdami vieni kitiems sėkmės, kiekvienas paski
rai ir visi-visos drauge drąsiai žiūrėkime į ateitį ir su
tartinai ženkime pirmyn!

Ir BUDĖKIME!

Jūsų

LIETUVOS
N.' ■-!?.’ INE
M /’YDO
Bl 1OTEKA

Antanas Saulaitis

IŠ LĖTO PASISUKO METŲ RATAS, 
IR JO PIRMASIS STIPINAS 
MANE IŠ NEBŪTIES IŠKĖLĖ...

(V. Mykolaitis-Putinas “Sausis”)

III-ciajam PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESUI 

PIETŲ AMERIKOJE
Malonios Kongreso Dalyvės, 
Mieli Kongreso Dalyviai ir. 
Gerbiamieji Kongreso Svečiai!

. Mus visus skiria tolimi išsišakoję geografiniai 
atstumai, bet mus visus jungia viena ištikima Lietu
viškoji širdis, kurią lydi didelė meilė garbingajai 
Lietuvių Tautai.

Magiškasis lietuvybės žodis Jus suvedė ir į šį Jau
nimo Kongresą.

Tegul tas šventas lietuviškosios širdies plakimas 
dabar būna teisingu kelrodžiu.

Jūs kalbate už tuos, kuriuos Jūs atstovaujate liku
sius Jūsų namuose plačiame pasaulyje; kalbate už 
tuos, kurie gali ir patys kalbėti.

O likimo lemta Jums kalbėti ir už tuos, kurie yra 
likę lietuvių tautos tėvynėje Lietuvoje, dabar oku
puotoje; ir už tuos, kurie vergijos ištremti į nelaisvės 
tolius; taigi, kalbate ir už visus tuos, kurie negali 
kalbėti ir negali tarti laisvo ir teisingo žodžio.

Tegul didžioji lietuvių tautos išlikimo dvasia vai
ruoja Jūsų visam Jaunimo Kongresui ir kiekvienam 
jo dalyviui visame laisvame pasaulyje išsklidusios 
Lietuvių Skautų Sąjungos vardu!

Budžiu Antanas K. Saulaitis, 
Lietuvių Skautų S-gos 
Tarybos Pirmininkas

M. Saulaitytė

UOSTAS
Bėgiai sueina tolumoj. 
Raminuosi, norėdama manyti, 
kad ten sankryža, 
už kurios visomis kryptimis 
drąsi pilnatis, 
sidabrinės gožos, 
valtys ant kranto 
ir kelione patenkinto 
jūrininko daina.

[Iš "Viena saulė danguje"]
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NAUJI METAI - NAUJI LAPAI

Į SESĖS ALĖS VIETĄ

Atsisveikinant visada būna liūd
na. Taip yra ir šį kartą, kai tenka 
paspausti sesei Alei kairiąją ir stoti 
į jos vietą perimant Skautų Aido 
gairę. Dveji metai jai šiame darbe 
talkinant man atnešė naudos: pasi
mokiau ne tik darbo metodų, bet ir 
vienos didžiųjų dorybių - meilės 
dirbamam darbui. Už tai ir už iš
gyventą malonų bendradarbiavimo 
laikotarpį labai nuoširdžiai ir sese
riškai dėkoju, sese Ale! Tikiuosi, 
kad ir toliau S.A. puslapiuose mė- 
gausimės įdomiais ir kruopščiai 
atliktais žaidimais, galvosūkiais, 
kurie iki šiol buvo bevardžiai. 
Dabar jau galima atskleisti 
paslaptį: visa tai buvo sesės Alės 
kūryba.

O dabar tenka stoti ant “nuosavų 
kojų” ir imtis darbo. Jis bus įma
nomas tik su būriu gerų talkininkų, 
kurie įvardinti šio numerio antra
me puslapyje. Tikiuosi, kad jiems 
gelbstint mūsų S.A. skleis skautiš
kąją mintį, lavins jaunuosius jo 
skaitytojus lietuviškai skaitant bei

SKAUTU AIDO REDAKTORĖMS PASIKEITUS

Ilgus metus buvusi Lietuvi 
Skautų Sąjungos nare ir vadove 
jaučiuosi ir dabar neatskiriama jo 
dalimi. Šiuo metu stebėdam 
skautišką veiklą iš šalies, negali 
nepasigėrėti visu tuo, kas mane, 
gal ir ne vieną kitą, džiugina. Te 
būnie man leista pasidalinti mint 
mis apie Skautų Aidą.

V.s. Petro Jurgėlos knygoj 
“Lietuviškoji Skautija”, tarpe kit 
skautiškojo gyvenimo įvykių, 8 
psl. rašoma apie Skautų Aidą: kad 
ir kur jis pradėtas leisti, paminiu 
jo ankstyvesnieji redaktoriai, j 
darbai ir rūpesčiai. Atkreipta 
dėmesys, kad Skautų Aidas sav 
laiku turėjo net 6500 prenumer; 
torių. 

jam rašant ir tvirtai laikys mus 
visus tame didžiajame, vieningame 
būryje.

Dėkoju LSS Tarybos Pirminin
kui už išreikštą pasitikėjimą ir 
pakvietimą toliau tiesti S.A. kelią.

Visiems mieliems naujosios re
dakcijos nariams linkiu darbščių, 
sėkmingų metų ir kūrybingų 
minčių.

0 į dabartinius ir galimai didesnį 
skaičių busimųjų skaitytojų krei
piuosi su prašymu: padėkite S.A. 
gyvuoti; pasikvieskite jį į savo 
namus, pripildykite jo pašto dėžutę 
savo rašinėliais, piešiniais, nuo
traukomis, veiklos aprašymais. 
Argi ne smagu žinoti, ką veikia 
mūsų didžiosios šeimos nariai vi
same plačiame pasaulyje?! Skautų 
Aidas bus Jums dėkingas.

Visiems visiems Sesėms ir Bro
liams skautiškai smagių, laimės 
kupinų 1976-jų Metų!

Lieku budėdama

Jūsų
sesė Sofija Jelionienė

Prisiminus anuos Skautų Aido 
entuziastus, prieš akis iškyla visa 
eilė ir vėlesniųjų, ir dabartinių 
redaktorių, kurie su savo pagalbi
ninkais jį išnešė per karo audras ir 
per plačiuosius vandenis, vis tobu
lindami ir gražindami, kad jis tiktų 
ir vyresniesiems, ir patiems jau
niausiems Sąjungos nariams, pa- 
sklidusiems po platųjį pasaulį.

Redagavimo darbas reikalauja 
didelio atsidavimo, kūrybingumo ir 
nesuskaitomų darbo valandų. Tat 
labai nustebau, išgirdusi, kad 
1974 m. Skautų Aidą redaguoti 
perėmė v.s. Alė Namikienė, ir pa
galvojau - ar ištesės, nes ji tuo 
metu ■ buvo- didžiausio Seserijoje 
Aušros Vartų skaučių tunto tunti-

v.s. Alė Namikienė, redagavusi 
Skautų Aidą 1974 ir 1975 metais.

ninkė, Kaziuko mugių didžioji dar
bininkė, įvairių skautiškų užsimo
jimų talkininkė; be to, šalia savo 
tiesioginio darbo laboratorijoje, ir 
nemažos savo šeimos širdis ir siela.

Šiandien su džiaugsmu galima 
sakyti, kad ji redaktorės darbą 
atliko pasigėrėtinai. Kiekviename 
tautiniais motyvais papuoštame 
Skautų Aide, be giliai prasmingų 
minčių, vertingų straipsnių, LSS 
vadovybės pranešimų, stovyklų 
atkurtų vaizdų, nuotykių apra
šymų, žaidimų, galvosūkių, gražių 
iliustracijų ir vienetų veiklos apra
šymų, randame taip pat vis ką nors 
naujo, netikėto. Štai lapkričio mėn. 
numeryje, po gražiai išrikiuotų 
Lituanicos skautų tunto 25 metų 
eigoje veikliųjų vadovų, į mus 
žvelgia ir neužmirštamų, brangių 
ir mielų mūsų mirusių sesių ir 
brolių ilga eilė...

Džiugu, kad Skautų Aido 
bendradarbių tarpe yra ir jaunimo. 
Išskirtinai noriu paminėti Anglijos 
skautų rajono s.v. psl. V. Zinkų, tą 
puikų jaunuolį, kurio reportažas 
NORDJAMB ’75 pradėtas spaus
dinti spalio mėn: numery, bus 
tęsiamas ir toliau.

“Dėvėsiu lietuvių skautų unifor
mą, bet negalėsiu iškelti Lietuvos 
vėliavos”, apgailestavo s.v. psl. V. 
Zinkus, iš Anglijoje gyvenančių 
lietuvių skautų išrinktas dalyvauti 
14-toje Pasaulio Skautų Jam-
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boree’joje, Norvegijoje. Vis dėlto 
ir tas “vienas lietuviukas” tūks
tantinėje pasaulio skautų minioje 
gražiai pasireiškė ir kaip sumanus 
skautas, ir kaip iškilus lietuvis. Jo 
gyvai parašytą reportažą su pasi
gėrėjimu skaičiau net du kartus.

Gruodžio mėnesio Skautų Aide 
A. Namikienė atsisveikina su re
daktorės pareigomis, perduodama 
jas savo pavaduotojai v.s. Sofijai 
Jelionienei. Buvusiai redaktorei ir 
jos visiems bendradarbiams bei 
talkininkams priklauso nuoširdi 
padėka.

V.s. Sofiją Jelionienę, kuri taip 
pat turi dar ir kitų įsipareigojimų 
skautiškoje ir lietuviškoje veikloje, 

sutikusią priimti LSS Tarybos Pir
mininko v.s. A. Saulaičio kvietimą 
1976 metais redaguoti Skautų 
Aidą, seseriškai sveikinu, linkė
dama jai ir jos bendradarbiams 
geriausios sėkmės.

Negaliu nepasidžiaugti dar ir tuo 
faktu, kad šių Moters metų nuotai
komis gyvenant, Seserija sugeba 
duoti jau antrą iš eilės redaktorę. 
Beje, tai vienintelės moterys re
daktorės visoje Skautų Aido isto
rijoje.

Gi spalvingasis žurnalo rūbas ir 
dailios jo iliustracijos - tai vis. v.s. 
VI. Vijeikio, techninio redakto
riaus, kūrybingos rankos išdavos.

Administracinius žurnalo reika

lus kruopščiai ir labai pareigingai 
tvarko s. A. Orenths. Visų jų 
darbščioms rankoms traukiant šį 
skautiškos spaudos vežimą - galime 
džiaugtis žurnalo pulsuojančiu 
gyvastingumu.

Skaitykime jį visi: ir maža 
paukštytė, vilkiukas, ir veteranas 
skautininkas, ir jauna vadovų 
šeima, - jei ne vien iš smalsumo, tai 
bent iš skautiškos pareigos.

Tebūnie Skautų Aidas lyg tas 
mūsų tautosakos gerasis Aitvaras 
kaskart atnešantis į vienetus ir į 
skautiškas šeimas vis daugiau 
dvasinių turtų ir lietuviškos nuo
taikos.

v.s. 0. Za>' !

LIETUVIAI GILWELIO KURSUOSE

Skautų judėjimas, kaip žiežirba uždegęs jaunimą, 
plito po visą pasaulį. Baden Powell greitai pamatė, 
kad trūksta vadovų, todėl 1919 m. surengė vadovų 
kursus Gilvellio parke. Skautai, baigę kursus, vadi
nami gilvelistais. Kursus lankė vadovai iš įvairių 
kraštų, ir baigusiems gilvelistams buvo duota teisė 
vesti kursus savuose kraštuose. Taip kursai plito po 
visą pasaulį. Kadangi kursų nebuvo Lietuvoje, mūsų 
vadovai kursus lankė Anglijoje, Latvijoje ir kituose 
kraštuose. Antram pasauliniam karui pasibaigus, 
gilvelistas Antanas Saulaitis buvo gavęs įgaliojimus 
vesti Gilvelio kursus lietuvių tarpe Vokietijoje, ta
čiau emigracija kursų planus sutrukdė.

Pirmieji kursai buvo taikomi specialių šakų vado
vams ir daugiau koncentravosi programine bei ideo
logine skautybės dalimi. Atskiri kursai buvo ren
giami vilkiukų, skautų ir skautų vyčių vadovams. 
Tačiau per metų eilę, ypač per paskutinius dvejus 
metus, kursai pasikeitė. Dabar kursai daugiau 
akcentuoja vadovavimo metodiką, kuri gali būti pri
taikyta bet kokiai vadovavimo pozicijai.

Amerikoje kursai vadinasi Wood-Badge (Miško 
Ženklo) vardu. Jie vyksta skirtingu laiku įvairiuose 
BSA (Boy Scouts of America) rajonuose. Jie yra 
vedami BSA vadovams lavintis. Kursai sudaryti iš 
praktinės dalies ir metodų pritaikymo skautavimui.

Praktinė dalis yra 8 dienų skautiško lavinimo sto
vykla. Stovyklautojai supažindinami su vadovavimu 
ir su skautavimo metodų pritaikymu suaugusių ir 
jaunuolių lavinimui. Gyvendami aštuonias dienas 
mokslo atmosferoje, stovyklautojai įgyja pasiryžimą 
geriau bei tikslingiau vadovauti.

Mažų mažiausiai šeši mėnesiai turi praeiti tarp 
praktikinės dalies ir kursų baigimo. Per tą laikotarpį 

kursantas pritaiko skautavimui išmoktus dalykus ir 
yra įvertinamas savo patarėjo.

Kursus baigę, turi teisę nešioti šviesiai rausvos 
spalvos kaklaraištį su škotiškos medžiagos lopeliu ir 
specialiu žiedu bei Gilwellio žymenį - du medinius 
karoliukus, dėvimus ant kaklo su odine virvute. Tie 
ženklai yra gaunami iš Anglijos. Skautai, baigę kur
sus, tampa Baden Powell’io pirmosios draugovės 
nariais.

Gilvelistui Česlovui Kiliuliui pavyko susitarti su 
BSA vadovybe ir gauti leidimą keturiolikai lietuvių 
skautų vadovų dalyvauti Gilwellio kursuose NE1-26. 
Kursai vyko 1975 m. rugpjūčio 16-23 dienomis Camp 
Wanocksett, New Hampshire. Juose dalyvavo 32 
kursantai ir 11 vadovų. Kursams vadovavo BSA 
skautininkas W. H. Anderson. Vadovų kadrą sudarė 
draugininkas, du pavaduotojai, adjutantas (senior 
patrol leader), skilčių patarėjai ir ūkio skyriaus ve
dėjai. Stovyklos vadovai buvo su didele patirtimi. 
Vadovų kadras pradėjo stovyklai ruoštis net prieš 
aštuonis mėnesius. Vadovų tarpe taip pat buvo ir du 
lietuviai gilvelistai: Č. Kiliulis ir A. Saulaitis. Šalia 
lietuvių Bebrų ir Lapinų skilčių, buvo ir amerikiečių 
Erelių, Kurapkų ir Pelėdų skiltys. Visų skilčių kom- 
peticija buvo gana aštri, bet bendradarbiavimas ir 
sugyvenimas buvo labai glaudus. Amerikiečiai kur
santai buvo iš Massachussets, Connecticut ir New 
Hampshire. Daugumas lietuvių buvo iš Atlanto 
rajono, vienas iš Kanados, du iš Los Angeles ir trys iš 
Čikagos.

Šie kursai buvo ypač svarbūs, nes lietuviams buvo 
duotos ypatingos privilegijos:

a. Lietuviai sudarė atskiras skiltis.
b. Buvo leista prie uniformos nešioti trispalvę.
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Lietuviai BSA Miško ženklo - 
Gilwellio (Nel - 26) kursų stovyk
loje: I eil. iš dešinės kairėn I-as - 
v.s. č. Kiliulis, IV-as - v.s. A. Sau- 
laitis; II eil. iš kairės dešinėn - v.s.

A. Samušis, s. B. Aleksandravi
čius, v.s. P. Molis, s. R. Zinas, s. V. 
Vidugiris; III eilėj iš kairės - s. S. 
Miknaitis, s. R. Jakubauskas, v.s. 
V. Morkūnas, s. K. Matonis, s. R.

Fabijonas, ps. G. Leškys, ps. V. 
Jasiulevičius, s. A. Glodas, s. J. 
Liubinskas.

I eilėj sėdi vadovai su kurso 
vedėju W. H. Anderson (vidury).

c. Buvo leista vadovų kadro nariams A. Saulaičiui 
ir Č. Kiliuliui lietuviškai dėstyti kurso dalį lietuvių 
skiltims.

Kiekvieną rytą buvo keliamos trys vėliavos: 
Amerikos, Gilvellio ir įvairios Amerikos istorinės 
vėliavos. Ir čia lietuviams buvo duotos privilegijos: 
vietoje Amerikos istorinės vėliavos vieną rytą 
kėlėme trispalvę, o kitą rytą - mūsų valstybinę vė
liavą. Pakėlus amerikiečių vėliavą, pranešėm mūsų 
vėliavų istorinę reikšmę, kartu su trumpais Lietuvos 
istorijos faktais. Pakėlus Gilvellio ir lietuvišką vėlia
vas, vieną dieną sudainavome “Atgimė Tėvynė”, 
kitą - “Dievui, Tau - Tėvyne ir Žmonijai”. Dainos taip 
pat buvo dainuojamos vykstant į ir grįžtant iš užsi
ėmimų. Lietuviškos dainos, ypač kai Lapinai jas už
traukdavo, visuomet skardžiau skambėdavo negu 
kitų skilčių. Per bendrus ar skilčių laužus mokėme 
amerikiečius “Lauželis, lauželis”. Paskutinę stovyk
los dieną nusiėmėme nuo uniformų tautines vėlia
vėles ir kartu su “Lithuaniąn Scouts” knygute įtei- 
kėm amerikiečių skautams. Įdomu paminėti, kad 
kursų vadovybė žinojo mūsų politinę padėtį, bet dau
gelis amerikiečių kursantų net iki pačios paskutinės 
dienos manė, kad mes esame iš “užsienio” atvykę 
svetimtaučiai kursantai.

Stovykla nepraėjo be nuotykių. Darbštieji Bebrai 
pėr naktį statė vartus su moderniausiais skambu
čiais - mediniu gongu “Beaver Bell”. Iš ryto pakvietė 
adjutantą “Moose” skambutį išmėginti, kuris pirmu 
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smūgiu - skambinimu sulaužė gongo kuoką. Ėjo gan
dai, kad Lapinai laimėjo kompaso varžybas, tačiau 
naktį vienas lapinas paklydo vadovų prausykloje ir už 
tai rytą buvo atitinkamai “apdovanotas”. Arba: Ūkio 
Skyrius visoms skiltims išdavė medžiagines vėliavė
les, ir skiltys turėjo jas pakeisti į skilties gairę. 
Bebrai dirbo visą naktį, kol gairę padarė, tačiau per 
ryto vėliavos pakėlimą nežinojo kaip tą gairę prista
tyti. Atėjo kitas rytas, ir Bebrai su visomis ceremo
nijomis pristato vadovybei gairę ir bando ūkio sky
riaus viršininkui sugrąžinti “fabriko” vėliavėlę. Deja, 
vėliavėlė turi keletą raukšlių, ir ūkio skyriaus virši
ninkas atsisako ją priimti. Vargšai Bebrai vėl dienos 
metu tą vėliavėlę plauna ir, į puodą pridėję anglių, 
vėliavėlę lygina. Galų gale trečią dieną Bebrų gairė 
buvo priimta, ir vėliavėlė sugrąžinta ūkio skyriui.

Per užsiėmimus Bebrai paruošė planą plaustui. 
Buvo labai didelis Lapinų nustebimas, kai jie turėjo 
tą plaustą pagal planą pastatyti ir persikelti per 
ežerą, kuris buvo pilnas vadovus “ėdančių” gyvūnų. 
Laimei, ežere buvo tik pora ešeriukų, kitaip LSS 
būtų netekus dviejų aukštų pareigūnų, nes plaukiant 
per ežerą plaustas nuskendo.

Vieną vakarą buvo skilčių puota. Puotai kiekviena 
skiltis turėjo pagasfE'jci maistą. Bebrai ilgai posė
džiavo ir nutarė puotai paruošti mėsos virtinius, 
tačiau skiltininkas, nuėjęs į posėdį, susijaudinęs 
Bebrų vardu prižadėjo pagaminti ne tik virtinius, bet
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4. Mokymosi vadovu tampant - mokymosi tvarky
mas (Becoming a Manager of Learning - Managing 
Learning)

5. Atstovaujant grupei - grupės atstovavimas 
(Representing the Group)

6. Įvertinimas (Evaluating)
7. Planavimas (Planning)
8. Kontroliuoti grupę - vadovauti grupei (Control

ling the Group)
9. Kaip patarti (How to Counsel)
10. Dalinimasis vadovavimu - vadovavimo būdai 

(Sharing Leadership .- Styles of Leadership)
11. Duoti pavyzdį (Setting the Example).
Mūsų pagrindinis uždavinys yra pritaikyti šias 

vadovavimo kompetencijas LSS. Esame tikri, kad 
visi, bet kokias pareigas turėdami, šias vadovavimo 
kompetencijas naudojam ir tuo būdu palengvinam 
LSS siekti savo tikslų.

Visi mūsų dalyviai atliko praktinę dalį ir įteikė 
savo pasižadėjimus, kaip išmoktas vadovavimo kom
petencijas pritaikys skautavime. Jiems liko įvykdyti 
savo įsipareigojimus einamųjų skautiškų pareigų 
rėmuose. Nors yra duoti dveji metai, daugumas kan
didatų jau yra daugiau kaip pusę pasižadėjimų 
įvykdę.

Gilvelio Kursų - Miško Ženklo kandidatai:

R. Fabijonas (Bebras) ir 
J. Liubinskas (Bebras)

ir iškepti kugelį ir paruošti daržovių mišrainę. Nors ir 
niurnėdami, Bebrai skiltininko neapvylė: iškepė, iš
virė ir paruošė viską. Maistas buvo tiek skanus (ar 
stovyklautojai tiek išalkę?), kad visi trys patiekalai 
pirmieji dingo nuo puotos stalo.

Mūsų Lapinai sklandžiai dainavo, bet Bebrai nepa
taikydavo į toną. Už tai per vėliavos pakėlimą gilve- 
listas Saulaitis įteikė Bebrų skiltininkui “gaidą” ir 
dainorėlį, kuriuos skiltininkas turėjo visą dieną ant 
kaklo nešioti, žinoma, dėl lietuviškos vienybės tą patį 
gavo ir nekaltas Lapinų skiltininkas.

Per kiekvieną vėliavos pakėlimą skiltis inspektavo 
skirtingas vadovas. Paskutinę dieną ta garbė teko 
skiltininkui. Visi skiltininkai raportavo, kad jų skiltys 
yra pilna uniforma, išskyrus Bebrų skiltininką. Jis 
rado visus savo skilties narius ypač tvarkingus, tik ne 
save: jo viena kojinė buvo susisukusi.

Miško Ženklo stovykla yra skautiškas patyrimas, 
kurį kiekvienas dalyvaująs vadovas turi pergyventi.

Kaip minėta, kursai akcentuoja vadovavimo meto
diką, kurią sudaro vienuolika vadovavimo sričių:

1. Informacijos priėmimas ir perdavimas (Getting 
and Giving Information)

2. Grupės resursų žinojimas ir naudojimas (Know
ing and Using the Resources of the Group)

3. Grupės charakteristikų ir poreikių suvokimas 
(Understanding the Characteristics and Needs of the 
Group)

Lapinų skiltis rikiuotėje

7
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TOBOLĖKIM ŽURNALISTO SPECIALYBĖJ

BURIUOJAME AR BURIUOJAME?

Vienas jūrų brolis parašė “Skautų Aidui” tokią 
žinelę: “Praėjusį sekmadienį bebriukai ir udrytės 
važiavo ant iškylos. Jūrų būdžiai pavažinėjo mus po 
ežerą. Burės išsipūtė ir mes nuvažiavom į kitą 
krantą. Sk. Algis sušlapo, nes stovėjo prie vairo. 
Paskui būdžiai sulipo į canoes ir rodė mums savo 
tricks”.

Kas šiame rašinėlyje klaidinga?
Pirma: praėjusį sekmadienį - kada? Koresponden

cijos visada privalo turėti datą: 1975 m. sausio 3 d., 
birželio 15 dieną ir pan. Toliau: ar galima važiuoti ant 
iškylos? Galime joti užsėdę ant arklio, galime užlipti 
ant kalno, bet kaip užlipti ir važiuoti ant iškylos? Pa
prastai sakome: iškylavome, važiavom iškylon.

Nebuvo ten nei budžių nei būrių, o tik būdžiai ir 
burės; udrytės rašomos su brūkšneliu - ūdrytės, 
ūdros. Kas yra sk. Algis: skiltininkas, skautininkas ar 
skautas? Šias pareigas arba laipsnius trumpiname 
taip: si. - skiltininkas; s. - skautininkas; skautą pa
prastai rašome pilnu žodžiu. Skiltininko atitikmuo 
jūrų skautuose yra valtininkas. Kas yra canoes ir 
kokius triksus rodė būdžiai? Korespondentas, tur 
būt, norėjo pasakyti, kad jie sulipo į kanojas ir vykdė 
vandens pratybas.

Panašių rašinėlių Skautų Aido redakcija gauna 
kiekvieną mėnesį. Kviečiame seses ir brolius atidžiai 
sekti šį skyrelį ir pagerinti savo rašybą. Čia bus aiš
kinami žodžiai, posakiai bei išsireiškimai, naudojami 
skautiškame gyvenime: Kaziuko mugėse, stovyklose, 
vienetų įsakymuose ir pan. Kas jau turi žurnalisto 
specialybę, kviečiame joje pasitobulinti.

Dar apie buriavimą: burlaivis, buriuoti, burė - tai 
jūreivių žodžiai. Įdomu pastebėti, jog žodis burė turi 
dar keletą kitų prasmių. Audeklas prie vėjinio ma
lūno sparno vadinamas malūne bure. Lietuviškame 
Klaipėdos krašte ir Žemaitijoje burėmis vadinami 
pušų ir eglių kankorėžiai arba skujos. Maloninėje 
arba vaikų kalboje burėmis, buriukais vadinami ėriu
kai, jaunos avytės.

Yra taip pat žodis būrė, bet jis reiškia visai ką kitą, 
pyz., žynys būrė ateitį (žodžio burti būtasis laikas).

Buriuoti reiškia plaukti buriniu laivu, o buriuoti - 
rinkti, telkti į būrį; kita prasmė - protarpiais lyti, 
niaukstytis.

Dažnai yra painiojama sukaktis ir sukaktuvės. 
Sausio 15 dieną jūrų skautai mini Klaipėdos atvada
vimo sukaktį (ne sukaktuves). Šia proga jie ruošia 
sukaktuves: iškilmingą sueigą, paradą, vaišes ir t.t.

Geras korespondentas savo išsireiškimams turi 
ieškoti vis naujų žodžių. Lietuvių kalba yra nepa
prastai žodinga; praturtinkime, paįvairinkime ja savo 
rašinius.

Jūrų skautų-čių pratybos artimai susijusios su 
vandeniu - ežerais ir upėmis. Upė gali būti vandenin
ga, plati, srauni, pilna verpetų, žuvinga, vingiuota, 
lėna, šniokščianti, sekli. Vanduo upėje bėga, teka, 
sruvi, sruvena, verčiasi, tyvuliuoja ir t.t. Ežeras gali 
būti platus, žalsvas, bekraštis, audringas, gilus, 
gėlas, apgaulingas, paslaptingas; paieškokite ir 
daugiau.

Ežero krantas - paežerė, pakrantė, pakraštys, pa
plūdimys, krantinė, uostas. Upė, upelis, upokšnis; 
gelmė, gilumas, gylis, gilužė, giluma; laivas, laivukas, 
luotas, valtis, valtelė... Vilnis, banga, vilnytė, ban
guoti ir t.t.

brolis Zū

Senos varpinės griuvėsiai Kražiuose
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RECEPTAS
NAUJIEMS METAMS

Laiko Krautuvėje nusipirkite 50 
gerai prinokusių savaičių. Nuplau
kite nuo karčių prisiminimų; iš 
vidaus išimkite nepasitenkinimų ir 
padalykite jas į 7 lygias dalis.

Kiekvienai daliai (dienai) pa
ruoškite šį kamšalą: gerai išsijo
kite po saują pasiryžimo, darbš
tumo ir pareigingumo. Sumaišy
kite su šaukšteliu tolerancijos, 
įberkite žiupsnį gerų norų ir įdė
kite kupiną puodelį broliškumo 
arba seseriškumo. Viską gerai iš
maišius, dar įpilkite keletą lašų 
juoko arba žaismingumo ekstrakto. 
Apibarstykit meile savo artimui ir 
atvėsinkit nesavanaudiškoje tem
peratūroje.

PRIEDUI KREMAS: per 50 
savaičių įgytą teorinį skautišką 
patyrimą ir sukauptą energiją 
gerai išmaišykite ir pridėkite saują 
gamtos meilės su žiupsneliu drau
giškumo ir gero ūpo. Šiuo kremu 
aptepkite jau iškeptą pyragą. Esu 
tikra - gardžiuositės patys ir visi 
skautiškų vaišių dalyviai.

Sėkmės išbandant šį receptą!

Sesė su virėjos specialybe

APIE KLĖTĮ
Viršelyje matoma klėtis Lietu

voje kitur dar vadinama svirnu. 
Tai ūkininko sodyboje įprastas 
matyti trobesys grūdams ir kitoms 
gėrybėms laikyti. Be to, ji naudo
jama kaip miegamoji patalpa jau
nesniems šeimos nariams ir jauna
vedžiams.

Klėtis (klėtelė, svirnas (svir
nelis) apdainuotas daugelyje mūsų 
liaudies dainų. Vienoje iš jų, mūsų 
dainuojamoje “Sutems tamsi nak
tužėlė”, bernelis ragina savo žirgą:

Greičiau, greičiau, žirgužėli, 
Pasiskubink, juodbėrėli, 
Į uošvės dvarelį, 
Į margą klėtelę.

Gražiosios, žalios stovyklos die
nos...

Detroito “Gabijos" ir Chicagos 
“Kernavės ” tuntų sesės susipažįsta 
“Čiurlionio" stovykloje Rakė 1975 
m. vasarą.

A. Grigaičio nuotr.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PUODAS DEGA
(Žaidimas paukštytėms ir 

vilkiukams)

Žaidėjai susėda ant kėdžių nu
garomis į rato vidurį. Vienas žai
dėjas lieka be vietos. Jis vaikščioja 
aplink ir kalba:

Vežu, vežu puodą,
Tik nelabai juodą!

Taip sako keletą kartų. Staiga 
sušunka: “Puodas dega!” Visi žai
dėjai turi pasikeisti vietomis. 
Paskutinysis likęs vėl pradeda 
“vežti puodą”.

Piešė Mirga Rimavičiūtė, 
Kernavės tuntas, Chicaga

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

MĮSLĖ,

Stovi berniukas su mediniu 
švarku. Kur nosim pabraukia, ten 
žymė lieka.

(smpųseTj)
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JŪRINIS SKAUTAVIMAS
Paruošė Bronius Juodelis, 
Jūrų Vyresnysis Skautininkas

Chicago 1975,
Išleido LS Brolija ir LS Seserija

Meninė priežiūra
dail. t.n. J. Eidukaitės

Peržiūrėjimo komisija: j.s. A. 
Empakeris, s. M. Vasiliauskienė, 
jvs B. Stundžia, j.s. H. Stepaitis, 
ps. A. Biškevičienė, j.ps. P. Gorys.

Nors mūsų skautiškoji knygų 
lentyna yra gausoka, nors džiau
giamės krūva žurnalų,- vienetų 
laikraštėlių ir skautiškų skyrelių 
lietuviškoje periodikoje, to nega
lime pasakyti apie jūrinę skautų 
literatūrą. Prieš virš dvidešimt
metį išleistas j.v.s. B. Stundžios 
jūrininkystės vadovėlis jau seniai 
išsibaigęs, ir vis naujai priaugan
čioms jūrų sesių-brolių gretoms 
tenka verstis vien atsitiktiniais 
jūrininkystės kursų ar kitomis 
progromis atspaustais konspektė- 
liais. Šie, daugiausia pritaikyti 
siauram vietiniam reikalui, nega
lėjo patenkinti visų jūr. skautų-čių 
bei stipriau padėti jų pratybose, 
programose ir pan. Todėl ir malonu 
pasitikti mėlynais marškinėliais 
įsivilkusį JŪRINĮ SKAUTAVI- 
MĄ, - 1975 m. pasirodžiusią jūri
ninkystės pagrindų knygą, kurią 
paruošė j.v.s. Bronius Juodelis. 
Leidinys arti pustrečio šimto pus
lapių, gausiai iliustruotas pieši
niais, nuotraukomis, skiriamas 
LSB jūrų skautų veiklos 50 metų 
sukakčiai paminėti; Bendromis 
jėgomis išleido sąjungos Brolija ir 
Seserija.
‘Knyga suskirstyta į keliasdešimt 

ilgesnių ir trumpesnių skyrelių, 
kuriuose aiškinama laivų rūšys, 

burlaivių apranga, navigacija, 
irklavimas, mokoma stovyklinio 
uosto technikos, gelb. rato metimo, 
inkarų pririšimo, supažindinama su 
jūrinėmis tradicijomis, saugumu 
vandenyje, žymiausiais pasaulio 
jūreiviais ir pan. - margi 239 pus
lapiai, kaip margas ir pats jūrinis 
skautavimas. Tikėtina, jog šiame 
vadove sukauptos žinios praturtins 
mūsų skautų akiratį, nes tokios 
plačios apimties knygos jūrinėmis 
temomis dar nesame turėję.

Nesu jūrinės srities žinovas, ne
galėčiau tarti žodžio šios knygos 
terminologijos, mokomo metodo, 
buriavimo technikos ir kitais jūri
niais klausimais, tačiau tikėtina, 
kad leidinio gvildenamų temų ne
lygumus išlygino peržiūrėjimo 
komisija. Šia proga norėčiau į 
knygą pažiūrėti truputį skirtingu 
žvilgsniu: apie tai, ko šioje knygoje 
nėra ar trūksta.

Numanu, jog autoriui pirmiausia 
rūpėjo jūrininkystės pagrindai, kas 
paryškinta ir pagalbinėje knygos 
antraštėje; apie tuos pagrindus 
leidinyje daugiausia ir rašoma. 
Mažiau yra apie patį jūrinį skauta- 
vimą (knygos pavadinimas), o dar 
mažiau apie lietuvišką jūrinį skau- 
tavimą. Pastarajam skiriama: 
penki kuklūs puslapiai LSS jūr. 
skautų tradicijoms (palyg.: 7 psl. 
tarptaut. jūr. tradicijos) ir penki 
puslapiai Lietuvos vandenims. 
Nuolaidesnis autorius buvo mūsų 
jūr. skautų-čių istorijai - 28 psl. 
Jūrinių dainų priedo nelaikyčiau 
nei jūrinio skautavimo, nei jūrinių 
pagrindų papildymu: jų pilna mūsų 
dainorėliuose. Dainos puikiai įtap
tų, jei ir pačioje knygoje būtų 
stambesnis (vienon vieton suri
kiuotas) lietuviškas skyrelis su 
jūrų skautų šūkiais, pokštais, pra
tybomis, tradicijomis ir pan.

Pasigedau platesnės lietuviškos 
dalies ypač dėl to, kad ir pats auto
rius įvade sako knygą skiriąs jau
niesiems broliams-sesėms ir Lietu
vos pajūrio meilei stiprinti: kad 
knyga būtų Lietuvos pajūrio švy
turiu.

Liet, jūrų skautų tradicijų sky
relį brolis Juodelis tikrai nu
skriaudė. Skaitome smulkius apra
šymus apie anglų laivyno mūšių 
vimpilines tradicijas, apie žuvusio 

admirolo Nelson juodų kaklaryšių 
tradiciją, Nelsono baltų juostelių 
atsiradimą, alyvuotų jūreivių apy- 
kaklinę tradiciją, plačių kelnių 
siuvimo būdą, kelnių atraitymą ir 
iš to likusią tradiciją ir t.t. Puiku 
žinoti apie kitataučius, bet ką kny
goje sužinome apie savų tradicijų 
kilmę?

Ar tikrai vokiečiai išlaikė Klai
pėdą keliolika šimtmečių, kaip 175 
puslapyje rašoma? Iš istorijos 
žinome, kad kryžiuočių ordino 
ekspansija prasidėjo tik 11-12 
šimtmetyje, - taigi būtų tik septyni 
šimtmečiai. 1923 metų atvadavimą 
irgi būtų tikę paryškinti sukilime 
dalyvavusių skautų įnašu. Kodėl 
neįvardintos Budžio jachtos ir 
vėlesnės jūrų skautų aukos? Jų 
būta viso penketuko (menu Klai
pėdos krantinėje įmūrytą kryžių, o 
mūsų kapelionas ten kartą laikė 
pamaldas). Šių jaunuolių žuvimo 
pristatymas tikrai būtų prasmin
gesnis negu keletą kartų minimos 
su admirolu Nelson susijusios tra
dicijos. Manau, jog per kukliai 
paminėti Lietuvos partizanai, pa
vadinant juos pilkaisiais didvy
riais. Gal daugelio jų net vardų ne
žinome, bet jie tikrai nėra pilki.

Gaila, kad knygon nepateko 
jūreivis Kudirka - konkretus ir 
gyvas pavyzdys mūsų jauniesiems, 
kuriems knygą autorius dedikuoja.

Kalbiniu požiūriu leidinį reikėtų 
aptarti atskirai. Čia paminėsiu tik 
tris žodelius: škūnerį jau nepr. 
laikais vadinome škuna, o cilinderis 
pakeistas į cilindrą; vis dar kny
goje rašoma Kuršių marės, kai jau 
seniai sakome Kuršių marios.

Na, mielas skaitytojau, nekreipk 
didelio dėmesio į šias smulkias 
pastabėles. Jos buvo tik mano pa
geidavimai, kurie tačiau visai ne
mažina nei autoriaus įdėto darbo, 
nei knygos vertės. Tikrai džiaugia
mės, kad tokia jūrininkystės knyga 
pasirodė ir praturtino skautišką 
literatūrą*. Reikia tikėtis, kad daug 
sesių-brolių ja sėkmingai pasi
naudos.

J.T.
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Nusišvietę savo praeitį, šviesiau 
matysime ir savo ateitį.

A. Smetona

SENIAI LAUKTOJI 
“LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA”

LSS išleistoji Petro Jurgėlos 
“LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA” yra 
stambiausias veikalas skautiškoj 
literatūroj, o taip pat didingiau
sias, plačius barus apimąs, mūsų 
skautiškos veiklos pusės šimto 
metų paveikslas. Gausi ir naudinga 
medžiaga mūsų skautiškajai praei
čiai pažinti. Detalizuota Brolijos, 
Seserijos ir Akademinio Skautų 
Sąjūdžio veikla vietovėmis. Tūks
tančiai pavardžių, vietų, įvykių ir 
darbų mūsų tautos statyboj ir 
kovojant už jos laisvę. Giliai pa
liestas mūsų skautijos kūrimasis ir 
tą laikotarpį supančios aplinkybės. 
Nenuslėptos ir piktžolės, kurios 
kerojo tuo metu patvoriuos. Labai 
artimai visur srovena skautiškasis 
judėjimas ir lietuviškoji buitis.

Autorius nejučiomis ir netiesio
giai atskleidžia antroj veikalo daly 
patį pagrindinį skautų ideologijos 
principą - TARNAUTI. Šiam klau
simui autorius skiria didžiausią 
veikalo dalį: kaip lietuviai skautai 
tarnavo Dievui, Tėvynei, artimui. 
Čia atveria labai daug vertingos 
medžiagos, įvairių skautiškų pasi
reiškimų, darbų ir pavyzdžių, su
glausdamas viską į skautų nuopel- 
ningumą tarnaujant. Aprėpta pla
ti, šakota skautijos veikla, ir at
verta daug naujų istoriškų faktų.

Tai 824 puslapių veikalas, kietais 
viršeliais ir gausiai iliustruotas. Iš
spausdino Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne, N.Y. Anksčiau užsipre
numeravusiems knygos kaina buvo 
10 dol., dabar -12 dol. Knygą gali
ma įsigyti per skautų vienetus ar 
per vajaus komiteto įgaliotinius:

ALEKSAS POCIUS, 6505 South 
Keeler Ave., Chicago, Ill. 60629.

VALENTINAS VARNAS, 2307 
Lyric Ave., Los Angeles, Ca. 
90027.

JONAS ASMINAS, 32676 Scone, 
Livonia, Mich. 48154.

JUOZAS BRUŽAS, 2932 Beach 
Channel Dr., Far Rockaway, N.Y. 
11691.

A. SAMUSIS, 116-08 95 Ave., 
Richmond Hill, N.Y. 11419.

Galima ją gauti ir Darbininko 
administracijoj: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Vėliau bus paskelbtos ir kitos 
knygos platinimo įstaigos.

A.S.

SVARBU KNYGOS 
“LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA” 

PRENUMERATORIAMS

Prenumeratoriai, negavę kny
gos, tuoj praneškite

s. Juozui Bružui
2932-44 Beach Channel Dr.
Far Rockaway, N.Y. 11691

arba

A. Samušiui
116-08 95 Ave.
Richmond Hill, N.Y. 11419

Platesnę knygos recenziją mūsų 
skaitytojams pateiksime vasario 
mėn. numeryje.

Red.

Dr. Antanas Kučas, LITHU
ANIANS IN AMERICA (angliš
kai). Vertė Joseph Boley. Įžanga 
dr. Clarence C. Walten. Išleido 
Lietuvių Enciklopedijos leidykla. 
Kietais viršeliais, 350 psl.

Šioj knygoj dr. Antanas Kučas 
aprašo pirmųjų ir vėliau atvykusių 
lietuvių emigrantų įsikūrimą Ame
rikoje, jų gyvenimą ir veiklą nuo 
pat emigracijos pradžios (1659 m.) 
iki šių dienų. Čia nurodomos ir 
priežastys, kurios vertė lietuvius 
palikti savo tėvynę ir vykti gyventi 
svetur. Autorius bendrais bruožais 
parodo Amerikos lietuvių įnašą 
šiam kraštui. Neįprastose sąlygose 
sunkiai dirbdamas, lietuvis pajėgia 
savo buitį sukurti patenkinamai. 
Daugelis įsigyja nuosavybes - 
ūkius, namus, įmones,' fabrikus 
ir t.t.

Čia iškeliamas nepaprastas lie
tuvių sugebėjimas ot-ganizuotis ir 
pastangos turėti atskiras nuo kitų 
tautybių institucijas. Jie steigia 
savas draugijas, klubus, stato baž
nyčias, mokyklas, spaustuves, lei
džia laikraščius, knygas, organi
zuoja meninius ansamblius - vis tai 
būdai patiems lavintis ir lietuvybę 
stiprinti. Baigę aukštuosius moks
lus sėkmingai reiškiasi savo 
srityse.

LITHUANIANS IN AMERICA 
knygoj pabrėžiama ir pirmųjų lie
tuvių emigrantų kovos su lenkais 
dėl atskirų bažnyčių ir lietuvių 
laimėjimai. Taip pat paminėta ne
susipratimai bei ginčai tarp pačių 
lietuvių dėl religinių ir politinių 
skirtingų įsitikinimų.

Dr. A. Kučas čia aprašo reikš
mingas Amerikos lietuvių patr otų 
pastangas ir gyvą veiklą padėti 
pavergtai tėvynei. Ruošiami kon
gresai, seimai, rašomos rezoliuci- 
jos-proklamacijos, delegatų vizitai 
pas J.A.V. valdžios atstovus, pra
šant pripažinimo Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės. Vizitai vienų 
pas kitus jąu Lietuvai laisvę 
atgavus, rinkliavos, parodos ir kt.

Ši knyga primena mums, lietu
viams, ir kitiems, kad mes nesame 
čia beprasmiškai išsiblaškę ir ne
žinomi, bet kad savo egzistencija 
šiame krašte prisidėjome ir prisi
dedame prie Amerikos kultūrinės, 
ekonominės ir kitokios pažangos. 
Todėl 1976 metais su pasididžia
vimu, kartu su kitais, švęsime 
didžiąją 200 metų Amerikos laisvės
gimimo sukaktį.

O.R.
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MOMENTAI LIETUVIŠKOSIOS
SKAUTUOS ISTORIJOJE '

\Iš viršaus: 1. LSS Taryba 1937, 
2ĄSkautai žygiuoja, 3. v.s. K. Pal- 
čiauskas sveikina pasižymėjusius, 
4. Jaunystėj: psk. A. Deksnys

(dabar vyskupas) ir si. J. Prunskis 
.{iškilusis kunigas, redaktorius,
žurnalistas) ir 5. Vadovai parade su 
'pirmūnu P. Jurgėla.

12

12



LSB VYR. SKAUTININKAS PRANEŠA

LSS Tarybos Pirmija lapkričio 
1 d. proga šiuos Brolijos vadovus ir 
rėmėjus apdovanojo garbės ordi
nais ar pakėlė į aukštesnius 
laipsnius:

GELEŽINIO VILKO ORDINU: 
v.s. kun. Ansą Traki - Chicagoje 
v.s. „Petrą Molį - Shrewsbury

PADĖKOS ORDINU:
v.s. Aleksandrą Jakštą -

Australijoje

PADĖKOS ORDINU SU 
RĖMĖJO KASPINU:
Kazį Adomavičių - Worcesteryje

LELIJOS ORDINU:
s. Joną Dambarą - Toronte
Warren H. Anderson - amerikiečių 

skamų vadovą, vadovavusį Gil- 
wellio kursams - Halifaxe.

Į VYRESNIOJO SKAUTININKO: 
s. Česlovą Anužį - Detroite

Į SKAUTININKO:
ps. Iii. Joną Asminą - Detroite 
ps. Juozą Menkeiiūną - Venecueloje 
j. ps. Gintarą Čepą - Bostone

Į PASKAUTININKIO:
v.vl. Edvardą Klimą - Clevelande 
v.sl. Vincą Šnipą - Bostone

Į JŪRŲ PASKAUTININKIO: 
v.vl. Vytautą Venckevičių -

Hamiltone

LSS metinės šventės - 1975.XI.1- 
proga šiuos vadovus ir rėmėjus 
apdovanoju garbės ženklais:

UŽ NUOPELNUS ORDINU: 
s. Kazį Matonį - Ocean, N.J. 
ps. Algimantą Milašių - Chicagoje 
ps. Vytautą Turūtą - Toronte 
ps. Gediminą Dragūną -

Philadelphijoje

UŽ NUOPELNUS SU 
RĖMĖJO KASPINU: 
p. Izabelę Kuliešienę - Chicagoje 
p. Albertą Liškūną - Chicagoje

TĖVYNĖS SŪNAUS ŽYMENIU: 
s.v.v.sl. Juozą Orentą - Detroite

VĖLIAVOS ŽYMENIU: 
s.v.v.sl. Antaną Miklą - New Yorke

Lapkričio 23 d. - Kariuomenės 
šventės - proga šiuos Brolijos 
vadovus ir rėmėjus apdovanoju 
garbės ženklais:

UŽ NUOPELNUS SU 
RĖMĖJO KASPINU: 
p. Povilą Butkį - Los Angeles 
p. Albiną Šėką - Los Angeles 
p. Vaieriją Irlikienę - Los Angeles

TĖVYNĖS SŪNAUS ŽYMENIU: 
j.b. ps. Ramūną Vidžiūną -

Chicagoje

VĖLIAVOS ŽYMENIU: 
s.v. ps. Algį Paužuolį - Chicagoje 
s.v.v.sl. Petrą Šalčiūną - Chicagoje 
s.v.v.sl. Donatą Ramanauską -

Chicagoje
s.v.v.sl. Algį Pūrą - Chicagoje 
s.v.sl. Algį Bacevičių
s.v.sl. Ramutį.Račiūną - Chicagoje 
si. Algį Šilą - Chicagoje

PAŽAUGUMO ŽYMENIU: 
j.b.vl. Vytą Jozaitį - Chicagoje 
j.sk.vi. Liną Kučą - Chicagoje 
vi. Viktorą Kelmelį - Chicagoje 
j.b.vl. Marių Narį - Chicagoje 
psl. Vidą Matusevičių - Chicagoje 
psl. Andrių Kubilių - Chicagoje 
psl. Andrių Viktorą - Chicagoje 
psl. Edvardą Grybą - Toronte 
psl. Gintautą Sendžiką - Toronte 
sk. Robertą Grybą - Toronte

v.s. Petras Molis 
LSB Vyr. Skautininkas

KIEK AMERIKOJE SKAUTŲ?

I

JAV skautų organizacija - BSA - 
1975 m. paskutiniame ketvirtyje 
turėjo:

vilkiukų 
skautų 
vyr.skautų

1,870,609
1,428,842

388,966

Viso 3,688,417

Visiems vadovauti suaugusiųjų 
vadovų buvo 1,334,211, kurie su
darė tokias vadovų grupes:

vilkiukų draugovių
vadovai
skautų draugovių
vadovai
vyr. skautų vadovai

-visokių tarybų ir 
vadijųvad.

Iš viso BSA narių

Vienetų (draugovių) 
vilkiukų 
skautų 
vyr.skautų

Iš viso vienetų

630,155

513,097
108,219

82,740 .

5,022,628

yra:
57,430 
64,072 
24,098

145,600

jaunimui ir 
- Boys Life - 
turėjo apie

BSA leidžiamas 
skautams laikraštis 
tuo pačiu metu 
2,000,000 tiražo. Gi vadovams ski
riamas žurnalas Scouting - apie 
1,200,000 prenumeratorių.

BSA vilkiukų amžius - nuo 8 ligi 
11 metų, skautų - nuo 11 ligi .17 
metų ir vyresniųjų skautų - nuo 15 
ligi 21 metų.
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Gyvenimas yra brangiausia, ką 
turi - ir jis praeina taip, kaip tu jį 
pats praleidi.

Omar Chajam

Malonu mums pristatyti jaunųjų 
dailininkų darbus, kurie 1975 m. 
laimėjo Fondo skelbtąjį konkursą. 
Tai darbai dailininkių D. Petreiky- 
tės, A. Ambrozaitytės ir I. Mitku
tės. Tikime, kad ateinantieji metai 
bus gausesni darbais ir dalyviais. 
Atviručių paruošime kviečiame 
dalyvauti visus Fondo rėmėjus. 
Gerų atviručių visuomet intensy
viai ieškome; jų labai sunku su
rasti.

Tuo pačiu kviečiame įsigyti 
greitai išleisimus Vydūno laiškus 
skautams - 60 psl. knygelę, kurioje 
surinkti laiškai bei straipsniai 
skirti jaunimui, bet tinka pasiskai
tyti visiems ir pergalvoti mūsų 
filosofo mintis. Iš anksto užsisa
kiusiems knygos kaina - 2.50 dol.

4x4 colių šlifuoto marmuro ply
telė (paper weight) su senovinio 
Vilniaus vaizdu. Tinka buto ar 
stalo papuošįmui.

3 x 3Vž colių metalinės, stilizuo
tos vytelės; neblunkančios ir stip
rios. Tinka lipinti ant automobilių, 
laivų, dviračių, durų ir pan. Tokios 
pačios - metalinės - su JAV vėliava 
ir 1776-1976 metų įrašu.

Vyt. Mikūnas 
Fondo Valdybos 

Pirmininkas

A. Ambrozaitytės pieš.

D. Petreikytės pieš. I. Mitkutės pieš.
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raw
BRIEDIS

Nors Lietuvos girių karaliaus 
soste, vietoj plačiaragio briedžio, 
jau pasodintas stumbras, tačiau 
gražuolis, šakotų ragų savininkas 
briedis dar vis laikomas poetišku 
girių gyventoju.

Ir kur tas jo poetiškumas?! Tai 
juk flegmatiškai nusiteikęs gyvu
lys ilga galva su atvėpusia lūpa, 
trumpu, storu kaklu, ilgu liemeniu, 
aukštų stiprių kojų, stambaus 
kūno, sveriančio iki pusės tonos. 
Šis stipruolis mėgsta ir su žmonė
mis pabendrauti, dažnai užsukda
mas į artimesnes pamiškių sody
bas. Kai kada jis ir prie besiganan
čių galvijų bandos prisigretina. Tik 
ne skriausti ar piauti naminių 
gyvulių, kaip nenaudėlis vilkas kad 
daro! Briedis ne plėšrus, todėl ir ne 
žvėrimi, bet gyvuliu yra vadina
mas. Jo mėsa valgoma (ir labai 
gardi). Briedis nesipriešina net 
žmogui patarnauti: prijaukintas 
mielai leidžiasi kinkomas į roges. 
Vienu XVIII a. išleistu potvarkiu 
draudžiama važinėti mieste brie
džiais, kad šie arklių nebaidytų. 
XIX šimtmečio viduryje Ameri
koje briedžius kinkydavo į plūgą, 
kurį jie traukdavo kaip darbiniai 
arkliai. Šiaurės kraštuose (Alias
koj, Laplandijoj) briedis - patiki
miausia susisiekimo priemonė 
snieguotose laukų platybėse.

Nepaisant jo didingos išvaizdos, 
briedis yra silpnas ir lėtas; bėga tik 
reikalo verčiamas ir nuo pavojaus. 
Užkluptas plėšraus žvėries, jis 
pirma palaukia, pagalvoja: bėgti 
ar ne.

Dažno medžiotojo butą puošia 
pasididžiavimą kelianti trofėja - 
gražiai įtaisyti briedžio ragai. Ta
čiau ragus teturi tik patinai (vyriš
kos giminės briedžiai). Patelės - 
briedės jų neturi. Ragai - visa brie
džio puošmena. 9-12 metų sulau
kusio briedžio ragai būna didžiausi, 
labiausiai išsišakoję.

Briedžiai gyvena didelėse girio
se, prie ežerų, raistų. Prie vandens 
jie ateina atsigerti, o karštą 
vasaros dieną ir į vandenį pliūkš
teli: paplaukia, atsigaivina. Dažnas 
ir labai gražus vaizdas būdavo 
Kuršių Nerijoj, kai į marių vandenį 
įbridęs, iškėlęs ragų vainiku pa
puoštą galvą, briedis, rodos, gėrė
davosi ramiam vandens paviršiuj 
atsispindinčiu didingu savo at
vaizdu.

Briedžiai minta jaunais krūmų ir 
medžių ūgiais ir lapais. Mėgsta 
graužti medžių žievę, todėl ūkinin
kų yra neėgiami, nes soduose pri
daro žalos. Pasismaguriauja jie ir 
balose augančiomis purienomis bei 
rūgštynėmis ir net vandens leli
jomis.

Briedžio patelė atveda 1-2 brie
džiukus. Jauniems briedžiukams 
ragučiai ima dygti jau 8-9 mėnesių 
sulaukus. Dešimties metų briedžio 
ragai jau būna su, 12-14 ataugų. 
Nauji ragai ima augti kovo-balan
džio mėnesiais, o senus ragus brie
džiai meta, trindami juos į didelio 
storo medžio kamieną.

Būdami dar jauni ir neturėdami 
didesnio savisaugos jausmo, jauni 
briedžiukai kartais įpranta ateiti 
su karvių banda į ūkininko sodybį 
ir vėl eiti kartu su jomis į ganyklą. 
Kartą toks prijunkęs- našlaitis 
briedžiukas, net ir pavaromas, vis 
grįždavo prie karvių ir net pasi-

■ V?

maitindavo jų pienu. Vaikų ir vy
resniųjų mylimas ir globojamas, jis 
nėt susidraugavo su šeimininko 
šunimi. Tik jam ėmus graužti 
obelaičių žievę, šeimininkas jį iš
varė iš sodybos ir nuo naujų drau
gų. Bet rytą briedžiukas vėl grįžo, 
o obelaitės buvo dar labiau nu
graužtos. Tada, vaikams ašarojant, 
jaunasis neklaužada buvo išvežtas 
toli į girią, iš kur jis jau nebesurado 
kelio atgal.

Rudenį prasideda medžiojimo 
sezonas. Šautuvus per pečius per
simetę, į miškus patraukia tūks
tančiai medžiotojų, svajodami apie 
taiklų šūvį... Jų taikinys - gražuolis 
briedis ar grakšti lengvakojė 
stirna.

Ar galėtu skautas, gamtos drau
gas, žudyti šį ramų girios gyven
toją, kurį gražiosios gamtos Kūrė
jas papuošė' tokiu karališku vai
niku?! Nepriklausomos Lietuvos 
įstatymai briedį nušovusį bausda
vo nuo 3000 iki 15.000 litų bauda 
arba kalėjimu nuo 1 mėnesio iki 
vienerių metų.

Į mišką nukeliavus pakaktų pa
sitenkinimo vien stebint tą gražų, 
išdidų girių gyventoją. Taip turėtų 
galvoti visi, ne vien tik Briedžių 
skilties, skautai.

Sesė Liepa
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KAS BANDYS PASTOVĖTI ANT GALVOS 
Vl-je TAUTINĖJE STOVYKLOJE?

Po visą pasaulį išsisklaidę lietu
viai skautai ima nekantrauti, lauk
dami 1978 m. įvyksiančios VI-sios 
Tautinės Stovyklos, kurią žada 
suruošti mūsų broliai ir sesės toli
mojoje kengūrų žemėje, Australi
joje. Suprantama, su kengūromis 
neteks stovyklauti (nebent tektų 
jas tik iš tolo pamatyti), tačiau šį 
tolimąjį kontinentą ir jame įsikū
rusius veiklius lietuvius skautus 
pažinti visiems bus įdomu ir ma
lonu. Ypač, kad garsas apie jų nuo
širdumą ir svetingumą toli sklinda 
(tai gali patvirtinti ir buvęs Vy
riausias Skautininkas, brolis VI. 
Vijeikis, lankęsis ten prieš keletą 
metų). Be to, Australijos lietuviai 
skautai, atrodo, yra ir “linksmų 
plaučių”. Tuo teko įsitikinti, pama
čius iš ten 1973 m. Jubiliejinėn 
Stovyklon atvykusį skautą vete
raną v.s. A. Mauragį, pade
monstravusį visiems stovėjimą ant 
galvos (net su ilgu išlaikymui). '

Kaip jam čia, Amerikos žemyne, 
sekėsi, jo paties žodžiais, aukštyn 
kojom vaikščioti, pasiskaitykinte jo 
prisiminimuose, tilpusiuose Aus
tralijoje išeinančioje “Mūsų pasto
gėje”. Beje, brolis Mauragis yra 
minimo savaitraščio redaktorius.

“...Tą vakarą man rūpėjo nu
vykti pas seses į lauželį. Pasilikęs 
vienas, dairiausi, kaip čia nueiti 
pas tas seses; naktis tamsi, o aš 

neturiu jokios šviesos ir nežinau 
net, kur tas lauželis vyksta. Taip 
man besidairant ir beieškant išei
ties, pamačiau ateinantį v.s. VI. 
Vijeikį. Jis čia viską žino ir visur jo 
pilna. Taigi geresnio draugo nega
lėjau ir norėti.

Dviese vis drąsiau; jis turi švie
są, jį visi čia pažįsta, o be to, turė
jau didelį malonumą su juo arčiau 
pasikalbėti, nes iš tikrųjų nėra 
laiko su gerais bičiuliais susitikus 
pasikalbėti, - visada tenka skubėti. 
Taigi einame ir kalbame apie jau
nimą, apie ateitį, apie šį ir tą...

Buvome sulaikyti sargybų, bet 
sėkmingai praėję visas užtvaras, 
atsidūrėme sesių stovykloje ir čia 
pat pamatėme liepsnojantį laužą ir 
vykstančią programą. Atsargiai, 
mažai kieno pastebėti, atsėlinome 
prie laužo. Vyko programa. Sesės 
kupletais plakė brolius skautus, 
vadus ir.visą svietą, - taip jos buvo 
smagiai nusiteikusios. Pažinau tik 
vieną - E. Dauguvietytę-Kuda- 
bienę iš Kanados. Ji dainavo, šoko 
ir visokias išdaigas išdarinėjo. Pa
mačiau pirmą kartą jos tokį didelį 
talentą. Pasirodė prie laužo ir 
mūsų kadaise buvusi australietė 
(iš Adelaidės) sesė Paulina Kalvai- 
tienė su sąmojingu anekdotu. Prie 
šio lauželio susirinkusi visa sto
vyklos vadovybė, pradedant v.s. 
A. Saulaičių ir v.s. Vyt. Jokūbaičiu.

Iš visą krašt-ų suvažiuoja Sąjun
gos vadovai pasidžiaugti, paben
drauti Tautinėse, Jubiliejinėse 
stovyklose.

Jungiamės mintimis ir dabar - 
LSS Suvažiavimo proga.

s. V. Bacevičiaus nuotr.

Sesės iš pašėlimo stengėsi pasi
rodyti mandriausiomis. Jos ir buvo 
tikrai geros, nuostabiai talentin
gos. Vyrai negalėjo su jomis susi
lyginti. Nors jie čia buvo tik sve
čiai, betgi vistiek iššauktiems rei
kėjo pasirodyti. Kažin kas paste
bėjo mane ir pradėjo šaukti: 
“Australas pasirodo! Tegul parodo, 
ką jis, iš kengūrų žemės atvykęs, 
gali!” Mane tiesiog suparaližavo 
baimė: apie tai nebuvau nė pagal
vojęs, o dabar ko gero būsiu įkliu
vęs! Kurį laiką vyriška ambicija ir 
baimė rungėsi manyje, ir aš del
siau, bijodamas pasirodyti. Slė
piausi už Vijeikio pečių, bet kai jis 
atsikėlęs pasitraukė ir mane pa
statė į šviesą, kitos išeities neturė
damas, įžengiau į “sceną”.

Įvykio sukonfūzytas, pradėjau 
labai nesklandžiai kalbėti, maž
daug šitaip: “Sesės ir broliai, be
pigu čia jums stovyklauti ir 
mandriems būti, kai jūs čia, 
Amerikoje, jaučiatės, kaip ant 
stogo: jums koja čia paslysti ne
gali. Kas kita yra mums Australi
joje, kur mes jaučiamės, kaip palu
byje gyvendami - vaikštome, kaip 
musės, galvas žemyn nuleidę. Taip 
gyvenant sunku būti mandriems, 
kai visą laiką galvą reikia laikyti 
žemyn, o kojas aukštyn. Mes, 
skautai, išsigalvojome, kad yra 
būdas ir mums tinkamai atsistoti - 
ant galvos, kojas pakėlus aukštyn. 
Taip skiltininkas išrikiuoja skilties 
skautus, sakysime, inspekcijai, o 
pats, vaikščiodamas ant rankų, 
apžiūri juos, kad nosys būtų šva
rios, kad klynai būtų gerai užsags
tyti, kad kojų padai būtų sveiki. 
Juk tie dalykai labai svarbūs. Ar 
ne taip?

Kviečiu brolius ir seses pas 
mane; aš parodysiu, kaip tai galima 
padaryti”.

Į pirmą kvietimą niekas neatėjo. 
Pradėjau raginti, drąsinti. Niekas

16

16



neina; matyt, abejoja, ar galės ant 
galvos pastovėti. Pagaliau įsidrą
sinę ateina VI. Vijeikis, Vyt. Jokū
baitis, Fl. Kurgonienė, Bulota ir 
dar neatsimenu kas. Surikiuoju ir 
pradedame darbą. Stato kūles ir 
griūva, stato - ir griūva - nei vie
nam nepasiseka atsistoti ant 
galvos. Komiškai atrodo tos visos 
pastangos, ir juoko buvo daug. Čia 

mano pasirodymo pasisekimo esmė 
ir buvo.

T'dn atlikęs savo nelengvą pa
reigą, toliau jau ramus stebėjau 
laužo liepsnas, įkaitusius linksmus 
veidus ir pro eglių viršūnes žari
jom blizgančias žvaigždes”.

Į Jubiliejinę Stovyklą 1973 m. 
atsilankė visi vyriaus'1 latvių 
skautų ir skaučių vadovo', gražus 
būrys vyr. skautų ir skaučių iš 
Clevelando, Detroito ir New 
Yorko.

Stovi iš kairės: latvių skautų 
prezidentas vad. Alfreds Gauje- 
nieks, latvių skautų Amerikos 
rajono vadas vad. Raimunds Čaks, 
s. Gilanda Matonienė, latvių vy
riausia skautininkė vad. Z. Gauje- 
niece, mūsų vyr. skautininkas v.s. 
Petras Molis, latvių vyriausias 
skautininkas vad. Fricis Sipols ir 
Clevelando latvių skautų vadas 
vad. Hugo Klingbergs.

Nuotrauka V. Kizlaičio

Šoksim, trypsim 
linksmi būsim šiemet 
įvykstančioje Tautinių 
šokių šventėje, 
Chicagoje!

Tokias mintis sukėlė 
šis rankų darbo 
atvirukas, atkeliavęs 
iš Lietuvos.
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DIDŽIOJI SIIWl
TORONTO VILKIUKU BŪTI SMAGU

Vilkiukas nepavirs nei į ožiuką, nei 
nei į lokį:

Vilkiukas vilkiuku ir garsiai 
staugs...

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Praėjusių metų lapkričio 16 d. 
Toronto vilkiukai važiavo iškylon - 
pabendrauti su žvėreliais, gyvulė
liais ir paukšteliais. Štai vienas 
kitas jų įspūdis iš tos puikios iš
kylos.

CHICAGO Į ŽAIDĖME SVIEDINIU, KURIO NEBUVO

Susipažinę su žvėreliais, vilkiu
kai ieško pažinčių ir su žmonėmis.

Jie jau pasiruošę iškrėsti kokį 
nors juoką!..

Aš įstojau į vilkiukus, kai buvau 
7 metų. Vienas iš smagiausių da
lykų būna tada, kada važiuojame į 
stovyklą. Tenai mes maudomės, 
skaniai pavalgom ir einam pasi
vaikščioti miške. Iškylos yra ilgos, 
bet smagios. Su draugais laikau 
specialybių egzaminus. 1974 m. aš 
užbaigiau pirmo patyrimo laipsnį. 
Tikrai įdomu būti vilkiuku! Iškre- 
čiam daug juokų su paukštytėmis.

“...ir šiandien žada lyti visą 
dieną, temperatūra žymiai nukris. 
Neužmirškite užsidėti savo lietpal
čių ir kaliošų” - skambėjo radijo 
pranešėjo balsas. Apsiverčiau ant 
kito šono ir nutariau visą rytą pra
leisti lovoje po šilta antklode. Bet 
staiga atsiminiau: juk šiandien 
sekmadienis, lapkričio devintoji! 
Iššokau iš lovos, greit nusiprau
siau, apsirengia® ir pradėjau ruoš
tis praleisti rytą su Živilės drau
gove Maple Lake miškuose.

Atvažiavo sesė Eglė Rimavičiūtė
ir nuskubėjome į Jaunimo Centrą, 
kur laukė vienuolika draugovės 
sesių ir s. V. Aleknienė. Tvarkin
gomis uniformomis apsirengusios, 
visos laukė kelionės į trumpą 
oficialią iškylą - fotografuotis! Gal 
jums, mieli skaitytojai, kilo klausi
mas, kodėl jos ruošėsi fotografuo
tis? Trumpai paaiškinsiu: tikrasis 
iškylos tikslas buvo laikomas pa
slaptyje; apie jį sužinosite vėliau. 
Gi sesėms papasakojome mažą, 
nekaltą melą: jos tikėjosi nuva
žiuoti į mišką ir susitikti su Chica- 
gos Circle universiteto fotografais, 
manydamos, kad šie studentai 
domisi lietuviška veikla. Jos turėtų

Kai nesame stovykloje, tai Lie
tuvių Namuose turime sueigas, 
žaidžiame ir laikome įvairias spe
cialybes.

Kitais metais aš stosiu į skautus 
kandidatus. Įstos ir kiti mano 
broliai - skautai. Bus sunkiau, bet 
bus smagu!

Algis Balsys, 
Vilkiukas iš

Toronto, Canada

atlikti skautiškus darbus ir links
mintis žaidžiant skautiškus žaidi
mus. Visos manė, kad pateks į 
universiteto laikraštėlį. Bet pama
tysite - įvyko visai ne taip...

Išvažiavome dviem automobi
liais 10 vai. ryto ir po pusvalandžio 
pasiekėme mišką. Debesys pasi
traukė į šalį, ir visos nudžiugome, 
kad gal nušvis gražus rytas. Antro 
patyrimo skautės nuėjo savo keliu 
su sese Egle susimąstyti, o trečio 
pat. skautėms buvo pagaliau pa
aiškintas iškylos tikslas: vyresnės
sesės šiandien duos patyrusios 
skautės įžodį!

Suradome gražią vietelę kalno 
viršūnėje, įtvirtinome vėliavą ir 
laukėme atžygiuojančių sesių. Jos 
greitai atvyko, įsirikiavo kartu ir 
pradėjome oficialią dalį. Perskai
čiau įsakymą, kuriuo sekančios 
skautės gaus teisę nešioti naujus, 
vyšninės spalvos kaklaryšius: Rita 
Kupcikevičiūtė, Loreta Lingytė, 
Gilė Liubinskaitė, Salmė Drun- 
gaitė, Audra Aleknaitė, Audronė 
Kielaitė, Regina Stankūnavičiūtė, 
Dovilė Užubalytė, Vida Vitkaus
kaitė ir Indrė Toliušytė.

Įžodį davusios, visos gražiai pa-'
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Ar patikės sesės živilietės tuo 
mažu, nekaltu melu?..

vyr.sk. R. Jelionytės nuotr.

sipuošė, o skautininke Vanda seses 
nufotografavo. Tik dabar jos susi
prato, kad studentai neatvažiuos, 
ir jos laikraštėlin nepateks... Ir kad 
tai buvo tik išgalvota istorija!

Persirengėme darbo uniformo
mis, iškrovėme maistą ir puolėm 
laužą kurti, šildyti dešreles. Paskui 
truputį palakstinėjome tarp lapų ir 
net pažaidėme sviediniu, KURIO 
NETURĖJOME!!! Mat, šių eilučių 
autorė užmiršo iš namų jį pasiimti! 
Bet vistiek pasidalinome į dvi gru
pes, lazda mušėme nematomą 
sviedinį, jį gaudėme, metėme 
draugei, griuvome ir t.t. Sesė 
Vanda mojo vėliavėle, skaičiavo 
taškus ir teisėjavo. Kas laimėjo - 
nežinau. Nežinau, nei ką pagalvojo 
pro šalį ėję du senukai, kurie krai
pė galvas ir kažką slapta šnabždė
josi.

Popiet vėl sulipome į mašinas ir 
traukėme namų link. Saulė jau 
gerokai švietė ir atsispindėjo ant 
naujųjų vyšninių kaklaryšių.

Šis naujai įvestas kaklaryšis 
duodamas antro patyrimo laipsnio 
skautėms ir vyr. skautėms kandi
datėms. Jį nešiodamos, užside- 
dame pareigą gerinti skautavimą, 
kaip tik galime. “Brangindamos 
savo garbę...” bandysime tą daryti.

Indrė Toliušytė, 
Kernavės tuntas

PAS LATVIUS

Peteris Vilips, gyv. Maywoode, 
Illinois, žinomas latvių visuomenės 
veikėjas, buvęs latvių skautų išei
vijoje pirmininkas, atšventė savo 
75 metų amžiaus sukaktį. Veikda
mas organizacijose, jis visada labai 
aktyviai bendravo su lietuviais ii' 
buvo Lietuvių-Latvių draugijos 
narys. Sukakties proga jį sveikino 
ir lietuviai.

MES-JAU PATYRUSIOS 
SKAUTĖS

1975 m. lapkričio 9 d. Kernavės 
tunto “Gražinos” dr-vės skautės 
tapom patyrusiomis skautėmis, kai 
gavome vyšninės spalvos kakla
ryšius.

Mūsų draugovės sueiga prasi
dėjo su rikiuote ir inspekcija, kurią 
pravedė draugininke vyr.sk. vyr.sl. 
Elytė Venckutė-Izokaitienė. Po to - 
vėliavos įnešimas ir įsakymai, ku
riuos skaitė draugovės adjutante 
Danutė Petkūnaitė. Atnaujinusios 
skaučių priesaiką - atkartojusios 
įžodį, buvome apdovanotos naujais 
kaklaryšiais ir odiniais, drauginin- 
kės išpintais, žiedais bei gėlėmis. 
Mūsų draugininke užrišo gerojo 
darbelio mazgelį, o tuntininkė ps. 
fil. R. Rudaitienė - tėvynės ilgesio 
mazgelį. Po iškilmingosios dalies 
sesė Rasa Lintakaitė pravedė 
“lauželį”, ir visos gera nuotaika iš
vykome pasipuošusios naujais 
kaklaryšiais.

Jie pažymi, kad jau esame įsigi- 
jusios II - patyrimo laipsnį, tačiau 
belaukdamos I patyrimo ir vėliau 
vyr. skautės įžodžio, dar turime 
atlikti daug uždavinių, kad būtume 
geriau pasiruošusios skautiškam 
darbui.

psl. Aldona Jakubauskaitė 
Gražinos dr-vė, 

Kernavės tuntas

Tapdama patyrusia skaute, aš 
pasižadu... Gražinos dr-vės sesių 
įžodžio pakartojimas glaudžiam 
ratelyje.
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Vytauto dr-vės skautų krepšinio 
komanda tikisi Laimėti kiekvienas 
rungtynes!

Kairėje - treneris G. Barzdukas, 
dešinėje - draugruinkas sk. vytis R. 
Belzinskas.

C LEVE LAND

Už ilgametę skautišką veiklą v.s. 
M. Barniškaitė buvo apdovanota 
Geležinio Vilko ordinu. Jį uždeda 
v.s. V. Šenbergas. Stebi kun. G. 
Kijauskas ir s. M. Kižienė.

Kalėdų Senelis (B. Kazėnas) 
apsilankė pas Clevelando skautus 
jų suruoštose Kūčiose. Jo rankose -

sąrašas. Ar visųgerųjų vaikų
vardai jame surašyti?..

Nuotr. v.s. VI. Bacevičiaus

Prisimenant vasarą ir malonias 
žaidimų valandėles iškylose...

CHICAGO

INA NENORTIENĖ 
PRADŽIUGINO CHICAGIEČIUS 

SAVO DARBŲ PARODA

Lietuvių Skaučių Seserijos Va- 
dija, pasikvietusi JAV rytiniame 
pakraštyje gyvenančią dailininkę 
s. I.Nenortienę, gruodžio 6-13 d.čį. 
Čiurlionio galerijoje suruošė jos 
emalio darbų parodą. Ją atidarė tą 
sąvaitgalj CJiicagoje lankęsis LSS 
Tarybos Pirmininkas v.s. A. Sau- 
laitis. Atidarymo metu keletą 
dainų padainavo solistai N. Linke

vičiūtė ir Bern. Prapuolenis, 
akompanuojant Alv. Vasaičiui. 
Didelė dalis sesės Inos kūrinių, 
žavėjusių švelniomis spalvų varso
mis, žiūrovų buvo išpirkta.

Šia proga gruodžio 7 d. vakare 
Seserijos Vadija surengė jaukią 
vakaronę skautininkų Ir. ir Alb. 
Kerelių namuose. Čia buvo pa
gerbti ir apdovanoti abu “svečiai iš 
rytų” - s. I. Nenortienė ir v.s. A. 
Saulaitis, šiemet švenčiantis savo 
50 m. skautiško darbo sukaktį. 
Apie pusšimtis skautų-čių vadovų 
maloniai praleido vakarą vaišin
goje sesės Ir. Kerelienės globoje.

Parodos atidaryme kalba pati 
dailininkė s. Ina Nenortienė.
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Aušros Vartų t. tuntininkė ps. I.
naujas

Šatrijos draugovėje: L. 
tę, G. Strimaitytę, A.

Draugininkei ps. M. Burbienei - 
virėjos specialybė!Sesė Mėta prieš 
3 metus įkūrė skaučių draugovę 
Lemonte, kuriai priklauso Chica- 
gos pietvakarių apylinkėse gyve
nančios sesės. Pirmąja draugininke 
buvo v.sl. I. Ivanauskaitė, o ps. 
Burbienė - globėja. Sesei Irenai iš
vykus studijuoti - draugovės 
“rūpintojėliu” liko sesė Mėta.

T Tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui pasižada - R. Dainauskai-

i Į šviesų skautiškąjį kelią įstoję, 
papuoštos naujais kaklaraiščiais, 
džiaugiasi Šatrijos draugovės skau
tės ir paukštytės.

tė, R. Vizgirdaitė, L. Aleksiūnaitė, 
D. Buinevičiūtė, A. Breimerytė, D. 
Breimerytė.
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j CHICAGO Į

Lituanicos tunto vadija nuotr. Lituanicos vilkiukų pasirodymasG. Plačo

Nendrių įgulos sesės tunto Kū- 
čiose iš dešinės klūpo g.v.v. Jolan- 
da Aleksiūnienė, tunto adjutante 
j.ps. Milda Kupdkevičiūtė, tunti- 
ninkės pavaduotoja g.v.v. Marytė 
Kupcikevičienė, g. Irena Jakštienė, 
j.s. Irena Regienė, g.v.v. Irena 
Miecevičienė, jūrų sk. skyriaus 
vedėja viešnia j.v.s. Aldona Gas- 
nerienė, tuntininkė j.s. Aldona Jo- 
varauskienė, įgulos vadė g. Sofija 
Pranckevičienė, g.v.v. Aldona 
Veselkienė, g. Regina Andrijaus
kienė, g.s. Birutė Vindašienė, g. 
kand. Judita Dargienė.

KŪČIOS NERIJOS TUNTE

Prie balto Kūčių stalo susėdusias 
seses, jų tėvelius ir svečius pasvei
kino tuntininkė j.s. A. Jovaraus-
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kienė. Šios šventės programą pra
vedė g.v. Loreta Andrijauskaitė, 
trumpai papasakojusi apie Kūčių 
simboliką ir reikšmę krikščionims, 
o taip pat ir Saulės Grįžimo prasmę 
mūsų proseniams. Keturios sesės - 
laivų atstovės - įžiebė žvakutes, 
sesei A. Eitutytei kankliuojant ir 
visiems giedant kalėdines giesmes. 
Tunto kapelionas s. A. Kezys per
skaitė Kalėdų Evangeliją; visi šios 
skautiškos šeimos nariai dalinosi 
Dievo pyragu ir šventiškais linkė
jimais. Tikroji šios šventės prasmė 
buvo prisiminta geruoju darbeliu 
šios šventės dalyviams suaukojus 
aukų Seserijos Socialiniam skyriui.

Po vakarienės jaunosios sesės 
atliko trumpą programėlę: pa
deklamavo, suvaidino vaizdelį apie 
Kūčių dienos būrimus. Joms talkon 
atėjo ir vienas brolis - j.ps. R. 
Vidžiūnas.

Programos pabaigoje sesė I. 
Pranckevičiūtė vedė giesmę po 
giesmės, o visi kūčiautojai pritarė.

Malonu buvo matyti, kad mūsų 
senieji tautiniai - religiniai papro
čiai įvedami į skautiškos veiklos 
programą.

NORDJAMB-75

s.v.v.sl. V. Zinkus

(tęsinys)

VIEŠNAGĖ ŠVEDIJOJE

Mūsų kelionė nuo Lillehammer 
tęsėsi pro Oslo, Goteborg, Angel- 
holm, Lund, Malmo. Persėsti teko 
Angelholm.

Karštis traukinyje buvo labai 
didelis, visi langai atviri, bet skir
tumo nesijautė. Keliavome kaip 
tikri Tarzanai, - tik maudymosi 
kostiumai mus dengė. Miegoti 
buvo neįmanoma, ne vien dėl karš
čio, bet ir dėl muzikos. Jeigu su
merkėme akis, tai tik iš pervar
gimo ir tai tik trumpam laikui. 
Buvome sustoję Oslo, o sekantį 
kartą, kai pramerkiau akis, radausi 
Švedijoje. Pasų kontrolės neturė

jome, nes Šiaurės kraštai šito ne
praktikuoja. Angelholm persė
dome. Tai buvo jau penktadienis, 
rugpiūčio 8 d. Čia kai kurie skautai 
baigė savo kelionę. Man dar už
truko vieną valandą, kol pasiekėme 
Malmo. Ten mus pasitiko organi
zatoriai vadinamo “Home Hospi
tality”. Belaukiant mūsų globėjų, 
visokios mintys piršosi: kur patek
sime, kaip mums patiks, kaip susi
gyvensime ir panašiai.

Patekau į ūkį arti Trelleborg, 
maždaug 30 km. į pietus nuo 
Malmo. Su manim viešėjo dar vie
nas skautas iš Staffordshiro. Savo 
šeimininką matėme labai retai, nes 
tuo metu vyko rugiapiūtė. Abu jų 
berniukai (11 - 9 m. amžiaus) su
sirgo tad ir su jais kiek mažiau pa
bendravome. Šeimininkė buvo jūrų 
skautų skautininke ir aktyviai 
dirbo su vietiniu vienetu. Jos 
motiniškoje globoje praleidome 
didžiausią dalį savo viešnagės. Čia 
dar tektų papasakoti, kad šeimi
ninkas buvo estų kilmės, patekęs į 
Švediją su tėvais; žmona buvo 
latviškos kilmės ir atvyko iš Kana
dos vedybiniu keliu. Koks sutapi
mas! Taip atžalynas visų trijų 
Pabaltijo kraštų atsidūrė po vienu 
stogu Švedijos žemėje skautybės, 
draugystės ženkle. Tai, tur būt, 
sutapimas - vienas kartas iš tūks
tančio ar gal net retesnis.

Ūkyje vasaros metu svečių ne
trūksta, už tai jie turi šalia savo 
gyvenamo namo dar svečiams 
atskirą pastatą, kur mus ir apgy
vendino.

Pirma diena buvo pašvęsta susi
pažinti su šeimininkais, artimiausia 
aplinka; vėliau truputį atsigaivi
nome Baltijos jūroje.

Apie Baltijos jūrą esu daug gir
dėjęs iš savo mamytės, kuri prie 
jos užaugo. Taigi ir mano mintys 
bandė piešti vaizdus kaip dar 
šiandien Klaipėdos pajūris galėtų 
atrodyti, žaidžiau mintimi ar Klai
pėda galėtų būti visiškai tam pa
čiam meridiane; sugrįžęs radau tai 
patvirtinta atlase.

Vakare, kai susėdome dar tru
putį pavakaroti, mano bendrake
leivis ir aš įteikėme savo dovanas 
šeimininkams. Staffordshiro skau
tų dovana buvo Wedgewood ga
mybos dubeniukas, prie kurio 

draugas prijungė savo asmeniškas 
dovanas. Derbyshire skautų do
vana buvo angliškas plieno alaus 
bokalas, vadinamas “pewter”. 
Mano, kaip lietuvio skauto, dovana 
susidėjo iš tautinio kaklaraiščio, 
išausto estų tautinėmis spalvomis 
su lietuvišku raštu, austas diržas ir 
knygoms juostelės. Šitas tautines 
juostas išaudė p. E. Bliudžiūtė. 
Šeimininkai labai apsidžiaugė, 
ypač kaklaraiščiu. Tos nakties 
miegas mums buvo pats maloniau
sias po ilgo laiko.

Pirmadienį mūsų šeimininkė 
mus supažindino su Trelleborg. 
Miestas kiek skyrėsi nuo Norvegi
jos. Ypač matėsi daug mūrinių pa
statų. Aplinka buvo daug lygesnė; 
tai pati didžiausia ūkininkyStės 
apylinkė visoj Švedijoj. Skane 
provincijos miestai man priminė 
Anglijos miestelius, išskyrus tai, 
kad čia nebuvo kinų, teatrų, kar- 
čiamų ir “night clubs”. Tuo ir pasi
žymi švedų gyvenimo stilius. Jie 
savo svečius mieliau namuose vai
šina. Pragyvenimo brangumas tik 
patiems turtingiausiems teleidžia 
išeidinėti. Bankai šeštadieniais už
daryti, tai negalėjome nei po krau
tuves pasidairyti, nes mūsų turi
mas švediškų kronų kiekis buvo 
labai ribotas. Stebėtina, kad daik
tai, kurie Norvegijoje buvo bran
gūs, Švedijoje buvo kiek pigesni 
arba atvirkščiai.

Popietų pirmą kartą teko susi 
pažinti su žvejojimu jūroje. Nors; 
jūra atrodė labai rami, bet laivelis 
vistik suposi. Nedaug žuvies paga
vome, nors mūsų įspūdis pradžioje 
buvo labai viltingas, nes pirmom 
minutėm teko pagauti didelę 
menkę.

Karštas oras tęsėsi ir Švedijoje, 
už tai vakarienę - pietus valgėme 
prie žvakučių šviesos lauke. Tuo 
tarpu jau buvau pastebėjęs, kad 
švedų maisto gaminimas kiek ski
riasi nuo kitų Europos tautų. Jie 
mėgsta saldų maistą. Nors aš 
namie pripratęs prie įvairios mais
to gamybos, vis gi, turiu pasakyti, 
man buvo sunku priprasti prie 
naujo skonio. Net duona saldi! Gė
rimai klasifikuoti: class 1 - nealko
holiniai gėrimai, class 2 - alus, pa
dalintas į dvi rūšis - A ir B, class 3 - 
alkoholiai.
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RINKIMŲ PABAIGOS 
BELAUKIANT

(KAS, OI KAS?)

Ar girdėjote naujieną?
Sakė radijas šiandieną, 
Kad šaltoj šaly Kanados 
Lūžo pašto streiko ledas.

Geros žinios, miels broleli, 
Nes keiksnojome Bobelį, 
Kad rinkimus tormozavo, 
Kad mus pykdė, kad nervavo,

Biuletenį kad suspaudė, - 
Nieks jame nesusigaudė; 
Jaunių Ignu pavadino, 
(Vos draugai šį nuramino).

Gi Brazilijos rajoną 
Pavertė net į lavoną! 
Antaniukas ten užpyko, 
Beveik kongresan nevyko.

0 dabar, kai paštas rieda, 
Rodos, baigės visos bėdos: 
Nesvarbu jau nei Bobelis, 
Nei rinkiminis kromelis.

Dabar laukiam išsižioję, 
Kas, naujon valdžion atjoję, 
Per metus tris busimuosius 
Vaikštinės, užrietę nosis.

Kas turės tą didžią galią 
Duoti ar neduot medalio, 
Kas Tarybą ves arimais 
Ir braidys nesutarimais.

Kas Brolijos bus vedėjas 
Ir važiuos į jamborėjas, 
Kas išleis storiausią knygą 
Apie trijų brolių lygą?
Kas vadais rajonų stosis, 
Vėl su tuntais vajavosis 
Ir jau įpročiu pastoviu 
Nelankys mažų vietovių?

Kas neš sesių akselbantą? 
Jis per ilgai prie Atlanto... 
Kas pasuks į kelią kitą 
Ir neskleis egzilų mito?

Ką darys skautai studentai, 
Kokie ten bus sentimentai? 
Ar padės mums gerinti lygį, 
Ar vieni išeis į žygį?

Ką darys Tarybon ėję, 
Kuriuos rinkom atsidėję? 
Ar jų nepasenęs laipsnis, 
Kaip nustatė Statkaus straipsnis?

Ką išrinksim - gero vėjo! 
Vargas tiems, kur pralaimėjo...
Kaltinų aš jus, rinkėjus, 
Kryžiukus blogai sudėjus.

Pamatysit: - bus triukšmelio, 
Liesis ašarų upeliai, 
Bars Bobelį, kad sukčiavo, 
Kad balsus blogai skaičiavo... 
0 ten Clevelande Karalius 
Tai kvatosis, net apsalęs!

Na, geriausią “dylą” gavo 
Tie, kur nekandidatavo: 
Nei pralošti, nei laimėti, - 
Niekam nieko nežadėti.

Nieks tavęs nebeburnoja, 
Už klaidas net dovanoja; 
Širdis muša taktą sveiką, 
Viduriai normaliai veikia...

O tie, kur į valdžią spraudžias, 
Pažiūrėjus - širdį spaudžia: 
Rankos dreba, akys blausios, 
Smegenyse mintys siaučia...

\ Susitikę tiesia ranką, 
Susiriečia į baranką 
Ir jau dėsto komplimentą, 
Nors nevertas tu nei cento.

0 išrinkus - visi žino: 
Nematysi to vaikino! 
Susitikęs tik pamoja 
Ir jau dingsta: mat, valdžioje!

♦**

Ačiū jums už teisę duotą - 
Buvo čia tik fantazuota; 
Gi teisybės - nei už grašį, 
Ką užgavom - atsiprašom.

' N.N.
(Niekur Nekandidatavęs)
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