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Miela Sese Redaktore,

Nuoširdžiai sveikinu su nauja atsakomybe ir taip 
sunkiu darbu, kurį seseriškai apsiėmei dirbti. Iš 
širdies linkiu Tau sėkmės ir ištvermės! Džiaugiuos, 
kad Seserijos sparnas toks energingas, ambicingas ir 
darbingas!

v.s. Lilė Milukienė
LSS Vyr. Skautininke 

Miela. Sese!

Su naujaisiais metais mus pasiekė žinia, kad prie 
SKAUTŲ AIDO palapinės stovi nauja gairelė - tai 
mūsų sesė! Mes džiaugiamės, kad sesės A. Namikie- 
nės triūsas, pastangos ir atsiekimai bus tęsiami ir 
tvirtinami su Jūsų dideliu nuoširdumu, darbštumu ir 
kūrybingumu!

SKAUTŲ AIDAS mūsų seses lydi nuo vaikystės 
iki subrendusio skautavimo dienų. Jis - mūsų nuola
tinis ir pastovus bendrakeleivis, su kuriuo ir mes, ir 
visa lietuviškoji skautija dalinamės savo skautiškojo 
gyvenimo atspindžiais.

Ilgiausių metų SKAUTŲ AIDUI! Džiugių darbo 
metų! Stropių ir kūrybingų bendradarbių!

Budime! T a i - ,KERNAVAS skaučių tunto 
sesės ir vadija

Visiems už gražius linkėjimus ir padrąsinimą - 
NUOŠIRDUS AČIŪ!

Sofija Jelionienė

MUS SVEIKINA
v.s. Antanas Rūkštelė, St. Petersburg, Fla.
T. Aug. Simanavičius, LSS Dvasios Vadas
v.s. VI. Bacevičius, Cleveland, Ohio
v.s. Gilanda Matonienė, Palangos viet. 

vietininkė, N.J.
Ir. ir Eug. Vilkai, Valencia, Cal.
Ir. ir Ant. Rimavičių šeima

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
GARBĖS PRENUMERATOS - $10.00

Vysk. V. Brizgys, Chicago, Ill.
R. Čaks, Latvių skautų Amerikos rajono Vadas, West 

Allis, Wis.
Pr. Karalius, S. Newsbury, Ohio
B. Gurėnas, Hayward, Wis.
Kun. L. Musteikis, Plainview, Nebr.
Kun. J. Pakalniškis, Maspeth, N.Y.
H. Bugarevičius, St. Petersburg Beach, Fla.
D. Stelmokaitė, Hickory Hills, Ill.
Dr. J. P. Gale, Lindenhurst, N.Y.
V. Asevičius, Toronto, Canada

GARBĖS LEIDĖJO PRENUMERATOS - $25.00

Dr. R. Povilaitis, DDS, Lemont, Ill.
Dr. V. Kvedaras, Hamilton, Canada

Perkelta į 13 pusi.
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ARTĖJA SO-JI METAI
BE DR. JONO BASANAVIČIAUS

1918 metais atsikūrusi Lietuva 
dideliu užsidegimu statė savo 
savarankišką valstybinį gyvenimą. 
Darbas pradėtas, galima sakyti, iš 
nieko, visko trūko, tik lietuvių šir
dyse tėvynės meilės tikrai ne
stokota.

1920 m. spalio 9 d. pietinė Lietu
vos kaimynė Lenkija, sulaužiusi tik 
prieš 2 dienas pasirašytą Suvalkų 
sutartį, okupavo Lietuvos sostinę 
Vilnių su rytine Lietuvos teritori
jos dalimi.

Vilnius jau 19-jo amžiaus pabai
goje ir 20-jo pradžioje buvo tapęs 
tautinio atgimimo ir kultūrinio 
gyvenimo centru. Dar prieš 
1905 m., Vilniuje tautinį darbą 
dirbo Vileišiai, Matulionis, kun. 
Ambraziejus, kun. Kukta, Mali
nauskas ir vėliau dr. J. Šlapelis. Po 
spaudos atgavimo inž. P. Vileišis 
Vilniuje įsteigė pirmąjį lietuvišką 
dienraštį Vilniaus Žinios ir didelius 
metalo dirbinių fabrikus. 1907 m. 
dr. Jono Basanavičiaus iniciatyva 
įsteigta Lietuvių Mokslo Draugija. 
Čia organizuojamos pirmosios lie
tuvių dailės parodos. Dailės paro
dose ir muzikiniame Vilniaus lietu
vių gyvenime aktyviai reiškėsi M. 
K. Čiurlionis. 1906 m. M. Petraus
kas Vilniuje pastatė pirmąją lietu
višką operą Birutę. Pradėta leisti 
lietuviškos knygos, steigėsi lietu
viški knygynai.

1920 m. lenkams okupavus Vil
nių, didesnė dalis lietuvių inteli
gentų iš Vilniaus pasitraukė į 
Kauną - nepriklausomon Lietuvon. 
Dr. J. Basanavičius iš Vilniaus ne
sitraukė ir su kitais likusiais lietu
viais toliau dirbo lietuviškąjį kul
tūrinį darbą, kad ir sunkiomis 
okupacinėmis sąlygomis.

Dr. J. Basanavičius - vienas di
džiausių lietuvių tautinio atgi
mimo, savarankiškumo, nepriklau
somybės žadintojų. Jis per visą 
savo amžių, kur begyvendamas - 
Lietuvoje ar Rusijoje, Bulgarijoje, 
Vienoje ar Prahoje, rūpinosi savo 
tautos reikalais. Iš viso svetur iš

gyveno 25 metus. 1883 m. gyven
damas Prahoje, subūręs bendra
darbių būrį (kun. Narkevičius, 
Višteliauskas, Dagilis, Šliūpas, dr. 
V. Pietaris, dr. Sauerveinas ir kit.) 
ir technišką pagalbininką Mikšį 
Prūsų Ragainėje, ėmė leisti Aušros 
laikraštį. Suredagavęs jo pirmąjį 
numerį su savo, kaip jis pats sako, 
prakalba, prieš siųsdamas Mikšiui į 
Ragainę ją dar kartą perskaitęs 
susijaudino ir apsiverkė. Prakalba 
prasidėjo: “Kaip aušrai auštant 
nyksta ant žemės nakties tamsy
bės, o kad taip jau prašvistų ir 
Lietuvos dvasia”. Aušra žadino

Kaip be apmaudo minėti 
Tavo vardą apgaulingą? 
Tu vasaris?!
Spaudžia speigas, siaučia pūgos, 
Dieną naktį sninga sninga...
Kurgi paukščiai, kurgi gėlės, 
Kur dienovidžiai ir žaros 
Šiltadienės vasarėlės?

V. Mykolaitis-Putinas 
“V asaris”

—----- -—.—  _______ _
lrtUvosj
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lietuvių tautinį susipratimą, rody
dama didingą Lietuvos praeitį. 
Pasikeitus politinėms sąlygoms po 
1905 m. revoliucijos, dr. J. Basana
vičius 1905 m. grįžo Lietuvon. Čia 
vadovavo didžiajam Vilniaus sei
mui. Labai sėkmingai dirbo visuo
meninį, kultūrinį ir politinį lietu
višką darbą. Dr. J. Basanavičius 
buvo visus vienijantis asmuo, jis 
tikras vadovas, eruditas ir geriau
sia žodžio prasme, tikras europie
tis. Jį gerbė ir svetimtaučiai, net 
politiniai priešai. Lietuvių tarpe jis 
nesiangažavo nei vienai politinei 
grupei. 1918 m. vasario 16 d, dr. 
Jonas Basanavičius pirmuoju pasi
rašė Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo aktą. Lietuviai jį vadi
name Tautos Patriarchu. Tai 
vardas, kurį jis savo darbais nu
sipelnė.

1927 m. vasario 16 buvo graži,- 
saulėta ir labai šalta diena. Jau
nutė Lietuvos valstybė, džiaugda
masi savo laisve, šventė atgauto
sios nepriklausomybės šventę. 
Deja, sostinė Vilnius laisvu gyve
nimu džiaugtis negalėjo. Sostinės 
lietuviai, kaip kasmet, gausiai 
susirinkę gimnazijos salėn, minėjo 
9-sias Lietuvos valstybės atkūrimo 
metines. Šiame minėjime tautiečių 
tarpe dr. J. Basanavičiaus nebuvo. 
Jis, susirgęs plaučių uždegimu, 
gulėjo lietuvių poliklinikoje. Susi
rinkime, po kun. K. Čibiro paskai
tos, buvo pranešta, kad tik ką mirė 
dr. J. Basanavičius. Tuoj visos iš
kilmės gedulo ženklan buvo nu
trauktos. Minia susikaupusi su
stojo, sugiedojo Tautos Himną ir 
tyliai išsiskirstė. Dr. J. Basanavi
čiaus laidotuves organizavo ir 
vykdė Lietuvių Mokslo Draugijos 
valdyba.

Tarpininkaujant Tautų sąjungai 
ir prancūzų ambasadai, lenkų val
džia leido išimties keliu atvykti į 
dr. J. Basanavičiaus laidotuves 
okupuotan Vilniun Nepriklauso
mos Lietuvos atstovams. Laukiant 
atvykstančių atstovų, teko laido
tuves nudelsti. Vasario 18 d. dr. J. 
Basanavičiaus kūnas buvo balza
muotas ir įdėtas į ąžuolinį karstą. 
Sekmadienį, vasario 20 d. vakare, 
didelė žmonių minia susirinko prie 
lietuvių poliklinikos, kur dr. J. B.
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mirė ir buvo pašarvotas. Lenkams 
kitų neįsileidus, pagaliau atvyko 
Lietuvos delegacija: M. Biržiška, 
kan. J. Tumas, J. Vileišis, Z. Že
maitis, Basanavičiūtė, E. Turaus
kas, K. Jokantas, S. Kairys ir kit. 
Atidavus velioniui paskutinę pa
garbą, ąžuolinis karstas buvo už
darytas ir įdėtas į metalinį karstą. 
Prasidėjo gedulingos laidotuvių 
eitynės iš lietuvių poliklinikos į 
Vilniaus katedrą. Stipriai šalo, ir 
jau buvo sutemę. Karstą vežė 
keturi juodbėriai žirgai. Lydėjo 
daug kunigų, Lietuvos delegacijos 
nariai, lietuvių visuomenės ir kul
tūros veikėjai, gudų, žydų ir lenkų 
atstovai, lietuviai studentai ir 
didelė vilniečių minia. Tvarkė lie
tuviai studentai ir Pr. žižmaro 
vadovaujami uniformuoti lietuviai 
skautai su žibintais rankose. Lenkų 
policijos nebuvo. Šios didingos 
eitynės tamsų žiemos vakarą darė 
didelį įspūdį Vilniaus gyventojams, 
kurių minios stebėjo dr. J. Basana
vičiaus laidotuves. Rytojaus dieną, 
vasario 21-ją, gedulingas Mišias 
Katedroje atnašavo pats Vilniaus 
arkivyskupas R. Jalbrzykowski - 
lenkas (nors jis buvo didelis lietu
vybės skriaudėjas Vilniaus krašte). 
Pamokslą lietuviškai ir lenkiškai 
pasakė žinomas Vilniaus lietuvių 
veikėjas kun. P. Kraujalis. Giedojo 
lietuvių choras ir Kauno operos 
solistai V. Grigaitienė ir Sodeika. 
Garbės sargybą prie patriarcho 
karsto per visas laidotuves ėjo 
lietuviai skautai. Šaltą, bet saulėtą 
dieną didžiulės laidotuvės palydėjo 
dr. J. Basanavičių į garsiąsias Vil
niaus Rasų kapines, kur ilsisi daug 
garbingų žinomų lietuvių.

Kapinėse prie Lietuvos patriar
cho karsto daugelis kalbėtojų - 
nepriklausomos Lietuvos atstovų. 
Vilniaus lietuvių kultūrinių ir švie
timo organizacijų bei kitataučių 
(lenkų, gudų, žydų) atstovų pasakė 
atsisveikinimo kalbas.

Tos pat dienos vakarą sureng
toje akademijoje buvo skaitytos 
kan. J. Tumo ir prof. A. Janulaičio 
paskaitos.

Vėliau lietuvių visuomenės pa
stangomis ir lėšomis ant dr. J. 
Basanavičiaus kapo pastatytas 
paminklas. Gr. Sirutienė

AR ŽINOME.KUR EINAME? 
PATIKRINKIME

Mieli broliai ir sesės,

žmogaus gyvenime jo metų 
skaičių galima palyginti su žings
niais. Atgyventi metai - tai nueiti 
gyvenimo žingsniai. Vieni iš mūsų 
jau daug tų metinių žingsnių pa
darė, kiti - tik pradeda. Kaip ten 
bebūtų, visi einame, žygiuojame 
pirmyn. Jei tik sustojame, mirš
tame.

Daugelis žmonių žengia gyve
nimo keliu, bet nežino, kur eina. 
Dažnai jie pasirenka patį lengviau
sią taką ir, jei' atsiranda kliūčių, 
gyvenimo kryptį keičia, kad iš
vengtų sunkumų ar pasiaukojimo. 
Netaip elgiasi žmonės su idealu, su 
tikėjimu. Jie žino, kad po šios 
žemiškos kelionės yra skirtas 
amžinasis gyvenimas, nes visi turi 
nemirtingą sielą.

Ir skautų gyvenime mes esame 
pasirinkę eiti idealo keliu. Tikė
dami į Dievą ir Jo apreikštą Tiesą, 

Sv. Petro ir Povilo bažnyčios koplyčia

skautai stengiasi vykdyti Jo įsaky
mus, mylėti savo tėvų kraštą ir 
padėti artimui.

Su Naujaisiais 1976 metais, to 
naujo gyvenimo žingsnio pradžioje, 
pravartu prisiminti savo skautiš
kus idealus ir patikrinti savo išti
kimybę bei atnaujinti pasiryžimą 
dar stipriau eiti skautišku keliu.

Tepadeda mums Gerasis Dievas 
uoliai žengti skautybės keliu. Pra
šykime Jo pagalbos, kad galėtume 
išlikti gerais skautais ir skautėmis. 
0 jei matome, kad esame nuo 
skautiško idealo kiek nutolę, 
atnaujinkim savo gerus pasiryži
mus ir su Dievo pagalba ženkime 
drąsiai pirmyn, tarnaudami Die
vui, tėvynei ir savo artimui.

Laimingų ir Dievo palaimintų 
Naujųjų 1976 metų linkiu visiems 
lietuviams skautams ir skautėms.

T. Augustinas Simanavičius, OFM.
LSS Dvasios Vadas
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Kur mes tave nuvesim 
Ir dovanu ka. duosim? 
Šiandiena gilios mintys 
Įsimetė veiduosin.

Kuriais žiedais papuošim 
Tave, kaip tikrą seserį. 
Esi pačioj jaunystėj 
Ir pačiame pavasary.

jūros lygio, Neries ir jos kairiojo 
intako Vilnios santakos slėnyje.'Iš 
čia jis pradėjo plėstis ir cĮabar kyla 
abiem Neries šonais į viršų. Seno
vėje miestas plėtėsi be jokio plano, 
todėl visos Vilniaus dalys yra labai 
skirtingos. Yra daug kalvų ir kal
nelių, kurie sudaro labai puošnų 
Vilniaus vaizdą. _Iš tolo stunkso 
senieji Gedimino pilies griuvėsiai 
ant aukšto kalno. Vienas kalno 
šonas yra labai status, o kitame 
teka Neris, kuri toje vietoje yra 
labai sekli. Pilies gyventojams bū
davo lengva persikelti per upę. 
Miestas apsitvėrė mūrine tvora. 
Laikui bėgant, Vilnius smarkiai 
išaugo - mūrinė tvora atsidūrė pa
čiame mieste. Pirmieji namai buvo 
mediniai, todėl miestas per šimt
mečius yra daug kartų degęs ir 
smarkiai nukentėjęs. Senosios 
gatvės yra labai siauros ir vingiuo
tos - jomis žygiavo ir vokiečiai, ir 
rusai, ir lenkai.

Kadangi Lietuvoje nėra daug nei 
mineralinių nei metalo žaliavų, 
pramonė Vilniuje išaugo tik XIX a. 
pabaigoje. Seniau čia buvo malū
nai, plytinės, kailių, žvakių ir vaško 
dirbtuvėlės. Vėliau išaugo popie
riaus fabrikas, pirklių krautuvės ir 
sandėliai, bankai, ligoninės.

1570 m. Jėzuitai įsteigė Vilniaus 
kolegiją: ją pažįstame, kaip pir
mąją aukštesnę mokyklą visoje 
Rytų Europoje. Kadangi viskas 
buvo dėstoma lotynų kalba, moki
niai buvo įvairių tautybių, daugu
mas iš turtingų šeimų. Kolegijoje

Antanas Miškinis

TUNTU VARDAI IR MES 
—— VILNIUS---------------- ---------

Australijoje, Adelaidėje, yra 
Vilniaus tuntas. Linkime jam dar
buotis ir būti vertu garsaus Vil
niaus miesto vardo!

Legendos sako, kad didysis Lie
tuvos kunigaikštis Gediminas, be
medžiodamas pavargęs ir užmigęs. 
Sapnavęs garsiai staugiantį gele
žinį vilką; žyniai išaiškinę, jog 
reikia pastatyti miestą toje vietoje. 

Jis būsiąs garsus ir stiprus, kaip 
tas geležinis vilkas. Gediminas 
pastatęs pilį, ir jau 1323 metais 
Vilniaus vardas yra minimas Gedi
mino laiškuose vokiečiams. Vil
niaus herbas - šv. Kristupas su 
Kūdikėliu ant pečių - randamas 
Vilniaus miesto Tarybos 1387 m. 
antspaude.

Vilnius yra virš 100 metrų nuo

5



Vilniuspradėta ruošti garsesnių žmonių 
pagerbimai, įvairios šventės, te
atrai, į kuriuos suvažiuodavo žmo
nės iš Įvairių apylinkių. Seniausias 
laikraštis Vilniuje buvo leidžiamas 
lietuviams lenkų kalba (1759-1863) 
Kuryer Litewski. Žymiai vėliau, 
atgavus spaudą, miestas matė 
daug laikraščių ir jau lietuvių 
kalba: Vilniaus Aušra, Vilniaus 
Balsas, Vilniaus Garsas, Vilniaus 
Kelias. Daugumas jų neilgai teišsi
laikė.

Pirmieji lietuviai jėzuitai novi
ciatą atlikdavo Braunsberge. Sep
tynioliktojo šimt. pradžioje no
viciatas perkeltas į Vilnių. Vilniaus 
kolegija pakeista į pasaulinę Vy
riausiąją D. Kunigaikštijos mo
kyklą, o 1803 m. pavadinta Impe
ratoriškuoju Vilniaus Universi
tetu.

Įvedus krikščionybę Lietuvoje, 
Vilniuje įsteigta pirmoji vyskupija 
14-to amžiaus pabaigoje. Per šimt
mečius Vilniuje pastatyta daug 
gražių bažnyčių: gotiško stiliaus - 
Vilniaus Katedra, šv. Onos bažny
čia, šv. Jono; renesanso - Aušros 
Vartai; barokiško stiliaus - šv. 

Igno, šv. Teresės, šv. Petro ir 
Povilo.

Pirmieji lietuviai skautai įkurti 
Petro Jurgėlos 1918.XL1 lietuvių 
gimnazijoje Vilniuje. 1919 m. bol
ševikų ir lenkų okupacijų metu 
skautai veikė slaptai.

Minėdami šešioliktąją Vasario, 
turime prisiminti, kad 

1918.11.16 aktu Lietuvos Taryba 
paskelbė pasauliui, kad atstatoma 
laisva, nepriklausoma Lietuva su 
sostine Vilniumi. Vėliau lenkai, 
būdami daug stipresni, Vilnių 
atėmė. Dabartinėje okupuotoje 
Lietuvoje Katedra paversta mu
ziejumi, nugriauti Trys Kryžiai, 
stovėję ant aukšto kalno ir simbo
lizavę mirties nugalėjimą.

Daug kartų per ilgus šimtmečius 
Vilnius buvo plėšiamas, griauna
mas, deginamas. Bet laikas bėgo, ir 
miestas kėlės iš griuvėsių naujam 
gyvenimui. Prisikels ir vėl; ir vėl 
žygiuosim ir dainuosim:

“Vėliavos iškeltos plakas, renkas 
vyrai - žygis bus.

Už kalnų - Karalių Takas, Vilnius 
vėl priglaus pulkus!”

Sesė Rita

Visi kartais bijome ko nors 
ir bandome pabėgti. 

Bėgdami dažnai didiname 
išgąstį; tačiau, kai 
nustojame bėgę, 

apsisukam ir narsiai 
pažiūrime mus 

persekiojančiai baimei į 
akis, ji susmunka ir dingsta
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NAUJI APDOVANOTIEJI 
IR PAKELTIEJI

LSS Tarybos Pirmijos 1976.1.6

I. APDOVANOTI LSS GARBĖS 
ŽENKLAIS:

A. PADĖKOS ORDINU -
v.s. Vanda Aleknienė Chicagoje,
v.s. Nijolė Kersnauskaitė Cleve- 

lande,
v.s. Irena Lukoševičienė, Mon- 

trealyje,
v.s. Juozas Maslauskas Angli

joje,
v.s. Vladas Morkūnas, Toronte,
v.s. fil. Aleksandras Flateris 

Washingtone, D.C.

B. LELIJOS ORDINU -
v.s. Antanas J. Gudaitis New 

Yorke,
s. kun. Algimantas Kezys, SJ, 

Chicagoje

RASŲ. KAPUOSE

Nuostabiai tyku Rasų, kapuose, 
Senos šventyklos dvelkia dvasia, 
Tik saulė glosto ramybės uostq, 
Žaliam pavėsy slypi vėsa.

Po daugel metu atrandu kapa. - 
Rūtų, vejelė po berželiu...
Rasų kapuose graudu be galo 
Suklupt prie bočių pelenų.

Skausmingo veido Rūpintojėlis, 
Nugairintas vėju atšiaurių.
Staiga - man šmėsteli senolių vėlės, 
Ataidi himnai iš dausų.

Senolis diemedžio šaka man moja, 
Žibuoklėje - močiutės ašara ir šypsena 
O ne, ne Requiem vargonai groja - 
Rasų kapuose aidi - GLORIA!

Gr.S.

II. PAKELTI Į SKAUTININKŲ 
LAIPSNIUS:

A. Į VYRESNIOJO
SKAUTININKO -

s. fil. Kostas Nenortas Bostone,
s. Gilanda Matonienė New

Jersey,

B. Į SKAUTININKO -
ps. Teresė Jakubauskienė, Wor- 

cestery, Mass.
ps. kun. Algimantas Žilinskas 

Toronte.

C. Į PASKAUTININKIO -
v.si. Elena Jačiunskienė Austra

lijoje.

Širdingi sveikinimai!

v.s. Antanas Saulaitis,
LSS Tarybos Pirmininkas

v.s. A. Samušis, 
LSS Tarybos Vice- 
pirmininkas-Sekretorius

LSS LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDAS - 

MŪSŲ VEIKLAI LĖŠŲ 
TELKINYS

Neseniai įsteigtas Lietuviškosios 
Skautybės Fondas jau veikia, ir į jo 
kasą pamažu plaukia rėmėjų 
aukos.

Fondo valdybą sudaro:

v.s. Česlovas Kiliulis - pirmi
ninkas,

s. Dr. fil. Jurgis Gimbutas - vice
pirmininkas,

v.s. Fiorentina Kurgonienė - 
vicepirmininkė,

s. Kostas Nenortas - iždininkas, 
s. Saulė Šatienė - sekretorė.

Tikimasi, kad šiame fonde kau
piamos lėšos bus svarbiu ramsčiu 
lietuviškosios skautijos darbuose. 
Jas sudaro:

1. Lietuvių Skautų Sąjungos va
dovybės įnašai;

2. Lietuvių Skautų Sąjungos 
šakų, padalinių, vienetų ir kt. 
įnašai;

3. Atskirų asmenų aukos;
4. Organizacijų aukos;
5. Palikimai ir dovanos;
6. Kitos pajamos.

Fondo aukotojų kategorijos yra 
šios:

I. Fundatoriai - paaukoję 
$1,000.00 ir daugiau;

II. Garbės Rėmėjai - paaukoję 
$500.00 ir daugiau;

III. Rėmėjai - paaukoję $100.00 
ir daugiau;

IV. Aukotojai - paaukoję mažiau 
kaip $100.00.

SESE - BROLI!

AR JAU SAVO ĮNAŠU 
PARĖMEI LIETUVIŠKOSIOS 

SKAUTYBĖS FONDĄ?
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VASARIO 22-JI - 
SUSIMĄSTYMO DIENA

VIEŠNIOS IR LIETUVAITES

PRIE LAUŽO MĄSTYMO DIENĄ

Po sueigos oficialiosios dalies į salės vidurį 
išeina skautės su vėliavėlėmis tų kraštų, kuriuose 
yra skaučių. Sustojusios ratu ar pusračiu, jos iš
kelia pasaulio skaučių ženklą ir pasveikina suei
gos dalyves šūkiu:

Pasaulio sese skaute, 
Sveikiname tave
Pasaulio skaučių vadės 
Gimtadienio proga.

Tada likusios skautės žengia porą žingsnių į 
priekį ir taria:

O mes gyvenam viltimi -
Tėvynė bus laisva!
Atėjus laikui, susitiksim
Pasaulio skaučių šeimoje.

Su iškeltomis liet, vėliavėlėmis jos prisijungia 
prie pusratyje stovinčių sesių. Tada visos kartu 
deklamuoja:

Mūsų kelias platus, begalinis, 
Mus vilioja melsva toluma.
Mūsų ženklas - auksinė lelija,
Mūsų viltys - Laisva Lietuva.^

Pro žaibus ir pro sutemas žengsim, 
O veiduos amžina šypsena.
Mus lydės per pasaulį audringą 
Nemirtinga jaunystės daina.

Vėl visos dainuojam:

Sesės skautės, saulutė mums nušvito,
Drąsiai visos sutiksim džiaugsmo rytą,
Ir dainuodamos linksmai,
Mes žygiuosime šauniai.

Mes nueisim, kur kvapios pievų gėlės,
Žalias miškas, lakštfitės, volungėlės,
Kur degs traškantys laužai,
Ten bus džiaugsmo nemažai.

Dainuojant šią dainą, visos grupuojasi apie pa
ruoštą laužui vietą. Susėdus, laužavietėn išeina 
septynios skautės su žvakutėmis. Septynios žvakės 
simbolizuoja - atstovauja valstybes, kuriose yra 
lietuvaičių skaučių. Rankose jos taip pat neša lie
tuvišką ir atstovaujamos .valstybės vėliavėles. Žva
kes ir vėliavėles sudeda apie lauželį, į tam tikslui 
paruoštą vietą. Laužą - žvakes uždegti pakviečia
ma viešnia (jei yra) ar kuri vadovė. Uždegus lau
žą, dainuojama "Laužas dega".

Toliau vyksta laužo programa.

Ateis diena - mes susitiksim 
Prie numylėto Nemuno krantų. 
Užkursim laužą, didelį ir kaitrų 
Laisva ugnim, laisva iš vakarų!'

Toliau - bendra daina:

Dieną tą, kai močios vėl šypsosis, 
Mes sugrįšim tėviškės paguost 
Ir pakelti palenktą jos galvą, 
Mūsų darbo vainiku papuošt.

Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim, 
Mus lydės paukšteliai ir daina, 
O kai mes žygiuodamos dainuosim, 
Su mumis dainuos ir Lietuva.

Skautė skaito:

Dabar minties sparnais keliaukime pas sesą, 
tėvynėj pasilikusią, mažą skautišką sėklelų į gra
žų daugialapį žiedą išauginusią ir ateinančiam kar
tom atidavusią. Šiandien ji ilgisi skautiškos dainos, 
mintimis keliauja pas mus ir tik svajonėse jungiasi 
su mumis į bendrą laisvos tėvynės ilgesį.

Daina:

ps. R. Smolinskienė

Minties sparnais skrendu aš ten toli, toli,
Už jūrių marių, už upių vandenėlių,
Kur šlama, ošia girios ir gieda vieversiai...

Dainai tilstant - deklamacija:

Prieš dvidešimtmetį...
Lady Olave Baden-Powell, 1956 

m. apsilankiusią Los Angeles, 
sveikina paukštytės. Šalia - jų va
dovės: D. Pulkauninkaitė-Bartku- 
vienė ir V. Mitkutė-Gedgaudienė.
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v.s. Irena Kerelienė, LSS 
Vyriausia Skautinmkė

s. fil. . Sigitas Miknaitis, LSB 
Vyriausias Skautininkas

fil. v.s. Vytenis Statkus, ASS 
Vadijos Pirmininkas

v.s. Janina Mikutaitienė, LSS 
Vyr. Skautininkės Pavaduotoja

ps. fil. Pomas Rupinskas, LSB 
Vyr. Skautininko Pavaduotojas

fil. ps. Virginija Sabaliūnaitė, 
ASS Vadijos Pirmininko Pava
duotoja

SVEIKINAME NAUJAI 
IŠRINKTUOSIUS 

LIETUVIU SKAUČIŲ SESERIJOS, 
LIETUVIU SKAUTU BROLIJOS IR 

AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO 
VADOVUS’
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KAIP SUDARYTI SUEIGOS 
PLANA?

Kiekviena sueiga turi pagrindinę 
temą. Ši tema dažniausiai yra nu
statoma metiniame plane, daugiau 
išvystoma mėnesiniame plane ir 
pagaliau detalizuojama sueigos 
plane.

Sueigos tema gali būti tiksli, 
sakykim - dviračių lenktynės. Arba 
gali būti bendra, pvz., apie skilties 
iždą, tačiau geriausia vengti labai 
bendros temos.

sušvilpus, visi bėga prie savo 
dėžės, pasiima jose rastas virves ir 
apvožia dėžes ant rankų, kad ne
matytų, ką daro. Visi stengiasi su
rišti tam tikrą mazgą. Tas, kuris 
greičiausiai suriša taisyklingą 
mazgą, laimi. Galima tą pat pakar-

toti ir su kitais mazgais.
Baigdami sueigą, sugalvokite 

kokią dainą arba šūkį, kuriame 
paminimi mazgai.

Prisiminkite vieną labai svarbų
dalyką: reikia saugotis, kad skau
tams nenusibostų šitokia sueiga. 
Turėkite paruošę atsarginių žai
dimų ir galvosūkių, kuriais galėtu
mėte pasinaudoti pamatę, kad 
sueiga pradeda darytis nuobodi.

s. Gintaras Plačas

seeeeseeGeseeeeeeeeeeeeeoseeat;?
Turint sueigos temą, reikia 

stengtis užsiėmimus pritaikyti jai. 
Diskusijos, užsiėmimas, žaidimas 
ir gal net daina ir šūkis gali būti 
pritaikyta prie sueigos minties. 
Pavyzdžiui, paimkime sueigos už
davinį - mazgai. Po atidarymo yra 
trumpas instruktavimo laikas, 
kurio metu skilties skautai pakar
toja mazgus ir išmoksta naujų. Ži
noma, jie visi riša mazgus kartu su 
tuo, kuris juos instruktuoja. Šito
kiam užsiėmimui gera idėja pa
naudoti mazgų lentelę, kurioje yra 
surišti pagrindinių mazgų pavyz
džiai.

Po instruktavimo vyksta užsi
ėmimas, kad skautai turėtų progos 
praktiškai pritaikyti tai, ką jie iš
moko. Užsiėmimas gali būti galvo
sūkio formos. Kiekvienas skautas 
iš eilės ištraukia kortelę, ant kurios 
yra užrašytas atvejis (situation), 
kai reikia surišti kokį nors mazgą. 
Mazgas nėra paminėtas, ir skautas, 
pasiskaitęs kortelę, turi nuspręsti, 
koks mazgas geriausiai tiks, ir jį 
surišti. Tada visi skautai palygina 
savo uždavinius ir mazgus; trum
pai su skiltininku juos padisku
tuoja.

Geriau išsilavinus mazgų rišime, 
galite pravesti lenktynes tarp 
skilties skautų - žaidimą. Padėkite 
tiek didelių dėžių vienoje kambario 
pusėje, kiek yra skautų. Švilpukui

VASARIO 22-JI - 
SUSIMĄSTYMO DIENA

Jei manęs paklaustų, kuri yda 
labiausiai įsigalėjusi pasaulyje, 
pasakyčiau - egoizmas!

Skautiškas paprotys kasdien 
padaryti po gerą darbelį siekia 
išrauti egoizmą iš skautų širdžių.

Lord Baden-Powell of Gilwell

Niekas kitas neatlieka kilnesnio 
darbo, kaip tas, kuris rūpinasi kitų 
žmonių vaikais.

Lady Olave Baden-Powell

___ ,_______________________________ _______________________ zBUkwuityn-E

NEKASK DUOBĖS KITAM, PATS ĮKRISI

10

10



PASIKALBĖJIMAI APIE 
PAŠTO ŽENKLUS

LĖKTUVAI
Pašto ženklų su lėktuvais yra 

labai daug. Tokie pašto ženklai yra 
daugiausia skirti oro paštui.

Kaip ir įprasta, pradėsime nuo 
Pabaltijo valstybių. LIETUVA 1 
pačią pirmąją oro pašto ženklų ' 
laidą išleido 1921 m. Ženkluose i 
parodyta: lėktuvas virš Nemuno, 
lėktuvų eskadrilė ir lėktuvas virš 
Gedimino pilies. Kita serija buvo 
1922 m. trikampiai - lėktuvas virš 
žemėvaizdžio. Serijoje Dariui ir 
Girėnui paminėti - Lituanica virš 
Atlanto ir kiti simboliniai piešiniai. 
Serijoje lakūnui F. Vaitkui pami
nėti - Lituanica II pakeliui į 
Europą. LATVIJA 1921 m. išleido 
I oro pašto ženklų laidą su lėktu
vais. 1933 m. buvo išleista 4 p. 
ženklų serija su įvairių tipų lėktu
vais. ESTIJA 1924 m. išleido 5 p. 
ženklų seriją su įvairiais lėktuvais.

Suomija, tarp kitko, išleido pašto 
ženklus su lėktuvais 1944 m.,

SPUIAWktl
KAZIUKO MUGE

Žiemos mėnesiais vienetai spar
čiai rengiasi Kaziuko mugėms, o 
joms praėjus, Sk. Aidą pasiekia 
žinutės apie darbščią ruošą, mugės 
dirbinius, didžiojo skautiško tur
gaus talkininkus bei svečius.

Kokių klaidelių randame mugių 
rašinėliuose?

Dar vis pasitaiko, kad šį skau
tišką darbymetį korespondentai 
rašo su brūkšneliu - mugė. Teisin
gai tariame ir rašome trumpai: 
mugė. Kalbai paįvairinti taip pat 
galime sakyti turgus, Kaziukas, 
prekymetis, Kaziuko turgus, tur
gadienis.

Ką mugėse rodome ar pardavi
nėjame: tautodailę, tautodailės 
dirbinius (ne išdirbinius), gami
nius, darbelius, drožinius. Skautų 
darbeliai būna išdėstyti ant stalų, 
prekystalių, skobnių, pakopėlių, 
lentynėlių. Tarp įvairių darbelių, 
kuriuos mugėse matome, yra: 
rankšluostinės, pagalvėlės (ne 
paduškėlės), kryžiai, koplytstul
piai, vyčiai (ne vytelės), vėliavė

1958 m. ir vėliau. Did. Britanijai^ 
1965 m. išleido seriją pašto ženklų/ 
kur parodytos oro kautynės virš 
Londono II Pas. karo metu. Kita 
serija su greičiausiu pasaulio lėk
tuvu “Concorde” išėjo 1969 m. 
Italija, tarp kitko, 1934 m. išleido 4 
perspausdintų pašto ženklų seriją 
paminėti pirmam skridimui iš 
Romos į Buenos Aires, Argenti
noje. Labai puikią seriją su įvai
riausiais lėktuvais išleido San 
Marino valstybėlė 1962 m. Kita

Pašto ženklai su lėktuvais: 
Amerikos, Italijos, Kanados, Čilės, 
Alžirijos ir Šveicarijos. 

lėms stiebai (ne stendai), žiedai 
kaklaryšiams (ne šlipsams).

Kalbėdami apie mugės svečius, 
sakome, kad jų susirinko gausiai 
(ne skaitlingai); meninę dalį atliko 
(ne išpildė) skautės, paukštytės ir 
vyčiai. “Išpildė” yra visai netinka
mas, o žodelį “atliko”, kad Sis' nesi- 
kartotų, galime pakeisti, pvz., 
skautės padainavo, paukštytės 
pašoko suktinį, o vyčiai pagrojo 
skudučiais ir pan.

Valgykloje skautės ir mamytės 
vaišina mus kukuliais arba didž
kukuliais (ne cepelinais), žagarė- 
liais (ne chrustais), virtinukais (ne 
koldūnais), riestainiais (ne baron- 
komis).

Mugė artimai rišama su šv. Ka
zimieru, lietuvių skautų-čių glo
bėju (ne patronu). Kovo 4 dieną 
vardines, arba vardadienį, švenčia 
Kazys, Kaziukas, Kazimieras, 
Kazas, Kazytė, Kazė, Kaziūnė.

brolis Zū

panaši serija - 1963 m.; parodyti 
patys moderniausi lėktuvai. Danija 
1925 m. išleido 3 pašto ženklų 
seriją, kurioje parodytas lėktuvas, 
skrendąs virš artojo.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
oro pašto ženklus pradėjo leisti 
1918 m., kurių daugelyje parodyti 
lėktuvai, cepelinai, skrendą virš 
Atlanto ar virš Amerikos miestų, 
ar virš Havajų. 1949 m. buvo iš
leistas 6 centų pašto ženklas, ku
riame parodytas brolių Wright 
pats pirmasis lėktuvas.

Ant. Bernotas
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PAUKŠTIS, 
KURIO KATĖS BIJO

Kai kuriam nors mūsų sodybos 
kampe kėkštai (blue jays) sulekia 
ir kelia didelį triukšmą, išeinu 
pažiūrėti kas atsitiko.

Pajutusi mane ateinant, rainoji 
kaimynų katė sprunka kiek kojos 
neša namo, mano garsiai barama. 
Sparnuotoji policija nurimsta ir 
netrukus išsiskirsto.

Kai “mūsų” paukščiai smagiai 
lesa ant stalo prieš namus ir, rodos 
be priežasties, būriu pakyla, ne 
kartą pro langą matau tą pačią 
paukštienos mėgėją selinančią prie 
lesyklos.

Sakytum, visiems žinoma, kad 
kačių tokia prigimtis: visada taip 
buvo, ir taip liks! Ypač nuo tų lai
kų, kada žvirblelis katės nasruose 
jai įkalbėjo padėti jį ant žemės, kol 
ji susitvarkys, ir purpt! nuskrido, 
santykiai tarp paukščių ir kačių 
labai pablogėjo.

Bet, patikėsite ar ne, yra keli 
paukščiai, kurių narsiausios katės 
bijo. Vienas jų yra amerikinis 
PILKASIS STRAZDAS (mocking
bird, mimos polyglottos - daugia
balsis pamėgdžiotojas).

Sakau “amerikinis”, nes jo nėra 
Europoje, ir jis laikosi Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje - Maryland, Ohio, 
Iowa, Nebraska, Meksikos įlankoj 
ir paskirai Naujosios Anglijos 
valstybėse iki Massachusetts, be to, 
Kanadoje, Argentinoje, Čilėje, 
Galapagos salyne.

Pilkasis strazdas maždaug 9-11 
inčų ilgumo šmaikštus paukštis 
nervingai tvykčiojančia uodega. Jo 
nugara ir sparnai šviesiai ir tam
siau pilkos spalvos baltais raštais, 
ypatingai ryškiais skrendant. Krū
tinė balsva.

Patelė mažai skiriasi nuo pati
nuko, tik baltos plunksnos ne taip 
pastebimos.

Strazdas ir Strazdienė kraunasi 
didoką lizdą iš šiurkščių šakelių, 
žolių, virvagalių ir skudurėlių tan
kumynuose, vijokliuose, žemuose 
medžiuose ir krūmuose. Peri 3-6 
jauniklius

Mėgsta gyventi arti žmonių: 
sodybose, miesteliuose, priemies
čiuose, kaimuose. Mūsų draugai 
laikosi aukštoje erškėtrožių gyva
tvorėje ir, man atrodo, atsirado 
mūsų apylinkėje dėl kaimynų 
auginamų vynuogių, kurias savo 
naudai prižiūri. Čia ir žiemoja. 
Keista, kad nepasipučia per šalčius 
kaip kiti paukščiai, bet lieka tokie 
pat ploni.

Pilkieji strazdai minta vabz
džiais, vabalais (žiogais), visokiom 
laukinėm uogom (šermukšnių, ka
dugių, bet ir vynuogėmis!), žolių 
sėklom. Lesa nuo šakelių ir nuo 
žemės. Jei kas kaltina juos žalo
jančius vaisius, reikia pasakyti, 
kad jų nuopelnai didesni už daromą 
žalą.

Mūsų kaimynų šeimos turi daug 
kačių, bet strazdui jos nekelia rū
pesčių, bet jo jaunikliams jos gali 
būti pavojingos. Jie dar kvailučiai 
ir nenusimano apie pasaulio klastą. 
Tą strazdas žino ir iš principo ko
voja su katėm. Vien jo pasišvais

tymas kieme verčia kates susi
kūprinusias pulti saugion vieton. 
Paukštis puola iš užpakalio, savo 
stipriu snapu taikydamas kirsti 
joms į sprandą ar pakaušį.

Pilkasis strazdas pasižymi ne 
vien narsumu, bet ir nepaprastu 
muzikalumu. Jis šalia savo gies
melės moka pamėgdžioti ir atsi
minti išgirstus balsus ne tik kitų 
paukščių, bet taip pat varlės kur
kimą, automobilio burzgimą, durų 
girgždėjimą. Stebėtojas pietuose 
per dešimt minučių suskaitė 32 
paukščių balsus, tobulai imituotus. 
Strazdas čiulba net ir naktį.

Kartais pavasarį stoviu ir klau
sausi. Net saldu darosi: čia strazdo 
nuosava gaida, čia kardinolo švil
pesys. Čia žvirbliai bylinėjasi, 
varna karkia, mūsų vanagėlis 
klykia, ūbauja pelėda, šaukia 
naktinis lėlys (whippoorwill).

Viskas kelis kartus iš eilės liejasi 
taip nuostabiai melodingai iš tos 
mažos gerklelės. Balsas švarus, 
skardus ir toli neša nuo medžio 
viršūnės, .^antenos ant stogo, nuo 
lentinės tvoros.

Klausaisi ir žinai, kad pavasaris 
j čia pat. Giliai kvėpuoja ir žmogaus 

krūtinė. Širdy pašoksta karštas 
noras atsinaujinti, išsitiesti, pa
kelti galvą ir prisidėti savo posm®* 
liu prie paukščio giesmės.

P.P.

Skautizmas pasirodo 
sveiku protestu prieš tuos 
metodus, kuriuos vartoja 
dabartinis praktiškajarhe 

nihilizme paskendęs 
pasaulis.

Prof. St. Šalkauskis - 
"Skautai ir pasaulėžiūra”
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Perdaug esame žvaigždes 
pamėgę, kad nakties 

bijotume.

Astronomo antkapio 
įrašas

Ilgą eilę metų dirbus sąjungos 
labui, malonu džiaugtis gražiais 
sutartinio darbo vaisiais.

Susitikę mūsų veteranai: v.s. 
Stp. Kairys (jau miręs), v.s. P. 
Jurgėla, v.s. 0. Zailskienė ir dr. 
Stp. Biežis (jau miręs).

V. Kizlaičio nuotr.

pasidarykime patys
KAKLARAIŠČIUI ŽIEDAS 

IŠ ODOS
Lengva ir malonu daryti įvairius 

darbelius iš odos. Ją galima, išde
ginti, dažyti, išspausti ar iškalti. 
Odą kalti ar išspausti reikia dau
giau mokymosi ir patyrimo, bet, 
pradėjus po truputį,, vėliau galėtu
me padaryti gražius rankdarbius.

Pradžiai yra verta nusipirkti 
knygą “General Leathercraft”, 
Raymond Cherry. Odą, jos dar
bams pritaikytus instrumentus, 
klijus, laką ir pan. geriausia pirkti 
odos rankdarbių krautuvėse.

Jei šiuo metu namie turi odos 

gabalėlį ir degintuvą, jau gali pa
daryti kelis darbelius.

Ant odos negalima piešti pieštu
ku, nei išrašyti piešinius per kalkę. 
Odos viršutinė-geroji pusė reikia 
gerokai sušlapinti. Kai odai džiūs- 
tant pradės aiškėti jos natūrali 
spalva, ant viršaus uždėti piešinį ir 
linijas išvedžioti neaštriu virbalu, 
ar tam pritaikytu “pieštuku”. Ir 
popieris ir oda turi būti švarūs.

Piešinys odoje išsispaudžia ir, jei 
bus naudojamas degintuvas, pa
laukti kol oda išdžius ir tada de
ginti.

Šnabždėjimas, 
Žaidimas, 
Ilgesys, bet ir kantrybė - 
Tai žodynas meilės. 
Malonumas, 
Prisiminimas, 
Dovana be skaičiaus - 
Tai grožybė meilės. 
Slaptinga, 
Reikšminga, 
Visuomet laukiami stebuklai - 
Tai sapnas meilės.

Loreta Andrijauskaitė, 
Nerijos tuntas 

Chicaga, III.

^^gg^^^BS^g^^gg^S^^^gg^gg^gį^gį^gg^
Atkelta iš 2 pusi.

AUKOS
Į UŽJŪRĮ UŽSAKĖ

S. Vizgirdas, Santa Fe Springs, Cal. $5.00
P. Abelkis, jaun., Buena Park, Cal. 1.00
A. Orvidas, Cicero, Ill. (už 2 prenum.) ir auka 1.00 
Asta Grinytė, Flossmoor, Ill. 1.00
R. Šilbajoris, Richmond Hill, N.Y. 5.00
S. Kazilis, Concord, Canada 10.00
P. Butkys, Monterey Park, Cal. 1.00
Clevelando skautija, Cleveland, Ohio

(per v.s. VI. Bacevičių) 5.00
Rūta Augustine, R.R. 1, La Salette, Canada 5.00 

v.s. St. Radzevičiūtė, Cleveland, Ohio -
Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje $5.00

R. Jarašūnas, Santa Monica, Cal. - Vasario 16
Gimnazijai Vokietijoje 5.00

V. Morkūnas, Toronto, Canada - Vasario 16
Gimnazijai Vokietijoje 5.00

A. Vaitiekaitis, Detroit, Mich. - Vasario 16
Gimnazijai Vokietijoje 5.00

Kernavės skaučių tuntas, Chicago, Ill. -
5 penum. Vasario 16 gimnazijai
5 prenum. į P. Ameriką 50.00
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PAUKŠTYČIU VADOVĖS 
SKAUTIŠKA SPAUDA

Šiandien jauna paukštyčių va
dovė negali skųstis, kad neturi 
medžiagos sueigoms, kad nėra 
įmanoma sugalvoti pasirodymų, 
kad sesės nemoka dainuoti, nenori 
žaisti, nes nėra įdomių žaidimų.

Štai mūsų turima, lengvai įsigy
jama skautiška literatūra jaunajai 
vadovei. Šias knygas turėti ir 
jomis naudotis - būtina.

Dvi pagrindinės knygos, kuriose 
gausu skautiškos medžiagos ir 
patarimų įvairiais skautiškais klau
simais yra “SKAUTYBĖ MER- j 
GAITEI” ir “SKAUTYBĖ LIETU- 1 
VAITEI” Deja, ne visos šias kny
gas turi, nes išsibaigusios jų laidos, 1 
bet gal pirmąją galima pasiskolinti 
iš vyresnės vadovės, o antrosios 
yra ruošiama nauja, papildyta 
laida.

Kiekviena, kad ir mažiausia 
paukštytė, o taip pat jos vadovė 
turi turėti knygelę - “JAUNES
NIOJI SKAUTĖ”, kurioje labai 
plačiai pateikiama visa paukštytei 
reikalinga programa. Medžiaga 
įvairi, vaizdi, su piešiniais ir daino
mis. Čia pat paukštytė gali įrašyti 
reikiamus atsakymus, nupiešti, 
nuspalvoti. Artėjant egzaminų 
laikui, tėveliai mato, kas iš jų 
dukrų reikalaujama; jie gali padėti 
jai geriau pasiruošti, vadovei 
egzaminų metu yra lengviau sesę 
klausinėti. Po kiekvienu išegzami
nuotu punktu vadovė pasirašo, o 
draugininke pasižymi į dr-vės 
knygą. Tuo išvengiama daugybės 
lapelių, kurie pasimeta, susiglam
žo, o knygelė pasilieka tolimesniam 
prisiminimui. Ši knygelė yra dide
lis ramstis draugininkei, nes pačios 
pagrindinės gairės yra duotos, o 
medžiagos pristatymas priklauso 
nuo draugininkės sugebėjimo. Lei
džiant naują laidą, galima būtų ją 
dar labiau patobulinti, pritaikyti 
šių dienų paukštytei ir jos jaunajai 
vadovei.

Turime dar vieną puikią dovaną 
paukštytei, tai - “NORIU BOTI 

PAUKŠTYTE”, didesnio formato 
sąsiuvinį, darbo knygelę. Čia pa
duota paukštytės programa labai 
suprastinta; yra daug lapų, kuriuos 
pati sesė užpildo, priklijuodama iš
karpas, mazgus, įrašydama atsa
kymus į programinius klausimus. 
Visa tai labai palengvina darbą 
draugininkei ir sudomina paukš
tytę.

Knygelėje “JAUNESNIOSIOS 
SKAUTĖS VADOVEI” yra daine
lių, ratelių, žaidimų, pasirodymų, 
pasakų, darbelių pavyzdžių, sueigų 
planų.

“STOVYKLŲ VAKARAI” yra 
labai išsami laužų pavyzdžiais, 
šūkiais, dainomis, naudingais pa
tarimais laužavedei.

Žaidimams turime “SKAUTIŠ
KŲ ŽAIDIMŲ” knygą, kuri apima 
lietuviškus liaudies, skautiškus ir 
įvairių progų žaidimus, ratelius, 
tinkančius paukštytėms.

“SKAUTIŠKŲ UŽSIĖMIMŲ” 
knygoje gausu sueigų, iškylų, dar
belių, žaidimų, patarimų

Dainorėlių tikrai netrūksta, ga
lima net ir plokštelių įsigyti pasi
mokyti naujausių populiarių dainų 
ir melodijų.

O kur dar mūsų “SKAUTŲ 
AIDAS”, kuriame randame užda
vinių, patarimų, vietovių veiklos 
aprašymų, iš kurių galima pasi
mokyti ir naujų idėjų surasti?!

Seserijos “GABIJOJE” yra 
spausdinami nurodymai, taisyklės, 
sueigų pavyzdžiai, ištisi vadovių 
kursai.

Seserijos Jaun. Skaučių Sky
riaus Vadovė yra taip pat pasiruo
šusi patarti, pagelbėti.

Seserijos Tiekimo Skyriuje yra 
grožinės literatūros knygelių, tin
kamų paukštytei, dovanoms, tinka 
vadovei, paruošti laužą, paįvairinti 
sueigą. Būtų gerai, kad visą skau
tišką spaudą supirktų tuntininkė

Perkelta į 18 pusi.

SKAUTAI JR MĖLYNOJI 
PLANETA

Paskaičiusi praeitų metų sausio- 
kovo mėnesio Tarptautinio Skautų 
Biuro leidžiamą žurnalą “World 
Scouting”, panorau pasidalinti 
svarbiausiomis šio numerio minti
mis ir pridėti šiokius tokius suma
nymus bei siūlymus bendrai mūsų 
skautiškajai veiklai. Laszlo Nagy, 
Tarptautinio Biuro Šveicarijoje 
generalinis sekretorius, pristato 
Pasaulio Konferencijoje Nairobi, 
Afrikoje, kalbėjusį Sir Peter Scott, 
Pasaulio Gamtos ir Gyvūnijos 
Fondo (WWF) pirmininką. Sir 
Peter, anglų bajoras, didis moksli
ninkas, tapytojas, humanistas ir 
skautas visą gyvenimą, kalbėjo 
apie jaunuomenę ir aplinkos ap
saugą. Faktas, kad jis buvo kvies
tas kalbėti, nereiškia, kad norėta 
pasirodyti moderniškais arba pasi
girti, kad pagal skautų įstatus, 
surašytus prieš beveik 70 metų, 
skautai buvo pirmieji, kurie siste
mingai ėmėsi saugoti gamtą ir 
gyvūniją. Kviečiant Sir Peter kon
ferencijai rūpėjo sujungti skautų 
pajėgas su Pasaulio Gamtos ir 
Gyvūnijos Fondo pastangomis.

Sir Peter Scott ragino visus per
siimti “nauja pagarba mūsų pla
netai”, kad nesusilauktume ka
tastrofos. Žmogus, gyvenęs žemėje 
milijoną metų, teršia ją šimtą 
metų, bet prieš vos dešimt metų 
pradėjo sielotis savo elgesiu.

Mūsų erdvės “laivas-žemė” turi 
pajusti naują pagarbą jai. Šiame 
reikale skautų sąmoningos pastan
gos gali labai reikšmingai, net 
lemiamai, pasireikšti: skautų yra 
15 milijonų 104 kraštuose!

Tenka saugoti, gelbėti ir palai
kyti ne vien gyvąją ir negyvąją 
gamtą, bet ir patį žmogų. Tai sunki 
problema po to, ką žmogus jau 
padarė.

Astronautas Neil Armstrong 
kalbėjo Antrajame Pasaulio Gam- 
gos ir Gyvūnijos Fondo kongrese 
Londone 1970 metais ir vadino 
žemę Mėlynąja Planeta, kuri, 
aukštai virš erdvėlaivio, atrodžiusi 
labai graži, bet tolima ir nedidelė.
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Iš tikrųjų, žemė buvusi panaši į 
oazę ar salą. Žinant, kad tai vienin
telė sala, kuri, mūsų žiniomis, tinka 
žmogui gyventi, reikia ją apsau
goti, deja, labiausiai nuo paties 
žmogaus. Erdvėlaivio įgula turi 
persiimti nauja pagarba jai.

Toliau Sir Peter vardija visokią 
šių dienų pamėgtą terminiją - 
pusiausvyrą gamtoj, ekologiją, pa
saulio išteklių tausojimą, aplinkos 
išlaikymą; oro, vandens ir žemės 
taršą, gyvybės kokybę, etikos 
kodą, genetišką įvairumą, biologi
niai nesunykstančius daiktus ir 
pan. Tai vis komplikuoti, painūs 
terminai, nuo kurių dažnai atšoks- 
tame, nesiryždami į juos gilintis. 
Bet jų prasmė gali būti išreikšta 
paprastesniais žodžiais. Žemėje 
gyvybę palaikanti sistema jau pa
žeista, ir tai daugiausia žmogaus 
darbas. Apsirinkame, jei tikimės, 
kad netrukus jūra mus išmaitins’

Gyvūnijos beatodairinis naikini
mas ir visokių jos rūšių išnaikini
mas veikia gyvybės visumą ir yra 
skriauda pačiam žmogui. Miškų 
kirtimas kai kur net pakeitė klima
tą. Bandymai suarti žolę ir krūmais 
dengtus plotus baigėsi dulkių 
dykuma. Kitur purškiami nuodai 
skleidžia mirtiną pavojų.

Garsusis anglų poetas Alexander 
Pope sakė, kad tikroji žmonijos 
studija yra žmogus - “The proper 
study of mankind is man” - skauty- 
bės įkūrėjas B.P. tikriausia būtų 
norėjęs, kad žmonijos studijos 
objektų būtų daugiau; be paties 
žmogaus visa, kas aplink jį, ir taip 
pat visa, kas jame, ir visa, kas yra 
ir buvo, ir kas dar bus.

Žemės tausotojai yra žmonės, 
kurie mato žmoniją ryšium su liku

ekologija nėra nieko 
studijavimas santykių

Ji silpsta kiekvieną 
netenka vieno savo

Šie gyvuliai yra pavojuje išnykti nuo žemes paviršiaus

siu gyvu pasauliu ir prisiima 
ilgalaikę atsakomybę už Mėlynąją 
Planetą.

Stiklas, įvairūs metalai ir plast
masės natūralių procesų nesuar- 
domi: vandens gyviai - ir net pats 
žmogus - nuo plastikos trupinių 
žūna.

Genetinis įvairumas reikalingas, 
nes augalų ir gyvūnijos bendruo
menė patvaresnė, jei ji susideda iš 
didelio įvairumo rūšių, gyvybę 
palaikančiu 
kartą, kai 
nario.

Pagaliau 
kito, kaip 
tarp oro, vandens, žemės, augalų, 
gyvūnų ir paties žmogaus.

Ar mūsų širdys nesuvirpa išgir
dus, kad per paskutiniuosius 63 
metus bent po vieną gyvūną kas
met žuvo amžiams? Kad yra .5 
medžių rūšys, kurių tėra po vieną 
atstovą?

Banginiai beveik išnaikinti. 
Tigrai, baltosios meškos, orangu
tangai, jūriniai vėžliai, krokodilai 
dideliame pavojuje. Sąrašai, apimą 
gyvąją ir negyvąją gamtą, daug 
ilgesni. Tiesa, yra daug žmonių, 
kurie išmainė šautuvą į foto 
aparatą, ir tokių, kurie nebesiten- 
kina aprašyti zoologijos sode ma
tytą žvėrį, bet net kelerius metus 
gyvena jų tyrinėjamų žvėrių tarpe. 
Bet to neužtenka.

Ragindamas skautus visame 
pasaulyje dar uoliau sekti skauty- 
bės idealus, Sir Peter Scott baigė 
savo pranešimą. Po to Lady Baden- 
Powell, dalyvavusi konferencijoje, 
taip pat siūlė imtis tinkamų būdų 
kovoti su esama pasaulio bėda.

O.S.
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NAUJI LEIDINIAI
I _J

PETRO JURGĖLOS 
LIETUVIŠKOJI 

S KAUTIJA
KNYGA, REIKALINGA 

KIEKVIENOJE ŠEIMOJE

Pirmosios kregždutės apie lietu
vių skautų pradininko ruošiamą 
mūsų skautijos istoriją atskrido 
bene prieš 30 metų.

Pamenu, 1949 m. Kanados skau
tų laikraštėlyje “Skaute” teko 
skaityti pirmąją žinutę apie “bai
giamą ruošti ir netrukus pasiro
dančią” v.s. P. Jurgėlos knygą 
LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA.

Redaguota, trumpinta, papil
dyta, lyginta bent kelių komisijų, 
pagaliau praėjusi rudenį LIETU
VIŠKOJI SKAUTIJA pasiekė 
skaitytojus.

Stambiame leidinyje autorius 
suteikęs gausios liet, skautų istori
nės medžiagos, tad vidurinės ir 
vyr. kartos brolis-sesė, jei kartais 
neras knygoje savęs, užtikrinu, 
puslapiuose sutiks savo bendra- 
skilčių, ras daug bendrai išgyventų 
stovyklų, suvažiavimų ir kitų 
skautiškos veiklos momentų.

Keturiose pagrindinėse dalyse 
pateikiama istorinė apžvalga, tar
navimas Dievui-tėvynei-artimui, 
kovos ir aukos dėl Lietuvos laisvės 
bei lietuvių išeivijos ugdymas. 
Dalys suskirstytos į mažesnius 
poskyrius, šie dar smulkesniais 
skyreliais, - iš viso 817 puslapių. 
Knygos pabaigoje dar pridėta 
kruopščiai v.s. O. Saulaitienės pa
ruoštas 50 psl. apimantis knygoje 
minimų asmenų vardynas.

Nesistebėkime dėl knygos pus
lapių gausumo, - autorius turėjo 
tikrai daug ko papasakoti. Šias 
eilutes rašąs nedrįsta tiksliai 
sumuoti ankstyvųjų mūsų sąjun
gos darbų - jis įsijungė vilkiuku tik 
14-tais liet, skąųtybės gyvavimo 

metais, kada jau buvo išlyginti 
ideologiniai rėmai, įvyko tariamas 
skautų suvalstybinimas, įsigyta 
organizacinės patirties ir 1.1., 
žodžiu - kai prasidėjo normalus 
darbingas laikotarpis. Bet anas 
nežinojimas kaip tik ir paskatino 
perskaityti knygą labai kruopščiai. 
Prisipažinsiu: skaičiau su įdo
mumu!

Aną ankstyvąjį laikotarpį P. 
Jurgėla atkūrė puikiai: su daugybe 
datų, pavardžių, spaudos ištraukų 
ir t.t. Žinant autoriaus skautiškos 
spaudos srities darbštumą {jis pa
rašęs dar ir kitus 6 skautiškus 
leidinėlius), nenuostabu, kad susi
darė tokia stambi knyga. Šalia to, 
juk P. Jurgėla pirmųjų liet, skautų 
vienetų kūrėjas, didysis darbinin
kas, anos mažutės ugnelės kursty
tojas ir prižiūrėtojas. Akylai 
sekiau jo pasakojimą apie pirmąją 
skiltį, jos atžalas ir tolimesnius - 
nelengvus - skautiškus žingsnius. 
Pagarba ir padėka pirmūnui P. 
Jurgėlai, atlikusiam pradinius 
darbus. Jieį atsižvelgiant į ano 
meto sunkias okupacijas, dar 
atvirų karo žaizdų bei pelenuose 
skęstančios Lietuvos sąlygas, yra 
nepaprasti. Pirmūno užkurtosios 
ugnelės gautiesiems liet, jaunimo 
nuošimčiams negali prilygti joks 
kitas lietuviškas junginys.

Numanu, jog kiti mūsų skauty- 
bės veteranai kai kuriuos faktus ar 
išvadas vertins skirtingai, nei juos 
pristatė autorius; jau dabar teko 
girdėti balsų, sakančių, jog per
daug prirašyta, kad buvę netaip; 
vienas recenzentas kitoje spaudoje 
bara autorių už tai, kad knygoje 
nėra aprašyta paskutinio dešimt
mečio veiklos. Dar kitas sakė...

Turėtume sutikti, jog niekas ir 
nėra parašęs knygos, kuri patiktų 
visiems. Dėl knygoje pristatomų 
dalykų tarčiau taip: LIETUVIŠ
KOJI SKAUTIJA ir nepreten
duoja į dalykišką, šaltą, objektyvią 
lietuvių skautų istoriją, kokia ją 
laiko kai kurie skautininkai. Net 
knygos paraštėje autorius (o gal 
leidėjai) sako: atsiminimai, istorinė 
apžvalga, nuopelningumas, didvy
riškumas, tautos prieauglio ugdy
mas.

Prisiminimų literatūra nė nerei

kalauja nuoseklios datų eigos,, 
tikslios vadovų rikiuotės, išsamių 
laikotarpio apibūdinimų bei svarių 
išvadų ateičiai. Ar mums iš tikrųjų 
jų ir reikia? Ir aš būčiau surūgęs, 
jei 800 puslapiuose tik tai būčiau 
radęs.

Įdomu ir vertinga yra tai, ką 
autorius pasakoja tarp istorinių 
eilučių ir ką sužinome apie įvykius, 
anapus Istorinės scenos. O šių įkū
rėjas mums pateikia didele gausai 
įdomiu ir patraukliu pasakojimu. 
Meilės Lietuvai ir liet, skautybei 
diegimas skaitytojui - gal tai ii’ yra 
didžiausias autoriaus nuopelnas, 
kurį jis už šią knygą nusipelno, nė 
pats gal to nepajusdamas. ' Šie 
patriotiški nuotykiai prasideda su 
20-ju puslapiu, kur brolis Petras, 
anuomet dar penkiolikmetis skilti- 
ninkas lenkų draugovėje Tagan- 
roge (Rusijoje), duodamas įžodį, 
atsisako ištikimybės... Lenkijai! 
Tolimesni liet, skautų slapti žygiai, 
uždaviniai Vilniuje sunkiaisiais 
1918-20 metais; sąjūdžio plitimas, 
pradžioje pionieriškas, bet ryžtin
gas, pirmaisiais nepr. metais; jau 
judri tolimesnė veikla su stovyklo
mis, suvažiavimais, vadovų lavi
nimu etc; mūsų vienetų reprezen
tacija kituose kraštuose, skautiš
kosios mokyklos įtaka vėlesnėms 
skautų kartoms išeivijoje, o ir 
gimusiems-užaugusiems jau užjū
riuose; visus šiuos dalykus - links
mus, rimtus, tragiškus - P. Jurgėla 
pasakoja su pakilimu ir širdy nu
jaučiamu užtikrinimu, kad anų 
dienų žygiai, darbai, aukos nebuvo 
veltui.

Ar galėtume tuo suabejoti, 
dabar išeivijoje švęsdami 58-sius 
gyvavimo metus; ar galėtume 
autorių peikti už vietomis pastip
rintus asmenų nuopelningumus, 
kai dėl jų šiandien savo gretose 
turime pusę narių, gimusių jau 
išeivijoje; ar drįstume priekabiauti 
prie per aštuonis šimtus puslapių 
pražygiavusių veidų statyto skau
tiško namo, kuriame šiandien 
vienu kartu gyvename - skautau- 
jame net trys kartos? Ar mes 
nesame gyvoji šaka to, apie ką 
mums knygos puslapiuose įkūrėjas 
pasakoja?

Džiaugiamės dabartimi, o jei .

16

16



kuriam broliui-sesei kartais pri
truks ryžto ateičiai, atskleisk 
LIETUVIŠKĄJĄ SKAUTIJĄ ir 
pasiskaityk, kokiais “rožių” keliais 
jie žygiavo: tikiu, kad mūsų įkūrėjo 
testamentas tave praskaidrinsi

Norėčiau ir dar vieną pastabėlę 
šia proga pridėti. Žinau, skaityto
jas ras knygoje priekabių, ir aš 
radau keletą, bet dėl to nereikėtų 
perdaug priekaištauti. Lengva yra 
kritikuoti, bet pabandykime pa
žvelgti ir iš kitos kalno pusės. 
Autorius, ruošdamas šį leidinį, iš
siuntinėjo per 2000 laiškų, prašy
damas įvairios informacijos, teko 
susirašinėti, versti liet, laikraščių 
redakcijas, bibliotekas, telkti nuo
traukas etc. Nežiūrint, kaip kas 
knygą vertins, autorius atliko labai 
didelį darbą. Drįsčiau tvirtinti, kad 
net didžiausią liet, skautiškos kny
gos istorijoje; netikiu, kad ateityje 
kas panašios apimties leidinį pa
ruoš. Skautininkui P. Jurgėlai už 
tai priklauso nuoširdus skautiškas 
ačiū!

Savo L.S. egzemplioriuje pasi
braukę nepatinkamas vietas, susu
mavę patikusius ar, jūsų manymu 
netikslius, brolio P. Jurgėlos pasa
kojimus, surašykime į “jaučio odą” 
ir pasiųskime į spaudą. Skautų 
Aidas, Mūsų Vytis, skautiški 
skyriai liet, periodikoje laukia 
broliško-seseriško minčių pasidali
nimo. Beje, ar ne tam spauda ir 
tarnauja?

*

O ką veiksime, užvertę paskutinį 
LIETUVIŠKOSIOS SKAUTUOS 
puslapį? Šioje pašnekesio vietoje 
turiu štai kokį siūlymą: brolis P. 
Jurgėla, gimęs Amerikoje, pado
vanojo mums knygą apie skautiją 
Lietuvoje. Ar negalėtų mūsų kiti 
veteranai (o gal ir šiek tiek jau
nesni), gimę Lietuvoje, bet bran- 
dųjį skautišką kelią pražingsniavę 
jau išeivijoje, parašyti šios knygos 
tęsinį: veiklą Vokietijoje ir užjū
riuose. Jurgėlos knygoje jis nepil
nas, o laikotarpis juk nemažiau 
našus: toliau ugdoma išėiviškoji 
skautų karta, tęsiamas lietuviškas- 
skautiškas darbas. Gal tai būtų 
vienas darbelių naujai Tarybai ar 

Pirmijai imtis iniciatyvos: ieškoti 
asmens (ar asmenų būrelio), kuris 
tokį darbą apsiimtų atlikti. Turime 
daug gyvų liudininkų, spaudos lei
dinių, vienetų archyvų, - medžiagą 
sukaupti nebūtų sunku. Svarbiau
sia - užsukti patį spaudos ratą.

s. J. Toliušis

J. Narūnės “VAIKYSTĖ”. Auto
biografiniai atsiminimai, 164 psl. 
Spaudė Pranciškonų spaustuvė 
1975 m. Knyga gaunama ir 
“Draugo” knygyne, kaina 5 dol.

Janina Narūne, rašydama apie 
savo vaikystę, šioje knygoje duoda 
beletristinių vaizdelių ne tik apie 
save ir savo šeimos gyvenimą, bet 
parodo ir gamtos grožį, kai kurių 
Rytų Aukštaitijos vietovių aplinką. 
Šiek tiek paliesdama kaimo žmonių 
buitį, autorė kiek daugiau pasako 
apie miesto ir dvaro gyvenimo 
sąlygas, papročius ir įvykius, kurių 
jai teko patirti vaikystėje. Pami
nėta ir luominiai skirtumai, dvaro 
prabanga, puošnumas, etiketas 
ir kt. (Ponai ir bažnyčioje turi 
atskirą mėlyną suolą už grotelių). 
Autorė, pati būdama bajoriškos 
kilmės, iškelia šviesiąsias šio luomo 
savybes santykyje su kaimo žmo
nėmis. Išskirtinio dėmesio knygoje 
rodoma ir atskiram vaiko kūrybin
gam pasauliui nušviesti per žaidi
mus. išdaigas ir kt.

Iš šių atsiminimų sužinome, kad 
tai būta rusų caro valdymo laikais, 
spaudos draudimo metu, kada lie
tuviškas žodis buvo varžomas, o 
mokyklose tik svetima rusų kalba 
vartojama. Todėl jauno vikaro 
atvykimas į Balninkų parapiją ir 
lankymasis Janytės (autorės) šei
moje su lietuviška knyga - buvo lyg 
šviesus žiburėlis tamsioje padan
gėje.

Kaimo žmonių pokalbiuose auto
rė vartoja rytų aukštaičių tarmę. 
“VAIKYSTĖ” suskirstyta į mažus 
skyrelius. Stilius lengvas. Knyga 
įdomi ir jaunesniam, ir vyresniam 
skaitytojui.

O.R.

Ll T b VOS Į
įs? -..OMA'-INĖ I 
M MAŽVYDO | 
g įgTEKA Į

GABIJA, Nr. 17, 1975 m. gruo
dis. LSS Skaučių Seserijos Vadijos 
neperiodinis laikraštis. Redaktorė - 
s. B. Kidolienė.

KERNAVĖS KUORAS - Ker
navės skaučių tunto Chicagoje ne
periodinis laikraštėlis, išleistas 
1975 m. Kalėdų švenčių proga. 11 
rotatoriumi spausdintų iapų^Tunto 
skaučių ir vadovių rašiniai, poezija.

NERIJOS LAŠAI - Nr. 1, 1975 
m. gruodis. 10 rotatoriumi spaus
dintų lapų. Nerijos jūrų skaučių 
tunto neperiodinis laikraštėlis, 
kuriame telpa tunto skaučių kū
ryba.

MŪSŲ VYTIS, Nr. 2, 1975 m. 
Skautiškos minties jaunimo ir 
vadovų žurnalas. Redaktorius L. 
Grinius.

LIETUVIŲ DIENOS, 8 ir 9 
nr. nr., 1975 m. spalio ir lapkričio 
mėn. Mėnesinis žurnalas, leidžia
mas Los Angeles, JAV. Redaguoja 
redakcinis kolektyvas.

TĖVIŠKĖS AIDAI, spalio ir 
lapkričio mėn. nr. nr. Savaitraštis, 
leidžiamas Kensington, Australi
joje. Redaktorius - kun. Pr. 
Dauknys.

Yra žmonių, kurie tiesą 
pažįsta, bet ją tik tol 

pakenčia, kol ji jų. 
interesams padeda; jei ji 
jiems yra priešinga, šie 

žmonės nenori nieko apie 
tiesą žinoti.

Pascal, Pensees
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DIENOS, KAI PASIRYŽIMO 
BUVO DAUGIAU NEGU JĖGŲ

IŠTRAUKA IŠ P. JURGĖLOS 
KNYGOS 

“LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA”

1919 m. vasario mėn. žinios apie 
Lietuvos kariuomenės pradėtą 
puolimą džiugino Vilniaus gyven
tojus. Tikėjomės greito išlaisvini
mo. Kilo sumanymas: Lietuvos 
kariuomenei pasiekus sostinės 
apylinkių kalnelius, iškelti Gedi
mino pilies bokšte lietuvišką tri
spalvę vėliavą. 1919 m. sausio 1 d. 
trispalvę ten buvo iškėlę ir saugojo 
5 lietuvių kareiviai. Užėmę Vilnių, 
rusai vėliavą nuleido, nuplėšė gel
toną bei žalią juostą ir iškėlė tik 
raudoną. Tautinę vėliavą žadėjo 
pasiūti bažnytinių rūbų siuvėja, 
kuri ruošė ir skautinę vėliavą. 
Gedimino kalną saugojo keletas 
ginkluotų rusų kareivių. Todėl 
keturi skautai (Kraunaitis, Pen- 
kaitis, Valušis ir Jurgėla) ryžosi į 
piliakalnį įeiti senovės lietuvių iš
kasu. Pasak padavimų, iš Gedimino 
pilies eina iškasas po miestu ir 
išeina kažkur priemiesty. Pilies 
griuvėsiuose ne kartą susimąsty- 
davau ties išmūryta anga, vingiuo-

IR ŽIEMA IŠKYLAUTI- 
MALONU

Prisnigo, šalta, tikra žiema - pats 
laikas iškylauti.

Gal sunku atplėšti brolį nuo šilto 
radiatoriaus, bet tegul jis pabunda: 
grįžęs iš lauko išsijudinęs, pažai
dęs, paskautavęs, tikrai nesigailės!

Nepramirkstanti, neankšti vir
šutiniai drabužiai; geri auliniai 
batai su 2 porom kojinių; šilta 
kepurė ir tulinės pirštinės - gal net 
antra atsarginė pora - ir pasiruošta 
iškylai.

Norite ką nors išsivirti lauke? 
Gerai. Pasiimkite šakalėlių iš namų 
prakurams ir degtukų plastiki
niame maišelyje, kad nesudrėktų, 

jančia gilyn.
Pažvalginėję priemiesty, radom 

krūmuose mūrinę angą. Su kom
pasu, miesto žemėlapiu, žibintuvu, 
žvakėmis, kastuvais, kirviu ir 
dalba įšliaužėm pro angą. Nušliau
žę keliolika žingsnių, atsidūrėm 
plačiam, aukštam, molio plytomis 
grįstam iškasė. Dugne buvo klam
pus purvynas ir kai kur balos. Nu
ėjus geroką tarpą vingiuojančiu 
iškasu, kelią skersai užstojo gele
žinė siena. Daužėm iškaso sienas, 
pagal garsą ieškodami tuštumos. 
Stebėjomės mūsų protėvių statyba 
ir karine taktika, nes Vilniaus 
gynėjams tekdavo pasitraukti šiuo 
iškasu, kad galėtų iš pasalų pulti 
priešo kovotojų eiles. Netoli gele
žinės sienos skambėjo tuštumą. Čia 
pralaužėm plonesnį mūrą. Valušis 
įšliaužė į siaurą ir šlapią angelę, 
tikėdamasis prasikasti kitapus 
geležinio užtvaro. Jis gulom kalė, 
laužė mūrą, bet veltui. Purvinas ir 
išvargęs ko tik neužtroško. Po iš
tisos dienos darbo taip ir neįsten- 
gėm ištirti iškaso paslapties. Mūsų 
skautai Gedimino kalne tais metais 
vėliavos neiškėlė.

nors ir įkišti į kišenę.
Žiemą norisi maisto, kuris duotų 

energijos ir šilumos.
Čia puikiai tinka šutinys iš mė

sos, bulvių, svogūnų, morkų. Su 
gabalu duonos toks valgis sotus ir 
šiltas viduj. Be to, jis negreit atšąla 
puode.

Nepatikėsite: net kiauliena su 
pupom miške skanu! O ką besakyti 
apie lašinukus, dešras, blynus su 
sirupu arba ir avižinę košę su šiltu 
pienu iš pieno miltelių?

Kakava visada puikus gėrimas; 
šokoladas malonus desertas arba 
šiaip sau stiprinantis maistas pa
vargus.

Jei vasaros iškyloje reikia suk
tis, tai žiemą daug labiau.

Kiekvienas skautas turi aiškiai 
žinoti, ką jis darys, kad laikas būtų 
tikrai išnaudotas.

Kas renka malkas, kas kuria 
laužą, tirpdo sniegą, kas verda. 0 
po to eina kiti dalykai.

Piūklas ir kirvis paleidžiamas į 
darbą. Kas moka su jais apsieiti, 
čia pat išlaiko egzaminus.

Kaip naudotis kompasu ir žemė
lapiu taip pat patogu išmokti žie
mą, kada viskas geriau matosi 
tolumoje.

Sniege aiškiai matyti žvėrių ir 
paukščių pėdsakai. Aukštai me
džiuose ir žemai krūmuose matyti 
paukščių lizdai. Po atpleišėjusia 
medžių žieve slepiasi vabzdžių. 
Gamtininkui geras laikas įsigyti 
specialybę. Net belapiai lapuočiai 
dabar ryškiau, kaip kada nors, ski
riasi forma, žieve, spalva, pumpu
rais.

Atkelta iš 14 pusi.

arba pati dr-kė iš dr-vės iždo. Šios 
knygos priklausytų dr-vei; taip 
gausėtų dr-vės turtas, kuris pasto
viai pasiliktų dr-vės nuosavybe, o 
pasikeičiant draugininkėms, perei
tų naujos draugininkės žinion.

Telieka pats svarbiausias punk
tas, be kurio visos vyresniųjų 
vadovių pastangos nueitų niekais: 
vadovė turi SKAITYTI. Ne tik šią 
literatūrą turėti, bet ir skaityti. 
Galime prirašyti ir išleisti tomų 
tomus, bet jei nebus kas skaito - 
veltui mūsų ruošiamos naujų 
knygų laidos; laiškai, kurie lieka be 
atgarsio; suvažiavimai, kurių ir 
gražiausios mintys lieka protokolų 
lapuose, nes niekas jų neįves į 
skautišką gyvenimą. Vadovei rei
kia kantrybės, reikia atsisakyti 
daugelio malonumų, kad ji rastų 
laiko perskaityti turimą literatūrą, 
pritaikyti ją savo vieneto veiklai ir 
pravesti visą tai praktiškai. Jei 
vadovė mylės savo darbą, norės 
savo vienetą skautiškai - lietuviš
kai išlaikyti, jei ji mylės savo ma
žąją sesę - JI RAS LAIKO 
SKAITYTI.

v.s. Janina Mikutaitienė
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-la. .''HHDZiGji seimu
CHICAGO

APLANKĖME LIETUVIŠKA
EGLUTĘ MUZIEJUJE

Nors žvarbūs žiemos vėjai bau
gino, Čikagos Kernavės tunto 
paukštytės vis tik ryžosi su entu
ziazmu ruoštis kelionei - iškylai į 
Čikagos Mokslo ir Pramonės mu
ziejų.

Rinkomės Jaunimo Centre su 
išdaigų pilnomis širdukėmis ir 
linksmumu spindinčiomis akutė
mis! Laukia išvyka į tolimą vietą!

Keliavome vienos kitom ant 
kelių susėdusios - vietos maža! Bet 
kaip smagu paišdykaūti, kada 
sesės vadovės kartu džiaugiasi. 
Kiek pavėlavusios, atsiradome 
muziejuje. Mat teko kiek paklai
džioti, kol pagaliau suradome tei

singą kelią. Bet dabar tai bent tą 
Čikagos dalį gerai pažįstame!

Muziejuje pirmiausia apžiūrė
jome visų tautybių eglutes. Kokios 
jos įdomios ir spalvingos! Kiek
viena kitaip išpuošta - kiekviena 
traukia akį. Kiek čia klausimų ir 
susijaudinimo! Visos norime žinoti, 
kodėl čia paukščiukai, kodėl čia 
blizgučiai?

Ir štai lietuviška eglutė - ji ne
žėri, kaip kitos, tačiau kaip švelniai 
ir natūraliai ji atrodo! Šiaudinukų 
geometrinės formos pinasi su ža
liomis šakelėmis. Rodos, kiekvie
nas papuošalas turi savo ypatingą 
formą ir ypatingą ryšį su visais 

kitais - štai ir ratukas, ir pynelė, ir 
žvaigždutė, ir daugybė kitų!

Apsidžiaugusios mums mieliau
sia eglute, pasukome į kitas muzie
jaus dalis. Čia aplankėme puikiai 
pristatytų moksliškų dėsnių ir for
mulių parodas. Ne viską supra
tome, bet vis tiek patiko! Nusifoto
grafavusios, grįžome į Jaunimo 
Centrą, kur jau laukė tėveliai.

Smagu, kad mūsų vadovės ne
pagailėjo laiko suruošti tokią 
linksmą popietę Kernavės tunto 
mažiausioms sesytėms!

R.B.

Kernavės skaučių tunto “Šešu
pės” ir “Dubysos”d-vių paukštytės 
su vadovėmis iškyloje Mokslo ir 
pramonės muziejuje. Kairėje “Še
šupės ” d-vės draugininke sesė 
Jūratė Lingytė, Kernavės Jaun. 
skaučių skyriaus vadovė ps. Dana 
Dirvonienė ir “Dubysos" d-vės 
draugininke sesė Dana Puodžiū
nienė.
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į CHICAGO TUŠČIA KĖDĖ PRIE STALO
Mirus myliniai Motinai

Šv. Kalėdų metas - tai taikos, 
ramios nuotaikos ir seseriškumo 
metas. Kiekvienas skubame toliau 
nuo didmiesčio blizgučių prie savo 
šeimos, prie savo sesių būrio.

Cnicagos Kernavės skaučių tun
tas gruodžio 14 d. rinkosi Jaunimo 
Centre su pakilia nuotaika ir šven
tišku džiaugsmu. Visos kernavie- 
tės kasmet renkasi savo sesių, 
tėvelių ir vadovių tarpe sustiprinti 
tarpusavio ryšius ir pabrėžti visų 
kartų, visų šeimos narių susiklau
symų ir pasiryžimą dirbti visoms 
sesėms ir lietuviškosios visuome
nės gerovei.

Susirinkusį sesių, tėvelių ir sve
čių būrį pasveikino tunto adjutante 
ps. fil. Danutė Bruškytė, jautriai 
primindama Kūčių nakties prasmę 
bei pasauliui atneštą ramybę ir 
kviesdama visus šį vakarą grįžti į 
praeitį, į savo žemę ir mintimis į 
savo tarpą priimti Sesę, kuriai 
skiriame tuščią kėdę stalo gale.

Nors nuotaika ir rimta, tačiau 
jauniausiems rūpi ir “kita” Kalėdų 
pusė - jų neapviliame! Štai scenoje 
pasirodo Kalėdų Senelis ir jo talki
ninkai. Tai gabiai mūsų sesių Lisos 
Chiapetta ir Sofijos Daukutės su
kurtas vaizdelis, “Mirgos” d-vės 
sesių puikiai atliktas. Čia ir brie
džiai, ir nykštukai, ir skarotos 

eglutės, bet po visa ta išorine 
veikla slepiasi gilesnė mintis: 
pastangos visų - ne vien tik savo 
gerovei!

“Žemynos” d-vės sesės mūsų 
mintis pasuka visų Liet. Skaučių 
Seserijos link. Mūsų žymiųjų poetų 
kūryba supinta su pačių sesių žo
džiais. Keliaujame po viso pasaulio 
žemynus, kur tik yra lietuvių sesių 
skaučių. Kiekviena sesė uždega po 
vieną žvakutę bendroje Kerhavės 
žvakidėje. Jaukiai sklinda jos spin
duliai, jautriai skamba žodžiai, 
kurių atgarsiai ne vienam primena 
jau seniai išgyventą išeivio dalią ir 
visus mūsų brolius ir seses, ku
riems ir šiandien Šventoji Naktis 
neatneša nei šilumos, nei džiaugs
mo spindulėlio...

Keliauja žvakių liepsnelės į sve
čių stalus, lydimos švelnios kanklių 
muzikos. Ir štai jau dalinamės plo- 
tinėliais prie beržo žvakidžių mir
gėjimo. Spaudžiame ranką ir 
vyriausiai vadovei, ir senajai mo
čiutei, ir anai, dar be kaklaraiščio, 
jauniausiai paukštytei. Džiaugia
mės, kad galime būti kartu, kad 
laisvai galime skleisti savo mintis 
ir džiaugtis mūsų didžiosios šeimos 
susigyvenimu ir sutarimu.

Ir štai staigmena: mūsų vyres
niosios skautės mus kviečia gie-

EUGENIJAI JAKULIENEI,

ps. Eugenijui Jakuliui 
ir artimiesiems

gilią užuojautą reiškia

Clevelando skautija

doti. Suskamba mums taip artimi 
Kalėdinių giesmių žodžiai. Kiek čia 
prisiminimų, kiek ryšių su praeiti
mi, kiek linkėjimų, kad ir ateičiai 
visa tai liktų sava ir brangu!

Jau besiskirstant, mus sutiko 
ypatinga kalėdinė dovana - tai 
Kernavės Kuoro kalėdinis nume
ris. Vartome, džiaugiamės, kad 
mūsų tunte tiek darbščių ir talen
tingų sesių. Sėkmės joms ir toliau!

Į namus keliaujame su gražiau
siais prisiminimais ir vis dar skam
bančiais sesių linkėjimais: Iki pasi
matymo! Laimingų Šv. Kalėdų! 
Skautiškų, darbščių ir artimo meilę 
ugdančių Naujųjų Metų!

R.B.

Kernavės skaučių tunto “Žemy
nos" d-vės sesės prie tradicinės 
tunto žvakidės Kūčių metu.

Nuotr. A. Kezio, S. J.
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HAMILTON ] APLANKĖM SENELIUS
Ramunių skilties sesės aplan

kėme senelius, gyvenančius Beacon 
Hill Lodge. Mūsų skiltį sudaro: 
Debra Žiobaitė, Kristina Aušro- 
taitė, Ramona Bernotaitė, Ramona 
Ciparytė, Laima Raguckaitė ir 
Elytė Rukšėnaitė. Kartu važiavo ir 
mūsų draugininke sesė Lialė 
Bagdonaitė-Chiarelli.

Senelius pavaišinom kava ir 
mūsų pačių iškeptais pyragais. 
Juos išvakarėse kepėm mūsų 
draugininkės namuose. Kristina

Ramumu skilties sesės po jų 
koncerto senukams. I-je eilėje: R. 
Ciparytė, E. Rukšėnaitė, R. Ber
notaitė. Il-je eilėje: D. Žiobaitė, K. 
Aušrotaitė ir L. Raguckaitė. 

buvo apsivilkusi tautiniais rūbais, 
kad seneliai galėtų pamatyti, kaip 
atrodo lietuvių tautiniai drabužiai. 
Atsivežėm jiems parodyti juostų, 
staltiesių ir gintaro. Viena senutė 
galvojo, kad gintariniai karoliai yra 
saldainiai ir mėgino paragauti. 
Gerai, kad Ramona laiku pamatė ir 
iš jos atėmė.

Seneliams taip pat labai patiko 
austas rankšluostis; jie net klausė, 
kiek kainuoja - norėjo jį nusipirkti.

Kai jau viską jiems parodėm, 
įvyko trumpas mūsų koncertas: 
padainavom lietuviškų dainų, pa
šokom suktinį, o Debra akordeonu 
pagrojo porą dainų. Seneliams vis
kas labai patiko: kai kurie net 
verkti pradėjo!

Pagaliau reikėjo atsisveikinti. 
Jie mus pakvietė atvažiuoti į jų 
bazarą. Mes pažadėjom.

***

Šeštadienį, lapkričio 8 d., Biru
tės skaučių draugovė vėl apsilankė 
pas senelius. Senutės džiaugėsi, 
kad mes jų nepamiršom. Jos buvo 
prigaminusios visokių rankdarbių. 
Daugumas tų senučių yra tarp 75 ir 
90 metų amžiaus. Kai kurios iš jų 
jau nebevaldo vienos ar kitos ran
kos, bet vis tik prisidėjo savo dar
beliais. Ten buvo eglė, padaryta iš

Pašnekesys įdomus; jo atidžiai 
klausosi “Čiurlionio" stovyklos 
sesės: A. Slapšytė, R. Plioplytė, D. 
Kerelytė ir J. Jonaitytė. Stovykla 
vyko 1975 m. vasarą Raka miške.

Nuotr. Alg. Grigaičio

Ir seneliai suruošia muges!
Sesės R. Morkūnaitė, L. Raguc

kaitė, R. Ciparytė, L. Trumpic- 
kaitė ir E. Rukšėnaitė su senute 
prie jos pagamintą eksponatą.

“styrofoam” puodelių. Jie buvo 
apklijuoti visokiais makaronais, 
blizgučiais, ir viskas nudažyta 
auksinės ar sidabrinės spalvos 
dažais. Seneliai mums pasakojo, 
kad jiems truko porą mėnesių, kol 
šį darbą baigė.

Prisipirkusios visokių dalykėlių 
iš senukų, važiavom į MacDonald’s 
restoraną pavalgyti. Tą dieną labai 
gražiai praleidom.

Elytė Rukšėnaitė ir 
Ramona Ciparytė 
Birutės dr-vė, 
Hamilton, Canada
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DETROITAS KELIONE iŠ CHICAGOS | 
DETROITĄ

Lapkričio 22 popietę į mašiną 
susėdo šešios linksmos sesės. Nors 
Eglė nesusigaudė, kaip ir kodėl 
važiuoja, po kiek laiko atsigavo ir 
pralinksmėjo. Ji vėliausiai suži
nojo, kad išvyksta į kelionę.

Kelionė šiek tiek prailgėjo, nes, 
lyg tyčia, tuo metu baigėsi 
Michigan-Ohio valstybinių univer
sitetų žaidynės. Ant popieriaus 
lakšto juokais išpaišiau “Chicago 
Bears”, prilipinau prie lango, ir 
važiavome toliau.

Pagaliau atsiradome Detroite. 
Motelyje persirengėme uniformo
mis, vėl susėdome į mašiną ir išva
žiavome į centrą. Manėm, kad su
spėsim į parodos atidarymą, bet 
pasivėlavome. Sugrįžome, apsivil- 
kome pokylio suknelėmis ir išvy
kom į šokius. Buvo labai smagu, 
programa įdomi ir juokinga, bet 
gan ilga.

Po šokių grįžome į savo kamba
rius, bet nenorėjome miego. Išėjo
me pašniukštinėti po hotelį. Jis 
buvo labai gražus. Iš ryto vėl vil- 
komės uniformas, pavalgėme pus

NEW JERSEY
TARPTAUTINĖ EGLUČIŲ

PARODA
Plačiai žinomam Amerikos skau

tų centre - Johnston istoriniame 
muziejuje, North Brunswick, N.J., 
įvyko kalėdinių eglučių paroda. 

N.J. skautai-tės kartu su Alden 
G. Barber (Chief Scout Executive, 
BSA) Tarptautinių eglučių parodos 
atidaryme. '

. Nuotr. v.s. G. Mątonienės

ryčius McDonald’s restorane ir iš
važiavome į 25 metų jubiliejaus 
sueigą.

Sueigoje įvyko apdovanojimai ir 
įžodžiai. Skautai-ės pasipuošę rau
donais, geltonais ir vyšninės spal
vos kaklaraiščiais.

Po visko, kaip įprasta - laužas. 
Jame buvo pasveikinimai ir pasi
rodymai. Tai buvo ilgiausia sueiga, 
kokioje aš esu buvus!

Staiga pakvipo ir daug skanių 
patiekalų. Greit susėdome prie 
stalo ir skaniai pavalgėme.

Dabar atėjo tas laikas, kurio nei 
viena sesė nelaukė - laikas namo. 
Persirengėme daug pamažiau negu 
įprasta ir pasiruošėme kelionei. 
Bet kur gi mūsų vairuotoja sesė 
Vanda? žiūrim - šnekasi su Gabijos 
tunto tuntininke sese Liuda. Jai 
gerai. Liko laiko atsisveikinti su 
visomis ir visais. Atsisveikinusios 
susėdom į mašiną ir išvažiavom 
namo į Chicagą.

Audra Aleknaitė, 
Kernavės tuntas

Muziejaus centre stovėjo gražiai 
išpuoštos trylikos tautų eglaitės, 
kurių aukštis buvo 8 pėdos. Tarp 
tų eglaičių žėrėjo ir lietuviškoji, 

papuošta šiaudinukais. Ją papuošė 
New Jersey skautai ir skautės.

Paroda buvo atidaryta gruodžio 
6 d., ir tęsėsi iki sausio 6 d. Atida
rymą ir pačią parodą plačiai aprašė 
amerikiečių laikraščiai, įsidėdami 
nuotraukų. Jose dažniausiai buvo 
matoma mūsų šiaudinukais pa
puošta eglutė.

Atidarymo proga kiekviena tau
tybė atliko 15 min. trukusią kalė
dinių giesmių programą.

Parodą aplankė virš 5000 ameri
kiečių visuomenės.

Už dalyvavimą eglučių parodoje 
mūsų skautai ir skautės gavo 
pažymėjimą ir medžiaginius ženk
liukus, atsidėkojant už prisidėjimą 
prie Bicentennial programos.

G.M.

Lietuvių eglutė, papuošta N.J. 
skautų-čių, Johnston istoriniame 
muziejuje, BSA centre North 
Brunswick, N.J.

Nuotr. v.s. G. Matonienės
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NORDJAMB - 1975

s.v.v.sl. V. Zinkus

(tęsinys)

Sekmadienį praleidome gana 
laisvai: be jokių didelių įsipareigo
jimų, be įtemptos programos. Buvo 
labai gera po tokių sunkių dviejų 
savaičių. Po pietų nuvykom į 
Ayetrop aplankyti vieną skautą ir 
susipažinti su 400 metų amžiaus 
ūkiu. Farma buvo įspūdinga, nes 
nepakeitusi savo išvaizdos per tuos 
ilgus šimtmečius. Sutikome daug 
skautų, kurie viešėjo apylinkėje. 
Pavaišinti švedų mėgiamiausiu 
gėrimu - kava - sugrįžome į savo 
namus. Pavakaryje dar pasinaudo
jome proga paplaukioti jūroje.

Pirmadienį buvome pakviesti 
vietinių jūrų skautų buriuoti. Iš 
ryto nebuvo pakankamo vėjo, ir 
mūsų laivelis tik taip sau plūdu
riavo. Vėliau gražiai pasitaisė. Iš
buvau visą dieną prie buriavimo, 
padėdamas Baltijos jūroje pave
žioti vieną dalį anglų skautų, pas
kiau kitą. Išvykdavome apie 1 km 
tolyn į jūrą. Nors atstumas ne
mažas, bet jūra buvo negili, - maž
daug 6-7 pėdų. Skautai pasinaudojo 
proga šokti iš laivelio pasimaudyti. 
Vakarienei buvome pakviesti pas 
vietinius skautus jų būstinėje. Ten 
mus ne tik pavaišino, bet ir supa
žindino su švedų tautiniais šokiais. 
Vietinis laikraštis atsiuntė savo 
fotografąfir įamžinome savo buvi
mą. Vakarui ilgėjant, vis rinkosi 
daugiau jūrų skaučių ir nebesu- 
pratome, ar vienetas tikrai mišrus 
ar tik jūrų skaučių.

Antradienį susipažinome su toli
mesne apylinke. Aplankėme Bird 
Ringing and Counting Centrą, 
kuris įrengtas ypatingoje vietoje - 
apsuptas penkių golfo aikščių. Ta 
vieta yra artimiausias taškas nuo 
Švedijos į Daniją. Visi migruojan
tieji paukščiai į P. Europą ar Šiau
rės Afriką skrenda per šią vietovę. 
Praskrenda apie ¥2 milijono 
paukščių kasdien. Lankėmės Fal- 
sterbo Muziejuje. Tai buvo tipiš
kas, mažas apylinkės muziejus; 
bažnyčia 600 m. amžiaus. Pakeliui 

užsukome dar į vieną jūrų skautų 
vienetą, kur pavaišino kava ir sau
sainiais. Galvojau, kad mano šei
mininkės vienetas labai turtingas, 
turėdamas jachtų ir daugel 
“Optimist” klasės dinghys, bet šita 
grupė laikė savo nuosavybe 4T5 ft. 
jachtų ir nemažiau kaip 40 
“Optimists”. Jų būklas buvo pasa
kiškas. Toliau kelionė vędė mus į 
800 metų bažnyčią ir '200 metų 
malūną. Dar aplankėme ir pilį, kuri 
ten stovėjo nuo geležies eros.

Tą vakarą kartu su' kitais skau
tais, kurie viešėjo toje apylinkėje, 
buvome pakviesti vakarienei į 
“William Shakespeare” pub, kuris 
po vieną plytą atvežtas iš Anglijos 
ir atstatytas; ten ir anglišką alų 
pardavinėjo. Praleidome laiką 
lenktyniaudami tarp vietinių gita
ristų ir dainininkų. Mūsų gera 
praktika stovykloje pasitarnavo 
mūsų naudai, ir laimėjome!

Trečiad1-nį vėl išvykome į 
Malmi; šį kartą apsipirkti. Aš va
dinu Malmo miestu, bet švedai 
vadina Malmo. City, nes jis yra 
trečias didžiausias miestas Švedi
joje, nors tėra Derbio miesto 
dydžio, apie 250,000 gyventojų. 
Pietus valgėme mieste ir iš ten nu
vykome į skautų “Summer Cabin”. 
Popietį praleidome skautišku užsi
ėmimu “Nature Trail” ir baigėme 
dieną laužu. Ypač daug dainavome. 
Net, galima sakyti, kilo varžybos.

Išaušo mano paskutinioji šios 
įspūdingos kelionės ir išgyvenimų 
diena. Nesinorėjo atsisveikinti su 
šeimininkais, kurie mane ir mano 
draugą anglą nuoširdžiai globojo. 
Kartu su vietiniais vienetais ir 
skautais stengėsi mums suteikti 
kuo daugiausiai malonumų ir supa
žindinti su kraštu; šiuo atžvilgiu - 
savo likimo gimtine. Bet grįžti 
reikėjo.

Išskridome iš Malmo-Sturup 
International Airport. Iki aerodro
mo buvo vienos valandos kelionė 
nuo “mano namų”. Keliavome gana 
prislėgti. Aerodrome su daina 
atsisveikino visas Derbyshire ir 
Staffordshire kontingentas.

Anglijos pakrantes perskridome 

palei Middlesborough ir pradėjome 
leistis iš 33,000 pėdų aukščio Castle 
Donnington link. Ten laukė šeimos 
nariai, skautų vienetai ir sugrįž
tančių skautų draugai. Vadovai 
atsisveikino su savo skautais ir 
perdavė mums pažymėjimus iš 
Jamborees. Paskutinis prisimini
mas mūsų kompiuterių. Pažymė
jime patvirtinama, kokiuose užsi
ėmimuose skautas dalyvavo ir 
bendradarbiavo.

Baigdamas tariu ačiū skandina
vų kraštams už be galo įdomią 1 
Jamboree, dėkoju savo Baltijos 
švedams už malonią viešnagę ir ' 
švedų jūrų skautams už daugelį 
atmintinų valandų, o visų daugiau
siai dėkoju savam Anglijos rajonui, 
kuris man dovanojo šį laimikio 
bilietą. Kaip žinote, skautui daly
vauti Jamboreeje yra pats di
džiausias deimantas jo skautiš
kame gyvenime. Ačiū visiems, 
kurie padėjote rajonui savo auko
mis. Taip pat nuoširdus ačiū ir 
mano asmeniškiems draugams, 
tėveliams ir Derbyshiro skauti
ninkams.

(Pabaiga)

Baigėme spausdinti brolio V. 
Zinkaus įdomius prisiminimus iš 
Jamboree, įvykusios praėjusiais 
metais Norvegijoje.

Dėkojame mielajam broliui, ge
ram lietuvių skautų reprezentan
tui, pavedžiojusiam mus po toli
muosius skandinavų kraštus. 
Džiaugiamės taip vaizdingai pri
statytu pasaulio skautų sąskry
džiu, kur ir Lietuvai teko bent 
maža kertelė.

Džiugu, kad mūsų broliui daly
vavimas šioje Jamboree buvo tas 
didysis deimantas jo skautiškame 
gyvenime. Nuoširdžiai linkime, 
kad tas brangakmenis žėrėtų 
visame jo gyvenimo kelyje.

Red.
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6842 So. Campbell
Chicago, IL. 60629

MŪSŲ JAUNIAUSIEMS - 
SESYTĖMS IR BROLIUKAMS

s. N. Užubalienė CIBUTĖ IR VILKAS

KDXXSXS^

. Jūs esat džentelmenas! 
Ožys manęs taip meiliai 
Nekalbino nė vienas!

- 0 kaip labai norėčiau 
Čia su jumis pašokti! 
Polkutės nesuspėčiau, 
ča-ča - galiu išmokti!

(laužui, sueigai)

Štai ganosi ožkytė,
Vadinasi - Cibutė:
Ji dar visai mažytė 
Ir dar visai 'kvailutė.

Gražus kad ponas vilkas 
Ji kažkada girdėjo, 
Kad kailis jo kaip šilkas... 
Ir pamatyt norėjo.

Taip kartą, jį sutikus, 
Tolyn visai nebėgo, 
Visas drauges palikus 
Pasakė: ’

- Labas, dėde!

- Sveika, sveika, Cibutė. 
Kokia graži tu ožka! 
Eikš čia arčiau, kvailute! 
Tavęs širdis man troško!

- Kokie smailūs rageliai, 
Ir mėlynos akutės! 
Kaip gyvas nesu matęs 
Kitos tokios cibutės!

Ir vilkas apsilaižė, - 
Ožkienos jis norėjo. 
Aplink Cibutę smaižė 
Ir dailiai šokinėjo.

Ji tarė vilkui bailiai:

Atsakė ožkai vilkas 
Ir... griebė ją į nagą!
Nors kailis jo kaip šilkas - 
Nulaužė Cibei ragą!

Vaje, vaje, Cibutė, 
?ft.kįk tiktai kojos gali! 
Kokia buvai kvailutė, 
Pamilusi vilkelį!

o0^A2^0
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