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Miela Skautininke,

Nepaprastai džiugu matyti Jus naujose pareigose, 
redaguojant mūsų skautiško jaunimo mėnesinį žur
nalą SKAUTŲ AIDĄ; šia proga noriu Jus sveikinti ir 
linkėti sėkmės spaudos darbe.

Su skautiškais linkėjimais,

v.s. Česlovas Kiliulis
Lietuviškosios Skautybės Fondo 
Pirmininkas

Miela Sese Sofija,

Pirmiausiai siunčiu Jums ir visai redakcijai 
pavasariškus sveikinimus ir gražiausius linkėjimus 
Velykų šventėms!

Grįžus iš III PLJ Kongreso į Australiją, aš papa
sakojau apie mūsų susitikimą ir padariau pastabą, 
kad labai mažai mūsų skautų Australijoje prenume
ruoja SKAUTŲ AIDĄ. Tuoj atsirado 7 asmenys, 
kurie užsisakė. Paduodu jų pavardes.

Taip pat bandysiu ragint savo skautes laikraštį 
užsiprenumeruoti ir rašyti į jį, bet su jaunesnėm 
sunkiau.

Viso geriausio!

vyr.sk. pi. Birutė Prašmutaitė-

Gerbiamas Broli Administratoriau,

Gavau Jūsų laiškelį su pranešimu, kad mano 
1976 m. prenumerata jau apmokėta. Noriu, kad Jūs 
prie progos padėkotumėte mano vardu NERINGOS 
tuntui už jų malonumą ir nuoširdžią širdį.

Turiu pastebėti, kad SKAUTŲ AIDAS man labai 
padeda atliekant pareigas - esu vadovė Argentinos 
Lietuvių Centro mažųjų ansamblio. Tai apie 35 vaikų 
grupė. SKAUTŲ AIDE randu praktiškų ir naudingų 
idėjų. Laukiu jo kas mėnesį!

Budėkime! Nelida Zavickaitė, 
Boulogne, Argentina

PADĖKA PILĖNŲ TUNTUI CLEVELANDE

...Mūsų skautukai, nors ir mažai teskaito lietuvių 
kalba, bet su dideliu susidomėjimu laukia SKAUTŲ 
AIDO; tad ačiū Jums už šį padrąsinimą!

Broliškai, Kun. H. Šulcas

Mes, lietuviai skautai ir skautės Brazilijoje, dėko
jame PILĖNŲ tuntui už malonią dovana mums: 
SKAUTŲ AIDO prenumeratą! Pasirašo-

Beatričė Bacevičiūtė 
Silvana Banys 
Nilza Guzikauskas 
Douglas Rudolfo Soldys 
Marine Ap. Bareišytė 
Rosana Jurčiukonytė 
Ana Beatriz Bendoraitytė

Sandra Cristina Mikalauskytė
Artur Pavilionis
Marcia Pavilionytė
Eliane Korsakovaitė
Carlos Alberto Pakalnis
Danutė Silickaitė
Flavio Bacevičius
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Pavasario saulėj su sprogstančiu pumpuru 
Balandy pražysta gražiausia svaja.
Teklesti pasaulyje
Meilė ir džiaugsmas
Taikos globoje.

V. Mykolaitis-Putinas “Balandis”

DIEVUI
TĖVYNEI

ARTIMUI
Iš vargstančios Tėvynės gau

tasis atvirukas.

M ries kurį laiką amerikiečių spaudoje pasirodė 
žinutė, kad vieno berniuko prašymas stoti į skautus
buvo vietinės vadovybės atmestas, kadangi jis nepri
pažino Dievo. Tą sprendimą BSA (Boy Scouts of 
America) centras palaikęs.

Kadangi šis dalykas plačiau pasklido, ir mums taip 
pat svarbus, bandysime įsigilinti į tai, kas tikrai 
įvyko.

Kartais kai kam atrodo, kad amerikiečiai skautai 
nebesilaiko senų skautiškų papročių arba šiaip per 
daug sumoderniškėjo palaidesne tvarka, kaip kad 
lordo Baden-Powellio buvo nustatyta. Netrukus įsiti
kinsime, kad pagrindai dar sveiki ir tvirti.

Iš tikrųjų, nauja banga pasisakymų apie skautybės 
pagrindus perėjo pro skautiškąją spaudą, tartum visa 
organizacija būtų sukrėsta ir pajutusi, kad vėl atėjo 
laikas aiškiai pasisakyti, ko skautai laikosi.

Rumford Pointo Maine Kongregacijos bažnyčios 
vilkiukų vadovai pastebėjo, kad vieno vilkiuko pra
šyme stoti į skautus įžodžio tekste žodis “Dievas” 
buvo išbrauktas. Tuo reikalu vadovai kalbėjosi su 
berniuku ir jo tėvais (berniukas NEBUVO kompro
mituotas jo draugų akivaizdoje, kaip kai kas skelbė!).

II

JAV skautų charta ir nuostatai laikosi to principo, 
kad joks sąjungos narys negali subręsti geriausiu 
piliečiu, nepripažindamas savo pareigos Dievui.

BSA pripažįsta, kad gali būti daug puikių jaunų 
žmonių, anksčiau minėto berniuko ir jo tėvų vien
mečių, ir kad jie turi teisę laikytis savo pažiūrų. Bet 
gi tie, kurie nesutinka su BSA pažiūrom, neturėtų 
bandyti lenkti BSA atsisakyti principo, kurio skautai 
seniai laikėsi ir kurį tebelaiko pagrindiniu ir svarbiu 
jų nariams.

BSA pareiškia, kad iš ieškančio įstoti reikalauja
mas išpažintas tikėjimas Aukščiausiąja Būtybe. 
Tikybiniai aiškinimai ir mokymai laikomi atitinkamų 
institucijų, kurioms nariai priklauso, atsakomybe. Jei 
kuris berniukas nepriklauso religinei institucijai, 
interpretacijos ir mokymai yra jo tėvų reikalas.

III

Kad geriau išsiaiškinus šiuos principus, naudinga 
išgirsti, ką BSA žurnalas “Scouting” rašė prieš kurį 
laiką.

BSA laukia iš savo nario, kad šis prisiimtų religi
nius principus, išreikštus Charta, Skautais, Skautų 
Įžodžiu ir Įstatais, Vilkiukų Pažadu, Skautų Vyčių 
kodeksu ir tuo, kas atspausta prašymo lape įstojant.

Liečiama - tikėjimas Dievu, pagarba Dievui, atliki
mas religinių pareigų ir pagarba kitų žmonių įsitiki
nimams.

Pareiga Dievui ir savo kraštui visuomet buvo 
pagrindinė neginčijama JAV skautų doktrina. Ka
dangi stojimas į sąjungą yra savanoriškas, tai jauni
mas, kuris negali laikytis šių principų, arba pats išsi- 
braukia iš sąrašų, arba neturi įstoti - juk prievartos 
nėra!

Maino įvykiai buvo svarstyti ir JAV Skautų Vy
riausiojoj Taryboj Brunswicke, N.J. Taryba palaikė 
Rumford Pointo vilkiukų vadovų sprendimą nepri-
imti kandidato į vilkiukus dėl to, kad jo prašymo lape 
buvo išbrauktas žodis “Dievas”. L1YTU .'C S 

NA-. C’-'A :N:
M MAŽVYDO 
p lOT I\A

BSA nenustato nei kas sudaro tikėjimą Dievu, nei 
religinės praktikos. Religinis instruktavimas yra 
tėvų ir religinių institucijų, kurioms narys priklauso, 
funkcija. Nereikalaujama, kad įstojąs būtinai pri
klausytų tikybinei organizacijai arba asociacijai. Ta
čiau BSA skiria didelės reikšmės ir aiškiai skatina 
priklausomumą bažnyčiai ir sinagogai ar kitai kuriai 
tikybinei asociacijai ir dalyvavimą jų tikybinėse pro
gramose ir veikime.

BSA gerbia konstitucinę laisvę tų, kurie prakti
kuoja tikybą kaip asmenys, nors formaliai nepri-
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Tarnaujame DIEVUI, TĖVYNEI 
IR ARTIMUI. Kernavės tunto 
Mirgos dr-vės sesės tunto vėliavos 
palydoje. Iš k. į deš.: G. Remei- 
kytė, M. Rimavičiūtė ir R. Rasų- 
tytė.

J. Lintako nuotr.

klausą organizuotai tikybinei institucijai.
Savo ruožtu tikybinės JAV institucijos iškelia BSA 

nuopelnus už tai, kad jaunimas skatinamas dalyvauti 
organizuotam religiniam veikime.

Jei berniukas sakosi priklausąs kokiai nors religi
nei grupei, apie jį turėtų būti sprendžiama pagal tos 
grupės standartus.

IV

Šia proga, gal būt, naudinga susipažinti su BSA 
oficialia laikysena VĖLIAVOS reikalu.

Visi BSA nariai, kurie yra JAV piliečiai, saliutuo
dami gerbia vėliavą. Narys, kuris saliutu nepagerbia 
vėliavos, nepatenkina nario įsipareigojimo. Tokiu 
atveju jo vienetas arba globėjas neturi kitos išeities, 
kaip siūlyti, kad to nario registracija nebūtų atnau
jinta.

Nors paskutiniu laiku amerikiečių skautybėje daug 
kas pasikeitė, dauguma žmonių sutinka, kad tie pasi
keitimai buvo reikalingi ir naudingi. Tačiau didesnė 
pasikeitimų dalis buvo surišta su programa^ o ne su 
skautybės pagrindinėmis vertybėmis, būtent, BŪDO 

UGDYMU, PILIETIŠKUMO lavinimu, FIZINIU pa
siruošimu, PROTO budrumu bei ĮSIPAREIGOJIMU 
tiems dalykams, kurie yra branginami. Dėl šių pa
grindinių vertybių skautų judėjimas taip ryškiai pri
sidėjo prie Amerikos gyvenimo.

Šiuolaikinė vadovybė nenumato šių pagrindinių 
vertybių keisti.

Trumpai peržvelkime savo Skautų Sąjungos rei
kalus.

Amerikiečiai turi nevien savanorius vadovus. Jie 
tiki, kad pagrindiniai tunto ar vieneto vadovai turi 
būti SKAUTAVIMO SPECIALISTAI, kad jie visą 
savo laiką galėtų skirti skautiškajam darbui. Naujus 
vienetus steigiant, BSA vadovybė pirmiausia žiūri, 
ar yra tinkamų SUAUGUSIŲ vadovų. Tokia tvarka, 
aišku, pavydėtina, nes ji išriša daugybę problemų.

Lietuvių skautų tikybinės praktikos reikalai aiš
kūs, nes Sąjungos nariai visi krikščionys - katalikai ir 
evangelikai. TARNAUTI DIEVUI yra garbė ir 
džiaugsmingas būdas dėkoti Jam už gyvybę ir gyve
nimą. Tai vienas iš pačių skautybės pagrindų; ištrau
kus tą ramstį, pašlytų ar net sugriūtų visas pastatas.

TARNAUTI TĖVYNEI lietuviui- reiškia tarnauti 
tėvų kraštui Lietuvai. Be nuoširdaus lojalumo gyve
namajam kraštui dar esame giliai įsipareigoję pa- 
vergtajai Tėvynei, kurios prisikėlimu tikime, nors 
dangus tuo tarpu ir atrodytų labai juodas.

Dabar, kada taip daug kalbama apie žmogaus 
ieškojimą savo tapatybės, to, kas esi, ir kada kiekvie
nam pripažįstama teisė laikytis savo grupės tradicijų 
bei savitumų, LIETUVIAI TURI TVIRTUS SAVO 
PAGRINDUS: ilgą tautos istoriją, seną, įdomią 
kalbą, savitą kūrybą ir didelį įgimtą potencialą 
ateičiai.

Nors ir giliai “amerikietiškame gyvenime” pasken
dusiam lietuviui akys nušvinta, pamačius trispalvę, 
lietuvių liaudies meno dalykus, išgirdus lietuvišką 
dainą. Jei kas nors piktai išsitaria apie lietuvius, toks 
“nubyrėjęs” tautietis stoja piestu.

Daug yra labdaringų arba lavinančių jaunimą są
jungų, bet Skautų Sąjunga tuoj iš jų išsiskiria, atvirai 
skelbdama savo credo. Kiekvienas, kuris prašosi pri
imamas, turi prisiimti TARNAUTI - ne vergauti, bet 
tarnauti - pirmiausia Dievui, Tėvynei ir Artimui - ir 
viskuo siekti pilnutinio žmogaus. Juo daugiau įdeda
ma, tuo daugiau laimima.

Įstojant duodami pažadai. Po to atliekama marga, 
įdomi ir visiems naudinga kelionė, kuri galų gale 
keleivį nuveda namo, į išeities tašką.

v.s. 0. Saulaitienė

SEK SKAUTU GLOBĖJĄ ŠV. JURGĮ; 
NAIKINK PIKTA PASAULYJE, 
O PIRMIAUSIA - PAČIAM SAVYJE

VI-SIS SKAUTU ĮSAKYMAS
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VEIKĖJAI:

I- oji pasakotoja
II- ji pasakotoja 
Geltonas Margutis 
Žalias Margutis 
Raudonas Margutis 
Dalytė

I- JI PASAKOTOJA:

Ankstų Velykų rytą, kai dar 
miega pilki vyturiai savo lizde
liuose, kai laukuose taip tylu, kad 
girdėt kaip ant šakelės svyruoja 
gelsvas alksnio žirginys, staiga 
toli, toli sudarda mažyčiai ratukai. 
Jie darda keliu vis artyn, artyn. 
Kas drumsčia Velykų ryto tylą? 
Kas ten atvažiuoja tuo dardančiu 
vežimėliu? Na, kas gi kitas, jei ne 
Velykė, geroji Velykų senutė, 
kuri dalina gražiausius margučius 
geriems vaikams. Štai, ji jau visai 
arti! Tulpių raštais išrašytas jos 
dailutis vežimėlis ir pilnas pri
krautas margučių. Koks jų gražu
mėlis, koks įvairumėlis!

II- JI PASAKOTOJA:
Vežimėlį traukia kiškis,
Nuo sunkumo net išblyškęs, 
O pati gera Velykė 
Ant pirštelių eina tykiai.
Prie kiekvieno lango stoja, 
Greitai rankele pamoja, 
Išrenka marguti dailų - 
Nei per buką, nei per smailų, 
Ir palieka ant palangės 
Savo dovanėlę brangią.
Džiaugsis tie geri vaikučiai, 
Kad aplankė juos margučiai.

I- JI PASAKOTOJA:

Taip ir keliauja geroji Velykė 
nuo lango prie lango, dalindama

T1RYS MARGUČIAI

[Velykinis vaizdelis]

savo margiausius margučius. Štai 
dar vienas namelis. Dar vienas 
langelis. Kas ten taip saldžiai už to 
langelio miega?

II- JI PASAKOTOJA:

Miega ten gera Dalytė, 
Nors maža, bet jau paukštytė. 
Ji skautuke pavyzdinga - 
Linksmo juoko jai nestinga. 
Lanko sueigą kiekvieną, 
Mamai padeda kasdieną, 
Gerą mazgą rišti moka, 
Mikliai per virvutę šoka.
Ji lietuviškai dainuoja, 
Skaito, rašo ir skaičiuoja. 
Ji verta dailaus margučio, 
Išrašyto, nemažučio!

I- JI PASAKOTOJA:

Iš tikrųjų! Velykė padėjo Dalytei 
ant palangės net tris gražiausius 
margučius. Dar- dar- dar subildo 
rateliai, strykt- strykt liuoktelėjo 
kiškis ir pranyko, kaip linksmas 
sapnas. 0 gal sapnas tai ir buvo? 
Bet ne, ant palangės šviečia trys 
margučiai: ‘geltonas, žalias ir 
raudonas. Paklausykim, ką jie 
šneka, belaukdami, kol Dalytė 
nubus.

GELTONAS MARGUTIS:
Ei, broliukai, pažiūrėkit, 
Koks esu geltonas!
Ir didžiausiu tulpės žiedu 
Žydi mano šonas!

ŽALIAS MARGUTIS:

Nesigirki, nesigirki, 
Aš vistiek gražesnis: 
Esu žalias, todėl akiai 
Dvigubai meilesnis.

Čia saulutės, čia danteliai 
Vašku išrašyti!
Mirga, marga mano šonai, 
Juostom iškaišyti.

RAUDONAS MARGUTIS:

Mano veidas kaip saulutės, 
Nes raudonas aš margutis. 
Čiulba paukščiai nematyti, 
Adatėle išbraižyti.

VISI TRYS KARTU:

Kiekvienas mūsų savaip gražus, 
Nėra gražesnio už mus visus. 
Geltona, žalia ir raudona - 
Pažvelgt į mus labai malonu, 
Ir šitos spalvos, be kalbos, 
Patiks vaikučiams Lietuvos.

I- JI PASAKOTOJA:

Š-š-š, margučiai! Nutilkit! 
Velykų varpai jau ima skambėti, 
saulutė įspindo į langą, ir jau 
bunda Dalytė. Plečia, trina mie
guistas akis. Kas ten už lango 
marguoja, kas ten, Dalyte? 
Greitai šok ir žiūrėk, ką tau paliko 
Velykė.

DALYTĖ:

Trys margučiai, trys gražučiai 
Man Velykės dovanoti!
Ir taip puikiai išrašytų
Dar reikėtų paieškoti. '

Štai geltonas lyg puriena,
O štai žalias lyg pievelė,
Na, o ten skaistus raudonas, 
Tartum rytmečio saulelė.

Kiek čia tulpių, kiek juostelių, 
Kiek eglučių, kiek žieaelių! 
Kiek paukštelių išbraižytų, 
Kiek ratukų išrašytų!

Lietuvaitei man mažytei
Tie margučiai nudažyti.
Ar ne puikūs margi raštai -
Jie visi iš mūsų krašto!

Sesė N.
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DAILININKAS 
ANTANAS RŪKŠTELĖ -

X

PIRMOSIOS VILNIAUS
SKILTIES SKAUTAS

Xjruo metu lietuviškosios skauty- 
bės pradžios data - 1918 metai - 
atrodo įvykiu, siekusiu kažin 
kokius tolimus, senelių gyventus, 
laikus. Ar tikrai taip? Štai mūsų 
brolis dailininkas Antanas Rūkš- 
telė buvo vienas pirmųjų Vilniuje 
skautų, pirmojoje Lietuvos skautų 
skiltyje, vadovaujamoje Petro 
Jurgėlos - mūsų Įkūrėjo. Nežiūrint 
prabėgusio 57 m. tarpo, dailininkas 
vis dar budi, daug tapo, veikliai 
reiškiasi visuomeniniam gyvenime. 
Mįslė - kaip jis sugeba išsilaikyti 
galingoje laiko srovėje dar vis toks 
žvalus, tebeplanuojąs naujus už
mojus, vykdąs naujus darbus, 
artėdamas prie 70 m. amžiaus 
sukakties.

Paklaustas, ar anuomet gražiai 
sudygęs skautiškosios lelijos dai
gelis tebežydi jo širdy iki šiol, Ant. 
Rūkštelė nusišypso. Gali matyti, 
kaip jis mintimis nusikelia į anas 
pirmąsias skautavimo dienas ir ima 
pasakoti apie save:

- Gimęs 1906 m. spalio 22 d. De
gučiuose, Zarasų apskr. Mano 
gimtinė - tarp kalvų, ežerų ir miš
kų. Tėvai buvo mažo žemės sklypo 
savininkai. Pradžios mokyklą bai
giau Petrapilyje, Rusijoje (ten 
mūsų šeima karo metu gyveno).

Su tėvais grįžęs į nepriklausomą 
Lietuvą, Vilniuje pradėjau lankyti 
Vytauto Didž. gimnaziją, kurion 
kelelis buvo tolimas - kasdien 
atlikdavau 12 km. žygį. Sunkios 
pokario sąlygos, kasdieninis maisto 
trūkumas vis dėlto neatitraukė 
manęs nuo užsibrėžto tikslo - 
šviestis, siekti aukštojo mokslo ir 
piešti, piešti... Gimnazijos mokslą 
tęsiau Zarasuose ir Utenoj. Baigiau 
gimnaziją Kaune ir tuoj įstojau į 
Meno mokyklą. Ją baigęs, išėjau 
savanoriu atlikti karinės prievolės. 
Ka’ro mokyklą baigiau jaun. leite
nanto laipsniu. 1934 m. vasarą 
buvau apdovanotas švedų kara

liaus Gustavo Vazos II laipsnio 
ordinu už kultūrinį bendradarbia
vimą. Tų pat metų rudenį gavau 
švedų Baltijos Instituto (BAL
TIŠKA INSTITUTET) stipendiją į 
etnologijos ir muziejininkystės 
kursus. Iš jų grįždamas, turėjau 
progos pamatyti ir pastudijuoti

Suomijos, Estijos ir Latvijos kul
tūrinio darbo laimėjimus.

1931 m. įstojau į Vytauto Didž. 
Un-to humanitarinį fakultetą, pa
sirinkęs Lietuvos istoriją pagrin
diniu dalyku, o filosofijos sistemų 
grupę - antruoju. Baigęs šį kursą, 
perėjau į Vilniaus Universitetą, 
kuriame buvo įsteigta meno 
katedra.

Nepriklausomos Lietuvos laikais 
turėjau daug progų meno žinių 
semtis užsienyje; Švietimo ir Už
sienio Reikalų ministerijos buvo 
pasiuntusios mane į Stockholmą 
(Švedijoj) ir Luebecką (Vokietijoj). 
Privačiai meno tyrinėti - studijuoti 
važiavau į Prancūziją, Italiją, 
Daniją, Vokietiją, Belgiją, Olan
diją.

Teko ir spaudos darbą pažinti ir 
visuomeninėj veikloj pajudėti. Dar 
V-je klasėje būdamas, redagavau 

gimnazijos laikraštį “Pirmuosius 
žingsnius”. Kaune gyvendamas, 
rašiau eilėje dienraščių bei žurnalų 
apie lietuvių liaudies meną.

Mano kryptis mene yra realis
tinė (ne natūralistinė), kaip ir visas 
pasaulis su jame gyvenančiu žmo
gumi yra realybė. Aš esu be sąlygų 
priešingas visiems iškrypimams 
meno vardu. Mano pamilta realis
tinė kryptis leidžia mąn įjungti ir 
simbolizmą. Todėl esu sukūręs 
nemaža mūsų gyvenamąjį laiką ir 
jo dvasią atspindinčių kūrinių, kaip 
antai: XX amžiaus garbė ir gėda, 
Taikos konferencijos užkulisiuos, 
Dialogas ir kt.

Dalyvavau daugelyje sudėtinių 
meno parodų; ruošiau ir individua
lių parodų Lietuvoje, Vokietijoje, 
Australijoje, JAV.

Į klausimą, kur impulsas kūry
bai, brolis A. Rūkštelė atsako:

- Nepamirštama Lietuvos trage
dija, mūsų tautos kančios ir Nepri
klausomos Lietuvos vizija duoda 
jėgų ir noro kurti tai, kas gyvas
tingai surišta su kiekvienu lietu
viu, o tuo pačiu ir su Lietuvos 
žeme. Gi laisvųjų valstybių aklu
mas mane skatina kurti tokius 
paveikslus kaip “XX amžiaus 
garbė ir gėda” ir kt. Šios mūsų 
dienų tragediją liudijančios temos 
įjungia į save ir Lietuvos likimą.

Šioje vietoje reikėtų pridėti, kad 
dailininkui Ant. Rūkštelei kuriant 
Lietuvoje, jo gimtųjų Zarasų 
apylinkių grožis su ramiais, mels
vais ežerais, įsispraudusiais tarp 
pušynų, buvo lyg kokia dailininko 
etiketė. Jo kūrinių parodose žiūro
vai grožėte grožėdavosi lyg pačioje 
gamtoje matomais pušų kamienais, 
kurių kiekvieną skują, atrodo, 
jautei savo pirštuose - sausą ir 
sakais aplipusią saulės spindulių 
aplietame pušyne. Kitur vėl - 
auksinės rugių gubos, nutysusios 
ežero pakrašty. Tai gražiai, 
idiliški Lietuvos kampeliai. Meilę 
jiems mūsų brolis dailininkas išsi
vežė kartu, kai turėjo palikti savo 
kraštą. Tą meilę savo širdy ir 
tebesinešioja; netilpdama ji išsi
lieja jam drobėje, džiugindama 
realistinį meną mėgstančiųjų akį.

Skautiškąją veiklą prisiminda
mas, dailininkas pasakoja:
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- Skautu tapau 1918 m. rudenį 
Vilniuje. Čia kartu gyveno ir tą 
pačią Vytauto Didž. gimnaziją 
lankė ir trys broliai Jurgelevičiai- 
Jurgėlos: Petras, Kostas ir Julius. 
Tuo metu ir prasidėjo pirmosios 
skautų skilties kūrimas. Tai skilčiai 
priklausiau ir aš. Su mumis, jau
naisiais, daugiausiai dirbo Julius 
Jurgėla. Labai teigiamai mus veikė 
jo geras, malonus charakteris ir 
stipri valia.

Gyvendami kartu bendrabutyje, 
laisvalaikį paįvairindavome skau
tiškais užsiėmimais. Šiame kun. V. 
Liegaus išlaikomame bendrabutyje 
kariška drausmė puikiai jungėsi su 
skautiškos veiklos metodais. Be
veik kas vakarą žaisdavome Kimo 
žaidimą, stengdamiesi atspėti vo
keliuose sudėtus daiktus iš jų 
kvapo. Buvo naudojami maisto 
gaminiai, įvairūs augalai, vaista
žolės.

Labai mėgome ir vadinamąją 
sakalų gimnastiką. Ji buvo įdomi, 
sudėtinga - mokėjom 14 skirtingų 
jos veiksmų. Gimnastikuodavomės 
pianinu grojant atitinkamą maršą. 
Pavaduodamas kitus, ir aš turė
davau skambinti.

Žvėryno miške esame praleidę 
daug valandų “manevruose” su 
“priešu” vienoj ar antroj pusėj. 
Suradę nuo karo užsilikusių šovi
nių, darydavomės mažas granatas, 
jas naudodami puolimų ar gyni
mosi metu. Kartą mano draugas 
uždegė tokią granatą ir užsimojo 
mesti ją priešo pusėn. Uždelsus iš
mesti, ji sprogo mano panosėj; 
draugo pirštai šiek tiek nukentėjo, 
o man į veidą pabiro parako trupi
niai. Bet sužeidimas nebuvo di
delis.

Mokėjome rišti visus mazgus, 
atpažinti sutartinius ženklus ir 
naudotis Morze. Ruošdavom ir 
tolimesnes iškylas (dažniausiai į 
Trinapolio miškus ar prie Žaliųjų 
ežerų). Ten būdavo vykdomi prak
tiški ženklų atpažinimai, žygiavi
mai jų nurodyta kryptim, ryšių 
palaikymas, vietovių suradimas. 
Taip bėgo gražios jaunystės dienos 
skautiškoje dvasioje. Išvykęs iš 
Vilniaus, skautu buvau savo dvasia 
ir darbu; jokiam vienetui priklau
syti neturėjau sąlygų. Mano prie

saika - Dievui, Tėvynei ir Artimui - 
nėra užmiršta ar išblukus. Prie
šingai - ji yra mūsų tautos kančio
mis sustiprinta, užgrūdinta.

LSS švenčiant 50 m. sukaktį, 
Chicagoje buvau apdovanotas 
ordinu Už Nuopelnus. Los Angeles 

Antano Rūkštelės tapybos darbai 

gyvendamas darbavausi su akade
mikais skautais.

1929 m. išleista mano knyga 
“Lietuvių tautodailė”. Nuo 1936 m. 
būdamas Vytauto Didž. Kultūros 
muziejaus etnografinio skyriaus 
vedėju, parašiau darbą - naują
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teoriją apie lietuviškų kryžių kilmę 
ir jų formų plėtotę. Kita mano 
studija - “Lietuvių liaudies staty
bos formų susidarymas ir jų prie
žastys”. Šis darbas atspausdintas 
muziejaus metraštyje 1940 m.

Šiuo metu stengiuosi baigti pra
dėtą didelį darbą - knygą apie 
meną; joje klausimai nagrinėjami 
visai nauja šviesa ir nauja santykių 
sąranga su žmogumi.

Lietuvą palikus, teko gyventi 
Vokietijoj, Australijoj, Los Ange
les, Chicagoj. Dabar gyvenu Flori
doj. Visur veikiau prisidėdamas 
savo darbu, paskaitomis, iniciaty
va, kuriant vieną ar kitą vienetą. 
Teko būti įvairiose valdybose pir
mininku ar nariu. Dažnai būdavo 
sunku surasti laiko viskam, tačiau 
gyvenimas iš žmogaus daug reika
lauja. Reikia stengtis.

***

Nuo 1972 m. vasaros dailininkas 
Ant. Rūkštelė gyvena ir veikia St. 
Petersburge, Floridoj. Tebesekąs 
tą patį, visą gyvenimą jam kryptį 
rodžiusį, skautiškąjį kelio ženklą - 
Šiuo Keliu eik. Tuo tiesiu Lietuvos 
keliu brolis Antanas ir tebežy- 
giuoja.

Štai ką girdime jį iš ten beta
riantį:

- Klausiate, ką patarti ar palin
kėti mūsų jauniesiems broliams ir 
sesėms? Ar dar yra tokių, kurie 
mėgtų patarimus? Jiems, kaip 
skautams, norėčiau pasakyti: di
delėmis raidėmis įsirašykim į savo 
širdis DIEVUI, TĖVYNEI IR 
ARTIMUI!

Mielajam mūsų Broliui dailinin
kui Antanui Rūkštelei šiais, jam 
jubiliejiniais, metais, linkime dar 
daug lietuviškom ir visuomeniš
kom temom nutapytų drobių ir 
visuojnenišku darbu įprasmintų 
metų.

ŠŪKIS

DAINOS SKRENDA PER GIRIAS, 
GAL JOS LIETUVĄ SURAS!

POETĖS KAMBARYJE

MANO VAKARAS

Tylus, kaip tvenkinio vanduo, kur gluosniai mirko 
Šakų užsnūdusių pavytusius lapus.
Mano širdis nei džiaugės, nei pravirko, 
Nes ilgas vakaras man bus.

Iš lėto grimsiu į jo vėsą minkštą. 
Palikusi medžius su paukščių giedančiais lizdais 
Ir ošiančią prie vartų aukštą vinkšną, 
Kurios viršūnėj suposi mano žvaigždė kodais...

Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė 
"Mano vakaras"

indais tokia nostalgiška nuo
taika nuspalvintus posmus kūrė 
mūsų sesė v.s. Juoze Vaičiūnienė, 
buvusi LSS Vyriausia Skautininke. 
Vasario 29 d. Chicagoje buvo mini
mos antrosios jos mirties metinės, 
o kovo 7 d. Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje buvo iškilmingai 
atidarytas poetės vardu pavadin
tas kambarys, kuriame eksponuo
jami jos turėti baldai,-audiniai bei 
kiti jos kruopščiai rinkti suvenyrai. 
Muziejaus lankytojus čia domins ir 
visi J. Augustaitytės-Vaičiūnienės 
poezijos rinkiniai, publicistika. Šis 
kambarys, įruoštas poetės arti
mųjų ir muziejaus vadovybės rū
pesčiu, ilgą laiką mums primins

Chicagos lietuviškaisiais keliais 
keleliais žygiavusią mūsų sesę - 
veteranę, palikusią juose ryškias, 
neužželiančias pėdas, o viršum jų - 
besisupančią savąją žvaigždę...

sj

MANO IŠKYLA
Man patinka eiti iškylon. Mes 

einam pas sesę Rūtą. Rasa taip pat 
visada ateina. Iškyloj mes ieškom 
margučių.

Erika Aleksiūnaitė
Nerijos tuntas, 

Ventos laivas

Piešė Rasutė I. 
Kernavės tuntas, 
Dubysos dr-vė.
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PASAULIO
I SKAUTU

RATE

KORĖJIEČIU GERASIS 
DARBELIS

Praėjusį rugsėjį, kada Korėjoje 
švenčiama derliaus diena-Chuseok, 
Seoulo skautų draugovė aplankė 
Salvation Armijos išlaikomų našlai- 
tyną, kartu su savim atsigaben
dama 25 dėžes dovanų: batų, dra
bužių, maisto ir saldumynų. Skau
tai praleido vakarą su našlaičiais, 
kartu su jais žaisdami, mokydami 
dainų ir kt.

Šiai našlaityno iškylai draugovė 
ruošėsi net du mėnesius. Jie sueigų 
metu dirbo, gamino įvairius daly
kėlius, kitas prekes supirko 
didmenų krautuvėje, o kai viskas 
buvo sutelkta, broliai paskelbė 
korėjietišką mugę, kurios metu 
uždirbta 175,500 wonų (358 dol.). 
Už šiuos pinigus ir buvo nupirktos 
dovanos našlaityno vaikams.

Korėjos skautai gyvuoja jau 54 
metus.

KAIP SKAUTAVIMAS 
GYVUOJA 

"SENAJAME PASAULYJE"?

Kaip skautavimas gyvuoja “se
najame pasaulyje”? Europa, pa
saulinės skautybės lopšys, dar vis 
tebėra judri savo skautiška veikla. 
Šiuo metu skautiškas judėjimas 
ten vyksta 24 valstybėse, kurios 
apima 48 skautų sąjungas, o šios 
bendrauja 22 skirtingomis kal
bomis.

Žvelgiant į jų veiklos metodus, 
matome dvi linkmes: prancūzišką 
sistemą ir britišką. Su prancūzų

Malonu, kai gali padėti artimui - 
vykdyti savo skautiškąjį pasižadė
jimą. Korėjiečiai skautai apdova
noja vieno Seoulo našlaityno 
gyventojus Derliaus dienos proga.

Nuotr. iš “World Scouting" 
žurnalo

sistema žengia Ispanija, Prancū
zija, Šveicarija, Italija, Vokietija, 
Belgija ir Olandija, o vadinamą 
britišką sistemą seka Europos 
šiaurinės valstybės, Anglija bei 
pietiečiai: Portugalija, Graikija, 
Kipras ir Turkija.

Prancūziškoje sistemoje skautai 
suskirstyti į vilkiukus (8-10 m.), 
jaun. skautus (11-13), skautus 
14-17) ir vyčius (nuo 17 m.). Šios 
sistemos vadovai įsitjkinę, kad 
tokie metų tarpsniai tiksliausiai 

atitinka natūralų berniukų grupa
vimąsi. Veikla vyksta mažais 
būreliais arba skiltimis; atitinka
moje sekcijoje vykdomos amžiui 
pritaikytos įvairios pratybos, spe
cialybių siekimas ir pan.

Britų sistemoje, pvz., Anglijoje, 
yra tik trys skautavimo grupės: 
vilkiukai (8-11 m.), skautai (11-16) 
ir vyresnieji “venture” skautai 
(16-20). Kiekviena šaka turi griež
tokai nustatytą programą, kurią 
įvykdžius, suteikiamas baigimo 
žymuo. Aukščiausias žymuo, kurį 
gauna “venture” skautai, yra 
karalienės ženklas - Queen’s Scout 
award.

Anglų metodas tebesilaiko tra
dicinės skilčių sistemos; teigiama, 
jog skiltis labiausiai atitinka pa
grindinį visuomenės vienetą - 
šeimą.
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5PKIMMI
TARYBOS PIRMININKE AR 
PIRMUOS PIRMININKĖ?

Anksčiau tūli kalbėtojai (ir ko
respondentai) įvairių skautiškų 
progų metu klaidingai vartodavo 
mūsų sąjungos aukščiausio parei
gūno titulą. Vadindavo Pirmijos 
Pirmininku, o ne Tarybos Pirmi
ninku.

Taigi, dabar (po Suvažiavimo 
pasikeitus aukščiausiajai vado
vybei) turime naują Liet. Skautų 
Sąjungos Tarybos Pirmininkę, bet 
ne Pirmijos Pirmininkę. Ji pasi
renka du Tarybos Vicepirmininkus 
(ar Vicepirmininkes): sekretorių ir 
iždininką. Ir jie yra Tarybos Vice
pirmininkai, bet ne Pirmijos Vice
pirmininkai.

BROLIJA, SESERIJA...
Kai kurie Amerikos rytinio pa

kraščio korespondentai savo žinu
tėse mėgsta naudoti šiuos išsireiš
kimus: Atlanto Rajono Seserija, 
Atl. Raj. Brolija. Sąjungoje turime 
tik LSB - Liet. Skautų Broliją ir 
LSS-ją - Liet. Skaučių Seseriją. 
Atlanto Rajonas neturi savo atski
ros Brolijos ar Seserijos. Tiksliau 
būtų sakyti Atlanto Rajono broliai 
ir sesės; LSB Atlanto Rajonas, 
LS Seserijos Rajonas.

L.K. Religinės Šalpos Rėmėjų 
Vyriausioji Valdyba prašo aukų. 
Aukas siųsti: L.K. Religinė Šalpa - 
Lithuanian Cath. Religious Aid, 
64-09 56th Rd., Maspeth, N.Y. 
11378 arba L.K. Religinės Šalpos 
Rėmėjai - Lithuanian Cath. 
Religious Aid Auxiliary, 6825 So. 
Talman Ave., Chicago, Ill. 60629,

VYTIS, VYTIES IR VYTIS, 
VYČIO...

Kitas dažnai painiojamas žodis 
yra vytis. Sąjungoje turime skau
tus vyčius, akad. skautai leidžia 
žurnalą MŪSŲ VYTĮ, Kaziuko 
mugėms liejame gipso ar plastma
sės vyčius. Pakalbėkime, kaip ir 
kur šį žodį vartoti.

Peržiūrėjęs įvairią literatūrą, 
radau šias skirtybes:

1. vytis (kilm. vyties) - karklo ar 
kito medžio šakelė, vytelė.

2. vytis (kaip ir pirmas žodis) - 
keli senovės lietuvių kariai - raiti - 
žvalgybos, pasiuntinybės ar ki
tiems tikslams.

3. v'ytys - daugiskaita pirmo ir 
antro.

USA.
Aukoja kiekvienas pagal išgales. 

Nariai rėmėjai aukoja metams ne
mažiau kaip 5 dol., amžinieji nariai - 
100 dol. ir mecenatai - 1000 dol.

Visiems aukotojams išduodami 
kvitai, ir jų aukos Amerikoje yra 
atleidžiamos nuo federalinių mo
kesčių.

4. vytis - senovės lietuvių raitas 
karys (plg. riteris).

5. Vytis - Lietuvos valstybės 
herbas nuo XV šimtmečio.

6. vočiai - ketvirto ir penkto 
daugiskaita.

Taigi, kalbėdami apie akad. 
skautų žurnalą, sakome, kad tai 
MŪSŲ VYČIO )ne Vyties) žurna
las; skautas vytis duoda skauto 
vyčio įžodį; į švarko atlapą įsise
game vytį, bet ne vytelę ar vytukę. 
Nepeiktinas žodis būtų ir vyčiukas. 
Nepriklausomoje Lietuvoje nusi
pelniusiems žmonėms būdavo tei
kiamas Vyčio Kryžiaus ordinas.

brolis Zū

Kas vejasi garbę, 
nuo to garbė bėga.

Rytiečių išmintis
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v.s. Antanas Saulaitis, tris 
kadencijas buvęs LSS Tarybos 
Pirmininku.

ps. Algio Paužuolio nuotr.

ATSISVEIKINANT
IR SVEIKINANT

Nuoširdžiai sveikindamas iš
rinktąją naująją LSS Tarybos 
Pirmininkę v.s. Lilę Milukienę, jai 
linkiu sėkmės ir laimės, apsiėmus 
šias pareigas, ir tuo pačiu kreipiuos 
į visus Brolius Vadovus ir visas 
Seses Vadoves - padėti visa kuo:

Kad lietuviškoji skautybė nenu
trūkstamai žydėtų ir

kad mūsų Lietuvių Skautų Są
junga būtų šviesus žiburys lietuvių 
jaunimui žengti tikrais gyvenimo 
keliais.

Dėkui!
Budžiu

Jūsų

v.s. Antanas Saulaitis, 
Lietuvių Skautų 

Sąjungos Tarybos 
(1967-69,1970-72,1973-75) 

Pirmininkas

Naujai išrinkta LSS Tarybos 
Pirmininkė v.s. Lilė Milukienė, 
tada buvusi Skaučių Seserijos 
Vyriausia Skautininke, savo apsi
lankymo Chicagoje proga.

Plikos medžių šakos ima puoštis 
gležnais pumpurėliais. Gyvybe 
alsuojantys medžiai kviečia į savo 
prieglobstį atskridusius giesmi
ninkus.

Čia ji su Aušros Vartų tunto 
sesėm iškilmingų apeigų metu prie 
Žuvusioms dėl Lietuvos laisvės 
paminklo.

D. Vakarės nuotr.

Kviečiame brolius (ir nagingas 
seses), gyvenančius Australijoje, 
P. Amerikoje, Europoje, pasida
linti su mumis savo patirtimi inki
lėlių gaminimo srityje. Ten, kur 
gyvena kitų rūšių plunksnuočių, 
tenka konstruoti ir skirtingus 
inkilus.

Laukiame prisiunčiant jūsų pa
sigamintų inkilėlių piešinių!

***

Taip piemenukai pamėgdžiodavo 
strazdą:

Čyrum čierum,
Man su vaikais nebus gero.

***

Čia, čia, čia!
Kur vaikai su pačia?
Aš nelėksiu iš čia
Nei diena, nei nakčia.

(Iš lietuvių tautosakos)
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VELYKŲ PAPROČIAI
l-iietuvių tautosakoje randame 

papročių, susijusių su įvairiomis 
šventėmis. Velykų šventėse jauni
mas, einąs pasirinkti margučių, 
buvo vadinamas lalauninkais. La- 
lavimas būdavo dzūkų paprotys 
eiti Velykų pirmosios dienos naktį 
pakiemiais kiaušiniauti. Susidary
davo būriai po 8 ar 10 asmenų iš to 
paties kaimo. Dažnai jie turėdavo 
savo tarpe muzikantą su smuiku ar 
armonika. Vienas iš jų nešiodavo 
krepšį kiaušiniams dėti. Pirmiausia 
jie pabelsdavo į langą ir prašydavo 
namų šeimininką juos įleisti “pa
linksminti namelius". Gavę lei
dimą, pasveikindavo su Velykomis, 
pagiedodavo giesmę ir prašydavo 
šeimininkų kiaušinių - dovanų. Jei 
pasibeldus į langą niekas iš vidaus 
neatsiliepdavo, tai ženklas, kad 
lalauninkų nenori įsileisti arba ne
turi dovanų. Lalauninkų neįsileisti 
yra gėda tiems namams, o lalau- 
ninkai už tai kokį pokštą iškrės
davo: vartus išversdavo, akmenų į 
šulinį primesdavo ir pan. Pabaigę 
vaikštinėti, paskutinį aplankydavo 
savo kaimą, o po to pasidalindavo 
margučius.
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PIEVELĖ VELYKUAVINĖLIUI

Prieš pat Velykas, apie Verbų 
sekmadienį, pasėkime avižų, kad 
turėtumėm pievelę Velykų avinė
liui ganyti. Tam tikslui imkime 
žemą, platų indą (pav. molinį 
dubenėlį, statomą po dideliais gėlių 
vazonais), pripildytą švaraus, ne 
pajūrio, smėlio. Pasėję avižas, lais
tykime jas kas trečią kartą gėlių 
krautuvėje gaunamomis trąšomis 
“Hyponex” arba “Hy-Trous”. Lais
toma tomis trąšomis kartą savai
tėje; prieš tai reikia žemę sudrė

Medžiai žaliuoja, 
Tulpės žydi 
Jau tuojau 
Ateis vasara. 

Lelijėlės auga, 
Paukščiai parskrenda 
Ir mažyčiai paukščiukai 
Mokosi skraidyti.

kinti paprastu vandeniu, kad ne
būtų perdžiūvusi.

Avižų vietoj galima vartoti rie- 
žiukus (cresson). Lietuvoje iš jų 
paruošdavo žalią bokštą: dugnu į 
viršų apverstą molinį vazoną 
dailiai apvyniodavo pakulomis 
(vata) ir apraizgydavo plonais 
siūlais. Riežiukų sėklas sumaišy
davo su tirštoka molio tyre ir tuo 
mišiniu aptepdavo pakulas. Įsta
čius vazoną į lėkštę su vandeniu 
(galima tą vandenį pusiau sumai
šyti su trąšų skiediniu), apvoždavo 
kitu didesniu vazonu (kad ne
džiūtų) ir 24-36 vai. laikydavo 
šiltai. Kai tik sėklos pradėdavo 
dygti, “bokštas” būdavo atidengia
mas ir pastatomas prie lango. Kas 
dieną jį reikia apsukti kitu šonu į 
šviesą ir bent 2-3 kartus gausiai 
apipurkšti nešaltu vandeniu.

Iš v.s. E. Gimbutienės 
patarimų jauniesiems

Linda Balčiūnaitė 
Nerijos tuntas, 
Ventos laivas
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PRABYLA SKAUTU AIDO 
ADMINISTRATORIUS!

Patikrinęs kartoteką, radau šiuos nelinksmus 
davinius: 84 prenumeratoriai dar tebėra skolingi už 
1975 ir 1976 m.m.; viso - $840.00. Už 1976 metus dar 
skolingi 339 prenumeratoriai; viso - $1,695.00. Iš viso 
SKAUTŲ AIDUI dar neatlyginta $2,535.00 sumoje. 
Sese, broli, gal ir tu esi tame tarpe?

Būk malonus ir neatidėliodamas atsilygink už išti
kimai tave lankantį SKAUTŲ AIDĄ. Juk mes, skau
tai, sąžiningai atliekame visas savo pareigas!

Teatleidžia man v.s. VI. Bacevičius. Štai jo laiško 
ištrauka (jis jau net 90 prenumeratų pasiuntė 1976 
metais): “...Iš to viso skaičiaus tik vienas asmuo atėjo 
ir įteikė man prenumeratos mokestį; kitų reikėjo 
prašyti...” Nuoširdžiausias skautiškas AČIŪ v.s. VI. 
Bacevičiui už jo nuolatinį rūpestį SKAUTŲ AIDU.

Linksmų šv. Velykų Jums visiems! SKAUTŲ 
AIDAS laukia iš Jūsų “žalių” margučių!

Budžiu!

Kun. H. Šulcui (nes A. Žalnieriūnaitei jau
užsakyta) - Pilėnų tuntas, Cleveland, Ohio 5.00

Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje - užsakė
S. Pabrinkis, Ohio 5.00

Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje - užsakė
L. Apanienė, Ohio 5.00

K. Dapkuvienei, Vokietijoje - užsakė
M. Jesmantienė, Ohio 5.00

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

Ps. Birutės Abromaitienės pravesto vajaus
metu Toronto skautai ir skautės bei
lietuvių visuomenė aukojo 300.00

Clevelando skautija (per v.s. VI. Bacevičių) 5.00
D. Titenytė, Chicago, Ill. 5.00
T. Timmerman, Winnipeg, Kanada 10.00
T.K., Ohio 3.00
V. Miecevičiūtė, Chicago, Ill. 10.00

s. A. Orentas
SKAUTŲ AIDO administratorius

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
GARBĖS PRENUMERATOS - $10.00

D.
P. 
Č. 
A.
A.

ir V. Radzevičiūtės, Fox River Grove, Ill.
Nedas, Chicago, Ill.
Kiliulis, Dorchester, Mass.
Rukšėnas, Mentor, Ohio 
Baliūnas, Euclid, Ohio

Z. Dučmanas, Wickliffe, Ohio
E. Vilkas, Valencia, Cal.
R. Bužėnas, Los Angeles, Cal.
P. Regina, Ottawa, Kanada
J. Kuprionis, Van Nuys, Cal.
A. Pintsch, Butler, N.J.
V. Šarkaitė, Omaha, Nebr.
D. Barzdžiūtė, Downsview, Kanada
K. Batura, Toronto, Kanada 
L Asminaitė, Livonia, Mich.
T. Naras, Shrewsbury, .Mass.
J. Garla, Cleveland, Ohio

KAS NESKAITO

TUOJAU MATOSI
IS VEIDO !!!!!!!!

SKAUTŲ AIDO

R. Šilėnaitė, Erie, Pa.
P. Balsas, Queenston, Kanada
R. Spalis, Halifax, Anglija
A. Hofmanas, Chicago, Ill.
K. Jakštas, Union Pier, Mich.
R. A. Baužys, Cicero, III.
A. Petrašiūnas, London, Kanada
R. Pocauskaitė, Verdun, Kanada
V. Venckus, Venecuela
E. Klonienė, Dundas, Kanada
L. Saplys, Toronto, Kanada
R. Bureikienė, Los Angeles, Cal.
K. ir G. Prišmantai, Los Angeles, Cal.
J. Vaičjurgis, Dorchester, Mass.
E. Dargis, Chicago, Ill.
G. Šimukonienė, Richmond Hill, N.Y.
R. Jakubauskas, Toronto, Kanada
Z. Grybinas, O’Fallon, Ill.
K. Kaveckas, Chicago, Ill.

2.00 
3.00 
2.97 
5.00 
2.00 
2.00 
5.00 
0.50 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 

10.00
5.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00

SKAUTIŠKAI DĖKOJAME!

D. Palubinskaitė, Euclid, Ohio
V. Kairys, Burlington, Kanada
R. Namikas, Toronto, Kanada
G. Stapulionis, Dorchester, Mass.

UŽPRENUMERAVO Į UŽJŪRIUS

A.A. ANELEI MULIOLIENEI 
mirus, jos vyrui IGNUI, sūnums 
.fil. s. ALGIUI, fil. VYTAUTUI, 

dukrai DANUTEI, jų šeimoms bei 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

N. Kutkutei, Anglijoje - užsakė S. Gedgaudienė,
Cleveland, Ohio (garbės pren.) 10.00

Kun. A. Saulaičiui, Brazilijoje - užsakė
D. Orantaitė, Cleveland, Ohio 5.00

Clevelando Skautija
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VLADAS VIJEIKIS “SAIGŪ- 
NAS” Istorinė apysaka. Iliustraci
jos autoriaus, 156 psl. Išleido 
“Tėviškėlė” 1976 m. 4346 S. 
Western Ave., Chicago, Ill. 60609.

Susipažinus su šios knygos turi
niu, tuoj pamatai, kad čia kalbama 
apie kunigaikščio Gedimino Lie
tuvą XIII a., kada vokiečių ordino 
kryžiuočiai puldinėjo ją, ypač Že
maitiją, norėdami užimti vis dau 
giau žemių ir prisigrobti turtų. 
Autorius čia duoda kilnų, visų 
aukštinamą ir gerbiamą Gedimino 
paveikslą. Kunigaikštis norėtų, 
kad Lietuva būtų šviesi ir graži. 
Štai ką jis taria savo vyrams 
bendrininkams: “Trokštu Lietuvai 
taikos ir ramybės. Todėl į Rymą 
laiškus rašau ir pasiuntinių laukiu. 
Branginu jūsų kraują, ir todėl ne 
ginklu, bet gudrybėmis noriu taiką 
nupirkti...” Tačiau Gedimino noras 
geruoju tartis su priešais neįvyk
domas. Kryžeivių įtikinėjimai ir 
tvirtinimai, kad jie norį tik gero 
Lietuvai - į stabmeldišką Lietuvą 
įvesti krikščionybę (naują Dievą), 
o ne mūsų žemę užgrobti - nepasi
tvirtina. Todėl Gediminas privers
tas imtis ginklo.

Kunigaikštis savo dideliems už
daviniams siekti turi ištikimų 
vykdytojų. Iš daugelio jo vyrų išti
kimiausias ir narsiausias karys 
Saigūnas: jaunas, gudrus ir ištiki
mas pavestų uždavinių vykdytojas. 
Tai narsaus ir išdidaus žemaičio 
Viskanto sūnus. Saigūnas tvirto 
charakterio ir nelaimėje nepasi- 
duodąs nusiminimui. Jo galvoje vis 
nauji planai ir sumanymai.

Įdomus ir protingas Jūragis - 
Plačiagerklis, buvęs, dainininkas, 
taip pat nepasimetąs netikėtu

muose. Jis vis geros nuotaikos; 
progai pasitaikius, moka “kanklių 
stygas pravirkdyti” ir apie Vilnių, 
“Gedimino įkurtą didį miestą”, 
dainuoja. Paminėtinas ir artimiau
sias kunigaikščio bendrininkas ir 
ištikimas Jogaudas ir kiti, kurie 
savo toli siekiančiais planais prisi
deda prie bendro tikslo - kovoti ir 
nugalėti priešą.

Apysakoje “Saigūnas” aprašoma 
ir senosios Lietuvos tamsios girios 
su meškomis, stirnomis, kiškiais ir 
pelėdomis, kur Gedimino vyrai

DEŠIMT METU SKILČIAI

Praėjusios Kaziuko mugės metu 
Chicagos Lituanicos tunto skautai 
vėl mus sutiko su nauju SKILTIES 
numeriu, šį kartą sukaktuviniu. 
1966 metais penkių veržlių brolių 
pradėtas - blyškus, kuklus, rotato
riumi išsuktas - Vinco Krėvės 
draugovės laikraštėlis šiandien 
mini dešimtmečio sukaktį. SKIL
TIS per tą laikotarpį jau tapusi 
oficialiu tunto laikraščiu; dabar 
įsivilkusi į gražius viršelius, spau
džiama brolio V. Vijeikio spaustu
vėje, marga rašiniais, piešiniais ir 
puikiomis nuotraukomis.

Sukakties proga negaliu kalbėti 
vien apie paskutinį SKILTIES 

medžiojo, kur tolimų žygių metu 
miško tankumynuose nakvojo 
“samanų guoliuose, meškų kailiais 
apsikloję, balnus po galva pasidėję, 
ilsėjosi”, ar kai “žarijos spragsi ir 
pelėdos ūbauja”, buvusius laikus 
mini ir naujų kovų planus aptaria...

O pilys, tai ne bet kokios pilys, 
kaip sako autorius; “jų sienos iš 
didžių akmenų išmūrytos, o aukšti 
bokštai į dangų rėmėsi. Jų viršū
nėse nuolatos budėjo kariai, kurie 
iš tolo budriai sekė priešus...”

Saigūnas primena jaunimo mė
giamą Pietario “Algimantą”. Ten 
taip pat vaizduojama romantinė 
Lietuva XIII a., kada dėl Lietuvos 
žemių buvo kovojama su gudais.

Autoriaus, skautininko V. Vijei- 
kio sukurtos įdomios iliustracijos 
vaizduojančios tų laikų karių ap
rangą, prisideda prie knygos turi
nio papildymo ir paryškinimo.

Neminint pasitaikiusių knygoje 
kalbinių ir stilistinių nukrypimų, 
reikalingų kai kurių patikslinimų, 
“Saigūnas” vertas jaunųjų susido
mėjimo. Čia netrūksta autoriaus 
sukurtų, intriguojančių įvykių ir 
aplinkybių, kurios tikrai gali suža
dinti ir patraukti mėgstančius 
nuotykius jaunuosius skaitytojus. 
Ypač tuos, kurie domisi romantine 
Lietuva ir jos žemę ginančiais nuo 
priešų narsiais ir drąsiais vyrais - 
didvyriais.

O.R.

numerį; perverčiau visą dešimt
mečio komplektą. Tikrai yra ko 
leidinio darbuotojais didžiuotis: jie 
atliko nepaprastą darbą. Gal pati 
geriausia savybė yra ta, kad 
SKILTIS pačiij Lituanicos brolių 
prirašyta, pripiešta, prifotogra- 
fuota. Įvairus turinys: kiekvienas 
gali jame rasti sau ko nors 
įdomaus - skautamokslis, draugo
vių žinios, tunto stovyklos, skautai 
svetur, galvosūkiai, pašnekesiai su 
tunto veteranais ir t.t.

Visada mane žavėjo laikraščio 
išradingas apipavidalinimas: vis 
naujos skyrelių antraštės, pa
trauklus sulaužymas ir judrios,

15



Pirma Skilties Redakcija: Pla
čas, Romas Rupinskas, Linas 
Raslavičius, Andrius Markulis, 
Krutulis. Nėra: Juodgudžio, Ja
saičio.

nepozuotos nuotraukos. Įdomus 
jaunatviškas humoras: kiekvieną 
kartą, kai matau skaitančius ir 
besijuokiančius jaunuosius brolius, 
atjaunėju su jais ir aš. Niekad ne
pamirštu linksmo ir taiklių eilučių 
“Skautavimas yra...” skyrelio, 
kurio ištraukomis nekartą pasi
naudojo ir Skautų Aidas.

Šia proga prisimintina ir pirmoji 
SKILTIES redakcija: G. Plačas, R. 
Rupinskas, L. Raslavičius, A. Kru
tulis ir V. Juodgudis. Brolis Ginta
ras Plačas ir dabar tebėra judrus 

tunto spaudos judintojas, nors 
kartu jis veikia, suspėja akad. 
skautuose, tunto vadijoje ir Tary
boje. Ne be reikalo vienas brolis 
sukakt. numeryje rašo: “Mes neži
nome, kada Gintaras Plačas įstojo į 
skautus nei kiek specialybių jis 
įsigijo, bet žinome, kad jis turi ne
paprastai daug įtakos ne tik šiam 
laikraštėliui, bet ir mūsų skautiš
kam gyvenimui”.

Dabartinę SKILTIES redakcija 
sudaro: redaktoriai - skautai vyčiai

Skilties redakcija 1969-1970 m. 
Namikas Juozas, Butėnas Gintau
tas, Matutis Gražutis, Krutulis, 
Plačas Gintaras, Jasaitis Algis.

Dabartinė Skilties Redakcija: 
Vainis Aleksa, Algis Šilas, Edvar
das Andriušis, Lucius Aleksa. 
Nėra nuotraukoj: Radučio Orento, 
Donato Ramanausko, Ramučio 
Račiūno.

Vainis Aleksa ir Alg. Šilas, 
administratorius - Edv. Andriušis; 
jiems talkina gausus būrys drau
govių korespondentų, fotografų ir 
piešėjų.

Pabaigai dėmesio verta pasta
bėlė: visi žinome, kad sesės skau
tės paskutiniais metais veržiasi į 
visas, nuo seno tradiciškai brolių 
“valdytas”, vietas. Neišvengė to 
antpuolio nei SKILTIS: sukaktu
viniame numeryje, tarp brolių 
gausos, rašiniu ir nuotraukomis 
dalyvauja sesės Indrė ir Vida.

Buvusioms ir dabartinėms SKIL
TIES redakcijoms: sėkmės ir iš
tvermės skautiškos spaudos darbe! 
Informuokite - fotografuokite - 
linksminkite mus ir toliau!

J.T.

LI ŪTU -. C S 
NAC ONA: INE 
A! MAŽVYDO 17
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TORONTO SKAUTAI SURUOŠĖ 
SAVĄJĄ KAZIUKO MUGĘ IR 

PARĖMĖ SKAUTU AIDĄ

TB jronte leidžiamuose '“Tėviškės 
Žiburiuose” rašoma, kaip tenykš
čiai skautai juda.

“Kaziuko mugė kovo 7 d. buvo 
sėkminga Šatrijos ir Rambyno 
tuntų vienetams bei tėvų komite
tui. Šį kartą mugėje dalyvavo ir 
Rochesterio skautai-ės. Kaip sve
čiai, jie mugę ir atidarė. SKAUTŲ 
AIDO įgaliotinės Toronte ps. B. 
Abromaitienės iniciatyva jau ke
linti metai iš eilės mugių metu lan
kytojams segamos širdelės, už 
kurias prašoma aukų savam laik
raščiui. Šiemet SKAUTŲ AIDUI 
tokiu būdu surinkta $300.00”.

Džiaugiamės Toronto sesių ir 
brolių judrumu ir jų pastangomis 
“savo prakaitu” skautiškajai veik
lai lėšas parūpinant. Tačiau labiau
siai mus džiugina tai, kad gerasis 
darbelis - vienas iš kertinių 
akmenų skautiškajam įsipareigo-
jime - taip jautriai ir, niekam nera
ginant, atliekamas. Šį dažnai mūsų 
primirštamą gerąjį darbelį visu 
nuoširdumu, savanoriškai ir su 
giliu reikalo supratimu atlieka 
mūsų sesė Toronte ps. Birutė 
Abromaitienė.

Jos laiško eilutės apibūdins, kaip 
paprasta yra šį įsipareigojimą at
likti: reikia tik širdies, truputį 
pasiaukojimo ir prisiminimo, kad 
kadaise, duodami jaun. skautų 
įžodį, pasižadėjome “kasdieną pa
daryti po gerą darbelį”.

Štai ką rašo sesė Birutė:

Miela Sese Redaktore,

Šių metų kovo ' 7 d. įvykusioje 
Toronto Kaziuko mugėje Šatrijos 
tunto sesės ir senosios kartos 
emigrantė, visuomenininke, skau
tų rėmėja, kuri per 25-erius metus 
nėra atsisakiusi skautams padėti, 

* su rūpesčiu galvojom, kaip šis 
vajus SKAUTŲ AIDUI paremti 
pasiseks. Jau ketvirti metai, kaip 

Kaziuko mugių metu “pralaužiau 
ledus”, sagstant tradicines širdeles 
su šūkiu jose: “AUKOKITE 
SKAUTŲ AIDUI!”.

Su didžiausiu džiaugsmu turime 
Jums pranešti, kad vajus pavyko 
sėkmingai! Siunčiame $300.00 su 
geriausiais linkėjimais iš Toronto 
nuo Šatrijos ir Rambyno tuntų 
sesių ir brolių.

Valio SKAUTŲ AIDUI, Redak
torei, SKAUTŲ AIDO Štabui ir 
visiems bendradarbiams bei skai
tytojams! Sėkmės ir ištvermės! 
Tegyvuoja SKAUTŲ AIDAS!

Budžiu,

Birutė Abroinaitienė, 
SKAUTŲ AIDO 
įgaliotinė Toronte

Gerąjį darbelį (šiuo atveju - 
darbą) atlikus, palengvėjo darbš
čiųjų sesių širdys, o mums, 
SKAUTŲ AIDO darbuotojams, 
atnešė džiaugsmo, finansinės, o 
užvis daugiausia - moralinės para
mos. Žinome, kad dirbam ne vieni, 
kitų remiami, įvertinami. Ačiū 
Jums, darbščiosios bitelės - sesės 
Birute, Viktorija ir Mėta! Pagar
biai dėkojame skautiškos veiklos 
rėmėjai p. Onai Indrelienei!

Tebūna ir kitiems pavyzdžiu 
šitaip dirbamas darbas, kuriam 
akstiną duoda ištikimybė pasi- 
rinktajai idėjai.

Skautiškai dėkojame ir Toronto 
visuomenei, leidusiai SKAUTŲ 
AIDO labui papuošti save raudo
nomis širdelėmis.

SKAUTŲ AIDO 
šeimos narių vardu -

Redaktorė

Toronto sesės, suruošusios ir 
pravedusios vajų SKAUTŲ-AIDUI 
paremti. Iš k. į deš.: T. Kalendne- 
nė, M. Stanionienė, p- O. Indre- 
lienė ir B. Abromaitienė.
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DIDŽIOJI SeiflM
APIE PUNTUKO STOVYKLĄ

Sydnėjaus (Australijoje) “Auš
ros” tuntas stovyklavo nuosavoje 
Ingleburne esančioje “Aušros” 
vardo stovyklavietėje sausio 7-17 
d.d. Stovykla buvo pavadinta 
“Puntuko” vardu. Jai vadovavo 
s.v.sl. A. Mikutavičius; jo padėjė
jais buvo: v.sk. L. Karpavičiūtė, - 
adjutante, s.v. A. Zduoba - skautų 
pastovyklės viršininkas, v.sk. G. 
Viliūnaitė - mergaičių pastovyklės 
viršininkė, s.v. V. Šliteris - ūkio 
dalies vedėjas ir virėjas, laužave- 
džiai - s.v. R. Milašas ir E. Žilins
kas.

Stovyklavo'apie 40 skautų-čių, 
susiskirstę į šias skiltis: paukšty
čių - Ožkyčių, skaučių - Dievo kar
vyčių, vyr. skaučių, vilkiukų - 
Kupranugarių ir Liūtų, skautų - 
Gyvulių, Vorų ir Ružavų Panterų, 
ir skautų vyčių būrelis.

Jau pirmąją dieną gražus oras, 
gamta ir pavyzdinga tvarka visus 
stovyklautojus gerai nuteikė. Grei
tai eukaliptų miškelyje pradėjo 
skambėti jaunatviškas juokas ir 
lietuviška daina.' Nors stovyklau
jant keturios dienos buvo lietingos, 

tačiau gana malonios, nes sumanių 
vadovų, ypač Gintos ir Rimo, pa
stangomis, laikas maloniai pra
bėgo. Susispietę po valgyklos 
stogu, mokėmės dainų, tautinių 
žaidimų ir šokių.

Stovyklos gyvenimą paįvairino 
du numeriai išėjusio sieninio laik
raščio “Puntuko”, dienoraščio skai
tymas prie laužų ir tetos Marijos ir 
dėdės Luidži laiškai ir patarimai, 
kuriuos gražiai pravedė sesės 
Audrutė ir Audronė.

“Puntuko” stovyklos atminimui 
Elenutė Kiverytė sukūrė gražią 
dainelę (žodžius ir meliodiją), kuri 
buvo dainuojama stovykloje. Pa
skutinę stovyklos dieną buvo 
pasodinta eglutė, kuri taipgi turės 
priminti šią gražią stovyklą. Jos 
sodinimas buvo atliktas labai iškil
mingai, dalyvaujant visai stovyklai 
ir svečiams. Tą pačią dieną įvyko ir 
“Puntuko” akmens krikštas. Sto
vyklavietėje yra akmuo, panašus į 
Puntuką, kiek mažesnis už savo 
brolį Lietuvoje. Nuo pat stovyklos 
įsigijimo tą akmenį vadinome 
Puntuku. Pirmasis jį taip pavadino 

s.v. Algis Plūkas, dabar buvo jam 
tas vardas oficialiai suteiktas ir jo 
kietame paviršiuje iškaltas Pun
tuko vardas bei šios stovyklos 
datos. Raides kalė kuo ne kiekvie
nas stovyklautojas, bet ypač stro
pūs buvo vilkiukai ir paukštytės. 
Atidarymo metu buvo sudainuota 
Elenutės sukurta Puntuko daina ir 
papasakota Puntuko legenda.

Stovyklos uždarymo metu pa
skaityta “Aušros” tunto tuntininko 
įsakymai - daug į aukštesnius 
vyresniškumo laipsnius pakeltų, 
daug apdovanotų ir pagirtų.

Paskutinis stovyklos laužas pa
prastai įdomiausias, bet kartu ir 
liūdniausias, nes reikia skirstytis, o 
dar taip nesinori... Prie laužo daly
vavo nemažas būrys tėvų. Laužas 
buvo tikrai įdomus, gerai paruoš
tas, programa įvairi ir įdomi. Pro
gramoje dalyvavo ir ukrainiečių 
skautai.

Stovykloje, be sydnėjiškių, sto
vyklavo du broliai Žilinskai iš 
Canberros ir Donatas Mauragis iš 
Adelaidės.

am

APIE PUNTUKO STOVYKLĄ
PASAKOJA SESĖS

Mūsų vyresnės sesės ir vyčiai 
atvyko į stovyklą viena diena 
anksčiau pasipraktikuoti mazgų 
rišimo, kuriuos jie nuo praeitos 
stovyklos buvo užmiršę... Jų laukė 
didelis darbas, nes, atrodo, šioj 
stovykloj “augo” daugiau palapinių 
negu stovyklautojų! Mūsų stovyk
los viršininkas brolis Antanas pa
rodė mums savo gabumus ir entu
ziazmą, kai pirmą stovyklos rytą 
visus pažadino 6 vai. - punktualiai!

Jaunesnieji stovyklautojai, pilni 
gero ūpo ir gerų norų, atvyko 
vėliau. Prasidėjo pastovyklių pa
puošimai, maudymasis, mazgų 
mokymasis, pionierija, drama, 
orientavimasis, rikiuotė ir... daug 
daug dainelių.

Brolis Mauragis, mūsų patyręs 
stovyklautojas, mums papasakojo

Australijos Rajono vadas v.s. A. 
Mauragis, pasilipęs ant “Puntuko”, 
aiškina jo legendą.
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Puntuko legendą, apie Darių ir 
Girėną; vėliau jis nuvedė mus 
visus į mišką ir parodė Puntuko 
“brolį”, kurį mes pakrikštysim sto
vyklos metu ir vadinsim jį tre
čiuoju Puntuku.

Stovyklos maistas kaip visados - 
skaniausias: broliai Viktoras ir 
Boris ir sesės Juta ir Vida sunkiai 
dirbo virtuvėj, ir jiems skiriame
savo skautišką “Ačiū!”

Kasdien savo dieną užbaigda-
vom puikiu laužu. Nors ir lijo

OMAHA PAMINĖJOME VASARIO 16-JA

Omahos lietuviai skautai ir 
skautės, susirinkę paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės šventę, 
gerai žinojo jos prasmę: visi kartu 
su savo vadovais prisiminė tėvų 
kraštą ir jame priespaudą kenčian
čius brolius ir seses.

Šioje sueigoje, po dvejų metų
kadencijos, Dr. Vinco Kudirkos 
vietininkijos vietininkas ps. Jonas 
Šarka savo pareigas perdavė ps. 
Jonui Lileikiui. Linkime broliui 
Jonui (antrajam) sėkmės naujose 
pareigose. Nuoširdžiai dirbą vado
vai Alg. Antanėlis ir St. Radžiūnas 
buvo įvertinti ir apdovanoti.

Vėliau, kaip įprasta, vyko laužo

Vasario 16-sios minėjimo suei
goje brolis J. Lileikis perima vieti
ninko pareigas iš anksčiau Dr. V. 
Kudirkos vietininkijai vadovavusio 
brolio J. Šarkos.

vyr.skčT. Gaidelytės nuotr. 

truputį, bet mes nenusiminėm ir 
pravedėm savo mažąjį lauželį po 
valgyklos stogu. Net ir mūsų jau
niausieji broliai - Danius Mauragis 
ir Raimondas Stašionis - pasirodė 
laužo programoje ir net mus naujų 
dainelių išmokė.

Daug dainų ir daug juoko 
skamba Puntuko stovykloj!

E. Kiverytė ir
G. Viliūnaitė

programa: dainavimas, pasirody
mai. Sesė M. Šarkienė, neseniai 
aplankiusi tėvų žemę, papasakojo 
savo kelionės įspūdžius. Buvo labai 
įdomu juos išgirsti.

Sueigą baigėme giesme “Ateina 
naktis”.

T.G.

Puntuko stovyklos vadovai su 
stovyklos viršininku s.v.sl. A. 
Mikutavičium (antras iš dešinės).

MIRĖ SKAUTU BIČIULIS
Sydnėjaus jaunimas ir “Aušros” 

tuntas neteko gero bičiulio - 
rėmėjo: 1975 m. lapkričio 19 d. 
staiga mirė Povilas Alekna, sulau
kęs 69 m. amžiaus. Velionio veikla 
Australijos lietuvių tarpe buvo 
tikrai naši - Povilas Alekna pasi
reiškė kaip kultūrininkas, aktyvus, 
nors kuklus, visuomenininkas, dai
nos mėgėjas, šių laikų moderniškas 
knygnešys ir jaunimo globėjas.

Povilas Alekna rūpinosi ir sielo
josi mūsų jaunimu ir jo ateitimi. 
1973 m. jis paskyrė 1000 dolerių 
auką pagyvinti tunto veiklai. Ta 
proga tunto vadovybė sudarė 
“Aušros” tunto pažangaus skauto 
ir skautės fondo taisykles. Būda
mas kuklus, Povilas Alekna prašė, 
kad jo pavardė nebūtų minima ar
skelbiama. Tačiau jo ilgametė 
meilė ir parama lietuviškam skau
tiškam jaunimui buvo įvertinti ir 
1975 m. vasario 16 d. proga jis 
buvo apdovanotas “Už Nuopelnus” 
ordinu su rėmėjo kaspinu.

Netekus savo mielo bičiulio ir 
rėmėjo, “Aušros” tunto vadovybė 
nutarė velionį pagerbti, tą fondą 
pavadindama “Povilo Aleknos 
Fondu pažangiam skautui ir 
skautei”.

s. B. Barkus
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CLEVELAND LINKSMA, KAI MŪSŲ VEIKLA 
REMIAMA

Šaltą vasario 28 d. vakarą 
Clevelande garavo karšti blynai 
(tiksliau lietuviškai - sklindžiai); 
juos į stalus padavinėjo elegantiš
kas prijuostes prisirišę broliai (I). 
Bet daugiau negu maisto patiekalų 
buvo tą vakarą dainų, skautiško 
linksmumo ir nuotaikos, kurią gali 
išgyventi tik jaunatviškan skautų 
būrin patekęs.

Ir gerai, kad tie sklindžiai ne
buvo pačiu svarbiuoju programos 
punktu; juk jų reikėjo tik tam, kad 
susirinkę svečiai badu neišmirtų! 
Pati svarbiausioji vakaro dalis 
buvo skautų ir skaučių suvaidintas 
scenos vaizdelis “Nuotykis žiemos 
iškyloje”; jį režisavo p. Z. Peckus. 
Sesių, vadovaujamų talentingos R. 
Giedraitytės, atliekami kupletai, 
svečių ir viešnių veidus papuošė 
šypsenomis.

Po to visus linksmino ir vertė 
šokti R. Strimaičio orkestro mu
zika. Šokių metu vyko loterija, 
kuriai gražių dovanų nepagailėjo 
vadovės, vadovai ir skautų rė
mėjai.

Taip tradicines Užgavėnes at
šventė Clevelando skautai ir jų 
bičiuliai. Kartu jie šias linksmybes 
ruošė, kartu šoko, vieni kitiems 
padėjo; kartu po to džiaugėsi, kad 
gautas pelnas bus naudingu rams
čiu Pilėnų tunto skautiškajai 
veiklai. Ačiū mamytėms ir tėve
liams, vadovams ir rėmėjams!

Brolis iš Clevelando

Šauniausių padavėjų skiltis - 
Nasvytis, Gudėnas, Jokūbaitis, 
Puškorius, Johansonas ir kiti.

Gėlės, daina, jaunystė... Nerin
gos tunto vyr. skautės R. Giedrai
tytė, D. Marcinkevičiūtė, J. Čiu-t 
berkytė ir J. Nasvytytė atlieka dali 
programos -Pilėnų tunto tėvų 
komiteto suruoštame sklindžių 
baliuje.

Visos nuotr. v.s. VI. Bacevičiaus

Pilėnų tunto blynų (sklindžių) 
baliuje svečius linksmina (iš k. į 
deš.) sesės: Marcinkevičiūtė, Čiu- 
berkytė ir Giedraitytė.
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BRAZILIJA "JŪRATĖ IR KASTYTIS" BRAZILIŠKAME PAJŪRYJE

Jeigu kam iš “Skautų Aido” 
skaitytojų dar neteko būti rojuje, 
tai dabar turės progos pasiskaityti 
apie “Jūratės ir Kastyčio” stovyklą 
apie 220 km nuo Sao Paulo, 
Ubatubos valsčiaus “Septynių šal
tinių” pajūryje. Ji įvyko sausio 27 - 
vasario 8 d.d. Savaitės bėgyje sto
vyklavo apie 30, o savaitgalį prisi
rinko virš 40 stovyklautojų, kurių 
maždaug pusė - “Palangos” miš
raus skautų-skaučių vieneto nariai, 
o kiti - 14-19 amžiaus jaunimas.

Tačiau tas rojus neprasidėjo 
labai giedriai. Nuvykę į žvejų 
uostelį, neradom žvejų, žadėjusių 
daiktus ir maistų laiveliu perkelti į 
keliu nepasiekiamą pajūrį. Užklupo 
lietus ir vėliau - naktis. Viena dalis 
stovyklautojų per tris pajūrius ir 
tris kalnus nužygiavo būsimon sto
vyklom o kita dalis visai nakčiai 
liko uostelyje. Vėlai atsiradę žvejai 
nedrįso iškelti daiktų naktį audros 
metu, tad stovykloje nebuvo nieko- 
tik stovyklautojai. Netoli atosto
gaujanti lietuvių šeima davė arba
tos, makaronų, o stovyklautojai 
pastogėje sugulė valtyse ir luotuo
se, užsidengę brezentais, bulvių 
maišais, šiaudų kilimėliais. Pamatę 
žvejų laivą ir per dideles bangas 
šaunantį luotą, pradėjo dainuoti 
“Baltos burės plazda”, tikėdamiesi, 
kad bus “išgelbėti” nuo alkio. Su
gūžėjo uolienų padarytame urve, 
pajūrio pakraštyje, prie šlapių 
malkų ugnies drabužių džiovinti.

Sekančią dieną atkeliavo antra 
stovyklautojų dalis; nurimo jūra. 

Iškrovę stovyklinį turtą, pradėjo 
kurtis pajūryje, kurio ilgis apie 800 
metrų, o plotis - vos 20-25 metrai, 
apsuptas kalnų ir džiunglių. Vir
tuvė su akmenų ugniaviete ir jūros 
išmestų lentų lentynoms įrengta 
milžiniškų riedulių sudarytoje 
oloje, apaugusioje medžiais ir 
orchidėjomis. Tarp uolų kabančios 
augalų šaknelės - samčiui pakabik- 
liai ir džiovykla.

Palapinės sustatytos pajūrio pa
kraštyje, prie džiunglių pradžios, 
paeiliui, kad vanduo potvynio metu 
neužeitų. Iškilo vėliavos, pajūry, 
ant uolos pastatytas lietuviškas 
kryžius. Smėlyje iškastas stalas 
per pusvalandį, nes smėlis be 
akmenukų ir kriauklių. Laužavie
tės suolai - rąstai, pakelti ant 
smėlio krūvelių, o pati ugniavietė 
taip pat pastatyta aukščiau, ant 
smėlio krūvos. Stovyklos “patogu
mai” įrengti tarp medžių; tam 
tikslui reikėjo net keletą orchidėjų 
iškirsti.

Per dvylika stovyklos dienų gal 
tik tris kartus valgėm mėsą, nes 
šiaip maitindavomės žuvimi, įgyta 
iš pajūryje gyvenančios žvejų šei
mos. Malonūs žvejai, užleidę pa
jūrį, du kartus per dieną paimdavo 
po stovyklautoją padėti tinklų 
traukti, o jiems grįžus, dažnai su
gūžėdavo pažiūrėti ungurių, sardi
nių, kardžuvių, sepijų ir kitų pa
gautų jūros įdomybių. Aprašyda
ma savaitraščiui “Mūsų Lietuvai” 
stovyklos valgį, korespondentė 
Irutė Petraitytė sako: “Mėgia

miausias valgis buvo smėlis: 
keptas smėlis, virtas smėlis, smėlio 
sriuba...”, nes jo visur pilna - ir 
miegmaišyje, ir batuose, ir drabu
žiuose.

Stovyklos diena - kaip visose 
skautų stovyklose. Iš šaltinio pa
keltas plastinis vamzdis - buvo ir 
purkšlė, ir geriamo vandens čiau
pas. Dienos metu nusiprausti visi 
bėgdavo į jūrą. Du stovyklautojai 
apie pusę šešių išeidavo per kalnus 
duonos ir pieno parnešti, kartais 
stebimi vienos kitos gyvatėlės, 
didelės skruzdėlės arba vėžinio 
voro (kaip skaitytojo delnas 
dydžio). Saulėtekio metu iš smėlio 
išsikasdavo vėžiukai - vienas net iš 
po ugniavietės virtuvėje, kiti - iš po 
miegmaišių, su nuostaba išpūtę 
akis. Kartais praskrisdavo keli 
albatrosai, o švarutėlėje jūroje 
maudydamiesi, galėdavo stebėti 
spalvingas žuveles.

Kas rytą - pašnekesys pagal 
dienos temą: pirmoji pagalba, 
draugystė. Tėvynės dieną buvo 
įscenizuotas Gedimino sapnas, 
Jūratė ir Kastytis, Eglė žalčių 
karalienė. Smėlio skulptūros dieną 
pirmą vietą laimėjo liūtas, antrą 
ryklys, trečią - sudėtinga smėlio 
pilaitė. Smėlio skulptūra pritaikyta 
ir susikaupimo dienai, kada sto-

“Jūratės ir Kastyčio” stovykla 
UBATUBOJE, Brazilijoje. Pagal šį 
planą nebūty jokio vargo ją su
rasti!
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Brolis R. Bendoraitis lipdo hava- 
jietiškiems pietums ugniavietę 
“Mūsų Rūtelės” stovykloje, Bra
zilijoje.

A. Saulaičio, SJnuotr.

vy kiauto jai nulipdė Jeruzalės že
mėlapį, religinius simbolius. Robin
sono Kruso dieną - iškyla su užda
viniais: kelionės ženklai, signali- 
zuotė atgal į stovyklą, leidimasis 
virve, dainos ir pačių pasigaminti 
pietūs. Geriamas vanduo gauna
mas į šaltinį įkišus bambuko vamz
delį. Stovyklautojai sugalvojo ir 
saldžią duoną ant iešmo kepti, 

7 pavilgę jau pakeptą į vandenį ir 
aptepę cukrumi. Jūros vandenyje 
išvirtos bulvės su cukrum - tikras 
skanėstas, o iš ananaso lupenų - 
gaivinanti arbata. Po pietų - 
pamaldos aukštai ant uolų, virš 
siūbuojančios jūros.

Vakare laužas, dažnai prie mažos 
ugnelės, nes sunku rasti sąusų 
malkų. Visi, arti susėdę, tarp dainų 
ir pasirodymų pasikalbėdami apie 
dienos įvykius, apie kitas stovyk
las, apie skautybę, apie sekančią 
dieną. Po laužo kartais būdavo 
pamaldos, jaukios ir artimos. Naktį 
budėti ir nereikėjo - į pajūrį niekas 
neužeina, nes jis visai izoliuotas. 
Aplink tik takeliais pereinami miš
kai, it koks botanikos sodas; 
medžiai, apaugę vijokliais, gėlėmis. 
Laisvu laiku stovyklautojai droži
nėdavo, ant uolų užlipę, kalbėda
vosi, vaikštinėjo pajūriu, rengė 
džiovyklas ar kitas įrangas. Lietui 
užklupus (kasdien), nereikėdavo 
slėptis, nes lietus šiltas, o palapinių 
apkasti nereikia - viską sugeria 
smėlis. Kas vakarą po vakarienės - 
sudėtingi skautų žaidimai (vėliavos 
ir panašūs), kol sutemsta.

Prieš keletą metų atkurtas Sao 
Paulo skautų-skaučių vienetas jau 
tiek išaugo, kad septyni iš jų jau 
pasiekė antrą patyrimo laipsnį ir 
pradėjo ruoštis pirmajam. Vieneto 
vadovas ps. kun. H. Šulcas vado
vavo stovyklai, skautamokslio da
lykais daugiausia užsiėmė v.s. kun. 
A. Saulaitis.

A.S.

Jau laukiame iškylų! Aušros 
Vartų tunto Jūratės dr-vės sesės 
prie savo palapinės iškylos metu 
praėjusią vasarą. Iš k. į deš.: R. 
Paulikaitytė, L. Jonušaitytė, D. 
Galinaitytė ir I. Kasiulytė.

vyr.sk. vyr.sl. N. Sugintaitės 
nuotr.

Denverio jūrų skaučių “Gintaro ” 
vieneto vadovė g.v.v. Aldona Gry- 
bauskaitė-Seymour, įteikusi Tė
vynės Dukros žymenį, sveikina 
vieneto talkininkę vyr. skautę 
Rimą Norkienę vieneto iškilmin
goje sueigoje.

Denverio “Gintaro" jūrų skaučių 
vieneto sueigoje įsakymus skaito 
g. Rūta Bobelytė.
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