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Miela Sese Redaktore,

Visų pirma noriu pasveikinti su 
naujomis pareigomis ir palinkėti 
sėkmės. Malonu man Jus prisi
minti iš Jubiliejinės stovyklos 
Clevelande 1973 m. Tada aš buvau 
Jūsų svečias; dabar laukiu, kad Jūs 
būtumėte mano svečiai VI Tauti
nėje Stovykloje Australijoje.

Jau mačiau Jūsų redaguotus 3 
Skautų Aido numerius; džiaugiuo
si, kad radote būdų mūsų ruošiamą 
stovyklą pareklamuoti ir pagar
sinti.

Su geriausiais linkėjimais -

Budžiu!

v.s. A. Mauragis
Australijos Rajono Vadas

Miela Sese,

Nuoširdus ačiū už prisiminimą 
nepažįstamos viešnios, kai lan
kiausi Chicagoje. Gaila, kad neteko 
su Jumis susipažinti. 0 tiek daug 
mielų sesių ir brolių turėjau laimės 
sutikti ir pasidalinti mintimis, pri
siminimais ir Jūsų visų čionykš
čiais laimėjimais.

Siunčiu 5 dol.; prašau siuntinėti 

man Skautų Aidą šiais metais. 
Ačiū sesei už tuos gražius paukš
telius su laiškeliu.

Viso geriausio! Sėkmės darbe! 
Geros vasaros!

Jūsų

Elena Juciūtė

Gerb. Skautų Aido 
Redaktorei ir visam 
redakciniam kolektyvui

Skautų Aidas 1976 m. kovo mėn. 
tikrai gražiai ir kultūringai išleis
tas. Nuoširdžiausiai linkiu šios 
krypties laikytis ir ateityje, nebe- 
grįžtant į “senuosius pėdsakų lai
kus”. Su tikra pagarba ir nuošir
dumu lieku Jūsų

Vladas Venckus

Maracay, Venecuela, 
1976 m. gegužės 31 d.

Gerbiama Skautininke!

Nuoširdžiausiai sveikinu Jus 
naujose redaktorės pareigose. 
Geriausios sėkmės visuomet!

s. fil Mirga Kižienė

ATSAKYMAS J.T. 
DĖL KNYGOS 

“JŪRINIS SKAUTAVIMAS”

(SKAUTŲ AIDAS Nr. 1, psl. 10)

N. Lietuvoje gavome po įžodžio 
pirmąjį skautų ženkliuką, juodos 
spalvos. Mūsų tarpe kilo klausi
mas, kodėl jis yra juodas? Vadovai 
paaiškino: “Gedulas dėl Vilniaus. 
Kai atgausime Vilnių, mūsų ženk
liukas bus sidabrinės spalvos”.

Taip ir pas jūrų skautus. Kai 
užsidedame pirmą kartą jūrų 
skautų uniformą, kyla šimtai klau
simų; dėl ko turime tokią didelę 
apykaklę, kodėl yra užsiūtos baltos 
juostelės apykaklėje, rankovėse, 
kodėl dėvime juodą kaklaraištį 
ir t.t.

Admirolui lordui Nelsonui atkū
rus galingą Anglijos karo laivyną, 
buvo reformuotos ir uniformos, 
kurias perėmė ir kitų valstybių 
laivynai su mažom pakaitom.

Dėl šitų priežasčių ir buvo pami
nėti visi dalykai, kurie liečia lai
vynų ir jūrininkų tradicijas.

Gal j.v.s. B. Juodelis būtų įdėjęs 
į minėtą knygą ir gerbiamo. J.T. 
iškeltus klausimus. Bet jis nerašė 
lietuvių jūrų skautų istorijos, o 
aiškiai pavadino savo knygą;

Perkelta i 3C pusi.
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Iš kur tas ulbėjimas smuiku ir fleitų? 
iš kur tas svaiginantis širdį Andante? 
Kad tik nenutiltų, kad tik nepraeitų 
Taip greitai birlelio simfonijos šventė!

V. Mykolaitis-Putinas

Tur būt, birželis yra pats gra
žiausias mėnuo Lietuvoje. Nors 
paprastai gegužis yra laikomas 
gėlių mėnesiu, bet lietuvaičių dar
želiai visu savo puošnumu sužydi 
tik tada, kai aukščiau pakilusi bir
želio saulė paskelbia vasaros pra
džią. Pražysta gėlės, pražysta 
darželiai ir pievos, pražysta visa 
Lietuva. Užsidaro tada mokyklų 
durys, ištuštėja klasės, ir jauni
mas, pajutęs laisvę, bėga į gamtą, į 
miškus, prie jūrų, upių ir ežerų. 
Saulė ir gėlės, laisvė ir grožis su
kuria šventadienišką nuotaiką.

Pražysta puošnios raudonos 
rožės ir didžiuojasi savo mistišku 
kvapu. Tačiau tarp savo žalių lapų 
ir viliojančių žiedų jos kažką slepia. 
Slepia aštrius spyglius. Nėra rožės 
be spyglių. Nėra džiaugsmo, kuris 
nebūtų temdomas kokio nors 
debesėlio.Kartais tie spygliai būna 
tokie aštrūs ir debesys taip tiršti, 
kad nejauti nei gėlių grožio, nema
tai nei šviesių saulės spindulių. Tie 
spygliai atrodo dar aštresni, kai 
gėriesi švelniais rožės žiedais; 
debesys atrodo dar tirštesni, kai 
jie paslepia besišypsančią vasaros 
saulę.

Tokios nuotaikos mus supa ir 
tokios mintys kyla birželio mėnesį 
po tų nelaimingų metų, kai mūsų 
broliai ir sesės buvo šimtais ir 
tūkstančiais išvežami, žudomi, 
kankinami. Mūsų dabar taip ne
džiugina net puošniausi rožių 
žiedai, mums nešviesi atrodo net 
birželio saulė. Juk tie žiedai tik 

apie spyglius kalba, o šilta saulė 
primena Sibiro pūgas. Praėjo tie 
laikai, kai birželis mums buvo 
džiaugsmo mėnuo. Dabar jo skel
biamas džiaugsmas sumaišytas su 
karčiu skausmu.

Tjk N žemišką gyvenimą tema
tančiam žmogui tokia padėtis 
atrodo nepakeliama, tragiška. Jis 
nemato prasmės gyventi. Jo gyve
nimas atrodo nė kiek ne vertesnis 
už to žemės kirmino, kurs yra 
kojomis mindomas. Bet jeigu žmo
gus čia tesijaučia keleivis, jeigu jis 
žino ir tiki, kad yra ir kitas gyveni
mas, kurio rožės bus be spyglių ir 
dangus be debesų, kurio džiaugs
mo nedrums nė lašelis kančios ir 
kurio laimė jokio nepasisekimo ne
pažins, tai ir didžiausios šios žemės 
kančios, ir aštriausi spygliai jam 
nebus taip skaudūs, jo neparblokš, 
jo jėgų nepakirs, bet sužadins ne
nugalimą ryžtą ir šviesią viltį. Jis 
negrius po sunkia našta ir nekeiks 
savo likimo, bet sukaups visas 
jėgas, kančioje išsiugdys galingus 
dvasios sparnus ir skris virš 
debesų, kur nuolat saulė šviečia, ir 
džiaugsis rožėmis,- nejusdamas 
spyglių. T-

Mums, skautams, birželis pri
mena daugelį brolių ir sesių,-ken- 
tėjusių ir net gyvybę paaukojusių 
už savo krikščioniškuosius ir skau
tiškuosius idealus. Šių metų birže
lio mėnesį minime 35 metų sukaktį 
nuo buvusio vyriausiojo skautinin
ko pulk. Juozo Šarausko mirties. 
Visi tie mūsų tautos kankiniai te
būna mums šviesus pavyzdys nesi
bijoti jokių aukų, kovojant už tuos 
idealus, kurių siekti prižadėjome 
įžodyje ir patvirtinome savo garbe.

Dažnai girdime sakant, kad 
reikia sekti tų didvyrių pavyz
džiais, bet ne visiems mums aišku, 
kaip tai įmanoma. Juk mūsų niekas 
nežudo, nekankina, į Sibirą netre- 
mia, tad kaip mes galime jais sekti? 
Ne apie tokį sekimą čia kalbame. 
Būtų beprasmiška ir neprotinga 
trokšti, kad ir su mumis kas nors 
taip pasielgtų, kaip su jais priešai 
pasielgė. Mes tais žmonėmis 
didžiuojamės ne dėl to, kad juos 
kiti kankino ir žudė, bet dėl to, kad 
jie turėjo tiek stiprybės ir drąsos 
pasiaukoti, verčiau kentėti ir mirti, 
negu atsižadėti savo idealų.

Tokių didelių aukų gal niekas iš 
mūsų nereikalaus, bet mums rei
kės išmokti kasdien aukotis, daug 
ko atsisakyti, jei norėsime visuo
met būti ištikimi Dievui, tėvynei ir 
artimui. Tie mūsų didvyriai galėjo 
pakelti tokias dideles aukas tik dėl 
to, kad mylėjo savo idealus. Mylėti 
nėra lengva. Tikra meilė kartais 
reikalauja didelių aukų ir tikro 
heroizmo. Aukotis už tai, kas gera, 
kilnu ir gražu, yra tikro žmoniš
kumo pažymys. Joks grožis ar 
gėris nepasiekiamas be aukų. Juk 
nėra rožės be spyglių.

v.s. Juozas Vaišnys, S.J.

Lietuva mums gali būti brangi tik 
lada, kai ji bus tikrai lietuviška.

★ * *

Kiekviena tauta nori būti pirma. 
Tai yra kilnios lenktynės. Stenkis, 
kad tavo tauta būtų pirmoji 
pasaulyje,

(Iš Vlado Pūtvio-Putvinskio minčių)
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V.S. PULK. JUOZAS ŠARAUSKAS 
SKAUTAS, TARNAVĘS SAVO 

ARTIMUI

Kas aukštą paskirtį žmogaus 
supranta,

Tas niekada net mirčiai 
nevergaus.

Dantė

Birželio mėnesį ryškiu šviesuliu 
iškyla tauraus, nepamirštamo 
vyčio, buvusio LSB Vyr. Skauti
ninko, pulk. Juozo Šarausko 
veidas. Šiais metais prisimename 
jį, kankinio mirtimi mirusį. Tai 
buvo prieš 35-rius metus, 1941 m. 
birželio 26 d.

Daugelis taurių mūsų tautos 
sūnų ir dukrų, laisvės kovą kovoję, 
amžiams atgulė savojoj ar svetimoj 
žemėj. Nors fiziniai ir sunaikinti, 
dvasiniai jie liko galingi, turėję 
savyje tiek vidinės stiprybės, kad 
ir mirtis jų gyvenimo neužbaigė, 
bet tik pratęsė: jiems žuvus, liko 
gyvi jų darbai.

Visus mūsų tautos kankinius 
prisimindami, laikome juos savo 
idealais, didžiuojamės jais, jų var
dais savo organizacijų vienetus 
vadiname.

Pasekime vieno didžio žmogaus, 
skautybei visa širdimi atsidavusio, 
paskutiniojo Nepr. Lietuvos Vyr. 
Skautininko pulk. Juozo Šarausko 
gyvenimo kelią.

Gimęs 1893 m. Kamariškių vien
sėdyje, Kėdainių apskrityje. Bai
gusį gimnaziją jaunuolį paviliojo 
karo mokslas. Tuo metu kilęs I-sis 
Pas. karas įtraukė jį į savo sūku
rius. 1914 m. buvo pašauktas į rusų 
kariuomenę; kautynėse sužeistas, 
vėliau baigė karo mokyklą. Įstojo į

v.s. pulk. Juozas Šarauskas, LSB 
Vyr. Skautininkas 1935-1940 m.m.

lietuviškus dalinius. 1918 m. drau
ge su trimis savo broliais savanoriu 
įstojo į Lietuvos kariuomenę. Jos 
aktyvioje tarnyboje išbuvo iki pat 
1940 m. - Lietuvos nepriklausomy
bės sužlugdymo. Savo profesija J. 
Šarauskas" - kariškis, tačiau savo 
ideologija - skautas: besąlyginiai, 
visapusiškai, nesavanaudiškai.

Tenka pažymėti 1935-1940 m.m. 
laikotarpį, kai pulk. J. Šarauskas 
vadovavo LSB, būdamas jos Vyr. 
Skautininku. Šiomis keliomis eilu
tėmis būtų beprasmiška minėti, 
kiek stovyklų, ekskursijų, paskaitų 
jo buvo suorganizuota, kaip dažnai 
ir kiek skautų vienetų aplankyta. 
Šio viso darbo tikslas nebuvo 

skautiškos karjeros siekimas. V.s. 
J. Šarauskas buvo idealistas; tokį 
jo įvaizdį ir tesudaro mums čia 
talpinami jo bendraminčių bei 
skaudaus likimo draugų pasakoji
mai. Iš jų išryškės jo - žmogaus ir 
skauto - charakteristika, ypač 
paskutinėmis jo gyvenimo dieno
mis, kai jis, jau visai nusilpęs, vos 
begalėdamas paeiti, broliškai sten
gėsi padėti kitiems. Pats save ir 
kitus ramindamas, jis tikėjosi 
kokios nors stebuklingos pabaigos, 
nors žmogiškoji intuicija sakė ką 
kita...

Skaitydami vieno, kartu su juo 
siaubingąsias dienas išgyvenusio, 
kalinio - kacetininko atsiminimus, 
matome mūsų brolį, v.s. Juozą 
Šarauską net iki paskutiniųjų savo 
gyvenimo valandų tarnaujantį 
artimui, atsisakantį kąsnelio duo
nos, kai jau teko suklupti iš bado ir 
mirtino nuovargio. Kalinio atsimi
nimuose iškyla mirties baimė ir 
žmogiškasis kilniadvasiškumas. 
Skaitome:

“...Mus varė labai greitai, buo
žėmis mušdami tuos, kurie bandė 
bent kiek atsilikti. Išvargę, išba
dėję, netekę jėgų, kaliniai buvo 
NKVD sargybinių vietoj nušauti. 
Užpakalyje nuolat girdėjosi atskiri 
šūviai, su kurių kiekvienu aidu už
gesdavo viena nelaimingojo gy
vybė.

Mes, kauniškiai, visi laikėmės 
vienoj krūvoj. Pulk. Šarauskas dar 
iš Kauno kalėjimo turėjo su savimi 
duonos ir cukraus. Pats nevalgy
damas, jis išdalino duoną ir cukrų 
mums.

Ryte žygiavome toliau. Tą dieną 
kolona žygiavo gan padrikai išsi
sklaidžiusi. Saviškiai susimaišy
davo su svetimais kaliniais. Todėl 
pulk. Šarauskas liepė mums apsi- 
rišti galvas baltomis nosinėmis, 
kad saviškius būtų galima greičiau 
atskirti. Daug kas einant suklup
davo, o užpakalyje vis dažniau ir 
dažniau girdėjosi paskiri šūviai. Iš 
mūsiškių silpnesnieji irgi pradėjo 
klupti. Tuomet pulk. Šarauskas 
broliškai patarė suklupusius pasi
keičiant nešti, kad nebūtų sušau
dyti. Jis ir pats nešė ne vieną brolį 
lietuvį, kol galutinai ir jo jėgos iš
seko... Staiga mes pastebėjome,'
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kad jis pradėjo svirduliuoti ir veidu 
kniubo į dulkėtą, purviną kelią. 
Mes jį nešėm visi pasikeisdami, nes 
jis neteko jėgų, padėdamas 
kitiems...

Tą naktį Červenės miške pulk. J. - 
Šarauskas užbaigė savo sunkią ir 
žiaurią kelionę už Tėvynę.

(Iš “N.T.”)

REGĖJIMAS

Toli varpai... Ir aš jaučiu artuma^ tėviškės 
Ir sielos gelmėse neišsakytą skausmą - 
O ausyse iš lėto, pamažu, 
Kaip šlamesys klevų, 
Pavasario simfonija — 
Ir aš matau: tai buvo sapnas. P. Stelingis

Buvęs Vyriausias Skautininkas 
pulk. Juozas Šarauskas mirė, tar
naudamas Artimui, Tėvynei, turė
damas Dievą širdy ir atmindamas 
šūkį “BUDĖK!”. Savo gyvenime jis 
vykdė tai, kas X-jam skautų 
įsakyme įrašyta. Budėjo tol, kol 
paskutinį kartą suplakė bado, kan
kinimų ir mirties siaubo išvarginta 
jo širdis. Budėjo savo brolių - 
kankinių labui; budėjo, norėdamas 
išlikti tikruoju SKAUTU tame 
baisiame kančių ir žmogaus panie
kinimo sraute. Taurusis Broli, 
gerbiam Tave didžiuoju saliutu!

PASKUTINIOJI 
PULK. J. ŠARAUSKO

KELIONĖ
1941.VI.22 dienos naktį, nuo 

vokiečių besitraukiant rusų ka
riuomenei, MVD-GB sykiu su maž
daug 120 Kauno kalėjimo Nr. 1 
kalinių pasiėmė ir V.S. J. 
ŠARAUSKĄ.

Vienur Kauno miesto autobu
sais, kitur sunkvežimiais, dar kitur 
“žalioj rūtelėj” kalinius nugabeno į 
Minsko kalėjimą. Čia susiskaityta 
iki 83. Mirtininkus atskyrė.

Iš Minsko Červenės link varė 
pėsčia jau nemažiau 3000 kalinių. 
Jų tarpe buvo ir J. Šarauskas.

Sargybos viršininkas įsakė paly
dovams: - Kas sustos, iš rikės išeis, 
Šauk be įspėjimo. Bėgte pirmyn, 
marš!

Kalėjimas tarsi J. Šarausko ne
pakeitė. Kaip visada judrus, kal
bus. Netrūko jam visokių suma
nymų. Jis ėmė tvarkyti pagalbą: 
kas buvo basas, tam jis surado 
kaliošus, kam buvo sunku eiti, 
ieškojo stipresnio, kad padėtų. Jis 

teiravosi nuomonės apie varomųjų 
likimą. Tarėsi apie galimumą pa
bėgti.

Varomųjų lietuvių tarpe jis tuo 
pačiu metu buvo su visais.

Poilsio metu, kai buvo išmesta 
miniai pusė maišo duonos su visu 
maišu ir, kai minios skruzdėlyne 
vienas stiprus tik į eiseną įjungtas 
vyras atsinešė, kiek pačiam delne 
galėjo suspausti, J. Šarauskas tą 
duoną nusavino, sakydamas: 
“DUOSIME PAŠIEPUSIEMS 
PASISTIPRINTI”.

Prieš vakarą, 40 kilometrų tą 
dieną kelionės privargintas, atrodė 
sukritęs, bet vis stengėsi nuotaikos 
nenustoti.

Kai saulei leidžiantis, už dvejeto 
kilometrų matėsi prie kelio miške
lis, J. Šarauskas, prie daug ko pri
eidamas, paslaptingai kalbėjo: 
- Matai miškelį, ten mūsų nakvynės 
vieta. Matai miškelio pakraščiais 
jodinėja raiti, važinėja tankai, iš
statyti kulkosvaidžiai. Čia mus 
naikins. Bėkime naktį. Visi jį, kaip 
susitarę, atkalbinėjo. Perdaug 
savos sargybos, o dar mišką apsto
jusių būriai. ,

Miške susodino po 12 ratu ir 
žadėjo vakarienę. Bet vietoj vaka
rienės - “gulk”!

Šaltoka naktis. Drėgnas miškas. 
Trys dienos be valgio. Dulkėtas 
kelias. Karšta diena. 40 kilometrų 
kelionės nuovargis vis raginant 
“pasitempti”.

Dar neaušo, kai mus prikėlė. 
Šarauskui saugoti skirtas vyras 
ėmė sakyti, kad Šarauskas sustin
gęs - jokių gyvybės ženklų, ir 
gydytojas (iš Kauno) pasakęs, kad 
nieko nebepadarysi - nebeatgai- 
vinsi.

Buvo imtasi trinti, purtinti ir 
pagaliau jis buvo priverstas atsi
peikėti.

Tą rytą, prieš išvarant, kas 20 
žmonių gavo po 2 kilogramu duo
nos. Laiminga diena - 100 gramų 
duonos dienai!

Šios dienos kelionė buvo sun
kesnė. Daugiau paliegusių. Dau
giau šaudomų. Daugiau kuone 
nešte nešamų. Ketvirta diena ne
valgius ir negerus. Jau reikėjo ir J. 
Šarauskas akylai sekti. Buvo ma
tyti, kad vienas paliktas sukniubtų 
vietoj.

Tačiau vis tiktai sugebėjo vakar 
nusavintos duonos vienam savo 
pažįstamų pupos didumo trupinėlių 
žiupsnelį įduoti, - “pasistiprink, 
seniausias mūsų esi”. Tat, vis dar 
apie kitus galvojo.

Kaip ten bebūtų buvę taip, bet 
pasisekė jį gyvą pristatyti į Červe
nės kalėjimo kiemą. Tokių, kaip 
Šarauskas, buvo daug. Tačiau ir 
sargybiniai buvo nuolaidesni, daug 
kur nuduodavo nematą. Aršesnieji 
turėjo pakankamai darbo, nes kas

I-mos skautų vyčių dr-vės štabas 
su dr-vės globėju.pulk. J. Šarausku 
1930 m.
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Il-sios Taut, stovyklos A. Pane
munėje paradas. Priekyje - v.s. J. 
Šarauskas.

(Visos nuotraukos iš v.s. Br. 
Kviklio archyvo)

minutę buvo girdimi 2-3 šūviai į 
žmones.

Ir lietuvių tą dieną krito 5 vyrai.
Kalėjimo kieme J. Šarauskas, 

gavęs atsigerti vandens, apsiprau
sęs, nuo dulkių prakasęs akis, ėmė 
galvoti apie tolimesnę kelionę. 
Gavęs po žiupsnelį druskos ir 
cukraus, supylė į buteliukus (čia 
pat šiukšlėse rastus), ištirpdė van
denyje - pastiprinti pabėgusiems, 
po lašelį ant liežuvio palašinus.

Pakako gražios saulutės gaivios 
šilumos ant smėlio susodintiems. 
Buvo džiaugtasi vokiečių lėktuvų 
švitinčiais šoviniais. Kiek lakių 
minčių, kiek gražių vilčių tie gau
sūs šoviniai, tas triukšmas sukėlė! 

Pareit namo negalite, aš irgi negaliu - 
Nei Panerių miške ištiesti palapinių, 
Kur pušys kalbino kiekvienu spygleliu 
ir pirmas džiaugsmas plaukė iš krūtinių.

Juoze Augustaiiytė-Vaičiūnienė

Jokios baimės - susirūpinimo, tik 
džiaugsmas ir pasitikėjima,g.

Žadėtos vakarienės ir čia ne
davė. Įsakė gult.

Bet tuoj, nespėjus nė akių su
dėti, prikėlė ir liepė rikiuotis po 
keturius. Ėmė skirstyti į tris 
būrius - tiesiai, į kairę ir į dešinę.

J. Šarauskas pateko į tą būrį, 
kurį pirma išvarė iš kalėjimo kiemo 
ir už poros kilometrų miške ėmė iš 
visų pusių į varomus šaudyti - iš 
šautuvų, iš kulkosvaidžių. Traiškė 
tankais, sunkvežimiais. “Stok-gulk, 
stok-gulk!” 0 čia šūviai kryžkryž- 
miais.

Krito čia J. Šarauskas. Užgęso jo 
plačioji širdis, dingo jo noras 
kitiems padėti.

Tai buvo 1941.VI.26 dienos 
naktį, 2 km. už Červenės 
Smolensko link.

(Iš prof. I. Končiaus 
pasakojimų)

IŠ PRISIMINIMU
1951 m. vasarą atvykau kartu su 

keliais šimtais moterų Sibiro kali
nių iš 215-tos kolonos į 021-ą koloną 
Taišeto miesto apylinkėje, Ir
kutsko srityje. Tarp kelių šimtų 
kalinių, kaip ir visada, apie 10 pro
centų buvo lietuvių. Ne visas ir 
savo tautietes pažinodavome, nes 
būdavom išskirstytos po daugelį 
barakų ir prie skirtingų darbų.

Jau ilgokai čia pagyvenus, suži
nome, kad ambulatorijoj pradėjusi 
dirbti dantų gydytoja; esą galima 
kreiptis, kam skauda dantį. O 
kuriai nebūtų reikalingas remontas 
po kelių ar keliolikos metų be 
jokios dantų priežiūros, ir dar sto
kojant maisto, ypač vitaminų?! 
Ėjome visos, nors ir žinojome, kad 
gydymas bus menkas, neturint nei 
vaistų, nei reikalingų kitų priemo
nių. Ilgai palaukus, atėjo eilė ir 
man parodyti savo dar likusius 
dantis. Susipažinau su gydytoja. 
Tai buvo dar jauna, nedidukė, 
maloni moteris, svarbiausia, - lie
tuvė. Turėjo koja minamą seno
višką gręžtuvą, šiokių tokių krapš
tukų ir kažkokio gipso. Žinoma, - ir 
reples dantims lupti. (Kai kuriose 
kitose kolonose dantis ištraukti 
siųsdavo į kalvę). Pasikalbėjau su 
gydytoja bendromis, nepavojingo
mis kasdienių reikalų temomis. 
Šiek tiek užlopė vieną dantį. Sten
gėsi, kiek galėdama, ramstyti tuos 
mūsų klibančius dantis, bet, 
žinoma, sunkiai sekėsi, neturint 
priemonių, reikalingų geram gy
dymui. Nežinojau jos nei vardo, nei 
pavardės. Tik vėliau kitos lietuvės 
pašnabždėjo, kad tai esanti pulk. 
Šarausko sesutė B. Po kiek laiko 
mane išvežė, o ji ten liko.

Grįžus į Lietuvą, sutikau ją 
Kaune, tada jau daugiau pasikal
bėjome. Sakėsi dirbanti savo pro
fesijos darbą dantų klinikoje. 
Manau, kad ji ir dabar ten tebe
gyvena.

E. Jucįūtė
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PRISIMINIMU GUOS

Su v.s. pulk. Juozu Šarausku 
glaudžiau bendradarbiavau skau- 
tų-čių vadovybėje maždaug 10 
metų Lietuvoje. Jis buvo amžiumi, 
visuomenine padėtimi ir pačioje 
skautų organizacijoje pareigomis 
vyresnis už mane. Tiesą sakant, 
labai didelio amžiaus skirtumo tarp 
mūsų ir nebuvo; be to, v.s. J. 
Šarauskas savo siela buvo toks pat 
jaunas, kaip ir mes šalia jo buvom 
amžiumi jaunesni. Mus jungė 
skautavimas ir lietuviškoji skau- 
tybė iš esmės.

Buvau skautautojas dar nuo 
žemesniųjų gimnazijos klasių. V.s. 
J. Šarauskas prieš kiek metų buvo 
Kaune skautų rėmėjas, instrukto
rius ir vėlėliau - vadovas.

1930 m. pavasarį įvykusiam 
(pagal naują Brolijos statutą) 
organizacijos vadovų-vių suvažia
vimui pirmininkavo v.s. Š., ir to 
suvažiavimo pabaigoje, kai buvo 
renkami vadovai, buvo išrinktas 
Brolijos Garbės Gynėju.

1930 m. rudenį Lietuvos Vyriau
sybė išleido LSS įstatymą, pagal 
kurį Respublikos Prezidentas tuo 
pačiu būną ir Skautų Šefas. Taip 
pasikeitusiai skautų organizacijai 
buvo sudaryta ir vadovybė. 
Naujasis Skautų Šefas v.s. J. Ša- 
rauską paskyrė Vyriausiuoju Skau
tininku ir kitus - Vyriausio Skautų 
Štabo nariais, kurių tarpe buvau 
ir aš.

Pareigos skautų organizacijos 
vadovybėje suartino mūsų, v.s. 
J.Š. ir mano, kelius, o tai labai pri
sidėjo, kad turėjau visokių progų jį 
gerai pažinti visiškai “iš arti”. Iš 
tos artimos pažinties ir išaugusios 
draugystės paminėsiu kelias pa
stabėles, galinčias parodyti v.s. J. 
Šarauską mūsų skautybėje. Tesu
daro jos keletą ryškesnių bruožų jo 
taurųjį portretą nupiešti bandant.

- Jis buvo nepaprastai susižavė
jęs pačia skautybe iš esmės ir ne
prigesinamai užsidegęs, kad lietu
viškąja skautybe galėtų pasinau
doti kuo daugiausia mūsų jau
nimas.

- Iš tokio skautybe susižavėjimo 
jame išaugo troškimas, kad prie 

lietuvių skautybės plitimo, augimo, 
brendimo ir žydėjimo prisidėtų 
visi, kurie gali ir turi kuo prisidėti.

- Retai atsitikdavo, kad nebūtų 
bandęs kurio nors, galinčio būti 
naudingu skautavimui, neįtraukti į 
veiklą.

- Iškasdavo visokių “deiman
čiukų” - pačių nedrįstančių ateiti 
geram skautavimui į pagalbą.

- Yra varstęs daugelio įstaigų 
(ne tik kariškų) ir ministerijų 
duris, tiesiog kaulydamas reikalin
gos pagalbos skautų - skaučių 
veiklai.

- Turėdamas valstybės adminis
tracijos ir visuomeninių veiksnių 
sluoksniuose daug pažinčių, labai 
daug gera ir naudinga padarydavo 
mūsų skautybei.

- Su mumis, kaip ir jaunesniai
siais skautavimo vadovais-vadovė- 
mis, būdavo labai mielas, visada 
entuziastingas ir vis žiūrįs ateitin.

- Visada sugebėdavo pripažinti 
savo bendradarbių pozityvias pa
stangas, įnašą ir atliktus darbus.

- Pats mokėjo labai susivaldyti, 
neparodyti blogos nuotaikos, ne
nusiminti ir neįsierzinti, kada 
tikrai būdavo pagrindo būti nepa
tenkintu.

- Visada buvo labai gyvas, 
judrus; paslaugus padėti.

- Būdamas silpnos sveikatos 
(kelius kartus labai sunkiai sirgęs, 
net. užsienyje gydytas, buvęs 
operuotas), niekada savo sveikata 
nesiskundė ir visa energija plėšėsi 
labiau atsidėti skautų-skaučių 
vadovavimo darbui. Nepriklausomos Lietuvos skau- 

tų-čių taryba.

- Būdamas aktyvioje kariškio 
tarnyboje, visas privilegijas, laisvą 
laiką, turimas jėgas ir net savo iš
teklius naudojo skautiškiems rei
kalams.

- Dažnai atrodydavo, kad mažai 
jo laiko belieka skirti savo šeimai, 
kad dažnai vakarai praeidavo 
ilguose posėdžiuose, o savaitgaliai 
atitekdavo provincijai, nes viene
tus dažnai lankydavo.

- Būdamas ne retas “svečias” jų 
namuose, turėdavau įspūdį, kad 
tokiu atsidavimu skautybei buvo 
kiek skriaudžiama jo šeima.

- Paklaustas, negalėčiau parinkti 
kito mūsų skautų-skaučių vadovo 
ar vadovės (o per savo skautavimo 
laiką pažinau jų labai daug), kuris 
būtų visa kuo tiek pasiaukojęs lie
tuviškajai skautybei, kiek jis pasi
aukojo.

- Jau sovietams okupuotoje Lie
tuvoje įsigalėjus, 1941 m. vąsario 
mėn. (pasirodo, prieš pat v.s. Š. 
areštą) susitikęs, liūdnai pareiškė, 
kad reikia gelbėti jaunimą...

- Žinau, kad apie jį, komunistų 
nublokštą dirbti į Vytauto Didžiojo 
muziejų Kaune, būrėsi mažas po
grindžio patikėtinių būrelis, kuris 
atsargiai išnešiodavo pagrindines 
instrukcijas.

- Vasario mėnesį sovietų įkištas į 
kalėjimą, tardytas, kankintas, su 
didele kalinių grupe birželio 22 d., 
karui prasidėjus, buvo ištremtas į 
Rusiją ir prie Červenės sušau
dytas.

v.s. Antanas Saulaitis
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“Dariaus-Girėno ” sk. vyč. bū
relio kandidatai 1952 m. Iš k. į deš.: 
G. Drazdys, S. Mickus, R. Nelsas, 
S. Radžiūnas, s.v.sl. T. Mickus. 
Būrelio vadas s.v: J. Sakalas. '

vyti u 
KELIAIS
|~OMAHA Į

D AUG pavardžių: 
VIENOS GIRDIMOS,

J : ? NUTIL
Omahos skautų vyčių būrelio 

istorijoje randame, jog pirmasis 
bandymas suorganizuoti skautų 
vyčių būrelį įvyko 1949 m. spalio 
27 d. Tuo reikalu s. J. Sakalo 
iniciatyva buvo sušaukta steigia
moji sueiga, kurioje buvo aptarta: 
narių sudėtis, būdas veikti, būrelio 
vardo pasirinkimas ir 1.1. Dvasios 
vado pareigas apsiėmė ps. kun. L. 
Musteikis. Sueigai vadovavo s. J. 
Sakalas, o užprotokolavo s.v. psl. 
Tadas Mickus.

Tuo metu skautų-čių veiklos 
Omahoje visai nebuvo, todėl 
skautų vyčių būrelio galutinis 
suorganizavimas turėjo būti atidė
tas. Esamieji skautai vyčiai vado
vai prisidėjo prie Omahos skau
tų-čių organizavimo ir veiklos iš
plėtimo.

Pagaliau, atvykus daugiau skau
tų vyčių į Omahų, 1952 m. sausio 
14 d. s.v. .V. Arlausko-Aro bute, 

dalyvaujant s. J. Sakalui, V. 
Arlauskui-Arui, L. Paruliui, T. 
Mickevičiui ir s.v. kandidatams: J. 
Deckiui, G. Drazdžiui, S. Radžiūnui 
ir V. Šarkai, pasirinktas būrelio 
vardas “Darius-Girėnas”.

Būrelį sudarė šie sk. vyčiai: s. J. 
Sakalas - vadas, ps. kun. L. Mus
teikis, si. V. Arlauskas-Aras - pa
vaduotojas, si. L. Parulis ir si. T. 
Mickevičius-Mickus. Kandidatai: 
M. Aukštuolis, J. Deckys, G. Draz-' 
dys, St. Mickevičius, R. Nelsas, St. 
Radžiūnas ir Vyt. Šarka.

Taip pat į būrelį buvo įskaityti 
Omahoje anksčiau skautiškai pasi
reiškę JAV armijoje tarnaują sk. 
vyčiai: A. Mickevičius, J. Šarka ir 
J. Radvinauskas-Radas. '

Vartant protokolų ir įsakymų 
knygas matyti, kad per jas perėjo 
gan daug lietuvių jaunuolių. 
Omahos “Dariaus-Girėno” būrelio 
narių pavardės ir vadovai keitėsi; 
vieni išėjo į “Dėdės Šamo” tarnybą 
ir grįžo, kiti - ne. Vieni išvyko 
siekti mokslo į kitas kolonijas, kiti - 
uždarbio. Vienų pavardės dar ir 
dabar girdimos, kitų visai nutilo. 0 
jų daug buvo!

JAV kariuomenėje tarnavę sk. 
vyčiai: A. Mickevičius, T. Mickevi
čius, J. Šarka, J. Radvinauskas, V. 
Arlauskas, G. Drazdys, R. Dai- 
nauskas, St. Petrulis, P. Burzdžius, 
R. Guzulaitis, A. Pocevičius ir V. 
Bukšnys.

Būreliui vadovavę sk. vyčiai: J. 
Sakalas, J. Šarka, L. Parulis, St. 
Radžiūnas ir V. Arlauskas-Aras.

Omahos sk. vyčių “Dariaus- 
Girėno” būrelis ypač buvo aktyvus 
ir plačiame šios vietovės gyvenime 
atliko daug darbų: minėjimuose, 
ekskursijose bei viešuose pasiro
dymuose, talkininkaudamas ki-

“Dariaus-Girėno ” sk. vyčių bū
relis 1976 m. Iš k. į deš. Stovi: ps. 
F. Pabilionis, ps. J. Šarka, ps. A. 
Antanėlis, senasis, s.v.v.sl. senj. V. 
Aras, si. s. Petrulis. Klūpo: ps. S. 
Radžiūnas - būrelio vadas, v.s. R, 
Mickevičius, ps. J. Lileikis, si. A. 
Antanėlis, jaun.

Nuotraukoje nėra: si. A. Pocevi- 
čiaus, si. J. Lileikio, si. V. Macke
vičiaus, s. J. Sakalo.

g
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toms organizacijoms (turėjome net 
du kartus savo oktetą).

Jeigu tuntas ar vietininkija per 
26 metus skautiškoje veikloje ap
snūsdavo, tai skautai vyčiai skubė
davo juos vėl budinti.

Dabar skautų vyčių “Dariaus- 
Girėno” būrelį sudaro: ps. F. Pabi-

anglija TĘSTINUMAS EINA IKI ŠIOS DIENOS

Sveikiname brolius skautus 
vyčius, gyvenančius laisvajame 
pasaulyje ir pavergtoje Tėvynėje. 
Sveikiname su džiaugsmu tuos, 
kurie tęsia vytiškas-skautiškas 
pareigas. Su giliu liūdesiu prisime
name mūsų brolius skautus vyčius, 
iškeliavusius iš mūsų . tarpo... 
Sibiro taigose, pavergtoje Tėvy
nėje ir laisvajame pasaulyje. Jiems 
lenkiame galvas, likdami vytiš- 
kame budėjime ir tarnavime.

Anglijos Rajone skautų vyčių 
Dr. Vydūno būrelis įsteigtas 1947 
m. Jis toliau egzistuoja. Vienu 
metu skautų vyčių veikla labai 
gyvai reiškėsi Brolijoje. Prieš 
10-15 metų emigracija ir kitos 
priežastys skautų vyčių eiles labai 
praretino, ir veikla susilpnėjo. 
Dabartiniu metu skautai vyčiai 
plačiai išsimėtę. Esantieji priklau
so vadijai, antri įsijungė į lietuviš
kos kultūrinės veiklos organizaci-

Dr. Vydūno būrelio skautai 
vyčiai prie laužo Anglijoje. 

lionis, ps. S. Radžiūnas, ps. A. 
Antanėlis, ps. J. Šarka, ps. J. 
Lileikis, v.si. V. Aras, v.sl. R. Mic
kevičius, si. A. Pocevičius, si. St. 
Petrulis, si. J. Lileikis, si. A. Anta
nėlis ir si. V. Mackevičius.

s.v.v.sl. senj. Viktoras Aras 

jas. Tačiau visada daugumas skau
tų vyčių susirenka į vasaros rajo
nines stovyklas ir joms vadovauja. 
Stovyklose vyksta būrelio sueigos, 
skautų vyčių kandidatų įvedimo 
tradicijos, skautų vyčių įžodis. Tas 
tęstinumas eina iki šiol ir eis toliau, 
nors ir negausiomis jėgomis.

Šiais metais, balandžio 23-25 d.d. 
įvyko savaitgalio stovyklėlė Man- 
chesteryje; dalyvavo ir skautai 
vyčiai. Gegužės 2 d. buvo Motinų 
pagerbimas Manchesteryje su 
skauto vyčio paskaita. Liepos 
24-30 d.d. įvyksta rajono skautų 
stovykla, kurioje skautams vy
čiams skiriamos administracinės 
bei vienetų vadovų pareigos.

Šiuo laiku rajone aktyvių skautų 
vyčių yra 14 ir 3 sk. vyčių kandida
tai. Vienas kitas skautas vytis iš 
aktyvių eilių pasitraukia - nutolsta 
ar išemigruoja, bet tuo pačiu - 
vienas kitas jų eiles užpildo.

Prisimindami Vyriausią Skauti
ninką skautą vytį pik. J. Šarauską, 
nukankintą Červenėje, mes, liku
sieji rajone, su pagarba ir padėka

nepamirštame tų skautu vyčių 
iniciatorių ir steigėjų, kurie kituo
se žemynuose gyvena, nes jų 
įdegta vytiška liepsnelė ir toliau 
rusena... nors su mažesnėmis 
jėgomis. Jie, perskaitę šias eilutes, 
su brolišku ir vytišku džiaugsmu 
prisimins tuos sunkius, bet našius 
pradžios laikus Anglijos rajone.

Tuo pačiu sveikiname visus: 
vyresnes skautes ir brolius skau
tus vyčius, suskridusius į Aušros 
Spindulių stovyklą Beaumonte. 
Linkime skautiškos nuotaikos, 
džiaugsmingo susitikimo, produk- 
tingo stovyklavimo ir darbo, kad 
laužų liepsnojanti ugnelė būtų par
vežta į laisvą Tėvynę.

Mintyse dalyvaujame su Jumis.

Budžiu ir tarnauju 

v.s. Juozas Maslauskas

Dr. Vydūno skautų vyčių būrelis 
Anglijoje su naujais kandidatais ir 
su svečiais iš Amerikos: v.s. A. 
Saulaičių, jaun. ir A. Zaparacku.
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Į CHICAGO Į VYRAI, KURIAIS DIDŽIUOJUOSI

Skautų vyčių “Šarūno” draugo
vėje, Chicagoje, 1950 m. įsisteigė 
pulk. Juozo Šarausko skautų vyčių 
būrelis, vėliau pavirtęs į židinį. 
Daugumas mūsų židinio skautų 
vyčių gyvena Chicagoje ir apylin
kėse. Kai kurie jau daugelį metų 
aktyviai nedalyvauja organizaci
joje, bet, kai juos sutikęs pradedi 
kalbėti apie “senus gerus laikus”, 
jie šypsosi, prisimena tas dienas ir 
vakarus, praleistus gamtoje su 
broliais vyčiais. Vieną anų laikų 
vasarą stovykloje pas Jonyną 
Beverly Shores aš ir brolis Vepštas 
turėjom pasirodyti prie laužo. 
Šokom Valentino tango. Aš buvau 
Valentinas - pūstom rankovėm 
balti šilkiniai marškiniai, raudonas 
skuduras vietoj diržo, juoda plati 
skrybėlė ir ilgas botagas! Mano 
“partnerė” su ilga suknele, aukš
tais kulnim batais ir raudonom 
lūpom. Šokom tikrą, rimtą Valen
tino tango, su visais kankanais! 
Botagas apsisuka apie liemenį, pa
traukiu, ir mano “mergina” sukasi 
kaip ritė ant verpėjos ratelio. Tai 
buvo vienas iš sėkmingesnių pasi
rodymų.

Esam turėję ir kitokių. Vieną 
kartą Paw Paw stovykloj atlikom 
pasirodymą pas ateitininkus. Vai- 
dinom girtus - mums tada atrodė 
labai juokinga, bet po pasirodymo 
niekas neplojo, taigi jį nurašėm į 
švininių balionų kategoriją... Inži
nierius Juozas Grina, kuris su 
manim tada vaidino ir, berods, 
pasirodymą sugalvojo, dabar gy
vena Pittsburge, grįžęs iš Pietų 
Amerikos, tenai 5 metus dirbęs 
plieno pramonėj. Juozo brolis 
Antanas, keliolika metų buvęs 
labai aktyvus ir išradingas būrelio 
vadas, tuo laiku žinomas slapyvar
džiu “Hasan”, dabar gyvena netoli 
Chicagos ir yra didelės įmonės 
finansų vedėjas, prieš tai buvęs 
vieno banko viceprezidentas.

Gal man tik taip atrodo, bet 
mūsų būrelis visada turėjo ir dabar 
turi daug šaunių vyrų. Štai Brolijos 
Vyriausias Skautininkas - mūsų 
židinio narys. Dabartinis skautų 

vyčių skyriaus vedėjas Brolijoj ir 
prieš jį buvęs septynerius metus - 
židinio nariai. Kokiam vyčių viene
tui priklauso Rako stovyklavietės 
ilgametis nenuilstantis direkto
rius? Kaip jį apibūdinti? Kaip jis 
išlaviruoja tiek metų, taip gerai, su 
tiek daug stovyklų viršininkų ir 
viršininkių? Gal būt, jo diplomatinė 
paslaptis yra ta, kad jis stovykloj 
niekada nevalgo pietų toj pačioj 
vietoj du kartus iš eilės, mintinai 
žino visus telefonų numerius ir 
juos vartoja, niekur neina pėsčias, - 
važiuoja dviračiu. O kam priklauso 
L.S.B. Tiekimo skyriaus vedėjas, 
visa krūva tuntininkų ir tokių 
skautininkų “profesionalų”, kaip 
Paronis ir Liubinskas? Paronis gali 
vasaros skautų stovykloj ištisas 
paras visai nemiegoti, o jei kartais 
ir rastum miegantį, tai prikeltas 
vidurnaktį tau gali užsimerkęs iš- 
linksniuoti visus skautų įstatus be 
vienos klaidos! Arba Liubinskas. 
Jis turi regėjimą, kaip erelis, ir 
klausą, kaip pelėda, gudrumą - kaip 
lapė ir energiją - kaip medžioklinis 
šuo, vydamas kiškį - kaip kitaip jis 
galėtų susitvarkyti su tokiu būriu 
vilkų tiek daug metų? O tie jo vil
kai juk išmokyti per tunto sueigas į 
salę galvomis ateiti... Jeigu spėjot, 
kad visi šie vyrai priklauso pulk. J. 
Šarausko židiniui, tai atspėjot 
teisingai. Galima sakyti - giriuosi. 
Ne, jais didžiuojuosi.

Židinio veikla, kaip vieneto, yra 
daug lėtesnė negu būrelio. Turim 
tradicinę kalėdinę sueigą, kurią 

rengiam privačiuose namuose, 
dažniausiai pas tų metų židinio 
seniūną. Susirenka beveik visi 
nariai su žmonomis. Maistą užsa- 
kom pas lietuvę šeimininkę, kuri 
paruošia skanius populiarius lietu
viškus valgius bei kepinius. Pa- 
kviečiam kalbėtoją tautinei, religi
nei ar skautiškai temai diskutuoti. 
Anais metais svečias Valdas 
Adamkus pateikė labai įdomų pra
nešimą apie jo oficialų vizitą Lietu
voj ir Lietuvos oro ir vandens ter
šimo problemas, kurioms aptarti 
buvo nuvažiavęs su Amerikos 
pareigūnais. Šiemet mūsų kalėdi
nės sueigos kalbėtojas buvo ką tik 
išrinktas L.S.B. Vyriausias Skau
tininkas Sigitas Miknaitis.

Metų laikotarpiu susirenkame 
dar vienai sueigai, kurioje ap- 
svarstom einamus reikalus ir nu
statom veiklos gaires. Sueigas 
vykdome kaskart pas kitą narį jo 
bute. Tai suteikia daug šilumos. 
Pelną, likusį nuo kalėdinės sueigos, 
skiriam skautų vyčių reikalams: 
perkam skautų vyčių ženkliukus ir 
kaklaraiščius naujai davusiems 
įžodį skautams vyčiams.

Židiniui šiuo laiku priklauso 23 
vyčiai bei kandidatai. Didelė dalis 
vyčių mūsų židiniui priklauso jau 
daugelį metų, penki ar šeši jų - jau 
net nuo pat įsikūrimo.

Neatsimenu, ar kada nor« 
tarpusavyje esam turėję ginčų, 
nesusipratimų, nesantaikos.

Pulk. J. Šarausko 
židinio brolis

Pulk. J. Šarausko skautų vyčių 
židinio nariai, susirinkę 1975 m. 
kalėdinei sueigai. Pirmoje eilėje 
pirmasis iš dešinės - dabartinis
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WATERBURIO
POVILO
LUKŠIO
VYČIU
BŪRELIS

Pirmasis vyčių būrelio susirinki
mas įvyko 1949 m. rudenį, tačiau 
tik vėliau, 1954 m., vietininkaujant 
v.s. K. Bagdonui, buvo įsteigtas sk. 
vyčių būrelis, pasivadinęs Povilo 
Lukšio vardu. Tuojau buvo imtasi 
darbo: būrelio nariai aktyviai 
įsijungė į vietininkijos veiklą, vedė 
draugoves ir skiltis, buvo rengia
mos iškylos, minėjimai, iškilmingos 
sueigos: kasai papildyti - gegužinės 
ir linksmavakariai. Iškylos vykda
vo mūsų nuoširdžių rėmėjų gyven
vietėse: Vileišio miške, Mažulaičių

ūkyje ir Venclauskaitės sodyboje.
Vyčiai dalyvaudavo rajono sto

vyklose, rajono vadų suvažiavi
muose, įvairiuose posėdžiuose ir 
darbais prisidėdavo Kaziuko mu
gės rengime, iškylose; talkindavo 
ruošiant skautus patyrimo laips
niams.

Sueigose pravedamos diskusijos, 
pašnekesiai arba nagrinėjama 
ateities veikla.

Iškilus kokiems nors reikalams 
vietininkijoje, yra šaukiamas vyčių 
susirinkimas ir mes vietininkui

Povilo Lukšio skautų vyčių 
būrelis Waterburyje. Iš k. į deš.: I. 
Jankauskas (jau miręs), B. Mauru
tis, V. Petruškevičius, M. Čerkus, 
A. Uogintas, P. Kuras, VI. Smols
kis, A. Saulaitis, V. Jasiulevičius ir 
R. Pakalnis.

suteikiame pagalbą, kai jis paskiria 
atlikti kurį nors darbą.

Waterburyje platesnę veiklą iš
vystyti sunku, nes jaunieji, vos 
paruošti būti vadovais ir davę 
vyčio įžodį, baigę mokslus, iš
vyksta, ieškodami geresnių įsikū
rimo galimybių.

Iškeliavę amžinybėn mus amži
nai paliko du vyčiai: v.s. A. Mato
nis ir s.v. I. Jankauskas.

Per eilę metų Povilo Lukšio 
būreliui yra vadovavę šie vyčiai: 
v.s. A. Saulaitis, s.v. K. Valantie- 
jus, A. Zelinkevičius, V. Smolskis, 
VI. Smolskis, R. Pakalnis, Z. Selio- 
kas, K. Dumčius, A. Uogintas, B. 
Maurutis, M. Čerkus, V. Petruške
vičius. Šiuo metu būreliui pri
klauso 12 skautų vyčių.

s.v. V. Petruškevičius

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiur

SKAUTU VYČIU 
"TRAIDENIO" BŪRELIS 

1956-1976
Skautų Vyčių “TRAIDENIO” 

būrelis įsikūrė 1956 m. Ramiojo 
Vandenyno pakraštyje, Los Ange
les mieste. Šiemet sueina lygiai 20 
metų, kai mūsų būrelis tarnauja 
visuomenei ir sąjungai.

Esame dabar 13 vyčių ir turime 
du kandidatus. Mūsų būrelio vadas 
yra s.v. sklt. Rimas Stočkus. Visi 
būrelio nariai eina pareigas, k.a.: 
tuntininko, draugininko, dirba 
Rambyno stovyklavietės komitete 
ir pan. Turime net vieną brolį, tar
naujantį U.S. marinų dalinyje. Jis 
prižiūri, kad mūsų būrelis galėtų 
ramiai ir saugiai veikti svetingoje 
Amerikos šalyje, laukdamas švie
sios dienos, kai mūsų tradicinė vėl 
skambės laisvuose Lietuvos miš
kuose.

“Traidenio” būrelio narys

Skautų vyčių “Traidenio ” būrelis 
Los Angeles.

Pirmoje eilėje iš k. į deš.: T. 
Stančikas, K. Kantas, K. Uldukis,

V. Vilkas, R. Stočkus, A. Stanči
kas. Antroje eilėje: R. Dabšys, E. 
Vilkas, R. Bužėnas, R. Vizgirdas.
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BOSTONAS JIE-LAPINAI, TIK NE RUDNOSIAI
Š.m. liepos 16-18 dienomis, v.s. 

Kosto Nenorto vasarvietėje, Cape 
Code, susirinks po plačiąją Ameri
ką ir Kanadą išsisklaidę “Senieji 
Lapinai” savo būrelio 25 m. sukak
ties atšvęsti. Daugumas atvyks jau 
ne vieni, o su žmonomis ir gausiu 
atžalynu. Per tą ketvirtį šimtmečio 
apie 50 brolių skautų vyčių daly
vavo gyvoje būrelio veikloje. Todėl 
tikimasi suvažiavime matyti apie 
100 dalyvių!

“Senųjų Lapinų” būrelis Bostone 
įsisteigė 1951.X.19. Būrelį įsteigė 
ir jam ilgai vadovavo s. Algis Bu- 
nevičius. Vėliau daugelį metų su 
vienetu dirbo v.s. Česlovas Kiliulis 
ir 11 kitų buvusių būrelio vadų. 
Per tą ilgą laiko tarpą aktyvių 
narių skaičius Bostone svyravo 
tarp 12 ir 18 skautų vyčių ar kan
didatų. Vienu laiku, 1957-8 metais, 
lygia greta veikė ir “Senųjų Lapinų 
Klajūnų” vienetas Vokietijoje, su
darytas iš 8 “Lapinų”, tarnaujančių 
Amerikos kariuomenėje.

Bostono “Senųjų Lapinų” veikla 
pasireiškė šiose srityse: buvo pra
vestos rinkliavos kitose valstybėse 
esantiems lietuviams skautams 
paremti, dalyvauta radijo valandė
lių programose, pasirodymai ge-

"Senųjų Lapinų” sk. vyčių būrelis Bostone 1955 m.

gužinėse, kultivuotas krepšinio ir 
stalo teniso sportas, suruošta kele
tas jaunimui linksmavakarių; “La
pinai” taip pat ruošė ir vadovavo 
skautų stovyklose, leido laikraštėlį 
“Kimą”, steigė naujus skautų vie
netus, talkininkavo vietininkijai ir 
tuntui skautų vadovavime ir kt.

Būrelis savo aiškiu skautišku 
charakteriu, susiklausymu ir nu
veiktais darbais buvo puikus pa
vyzdys kitiems skautų vyčių vie

netams. Tikrai bus malonu vėl 
broliškai paspausti kairiąją svetin
game Cape Code ir tris dienas (gal 
jau paskutinį kartą?) pasidžiaugti 
skautiškais, jaunatviškais prisimi
nimais bei šių dienų realybe...

R.B.

Linksmieji Lapinai, 1963 m. atlikę meninę 
programą. Bostono lietuviams.

R. BriCkaus nuotr.
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"Senųjų. Lapinų” metinė kelionė Maine 
valstybės upėmis 1965 m.

R. Bričkaus nuotr.
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SKAUTININKUI PULKININKUI 
Juozui Barauskui

Užgęso laužų liepsnos tėvynės šiluose, 
Laikinai užpūstas raudono vėjo sūkurių. 
Mum testamentą palikai savuose 
Žodžiuose "Tikėk Brolijos prisikėlimu".

Miške kulkosvaidžiai nutilo prie Červenės, 
Užbaigę ilgą kelią kalvarijų tavų.
DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI gyvenęs, 
Mirei skautuos kankiniu šventu.

Aukštai skautybės žalias vėliavas iškėlę, 
Laisvam pasauly sielvarte, minim Tave. 
Ramybėje ilsėkis po danga Gudijos smėlio 
Dievo malonėje ir amžinoje šviesoje.

s.v. ps. Stasys Radžiūnas 
Omaha, Nebr.

DVIŠAKĖ SKAUTO VYČIO LAZDA
Pr. Enskaitis

Gedas rinko sausą medžiagą 
lauželiui. Augustinavičių ūkio miš
kelyje, kur visi “vanagai” susirinko 
vyčio įžodžio, šios medžiagos buvo 
sunkoka rasti. Miškelis buvo jau
nas, sausuolių beveik nebuvo, be 
to, praeitą naktį buvo palyta ir 
nelengva buvo sumedžioti keletą 
sausų pagalių bei šakelių.

- Didelio laužo nekurkite, tik kad 
jus apšviestų ir matytumėte užpil
dyti budėjimo lapus, - pasakė 
skautas vytis, pravedantis įžodžio 
eigą.

Suradęs kažkieno pamestą lent
galį ir nuplėšęs sausos beržo tošies 
gabalą, Gedas sukūrė lauželį ir 
atsisėdo prie jo.

Po valandėlės atėjo būrelio 
vadas ir dar kartą priminė vyčio 
pareigų sunkumą.

- Užsikrauni pareigą visam 
gyvenimui. Skauto vyčio įžodis 
duodamas visam gyvenimui, tai 
dar dabar laikas apsispręsti, - kal
bėjo būrelio vadas.

Perbėgo mintimis savo skauto 
nueitą kelią. Kiek daug čia buvo 
gražių saulėtų valandėlių, kiek 
gaivaus jaunyste trykštančio 
džiaugsmo, kiek įspūdžių.

- Ne, - nusprendė Gedas, - iš šio 
kelio negaliu pasitraukti, nors kas 
ir verstų.

Po geros valandos atėjo atvedęs 
jį čia skautas vytis. Tyliai paėmė jo 
užpildytą budėjimo lapą, paskaitė 
ir liepė išardyti lauželį. Tada jo 
paties skauto kaklaraikščiu užrišo 
jam akis ir nusivedė miško tanku
mynais. Ilgai juodu ėjo. Šakos ir 
brūzgai nubraižė kojas, rankas. 
Privargo.

Kada juodu sustojo ir buvo nu
imtas kaklaraikštis, į akis tvieskė 
skaidri laužo liepsna. Akimirką jis 
nieko nematė. Iš tamsos staiga 
patekus į ryškią šviesą, akys turėjo 
priprasti. Čia prie laužo stovėjo 

Jei du moka bendrai gražiai linksmintis, tai dar nereiškia, kad 
jie geri draugai, bet jeigu jie moka gražiai tarp savęs konfliktą 
likviduoti, tai jie tikrai geri draugai.

Vladas Pūtvis-Puivinskis

nemažas būrys skautų vyčių. Čia 
buvo ne tik ‘tgediminiečiai”, taip 
pat skautų vyčių iš kaimyninių 
vietovių.

Susirinkę visi kandidatai pri
siekė prieš D.L.K. Gedimino būre
lio vėliavą. Be skauto vyčio įžodžio, 
jie pakartojo dar ir būrelio, kadaise 
buvusį Gedimino karių, šūkį:

“Pirmiau geležis sutirps į vašką, 
negu mes atsižadėsime savo duo
tojo žodžio”.

Prasidėjo sveikinimai. Sveikino 
draugai, būrelio vadas ir kiti aukš
tesnieji vyčių pareigūnai. Gedas 
labai nustebo, kada išėjo į priekį jo 
tėvelis, apsivilkęs skauto vyčio 
uniforma ir tarė:

- Petrai, tu jau vyras. Jau ne tas 
mažas Petriukas, kuris Vokietijoje 
sustabdė atbildantį į upę traukinį, 
per kurią buvo sudegęs tiltas. 
Draugai tave vadina Gedu. Tai 
antrasis tavo vardas, tautinis 
vardas. Gal jiems taip gražiau, 
prasmingiau vadinti. Įžengus į 
vyčio kelią, šios nakties prisimini
mui aš tau dovanoju dvišakę 
skauto vyčio lazdą. Ją atsivežiau iš 
Lietuvos. Joje yra atžymėtos įvai
rios vietovės, kur aš buvojau - sto
vyklavau ar iškylavau. Štai 
Palanga, Panemunė - dr. J. Basa
navičiaus šilas, ten gale Pažaislis, 
Napoleono kalnas ir čia arčiau prie 
kito galo Pajiesys. 0 štai kitoje 
pusėje jau vietovės iš Vokietijos 
stovyklavimo: Alpės, Offenbach, 
Veseris...

Daryk šiuos įbrėžimus toliau - 
brėžk Kanadoj ir Amerikoje esan
čias skautų stovyklavietes. Tikėk - 
ateis diena, kada tu pakartosi 
mano įbrėžimus, kai tu vaikščiosi 
mano mintais miško takeliais^
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Prisiminimai iš praeities Hanau stovyklos Vokietijoje skautų vyčių bkelio ryšio panas

PANAUDOJAMI NAUJIEJI KAKLARAIŠČIAI
Pr. Enskaitis

Čiuptelėjo Gedas už diržo, kur 
būdavo prikabintas kompasas, - čia 
jo nebuvo.

- Ak, - aiktelėjo Gedas, - mano 
kompasas! Matyt, aš jį užmiršau 
miške, kai paskutinį kartą norėjau 
nustatyti ėjimo kryptį.

- Gal mes jį dar surastume, jei 
prisimeni, kur jį paskutinį kartą 
naudojai. Einame, aš padėsiu jo 
ieškoti, - pasisiūlė Kęstutis.

- Einame.
- Tik ilgai neužtrukite, - pridėjo 

būrelio vadas, - laikas ir apie 
namus pagalvoti.

Du vyrukai dingo miške. Buvo 
ankstybas rytas. Saulė dar nebuvo 
užtekėjus, bet jąu buvo šviesu. 
Vienur kitur čirškėjo pakilęs 
paukštelis. Medžiai kvepėjo drėg
me.

Einant skersai miško kelelio, 
juodu pasitiko du policininkai. 
Apklausinėjo, kas jie tokie, ką čia 
veikia, kur eina. Sužinoję, kad jie 
yra skautai vyčiai ir kad jų čia yra 
daugiau, sumojo juos pakviesti į 
pagalbą.

- Šiąnakt piktadariai pagrobė 
turtingo ūkininko mažametę mer
gaitę ir dabar reikalauja didelės 
sumos pinigų už ją. Automobilį, 

kuriuo jie buvo pasiruošę pabėgti, 
pasisekė mums sugadinti. Jie pa
bėgo pėsčiomis į šį mišką. Mums 
dviem sunku juos čia surasti. Ne
trukus ateis daugiau vyrų, tačiau 
iki to laiko gali jie pasprukti. Ar jie 
nepadėtų jiems perieškoti miškelį?

Nauja pareiga ir kartų pramoga.
Vienas policininkas davė Gedui 

raketinį pistoletą, sakydamas:
- Jei ką pastebėsite, tuojau iš

šaukite.
Policininkai nuėjo pas skautus 

vyčius, o Gedas ir Kęstutis pa
traukė į mišką. Miškas buvo jaunas 
ir tankokas. Reikėjo gerai žvalgy
tis, kad tarp medelių galėtų ką
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ŽYGYJE

Bronius Žalys

Ant pečių - kuprinėj - visas mano turtas.
Rankoj - dvišakė, įvirta lazda.
Tiesias kelio kaspinas užburtas
Prieš akis. Vilioja toluma.

Mano koja mina kelio žvyrą rupų, 
Tviska saulėje laukai, sodybos ir miškai. 
Lyg klajūnas riteris, su šypsena ant lūpų, . 
Moju toliams, šaukdamas: "Budėki! girios ir kalnai! ...

Ateinu šešėliuos jūsų pabraidyti, 
Gena nerimas mane dieną jaunų - 
Pasidžiaugt gamta gražia Kūrėjo. Tykiai 
Pasiruoš! tarnybai Dievo ir žmonių!"

Mano kojos mina kelio žvyrą gelsvą...
Atsiliepia tolumoj berymantys kalnai:
- Eikš!.. Ateik pas mus šią naktį melsvą, 
Taip, kaip brolį mes sutiksime čionai!

raketą ir greit iššovė į orą. Pakilo 
raudonas ugninis žaltys ir šnypš
damas nėrė virš miško.

Netrukus prie jų atbėgo polici
ninkai ir vyčiai.

Policijos vadovybė norėjo juo- 
dviem įteikti stamboką sumą pini
gų, tačiau juodu atsisakė:

- Esam skautai ir tai padarėme 
ne dėl pinigų.

Tada policija, sužinojus, kad 
juodu šį rudenį išvažiuoja studi
juoti, išrūpino juodviem stipendiją.

Šie du apsakymai paimti iš ką tik 
pasirodžiusios s. Prano Enskaičio 
knygos “Rūtos ir lelijos”. Knygos 
recenzija tilps kitame SKAUTŲ 
AIDO numeryje. Knygą galima 
įsigyti rašant autoriui:

Pr. Enskaitis
373 Charlton W.
Hamilton, Ont.
Canada

pastebėti. Juodviejų akys ir ausys 
buvo įtemptos.

Paėjus galiuką, Gedas davė 
Kęstui ženklą sustoti ir tylėti. Ne
toliese brakštelėjo užminta šakelė, 
ir tą, nors tylų, garsą Gedo ausis 
pagavo.

Palaukę valandėlę ir nieko įtar
tino nepastebėję, juodu jau norėjo 
eiti toliau, - gal jų klausa juos 
apgavo. Staiga netoliese krūmų 
praskleidžiamos šakelės sušlamėjo, 
ir iš ten išlindo du vyrai. Jie su 
savim vedėsi mažą mergaitę. Vy
čiai glustelėjo prie krūmo ir ėmė 
stebėti. Nebuvo abejonių, kad tai 
tie patys ieškomieji.

- Atrodo, kad tai Mikaliutė, 
paukštytė. Pernai iškyloje ją 
mačiau ir kalbėjausi, - tyliai šnabž
dėjo Kęstutis.

Vyčiai tylomis tarėsi, ką daryti. 
Protingiausia būtų pasitraukti į 
šalį ir iššauti raketą.

- Bet kol ateis policininkai, kol 
atskubės kiti vyčiai, piktadariai 
gali pasprukti, gali nužudyti mer
gaitę, ar kitą kokį netikėtumą 
padaryti, - samprotavo vyrukai.

- Reikia ką nors tuojau daryti, 
Reikia... Tik ką?

Tuo momentu vyrai su mergaite 
išėjo į aikštelę. Mergaitė žengdama 
pataikė į duobutę, aiktelėjo ir su
klupo:

- 0, koja, kaip skauda, - matyt, 
lūžo...

Vyrai greit griebė mergaitę 
vienas už kojų, kitas už pečių ir 
ėmė tempti į krūmus. Šiuo mo
mentu staigiu šuoliu šoko Gedas su 
Kęstučiu ir suriko:

- Rankas aukštyn!
Vyrai sumišo, staiga pamatę du 

vyrukus keistomis uniformomis - 
palaikė juos policininkais. Norom 
nenorom reikėjo vykdyti įsakymą, 
ypač pamačius Gedo atkištą pisto
letą. Kad jis yra tik raketinis, jie 
juk nesuprato. Ginklo griebtis 
nebuvo laiko.

Skautai vyčiai vikriai užlaužė 
jiems į užpakalį rankas ir surišo jas 
savo naujaisiais vyčių kaklaraikš- 
čiais. Tai atlikę, žvilgtelėjo į mer
gaitę. Ji pašoko linksma ir tarė lie
tuviškai:

- Aš jus mačiau ir tikėjausi, kad 
jūs ką nors sugalvosit man vaduoti. 
Dėjausi koją nulūžusi, norėdama 
laimėti daugiau laiko..

Tik dabar Gedas prisiminė

Malonu paminėti, kad s. Pr. 
Enskaitis buvo pirmasis SKAUTŲ 
AIDO redaktorius užjūriuose, 
1950 m. išleidęs pirmuosius 
SKAUTŲ AIDO numerius Kana
doje.

Red.
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SKAUTAS VYTIS

Nuotraukos Gintaro Pla&

Jis lydi skrendantjjį baltą Vytį 
Nuo Karaliaučiaus iki Lietuvos Brastos 
Ir nuo karūnos Lietuvai Mindaugo atneštos 
Iki toliausios būsimos kartos - 
Savo valstybės ir tautos.
Jis moka tikrąją istoriją skaityti ir rašyti, 
Lydėdamas per vandenį ir ugnį Baltą Vytį..
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SKAUTU VYČIU 
TRADICIJŲ SIMBOLIKA

Vokiečiai skautai vyčiai turi 
vieną labai įdomią tradiciją: ji už
rašyta taip: bent dešimt minučių 
per dieną skautas vytis nedaro 
nieko - nekalba, neskaito, neklauso 
radijo, bet tyli ir mąsto. Mąsto, ar 
ši diena buvo prasminga; mąsto, ką 
gero jis galėtų padaryti tautai, 
savai bendruomenei ir t.t.

Ar mes dažnai tai darome? Ar 
pagalvojame bent kartą per metus, 
kodėl mes skautai, kas mus riša su 
gerojo darbelio tradicija?

AR KARTKARTĖMIS PRISI
MENAME, KAD SKAUTAVI- 
MAS NĖRA VIEN PRIKLAUSY
MAS ORGANIZACIJAI, 0 GY
VENIMO BŪDAS?

Tai ypač turi ryškėti sk. vyčio 
kelyje. Kelionės uždaviniai nusa
kyti mūsų programoje: lavinima
sis, tobulinimasis skautybėje, kova 
su alkoholizmu, rūkymu, LSD; 
pilietiškumas. Tai svarbiausi sk. 
vyčio papročiai. Jų net priminti 
nereikėtų, o dirva šiais laikais ne
paprastai plati.

Tenka pastebėti, jog šias tradi
cijas dažnai užmirštame; pašneke
siuose su jaunuoju vyčių prieaugliu 
neretai išgirstų, kad jie šių dalykų 
negirdėję ar primiršę; nežino net 
pačių principinių vyčiavimo gairių, 
kaip šūkio TARNAUTI.

Sk. vyčių įžodžio tradicijos irgi 
neretu atveju jauniesiems vyčiams 
išblėsta, nes nevisada paaiškinama 
jų graži ir turtinga simbolika.

Tradicinė nusako: “Šviesti ma
žus, šelpti vargšus” - ar mes gyve
name ta dvasia? Cituoju kitą vo
kiečių skautų vyčių nuostatą, kur 
šelpimo reikalu taip pasakyta: sk. 
vyčių būrelis pasiunčia kasmet 
bent vieną siuntinį vargstantiems į 
Rytų Vokietiją. Ir atsigręžkime į 
save: ar aplankome lietuviškas 
senelių prieglaudas, ar paremiame 
vargstančius tautiečius savoje 
aplinkoje, o taip pat ir užjūriuose? 
Jei to nedarome, tradicinė lieka 
vien šaltu, beprasmiu dainos 
posmeliu.

Susikaupkime dešimčiai minučių 
ir perbėkime su manim šiomis 
eilutėmis. Ką pasakysiu - tikriau- 
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10 MINUČIŲ PAGALVOTI

šiai žinote. Svarbiausia: perduo
kime tai savo jaunesniesiems bro
liams. Turime skautinės literatū
ros, bet spragų atsiranda ir ten, 
nes daug sk. vyčių tradicijų yra 
nerašytinės, o einamos iš lūpų į 
lūpas. Nenutraukime savo grupėse 
šio lūpinio metodo. Vienas sk. 
vyčių būrelis Chicagoje seniau 
turėjo net tradiciją išvažiuoti kada 
vakarui į gamtą, kur prie sukurto 
lauželio pagvildendavo kokią skau
tišką temą. Ar negalėtume to pa
daryti ir savuose būreliuose, šią 
iškylą skirdami atsišviežinti sk. 
vyčių principuose, savo žymėse ir 
kitose mus rišančiose tradicijose.

Čia keli pasiūlymai tokiai iš
vykai: a) pakartoti sk. vyčių regu- 
liaminą, b) perversti ir pakalbėti 
“Skauto Vyčio” knygos pateikto
mis amatų temomis, c) skautų 
vyčių išorinės žymės ir t.t. Trečia
sis siūlymas didžia dalimi yra lūpi
nis. Prisiminkime ir pakalbėkime šį 
kartą trečiąja siūloma tema.

RYŠKIAUSIOS SK. VYČIŲ 
IŠORINĖS ŽYMĖS BŪTŲ: MŪSŲ 
VARDAS, KAKLARYŠIS, LAZ
DA, SK. VYČIO ŽENKLELIS IR 
ĮŽODIS,.

VYTIS, kurio vardu ir mes vadi
namės - senas lietuviškas žodis. Tai 
senovės lietuvių raitas karys. 
Mūsų vardo simbolika: ir mes 
esame lietuvybės kariai, riteriai. 
(Smulkiau pasiskaityti balandžio 
Sk. Aido 10 psl.).

Trumpai prisiminkime ano rai
tojo kelionę į lietuvišką heraldiką. 
Jojąs vytis jau užtinkamas kuni
gaikščio Kęstučio monetose apie 
1460 metus, o apie 1490 m. savo 
antspauduose vytį naudojo ir 
Vytautas su Jogaila. Įdomu paste
bėti, jog anas vytis jojo į dešinę 
pusę, kai tuo tarpu heraldikoje 
raitasis paprastai šoliuoja į kairę. 
Kada Jogaila - tuometinis Lenkijos 
karalius ir Lietuvos did. kuni
gaikštis - savo herbo vyčiui ant 
kairio peties uždėjo skydą, tuomet 
jojikas buvo atsuktas kairėn 

pusėn. Skyde matomas dvigubas 
kryžius (vad. vyčio kryžius) taip 
pat Jogailos šeimos herbas, simbo
lizuojąs dviejų krikš. valstybių - 
Lietuvos ir Lenkijos - susišliejimą.

Oficialų nepr. Lietuvos herbo 
VYČIO modelį pagamino dail J. 
Zikaras.

KAKLARYŠIO ir vyčio ženkle
lio spalva yra violetinė. Ši spalva 
vaizduoja kiečiausio Lietuvos ak
mens granito spalvą, o tai simboli
zuoja vyčio tvirtumą, patvarumą. 
Vytis nepalaužiamas savo įsitikini
muose, ištvermingas skautiškuose, 
bendruomeniniuose siekiuose.

LAZDA - tiesi, gumbuota, 
išdailinta ar natūralaus miško 
kirstinė - bet visada viršuje užsi
baigianti dviem “ragais”. Šie ragai - 
dvi išsiskiriančios medžio šakos - 
vaizduoja gyvenimo problemų 
kryžkeles. Tačiau ir sunkiose 
kryžkelėse sk. vytis suranda ir 
pasirenka tikrąjį, teisingąjį kelią, 
ant kurio jis ir atsiremia.

Ar esame tokie, ar visada žen
giame tikruoju lietuvišku-skau- 
tišku keliu?

ĮŽODIS - tai ketvirtoji mūsų 
būdinga išorinė žymė, vyčių pavel
dėjimo, tęstinumo tradicija.

Brangindamas savo garbę...
Ar visada budime Dievo, tėvy

nės, artimo sargyboje?
Ar visada esame pavyzdžiu jau

niesiems?
Ar esame šiuose dalykuose kieti 

kaip granitas? Kaip plienas?
Prasmingos, gražios, įdomios ir 

kitos vyčio įžodžio tradicijos: už
davinys, kelionė su tėvūnu, budė
jimas, žarijos atnešimas... Ar visad 
paaiškinama šių apeigų simbolika 
broliui, kuriam nakties gūdumoje 
užrišamas vyčio kaklaryšis? Nepa
mirškime to padaryti, nes tai ne
užrašyta jokiose knygose!

Dar liko pusė minutės...
Smagu būti vyčių būryje, ar ne! 

O jei kartais esi vienišas, prisimink 
tradicinę:

Nors tu ir viens,
Būki kaip pliens!

Senas vytis

17



VYČIU VIENETO 
KNYGOS

Sk. vyčių vieneto darbui ir tęsti
numui palaikyti yra visa eilė prie
monių. Viena jų yra sk. vyčių 
draugovės ar vieneto knygos. 
Knygos tai lyg vieneto veiklos 
veidrodis. Kaip jos vedamos, toks 
yra ir pats vienetas. Paimkime sk. 
vyčių būrelio ar draugovės gyve
nimo knygą ir perverskime: kur 
pranyksta datos bei įrašai, ten ir 
pati vieneto veikla greičiausiai yra 
susilpnėjusi. Ir priešingai - knygos 
gražiai, tvarkingai vedamos, 
tikriausiai ir vienetas tvarkoje.

Peržveįus tvarkingai vedamas 
knygas, lengvai informuojamės 
apie vienete esamą piniginę, 
administracinę, istorinę ir kt. 
padėtį.

Sk. vyčių draugovei ar būreliui 
pravartu turėti šias knygas:

1) Įsakymų knyga,
2) Gyvenimo knyga (arba 

kronika),
3) Dienoraštis,
4) Kasos ir turto knyga,
5) Narių knyga,
6) Vadijos posėdžių protokolj 

knyga ir
7) Susirašinėjimo byla.

Jauniesiems vadovams, turin
tiems mažesnį patyrimą apie šių 
knygų vedimą, patartina pasi
skaityti s. R. Povilaičio red. knygą 
“Skautas Vytis” (psl. 100-110).

*

Žinoma, knyga knygai nelygi. 
Paprastai, sk. vyčių knygos yra 
kruopščiai papuoštos vieneto me
nininkų, iliustruotos piešiniais bei 
foto nuotraukomis ir t.t. Net vie
neto narių knyga, kur žymimi tik 
“šalti” faktai bei oficialios datos, 
papuošus ją brolių nuotraukomis, 
pasidaro patraukli ir įdomi.

O kaip atrodo jūsų būrelio veda
mos knygos?

prit. sk. vytis B. Žalys

jfc jį? jį? jfc jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? iį? jį? jį? & jį? jį? jį? -jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį? jį

IŠLUKŠTENKIM ŠARADOS 
RIEŠUTĖLĮ

Kelias į pasisekimą,
Ar šarados išsprendimą, 

Didžią išmintį, gudrybę, 
Yra skautiška kantrybė.
Jei su tėčiu ir mama,
Suoki senolių kalba, 
žinai miestus Lietuvos, 

Upes tėvynės brangios,
Tai neteks daug sukt galvos.

Su šia raidžių painiava, 
Abejojantiems krislelį, 

Gal reikės talkos tėvelių.
O dabar susimąstyki 

Ir pradėk raides žarstyti.

ŠARADA

Lietuvos miestas esu, 
Ir nemažas iš tiesų.
Dvi raides man nuraškyti,
Ilgą trumpai paskaityki, 

Jau gilia vaga banguoju, 
c” nemariuoju.

Vėl ilgąja pračiulbėki, 
Mokyklėlėn nustraksėki, 
Nesibarki su mama,
Pėsčias eisi, ir gana.

Nugainiok dar dvi raides, 
Toli traukis nuo manęs,

Aš labai grubus esu, 
Pirščiuką įžnybt siekiu.
Vėl raidužę nugenėki, 
Neglostyk, neglamonėki, 
Regi rimtą tvariniuką,

Adatėlių kamuoliuką.
Jau vėl vieną raidę skinki, 

Taip pat ilgąją naikinki,
Čia turi būti trumpoji,
Kuri nosinę nešioja,
Atbėgs alkanas meškiukas, 

Be abejo - rudnosiukas, 
Kibs į mamą snukučiu,

Pasivaišins pienučiu.
Jau tikriausiai nusibodo,
Semt raides iš šio aruodo,
Per dantis košk paskutinę, 

Ir ne vieną, o virtinę,
Tada skuosk sparčiau už vėją, 

Rūstus žąsinas artėja.

***

Jeigu šarada patiko. 
Ar neverta nė skatiko.
Susiraski atviruką,

Pasismailinki pieštuką.
Savo nuomonę šį sykį, 

SKAUTŲ AIDUI parašyki.

ps. St. Radžiūnas

Šarados atsakymas vra šiame 
SKAUTŲ AIDO numeryje. Ban-
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Prekiaujame Kaziuko mugėje

PULK. JUOZO ŠARAUSKO
DR-VĖ

1965 m. rugsėjo 19 d., su Vinco 
Krėvės draugovės įsakymu Nr. 25, 
Lituanicos tunte pradėjo aidėti 
Pulk. Juozo Šarausko dr-vės šūkis: 
“Broliai skautai Šarauskai ką tik 
daro - vis gerai!”

Šios draugovės draugininkais 
yra buvę geriausi tunto vadovai; 
daugumas dar jų vis veiklūs tunte. 
Štai tie vadovai: J. Paronis, V. 
Krapauskas, V. Sadauskas, R. 
Sparkis, A. Kašinskas, A. Vaitke
vičius ir dabartinis draugininkas E. 
Andriušis.

Draugovė turi savo tradicijų. 
Tik vieną jau porą metų kaip ban
dome pašalinti, bet niekaip ne
vyksta. Beveik kiekvieną kartą, 
kai važiuojam iškylon, lietaus ; 

debesys nori iškylauti kartu su 
mumis. Jeigu šios tradicijos nega
lėsime pašalinti, gal reikės pakeisti 
mūsų draugovę į jūrų skautų 
laivą?!

Be iškylų ir išvykų, į draugovės 
veiklą įeina Kaziuko mugės darbai. 
Šiai skautų šventei besiruošdama, 
draugovė kiekvienais metais bando 
paįvairinti mugės linksmybes. 
Pernai draugovė pardavė savo 
pačių nudažytus meno modelius, o 
šiais metais pardavinėjo ledus su 
liepsna. (Liepsną pirkėjai gavo 
veltui, jei pirko ledus).

Vienas juokingiausių įvykių 
draugovės veikloje buvo tada, kai 
brolis V. Grigola gavo skauto 
kaklaraištį ir, brolį metant į orą, 
plyšo antklodė. Brolis Grigola rėk-

Energija, judesys, juokas, jau
nystė!

Visa tai išgyvensi, stebėdamas 
iškylaujančius Pulk. J. Šarausko

Pulk. J. Šarausko skautų drau
govė susikaupimo valandėlę.

Alg. Korzono nuotr.

damas krito ant žemės. Dar ir 
dabar jis kartais prisimena tą 
įvykį, kai tenka atsisėsti.

Draugovė yra labai sportiškai 
nusiteikusi. Neseniai, tunto sporto 
šventės metu, mūsų dr-vės skautai 
laimėjo daugiausiai pirmųjų vietų 
įvairiose varžybose.

Klausiate, kokia draugovės atei
tis? Mes ir toliau skautausim Die
vui, Tėvynei ir Artimui su tokiu 
patriotizmu, kurį turėjo v.s. pulk. 
Juozas Šarauskas.

R.I.P. Zuikis

dr-vės judriuosius brolius. Deši
nėje stovi draug. s.v.v.sl. E. 
Andriušis.

Alg. Korzono nuotr.
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ŠVENTO JONO VABALĖLIS
Kas nėra matęs šiltais vasaros 

vakarais skraidančių šviesos vaba
lėlių? Amerikiečiai juos vadina: 
“The Firefly”. Vasarą dažnai 
matydavau mažus berniukus juos 
renkant į butelius ir bandant jų 
šviesą padidinti. Lietuvoje tas 
vabalėlis vadinamas šv. Jono va
balėliu. Ne tik vaikai, bet ir suaugę 
susižavi jų skleidžiama melsva ar 
žalsva šviesa. Bet ar žinai, sese, 
broli, kad ir biologai ir mokslinin
kai yra taip pat sužavėti jų paslap
tinga šviesa, ir nėra jokio paaiški
nimo kodėl jie šviečia? Vieni tvir
tina, kad tai yra priemonė pate
lėms susisiekti su patinėliais, kiti 
vėl, - kad tai yra jų apsaugos 
šviesa, ir paukščiai vengia juos 
praryti.

Ar jūs žinote, kad jie skleidžia

APIE ŽĄSIS, BANANUS IR MEDŲ
Naminės žąsys dažnai yra vaiz

duojamas kaip kvailokos riebios 
būtybėj, kurios savo gražia iš
vaizda sudaro įspūdingą ūkio pa
puošimą ir puikų kepsnį Kalėdų 
stalui. Tačiau žąsys yra protingos: 
jos turi visas gerąsias kiemsargio 
savybes ir gali būti puikios sargy
binės. Jos labai jautrios garsams ir 
turi ypatingą pastabumą ir pavo
jaus nujautimą, į kurį reaguoja 
garsiu gagenimu ir šnypštimu. 
Senovės egiptiečiai, graikai ir 
romėnai jas gerbė kaip gerus 
sargus. Apie 330 m. pr. Kristų ro
mėnai žąsis paskelbė šventomis, 
kai jų sukeltu aliarmu buvo apsi
ginta nuo galų įsiveržimo. Ūkinin
kai Europoje ilgą laiką laikė būrius 
žąsų apsiginti nuo nepageidaujamų 
įsiveržėlių (trespassers), o škotai 
pasikliaudavo jomis, kaip jų desti- 
liuojamo whiskey saugotojomis. 
JAV kariuomenė panaudodavo 
iąsis tiltų apsaugai Vietname, o 
idžiulė sunkvežimių transporto 

šaltą šviesą? Toje šviesoje nėra 
jokios šilumos kolorijų, procesas 
vadmamas “Luminesence”. Du 
: roduktai - “luciferin” ir “lucife
rase” - jungdamiesi su deguonim, 
duoda šviesą; tačiau jie tarpusa
vyje chemiškai nesijungia. Trum
pai tariant, šv. Jono vabalėlis turi 
luciferin ir luciferase savo kūne.

Mokslininkams pavyko gauti tą 
pačią šviesą laboratorijoje, bet 
minėtus produktus turėjo gauti iš 
šių vabalėlių, nes chemijoje jų ne
mokama pagaminti. Tai yra gam
tos dar neišrišta paslaptis.

Įdomu, kad išgąsdintas vabalėlis 
gali savo šviesą užgesinti. Kai 
pavojus praeina, šviesa ir vėl užsi
dega.

j.v.s. Myk. Manomaitis

bendrovė Californijoje naudoja jas 
patruliavimui savo kiemuose.

Žąsys yra puikios kitų žąsų ir 
žmonių gynėjos. Žąsų pulkui ga
nantis, kelios žąsys visuomet stovi 
sargyboje pakilesnėje vietoje; pa
stebėjusios pavojų, sukelia aliar
mą, į kurį visas pulkas tuoj pat 
atsiliepia triukšmingu gegenimu ir 
šnypštimu. Pajutusios pavojų, 
žąsys nebėga, bet puola savo sna
pais ir stipriais ilgais sparnais.

Kartą žąsis nuvertė raitelį, kai jo 
arklys perdaug arti prisiartino prie 
jos lizdo. Kitu atveju, netikėtai 
prie lizdo priartėjusiam žmogui žą
sinas tvojo sparnu tokį stiprų 
smūgi, jog šis manė, kad jo ranka 
nulūžo. Tas žmogus buvo John J. 
Audubon.

F.C.

Bananas yra vienintelis gyvas 
daikta atsparus ligoms. Joks 
vab7J'\-> nepuola banano.

RANKDARBIAI 
PAUKŠTYTĖMS
SMILGINĖ JUOSTELĖ

Ant nedidelio stipraus kartonė- 
lio apmesti apie 6-8 storesnius 
spalvotus siūlus. Galima iš kraštų 
apmesti po 2 siūlus vienos spalvos, 
o viduryje - kitos spalvos. Kiekvie
na sesė turi prisirinkusi po gerą 
saują įvairių padžiūvusių smilgų su 
didesnėmis gražesnėmis viršūnė
mis. Dr-kė parenka jų nemažą 
atsargą. Imame po 1 smilgą ir 
“adome” per tuos apmestus siūlus: 
vienas siūlas viršun, kitas 
apačion. Sekančią eilę adome 
atvirkščiai. Prižiūrėti, kad smilgų 
galvos nebūtų vienoje juostelės 
pusėje, bet kiekviena eilutė turėtų 
po viršūnę vis iš kitos pusės. Šį 
darbelį labai tinka daryti stovyk
loje, kur lengvai surandamos įvai
rios smilgos ir žolės.

STOVYKLOS VAIZDELIS IŠ 
GAMTOJE RANDAMŲ 

DAIKTELIŲ

Ant felco ar popieriaus išklijuoti 
vaizdelį iš gamtoje randamų daik
telių, pvz., stovyklos vaizdelį su 
palapinėmis - iš medžiagos ar lapo 
gabaliukų; laužą - iš smulkių šake
lių; takelį - iš akmenėlių; medžius - 
iš smilgų ir žolės.

v.s. J. Mikutaitienė
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KAS LENGVIAU?

Kovo menesio ankstų rytų su
lėkė masinos i Los Angeles lietuvių 
parapijos kiemų. Su kuprinėmis 
ritosi jauni, jaunesni ir netaip jau 
jauni skautai. Pasiruošė žygiui i 
Mt. Wilson viršūnę. yg 1

Vyriausias vadovas s. P. Abelkis 
dar aiškina (pasiruošimo kursas 
jau buvo išeitas) 10 svarbių dalykų, 
reikalingų kalnuose - jei paklystum 
ir tektų sėdėti, laukiant išgelbė
jimo. Patikrina .visų kojas, ar po 
dvi poras kojinių užsimovę, nes 
mažiausiai nutrinta koja nebetinka 
i žygi- 

Prie kąįno krašto vėl visus iš
vardija, iššaukia vadovus, kurie 
baigę profesionalų kalnų laipiojimo 
kursų. Šie ves grupelėmis į numa
tytų viršūnę. Psl. Povilas Abelkis, 
jr., ir psl. Tomas-Balchas žvalgosi, 
kaip grupė išlaikys kalnų spau
dimų. Jau ir saulutė negailestingai 
kaitina. Vienas po kito imame išsi
rengti, rišamės apie kaklų ar juos
menį savo šiltų rūbų. Kalnai yra 
apgaulingi. Kur saulė neužeina -
šalta, ypač sustojus pailsėti. Žy
giuojant - karšta.

Lipam, lipam ir vis vietoje. Jau 
ir vandens buteliukuose ima ma
žėti, o dar dvi mylios iki pirmo 
vandens lašo. Viena sesė jau 
ašaroja, kad batas trina pirštų. Su
teikiama pirmoji pagalba. Pasil
sėję, vėl būreliais palengva trau
kiame į viršų. Kad ir norėtum, ne
gali eiti greičiau, nes ir kojos nesi
lanksto ir širdis nepaduoda kraujo, 
kai slegia aukštuma. Saulės karš
tumas spaudžia prakaito lašus. Ir 
vėl kitos sesės mama atsisako 
aukščiau kopti. Su ja lieka brolis - 
silpnesniųjų globėjas, ir moja 
kitiems tęsti kelionę. Pasiekiame 
pirmų upelį ir jo tyrų šaltų vande

nėlį. Pilam už kaklo ir karštų veidų 
prausiam; ir šypsomės šlapia šyp
sena. Dar nei pusės kelio nenueita, 
rodyklė rodo dar 6 mylias. Būsimas 
vanduo už 2Vz mylių. Gaudydami 
kvapų, šniokšdami lipam toliau. 
Bet jau grupė sumažėjusi. Keletas 
likosi prie vandens ilsėtis ir pa
laukti kai mes, pasiekę viršūnę, 
risimės žemyn. Sutinkame ir bė
gančių į viršų, tik jie nesipeša jokių 
10 dalykų, vien tik savo trumpas 
kelnaites užsimovę. Juokiamės ir 
linkim jiems sėkmės olimpiadon 
patekti. Šie tik numoja ranka ir 
stirnų šuoliais nušuoliuoja.

Krioklys simpatiškai šlapių van
denėlį nuleidžia nuo kalnų žemyn. 
Čia pasilieka dar keletas skautų 
ilsėtis, nes toliau jau jokio natūra
laus vandens nebėra, ir tik aukš
tyn, aukštyn kyla kelelis...

Žingsnis po žingsnio lipam, kar
tais ir keturiom pasispiriam, nepa
siduodami viens kitam. Niekas 
nebekalba; skystesnis oras padaro 
smegenis ramesnius, o liežuvis 
aptingsta. Visos jėgos sukauptos į 
žingsnį. Pažvelgus į šonų - vaizdai 
žavingi: apačioje Pasadena - gražūs 
universiteto rūmai, gatvėse mažy
čiai automobiliai lėtai slenka. Žvel
giu viršun į tyrų dangaus mėlynę, 
nes, gyvenant apačioje, tas mėly
numas retai matosi. Los Angeles 
smogas, lyg rūkas, nuolat užden
gęs dangų laiko. Takelis vingiuoja 
kalno šlaitu, ir mes žųsele lipame 
toliau. Čia jau mažai kas karstosi, 
tik ši skautų ir tėvų grupė pasiry
žusi viršūnę pasiekti. Po poros 
valandų pasiekiame Mt. Wilson 
observatorijon rodančių rodyklę.

Su mašina iš kitos pusės atva
žiuojame per pusę valandos, o 
dabar tiek vargstame, prakaituo- 

jam - kodėl?! O, tai mūsų tikslas; 
bandymas savo jėgų, patvarumo ir 
pasiruošimas į dar aukštesnį kalnų 
kopti. Kita iškyla bus su miegmai
šiais, daugiau maisto ir vandens, 
nes į Mt. Gorgonio viršūnę nevisi 
gali užlipti. Ten keliausime dvi 
dienas.

Šioje viršūnėje sugriūname už- 
kųsti, pailsėti ir beveik užsnūs
tame, nes taip gera pasiekus tikslų. 
Vadovas, žvilgtelėjęs į saulę, kvie
čia leistis žemyn. Ir žinote, kad į 
viršų lipti lengviau. Nors žemyn 
galima ir ristele bėgti, tačiau kojos 
kenčia pragaro skausmus. Išsiju
dina visi raumenys, kas jų šiek tiek 
turi. Dejuodami, bet su džiaugsmo 
ašaromis nusiritam žemyn per 
pusantros valandos, kai lipti viršū- 
nėn teko net 7 valandas!

Iškyla pavyko; didesnė dalis iš
laikė ir užkopė viršūnėm Apačioje 
vadovas, vėl kiekvienų garsiai pa
šaukęs, braukia iš surašo; nebuvo 
jokių susižeidimų, nualpimų ir visi, 
patenkintai išvargę, sėdam į maši
nas. Namo!

Kviečiam visus, mėgstančius 
kalnais laipioti, pas mus atvažiuoti. 
Kartu kopsime į Sierras liepos 
22 d. Žygiui vadovaus s. P. Abelkis 
su savo padėjėjais.

s. Danutė Balčienė

LAISVĖ

Kas yra laisvė?
O, vaikeli, atsako močiutė, 
Laisvė yra gegutė, skrendanti 
Per Lietuvos kaimus ir miestus. 
Laisvė yra gėlytė, 
Kuri pražysta pavasarį.
Laisvė yra tada, kai gali užlipti
I, aukščiausią kalną
Ir džiaugtis gyvenimu!
O, vaikeli, tiek daug aš galėčiau 
Tau papasakot apie laisvę...
Bet jau laikas mums miegoti 
Ir sapnuoti apie laisvę. 
Apie laisvę Lietuvos.

Mirga Rimavičiūtė, 
Kernavės tunto 
Žemynos dr-vė
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B LAIKO
IH žodžiai

SKAUTU AIDO RĖMĖJAS
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka

demijos 1,000 dol. premija 1976 m. 
paskirta ilgamečiu! lietuviškos ir 
skautiškos spaudos darbininkui 
v.s. fil. Broniui Kvikli Premijos 
mecenatas - dr. kun. Juozas 
Prunskis, mūsų spaudos vetera
nas, taip pat skautas!

Įdomu tai, kad šių abiejų skautų 
keliai susibėgo kryžkelėn jau prieš 
50 m. Lietuvoje, Antalieptėje, kur 
jie abu įsteigė skautų dr-vę. Tos 
draugovės labai kuklaus laikraštė
lio “Žaliosios vėliavos” redaktoriu
mi buvo dabartinis laureatas brolis 
Br. Kviklys, o jam pirmąsias “žur
nalistikos” praktikos pamokas 
davė kun. J. Prunskis. Taip prasi
dėjo brolio Kviklio žurnalistinė 
karjera, atvedusi jį į dienraščio 
“Draugo” redaktoriaus postą.

Didžiuojamės v.s. fil. Br. Kviklio 
laimėjimu, skautiškai jį sveikiname 
ir tikimės, kad jo žurnalistinė 
plunksna nerūdys, nepavargs, o 
atokvėpio momentais dar džiugins 
mus ir skautiškos spaudos pusla
piuose.

Premijos įteikimo iškilmėje, su
ruoštoje LKMA Chicagos Jaunimo 
Centre gegužės 23 d., laikydamas 
rankoje jam įteiktą čekį, brolis Br. 
Kviklys, taręs kelis žodžius, ne
lauktai nustebino dalyvius tos pre
mijos (galima išsireikšti) atsisaky
damas. Jis ją paskyrė spaudai: 
pusę jos - dienraščiui “Draugui”, o 
kitą pusę - skautiškajai spaudai: po 
250 dol. akademikų skautų žurnalui 
“Mūsų Vyčiui” ir LSS žurnalui 
“Skautų Aidui”.

Šį premijos paskirstymą lydėjo 
jo žodžiai: “Visada įvertindamas

didelę spaudos reikšmę mūsų lie
tuviškajam gyvenime, ir taip pat 
nuo pat jaunystės dienų įpratęs 
kasdien atlikti gerąjį darbelį, ir 
šiandien noriu jį atlikti. Tuo būdu 
noriu stiprinti skautiškąją ir lietu
viškąją spaudą”.

Nuoširdžiausiai dėkojame v.s. 
fil. Br. Kvikliui už šią netikėtą ir 
taip vertingą paramą (juk tai - ne 
paprasta auka, bet premijos dalis!). 
Šis Jūsų kilnus mostas SKAUTŲ 
AIDO darbuotojus džiugins, stip
rins ir teiks vilčių mūsų AIDUI 
skambėti visuose pasaulio kraš
tuose, kur tik lietuvių skautų 
begyvenama.

SKUBĖKIME SKAITYTI I
(Laiško autorius v.s. kun. A. 

Saulaitis netrukus bus vėl JAV-se. 
Čia pateikiame ilgesnio jo laiško 
ištraukas bei santrauką jo gausių 
darbų, paskutiniu metu atliktų P. 
Amerikoje).

Mielieji,

Kai kurie Jūsų gausite jau 
penktą tokį spausdintą laišką iš 
“tolimos” Brazilijos, kuri, tikiu, 
tapo ne tokia tolima tiems, kurie 

pas mus buvote per Jaunimo 
Kongresą.

Šviežiausi įspūdžiai - iš vasaros 
stovyklų, kurių šiemet turėjome 3, 
pradėdami vieną dieną po JK pa
baigos. Iš pirmos stovyklos nedaug 
ką atsimenu, nes pusę jos pramie
gojau. Stovyklautojai buvo ypatin
gai nusistatę savo tarpe lietuviškai 
kalbėti; jie gavo tokius “litus”, 
kuriuos prarasdavo, prasitarę 
portugališkai. Daugiausia kitose 
stovyklose buvo naudingos jų iš
moktos dainos (tai sės. Ignės nuo
pelnas). Iš vieno stovyklautojo 
nupirkau labai gražų grybų pa
veikslą, kuris kainavo dešimt 
kramtomos gumos gabalėlių. In
fliacija pasiekia net meno pasaulį!

Antroji stovykla buvo pavadinta 
“Mūsų rūtelė”. Tai vaikų (8-14 m.) 
stovykla, kuriai vadovavo kun. H. 
Šulcas ir Eug. Bacevičienė, abu 
mūsų mišraus skautų-skaučių vie
neto vadovai. Šioje stovykloje 
buvome iš viso apie 50 stovyklau
tojų nuo 11 iki 18 metų.

Po trejų metų pertraukos vėl 
suruošėme vyresnių (14-19 m.) 
stovyklą, kuriai vadovavo kun. 
Šulcas. Apie nuotykius ir įdomybes 
šioje stovykloje būtų galima prira
šyti knygą! Viena stovyklautoja 
aprašė, kad skaniausi stovyklos 
valgiai buvo “keptas smėlis, virtas 
smėlis, smėlis su žuvim, smėlio 
sunka”. Ir tikrai, visur to smėlio 
buvo pilna: drabužiuose, miegmai
šyje, plaukuose, induose. Vaikščio
jom basi (išskyrus miške), visai 
lengvai apsirengę.

Nors daug laiko užėmė eiliniai 
darbai - virtuvė, įrangos, malkos, 
indai, visada buvo laiko maudytis, 
žiūrėti į žuveles skaidrioje jūroje, 
pasimokyti pirmosios pagalbos, 
mazgų surišimų. Tėvynės dieną 
būreliai vaidino legendas, tikrai 
puikiai atpasakodami ir dar) nuo 
savęs padailindami Vilniaus pilies 
įkūrimą, Eglę žalčių karalienę, 
Jūratę ir Kastyti. Susjjcaupimo 
(vadinome “krikščioniškojo mąs
tymo”) dieną metėmės į smėlio 
skulptūrą - religiniais simboliais.

Tos pirmos dienos po kongreso 
atrodė klaikios ir tuščios. Per 
beveik 24 vai. išskrido kone visi 
550 svečių, kuriuos lydėjome
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aerodromuose, autobusų stotyje it 
brolius ir sesutes. Bet kongreso 
graži nuotaika, pasisekimas vienu 
mostu nubraukė visą įdėtą vargą. 
Visai neabejodamas vėl važiuočiau 
autobusais 831 vai. į posėdžius tuos 
50.000 km per pusantrų metų. 
MŪSŲ JAUNIMO YRA TOKIO 
PUIKAUS, NUOŠIRDAUS, LIE
TUVIŠKO, KAD BET KOKIOS 
PASTANGOS JO LABUI VER
TINGIAUSIOS IR NAUDIN
GIAUSIOS.

Prieš pat kongresą po pusantrų 
metų • pasaulyje sugrįžo kun. H. 
Šulcas, kuris prieš 3 m. atkūrė lie
tuvius skautus Sao Paulyje. Per tą 
laiką 30-40 vaikų vienetui vado
vavo Eugenija Bacevičienė. Abe
jose stovyklose varėme gan griež
tai skautišką programą, ir 11 davė 
įžodį. Vienetas tikrai gražiai 
veikia, vaikai savaimiai prisiima 
skautišką dvasią. Išmokę morzės 
abėcėlės, dabar keli susirašinėjame 
slaptais ženklais, o vienas vyrukas, 
sunkiai susirgęs, ligoninėje savo ir 
šalia budinčios motinos rankas 
surišo policijos kilpa, kad ji pa
bustų, kai jis sujuda. Ir mokėjo 
stovykloje išmoktą mazgą pritai
kyti.

Ne tik kongreso metu, bet ir 
atskirai ar kitomis progomis mus 
aplanko pažįstami ir draugai iš kitų 
kraštų. Neretai per atvykstančius 
atsiunčia dovanėlių, ypač tokių, 
kuriomis vaikai džiaugiasi - lietu
viškus atvirukus, įv. ženkliukus, 
lipinukus, stovyklų atlikusius ženk
lus, skautiškus ar kitus marški
nius. Per kongresą į tris kraštus 
atvežė daug lituanistinių knygų 
mūsų jaunimui. Neįmanoma vi
siems padėkoti už nuoširdžią drau
gystę, už atsiunčiamus laiškus, 
sveikinimus. Ačiū, kad domitės 
lietuviais čia, mūsų darbu ir rūpes
čiais, prie progos ir pagal galimy
bes paremdami ar mūsų skautų 
vienetą ar ypač per kun. Šulcą 
stipendijų fondą arba mūsų para
pija

Siunčiu daug nuoširdžių linkė
jimų!

Jūsų

Antanas Saulaitis

SUSITIKIME IR 
SUSIPAŽINKIME! 

viešnios ir Svečiai iš 
BRAZILIJOS

Į JAV ir Kanadą atskrenda 4 
Brazilijos lietuviai skautai ir skau
tės: Nilza Guzikauskaitė (15 m.), 
Beatriz Bacevičiūtė (15 m.), Ro
bertas Jonas Saldys (16 m.) ir 
Eugenija Bacevičienė (vadovė).

Ruošiant šį SA numerį, jie jau 
svečiuosis mūsų tarpe; aplankys 
galimai daugiau stovyklų, susipa
žins su lietuviška veikla, pamatys, 
kaip mes skautaujame, kaip sto
vyklaujame, kaip rišamos įv. pro
blemos ir t.t. Turime aprūpinti 
juos gera literatūra, visokiomis 
lavinimo priemonėmis, kurių jie 
negali ten susirasti, įduoti įv. 
ženklų, ženklelių, trofėjų ir, gal 
būt, gerų uniformų pavyzdžių ar 
pačių uniformų ir kt.

Jei atsiras prisidedančių juos 
paremti pinigais, būtų labai bro- 
liška-seseriška ir naudinga, nes 
šiems lietuvybės pionieriams-ėms 
iš Brazilijos kelionė labai brangiai 
kainuoja, o paskutiniu metu dar 
pabrango 50 dol. kiekvienam.

Jaunimas dėl šių kelionių net 
praleis 3 mokslo savaites. Sesė 
Eug. Bacevičienė Š. Amerikoje iš
bus iki rugsėjo 10 d., o jaunimas 
išskris į Braziliją rugpjūčio 10 d. 
Tenka paminėti, kad sesė Eug. 
Bacevičienė grįžusi liks rūpintis 
mūsų skautais ir skautėmis Bra
zilijoje.

Per tą laiką jie lankysis šiose 

Taip Janete Nikitinaitė vaizduoja "Jūratės ir Kastyčio stovyklą
Brazilijoje

skautų ir ateitininkų stovyklose: 
Neringoje, Rakė, Dainavoje Pasa
goje, Mokytojų studijų savaitėje 
Dainavoje, Lit. studijų savaitėje 
Ohio ir TŠ šventėje.

Visi prašomi juos pagloboti, 
galimai daugiau žinių iš mūsų 
veiklos suteikti ir sudaryti progą 
jiems aktingai įsijungti į visokius 
lietuviškus ir skautiškus įvykius. 
Tuo tikslu jie ir vyksta į šią ilgą 
kelionę. Mūsų pareiga juos lietu
viškai ir skautiškai praturtinti.

(Naudotasi v.s. A. ‘Saulaičio 
informacija).

PADĖKA
Tai buvo pernai - 1975 m. gruo

džio mėn. 15 d. dienos vakaras, ne
pamirštamas vakaras, kai svečiuo
damasi Chicagoje, buvau pakviesta 
į jaukią vakaronę Jaunimo Centro 
kavinėje, kurią surengė ASS Chi- 
cagos skyrius. Tiek daug mielų 
sesių ir brolių turėjau laimės su
tikti ir pasidalinti mintimis, prisi
minimais ir Jūsų laimėjimais. Maža 
to, buvau apdovanota AS leidyklos 
išleistomis knygomis ir kitokiomis 
dovanomis, dargi papuošta ASD 
spalvomis ir ženkleliu, kuriuos 
buvau pamiršus net kaip atrodo, 
nes gyvenimo audros užneša dul
kėmis ir gražiausius prisiminimus.

Iš visos širdies dėkoju ASS 
Chicagos skyriui už tą mielą 
vakarą, kuris man liks nepamirš
tamas. Ačiū visiems!

E. Juciūtė 
1976.V.18
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KVIETIMAS lM VASARIO 
16 GIMNAZIJA.

Vasario 16-tos gimnazija, jau 25 
metus egzistuojanti Vakarų Vo
kietijoje, netoli Heidelbergo, yra 
vienintelė lietuvių gimnazija lais
vajame pasaulyje. Joje mokosi ne 
tik lietuvių tėvų vaikai iš Vokieti
jos, bet ir iš Šiaurės ar net Pietų 
Amerikos. Per paskutinius 5 metus 
joje mokėsi 34 mokiniai iš JAV.

AUKŠTAS MOKSLO LYGIS

Vasario 16 gimnazija savo 
mokslo lygiu nė kiek neatsilieka 
nuo amerikietiškųjų privačių gim
nazijų (high school’ų), daugeliu 
atžvilgių jas net pralenkia. Ypač 
joje daugiau nei čia, Amerikoje, iš
mokstama lietuvių kalbos, o taip 
pat ir svetimų kalbų. Lietuvių k. ir 
literatūros mokoma ištisą savaitę 
po kelias valandas kasdien, ne vien 
šeštadieni, kaip Amerikoje. Aukš
tesnėse klasėse nuosekliai išeinami 
lietuvių didieji rašytojai, perskai
tant jų pagrindinius veikalus iš
tisai. Šalia lietuvių k. gimnazijoje 
reikia mokytis ir vokiečių k. Ją 
mokiniams. iš Amerikos dėsto 
vokietė mokytoja, mokanti ir 
angliškai. Norintieji gali mokytis ir 
rusų bei lotynų k. Anglų kalbą 
mokiniams iš užjūrio dėsto Ameri
kos lietuvis, baigęs Amerikos 
universitetą, pagal high school 
programas. Dėl to gimnazijoje 
pabuvus nors ir 1 ar 2 metus, be 
jokių sunkumų galima įstoti 
Amerikoje į aukštesnę high school 
klasę: išeitieji Vasario 16 gimnazi
joje kursai yra visada įskaitomi. - Ir 
matematikos gana daug išmoks
tama šioje gimnazijoje.

KADA GERIAUSIA STOTI 
GIMNAZIJOM

Mokiniai iš Amerikos priimami 
gimnazijon po 4 pradinės mokyklos 
skyrių. Dažniausiai betgi stojama 
pabaigus 8-metę pradinę mokyklą. 
Tokiu atveju, priimama į IV klasę, 
kartais į V, jei mokinys yra pakan
kamai išmokęs matematikos. (Gim
nazija turi 9 klases, kaip ir visos 

Vokietijos gimnazijos.) Be abejo, į 
Vasario 16 gimnaziją galima stoti ir 
iš amerikiečių gimnazijų. Atrodo, 
kad ypač patogu įstoti po vienerių 
metų high school, pabūti ten 1 

' metus Vasario 16 gimnazijoj ir 
paskui grįžti Amerikon pabaigti.

PROGA PAŽINTI EUROPĄ IR 
JOS KULTŪRĄ

Mokantis Vasario 16 gimnazi
joje, kartu galima gerai pažinti 
Europą ir jos kultūrą, nes vyres
niesiems mokiniams yra gera 
proga per Kalėdų, Velykų ir vasa
ros atostogas pakeliauti po Euro
pos kraštus. (Kalėdų atostogos 
tęsiasi 3 savaites, Velykų - 2, 
vasaros - 9.)

BENDRABUTIS
Prie gimnazijos veikia bendra

butis. Jame auklėjimas principinis. 
Iš mokinių reikalaujama pastovaus 
darbo. Gimnazija rūpinasi ir daro 
visa, kad mokiniai įsigytų ko dau
giausia mokslinių žinių ir subręstų 
dorais žmonėmis ir sąmoningais 
lietuviais. Šita prasme Vasario 16 
gimnazijos mokiniai išvengia tų 
pavojų, kurie ne vieną tyko 
Amerikoje: narkotikų, tinginio, 
pertempto lytiškumo.

. MOKESTIS
Už mokslą ir pragyvenimą gim

nazijoje (valgį ir kambarį) per 
mėnesį reikia mokėti 80 dol., per 
metus 960 - dol. Tai pigiau nei kai 
kuriose privačiose amerikietiškose 
gimnazijose. Nuskridimas lėktuvu 
į Vokietiją (Frankfurtą) mokiniams 
papigintas.

DAUGIAU INFORMACIJŲ 
TELKIA:

Vasario 16 gimnazijos direkto
rius V. Natkevičius: Privates 
Litauisches Gymnasium, 684 Lam
pertheim - Huttenfeld 4, tek 
06256-322 ir šiai gimnazijai remti 
komiteto pirmininkė: Oria Žails- 
kienė, 1934 So. 48th Ct., Cicero, III. 
60650. Tel. 312 - 652-7066.

Vasario 16-tos Gimnazijos 
Direktorius ir Gimnazijai 

Remti Komitetas

SKAUTU ĄIDO RĖMĖJAI

GARBĖS PRENUMERATOS - 
$10.00

C. G. Oksas, Chicago, Ill.
J. Paronis, Chicago, Ill.
J. Žitkevičienė, Moonee Ponds,

Australija
R. Starkutė, Omaha, Nebr.

UŽPRENUMERAVO Į 
UŽJŪRIUS

Kun. K. Dėdinui Vak. Vokietijoje - 
užsakė DAINAVOS vietininkijos 
skautai, Rochester, N.Y.

A. C. Silickui, Brazilijoje - užsakė 
DAINAVOS vietininkijos skau
tai, Rochester, N.Y.

F. Barran, Anglijoje - užsakė jūrų 
skautų KLAIPĖDOS vietinin- 
kija, Cleveland, Ohio.

E. Bacevičienei, Brazilijoje 
užsakė jūrų skautų KLAIPĖ
DOS vietininkija, Cleveland, 
Ohio.

S. Kalinauskui, Vak. Vokietijoje - 
užsakė G. Kalinauskas, Toronto, 
Kanada.

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

G. Adomaitytė, Jamestown, 
N. Dakota 5.00

K. Atkočaitis, Dearborn
Heights, Mich. 5.00

A. Gedmintas, Worcester, 
Mass. 2.00

A. Draugelis, Toronto, 
Kanada 1.00

G. Kalinauskas, Toronto 
Kanada 2.00

NERIES tuntas, 
Waterbury, Conn. 10.0(

SOFIJOS ČIURLIONIENĖS 
vyr. skaučių židinys, 
Philadelphia, Pa. 20.0(

SKAUTŲ AIDAS VISIEMS 
LABAI DĖKINGAS!

2'
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Vladė Butkienė “IŠMARGINTA 
DROBĖ”. Išleido ir spaudė “Vil
ties” draugijos leidykla Clevelande 
1975 m. 94 psl., kaina $3.50.

“IŠMARGINTOJ DROBĖJ” VI. 
Butkienė atskleidžia jautrią savo 
vidaus pasaulio dalį - dar 
jaunystėje paliktos tėvynės ilgesį. 
Svajoja apie tėviškės kiemą, apie 
žiedą darželyje, apie berželį...

“Mano mintys, kaip vagys 
brangių senienų,

Tėviškės pakluonėn grįžta”.

Autorė norėtų nors debesėliais 
pasiekti tėviškę, bet

“Kaip, o kaip nubėgti baltais 
debesėliais,

Jie dangum, ne upėm plaukia 
apšarmoję...”

V. Butkienės poezija rimta, gili 
ir prasminga. Susimąstymai apie 
gyvenimą ir žmogų, apie bėgantį 
laiką, apie džiaugsmą, draugystę ir 
meilės nepastovumą ir t.t. Ilgesys 
ir jaunų dienų prisiminimai - tai 
vedamoji gija, kuri jaučiama 
beveik visuose eilėraščių posmuo
se. Liūdnų minčių slegiama ji taria: 
“čia ir vynas kartus, ir duona ne
skani”, todėl susimąsčiusi pati 
saves klausia:

“Ir kas išvedė žmogų ant viešojo 
kelio...?

Kas liepė keliauti... be jokio 
takelio...?”

Tačiau kartais asmeninių įspū
džių ar prisiminimų pažadinta, 
poetė pateikia ir kitokios nuotaikos 
eilėraščių, juose prasiveržia ir 
skaidresnių prošvaisčių, pav. 
“Džiaugsmas”, “Įsimylėjęs mėnu

lis”, “Šviesus gyvenimas”, “Jau
nystė” ir kt.

V. Butkienės eilėraščiai yra 
tradicinės formos, lengvai skaitomi 
ir suprantami.

Malonu pastebėti, kad “IŠMAR
GINTOS DROBĖS” autorė yra 
mūsų sesė skautininke V. But
kienė, buvusi “Neries” skaučių 
tunto tuntininkė Clevelande. Ji 
reiškiasi ne tik poezijoje, bet ir 
tapyboje. Todėl ir šią knygą pa
puošė gražiomis savo pačios su
kurtomis iliustracijomis.

O.R.

AUUUUUUUUUU

Lituanicos tunto jaun. skautų 
neperiodinis laikraštėlis, išleistas 
Kaziuko mugės proga. Viršelyje 
tas šiurpus vilkų kaukimas pakar
tojamas dar 2 kartus; nupieštas ir 
simpatiškas, galvą užvertęs, be
kaukiantis vilkas (ne jaun. skau
tas!). Laikraštėlio turinyje - 12 vil
kiukų rašinėliais ir piešinėliais pri
margintų įdomių lapų. Juose skai
tome, kuo vilkiukai nori būti 
užaugę, ką jie veikia žiemą, kaip 
laukia stovyklos vasarą, kaip jiems 
patiko Kaziuko mugė. Randame čia 
ir nuoširdžių, įdomių apsakymėlių. 
Tik, deja, Lituanicos vilkiukai, 
atrodo, nusistatę prieš poeziją: 

nėra čia nei vieno eilėraštuko.
Laikraštėlis suskirstytas skyre

liais pagal draugovių pavadinimus: 
Puntuko, Panerių miško, Min
daugo, Dr. V. Kudirkos, Gedimino, 
Basanavičiaus, Nemuno laivo 
bebrų; gi Vytauto dr-vė prisistato 
pačių pieštu autoportretu, kuriame 
daug linksmų, rūsčių, kreivų ir 
besišypsančių veidų.

“MOČIUTĖS DOVANĖLĖ” - 
tinka skaityti jauniesiems: paukš
tytėms ir vilkiukams.

Ją parašė rašytoja Danutė 
Augienė. Daug dail. Jadvygos 
Paukštienės iliustracijų. Spausdino 
M. Morkūno spaustuvė. 1976 m. 
Knyga turi 71 pusi. Kaina - $4.00.

GYVENIMAS
Dabar, 

Šiandien.
Vakar.

Rytoj.
Norai.

Pažadai.
Vaivorykštės.

Svajonės.
Tikrovė.

Skurdas.
Turtas.

Mirtis.
Gimimas.

Vestuvės.
Laidotuvės.

Juokas.
Ašaros.

Džiaugsmai.
Liūdesys.

Kančia.
Išgyvenimai.

Mokykla.
Draugystė.

Tai - gyvenimas!

sesė Judita
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Gegužės paskutiniąją savaitę 
Chicagoje lankėsi Vl-tosios Tauti
nės Stovyklos rengimo komiteto 
pirmininkas ps. Henrikas Antanai
tis. Čia jis pasimatė su mūsų 
skautų-čių vadovais, tarėsi su jais 
visiems rūpimais Taut. Stovyklos 
klausimais. Malonu buvo ir SKAU
TŲ AIDUI šį energingą skauti
ninką svečiuose turėti ir pasiinfor- 
muoti apie pasirengimus ir planus, 
iš kurių matyti, kad to darbo komi
tetas imasi labai rimtai ir pla
ningai.

Mūsų broliai-sesės australai 
laukia iš užjūrio atvykstant bent 
100 stovyklautojų. Bet kas žino; 
dar laiko daug dar pusantrų 
metų; jų numatytą kontingentą 
gali pralenkti ne tik JAV, bet ir 
Anglijos, Vokietijos, Kanados bei 
Pietų Amerikos savanoriai.

Pagal laikinę programą svečiai 
turėtų atskristi į Melbourną 
(Victoria valstybėje) 1977 m. gruo
džio 24-25 d.d. Iki stovyklai prasi
dedant - 1978 m. sausio 2 d. - užjū
rio skautai bus apgyvendinti vietos 
lietuvių šeimose ir bus supažindinti 
su Melbourne įdomybėmis. Sto
vykla vyks sausio 2-14 dienomis 
apie 20 mylių nuo Melbourne esan
čioje stovyklavietėje Wonga Park. 
Stovyklai pasibaigus, svečiai lėk
tuvu išskris į Sydnėjų, kur taip pat 
bus vietos lietuvių šeimų svečiai ir

apžiūrės miestą ir jo apylinkes. 
Sausio 20 d. autobusu vyks į 
Australijos sostinę Canberra, ku
rią apžiūrės, pernakvos universi
teto bendrabutyje ir kitą dieną 
autobusu grįš į Sydnėjų. Numa
toma, kad į Ameriką bus išskren- 
dama sausio 22 d.

Vl-tosios Taut. Stovyklos ren
gimo komiteto pirmininkas ps. H. 
Antanaitis (viduryje) su komiteto 
nariais: v.s. D. Čižauskiene ir s. V. 
Stasiliūnu posėdžio metu.

Rengėjai yra užsibrėžę bent 
šimtui užjūrio svečių apmokėti 
visas stovyklavimo ir po Australiją 
ekskursavimo išlaidas. Svečiai tik 
turėtų patys apsimokėti kelionės 
išlaidas iki Melbourne ir grįžtant - 
nuo Sydnėjaus iki savo gyvenamos 
vietos. Jeigu kas norėtų dalyvauti 
vietos lietuvių rengiamame Naujų 
Metų sutikime, kuris ten būna 
labai formalus, turėtų išlaidas pa
dengti savo lėšomis (asmeniui tai 
gali kainuoti 15 australiškų dol.).

Rengėjai pageidauja, kad iš už
jūrio atvyktų galimai daugiau sto
vyklautojų, kad atvykstantieji 
atsivežtų meninių pasirodymų, 
meno grupių ir pan. Tikimasi susi
laukti talkos, užjūrio svečiams 
pravedant bent 3-4 dienų stovyk
linę programą. Taigi dalis darbo ir 
iniciatyvos tektų ir mums - 
svečiams.

Pirmininko manymu, dėl kelio
nės ilgio būtų praktiška, jei į 
Australiją vyktų nejaunesni kaip 
14 m. skautai ir skautės, nors, jei 
vyktų ir tėvai, galėtų atvykti ir 
jaunesni. Norint kelionei sudaryti 
didesnę grupę ir prieinamesne 
kaina, prie šios išvykos gali prisi
dėti ir tėvai ar ir šiaip keliautojai. 
Kelionės kaina priklausys nuo 
grupės dydžio ir kainų 1977 m. 
pabaigoje, tačiau ji gali būti apy
tikriai 1,000.00 
Priedas 
išlaidoms.

S. H. Antanaitis su savim vežasi 
daug informacinės medžiagos, 
rūpestingai iš anksto paruoštos. 
Sustojęs Los Angeles, Chicagoje, 
Toronte ir New Yorke, paliko 
specialių į stovyklą kviečiančių 
plakatų. Jis iškeliavo po pasaulį 
trims mėnesiams. Visų pirmas jo 
rūpestis - aplankyti didesnius lie
tuvių gyvenamus centrus ir pa
kviesti i Vl-tąją TAUTINĘ 
STOVYKLĄ.

Mūsų broliai ir sesės Australi
joje mus kviečia, mūsų laukia ir iš 
mūsų labai daug tikisi. Kiek tik 
mūsų sąlygos leis, pasistenkime jų 
neapvilti!

1,200.00 dol. 
pinigai asmeninėms
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SYDNEY, 
AUSTRALIA

PIRMOJI AUŠROS TUNTO 
IŠKYLA

Ankstų vasario 28 d. rytą - šeš
tadienį - “Aušros” tunto skautės ir 
skautai (dar pusiau apsimiegoję) 
susirinko prie Lietuvių Namų 
Bankstowne, iš kur privačiom 
mašinom nuvažiavo į skautų žemę 
Ingleburn dienos iškylai.

Dienos programą pradėjo brolis 
Gediminas, vesdamas įdomius ir 
retai matytus skautiškus žaidimus 
skautams, besiruošiantiems Žai
dėjo specialybei. Tiršti debesys 
grasino dideliu lietum, bet laimin
gu būdu tik trūputį nupurkštė.

Artėjant pietų laikui, mūsų 
“terrific kukąs” brolis Viktoras 
nutarė, kad jau atėjo laikas pamo
kyti skautus virimo. Šiai pareigai 
paskirtieji kruopščiai pradėjo dar
bą, o mes, likusieji, pasiruošėm 
alkanai dienai... Baimė buvo be 
pagrindo (gero mokytojo ir uolių 
mokinių dėka) - visi pripažino, kad 
pietūs buvo ypač skanūs.

Po pietų maudymasis, plauki
mas. Nužygiavę ilgą kelią, radome 
mūsų upę užtvinusią ir srovę per- 
stiprią mūsų jėgoms. Žygiavimo 
nuovargis nesumažino skautiško 
entuziazmo ir, užtraukę naują 
dainą, pasukom atgal. Stovykloj 
susėdom į mašinas, kurios mus 
nuvežė į Maccuarie Fields baseiną. 
Čia vyčiai ir vyresnės sesės vedė 
skęstančio gelbėjimo programas 
kartu su plaukimo treniruote, 
besiruošiant A.A.S.E. (Egzilų 
Skautų) plaukimo karnavalui.

Į stovyklavietę grįžom užtar
nautai pavargę ir “pilnai pasiruo
šę” vakarienei, po kurios vyko lau-

Susipažinkime, sesyte!
Džiugo tunto Melbourne skautė 

Akvilė Stasiliūnaitė ir... nepažįs
tama Australijos "paukštytė".
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žas su įvairiausia programa. Iš
skirtinas buvo. vilkiukų pasirody
mas, kuris nukėlė mus į tolimas 
džiungles, o maži vilkiukai labai 
vaizdingai pasivertė į gauruotus 
mauruojančius žvėris... Vakaras 
apgaubė laužo nušviestą, dainomis 
skambančią stovyklavietę ir pri
minė, kad laikas baigti ir grįžti 
namo.

Tunto vadi ja savo šių metų pro
gramoje yra numačiusi ir daugiau 
tokių trumpesnių ir ilgesnių iškylų.

TARPTAUTINIS PLAUKIMO 
KARNAVALAS

Egzilų Skautų metinis plaukimo 
karnavalas įvyko kovo 7 d., sek
madienį, Birrong baseine. Įdomu 
yra paminėti, kad po šešių lietingų 
karnavalų, šiemetinis apsiėjo be 
lietaus, ir žiūrovai grįžo namo 
sausi.

Lietuvių kontingentas pasirodė 
labai šauniai: suvažiavo daug tėve

lių mus moraliai sustiprinti ir "ne
plaukiančių” skautų balsingai pa
laikyti. Gavom trečią vietą. Pir
mieji atplaukė ukrainiečiai, o 
antrieji - vengrai. Taškų skaičiumi 
vietos labai mažai skyrėsi, todėl 
mes manome, kad su mažu plau
kikų skaičiumi pasiekėm gerų 
rezultatų. Čempionų plaukikų gal 
mums ir trūksta, bet mūsų plauki
kai nestokoja gerų norų, entuziaz
mo ir pasiryžimo laimėti, o tai jau 
pusiaukelis į laimėjimą...

Išskirtinai gerai brolių grupėj 
pasirodė Stasionių šeima. Povilas 
Stasionis laimėjo trejas lenktynes, 
Arūnas - dvejas, o tėtis Kastytis 
buvo vienas iš keturių “Mark 
Spitz’ų”, kurie laimėjo vyrų virš 18 
metų estafetę. Kiti dalyviai buvo: 
Gailius Antanaitis, Eddie Karpavi
čius ir Edis Žilinskas. Šitą estafetę 
lietuviai laimi jau keleri metai iš 
eilės.

Broliui Kastyčiui tenka išreikšti 
ypatingą padėką už sportiškumą, 
dalyvavimą ir ūpo pakėlimą; 
tikime, kad jo pavyzdys patrauks 
kitus tėvelius (ir mamytes!) kitais 
metais.

Ginta Viliūnaitė
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TORONTAS

GEROJO DARBELIO 
VARŽYBOS

Prieš praėjusias Kalėdų šventes, 
paskutinėje draugovės sueigoje, 
mes gavome iš draugininko lapus 
su gerojo darbelio uždaviniais; juos 
turėjome atlikti švenčių laikotar
pyje. Uždavinius turėjome atlikti 
visa skiltis bendrai, dalyvaujant 
daugiau kaip pusei skilties; kitaip 
mūsų pastangos nebūtų užskaito
mos, nes mes draugovėje veikiame 
taškų sistema. Tad ir už šiuos už
davinius mums buvo pažadėti taš
kai. Nedelsdami sušaukėme skil
ties sueigą ir aptarėme kuriuos 
punktus mes įvykdysime. Sueiga 
įvyko čiuožimo arenoje, tad aptarę 
dar smagiai pačiuožėm ir buvome 
patenkinti, kad dalyvavome visi, 
išskyrus du.

Po kelių dienų susirinkome 
uniformuoti prie šv. Juozapo ligo
ninės lankyti ligonių. Kaip buvome 
nutarę, atsinešėme kiekvienas po 
atvirutę, kurioje visi pasirašėme, 
pažymėdami tunto, draugovės ir 
skilties vardus ir, pasiskirstę ligo
niais, išsiskyrėme. Kiti nuvykome į

Gerojo darbelio idėja atvedė 
Briedžių skilties brolius į šias 
Toronto ligonines. Jie suteikė 
džiaugsmo ligoniams ir patys švy
tėjo džiaugsmu, atlikę pareigą 
artimui.

Nuotraukose trūksta brolio S. 
Namiko.

šalia esančią “Our Lady of Mercy” 
ligoninę. Tą vakarą aplankėme 
keturis ligonius vienoje ir du 
ligonius kitoje ligoninėje. Po va
landos susitikome ir pasidalinome 
įspūdžiais. Dalyvavome visi išsky
rus vieną. Lankyti ligonius visiems 
patiko, tad nutarėme dar kartą 
daugiau jų aplankyti. Sekantį šeš
tadienį tose pačiose ligoninėse 
aplankėme keturis ligonius. Šalia 
ligonių lankymo mes dar pasiun
tėme dovanėlę nepažįstamam vai
kui per mūsų Toronto laikraščio 
“Toronto Daily Star” Kalėdų Se
nelio fondą. Taip pat visi sudėjom 
šiek tiek pinigų šv. Kalėdų gerojo 
darbelio fondui. Atėjus šventėms 
jautėmės gerai, kad mes, kaip 
skautai, bent mažu darbeliu kitus 
pralinksminome. Varžybas mes 
taip pat laimėjome.

Mindaugo dr-vės 
Briedžių skiltis

Susimąstymo dieną įžodi davę 
Pilėnų tunto skautai: J. Muliolis ir 
P. Kempė. Kaklaryšius jiems už
riša v.s. V. Šenbergas.

v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.

CLEVELANDAS

SKAUTAI VYČIAI ■ 
TUNTININKU PAREIGOSE

Iškilmingoje Pilėnų tunto suei
goje, kuri įvyko š.m. balandžio 
mėn. 26 dieną, sk. vytis v.sl. R. 
Belzinskas perdavė tuntininko 
pareigas sk. vyčiui v.sl. Gintui 
Taorui. Sueigą pravedė ps. V. A. 
Staškus, perskaitęs LSB-jos Vyr. 
Skautininko s. S. Miknaičio įsaky
mą, pakvietė brolį Remigijų Bel- 
zinską perduoti tunto vėliavą nau
jam tuntininkui broliui Gintui 
Taorui. Naująjį tuntininką sveikino 
v.s. S. Gedgaudienė, s. A. Mulio- 
lienė ir s. D. Kižys.

Pilėnai kartu su Neringos se
sėmis, pakviesti Toronto lietuvių 
skautų, stovyklaus Kanados lietu
vių skautų stovykloje “Romuvoje” 
nuo rugp. 8-22 dienos.
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CLEVELANDAS

Šiemet gegužės 10 d. suėjo 25 
metai “Klaipėdos” jūrų skautų vie- 
tininkijai. Kaip tik tą dieną sueigos 
metu buvęs vietininkas j.ps. Alvy
das Narbutaitis perdavė pareigas 
buvusiam ilgamečiui vadovui j.s. 
Džinarui Kižiui. “Klaipėdos” 
viet-jos štabe yra j.v.s. V. Petu- 
kauskas, j.s. A. Andrašiūnas, j.ps. 
G. Aras, j.ps. E. Klimas, j.ps. A. 
Narbutaitis, ir Marius Juodišius. 
“klaipėdos” jūrų skautai šią vasarą 
stovyklaus liepos 24 - rugp. 1 d.d. 
prie Pymatuning ežero.

Dalis Clevelando Klaipėdos j. 
skautų vietininkijos.

Sėdi lis k. į d.): j.ps. A. Narbu
taitis, j.v.s. V. Petukauskas, j.s.

Dž. Kižys, j.ps. A. Andrašiūnas.

v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.

PERKELTA Iš 2 pusi.

“Jūrinis skautavimas”.
Dėl žodžio “marės-marios”. 1975 

m. Lietuvoje išleista knyga “Išsi
supus plačiai” - lietuvių poezija 
apie jūrą. Minėtoje knygoje 
didesnė dalis rašytojų naudojo žodį 
“marės”; tik trys rašytojai savo 
eilėraščiuose yra įrašę žodį “ma
rios”.

Garbė J.T., kad prisipažįsta, jog 
nėra jūrinės srities žinovas, ir 
toliau rašo: “Tikrai džiaugiamės, 
kad tokia jūrininkystės knyga 
pasirodė ir praturtino skautišką 
literatūrą”.

Gal gražią dieną susilauksime 
lietuvių jūrų skautų istorijos kny
gos su visais įvykiais N. Lietuvoje 
ir išeivijoje, o kartu ir su lietuvių 
jūrų skautų tradicijomis.

j.v.s. L. Knopfmileris

REDAKCIJOS PARAŠTĖJE

Šį berželiais sužaliavusio birželio 
numerį skiriame mūsų šauniesiems 
broliams vyčiams; įvertiname jų 
naudingą ir daugialypę veiklą vie
netuose, su pasididžiavimu ste
bime jų vyčiavimo kelią.

Už brolišką talką, sutelkiant tiek 
gausios medžiagos, susisiekus su 
visuose pasaulio kraštuose vei
kiančiais vyčių vienetais, labai 
nuoširdžiai dėkoju Skautų Vyčių 
Skyriaus Vedėjui s. Romui Fabijo
nui; už puikias “senų gerų laikų” 
(ir neblogesnių naujųjų) nuotrau
kas - seseriška padėka s. Gintarui 
Plačui. Ačiū ir visiems kitiems 
broliams vyčiams, nedelsiant atsi
liepusiems į prašymą parašyti.

♦♦♦

CHICAGO

“Aušros Vartų” tunto “Partiza
nės Vaidilutės” vyr. skaučių būre
lis užbaigė šių metų darbo metus. Į 
paskutinę priešatostoginę sueigą 
sesės pasikvietė prelegentą dail. 
Petrą Aleksą, kuris savo pašneke
syje “Menas”, bendrais bruožais 
supažindino seses su įvairiomis 
meno šakomis, jo pradmenimis ir 
davė praktiškų patarimų kaip pa
naudoti lietuviškus liaudies moty
vus savo gyvenamoje aplinkumoje.

I-je eilėje iš k. į d. - būrelio vad. 
D. Vakarė, N. Balzarienė, V. Ka- 
siulienė ir R. žilionienė. Il-je eilėje- 
M. Sedaitienė, L Jonušaitienė, dail. 
P. Aleksa ir Z. Pocienė. Nuotrau
koje trūksta D. Grybauskienės.

D. Vakarės nuotr.

Artėjant vasarai - stovyklų 
metui - visais keliais stovyklų link 
težengia gausios skautų gretos, 
teaidi skautiška-lietuviška daina, 
prie laužo telydi ją spragsinčios 
žiežirbų puokštės.

Malonių ir skautišku patyrimu 
gausių stovyklinių dienų linkime 
visiems - sesėms ir broliams!
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KAD LIETUVIŠKA UGNELĖ 
NEGĘSTU

Ramų ir šiltą, paskutinį gegužės 
vakarą Cicero, Illinois, staiga ir 
netikėtai užgęso jauna gyvybė; 
kaip varpo paskutinis dūžis nutilo 
plakusi skauto vyčio ALEKSO 
JANKŪNO širdis.

Skautų vyčių būrelis, kurio nariu 
jis buvo, neteko vienos jaunos 
atžalos. Baltas berželis palūžo —

Liūdi savo vienturčio jo tėveliai - 
skautininke Larisa Jankūnienė ir 
nuoširdus skautų rėmėjas Aleksas 
Jankūnas, savo vaikaitį taip mylė
jusi močiutė ir kiti artimieji.

0 jis - ramus ir susimąstęs - 
palikęs juos, brolius vyčius ir savo 
studijų draugus, nuėjo NAMO...

Atsisveikinę birželio 2 d. pali
kome jį amžinai ilsėtis šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, Chicagoje.

Broliui
A.A. ALEKSUI JANKŪNUI mirus, 

jo tėvelius LARISĄir ALEKSĄ.JANKŪNUS bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

ir drauge liūdime

A. Plėnio nuotr.
NAUJI SEIMU ŽIDINIAI

Birželio 5 d. Chicagoje aukso 
žiedelius sumainė g.v.v. RASA 
DOMARKAITĖ ir RAIMUNDAS 
ŠILKAITIS. Rasa, skautė nuo pat 
vaikystės, paskutiniu metu buvo 
viena iš Ventės laivo vadovių 
Nerijos jūrų skaučių tunte Chica
goje. Raimundas Šilkaitis baigia 
ruoštis farmakologijos doktoratui. 
Vestuvių pokylis buvo pravestas 
gausių lietuviškų tradicijų fone.

***
Gegužės 29 d. Montrealyje, 

Kanadoje, jaunamarte tapo ps. 
DAINA KERBELYTĖ, buvusi 
kelių stovyklų viršininkė, ėjusi 
tuntininkės pareigas. Savo gyve
nimo draugu pasirinko ČESLOVĄ 
VASILIAUSKĄ.

***

Birželio 12 d., taip pat Montrea
lyje, Kanadoje, skautišką šeimą 
sukūrė si. REGINA STASKEVI
ČIŪTĖ ir s. JUOZAS PIEČAITIS, 
buvęs tuntininku, ir šiaip labai 
aktyvus skautiškoje veikloje.

***

VISIEMS LINKIME LYGAUS, 
SAULE NUŠVIESTO, GYVE
NIMO KELIO; JUO KELIAUTI, 
SEKANT SKAUTIŠKUOSIUS 
KELIONĖS ŽENKLUS!

Lituanicos Tunto Broliai Šarados, tilpusios 19 psl., 
atsakymas: (Panevėžys, Nevėžis, 
nevėžys, vėžys, ežys, žįs, s.)
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SKAUTU AIDAS 
6842 So. Campbell 
Chicago, IL. 60629

ALp(LKA)3083
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So Ao ORENTAS
68U2 So CAMPBELL AVE
CHICAGO i(LL 60629

Laužui tempia storą šaką - 
Sesės jau dainuoja.
Įdomu, kaip Rimui sekas 
Ir ką jis galvoja...

Lapelius giesmių dalina 
Jaunas skautas vytis. 
Net be žado žiūri Lina:
Jis, tartum, matytas...

Mama ryšulį vynioja, 
Šluosto lagaminą;
Į stovyklą išvažiuoja 
Dukružėlė Lina.

“Čia tik dulkės dengia kelią, 
Nematai tu saulės.
Gamtoje pabus širdelė - 
Kitas ten pasaulis!”

“Man pabudus jau širdelė!”
- Mąsto Lina tyliai.
Nenujaučia dar mamelė, 
Kad ji Rimą myli...

Restorane išsijuosęs 
Rimas indus plauna, 
Kad galėtų studijuoti 
Žalią auksą krauna.

Pas tėvus jinai viena, 
Dirbti jos neleidžia. 
Ir svajoja ir liūdna, 
Širdis Rimo geidžia.

***

Šlama pušys ir berželiai, 
Ežeras banguoja,
Pievoj gėlės galvas kelia, 
Debesėliai moja.

Palapinę Lina stato, 
Bandeles dalina:
Tegul niekas nepamato, 
Širdį kas kankina!

Rimas daug studenčių žino, 
Į blondines žiūri,
Ir dabar gražių merginų, ' 
Gal būt, turi būrj...

Mėnuo virš pušų išaugo, 
Laužo liepsnos blėsta. 
Ir sargyboj Lina saugo 
Palapinių miestą.

***

Čia, po ąžuolu plačiuoju, 
Melsis jų šimtinės. 
Ten, va, broliai atžygiuoja, 
Aidi sutartinės.

Sesė Rita

piešinys

Juokias Rimo rudos akys, 
Linai ranką tiesia: 
“Tėtis čia važiuot įsakė -
Stovyklausim dviese?”

***

Mama skaito laišką Linos
Sykį, antrą, trečią:
“Jūs, tėveliai, viską žinot 
Už stovyklą - ačiū!”

741,234
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