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Miela sese skautininke.

...Sveikinu, miela sese -Sofija, 
gerai redaguoji SKAUTŲ AIDĄ. 
Tik patarčiau dėti daugiau auklė
jamojo pobūdžio rašinių. Per daug 
kronikos ir SKAUTŲ AIDE ir 
kituose spaudos skautų skyriuose.

Linkiu sėkmės.

Budėkime!

Petras Jurgėla

Brangi ir miela , 
Sese Redaktore, 7 ■’

Nors '■ ir’ gerokai pavėlavus, 
tačiau leiskite man Tamstą pasvei
kinti viso Anglijos-Vokietijos Ra
jono skautų vadovių-vadovų, sesių 
ir brolių vardu, prisiėmus garbin
gas, bet kartais ir nedėkingas bei 
atsakingas pareigas redaguojant 
gražųjį mūsų skautiškos šeimos 
žurnalą. Labai puikiai suprantu, 
kaip yra sunku, kuomet redakto
riui tenka ištisi žurnalo puslapiai 
užpildyti arba ieškoti įvairesnės 
medžiagos. Linkiu ryžto ir kuo 
gražiausios sėkmės visuose dar
buose. Mūsų visų pareiga Tamstai 
visokeriopai talkininkauti. Dieve, 
Tamstai padėk!

Per šį kultūringą ir gražų 
SKAUTŲ AIDO žurnalą, kuri 

gavę, su malonumu skaitome, visų 
skaitytojų pavedimu, noriu per
duoti nuoširdžia padėką visoms ir 
visiems sesėms vadovėms ir bro
liams vadovams bei vienetams 
JAV, kurie nenutraukiamai mums 
užprenumeruoja SKAUTŲ AIDĄ. 
Labai labai širdingas AČIŪ! Ypa
tinga padėka priklauso buvusiam 
LSB VS v.s. Petrui Moliui, kuris 
ilgus metus mūsų padėtimi ir 
rajonu bei vadovais taip nuošir
džiai rūpinosi. Jam tariu brolišką- 
skautišką AČIŪ!

Su broliška pagarba ir nuošir
džiausiais linkėjimais,

Budžiu!

v.s. Juozas Maslauskas
LSB Anglijos-Vokietijos 
Rajono Vadeiva

SKAUTŲ AIDO Redaktorei, 
rėmėjams ir skaitytojams.

Miela Skautininke,

Priimkite geriausius sveikinimus 
ir linkėjimus iš mūsų tradicinės 
skautų vasaros stovyklos.

Lai Dievas suteikia Jums geros 
sveikatos ir jėgų visuose Jūsų 
darbuose.

k’t:' ■
Mes budime!

Pasirašo v,si J. Alkis, 
Rajono vadas ir ■,
stovyklos vadovybė , t:->

dUj/Ltįj
Sveikinimą pasirašo 
stovyklos viršininkė 
s. A. Ramanauskienė 
ir stovyklos štabas

Mieloji SKAUTŲ AIDO 
Redaktore, Sese Sofija,

SKAUTŲ AIDO redaktorei 
v.s. Sofijai Jelionienei 
siunčia visos sesės ir vadovės.

Aukštuose San Bernardino kal
nuose ošia senos pušys, žvaigždės 
taip arti, kad, rodos, ranka pasiek
tum, o skautų ir skaučių dainos 
skamba taip darniai, taip gražiai, 
kad su Maironiu norėtųs “apimti 
pasaulį, priglaust prie širdies’’...

Su tokia nuotaika siunčiame 
Jums mūsų 25 metų Jubiliejinės 
stovyklos sveikinimus! .'

Budimėt, į

Pasirašo
v.s. Alė Namikienė,
“Paukščių, Tako” 
stovyklos, viršininkė ir 
visa Stovyklos-vadovybė

P.S. Malonu paminėti, kad sesė 
Alė, buvusi SA redaktorė, suma
niai vadovavo kaliforniėčių sesių 
stovyklai ir dalinosi sU jomis savo 
ilgamečiu skautišku patyrimu.,'

Red.

Su savo stovyklos daina -

Mano žemė, mano žemė 
Tarp didžių pasaulių skrenda, 
Kloja kelią šlaitais debesų... 
Ir garsina vieną didį vardą - 
Vieną vardą iš visų...

(Juoze Vaičiūnienė)

Nuoširdžius linkėjimus iš AUŠ-’ 
ROS VARTŲ tunto JU0ZĖS VAI
ČIŪNIENĖS stovyklos

Miela Sese Sofija,

Nuoširdžiai dėkoju Jums už gra
žius linkėjimus ir tas mielas gėly
tes, kurios man mielos ir brangios, 
kaip ir Jums. Ačiū už SKAUTŲ 
AIDĄ; radau jame ir mano žodelį.

Mano sveikata palengva taisosi, 
tik nežinia ar . ilgam. Operacija 
buvo didelė. Prieš pusantrų metų 
pergyvenau sunkią širdies: ataką. 
Dabar buvo problema, ar, atlaikys 
širdis. Bet ji atlaikė.

Kol kas: dar. niekur iš namų ne
išeinu, tai ir nieko įdomesnio nega
liu parašyti.

Prašau sveikinti visą Chicagos 
; skautiją. Geriausi linkėjimai Jums 

ir visiems sesėms ir broliams.

Jūsų . (

, Elena juciūtė

Nors ir sirgdama, sesė E. Ju- 
ciūtė domisi mūsų skautišku judė
jimu ir bent mintimis dalyvauja 
mūsų veikloj. Prisiminkime ir mes 
sesę, išnešiojusią savo širdyje 
Sibiro pūgų neužgesintą skautiš
kąją gabiją. Ypač sesių prisimini
mas pradžiugins sesę Elenutę. Jos 
adresas:

Elena Juciūtė
671 E. 8th Street
So. Boston, Mass. 02127

Red.
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BRANGINKIME

GIMTĄJĮ 

LIETUVIŠKĄ

ŽODĮ!

Pirmieji gimtosios kalbos žo
džiai, kurių dar nesupratome, bet 
kurie mus ramino, migdė, džiugino, 
buvo mus mylinčios motinos žo
džiai. 0 kokiais nuostabiai švelniais 
žodžiais ji mus šnekino:

- Dukrele, dukružėle, dukryte, 
dukrytėle!

- Sūneli, sūnaitėli, sūnužėli, 
sūnytėli!

Mažylis girdėjo daug daug mei
liausių žodelių, švelnių lopšinių, 
linksmų dainelių, kol pats iš be
reikšmių garsų įstengė ištarti 
pirmąjį prasmingą taip brangų 
kiekvienam mums žodį - mama!

Tėvynės meilė, tikėjimas, gyve-, 
nimo tiesos, dorovės pagrindai, 
grožio, gėrio ir tiesos supratimas 
tėvų perduodami vaikui gimtąja 
kalba. Šios visos vertybės giliai 
įauga vaiko sielon, ir tai yra pa
grindai visam būsimam žmogaus 
gyvenimui. Tiems, kurie atitolsta 
nuo gimtosios kalbos, dažnai tos 
vertybės ima blankti, ir žmogaus 
asmenybė tampa daug skurdesnė.

Lietuvių tautai ir jos kalbai ne
buvo lengva išlikti gyvai amžių 
bėgyje. Grobuoniški Lietuvos kai
mynai - slavai ir germanai veržėsi į 
mūsų kraštą, ginklu ir klasta mė
gindami Lietuvą pavergti, sunai
kinti, nutautinti. Broliškos jotvin
gių, galindų, prūsų ir kitos baltų 
gentys neatsilaikė ir buvo žiauriai 
išnaikintos. Teliko tiktai jų kalbos 
nuotrupos - kaip antkapiuose su
akmenėję negyvi žodžiai. Iš plačios 
baltų giminės žūtbūtinėje kovoje 
išliko gyvi tik lietuviai ir latviai, ir 
tik jie išlaikė savo gimtąją kalbą. 
Išlikti išliko, bet po Vytauto Di
džiojo - Lietuvos galybės laikotar

pio prasidėjo Lietuvai sutemų 
laikai. Valdovai, sujungę Lietuvos 
likimą su Lenkija, užtraukė gimta
jam kraštui didžią nelaimę, kuri 
privedė netik prie Lietuvos vals
tybės sunykimo, bet ir prie aukš
tesniųjų luomų praradimo, prie 
gimtosios kalbos paniekinimo.

Tik lietuvis varguolis išliko išti
kimas savo tėvynės sūnus; tik jis, 
kaip žariją pelenuose išlaikė tautos 
gyvybės amžinąją ugnį, kuri po 
keletos amžių įsiliepsnojo skaidria 
liepsna, vėl atnešdama Lietuvai 
savarankiškumą, laisvę ir nepri
klausomybę.

Toji žarija, išlaikiusi tautos 
gyvybę, buvo lietuviškas žodis, 
kuris ir vergijoje nenustojo skam
bėjęs ilgesingose dainose, grau
džiose raudose, nuostabiose pasa
kose, padavimuose, priežodžiuose, 
patarlėse, mįslėse.

Lietuviškas žodis ėjo iš lūpų į 
lūpas, iš kartos į kartą, mažai paki
tėjęs amžių bėgyje, mažai tenuto- 
lęs nuo savo garbingos prosenelės - 
indoeuropiečių prokalbės.

Dėl lietuviško žodžio įamžinimo 
spaudoje pirmiausia turime būti 
dėkingi Martynui Mažvydui, kuris 
parengė pirmąją lietuvišką knygą - 
katekizmą ir giesmyną (išspaus
dintą 1547 m. Karaliaučiuje). Savo 
knygos įžangoje autorius prašo:

“Broliai, seserys, imkite mane ir 
skaitykite!”

I i T'JVCS 
N.‘.
.M ? .ŽVYDO
Bi IOT i;a

Antanas Rūkštelė.

-- ---------------------------------------

Į dirva pasėto žiemkenčio
Rugio ir kviečio
Prasikalė pirmas daigas, -
Ir Štai jau želmuo 
Rugsėjy vešliai sužaliavo.

V. Mykolaitis-Putinas

Lietuviško žodžio brandumą 
pirmasis atskleidė Kristijonas 
Donelaitis savo nuostabiuose Metų 
poemos posmuose, atvaizdavęs 
lietuvio varguolio darbus, vargus 
ir džiaugsmus.

Lietuviško žodžio poetinį subti
lumą ir grožį visoje didybėje iškėlė 
vyskupas Antanas Baranauskas 
savo poemoje Anykščių Šilelis. 
Vyskupas Motiejus Valančius ir 
daugelis kitų dvasios milžinų 
švietė, mokė, blaivino pavergtus ir 
prispaustus brolius lietuvius. Dr. 
Jonas Basanavičius, dr. Vincas 
Kudirka kėlė apmirusią tautinę 
sąmonę; didysis dainius, tautos 
pranašas Maironis kvietė paimti 
“arklą, knygą, lyrą ir eiti Lietuvos 
keliu”. Jie įkvėpė ryžtą kovoti dėl 
savo laisvės, ir pagaliau kova buvo 
laimėta ir apvainikuota 1918 m. - 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos 
atstatymu. Už tai turime būti 
dėkingi tiems dvasios milžinams ir 
savanoriams kariams, aukojusiems

(perkelta į 4 pusi.)

Pakelės beržai
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TUNTU. VARDAI IR MES

KERNAVĖ

PJa įvažiavę nuo Vilniaus apie 
trisdešimt penkis kilometrus į 
šiaurės vakarus, surandame tris 
nedidelius kalnus: Aukuro, Lizdei
kos ir Pilies. Čia raitosi Neris su 
stačiais slėnio krantais ir retomis 
pušelėmis pakrantėje. Kernavės 
bažnytkaimis yra dešiniajame 
Neries krante, apie 100 metrų virš 
jūros lygio. To bažnytkaimio kle
bonas kun. N. Švogžlys - Milžinas 
1930 m. išgarsino Kernavę, pa
skelbdamas ją buvusia pirmąja 
Lietuvos sostine. Čia buvo pasta
tyta nauji mokyklos rūmai (1929), 
juose atidarytas Kernavės muzie
jus (1935), pastatytas dviaukštis 
vasarnamis (1939). Daug turistų 
lankė šią vietą, viliojami paslaptin
gos praeities ir džiaugdamiesi nau
joviškais patogumais.

Kernavė ir jos apylinkės yra 
minimos jau nuo gilios senovės. 
Bekasinėjant dešiniajame Neries 
krante buvo surasta net geležies 
amžiaus dirbinių, kurių tarpe už
tikta ir žalvarinė Jupiterio statu
lėlė. Vėliau lietuviai rašytojai ją 
praminė Perkūno statulėle. Pilia
kalnis, žmonių pramintas Pilies 
kalnu, yra apsuptas grioviu. Čia 
1925 m. buvo iškastas lobis: 
Vytauto Didžiojo pinigai.

Spėjama, kad kunigaikštis Min
daugas turėjęs kelias pilis, bet 
mėgiamiausia iš jų buvusi Kerna
vės pilis. Kunigaikštis Mindaugas 
čia praleisdavęs daug laiko, - užtat 
yra galvojama, kad Kernavė 
buvusi pirmoji Lietuvos sostinė. 
Krašto gilumoje, tarp miškų, prie 
Neries, ji buvo sunkiai priešams 
prieinama; kelis kartus apgulta, 
kiekvieną sykį ji apsigynė. Gedi
minas perkėlė sostinę į Trakus, 
vėliau į Vilnių, ir Kernavę atidavė 
Manivydui, savo vyriausiajam 
sūnui. Yra užsilikę dokumentų, 
Vytauto rašytų vokiečiams, ku
riuose jis pažymi savo gyvenamąją 
vietą - Kernavės pilį. Dabar ten te
likęs tik piliakalnis, muziejuje - 
dokumentai ir pilies herbas, kuris

vaizduoja miesto vartuose stovintį 
ginkluotą karį, o apačioje parašą: 
“Geriau netekti gyvybės, negu 
laisvės”.

Laikas eina, ir kartos keičiasi. 
Atšilus orui ir sužaliavus me
džiams, turistai grupėmis lanko 
piliakalnį, sėdi medžių paunksmėje 
ir mintimis sugrįžta į praėjusius 
šimtmečius.

Chicagoje gražiai veikia Kerna
vės skaučių tuntas; čia skautiško 
patyrimo mokosi virš 200 kerna- 
viečių. Linkime jam skaučių skai
čiumi vis augti, o tunto sesėms 
stiprėti lietuviškoje dvasioje, švies
ti skautišku pavyzdžiu ir būti tėvų 
žemės istorija besidominčiomis 
Lietuvos dukromis.

Sesė Rita

Kernavės piliakalnis

BRANGINKIME
GIMTĄJĮ 
LIETUVIŠKĄ 
ŽODI

Atkelta iš 3 pusi.

savo brangiausią turtą - gyvybę 
tėvynės labui. Bet ne tik jiems. 
Ačiū ir motinėlėms, močiutėms, 
mokiusioms savo mažyčius gimtojo 
žodžio ir rašto slapta, verpdamos 
prie ratelio; ačiū tėveliams-knyg- 
nešiams, naktimis gabenusiems iš 
užsienio per 40 m. draudžiamą Lie
tuvoje spausdinti lietuvišką žodį - 
knvera!

Šiandien ir vėl tėvynė pavergta. 
Bet lietuvio tautinė sąmonė gyva, 
ir lietuviškas žodis įsitvirtinęs ne 
tik Nemuno pakrantėse, bet pa
sklidęs po šalis plačiausias, brangi
namas žymiųjų pasaulio moksli
ninkų, studijuojamas daugelyje 
universitetų.

Mylėkime, branginkime lietu
višką žodį, puoselėkime jį ir svetur 
gyvendami, tegul skamba ne tik 
mūsų žodis, bet ir dainos po šalis 
plačiausias!

Tegul Lietuvos patriarcho dr. 
Jono Basanavičiaus žodžiai, įrašyti 
jo antkapyje Vilniuje, būna mums 
pavyzdžiu, kaip reikia mylėti savo 
tėvų ir gimtąją kalbą:

“Kada mes jau į dulkes pavirsim, 
jei lietuviška kalba bus tvirta pa
stojus, jei per mūsų darbus Lietu
vos dvasia atsikvošės - tąsyk mums 
ir kapuose bus lengviau, smagiau 
ilsėtis”.

GŠ
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Mūsų tautiniam šokiui

Sveikinu judesį dygstantį, želiantį, 
Sprogstantį, kvepiantį ūgiais žaliais. 
Linkstanti, klumpantį, puolantį, keliantį, 
Skrendantį vėjų laisvų sūkuriais.

Sveikinu augantį, bręstantį, grimstantį, 
Lūžtantį, kertantį žaibo ilgiu. 
Neišsigimstantį, nebepailstantį, 
Trenkiantį senio Perkūno smūgiu.

Sveikinu taurų lietuviška judesį, 
įkvėpta, uždegtą grožio jėga, 
Tamsyje gimusi, saulėj pabudus], 
Kylantį Baltijos aukšta banga.

Išplukdantį pieno ir kruviną putą, 
Taškantį saujoms gintarą gelmių, 
Papuošiantį rūmą, statytą sugriūtą, 
Atlaužom keršto širdžių neramių.

Verkiantį smuikais'ir kanklėmis skambantį, 
Gaudžiantį - Vilniaus šventorių varpais, 
Jaučiantį, šlamantį, tylintį, kalbantį 
Aisčių kalbos priegaidžiuotais garsais.

Sveikinu švilpiantį karklais ir ošiantį 
Giriomis, žydintį savo Žiedais, 
Gęstantį, dūstantį, įsiliepsnojantį, 
Pasivadinusį deivių vardais.

Iš tolo ateinantį drąsų, didingą, 
Neliestą vergo taikingos dalies, 
Lyg erdvėj augintą čiurlionišką smilgą, 
Malantį duoną gimtosios šalies.

Sveikinu taiklų įprasmintą judesį, 
Kurianti išraiška dvasios savos - 
Tą, kuris,' nešdamas vėliavą, grumiasi 
Už laisvę ir garbę gyvos Lietuvos.

Judėjimas žodžio, minties ir veikimo 
Būties pabaiga, tikra jos pradžia. 
Be judesio, garso
Būties pabaiga, tikra jos pradžia.
Be judesio, garso, be takto, be rimo 
Žemė ir saulė akla ir kurčia.

Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė

Piešiniai vyr. sk. v. si. Dalios Petreikytės
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V.S. DR. KSAVERA ŽILINSKIENĖ -
PIRMOJI 

VYRIAUSIA SKAUTININKE
• SULAUKĖ
JkUiiet. Skautų Sąjungoje dirbusių 
veteranų-jubiliatų eilės vis didėja. 
Viena iš tokių, daug reiškianti lie
tuviškajai skautybei, tai v.s. dr. 
Ksavera Žilinskienė. Ji šių metų 
rugpjūčio 27 d. sulaukė 80 metų 
amžiaus.

Ks. Frankaitė-Žilinskienė, gi
musi 1896 m. rugpiūčio 27 d. JAV, 
Brooklyne, N.Y., vaikystėje su 
tėvais atvyko į Lietuvą. Ten augo, 
mokslus ėjo ir dirbo. Mokėsi Pane
vėžio progimnazijoje ir mokytojų 
seminarijoje. Ją baigusi, įsigijo 
pradžios mokyklos mokytojos tei
ses. Ten pat buvo paskirta moky
tojos ir mokyklos vedėjos parei
goms, vėliau dirbo valdžios 
mokykloje, Sidabravo bažnytkai
myje.

I Pasauliniam karui užėjus, 
1914 m. turėjo palikti tėvynę, 
kartu su motina ir broliu, gimna
zistu vykti į Rusiją. Pateko į 
Vitebską. Čia buvo susiorganiza
vęs lietuvių pabėgėlių komitetas, 
kur Ksaverai pasisekė gauti 
sekretorės darbą. Motina ir brolis 
su kitais pabėgėliais buvo išvežti į 
Rusijos gilumą. Ksavera tuoj buvo 
pakviesta suorganizuoti Minske 
mokyklą lietuvių pabėgėlių vai
kams. Ten mokytojaudama, susi
tiko su dr. J. Žilinsku, kurį paži
nojo dar Lietuvoje, ir ištekėjo. 
1918 m., revoliucijos metu, persi
kėlė gyventi į Estiją. Dorpato univ. 
dr. J. Žilinskas dirbo chirurginėje 
klinikoje. Čia išgyveno karo baise
nybes. Atėjo laikas, kai buvo lei
džiama pabėgėliams iš užimtų teri-

80 METU

torijų grįžti namo. Susidarė lietu
vių grupė, norinti sugrįžti tėvynėn. 
Dr. J. Žilinskas negalėjo palikti 
tarnybos. Ksaverai su motina ir 
maža dukrele, vokiečiams stropiai 
tikrinant dokumentus, atsirado 
kliūčių išvykti (mat, gimusi JAV) 
ir grėsė pavojus patekti į specialią 
stovyklą. Tik dr. V. Kuzmos dėka 
buvo išvaduota iš didesnių nema
lonumų ir sutrukdymų.

Dr. J. Žilinskas, grįžęs į savo 
kraštą, su šeima apsistojo Šiau
liuose, vėliau apsigyveno Kaune ir, 
įstojęs savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę, buvo paskirtas Karo 
ligoninėn chirurgo pareigoms.

Pirmaisiais Lietuvos nepriklau
somybės metais gyventojai džiau

gėsi laisve ir kibo į visokių sričių 
atstatymo darbus. Ir Ks. Žilinskie
nė įsijungė į organizacinę veiklą. 
Tuoj po karo įsisteigė Moterų Glo
bos Komitetas, kurio tikslas buvo 
našlaičių globa. Šio komiteto 
valdyboje Ks. Žilinskienė išbuvo 
net keliolika metų. (Jame dirbo dr. 
J. Alekna ir B. Novickienė, kurie 
pirmieji Ks. Ž. supažindino su 
skautų organizacija ir skatino į ją 
įstoti).

Atsidarius Kaune Aukštiesiems 
kursams, (vėliau jie tapo Vytauto 
Didžiojo universitetu), Ks. Žilins
kienė įstojo į medicinos fakultetą, 
odontologijos skyrių. Baigė pir
moje laidoje 1926 m. Vertėsi 
praktika Kaune. Prisidėjo prie liet, 
dantų gydytojų draugijos steigimo 
ir suvažiavimų organizavimo. Iš 
įvairių moterų organizacijų atsto
vių buvo sudaryta Liet. Moterų 
Taryba. Jos tikslas - ginti moterų 
reikalus ir teises. Dr. Ks.Ž. čia ėjo 
kasininkės pareigas. Prie Moterų 
Tarybos įsisteigė Moterų Klubas - 
Seklyčia, kurio pirmininke Ks.Ž. 
buvo nuo jo įsisteigimo iki okupa
cijos.

Prasidėjus II Pasauliniam karui, 
Žilinskų šeima turėjo skubiai pa
likti Kauną. Turėjo slapstytis toli
muose užkampiuose, kur niekas 
nepažinojo. Visas jų turtas buvo 
konfiskuotas, o bute apgyvendinti 
atėjūnai-kriminalistai. Užėmus vo
kiečiams Lietuvą, visiems teko iš
gyventi naujos okupacijos sunku
mus ir skriaudas. O vokiečiams 
traukiantis iš mūsų krašto ir besi
veržiant čia rusams, kartu su kitais 
ir Žilinskų šeima pasitraukia į 
Vakarus. Vokietijoje, Drezdene, 
dr. Ks. Žilinskienė dirbo profesinį 
darbą vokiečio daktaro kabinete. 
1946 m. su pirmuoju tremtinių 
transportu išvyko į Ameriką ir 
apsigyveno netoli Waterburio pas 
Vileišius. Paaiškėjus, kad čia 
sunku svetimšaliui daktarui įsigyti 
profesiją, Ks. Žilinskienė tuoj nu
ėjo dirbti į fabriką, kaip ir dau
guma atvykusių. Ten išdirbo 13 
metų. Amerikoje turėjo labai 
sunkų išeivės kelią: rūpinosi 
dukters šeima, nes ji toliau tęsė 
Lietuvoje pradėtas medicinos stu
dijas. Be to, vyro liga, jo mirtis
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ir kt. Dabar, kiek gali, padeda arti
miesiems ir tvarko savo vyro 
a.a. prof. J. Žilinsko, garsaus 
mokslininko, atsiminimų užrašus. 
Skautiška veikla tebesidomi ir ja 
gėrisi.

1968 m. sesė Ks. Žilinskienė 
buvo atvykusi į V-ją Tautinę sto
vyklą, į Rako stovyklavietę, kur 
pamatė apie 1500 skautiško jau
nimo. Ji buvo visų entuziastingai 
sutikta. Pati nepaprastai džiau
gėsi, kad galėjo po tokios ilgos 
pertraukos patekti vėl jai brangian 
sesių ir brolių tarpan. Vėliau savo 
gražius įspūdžius aprašė “Gabi
joje”. Toje stovykloje v.s. Ks. Ži
linskienei buvo įteiktas aukščiau
sias LSSąjungos garbės ženklas - 
Geležinis Vilkas už jos nuopelnus 
lietuviškajai skautijai.

***

1935 m. persitvarkant LSSąjun- 
gai ir pakeitus statutą, tuometinė 
skaučių vadė v.s. S. Čiurlionienė 
atsisakė iš pareigų. Nors ir buvo 
Seserijoje gerai pasiruošusių ir 
sumanių vadovių, tačiau norėta 
rasti visuomenėje vyresnę popu
liarią ir skautybei priimtiną 
moterį. Vyriausios Skautų Vado
vybės pasiūlyta dr. Ks. Žilinskie
nės kandidatūra pasirodė priimtina 
ir skaučių vadovėms ir buvusiai 
vyr. vadovei v.s. S. Čiurlionienei. 
Lietuvos prez. A. Smetonai, 
Skautų Sąjungos Šefui, nusiųsta 
kandidatūra buvo patvirtinta.

Dr. Ks. Žilinskienė žinojo apie 
lordo Baden Powelio įkurtą skautų 
organizaciją ir jos tikslus. Skauta- 
vimas jai buvo patrauklus. Tačiau 
nebuvo skaute ir neturėjo skau
tiško patyrimo. Todėl nedrįso 
apsiimti taip rimtų ir atsakingų 
pareigų. Tik v.s. S. Čiurlionienės 
nuoširdus patarimas neatsisakyti 
paskubomis, bet pagalvoti, taip pat 
skautininkių padrąsinantys žodžiai 
ir pažadai padėti naujame darbe 
prisidėjo, kad buvo duotas sutiki
mas. Vėliau bedirbdama,dr. Ks.Ž. 
patyrė, kaip plačiai po pasaulį 
skautiškas auklėjimas yra paplitęs. 
Visa siela ji pritarė šios organiza
cijos siekimams.

Darbai prasidėjo. Pradžioje 

buvo rūpesčių ir sunkumų, tačiau 
artimi santykiai su vadovėmis, jų 
nuoširdi talka lengvino darbą. 
Turėdama iš anksčiau visuomeni
niam darbe patyrimo, dr. Ks. Ži
linskienė greit persiėmė ir įsigilino 
į skautų organizacijos reikalus. 
Tuoj buvo sudaryta Seserijos 
vyriausia vadija iš prityrusių 
skautininkių. Jų rankose, kaip ir 
anksčiau, buvo narių auklėjimas ir 
naujų vadovių rengimas, Vyriau
siai Skautininkei koordinuojant. 
Skyrių vadovės turėjo rūpintis 
atitinkamo skyriaus veikla. Buvo 
siunčiamos į vietoves instruktorės. 
Artinantis II-jai Tautinei stovyk
lai, iš anksto pradėta ruoštis, todėl 
Vyriausia Skautininke lankė vie
netus po visą kraštą, norėdama 
susipažinti su skautiška veikla. 
Tuoj pradėta organizuoti paruo
šiamosios stovyklos, kursai ir kt.

V.s. Ks. Žilinskienė atstovavo 
Seserijai ne tik savame krašte, bet 
reprezentavo lietuvaitėms skau
tėms ir užsienyje. 1936 m. birželio 
mėn. įvyko tarptautinis skaučių 
vadovių suvažiavimas Švedijoje, 
Stockholme, kur mūsų Vyriausia 
Skautininke pirmą kartą atstovavo 
Seserijai. Čia ji susipažino su įvai
rių kraštų vadovėmis ir skautiška 
veikla kitur. Susitiko su pasaulio 
skaučių vade Lady Baden Powell. 
Jame dalyvavo ir Švedijos karalius 
ir kiti aukšti pareigūnai. Suvažia
vimas iškilmingas. Sutikimas ir 
priėmimas labai draugiškas ir 
malonus. Čia atvykusios atstovės 
turėjo progos dalintis įspūdžiais ir 
pasisakyti apie savo krašto skau
tiškus darbus. Dr. Ks. Žilinskienė 
savo pranešime trumpai nušvietė 
apie Lietuvą ir skautišką veiklą bei 
siekimus Seserijoje. Tuo metu 
vyko tarpt, skaučių stovykla Dani
joje, kur mūsų Seserijai atstovavo 
reprezentacinė skiltis iš gerai 
pasiruošusių skaučių, mokančių 
svetimas kalbas. Jos gražiai pasi
reiškė ir garsino savo kraštą. VS 
Ks. Žilinskienė savo kadencijos 
metu yra aplankiusi Latviją, 
Estiją, Suomiją, Prancūziją, Švei
cariją, Daniją. Naudinga buvo pa
matyti svetimų kraštų gamtą, 
žmonių papročius, arčiau pažinti 
skaučių vadoves bei jų siekimus ir 

kai ko pasimokyti.
1938 m. liepos 8-20 įvyko Ilgoji 

Tautinė stovykla: skautėms Pa
žaislyje, skautams Panemunėje. 
Ilgai ir rūpestingai buvo ruošia
masi. Daugelyje vietų prieš tai 
buvo suruošta pavyzdinių sto
vyklų. Skaučių stovyklos virši
ninke buvo v.s. S. Čiurlionienė. 
Maždaug tuo pačiu metu vyko 
Tarptautinė Skaučių stovykla 
Šveicarijoj, Adelbodene, kur yra 
tarpt, skaučių buveinė - namai 
Šveicarijos kalnuose, vad. Our 
Chalet. Iš čia VS Ks.' Žilinskienei 
reikėjo skubėti į Lietuvą, į Pažaislį, 
Il-sios Taut, stovyklos atidaryman. 
Kartu atvyko ir kelios užsienio 
vadovės, kurios buvo sužavėtos, 
pamačiusios sesių ir brolių skautų 
stovyklaviečių papuošimus, tvarką 
ir programą. Ši stovykla ir visiems 
apsilankiusiems padarė puikų ir 
žavingą įspūdį. Joje atsispindėjo 
vadovių ir vadovų sumanumas ir 
pasiaukojimas. Tėvų ir visuomenės 
pritarimas bei parama, sesių-brolių 
tikras supratimas ir vieningas dar
bas davė pagrindo ir toliau stiprėti 
ir veikti jaunimo gerovei.

1939 m. rugsėjo mėn., paskelbus 
Lietuvos kariuomenės mobiliza
ciją, v.s. Ks. Žilinskienė buvo at
siuntusi kariuomenės vadui gen. 
St. Raštikiui tokį oficialų raštą:

“Lietuvos Skaučių Seserija, 
lietuvių tautos dvasia gyvendama 
ir klausydama josios amžinojo 
balso, yra pasiryžusi ne tik budėti 
ir nenuilstamai dirbti, bet, reikalui 
esant, iš visų jėgų iki paskutiniųjų 
kovoti ir garbingai numirti dėl 
Tėvynės laisvės.

Mūsų, kaip tikrų Lietuvos 
dukrų, darbas šakojasi visose 
gyvenimo srityse. Todėl mes ne tik 
tyliai susikaupusios lenkiame gal
vas prieš garbinguosius savo 
brolius karius, bet, jausdamos šiuo 
metu gręsiantį mūsų Tėvynei 
pavojų, esame ir pasiruošusios 
visur jums padėti, kur tik mūsų 
pagalba būtų reikalinga.

Čia pridedamas Skaučių Seseri
jos vadovių, pasiryžusių stoti į 
kiekvieną būtiną Tėvynės Laisvės 
darbą, sąrašas - 3 lapai”.

Tame sąraše buvo pasirašiusios 
79 skautės, savanoriškai pavedu-
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VALANDĖLĖ SU PETRU JURGĖLA

Kalbėjosi Amerikos Balso 
korespondentas Paulius Jurkus 

“Lietuviškosios Skautijos” 
veikalo išleidimo proga

— Jūs savo knygoje rašote apie 
'.etuviškosios skautijos pradžią. Ar 
alit dabar pasakyti, kada ta lietu- 
iškoji skautija įkurta ir kur?

— Pirmieji keturi lietuvių skau- 
ijos vienetai buvo įsteigti Rusi
oje. Pirmąją mišrią skautų ir 

skaučių draugovę įsteigiau 1917 m. 
rugsėjo 9 d. Voroneže, po to mišrią 
skiltį Taganroge 1918 m. Abiem 
vienetam vadovavau, jau įsigijęs 
skautininko laipsnį. 1918 metais 
dvi skiltis įsteigė: kunigas Vladas 
Mažonas Peterburge ir Eduardas 
Petrelevičius Rovne. Karui pasi
baigus, lietuviai karo tremtiniai 
grįžo Lietuvon.

1918 m. spalio 1 d. Vilniuje mano 
įsteigta mišri skiltis greit išaugo į 
mišrią draugovę. Iš jos išsivystė 
Birutės ir Vytauto draugovės, 
kurios sudarė tuntą. Šiems viene
tams vadovavau iki 1919 m. kovo 
16 d. Tuomet aš ir mano padėjėjai 

sios save kariuomenės tarnybai ir 
nurodžiusios savo specialybes ir 
adresus, (žr. St. Raštikio str. “Lie
tuviškoji Skautija”, DRAUGAS, 
1976.VIII.14).

Įvairių naudingų planų turėta 
ateities darbams, šviesios ir dide
lės ateities siekta. Tačiau istoriniai 
įvykiai - rusų okupacija 1940 m. ir 
1941 m. vokiečių - nutraukė laisvą 
tautos gyvenimą, drauge suardy- 
dama ir skautišką veiklą Lietuvoje. 
1944 m. antrą kartą rusų okupan
tams peržengus Lietuvos sieną, 
dalis skaučių pasitraukė į vakarus, 
kita dalis liko tėvynėje. Ir mūsų 
Vyriausia Sesė su šeima turėjo iš
vykti svetur. r

Tremtyje, Vokietijoje, sukvie
tusi buvusių bendradarbių-skauti- 
ninkių pasitarimą Stuttgarte, v.s. 

perėjom frontą ir savanoriais įsto- 
jom į Lietuvos kariuomenę, nes 
okupantai buvo susekę mūsų 
skautų pogrindžio veiklą. Iš Vil
niaus skautybė sklido po visą 
Lietuvą.

— Pradėję nuo pirmųjų lietuvių 
skautų veiklos, kuriais veiklos 
metais Jūs baigėte šį veikalą?

— 1950 metais, kuomet mūsų 
skautija iš Europos nusikėlė į kitus 
žemynus.

— Tad kiek metų Jūs aprašote?

— 33 organizacinės veiklos 
metus.

— Žiūrint iš perspektyvos, kurie 
lietuviškosios skautijos metai buvo 
veikliausi?

— Veiklumas saviaukloje pri
klausė nuo tam tikrų veiksnių. 
1920 metais pasirodė dvi mano 
knygelės “Pirmieji skauto žings
neliai” ir “Piliečių auklėjimo mo
kykla - skautybė”, vėliau kitos 
keturios. Skautinė literatūra ir 
spauda kėlė susižavėjimą nauju 
sąjūdžiu. 1926 metais Lietuvos 
skautų vadų ir skaučių vadovių

Ks. Žilinskienė iš Vyriausios Skau- 
tininkės pareigų atsisakė. Jos 
vieton buvo išrinkta v.s. J. Vaičiū
nienė.

Paskutinioji laisvosios Lietuvos 
laikotarpio mūsų Vyriausioji Sesė, 
išnešusi skautiškąją gabijos lieps
nelę iš Tėvynės į svečias šalis, 
rugpjūčio 27 d. sulaukė 80 metų. 
Dar ir dabar ji gyvai domisi į ateitį 
besitiesiančiu Seserijos keliu. Šios 
gražiosios sukakties proga visos 
sesės ją sveikina ir linki džiaugtis 
įdėto darbo vaisiais; juk šio kelio 
tiesumas ir platumas yra didele 
dalimi jos takto, širdies ir darbo 
rezultatas.

v.s. O. Rozniekienė 

suvažiavime profesorius Stasys 
Šalkauskis skaitė paskaitą-studiją 
“Skautai ir pasaulėžiūra”. Tais 
metais skautų dvasios vadovas 
kun. Vladas Mažonas sukūrė skau- 
tijai stovyklinę maldą ir, be to, 
rašinėjo apie skautišką saviauklą. 
Šie du pedagogai išryškino ir kartu 
sustiprino ideologinį mūsų skauti
jos pradą. Todėl, mano manymu, 
didžiausio veiklumo tarpsniai įvy
ko 1917-1922 metais, 1926-1930 
metais, 1937-1938 metais ir tremty 
1945-1949 metais.

— Jūs radote ir sunkiausius 
veiklos metus? Kada tai buvo?

— Pradžioje prie Lietuvos 
Skautų Asociacijos priklausė ir 
kitataučių draugovės. Todėl dėl 
skirtingos pasaulėžiūros 1922-1925 
metais buvo pasireiškęs ideologinis 
lūžis. 1930-1931 metų žiemą dėl 
organizacijos reformų iš skautijos 
pasitraukė dvasios vadovai ir maž
daug trečdalis skautų ir skaučių, 
vadovių ir vadų.

— Žvelgdami per tokį istorijos 
ilgą laiką, kaip Jūs savo veikalą 
padalinote, kokiais metodais ar 
principais naudojotės rašydamas?

— Svarbiausias principas - įro
dyti idealistinio skautavimo naudą 
ir pagal lietuviškosios skautybės 
sistemą išugdytų lietuvių vyrų ir 
moterų nuopelnus lietuvių tautai. 
Tiktai iš skautybės auklėtinių 
darbų ir pasireiškimų tolimes
niame gyvenime bei įvairiausiose 
lietuvių tautos gyvenimo srityse 
galima spręsti apie skautybės 
naudą ir reikalingumą. Savo jau
natvėje skautavo vyskupai Brizgys 
ir Deksnys, per 100 kunigų, daug 
vienuolių, mokytojų, laikraštinin
kų, rašytojų, poetų, dailininkų, 
aktorių, inžinierių, karininkų, šau
lių, jūrininkų ir kitų. Savo darbo 
srityse beveik visi jie pirmauja 
savo idealizmu, darbštumu, kūry
bingumu, pasišventimu kilniesiems 
idealams. Šie reiškiniai labai 
svarbu atskleisti dabartinei jaunai 
mūsų kartai. Tokie kilnūs pavyz
džiai daugiausia patraukia.

— Kiek knyga turi dalių? Kuri iš 
tų dalių didžiausia, plačiausia, kuri 
mažiausia?
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Pirmūnas v.s. P. Jurgėla aukš
čiausios vadovybės tarpe inspek
tuoja Chicagos skaučių-skautų vie
netus šv. Jurgio šventėje.

J. Tamulaičio nuotr.

— Knygą sudaro 4 dalys. Pir
moji, didžiausia, pateikia istorinę 
apžvalgą Nepriklausomoje Lietu
voje, lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte, Latvijoje, Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje, tremty - visose Vokie
tijos zonose, Austrijoje ir Danijoje. 
Antroj daly pavaizduota tarnavi
mas Dievui, Tėvynei, Artimui, 
patriotizmas, kovos dėl Lietuvos 
laisvės, tautinės kultūros puoselė
jimas, literatiniai ir pedagoginiai 
darbai, kūno kultūra, kova dėl Vil
niaus atgavimo, jūrininkų ir lai
vyno ugdymas, pasiruošimas lais
vės gynybai. Trečioji dalis pava
dinta “Lietuva, Tėvyne mūsų, - Tu - 
Didvyrių žemė!”. Čia pavaizduota 
darbai ir žygiai okupacijų metu, iš
vardinti kankiniai, aprašyti pasa
kiški didvyriai, partizanų žygiai ir 
aukos. Ketvirtoj daly aprašyta 
lietuvių išeivijos ugdymas: pami
nėti skautavusių dvasiškių, mu
zikų, kompozitorių, solistų, daili
ninkų, lietuviškosios architektūros 
puoselėtojų, redaktorių, poetų, 
rašytojų, istorikų, kitų kultūri
ninkų ir visuomenininkų darbai 
tautinėje dirvoje, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėje ir žygiai dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Aplamai i - 
rodyta, jog lietuviškoji skautybė 
yra didelis turtas, kuris reikia 
naudoti, kuriant šviesesnę lietuvių 
tautos ateitį ir siekiant Lietuvos 
laisvės.

— Kada Jums atėjo mintis para
šyti šį veikalą?

— 1947 metų rudenį GAIRIŲ 
redaktorius R. Norvydas ir 
SKAUTŲ AIDO redaktorius A. 
Krausas iš Vokietijos prašė mane 

parašyti atsiminimus apie Lietuvos 
Skautų Sąjungos įkūrimą, nes, 
girdi, iki šiol neturėjome nei trum
pos skautiško lietuvių sąjūdžio 
istorijėlės. Kanadoje įsikūrusių 
mūsų skautų vadai ėmė prašyti 
mane imtis didesnio darbo: para
šyti plačią istoriją ir kartu auklė
jančio pobūdžio. Tuoj stojau į 
darbą.

— Kaip Jūs rinkote medžiagą?
— Daug medžiagos buvau atsi

vežęs iš Lietuvos. Amerikoje pasi
naudojau kai kurių Lietuvių 
Skautų Sąjungos vadovybės orga
nų bylomis, Broniaus Kviklio ir 
Marijanapolio bibliotekomis. Dau
giau kaip 2,300 laiškų pasiunčiau 
atskiriems asmenims plačiam pa
sauly, rinkdamas medžiagos ir 
fotografijų, patikslindamas pavar
des, vardus, įvykius, datas. Nuolat 
augančius veikalo skyrius teko 
perrašinėti po 40-60 kartų, o visą 
veikalą tris kartus.
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LIETUVIŠKOJI
PETRAS

JURGĖLA

v.s. P. Jurgėla skautininkų tarpe 
Chicagoje, čia jam lankantis "Lie
tuviškosios skautijos" pristatymo 
proga.

Iš k. į deš. stovi: knygą pristatęs 
Br. Kviklys, G. Januta, L. Rama
nauskas, J. Jovarauskas, knygos 
autorius P. Jurgėla, Z. Jaunius, A. 
Karaliūnas, J. Nakutis, V. Tallat- 
Kelpša.

Klūpo - Pr. Zailskas, A. Paužuo- 
lis, L. Kupcikevičius.
w J. Tamulaičio nuotr.
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— Kiek, laiko rašėt šią knygą?
— Rašiau ir kartu medžiagą rin

kau 28 metus. Pavyzdžiui, jau 
baigdamas skaityti trečią korektū
rą, sužinojau, jog daug iškentėjusi 
Sibire Elena Juciūtė buvo skautė.

— Kokie buvo išleidimo sunku- ■ 
mai?

— Finansai. Vajaus Komitetas 
surinko per 10,000 dolerių. Tai 
buvo gera pradžia. Rodos, nei 
vienai kitai lietuviškai knygai dar 
nebuvo tiek daug surinkta.

— Kas pagaliau yra šios knygos 
leidėjas ?

— Lietuvių Skautų Sąjunga.

— Ar Jūs patenkintas savo 
darbu? Gal norėtumėt dar ką nors 
imti ir kitaip parašyti?

— Bendrai darbu esu labai pa
tenkintas. Tačiau Lietuvių Skautų 
Sąjungos vadovybė pageidavo, kad 
veikalas savo turiniu ir dvasia būtų 
leidėjui priimtinas. Dėl to turėjau 
išleisti kritikos pastabas apie kai 
kurių vadų darbus, kurie buvo 
priešingi skautų idealams ir prin
cipams.

— Kad būtų pilnesnis vaizdas, 
gal galėtumėt pasakyti apie lietu
vių skautiją Amerikoje ir kituose 
kraštuose, kiek jos yra, kaip 
veikia?

— Dabar Lietuvių Skautų Są
jungos rajonai veikia Pietų Ameri
koje, Vokietijoje, Anglijoje, Aus
tralijoje, Kanadoje ir trys Jungti- 

-nėse Amerikos Valstybėse. Sąjun
ga turi apie 5,000 narių. Finansiš
kai daug padeda skautų tėvų ko
mitetai. Dvasios vadovai rūpinasi 
religiniu ir doriniu ugdymu. Skau
tai ir skautės daro sueigas, ruošia 
vadovų kursus, suvažiavimus, sto
vyklas, Kaziuko muges, kur išstato 
lietuviškus savo rankdarbius. Va
karonėse, minėjimuose, stovyklose 
visus žavi lietuviški kryžiai, audi
niai, juostos, mūsų trispalvės vė
liavos, Vytis, šventas Kazimieras. 
Visur didingai skamba lietuviškos 
dainos, Tautos Himnas, giesmė 
“Marija, Marija”. Dėl jaunuomenės 
bendravimo nuo jaunatvės kuriasi 
lietuviškos šeimos,-kur naujagimia; 
krikštijami lietuviškais vardais.

SKAUTAUJAME KARTU
EIDUKŲ skiltis, kurią sudaro 

aštuoni sesės ir broliai: skauti- 
ninkė-akademikė, skautas, jaun. 
skautas, skautė ir keturi akademi
kai skautai.

I eilėje iš k. į deš.: Lituanicos 
tunto vilkiukas SAULIUS, s. fil. 
DANUTĖ EIDUKIENĖ, skautės 
įžodį davusi 1947 m. Vokietijoje, 
praeitoje kadencijoje buvusi Vid. 
Rajono vadeivė, dabartinė Vydūno 
Jaunimo Fondo Tarybos pirmi
ninkė, priklauso ASS, Aušros 
Vartų tuntui, Chicagos Skautinin- 
kių dr-vei; mokytojauja Chicagos 
Aukšt. Lituanistinėje mokykloje; 
brolis EDMUNDAS EIDUKAS, 
skauto įžodį davęs 1939 m. Pane
vėžyje; GAILĖ - skautė Aušros 
Vartų tunte.

Il-je eilėje iš k. į deš.; v.sl. t.n. 
DALIA, ėjusi dr-kės pareigas 

Bailus lapo išsigąsta, drgsus ir vilko nebijo.

Žodis - ne darbas, juo sotas nebūsi.

Tinginys kalbas kalba, darbininkas darbq dirba.

Aušros Vartų tunte, buvusi ASD 
C V sekretorė, muzikos studentė; 
pi. senj. ALVYDAS, buvęs dr-vės 
adjutantu Lituanicos tunte, pri
klauso ASS, studijuoja sąskaitybą; 
v.sl. fil. JŪRATĖ, buvusi draugi
ninke Aušros Vartų tunte, pri
klauso ASS. Baigusi pritaikomojo 
meno studijas, dirba savo srityje, 
dalyvauja parodose, meniškai api
pavidalina lietuvių kalba leidžia
mus žurnalus, knygas; si. t.n. 
VIDA - priklauso ASS Chicagos 
skyriui, yra draugininke Aušros 
Vartų tunte, studijuoja pedago
giką.

Jei kam priimtina mišrių skilčių 
idėja - štai geras vienos tokios skil
ties pavyzdys. Skautaujama dar
niai. Problema iškyla tik tada, kai 
visiems skilties nariams reikia 
dalyvauti sueigose tuo pačiu metu. 
Bet Eidukų skiltis ir šią kliūtį nu
gali!
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Pranas Enskaitis “RŪTOS IR 
LELIJOS”. Iliustruota 135 psl. 
skautiškų apsakymų knyga. Spau
dė Lithuanica Graphics 1976 m. 
Kaina 4 dol. Tiražas 500 egz. 
Knyga gaunama rašant: P. Enskai
tis 373 Charlton, W. Hamilton, 
Ont., Canada. Kalbą žiūrėjo Vladas 
Kulbokas.

Įžanginiam žody autorius pasi
sako, kaip giliai jį buvo paveikusi 
skautybė jaunystėje. Dar ir dabar, 
po daugelio metų, jo vaizduotėje 
iškyla gyvi, seniai prabėgusių 
skautiškų dienų įvykiai ir išgyve
nimai. O jų būta daug, įvairių ir 
spalvingų. Juose jis suradęs gyve
nimo tikslą ir prasmę.

P. Enskaitis iš savo paties ir iš 
artimų asmenų skautiško gyveni
mo patirties bei nuotykių šioj 
knygoj moko, kaip reikia ugdyti 
asmenybę ir ruoštis gyvenimui, 
kad jaunuolis taptų naudingas 
artimui ir aplinkai, kurioje gyvena. 
Todėl nemažai dėmesio čia skirta 
gerajam darbeliui ir gražiam bei

25 GADI MILVOKOS. Lietuviš
kai - 25 metai Milwaukeje 
(1971-1976). Redaktorius ir skautų 
dalies teksto autorius - Raimunds 
Čaks. Jam talkininkavo grupė 
skautų vadovių-vadovų.

Šiame latvių kalba išleistame 
leidinyje, turinčiame 40 psl., pa
puoštame daugybe nuotraukų, 
ryškiai atsispindi gyva brolių 
latvių skautiška veikla. Vieną nuo
trauką, kurią redaktorius, leidinį 
siųsdamas, pažymėjo, mums, lie
tuviams, ypač malonu matyti: tai 
mūsų Simas Kudirka, stovintis 
tarp latvių skautų vadovų U. 

draugiškam tarpusavio sugyveni
mui - pasiaukojimui. Duota ir 
išskirtinų kilnių jaunuolių charak
teriai, kuriais kiekvienas turėtų 
pasekti (Milda ir Gedas). Linksmas 
stovyklinis gyvenimas, naktiniai 
žygiai su įvairiomis išdaigomis, kur 
pasireiškia jaunatviški sąmojai ir 
sumanumas, vaizdžiai parodyta 
skyriuje “Ei, stovykla”. Nemažai 
vietos skirta ir alegoriniams paly
ginimams - pasakojimams, kur lie
čiama Lietuvos praeitis. (“Kuokos 
atplaiša”, “Ieties pasakojimas”),

"RŪTŲ IR LELIJŲ” autorius 
yra buvęs pirmasis “Skautų Aido” 
redaktorius išeivijoje (Kanadoje). 
Tai žmogus - entuziastas. Atsimi
nimuose jis rašo: “...Gavau už 
asmeniškai paskolintus pinigus 
(apie 1000 dol.) presą ir keletą 
dešimčių svarų rankinių raidžių.' 
Jas rankomis rinkti tegalėjau tik 
naktimis, nes dienomis turėjau 
dirbti pas tabakininkus ūkiuose. 
Buvo visokių nepasisekimų, tačiau 
visa tai niekis prieš džiaugsmą, kai 
išsiuntinėjau apie 500 egz. pirmojo 
“Skautų Aido” numerio. Jis labai 
vargingas, tačiau jis davė impulsą 
skautams organizuotis...”

Toji P. Enskaičio meilė ir ištiki
mybė skautiškiem idealam ryškiai 
atsispindi jo knygoje “RŪTOS IR 
LELIJOS”.

Tik labai gaila, kad knygoje 
gausu kalbos netikslumų. Ypač čia 
nepaisyta sintaksės reikalavimų.

O.R.

Muižnieko ir A. Mundeciemo 
1975 m. vasarą Kenoshoje (19 psl.).

Įdomu skaityti tekstą, rašytą 
svetima kalba, tačiau dalinai su
prantamą. Juk esame brolių tautos 
vaikai!

Leidinio tiražas - 500 egz.

***

BUDĖKIME - LSS Anglijos Ra
jono leidinys Nr. 76 (30 psl.) ir 
Nr. 77 (26 psl.). Redaktorius - ps. 
D. Damauskas; administratorius - 
J. Levinskas.

Leidinėliuose randame LSS va

dovybės įsakymų, pranešimų, 
vadovų, skaučių-skautų rašinių, 
eilėraščių, veiklos aprašymų. Br.' 
V. Zinkus pasakoja apie Jamboree 
’76 anglų kalba. Yra ir linksmybių 
kampelis, pavadintas “Juokimės” 
ir “Šypsena pro ūsą”. Be abejo, 
brolių tarpe yra ir ūsuotų; tik gal ir 
tokio amžiaus skautų pasiskaity
mui netiktų dėti juokų apie r'.aus 
statines ir pan. Juk skautas - 
skaistus ir blaivus!

Leidinėlius skaitant jaučiama, 
kiek daug nuoširdumo ir pastangų 
įdėta juos redaguojant, medžiagą 
renkant.

***

KERNAVĖS KUORAS - Ker
navės tunto 13 psl. laikraštėlis, iš
leistas 1976 m. gegužės mėn. 
Spausdintas rotatorium, papuoštas 
v.sl. D. Petreikytės viršelio pieši
niu. Redaktorė nepaminėta. Laik
raštėlis skirtas mamytėms pa
gerbti.

***

NERIJOS LAŠAI Nr. 2 - Nerijos 
jūrų skaučių tunto 10 psl. laikraš
tėlis, išleistas Chicagoje, 1976 m. 
gegužės mėn. Laikraštėlį redagavo 
ir iliustravo g.v. L. Andrijauskaitė. 
Spausdintas rotatorium.

***

SPINDULIUKAI - Vyr. skaučių, 
sk. vyčių, gintarių ir j. budžių 
sąskrydžio “Aušros spindulių” 
laikraštėlis. Beaumont stovykla
vietė, 1976 m. gegužės 29-31 d.d. 9 
rotatorium spausdinti puslapiai.

Redakcijos narės: E. Janavičiū
tė, L. Juodišiūtė, N. Mainelytė, D. 
Miškinytė, I. Šamatauskaitė ir L. 
Švarcaitė.

Išmokyti žmogų būti 
laimingu negalime, bet 
galima jį išauklėti laip, 
kad jis būtų laimingas.

Makarenka
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PIRMOSIOS ŽIVILĖS 
DRAUGOVĖS GRETOSA,/jk.tsivertus skautiškų prisimi

nimų knygą, vienas jos lapas iš
margintas įspūdžiais vieno gražaus 
rudens vakaro, kai buvo įsteigta
I-ji skaučių Živilės draugovė, 
tuomet dar priklausiusi Chicagos 
“Aušros Vartų” skaučių tuntui ir 
iki tol veikusi kaip didesnės apim
ties “Stirnų” skiltis su 12 sesių.

Viskas tų vakarą buvo gražu: ir 
žvaigždės, užsižiebiančios virš 
Marquette Parko medžių viršūnių 
ir mergaičių veidai, atspindį skau- 
tiškumu, uolumu plakančią jauną 
širdį ir pati mintis, kad štai, mes, 
smarkiai padidėjusi “Stirnų” skil
tis, sudarysime draugovę ir gy
vuosime, gyvuosime!..

Pasirinkome “Živilės” vardą ir - 
gyvavome! Tiesą sakant, živilietės 
ir tebegyvuoja. Nors draugovės 
sesių veidai per tuos 25 m. (mano 
prisiminimai siekia 1951 m. rugsėjo 
15 d., kai šauniosios “Stirnos” ėmė 
nebetilpti skilties rėmuose), jau 
daugelį kartų keitėsi, tačiau ir 
šiandien, ši skaučių draugovė vis 
neužleidžia pirmųjų vietų savo 
sumanumu bei skautišku pa
tyrimu.

Kaip vejama šilko gija atgyja 
prisiminimai ir vaizdai. Štai tos 
grakščiosios sesės, kurių kiekviena 
kuo nors pasižymėjo, skyrėsi iš 
kitų: Ina - savo kruopštumu ir pa
reigingumu; Gražina - mokėjimu 
vadovauti ir savo skautiškumu 
(deja, ji jau nuėjo namo...); Nijolė - 
balerina, visada atstovavusi ne tik 
savo draugovei, bet ir tuntui, ruo
šiant menines programas; Milda - 
darbšti skautė; Dalia ir Vita - nuo
latinės deklamatorės, montažų 
atlikėjos; Laima - visada gyva, 
energinga; Alytė - jau anuomet 
pasižymėjusi savo vaidybiniais 
gabumais, be kurių daugelis pasi
rodymų nebūtų buvę tokie spal
vingi. Ir dar veidai, ir dar kiti su
gebėjimai...

Prisiminimų gijoje - ir įvykiai 
kartu išgyventi ir gerieji darbeliai 
drauge atlikti. Ir džiaugsmas - 
tikras, jaunatviškas džiaugsmas, 
kurio taip dažnai būdavo kupinos 

sesių širdys; ypač tuomet, kai pa- 
siekdavom užsibrėžtą tikslą, kai 
gerąjį darbelį atlikus, taip neapsa
komai gera būdavo...

Rinkdavosi “Živilės” sesės ne tik 
iš pareigos sueigoje dalyvauti; čia 
dažnai būdavo sukraunami siunti
niai Vokietijoje vargstantiems 
broliams, pasidalinama Vargo 
Mokyklos ženkleliais Vasario 
16-sios gimnazijai remti.

Įvairiuose tunto parengimuose 
“Živilės” draugovės vardas buvo 
vienas pirmųjų.

Ir tada, kai drauge skaityda
vome padėkos laiškus tų, kurių 
nepamiršdavome Kalėdų ar Ve
lykų švenčių proga, ar kai apsika
binusios džiūgaudavom laimėjusios 
pirmąsias vietas konkursuose, ar 
kai nakties tylumoj, stovykloje be
nešant sargybą, susėdusios aptar
davome tolimesnę draugovės veik
lą, nuostabus jausmas, kaip trykš
tantis, gaivus šaltinis, užvaldydavo 
širdį. Toks pat jausmas užvaldo ir 
dabar, verčiant lapas po lapo prisi
minimų knygą, su šypsena įsime
nant nuotraukose mielus, jaunus 
veidus. Reikia pripažinti - tai buvo 
nepakartojamos darnaus darbo 
dienos. ***

Jaunos, linksmos sesės suaugo, 
subrendo, sukūrė šeimas, išsi
skirstė. Bet ryšiai, tampriai užsi
mezgę jaunystėje, liko stiprūs, 
draugiškumas neišblėso. Kai vieną 
iš pačių pirmųjų, visų mylimą sesę 
Gražiną Musteikytę Viešpats pas 
save pasišaukė, buvusios “Stirnos” 
jos vardu atliko dar vieną gerą 
darbelį - savo sesės prisiminimui 
jos palengvino artimo sunkią dalią 
taip, kaip visos kartu buvo dariu
sios kadaise. ***

Živilės dr-vė buvo lyg branduo
lys 1958 m. rudenį įsisteigusio 
Kernavės tunto. Taigi - draugovė 
amžiumi vyresnė už tuntą. Živilie
tės pirmosios įsigijo savo vėliavą ir 
iškilmėse su ja atstovaudavo 
tuntui.

Reikia paminėti, kad dvi buvu

sias Kernavės tunu,____ r_____„
metų matome aukštose LSSąjun- 
gos ir Seserijos pareigose: pirmoji 
tuntininkė v.s. H. Plaušinaitienė 
šios kadencijos metu yra Sąjungos 
Garbės Teismo narė, o v.s. Ir. 
Kerelienė - Seserijos Vyriausia 
Skautininke.

Kas žino - gal Živilės dr-vės 
eilėse auga busimoji Kernavės 
tunto tuntininkė?! Živilietėms 
seseriškas linkėjimas: lyg laimės 
žiburio, siekti skautiško darbštumo 
ir pareigingumo!

Pirmoji draugininke

0 KĄ VEIKIAM DABAR - 
PO 25 METŲ?

Skautaujam! Atliekam tai, ko iš 
mūsų reikalaujama. Veikiam, žy
giuojam, nešdamos senąją Živilės 
dr-vės vėliavą. Po 25 metų žygiuo
jam jau ne Aušros Vartų tunto 
gretose, bet Kernavėje.

Darbo turim daug. Įsakyta tunto 
ruošiamose Kūčiose stalus dengti - 
tuoj ir atliekam. Pačios vienos su
galvojam ir pagaminam stalams 
papuošalus. Kaziuko mugės metu 
mums pavedus kuo įspūdingiau 
papuošti Kernavės tunto kavinę - 
ir tai įvykdom, nes visos esam 
menininkės, idėjų ieškotojos: su
galvojam pavaizduoti erdves su 
visokiom planetom, žvaigždėm ir 
raketom.

Mes esam jaunos, stiprios, pro
tingos, bet svarbiausia - geros 
klausyti ir vykdyti. Daug išmoks- 
tam ir daug ko kitas seses pamo
kom. Jaunesnėms rodom tokį 
pavyzdį, ko iš vyresniųjų išmokom.

Stovykloj esam vyriausios - pri
tyrusios skautės geltonšlipsės. Ga
vusios kokias pareigas, stengiamės 
gerai jas atlikti: statom vartus, iš- 
kylaujam - ir vis dainuodamos. Net 
tada, kai sunku - mes šypsomės. 
Mūsų draugovėje yra pačios ge
riausios šypsotojos (Rasa Linta- 
kaitė, mūsų adjutante); protingos 
išdykėlės (Eglė Rimavičiūtė, drau
gininke ir Indrė Toliušytė, jos pa
vaduotoja). 0 su jomis kartu ir 
visas mūsų būrys mokomės, dai
nuojame, išdykaujame - kartu 
skautaujame.

Živilietė Gilė Liubinskaitė
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Jtfė
Vieną sekmadienį buvau viešnia 

Kernavės tunto Živilės draugo
vėje. Draugininke v.si. Liucija 
Rimavičiūtė pakvietė pakalbėti 
apie ideologiją ir LSS santvarką.

Živilės draugovė - ypatingas 
vienetas. Ji buvo pagrindu prieš 18 
metų naujai steigiamam Kernavės 
tuntui. Kiek daug lietuvaičių skau
čių'buvo jos narėmis, kiek daug 
vadovių ir skautininkių turime iš 
jos pirmųjų narių, o įkūrėja ir pir
moji draugininke - dabar Skautų 

Aido vyr. redaktorė - sesė Sofija.
Gi kai pasibaigė sueiga, įsitiki

nau, kad ir iš šios kartos živiliečių 
Seserijai bus ne viena skautininke.

Kad aiškinant apie ideologiją 
nepasidarytų skautiškas pamoks
las: būk tiesi, mylėk gamtą, ar esi 
draugė savo artimui, o gal nesi 
sesė kitai skautei?..., pradėjome 
bendrai kalbėti apie įstatus. Kas 
jie, ką jie primena; jei laikomės 
eismo taisyklių, laikomės ir gyve
nimo. elgesio taisyklių, nurodymų. 

ženklų - kelio ženklų! Tuoj susidarė 
du būreliai ir ant didelių lapų iš 
visų pusių sesės palygino, rašė ir 
piešė įstatus - ženklus. Sueigai 
baigiantis kiekviena grupė pristatė 
savo lapą.

Ta sueigos valanda taip greitai 
prabėgo, kad nebeliko laiko Sąjun
gos santvarkos aiškinimui. Bet 
tikiu, kad jei sesės ir broliai taip 
gražiai supras ir laikysis tų kelio 
ženklų - mūsų įstatų - nebus bėdos 
ir santvarkai! sesė Alė

(5) Skautė mandagi ir kukli.

Dievas yra tiltas į gėrį. Tėvynė 
pavojuje, o mūsų keliai sueina į 
vieną dirbant jos naudai.

Pirmąjį įstatą visos skautės pa
žymėjo pirmuoju kelio ženklu - šiuo 
keliu eik.

Jei būsi atsargi pavojuose - vis
kas bus gerai. O mūsų būrelis gal
voja, kad tai yra tiltas į pasise
kimą.

(2) Skautė ištikima Dievui ir 
Tėvynei.

(1) Skautė tiesi ir laikosi savo 
žodžio.

Kaip žmogus negali gyventi be 
vandens, taip jis negali gyventi be 
draugo.

Kai dviejų skaučių keliai sueina į. 
vieną - ios v>™ rlrsnros ir sesės.

13
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(3) Skautė naudinga ir padeda 
artimiesiems.

“Jei tu, sese, nežinai aš paro
dysiu tau kelią”.

(4) Skautė draugė savo artimui 
ir sesuo kitai skautei.

(6) Skautė gamtos draugė

(10) Skaute blaivi, skaisti savo 
mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.

šiuo keliu eik, 
bet eik atsargiai, 
sustok pagalvot, 
jei blogai - sugrįžk atgal!
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PAGERBTAS VYSKUPAS ■ 
SKAUTAS

1975 m. rugsėjo 8-sios - Tautos 
šventės - proga Vak. Europos lie
tuvių vyskupas Antanas Deksnys 
už nuopelnus LSSąjungai apdova
notas GELEŽINIO VILKO ordinu. 
Jo Ekscelencija vyskupas - Brolis 
Antanas - skautininkas, savo jau
nystės metais Lietuvoje buvęs 
draugininku, skaučių-skautų kursų 
vadovu, skautiško laikraštėlio 
“Žvalgo takelio” redakcinės komi
sijos pirmininku, iškylų vadovu. 
1925-1930 m.m. jis vadovavo Ro
kiškio tuntui. Taigi skautiškaisiais 
idealais vadovaudamasis, atidavė 
gausia darbų duoklę lietuviškosios 
skautybės labui.

Š.m. gegužės 9 d. vyskupas Ant. 
Deksnys sulaukė 70 metų amžiaus. 
Birželio 26 d., atvykęs į Angliją, 
apsilankė Manchesteryje ir skau
čių-skautų tarpe praleido; kaip jis 
pats išsireiškė, skautiškai išgy
ventas valandas. Čia su dideliu 
dėmesiu ir pagarba aukštajam 
svečiui buvo uždėtas GELEŽINIO 
VILKO ordinas. Įteikimo ceremo
niją atliko ir sveikinimo žodį tarė 
Anglijos-Vokietijos Rajono Vadas 
v.s. J. Alkis. Iš šioje iškilmėje gau
siai dalyvavusių skautų ir lietuvių 
visuomenės narių lūpų suskambėjo 
šūkis: “Ganytoją sveikinam!”

Grįžęs į savo rezidenciją, Bad 
Woerishofene, Vokietijoje, kur jis 
nuolatos gyvena ir dirba, vyskupas 
atsiuntė v.s. L. Milukienei, LSS 
Tarybos Pirmininkei, šį padėkos 
laišką:

Kairėje - s. A. Jakimavičius, 
v.s. J. Alkio nuotr.

Vysk. Ant. Deksnys Manches
teryje kalbasi su kun. V. Kamaičiu.

Miela Sese Skautininke,

Lankant Anglijos lietuvius to 
krašto LSS rajono Vadovai su
ruošė man nepaprastai malonią 
staigmeną. Jie pakvietė mane į 
savo iškilmingąją sueigą Manches
teryje ir ta proga įteikė Jūsų pri
siųstą Lietuvių Skautų Sąjungos 
aukščiausiąjį Geležinio Vilko ordi
ną bei Jūsų gražų sveikinimo 
laišką.

Nuoširdžiai dėkoju Jums, Sese, 
ir Lietuvių Skautų Sąjungos Tary
bai, už man suteiktą garbės ordiną 
ir taip pat už Jūsų gražius linkėji
mus bei skautiškąją leliją su tau
tine juostele, kurias prisiuntėte 
mano 70-jo gimtadienio proga.

Skautybės idealus pamilau savo 
jaunystėje ir jos auklėjamuosius 
metodus taikiau sau asmeniškai ir 
tiems, kuriems ihan teko vado
vauti. Nepaslaptis, kad, beieško
damas kelio, kuriuo eidamas geriau 
galėčiau tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui, - jį suradau kunigiš

kame pašaukime... Ir po daugelio 
metų, kai buvau pašauktas vysku
po tarnybai, skautiškąją leliją, kaip 
kilniųjų idealų simbolį, prašiau 
įgraviruoti į vyskupiškąjį herbą, 
kad ji man visad primintų jaunys
tėje pasirinktą šūkį: Budėk!

Dar kartą tariu ačiū už man su
teiktą garbę skautų eilėse ir už 
Jūsų sveikinimus bei pažadėtas 
maldas.

Dievo palaima tenužengia ant 
Jūsų ir laiko Jus visad budinčią.

Vakarų Europos 
Lietuvių Vyskupas

Vysk.
Antano 
Deksnio 
herbas
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CHICAGO

MŪSŲ IŠKYLA Į CIRKĄ
Mūsų būrelis nuvažiavo į cirką. 

Cirke buvo įvairių gyvulių ir žmo
nių. Aš mačiau tokią ponią, kuri 
ant galvos turėjo didelę didelę 
kepurę. Buvo ir ponas, kuris buvo 
apsivilkęs drabužiais, kurie vadi
nasi “long underwear”. Ant jų pri
paišyta visokių taškų. Aš mačiau 
liūtų, arklių, tigrų ir meškų. Šitas 
ponas išmokė liūtus ir tigrus per
šokti per ugnį. Kitos ponios jojo, 
stovėdamos ant arklių. Matėm 
žmones ant trapezų. Viskas buvo 
labai įdomu.

Ilona Vaičiulytė 
Aušros Vartų tuntas 

Žibučių dr-vė

SYDNĖJUS Į

ATVELYKIS SU
'V-' ,:

SKAUTAIS

Atvelykis rudenį, koks neįpras
tas reginys senajai kartai. Deja, 
jau apsipratome, kaip apsipratome 
su saule, kuri dienos viduryje pas 
mus yra šiaurėje, o ten, kur jos iš 
viso nėra, sakome - pietūs. Toks 
pasaulėvaizdžio sumaišymas mūsų 
prigimtyje dar stipriai tebesireiš- 
kia, tačiau jaunieji to viso nejaučia, 
jiems tai visa natūralu. Ir, štai, 
toks, rodos, nereikšmingas skirtu
mas, o jis vistiek pabrėžia skir
tumą tarp jaunimo ir senimo.

*♦*

Nors ruduo, saulės šviesa ir 
šiluma maloni; miškas tylus, susi
kaupęs, pilnas melancholijos; dan
gus mėlynas, aukštas, be jokių 
debesėlių, žydruoja aukštybėse. 
Medžių tankmėse pasislėpęs kar
tais atsikvepia vėsus vėjelis ir vėl 
pradingsta. Visur nuostabi ra

mybė, tik stovyklos aikštėje girdisi 
žmonių klegesys, jaunų balsų 
krykštavimas ir skubūs judesiai.

***

Automobiliai tyliai šliaužė pro 
vartus, papuoštus vėliavomis, pilni 
žmonių. Tautiečiai renkasi iš arti ir 
iš toli. Štai Wollongong’o lietuvių 
būrelis, o Gailiūnai net su vežimė
liu atsivežė savo anūkėlį, - tai bus 
jauniausias kandidatas į skautų 
eiles. Čia pat matomas ir senosios 
kartos atstovas, savanoris kūrėjas 
pik. V. Šliogeris. Kaip tai visa 
reikšminga bendruomenėje.

*♦*

Tuntininkas s.v.v.sl. J. Belkus 
išrikiavo “Aušros” tuntą ir savait
galio mokyklą, pasveikino skautus 
ir svečius, padėkojo už apsilanky
mą ir paprašė Rajono Vadą v.s. A. 
Mauragį tarti žodį. Rajono Vadas 
iškėlė naują mintį: ruošti kiekvie
nais metais jaunimo ir senimo su
siartinimo šventes, nes reikia vie
niems kitus geriau suprasti ir 
kartu bendrauti. Po oficialios 
dalies, s. kun. P. Butkus laikė pa
maldas. Po to prasidėjo margučių 
šventė.

Nereikia čią rašyti, kad skautai 
buvo linksmi, kad svečiai buvo pa
tenkinti, kad s.v. V. šliteris gerai 
maistą pagamino ir jo netrūko, kad 
veikė geras bufetas, kad buvo dvi 
loterijos ir kitokių pramogų bei 
malonumų, nes per daug tektų iš
tęsti. Geriau trumpai: visi buvo 
patenkinti, ir susiartinimas su 
senimu pasisekė. Ar dar reiktų ką 
pridėti? Taip, skautų laužą...

Ak, tas laužas. Kada skautai 
galėjo be jo apsieiti? Tiek daug jis 
teikia džiaugsmo. Prie laužo pasi
liko didelis būrys svečių, jų tarpe 
Dainos choro dainininkų, tai laužas 
skambėjo naujomis dainomis.

Kai ugnelė iškilo į viršų ir nu
švietė linksmus veidus, pasirodė 
laužavedys s.v. R. Milašas. Miškas 
skambėjo lietuviška dvasia, juoku 
ir jaunyste. Visus nust maža
sis svečias šarkauskas, savaitgalio 
mokyklos mokinys. Jis tvirtu, 
aiškiu, lietuvišku akcentu užtraukė 
Du Gaideliai; buvo miela, malonu 
klausytis. Žinoma, jis susilaukė 
daug katučių.

Kai reikėjo atsistoti rateliu apie 
laužą ir giedoti Ateina Naktis, 
buvo tikrai liūdna skirstytis. Bet 
čia Viktoras netikėtai pranešė, kad 
visus laužo dalyvius kviečia nakti
piečių, tad ir vėl visi pralinksmė- 
jome. am •
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PALIKO MUS BUDĖTI...

1976 m. rugpjūčio 6 d. sunki liga 
pakirto a.a. ps. fil. JUOZO IVA
NAUSKO gyvybės giją. Tebuvo jis 
dar pačiam savo amžiaus įsibėgė
jime, sulaukęs 52 m.

Velionis yra buvęs veiklus ir rū
pestingas vadovas Lituanicos tun
te. Tokiais, pat uoliais skautais 
išaugino ir savo šeimą: dukrą Ireną 
ir sūnus Juozą ir Paulių.

Principingo, skautybei daug 
| jaunų jėgų atidavusio, vadovo liūdi 
ir visa Chicagos lietuviškoji skau- 
tija.

Iš Australijos gauta žinia, kad 
ten rugpiūčio 26 d. mirė rašytojas 
skautininkas PETRAS PILKA.

Jaunystėje jis buvo aktyvus jūrų 
skautų veikloje. Sydnejuje kurį 
laiką vadovavo Aušros tuntui.

Mirė staiga, nebesulaukęs savo 
55-jo gimtadienio (tetrūko vos 5 
dienų). 

daliai pasibaigus, susikaupimo 
maldos žodžius tarė kun. L. Za
remba. Vėliau skautininkių pa
ruoštom vaišėm gardžiavosi visi 
sueigos dalyviai.

Šią sueigą suruošė: v.s. V. Šen- 
bergas, s. A. Muliolienė, v.s. St. 
Radzevičiūtė, v.s. St. Gedgaudie
nė, j.ps. A. Narbutaitis, v.sl. R.

Susimąstymo dienos sueigoje 
teko mokytis naują dainą. Ją pra
veda sesė S. Gedgaudienė; akor
deonu palydi muz. R. Babickas.

v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.
Belzinskas ir fil. J. Neimanienė. 
Sueiga gražiai pavyko.

V.B.

CLEVELANDAS

LANKĖME PENKIAS 
STOTIS

Kartą ir Cleveland© skautija 
bendrai sukauptomis jėgomis pasi
ruošė atšvęsti Susimąstymo dieną.

Darnaus darbo vaisiai buvo gana 
geri. Sueigą atidarė pirmasis LSS 
Vyr. Skautininkas v.s. V. Šenber- 
gas; buvusi pirmoji Seserijos 
reikalų vedėja v.s. A. Šenbergienė 
perskaitė skautybės įkūrėjo lordo 
Baden-Powellio testamentą.

Du skautai - P. Kempė ir J. Mu- 
liolis - davė skauto įžodį. Apie 160 
sueigos dalyvių buvo paskirstyti į 
5 grupes. Buvo 5 stotys, ir visos 
grupės turėjo prakeliauti tas stotis 
atliekant skirtus uždavinius: laiškų 
rašymą, paišymą, dainas. Grupės 
pasidarė labai mišrios; sesės ir 
broliai turėjo progos vienas kitą 
pažinti. Visa tai buvo nauja ir ne
kasdieniška. Kai kurioms stotims 
teko net penkias skirtingas pro
gramas pravesti. Oficialiai sueigos

AKADEMIKU VEIKLOS 
BARUOSE

* Mūsų žinomas fotografas ir fil- 
muotojas kun. s. Algimantas Ke- 
zys, SJ, yra susukęs filmą iš ASS 
gyvenimo, kuri jau visai baigiama 
redaguoti. Jos premjera bus anksti 
rudenį, greičiausiai Čikagoje.

***

* Lietuviškosios Skautybės Fondo 
valdybon ASS atstovu pakviestas 
fil. Julius Špakevičius Bostone.

***

* Fil. v.s. Liūtas Grinius, eilę metų 
gyvendamas toli nuo didesnių ASS 
vienetų, labai nepalankiomis sąly
gomis redagavo ASS organą 
“Mūsų Vytį”. Neseniai, ryšium su 
jo tarnyba, jam teko persikelti 
gyventi kitur, ir jis nebegali toliau 
redaguoji “Mūsų Vyčio”. Į tas pa
reigas sutiko grįžti “Mūsų Vytį” 
anksčiau redagavęs fil. ps. Riman
tas Griškelis.

B.—P. RAŠĖ

Teprisimena kiekvienas vadovas, kad 
be pareigų savo skautams jis taip pat 
turi pareigų ir skautybei, kaip visumai.

Vadovai įpareigoti mokyti savęs iš
sižadėjimo ir drausmės, patys taip elg
damiesi, būtinai turi būti pakankamai 
plačių pažiūrų, kad savo asmenines pa
žiūras galėtų pajungti aukštesniajai vi
sumai.

Kiekvienas turi savo paskirtą darbo 
sritį, ir kuo jis daugiau jai pasišvenčia, 
tuo geriau skautai atsilieps į jo ugdymą.

Nelaukite, kad jūsų gyvenimas būtų 
rožėmis klotas; jei jis būtų toks, jame 
nebūtų jokio džiaugsmo.

Santykiaujant su skautais, lemta su
sidurti su nepasitenkinimais ir pralaimė
jimais. Būk kantrus. Tavo užmokestis a- 
teis.

(Surinkta iš lordo R.Baden-Powellio 
raštų).
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LIETUVIŠKAS PERKŪNĄ* 
INDĖNU TERITORIJO J

Birželio 17-19 d.d. Chicagos 
Marquette Parke Perkūno dr-vės 
broliai padėjo amerikiečiams skau
tams švęsti JAV 200 m. gimta
dienį. Kaip ir kasmet, minėtas 
parkas sumargavo įvairių spalvų ir 
formų palapinėmis. Tačiau pirmą 
kartą čia savo skautišką-lietuvišką 
“respubliką” įkūrė perkūniečiai - 
šaunūs Lituanicos tunto broliai, 
nepabūgę būti lietuvių skautų 
reprezentantais. Perkūno dr-vės 
broliai šiemet Lituanicos tunto 
konkurse laimėjo I ir II vietas.

Pasiteiravus gauname ir daugiau 
atsakymų, 
čių šiame 
atsiradimo 
indėniškai 
kimą.)

Šį pavasarį Iroquois skyriaus 
(district) vadovas Mr. George V. 
Bredeman buvo pakviestas į Ka
ziuko mugę. Čia jam labai patiko, ir 
štai netrukus ateina kvietimas vie
nai dr-vei dalyvauti šioje didžiulėje 
ir šiemet ypač reikšmingoje sto
vykloje, kurioje stovyklavo 34 
vilkiukų (cub scouts) ir 28 skautų 
dr-vės (troops). Skaičių dar papildė 
šiek tiek stovyklavusių amerikie
čių sesių. Išviso - virš 1000 skautų. 
Pow-Wow yra Chicagos pietinio 
rajono savaitgalio stovykla, įvyks
tanti 2 kartus metuose.

Mūsų broliai sudarė nedidelį 
būrelį: jų buvo 12 ir 3 vadovai: 
draugininkas v.si. D. Ramanaus
kas, si. V. Aleksa ir si. R. Orentas; 
globėjas - s. A. Paužuolis.

Kuo mūsų broliai amerikiečius 
sudomino? Bendrojo laužo progra
moje - dailiai sušoktu Oželiu (badė
si ir spardėsi 8 ožiukai), o stovyk

Štai trumpa perkūnie- 
“indėnų” sąskrydyje 
istorija. (Pow-Wow 

reiškia didelį susirin-

lavietėje - skautiškais įsirengimais 
ir rištais vartais, apie kuriuos tie
sėsi visa galerija nuotraukų iš 
skautiško gyvenimo. Visos trys čia 
dalyvavusios skiltys: Ereliai, 
Stumbrai ir Arai dėvėjo tvarkin
gas uniformas. Visi - gėri virėjai 
(abi dienas patys gair' nsi maistą), 
ir iš amerikiečių susųąukė pagy
rimų. Skautoramos būdu buvo su
ruošta medžių ir. augalų pažinimo 
stotis: ją pravedė Silvija ir Romas 
Sparkiai.

Kokie gi įspūdžiai mūsų broliams 
iš šios didžiosios amerikiečių sto
vyklos, kurioje jie užėmė tik mažą 
plotelį? Į šį laušimą atsako Per

kūno dr-vės draugininkas v.si. 
Donatas Ramanauskas:

— Ši stovykla labai gera suorga
nizuota: tvarka, drausmė, geras 
stovyklinis inventorius. Amerikie
čių skautų stovyklinis gyvenimas 
originalesnis, bet mūsų skauta- 
vimo būdas - įvairesnis; lietuviai 
skautai, reikia sakyti, yra arčiau 
tikrojo skautavimo. Kiek tenka 
matyti, amerikiečiams patriotizmo 
netrūksta, bet pas mus jis išreiš
kiamas įvairiau ir už tai įdomiau. 
Ląužų programa, deja, teko nusi
vilti - ji daug menkesnė už mūsų.

♦**

Baigiant reikia paminėti, kad 
stovyklos konkurse, kuriame daly 
vavo visi stovyklavusieji vienetai, 
lietuviai skautai laimėjo III vietą 
(Arų skiltis), o fizinio lavinimosi 
varžybose III-ją vietą laimėjo 
Stumbrų skilties brolis T. Kizlaitis.

Stovykla baigėsi sekmadienį 
didžiuliu paradu; jame savo drau
govės vėliavą įmantriai (kaip mes 
dar nesame įpratę matyti) su pasi
didžiavimu nešė šaunūs Perkūno 
draugovės broliai.

Lankė ir kalbėjosi 
v.s. Sof. Jelionienė
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AUSTRALIJA

PUNTUKO STOVYKLOS

Rašo Aleksandras Kelmietis 
v.s. A. Jakšto pieš-,

1976, SAUSIU 7

Stovyklos viršininkas ir keletas 
skautų vyčių atvyko vakar, kai dar 
stovyklos čia nebuvo; buvo tik 
idėja, kurią reikėjo paversti realy
be. Ir jie pradėjo kurti stovyklą - 
statyti palapines. Bet ir pastačius 
palapines, dar nebuvo stovyklos: 
reikėjo, kad skautai suvažiuotų ir 
jose apsigyventų.

Mes šiandien atvažiavome, ir 
prasidėjo PUNTUKO stovykla!

Vieni statė palapines, kiti valė 
stovyklavietę. Girdžiu - dvi gelton- 
šlipsės kalbasi, rinkdamos senus 
butelius.

— Audrone, prašau du alaus 
butelius...

Kita atsako:
— Rita, čia daug ir limonado 

skardinių...
Atbėga sesė Ginta į štabo pala

pinę ir guodžiasi:
— Vaje, vaje, tos mergaitės čia 

visko pririnks, kur ir padėsime?

♦**

Brolis Antanas šiandien dvejose 
asmenybėse: stovyklos viršininko 
ir vyriausio virėjo.

Pirmąjį Puntuko laužą uždegė 
svečias vilkiukas iš Adelaidės.

Sesė Ginta gražiai dirigavo prie 
laužo, bet niekas jos nematė: visi 
sukišę nosis žiūrėjo į dainorėlius.

*♦*

Prie laužo mandriausi pasirodė 
skautai vyčiai: jie taip ir neišsi- 
dūko, kad atidėjo sekančiam 
kartui.

Po laužo naktipiečiai. Valio 
Viktoras! Šokoladas ar milo su 
biskvitais gerai nuteikia miegui.

Tyla, paskutinieji trimito balsai 
perskrodžia tamsą ir viskas nutyla. 
Tik valgyklos šviesos pasilieka dar 
ilgai, stovyklos štabas posėdžiauja.

***

Sargyba. Grumiasi pareiga su 
įkyriu miegu, kol jį nugali. Tada 
ateina lyriška naktis - švelni, pilno 
jausmo... Šešėliuose slepiasi pala
pinės, jose jau miega sesės ir bro
liai. Labanaktis!

***

SAUSIO 9

Trimitas keltis, kad jį bala! Taip 
dar norisi miego. Iš palapinių lenda 
paukštytės, vilkiukai, Dievo kar
vytės, Kupranugariai, Liūtai, Vo
rai, Panteros... Visi bėga į mankš
tą, grįžta žvalūs ir linksmi.

***

Vėliavų aikštėje iškilo sargybos 
bokštas, pionerijos šedevras. Pa
statė skautai, vadovaujant vy
čiams. Bokštas siekia medžių vir
šūnes. Gaila, kad čia nėra gandrų; 
būtų geras gandralizdis.

Šiandien Puntuko stovykla įvyk
dė istorinį darbą. Nuo neatme
namų laikų įvažiuojant į stovyklą, 
kiekvienam sėdinčiam automobi
lyje skaudėdavo dantys, tiek ten 
buvo duobių ir akmenų. Dabar, kai 

jau skautai saujomis ir kibirėliais 
sunešę smėlį pripildė duobes, bei 
išrinko akmenis, galės kiekvienas 
atvažiuojantis laikyti dantis ant 
dantų. Valio, Puntuko didvyriai!!!

***

Rikiuotę vieną kartą reikia iš
mokti. Brolis Edis ir sesė Laura 
kietai paėmė į nagą brolius skau
tus, kad jie ir dabar dar negali 
atskirti kairės nuo dešinės!

***

Ekstra dainų valandos, rodos, 
niekam negalėtų būti per daug, 
tačiau broliai visą valandą tik žio
vavo, kai sesės svajingai dainavo. 
Valanda visus patenkina, tik ne 
sesę Gintą. Mat, ji kaip kiauras 
maišas: dainomis neužkemšama.

***

Su sesės Julijos atvykimu pra
dėjo krapyti: Julija atvežė mums 
lietų. Galima net jausti, kaip iš
troškusi žemė ir augmenija pagy
vėjo, džiaugėsi, gerdama vandenį. 
Visi džiaugėsi, išskyrus brolį 
Antaną: jis buvo susirūpinęs pro
gramos įgyvendinimu. Anot jo, 
stovykla be programos, kaip laivas 
be irklų.

***

Laužas po stogu. Lietus stiprėja. 
Virtuvėj liepsna iki lubų, o valgyk
loje vietos pakankamai šokiams ir 
vaidinimams. Ir dainuojame, kaip 
niekada, ir šokame, kaip į uodegą 
įkirpti - linksma. Rodos, stogas 
kilnojasi nuo mūsų dainų ir krykš
tavimų. Jeronimas ir Darius yra 
pirmieji mūsų svečiai, jų ramybėj 

'nepaliekame; jie turi pasirodyti.
Valio, mūsų svečiai!!!

***

Sargyba per lietų. Ji ramiai prie 
mažos ugnelės džiovinsis ir snaus, 
ir, žinoma, svajos apie patogią 
lovą. Labanaktis!
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Nuostabiai gražus dalykas yra 
pamaldos gamtoje po atviru 
dangum. Čia viskas taip arti Dievo. 
Turime akmens altorėlį ir aikštelę 
miško viduryje, kur dvasios vado
vas s. kun. P. Butkus atlaiko mums 
pamaldas ir pasako prasmingą 
pamokslą.

***

Diena praėjo be lietaus, dalis 
tėvų pasiliko laužui. Jie turės 
progos pamatyti savo vaikų akyse 
nuostabų pagyvėjimą, džiaugsmą, 
nes ugnis tamsoje skleidžia mistinį 
pasigėrėjimą. Ugnies pažadintas, 
atgimsta protėvių kraujas, o dainų 
melodijos nusileidžia į širdies 

gelmes visu savo grožiu. Todėl 
laužai taip yra mėgstami jaunimo.

***

Tylos trimitui nuaidėjus, sto
vykloje liko tik mėnulis, besimau- 
dąs debesų bangose. Žiūrėjau pro 
palapinės plyšelį į jį ir į mišką. 
Kada mėnulis pasineria tamsiuose 
debesyse, miškas pavirsta juoda 
naktimi, bet kai jis išlenda, tada 
nuostabi diena pasirodo miške. 
Taip žiūrėjau į tą dangaus prožek
torių, kol atėjo eukaliptas ir už
dengė palapinės plyšelį. Tada jau 
visiems labanaktis...

(Bus daugiau)

SAUSIO 11
SVEIKINAME JAUNUOSIUS I

Po lietingos nakties rytas 
giedras. Tvirtai kvepėjo žemė ir 
miškas. Per inspekciją paaiškėjo, 
kad kai kurios palapinės turėjo 
blogai iškastus grioviukus, reikėjo 
pasitaisyti ir išsidžiovinti. Pioneri- 
jos klaidų neišvengė nei stovyklos 
štabo pastatai.

Šiandien sekmadienis, laukiame 
svečių, o paukštytės ir vilkiukai 
mamyčių su gardumynais.

***
Jau dvi dienos, kaip gražūs 

George upės krantai nebematė 
Puntuko skautų, besitaškančių 
vandenyje; Kaip manote, kas 
labiau ko pasiilgo - upė skautų, ar 
skautai upės? Šiandien ją aplan
kėme ir išsimaudėme.

***
Deja, lauktų svečių nedaug nei 

vakar, nei šiandien. Jei mes nebi
jome per lietų stovyklauti, kodėl 
turėjo svečiai pabūgti mus aplan
kyti? Kur tie vyresnieji skautai, 
skautų bičiuliai, kurie taip nori, 
kad mes per tautines šventes sto
vėtume uniformuoti, su vėliavomis 
pamaldose, o mūsų neaplanko net 
vieną kartą į metus?

Birželio 5 d. Bostone lietuvišką 
skautišką šeimą sukūrė v.sl. 
BIRUTĖ RAČKAUSKAITĖ ir 
v.sl. MARIUS ŽIAUGRA. Abu - 
aktyvūs skautai, nuo jaunų dienų 
priklausę Birutės ir Kęstučio 
draugovėms, vėliau - vyr. skaučių 
ir sk. vyčių vienetams, tapdami jų 
vadovais.

Sutuoktuvių proga Bostono 
skautai, sveikindami jaunuosius, 
įrašė juos į Lietuviškosios Skauty- 
bės Fondą, skirdami penkiasde
šimt dolerių.

Birželio 19 d. Toronte, Prikė
limo šventovėje, susituokė ps. 
ASTA SENKEVIČIŪTĖ ir ps. 
LINAS SAPLYS. Tai dviejų 
draugininkų sutuoktuvės. Asta 
vadovauja Rūtos jaun. skaučių 
dr-vei, o Linas - skautų Mindaugo 
dr-vei.

Sutuoktuvių apeigas atliko ir 
sveikino LSS dvasios vadovas v.s. 
T. Augustinas Simanavičius.
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Keliame ir

nuleidžiamo vėliavas

V-sis vyr. skaučių, sk. vyčių, 
gintarių ir, j. budžių sąskrydis 
“Aušros Spinduliai” Rock Creek, ■ 
Ohio 1976 m. gegužės 29-31 d.d.

...ir rimto pašnekesio triumviratas'Spinduliukų” redakcinė trijulė

20

Tvarka turi būti. Ją prižiūrėjęs 
sąskrydžio viršininkas ps. Vyt. 
Staškus.
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...ir LSS veteranai - dar vis 
skautiškai žvalūs.Aušros Spinduliu nušviesti va

dovai

“Grandinėlės” vadovas L. Sagys 
kalba apie lietuviško tautinio šokio 
tikslu žingsnį.

Teoriją seka praktika ir... 
šypsena.

Kalba profesoriai: dr. J. Cadzow
ir dr. R. Šilbajoris

New Yorko sesės - sužibę ta
lentai.

Dabartiniai Vyr. Skautininkai su 
pirmuoju Vyr. Skautininku v.s. V. 
Šenbergu.
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ANGLIJA MŪSŲ MAMYTĖMS

Gėlės mamytėms. Ps. S. Ger- 
džiūnienė, skautų tėvų komiteto 
pirm. VI. Kupstys ir jauna sesė 
Manchesteryje, Anglijoje.

V. Motuzas nuotr.

Balandžio 23-25 d.d. Manches
teryje, klubo patalpose ir aikšte
lėje, įvyko pavasarinė skautų-čių 
stovyklėlė, į kurią susirinko gražus 
būrelis sesių, brolių ir vadovų. 
Stovyklėlei vadovavo s. A. Ger- 
džiūnas, s. A. Jakimavičius; mai
tino ps. I. Gerdžiūnienė. Įsirengę 
dalyviai gražiai, naudingai ir dar
bingai praleido atvelykio savait
galį.

Sekmadienį klubo patalpose 
įvyko šv. mišios. Jas atnašavo vie
neto kapelionas kun. V. Kamaitis. 
Po pamaldų buvo bendri pietūs, 
kuriuose dalyvavo kunigai V. Ka
maitis ir A. Putcė, skautų rėmėjai, 
organizacijų atstovai, tėveliai, 
leidinio “Budėkime” red. ps. D. 
Dainauskas ir eilė svečių. Stovyk
lėlę uždarė s. A. Jakimavičius.

***

vadas, svečiai iš Australijos - H. ir 
D. Antanaičiai ir VI. Kapstys.

Ps. H. Antanaitis, VI Taut. Sto-
vykios komiteto pirmininkas, ir D. 
Antanaitienė plačiai apibūdino TS 
ruošimo planus ir gerokai įpusėju- 
sio darbo sąlygas.

V.s. J. Alkis padėkojo mieliems 
svečiams - sesei ir broliui Antanai- 
čiams už jų ryžtą ir apsilankymą. 
Tikimasi, kad TS galės dalyvauti ir 
keli vadovai iš Anglijos.

***

Anglijos rajono tradicinė skautų 
27-ji stovykla įvyko liepos 24-31 
d.d. Lietuvių Sodyboje. Šioje sto
vykloje atsilankė svečių iš JAV, 
Vak. Vokietijos ir Škotijos.

Nuoširdi padėka LSB VS s. fil. S. 
Miknaičiui už nepamiršimą, glaudų 
bendradarbiavimą ir paramą 
mums. Broliškas ačiū! Linkime 
gražiausios sėkmės vairuojant 
Brolijos veiklą!

v.s. J.M.
Gegužės 2 d. Manchesterio 

skautės, skautai ir jų tėvų komite
tas suruošė gražias Motinos dienos 
iškilmes. Klubo salė buvo pilna 
susirinkusių mamyčių, svečių ir 
skautų; prieky stovėjo išpuošta ir 
gedulo kaspinu perrišta kėdė, 
skirta tėvynėje, Sibire ir išeivijoje 
mirusioms motinoms.

Rajono vadeiva v.s. J. Maslaus- 
kas savo paskaitoje pabėrė nuošir
džių, jaudinančių minčių motinų 
garbei. Skautės, skautai padekla
mavo gražių eilėraščių, padainavo, 
pašoko tautinių šokių. Ta proga 
sesės visas mamytes apdovanojo 
gėlėmis, o jų vadeivė s. J. Traš- 
kienė prisiuntė nuoširdų sveiki
nimų. Buvo išklausytas puikus 
meninis montažas, atsistojimu pa
gerbtos mirusios motinos ir sugie
dota giesmė “Marija, Marija”.

Malonu padėkoti klubo vadovy
bei, tėvų k-to pirm. V. Kupsčiui ir 
visiems vadovams, kurie taip nuo
širdžiai prisidėjo šį minėjimą ruo
šiant.

Vėliau mamytės ir svečiai buvo 
pavaišinti. Ilgai prisiminsime šią 
taip puikiai suruoštą iškilmę. Valio 
skautai!

sk. vytis D. Damauskas

Birželio 13 d. Manchesterio Živi
lės ir Maironio skautų vienetai iš
kilminga sueiga atžymėjo savo 14 
metų veiklą.

Sueigą pravedė rajono vadeivė 
s. J. Traškienė. Po žodį tarė v.s. J. 
Alkis - Anglijos-Vokietijos Rajono

Visos aisiros geros, kol mes ias maldome; visos 
blogos, jeigu mes joms paklustame.

Rousseau
——---- --- —‘

VI-šio s Taut. Stovyklos komiteto 
pirmininkas ps. H. Antanaitis (Il-je 
eilėje trečias iš dešinės), aplankęs 
skautus ir jų rėmėjus Manches
teryje, Anglijoje.

v.s. J. Alkio nuotr.
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TORONTO, KANADA

Mindaugo d-vės skautai 
keliavo dviračiais į Oran
geville, Ont. kur iškylavo 
kanadiečių skautų stovyk
lavietėje. Padaryta 48 my
lios kelio.

Skautiška daržovių sriuba - ge
riausias iškylų maistas.

Iš k.įd.- psl. L. Grybas ir dr-vės 
globėjas v.s. Č. Senkevičius.

Nuotr. A. Grybo

BRAZILIJA

Juozas Silickas (kairėje) ir 
Rikardas Bendoraitis Sao Paulo 
skautų iškyloje stiprinasi maka
ronais.

A. Saulaičio, S. J. nuotr.

Prasideda nauji skautiškosios 
veiklos metai. Ir vėl rikiuosimės 
prie vėliavos įžodžiui.

Nuotraukoje įžodį kartoja Ha
miltono “Birutės" dr-vės skautės. 
Iš k. į deš.: R. Ciparytė, L. 
Pietrantonio, L. Trumpickaitė ir E. 
Rukšėnaitė. Į^.

R. Matukaičio nuotr.

BAIGĖ MIŠKO ŽENKLO 
KURSUS

V.s. P. Molio - v.s. Č. Kiliulio 
uoliomis pastangomis 1975 m. buvo 
sudarytos išimtinos sąlygos kelio
likai lietuvių skautų vadovų daly
vauti rytiniame JAV pakraštyje 
įvykstančiuose BSA sistemos MIŠ
KO ŽENKLO (Gilwellio) kursuose.

1975 m. MŽ kursų stovykloje 
dalyvavo 14 mūsų Brolijos su
kviestų vadovų.

Po stovyklos, ją sėkmingai išėję, 
kuršininkai turi 9 mėnesių - 2 metų 
laikotarpiu atlikti po 22 uždavinius 
pagal savo susidarytą ir kursų va
dovybės patvirtintą Įsipareigojimo 
Lapą - uždavinių vykdymo planą.

HAMILTON, KANADA

Minimaliam uždaviniams atlikti 
laikui praėjus, 7-ni mūsų kuršinin
kai savo visus uždavinius jau atliko 
ir dabar laukia, kada jie bus pripa
žinti galutinai baigę MŽ kursus: 
gaus atitinkamą liudijimą, Gil
wellio kaklaraištį, šio žiedą ir 
virvutę su 2 kauliukais.

Rugpiūčio 22 d. JAV Atlanto 
rajono šios vasaros LAISVĖS 
VARPO stovykloje (VIII.15-22 d.d. 
Bolton, Mass.) du MŽ kursų daly
viai - abu Lapinų skilties (kursuose 
buvo dar Bebrų lietuvių skiltis) - 
jau gavo savo ženklus. MŽ kursų 
vadovybės vardu Lapinų skilties 
patarėjas v.s. A. Saulaitis drauge 
su Bebrų skilties patarėju Č. Kiliu
liu iškilmingai juos įteikė.

Kiti 5 mūsų kuršininkai turėtų 
taip pat netrukus gauti savo pripa
žinimus.

V.s. Petras Molis ir v.s. Alfonsas 
Samušis tapo didžiulės, visame 
pasaulyje pasklidusios, Gilwellio 
draugovės nariais, kurių daugelis 
iš visur š.m. rugsėjo mėn. pra
džioje susirenka Anglijoje, Gil
wellio parke - MŽ kursų centre - į 
sąskrydį paminėti paties skauty- 
bės įkūrėjo lordo R. Baden- 
Powellio sudarytai Gilwellio va
dovų lavinimo sistemos 50 metų 
sukakčiai.

Sėkmės visiems kuršininkams!
B.J.
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Seniai seniai, kai dar ir skautų organizacija pasauly 
buvo nežinoma, Lietuvoje, vasarai praėjus, lietu
viškų sodybų aruodai būdavo pilni ne tik javų, dar
žovių, bet ir vaistažolių, kurias vasaros mėnesiais 
stropiai rinkdavo kaimo vaistininkės - gerai apie 
visokias ligas ir jų gydymo priemones nusimanančios 
močiutės.

Visa gydymo paslaptis buvo kokią stebuklingąją 
žolelę, kuriuo mėnesio laikotarpiu ir kokiu dienos ar 
nakties metu nuskintą, ligoniui duoti. Gydymo sėkmė 
dar priklausė ir nuo mokėjimo “užkalbėti” bei nuo 
ilgametės kaimo daktaro-daktarės praktikos.

Štai mūsų senolių patarimai kaip apsisaugoti

NUO DANTŲ SKAUDĖJIMO:

Kai iškrenta vaikui dantis, turi pats vaikas paimti 
savo dantį, mesti jį atbula ranka į užkrosnį, tariant 
šiuos žodžius: “Te tau, pele, kaulinį, duok man gele
žinį!” Tada vaikų dantys būna sveiki.

NUO KARPŲ:
Reikia turėti vogtų lašinių, patrinti karpas ir 

prapuls.

NUO DEDERVINĖS
(tai tokia beriamoji odos liga):

Jei ant veido yra dedervinė, tai vakare reikia sa
kyti “labas rytas”, o rytą - “labas vakaras”, ir ji 
pranyks.

NUO KOKLIUŠO:
Reikia ligonį per 9 naktis po saulės nusileidimo iki 

užtekėjimo apnešti pęr devynis laukus, devynias 
upes ir devynis tiltus." Pernešus per devintą tiltą, 
reikia įmesti upėn nuo ligonio rūbus ir sakyti: “Eik 
šalin nuo manęs, kokliau!” Po tam nuogą ligonį at
nešti namo. Įnešti į namus tik ne per tas duris, per 
kurias išėjai. Jei per tas pačias duris įneši, tai vėl 
sutikšt iwkUuša ir ligonis nepagis. Atnešus į namus 
apvilkti naujais nenėšnf<?is, marškiniais ir ligonis 
greit pasveiks.
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NUO KARTĖLIO (RĖMENS):

Jei ėda kartėlis (arba griaužia rėmuo), reikia kal
bėti neatsidvėsus 10 kartų: “Žuvėda, pelėda, mane 
kartėlis ėda”. Kartėlis tuoj prapuls.

NUO KRAUJOPLŪDŽIO:

Tris kartus neatsikvėpus sukalbėti šiuos žodžius: 
“Saulės pienas - akmenio kraujas; saulės aptemimas - 
kraujo nustojimas”.
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