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VIRŠELYJE - Ram. Vandenyno 
Rajono skautų laužas, savo liepsna 
nušvietęs šiame rajone entuzias
tingai skautaujančių sesių ir brolių 
veidus.

Fotografas - v.s. P. Jasiukonis.
Šis SKAUTŲ AIDO numeris - 

Ramiojo Vandenyno skautų-čių 
25 m. sukakčiai paminėti.

Rugsėjo mėn. SKAUTŲ AIDO 
17 psl., po tilpusiomis nuotrauko
mis, puošusiomis rašinį “Lietuviš
kas Perkūnas indėnų teritorijoj”,- 
buvo netyčia praleista s.v.sl. 
Vainio Aleksos pavardė. Įdomiųjų 
stovyklinių momentų įamžintoją 
brolį Vainį už šią klaidą nuoširdžiai 
atsiprašome.

Red.

PaAXo-

Miela Sese v.s. Jelioniene,

Su dideliu džiaugsmu ir malo
numu skaičiau Sesės ir kartu 
SKAUTŲ AIDO šeimos narių 
sveikinimą mano 80 m. gimtadienio 

proga.
Nuoširdžiai dėkoju Sesei ir pra

šau perduoti mano dėkingumą 
SKAUTŲ AIDO visai šeimai už 
prisiminimą ir už taip gražiai pa
reikštus šiltus, jautrius žodžius.

Nepaprastai malonus ir jaudi
nantis sveikinimas v.s. 0. Siliūnie- 
nės, buvusios Nemuno tunto tunti- 
ninkės Kaune - tai, lyg aidas iš toli
mos praeities, palietė mano sielą.

Geriausi linkėjimai visiems!
Budėkime!

v.s. Ksavera Žilinskienė

Latvių Vyr. Skautininkas Rai- 
munds Čaks atsiuntė redakcijai 
latvių tautiniu herbu ir skautiškais 
ženklais papuoštą atviruką. Jame 
skaitome: “Labai dėkoju už 
rugsėjo mėn. SKAUTŲ AIDO 
numeryje tilpusi malonų įverti
nimą mūsų leidinio “25 metai 
Milwaukeje”.

Jūsų skautiškai -

Raimunds Čaks

...Linkėjimai SKAUTŲ AIDUI!

v.s. Bronius Žalys, 
Sydney, Australija

Miela Sese,
Baigiu 6,000 mylių kelionę po 

Amazoniją - susipažinau kiek su 
gamta, žmonėmis ir jų darbais, su 
keliais lietuviais. Labai įdomu ir 
įspūdinga. (...) Bus daug įdomių 
fotografijų rodyti ir nuotykių pa
sakoti. Užtrukau beveik 6 savaites.

Siunčiu nuoširdžių skautiškų 
linkėjimų! Antanas Saulaitis, SJ

Brazilija

Siunčiame skautiškus sveikini
mus ir linkėjimus SKAUTŲ AIDO 
skaitytojams iš Gilwellio sąskry
džio Londone.

Dalyviai -

v.s. Česlovas Kiliulis 
v.s. J. Alkis
v.s. J. Maslauskas 
v.s. Br. Zinkus

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
PALANGOS tuntas $25.00 
KALNIŠKIŲ tuntas 25.00 
AKADEMINIS SKAUTŲ

SAMBŪRIS 25.00
“RAMBYNO” STOVYKLA

VIETĖS KOMITETAS 25.001
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v.s. Jonas Kuprionis, Los Angeles

JAUNYSTĖS POLĖKIAI
J2iedai, jaunystė, idealai - vis tai sąvokos, išsiski

riančios iš pilkosios kasdienybės. Jos savo prasme 
turi artimą panašumą ar net bendrumą. Jaunas die
nas dera lyginti su pavasario žydėjimu. Žiedas yra 
grožio, skaistybės simbolis. Iš žiedo subręsta vaisius. 
Jauną veidą tinka lyginti su žiedu. Tai išviršinis vaiz
das. Bet gi ir vidinis šiuo atveju derinasi su išviršiniu. 
Svajonės, ilgesys, siekimai ko kilnaus, gražaus, sieki
mai idealų natūraliai plaukia iš jaunų veidų. Jauni
mas visada pasižymi idealizmu, linkęs žygdarbiams, 
jį žavi riteriškumas. Tokį jaunuolio-ės nusiteikimą 
labai svarbu palaikyti, jį stiprinti, ugdyti. Kai jau
nuolio-ės palinkimas į gėrį ima blėsti ir noras siekti 
aukštesnio idealo pranyksta, jame atsiranda tuštu
ma, kurią užvaldo menkysta, įvairūs iškrypimai. 
Šiandien turime ryškius to pavyzdžius, kurių vardai - 
hippiai, narkotikai ir pan.

Skautų organizacija yra jaunimo sambūris. Saky
tumei, kad tai žiedų rinktinė, arba puokštė. Išorinį 
jaunystės grožį paremia vidinis kilnumas, nes visas 
skautiškas sąjūdis yra palenktas siekti kas gražu, 
kilnu, siekti idealų. Aukščiausias idealas, kurio žmo
nija siekia nuo pat mums nesuvokiamos jos atsira
dimo pradžios, yra religijos nusakomas idealas, atsi- 
remiantis amžinybės būtimi. Skautai jį turi įsirašę 
savo šūkio pirmuoju punktu - tarnauti Dievui. Antra
sis, sakytum, žemiškasis idealas, kuris kiekvienam 
žmogui yra aukščiausia vertybė, tai jo Tėvynė. Apie 
tai čia ir pakalbėsime.

TĖVYNĖS PLATESNĖ SAMPRATA

Tėvynė turi gilią ir plačią prasmę. Ji apima visa tai, 
kas susiję su žmogaus kilme. Ne tiek pati gimimo 
vieta, kuri įvairiais atvejais gali būti atsitiktinė, 
įskaitant ir oro erdves, bet pačios šaknys, iš kurių 
nauja asmenybė gauna pradžią ir toliau vystosi. Dėl 
to ir pats žodis tėvynė paeina nuo žodžio tėvai. Kai 
kuriose kalbose ji itin ryškiai išreiškiama. Pav., vo
kiečiai tėvynę vadina “vaterland”, tai pažodžiui reiš
kia - tėvų žemė, arba tėvų kraštas. Panašiai ir slavų 
kalbose: rusiškai “otečestvo”, lenkiškai “oiczyzna” 
taip pat reiškia - tėvynainę, arba tėvų šalį. Dėl to 
kiekvienam, kad ir Amerikoj gyvenančiam, ar čia 
gimusiam tėvynė yra jo tėvų kraštas. Nepasikeičia 
padėtis, jei ir jo tėvai būt gimę Amerikoj ar kitur, nes 
juk jų tėvynė taip pat yra tik jų tėvų kraštas. Dėl to 
netikslinga yra čia gyvenančiam lietuviui Ameriką 
vadinti kad ir antrąja tėvyne. Kaip negali būti tikrų 
antrųjų tėvų, taip negali būti ir tikrosios antros 
tėvynės. Čia yra tik jo gyvenamasis kraštas, šiandie 
šis, ryt gali būt kitas. Jei mūsų kilmė - mūsų tėvai yra 
lietuviai, kiekvienu atveju ir mes esame lietuviai.

Noras ar palinkimas laikyti save kuo kitu, t.y. atsi
žadėti būti lietuviu, reiškia savęs ir savo tėvų panie-

KO LIETUVA LAUKIA 
IŠ JAUNIMO

kinimą. Tai savo asmens nuvertinimas, laikant, kad 
kitų kilmė yra geresnė ar kuo aukštesnė už tavąją, o 
tu pats save laikai menkysta. Žinoma, jei pats save 
tokiu laikai, tai tokiu ir būsi; kartu paniekini savo 
tėvus ir jų kraštą.

MAFEKINGO PAVYZDYS

Skautiškasis jaunimas yra mūsų tautos žiedas. 
Žinoma, tai nereiškia, kad kita dalis ar kitoms orga
nizacijoms priklausantis mūsų jaunimas jau tuo pačiu 
yra blogesnis. Ne, nes gali būti daug priešingų pa
vyzdžių. Tačiau skautų organizacija yra išskirtina 
tuo, kad jau vien atėjimiųį ją jaunuolis-ė pasiryžta ir 
net iškilmingai pasižada siekti idealų. 0 organizacijos 
uždavinys yra sudaryti atitinkamas sąlygas bei tin
kamą atmosferą jaunuolio-ės dvasiniam kilnumui 
brendinti.

Jau pats pasaulinės skautijos atsiradimas yra susi
jęs su idėja tarnauti tėvynei. Galima laikyti, kad pir
mieji šios pasaulinės organizacijos nariai buvo Mafe- 
kingo jaunuoliai. Mafekingo sritis Pietų Afrikoj anuo 
metu buvo beveik tuštuma arba niekieno žemė. Tad 
joje ėmėsi kurtis anglai. Bet jiems ten teko kovoti su 
kitais ten taip pat norinčiais įsikurti. Tai buvo olandų 
žemdirbių grupė - boer. Čia kovoję britų jaunuoliai 
parodė pavyzdį, kaip dera jaunimui paremti tėvų 
pastangas, net tiesiog įsijungiant į tėvų vedamą 
kovą. Šis jaunimo parodytas pavyzdys davė pagrindą 
susiformuoti ir po visą pasaulį išplisti sąjūdžiui, kurio 
tikslas padėti jaunuoliams palaikyti idealizmą, 
stiprinti jų palinkimą siekti kas kilnu, tarnauti aukš
tesniam idealui, tarnauti Tėvynei.

Ir Lietuvoje skautų organizacija atsirado 1918 me
tais, tai yra tuo laikotarpiu, kai tėvų kraštas, išbuvęs 
virš 120 metų paglemžtas rusų, ėmėsi kovos išsilais
vinti, tapti nepriklausomu. Visas lietuviškasis jauni
mas degė troškimu kuo tik galėdamas šioms tėvų 
pastangoms padėti. Tad ir skautų skelbiamas šūkis - 
tarnauti Tėvynei lengvai rado atgarsį jaunimo šir
dyse. Nežiūrint, kad jau veikė eilė kitų gausių org-jų 
Lietuvoje, skautų org-ja taip pat rado sau vietą ir 
plėtėsi. Vyresnieji netrukus įsijungė tiesiogiai pa
remti tėvų vedamas kovas, papildydami kovotojų 
gretas, kai kurie net ir gyvybę paaukojo; kiti, ypač 
jaunesnieji, ryžosi lavintis, stiprinti jėgas, siekdami 
tapti naudingesniais savajam kraštui.
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ŠIANDIENINĖ LIETUVOS PADĖTIS

Tėvų kraštas yra patekęs į labiausiai sunkią padėtį. 
Lietuva yra užimta svetimos jėgos, siekiančios lietu
vių tautą sunaikinti. Jos vardas iš pasaulio žemėlapio 
išbraukiamas. Dedamos pastangos Lietuvą suliedinti 
su vadinama “plačiąja tėvyne” - Rusija. Šios “tėvy
nės” kai kurios sritys, pav., Sibiro plotai, tam tikra 
prasme jau yra tapę daugelio Lietuvos sūnų ir dukte
rų “kraštu”, tik labai žiauria prasme - tai jų kančių ir 
jų mirties kraštu, arba jų kapais.

Visa tauta yra iššaukta į gigantišką kovą ir tai ne 
tik dėl atgavimo laisvės, bet išvis dėl savo išlikimo. 
Jaunimas Lietuvoje, nors būdamas priespaudoje, bet 
turėdamas tėvų žemę po kojomis, vykdo heroiškus 
žygius. Juk tokie pasiaukojimo pavyzdžiai, kaip savęs 

apsipylimas liepsnomis, reikalaujant Lietuvai laisva 
(Kalantos atvejis), drebina pasaulį, atnaujina legen- 
darinius istorijos momentus.

Nemaža lietuviškojo jaunimo yra pasklidę po visą 
pasaulį išeivijoj. Jie, tiesa, čia neturi tėvų žemės po 
savo kojom, bet turi kitą didžiulį žmonijos privalumą- 
laisvę. Tik toji laisvė neturi būti pretekstu užsimiršti, 
kas mes esame. Būrimasis į lietuviškosios skautijos 
eiles yra itin svarbus, nes čia sudaroma tinkama ap
linka ugdyti ir išlaikyti jaunatvišką natūralų idealiz
mą. To laukia Lietuva. Kai ten Tėvynėje gyvenantis 
jaunimas matys, kad jų užjūrio broliai brandina 
sveikas Tėvynei skiriamas jėgas, tai jau vien toks 
žinojimas ir juos stiprins. Šiandien lietuviškajam 
jaunimui gal labiausiai kaip bet kada tinka jų šūkis - 
BUDĖK!, arba kaip anglų skautai išsireiškia, “Be 
prepared” - būk pasiruošęs.

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai 
garbingiems mūsų sąjungos vadovams — 
veieranams, žiemei Švenčiantiems 
skautiška dvasia ir darbais įprasminto 
gyvenimo sukakiis:

Dar daugelio ilgų, sveikų ir skautiška 
veikla našiųmetų mūsų sukakiuvininkams!

PIRMŪNUI v.s. PETRUI JURGĖLAI, rugsėjo 
30 d. atšventusiam 75 metų sukaktį;

v.s. JONUI KUPRIONIUI, rugpjūčio 3 d. 
sulaukusiam 75 metų amžiaus;

v.s. ANTANUI RŪKŠTELEI, spalio 22 d. 
paminėjusiam savo 70-įį gimtadienį;

v.s. ANTANUI SAULAIČIUI, rugsėjo 13 d. 
sulaukusiam 70 metų;

v.s. KSAVERAI ŽILINSKIENEI, rugpjūčio 
27 d. pagerbtai jos 80 metų sukakties 
proga.

STOVYKLA -
MALONI MOKYKLA

Q
Ultovykla nėra vien tik vieta, kur 
atvažiuojame žaisti, bet yra ir mo
kykla. Šioje mokykloje nėra 
knygų, suolų, bet gamta, dangus. 
Čia mes nesimokome skaityti ir 
rašyti, bet mokomės gamtoje 
gyventi, ją prižiūrėti ir išmokti 
apsisaugoti pavojuje. Nors tai yra 
ne mažas darbas, tačiau jis yra 
lengvas ir labai malonus.

Stovykloje ne tik išmokstame, 
pažinti gamtą, bet ir galim geriau 
susidraugauti su skautybe. Moky
tis mums nepatinka, bet jei sesės 
vadovės įdomiai pašnekesius pra
veda, visos galim gerai kiekvieną 
dalyką išmokti. Stovykla tikrai yra 

gera mokykla. Joje mes galime 
būti mokytojos ir pačios pasimo
kyti.

Stovykla - tai vieta, kur galima 
su draugais susitikti ir ilgiau su 
jais pabendrauti. Bestovyklauda- 
mos galime savo artimą geriau 
pažinti. Be to, galime būti draugiš
kos kitoms sesėms ir padėti jau
nesniosioms, kad jos užaugusios 
galėtų tęsti tai, ką dabar vyresnio
sios daro.

Gegučių skiltis:

V. Variakojytė, skilt., 
A. Bužėnaitė,
E. Bandžiulytė, 
A. Pavasarytė, 
L. Steikūnaitė, 
L. Sturonaitė, 
S. Radaitė

SMAGIAU

Taip smagu, saulė šviečia. Lauke 
gražu ir dangus mėlynas. Jau 
ruduo, tai lapai krenta. Lauke žalia 
ir gražu.

Krenta įvairiausių gražių lapų: 
rudi, raudoni ir geltoni ir žali lapai. 
Kartais net būna vienas lapas, 
kuriame būna visos spalvos.

Smagiau yra, kai vaikai tave 
pralinksmina. Smagiau yra, kai 
žmogaus širdis yra linksma.

Paukštytė Ingutė Nelsaitė, 8 m.
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V.S. JONAS KUPRIONIS

(75 m. amžiaus sukaktuvininkas) 
Kai prisimename pirmąjį lietu

viškosios skautijos dešimtmetį, 
mūsų skautiškojo romantizmo 
laikotarpį, tai tuometiniame gyve
nime plačiai įsipina Kuprionio 
pavardė. Nors jis dabar jau žila
galvis, bet lietuviškajame gyve
nime, kaip skautui dera, visur 
įžvalgus, nuotaika ir veikla mums 
jaunas; dalyvaudamas visuomeni
niame gyvenime, vis arti skautiš
kojo judėjimo, bendradarbiauda
mas spaudoje, dalindamas savo 
profesinį ir skautiškąjį patyrimą 
kitiems.

Jonas Kuprionis skautauti pra
dėjo Vilniuje, pirmoje skautų 
draugovėje. Ten, dar būnant gim
nazijos suole, gimė jam entuziaz
mas patarnauti kitiems. Po I-ojo 
Pas. karo atsikuriančioje Lietuvoje 
trūko inteligentijos, o darbų visose 
gyvenimo srityse buvo neužma
tomi plotai. Šviesi, viliojanti idėja: 
budėti Dievo, Tautos ir Artimo 
tarnyboje, kad kultūra ir teisingu
mas pirmautų, broliškumas žydėtų 
ir kūrybingą gyvenimą entuziaz
mas lydėtų. Idealizmas! Ir visa tai 
skleidėsi skautų įstatuose, jų 
maldose ir dainose. Jis juto ir 
paslaptingą, įgimtą mūsų gimto
sios žemės skundą.

Tas nuotaikas paryškina ir v.s. 
K. Palčiauskas šiais žodžiais: “Pir
mieji skauto žingsneliai” buvo 
skambus dūžis į jautrias jaunuo
menės širdis, sužadinusias Lietu
vos skautijos gimimą ir išplitimą. 
To meto moksleivis, pasigavęs 
“P.s. žingsnelius”, degte degė

v.s. Jonas Kuprionis 1930 m.

entuziazmu, nes suvokė, kad prieš 
jo akis atsivėrė naujos veiklos 
platybės ir aukštybės”.

Su šiomis jaunatviškomis minti
mis ir užsidegimu J .K., sugrįžęs iš 
sostinės į provinciją, pradėjo orga
nizuoti skautų būrius. Ir tai buvo 
pradėta, kaip jis pats išsitarė, be 
vadovybės instrukcijų, įsakymų, o 
tik spontaniškai, sava intuicija. 
J.K. pasėta sėkla prigijo. Jo ir 
bendrų iniciatyva iš pirmųjų skau
tiškųjų būrelių išaugo skaitlin
giausi Kėdainių ir Panevėžio 
tuntai. Skautai tose apylinkėse ir 
mokyklose įsigijo gerą vardą. Jo 
vadovaujami skautai išsiskyrė 
savo idėjiniu stiprumu, drausme, 
žvalumu ir kūrybingumu. 1929 m. 
gimnazijos direktorius Sieliava 
viešai pareiškė: “Ko kiti mokiniai 
nepajėgia, tą skautai padaro”.

J.K., būdamas studentu Žemės 
Ūkio Akademijoje, suorganizavo, 
vėliau buvusį labai veiklų, skautų 
studentų būrį.

1922.VI.3-5 Kaune vadovų-ių 
suvažiavime išrenkamas prezidiu

mo pirmininku. 0 1924 m. vienas 
jauniausių pakeliamas į vyresniojo 
skautininko laipsnį. Tais pačiais 
metais su reprezentacine d-ve 
pirmą kartą dalyvauja tarptauti
niame sąskrydyje Danijoje. Pirmą 
kart apie šios d-vės išvyką taip 
gražiai paskelbė “Lietuva”: “Šio 
mėnesio pradžioje Kauno visuo
menė turėjo progos matyti žygiuo
jant skautų d-vę ir pasigėrėti 
patriotinėmis dainomis. Ypač ža
vėjo naujoji daina “Į Vilnių”. Daug 
kas iš tolo tarė einant Karo Mo
kyklą, bet greit pastebėjo klaidą. 
Jaunuoliai žygiavo su prikrautais 
krepšiais, suvyniotomis palapinė
mis, katiliukais ir kt. Prieky plevė
savo tautinė vėliava. Mūsų skauti
jos atstovai vyko į Danijos sostinę 
Kopenhagą, kuri laukė suvažiuo
jant pasaulio skautijos atstovų. 
Lietuvių skautas pirmą kartą pasi
rodys visų tautų goresniojo 
jaunimo atstovams ir vadams”. Iš 
jamboree Danijoje parsivežė puikų 
įvertinimą už įdomias stovyklines 
įrangas ir pasirodymus. Atsidėko
dami už gražų jų priėmimą, mūsų 
skautai apdovanojo Danijos karalių 
ir Baden-Powell tautinėmis juosto
mis. Jų graži reprezentacija buvo 
nauja paskata ir pasididžiavimas 
lietuviškajai skautijai. . 1929 m., 
J.K. būnant Kauno skautų tunti- 
ninku, suorganizuojama antroji 
didesnė išvyka į jamboree Angli
joje, kur kauniečiai skautai turėjo 
progų įsijungti į tarptautinį skau
tišką bendravimą ir prakalbėti į 36 
tautų skautus Lietuvos vardu.

1930.IV.25-27 vadovų-ių suva
žiavime Kaune J.K. buvo išrinktas 
vyriausiuoju skautininku. Tų pačių 
metų pabaigoje iš pareigų pasi
traukė ir tik 1945 m. (tremtyje) vėl 
grįžo į aktyvią tarnybą atkuriant 
LSS. Trumpai buvo laikinosios 
LSS Pirmijos pirmininku. 1975 m. 
išrinktas į garbės teismą.

Greta visuomeninio darbo J.K. - 
miškininkas mokslininkas. Nepr. 
Lietuvoje jis vykdė miškų tyrimo 
darbus, vadovavo sėklų tyrimų 
laboratorijai ir dėstė miškininkys
tę aukštosiose mokyklose. Trem
tyje taip pat tęsė mokslines studi
jas, vadovavo miškų apsaugos ir 
pažangos darbams. JAV įsigijo
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v.s. J. Kuprionis - bitininkas 
savo bitelių draugystėje.

miškininkystės magistro laipsnį. 
Texas valstijoje džiunglių plotuose 
išaugino dekoratyvinius medely
nus. Ruston priemiesty užsodino 
100 akrų retesnių vietinių ir 
egzotinių medžių parką. Kai išėjo į 
pensiją, jis buvo universiteto pa
gerbtas ir jo išaugintame parke 
atžymėtas paminkline lenta.

J.K. - redaktorius ir spaudos 
bendradarbis. 1930-40 redagavo 
žurnalą “Mūsų girios” ir 3 laidas 
“Miškininkų kalendoriaus”. JAV 
buvo LE miškų skyriaus redakto
rius ir bendradarbis. Rašė įvairiais" 
klausimais “Lietuvos Aide”, “Ry
te”, “Ūkininke”, “Skautų Aide”, 
“Mūsų Vytyje” ir kitur.

J.K. darbais, visuomenine veik
la, charakterio ypatybėmis, išskir
tinas romantiškojo skauto pavyz
dys. Ir tai - garbė mūsų skautijai ir 
tautai.

A.S.

MUSO, UETUVIŠKOJIr [ '
SIEKIA IŠUGDYTI =

a) ŽMOGŲ, tai pirmiausia;

bjLIETUVĮ - LIETUVAITĘ, tai 
svarbiausia;

c) PILIETĮ - PILIETĘ, tai reikš
mingiausia;

d) SKAUTĄ - SKAUTĘ, tai būti
niausia;

e) VADOVĄ - VADOVĘ, tai viltin- 
giausia.

To ugdymo mažos smulkmenos, 
prasidėjusios tik įstojus į organi
zaciją, vis auga, vis plečiasi, vis 
šakojasi ir įvairėja visą skautavimo

Skaučių įstatai yra taisyklės, 
pagal kurias turi gyventi. Yra 
dešimt įstatų, ir kai kartą skautė 
duoda įžodį, ji šiuos įstatus pasi
žada išpildyti.

1. SKAUTĖ TIESI IR LAIKOSI 
SAVO ŽODŽIO.

Šis pirmas įstatas reiškia, kad 
kai skautė duoda savo žodį, tai ji ir 
padarys, ką pažadėjo.

2. SKAUTĖ IŠTIKIMA DIEVUI 
IR TĖVYNEI.

Skautė visuomet yra dėkinga 
Dievui už viską, ir ji atlieka parei
gas savo tautai.

3. SKAUTĖ NAUDINGA IR 
PADEDA SAVO ARTIMIESIEMS

Skautė nepamiršta kasdien pa
daryti kokį nors gerą darbelį. Ji 
yra naudinga kitiems kur ir kada ji 
gali.

4. SKAUTĖ DRAUGĖ SAVO 
ARTIMUI IR SESUO KITAI 
SKAUTEI.

Skautė mandagi kitiems. Sutikę 
skautę, žino, kad ji bus jiems ma
loni, kaip sesuo.

5. SKAUTĖ MANDAGI IR 
KUKLI.

Skautė visuomet mandagi ir 
kukli, kur ji bebūtų ir ką bedarytų.

6. SKAUTĖ GAMTOS DRAUGĖ 
Skautė myli gamtą ir jos ne

teršia.

7. SKAUTĖ PAKLUSNI SAVO 
TĖVAMS IR VYRESNIESIEMS.

Skautė visuomet klauso, gerbia 
ir yra maloni jiems.

8. SKAUTĖ LINKSMA, SUSI
VALDO IR NENUSTOJA VIL
TIES.

Nors kai kada ir sunku, skautė 
visuomet bando šypsotis ir sten
giasi būti linksma.

9. SKAUTĖ TAUPI.
Skautė neleidžia pinigų nereika

lingiems dalykams. Skautė taip pat 
taupo ir laiką. r

10. SKAUTĖ BLAIVI, SKAISTI 
SAVO MINTYSE, ŽODŽIUOSE 
IR VEIKSMUOSE.

Skautė pati stebi save, kaip ji 
elgiasi; ji nesako blogų dalykų apie 
kitus ir nevartoja negražių žodžių.

Žuvėdrų skiltis -
sesė Liudytė Novickyte
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LOS ANGELES SKAUTAMS IR SKAUTĖMS JAU 25 METAI
Siiais metais suėjo 25 metai, kai 

Los Angeles mieste pradėjo veikti 
lietuviai skautai. Pradžia buvo 
sunkoka, bet su tėvų ir visuomenės 
pritarimu ir pagalba skautai ir 
skautės dirbo su entuziazmu. Vie
netai pradėjo gražiai vystytis ne 
tik kiekybe, bet ir kokybe.

Tokia gražia proga mums, šio 
meto skautiškos veiklos dalyviams, 
yra ypač malonu pasidalinti su 
visais lietuviais skautais mūsų 
veiklos eiga ir pasidžiaugti kai 
kuriais darbo vaisiais. Per pra
ėjusius dvidešimt penkerius metus 
esame padarę žymią pažangą ir 
tikimės užsitarnavę gero lietuvio ir 
gero skauto vardo Los Angeles 
visuomenės akyse ir... širdyse.

Mūsų didelis bičiulis, globėjas ir 
rėmėjas, parapijos klebonas, prel. 
Jonas Kučingis kiekviena proga iš
taria mums aukšto vertinimo žodį. 
Jo patalpos yra visada mums atvi
ros, jo aukos visada yra šiltos ir 
paslaugos dažnos-nuoširdžios.

Nuo pat pirmų lietuvių skautų 
dienų Angelų mieste Lietuvos 
Generalinis Konsulas Dr. Julius 
Bielskis su Ponia rado laiko ir 
atidaus intereso dalyvauti dauge
lyje skautiškos veiklos įvykių. 
Dalyvaudami pas mus, jie priduoda 
reikiamo svorio teigiamam verti
nimui mūsų darbų. Čia reiškiame 
Konsului su Ponia didžią padėką už 
labai žymią auką mums įsigyjant 
savą lietuvišką stovyklavietę.

Dabartinis Ramiojo Vandenyno 
Rajonas, vadovaujamas s. fil. 
Vytauto Vidugirio, apima “Palan
gos” skaučių tuntą, “Kalniškių” 
skautų tuntą, “Kuršių Marių” jūrų 
skautų vietininkiją, Akademinį 
Skautų Sąjūdį, Skautininkų-ių 
“Ramovę” ir “Židinio” skyrių. Ra
jono vadiją sudaro visų vienetų 
vadovai, kapelionas kun. dr. A. 
Olšauskas ir Tėvų Komiteto pirmi
ninkas L. Venckus.

“Palangos” skaučių tuntui vado
vauja s. Leokadija Vilimienė. Tun
tas turi dvi skaučių, vieną vyr. 
skaučių, vieną paukštyčių draugo
ves, vieną vyresnių skaučių, vieną 

“Aguonėlių” būrelį ir jūrų skaučių 
valtį. Iš viso 132 skautes.

“Kalniškių” skautų tunto tunti- 
ninkas yra s. Remigijus Vizgirdas. 
Tunte veikia viena vilkiukų ir 
viena skautų draugovės ir trys 
skautų vyčių būreliai. Skautų 
draugovėje taip pat veikia oro 
skautų skiltis. Iš viso 84 skautai.

“Kuršių Marių” jūrų skautų vie- 
tininkijai vadovauja j. ps. Gedimi
nas Kaunas. Vietininkiją susideda 
iš vieno laivo ir vienos Budžių 
valties. Iš viso 38 skautai.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Los Angeles skyriui vadovauja fil. 
v.s. Valentinas Varnas. Veikia 
Filisterių, ASD ir Korp! Vytis 
skyriai. Aktyvių narių apie 40, 
sąrašuose - netoli 120.

Skautininkų-ių Ramovės narių 
sąrašuose yra 66 skautininkai-ės. 
Ramovės seniūnas - v.s. Mykolas 
Naujokaitis.

“Židinys” susideda iš apie 20 
vyresnių skautų ir skaučių ir jam 
vadovauja s. Juozas Pažėra.

Mūsų tuntai nėra dideli, todėl 
platesnė skautų veikla yra vedama 
bendromis rajono pastangomis.

Rajonas organizuoja ir rengia 
kasmet šias šventes, minėjimus, 
įvykius:

® Vasario 16-tos d. minėjimo proga 
iškilmingą sueigą

° Kaziuko Mugę (kovo mėn.)
• Šv. Jurgio iškylą (balandžio ar 

gegužės mėn.)
® Paukštyčių ir vilkiukų stovyklą - 

1 savaitę (liepos mėn.)
• Skautų-čių stovyklą - 2 savaites 

(rugpiūčio mėn.)
• Jūrų skautų-čių stovyklą - 10 d.

(rugpiūčio mėn.)
• Rajono iškilmingą sueigą 

(lapkričio mėn.)

Kiekvienais metais dar vis pasi
taiko progų ar įsipareigojimų, kur 
Rajonas atlieka gerą darbelį visuo
menei, kaip kad:

® 1973 metais Rajonas ėmėsi 
iniciatyvos ir 'skautų vardu su
rengė Los Angeles visuomenei 
Vilniaus, kaip Lietuvos sostinės, 
650 metų sukakties minėjimą su 
turininga paskaita, kurią skaitė 
prof. v.s. Jonas Kuprionis, ir 
gražia menine programa.

• 1973 m. ALTOs kviečiami, Ra-

Var tai į 1971 m. Perkūno pasto- 
vyklę Rambyno stovyklavietėje.
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Gen. St. Raštikis Kaziuko mugės 
atidaryme 1973 m.

Iš k. į deš.: s. Vyt. Vidugiris, ps. 
D. Basiulienė, gen. St. Raštikis, s. 
V. Sviderskas.

L. Kanto nuotr.

jono skautai atliko Vasario 16 d. 
minėjimo programą.

• 1974 m. Rajonas prisidėjo prie 
organizacinio darbo ruošiant 
Prezidento Antano Smetonos 
minėjimą.

• 1974 m. aktyviai prisidėjo prie 
Simo Kudirkos iškilmingo suti
kimo Los Angeles.

1973 metais dalyvavome su 34 
skautais ir skautėmis Jubiliejinėje 
Stovykloje Beaumont, Ohio. Siun
tėme ir siunčiame savo atstovus į 
Gintaro, Ąžuolo ir Gilwellio kur
sus, kad turėtume patyrusių 
vadovų.

Rajonas turi savo stovyklavietę, 
įsigytą 1966 m. Virš 11 akrų miško 
San Bernardino kalnuose, netoli 
Didžiojo Lokio ežero, apie 120 
mylių nuo Los Angeles. Aplinkui 
yra valstybinis miškas. Stovykla
vietė įsigyta LSS vardu. Pradžioje 
buvo tik miškas, dabar stovi didelis 
pastatas stovyklavimo patarnavi
mams, kaip virtuvė, ligoninė, san
dėliai. Buvo išgręžtas šulinys, 
įvesta į pastatą elektra. Aplinką 
puošia didelis lietuviškas kryžius, 
šalia jo žaliuoja rūtos, plevėsuoja 
vėliavos. Skautai ir skautės ten jau 
stovyklauja 10 metų. Šiais metais, 
stovyklos metų, stovyklavietė 
atšventė 10-ties metų jubiliejų. 

Stovyklavietei įsigyti ir jai išlai
kyti aukojo arti 300 asmenų bei 
organizacijų.

Tuntų veikla daugiausia bazuo
jasi draugovių ir skilčių sueigomis, 
kurios vyksta kas antrą šeštadienį, 
ir iškylomis. Sesės suruošia tradi
cines Kūčias, kuriose kviečiami visi 
dalyvauti; šv. Kalėdų proga lanko 
ir apdovanoja senelius ir gražiai 
pagieda lietuviškų giesmių.

Jūrų skautai daugiausiai išky
lauja buriuodami. Jų vienetas pri
klauso Jachtų Klubui, tai, kai 
reikia, išsinuomoja laivus papi
ginta kaina. Stovykloms išsinuo
moja net 30 pėdų jachtą. Dabar 
mūsų jūrų skautai turi nuosavą 
laivą, paaukotą vienos amerikiečių 
firmos. Turėdami savo laivą, pagy
vino dar daugiau veiklą.

Akademinis Skautų Sąjūdis irgi 
veikia gana gyvai. Filisterių ir 
ASD skyriai visada buvo stiprūs, 
tik Korp! Vytis kurį laiką šlubavo 
ir beveik nebeegzistavo, bet dabar 
vėl atgijo. Akademikai suruošia 
kas metai dvi stovyklas - žiemos ir 
vasaros - ir prisideda prie Rajono 
veiklos. Visada dalyvauja Kaziuko 
Mugėje, rengia savo Jubiliejines 
iškilmingas sueigas. Praeityje 
akademikai buvo suruošę savo 
narių meno parodas, rašytojo 
Broniaus Railos knygos prista
tymą, prof. Biržiškos Akademiją.

Pas mus šiuo metu darbymetis, 
nes turime užsibrėžę įvairių planų, 
kad galėtume ko gražiau paminėti 
mūsų Jubiliejinius Metus: buvo 
skautiškų studijų savaitgalis, vyks
ta skautiški konkursai tuntuose, 

stovyklavome Jubiliejinėse sto
vyklose: paukštyčių-vilkiukų 
liepos mėn., skautų-skaučių - rug- 
piūčio mėn., jūrų skautų - rugpiū- 
čio mėn.

Rugpiūčio 7 ir 8 d. savaitgalis 
stovykloje buvo skirtas Jubiliejui 
paminėti. Be vietinių svečių ir va
dovų, apsilankė ir Seserijos Vy
riausia Skautininke v.s. Irena 
Kerelienė. “Paukščių Tako” sesių 
pastovyklei puikiai vadovavo sesė 
v.s. Alė Namikienė iš Čikagos, pa
likdama mums daug skautiškų 
žinių ir puikų pavyzdį skautiško 
bendradarbiavimo. Ruošiam mon
tažus radijui. Jubiliejinius Metus 
baigsime iškilminga Rajono sueiga 
su vadovų-vių pagerbimo vaišėmis 
lapkričio mėnesį.

Baigdamas Rajono veiklos vaiz
dą, noriu palinkėti Los Angeles 
broliams ir sesėms nenuilstamai ir 
toliau dirbti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, puoselėti lietuvišką dva
sią ir skautiškas idėjas ir sulaukti 
dar daug jubiliejų.

BUDĖKIME!

s. Vyt. Vidugiris, 
Rajono vadas
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DR, JULIUS IR ONA 
BIELSKIAI - DIDIEJI RĖMĖJAIILos Angeles skautai susilaukė 

šiemet iš dr. Juliaus ir Onos Biels- 
kių labai stambios paramos.

Dr. J. Bielskis nuo 1939 m. čia 
atstovauja nepriklausomai Lietu
vai. Tais metais Lietuvos vyriau
sybė jį paskyrė garbės konsulu Los 
Angelėj. Vėliau, 1956 m., buvo pa
keltas į Lietuvos generalinio kon
sulo rangą. Tas pareigas tebeina ir 
dabar. Gimęs Tytuvėnuose, Rasei
nių apskr., šiemet švenčia 85 metų 
amžiaus sukaktį. Ponia Bielskienė 
gimusi Amerikoj. Į JAV dr. Biels
kis atvyko 1908 m. 1915 m. baigė 
Hartfordo universitetą (N.D.) 
naturopatijos daktaro laipsniu. 
Vėliau kituose universitetuose 
studijavo bendrąją ir tarptautinę 
teisę, ekonomiką, finansus, konsu- 
liarinę tarnybą ir 1932 m. Kalifor
nijos un-te gavo teisininko di
plomą.

Visuomeninėj veikloj dr. J. 
Bielskis ypač daug pasidarbavo 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo laikotarpiu. Amerikos lietu
vių jis buvo pasiųstas į Lietuvą iš
tirti šalpos galimybių nukentėju
sioms nuo karo, o po to Amerikoje 
važinėjo po lietuvių kolonijas, 
organizuodamas lėšų rinkimą. 

Washingtone įsteigė lietuvių in
formacijos biurą, organizavo pir
mąjį Lietuvos konsulatą JAV. 
Pirmininkavo Lietuvių Tautos 
Tarybai Amerikoj, Lietuvos Vyčių 
organizacijai.

1919-1920 metais ėmėsi organi
zuoti iš Amerikos lietuvių Lietuvos 
Brigadą, kurios tikslas buvo vykti į 
Lietuvą ir dalyvauti Lietuvos ne
priklausomybės kovose. J. Bielskis 
buvo tos Brigados inspektorium ir, 
kaip jis pasakoja, sąrašuose jau 
turėję net apie 10.000 savanorių. 
Kilę nesutarimai neleido to užsi
mojimo realizuoti. Kaip pragyve
nimo šaltinį, dr. J. Bielskis turėjo 
1926-1956 metais tarnybą drau
dimo kompanijoj.

Los Angelėj J. ir O. Bielskiai yra 
nuolatiniai įvairių iškilmių bei lie
tuviškųjų renginių dalyviai; kaip 
Lietuvos generalinis konsulas gra
žiai atstovauja nepriklausomai 
Lietuvai. Patyrę, kad L.A. skautai 
dar vis nebaigia mokėti skolų, 
pasiteiravę, kiek tų skolų dar yra, 
stovyklos vadovybei atsiuntė 4,000' 
dol. čekį. Ši stambi auka losange- 
liečius skautus galutinai išlaisvino 
iš skolų ir atidarė kelią rūpintis 
tolimesniu stovyklos plėtimu.

J.K.

Svečiuose pas Lietuvos genera
linį konsulą Dr. Julių Bielski ir 
ponią Oną Bielskienę. Iš kairės: 
v.s. fil. V. Varnas, v.s. J. Kuprio- 
nis, p. O. Bielskienė, dr. J. Bielskis, 
v.s. P. Jasiukonis ir v.s. fil. E. 
Vilkas.

PAUKŠČIŲ TAKU 
SKRENDA MINTYS
APIE SKAUTYBŲ

Skautybė žmogui turi religinės 
ir moralinės reikšmės. Skautės ir 
skautai bando gyventi pagal savo 
įstatus ir įžodį. Jie pasiruošia gy
venimui ir padeda kitiems jį su
prasti.

Mes paklausėm keletą skautų ir 
skaučių, ką jie galvoja apie skau- 
tybę. Jų atsakymai buvo tokie:

SKAUTYBĖ YRA...

užsiėmimas padėti skautams ir 
kitiems geriau suprasti gyvenimą.

skautybė yra stovykla, kur su
einame ir padraugaujame su drau
gais..

išsilavinimas ir susivaldymas.
gyvenimas gamtoje.
sustiprinimas savo charakterio.
gyvenimo mokykla ir suprati

mas, kad reikia pasaulį palikti 
geresnį negu jį radai.

pasiruošimas gyvenimui. Kai 
mes užaugsim, galėsim kitiems 
padėti pasiruošti gyvenimui.

Užrašė Kolibrių skiltis Paukščių 
Tako stovykloje 1976 m.

A. Sodeikaitė, skilt.
L. Basiulytė,
L-. Maciunskaitė,
L. Pažemėnaitė,
I. Leškytė,
T. Kaminskaitė
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LAIŠKAS IŠ SAULĖTOS 
KALIFORNIJOS

Mielos Sesės ir Broliai, 
l^ada ir kaip mes įsisteigėm. 

sužinojote prieš penkerius metus 
išleistame Los Angeles Palangos 
Skaučių Tunto 1971 m. “Skautų 
Aido” specialiame numeryje. Da
bar norėtume pasidalinti su jumis 
savo skautiškos veiklos išgyveni
mais per praėjusius penkerius 
metus, jau švęsdamos 25 veiklos 
metų jubiliejų.

20-ties metų jubiliejų atšven
tėme gražioje Gabijos vardo Jubi
liejinėje stovykloje, savoje sto
vyklavietėje, San Bernardino kal
nuose, kurių sėkmingai pravedė 
v.s. Irena Vilkienė ir jubiliejinėje 
lapkričio mėn. sueigoje. Prieš 
Kalėdas atšventusios bendras 
skautiškos šeimos Kūčias, pradė
jome naują penkmetį, kurio metu 
mūsų eilės augo skaičiumi ir įvai
rumu - įsisteigė jūrų skaučių 
Undinės valtis. Gi Birutės skaučių 
draugovė, puikiai vadovaujama ps. 
Vandos Zelenienės, tiek išaugo, 
kad reikėjo steigti antrą draugovę. 
Štai ir gimė “Jūratės” draugovė 
Palangos Tunte. Pirmoji naujos 
draugovės draugininke buvo ps. 
Dalia Sodeikienė. Šalia veikė gausi 
ir veikli paukštyčių Kregždžių 
draugovė su vyr.sk. v.si. Alma 
Vilkaite priešakyje. Gi vyr. skau
čių Šatrijos Raganos draugovė, 
vadovaujama vyr.sk. v.si. Daivos 
Jusionienės, o vėliau ir iki šios 
dienos ps. Birutės Dabšienės, 
visada ne tik puošia mūsų eiles, bet 
ir papildo vadovių gretas.

Į žiemos veiklos programą įtilpo 
gražiai paruošta Palangos Tunto 
Vasario 16 d. sueiga. Pavasariop 
sesės stropiai ruošėsi Kaziuko 
Mugei, kurios tų metų tema buvo - 
Velykos Lietuvoje. Paukštytės 
margino ir rideno margučius vely
kinėje sueigoje, augino gėlytes ir 
apdovanojo savo mamytes Motinos 
Dienos sueigoje.

Tarpe tų visų didelių darbų ir 
švenčių, mūsų skautės ruošėsi 
patyrimų laipsniams ir specialy

bėms ne tik reguliariose sueigose, 
bet ir iškylaudamos įvairioje 
Kalifornijos gamtoje prie jūros, 
kalnuose ir dykumose.

Taip atkeliavo vasara su nauja 
stovykla “žvaigždynu”, kuriai 
vadovavo tuntininkė v.s. Irena 
Vilkienė. Čia sesės turėjo progos 
savo skiltis pavadinti žvaigždžių ar 
žvaigždynų vardais, ir žaviame 
aiškiame nakties dangaus skliaute, 
jūr. s. Vytauto Zelenio pagalba, 
juos surasti. Šią stovyklą, grįžda
mas iš tarptautinės Jamboree 
Japonijoje, aplankė Vyriausias 
Skautininkas v.s. Petras Molis.

Įsigijusios naujo skautiško paty
rimo, tęsėme veiklą naujų vadovių 
vadovaujamos: vyr.sk. v.sl. Audra 
Pakalniškytė perėmė Birutės 
dr-vę, Jūratės dr-vę vedė vyr.sk. 
v.sl. Silvija Nefaitė, o mažųjų 
Kregždučių priekyje atsistojo 
vyr.sk. si. Audra Griniūtė; po jos - 
vyr.sk. si. Virginija Irlikytė ir psl. 
vyr.sk. Dana Araitė.

1972 m. rudenį Ramiojo Vande
nyno Rajono seses ir brolius su
krėtė skaudi nelaimė - tragiška 
mirtis mūsų visų taip labai pamilto 
mūsų dvasios vado Kun. Romo 
Kasponio, kurio paskutines atna
šautas Šv. Mišias stovykloje sunku 
pamiršti: aukštame dangaus skliau
te mirgėjo tūkstančiai žvaigždžių, 
o sesių ir brolių rankose mirksėjo 
žvakelės ir iš jaunų krūtinių sklido 
tokia nuoširdi giesmė - “Sutelk 
mus, Viešpatie, būrin padangėj 
savo atviroj...”

Tą patį rudenį negailestinga 
mirtis atskyrė nuo mūsų ir brangią 
sesę - Kun. Gražinos būrelio va
dovę s. Jonę Varnienę. Jų abiejų 
brangus atminimas liks visada 
gyvas mūsų tarpe.

1972 metų rudens šventę apvai
nikavo Vyriausios Skautininkės 
v.s. Lilės Milukienės apsilankymas 
Ramiojo Vandenyno Rajone ir pra
džiugino tolimuose vakaruose esan
čią seserijos dalelę.

Atėjus žiemai, San Bernardino 
kalnų pusnyse stovyklavo “Pe

lėdų” žiemos stovykloje ir ruošėsi 
tapti skiltininkėmis 15 sesių, ku
rioms kursus pravedė v.s. Birutės 
Juodikienės ir s. Danutės Balčie- 
nės vadovaujamas gražus būrys 
vadovų.

Pradėjome naujuosius metus su 
visa Los Angeles bendruomenę, 
bendrai atšvęsdami Vasario 16-tąją, 
kurios metu tunto vėliavą perėmė 
s. Danutė Basiulienė su naujomis 
jėgomis ir pasiryžimu.

Tų metų Kaziuko mugė, pava
dinta “Pavasaris saulėtoj Kalifor
nijoj”, praėjo dideliu pasisekimu. 
Tradicinę Šv. Jurgio šventę at- 
šventėm iškylaudami kalnuose 
tarp žydinčių kaktusų. Po to pilnu 
tempu ruošėmės dalyvauti 1973 m. 
Jubiliejinėje Stovykloje Beaumont, 
Ohio. Tą tikslą įgyvendinti įsijungė 
tėvai, bendruomenė ir pačios 
skautės. Palangos tuntą Jub. Sto
vykloje atstovavo net 15 sesių, 
kitos sesės stovyklavo vietinėj 
“Žaliosios girios” stovykloj, kuri 
irgi tapo Jubiliejine suteiktomis 
teisėmis. Šiai stovyklai sumaniai 
vadovavo pati tuntininkė s. Danutė 
Basiulienė.

Tunto veiklą paįvairino įsistei
gęs gausus vyr. skaučių kandida
čių, Emilijos Platerytės būrelis, 
vedamas ps. Almos Vilkaitės. Ir 
taip prasidėjo rudens darbai. Ne 
viena tunto sesė įsigijo siuvėjos 
specialybę, pademonstruodamos 
savo pasiūtus rūbelius, kun. Graži
nos būrelio suruoštoje madų pa
rodoje.

Lapkričio tradicinėje šventėje 
dalyvavo Vyriausias Skautininkas 
v.s. Petras Molis, turėjęs progos 
arčiau susipažinti su mūsų rajono 
veikla. Kalėdos buvo atžymėtos 
skaučių geruoju darbeliu - aplan
kant senelius ir ligonius su dova
nėlėm ir kalėdinėm giesmėm.

Ir vėl ruošėmės Vasario 16-tos 
minėjimui, dirbome K. Mugei. 
Greit atėjo vasara, sušaukdama 
visas Palangos seses į vasaros sto
vyklą “Pilainę”, kur kiekviena 
skiltis įsikūrė savo pilį. Mielai pa
kluso pilaičių kunigaikštytės-sesės 
vyriausiai “Pilainės” kunigaikštie
nei sesei Danutei Basiulienei. 
Vieną šeštadienio rytą su daina 
stovyklą kėlė dešimt naujais^
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mėlynais kaklaraiščiais pasipuošu
sių sesių. Užgęsus paskutiniam 
stovyklos laužui, vėl pradėjom 
rudens darbus su naujom vado
vėm: Birutės dr-vės draugininke 
si. vyr.sk. Vaidilute Butkyte, Jū
ratės dr-vės dr-ke vyr.sk. si. Rūta 
Bichnevičiūte, Kregždžių dr-vės 
dr-ke vyr.sk. v.sl. Ilona Bužėnaite 
ir vyr. sk. kandidačių būrelio va
dove ps. Audra Pakalniškyte. Ru
dens šventė skyrėsi nuo kitų metų 
ir savo vieta ir pobūdžiu. Iškilmin
gai šventinom ir leidom jūrų 
skautų naują laivą į Ramųjį vande
nyną. Gruodžio mėn. pasklido 
džiaugsminga žinia - atvažiuoja 
Simas Kudirka! Paskatinti jo atsi
lankymo ir jautrių žodžių, pasiry
žom dar uoliau dirbti Lietuvos 
laisvinimui.

Kruopščiai ruošėmės artėjančiai 
studijų savaitei ir Tarybos Pirmi
ninko v.s. Antano Saulaičio apsi
lankymui. Iškilmingoje rajono 
sueigoje s. Danutė Basiulienė per
leidžia tuntininkės pareigas naujai, 
energingai ir jautriai vadovei s. 
Leokadijai Vilimienei. 1974 m. 
Kaziuko Mugę iškilmingai atidarė 
v.s. A. Saulaitis. Po tradicinės Šv. 
Jurgio iškylos, artėjo vasaros dar
bai. Šauni “Vilties” stovykla praėjo 
puikioj nuotaikoj, vadovaujama 
jaunų vadovių ps. Audros Pakal
niškytės ir ps. Birutės Dabšienės. 
Ir vėl vyr. skaučių Šatrijos Raga
nos dr-vė paaugo dešimčia naujų 
vyr. skaučių. Šios vasaros veiklą 
paįvairino vienos skilties dalyvavi
mas tarptautinėje stovykloje, ku
rioje stovyklavo vengrės, lenkės ir 
čekoslovakės. Lietuvaičių skilčiai 
sėkmingai vadovavo vyr.sk. Patri
cija Kiškytė.

Iškilmingoji lapkričio sueiga 
buvo ypatinga tuo, kad tuo metu 
Geležinio Vilko ordinu buvo apdo
vanota mūsų visų mylima ir ger
biama, Kaziuko mugių autorė v.s. 
Elena Gimbutienė. Be to, didelis 
skaičius sesių pasipuošė naujai 
įvestais vyšniniais kaklaraiščiais.

Vasario 22-ją švęsti - susimąstyti 
ir prisiminti visame pasaulyje iš
sklaidytus brolius ir seses - susi
rinkome kartu su broliais ir sesė
mis estais, ukrainiečiais, rusais, 
lenkais, čekais ir vengrais. Sueiga 

praėjo labai įspūdingai; jos metu 
kiekviena tautybė pasirodė su savo 
tautine muzika, dainomis ir šokiais.

Mugė praėjo sėkmingai, po jos - 
madų paroda, surengta jau antrą 
kartą; į ją daugiausia darbo ir rū
pesčio įdėjo madų kūrėja sesė 
Stasė Koronkevičienė.

Priartėjo Jubiliejinių metų Pa
langos Tunto vasaros stovykla. Jos 
viršininke buvo pakviesta viešnia 
iš Chicagos v.s. Alė Namikienė. 
Palangos tunto sesės niekuomet 
nepamirš sesės Alės tikrai nuošir
daus, šilto ir skautiško vadovavimo 
šiai Jubiliejinei Paukščių Tako 
stovyklai.

Mūsų jubiliejų atšvęsti padėjo 
garbinga viešnia iš rytų - tai mūsų 
naujoji Seserijos Vyriausia Skau
tininke v.s. Irena Kerelienė, kuri 
praleido visą savaitgalį su mumis 
stovykloje, dalyvaudama visuose 
įvykiuose. Savoje “Rambyno” sto
vyklavietėje, San Bernardino kal
nuose, smagiai skambėjo “Kalifor
nijos skautų daina”.

Mūsų paukštytės atšventė Jubi
liejų savo atskiroje stovykloje 
“Pasakų šalis”. Joms vadovavo ps. 
Birutė Dabšienė.

ŽIDINYS

Skautiškoje Los Angeles vienetų 
rikiuotėje žygiuoja ir Židinys, 
gyvenimą pradėjęs 1955 m. su 
pirmuoju seniūnu Br. Stančiku. 
Narių jame niekuomet nebuvo 
daug, tačiau visi kieti, užsispyrę 
žygiuoja pirmyn. Nors veidai kei
čiasi, bet Židinio egzistencija pra
šokusi jau dvidešimt metų.

L.A. skautiškų vienetų kūrimosi 
metu židiniečiai, pagal galimybę, 
finansiškai parėmė vienetus, Jam- 
borės fondą, stovyklavietės įsigi
jimą.

Skautų Židinys daugiau yra tal
kininkų funkcijoje; tačiau židinie
čiai skautybę pažįsta ne tik iš 
pažįstamų, bet ir patys yra ją iš
gyvenę. Todėl jie turi intereso ir 
savo tarpe skautiška dvasia ben
drauti. Juos rasi ir tarpe vienetų 
vadovų ir stovyklose talkinant.

Šiais metais, lyg graži gėlytė, 
mūsų tuntą papuošė naujai įsistei
gęs būsimų paukštyčių “Aguonė
lių” būrelis, kuriam vadovauja vyr. 
skautės Ida Reivydaitė ir Darija 
Žaliūnaitė.

Baigiant šį laišką, norime pasi
džiaugti, kad tuntas per praėjusius 
penkerius metus yra suteikęs gali
mybę net 16-kai skaučių dalyvauti 
Gintaro Vadovių Mokykloje.

Negalime nepaminėti kunigaikš
tienės Gražinos būrelio, kurį su
daro vyresnio amžiaus vyr. skau
tės ir skautininkės. Jis yra didelis 
ramstis visoje Palangos tunto 
veikloje. Būreliui yra vadovavusios 
s. Jonė Varnienė, v.s. Birutė Juo
dikienė, s. Mirga Pažemėnienė, 
vyr. sk. Elena Vidugirienė ir ps. 
Aldona Činikienė.

Palangos tunto sesės siunčia 
nuoširdžiausius sveikinimus ir lin
kėjimus visiems Skautų Aido 
skaitytojams.

Iki kito laiško po penkerių metų!

Budime!

Palangiškės

Mes naudojamės ne tik greitke
liais, bet ir vandenkeliais; židinie
čiai J. Pažėra ir V. Sviderskas.
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Mes nebijom kieto darbo, bet 
nevengiam ir laisvalaikių smagių.

L. Kanto nuotr.

Štai židinietis V. Sviderskas, metų 
eilę dirbęs su vilkiukais, vadovauja 
vasaros stovykloms. Veik visi židi- 
niečiai-ės yra atidavę savo duoklę 
L.A. skautų-čių vienetams sava 
talka.

Kaziuko mugėse jie nešė sun
kiausią darbo dalį - virtuvę. Čia 
matydavome veidus J. Jakubaus
ko, V. Jakubauskienės, Kantienės, 
Pažėrienės, Mažeikienės, Valiulie
nės, Rukšėnienės ir kitų. Židinie- 
čiai pamaitindavo ir prilaikydavo 
mugėje dalyvaujančią visuomenę, 
kad ji ilgiau pabuvotų ir pratuš
tintų mugės stalus.

Taip pat židiniečiai jungiasi ir į 

kitas lietuviškas organizacijas ar 
joms vadovauja. Židinietis Alg. 
Gustaitis po kelerių metų įtempto 
darbo su talka iš šalies yra paren
gęs siektinos Lietuvos žemėlapį. 
Prie žemėlapio - kita dokumentinė 
medžiaga rankraščio forma. Žemė
lapis ir studija laukia leidėjo.

Židiniečiai nebijo kieto darbo, 
bet nevengia ir laisvalaikių. Kartas 
nuo karto iškylauja, ar savam 
rately nuo kasdienių rūpesčių atsi
palaiduoja.

Be linksmų valandėlių, židinie
čiai yra turėję ir liūdnų dienų. Iš 
mūsų tarpo jau amžinybėn iške
liavo V. Tamulaitis ir V. Mažei
kienė. Mūsų mažam vienetui jų 
netekimas yra labai jaučiamas.

s. J. Pažėra, 
Židinio seniūnas

SKAUTININKU RAMOVĖ
Čia, Los Angeles, skautininkai 

yra susibūrę į Ramovę. Skaičiumi 
Ramovei galėtų priklausyti per 70 
skautininkų, bet aktyviai dirbančių 
yra mažiau negu 20. Skautininkai 
Ramovėje siekia prisidėti prie 
lietuviško skautavimo išlaikymo, 
vadovų paruošimo, skautiško žo
džio ir rašto praplėtimo. Los 
Angeles Skautininkų Ramovė nėra 
per daug aktyvi savo pasiimtų 
pareigų rėmuose.

Dabartinis Rajono Vadas s. V. 
Vidugiris gal produktingiausiai su
geba panaudoti susirinkusią skau
tininkų pajėgą šiame vienete. Ra
movės seniūnas yra Rajono 
Vadijos narys ir, reikalui pasitai
kius, paveda Ramovei atlikti kai 
kurias numatytos programos dalis. 
Toks rajono veiklos paskirstymas 
duoda progą rajono vadui atsi
pūsti, taip pat atleidžia skaučių- 
skautų vienetų vadus nuo kai kurių 
specialių, daug laiko reikalaujančių 
uždavinių.

Paskutiniaisiais metais Ramovės 
veikla ir pasisuko šia kryptimi. S. 
Vidugirio raginama, Ramovė su
ruošė s. fil. kun. Antano Saulaičio 
pašnekesį - sueigą. Dalyviai, vie
netų vadovai ir skautininkai, rado 
progą susipažinti su Pietų Ameri
kos gyvenimu ir kun. Saulaičio 
tikrai įvairia veikla ir nepaprastu 
pasišventimu, krutant mirštančio 
lietuviškumo šaly. Lankantis ra
jone Vyriausiam Skautininkui fil. 
Moliui, Ramovė suruošė gausią 
sueigą. Buvo plačiai kalbėta ir 
diskutuota centro veikla, sunkumai 
ir galimybės, stengiantis išlaikyti 
vienybę Sąjungoj.

Gal plačiausius įsipareigojimus 
Ramovė buvo pasiėmus ruošiant 
Tarybos Pirmininko v.s. Antano 
Saulaičio priėmimą, jam lankant 
Ramiojo Vandenyno Rajoną. Be

(perkelta į 23 pusi.)

Kaziuko mugę aplankę svečiai: iš 
kairės - Lietuvos konsulas dr. J. J. 
Bielskis, nugara - rašytojas J. Bal- 
čiūnas-Švaistas ir juos pasitikęs 
Židinio seniūnas s. J. Pažėra.

Alg. Gustaičio nuotr.'
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KALNIŠKIUSKAUTU TUNTAS 
PO 25 METU

Prieš 25 metus įsikūręs ir prie 
Ramiojo vandenyno, Angelų mies
te, prisiglaudęs skautų vienetas 
šiandien visų lietuvių tarpe žino
mas kaip Kalniškių skautų tuntas.

Negrįžtant į praeitį, bandysiu 
šios dienos perspektyva skaityto
jui Kalniškių Skautų tuntą prista
tyti ir trumpai jo dabarties veiklą 
apžvelgti.

Tunte yra jaunesniųjų skautų 
dr-vė, Anykščių Šilelio vardu. Šiuo 
metu jai vadovauja s. G. Radvenis 
su V. Kokliu, K. Mikėnu ir V. Baip- 
šiu. Visi vadovai kartu yra ir vil
kiukų tėvai, - tai jiems priduoda 
dvigubą autoritetą. Draugovėje 
susibūrę 29 berniukai, kurie metų 
bėgyje susirenka kas dvi savaitės į 
savo sueigas ir kiekvieną vasarą 
dalyvauja vienos savaitės sto
vykloje kartu su Palangos tunto 
paukštytėmis savoje Rambyno 
stovykloje St. Bernardino kal
nuose. Vilkiukų sueigos ir stovykla 
pasižymi savo narių entuziastiš- 
kumu ir jaunatvišku gyvumu.

Pasidarę amžiumi ir patirtimi 
vyresni, - vilkiukai yra perkeliami į 
Dariaus ir Girėno skautų dr-vę, 
kurioje gražūs vilkiukų žaidimai 
palaipsniui pereina į specialybių 
mokyklas, aukštesnių skautiškų 
patyrimų siekimo konkursus ir 
lavinimąsi lietuviškoje-skautiškoje 
atmosferoje. Trisdešimties šių 
jaunuolių būrį labai gražiai tvarko 
draugininkas sk. vyt. vyr. skilt. 
Vytenis Vilkas su padėjėjais: A. 
Stančiku, T. Stančiku, K. Uldukiu 
ir globėjais - skautininkais: P. 
Abelkiu, sr., R. Dabšiu, G. Leškiu 
ir K. Prišmantu. Jie sudaro metų 
veiklos planus, suplanuoja: Skilti- 
ninkų kursus, kalnų kopimo kursus 
ir t.t.

Sakalų skiltis - tai oro skautų 
skiltis; jai vadovauja psl. A. Banio
nis. Sakalai pasižymi savo įdomiais 
pasirodymais. Metų bėgyje jie visi 
išlaikė egzaminus į oro skautų III-jį 
pat. laipsnį ir šiandien nuo kitų 
draugovės skautų jie skiriasi savo 
mėlynais kaklaraiščiais.

Vanagų skilties nariai, vadovau
jami psl. S. Vizgirdo, pasižymi savo 
gražiais rankdarbiais Kaziuko 
mugėse, o stovyklos sportinėje 
olimpiadoje jie vis laimi pirmąsias 
vietas.

Ežių skiltis neseniai gavo naują 
skiltininką psl. P. Abelkį, jr., kuris 
jau yra pasiruošęs daug darbų at
likti ir net Jubiliejinių metų kon
kursą laimėti!

Erelių skiltis, vadovaujama 
paskilt. T. Balčo, lankiusio Ąžuolo 
mokyklą. Ten įgytomis žiniomis jis 
dalinasi su savo skilties nariais.

Šiais metais 4 draugovės nariai 
vasaros stovykloje pasipuošė vyš
niniais kaklaraiščiais. Šiais metais 
mes turėjome svečią - čikagietis 
brolis Tauras Liubinskas su mumis 
stovyklavo. Taipgi šiais metais 
stovyklos metu Vyriausias Skauti
ninkas mums pranešė, kad dr-kas 
V. Vilkas ir pavaduotojas A. Stan
čikas pabaigė Ąžuolo mokyklą.

Kai skautai amžiumi ar patyrimu 
pasiekia aukštesnio skautiško ly
gio, jie išeina į vieną iš skautų 
vyčių būrelių: Dr. Basanavičiaus 
vyčių būrelį, kurio vadu yra br. V. 
Sviderskas, Dr. Griniaus vyčių bū
relį, kurio vadu yra br. J. Šer
mukšnis, Traidenio vyčių būrelį, 
kurio vadu yra br. R. Stočkus.

Turime mes dar ir porą vadų - tai 
mūsų tuntininkas ir jo pavaduoto

jas, bet jie abu priklauso sk. vyčių 
būreliui ir mes tikim, kad jiems yra 
pakankamai darbo.

Tunto nariai pereitais ir šiais 
metais dalyvavo Tarptautinėje 
sueigoje švenčiant mūsų įkūrėjo 
Baden Powellio gimtadienį. Ben
dravome su lenkais, čekais, ukrai
niečiais, estais, rusais, vengrais ir 
amerikiečiais. Pereitais metais 
dalyvavome trijų dienų tarptauti
nėje stovykloje, o šiais metais 
dalyvausime didžiuliame Bicen
tennial lauže.

Gal viena iš didžiausių mūsų 
tunto negerovių yra mūsų narių 
išsiblaškymas plačioje apylinkėje 
ir dideli nuotoliai; tai trukdo mums 
dažniau sueiti. Bet gal kada mūsų 
vadovai ir tėveliai kurioj nors 
centrinėj vietoj suras mums būklą, 
kuris suburs mus dažniau į skau
tišką būrį. Be šių mažų negerovių 
mes, Kalniškių tunto nariai, esame 
įsitikinę, kad mūsų tuntas yra ge
riausias iš visų!

s. Remigijus Vizgirdas.
Kalniškių tunto 

tuntininkas

Kalniškių tunto skautai su Pir
mūnu v.s. P. Jurgėla 1973 m. Jubi
liejinėje Stovykloje.

Iš k.: P. Nefas, A. Mikuckis, J. 
Žukas, v. s. P. Jurgėla, V. Vilkas, 
A. Grinius.

v.s. V. Kizlaičio nuotr.
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JŪRINIS SKAUTAVIMAS
RAMIOJO VANDENYNO

PAKRANTĖJE
LSS Ramiojo Vandenyno rajo

nas šiais metais mini savo veiklos 
25 metų sukaktį. Ta veikla, ypač 
per pirmąjį dešimtmetį buvo gyva 
ir šakota, nes skautai, nors skai
čiumi ir negausūs, subūrę visą 
veiklesnį jaunimą ir turėdami 
energingus vadovus, reiškėsi ne 
tik skautavime, bet taip pat kultū
ros, meno ir sporto srityse, organi
zuodami renginius, minėjimus ir 
vaidinimus. Kai kurie vaidinimai 
(“Buhalterijos klaida”) buvo pačių 
skautų ir skaučių jėgomis pasta
tyti. Taip pat ir pirmo, gyvai 
veikusio Los Angeles sporto klubo 
“Sakalo” narius ir vadovybę dau
gumoje sudarė skautai ir skautės.

Nemaža tos gyvos ir įvairios 
veiklos dalis teko ir jūrų skautams, 
kurių pirmas vienetas buvo j.ps. S. 
Makarevičiaus įsteigtas 1952 me
tais. Pradžioje, “Žalgirio” tunto 
sudėtyje veikęs, pirmasis vienetas 
“Baltija” vėliau persitvarkė į 
atskirą laivą “Nemuną”, kurį su
darė dvi Jūrų skautų valtys ir 
budžių įgula. Apie 1960-tuosius 
metus susiorganizavo ir jūrų skau
čių vienetas, vadovaujamas valt. I. 
Mažeikaitės.

Visuomeninėje veikloje jūrų 
skautai, tęsdami pirmojo dešimt
mečio “Žalgirio” tunto veiklos tra
dicijas, pasižymėjo muzikinių sce
nos renginių pastatymais, kur 
stipraus paskatinimo, paramos ir 

Los Angeles Jūrų skautų viene
tas Parapijos kieme.
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techniškos pagalbos susilaukta iš 
muzikės G. Gudauskienės, kuri 
taip pat buvo suorganizavusi ir pa
ruošusi jūrų skautų orkestrėlį 
“Baltijos Vėjai”.

Praktiškoje, t.y. jūrinio-skau- 
tiško mokymo, srityje tenka at
kreipti dėmesį į stovyklas, kurias 
Los Angeles jūrų skautai vesdavo 
tikrai jūreiviškomis sąlygomis - 
Ramiojo Vandenyno Santa Cata
lina saloje, į kurią buvo vykstama 
savais ar nuomotais laivais ir bur
laiviais. Paprastai, visam stovyklos 
laikotarpiui, tėvų komitetas išnuo
modavo ir perleisdavo jūrų skautų 
naudojimui didesnę burinę jachtą, 
kurioje vykdavo ne tik buriavimo 
pamokos, bet ir atliekamos ilges
nės, kelių dienų, iškylos į kitas 
salas ar artimesnius žemyno 
uostus.

1972 m., jūrų skautų laivas 
“Nemunas” perorganizuojamas į 
“Kuršių Marių” vietininkiją, kurią 
sudarė Bebrų, Jūrų skautų ir Bu
džių vienetai. Vietininkijai vado
vavo: 1972-74 m. j.ps. A. Arbas,
1975 m. v.v. G. Gudauskas ir nuo
1976 m. pradžios j.ps. G. Kaunas.

Jūrų skaučių vienetas, priklau
sydamas “Palangos” tuntui, prak
tiškuose užsiėmimuose dirbdavo 
kartu su broliais, taip pat kartu ir 
stovyklaudamas. Jūrų skautėms iš 
eilės vadovavo: valt. Rasa Arbaitė, 
Vida Kevalaitytė ir Rasa Zelenytė.

...Laivas paruošiamas buriavi
mui Catalinos stovykloje.

Abu vienetus globojo ir rėmė 
veiklus tėvų komitetas, kuriam per 
eilę metų pirmininkavo: K. Šakys, 
A. Tumas ir paskutiniu laiku J. 
Raibys. Vienetams techniškais, 
teoriniais, o neretai ir administra
ciniais atvejais talkino seni jūros 
“vilkai” j.v.s. S. Makarevičius ir 
j.s. A. Raulinaitis.

Jūrinis skautavimas yra svarbi 
skautavimo priemonė, kurios pa
galba galima efektingiau sudominti 
ir pritraukti jaunimą į organizaciją 
bei lietuvišką aplinką, todėl reikia 
tikėtis, kad 1952 metais iškeltas 
lietuvių jūrų skautų vimpilas išsi
laikys ir kartu su lietuviška 
trispalve ilgai dar plevėsuos 
Ramiojo Vandenyno pakrantėje.

Pingvinas
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RAMBYNO STOVYKLAVIETĖS 
DEŠIMTMETIS

1966 metais - kai pradėjom 
būstinei pamatus kasti...

P. Abelkio nuotr.

Tarp visų šių metų didelių jubi
liejų Los Angeles skautai-ės šven
čia nuosavos stovyklavietės de
šimtmetį. 1966 m. įsigyta 12 akrų 
miško žemė San Bernardino kal
nuose, 7,500 pėdų aukštumoje, 
netoli Didžiojo Lokio ežero, pavirto 
Rambyno vardo stovyklaviete. Tai 
tik 2-3 valandų kelias iš Los 
Angeles į pušų mišką, į skaidrų 
mėlyną dangų, į šviesias žvaigždė
tas naktis, kur 1,000 skautų-čių per 
dešimtį metų praleido daug skau
tiškai linksmų savaičių. Stovykla
viete, Skautų Sąjungos vardu įsi
gyta, gali naudotis visi lietuviai.

Jubiliejus gal kuklus tik metais. 
Aukos ir darbai, kurie šią stovyk
lavietę padarė realybe, buvo toki 
dideli, kad po dešimt metų sto
vyklavietė yra pilnai įrengta, ir 
skolos išmokėtos. Tai buvo įvyk
dyta skautų-čių tėvų ir lietuviškos 
visuomenės vietinėmis jėgomis.

Įnašus stovyklavietei įsigyti, įreng
ti ir išlaikyti galima paskirstyti į 
keturias grupes: aukotojai pini
gais, prisidėjusieji darbu, dirbę 
administracinį darbą, ir nuosekliai 
atsilankę į metinius stovyklavietės 
pokylius. Daug kas įdėjo savo 
įnašą.

Piniginių aukų buvo gauta iš 
beveik 300 šeimų, atskirų asmenų 
ir organizacijų. Stambiausieji - 
garbės mecenatai - Ona Paulina ir 
Julius Jonas Bielskiai ir Augustus 
Gurtz. Lietuvos konsulas J. J. 
Bielskis ir ponia, visą gyvenimą 
dirbę Lietuvos labui, paaukojo 
4,000 dol. ir baigė išmokėti sto
vyklavietės skolą. Aug. Gurtz, 
šimtmečio pradžioj jaunas atvykęs 

Stovyklavietės rėmėjas - mece
natas Augustus Gurtz.

Tarp ošiančiu pušy įsitvirtinusi 
stovyklavietės būstinė.

P. Abelkio nuotr.
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į Ameriką, nutolęs nuo lietuvių per 
visą savo amžių, pamilo Los 
Angeles lietuvišką jaunimą; pama
tęs jį šokant tautinius šokius, pa
aukojo 2,000 dol. ir tuo būdu 
atidavė savo duoklę Lietuvai.

Sunku visus aukojusius įvardinti 
ir lygiai įvertinti; jų labai daug. 
Galima tik pabrėžti, kad be jų 
šiandien stovyklavietė neegzis
tuotų.

Visiems prisidėjusiems aukomis 
ir darbu įsigyjant, įrengiant ir iš
laikant šią stovyklavietę L.A. 
buvusieji, dabartiniai ir ateities 
skautai ir skautės taria nuoširdų 
skautišką AČIŪ!

P.A.
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KALNU KOPIMO KURSAI

|Z
3 Kalifornijos gamtos įvairumas, 

ypač kalnai, labai tinka atlikti 
vieną iš įdomiausių ir smagiausių 
skautavimo dalių - iškylauti. Išky- 
lavimas kalnuose ilgesnį laiką yra 
smagus ir saugus, jei tam esi pasi
ruošęs: žinai, kaip planą sudaryti, 
ką pasiimti, kaip elgtis kalnuose, 
kaip sugrįžti nepaklydus. Tiems 
tikslams šiemet buvo pravesti iš- 
kylavimo - kalnų lipimo (back
packing - mountaineering) kursai 
L.A. skautams, skautėms ir jų tė
vams. Teorinėje ir praktinėje 
dalyse buvo 7 pašnekesiai, egzami
nai ir 3 iškylos.

Pradžioje kursams entuziazmas 
buvo didelis. Įsiregistravo 25 
Dariaus ir Girėno dr-vės skautai, 9 
skautės ir 14 tėvų - suaugusių. 
Tačiau po kiekvieno pašnekesio ar 
iškylos entuziastų eilės mažėjo, - 
skauda koją, nėra laiko, per sunku. 
Kursų baigminėje (3 dienų - 2 
naktų) iškyloje Sierra kalnų aukš
tumose jau dalyvavo tik 12 kopėjų. 
Kursų reikalavimus įvykdė ir juos 
oficialiai baigė tik 4 skautai: P. 
Abelkis, jaun., A. Basiulis, jaun., 
A. Leškys, S. Vizgirdas, skautė L. 
Basiulytė ir 2 tėvai: D. Basiulienė 
ir G. Leškys. Jiems buvo įteikti 
specialūs pažymėjimai ir ateityje 
jie gaus atitinkamą ženklą.

Kursų pašnekesių temos apibū- - 
dino visokius iškylavimo būdus, 
reikmenis, maistą, pirmąją pagal
bą, kompaso ir topografinio žemė
lapio naudojimą, kaip nepaklysti, 
ką daryti paklydus. Taip pat buvo 
pabrėžta, kad iškyloms į kalnus 
reikia gerai fiziškai pasiruošti: 
bėgti po mylią kasdien, daug laip
tais lipti. Iškylų ilgis vis didėjo. 
Pirma buvo vienos, antra - dviejų, 
trečia - trijų dienų. Pašnekesiai 
buvo paįvairinti filmais ir skaidrė
mis. Matėm, kaip J. Venckus ke
liavo, iškylavo Himalajų kalnuose;

Iškylaujant gera sustoti poilsiui.

P. Abelkio nuotr.

Vieną dieną ir mes tapsime 
kopėjais į kalnus.

matėm, kaip šiomis dienomis Lie
tuvoj šio sporto mėgėjai iškylauja. 
Apie tai papasakojo ir pailiustravo 
neseniai iš Lietuvos atvykęs gy
venti į Los Angeles iškylavimo 
entuziastas J. Lipas.

Kursus suorganizavo ir vedė ps. 
fil. P. Abelkis su R. Giedraičio, R. 
Prižginto, J. Venckaus, P. Abelkio, 
jaun. ir T. Balcho pagalba. Pasku
tinieji du yra skautai, išėję Sierra 
Club iškylavimo kursus. Kursus 
skatino ir globojo Kalniškių tuntas

ir jo tuntininkas s. R. Vizgirdas. 
Nuoširdus ačiū L.A. skautų Židi
niui, kuris parėmė kursus finan
siškai.

Liko dar pabandyti - pasimokyti: 
lipimo uolos su virvės pagalba ir 
iškylavimo žiemą sniege su 
nakvyne.

Kviečiam iš rytų brolius ir seses 
mus aplankyti ir kartu paiškylauti 
mūsų nuostabiuose kalnuose ar 
paslaptingose dykumose. Iki pasi
matymo su kuprine ant pečių!

P.A.

Į fįį

SKILTIS
Skiltis yra mergaičių junginys, 

kuris atlieka pareigas, linksminasi 
ir, kaip vienos šeimos nariai, pa
gelbsti vienas kitam. Skiltis yra 
keletas mergaičių, kurios yra kaip 
viena, ir turi daugiau pajėgumo 
pasiekti savo idealus. Skilčiai leng
viau pralinksminti nuliūdusį žmogų 
negu vienam individui.

Per skiltį skautė susipažįsta su 
skautybės ideologija ir sistema, 
skautų judėjimo istorija, o taip pat 
su praktiškuoju skautavimu. Gerai 
skautaudama, skiltis pasiruošia 
padėti artimui ir augti kilnesniais 
žmonėmis.

Skiltyje mergaitės išmoksta 
daug praktiškų dalykų, kurie gali 
žmogui būti naudingi visą jo gyve
nimą. Pradėjusios skautauti, jau
nos mergaitės susiduria su visai 
nauju pasauliu. Skilčiai priklau
sančios mergaitės savo patyrimu 
gali dalintis su panašiai galvojan
čiomis mergaitėmis.

Gera skiltininkė gali daug padėti 
mergaitėms linksmai ir naudingai 
praleisti jaunystę.

Lakštingalų skiltis:

R. Stančikaitė, 
L. Markevičiūtė, 
D. Petronytė 
A. Šiugždaitė
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PAUKŠTYČIŲ IR VILKIUKŲ 
STOVYKLA

Paukštytės ir vilkiukai savo sto
vyklavietėje kelia vėliavas.

E. Kulikausko nuotr.

Liepos mėnesio viduryje KaE- 
fornijos kalnuose vėl suskambėjo 
lietuvių kalba; įprastas jaunatviš
kas klegesys, šūkiai ir dainos. Į 
Rambyno stovyklavietę suvažiavo 
24 paukštytės ir jų vadovės: Birutė 
Dabšienė, Vilija Butkytė ir Ilona 
Bužėnaitė. 24 vilkiukai atidundėjo 
su savo vadovais: Gidu Radveniu, 
Vitu Kokliu, Tomu Balchu ir Šauliu 
Vizgirdų. Savaitei įpusėjus atva
žiavo dar 4 vilkiukai ir vienas 
vadovas: Kęstas Mikėnas. Tėvų ir 
vadovų -pastangomis išdygo pala
pinės, o paukštyčių ir vilkiukų 
triūsu rajonai pasipuošė lietuviš
kais skautiškais papuošimais.

Stovyklos laikas greitai bėgo, 
nes visi buvo užsiėmę, - laisvalaikio 
nedaug. Kasdieną buvo einama 
patyrimo laipsnių programa, va
žiuojama maudytis, vyko darbeliai, 
žaidimai, o vakare - laužas ir sto
vyklos paštas. Užsiėmimų metu 
Giedrė Venckienė su Rima Baip- 
šiene ir kitų mamų pagalba mokė iš 
molio nulipdyti grybus ir juos 
meniškai susodinti ant kelmo. Taip 
pat jos mokė pinti iš virvių diržus 
ir apykakles. Kiti ypatingi įvykiai: 
iškylos į apylinkės kalnus, kaukių 
balius vieno laužo metu ir naktinė 
iškyla - aitvaro ieškojimas. Vilkiu
kams labai patiko statyti inkilus ir 
pjaustyti bei dažyti lenktyninius 
automobilius. Vėliau įvyko sporto 
varžybos ir automobilių lenktynės.

Stovyklai baigiantis, paukštytės 
išsirinko ir pagerbė draugiškiausią

Ir paukštytėms įdomu automo 
bilius sudėstyti.

E. Radvenio nuotr.

Dažom automobilius.
E. Radvenio nuotr.

paukštytę E. Ugianskytę ir lietu
viškiausią paukštytę - D. Venc
kutę. Paukštyčių įžodį davė S. 
Antanaitytė, A. Giedraitytė, V. 
Janutaitė, S. Kazakevičiūtė, U. 
Mulokaitė, G. Petokaitė ir D. 
Venckutė.

Stovyklos laiku vykusį vilkiukų 
konkursą laimėjo D. Petronis. Kiti 
iš eilės buvo A. Gedgaudas, J. 
Kaupas, J. Kulikauskas ir T. 
Radvenis. Vilkiuko įžodį davė 7

(perkelta į 23 pusi.)

Pirmasis - ir pats svarbiausias - 
įžodis.

------------ . ■ R. Muloko nuotr.
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San Bernardino kalnuose Kali
fornijoje yra Rambyno stovykla
vietė. Seniau čia gyveno daug 
žmonių ir kasė auksų. Dabar Ram- 
byne auga didžiulės, aukštos 
pušys, stovyklauja lietuviai skau
tai, o maži chipmunks, nieko nebi
jodami, laksto iš palapinės j pala
pinę.

RAMBYNAS - tai vienintelė 
Lietuvių Skautų Sąjungos sto
vyklavietė. Ją nupirko, gražiai 
įruošė ir rūpestingai ją prižiūri 
Ramiojo Vandenyno Rajono broliai 
ir sesės.

Rambyno ypatingesnės vietos - 
gražus virtuvės pastatas, kuriame 
yra prausyklos ir ligoninės kamba
rys, o šalia - valgykla ir šokiams 
vieta.

Lankytojo akį patraukia pa
minklas žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės. Jį iš akmenų vieną naktį 
pastatė keli skautai vyčiai savo 
įžodžio proga.

Vėliavų aikštėje stovi gražus 
lietuviškas kryžius. Jis skirtas 
Romo Kalantos ir Lietuvos laisvės 
kovotojų prisiminimui.

Netoli vėliavų, ant žemės, padėti 
didžiuliai rąstai Vyčio kryžiaus 
forma. Ten sesės ir broliai susėda 
pamaldų metu, ten vyko ir jų 25 
metų sukaktuvinės šventės pra
dinė sueiga, kurioje dalyvavo 
Seserijos Vyriausia Skautininke 
v.s. L Kerelienė, Ramiojo Vande
nyno Rajono Vadas s. V. Vidugiris, 
daug svečių, sesės ir broliai.

Įdomus, kitose stovyklose ne
matytas dalykas yra Rambyno 
gaisrinės. Ten stovi indai su smė
liu, specialūs gaisro gesinimui 
aparatai, o tarp pušų yra pakabinti 
trys raudoni geležiniai balkiai. Visi 
Kalifornijos lietuviai skautai žino, 
kad, pastebėjus nors ir mažiausią 
ugnį, tuojau reikia bėgti prie arti
miausios gaisrinės ir mušti į 
kabančias geležis. Tą garsą išgirdę, 
tą patį daro kituose rajonuose 
esantys skautai, ir tada visi skuba 
prie virtuvės, lipa į sunkvežimį ir 
važiuoja iš stovyklos.

Rambyno Tako žaidime iš sporto 
aikštės, kuri yra netoli stovyklos 
vartų, reikia nueiti iki laužavietės.

Žaidimui reikalingas metimo 
kauliukas ir kiekvienam žaidėjui 
saga ar koks kitas daiktelis vietos 
pažymėjimui.

Skaičiais nuo 1 iki 16 yra pažy
mėtos stotys, kurių paaiškinimai 
surašyti žemiau:

1 - Paminklas žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės. Eini į trečią stotį.

2 - Ant šitų rąstų susėdame pa
dainuoti ir randame ženklą - 
laiškas ketvirtoj stoty.

3-Virtuvė. Brolis Prišmantas 
laukia vežti į baseiną. Skubėk į 
penktą stotį.

4 - Gailestingoji seselė liepia per
rišti skaudančią koją. Praleidi 
du metimus.

5 - Brolis Sviderskas daro naujus
valgyklai stalus ir liepia sku
bėti į šeštą stotį.

6 - Aitvaro stovyklos vartai. Sar

MŪSŲ JAUNOSIOS POROS

Kristina Shepetytė ir Walteris 
Dudor, sukūrę lietuvišką šeimą 
rugpiūčio 7 d. Abu užaugę Los 
Angeles, abu skautai, priklausė 
tautinių šokių grupei. Kristina 
baigė pedagogikos (Special Educa
tion) kursą Kalifornijos valst. 
un-te. Walteris, baigęs prekybos 
mokslus, toliau studijuoja teisę. 

gyba liepia eiti pas viršininką į 
septintą stotį.

7 - Jei moki dainą “Tau, sesute,
puikios gėlės”, gali žaisti toliau.

8 - Broliai ruošiasi partizanų dai
nai. Grįžk atgal penkis lange
lius.

9 - Aitvaro gaisrinė. Viskas gerai.
Žaidi toliau.

10 - Skautų vyčių palapinės. Sustoji
padainuoti. Prarandi vieną 
metimą.

11 - Paukščių Tako gairelės. Sku
bėk pas Pempes į tryliktą stotį.

12 - Gegučių skiltis eina pulti.
Grįžk į dešimtą stotį.

13-Pempės ruošia Rambyno žai
dimą. Prarandi vieną metimą.

14 - Meškiuko Rudnosiuko gaisrinė.
Viskas gerai. Žaidi toliau.

15 - Susitinki seses iš Paukščių
Tako ir brolius iš Aitvaro sto
vyklos. Einate penkis langelius 
į priekį.

16 - Stovyklos gaisrinė. Viskas
gerai. Eini į laužavietę.

jį* -jį* jį* jįt -fįj jjį-

vyr.sk. si. Vaidilutė Butkytė ir 
ps. Algimantas Mikuckiui, susi
tuokę spalio 2 d. Los Angeles. 
Vaidilutė 2 m. ėjo draugininkės 
pareigas skaučių Birutės dr-vėje. 
Baigė LA lituanistikos mokytojų 
kursus, dėstė lit. mokykloje. Dabar 
studijuoja prekybos mokslus Kali
fornijos valst. un-te.

Algimantas - skautas vytis, 2 m. 
vadovavęs skautų Dariaus-Girėno 
dr-vei. Baigė lituanistikos moky
tojų kursus. Baigęs sąskaitybą, iš
laikė Certified Public Accountant 
egzaminus.

19

19



DVI STOVYKLOS VIRŠUM 
ŽEMES

20
APIE AITVARUS IR 
PAUKŠČ1UTAKĄ.

Ošia, šlama žalios pušys 
Tolimuose vakaruos,
Skamba, aidi skautų dainos 
Kalifornijos kalnuos.

Į stovyklą, į stovyklą
Mes žygiuojam su daina.
Mes parnešim naują viltį
Tau, Tėvyne Lietuva!

(Kalifornijos skautų daina)

Jau 25 metai lietuvių skautų 
dama Amerikos vakaruose skamba 
ir aidi, palydėdama vis didėjančias 
mūsų jaunimo gretas.

Į aukštą Rambyną suskrido 
Kalniškių tunto broliai. Tvarkingą, 
gražų rajoną pasidalino Ežiai, 
Vanagai, Ereliai ir mėlynkakliai 
oro skautai Sakalai.

Savo stovyklai jie pasirinko 
“Aitvaro” vardą. Taip, kaip senoj 
lietuviškoj pasakėčioj, ūkininko 
aitvaras buvo jo ūkio įrankiai ir 
darbas, taip ir Kalniškių tunto 
Aitvaras buvo graži ir ištverminga 
25 metų veikla. Kiekviena skiltis 
įsikūrė savame rajonėlyje, o 
tvarka tokia, kokią buvome įpratę 
matyti skautaudami Vokietijoje: 
palapinės tvarkingos, įvairūs įren
gimai, visos skilties kuprinės 
dienos metu sudėtos prie palapi

nių. Aplink - nė mažiausio popie
rėlio. Virš rajono tarp aukštų pušų 
plevėsuoja aitvaras - tai skautiška
sis mūsų brolių aitvaras, dailiai 
papuoštas lelijėlės ženklu, ir vis 
primenantis: Dievui, Tėvynei ir 
Artimui - budėk!

Netoli brolių įsikūrė ir Palangos 
sesių Paukščių Takas. Skiltys pa
sirinko paukščių vardus, nes, anot 
poeto St. Santvaro,

Sargybiniai nestabdo jų pasieny, 
Sparnuočių - girios, kloniai ir 

kalnai!
Į saulę gali kilti jie kasdieną...

Ne vieną sykį į saulę kilo Palan
gos tunto sesių mintys. Ir ankstų 
rytą ir išėjus kelionėn per kalnus, 
kad saulės tekėjimą virš dykumos 
pamatytume. Ir vyresniųjų skau
čių įžodį bei dainas tarp uolų ryt
metys sutiko, o visų bendro darbo 
svajos kartu su Maironiu Paukščių 
Taku skrido “į tolimąsias, į numy
lėtas tėvelių šalis”.

Vartau nuotraukas, ir mintys 
grįžta Rambynan. Aukštos pušys 
ošia, skiltys puošia rajoną, atva
žiuoja tuntininkė sesė Lionė Vili
mienė. Žadėjome kartu pastovyk- 
lauti, susipažinti; o jai gi - rūpestis, 
nes turi sunkų ligonį. Dar labiau 
rūpinasi, nes ir Seserijos Vyriausia 
Skautininke atvažiuos, o ji pati čia

Brolių Aitvaro pastovyklės va
dovai - išradingi pokštininkai 
skautai vyčiai.

negalės būti. Atidaro stovyklą, 
kiekvienai sesei prisegdama jubi
liejinį ženklą ir išvažiuoja, o mes 
toliau tęsiame įvairiaspalves die
nas.

Susėdam visos skautės ratu - 
mokysimės stovyklos dainą. Ne
drąsiai niūniuoju pasirinktą melo
diją. Vyresnės skautės sužiūra į 
sesę Ireną Vilkienę, o ji šypsosi... 
Tai bent sutapimas! Tos pačios 
Lietuvos karių dainos melodiją 
sesė Irena buvo parinkusi Palan
gos tunto 20-čio Gabijos stovyklai. 
Tur būt, tik Lietuvių Skaučių 
Seserijos žaidime įmanomi tokie 
nuotykiai!

“Taa-ra-ra-raa-ra, ta-ra-ra-ra- 
ra...” vieninteliai dainos žodžiai, o 
melodija - ta, kurią išmokome be
žiūrėdami televizijoje olimpinių 
žaidimų. Skamba visa laužavietė 
sporto dienos rytą.

Vytenis Vilkas, brolių viršinin
kas, kalba į mikrofoną: “Štai že
myn nuo kalno žengia Ežiai, Saka
lai ir... čia, iš kitos pusės, - “Paukš-

Aitvaro stovyklos broliai ruo
šiasi užsiėmimams.
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Paukščių Tako vadovės. Iš k. į 
deš.: v.s. I. Vilkienė, v.s. A. Nami- 
kienė (iš Chicagos), s. L. Vilimienė 
ir vyr.sk. P. Valiulienė.

s. V. Svidersko nuotr.

čių Takas”... Abiejų stovyklų 
naujas olimpiados gaires puošia 
balionai, ratas apie laužų didėja... 
laukiame olimpinės ugnies...”

Pribėga Rimas Paškauskas, 
pasilenkia prie mikrofono: “Bran
gūs lietuviai, jei norite būti sveiki 
ir stiprūs - valgykite Andriulio 
sūrį!”

Juokiamės - net daina nutrūksta, 
o stovyklos virtuvėje - didžiausias 
galvosūkis. Abu sporto vadovai, 
baltomis uniformomis su penkiais 
apskritimais, laiko rankose pagalį 
ir galvoja, kas daryti, kad, jiems 
bėgant per stovyklų į laužavietę, 
liepsna neužgestų. Stovyklos gail. 
sesuo P. Valiulienė atidaro butelį 
alyvos (tos, kur ant salotų pilam): 
“Va, pamirkykit, ir neužges”. 
Tikra tiesa. Visi apie laužą vėl 
“Traa- ra-ra”, o nuo virtuvės su 
“olimpine ugnimi” atbėga sporto 
dienos vadovai Giedra Dovydai
tytė ir Tomas Stančikas.

“Šiandien bus kaukių laužas”, - 
praneša laužavedė Laima Prasaus- 
kaitė. Visoj stovykloj sujudimas. 
Kiekviena skiltis ruošiasi savo 
palapinėje, kuria dainas, kos
tiumus.

Mūsų Pempės (vyr. skautės) - 
pavyzdys visiems. Pagavo pora 
brolių, pasikeitė su jais uniformo
mis, ir pirmoji premija už skau
tišką “Dar tiktai dar...” teko jų 
kvartetui. Stovyklos Graucho Marx 
(Dobilas Steikūnas) - ne tik garsus 
sportininkas, bet ir žvaigždė prie 
laužo; net stovyklos viršininkas s. 
V. Sviderskas džiaugiasi, pakliuvęs 
į jo programą. Premiją laimėjo ir 
trys apvaliomis ausimis broliai. Kai 
sesė velniukas jiems kalbėjo - sto
vyklos anekdotų jie nesakė, ne
matė, negirdėjo...

Rimas P. laužavietėje su broliais 
repetuoja naują vaidinimą.

- Gal reikėtų patikrinti - atrodo, 
lyg “Pulkim ant kelių” girdėjau 
giedant.

- 0, tai jau negerai! Iš šventų 
dalykų negalima juoktis...

- Palikim ramybėj! Tikriausiai 
reikalinga kokiai svarbiai temai, -

Tuntininkė s. L. Vilimienė sega 
tautinių spalvų kaspiną prie sto
vyklos gairės; ją pasiuvo ir dova
nojo stovyklos viršininkė v.s. A. 
Namikienė.

s. V. Svidersko nuotr.

Paukščių Tako pastovyklės ko
mendante vyr.sk. si. Regina Vil
kaitė.

s. V. Svidersko nuotr.

gina tuntininkas brolis Remigijus.
Susėdę prie laužo, laukiam di

džiojo pastatymo. Vaidinimas apie 
vienuolius. Jie tokie geri ir pamal
dūs, bet, kai užgieda - nors bėk 
kiton kalno pusėn. Vaidinimo pa
baigoje - pakrypusia aureole 
angelo pamoka: “Ne tik tas geras, 
kuris gražiai gieda”. Hm... tinka 
mums visiems.
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“Pasakų Šalies" paukštytės.

s. V. Svidersko nuotr.

“Sesės, atvažiuoja Seserijos Vy
riausia Skautininke! Žiūrėkim, kad
viskas būtų tvarkoj ir gražu. Mūsų 
čia nedaug, bet būkim pavyzdin
gos. Kai tik išgirsite švilpuką, 
tuojau visos subėgat prie valgyk
los, tada šūkis, tada...” aiškinu 
visoms Jubiliejinio savaitgalio 
rytą. Sesės paklusnios. Palapinės 
sutvarkytos, takeliai išgrėbstyti, 
dideliais pušų konkorėžiais iš
puošti. Laukiam Vyriausios Sesės. 
Pietų metas. Kol atvažiuos, virtu
vėje prie stalo šnekučiuojam, o 
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Laima atėjusi ir sako: - Sese, vieš
nia jau atvažiavo! - Vajetau! Bė
kim! Skubėkim! Rikiuokitės! Iš
lekiu iš virtuvės. - Sesės, šūkis!

0 mano sesės jau išsirikiavusios 
ir šūkį sušukusios. Vajeee...

***

- Sese, ar galite mūsų grupę pa
mokyti naujos programos specia
lybės? - klausia sesių būrelis.

- Juk dabar laisvalaikis, ar ne
norit su broliais tinklinį pažaisti, o 
gal iki “didžiojo grybo” uolos nu
eiti?... - išsisukinėju visokiais bū
dais. Nepasisekė. Du vakarus savo 
laisvalaikį skautės pakeitė į kalbą 
apie skautybę. 

rijos bylas ir turtą? Kaip skaudu 
jai buvo!..-Kodėl mes nepriklausom 
pasaulio skautėms? Kodėl jos mūsų 
nepripažįsta, jei kraštas okupuo
tas? Kur seseriškumas? 0 kaip yra 
pas mus, kaip buvo seniau?.. Paga
liau klausimas:

- Sese, kodėl mes turime būti 
raudonkaklės?

Be juoko čia jau neišsisuksiu. 
“Pakentėkit, - vėliau ta spalva 
geriau tiks prie žilų plaukų...” Ir 
kodėl gi negalėjo būti kad ir rudas 
kaklaraištis (kaip anais senais lai
kais siūliau)?! Šiais gamta susirū
pinimo laikais ta spalva būtų tikusi 
ne vienam pašnekesiui.

Palangos tunto prityrusios skau
tės stovykloje vietoje mazgo, 
kaklaraiščio galus sukryžiavo ir 
viduryje susegė rūtele. Nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera. Nereikės 
žilų plaukų laukti'; žalia rūtelė gra
žiai atrodo ir ant vyšninio kakla
raiščio.

AN
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Ankstyvo rudens šalna pakando 
žiedą,

kuriuo dar ilgai galėjome 
džiaugtis...

MIELAI SESEI
JONEI VARNIENEI, 
MUS PALIKUSIAI...
Nulinko galva ant krūtinės, kuri 

niekada nebepakils, ir Tavo akių 
skaidrus mėlynumas nebeprimins 
mums tyro tėviškės dangaus, kurį 
Tu taip mylėjai.

Tavo kilni siela, balto balandžio 
pavidalu, pakilo į aukštumas ir 
danguje sužibo skaisčia žvaigž
dute, kuri savo spinduliais apšvies 
mūsų skautybės tolimus kelius.

Tu niekuomet nesiskundei ir 
savo rūpesčių nekrovei kitiems ant 
pečių, bet - rūpinais kitais ir savo 
malonia šypsena lengvinai kitų 
vargus. Tu visuomet buvai linksma 
ir, jei kur buvo kokių nors sun
kumų, bandei juos sušvelninti ir 
pašalinti.

Skautybė Tau buvo Tavo idea
las. Dar Lietuvoje pradėjai skau- 
tauti ir buvai labai aktyvi skautė 
korporantė Kauno universitete. 
Nežiūrint, kad II-jo Pasaulinio 
Karo metu ir teko apleisti mylimą 
Lietuvą, bet skautybės dvasios 
nepraradai. Tu visą laiką buvai 
ideali skautė ir niekuomet nenu- 
krypai nuo tiesaus skautijos kelio. 
Buvai kilni asmenybė ir savo 
jautria siela dirbai skautijos gero
vei iki pačio paskutinio atodūsio. 
Priklausei Lietuvių Skautų Sąjun
gai, Akademiniam Skautų Sąjū

džiui. Dirbai atsidėjusi Ramiojo 
Vandenyno Rajono PALANGOS 
tunte, buvai vyr. skaučių Kuni
gaikštienės Gražinos būrelio va
dovė. Tuščia ir nyku liko tame 
būrelyje be Tavęs...

Miela Sese, Tu nepalikai mūsų 
vienų: Tavo dvasia liko mūsų 
tarpe, Tavo meilė, siekiami 
idealai...

Išeidama Tu mums perdavei 
savo kančios ir nebaigtų darbų 
dalį, todėl likusios skautės Tavo 
brangiam atminimui turėsime 
visomis jėgomis stengtis atlikti ne 
tik mūsų pačių pareigas, bet ir 
Tavo neužbaigtus darbus tęsti.

Lietuviškos rūtelės šakelė ir 
Gedimino pilies papėdės akmenėlis 
teprimena Tau tėviškę Tau amži
noj ramybėj besiilsint svečioj 
žemelėj.

s. Lionė Vilimienė

(Atkelta iš 12 pusi.) 
sueigos vadovams ir skautinin
kams, dar antroji platesnio masto 
sueiga buvo suorganizuota supa
žindinti Tarybos Pirmininką su 
skautų tėvais ir skautų bičiuliais. 
Tai buvo labai nuotaikingi du 
vakarai Los Angeles skautiškame 
gyvenime. Pati svarbioji dalis - tai 
suorganizuotas skautiškos ir lietu
viškos veiklos simpoziumas. Čia 
susidarė proga Tarybos Pirminin
kui pažinti ne tik vadovus, bet ir 
jaunąją kartą: kalbant, diskutuo
jant, ginant ir aiškinant parengtą 
ir gerai išgvildentą medžiagą. 
Buvo labai malonu girdėti jautrius 
Tarybos Pirmininko žodžius, iš
reiškiant susižavėjimą skautiškos 
veiklos tvirtumu ir rezultatais.

v.s. M. Naujokaitis

Atkelta iš 17 pusi.
kandidatai: J. Baipšys, T. Burokas, 
V. Burokas, J. Kaupas, T. Petokas, 
T. Petraitis ir M. Tėti.

Visą savaitę stovyklautojus gar
džiai valgydino Sigutė Abelkienė 
su Danutės Janutienės, Inos Peto- 
kienės ir kitų mamyčių pagalba. 
Pirmą pagalbą teikė gail. seselė 
Aldona Venckienė, o stovyklos iždą 
tvarkė Giedrė Petraitienė. Ūkio 
vedėjas Antanas Kiškis ne tik 
maistą supirkinėjo, bet visus ir 
maudytis vežiojo. Stovyklos virši
ninku buvo Algis Šėkas; jį pava
davo Antanas Kiškis ir Birutė 
Dabšienė.

Ten buvęs brolis

VILIJAI ČEPAITEI - REAGAN mirus,

Josios šeimai, tėvams - skautininkams 
Lidijai ir Vytautui Čepams, broliui 

skautininkui Gintarui Čepui ir šeimai 
reiškiame gilių užuojautą ir kartu liūdime

Bostono Baltijos ir Žalgirio Tuntai

Pačiame savo jaunų dienų įsibėgėjime 
žemiškąją kelionę baigusi ps. Vilija 
Čepaitė-Reagan savo laiku yra buvusi ir 
SKAUTU AIDO bendradarbė, pasirašinėjusi 
Miškinio slapyvardžiu.

Skausme likusią jos šeimą, tėvelius - 
skautininkus Lidiją ir Vytautą. Čepus, brolį 
Gintarą su šeima skautiškai guodžia

SKAUTŲ AIDO redakcinė šeima

23



SKAUTU AIDAS 
6842 So. Campbell 
Chicago, IL. 60629

ALp(LKA)3083
1976, Nr.8

S STATKUS

22^5 BU8R GAK AVį

feC-RT H R $VERS f 
6OJ;.5

ŽVALŪS VYRAI, KAIP 
PIPIRAI

Tai subruzdo skautai, 
Visi vyrai miklūs - 
Kiekvienam, mat, rūpi 
Sportas mūs stovyklos. 
Rengiasi rungtynėms 
Skautas Vizgirdukas - 
Bėgs stovykloj pirmas, 
Nors galva ir sukas.

Žvilgtersim į skautą 
Raimundėlį Šėką - 
Šokime į aukštį 
Vis neatsilieka. 
Keturi štai metrai 
Nieko jam nereiškia - 
Nugalės stovykloj 
Jis kiekvieną aiškiai.

0 čia ir Paškauskas 
Davė smarkų šuolį - 
Apie dešimt metrų 
Nulėkė į tolį.
Jis laimės stovykloj 
Pačią pirmą vietą - 
Taip jau jąm likimo, 
Matyti, žadėta.

Mūsų Paulius Kiškis 
Puikiai diską mėto - 
Gaus nepaskutinę 
Jis stovykloj vietą. 
Lekia Pauliaus diskas 
Ūždamas, kaip vėtra, 
Nulekia mažiausia 
šešiasdešimt metrų!

0 dabar, brangieji, 
Su Leškiu paskubėkim 
Greitą estafetę 
Bėgti palinkėkim. 
Stiprūs jauni plaučiai 
Ir kojytės greitos - 
Nieks žvaliausio Leškic 
Nepralenks net raitas! ps. R. Bužėnas

Banionių Arūnas 
Metė ietį smailią - 
Ieties čempionai 
Neriasi iš kailio. 
Šimtą metrų ietis 
Lekia, kaip padūkus. 
Švelniai oru čiuožia, 
Nukrenta, kaip pūkas.

Dabar aplankykim 
Ir Tomuką Balchą. 
Ką šis vyras veikia? 
Nagi puikiai plauko! 
Tomas vandenyje 
Kaip žuvelė nardo - 
Gaus jisai stovykloj 
Čempiono vardą.

Tas Vytenis Vilkas 
Valdo baidares, 
Gali jus nuvežti 
Į pačias marias. 
Nors ir įsispyręs, 
Nepralenksi Vilko - 
Tik žiūrėk, ką daro: 
Jis puikiausiai irias!

Kas čia? Skautas Linas 
Dviračiu nusmilko 
Ai, jūs nepralenksit 
Šito seno vilko!
Traukitės iš kelio, 
Gerbiamieji žmonės, 
Jis sumuš rekordą - 
Nėra abejonės!

Skautas gi Petronis 
Turi stiprią ranką - 
Ai, gražiai jis valdo 
Ąžuolinį lanką.
Puikiai jis nutaiko 
Savo aštrią strėlę.
Jūs taip pamėginkit, 
Šaunūs bernužėliai!

^q,7 4 \2 3 6
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