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Su apgailestavimu tenka prisi
pažinti, kad redakcija ir vėl po įdė
tomis nuotraukomis “pražiūrėjo” 
fotografo pavardę. Šį kartą nepa
minėta v.s. VI. Bacevičiaus pa
vardė po nuotraukomis iš “Aušros 
Spindulių” suvažiavimo (rugsėjo 
mėn. numeryje, 20 ir 21 pusla
piuose).

Mielą ir uolų SKAUTŲ AIDO 
talkininką brolį VI. Bacevičių labai 
atsiprašome.

Red.

PAŠTO DĖŽUTĖ

Gerbiama ir Miela Ponia,

Nuoširdžiai dėkojame Tamstai 
už prisiųstą mums Skautų Aidą, 
kuriame yra paminėta ir mūsų 
a.a. Dukrelė.

Už tą mums taip brangų prisimi
nimą Kernavės tunto veiklai pa
remti prisiunčiame savo kuklutę 
auką - 50 dol.

Dar kartą ačiū ir Dieve padėk 
Jūsų darbuose!

Kazys Musteikis
Chicago, Ill.

Sveikinu SKAUTŲ AIDO vyr. 
redaktorę v.s. Sofiją Jelionienę ir 
jos štabą su šv. Kalėdom ir Naujai
siais 1977 Metais. Linkiu sėkmės ir 
ištvermės skautiškame darbe.

SKAUTŲ AIDAS - visada mie
las svečias mūsų namuose!

v.s. Ona Siliūnienė
Chicago, Ill.

Mielos ir Mieli,

Džiaugiuosi, kad vis atsiranda 
žmonių, kurie šį sunkų darbą 
velka.

Iš SKAUTŲ AIDO pageidaučiau 
tik vieno, jei įmanoma: dėti vaiz
delius, eilėraščius ir pan. prieš 
įvykį, o ne no jo. Pvz., būna gražių 
montažėlių Motinos Dienos, Ka
lėdų ar kitom progom. Tačiau juos 
paskaitom gerą mėnesį po šventės. 
0 kaip būtų naudinga gauti mėnesį 
prieš tai - tada skiltys tikrai galėtų 
ta medžiaga pasinaudoti. Tai tokios 
mano pastabos.

Linkiu Jums visiems ir visoms 
ištvermės, o ateinančių šv. Kalėdų 
ir N. Metų proga - daug sveikatos 
ir džiaugsmo.

Budžiu!

s. Danguolė Banevičienė 
W. Hartford, Conn.

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
GARBĖS
PRENUMERATOS - $10.00

0. Siliūnienė, Chicago, Ill.
F. Kurgonienė, La Porte, Ind.
J. Kuprionis, Van Nuys, Cal.
G. Surdėnas, Turnersville, N.J.
J. Zinkus, Picnic Point, Australia
L. Zdanytė, Wethersfield, Conn.
D. A. Gedgaudas, Valencia, Cal.
R. E. Mulokas, Northridge, Cal. •
V. 0. Vaitiekaitis-Bernier, MD, 

Great Neck, N.Y. už 1975 m. - 
$10.00 ir už 1976 m. - $10.00.

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

AUŠROS VARTŲ tuntas,
Chicago, Ill. $50.00

AUŠROS SPINDULIŲ 
suvažiavimo 
(1976.V.29-31 d.d., 
Beaumont, 0.) 
vadovybės auka 50.00

Clevelando skautija per 
v.s. VI. Bacevičių 50.00

A. Tumas, Reseda, Cal. 10.00
V. O. Vaitiekaitis-Bernier,

MD, Great Neck, N.Y. 5.00
I. M. Sventickaitė,

Detroit, Mich. 5.00
E. ir T. Pocius, Darien, Ill. 5.00

(perkelta į 6 pusi.)
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Ir vėl ta dargana!
Ir vėl tie lapkričio drėgni, šėmi rūkai!
Ir vėl Širdis miglota liūdesio pilna,
Kad taip toli
Tu giedra džiaugsmą palikai.

V. Mykolaiiis-Putinas

Šią naktį neateis niekas... Aš pasiliksiu prie laužo 
sėdėti vienas ir į vingiuojančią liepsną mėtysiu savo 
dienoraščio lapus. Kernavė, Šventosios pakrantė, 
Aukštagiris, Adersheimas, Šventaragis - vis tai lai
kotarpiai, pilni skautiško žaidimo, entuziazmo ir 
naujų vilčių. Tai tartum kertiniai akmenys, ant kurių 
buvo statomas tikėjimas skautybe. Juk ne kas kitas, 
o tie laiko tarpai nulėmė tolimesnį gyvenimo kelią. Ir 
tokių laikų kiekvienas esate praėję, sesės ir broliai...

Visi jie buvo pavadinti skautavimu, visi ėjo gerų 
piliečių mokyklos vardu. Nevieną džiugino, liūdino, 
maišė, nuvylė. Kelias, kuriuo ėjai, sese, broli, nebuvo 
lengvas, bet jį pasirinkai - gal prie budėjimo lauželio, 
gal kur kitur.

Ir jeigu juo nebūtum ėjęs, ar būtum išlikęs tuo, kas 
šiandien esi? Ar nejauti, kaip tave skautybė laikė už 
rankos ten, kur pusiausvyros reikėjo; ar nejauti, 
kokią tuštumą prieš save išvystum, jei savo seses ir 
brolius prarastum?!

Vienoki ar kitokį tavo kelio tarpsniai susiglaudžia į 
vieną prasmingą visumą - gyvenimas buvo laimingas 
ne dėl to, kad daug turėjau, bet dėl to, kad daug duoti 
norėjau; ne dėl to, kad lietuviu gimiau, bet dėl to, kad 
juo norėjau išlikti; ne dėl to, kad pripažinau Dievo 
buvimą, bet dėl to, kad Dievą visur mačiau.

Vienišas laužas sudegino užrašytus prisiminimus. 
Rytą, po švilpuko, atsikels draugovė, kuri dar beveik 
jokių prisiminimų neturi. Ji tokia jauna, nepatyrusi, 
keista savo elgesiu ir sprendimais; tokia, rodos, 
tolima savo dvasia ir išore. Ir ji ne kartą nuvylė iki 
ašarų. Bet visada apsimokėjo dirbti su ja dėl vieno, 
kito, kurie kaip žiedai pražydo, kad tęstų tai, kas 
seniai pradėta. Iš ko ir kaip atrinksi, jei neturėsi 
prieauglio? Nusivylę, nusigręžę, savanaudiška ra
mybe apsisiautę, prarasime viską, o pirmiausia save. 
Būkime jų tarpe, ieškokime juose savo širdies pla
kimo. To nedarydami, tebūsime savo prisiminimų 
skaitytojais. Niekas niekada nežino, kas sujungia 
žmones - tamsus ir šlapias miškas ar rytmečio rasos 
lašelis, kuriame save suradai. Užtat visi keliai ir ta
keliai tebūna geri, kad susijungtume ir vienas kitą už 
rankos vestume.

Tik tada mes išeisime per pavojus, tik tada mes 
“ąžuolais žaliuosime”, tik tada galėsime tarti: “Mėgi
nau padaryti pasaulį geresnį negu jį radau”; tik tada, 
kai užges paskutinė laužo liepsnelė... ir kai tikrai nie
kada niękas nebeateis.

Jūsų v.s. Č. Senkevičius- -
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PRIE APAŠČIOS KRANTŲ

TĖVIŠKĖS PASAKOS

v.s. Bronius Žalys

Ar dar prisimeni, brolau, 
Seniai seniai girdėtas pasakas 
Rudens tamsiais ir ilgesingais vakarais 
Kaimyno jaujoje senoj, 
Pritvinkusioje dūmų?

Ar pameni - 
Krosnelėje traškėdavo kaitri liepsna, 
Blaškydavos juodose sienose, 
O vėjas juokdavos lauke lietingais gūsiais, 
Bet juokdavos ne vienas...

Su juo drauge kvatojos laumės - 
Klastingos senos raganos - 
Miškų drėgnų tankynėse;
Galulaukėse pritarė joms kaukai, 
Saugą lobių puodus varinius;
Iš už Velniaraisčio audra atnešdavo 
Kikenimą velniūkščio seno...

Gi mes, jauni vaikai, 
Basnirčiais i klumpikes įsispyrę, 
Senolio klausėmės be žado, 
Lyg apmirę.
- Aukštai aukštai, 
Ant stiklo kalno 
Užburta karalaitė miega... 
Kvailutį žirgas Šuoliais neša 
Per baltą gėlių sniegą.
Kur daug šaunių jaunikių krito, 
Kur broliai nukentėjo, 
Karaliaus dukrą, sau už žmoną 
Kvailutis štai laimėjo.

O vėtros ūžia, vėjas kyla 
Virš stogo ten šiaudinio, 
Kai išgirsti staiga patylu 
Tu verksmą pamestinio... 
O už langelio jaujos mažo, 
Voratinkliais užpinto 
Būtybės keistos plazda, šlama 
Ir stiklą liečia pirštais.

- Tenai, kur Baltija šviesi 
į krantą rita gintarėlius, 
Pas žveją augo pamary 
Trys dukros - mergužėlės. 
Kai kartą jūroj sesės maudės 
Ir nardė tarp vilnių švelnių,
I Eglės marškinių rankovę įsirangę 
Žaltys, vyriausias iš žalčių...

vyr.sk. vyr.sl. D. Petreikytės pieš.

Geltoni atspindžiai liepsnų 
Asloj ir sienose šešėliais žaidžia, 
Ir, rodos, kad matau tarp jų 
Raudoną, kraujo putą 
Atplaukiančią, atvirstančią 
Viršūnėmis bangų 
Ir dūžtančią į kranto smėlį 
Didžiuoju sielvartu.

Praplėšdamas nakties aksomą juodą, 
Lietus upeliais vis dar liejasi, 
O vėjas pavainikio balseliu 
(anas kodais nulaidotas 
po obelim, pavėsy) 
Dejuoja, unkščia, net šiurpu! 
Žarijos skaisčios židiny priblėso 
O mūsų akys 
Pakraigėj jaujos mato. 
Kaip skrenda broliai juodvarniais. 
Kaip ieško jų sesuo 
Po tyrlaukius. 
Po kalnus, po girias.
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1976 m. liepos 18 d.

Ne nuo manęs priklausančių 
aplinkybių, didesnę šios vasaros 
dalį turiu praleisti kaime, toli nuo 
miesto ir nuo draugių bei draugų. 
Jau trečia savaitė, kai aš viena su 
savo mintimis dėdės sodyboje 
viešpatauju. Atostogų metas. Gra
žus ir malonus laikas visiems, ypač 
jaunimui. Vieni ekskursuoja, kiti 
stovyklauja, treti dar kitokių 
malonumų turi. Aš apie tai galiu 
tik pasvajoti. Man šį kartą atosto
gos. neįprastos - turiu prižiūrėti 
dėdės ūkį ir kai kuriuos kitus įsi
pareigojimus čia atlikti, ilgesniam 
laikui dėdės šeimai toli iš namų iš
vykus. Bet aš čia nenuobodžiauju ir 
vienuma nesiskundžiu. Priešingai, 
net patenkinta esu, kad nors kartą 
tapau karalienė, ne savų gėrybių 
laisva valdovė ir tvarkytoja. Čia 
puiki aplinkuma: netoli miškelis, 
pievos-pievelės žaliuoja, kaip poe
tai sako, paukšteliai čiulba, upelis 
čiurlena, kai kada kaimyno šunelis 
suloja... Ir vėl tylu-ramu. Tiesa, 
kartais vaizduotėje praslenka pra
leistų malonių vasarų vaizdai iš 

« I
M

buvusių stovyklų bei iškylų ar kiti 
įvykiai su sesėm ir broliais skau
tais. Ir šiandien mintyse esu kartu 
su jais. Smagu dabar būtų ir man. 
Bet...

Kasdieninės pareigos, pamokos, 
nerami didelio miesto aplinka ne
leidžia mokslo metu susikaupti, 
apie nekasdieninius reikalus ir apie 
visa, kas man atrodo svarbu, dau
giau pagalvoti. Šiandien tam turiu 
karališką laisvę. Kai kas sako, kad 
aš esanti per rimta, ne tokia, kaip 
kitos mano amžiaus mergaitės. Bet 
tai nevisai tiesa: juk ir aš mėgstu 
šokti, dainuoti ir su draugėmis bei 
draugais paūžti, o kartais net per
daug... Tiesa, kai kurios mano 
draugės dar kitaip pasireiškia; 
užtai jos įdomios, žinomos ir pa
trauklios... Daugeliui jos patinka. 
Vyresnieji jas vadina “plaštakėlė
mis”. Gal ir geriau tokiom būti?! 
Tačiau aš būsiu tuo, kuo esu. Viso
kių reikia.

Vakar gavau iš tuntininkės laiš
ką. Ji primena apie mano pažadą 
parašyti straipsnį į mūsų tunto 

laikraštėlį tema “Geležinio įstato 
reikšmė”. Man šis reikalas rūpėjo 
ir rūpi - neužmiršau. Bet gi aš ne 
kokia rašytoja! Iš karto atsikalbi
nėjau, spyriausi, kad nemoku savo 
minčių reikšti aiškiai ir sklandžiai 
kaip kiti, kad man tenka ilgai gal
voti ir dirbti bei dailinti sakinį iki 
šis tas išeina. O yra manančiu, kad, 
nesugebant gerai atlikti kūrybinio 
darbo, geriau ir nepradėti. Todėl 
aš ir delsiau. Bet žinau iš garsių 
rašytojų biografijų, kurie patys 
puikius kūrinius parašę prisipa
žįsta, kiek jie pastangų visada turi 
įdėti taisydami, ieškodami reika
lingo žodžio minčiai išreikšti. Mano 
draugės, sesės skautės, gal ir bro
liai, tur būt, ana mintimi (apie sun
kumus) vadovaudamiesi, nė ne
bando savo gabumų išmėginti. Ta
čiau aš - šiek tiek kitokia: žadu iš
drįsti, nes darbo nebijau, laiko 
nesigailiu, jei kartais ir nepasi
sektų. Juk pažadėjau. Jausdama 
pareigą, ilgiau' nebelauksiu - mė
ginsiu paimti plunksną į rankas. O 
gal šis tas ir išeis?! Juk tuntininkė 
nekartą yra pasakiusi: “ne šven
tieji puodus lipdo”.

V.S.

Sesulės sidabrinis balsas 
Sapnuojas man ne sykį: 
- Broleliai, broliai mano, 
Kur jūs, pasakykit?

Sudužę į šimtus aidų, 
Tarpukalniai kartoja: 
- Broleliai, broliai, 

oliai 
oliai 
oliai —

Po ardais, Tamsoje, 
Vaizduotės akimis regiu, 
Kaip slibinas, pagrobęs karalaitę, 
Kankina požemių pily, 
Už durų sunkiarakčių
Septynių.

Drauge su pasakos didvyriu 
Skubu ir aš nūnai
Vaduot ją iš vergijos.
Švytruoja sidabrinis kalavijas, 
Kapodamas devynias galvas 
Slibino baisaus,
Kurio klaikus kaukimas
Tamsiomis menėmis nugaus...

Ar dar prisimeni, brolau, 
Senolio pasakas Balčiūno jaujoj, 
Kai ūkanom apivinę Apaščios krantai 
Artėti Į sodybas ima, 
KaDprietemPs, tarytum skaros, 
Nupilkina laukus 
Ilgų naktų
Misterijai Šiurpiajai?

Aš dar net ir šiandien girdžiu: 
- Už upių septynių, 
Už devynių kalnų...

* * *
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LIETUVI U. SKAUTU, 
SĄJUNGA

Lietuvių Skautų Sąjunga Lap
kričio mėn. 1-mosios, sukaktuvinės 
dienos, proga apdovanojo:

GELEŽINIO VILKO ORDINU - 
v.s. fil. Edmundą Korzoną- Chicaga

PADĖKOS ORDINU SU 
RĖMĖJO KASPINU - 
Gen. Konsulą Dr. Julių Bielski -

Los Angeles
Ponią Oną Bielskienę - Los Angeles

LELIJOS ORDINU -
s. fil. Vytautą Vidugirį -

Los Angeles

ORDINU UŽ NUOPELNUS SU
RĖMĖJO KASPINU -
p. B. Butkienę - Los Angeles
p. P. Mironienę - Los Angeles

PAKELTI Į SKAUTININKŲ 
LAIPSNIUS:

Į VYRESNIO SKAUTININKO:
s. Vaclovą Sviderską - Los Angeles

Į SKAUTININKO:
ps. Povilą Abelkį - Los Angeles
ps. Vytautą Balzarą - Chicaga
ps. Mėtą Burbienę - Chicaga
ps. Ramūną Bužėną - Los Angeles
ps. fil. Birutę Dabšienę -

Los Angeles
ps. Raudą Gelažienę - Clevelandas
ps. Joną Jovarauską - Chicaga
ps. Iloną Laučienę - Chicaga
ps. Gediminą Leškį - Los Angeles
ps. Ritonę Rudaitienę - Chicaga 

Į PASKAUTININKIO: 
s.v.v.sl. Viktorą Arą - Omaha 
v.valt. Jolandą Aleksiūnienę -

Chicaga
s.v.v.sl. Gintarą Aukštuolį -

Chicaga
vyr.sl. Albiną Bakūnienę - 

Clevelandas
vyr.sl. Gretą Baltaduonienę - 

Torontas
vyr.sl. Aldoną Bliumentalienę - 

Clevelandas
vyr.sl. Reginą Chiarelli - 

Hamiltonas
vyr.sl. Nijolę Draugelienę - 

Rochester
vyr.sl. Vidą Eidukaitę - Chicaga 
vyr.sl. Elytę Izokaitienę - Chicaga 
vyr.sl. Juliją Ignatavičiūtę -

Clevelandas
s.v.v.sl. Juozą Ivanauską - Chicaga 
vyr.sl. Liviją Juodišiūtę -

Clevelandas
vyr.sl. Loretą Jasaitienę - Chicaga 
vyr.sl. Bronę Kazėnienę -

Clevelandas
vyr.sl. Laimutę Lėlienę - Rochester ■ 
vyr.sl. Janiną Matulaitienę -

Bostonas

1977 m. kovo 26-27 d. Chicagoje 
įvyks LSS Seserijos skautininkių 
suvažiavimas.

Visos skautininkės kviečiamos 
suvažiavime dalyvauti. Jame bus 
svarstomi skautininkėms rūpimi 
klausimai, jų veikla Seserijoje, 
visuomenėje ir t.t. Turėsime progą 
išgirsti Lietuvių Operos statomą 
operą “Romeo ir Juliją”, nes suva
žiavimo ir operos spektaklių datos 
sutampa, ir suvažiavimo dalyvėms 
bus parūpinti bilietai. 

j.b.v.v. Kazį Miecevičių - Chicaga 
vyr.sl. Daną Puodžiūnienę -

Chicaga
s.v.v.sl. Donatą Ramanauską -

Chicaga
s.v.v.sl. Narcizą Ramanauską -

Melbournas, Australija
s.v.v.sl. Vidmantą Rapšį - Chicaga 
vyr.sl. Alamą Sventickienę -

Detroitas
vyr.sl. Elzę Simanavičienę -

Torontas
vyr.sl. Norą Sugintaitę - Chicaga 
s.v.v.sl. Gintą Taorą - Clevelandas 
s.v.v.sl. Steponą Zabulį -

Hartfordas
v.v. Aldoną Veselkienę - Chicaga

Visas ir visus apdovanotuosius ir 
pakeltuosius i skautininkų laips
nius sveikinu ir linkiu sėkmės ir 
ištvermės Įvairiuose mūsų veiklos 
darbuose.

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė
LSS Tarybos Pirmininkė

Smulkesnė informacija ir re
gistravimosi data bus paskelbta 
vėliau.

Mielos Sesės Skautininkės, re
zervuokime kovo 26-27 d. savait
galį šiam Suvažiavimui!

s. Danutė Siemaškienė 
Skautininkių skyriaus vedėja

(atkelta iš 2 pusi.)

A. Pūras, Chicago, Ill. 3.00
S. Liaukutė, Huntington,

Conn. 3.00
J. Ardys, Bloomington, Ill. 3.00
A. Maūragis, Picnic Point,

Australia . 2.01
V. Bliudžiūtė, Detroit, 

Mich. 2.00
J. Zinkus, Picnic Point, 

Australia 2.00

VISIEMS AUKOTOJAMS 
ESAME DIDŽIAI DĖKINGI!
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MUSU MIRUSIEJI

TĖVAS KAZIMIERAS PEČKYS, SJ

1976 m. lapkričio 11 d. Chicagos 
skautija ir vėl neteko vieno visad 
maloniai besišypsančio, paslaugaus 
ir jautraus skautiško jaunimo 
bičiulio. Tokie pat prisiminimai 
apie velionį likę ir Montrealyje, 
Kanadoje, kur jis ilgesnį laiką yra 
buvęs Aušros Vartų parapijos 
klebonu.

Chicagoje T. Kazimieras Pečkys 
yra buvęs Aušros Vartų tunto 
dvasios vadu, stovyklose ėjo kape
liono pareigas. Mūsų tarpe Tėvas 
K. Pečkys paliko prisiminimą žmo
gaus, visada turėjusio laiko stebėti 
sportuojantį jaunimą, jį padrąsinti 
ar pagirti, nes ir pats jaunystėje 
yra buvęs entuziastingu sporti
ninku.

Ar susitiksime vėl kada?
Aušros Vartų tunto sesė Vilija 

Vakarytė tuo tiki, eilėmis išreikš
dama netekimo liūdesį:

“...Kai ruduo paliks sunkias mūsų 
širdis,

Gal surasime Tave baltos snaigės 
paslaptyje

Ar nukritusios žvaigždės amžinoje 
šviesoje.

PULK. MYKOLAS KALMANTAS

Š.m. birželio 12 d. Kankakee, Ill. 
mirė- pulk, skautininkas MYKO
LAS KALMANTAS (KALMAN- 
TAVIČIUS). Buvo gimęs 1895 m. 
spalio 5 d. Mielagėnuose, Šven
čionių apskr.

Aktyviai reiškėsi skautų veik
loje; 1923 m. suorganizavo Šiaulių 
tuntą ir jam vadovavo; 1924 m. 
dalyvavo tarptautiniam skautų 
sąskrydyje Danijoje. 1925-1927 m. 
buvo Brolijos Vyriausiu Skauti
ninku. 1929-1940 m. ir vėliau - 
1945-50 m. - laikotarpiuose buvo 
Brolijos garbės gynėju.

Pulk. Mykolas Kalmantas buvo 
savanoris kūrėjas, dalyvavęs Lie
tuvos nepriklausomybės kovose; 
1923 m. (taip pat savanoriškai) 
atvykęs į Klaipėdą, dalyvavo jos 
atvadavime, narsiai vadovaudamas 
vienai sukilėlių grupei. Vėliau ėjo 
aukštas pareigas Lietuvos kariuo
menės štabe.

1941 m. buvo okupantų rusų 
suimtas ir žiauriai kankintasc Emi
gravęs į JAV, Chicagoje gyveno 
palūžusia sveikata - ilgesnį laiką 
buvo vienišas ligonis.

Taip dar vienas mūsų brolis, 
daugelį ipetų rūpinęsis mūsų skau-. 
tijos reikalais, nurimo Viešpatyje 
ir atgulė poilsio šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse Chicagoje.

• kad žaibo šviesa yra balta, bet 
dėl įvairių atmosferinių sąlygų 
kartais yra raudona, oranžinė, gel
tona, žalia, mėlyna ar violetinė?
• kad buvo laikai, kai sesės ir bro
liai savo krūtines puošė tokiu pačiu 
skautišku ženkliuku - lelijėle, kurią 
dabar tik broliai segi, ir kartais ta 
lelijėlė, bent Utenos skautų tarpe, 
nevisada žibėdavo.

Buvo taip. Bene 1926-7 metų 
žiemą keletui brolių bei sesių pri
trūko skautiškų lelijėlių. Bet - 
skautas sumanus ir išradingas. 
Užuot laukęs, kol atsiųs naują 
siuntą, vienas brolis su normalaus 
ženkliuko pagalba pasidarė formą 
ir iš švino išliedavo lelijėles. Žino
ma, jos nežibėdavo, bet ne blizge
sys žymėdavo mūsų skautiškas 
širdis.
• kad iš puošiančios krūtinę skau
tiškos lelijėlės segėjimo mokytojai 
atspėdavo, ar skautė bei skautas 
yra gerai parengęs pamokas ar ne.

Buvo taip. Mes skautybe džiau
gėmės, ja gyvenome, stengėmės 
neaptemdyti skautybės net ma- 

' žiausiomis dulkelėmis. Jei kartais 
į atėję į klasę jautėme, kad nesam 
! labai gerai paruošę pamoką,’ tuoj 

nusiimdavom lelijėlę. Juk nesmagu 
visiems skauteliams, kai, pasipuo
šęs skautišku ženkleliu bernelis ar 
mergužėlė, iššauktas prie lentos, 
prakaituoja, negalėdamas tinkamai’ 
atsakyti į mokytojo klausimus.

Ir taip mūsų mokytojai iš mūsų 
mažiukų krūtinių papuošimo leli
jėle ar jos nusiėmimo sužinodavo, 
kaip mes būdavome paruošę pa
mokas. Mes, jaunučiai, apie taf nė 
nepagalVodavom.

J. Gutis
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SKAUTĖ - ŠIMTAMETĖ
CELINA MOŠINSKIENĖ 

PASAKOJA, KAS PRAILGINA 
GYVENIMĄ

Argi tai teisybė? Taip, tikra 
tiesa. Kas gi ji tokia? Tai Celina 
Mošinskienė-Petkevičiūtė, gimusi 
1876 m. gruodžio 9 d. Šiauliuose, 
kurią Lietuvos Skautų Asociacijos 
Šefas Dr. J. Alekna 1922 m. lap
kričio 22 d. paskyrė laikinojo Vy
riausiojo Skautų Štabo ūkio sky
riaus vedėja. Tai buvo pirmoji 
moteris Lietuvos Skautų Asociaci
jos vyriausiame štabe. Nors ji pati, 
būdama jauna mergaitė, neskau- 
tavo, nes mūsų organizacijos dar iš 
viso nebuvo, bet, turėdama du 
sūnus skautus, pamilo skautybę ir 
stengėsi jai dirbti. Ypač daug pa
ramos teikė jūrų skautams. Nuo 
1923 m. spalio 8 d., eilę metų bū
dama Lietuvos Moterų Sąjungos 
Tautiniam Laivynui Remti pirmi
ninke, ji parūpino Lietuvos jūrų 
skautams 10,000 litų “Budžiui” 
nupirkti, parėmė jachtos “Balto
sios Lelijos” įsigijimą, o Kauno 
jūrų skautams padėjo įsigyti 
barkasą “Vadą”.

Man teko su garbingąja sukak
tuvininke susitikti St. Petersburgo 
Lietuvių klube Motinos dienos 
minėjime. Pasikalbėjome apie toli
mos praeities laikus ir įvykius. 
Judri, gyva, geros atminties. 
Klausiu:

- Kodėl taip pamėgote skautus?
- Kad jie kasdien stengdavosi 

padaryti gerą darbelį savo artimui. 
Kad jie rūpinosi įsigyti gerų įpro
čių, - aiškina.

- Kodėl gi tokius didelius ir 
brangius laivus jiems pirkote? - vėl 
klausiu.

- Ogi, kad galėtų nuplaukti į 
kitus kraštus ir ten garsinti Lietu
vos vardą. Kad galėtų plaukioti po 
Baltijos jūrą ir ją pamilti.

- Kokie būtų Tamstos linkėjimai 
dabarties lietuvių skautams ir 
skautėms, mūsų jauniausiems?

- Išlikti gerais lietuviais, išmokti 
gerai lietuviškai ir visur stengtis 
kalbėti lietuviškai.

- Kokie įpročiai, Tamstos įsitiki

nimu, prailgina žmogaus gyve
nimą? - klausiu.

- Nuosaikumas, dvasinė pusiau
svyra ir nuolatinis užsiėmimas. 
Svarbu vis judėti ir judėti, vis ką 
nors naudingo daryti. Žiūrėk, ir 
dabar, nors žmonės nori man pa
dėti vaikščiojant, aš vis sulaikau jų 
rankas ir stengiuosi pati eiti, kad ir 
lazdele pasiremdama. Aš vis dar 
pasitikiu savo jėgomis, - išdėstė.

Van Dervorts Horizon
Studios nuotrauka

Ir tikrai, kai motinų pagerbimo 
rengėjos pasiruošė papuošti ją 
gėlele, ji viena pati, be paramos, 
nužygiavo prie scenos ir su gėlele 
grįžo į savo vietą prie stąĮo. O kai 
po pietų užgrojo muzika, ji kreipėsi 
į mane ir sako:

- Skautininke, pašokdink seniau
sią motiną!

Ir, visiems plojant, apsukome 
ratuką.

Geriausios sveikatos ir giedrių 
dienų garbingajai mūsų vienintelei 
šimtmetinei skautei! Valio, valio, 
valio!... šimtą kartų.

Dabar sukaktuvininkė gyvena 
pas sūnų inž. Vyt. Mošinskį, 900 
S.E. 7th Ave., Pompano Beach, 
Florida, 33060.

Šios gražios ir retos sukakties 
proga poniai C. Mošinskienei gruo
džio 4 d. ruošiamas pagerbimas Ft. 
Lauderdale, Floridoje.

v. s. K. Palčiauskas

Cleveland© s kauti jos 
jubiliejinis ženklas

DIRBTI IR TOBULĖTI

Sesės ir Broliai,

Švenčių proga priimkite nuošir
džius šv. Kalėdų ir Naujųjų - 1977 - 
Metų linkėjimus!

Skautiškuosius idealus Įkūrėjas 
Baden Powell iškėlė labai aukštai, 
pilnai žinodamas kiekvieno žmo
gaus ribotumą. Jis juos skyrė 
kiekvienai skautei ir skautui, kad, 
siekdami skautiškųjų principų, 
patys tobulėtų ir tobulėjimo kelią 
rodytų kitiems.

Kiekviena skautė, skautas, kuris 
tikrai siekia lietuviškosios skauty- 
bės idealų, tobulėja kaip asmuo ir 
kaip skautiškos šeimos narys. 
Todėl linkiu visiems tobulų ir dar
bingų 1977-tųjų Metų!

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė
Lietuvių Skautų S-gos 
Tarybos Pirmininkė
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Štai aš jau sėdžiu ir svajoju. Ne
seniai stovykla pasibaigė, sekanti 
dar toli, o jau galvoju apie Tautinę: 
kur ji bus, kokia bus, kas vado
vaus, ar pavyks, ar sutiksiu seniai 
matytus draugus - tai klausimai, 
kurie laksto mano galvoje, kaip 
laisvosios peteliškės. Tas mano 
galvojimas daug kam gali atrodyti 
kaip menki niekai, bet broliui Mik- 
naičiui ir sesei Kerelienei - jau 
dideli rūpesčiai. Mat, paruošti 
Tautinę Stovyklą yra daug darbo, 
o laikas yra brangus ir jo nebe
daug.

Kur ta garbinga stovykla bus? 
Viena bus Australijoje - tai visi 
žino, bet viena bus ir Amerikoje. 
Amerika yra didelis kraštas, tai 
reikia išrinkti gerą vietą, gal būt, 
ties viduriu, kad visiems būtų pa
togu į stovyklą atvykti. Galėtų būti

Praėjusią vasarą Rako stovyk
loje mūsų buvo gana didelis būrys, 
bet Tautinėje Stovykloje jis bus 
daug didesnis!

ps. J. Tamulaičio nuotr. 

trys vietos: Dainava, Beaumontas 
ar Rakas, bet Dainavoje nėra už
tektinai vietos.

Rako stovyklavietė yra gera ir 
graži; čia buvo suruošta V-ji Tau
tinė Stovykla. Chicagiečiai turėtų 
ją paruošti. Ruošiant reikėtų ati
džiai pildyti Michigano valstybės 
Įstatymus. Darbų būtų labai daug 
ir įvairių: praplėsti virtuves, pri
statyti būstinę, iškirsti mišką sto
vyklavietei. Detroito skautai gal 
mums padėtų, nes jie netoli 
gyvena ir paskutinius kelerius 
metus kartu stovyklauja.

Beaumonte reikėtų daug pinigų 
sumokėti amerikiečių skautų orga
nizacijai. Viskas būtų paruošta, bet 
nebūtų labai skautiška: ten basei
nai, asfaltuoti keliai, valgytumėm 
pastatuose. Jei to dar nebūtų gana, 
tai Cleveland© tėvai savo vaikams 
vis atvežtų užkandžių. Rakė sto
vyklauti būtų daug pigiau.

Kokia stovykla bus? Žinoma, visi 
nori linksmai praleisti laiką, bet 
vadovai ir skautai turi dar ir kitą 
nuomonę. Man pačiam patiktų, jei 
turėtumėme daugiau užsiėmimų ir 
dainavimo. Aš visai nenorėčiau 

plauti indų. 0 kiti gal norėtų dau
giau sporto ir - nieko daugiau. Gali 
būti ir toks vadovas, kuris norėtu 
turėti daugelį pašnekesių. Geriau 
šia, jei jie būtų pravesti Morzės 
abėcėlės kalba.

Stovyklos metu susitiksim dau 
gelį senų draugų. Gal net Liną iš 
Detroito ar Juliją iš San Fran 
cisco...

Vadovybė turės būtį atidžiai pa 
rinkta abiejų Vyriausiu Skauti 
ninku.

Linkiu visiems skautams ir 
skautėms linksmai ir laiminga; 
stovyklauti Tautinėje Stovykloje, 
kur ji bebūtų!

vair. Vilius L. Dundzila. 
Liluanicos tuntas

JINDONEZIJOS
SKAUTAI - 
PRAMUKA

Indonezijos skautų-čių (PRA
MUKA) ženklas yra daigus leidžiąs 
kokoso riešutas. Ką ši emblema 
simbolizuoja?

Indonezų kalboje sudaigintas 
kokoso riešutas vadinasi “cikal”. 
žodžiai “cikal bakai” reiškia pir
muosius ateivius, pirmuosius gy
ventojus, o aplamai - naujų gene
racijų (kartų) pirmuosius žmones. 
Tai simbolizuoja, kad “pramukai” 
(sesės ir broliai skautai) yra Indo
nezijos naujojo gyvenimo pradžia 
ir jo tęsinys.

Kokoso riešutas yra labai 
atsparus visokioms aplinkybėms. 
Tai primena, kad pramukai yra 
sveiki, stiprūs dvasiškai ir fiziškai: 
tarnaudami savo kraštui, jie yra 
atsparūs sutiktoms kliūtims.

Kokoso medis-palmė auga įvai 
riausiomis gamtos sąlygomis. Ir 
pramukai prisitaiko visuose savo 
bendruomenės sluogsniuose.

Kokoso palmė auga tiesiai į viršų 
ir yra vienas aukščiausių medžių 
Indonezijoje, todėl ir pramukų 
tikslai bei idealai yra aukšti, 

(perkelta į 15 pusi.)
9
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(Tęsinys)

»> Rašo Aleksandras Kelmietis

SAUSIO 12

Visą naktį lijo. Laukiame 
giedros, kaip gervė lietaus. Kai 
atvyko į stovyklą sesės Lialė ir 
Elenutė su skaidriomis šypseno
mis, stovykloj tuoj šviesiau pasi
darė. ***

Palapinėse sėdėti niekas nenori, 
reikia ką nors išgalvoti. Po pusry
čių dingo iš valgyklos visi stalai. 
Rimo rankos mostelėjimu Puntuko 
stovykla pavirto Shakespearo 
teatru. Žinoma, sumodernintu, nes 
čia nebuvo hamletiško šūkio: “Būti 
ar nebūti”; visi tvirtai stovėjome 
už “būti!”

*♦*

Kai kurie vilkiukai ir paukštytės 
pusryčių nevalgė. Paaiškėjo jų 
gudrybė: vakar mamytės atvežė 
skanumynų!

Skautai ir vilkiukai iškylavo ne
tolimose apylinkėse. Mažasis Rai
mundas grįžo su gėle, kurią įteikė 
stovyklos adjutantei sesei Laurai. 
Laura atsidėkodama pasiūlė jam 
bučkį, bet mažasis įsimylėjėlis 
atsisakė nuo tokio eksperimento.

***

Po lietaus upės vanduo toks pat 
šlapias, tik dabar dar ir purvinas. 
Edis skautams maudytis neleido, 
bet Robertas ne tik išsimaudė, bet, 
lazdą begelbėdamas, kuone pats 
“nuskendo”.

Po tokio ilgo laukimo - vakare - 
su lietumi prisistatė “Official” 
(Gediminas); jis mums atvežė lietų, 
o mes to jau nebenorime. Bet jis 
mokėjo išsipirkti: pasiūlė laužą 
kur+i šalia valgyklos, lauke. Su
kūrėm! Liepsnos kilo per lietų iki 
medžių viršūnių, o mes po stogu 
dainuojame, šokame, vaidiname, 
krykštaujame, kaip niekur nieko. 
Kai atėjo laikas giedoti “Ateina 
naktis”, lietus, kaip tyčia, nustojo, 
leisdamas atlikti šią tradiciją.

AUSTRALIJOS 
PUNTUKO STOVYKLOS 

DIENORAŠTIS

SAUSIO 13

Nors naktį gerokai lijo, tačiau 
palapinės sausos. Visi šlapi rūbai 
surinkti ir išvežti į džiovyklą. Lie
tus mūsų neįveiks: nei vienas ne
nori važiuoti namo, nėrą slogomis 
sergančių, visų nuotaika gera.

***

Vienam, besiruošiančiam į II-jį 
patyrimo laipsnį, parodžiau Lietu
vos Vytį ir paklausiau: “Kas čia 
toks?” Jis pagalvojęs atsakė: “St. 
George”. Nedidelė klaida: sumai
šyti du riteriai, gyvenę skirtingais 
laikais ir skirtingose kultūrose. 
Esu tikras, kad per egzaminus tos 
klaidos niekas nepakartos. Gražus 
mozaikinis Vytis puošia mūsų 
valgyklą, kiekvienas turi progos 
gerai su juo susipažinti.

Stovykla labai didžiuojasi Pun
tuko vardu. Sesė Elenutė sukūrė 
Puntuko dainą, gi vilkiukai ir 
paukštytės šiandien pradėjo kitą 
istorinį žygį: į akmenį kala Pun
tuko vardą, prižiūrint vyresniems 
broliams. Toliau darbą tęs sesės ir 
broliai skautai, o užbaigs skautai 
vyčiai. Tik visi prisidėję, galėsime 
pasakyti, kad visiems Puntukas 
priklauso.

SAUSIO 14

Per vėliavos pakėlimą visi ma
tėme, kaip bloga būti viršininku. 
Kai mes patogiai po stogu stovė
jome, jis su savo adjutantais sto
vėjo lietuje. Lietus juos kiaurai 
merkė.

***

Joks lietus mūsų neįveiks, kol 
turime savo tarpe sesę Gintą ir 
brolį Rimą. Mes šokame ir dainuo
jame kartu su jais.

Po pietų lietus nustojo lyti; pro 
debesų properšas matosi mėlynas 
dangus. Gamta pagražėjo, pagy
vėjo, o mes savo dvasia arčiau su
augome su ja ir todėl tapome skau- 
tiškesni.

***

Šiandien pirmą kartą girdėjome 
brolio Boriso rankose verkiantį 
akordeoną. Broliui buvo liūdna, 
mums - smagu. Ir kaip dar smagu: 
valgykla pasipuošė tautiniais kas
pinais ir balionais. Tur būt, kaž kas 
linksmo turės įvykti!

***

Paukštytę Lindą atvedė užriš
tom akim ir pasodino sesių ir brolių 
tarpe už gražiai papuošto stalo. 
Vienuolika žvakučių susmigo į 
Viktoro iškeptą tortą; jos ženklino 
Lindos 11-jį gimtadienį. Ilgiausių 
metų ir valio Lindai!

***

Prie vėliavos nuleidimo silpniau
siai pasirodė broliai vyčiai, kai jie, 
tris kartus išmetę sesę Lindą 
aukštyn, nedrįso jos pabučiuoti.

SAUSIO 15

Šiandien iškylų dieną. Tuojau po 
pusryčių visai dienai išėjo žygiui 
sesės ir broliai, kuprinėm ir šypse
nom pasidabinę.

Išėjo pusdieniui ir vilkiukai į 
iškylą. Bet greitai mažieji - Donius 
ir Raimundas - grįžo atgal, tešla ir 
miltais išsibaltinę. Pasirodo, jie 
kepė duoną, ir brolis Arvydas juos 
pavarė nusiprausti. Arvydas mokė 
vilkiukus, kaip duoną išsikepti,
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DRAUGIŠKI RYŠIAI

Leiskite supažindinti jus su 
mūsų kaimynų šunų pasauliu, nes 
Tony, Roily, Honey, Pax ir Snow 
kiekvienas turi savo asmenybę ir 
jam tipišką laikyseną. Visi puikiai 
jaučia savo pareigas ir teises šei
mininkų ir kolegų atžvilgiu, nes jie 
nėra taip sau kokie valkatos, o save 
gerbią šunys.

Imkime, pvz., Roily: vidutinio 
ūgio, linksmas, žalčių ir oposumų 
medžiotojas, mūsų sodybos atlygi
namas inspektorius, nes neturime 
savo šuns. Kaip ir visi jo kolegos 
žino, kur kieno teritorija prasideda 
ir kur ji baigiasi, nes vienas neat
sargus žingsnis gali įklampinti į 
bėdą. Kas kita susitikti neutralioj 
vietoj, pvz., prieš mūsų trobos 
duris: net trys kantriai laukia, kol 
kiekvienas atskirai gaus kaulą 
pagraužti.

Savo namų tris kates Roily pa
lieka ramybėj, gal atsidūsta filoso
fiškai: “Ką darysi...” Tačiau įvaryti 
kaimynų katę į medį jam didžiausia 
pramoga. Betgi mačiau ir liūdną 
tokios išdaigos galą: gindamas 
savo katę, Honey taip įkibo į už
puoliko kudlas, kad šis, uodegą 
prispaudęs, nurūko trumpiausiu 
keliu namo.

Ką tik minėtas Honey, šviesiai 
rudas aviganis, šiaip gana flegma
tiškas, bet sąžiningas. Ir kilnios 
dvasios. Štai kodėl: prieš kurį laiką 
jo kieme atsirado neaiškios veislės 
savo motinos verkiąs šunelis. 
Inkščia, draskosi uždarytam gar- 
dely. Manytum, kad šuo turėtų 
piktintis vaikų glostomu ir lepi
namu konkurentu - o ne! Apuostęs 
ir apžiūrėjęs verkšlenantį padarą, 
užleidžia jam vietą kieme, kuriame 
iki šiol vienas budėjo.

Išgirdę apie jauniklį, balti aviga
niai Pax ir Snow atsiranda ištirti 
reikalą, bet nieko nepeša: Honey 
sprando plaukai stojasi, jis piktai 
suloja ir išvaro įsibrovėlius, susto
damas tik ties jam žinomu sklypo 
rubežiumi.

Negalima nepaminėti Tony, 
dabar jau negirdintį ir silpnai 
matantį šunį. Kam jį, senelį, dar 
laiko, kai jis nebenaudingas, ir kie
mą jau tvarko Pax ir Snow? Palau
kite, Tony ne visada buvo toks 
vargšas! Ką dabar matote - tėra 
šešėlis to, kas jis buvo: gražus, 
ilgaplaukis puikus sargas, linksmas 
šokinėtojas valytuvo išpučiamam 
sniege, mūsų ištikimas kaimynas. 
Neužmirštame, kaip Tony žiemą 
atklampodavo per gilų sniegą ir, 
pasistiebęs ant palangės, tol žiūrė
davo pro langus, kol pamatydavo 
šeimininkus gyvus ir sveikus.

Ar Tony neužsitarnavo malonės 
duonos ar skanesnio kąsnelio se
natvėje? Ir meilės, bei dėkingumo 
už atliktus darbus?

Bet kaip ten buvo ne su šunimis, 
bet su drauge augusiais veršiuku ir 
kumeliuku? Kur vienas, ten atsi
rasdavo ir antras. Būdavo, atneša 
kibirą vandens, ir vienas be antro 
nepradeda gerti, o paskui kartu 
kiša snukučius į kibirą.

Ir balandis, kuris dvi dienas iš
tupėjo šalia greitkelyje užmušto ir 
į pašalę numesto draugo? Kas nors 
rišo tuodu, kas buvo stipresnis už 
alkį ir baimę.

Šį pavasarį bičiulių kieme atsi
rado puslaukinių ančių. Pabuvęs, 
palesęs, gaigalas išskrido, o antys 
paliko. Viena jų susiieškojo vietą 
brūzgyne ir susikrovė lizdą. Šeimi
ninkės tą vietą rado, bet jos ne
lietė, o kartais atskubančią antį 
lesino.

Tuo pačiu laiku višta perėjo viš- 
tininke, nežinodama, kad į jos 
gūžtą įdėtas vienas anties kiau
šinis.

Atėjo diena, kai antis išdidžiai 
atžygiavo su savo pulku ančiukų. 
Juos susitiko višta su savo jaunik- 
liukais ir vienu ančiuku. Atrodytų 
savaime aišku, kad ančiukas pa
liktų viščiukus ir prisijungtų prie 
ančiukų. Taip galvojo ir šeiminin

kės, nunešdamos ančiuką prie jų. 
Bet ančiukai ėmė kapoti įsibrovėlį 
savo snapeliais ir varyti jį į šalį. 
Tuo tarpu viščiukai cypavo, pasi
gedę savo broliuko-ančiuko.

Taip ir liko: pasimetęs ančiukas 
nerimdamas ieško viščiukų, o tie 
rūpinasi juo.

Kiek paūgėjęs, ančiukas ėmė 
plaukti nedidelėj kūdroj, o viščiu
kai, sustoję krante, tik stebisi jo 
menu ir akrobatika. Savo ruožtu 
ančiukas blaškosi, negalėdamas 
suprasti, kodėl jis negali lipti į ne
didelį medelį, kuriame jo broliukai 
ir sesutės mėgsta tupėti.

0 ką sako višta, glausdama savo 
šeimyną po sparnais? “Vienas už 
visus, visi už vieną, mano mielieji!”

P.P.
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I 1
Mes su Rusne į. marias 
Keliam skautiškas bures!

Rusnės stovyklos
šūkis

STOVYKLAVIETEI
Alg. Grigaičio ir 
Bug. Būtėno nuotr,

Kaip didvyriai Li
Garsinsim mes \

mano žemė Lietuva 
vėl laisva!

J. Vaičiūnienės 
stovyklos šūkis

Tėvų žemė - 
Buvo, bus ir

12



ŠTAI IR GILWELLIO PARKAS 
APSILANKYKIM!

SKAUTIŠKO KAMPELIO
ISTORIJA

Baigiantis I Pas. karui, vienos 
rytinio Londono apylinkės skautų 
vadovu buvo škotų kilmės skauti
ninkas DuBois Maclaren. Karo 
metu skautų veikimas toje apylin
kėje buvo labai susilpnėjęs, nes 
daugelis skautų vadovų buvo pa
imti į kariuomenę, ir didelė dalis jų 
žuvo.

Maclaren, būdamas didelis skau- 
tas-entuziastas, nutarė pagyvinti 
skautišką judėjimą. Žinodamas 
stovyklavimo reikšmę skautų veik
loje, pradėjo rūpintis geros sto
vyklavietės suradimu. Surasti 
stovyklavietę rytiniame Londone 
nebuvo taip lengva. Be to, tuojau 
po karo buvo didelių sunkumų su 
lėšomis. Rytinio Londono skau
tams vykti į tolimesnes stovykla
vietes stovyklauti dėl lėšų stokos 
nebuvo ko ir galvoti. Būtinai rei
kėjo surasti stovyklavietę čia pat, 
jei ne pačiame Londone, tai visiš
kai netoli jo.

1919 m. Maclaren parašė laišką 
tuo metu buvusiam Vyriausiam 
Skautininkui Robertui Baden- 
Powell. Laiške išdėstė stovykla
vietės reikalingumą, pažymėda
mas, kad, suradus tinkamą sto
vyklavietę, jis mielai savomis lėšo
mis skautams ją nupirktų.

Baden-Powell patvarkymu ke
lios skautų vyčių grupės išvyko 
ieškoti tinkamos stovyklavietės. 
Viena iš jų, visą dieną išbuvus ke
lionėje, vakarui artėjant, atsirado 
Gilwellio parke. Pavargę skautai 
vyčiai nutarė čia pernakvoti ir 
pradėti ieškoti tinkamos vietos. 
Pripuolamai suradę tuščią ir sausą 
tvartą, įsiruošė guolius ir kietai 
užmigo. Rytą pabudę ir apžiūrėję 
Gilwellio parką, priėjo išvados, kad 
tai yra pasibaisėtinai apleista vieta 
ir atrodanti kaip džiunglės. Taip 
pat jie užtiko pakrypusią, beveik 
supuvusią skelbimų lentą, kurioje 

(buvo parašyta, kad šis parkas par

duodamas. Vyčių būrelio vadas 
užsirašė pardavimo agento vardą 
ir adresą, ir būrelis grįžo namo.

Kai visų vyčių būrelių, ieškoju
sių Stovyklavietės, pranešimai pa
siekė Baden-Powell ir Maclaren, 
jiedu Gilwellio parku susidomėjo ir 
nutarė jį apžiūrėti. Nors..tuo metu 
parkas ir buvo labai apleistas, jis 
jiems pasirodė idealia skautų sto
vyklaviete. Maclaren šią vietovę 
nupirko ir padovanojo Anglijos

Prie vienos iš daugelio statulų 
Gilwellio Parke. Iš k. į deš.: v.s. J. 
Maslauskas, v.s. Č. Kiliulis ir v.s. 
Br. Zinkus.

skautams. Abu vadovai nutarė, 
kad Gilwellio parkas bus:

1. Stovyklavietė skautams, ypač 
Londono draugovėms,

2. Skautininkų lavinimo centras,
3. Vieta, kurioje patys skautai 

praktiškai galės išbandyti savo 
naujas idėjas.

Visą 1919 m. vasarą grupės 
skautų ir skautų vyčių iš Londono 
ir artimiausių vietovių atvykdavo į 
Gilwellio parką darbams. Buvo 
aptvarkytos parko džiunglės, pra
vesti takai, įrengtos net kelios sto
vyklavietės ir iš apleisto parko 
buvo padaryta patraukli ir graži 
vietovė. Tų pat metų liepos mėn. 
įvyko oficialus Gilwellio parko 
atidarymas. Parką atidarė pats R. 

Baden-Powell. Ta proga skautinin
kas Maclaren buvo apdovanotas 
aukščiausiu anglų skautų ordinu. 
Pirmuoju Gilwellio parko virši
ninku buvo paskirtas kapitonas 
Francis Gibney. Tų pat metų rug
sėjo mėnesį buvo suorganizuoti 
pirmieji skautininkų kursai, iš 
kurių ir atsirado šiuo metu visiems 
žinomas “Wood Badge”.

Šiems skautininkų kursams vis 
populiarėjant, į juos pradėjo 
rinktis ne tik skautininkai iš visos 
Anglijos, bet ir iš jos dominijų ir 
kolonijų. Pagaliau į Gilwellio skau
tininkų kursus atvykdavo skauti
ninkai iš visų Europos kraštų, ku
riuose tik buvo skautų sąjungos. 
1929 m. Gilwellio parkas buvo visų 
pripažintas geriausiu pasaulyje 
skautininkų mokymosi centru.

1939 m., prasidėjus II Pas. karui, 
Gilwellio parką perėmė kariuo
menė. Parkas vėl buvo apleistas. Ir 
kai 1945 m. Gilwellio parkas buvo 
grąžintas skautams, jis atrodė 
beveik taip pat, kaip ir pirmą kartą 
skautų vyčių būreliui į jį atvykus. 
Bet greit parkas atgavo savo pir
mykščių išvaizdą. 1945 m., per 
Sekmines, vėl įvyko Gilwellio 
parko atidarymas, kurį pravedė 
Anglijos Vyriausias Skautininkas 
lordas Roweland, dalyvaujant 
daugiau 1,000-čio skautų, kurie čia 
pirmą kartą po karo stovyklavo. 
Taip Gilwellio kursai vėl pasidarė 
garsūs visame pasaulyje. Ypač 
kursantų skaičius padaugėjo po 
Taikos Jamborees Moisone, Pran
cūzijoje.

Be skautininkų kursų, Gilwellio 
parke yra daug gražių vietų sto
vyklavimui; yra puikus skautiškas 
muziejus, kuriame be daugybės 
įvairių įdomių dalykų yra ir 
iliustruota skautybės istorija. Kiek
vienas pastatas, kiekviena vietelė 
turi savo istoriją. Pagrindiniame 
pastate, vadinamame “Gilwell 
Hali”, randamas turtingas muzie
jus su paukščių, žuvų ir vabzdžių 
rinkiniais. Čia galima rasti gausius 
rinkinius skautiškų suvenyrų iš 
viso pasaulio, įvairių skautiškų 
ženklų, albumų su kursantų nuo
traukomis, kuriuose yra ir kelių 
lietuvių nuotraukos, ir taip pat 
lietuviškų pašto ženklų rinkinys.

v.s. J. Maslauskas
14
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kaip ugnelę susikurti, kaip ją už
gesinti. Viską jie darė su didžiausiu 
įdomumu, bet kai reikėjo valgyti 
pačių keptą duoną ir kiaušinį, - 
atsisakė.

♦♦♦

Su nuotykiais buvo ir skautų iš
kyla. Mat, reikėjo patiems pietus 
pasigaminti, nes valgyti norėjosi. 
Sesė Audrutė, ištraukusi duoną iš 
žarijų, padavė Robertui tiesiai į 
rankas. Šis, iš to strioko nudegęs

TRUPUTIS APIE VĖLIAVAS

Pagerbiant vadovybę, nešamą 
vieneto vėliavą arba skilties 
gairelę pro tribūną reikia palenkti į 
priekį. Tas pat atliekama su vie
neto vėliava ir tada, kai rikiuotėje 
stovima, kada duodama bet kuri 
gerbimo komanda (Įžodį... gerbk, 
stovyklos vadovybę gerbk, aukš
tuosius svečius gerbk ir t.t.).

Vėliavos sargyba (stovinti prie 
vėliavų) niekada nesaliutuoja, nors 
visi kiti rikiuotės dalyviai atiduoda 
pagarbą saliutuodami. Sargyboms 
pasikeičiant, naujieji sargybiniai 
saliutuoja ir perima vėliavą iš 
buvusių sargybinių, kurie, atidavę 
vėliavą, atsaliutuoja ir grįžta į savo 
vieneto rikiuotę. Sargybai paren
kami pavyzdingi skautai, su tvar
kingomis uniformomis, gerai moką 
žygiuoti rikiuotėje.

Naują vėliavą pakrikštijus, vyks
ta vėliavų pasisveikinimas, kurio 
metu kitos vėliavos yra prįneša
mos ir paliečia naujosios vėliavos 
viršūnę su savąja.

PAGARBA ĮSAKYMAMS
Įsakymai yra draugininko, tun- 

tininko, Vyriausio Skautininko 
arba LSS Tarybos nurodymai to 
vieneto skautams. Įsakymai oficia
liai praneša ką nors arba nusako 
tam tikrų įvykių tvarką.

Įsakymus gerbdamas, parodai, 
kad apsiimi juos vykdyti ir jų lai

pirštus, sviedė duoną į upę atšal
dyti, o ištraukęs turėjo šlapią 
valgyti.

**♦

Paukštytės, vadovaujant sesei 
Gintai, pastatė stovyklos modeli, 
rodantį jų sugebėjimą ir talentą. 
Padarė Vilniaus verbas iš euka
liptų giliukių; verbas jos žada par
davinėti Kaziuko mugėje.

(Bus daugiau)

kytis. Skaitomus įsakymus pager
bia tik skiltininkai ir vyresni vado
vai. Kiti skilties skautai stovi 
ramiai. Įsakymai pagerbiami ir 
tada, kai nėra duotos komandos 
(atsitinka, kad komanduojąs už
miršta ją duoti). Pabaigus įsaky
mus skaityti, jei nėra komandos 
“Pagerbta!”, tie, kurie saliutavo, 
nuleidžia rankas.

VADOVYBĖS PAGERBIMAS
Po komandos “Vadovybę gerbk!”, 

tik skiltininkai ir aukštesni vadovai 
saliutuoja; kiti skautai stovi ramiai 
ir pasuka galvas į vadovybės pusę.

žygiuojant pro vadovybę, vie
neto vadovas (draugininkas, laivo 
vadas) duoda komandą “Vadovybę 
gerbk!”. Visi skautai pasuka galvas 
į tą pusę, kurioje stovi vadovybė, ir 
laiko rankas tiesiai prie šonų, jomis 
nemosikuodami tol, kol išgirsta 
komandą “Pagerbta!”

s. Gintaras Plačas

(atkelta iš 9 pusi.) 
kilnūs.

Kokoso šaknys stipriai įaugu
sios. Tai reiškia, kad ir pramukų 
nusistatymas bei įsitikinimai yra 
visad grindžiami stipriais, teisin
gais ir gyvenimiškais principais, 
kuriais siekiama skautiškų tikslų.

Kokosas yra labai vertingas 
medis nuo šaknų iki viršūnės; 
pramukų simbolikoje tai reiškia, 
kad kiekvienas brolis-sesė yra 
naudingas pilietis, jis ir ji pasi
švenčia įvairiausiais būdais savai 
aplinkai, bendruomenei ir Indone
zijos respublikai.

GABIJA - 1976 m. birželis -
Nr. 1. Skaučių Seserijos Vadijos ir 
VS laikraštis - žiniaraštis. Reda
guoja ps. I. Šerelienė, administra
torė - ps. D. Juodgudienė. Prenu
merata - 3 dol. metams.

24 laikraščio puslapiuose - nau
jojo Seserijos dvasios vadovo v.s. 
J. Vaišnio, SJ žodis, V S įsakymai, 
vienetų vadovių, LSS Tarybos 
narių sąrašai, pristatoma LS 
Fondo valdyba; nuotraukose - Se
serijos veiklos momentai, vaizdai iš 
“Aušros spindulių” suvažiavimo.

RUSNĖ ’76 - 11 psl. rotatorium 
spausdintas Nerijos j.s. tunto laik
raštėlis; redaktorė - L. Andrijaus
kaitė. Dailus viršelio piešinys; 
turinyje - sesių rašinėliai, eilėraš
čiai, kryžiažodžiai.

DRAUGYSTĖS ŽODŽIAI 
10 psl. rotatorium spausdintas 
Kernavės tunto skaučių, stovykla
vusių “Draugystės” stovykloje, 
Rakė, laikraštėlis. Redaktorė - s. 
t.n. D. Korzonienė. Laikraštėlio 
puslapiai išmarginti dailiais pieši
nėliais, yra ir eilėraščių, juokų.

GIRIOS TAKAS - Aušros Vartų 
tunto Juozės Vaičiūnienės stovyk
los laikraštėlis; Rako miškas, 
liepos 10-17 d. 18 psl. laikraštėlyje 
gausu prasmingų minčių, poetės J. 
Vaičiūnienės ir jaunųjų sesių eilių, 
piešinėlių, linksmų kupletų. Laik
raštėlis gražiai suredaguotas, pa
traukia dėmesį. Redaktorė nepa
žymėta.

SKILTIS - Nr. 24. Lituanicos 
tunto laikraštėlio Žalgirio stovyk
loje 12 psl. leidinys. 1976 m. liepos 
19 d. Redaktoriai - V. Aleksa ir A. 
Šilas. Abu viršelio puslapiai ir 4 
vidaus puslapiai papuošti gražio
mis stovyklinių nuotaikų fotografi
jomis. Rimti ir linksmi brolių įspū
džiai, išreikšti proza. Eilėraščių 
beveik nėra.
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SPECIALVitl
KASTAS ŽINYNAS?

PIRMAS SAVAS LEIDINYS JAV

Įpusėjusios imigracijos laikais, 
skautams besikuriant naujajame 
pasaulyje, ryšio palaikymas buvo 
sunkiausia kliūtis. Nebuvo laiko, 
nebuvo pinigų, nebuvo adresų, ne
buvo žinių ir nebuvo medžiagos 
sueigoms, nes emigracija negalėjo 
būti planinga - Sąjungos vadovai 
keliavo kur galėjo, ir kiekvienas 
savo vietoje dirbo, kaip galėjo.

Šitomis sąlygomis Brolijos va
deiva JAV sumojo, kad nepakenks 
išleisti bendraraštį, kuris pasiektų 
ne Chicagoje gyvenančius, kuris 
duotų naujus adresus ir besistei
giančių vienetų jauniems vado
vams atkurtų taip reikalingą me
džiagą sueigoms. Šitas reikalas 
pagimdė “Žinyną”.

Rašė redaktorius palydėdamas 
pirmą numerį:

“Lietuvių skautų vienetai JAV 
žengia į antrus gyvenimo metus. 
Savaime suprantama, kad būdami 
Pasaulinės Lietuvių Skautų šeimos 
nariai, mes matome reikalą savo 
tarpe palaikyti tamprų ryšį, derinti 
tolimesnį darbą ir orientuotis viena 
lietuvių skautavimo kryptimi. Tam 
tikslui skiriamas “Žinynas”. Jo 
uždavinys atstoti gyvą žodį (kuris 
dėl mūsų pasklidimo JAV retai 
tegalimas), vadovams mintimis bei 
sumanymais dalinantis, jo uždavi
nys apjungti visus lietuvius skau
tus darnion rajono šeimon, ir jo 
uždavinys perduoti periferijai 
vienetų koordinavimui reikalingus 
Vadijų nurodymus, patvarkymus, 
Tarybos Pirmijos pranešimus 
ir kt.”

Kuklus tai buvo leidinys: 8 rašo
mos mašinėlės puslapių, rotato
rium spausdintas, ilgo (8.5 x 14 
colių) formato. Ir pasirodė jis tik 
vieną kartą. Beruosiamas antrasis 

numeris “sugriuvo” dėl administra
ciniu pakeitimų ir daugiau JAV 
rajone panašus neprisikėlė, Vy
riausiems Skautininkams patiems 
rajono vadovavimą perėmus.

Įdomu žvilgterėti į jo turinį. Ten 
yra septyni Seserijos ir Brolijos 
vadeivų patvarkymai (registracija, 
nario mokesčiai, raportai, santy
kiai su BSA ir GSA, rėmėjai, 
uniformos, programos), Brolijos 
pareigūnų, PLSS Tarybos Pirmi
ninko adresai, trylikos Brolijos 
vienetų vadovų adresai, vieno

LIETUVOS KARIAMS

JIE VIEŠPAČIUI IR TĖVIŠKEI 
ŠVENTI

Kai žvarbūs rudens vėjai nu
drasko paskutinius medžių lapus, 
kai žilabarzdis lapkritys sustingdo 
gamtoje gyvybę, šio niūraus mė
nesio 22-ją dieną minime Lietuvos 
Kariuomenės šventę. Ją visada 
pakilia nuotaika Lietuvoje švęsda
vo jaunimas, moksleivija, studen
tija ir visa lietuvių tauta. Tą dieną 
su džiaugsmu, gėlėmis ir valiavi
mais iškilmingų paradų metu buvo 
sveikinami šauniai žygiuojantieji 
mūsų kariai. Gruodu sukaustyta 
žemė dundėdavo po jų kojomis. 
Maršų garsai žadindavo jaunimo 
entuziazmą; žvalių, uniformuotų 
karių gretos keldavo visų širdyse 
pasididžiavimą: štai tie, kurie 
mūsų laisvę ginti pasiruošę!

Gi pats mažiausias žiūrovas toje 
sveikintojų minioje, šiltai mamos 
aptutuluotas, ryžtingai trepsi ko
jytėm, tyliai pats sau dainuo
damas:

Aš kareiviu noriu būti -
Viens, du, trys:
Su kareiviais marširuoti - 
Viens, du, trys!

Seserijos vieneto vadovės adresas 
ir vienetų trijuose miestuose 
įvardinimas, Vyriausio Skautinin
ko, JAV Dvasios Vadovo R.K. ir 
Seserijos Vadeivės JAV žodžiai. 
Randame jame taip pat skelbimą 
“Skautui” - vieninteliam lietuvių 
skautų laikraščiui, Brolijos narių 
registracijos lapą ir atsiklausimus 
JAV rajono suvažiavimo ir BSA II 
jamborės reikalais. Turinyje yra ir 
du straipsniai: v.s. K. Palčiausko - 
“PLS Sąjungos rajonas” ir s. S. 
Rudžio - “Medžiaga Tautiniam 
Ženklui įsigyti”.

Iš “Žinyno” taip pat sužinome, 
kad jau 1949 metais Chicagoje tra
giškai automobilio suvažinėtas 
mirė buvęs Ingolstadt’o tunto 
skautas Vytautas Šalčius. Tai 
buvo, berods, pirmoji lietuviu tėvu 
ir skautų auka JAV.

Vėliau, po pamaldų bažnyčioje, 
šios drausmingos karių gretos 
pasukdavo ten, kur amžinu ramy
bės miegu užmigę ilsisi jų ginklo 
draugai. Juos pagerbdami šūvių 
salvėmis ir bendra malda, ginklo 
broliai prisimindavo tuos, kurie čia 
tvarkingomis eilėmis sugulę po 
pilkais cementiniais kryžiais ir 
žalių rūtų kelmeliu, laisvės sapną 
sapnuoja...

Tų žemės kauburėlių mūsų 
žemėje nūdien daug daugiau: ilsisi 
ten savanoris kūrėjas, ir jaunas 
moksleivis, ir miško brolis, ir sesė 
ryšininkė - gal Pušele ji vardu, gal 
Vaidilutė; o gal tik šiaip bevardė 
sesė... Visi jie, amžiams nurimę, čia 
laisvės sapną sapnuoja...

Kapuose kryžių tiek,
0 Jums pritrūko -
Nežinomi.
Visam plačiam pasauly
Užmiršti -
Ant kryžių tiek vardų - 
0 Jums pritrūko - 
Nežinomi.
Tik Viešpaties žvaigždynuose 
Laisvi,
Tik Viešpačiui
Ir tėviškei
Šventi...

(O. B. Audronė)
sj '
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OMAHOS SKAUTAI 
JŪREIVIŠKOJ IŠKYLOJ

12 Mindaugo draugovės skautų, 
įskaitant porą skautų vyčių ir 
vieną drąsiausią vilkiuką Marių, 
birželio 12-os dienos rytą išplau
kėm pavandeniui klastingąja Platte 
upe. Nuo kranto atsistumiant mus 
sekė keletas rūpestingų mamyčių 
ir sesių veidų. Nemažiau rimti 
buvo ir penkių laivelių (canoes) 
irkluotojų veidai, nes prieš akis 
putoja vandenys, gilūs sūkuriai ir 
vandeny suvirtę medžiai baimę 
visiems kėlė. O tos nelabosios 
seklumos! Po mylios, kitos sma
gaus irklavimo staiga atsiduri ant 
negilių smėlio sanplovų. Tuomet 
tik išlipęs iš laivelio ir jį traukda
mas gali pirmyn keliauti. Stiprus 
vėjas iš priekio irgi nieko nepa
dėjo. Tačiau po poros valandų pa
tyrimas pamokė išvengti atsimu
šimų į panirusius objektus, surasti 
pagrindinį vandens kanalą, kovoti 
su vėju, išvengti apvirtimų ir t.t. 
Mažoj salelėj užkandę ir gerokai 
pavargę, yrėmės toliau mažos salos 
link. Kelionės ilgis - apie 20 mylių. 
Yrėmės jau pilnai pasitikėdami

savimi, nes pajutom, kad mes bet 
kokius pavojus pajėgtume nuga
lėti. Iš kaikurių laivelių net daina 
pasigirdo. Pagaliau, jau saulei lei
džiantis, išvydom salą su aukštu 
elektros laidų bokštu. Tai buvo 
mūsų pirmosios kelionės dienos 
tikslas.

Sala sausa, su gražia aikštele. 
Mus labiausiai nustebino tai, kad 
nejutom nė vieno uodo įkandimo. 
Vakarienę kiekvienas sau kepėmės 
iš kartu atsivežtų produktų. Viskas 
neblogai sekėsi, tik bulvės dauge
liui per daug apdegė. Kitą kartą 
reikės giliau į anglis ar karštus 
pelenus įkasti. Patyrimas - geriau
sia mokykla. Tuojau po vakarienės, 
daugumas kaip negyvi savo mai
šuose sumigo. Tik vienas kitas dar 
kurį laiką gėrėjomės stebuklingai 
gražia naktim.

Ir grįžtam atgalios. Dešinėj - 
vietininkas ps. Jonas Lileikis. 
Nuotraukoj nėra iškylos vadovo 
ps. Jono Šarkos.

Sekmadienio rytą visų raumenys 
traškėjo besirąžant. Po pusryčių 
trumpai pasimeldę, vėl leidomės 
pavandeniui. Tą dieną tik apie 
dešimtį mylių tekeliavom, nes 
daugumui reikėjo anksti namie 
atsirasti.

Ši kelionė mums paliko daug 
gražių prisiminimų; jų neaptemdė 
nei primuštos ant rankų pūslės, nei 
saulės sukepinta oda. Labiausiai 
kentėjo tie, kurie nepaklausė va
dovų įspėjimo užsidėti marškinius 
ar ilgas kelnes. Kažin ar kitą kartą 
tai atsiminsime?

ps. Jonas Š.

Keliaujam...
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Sekmadienį, gegužės 16 d., aš su 
kitom sesėm daviau skaučių įžodį. 
Būdama skautė, dabar turiu dides
nę atsakomybę padėti visiems 
žmonėms. Kaip yra sakoma įžo
dyje, aš tūriu “stengtis tarnauti 
Dievui ir tėvynei, padėti artimui ir 
vykdyti skaučių įstatus”. Taip ir 
darysiu. Ryšėdama geltoną kakla
raištį, jaučiuosi vyresnė ir pažan
gesnė skautiškose žiniose. Kai 
ruošiausi egzaminams, išmokau 
daug ko anksčiau nežinojau. Per 
visus savo skautavimo metus aš iš
mokau būti geresne lietuvaite ir 
geresniu žmogumi.

Mano tėvukai ir mamytė yra 
pareigingi skautai, kurie jau daug 
metų dirba skautišką darbą. Mano 
tėvelis ir brolis taip pat yra skau
tai. Jie visi man daug pasakojo apie 
Lietuvą ir apie skautus, ir aš jiems 
esu dėkinga. Būdama lietuvaite 
skaute, aš žinau, kad turiu daug 
daugiau galimybių užaugti protin
gesniu žmogumi negu ta mergaitė, 
kuri niekada nėra buvusi skaute.

Rita Bartuškaitė, 
Birutės dr-vė, 
Kernavės Tuntas

Tą vakarą, kai išlydėjom skauti
ninkus A. ir Br. Kliores iš Chicagos 
į auksinį Floridos pakraštį - tai 
buvo rugsėjo 1 d.

v v.s. V. Statkaus nuotr.

Trijų kartų skautiška veikla 
tęsiama. Iš k. į deš.: mama R. Bar- 
tuškienė, dukra Rita ir močiutė v.s. 
A. Kliorienė. A

CHICAGO MYNEME, MYNEME...

(Chicagos skautų vyčių-kandidatų 
dviračių iškyla)

Ankstų liepos 9 d. rytą susirin
kom visi iškylautojai, pasiruošę 
pradėti dviračių kelionę į Rako 
stovyklą. Iš viso keliavo dešimt 
dviratininkų, o broliai Miknaitis ir 
Fabijonas - iškylos vadovai - važia
vo automobiliais ir vežė mūsų sto
vyklinį bagažą.

Kelionė neprasidėjo iš Chicagos, 
kaip mes iš pradžių planavome, nes 
nesaugu važiuoti per įvairias 
Chicagos vietoves. Sukrovėm dvi
račius į mažą sunkvežimį ir auto
mobiliais keliavom iki Brigman, 
Mich. Buvo 9 vai. ryto, kai mes, 
dešimt dviratininkų, išvažiavom iš 
Brigman miestelio. Mūsų vadovai

Pasistiprinom ir - toliau į žygį!
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automobiliais važiavo netoli mūsų 
ir prižiūrėjo, kad mes nepasuktu- 
mėm į klaidingą pusę.

Diena buvo ne tik saulėta, bet ir 
labai karšta. Kelionė buvo planuo
jama šešis mėn.; visi turėjom daug 
entuziazmo. Važiavom 18-20 mylių 
per valandą. Po kiek laiko pama
tėm, kad ilgai važiuoti tokiu greičiu 
neįmanoma. Sulėtinom greitį iki 
14-15 mylių. Vėliau, nukeliavus 
apie 60 mylių, mūsų greitis sulė
tėjo iki 10-11 mylių. Buvom pa
vargę.

Nuvažiavę 30 mylių, sustojom 
pailsėti, atsigerti vandens ir pa
valgyti. Vienas brolis lenktyniavęs 
su kitais, ir be stabdžių, apsivertė 
ant posūkio, truputį susižeidė 
alkūnę ir nugarą. Po pietų prasi
dėjo karštis, prakaitas graužė akis 
ir veidą. Kas dešimt mylių stojom 
pasipildyti vandens butelius, iš- 
gerdavom po butelį vandens kas 10 
mylių. Vis mynėme ir mynėme, 
norėdami pasiekti nakvynės vietą 
su šviesa.

Vienas dviratininkas nusilpo nuo 
karščio ir nukrito nuo dviračio. 
Brolis be stabdžių, kuris anksčiau 
apsivertė, važiavo paskutinis. Ne
galėdamas sustoti, jis nuvažiavo 
nuo kelio į žvyrą ir įvirto į griovį; 
išliko gyvas, tik dviratis pusiau su
byrėjo. • Dviratį pataisė dviračių 

krautuvėje ir vėl jis galėjo va
žiuoti.

Po šio nelaimingo įvykio susto
jom pailsėti. Ilsėjomės pas lietuvį, 
kuris turi vasarnamį. Čia visi gerai 
užvalgėm. Išvažiavom gerai pail
sėję. Sukorę 110 mylių, apie 7 vai. 
vakaro pasiekėm mūsų nakvynės 
vietą, Grand Haven “camping 
grounds” ant Michigan© ežero 
kranto. Visi buvom gerokai išsika- 
mavę. Pasistatėm palapines ir ruo- 
šėm vakarienę. Aš vienintelis ėjau 
maudytis į banguotą ir šaltą ežerą. 
Po sunkios kelionės vanduo atgai
vino.

Kitą rytą atsikėlėm 5 vai., susi- 
tvarkėm ir išvažiavom, pusiau 
tamsoje tęsdami kelionę. Netrukus 
prasidėjo Mantisee National For
est, per kurį važiavom didesnę dalį 
antros dienos. Jau buvo nusibodę 
ūkiai ir tušti laukai, tai buvo gera 
važiuoti per mišką. Truputį pakly- 
dom, bet vėl susiradom kelią, turė
dami kompasus ir gerus žemė
lapius.

Į stovyklą atvykom antrą dieną 
(liepos 10 d.) apie 3 vai. popiet, pa
darę viso 193,7 mylias. Kelionė 
truko pusantros dienos. Kas iš 
mūsų vėl norės keliauti dviračiais? 
Tikriausiai visi!

Vytenis Rasutis

Salomėja ir v.s. Pranas Nedas, 
susituokę Chicagoje, Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje.

V.s. P. Nedas - ilgametis ir akty
vus skautiškoje veikloje; Chicagoje 
buvęs Lituanicos tunto tuntininku, 
vėliau - keletą kadencijų ėjęs Vid. 
Rajono vado pareigas.

Salomėja Nedienė - jaunystėje 
skautavusi v.s. J. Vaičiūnienės 
vadovaujamų 'skaučių gretose.

Meilė - tai saulėtekis, vidurdie
nis - ilgas ir kantrus, vakaras - 
stebuklingas ir tylus; o ją pagimdė 
ilgesys.

M. K. Čiurlionis

SKAUTIŠKŲ PORŲ RIKIUOTĖJE Vasario 14 dieną Clevelande, 
Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
bos bažnyčioje susituokė Robertas 
Šilbajoris iš New Yorko ir Rita 
Staškutė, clevelandietė. Abu - 
aktyvūs skautai: Robertas - skau
tas vytis, Rita - vyr. skautė.

Pamergės - clevelandietės, Ne
ringos tunto vyr. skautės; pabro
liai - newyorkieciai, sk. vyčiai, iš
skyrus jaunosios brolį Ričardą, 
kuris šiuo metu tarnauja Amerikos 
kariuomenėje. Prieš tai jis buvo 
aktyvus Pilėnų tunto narys. Jau
nosios tėvas Vytautas Staškus - 
ilgametis Pilėnų tunto tuntininkas, 
jaunojo tėvai - Algirdas ir Danutė 
Šilbajoriai - aktyviai darbuojasi su 
skautais New Yorke. Jaunieji lai
kinai apsigyveno Clevejande ir 
Robertas jau aktyviai įsijungė į 
Pilėnų tunto veiklą.
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Clevelando skautija savo 25 
metų gyvavimo šventėje, meldžiasi 
Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
bos bažnyčioje.

Clevelando akademikai turėję 
sueigą su svečiais iš Chicagos. 
Sėdi: J. Dainauskas, M. Kižienė, 
M. Bamiškaitė, V. Statkus, L. Ja
saitienė, V. Sadauskas.

kus, VS I. Kerelienė, Jaunius, VS 
S. Miknaitis, V. Šenbergas, L. Ja
saitienė, A. Gasnerienė, V. Sa
dauskas ir J. Dainauskas.

Atvykę svečiai su pirmuoju V.S.
V. Šenbergu.

Iš k. į deš. I. Serėlienė, V. Stat

CLEVELANDO SKAUTIJAI - 
25

v.s. Pr. Karalius

Rugsėjo 18-19 d.d. minėjome 
sidabrinį Clevelando Skautijos 
jubiliejų. Štai trumpa jos nueito 
kelio apžvalga.

Didesniam lietuvių tremtinių 
skaičiui įsikūrus Clevelande, jau 
1949 m. pradėti organizuoti lietu
vių skautų vienetai, vėliau išaugę į 
vietininkijas ir tuntus - Neringos 
skaučių ir Pilėnų skautų. Taigi 
šiemet turėjome minėti ne 25, bet 
27 metų sukaktį, bet rengėjai, 
matyt, laukė, kada vėliau įsistei
gusios šakos, jūrų skautai ir aka
demikai (pradėję čia veikti 1951 
metais) galės kartu švęsti.

Pirmuosius skautų vienetus su
organizavo ir jiems vadovavo v.s. 
V. Kizlaitis, jam padėjo Z. Dučma- 
nas, buvęs pirmasis vietininkas. Po 
jo trumpą laikotarpį vietininkijai 
vadovavo R. Bajoraitis, V. Šenber
gas ir V. Petukauskas. Skautų 
šeimai padidėjus, vietininkija tapo 
tuntu, pasivadinusiu Pilėnais. Pir
masis tuntininkas buvo V. Kaman- 
tas, po jo tuntininkais buvo Pr. 
Karalius, V. Jokūbaitis, V. Staš- 
kus, A. Meilus, R. Vasys, R. Bel- 
zinskas. Šiuo metu tuntininku yra 
G. Taoras, išaugęs tunto eilėse nuo 
vilkiuko dienų. Jam sėkmingai 
talkininkauja jauni skautininkai ir 
prityrę skautai vyčiai.

1952 m. susiorganizavo jūrų 
skautai, sudarę Klaipėdos vieti- 
ninkiją. Jai vadovavo VI. Petu
kauskas, Pr. Petraitis, Dž. Kižys, 
A. Narbutaitis ir šiuo metu Dž. 
Kižys.

Neringos tuntui vadovavo: S. 
Radzevičiūtė, S. Juodvalkytė (Ged
gaudienė), J. Budrienė, G. Modes- 
tavičienė, M. Pažemėnienė, A. 
Petukauskienė, N. Mockuvienė, M. 
Kižienė, A. Balašaitienė, V. But
kienė, A. Muliolienė, M. Barniš- 
kaitė, N. Kersnauskaitė ir šiuo 
metu - A. Muliolienė.

Akademinė skautija pradėjo 
veiklą 1951 metais. Pirmiausia 
įkurti akademikių skaučių vienetai. 
Steigėjų eilėse buvo a.a. dr. D. 
Kesiūnaitė, M. Barniškaitė, dr. M;
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Altoriaus aukas atnešė patys 
jauniausieji Minkūnas ir Gelažytė.

Clevelando skautiją sveikina 
Boy Scouts of America atstovas A. 
I. Gagnon.

Clevelando skautijos bankete 
programą atliko D. Mongirdaitė, 
jai akompanavo B. Smetonienė.

Žilinskienė, N. Mockuvienė, R. 
Braziulevičiūtė - Nasvytienė, S. 
J uod valkytė-Gedgaudienė.

Korp. Vyties skyrius įkurtas 
taip pat 1951 m. Pirmasis skyriaus 
pirmininkas buvo a.a. dr. M. Vai- 
tėnas. Po jo - K. Pažemėnas.

Clevelando skautų-čių vadovai-ės 
ir akademikai daug kartų buvo 
įpareigoti suorganizuoti ir pravesti 
visos Lietuvių Skautų Sąjungos ar 
paskirų jos šakų įvykius Cleve- 
lande:

Stambieji kasmetiniai įvykiai 
yra vasaros stovyklos (seniau prie 
Pymatuning ežero, vėliau Kana
doje, Vasagos ir Rambyno stovyk
lavietėse) ir Kaziuko mugės (pra
džioje ruoštos senųjų lietuvių 
namų salėje, vėliau ir lig šiol ruo
šiamos Dievo Motinos N.P. para
pijos salėse). Pilėnų tunto tėvų 
komitetas ir skautai kasmet ruošia 
Užgavėnių balius, kuriuose skautai 
ir skautės atlieka programas ir pa
tarnauja svečiams. Mugėse ir ba
liuose sutelkiamos lėšos visų metų 
užmojams neapsunkinant skautų 
tėvų.

Visos nuotraukos v.s. VI. Bace
vičiaus.

Skautas vytis D. Kačinskas iš 
Rochesterio, N.Y. sveikina Cleve
lando skautiją.

Vaišės po iškilmingos sueigos.
Iš k. į deš. N. Kersnauskaitė, V. 

Šniolis, E. Jakulis, A. Gagnon, V. 
Staškus, S. Miknaitis ir V. Jokū
baitis.
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Per Clevelando skautijos šventę 
26 m. gyvavimo jubiliejų, vadovai 
sveikinasi su vienetais.

VS S. Miknaitis įteikia “Tėvynės 
Sūnaus ” žymenį skautui vyčiui R. 
Belzinskui.

22

Iš Clevelando lietuviškosios 
skautijos eilių į gyvenimą išėjo 
gražus skaičius vyrų ir moterų, 
sėkmingai besireiškiančių visuo
meninio gyvenimo, mokslo ir įvai
rių profesijų baruose.

Tenka dar skyrium paminėti 
skautininkų ramovę ir skautininkių 
draugovę bei skaučių židinį. Iškel- 
tina labai gyva skautininkių drau
govės veikla visuomeninio ir kul
tūrinio darbo baruose, ruošiant 
minėjimus, meno parodas, litera
tūros vakarus, vadovų subuvimus. 
Skautininkų ramovė dirba kartu. 
Ji jau eilę metų yra Tautos Fondo 
narių rėmėjų tarpe. Be to, kasmet 
surenka stambesnes sumas Broli
jos gerajam darbeliui, okup. Lietu
voje gyvenančių skautininkų para
mai ir t.t. Vienas veikliausių skau
tininkų - Vladas Bacevičius - daug 
metų uoliai platina skautiškąją 
spaudą ir aprūpina laikraščius bei 
žurnalus nuotraukomis iš skautų 
gyvenimo ir veiklos.

Baigiant šią apžvalgą norėtųsi 
palinkėti visiems Clevelando lietu
viams skautams ir jų nepailstan- 
tiems vadovams ištvermės žygiuo
jant Lietuvos keliu su šūkiu šir
dyse “Dievui, tėvynei ir artimui!”

VS I. Kerelienė prisega “Tėvy
nės Dukros ” žymenį vyr. skautei J. 
Dautienei.

Spalvas gavo D. V. Gaižutytės ir 
E. Janavičiūtė. Joms užriša L. 
Jasaitienė.
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TORONTAS
Vilkiukams visur ir viskas 

įdomu, ypač 'kai jų susirenka dide
lis būrys. Taip buvo ir tą dieną, kai 
jie iškylavo prie Briedžio ežero 
Romuvos stovyklavietėje.

ROCHESTERIS

S. St. Ilgūno vadovaujama Dai
navos vietininkija ne tik gyvuoja, 
bet ir auga skaičiumi ir skautiška 
dvasia. Praeitą vasarą Romuvoje, 
Kanadoję, stovyklavo net 12 vil
kiukų, skautų, skaučių ir vadovų, 
t.y. apie 40% visų mūsų aktyviųjų 
skautų! Jauniausias, bet puikiai 
pasirodęs, stovyklautojas buvo še- 
šerių metų Gailius Draugelis.

S. St. Ilgūnas ir ps. V. Draugelis 
buvo instruktoriais, o vyr. sk. si. 
K. Sabalytė ir si. D. Kašinskas 
vadovavo paukštyčių ir vilkiukų 
draugovėms.

***

Pavasarį ir vasarą skautai, 
s.v.v.sl. Vyt. Burkūnui padedant, 
atliko kelias gana tolimas iškylas. 
Brolis Vyt. Burkūnas sutiko vado
vauti skautams vyčiams. Vyčiai, 
sukruskime!

***

1977 m. vasario 19 d. skautų 
tėvų komitetas ruošia Užgavėnių 
blynų ir kaukių vakarą. Kviečiami 
atsilankyti visi jaunuoliai-ės iki 99 
metų amžiaus!

***

Jūra motinėlė tur dukrelių 
būrį... Šią vasarą Romuvoje iš k. į 
deš.: Vandenės valties vadovė g.v. 
valt. E. Namikienė su sesėmis: R. 
Bubelyte, R. Trinkaite, Z. Ketura
kyte, D. Kuzmąite, S. Tarailaite ir 
K. Garbdliauskaite.

HAMILTONAS

Prieš metus, kai Hamiltono Šir
vintos ir Nemuno tuntai šventė 
25 m. jubiliejų. Sesė S. Kontenytė 
taria “Aš pasižadu...”

Praeitą pavasarį buvo suruošta 
P. Baltuonio medžio šaknų meno 
paroda, sutraukusi daug lankytojų. 
Už skautišką talką P. Baltuonis 
padovanojo vieną savo kūrinį.

B. Kašinskas
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BROLIO SALOTO 
IŠMINTINGI PATARIMAI:

Mielas B.S.,
Aš turiu dvidešimt vienerių 

metų vilkiuką savo draugovėje. Ką 
daryti?

Susirūpinęs draugininkas

Mielas S.D.,
Duok jam prityrusio vilkiuko 

laipsnį.

***

Mielas B.S.,
Kiekvieną kartą, kai aš stovyk

loje einu maudytis, kažkas paima 
mano nubus. Ką man daryti?

Brolis Aagghh

Mielas Agh,.
Kitą kartą eik be drabužių.-

, ■ - , ***

Prieš kiek laiko Chicagos skau
tus ir vadovus pradžiugino pasiro
džiusi “SKILTIS” - dešimties metų 
sukaktį švenčiąs Lituanicos tunto 
laikraštis, redaguojamas jaunųjų 
tunto brolių. (Šio laikraštėlio re
cenzija tilpo balandžio mėn. 
SKAUTŲ AIDE.)

Skautiškai sveikiname prityru
sio vilkiuko amžiaus sulaukusią 
“SKILTĮ” ir, pro palapinės plyšį 
pažvelgę, norime pasidalinti jūsų, 
broliai, humoru. Poeto K. Inčiūros 
žodžiais, “pasigersim juoku, sąmo
jais lengvaisiais”, kurie nuskai
drins rimtus vadovų veidus . ir 
iššauks jaunųjų brolių ir sesių 
kikenimą.

Lauksime ir daugiau jūsų juokų 
receptų!

Red.

MINTYS APIE SKAUTAVIMĄ

...Brolio Gintaro Plačo prieš 10 
metų įkurta V. Krėvės draugovės 
popierizmo leidykla SKILTIS da
bar išsiplėtė ir apima visą tuntą.

...Lietuvaitės vis gražesnės ir 
gražesnės...

...Apsimoka dirbti su jaunesniais 
broliais, kai pastebi jų energiją, 
lietuvišką dvasią.

Brolis R. Rupinskas 
(dabartinis LSB Vyr.
Skautininko Pavad.)

Pirmas jūrų skautas:
- Koks geriausias būdas išmokyti 

mergaitę plaukti?
Antras jūrų skautas:
- Tai nėra lengvas dalykas. 

Pirma laikai ją už liemens ir tada...
Pirmas jūrų skautas:
- Ji yra mano sesuo.
Antras jūrų skautas:
- O, tai tik pastumk nuo kranto.

SKAUTAVIMAS YRA...

...“Peanut butter and jelly” 
pusryčiams, pietums ir vakarienei.

...plauti indus ir šluoti vadovo 
palapinę iki stovyklos pabaigos.

...kreivom akim komendantas, 
kuris visada šaukia “Lygiuot!”

...dvi kairės kojos stovyklos 
parade.

...kai, pabaigęs valgyti, savo 
lėkštėje surandi vabalą.

...užkimšti komendanto švilpuką 
kramtoma guma.

...smėlis dantų pastoje.

...užadyti prakiurusias kojines 
su “bubble gum”.

***

VILKIUKO ŽODYNAS 
SKAUTIŠKOJE KALBOJE

DULKIŲ DEBESIS - Bespor- 
tuojantis vilkiukas.

LAIŠKAS - Maisto sąrašas 
tėvams.

LAUKINIS ŠOKIS - Rytmetinė 
ceremonija užsidėjus kelnes, pilnas 
skruzdėlių.

PURVAS - Normalus vilkiukas.
RĖMĖJAS - Skauto tėvelis, 

kuris neturi laiko su skautais 
dirbti.

MĮSLĖS

Aš ne gėlelė, bet iš gėlelių, 
Aš ne lapelis, bet iš lapelių.

(Vainikas)

Susiūtas, bet ne drabužis,
Su lapais, bet ne medis, 
Ne žmogus, o viską pasakoja.

(Knyga)

30,7 412 3 7
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