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Mieloji Sese:

Bevartydama naujai gautą 
SKAUTŲ AIDĄ, nustebau pama
čiusi jame savo nuotrauką ir 
straipsnį apie mane su ypatinga 
antrašte. Dėkoju už taip gražiai, 
šiltai parašytą biografiją ir mano 
veiklos apibūdinimą.

Mane jaudinančiai nuteikė nau
jai suteiktas man titulas “Sesė 
Konsule”. Tuo titulu didžiuojuosi.

Su tikra pagarba,

Juzė Daužvardienė, 
Sesė Konsule

Miela Sese,

Skaučių Mąstymo Dienos proga 
mintys krypsta Jūsų linkui. Ačiū 
Jums už visą triūsą, pasišventimą 
ir neišmiegetas naktis redaguojant 
taip įdomų ir visuomet laukiamą 
SKAUTŲ AIDĄ.

Kartu siunčiame 50 dol., kad 
galėtumėte pratęsti užsienio skau
tų prenumeratas.

Linkime Jums sveikatos ir iš
tvermės Jūsų sunkiame ir dide
liame darbe.

Budime!

KERNAVĖS tunto 
skaučių vardu - 
s. fil. Ritonė Rudaitienė, 
tuntininkė

PADĖKA

JAV skautų-čių vadovams-ėms, 
klubų valdyboms ir visiems, kurie 
1977 metams užsakė SKAUTŲ 
AIDĄ ir apmokėjo mūsų prenu
meratos mokestį, visų skaitytojų 
pavedimu šiuo išreiškiamas nuo
širdus, broliškas-seseriškas AČIŪ!

Ypatinga skautiška padėka ati
tenka v.s. Petrui Moliui ir v.s. 
Česlovui Kiliuliui už jų brolišką su
pratimą mūsų rajono finansinės 
padėties, už rūpestį ir organiza

vimą JAV sesių ir brolių bei klubų 
užsakant mums SKAUTŲ AIDĄ. 
Tariu jiems didį ir brolišką ačiū.

Skaitydami SKAUTŲ AIDĄ, 
liekame širdyse ir mintyse kartu 
su Jumis!

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

SKAUTŲ AIDO RĖMĖJAI

GARBĖS
PRENUMERATOS - $10.00

V. Bacevičius, Cleveland, O.
A. Viknius, Australija
G. Taoras, Cleveland, 0.
A. Glodas, Worcester, Mass.
P. Molis, Shrewsbury, Mass.
A. Baliūnas, Cleveland, 0.
G. Juškėnas, Cleveland Hts., 0.
O. Siliūnienė, Chicago, Ill.
VI. Šniolis, Cleveland, 0.
A. Andrulionis, So. Boston, Mass.
K. Palčiauskas, St. Petersburg, 

Fla.
P. Kalvaitienė, So. Boston, Mass.
A. Muliolis, Euclid, 0.
V. Morkūnas, Toronto, Kanada
A. Samušis, Richmond Hill, N.Y.
B. J. Kliorė, St. Petersburg Beach, 
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Į PAVASARIO SAULĘ STIEBIASI JAUNAS DAIGELIS;

| DANGUM KOPIANČIĄ. SAULĘ KRYPSTA MŪSŲ 
ŽVILGSNIS;

L SAULĘ — MOTINĖLĘ TIESIAME RANKAS;

SAULĖS TAKU RIEDA VELYKINIAI MARGUČIAI...

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ VISIEMS 
SESĖMS IR BROLIAMS!

SVEIKINAME SESES SKAUTININKES, SUSKRIDUSIAS 
Į SKAUTI NINKIŲ SUVAŽIAVIMĄ CHICAGOJE.

SVEIKINAME DARBŠČIĄSIAS "VAIVOS RATO"
SESES — MENI NINKES, ATSIVEŽUSIAS SAVO 
KRUOPŠTAUS DARBO KRAITĮ —
LIETUVIŠKO MENO NUOSTABIĄJĄ VAIVORYKŠTĘ.

VISŲ JŪSŲ. DARBAS, TALKA IR KŪRYBA 
TEPALAIKO JAUNŲJŲ SESIŲ ŠIRDYSE GYVĄ 
LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS LIEPSNELĘ!

Chicago, 1977 m. kovo 25-27 d.d.

Prisikėlimo šventės proga 
nuoširdūs linkėjimai

Skautų Ado redakcijai, 
administracijai ir skaitytojams.

Chicagos skautininkių
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Naujų vadovų angažavimas ir 
veiklos atnaujinimas yra gyvybinė 
mūsų egzistencijos problema, atsi
randanti iš ryškėjančio pasyvumo, 
abejingumo. Problema plati, api
manti visą išeivijos bendruomenę.

Metams slenkant sustiprėjome 
ekonomiškai, tiek pavieniai asme
nys, tiek ir įvairios organizacijos. 
Tačiau ekonominis gerbūvis neat
nešė veiklos sustiprėjimo. Susilp- 
nėjome veikla, jos kokybe ir kie
kybe. Mūsų eilės praretėjo visuose 
lietuviško darbo baruose. Kodėl?

Ekonominis gerbūvis atima daug 
laiko. Visi teisinasi laiko stoka. 
Nuotolius sukūrėme dėl to ekono
minio gerbūvio, kurdamiesi kur 
kam geriau. Pagaliau dažnas gal
voja: “savo atlikau”. Tegul dabar 
jaunesni dirba.

Ar yra, ir ar turi teisės būti lie
tuviškos kovos fronte jaunimas ar 
senimas? Ar toks veikėjų grupavi
mas yra tikslus? Manau, kad ne. 
Veiklos baruose gali būti tik akty
vūs ir pasyvūs. Ne amžius lemia, 
bet noras ir pajėgumas. Todėl iš
pūsta viltis, kad dabar ateis jauni 
ir viską perėmę geriau padarys yra 
tik savęs apgaudinėjimas ir suda
rymas progos kai kuriems trauktis 
per anksti iš veiklos.

Jei priimtume mintį, kad lietu
viško darbo aktyvumui amžiaus 
ribų negali būti, tai kaip tada su
aktyvėti, kaip angažuoti vadovus 
darbui, kuris laukia žmonių. Pir
miausia — kai skelbiamės esą 
vadovais-vėmis, kai turime teisę 
nešioti uniformą, būti renkami 
aukštoms pareigoms ir kitus joms 
rinkti, kai turime teisę kalbėti išei- 
viškos skautijos vardu, turime 
teisę Sąjungos gerovę kreipti 
vienaip ar kitaip — turėtume, jau 
apie konkrečias pareigas nekalbė
dami, pirmiausiai patikrinti patys 
saVe:

— Ar esu naudingas ir padedu?
— Ar esu brolis kitam skautui ir 

draugas artimui?
— Ar esu paklusnus tėvams ir 

vyresnybei?
— Ar esu ištikimas Dievui ir 

Tėvynei? Ir taip toliau.
Tai mūsų pagrindai, ant kurių 

statomi organizaciniai reikalai. Tai 
dvasia, kurioje turėtų būti veikia
ma, dirbama, rašoma, diskutuo

jama, tariamasi. Be šito mes nie
kad neprogresuosime.

Mums būtina skautiškėti. Eida
mi ta linkme įveiksime bet kokias 
kliūtis, kurias dabar vadiname 
“sunkiomis problemomis”. Kas 
bando savo veiklą remti ne skau
tiškais pagrindais, tas nesupranta 
skautybės, kaip tokios, iš esmės ir, 
kad ir su gerais norais atėjęs, gali 
tik pakenkti.

Stovėdami ant stipraus skąutiš- 
ko pagrindo, grįšime prie idoaliz- 
mo, be kurio sunku įsipareigoti 
veiklai. Kokie gi šiandien yra tie 
gyvybiniai . įsipareigojimai? Pir
miausiai turėtume padėti draugo
vėms:

— perduoti skautybę savo pa
vyzdžiu ir įtaka;

— dalintis savo žiniomis su jau
nais draugininkais;

— rūpintis skiltininkais ir skilčių 
sistemos geru veikimu;

— siaurinti centrinius štabus, o 
juos didinti prie draugovių.

Mūsų sąjungos ateitis priklauso 
nuo to, kaip mes dabar sugebėsime 
padėti draugovėms, jas globoti, 
auginti, mokyti, būti vyresniais 
broliais ir sesėmis tų, kurie sudaro 
mūsų skautiškos šeimos pagrindą.

Tat uždavinys būtų — plačiausiu 
mastu padaryti taip, kad prie kiek
vienos draugovės, kaip tos drau
govės dalis, dirbtų bent du patyrę 
vadovai-vės ir su draugininku-ke, 
kurie šiuo metu yra dažniausiai iš 
jaunųjų tarpo, turėtų artimus ir 
nuolatinius ryšius. Čia siūloma 
sistema yra eilę metų išbandyta ir 
duoda gerus rezultatus.

Geresnės veiklos kokybės sie
kiant, reikėtų grįžti iš ramovių ir 
židinių į konkrečią talką skautiš
kam judėjimui. Antra — reikėtų 
sąjunginiu mastu skelbti naujų 
narių vajų, gal net varžybiniu 
būdu. Reikia prisiminti ir tai, kad 
tėvai, leisdami savo vaikus į drau
goves, pirmiausiai žiūri, kas toms 
draugovėms vadovauja ir stebi, 
kaip tie jų vaikai sueigose užima
mi. Užtai kai neapgalvotai skiriami 
per jauni nepatyrę vadovai-vės, 
užkertamas naujų narių verbavimo 
kelias. Nemaloni tėvų ar visuome
nės pastaba, kad skautų sueigos — 
tai tik laiko gaišinimas. Jei tokios 
pastabos virstų plačiau išsiplėtusia 
nuomone, ką gi bereikštų centrinių 
institucijų planai, posėdžiai ir 
pastangos?

Manau, kad svarstant veiklos 
pagyvinimo klausimą, būtų ir kito
kių siūlymų, kurie virstų gerais 
sprendimais. Mūsų tarpe yra daug 
ir įvairių — amžiaus, pasiruošimo, 
pajėgumo ir būdo atžvilgiais. Dėl 
to ir nuomonių Skirtumas kartais 
yra didesnis. Turėtume turėti gal
voje, kad tų nuorrionių lyginimas 
dar nėra skautavimas. Pranašump 
vienas prieš kitą rodymas dar nėr* 
vadovavimas. Kartais tarpusavio 
trintis neleidžia pažvelgti į reikalų 
esmę — nebėra laiko. Esmės pa
miršimas juo toliau, juo bus žalin- 
gesnis.

Siūlau veiklos atnaujinimą pra
dėti kiekvienam nuo savęs peržiū
rėjimo, galvojant, kad esi tiek nau
dingas, kiek padedi savo jaunes
niam broliui — sesei.

v.s. Č. Senkevičius
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ŠVENTAS KAZIMIERAS
1458.X.3- 1484.111.4

Šventas Kazimieras gyveno 
viduramžių ir humanizmo epochos 
sąvartoje. Kaip viduramžių riteris 
jis turėjo siekti ištikimybės, dos
numo, pagarbumo, asmeninio tau
rumo idealo. Humanizmo įtakoje 
jis puikiai mokėjo lotynų kalbą, 
buvo gerai išsilavinęs. Amžininkai 
jį vadino “puikiu, reto gabumo ir 
nuostabaus mokslumo jaunikai
čiu”, “labai protingu ir doru”, 
“šventu jaunuoliu”.

Šv. Kazimiero tėvas, Kazimieras 
Jogailaitis, jį ruošė valstybei val
dyti. Kai 13-os metų amžiaus sūnui 
Vengrijos sosto nepavyko pasiekti, 
tėvas jį skyrė Lietuvos Didžiajai 
Kunigaikštijai valdyti. Bet anais 
laikais nepagydoma liga - džiova 
per anksti nukirpo jo gyvenimo 
siūlą.

Šv. Kazimieras mirė Gardine, 
palaidotas Vilniuje. Jo palaikai 
sidabriniam karste ilsisi Vilniaus 
katedroje.

Adomo Varno paveikslas

GRAŽŪS VIENETŲ 
PAVADINIMAI

Praėjusių metų spalio mėn. 
Skautų Aidas buvo paskirtas Kali
fornijos skautams jų 25 metų su
kakčiai paminėti. Tikrai įdomus 
numeris. Daug atsiminimų, skau
tiškos veiklos, veteranų ir visų 
skautų-skaučių bendri džiaugsmai 
bei rūpesčiai atsispindi kiekvie
name puslapyje.

Tačiau aš atkreipiau dėmesį į 
skautų-skaučių vienetų pavadini
mus, kurie yra itin gražūs ir tinka
mai parinkti. Vieni vardai paimti iš 

istorijos, kiti yra mūsų vietovar
džiai ar asmenvardžiai. Kas tokius 
tinkamus ir gražius vardus pa
renka? Gal patys skautai, gal va
dovai, o gal tėvai ateina į pagalbą? 
Štai keli: Kuršių marios, Palanga, 
Birutė, Kunigaikštienė Gražina, 
Jūratė, Šatrijos Ragana, Dr. Basa
navičius, Darius-Girėnas, Gabija, 
Rambynas, Anykščių šilelis, Viltis, 
žvaigždynas, Pasakų šalis ir t.t.

Kilo mintis, kodėl yra vadinama 
kunigaikštiene Gražina, o Birutė 

ne? Gražina nėra mūsų istorinis 
asmuo. Tokios kunigaikštienės mes 
savo tautos istorijoje neturime. 
Vardas yra paimtas iš Adomo Mic
kevičiaus poemos, kuri yra para
šyta lenkų kalba. Muzikas J. Kar- 
navičius 1933 m. pagal tą poemą 
sukūrė operą. Gi kunigaikštienė 
Birutė yra mūsų istorinis asmuo. Ji 
buvo kunigaikščio Kęstučio žmona 
ir Vytauto Didžiojo motina. Todėl 
draugoves reikėtų pavadinti: Ku
nigaikštienės Birutės ir Gražinos.

Manau, kad ir kiti, skaitydami 
apie saulėtos Kalifornijos skautų- 
skaučių veikimą, atkreipė dėmesį į 
jų vienetų pavadinimus, kurie 
tikrai gali būti pavyzdžiu visiems.

S.G.
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SKAUTAS IŠTIKIMAS DIEVUI 
IR TĖVYNEI

Skautas yra Dievą tikįs. Neti
kinčio skauto nėra ir negali būti. 
Skautybė, kaip tarptautinis sąjū
dis, čia neišskiria vienos kurios 
nors religijos, tačiau įpareigoja 
Dievui ištikimybę esamoje religi
joje. Suprantama, kad su bedie
vybe, ateizmu, skautybė neturi 
nieko bendra. Iš Dievo turėjimo, 
meilės Jam ir dvasinio santykia
vimo eina skautybės DVASINĖ 
GALIA.

Skauto ištikimybė Dievui yra 
gyvenimiška, reali, ypač pasireikš
dama religine PRAKTIKA, kada 
vykdomi Dievo įsakymai ir religi
nės bendruomenės, organizacijos 
nurodymai. Veidmainingumas 
skautui svetimas, lygiai kaip ir 
tikinčiojo vaidinimas. Tikėjimas 
eina iš vidaus, iš įsitikinimo; blaš
kymasis, abejingumas ir pasyvu
mas yra pražūtingas ir skautybėje 
nepakenčiamas.

Gyvendamas žmogiškąjį gyve
nimą, skautas patiria eilę grėsmių, 
bandymų. Jų lygiai pateikia geras, 
sotus gyvenimas, lygiai sunkybės, 
kaip nesėkmės, nelaimės, ligos, 
karai. Čia labiausiai pavojingas su
smulkėjimas, materializmas, vedąs 
į DIEVO PRARADIMĄ. Tačiau 
skautas lieka visais atvejais tvir
tas, nepajudinamas, atkaklus pa
vojams ir Dievui ištikimas. Skau
tas neieško SVETIMŲ DIEVŲ.

Savo Tėvynei skautas yra tikras 
jos sūnus, kaip su ja organiškai 
suaugęs. Jis yra maitintas senosios 
žemės sultimis, sūpuotas gražiųjų 
dainų, pasakų, padavimų, ugdytas 
senomis savo tėvų tradicijomis. 
Kraujo ryšiai jungia jį ne tik su 
tėviške, bet ir su visa tos pačios 
kalbos, tų pačių papročių, tos pa
čios gimtosios žemės bendruo

mene - tauta, valstybe. Ir skauto 
ištikimybę Tėvynei apsprendžia 
ištikimybė savajai tautai, savajai 
valstybei, savajai kalbai, savo
sioms tautos tradicijoms, papro
čiams, apeigoms, tautosakai ir 
kitiems, visiems tautiečiams ben
driems, tautinio gyvenimo poreiš- 
kiams.

Ištikimybę Tėvynei grindžia 
TĖVYNĖS MEILĖ. Visa, kas yra 
sava, skautas ypač myli, brangina 
kiekvieną gimtosios žemės ver
tybę. Jam brangi ir istorija, kaip 
tėvų palikimas, ir dabarties tautos 
siekimai kovojant dėl šviesios 
ateities, dėl kultūros, dėl gerovės, 
dėl laisvės, dėl nepriklausomybės.

Skautas, būdamas ištikimas Tė
vynei, saugojasi nenukrypti į 
ŠOVINIZMĄ, kraštutinį ir apakusį 
savos tautos iškėlimą ir kitų nieki
nimą. Brangindamas savąją Tė
vynę, skautas lygiai vertina ir 
kitas tautas. Skautas šiuo atveju 
yra panašus į paukštelį, nešantį į 
savo lizdą po šapelį. Skautas sten
giasi įnešti gerųjų žmonijos verty
bių savo Tėvynės laimei, o taip pat 
ir atiduoti vertingą įnašą į bendrąjį 
žmonijos lobyną. Kaip paukšteliai, 
nurankioję žydinčiame sode ken
kėjus vabzdžius, džiaugsmingai 
skraido ar laimingi čiulba prie 
lizdų, gėrėdamiesi pavasario saule, 
taip ir skautai, dėdamiesi prie 
bendro žmonijos darbo, yra lai
mingi savo Tėvynėje, matydami 
šviečiančią tautų sugyvenimo ir 
taikos saulę.

Kiekviena tauta turi savo sie
kimų. Kaip tautos narys, skautas 
gyvybiškai jaučia tautos troški
mus, jais gyvena, yra įsipareigojęs 
vykdyti jos uždavinius.

s. Balys Vosylius

Lituanicos tunto Chicagoje 
koplytėlė Kaziuko mugei

J. Tamulaičio nuotr.
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NEIŠMOKTA MORZĖS 
ABĖCĖLĖ SUKLAIDINA

Maždaug prieš 40 metų Biržuo
se, berods Kęstučio skautų drau
govės egzaminų metu, perduoda
mą atvirą (nešifruotą, nepaslėptą) 
tekstą Morze: “mes be siūlų neiš- 
ausim” (palygink Morze /./.../'/ 
—.../.Į/.../../ir t.t.) visi kaip 
vienas priėmė “mes be Vilniaus 
nenurimsim” (palygink Morze 
---- ir 
t.t.).

Pirmas suabejojimas priėmimo 
tikslumu (ar raidė s... ar V...—) ir 
plačiai mūsų Tėvynėje skambėju
sio šūkio dalinis panašumas į per
duodamą tekstą suklaidino visus 
laikančius Morzės egzaminus.

APIE PENKINĮ ŠIFRĄ

Šia proga prisiminkime Lietu
voje plačiai naudotą vieną moko
mąjį šifrą (kodą) bene “penkinių” 
vadintą. Štai kaip juo pasinaudoti.

1) Paimkime atvirą tekstą, pa
vyzdžiui: 1918 metais Vilniuje 
Petras Jurgėla įkūrė skautus.

2) Suskaičiuokime kiek šiame 
pranešime (tekste) yra ženklų, t.y., 
raidžių ir skaičių. Be to, suskai
čiuokime žodžių tarpus. Randame, 
jog yra 43 ženklai ir 6 žodžių 
tarpai.

Kad atskirtume vieną žodį nuo 
.kito, į žodžių tarpus vėliau įdėsime 
po raidę X (ši raidė mums pato
giausia, nes ji nenaudojama lietu
viškame raidyne).

Šiam pranešimui pasiųsti reikia 
iš viso 49 ženklų (43 raidės ir skai
čiai + 6 žodžių tarpai). Kadangi 

mūsų pasirinktas šifras (kodas) yra 
“penkinis” (reiškiąs, kad visą 
tekstą perdavimui turime suskirs
tyti į grupes po 5 ženklus kiekvie
noje grupėje, tad viso mūsų per
duodamo teksto ženklų skaičius 
turėtų dalytis iš 5-kių, dėl to pridė
kime teksto gale dar vieną mūsų 
atveju nieko nereiškiančią raidę X. 
Gausime viso 50 ženklų.

PASTABA: kiekvienu atveju 
galime pridėti neribotą skaičių X 
raidžių, kad tik visas pranešimo 
ženklų skaičius dalytųsi iš 5-kių.

3) Suskirstę 50 ženklų į grupes 
po 5 ženklus kiekvienoje gausime 
10 grupių, kurias dėl savotiško 
surašymo būdo - panašumo į stul
pelius - ir vadiname stulpeliais 
(žiūrėk tuoj po pastabų sekančią 
lentelę!)

Perrašykime mums duotą atvirą 
tekstą į 10 stulpelių (palikdami 
didesnius tarp jų tarpus).

PASTABOS:

a) kad būtų lengviau perduoti ar 
priimti, nenaudokime lietuviškame 
raidyne vartojamų ė, į, ū ir t.t., 
vartokime tik “pagrindines” raides 
(kaip amerikiečių rašomoje maši
nėlėje),

b) taip pat būtinai vartokime tik 
mažąsias raides, tuo būdu nesu
maišysime skaičiaus 1 (vienas) su 
raide i, 0 (nulio) su raide o; atsi
minkime, jog raidė o, kaip gaidelio 
ka-ka-ri-koo, turi skiauturėlę, vi
sada!

4) Dabar perrašykime rodyklės 
kryptimi (žemyn) stulpeliais rašytą 
pranešimą:

lsxre-9xpgx-lvees-
8itlk-xlraa-mnaxu-
eisit-tuxku-ajjus-
i e u r x

Ir štai šifruotas (ne atviras) 
tekstas, parengtas perdavimui! 
Jame yra išjungtos visokios į klai
dą vedančios “pagundos“, priima
mų raidžių bei skaičių įspėjimo bei 
pataisymo galimybės. Be to, var
tojant šį ar kitą kodą, bus užkirsta 
galimybė pašaliečiams lengvai 
perskaityti mūsų pratybų metu 
perduodamus pranešimus.

Bemokant seses ir brolius signa
lizacijos bei šifravimo, teko paste
bėti, jog mūsų sesės yra ypač geros 
mokinės, pamėgusios tokius šif
ruotus pranešimus (ar laiškelius!).

Brolis Jonas

DARBELIS 
PAUKŠTYTĖMS 
IRŪDRYTĖMS

SIŪLINIAI ŽMOGIUKAI

Ant nedidelės kartono lentelės 
apsukti keliolika eilių spalvoto sto
resnio siūlo. Nuimti nuo lentelės. 
Viename gale užrišti su tuo pačiu 
siūlu šiek tiek nuo viršaus. Tai - 
galva. Dar kartą tą patį pakartoti, 
tik dabar abiejuose galuose užrišti - 
rankos. Rankas prakišame po 
galva, užrišame liemenį. Jei da
rome mergaitę, aplyginame siūlus 
ir taip paliekame. Jei berniuką, tai 
nuo liemens padaliname siūlus į 2 
lygias dalis ir užrišame kojas.

Stovykloje pasidarytais žmogiu
kais paukštytės pasipuošė savo 
stovyklines kepuraites.

v.s. J. Mikutaitienė

MĮSLĖ

Ateina viešnia, suvalgo svečia,.

(seSoius eąsdjĮąsi ‘bjbsba euTaąy)
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RUPŪŽĖS
Pavasarį mūsų trobos priesta- 

čiuko šiaurinėje pusėje staigiai, 
nežinia iš kur, atsiranda didelė 
rupūžė. Taip atsitinka jau daug 
metų, ir mes viešnią paprastai 
sveikiname prakalbėle.

Rupūžė nieko neatsako, bet kai 
randame ją besivėsinančią mūsų 
jai pastatytame vandens dubenėly, 
spėjame, kad esame pripažinti 
bičiuliais. t

Ar mūsų rupūžė vis toji pati? 
Turime rimtų priežasčių galvoti, 
kad taip: viena, rupūžė gali ilgai 
gyventi (sakoma, 36 ir net daugiau 
metų); antra, amerikinė rupūžė 
garsi tuo, kad moka rasti kelią 
namo. Nuvežta net mylią, žmogui 
nesuprantamu būdu vėl sugeba 
grįžti į seną vietą.

Jei ir būtume pažymėję “savo” 
rupūžę oranžinių dažų taškeliu, 
taškelis galėjo dingti jai “neriantis 
iš kailio”.

Rupūžių kilmė ta pati, kaip 
varlių. Paprastai kurkulų kaspinai 
paliekami ant augalų kokio nors 
prūdo, bet yra rupūžių, kurios 
nešioja kaspinus apvyniotus apie 
kojas ir už 2-3 savaičių grįžta į 
vandenį, kur bužungalviai išsirita. 
Viena rupūžė gali palikti 7.000 
kiaušinėlių, bet daug jų pakliūna 
priešams ir daug miršta prūdui iš- 
džiūstant.

Pagaliau rupūžiukai iššliaužia į 
krantą, bet visiškai subręsta tik už 
2-3 metų. Yra rupūžių, kurios ne
šioja jauniklius ant nugaros.

Rupūžė turi karpotą, raukšlėtą 
odą, nedailias kojas. Iš tolo ji pa
naši į akmenį, žemę, kas jai padeda 
slėptis.

Rupūžė nerangesnė už varlę: 
lėtai juda, blogai bėga (tačiau viena 
rūšis bėga visom keturiom kojom 
pelės greičiu!), sunkiai plaukia. 
Todėl ja '■ žn;u ištinka nelaimės 
keliuose r priešai ją daugiau 
vargina

Išsigandusios rupūžės visaip
reaguoja: prakaituoja šlykščių, net 
nuodingu skysčiu, arba putomis; 
įtraukia galvą, išsipučia arba 
bando atsistoti ant ištiestų kojų ir 
šokti į priešą. Atrodo, kad norėtų jį 
pastumti. Verkšlena kaip vaikas.

Šuo, paėmęs rupūžę į burną, 
dažnai ją greitai paleidžia dėl ne
skanaus skysčio ir kvapo. Didžioji 
rupūžė Amerikos pietų valstijose 
tokia nuodinga, kad šunys ir kiti ją 
puolę žvėrys žūsta.

Rupūžės, nors ir moka zyžti ir 
kvarkti, laikosi vienišos, ir pavasa
rio koncertus ruošti palieka var
lėms.

Neteisybė, kad rupūžė gali ilgus 
metus badauti, bet ji gali ilgokai 
ištverti neesdama. Savo ilgu liežu
viu rupūžė gaudo kirmėles, kandis, 
vikšrus, sraiges ir net širšes! 
Dieną ji paprastai laikosi ramiai ir 
pagyvėja į vakarą. Lietingam orui 
esant medžioja taip pat anksti rytą 
ir prietemoj.

Tokia savo veikla rupūžė žmo
gui, ypač daržininkui, labai nau
dinga. Mūsų įprastas pasišlykštė
jimas ja yra tikrai prietaringas. 
Todėl, sutikus rupūžę kur nors, 
siūlau ją pasveikinti ir nueiti savo 
keliais.

P.P.

Chicagos skautu-čių Kaziuko 
mugės darbai.

J. Tamulaičio nuotr.
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Išėjo šešėliai 
Žmonių ir medžių, 
Ir nepaklausė nieks 
- Kodėl?

0 lietus plovė 
Žiemos peizažą, 
Drėgme kvepėjo 
Užmiršti takai...

Paskutinio
Žiemos vakaro vėsa 
Alsavo
Tirpstantys šešėliai.

Velykiniame laiške iš Lietuvos 
buvo įdėtas ir šis pavasariu kve
piantis eilėraštis, parašytas jaunos 
lietuvaitės iš Kauno.

Atsklido klyksmas iš toli 
Ir supratau -
- Į mano širdį atsimušę 
Tirpsta žiemos paukščiai,

Skelbdami 
Pavasario 
Svajonių 
Pradžią...

v.s. si. T. Gudelytės piešinys

VASARIO 16-TOSIOS PROGA 
APDOVANOTI IR PAKELTI į 
SKAUTININKU LAIPSNIUS

APDOVANOTI:

LELIJOS ORDINU - 
s. Danutė Keršienė - Torontas

ORDINU UŽ NUOPELNUS SU 
RĖMĖJO KASPINU - 
p. Juozas Kapočius - Bostonas

PAKELTI:

Į VYR. SKAUTININKO
LAIPSNĮ -
s. fil. Irena Kairytė - Čikaga
s. fil. Vytautas Mikėnas - Čikaga

Į SKAUTININKO LAIPSNĮ - 
ps. Henrikas Antanaitis -

Australija 

ps. fil. Vytautas Germanas - Čikaga 
ps. fil. Ona Kotovienė - Čikaga 
ps. Albinas Pocius - Australija 
ps. fil. Tomas Remeikis - Čikaga 
ps. fil. Virginija Sabaliūnaitė-

Remienė - Čikaga

Į PASKAUTININKIO LAIPSNĮ - 
v.sl. t.n. Dalia Eidukaitė - Čikaga 
v.si. L. Gražulis - Bostonas 
v.sl. Dalė Gotceitienė - Čikaga 
fil. Loreta Grybauskaitė - Čikaga 
v.sl. fil. Lidija Jadviršytė - Čikaga 
f.sl. fil. D. Jurkšaitytė - Torontas 
v.sl. Dina Gelažiūtė-Kizlauskienė -

Čikaga
fil. Alfredas Kiemaitis - Čikaga 

fil. Irena Srugytė-KIeinaitienė -
Čikaga

v.sl. fil. Danguolė Kviklytė - Čikaga 
v.s. Audronė Miglinaitė - Čikaga 
v.s. fil. Jūratė Eidukaitė-Okura -

Čikaga
s.v.v.sl. J. Orentas - Detroitas 
v.sl. Audronė Pavilčiūtė - Čikaga 
v.sl. fil. Jūratė Pažėraitė-

Venckienė - Los Angeles 
senj. v.sl. Tomas Remys - Čikaga 
v.sl. fil. Julija Sakalauskaitė-

Žukauskienė - Čikaga
s.v.v.sl. R. Savickas - Detroitas 
v.sk. Eugenija Bacevičienė -

Brazilija
fil. Vacys Garbonkus - Čikaga

Visus apdovanotuosius ir pakel
tuosius į skautininkų laipsnius 
sveikinu ir linkiu darbingų metų 
mūsų organizacijoje.

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė, 
LSS Tarybos Pirmininkė
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BRIEDŽIŲ SKILTIES SUEIGA
Prie kiemo vartų juodu pasitiko 

skiltininkas Vytas.
- Budėk! - pasveikino juos Vytas.
- Vis budžiu! - atsakė šie.
- Ar nepavėlavom? - užklausė 

Linas.
- Ne! Dar kelios minutės iki še

šių. Visi kiti anksčiau susirinko, 
kad turėtų laiko pasportuoti. Na, 
eime! - pasakė Vytas, įvesdamas 
abu į kiemą.

Kieme buvo įtaisytos gimnasti
kos kartys, ant kurių linksmai šū
kaudami karstėsi skautukai, o du 
mėtė lankelius.

- Broliai, į vidų! - užkomandavo 
Vytas, ir bematant visi subėgo į 
būstinę ir išsirikiavo į eilę.

- Laisvai, broliai! Visi susėskit 
ant kilimo. Šiandien praleisime 
oficialiąją sueigos dalį, nes sukvie
čiau jus pasiruošti būsimai sto
vyklai. Džiaugiuosi, kad visi 
aštuoni, kitaip sakant, visa mūsų 
skiltis susirinko.

Susisėdo visi ratu, o jų viduryje - 
skiltininkas Vytas. Jis pradėjo tos 
dienos sueigą raštu paruoštu pa
šnekesiu. Tarpais pažvelgdamas į 
popierių, ėmė kalbėti:

- Mieli broliai briedžiai! Aš ma
nau, kad visi gerai prisimenate 
pernykštę stovyklą Rako miške. 
Mūsų skilčiai nesisekė laužo pro
gramose. Praeitą vasarą mes ne
pasižymėjome. šiemet turime 
pirmauti - pasižymėti tvarkin
gumu, drausmingumu, o laužuose - 
pralenkti visus. Nuo žilos senovės 
briedis buvo Lietuvos girių kara
lius. Todėl mes, visi aštuoni skau
tai, jo vardu pasivadinę, turime iš
kelti mūsų skilties vardą - tapti 
pasižymėjusia skiltimi.

- Bet kaip? Kokiu būdu? - pa
klausė jauniausias briedis Alius.

- Mes galime palapinėje puikiau
siai susitvarkyti, laiku atsikelti, 
bet lauže pirmauti bus labai sunku. 
Aš galvoju, kad neįmanoma! - pra
bilo briedis Jonas.

- O aš manau, jei dabar susitarę 
paruošime laužams pasirodymus, 
tai ir laimėsime Šarūno draugovėje 

geriausios skilties vardą, - pasakė 
Vytas.

- Ir aš taip galvoju, - pritarė 
Linas.

- Tai bandykim, - įsiterpė Alius.
- Aš jau laužams šį tą sugalvojau 

ir kai ką įdomaus jums parodysiu. 
Praeitą sekmadienį buvau su tė
vais miške ir netikėtai radau įdomų 
daiktą. Tuoj jums jį atnešiu.

Tai pasakęs, Vytas pasikėlė ir iš 
po lentynos ištraukė storą šaką. Ją 
prisidėjęs prie kaktos, paklausė:

- Ką jums primena ta šaka?
- Briedžio ragus, - sušuko visi 

vienbalsiai.
- Puiku! Ir aš taip galvoju. Turė

dami ragus, pabandysime insceni
zuoti pasaką apie paslaptingą tvir- 
taragį briedį, kurią praeitą šešta
dienį lituanistinėje mokykloje 
mums mokytoja skaitė. Ar sutin
kate?

- Sutinkam! - sušuko visi links
mai.

- Gerai. Kas papasakos labai su
trumpintą tos įdomios pasakos 
turinį?

- Aš, - pasisiūlė Jonas, - Vieną 
kartą, o tai buvo labai seniai, kry
žiuočiai tankioje girioje užpuolė 
riešutaujančius lietuvių vaikus. O 
narsūs dr stiprūs buvo tais laikais 
lietuviai. Buvo vadinami milžinais. 
Ir jų vaikai ne lepšiai, o drąsūs 
buvo. Kryžiuočiai norėjo sugaudyti 
vaikus ir nusivežti į nelaisvę, bet 
lietuviukai gynėsi, mušėsi. Maty
dami, kad negalės nugalėti kry
žiuočių, ėmė šauktis galingiausio 
dievaičio Perkūno pagalbos:

- Perkūne, dievaiti, gelbėk, 
padėk!

Ir staiga ties jais atsirado di
džiuliais ragais briedis. Jis puolė 
priešus, nudurdamas visus. Vaikai 
išliko gyvi ir nustebę klausinėjo:

- Kas tu esi, briedi tvirtaragi?
- Esu narsaus lietuvio kario dva

sia, kuris, gindamas nuo priešų 
tėvų žemę, žuvo, - atsakė briedis ir 
staiga dingo.

- O, kaip įdomu! - pratarė tyliai 
Vidas.

- Įdomi pasaka. Bet kaip jums 
atrodo, ar sugebėsime ją atvaiz
duoti, ar pajėgsime pasiruošti pa
sirodymui lauže? - užklausė Vytas.

- Pabandykime,- - pasiūlė Linas.
- Gerai. Aš parašysiu žodžius ir 

už trijų dienų visiems vaidintojams 
įteiksiu. Su mano mamos pagalba 
padarysime briedžiui drabužius. 
Jau prie turimų ragų yra pride
rinta kepurė. Keturi iš jūsų būsite 
kryžiuočiai. Va, jūs, - parodė į 
greta sėdinčius. - Jūs patys pasi
žiūrėkite Lietuvos istorijos kny- 
gon - ten yra kryžiuočio piešinys. 
Bus visai nesunku pasidaryti iš 
paklodės baltą apsiaustą su juodu 
kryžiumi, iš kartono - šalmą, o vie
toj kardo paimsite lazdą. Trys iš 
mūsų bus riešutautojai, o aš būsiu 
briedis. Ar sutinkate?

- Sutinkam! - šaukė visi paten
kinti.

- 0 gal dar kas iš jūsų turi ką 
įdomaus ar juokingo numatęs ar 
sugalvojęs? - paklausė Linas.

Tuo metu palangėje sučirškėjo 
susipešę žvirbliai, o iš medžio pasi
girdo varnėno švilpavimas.

Linas prisiminė, kaip mokykloje 
Vidas pamėgdžiojo paukščius, ir 
linksmai sušuko:

- Mes dar galime parodyti lauže 
daugiabalsį paukštį. Iš jo čiulbė
jimo laužo dalyviai turėtų atspėti 
paukščio vardą. - Mūsų skiltyje yra 
brolis Vidas - paukščių balsų pa
mėgdžiotojas.

- Pirmą kartą girdžiu. Tai nau
jiena. Ar tikrai, Vidai? - paklausė 
Vytas.

- Taip. Bet kažin, ar išdrįsiu. Ten 
prie laužo bus labai daug skautų, o 
gal ir jų tėvų.

- Et, neprasimanyk! Nesi bailys. 
Pabandyk dabar.

Vidas sučirškė labai panašiai, 
kaip tik ką čirškėjo susipešę žvirb
liai, ir tuoj pat ėmė švilpauti var
nėno balsu.

Visi ėmė ploti ir šaukti.
- Kaip tikras varnėnas! Puiku!
Vidui nutilus, visi nutarė, kad jis 

turėsiąs būti rojaus daugiabalsiu 
paukščiu. Jam čiulbant ar giedant, 
bus duotas laužo uždavinys atspėti 
paukščio vardą. Neatspėjusiam už 
bausmę bus įsakoma padainuoti
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skautišką dainą. Laimėjusysis gaus 
briedžių skilties dovaną - Rako 
miško kankorėžį.

- Tik tu, Vidai, turi pasidaryti 
įvairiaspalvius sparnus ir snapą.

- Aš manau, kad man mama ar 
sesuo padės.

- Būtų įdomiau, jeigu pats sugal
votum ir pasigamintum, - pasakė 
Vytas.

- Gerai, pabandysiu pasidaryti. 
Tik gal tegu Linas bus aprengtas 
paukščiu. Jis drąsesnis. Galės bė
gioti ir skraidyti, o aš, kai reikės, 
giedosiu ir čiulbėsiu įvairių paukš
čių balsais. Aš pirmą kartą stovyk
lausiu, tai neturiu drąsos. Gal iš 
manęs visi juoksis; dar gali paukš
čiu praminti. Sutik, Linai, - prašė 
susirūpinęs Vidas.

- Apsiramink, Vidai! Niekas 
tavęs neišjuoks. Visi stebėsis ir 
džiaugsis, nes labai retai tepasi
taiko, kad kas sugebėtų taip, kaip 
tu, pamėgdžioti paukščių giedo
jimą, suramino draugą Linas.

- Drąsos, broli! Netinka skautui 
bailiu būti. Juk nesi kiškis, o brie
dis! Pasidaryk, kas reikalinga, ir, 
pabuvęs rojaus daugiabalsiu paukš
čiu, padėsi mūsų skilčiai pagarsėti. 
Laiko dar turime dvi su puse sa
vaitės - tai puikiai pasiruoši, - kal
bėjo skiltininkas Vytas.

Ir vėl visi plojo, pritardami jo 
žodžiams.

Vidas turėjo sutikti. Sueigai bai
giantis, Vytas padalijo visiems 
mašinėle atspausdintą stovyklavi
mui reikalingų daiktų sąrašą. Vi
siems vienbalsiai nutarus išmokti 
gerai vaidinimo žodžius, o repeti
ciją padaryti jau stovykloje, brie
džiai išsiskirstė.

Šis apsakymas paimtas iš nese
niai pasirodžiusios V. Frankienės- 
Vaitkevičienės premijuotos apysa
kos jaunimui “Du draugai”.

Aušros Vartų tunto talkos būre
lis prie savo pagamintų eksponatų. 
I-je eil. iš k. i deš. sėdi: M. Gotcei- 
tienė, L. Klimienė, A. Izokaitienė, 
A. Ramanauskienė, J. Šležienė.

Il-je eil.: N. Kalvaitienė, J. Mi- 
kutaitienė, J. Stirbienė ir būrelio 
vadovė v.s. Br. Variakojienė.

R. Jelionytės nuotr.

DARBŠČIŲ RANKELIŲ -
DAILŪS DARBELIAI

Jau keliolika metų Chicagoje 
Aušros Vartų tuntui rankdarbiais 
talkina ištvermingai betriūsiančių 
sesių būrelis, pasivadinęs talkos 
būreliu. Kas trečiadienį susibėgu
sios darbščiosios sesės (yra jų 
tarpe ir neskaučių) Kaziuko mugės 
nuotaikomis jau ima gyventi, be- 
ruošdamos naujus eksponatus. 
Mugei pasibaigus, reikia ruoštis 
tautybių festivaliui, ir taip ratu 
sukasi metų rodyklė.

Tyliai ir ramiai vyksta būrelio 
darbo sueigos. Darbo vaisiai - pui
kiais rankdarbiais apkrauti mugių 
stalai.

Apie šias darbo sueigas humoru 
paspalvintais sakiniais pasakoja 
būrelio vadovė v.s. Br. Variako
jienė:

- Per ilgus būrelyje metus kiek 
daug darbo padaryta! Audėm 
lėlėm sijonus, varstėm takelius ir 
priejuostėles, siuvinėjom ir po 
lėkštėmis lietuviškais raštais stal
tiesėles dejom. 0 kiek pagalvėlių, 
kiek pajacų!.. Juokias jų akys, 
šypsosi lūpos, į juos bežiūrint kyla 
mūs ūpas! Smagu žiūrėti, kai mūsų 
prekės nuo stalų pranyksta ir jų 
vietoj pinigėliai dygsta, kurių 
mums vis negana, nes vasarą mūsų 
skautų laukia Rako stovykla.

Ne vien sesės į mugės talką 
skubėjo - net ir visai pašalinės, 
geraširdės ponios dirbti mums pa
dėjo.
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Keičiasi laikai, keičiasi ir būrelio 
darbininkių veidai: vienos išva
žiuoti turėjo, kitos toliau dirbti 
negalėjo ar nenorėjo. Per trylika 
darbo metų septynių tuntininkių 
buvom globojamos: daug iš jų pa- 
tyrėm nuoširdumo ir mums už 
mūsų triūsą dėkingumo.

***

Šios darbščiosios sesės ir jų 
talkininkės ponios: L. Klimienė, J. 
Šležienė, N. Kalvaitienė, M. 
Gotceitienė ir J. Stirbienė išdirbo 
būrelyje po keletą metų, o pasto
viosios sesės - būrelio branduolys - 
yra paaukojusios gausybę darbo 
valandų: v.s. J. Mikutaitienė dirba 
jau 14 m., v.s. Br. Variakojienė - 
13 m., A. Ramanauskienė - 12 m., 
vyr. sk. A. Izokaitienė - 6 m., s. J. 
Laučienė - 5 m.

Būrelio vadovė ir darbų planuo
toja trylika metų išbuvo v.s. Br. 
Variakojienė, nepaprasto darbš
tumo moteris. Ji ne tik puiki rank
darbių atlikėja, bet ir rimuotu žo
džiu mintis reikšti geba.

Naujosios būrelio vadovės - A. 
Izokaitienė ir J. Šležienė - planuos 
rankdarbių gamybą ateinančioms 
mugėms, tautybių festivaliams.

Štai kur mūsų tuntų stiprybė - 
našus ir naudingas talkos darbas. 
Valio auksinėms rankoms!

sj
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Jau daug metų, kai šios sesės 
Kaziuko mugių šeimininkės - rū
pestingai ir gardžiai vaišina Hart
fordo mugės lankytojus.

Iš k. į deš.: D. Banevičienė, Br. 
Zdanienė, Gr. Aleksandravičienė ir 
D. Brazdžionienė.

Z/ Toronto jūrų skaučių Jūratės 
laivo sesės prekiauja Kaziuko mu
gėje. B. Tarvydo nuotr.

?>/ Clevelando vilkiukų Kęstučio 
dr-vės globėjos p. G. Kijauskienė, 
G. Kempė ir E. Janavičiūtė dailina 
medžio drožinius šių metų Kaziuko 
mugei.

V. Bacevičiaus nuotr.

ąJ Clevelando Mindaugo dr-vės 
skautai vyčiai kandidatai nepasi
duoda vyresniesiems vadovams.

Iš k. į deš.: G. Mačys, A. Urbai- 
tis, L. Nasvytis, L. Johansonas. 
Stovi sk. vytis A. Mainelis.

V. Bacevičiaus nuotr.

b/ Ir senieji lietuviškosios skautijos 
veteranai - v.s. V. Šenbergas (kai
rėje) ir v.s. V. Civinskas (dešinėje)- 
gelbsti Kaziuko mugės darbuose.

V. Bacevičiaus nuotr.

6/ Baravykas - Tomas Kiliulis - 
sako Ūmėdaitei:

- Jei madas visas sekiosi, kaip gi 
vyrą tu dabosi?..

A. Dilbienės nuotr.
7/ “Grybų karo" autorė ir režisorė 
v.s. P. Kalvaitienė gauna iš Palie
pęs dovaną - grybų lėkštę.

Bostono Kaziuko mugė.
A. Dilbienės nuotr.

8/ VS v.s. I. Kerelienė, atidariusi 
Bostone Kaziuko mugę, gauna 
dovanų muginuką.

A. Dilbienės nuotr.
9/ Tos mūs seselės darbininkėlės...

Skaučių stalas New Yorko Ka
ziuko mugėje.

10/Vilkų ola. Kur? Atrodo, po- 
’ žemy!..

New Yorko Kaziuko mugė.

12



JŪRININKU IŠMONĖS

GREITIS IR ATSTUMAS

Logas yra prietaisas greičiui ar 
nueitam keliui matuoti. Papras
čiausias logas yra medžio gabalas 
ant siūlo, kurį išmetus už borto, 
žiūrima, per kiek laiko jis pra
plauks laivo ilgį.

Olandų logą sudaro trikampė 
plūdė ir tam tikro ilgio lynas. Grei
tis apskaičiuojamas iš laiko, per 
kurį išeina už borto žinomo ilgio 
lynas.

Motorlaiviai turi įtaisų, vadi

rodyklė

Hidrostatiniai togai

trumpi sparneliai, o kitas galas su
jungtas su mechanizmu, parodan
čiu greitį ir nueitą kelią. Patobu
linto mechaninio logo sparneliai 
būna pritvirtinti prie laivo dugno.

Elektroninio logo 
rodyklė ir tekininis 
ratukas

r'4 z
■> ■

, ° w
2

a, • ..
u/ knots 12 X
■ ■ . Ir-

ugė

Borto logas

Olandų 
logas

14

Elektroninis 
logas. 
Greitis ir 
atstumas 
nustatomas 
iš ilgės 
atsilenkimo. 

namą tachometru, kuris parodo 
variklio veleno apsisukimų skaičių 
per minutę. Tas įtaisas padeda nu
statyti greitį ir nueitą kelią. Mo
torlaivis praplaukia visokiais grei
čiais atmatuotą jūrmylę.

Turint tachometro davinius, nu
brėžiama kreivė, kuri parodo koks 
prie tam tikro apsisukimo skai
čiaus yra motorlaivio greitis. Jei 
plaukiama tam tikrą laiko tarpą 
žinomu greičiu, tai iš tų davinių 
galime apskaičiuoti atstumą.

Patentinį logą sudaro ilgas 
lynas, kurio viename gale yra

Atstumui matuoti 
skaitiklis

Patentinis 
logas

Pitot 
vamzdis

Mechaninis logas
A - prijungiamas prie laivo 

dugno. B - prie laivo durkio (už
pakalio).
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Mechaninių logų neigiama savybė 
yra ta, kad ant sparnelių užsika
bina žolės.

Paprasčiausias hidrostatinis lo- 
gas yra užlenktu galu vamzdis su 
padalinimais į mazgus. Norint iš
matuoti greiti, vamzdis įkišamas į 
vandenį ir stebima, iki kokio pada
linimo vanduo pakyla. Tobulesni 
hidrostatiniai logai turi Pitot 
vamzdį su rodykle, pastoviai pri
tvirtintą prie laivo liemens.

Palyginamai tikslų greitį ir nuo
tolį duoda logas, padarytas iš atgal 
palenktos metalinės ilgės (lazde
lės), iškištos pro laivo dugną. Ju
dant pirmyn, ilgė lenkiasi, ir tas 
atsilenkimas su elektroninės siste
mos pagalba paverčiamas į mazgus 
ir jūrmyles.

Kitas elektroninis greičio mata
vimo logas sudarytas iš tekininio 
ratuko ir elektroninės sistemos, 
kuri perduoda elektros pulsus į 
rodyklę. Dažniausiai, nuotolio 
matavimui reikia prijungti papil
domą skaitiklį.

Doppler’io logas padarytas pagal 
to paties vardo efektą, kuris nu
rodo, kad virpėjimų dažnumas kei
čiasi, kai tų virpėjimų šaltinis bei 
stebėtojas tolsta ar artėja vienas 
ryšium su antru.

Elektromagnetinis logas dau
giau tinka vartoti jūroje, nes van
duo, turįs daugiau ištirpusių 
druskų, yra geresnis elektros sro
vės laidininkas. Šių logų magneti
niam laukui slenkant per laidinin
ką, atsiranda elektros voltažas, 
kuris yra tiesiog proporcingas 
greičiui, ir matuojamas laivo dugne 
įtaisytų dviejų elektrodų.

Tachometrai matuoja variklio 
veleno apsisukimų skaičių per mi
nutę, ir iš to nustatomas greitis.

Skirtumas tarp logų, vartojamų 
buriniuose ir motoriniuose lai
vuose, yra logų jautrumas. Buri
niuose laivuose logai turi pajėgti 
matuoti ir mažą greitį.

j.v.s. B. Stundžia

KODĖL SKILČIŲ SISTEMA?

1907 metais išgarsėjęs anglų 
generolas su-20 berniukų persikėlė 
į nedidelę salą netoli Anglijos 
krantų dviejų savaičių stovyklai.

Dalis berniukų buvo generolo 
kariškųjų draugų sūnūs, kiti - ne
tolimų miestų Poole ir Bourne
mouth gyventojai.

Berniukus generolas suskirstė į 
4 grupes, kurias pavadino skiltimis 
(patrols) - ir vadinosi Vilkais, Jau
čiais, Juodvarniais ir Kuolingom 
(čiurliais - curlews, Numenius 
aquaticus).

Skiltys statė lapines, rišo maz
gus, kūrė laužus, virė, skynėsi 
kelią nežinomoj vietoj, stebėjo 
smulkmenas, selino, sekė pėdsakus 
ir ženklus, mokėsi pirmosios pa
galbos ir gilinosi į gyvulių bei 
augalų gyvenimą.

Vakarais visi sėdėjo prie laužo ir 
klausėsi generolo pasakojimų ne 
vien apie savo patyrimus Indijoje 
ir Afrikoje, bet ir apie žinomus 
vyrus praeityje, jų narsumą, 
drąsą, ištikimybę ir savęs išsiža
dėjimą.

Jaunimas puikiai leido laiką, 
tačiau generolui stovykla buvo 
daugiau kaip maloni iškyla: jis 
stengėsi praktiškai išbandyti su
galvotą schemą, kuria berniukai 
galėtų domėtis ir kuri padėtų jiems 
tapti geresniais vyrais. To būtinai 
reikėjo prieš skelbiant jo idėją 
viešai.

Stovyklos eksperimentas visiš
kai patenkino generolą.

“Mūsų pasisekimo paslaptis”, 
rašė jis po stovyklos, “buvo skilčių 
sudarymas. Kiekvienos skilties 
vadovui buvo patikėta visiška at
sakomybė už jo skilties elgesį sto
vykloje ir gamtoje. Skiltis buvo 
vienetas, kuris kartu dirbo ir žaidė. 
Kiekviena skiltis stovyklavo atski
roj vietoj. Buvo pasitikėta ber
niukų garbe, kad jie atliks skirtą 
jiems uždavinį”.

-dfclttU-
Jis tęsė:
“Nors tikėjausi, kad berniukai 

entuziastingai stengsis, buvau nu
stebintas, kaip viskas veikė jų 
būdą, ką galima buvo pastebėti net 
per tas kelias užsiėmimų dienas. 
Nepasitikėjau vien savo stebėji
mais, bet ir berniukų tėvai tai pa
tvirtino ir, tarp kitko, davė man 
keletą labai naudingų minčių iš 
savo taško. Kad berniukams buvo 
smagu, matyti iš laiškų, gautų iš 
jų, ir iš jų didelio noro vėl stovyk
lauti ateinančią vasarą”.

Atlikęs bandomąją stovyklą, 
generolas sėdosi baigti pradėtąją 
savo knygą “schemai” aiškinti.

Toji knyga, jau atspėjote, buvo 
SKAUTYBĖ BERNIUKAMS, ir 
jos autorius generolas R. S. S. 
Baden-Powell, vėliau Anglijos 
karaliaus pakeltas į lordą Baden- 
Powell of Gilwell.

Sala, kurioje vyko pirmoji skau
tiškoji stovykla pasaulyje, vadinosi 
Brownsea Island.

P.P.

Vilkiuko ir skauto uniformos 
Baden-Powell piešinys

15
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BROLIO ANTANO SAULAIČIO
“APLINKLAIŠKIS”

Mielieji,

Vis norisi atpasakoti mūsų gy
venimo įdomiausius įvykius ir 
kartu padėkoti už gautus laiškus, į 
kuriuos nespėju atsakyti. Šis šeš
tasis laiškelis iš Brazilijos - pasku
tinysis, rašytas po Pietų Kryžiumi, 
nes nuo šių metų kovo mėnesio jau 
būsiu naujoje vietoje - Jaunimo 
Centre, Chicagoje, JAV.

Sausio viduryje pradėjome VAI
KŲ STOVYKLĄ Itu vietovėje, lie
tuvių ūkininkų Kondrotų sodyboje, 
apie 120 km nuo Sao Paulo i vaka
rus. Vardą parinkome “Bitutė”, 
kad tilptų ir vietos vardas Itu. Vie
na mergaičių gražiai nudažė vė
liavą su stovyklauti einančia 
bitute, o vieno laužo programa 
skirta žaidimams ir pokalbiams 
apie bites (apie žodį “bičiulis” 
ir kt.). Šiai stovyklai vadovavo 
Eugenija Bacevičienė, “Rūtelės” 
tautinių šokių grupės ir “Palangos” 
skautų bei skaučių vieneto vadovė. 
Stovykla pati gausiausia nuo 1971 
metų.- iš viso buvome 61 stovyk
lautojas. Pirmą kartą stovykla
vome tik palapinėse, susiskolinę 
kiek jų reikėjo (12). Kondrotai už
leido daržinę valgyklai ir baseiną 
maudytis.

Stovyklos komendantas R. Sal
dys labai gražiai pasireiškė ir va
dovavo, o reikėjo visų pastangų ir 
kantrybės, nes pirmos keturios 
stovyklos dienos buvo lietingos - 
lietingiausios paskutiniųjų 28 me
tų. Paskutinę lietaus parą buvo 
virš 100 mm kritulių. Pieva apau
gęs molis nedaug sugeria, tai vieną 
naktį pastogėn sugūžėjo kone visi - 
tik dvi palapinės atlaikė potvynį. 
Paskutinę naktį jau visi sugebėjo 
palapinėse likti, šiaip taip padžio
vintuose miegamuose maišuose. 
Išpylėm visą programą, kurią 
galima ir viduj atlikti - susikau
pimo dieną', Tėvynės dieną. Vaikai 
mielai dainavo, kartais net po pora 
valandų. Stovyklos daina buvo iš

rinkę IV-tosios skautų Tautinės 
stovyklos dainą “Laužai liepsnoja 
vakaruos”.

Prašvitus saulutei, penktą sto
vyklos dieną leidomės skiltimis iš- 
kylon (buvo šešios skiltys ir dar du 
mažiukų būreliai - Baravykai ir 
Peteliškės). Atlikusios uždavinius, 
skirtingais keliais nuėjusios skiltys 
susirinko aukštai ant kalno lygu
moje kepti pietus be indų. Kaip 
paprastai būna, geriausiai pa
vyksta mažiausioms. Visi davė 
savo skanėstų ragauti - žarijose 
keptų bulvių, apkepintų dešrelių, 
keptų apelsinų. “Baravykai” su
galvojo pastatyti lietuvišką kryžių. 
Bandėme leisti indėniškus dūmų 
signalus, bet vėjas buvo labai 
stiprus. Tada visi susėdo dainuoti. 
Buvo tikrai smagu. Po pietų leido
mės namo, pakeliui žaisdami sudė
tingus lauko žaidimus. Tada jau 
visi saulėje kepėme; sugrįžome, it 
vėžiai.

Mūsų skautų ir skaučių vienetas 
tikrai išaugo. Kaip žinoma, lietu
viai skautai Brazilijoje buvo 
įsteigti 1933 m. ir prieš karą turėjo 
apie 200 narių. Atgaivinti 1947 m., 
jie išsiskirstė, tur būt, apie 1950 m. 
1973 m. pabaigoje kun. H. Šulcas 
subūrė pirmuosius, kurie pernai 
skautų įkūrimo metinių proga pa
augo 20-čia narių. Šios vasaros sto
vykloje pritraukėme dar penkis, 
tai, tur būt, jau yra virš 50, persi
organizavusių į skautų ir skaučių 
draugoves. Jau skautais vyčiais 
tapti ruošiasi pirmieji keturi 
vyresni vyrukai. Stovyklavome 
kelis kartus savaitgaliais ir prave- 
dėme skiltininkų kursus. Lapkričio 
6 d. buvo labai graži iškilminga 
sueiga su 20 įžodžių.

Labai gražiai pasireiškia “Rū
telė”, kun. H. Šulco įsteigta tauti
nių šokių grupė. Jai vadovauja ps. 
E. Bacevičienė.

***

Galima sakyti, kad su išvykimu 
iš Brazilijos baigiasi tam tikra 
įdomi ir naudinga mano gyvenimo 
dalis.

Manau, kad Viešpats mus pa
siuntė šian pasaulin, kad būtume 
laimingi, vienas kitam patarnau
dami, nešdami taiką, džiaugsmą ir 
nuoširdžią meilę, kuri nenyktų ir 
nemažėtų, kad suaugtume į vieną 
šeimą ir vieną Kūną. Išeivijos lie
tuviai turime ypatingą pareigą 
savo aplinkai ir laisvajam pasauliui 
tarti Lietuvos vardą ir puoselėti 
jos prisikėlimo viltį. Gi vienas 
mūsų brangiausių turtų yra ryšys 
su kitų kraštų ir vietovių lietuviais.

Noriu šiuo laišku padėkoti vi
siems, kurie siuntėte sveikinimus, 
parašėte laiškus, atsiuntėte dova
nėlių, o svarbiausia - domėjotės 
mūsų gyvenimu čia. Tai didelė 
parama mums visiems.

Siunčiu daug nuoširdžių linkė
jimų!

Antanas Saulaitis

(Atkelta iš 2 pusi.) 1

Dr. J. Yčas, Toronto, Kanada
L. Gudis, Chicago, Ill.
P. Saplienė, ^Toronto, Kanada
L. Saplys, Toronto, Kanada
S. V. Statkus, North Riverside, Ill.
S. Matas, Independence, O.
Z. Dučmanas, Wickliffe, O.
Č. Kiliulis, Lexington, Mass.
J. Bružas, Wappingers Falls, N.Y.
R. Dautaitė, Wickliffe, O.
P. Karalius, P.O. Burton, O.

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

L. Knopfmileris, Lehigh,
Fla. $25.00

V. Bacevičius, Cleveland,
Ohio 20.00

UŽPRENUMERAVO Į
UŽJŪRIUS

KERNAVĖS skaučių tuntas, 
Chicago, Ilk, s. R. Rudaitienė, 
tuntininkė
(10 prenumeratų) - $50.00

Visiems Jums 
SKAUTŲ AIDAS 
didžiai dėkingas
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STOVYKLAI! SIM TARP 
EUKALIPTŲ

Nesuklystume sakydami, kad 
tokio sujudimo, darbo, rūpesčių ir 
nekantraus laukimo, koks dabar 
jaučiamas Australijoje, to rajono 
sesės ir broliai anksčiau nėra išgy
venę. Sujudino tą skautišką skruz
dėlyną šiame tolimiausiame lietu
vių skautų apgyventame pasaulio 
krašte žinia, kad būtent ten, kur 
šokinėja kengūros, įvyks Vl-ji 
TAUTINĖ STOVYKLA!

Žinome, kad mūsų sesių ir brolių 
būrys ten negausus, taigi tuo 
labiau tenka jiems pasitempti ir 
dirbti atsiraitojus rankoves.

Kiek daug šviesių lūkesčių jie 
deda į busimąją VLją TS, galime 
matyti iš vyr.sk. v.si. Gintos Viliū- 
naitės laiško eilučių.

Beje, kaip jau vasario mėn. 
SKAUTŲ AIDE buvo minėta, sesė 
Ginta buvo atžymėta Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos premija, kas
met skiriama jauniesiems spaudos 
bendradarbiams.

Gavusi LŽS-gos laišką ir 25 dol. 

čekį, ši nuoširdi sesė taip mums 
rašo:

“Jaučiuosi neverta tos garbės ir 
jaučiuosi liekanti skolinga, bet 
leisiu ateičiai sumažinti tą skolą... 
Šiuo metu mes čia, Australijoje, 
sparčiai ruošiamės Tautinei Sto
vyklai. Darbo be galo, be krašto, 
bet dirbame su entuziazmu, nes 
laukiame didelio būrio mielų svečių 
iš užjūrio ir tikimės, kad stovykla 
bus smagi ir linksma. Aš nuspren
džiau premijos pinigus pasidalinti 
su visais ir juos pasiunčiau Vl-sios 
TS fondui”.

Koks gražus ir pačia tikrąja 
prasme skautiškas pavyzdys vi
siems, kurie dar vis neapsispren
džia: važiuoti į Vl-ją Tautinę Sto
vyklą Australijoje, ar ne. Kad ne- 
apviltume laukiančiųjų, apsispręs
kime teigiamai!

RANKA RANKON MES KARTU 
ŽENKIM SKAUTIŠKU KELIU!

TAIP KELSIME VĖLIAVAS 
VI-JE TAUTINĖJE 

STOVYKLOJE 
AUSTRALIJOJE

Laužas, liepsnos ir gamta, 
Mūsų skautiška šeima!

Piešė Darius Bartkus, Nemuno 
dr-vė, Lituanicos tuntas.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS

Lietuviškosios Skautybės Fondo 
valdybos nariai: pirmoje eilėje iš k. 
į deš.: s. S. Šatienė, v.s. F. Kurgo- 
nienė, v.s. Č. Kiliulis, antroje eil. - 
v.s. fil. K. Nenortas ir s. fil. Dr. J. 
Gimbutas.

BŪKIME LIETUVIŠKIEJI AITVARAI

Su 1976 metais Lietuviškosios Skautybės Fondas 
sėkmingai baigė savo pirmuosius veiklos metus. 
Metų pabaigoje Fondo kasoje buvo 18,715.33 dol., 
palūkanų už šią sumą gauta 1,002.22 dol. Palūkanos 
persiųstos LSS Tarybos Pirmijai ir bus panaudotos 
skautų ir skaučių veiklai stiprinti. Fondui suaukoti 
pinigai lieka neliečiami.

LS Fondą tvarko Fondo valdyba. Be valdybos, 
kiekvienoje didesnėje vietovėje yra LS Fondo atsto
vai: JAV -13, Kanadoje - 2, Anglijoje ir Australijoje - 
po 1. Fondo atstovams padėti vietovėse yra susidarę 
talkininkų būreliai, kurių šiuo metu turime 6. Fondo 
atstovams informuoti Fondo valdyba leidžia LS 
Fondo bendralaiškį, kurio jau išėjo trys numeriai.

Praėjusiais metais Fondan įsirašė 117 aukotojų. 
Per tuos metus iš viso aukojo 234 asmenys. Fondan 
įsirašiusiųjų ir įrašytųjų pradinis sąrašas buvo pa
skelbtas 1976 m. kovo mėn. “Skautų Aide”. Čia talpi
name sąrašo tęsinį.

Šiais metais Pirmija paskelbė kovo mėnesį LS 
Fondo mėnesiu. Ta proga LS Fondas išleido lipinukus 

(Perkelta į 23 pusi.)
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Vanda Frankienė-Vaitkevičienė 
DU DRAUGAI. JAV LB Švietimo 
Tarybos leidinys, 222 psl. Viršelis 
ir iliustracijos D. Stončiūtės- 
Ku;olienės.Spaudėi“Draugo” spaus
tuvė 1976 m.

Malonu pranešti jauniesiems 
skaitytojams, kad “Spaudos Len
tynėlę” pasiekė naujas leidinys. 
Tai V. Frankienės-Vaitkevičienės 
parašyta knyga DU DRAUGAI. 
Autorės vardas gal nevienam yra 
žinomas, nes ji jau anksčiau yra 
pasirodžiusi su gražiais scenos 
vaizdeliais ir pasakėlėmis mažie
siems, o “Užburtose kanklėse” 
mitologinėmis temomis bei gražiu 
stiliumi buvo sudominusi ir vyres
niuosius. Pirmoji jos knyga “Kara
laitės Gintarės ilgesys” išspaus
dinta 1957 m.

Naujausias V. Frankienės-Vait
kevičienės kūrinys DU DRAUGAI 
neseniai Švietimo Tarybos premi
juotas ir pripažintas kaip tinkamas 
jaunimui skaitinys. Jis tikrai gali 
patikti mokyklinio amžiaus paaug
liams, nes čia aprašoma jiems arti
mas ir savas pasaulis. Čia liečiamas 
jų pačių realus kasdieninis gyve
nimas, daugiausia laisvalaikiais 
gamtoje ir miesto gatvėse. Turinys 
imtas iš lietuvių apgyvendintos 
Marquette Parko apylinkės Chica- 
goje. Aprašoma darni Saulaičių 
šeima su įvairaus amžiaus prie
augliu. Visas dėmesys kreipiamas į 
jaunus, vos pradžios mokyklą be
baigiančius, “didvyrius”. Centrinis 
asmuo - Linas Saulaitis, autorės 
numylėtas ir išgirtas veikėjas, 
turįs daug gerų savybių berniukas: 
protingas, kartu gudrus, savaran
kus, ryžtingas savo sumanymuose, 
ambicingas ir darbštus. Pradėjęs 
įrengti žuvims tvenkinį, puikiai 
darbą užbaigia. “Aš pats visa tai 

sugalvojau ir padariau”, didžiuo
jasi jis draugams. Visai kitoks Lino 
draugas Vidas. Jis, pavydo suža
dintas, daug blogo Linui padarė. 
Bet autorė įžiūri jame ir gerų 
savybių. Knygoje yra ir pasimetu
sių padaužų, patekusių į sugadintą 
aplinką (Maikis, Tomas, Aras). 
Taip pat mergaitės, susižavėjusios 
ilgaplaukiu dainininku ir to pa
sekmės... (Giedrė, Austė ir kt.) 
Autorė, būdama mokytoja ir 
auklėtoja, iš arti visa tai stebėjusi, 
gerai pažįsta to amžiaus paauglių 
polinkius ir galvoseną. Pažymėtina 
jų savybė - noras būti dideliais, su
augusiais vyrais ir moterimis. “Tė
vai nesupranta manęs ir elgiasi su 
manim kaip su vaiku”, skundžiasi 
trylikametė Giedrė, nubausta už 
nepaklusnumą. Įdomių ir intriguo
jančių vietų knygoje netrūksta.

Knyga suskirstyta skyriais su 
atitinkamais pavadinimais. Kalba 
aiški, stilius lengvas ir supranta
mas. Tačiau kuklios ir nepatrauk
lios iliustracijos neprisideda prie 
knygos turinio ar vaizdų paryški
nimo.

O.R.

“KERNAVĖS KUORAS”, Chi- 
cagos Kernavės skaučių tunto ne
periodinis laikraštėlis, išleistas 
Kalėdų proga, yra kupinas šven
tiškos ir žiemiškos nuotaikos. Daug 
eilėraščių, trumpų rašinėlių, pieši
nėlių.

Šį aštuonių puslapių numerį pa
ruošė, suredagavo ir išleido Graži
nos d-vės sesės, vadovaujamos ps. 
Elytės Izokaitienės, bet bendra
darbių yra ir iš Živilės bei Birutės 
draugovių.

Anglijos rajono leidinys “BU
DĖKIME” Nr. 78 taip pat pažymė
tas 1976 m. žiema. Išleistas spaus
tuvėje, iliustruotas nuotraukomis, 
28 puslapių. Sužinome, kad Angli
jos rajono šiemetinė stovykla 
įvyks liepos 24 - rugpjūčio 4 Lietu
vių Sodyboje. Labai įdomus 
rašinys apie skautininką vyskupą 
Antaną Deksnį, jam apsilankius 
Manchesteryje, kur buvo įteiktas 
Geležinio Vilko ordinas. Įdėtas 
vysk. A. Deksnio laiškas “Budė
kime” redaktoriui.

“Budėkime” redaguoja ps. D. 
Damauskas, administruoja J. Le- 
vinskas.

“MŪSŲ VYTIS”, skautiškos 
minties jaunimo ir vadovų žurna
las, leidžiamas.Akademinio Skautų 
Sąjūdžio, pernai pasirodė dviem 
stambiais numeriais su stipriais 
straipsniais bei tikrai akademinio 
lygio diskusiniais pozityviais raši
niais. Paminėtina, kad pirmąjį 
numerį redagavo buvęs redakto
rius Liūtas Grinius, o antrąjį - nau
jasis redaktorius Rimantas Griš- 
kelis. Administratoriaus pareigas 
tebeeina Alfredas Kiemaitis.

Įsidėmėtina redakcijos pastaba 
viršelyje: redakcija gerbia autorių 
nuomones ir teisę nevaržomam 
konstruktyvių minčių reiškimui. 
Straipsniai su autorių pavarde, 
slapyvardžiu ar inicialais neįparei
goja skautų vadovybės, leidėjų ar 
redakcijos. Rankraščiai gali būti 
taisomi kalbos, formos ar stiliaus 
atžvilgiu.

Administracijos adresas: A. 
Kiemaitis, 11044 W. 84 Place, 
Willow Springs, Ill., 60480. Redak
cijos - R. Griškelis, 552 Ridge- 
moore Drive, Willowbrook, Ill., 
60521.

'Aušros Vartų tunto Chicagoje
skaučių darbelis Kaziuko mugei 

J. Tamulaieio nuotr.
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DIDŽIOJI scimi
Vasario mėn. numeryje, “Vie

netų vardai ir mes” skyriuje, raši
nyje apie Dr. Vincą Kudirką netei
singai buvo paminėta, kad Omahos 
sesės ir broliai sudaro jo vardo 
vietininkiją. Šią klaidą pataisė ir

OMAHA MINIME VASARIO 16-JA

Susibūrėme į 
šeimą paminėti 
klausomybės šventę. Susirinko 
gausus būrys Neries tunto sesių ir 
Dr. Vinco Kudirkos vietininkijos 
brolių, tėvelių, svečių ir rėmėjų. 
Įneštos vėliavos, pagerbti vadovai; 
pasigirdo raportai, o vėliau - įsaky
mai. Sesė G. Reškevičiūtė paskaitė 
mums apie Vasario 16-ją.

Po to įvyko laužo programa, 
kurią pravedė s. I. Lileikienė. Tarp 
kitų pasirodymų broliai vilkai pa
rodė kaip jiems atsitinka stovyk
loje. Sesė L. Šarkaitė paskambino 
kanklėmis “Leiskit į tėvynę”; visi 
prisidėjo dainuodami. Lauželis 
buvo įdomus ir linksmas.

Užbaigiant šią brangią šventę 
tėvų komiteto dėka visi buvo pa
vaišinti.

vieną skautišką 
Lietuvos Nepri-

patikslino patys omahiečiai: ten 
sesės skautauja savajam Neries 
tunte, o broliai su pasididžiavimu 
priklauso Dr. Vinco Kudirkos vie- 
tininkijai.

Už šį neapsižiūrėjimą Omahos 
seses ir brolius nuolankiai atsi
prašau.

Red.

vyr.sk. si. T. Gaidelytė, 
Neries tuntas

Kankliuojant ir dainuojam sesei 
Ir. Lileikienei diriguojant.

SI. Rimas Reškevičius, šių metų 
Omahos Laisvės Varpo stovykloje 
ėjęs Žalgirio pastovyklės virši
ninko pareigas, išvyko mokytis i 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje. 
Omahos sesės ir broliai linki jam 
laimės ir laukia sugrįžtant.

T. Gaidelytės nuotr.
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TORONTAS

SKAUTIŠKA VEIKLA 
GRAŽIAI REMIAMA

Spalio 3 d. Šatrijos ir Rambyno 
tuntai pradėjo žiemos sezono 
veiklą dalyvaujant LSS Pirmūnui 
v.s. P. Jurgėlai, v.s. A. Saulaičių! ir 
v.s. A. Samušiui, atvykusiems iš 
JAV į v.s. P. Jurgėlos knygos 
“Lietuviškoji skautija” sutiktuves.

Po pamaldų įvyko iškilminga 
tuntų sueiga ir skaučių įžodis. Pa
baigoje buvo pravesta Šatrijos 
tunto loterija. Aukotojams - p.p. E. 
Jankutei, A. Tamošaitienei, A. To- 
toraitienei, E. Valiūnienei ir R. 
Žiūraitienei - tariame skautišką 
ačiū. Šiai loterijai aukojusių ir joje 
dalyvavusių dėka tuntas įsigijo 
kankles ir palapines.

D.K.

KALĖDINIS TAUTINIU
GRUPIŲ FESTIVALIS

Lapkričio 24 d. Ontario Science 
Centre buvo pradėtas kalėdinis 
festivalis, trukęs ligi sausio mėn. 
4 d. Jame dalyvavo 8 tautybės. Pa- 
baltiečių programos vyko visą sa
vaitę; jie buvo sujungti į vieną 
grupę. Lietuvių programoje buvo 
tautiniai šokiai, v.s. Stepo Kairio 
muzikinis vienetas pasirodė su 
kanklėmis ir skudučiais. Ps. G. 
Baltaduonienė audė tautinius rū
bus didelėmis staklėmis, taip pat 
buvo rodoma kaip audžiamos juos
tos, pinami diržai.

Pagrindinė parodos ruošimo 
našta teko s. I. Šernaitei-Meikle- 
john ir jos talkininkėms. Visa pa
vyko labai gražiai, žiūrovai labai 
domėjosi mūsų menu.

Lietuvių kampelyje sesė L. Ker
šyto pina diržą.

Toronto sesės J. Vėlyvytė, D. 
Draugelytė ir D. Šlenytė demons
truoja šiaudinukų varstymą tauti
nių grupių festivalyje.
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ŽODELIS APIE MIRUSĮ BROLĮ

Kruoja tada buvo labai žuvinga 
ir vėžiais garsi šiaurinės Lietuvos 
upė. Jos pakrantėse mes augome ir 
žaidėme. Dvare buvo du berniukai, 
kurie labai silpnai kalbėjo lietuviš
kai; bet mes su jais draugavome. 
Vyresnysis Tadas mėgo labiau 
mano brolį Vytautą, aš daugiau 
bendravau su Jonuku. Bet kartą 
keturiese suruošėm Vytauto Di
džiojo karūnacijos šventę. Viskas 
ėjo gerai, kol nesusiginčyjom dėl 
Vilniaus. Tadas įkyriai rėkė, kad 
Vilnius nesąs Lietuvos sostinė. 
Mes susipykom ir “karūnacija” 
iširo. Brolis Vytautas jam skirtą 
“karūną” suplėšė ir išmetė griovin. 
Pamiršę nesantaiką, kitą dieną 
mes vėl susitikom ir meškeriojom. 
Mokslo metams prasidėjus “neka
rūnuotas” Vytautas užtat buvo 
mokytojos parinktas miestelio 
aikštėje pasodinti Vytauto Di
džiojo ąžuolą. Kas žino - gal tas 
medis ir dabar dar ten tebestovi, 
tebelapoja?

Šventoji nuo Kruojos buvo labai 
skirtinga. Tokia šviesi, didelė ir 
permatoma. Jos pakrantėse Vy
tautas mokėsi sklandyti. Tai buvo 
didelio entuziazmo laikai. Sklandy
tuvo statymas, specialios sueigos 
uždegė didelį būrį jaunimo. Vytau
tas stodavo į kiekvieną naują sam
būrį; užtat ir sausumiečius paliko, 
kai brolis Vladas jūrų skautams 
pažadėjo baidarėmis kelionę į 
Kauną.

Po karo už tėvynės ribų Vytau-

s.v. v.si. Vytautas Senkevičius

tas buvo karštas skautų vienetų 
organizatorius Reppnery ir Leben- 
stedte. Apsigyvenęs Toronte, da
lyvavo pirmuosiuose skautų vyčių 
žygiuose, kai entuziazmas “kalnus 
nuversti” dar buvo kilimo stadijoj. 
Jį patraukė ir naujai įkurtas mė
gėjų teatras. Besikurianti ir 
stiprėjanti Maironio mokykla be jo 
neapsiėjo. Pagaliau - niekur. Atsi
skyrė nuo visų, dingo čia pat. Daž 
nas nebežinojo, kad jis Toronte 
gyvena.

Senieji draugai susirinko nešti jį 
į amžino poilsio vietą vasario 25 d. 
Dar galėjo gyventi, nepersenas - 
tik 57 metų žmogus. Bet skirta jam 
buvo taip. Nuėjo namo, palikęs 
įspėjimą gyviesiems: “Gyvenime 
būkite daugiausia atsargūs. Sau
gokitės to, kas labiausiai vilioja!”

Brolis Česlovas Senkevičius Aušros Vartų tunto Chicagoje 
darbas Kaziuko mugei

J. Tamulaičio nuotr.

Dovanėlės pakeltiesiems į pa- 
skautininkio laipsnį.

Cleveland# skautininkų sueigoje 
v.s. J. Budrienė visų vardu apdo
vanoja knygomis ps. G. Taorą, ps. 
J. Ignatavičiūtę ir ps. A. Bakū- 
nienę.

v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.
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MELBOURNASST. CATHARINES, CANADA

Niagaros pusiasalio Žalgirio vie- 
tininkijos bendros skautų Kūčios, 
surengtos vadovės vyr.sk. D. Šeti- 
kaitės iniciatyva.

Sesių atliekamos kalėdinės gies
mės Žalgirio vietininkijos Kūčiose.

Iš k. į deš.: K. Liangaitė, N. Zu- 
brickaitė, K. Kuraitytė, R. Zubric- 
kaitė, A. Pranskutė, D. Šetikaitė.

22

S.V.V.SL.
EDUARDO NAGULEVIČIAUS 

NETEKUS

1976 m. gruodžio 17, Melbourne, 
širdies priepuolio ištiktas, staigiai 
mirė buvęs skautų vadovas 
s.v. v.sl. Eduardas Nagulevičius.

Brolis Eduardas gimė 1936.8.1. 
Kaune. Pokario vėjų blaškomas, 
drauge su šeima atsidūrė Vakarų 
Vokietijoje, ir įstojo į vilkiukų 
eiles. Atvykęs į Australiją, Mel
bourne jis lankė ir baigė gimnaziją.

Čia jis vėl susirado skautus, 
įstodamas į Džiugo tuntą: 1955.1.8. 
davė skauto vyčio įžodį; 1954-1957 
m. vadovavo Kun. Margio skautų 
draugovei, 1957 ir 1963-65 m. buvo 
Džiugo tunto adjutantu. 1957 m. jis 
baigė australų skautininkų kursus, 
gaudamas skautininko laipsnį (war
rant). Už nuoširdų darbą su skautų 
vienetais pakeltas į vyr. skiltininko 
laipsnį, o 1956 m. apdovanotas Tė
vynės Sūnaus žymeniu.

Persikėlęs į Sydnejų, įsijungė į 
Aušros tunto narių eiles. 1970 m. 
paskirtas DLK Gedimino skautų 
draugovės draugininku.

Gyvendamas Sydnėjuje, sukūrė 
lietuvišką šeimą, tapdamas dvy
nukų - Pauliaus ir Kristinos - tėvu.

1971 m. drauge su šeima persi
kėlė į Melbourną, čia pastoviai įsi
kurdami.

Brolis Eduardas nekantriai lau
kė Australijos Lietuvių Dienų. 
Buvo iš anksto nusipirkęs bilietus į 
įvairius parengimus. Deja, likimas 
lėmė kitaip... Gruodžio 17 d. rytą 
jis mirė pakelyje į darbą.

A.a. brolis Eduardas buvo labai 
draugiškas, skautiškos dvasios 
žmogus, visuomet pasiruošęs ki
tam padėti. Ir kaip tokį mes jį ilgai 
prisiminsime.

Ilsėkis ramybėje, broli Eduardai!

v.s. B. Žalys
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Tai tik dalis Chicagos Skautinin
kių dr-vės, kuri eina šeimininkių 
pareigas Skautininkių skyriaus 
ruošiamam Skautininkių suvažia
vime, įvykstančiam Chicagoje, 
kovo 26-27 d.d.

Nuotrauka daryta atsisveikinant 
su s. E. Abelkiene, pereitų metų 
gegužės mėn. išsikėlusia iš Chica
gos. Ji - antroje eilėje antroji iš 
kairės.

Žemai kairėje pirmoji - draugi
ninke v.s. A. Namikienė.

ps. A. Palukaitienės nuotr.

(Atkelta iš 16 pusi.)
naudotinus prie automobiliu, namu durų ir kitur.

Laukiame visų skautiškųjų vienetų ir pavienių 
skautų-čių įstojant į Lietuviškosios Skautybės Fondą. 
Stiprindami LS Fondą, stipriname ir savąją organi
zaciją.

LS Fondo valdyba linki visiems sėkmingų metų ir 
laukia jūsų įsirašant į Fondo aukotoju eiles.

K. Nenortas - 
LS Fondo iždininkas

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDUI 
AUKOJO:

3. Power Engineering Corp. -
Framingham, Mass. $100 - viso įnešta $200.00

6. Atlanto rajono seserija 100 - viso įnešta 200.00
7. Juozas Maslauskas -

Anglija 12 - viso įnešta 22.00

12. LSS Brolija $3000.00
13. a.a. Gintario Kalvaičio atminimui -

Australija 195.00
14. a.a. Kazimiero Vilko atminimui -

Waterbury 25.00
15. Jonas Kuprionis - Los Angeles 8.00
16. a.a. kun. Jono Raibužio atminimui -

Chicaga 10.00
17. Skautams žuvusiems dėl Lietuvos

laisvės atminti - Bostonas 175.00
18. a.a. Vlado Mickūno atminimui -

Bostonas 60.00
19. New Yorko židinys “Vilija” 50.00
20. Alfonsas Samušis - New Yorkas 100.00
21. Lilė Milukienė - New Yorkas 50.00

22. Jonas Vilgalys - New Yorkas
23. Romas Kezys - New Yorkas
24. Antanas Bobelis - New Yorkas
25. Bronius Nemickas - New Yorkas
26. Jurgis Nemickas - New Yorkas
27. Jonas Stankūnas - New Yorkas
28. Rimas Vaičaitis - New Yorkas
29. Kęstutis Nemickas - New Yorkas
30. Stasys Birutis - New Yorkas
31. Noakas - New Yorkas
32. Juozas Maurukas - New Yorkas
33. Vytautas Alksninis - New Yorkas
34. Irena Jankauskienė - New Yorkas
35. a.a. Elžbietos Šimkienės atminimui - 

Bostonas
36. a.a. Alberto Augustino atminimui - 

Chicaga
37. a.a. ps. Vilijos Čepaitės-Reagan 

atminimui
38. Birutės ir Mariaus Žiaugrų vestuvių 

proga - Bostonas
39. Juozas Levinskas - Anglija
40. Algis Gerdžiūnas - Anglija
41. J. Verbickas - Anglija
42. A. Jakimavičius - Anglija
43. J. Struopinis - Anglija
44. Bronius Zinkus - Anglija
45. St. Starolis - Anglija
46. V. O’Brien - Anglija
47. J. Skrimas - Anglija
48. Z. Mockus - Anglija
49. P. Mašalaitis - Anglija
50. St. Vaitkevičius - Anglija
51. Jaras Alkis - Anglija 

10.00
10.00
25.00
10.00
10.00
15.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00

10.00
10.00

15.00

10.00

245.33

40.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

12.00
4.00
2.00
2.00
2.00
8.00
2.00

10.00

*Šie numeriai yra LS Fondo numeriai
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Anais laikais Lietuvoje vykusiose 
darbo dirbinių , bet ir vaistažolių. Jas nupirkus, 
greičiau išvaryti.

Štai mūsų senolių patarimai kaip apsisaugoti

NUO GUMBO:

Reikia dešinės rankos piršto nagu rėžti aplink 
bambą ir kalbėti: “Gumbisa gumbisa, viskas sukas 
aplink bambisą”. Taip kalbėti 3 kartus ir nustos 
skaudėti.

NUO VAIKŲ LIGŲ:

Kaziuko mugėse buvo galima gauti ne tik visokiai rankų 
pardavėjai dar duodavo ir patarimų kaip ligą

NUO NIKSTELĖJIMO:

Jeigu koją nikstelėjai, tai pasiimk kirvelį, atsisėsk 
tarpe durų, padėk koją ant slenksčio, apdaužyk drūt
galiu per abi riešo puses, tik neduok labai smarkiai, 
kad neskaudėtu.

NUO INKSTŲ LIGŲ:

Reikia saugoti, kad miegančio kūdikio neapšviestų 
per langą mėnulis, nes tada jis susirgs “mėnulio liga”, 
t.y. vaikščios naktimis miegodamas. Ypač pavojingas 
toks apšvietimas, kol dar kūdikis tebėra nekrikšty
tas. Jei padžiautus vystyklus pagauna mėnulio 
šviesa, tada vaikas sapnuodamas vaikščioja. Yra 
priemonių šiai ligai pagydyti. Papylus ant lango 
smėlio, įminamos vaiko pėdos; kai ant tų pėdų užeis 
mėnulio šviesa, vaikas nusiramins.

NUO IŠGĄSČIO:

Kada vaikas išsigąsta, reikia apsukti 3 kartus duo
nos gabaliuką apie vaiką ir įmesti į dubenį su vande
niu; tada tą dubenį pastatyti ant slenksčio ir pašaukti 
šunį. Kai šuo išima duoną, tuo vandeniu nuprausti 
vaikui burnelę, tada šuo išloja išgąstį.

Jei vaikas nusigando kokio gyvulio, tai reikia nu
kirpti to gyvulio plaukų žiupsnelį ir jais vaiką pa
rūkyti, tada vaikas nesirgs.

Jei mažas vaikas, dar lopšy gulėdamas, išsigąsta 
vištos, tai nuo to išgąsčio jį gydo, perkišdami tą pačią 
vištą skersai lopšį virš vaiko, priekin atsukta uodega, 

. ir perkišę ją numeta.
Jei kūdikis blogai auga, nyksta ir džiūsta, tai jį 

padeda ant -ližės ir kai prieš duonos kepimą pečius 
esti gerai iškūrentas, tai greit įkiša jį pečiun ir vėl 
ištraukia. Sako, kad tada jo liga pečiuj lieka.

NUO SĄNARIŲ IŠNĖRIMO:

Jei vaikelis išsineria ranką ar kitą sąnarį, tai mo
tina jį pasuka ratu, kalbėdama: “Suku suku, ratu 
ratu, meškos kaku, vilko plaukais, kiškio taukais. Jau 
vaikeli, nesopa". Ir vaikas nustoja verkęs.

Žąsies liežuvėlius sudžiovinti, sutrinti į smulkius 
miltus ir duoti ligoniui. Mačija ir kadugių uogų 
arbata - sauja uogu ant kvortos vandens. Arba gluos
nio šaknies žievę suvirinti vandenyje ir duoti gerti.

Arba šviežius šarkos smegenis dėti ant gerai įkai
tintos geležies, kad gerai pridegtų, ir duoti valgyti 
ligoniui.

Dar vienas būdas: imti anties kiaušinių kevalus po 
išperėjimo ančiukų, smulkiai sumušti ir duoti gerti 
ligoniui su vynu.

NUO GYVATĖS ĮKANDIMO:

Užveržti arti ronos, kad putmenys nesikeltų aukš
čiau, nuplauti ir aptvarstyti dedant supiaustytus ir 
sumuštus uosio lapus, tankiai kaitaliojant.

Šviežia vištos ar anties mėsa, pridėta prie kandžio, 
ištraukia nuodą.

Gerai gelbsti aptvarstymas pridėjus sutrintų 
sliekų.

Į vidų imti sudžiovintos gyvatės milčiukus.

(Imta iš J. Balio “Lietuviu tautosakos lobyno”)
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