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Viršelyje — Birželio mėnesį 
prisimename ir pagerbiame Lietu
vos laisvės kovotojus.

Jaunimo Centre, Chicagoje, prie 
paminklo žuvusioms Lietuvos ka
riams gyvy, gėlių skautišką rūtelę 
atnešusios Kernavės tunto skautės 
Danutė Ūsevičiūtė ir Indrė Toliu- 
šytė.

PAŠTO DĖŽUTĖ
Miela Sese,

Neseniai gavau SKAUTŲ AIDO 
sausio mėn. numerį, skirtą Austra
lijos rajonui. Labai gražiai išleis
tas, rūpestingai paruoštas.

Beskaitydamas pastebėjau vie
nos pavardės praleidimą suteiktoje 
informacijoje apie Vilniaus tuntą 
Adelaidėje (žr. “Vilniaus tuntas 
Adelaidėje”, 25 psl.). Čia, išvardi
nant Vilniaus tunto tuntininkus, 
buvo praleista pavardė brolio 
skautininko, kuris tikrai šį tuntą 
“pastatė ant kojų”, jį galutinai su
organizuodamas ir sutvarkydamas. 
Tai brolis v.s. Vytenis Statkus, 
bu. ęs Vilniaus tunto tuntininku 
nuo 1953 lapkričio iki 1956 lapkri
čio. Jo ir sesės Sofijos skautiška 
veikla Adelaidėje buvo labai graži 
ir prasminga. Mes juos visados su 
pagarba ir malonumu prisime
name. Budėdamas .

v.s. Vyt. Neverauskas
Adelaidė, Australija

Malonus anglų kalba rašytas 
padėkos laiškas gautas iš skauti
ninko RAIMUNDO ČAKS, latvių 
skautu Amerikos rajono vado.

“...Labai dėkoju už Jūsų drau
giškumą, malonius žodžius apie 
mus - latvius skautus - ir įdėtas 
nuotraukas SKAUTŲ AIDO gegu
žės numeryje, 21 psl.

Aš tikiuosi susitikti su daugeliu 
lietuvių brolių ir sesių mūsų Jubi
liejinėj Jamboree rngp. 27 - rugsėjo 
4 d. New Yorko valstijoje”.

Miela Sese,

Priimkite iš mūsų pastogės gra
žiausius sveikinimus. Linkime 
geriausios sėkmės SKAUTŲ AI
DUI ir taip pat visai lietuviškajai 
skautijai! x.J Širdingai -

v.s. Gilina Zinkuvienė,
Derby, Anglija

Iš Baltijos pakrančių mus svei
kina ir gero vėjo linki jūrų skauti
ninkai Kristupas Plonaitis, Leonas 
Knopfmileris ir ponios B. Plonai- 
tienė ir A. Knopfmilerienė:

“...Nuo Švedijos granito kalnų ir 
daugybės ežerų, kur saulutė 
beveik nenusileidžia, nes 3 vai. 
ryto jau pradeda švisti, siunčiame 
malonius linkėjimus!

Atostogausiančiam SKAUTŲ 
AIDUI gerus vasariškus linkėji
mus siunčia mūsų bendradarbis 
v.s. VI. Bacevičius iš Clevelando.

***

Sese Redaktore,

Linkiu Jums ir SKAUTŲ AIDO 
rėmėjams geros vasaros ir tikiuosi 
susitikti Rako stovyklavietėje.

Budžiu! vair. Vilius L. Dundzila

...Sveikinu su gražiuoju vasario 
SKAUTŲ AIDO numeriu, skirtu 
mūsų tėvynės laisvei.

Tame nepaprastai sunkiame 
darbe linkiu Dievo malonės, 
stiprios sveikatos ir ištvermės, 
ištvermės...

s. Jonė Žitkevičienė, 
Melbournas, Australija

***

...SKAUTŲ AIDE man nepa
tinka: neparašyti reportažai, ke
lionių nuotykiai, naujos laužų dai
nos... Kodėl jų SKAUTŲ AIDE 
nėra? Gi todėl, kad sesės ir broliai 
neparašo.

Tas man labiausiai nepatinka.

j.v.s. Br. Juodelis, .
Chicaga
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KELI ŽODŽIAI JUMS, JAUNIEJI Rašo Raimundas Kudukis

APIE LIETUVIŠKĄJĮ PAVELDĖJIMĄ

Jūs esate ta karta, kuri paveldės iš vyresniųjų visas naštas, visus 
uždavinius, visus siekius ir visas viltis, kurias jie turėjo šiame krašte 
jau daugelį metų. Tie visi siekiai visada yra simbolizuojami Vasario. 16 
šventėje: noras turėti savo tautinį identitetą, noras turėti laisvą 
kraštą, kuriame tas tautinis identitetas gali bręsti, noras būti laisvam, 
kuris įdiegtas jau šimtmečiais lietuvio esmėje.

Jūs šiuos tikslus ir aspiracijas paveldėsit iš tėvų, iš vyresniųjų. Jūs 
tas vertybes paveldėsit arba sąmoningai ar nesąmoningai pamesit. Tai 
priklausys, kaip jūs patys savo apspręsit čia, Amerikoje, ir kokį ryšį 
jūs turėsit su sava tautybe.

Jūs esate ištikimi Amerikos piliečiai. Jūs tuo galit tikrai didžiuotis. 
Bet jūs taip pat esate daug daugiau. Jūs esate Lietuvos kultūros 
paveldėtojai Amerikoje. Tai turtas, kurį jūs gavote iš tėvų, nes jūs 
gimėt lietuviais. Bet jūs dabar augate ir bręstat... Jūs tampat sava
rankiškesni. Jūs galit tą paveldėjimą priimti arba atmesti. Tai pri
klauso nuo to, kaip tvirtai jumyse yra įdiegtas tikėjimas į mūsų lietu
viškos kultūros vertę. Tiems iš mūsų, kurie gimėme Lietuvoje, tas 
lietuviškumo jausmas yra natūralus. Jam nereikia jokio ypatingo 
ugdymo. Bet jūs, kurie esate gimę šiame krašte, lietuviškumo jausmas 
iš tikrųjų nėra taip natūralus. Jis turi būti ugdomas ir išlaikomas. Ir 
tai galima padaryti tik jei jūs patys jausite, kad yra verta būti lietuviu 
čia, Amerikoje.

Jūs esate nebe išeiviai tikra to žodžio prasme. Pati Amerika yra 
jūsų gimtasis kraštas. Sociologijos istorikai yra studijavę tautines 
grupes Amerikoje. Prieš maždaug 20 metų jie yra 
padarę išvadas, kad antroji ateivių karta gana laisvai 
asimiliavosi į gyvenamo krašto kultūrą. Tos studijos 
buvo daromos bazuojantis prieškarinių emigrantų 
grupėmis.

Inž. Raimundas Kudukis, skau- 
tavęs Clevelande, Pilėnų tunte, 
dabar - LB tarybos pirmininkas, 
einąs atsakingas pareigas Cleve- 
lando miesto administracijoje.

Ber dabartiniu laiku, atrodo, šis fenomenas pasi
keitė. Antroji karta, ypač tų, kurių tėvų kraštas yra 
už geležinės uždangos, išlaiko savo tautinį charakterį 
žymiai ilgiau. Nežiūrint to, jie taip pat didžiuojasi, 
būdami Amerikos kultūros ir veiklos dalyviai. Gal dėl 
to, kad šių tautybių nariai jaučiasi, kaip tam tikri 
politiniai misionieriai... Jie jaučia, kad jie skelbia 
pasauliui savo tėvų krašto nelaimes ir savo brolių ir 
seserų vargus vergijoje.

Bet yra čia kažko ir daugiau. Tai yra pajautimas, 
kad kultūrinis paveldėjimas praturtino jūsų asme
niško gyvenimo dimensijas čia, Amerikoje. Jūs 
tampate turtingesni intelektualiniai, dvasiniai ir 
psichologiniai. Kitais žodžiais, lietuviškoji kultūra 
praplečia jūsų gyvenimo horizontus šiame krašte. Tai 
tos vertybės, kurios suformuos jus į pilnesnes asme
nybes. Tai yra ta esmė, kuri suteiks jums pilnesnę 
gyvenimo perspektyvą.

Pavyzdžiui, nežiūrint kuriame krašte ar kurioj 
kultūroj lietuviai atsiranda, jie visur sugeba iškilti ir 
vienoj ar kitoj srity pasireikšti. Dviejų šimtų metų 
Amerikos istorijoj lietuvių įnašas yra žymus. Pir
masis New Amsterdamo (dabar New Yorko) mokyk
los direktorius buvo lietuvis Aleksandras Kuršius. 
Tadas Kosciuška, gimęs lietuvis, buvo Amerikos 

revoliucinio karo herojus. Prezidentas Lincolnas 
turėjo gerą bičiulį lietuvį Aleksandrą Bielskų, kuris 
buvo karininkas Amerikos civiliniam kare. Daug 
lietuvių kovojo už šį kraštą I-jam ir II-jam Pasauli
niam kare. Amerikos piliečiai Darius ir Girėnas susi
laukė didžiausio dėmesio, kai jie perskrido Atlantą.

MES NESAM BEJĖGIAI

Nepriklausomos Lietuvos vadovai parodė pasauliui 
sugebėjimą ir ištvermę laikotarpyje, kuris matė 
didelį ciniškumą ir žmogaus teisių paniekinimą Euro
poje. Lietuvos partizanai liejo kraują už tėvynę ir jos 
laisvę. Tai, žinoma, buvo prieš jūsų gimimą, ir jūs 
galite kartais manyti, kad tai jau liko tik istorinė 
abstrakcija. Bet mes tą stiprybę ir ištvermę jaučiam 
ir šiandien, kada Romas Kalanta, Simas Kudirka, 
Kronikos autoriai ir kiti, visai mums nežinomi, viešai 
ir tyliai kovoja už mūsų tautos laisvę ir kultūrą. Jie 
mato ją kaip tikrą brangenybę. Ir jie laukia iš mūsų 
visokios paramos, ar ta parama būtų simboliška ar 
praktiška.

Gal kartais mes visi jaučiamės bejėgiais, gyven
dami toli nuo savo tėvų krašto, bet tai nėra tiesa. 
Išeivijos lietuvių įtaka yra gili ir dažna. Tik atsimin-
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kim paties jaunimo įtaką čia, Amerikoje, prieš šeše
rius metus, kada Simas Kudirka buvo gėdingai grą
žintas rusams. Jūsų — jaunimo — demonstracijos 
buvo kibirkštis, kuri paskelbė tą įvykį visam kraštui 
ir visam pasauliui. Ir ta kibirkštis privedė pagaliau 
prie Kudirkos išlaisvinimo.

O anais laikais Amerikos lietuvių grupės čia pat 
spaudė Amerikos valdžią pripažinti naujai atsikūru
sią Lietuvą. Tas spaudimas truko nuo 1918 iki 1923 
metų, kai Amerika pagaliau pripažino Nepriklausomą 
Lietuvą. Lietuvių organizacijos surinko tūkstančius 
peticijų, prašančių, kad Amerika pripažintų Lietuvos 
valstybę. Amerika iki 1923 metų delsė tą pripažinimą 
duoti. Lietuvių organizacijos vis ėjo į Baltuosius Rū
mus ir, pagaliau, gavo iš prezidento pažadą, kad Lie
tuvos valstybė bus pripažinta. Taip jis ir padarė, ir 
Lietuva 1923 gavo Amerikos DE JURE pripažinimą, 
nors kiti kraštai jau buvo anksčiau Lietuvą pripažinę. 
Tai buvo įvykis, kuriame lietuviai Amerikoje turėjo 
istorinės įtakos.

Mūsų kraštas kentėjo vieną iš didžiausių kančių: 
Sovietų Rusijos sąmoningą mūsų naikinimą. Vienin
teliai balsai, girdimi pasaulyje, buvo lietuvių Ameri
koje ir kituose laisvuose kraštuose.

Anksčiau atvykę imigrantai, seniai jau susifor
mavę į įvairias draugijas ir organizacijas, dėjo nuola
tines pastangas, kad paveiktų šio krašto valdžią ir 
žmones suprasti mūsų tėvų krašto mirtiną padėtį. Ir 
jiems pavyko. Jei pažvelgtumėme į to laikotarpio 
amerikiečių laikraščius, matytumėme daugelį straips
nių, kurie labai simpatingai apibūdino šio krašto 
žmones apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos likimą.

Net ir pats prezidentas Rooseveltas eilę kartų pra
bilo apie Lietuvos likimą, paskatintas lietuvių išeivių 
viešo spaudimo. Ar jis būtų prabilęs be tų paskati; 
nimų, lieka klausimas iki šios dienos, bet mes žinome, 
kad lietuviai, panašiai kaip ir dabar, dažnai beldėsi į 
Baltųjų Rūmų duris.

Patys sovietai vis nori tą juridinę mūsų teisę kaip 
nors pasaulio akyse panaikinti. Mes negalim to leisti. 
Ir tik mes tai galim įvykdyti. Mūsų broliai ir seserys 
Lietuvoje šiuo atveju negali prabilti. Tik mūsų visuo
tinis spaudimas, tik mūsų pastangos paveikti Ameri
kos žmonių opiniją gali tą juridinę mūsų tautos teisę 
išlaikyti pasaulio akyse.

JAUNIMO UŽDAVINYS

Nors Rusija mūsų tautos laisvę užgniaužė, jos 
valdo zai žino, kad tai buvo padaryta neteisėtai; visi 
dori pasaulio žmonės tai žino. Mes čia turim jiems to 
neleisti užmiršti tol, kol mūsų tėvų kraštas vėl atgaus 
laisvę. Kelias, be abejo, yra ir bus ilgas ir sunkus. Ir 
užtat jūs, jaunime, turite čia patį svarbiausią vaid
menį. Tas vaidmuo sunkus, labai sunkus, nes kraštas, 
kuris mus visus priglaudė, yra geras, yra derlingas ir 
mus vis vilioja, kaip tos mitologinės sirenos viliojo 
Odisėjų.

Mūsų tėvų krašto — Lietuvos — likimas ateityje 
yra surištas su pasaulio lietuviais. Būdama pavergta, 
Lietuva šaukiasi mūsų visokios pagalbos. Čia ir kyla 
tas kritiškas klausimas dėl išeivijos. Būtent — jos 
likimas kaip sąmoningos bendruomenės, kuri išlaiko 
savą kultūrą, savos tautos šaknis.

1961 m. VIENYBĖS redaktorius Juozas Tysliava 
deimantinio to laikraščio jubiliejaus proga yra pa
reiškęs: “Mes šiapus vandenyno prieš akis turime 
labai didelį uždavinį —- išlaikyti lietuvybę gyvą. Lie
tuvos laisvinimas ne nuo viršūnės prasideda, bet nuo 
apačios, nuo pat širdies; patys nuo savęs turim pra
dėti. Jeigu mes dūsaujam, kaip išlaisvinti Lietuvą, o 
tuo pačiu kartu savo namuose, po savo stogu, pra
randam lietuvybę, kaip mes galim svajot apie pačios 
Lietuvos išlaisvinimą. Nesakau, kad visi, visa 
emigracija, visi lietuviai būtų toki. Aš sakau ir saky
siu, kad ištižimas yra mūsų pats didžiausias priešas”.

Jo žodžiai tinka ir šiai dienai. Jie tiks ir ateityje, 
kai kiekviena lietuvių karta bręs ir perims mūsų 
vietas.

, Bet aš norėčiau prie jo žodžių pridėti labai svarbią 
mintį. Lietuvybė mums turėtų būti brangi ne vien dėl 
to, kad ji yra ginklas prieš Lietuvos okupantą. Jūsų 
tautinis paveldėjimas iškėlė jus virš aplinkos. Jis iš
kėlė jus virš eilinio amerikiečio gyvenimo.

Jūs esate pakankamai subrendę patys pasirinkti 
gyvenimo kryptį. Kelias nelengvas: Amerikos kul
tūrą jums priimti yra natūralu, o dėl lietuviškos kul
tūros juk turite dirbti, dažnai ir ko nors atsižadėti. 
Bet jei lietuviškos kultūros paveldėjimą išlaikysite, 
jums atlyginimas bus tikras. Jis garantuos jums pla
tesnį pažinimą, gilesnį charakterį ir platesnę per
spektyvą į patį gyvenimą. Jūs būsite ypatingas indi
vidas, o ne vienas taškas pilkoje masėje.

Šis pasirinkimas sutiks jus kasdien. Jis stovės 
prieš jūsų akis visą jūsų gyvenimą. Iššūkis yra 
didelis, bet nauda, kurią turėsit išlaikydami savo 
tautinį charakterį, suteiks jums asmeniško pasiten
kinimo ir pirmenybę savoje aplinkoje.

Tam iššūkyje girdisi ir pačios Lietuvos balsas. Tą 
balsą Lietuvoje išgirdo šių dienų lietuvis, o ypač jau
nimas. Jis niekados neatmes savo tautinio pavel
dėjimo.

Tad ir čia gyvenąs jaunimas turi tą paveldėjimą 
branginti ir tęsti. Tai yra lietuvio istorinis vaidmuo, 
kuris stovi prieš mus šimtai metų. Laikas to vaid
mens nesumenkino nei nusilpnino. Visų pastangos 
tikrai vieną dieną ateityje atneš mūsų tautai naują 
Vasario 16-os Dieną.
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TYLIEJI HEROJAI

Birželis - vasaros pradžia. Birže
lis, pasidabinęs Sekminių vaini
kais, sušvitęs Joninių liepsnelėm 
nuo Ventos iki Nemuno, nuo Kur
šių marių iki Nevėžio, Neries.

Tačiau buvo kartą, prieš trisde
šimt septynerius metus, birželis, 
kai mūsų tėvynėj sužydo kraujo 
gėlės. Ir nuo tada jos vis iš naujo 
sužysta; ir ne tik biržely. Sužysta 
jos speigams spaudžiant, ir rudens 
auksui lašant, ir pavasario žalumui 
laukus ir pievas apipylus. Žydi, vis 
žydi kraujo gėlės mūsų tėvynėj. 
Žydi graudūs prisiminimai ir smel
kiasi giliai, į pačią širdį... Netei
sybė, smurtas, priespauda tų 
šiurpių kraujo gėlių tiek pridai- 
gino...

***

Šiemet minime dvidešimt pen- 
kerių metų sukaktį nuo didžiojo 
laisvės kovotojo partizano Juozo 
Lukšos - Daumanto mirties. Žuvo 

jis tų metų rugsėjyje, savanoriškai 
grįžęs iš Vakarų, į kuriuos buvo iš 
Lietuvos slapta atvykęs. Šaukė jį 
atgal iš čia pavergta Tėvynė, gim
tieji laukai, pražydę kraujo gė
lėmis. Kartojame dr. S. Bačkio žo
džius, pasakytus Chicagoje minint 
Juozo Lukšos - Daumante mirties 
sukaktį: “Juozas Lukša - Dauman
tas buvo ne vienu žygiu herojus, 
bet per daugelį metų tyliame hero
izme leido dieną iš dienos, įsijungęs 
į krašto rezistenciją ir kovojęs dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės, žuvęs ne tik su viltimi, bet su 
tikėjimu į laisvą nepriklausomą 
Lietuvą.

Savo gyvenimu, savo žygiais jis 
sukūrė Lietuvos kovotojų mitą, 
kuris istorijoje liks amžiams ir 
rodys, kaip lietuviai sunkiausiomis 
s'ąlygomis, be pagalbos, kovojo dėl 
savo tautos laisvės. Jis yra ir liks 
pavyzdys tikrojo patrioto, nes savo 

ryžtingumu, mirties nebodamas, 
atidengė tuos įvykius, kuriuos 
laisvasis pasaulis norėjo pamiršti”.

Paties J. Lukšos - Daumanto žo
džius iš jo laiško cituojant, Lietu
vos partizano dalia skaudi, bet 
herojiška: “Užmerkiame akis su 
pilna burna šventos žemės, kad kiti 
dar labiau ją pamiltų...”

***

Birželio gėlės nulenkia galvas 
ant žuvusių partizanų kapų. O jų 
mūsų krašte tūkstančiai, dešimtys 
tūkstančių - daugybė ten jų... Pro 
tylą, kuri gaubia šiuos nežymius 
žemės kauburėlius, ataidi parti
zano maldos žodžiai:

Viešpatie, kuris leidai tautas ir 
įdiegei joms laisvės troškimą, grą
žink, prašome Tave, ir mūsų Tėvy
nei laisvės dienas. Duok mums 
jėgų pakelti sunkią partizano 
dalią...

PAVERGTOS TĖVYNĖS 
RAUDA

(Partizano Vilties žodžiai)

Daugel vargo ir skausmo pakėlei, 
Daug vergijų ir vėjų šaltų. 
Kiek laukuose pilkų akmenėlių, 
Tiek krūtinėje tavo žaizdų.

Kas surinks tavo kraują ir gėlą 
Ir tas ašaras, laisvės kančias? 
Nemažiau gal vandens Nemunėlis 
Nuplukdeno į jūras plačias.

Kas paguos tavo širdį, tėvyne, 
Kas tau šalty ugnelę įpūs? 
Svetimi atėjūnai išmynę 
Berželius ir prabočių kapus.

T. Gaidelytės iliustracija.
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KOPŲ MALDA

Kopos tai smėlio kalnai pajū- 
•ryje. Lietuvos pajūryje ir Kuršių 
Nerijoje yra gražios kopos, kurių 
smėlį vėjaš'kilnoja iš vietos į vietą. 
Galima būtų net sukurti filmus 
apie Sacharos dykumą. Neteko 
man matyti kopų prie Baltijos 
jūros, nebent fotografijose ir 
skaidrėse, bet man Lietuvą pri
minė pusiau indėniukai prie kopų 
Pietų Atlanto pakraštyje.

Tos srities gyventojai turi 55% 
indėniško kraujo pagal valdžios 
statistiką, bet “laukinių” indėnų 
ten seniai nėra. Nors esi svetimos 
rasės, tarp jų jautiesi lyg skautų 
stovykloje, nes indėnų kultūrai 
būdingas draugiškumas, vaišingu
mas, bendruomenės dvasia. Visą 
dieną praleidę žvejodami, žaisdami 
ir maudydamiesi dar kopų neuž
piltame ežerėlyje, mėnuliui kylant 
susėdome smėlėtoje pakrantėje 
pamaldoms. Net klebonijos šuo įsi
spraudė tarp susėdusių vaikų arti 
kunigo.

Kai priėjome Tikinčiųjų maldą 
(į kurią lietuviškose pamaldose 
atsakome “Meldžiam Tave, Vieš
patie”), kunigas sakė, kad pamaldų 
dalyviai dabar turėtų pasimelsti už 
Lietuvą. Už Lietuvą? Jie niekad to

VIENETU VARDAI IR MES 

žodžio nebuvo girdėję. Kunigas 
pusiau indėhiukams trumpai papa
sakojo, kad Lietuva — jo draugo 
tėvynė, kuri svetimų užimta ir 
kurios žmonės skaudžiai persekio
jami. Supratę, apie ką meldžiasi, 
visi į kunigo ištartą maldą sava 
kalba atsakė “Meldžiam Tave, 
Viešpatie, išgirsk mūsų maldą”. 
Kai naktį ėjom kopų pakraščiais 
namo, keli vaikai klausinėjo, ar 
Lietuvoje yra sniego. 0 vienas 
berniukas patraukė už marškinių ir 
tamsiomis akutėmis tarė: “Aš labai 
tikiu, kad Tavo tėvynėje viskas 
bus gerai”. Tai buvo svetimos 
rasės, svetimos tautos, svetimo 
žmogaus nuoširdi kopų malda.

Tie berniukai ir mergaitės, 
tamsiaodžiai, pailgomis akutėmis ir 
mėlynai juodais plaukais nebuvo 
girdėję apie Lietuvą. Jie net, esu 
tikras, nebuvo matę nei laikraščio, 
nei televizijos, gal net nei pasaulio 
žemėlapio. Bet jie žinojo, jog 
krikščionybė reikalauja, kad paro
dytume meilę visiems — savo arti- ’ 
mui, svetimam žmogui, kitoms 
tautoms, rasėms ir visai žmonijai.

v.s. Antanas Saulaitis, S.J.

Koplytėlė ant Birutės kalno, 
Palangoje.

senovės lietuvių kulto vieta. Ilgai 
po valdovės mirties čia rinkosi 
žemaičiai iš plačių apylinkių jos 
apraudoti ir pagerbti. Šešiolikta
jame amžiuje paskutiniojo gedimi- 
naičio karaliaus Žygimanto Augus
to sesuo Ona Batorienė čia pasta
tydino koplytėlę. Ilgainiui keliais 
sykiais naujos buvo statomos.

Birutės kapas iki šiol pagarbiai 
lankomas. Jaunimas tebetraukia 
jautrius poeto Silvestro Valiūno 
dainos žodžius:

KUNIGAIKŠTIENE BIRUTE

Plačiai yra paplitusi legenda apie 
Birutę. Esą, ši Žemaičių kuni
gaikščio duktė buvusi Palangoje 
vaidilutė, o Didysis Kunigaikštis 
Kęstutis, medžiodamas netoli se
nosios žinyčios, pamatęs gražuolę, 
ja susižavėjęs, pasigrobęs ir vedęs.

Tačiau istorinė tikrovė verčia 
suabejoti šia romantika. Birutė 
buvo jau antroji Kęstučio žmona. 
Kęstutis ją vedęs apie 1349 metus, 
jau būdamas penkiasdešimt metų 
amžiaus. Jiedu gyveno Trakuose, 
senojoje pilyje, Galvės ežero 
pusiasaly. Užaugino šešetą vaikų: 
genialųjį Vytautą, Tautvilą, Žygi

mantą ir dukteris Miklausę, Da
nutę bei Ringailę.

Apie kunigaikštienės Birutės 
gyvenimą beveik jokių žinių neiš
liko, matyt, ji politikos gyvenime 
nedalydavo. Net jos vardą iki 16-jo 
amžiaus išlaikė tik žodinė tradicija. 
Bet liaudies atminime, kaip ir gro
žinėje literatūroje, ji tebesupama 
poezijos šydu ir lyg šventosios 
aureole. Ji virto mums Motinos - 
Rūpintojėlės, šeimos židinio sau
gotojos simboliu.

Pagal padavimą, kunigaikštienė 
Birutė palaidota Palangoje, pajūrio 
kalvelėje. Manoma, kad tai buvusi

Ant marės krašto, ties miestu 
Palangos,

Ties žemės mūsų žemaičių 
pabangos,

Yr aukštas kalnas, Birute 
vadintas,

Žalioms pušelėms kaip ir
apsodintas.
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SKAUTAS MANDAGUS IR 
RITERIŠKAS

Skauto mandagumas kyla ne iš 
reikalo ir ne iš naudos ieškojimo, 
jis eina iš skauto vidaus, pasireikš- 
damas be svarstymų, be abejonių, 
nujaučiamai, gaivališkai, kaip susi
dariusių gerųjų ĮPROČIŲ pa
sekmė. Skautas nesprendžia, kas 
jam patinka ir kas ne, kas malonu 
ir nemalonu; susidurdamas su 
žmonėmis, visada lieka visiems 
vienodai mandagus.

Jo kalba — maloni, tiesi, rami, 
susilaikanti. Skautas nepakelia 
balso pastaboms padaryti, į ginčą 
įsivelti, pykčiui sukelti. Nerėkauja, 
nešūkauja, netriukšmauja, ypačiai 
nepertraukia ir neperšaukia kal
bančio. Parenka kuo gražiausius 
žodžius, vengdamas stačių, grubių, 
užgaunančių išsireiškimų. Jokiu 
būdu NEVARTOJA KEIKSMA
ŽODŽIŲ. Veidas visada šviečiąs, 
besišypsąs, patraukiąs, be jokio 
pasišaipančio vaipymosi. LAIKY
SENA — žvali, grakšti, ramių 
judesių. Savo veiksmuose skautas 
laikosi bendrųjų elgsenos dėsnių,

kurie numato visus atvejus žmo
nėms santykiaujant. Mandagumas, 
pagrįstas švelnumu, atjautimu, 
kito supratimu, tinkamu elgesiu, 
yra pigiausias kelias bičiulystei 
užsimegzti, nuoširdiems santy
kiams susidaryti ir, apskritai, 
tarpusavio sugyvenimui kelti.

Vien tik pasyvusis mandagumas, 
kaip santykiavimo forma, skauto 
tačiau nepatenkina. Jis trokšta 
aktyvumo, siekia būti veiklus, 
pasireikšti RITERIŠKAI. Viduri
niais amžiais riteriai — drąsūs ir 
dorovingo elgesio kariai — eidavo 
už tikėjimą, už viršininką, už 
našlaičius, už silpnuosius; su mote
rimis elgdavosi labai pagarbiai ir 
švelniai. Jie vadovaudavosi klus
numo, paslaugumo ir artimo pa
galbos šūkiais. Šios gerosios savy
bės skautuose atgijo, ir skautas 
budrus riteriškų žygių beieškoda- 

mas, nors riterio kelias yra sunkus, 
reikalaująs pasišventimo. Jis pa
mato verkiantį vaiką, nusiminusį 
artimą, gatvėje kažin ką žemėje 
pametusį, sunkiai į autobusą 
įlipančią moterį, po našta sulinku
sią senutę; randa našlaičius, alks- 
tančią šeimą, šąlančius mažyčius; 
pastebi daug kitų dalykų, kur rei-
kalinga skauto-skautės pagalba, 
parama, globa.

Skautas nuramina, paguodžia,
sušelpia, prilaiko nepajėgiantį.
panešėja ryšulį, aplanko našlaičius, 
apdovanoja, nuneša maisto, kuro 
ir t.t. Nelaimės metu visur pirmas: 
gaisrui ar potvyniui ištikus, ledui 
lūžus, greitosios pagalbos prirei
kus, skautas nepradūlina pro 
įvykio vietą, o ateina į talką poli
cijai, ugniagesiams ir kitiems tvar
kytojams. Atlikęs riterišką pa
reigą, ramiai pasišalina, netrokš
damas padėkos, sveikinimų, gar
bės.

Gyventi DRAUSMINGAI, PA
SIAUKOJAMAI, GARBINGAI 
yra gyventi riteriškai.

s. Balys Vosylius

T. Gaidelytės iliustracija
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TVARKA TURI BŪTI

PRISIMINIMŲ ŽIUPSNELIS IŠ 
KETURIOLIKTOSIOS

STOVYKLOS ROMUVOJE

— Arai! Arai!... — šaukė sesė 
Liuda savo sūnų. Skambėjo Romu
vos miškai. Aidai lėkė Fox ežero 
paviršiumi ir dingo kažkur anapus, 
kur pro beržyną veržėsi didelė, 
raudona pilnatis.

— Arai! — šaukė vis bėgiodama. 
Gal dingo mažylis vilkiukas. Bet 
kur tau! Jis ramiai sėdėjo valgyk
los kampely ir lošė šachmatais su 
vienu skautininku...

Tai buvo prieš keletą metų. 
Šiandien Aras jau skautas ir sto
vyklauja Mindaugo draugovės 
rajone, tveria tvorą “Žirgų” skil
ties kiemui, o sesė Liuda — val
gyklos komendante toje keturio 
liktoje Romuvos stovykloje. Viekas 
žaibiškai tvarkoma, pranešimai 
aidi be garsiakalbių ir su jais. 
Greitis, drausmė, punktualymas. 
Juk tai skautų stovyklai kartais 
tėvų ar svečių apkalbama, kad 
viskas esą per griėžta, kad jų 
vaikai kankindami ir badauja, kaip 
belaisviai... Ko nebeprisiklausytų, 
vis tiek tie “generolai” nenukryps
ta nuo linijos ir varo savo tvarką be 
baimės. Drąsūs vyrai, nebaimingos 
moterys! Kas bus, kai sužinos 
Torontas, kad griežtas stovyklos 
viršininkas ps. V. Turūta liepė 
viešai skautams atsiprašyti sesių, 
kurias su rūbais Įmetė į vandenį?! 
Arba kai jis nepriėmė savaitgalinio 
jaunuolio, kuris stovėjo prie vartų 
įkaušęs ir bandė registruotis. 
Tikra savojo jaunimo diskrimina
cija! Tvarka turi būti. Ir lygiai taip 
pasakė budintis v.vl. V. Keturakis, 
5 jūrų skautų vadas, varydamas 
vignuoliktą valandą iš salės sto
vyklos viršininką ir jo pareigūnus. 
Tvarka turi būti, tik prie laužo jos 
nebuvo, nors sesė Brigita labai 
stengėsi, tarpais už visus atidai- 
nuodama. Mėgiamiausias čia buvo 
ir šį kartą Tėvas Kulbis su savo 
armonikėlių orkestru ir “Alouette”. 
Orkestrai buvo dū: vienas “miško 
brolių”, kitas — "olimpinis”. Abu

geri, be konkurencijos. Jie susi
jungę trenks jubiliejinėje ateinan
čių metų Romuvos stovykloje. Ne 
juokas 15 metų! Per tą laiką vilkiu
kas Linas Saplys ir vilkiukas 
Marius Rusinas išaugo naujais 
skautininkais — užaugo čia ir Ro
muvos nebenori palikti. Valio jiems 
ir joms!

Stovyklinis . kalendorius visus 
vertė ką nors veikti. Daug 
iškylauta visomis kryptimis — 
sausuma ir vandeniu. Klaidžiota, 
susirasta, kliūtys menkos buvu
sios, kai prie lauželio vakare apta
riami dienos įvykiai. Iš tikrųjų 
paklampoti tais Romuvos miškais 
nėra jau taip paprasta, iš stovyklos 
viršininko veido susirūpinimo še
šėlis dingsta, kai vėl visi išsirikiavę 
stovi vėliavų aikštėj, ir draugovės 
rodo savo, šūkius, kūrybą... Pirmos 
savaitės komendantas ps. dr. Vai
dotas Kvedaras kiekvieną vakarą 
su nekantrumu laukdavo tų šūkių, 
o paukštytės su savo vadove ps. 
Asta Senkevičiūte-Sapliene įsidrą
sino šūkius paversti eiliuotomis 
dainomis apie dienos aktualijas. 
Per tas vėliavų nuleidimo apeigas 
tik trys “didieji” stovėdavo centre 
atskirai ir priimdavo komendanto 
raportą, būtent, viršininkas ps. V. 
Turūta, skaučių viršininkė s. D. 
Keršienė ir v.s. T. Kulbis, S.J. (tai 
pirmos savaitės trijulė). Visi kiti, 
kad ir didžiausi pareigūnai, rikiuo- 
davosi šonuose. Tokią tvarką kiek 
sumaišė, sako, iš Montrealio atvy
kęs naujasis LS Brolijos VS s. S. 
Miknaitis, kuris buvo prijungtas 
prie “didžiųjų” ir išsirikiavusiems

Šiandien jie vilkiukai, rytoj - 
busimieji Toronto Rambyno tunto 
vadovai: V. Vėlyvis, M. Slapšys, J. 
Siminkevičius, A. Karosas, R. 
Garbaliauskas, R. Klevinskas.

170 stovyklautojų šūktelėjo “Bu
dėk”. Pasakė po to ir 38 sekundžių 
kalbą: už tokią kalbą visi turėjo 
šaukti “valio”, bet kažkodėl tylėjo. 
Tur būt, niekas netikėjo, kad ji jau 
baigta. Bet... ir čia tvarka turi būti.

Sesė S. Klibingaitytė sėdėdavo 
kasdien bokšte prie ežero ir jau 
vien dėl to turėjo būti besipliuški- 
nančiųjų Fox vandeny centras. Bet 
kur tau! Nei vilkiukai, įskaitant jų 
vadovus Gailių ir Darių, nei Min
daugo dr-vės smarkuoliai, nei 
Clevelando vytautėnai tuo centru 
nesidomėjo. Jiems geriau patiko 
kapelionas, kai įbrisdavo ežeran, o 
sesė tada saugodavo, kad per toli 
neplauktų.

Grybų stovykloje netrūko. Šei
mos galva Aleksas buvo ūkio virši
ninkas ir maitino stovyklautojus 
pienu, mėsa ir sumuštiniais, sesė 
V. Grybienė sėdėjo prie brangių S. 
G. Kuzmų pastatytų stovyklos 
vartų ir registravo atvykstančius 
ir išvykstančius. Blankai, parašai, 
pinigai — viskas kartu. Edvardas 
Grybas labai gerai atliko Mindaugo 
dr-vės adjutanto pareigas ir kartu 
su draugininku Tomu Senkevičium 
gavo per iškilmes dar po vieną 
žalią “makaroną”. Kiti du Grybai — 
Linas ir Robertas — skynė laurus 
“Briedžių” skilčiai, kuri ir laimėjo 
varžybinį skydą. Taigi, Grybų 
buvo, ir tai ne bet kokių!
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Viešą stovyklos viršininko pa
gyrimą per vėliavų nuleidimo iš
kilmes gavo jūrų skaučių vadovė 
v.vl. E. Namikienė. “Tik pažiū
rėkit, kokia ten tvarka ir švara” — 
dėstė viršininkas. “Bepigu, kai jos 
tik šešios”, — kažkas pašnibždomis 
replikavo. Gi vyr.sk. v.si. 0. Bal
sienė po savo sparnais turėjo apie 
30 mažylių, paskui kuriuos reikėjo 
bėgioti uždusus ir bandyti savo 
kantrybę. Malonu sakyti, kad abi 
minėtos sesės grįžo skautauti su 
savo vaikais, nors stovykloj juos 
pamatydavo valgykloj ar prie 
laužo. Ne kartą, mamas pamatę, tie 
gerieji išdykėliai nerdavo į krū
mus...

Kas dėjosi antrąją savaitę, ne
mačiau. Sako, irgi įdomu. Stovyk

los viršininkas j.s. P. Būtėnas prie 
lauželių su sargybiniais laukdavęs 
naujų puolimų. Buvusi savivaldos 
diena ir daug linksmavakarių. Šo
kęs ir viršininkas ir vilkiukas. Ko
mendantą s.v.v.sl. Darių Marijošių 
mindaugėnai įmetė su rūbais į 
vandenį po to, kai jis taręs “Dabar 
jūs su manimi galite daryti, ką 
norite”. Tai buvo paskutinė diena. 
Pasakyta — padaryta. Tvarka turi 
būti!

Gi, tikėkime, tvarka bus ir 
XV-toj Romuvos stovykloj po 
metų. Iškilmių netruks. Bet kalbai 
pasakyti jau iš anksto kviečiu pasi
rinkti brolį Vyr. Skautininką. Tat 
iki pasimatymo vėl, vėl ir vėl...

Vienišas Vanagas

VI-SIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS REIKALU

Vl-sios Tautinės Stovyklos dar
bai yra gerokai įpusėję: teorinė 
dalis, galima sakyti, jau yra pilnai 
paruošta, suplanuota, apsvarstyta. 
Finansinė dalis taip pat gerokai 
pasistūmėjusi pirmyn; bendrie
siems stovyklos reikalams lėšos 
kaupiamos ir, atrodo, gana sėk
mingai. Vienetų vadovams reikia 
pasirūpinti, kad tuntai ir atskiri 
vienetai būtų pajėgūs atvykti ir 
susimokėti stovyklavimo išlaidas. 
Mums turi rūpėti, kad kuo daugiau 
Australijos skautų stovyklautų. 
Būtų idealu, jei visi galėtume sto
vyklauti, bet taip, žinoma, nebus. 
Tiems, kurie negalėtų atvykti dėl 
lėšų stokos, vadovai turėtų rasti 
būdų padėti nugalėti tas kliūtis. 
Visus skautus reikėtų įtraukti į 
lėšų telkimą: prie loterijos bilietų 
platinimo, pramogų ir kitokių pa
rengimų organizavimo.

Užsiregistravimas stovyklauti 
reikia atlikti iki rugsėjo 30 d. Tai 
labai svarbi data, nes nuo jos pra
sidės praktiškas pasiruošimo vyk
dymas: kad būtų galima daryti 
praktiškus sprendimus, reikia 
žinoti stovyklautojų skaičius. To
dėl laikas jau dabar žinoti kas va
žiuos, kas negalės ir kodėl negalės, 
kad, terminui atėjus, būtų galima 
duoti kuo tikslesnius duomenis. 
Kitaip turėsime daug sunkumų ir 
gal nesusipratimų.

Su praktišku pasiruošimu yra 
surišti ir šie dalykai: tvarkingos 
uniformos turėjimas, reikalingas 
drausmės supratimas ir jos vykdy
mas. Esame aplinkos veikiami ir 
įtaigojami į palaidą, netvarkingą 
gyvenimo būdą, kuris skautybei 
yra nepriimtinas. Skautai nėra 
kareiviai ir iš jų niekas kariškos 
drausmės nereikalauja, bet tvarka, 
mandagumas, švara, uniforma yra 
skautų esminė dalis, be kurios 
niekąs negali būti gerų skautu.

Taip pat mums negali nerūpėti 
ir lietuvių kalba, nes, visų pirma, 
mes esame lietuviai skautai. Jau
nam žmogui kalba nėra sunku iš
mokti, jei jis to nori. Tėvų ir 
mokytojų pagalba galima daug
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pramokti ir per pusę metų. Ir pa
čiam skautui bus daug maloniau, 
jei jis bent kiek mokės tą kalbą, 
kuria vyks visas stovyklos gyveni
mas. Tačiau nereikėtų varžytis 
tiems tėvams, kurių vaikai mažai 
arba jei jie iš viso lietuviškai ne
moka. Mes dabar jokioje stovyk
loje negalime apsieiti be dvikalbės: 
visi vaikai moka anglų kalbą, bet 
ne visi moka lietuvių, tačiau, bū
dami mažuma, jie stengiasi iš
mokti. Pagaliau jie turi bent šiek 
tiek pramokti, kad darytų pažangą, 
nes visas stovyklos gyvenimas ir 
programos vyksta lietuvių kalba.

Tikimės, kad į VI T.S. atvyks iš 
viso pasaulio lietuvių jaunimo apie 
100 skautų. Iš viso, numatoma, 
dalyvaus apie 350 skaučių ir 

skautų. Bus įdomu ne tik jiems 
mus pažinti, bet ir mums juos. Iš 
tokio susipažinimo gali būti visa
pusiška nauda: pavyzdžiai ir pa
žintys jaunimui daug reiškia. Šią 
susitikimo progą turime išnaudoti 
kaip galima geriausiai, o tam tu
rime iš anksto pasiruošti.

Visuomenė mus remia; tai mes 
matome ne tik iš spaudos gražių 
atsiliepimų, bet ir iš aukų ir para
mos, kurią gauname iš rėmėjų. 
Stenkimės jų neapvilti.

Tad visi į darbą!

Budėkime!

v.s. A. Mauragis
Australijos Rajono vadas

Tarpeklio tarp pertraukiklio 
kontaktų nustatymas

VARIKLIS IR JO ĮVARDAI 

tymo mechanizmai bei keturios 
sistemos: maitinimo, degimo, te
pimo ir aušinimo.

Svetur gimusio mūsų jaunimo 
lietuvių kalba dažnai yra nežodinga 
ir ribojasi buities dalykais. Šešta
dieninėje mokykloje pramokstama 
keliasdešimt žodžių, bet, susidūrus 
su moksliniais ar techniniais įvar- 
dais, pasimetama. Net ir daugumas 
vyresniosios kartos naudoja angliš
kus techninius žodžius. Gal todėl, 
kad užjūryje, išskyrus “Technikos 
žodį”, techninių leidinių beveik ne
pasitaiko.

Ruošdamas vadovėlį “Burės ir 
varikliai”, susidūriau su eile da
bartinėje lietuvių kalboje naudo-
jamų techninių įvardų, ypač ry
šium su varikliais. Dalį jų čia norė
čiau pateikti, kad . skautai-skautės ! 
ir tėvai galėtų vieną, antrą įsisa
vinti.

BENDRIEJI, LIEČIĄ EISMĄ

Traffic
Operator, 

driver
Intersection 
Traffic circle 
Expressway 
Driveway
Turn
Turn signal 
Dashboard

- eismas

- vairuotojas Spyruoklė
- sankryža
- žiedinė sankryža
- greitkelis
- pravaža
- posūkis
- posūkių rodyklė
- prietaisų skydas

Break-in-period - įvažinėjimas 
Right of way - pirmumo teisė 
Trailer - - priekaba

VARIKLIAI

Internal cumbustion engine - 
vidaus degimo variklis

Dažniausiai naudojami benzini
niai ir dizeliniai varikliai. Variklį 
sudaro alkūninis ir dujų paskirs-

Paskubos uždegimo) 
petelis Vakuminis paskubos

uždegimas
Skirstytuvo 
kumštelis/

Kondensatorius

Kontaktai
Pertraukiklis

Nejudamas 
kontaktas

Vakumo linijc

Svirties 
■ kontaktas A*

KAI KURIOS ALKŪNINIO 
MECHANIZMO DALYS

Piston - stūmoklis
Connecting rod - švaistiklis
Crankshaft - alkūninis velenas
Flywheel - smagratis
Stroke - eiga
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Sfirierlo Jungiklis

PipiWowa.
Uldegimo 2v«U

Pasklrsfytuvo. 
dangtelis

Akumuliatorių 
baterija

Uždegimo

lijunglklb

Pirmini apvija

' Antrini apvija

Indukcini riti

PartraukikUi

Baterinis uždegimas

Smulkaus valymo flHrM 
Centrinė alyvos 

magistralė

Reguliavimo
vožtuvas >

Redukcinis vožtuvas
Alyvos siurblys

DUJŲ PASKIRSTYMO 
MECHANIZMAS

Camshaft

V alve lifter 
Push rod 
Valves

- kum stelinis
velenas

- kėliklis
- strypas
- vožtuvai

MAITINIMAS

Fuel
Gas station

- degalai
- degalinė

' Variklio tepimo siste
mos schema

Nuolat susikabinęs krumpliaratis 
su vainiku

Dangtelis su pavarų 
perjungimo mechanizmu

*> Varomasis velenai

Karteris

Krumpliaračių blokas

Pirmosios pavaros 
ir atbulinės eigos 

krumpliaračiai

Antrosios pavaros nuolat susikabinę 
krumpliaračiai

Automobilio pavart; dėžė

Sinchronizatorius

Gasoline - benzinas

UŽDEGIMAS 
(MAGNETINIS IR BATERINIS)

Breaker point 
Coil 
Distributor 
Spark plug 
Tuning

- pertraukiklis
- ritė
- skirstytuvas
- žvakė
- suderinimas

AUŠINIMAS

Radiator - aušintuvas
Coolant - aušalas,

aušinamasis 
skystis

Heat exchange - šilumos mainai 
silencer - slopintuvas

Suspension 
Brake 
Bushing 
Speedometer 
Fender

- lingė
- stabdys
- įvorė
- Greitmatis
- sparnas

DAR KELI ĮVARO AI PRIE 
VARIKLIŲ LAIVUOSE

Oil 
Viscosity 
Oil can

TEPIMAS

- alyva
- klampumas
- tepalinė

KITI ĮVARDAI

Gearbox - pavarų dėžė
Clutch - sankaba
Universal shaft - kardano velenas
Gasket - tarpiklis

Inboard engine -
Outboard

engine
In-outboard

engine

borto variklis 
prikabinamas 

variklis
variklis su 

pakeliama 
pavara
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Jet engine

Vožtuvas

Kėlikliai
j.v.s. B. Stundžia

Paskirstymo valenas

- čiurkšlinis
variklis . . . .

. , ' Vožtuvo kreipiančioji Ivor®- sraigtas

Svirčių aiis

Svirtys

-Paskirstymo valano jvoro 
, (guolis)

Propeller
Propeller shaft - sraigto velenas
Pitch - sraigto žingsnis
Blade - mentė
Reduction gear - lėtinamoji

pavara

Strypai

Vienaciiindrio variklio alkūninis 
mechanizmas

V formos variklio dujų paskirstymo mechanizmas

: * i.-> Lutnanos Pumputytės piešiniaiISTORIJA BE ŽODŽIŲ Kas ją atpasakos? » 2
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KIŠKIO GIRIOJ 
KIŠKIAKOPŪSČIAI AUGA, 

TEN KIŠKIAI EINA 
PASIKIŠKIAKOPŪSČIAUTI
Pasakojama, kad senovės Lietu

voje visi gyvuliai, paukščiai ir žvė
rys buvo geri šeimininkai, eglės ir 
pušies šaknimis žemę arė, sėjo ir 
sodino, miško pievose šienavo, 
šimtametėse drevėse medų kopi
nėjo. MEŠKA pirmoji į storą pušį 
įlipo, medaus gintarinį korį žmogui 
vardan bičiulystės atnešė.

ŽVIRBLIAI sėjo kanapes ir 
linus, miško BALANDŽIAI 
ULDUKAI grikius. PELĖS kūlė 
pelėžirnius iš miškų, pelkynų ir 
pievų, o VOVERĖS rinko atsargas 
žiemai.

KREGŽDĖS minkė molį ir lipdė 
lizdus, mokydamos žmogų mūryti 
ir gaminti molinius indus. VORAI 
ir VOLUNGĖS mokė austi, o 
GANDRAI margus drabužius 
siūti.

Pirmąją užtvanką pastatė BEB
RAI. Jie ir nupynė bučių žuvims 
gaudyti. Darbštumo ir kantrybės 
mokė visi gyvūnai. Paukščių gies
mės kėlė žmogaus dvasią ir mokė 
dainuoti sutartines. Kaip atlikti 
ūkio darbus, sukvietus kitus 
talkon, pavyzdžiui, šienauti — iš
mokė visi žvėrys.

Būdavę, sueina visi ir dirba išsi
juosę: net senų seniausias VĖŽYS 
paryčiais ir pavakariais išropodavo 
į rasotas pievas ir piaudavo žolę 
savo aštriom žnyplėm. BRIEDŽIAI 
plačiais ragais sunešdavo šieną į 
kupetas, meškoms padedant. 0 
ZUIKIS visur spėdavo atlapoti, 
naujausias žinias nešioti.

Gal būt, iš tų smagių dienų užsi
liko pavadinimai: Briedžių lanka, 
Barsukų pieva, Tetervinų kalvelė, 
zubražolė, meškinis česnakas, ger
vuogė ir daugybė kitų.

Pagerbtas ir kiškis-piškis, zuikis- 
puikis, pasakų veikėjas ir drąsuo
lis: rasi Kiškio lanką, kiškiagrikius, 
kiškio kopūstus ir net kiškio py
ragą — vaikams iš miestelio ar 
svečių parvežti skanumynai.

Kad kiškis, nebijodamas net

šunų, įslenka į daržą paragauti 
šviežių kopūstlapių, žinome, bet 
kas yra kiškio kopūstai? Kur jo 
kopūstų daržai?

Ogi eglynuose, alksnynuose, 
drebulynuose ir kai kur kitur. Net 
čia, Amerikoje, jie randami ir 
vadinami “wood sorrel” — augalas, 
nekenksmingas žmogui.

Kiškiakopūsčiai iškelia savo 
trapius, į dobilėlius panašius lape
lius ir pavasarį pražysta balta 
rožele su violetiniais pamargini- 
mais. Lapeliai naktį, per lietų ar 
aštioje saulės šviesoje susiglau
džia. Nukloja miško žemę šviesiai 
žaliais kilimais ir salomis. Paraga
vus lapelių, jie gaivinančiai rūgš
toki. Gal jie todėl kiškučiams tokie 
skanūs? Ir patogūs čia pat rasti, 
prieš drįstant iškišti noselę toliau 
nuo namų į dobilieną?

Ar būtų vienaip, ar kitaip — 
Lietuvoje močiutės mėgdavo pa
juokauti su anūkėliais, jų liežuvė
lius pasmailinti, kad gražiai tartų ir 
greičiau kalbėtų. Todėl duodavo 
jiems uždavinį kelis kartus iš eilės 
kartoti:

KIŠKIO GIRIOJ KIŠKIAKO- 
PŪSČIAI AUGA; TEN KIŠKIAI 
EINA PASIKIŠKIAKOPŪSČIAU- 
TI.

Gal verta l?ūtų pasmailinti ir 
mūsų liežuvius, kad visada tar
tume žodžius aiškiai ir taisyklingai. 
Kas pirmas pabandys?

P.P.

SAMANOS

Jos auga ant medžių šiaurės 
pusėje bei drėgnoje žemėje. Jūs, 
be abejo, pažįstate samanas ir, esu 
tikras, ne kartą ant jų vaikščiojote, 
nes jos atrodo, kaip minkštas žalias, 
ar balkšvas kilimas. Skautai, žiū
rėdami į medžių augančias sama
nas, žino, kurioje pusėje yra šiau 
rė, nes samanos tik ir auga šiauri
nėje pusėje. Samanas labai lengva 
atpažinti. Tai yra medienos auga
las, kurių daugybė sudaro lyg kokį 
kilimą aplinkui medį. Samanos 
neturi jokių šaknų ar žiedų, turi 
mažus spyglius, “Rhizolds” vadi
namus. Jie padengia visą samanų 
paviršių. Jų darbas yra sugerti 
vandenį ir sutraukti į save mine
ralus.

Samanos negali perduoti van
dens savo “šaknims”, todėl jos te
gali augti tik drėgnose vietose. Kai 
kurios rūšys kaitroje išdžiūsta ir. 
pasirodžius drėgmei, vėl atgyja ii 
auga toliau. Yra jų keli šimtai rū
šių, bet dažniausiai matomos yra 
“baltosios samanos”. Kartais dar 
vadinamos “plaukuotosios”. Apa
čioje turi nedideles vandens taure
les, ir iš tolo atrodo lyg būtų gaba
liukas šilko.

Populiariausios samanos yra 
augančios šlaituose; vadinamos 
“Sphagnum”, yra labai lengvos 
pilkos spalvos, auga dumbluose bei 
prie ežerų ar kūdrų krantų. Kai 
kur jos vadinamos “Sphagum bog”. 
Lapai yra platūs ir sutraukia daug 
drėgmės, todėl sodininkas jas nau
doja gėlėms išlaikyti drėgmę. Jų 
dirvą sudaro žuvusios samanos bei 
kiti smulkūs augalai. Išdžiūvusios 
daugelio kraštų naudojamos kurui.

Neviskas /yra samanos, kas 
“samanomis”; vadinama. Sakysime 
yra “Irish” samanos, jos yra jūrų 
žolės, augančios seklioje jūroje. 
“Ispaniškos” samanos yra augalas, 
panašus į ananaso augalą.

j.v.s. Myk. Manomaitis
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KAS APJUNGIA VISUS 
VADOVUS?

JAUNAS VAIRININKAS 
KALBASI SU LIETUVIŲ

SKAUTŲ BROLIJOS 
VYRIAUSIU SKAUTININKU

Kiekvieną sekmadienį skautai 
lanko sueigas. Tose sueigose jie 
mokosi patyrimo programų, žai
džia žaidimus arba mokosi tauto
dailės. Vasarą važiuojam dviem 
savaitėm į stovyklas ir ten links
minamės ir mokomės geriausioje 
skautiškoje mokykloje - gamtoje. 
Vadovai-ės ir skautai-ės turi daug 
vargo ir darbo, bet jie vis tiek 
šypsosi, nenustoja vilties ir būna 
linksmi.

Gal nepagalvojat, bet kas nors 
turi viską suplanuoti ir paruošti. 
Tam yra daugybė vadovų-ių, ir jei 
nebūtų tarp jų visų jungties, tai 
būtų pati didžioji netvarka. Tačiau 
yra vienas vadovas, kuris turi 
ypatingas pareigas: palaikyti ryšį 
tarp visų lietuvių skautų vienetų 
pasaulyje. Tas vadovas yra Broli
jos Vyriausias Skautininkas. Da
bartinis Vyriausias Skautininkas 
yra s. Sigitas Miknaitis. Su juo 
man buvo labai malonu ir įdomu 
pasikalbėti. Aš klausinėjau, o VS 
man pasakojo. Pasiklausykite ir 
jūs, SKAUTŲ AIDO skaitytojai!

Mes visi 2ieom, and 1978 m. pra
džioje bus ŠeŠT*iįi lietuvių skautų 
Tautinė Stovykla Australijoje. Be 
abejo, esate matę skelbimus 
SKAUTŲ AIDE arba Jaunimo 
Centre. Lietuvių Skautų Sąjunga 
.no, kad visi negali keliauti ir nėra 

įmanoma visiems skristi į Austra
liją stovyklauti. Todėl antra sto
vykla yra planuojama Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Dar nėra 
nustatyta antrosios stovyklos sto
vyklavietė, bet brolis Miknaitis 

kvs abi stovyklas!
Anksčiau sakiau, kad mokomės 

patyrimo programų. Dabar jums 
pranešu,’ kad Vyriausias Skauti
ninkas papasakojo apie skautų 
patyrimų programų komisiją. Ko
misija visas patyrimo programas 
“modernizuoja”,. Patyrimų komi

sija buvo sudaryta, kai buvo įkurta 
prityrusio skauto tarpsnis. Kas 
žino, gal komisija ir pasenusią 
morzę panaikins?.. Komisija veikia 
ir gyvuoja šiuo metodu: pirma 
atsiklausia vadovų apie dabartines 
programas. Pagal atsakymus ir 
nuomones, komisija programas 
pakeičia. Vadovai tada naudoja tas 
naujas programas ir komisijai pra
neša, kad gerai - negerai, kas ne
veikia kaip reikiant ir kas jiems 
nepatinka. Komisija tada pritaiko 
programą pagal daugumos vadovų 
patarimus. Naujos programos tu
rėtų būti visai pabaigtos 1977 metų 
rudenį.

Brolio Miknaičio dar paklausiau:
- Kai Jūs buvot mažas vilkiukas, 

ar svajojot, kad kada nors tapsite 
Vyriausiu Skautininku?

Brolis Miknaitis atsakė, kad taip 
nemanė...

Kalbant apie vilkiukus, paklau
siau Vyriausią Skautininką, kaip 
jis žino, kas vilkiukams patinka 
daryti sueigose. Jis išaiškino, kad 
jaunesnieji skautai būna linkimi 
sueigose, kadangi jų tėveliai yra 
būrelių vadovai. Tėveliai žino, kas 
jų vaikams tinka ir Vdtinka daryti.

Gal skaitytoja* nebus pagalvoję, 
bet visų vadovų svarbiausia pa
reiga mūsų-jaunimą išlaikyti lietu
višką. Tai ir brolis Miknaitis pa
tvirtino!

VĖLIAU JAUNASIS 
VAIRININKAS VILIUS

KALBĖJOSI SU LIETUVIŲ 
SKAUČIŲ SESERIJOS

VYRIAUSIA SKAUTININKE

V.s. Irena Kerelienė labai 
įdomiai su manim pasikalbėjo. Ji, 
kaip ir brolis Miknaitis, vyks į 
Tautinę Stovyklą Australijoje. Ji 
man plačiau išaiškino apie tą Tau
tinę' Stovyklą. Įdomu, kad ten ne
bus vien tik stovyklaujama. Dalis 
tos kelionės bus ir krašto įdomes
nių vietovių apžiūrėjimas (sight
seeing). Tokia “keliaujanti” sto-

Va/lovų-ių ■ suvažiavime Cleve- 
lande.

Iš K. į deš.: s. S. Miknaitis, v.s. 
V. Šenbergas, v.s. I. Kerelienė, v.s. 
L. Milukienė ir j.v.s. Br. Juodelis.

VI. Bacevičiaus nuotr.

vykia turėtų būti labai įdomi!
Vyriausios Skautininkės taip pat 

paklausiau, ar ji kada nors, maža 
būdama, manė, kad taps Seserijos 
Vyriausia Skautininke. Ji, kaip ir 
Vyriausias Skautininkas, niekada 
apie tai net nėra sapnavusi. Ji 
sako, kad skautavime jai labiausiai 
patinka priėjimas prie jauno žmo
gaus charakterio ugdymo. Ji sako, 
kad tas charakterio ugdymas at
neša daug darbų mūsų organizaci
joms ir visai visuomenei. Ji anks
čiau manė, kad Vyriausios. Skauti
ninkės pareigos bus lengvesnės. 
Tačiau kai Seserijos vadijos narės 
yra darbščios, tai ir visi darbai 
lengviau atliekami.

SUSIPAŽINKIM SU
VI TAUTINĖS STOVYKLOS 

RUOŠOS DARBAIS

Mūsų jaunasis bendradarbis 
raštu “užkalbino” ir s. Jonę Žitke
vičienę, VI TS Rengimo komiteto 
spaudos korespondentę. Į keletą
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vair. Viliaus pateiktų klausimų 
sesė skautininke maloniai atsako.

Ruošiant eilinę skautų stovyklą 
visados yra nemaža darbo. Tuo 
labiau daug darbo reikalauja Tau
tinės Stovyklos surengimas, nes į 
ją suvažiuos skautai ne vien iš 
Australijos, bet laukiama apie 100 
svečių iš užjūrių: Amerikos, Kana
dos, Anglijos, Vak. Vokietijos, 
Brazilijos ir, gal būt, iš kitų kraštų.

Mes esam pasiryžę užjūrio skau
tams apmokėti pragyvenimą Aus
tralijoje; tam reikalui verbuojame 
skautininkus - šimtininkus (mece
natus). Taip pat kreipėmės į visus 
Australijos lietuvius, kurie yra 
dosnūs gyvybiniams tautiniams 
reikalams. Šiuo metu finansiniai 
esame gerokai įpusėję. Be to, iš 
mūsų Victorijos valstijos premjero 
esame gavę nemažą sumą.

Stovyklavietei turim išrinkę 
gražią ir gerą vietą - Gilwellio 
parką. Tai australų skautų sto
vyklavietė, esanti apie 40 mylių į 
rytus nuo Victorijos sostinės Mel
bourne. Vieta yra aukštokai ir 
kalvota; teka upeliukas. Miškas, 
aišku, netoks gražus, kaip Lietu
voje Panemunės, Pažaislio, Palan
gos žali, ošiantys, kvepiantys miš
kai. Tai australiškas miškas, ku
riame auga daugiausia eukaliptai 
(gum trees). Jame gyvena wallabys 
(mažesnės kitos rūšies kengūros),

VI Tautinės Stovyklos Rengimo 
komitetas ieško stovyklavietės. 

bet niekas neužtikrina, kad sto
vyklaujantieji bent vieną iš jų už
tiks. Tačiau triušį čia pasigauti 
įmanoma. Rytą stovyklautojus gali 
prikelti kookaboorų juokas ar 
magpies (šarkų) riksmas. Galima 
užtikti ir gyvačiukę, bet jei ji bus 
mandagiai praleista - niekam nieko 
blogo nedarys.

TS ruošos darbus dirbame visi 
sutartinai ir su entuziazmu. Be 
Rengimo komiteto yra sudaryti 
pagalbiniai komitetai: Sydnejaus 
Aušros tuntas, Canberros atgy
jantis Baltijos tuntas, Melbourne 
Džiugo tuntas ir skautai kituose 
Australijos miestuose.

Tikimas sulaukti apie 100 skautų 
fš užjūrių ir apie 250 iš visos 
Australijos. Mes nesame labai 
gausūs skaičiumi Iš viso Australi
joje priskaitoma apie 10.000 lietu
vių; maždaug po 3.000, Melbourne 
ir Sydnejuje, 1.500 Adelaidėje, 
kiek mažiau kituose miestuose: 
Perthe, Brisbanėj, Hobarte ir 
kitur.

Stovykla bus suskirstyta į 10 
pastovyklių. Bus stovyklaujama 
skilčių sistema skautų, skaučių ir 
jūrų skautų pastovyklėse; būrelių 
sistema jaun. skautų-ių pastovyk
lėse. Atskiros programos bus su
darytos vyresniems: vyčiams, 
budžiams, vyr. skautėms ir skauti
ninkams. Vyresnieji padės pra
vesti skautų, skaučių užsiėmimus.

Kad Australijoje negalima kurti 
laužų - tikri gandai. Laužus lei
džiama kurti. Tik esant ypatingai 
dideliems karščiams draudžiama 
kurti bet kokią ugnį atviroj vietoj 

visoje Victorijos valstijoje. Tačiau 
mes ir čia turim gerą išeitį: visi 
drauge sukursim tokį laužą, kad jo 
šiluma iš mūsų, laisvėj esančių, 
širdžių pasieks sesių ir brolių 
laisvės besiilginčias širdis!

Gruodis, sausis ir vasaris - pas 
mus vasaros mėnesiai. Dažniausiai 
oras esti šiltas, kartais net karštas. 
Bet lietpaltį ir šiltesnių drabužių 
reikia turėti, nes naktys, ypač 
aukštesnėj vietovėj, esti šaltokos.

Dabar šiek tiek apie stovykline 
programą. Kiekviena diena turės 
savo temą, pvz.: Lietuvos diena, 
Susimąstymo diena, Sporto, Bro
lijos, Seserijos dienos ir t.t. Svečiai 
iš Amerikos yra paprašyti pravesti 
dviejų dienų užsiėmimų progra
mas. Vyresniesiems bus dar vaka
ronės.

Užjūrių skautai, atvažiavę į 
Australiją, pirmiausia nusileis 
Sydnejaus mieste, kur praleis 5 
dienas. Gyvens privačiai pas lietu
vius ir apžiūrės Sydnejaus miestą 
ir jo apylinkes. Vėliau jie praleis 
vieną dieną, apžiūrėdami Austra
lijos sostinę Canberrą. Melbourne 
praleis 3-4 dienas, apžiūrinėdami 
miestą ir apylinkes prieš išvyks
tant į TS. Stovykla įvyks sausio 
2-14. Yra numatyta keletas 
ekskursijų stovyklos metu.

Stengsimės užjūrių skautams 
aprodyti visas įdomesnes vietoves 
jau minėtuose miestuose. Visas 
ekskursijas organizuoja Rengimo 
komiteto pagalbiniai komitetai.

Dirbame su skautišku nusitei
kimu ir pasiryžimu. Visi Australi
jos skautai gyvena pakilia VI TS 
dvasia.

Kviečiame ir laukiame kuo dau
giausiai svečių skautų iš visur. Tik 
atvykite - mes jus priimsime nuo
širdžia skautiška širdimi. Iki pasi
matymo stovykloje! - baigė infor
macinį pokalbį s. J. Žitkevičienė.

***

O dabar linkiu visiems SKAUTŲ 
AIDO skaitytojams geresnio skau- 
tavimo, kadangi mes visi geriau 
suprantame mūsų vadovybę. BU
DĖKIME!

vair. Vilius L. Dundzila
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LAIKO
^ŽODŽIAI

Los Angeles Jūrų Skautu Kuršiu Mariu, 
vietininkijos vietininkui j.ps. G. KAUNUI, 

jo broliui ALGIRDUI mirus, užuojautą reiškia

V. Zelenis ir v.j.s. B.. Stundžia

V.S. V. KIZLAITIS IŠ
CLEVELAND!) MUMS RAŠO:

“Skautų Aido 1977 m. vasario 
mėn. numeryje 15 psl. yra įdėta 
sena 1933 m. nuotrauka, po kuria 
netiksliai įvardytos pavardės (jau 
daugelio per ilgą laiką užmirštos).

Dabar per LSS vadovių suvažia
vimą Clevelande v.s. M. Barniš- 
kaitė man davė visas pavardes.

Jeigu įmanoma, būtų gera, kad 
ta nuotrauka būtų pakartota su 
visų pavardėmis, nes tai yra istori
nis dokumentas.

I-je eil. iš kairės: Katarina Ste
ponaitytė - Marijošienė, skaučių 
skyriaus vedėja Mega Barniškaitė, 
mok. Vaitkevičienė skaučių vadovė 
Šančių gimnazijoje, Sofija Matule
vičiūtė.

ILje eil. iš kairės: Gimbutytė, 
Valė Žukauskaitė, Juzė Druskytė- 
Aglinskienė, Sofija Danilevičiūtė- 
Girdauskienė ir Elena Motiekaitė”.

Nuotrauka mielai pakartojame.
Red.

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI

GARBĖS
PRENUMERATOS - $10.00

K. Batūra, Toronto, Kanada
D. Barzdžiūtė, Downsview,

Kanada
P. Balsas, Queenston, Kanada
V. Jokūbaitis, Cleveland, 0.
B. Gurėnas, Hayward, Wis.

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

Jubiliejinės latvių skautų ir 
skaučių Jamboree ženklas..

LIETUVIŲ FONDAS $500.00 
Toronto SKAUTŲ AIDO

skiltis per
ps. B. Abromaitienę 390.00

V. Šniolis, Cleveland, O. 50.00
PILĖNŲ tuntas,

Cleveland, O. 25.00
M. Vasiliauskienė,

Toronto, Kanada 17.00
N. Kulpienė, Toronto,

Kanada 10.00
NERIES tuntas,

Waterbury, Conn. 10.00
V. Bacevičius, Cleveland,

Ohio 6.00
T. A. Balchas, Cerritos,

Cal. 5.00
V. Sadauskas, Australija 2.25
A. Šetikas, St. Catharines,

Kanada 1.00

UŽPRENUMERAVO Į 
UŽJŪRIUS

A. J. A. Žemaičiui^ Roma, Italija - 
v.s. L. Milukienė

V. Kaseliūnui, Medellin, Kolumbija
v.s. L. Milukienė

VISIEMS MIELIESIEMS
RĖMĖJAMS

ESAME DIDŽIAI DĖKINGI!

16

16



IŠ TOLIMOSIOS
.A. , 1'5

Įdomią suvenyrinę dovanėlę ir 
paaiškinimą atsiuntė v.s. Gilma 
Zinkuvienė. Ji rašo:

...Aplinkiniais keliais iš Derbio 
skaučių krautuvės man pasisekė 
išprašyti anglų skautų-skaučių 
specialiai išleistą karalienės Elzbie
tos II karūnacijos jubiliejinį ženklą. 
Šis ženklas nešiojamas skaučių 
uniformos kairėje pusėje, žemiau 
vieneto ženklo; skautai jį nešioja 
virš kairiosios kišenės.

Nežinau ar Jums Amerikoje 
tokie ženklai yra įdomūs, bet gal 
tiks paįvairinti SKAUTŲ AIDO 
puslapius. Man ir kitiems būtų 
įdomu matyti Australijos^ N. Ze
landijos ir kitų kraštų žfenklus, 
kuriuos skautai išleido ta proga. 
Savaime aišku, kad mes, lietuviai 
skautai, čia, Anglijoje, neturime 
teisės to ženklo nešioti. Mūsų 
šeima renkame visus skautiškus 
ženklus, kuriuos tik galim gauti ir 
siuvame juos ant “laužo apsiausto”. 
Jaunesniajai skaučių-skautų gene
racijai toks apsiaustas labai 
įdomus. Taip pat ir mums: pasi
žiūri - ir grįžta daugel atsiminimų 
iš praeities...

Dedu ir dar vieną ženklą, kurį 
Derbio skautininkės man mielai 
perleido. Kaip iš praeities žinote, 
atrodo, Derby-Derbyshiro skauti
ninkai daugiausiai širdies yra pa
rodę mums jau nuo senų laikų. Šį 
ženklą Midlando (kuriam priklauso 
ir Derby) skautės, išvykdamos 
reprezentuoti savo rajoną tarptau
tiniuose susibūrimuose, nešioja ant 
kairės rankovės. Skaučių ženkliu
kas yra lygiai toje vietoje, kur ir 
mūsų. Tik kaip skaudu matyti 
mūsų silpnėjimą ir integraciją į šį 
kraštą...”

22 KRAŠTU SKAUTAI

JAMBOREE JAV
Šią vasarą apie 300 skautų ir 

vadovų iš 22 kraštų, esančių pen
kiuose žemynuose, susijungs su 
28.000 JAV skautų Tautinėje 
1977 m. skautų Jamborėje, kuri 
ruošiama Moraine State Parke, 
vakarų Pennsylvanijoje, į šiaurę 
nuo Pittsburgo. Jamboree įvyks 
rugpiūčio 3-9.

Joje skautai dalyvaus kaip JAV 
draugovių nariai (ne daugiau kaip 
po 2 skautus draugovėje iš vieno 
krašto). Ši tvarka skirtinga nuo 
ankstyvesniųjų tautinių jamboree 
tvarkos, kai kitų kraštų skautai 
stovyklaudavo kartu.

Be dalyvavimo jamboree* užsi
ėmimuose, k.a.: skautavimo talen
tų pasirodymuose, varžybose, iš
kylose, religinėse programose ir 
įvairiuose pasirodymuose, svetim
šaliai skautai bus svečiais Pasaulio 
Draugystės laužuose.

ŽALIOS SKAMBANČIOS VASAROS METAS — 
STOVYKLŲ METAS. TEATNEŠA STOVYKLOSE 
PRALEISTOS DIENOS DAUGIAU SKAUTIŠKO 

PATYRIMO, TESUKAUPIA KIEKVIENOS 
SESĖS IR BROLSO ŠIRDYJE MEILĖS GAMTAS 

IR JOS KŪRĖJUI.

VISA, KA.GAMTOJE RASIME; VADINKIME 
LIETUVIŠKAIS VARDAIS!

Jamboree pasibaigus, svečiams 
bus sudarytos sąlygos pagyventi 
amerikiečių šeimose.

Į šią jamboree savo atstovus 
siunčia: Japonija — 40, Kinija 
(Taiwanas) — 37, Gvatemala — 36, 
Meksika — 36. Po 10 skautų sto
vyklaus iš Australijos, Austrijos, 
Kanados, Bahamų salų, Vokietijos, 
Airijos, Norvegijos, Škotijos, Thai
land© ir Trinidado. Suomija atsiųs 
4 atstovus, Prancūzija — 9, Hon
duras — 7, Pakistanas — 3, Ber
muda — 12, Švedija — 2, N. Zelan
dija — 1. Šiam sąskrydžiui vado
vaus Peter W. Hummel iš Reno, 
Nevados.

Lietuviai, deja, į šią margą 
skautišką mozaiką neįeina.

.i;..
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IŠĖJĘ I AMŽINĄJĮ PAVASARĮ

Vair. EUGENIJUS LEONAS 
KRIAUČELIŪNAS aukšt. mo
kyklą baigė 1976 m., jau sirgda
mas. Priklausė mokyklos krepšinio 
ir bėgimo (team track) koman
doms, o taip pat ir Lituanicos 
krepšinio komandai. Baigė Kr. 
Donelaičio pradinę ir aukšt. mo
kyklas. Planavo studijuoti veteri
nariją Loyolos universitete.

Į skautų sąjungą įstojo 1966 m., 
tapdamas vilkiuku. 1971 m. davė 
jūrų skauto įžodį. Jo vaikiškai 
jaunas balsas girdimas ir Lituani
cos tunto vilkiukų įdainuotoje 
plokštelėje “Tra-lia-lia”.

Mirtis išsivedė jį Atvelykyje, 
balandžio 17 d. Ilsisi Chicagoje, Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Gyvenimo pavasarį vos išvydu- 
siems broliams: septyniolikos su
laukusiam JULIUI VYTAUTUI 
30BELIUI ir devyniolikamečiui 
EUGENIJUI LEONUI KRIAUČE- 
uJuNUI buvo lemta peržengti 
amžinybės slenkstį, paliekant čia, 
žemėje, didžio skausmo prislėgtus 
tėvelius, brolius, sesutes, o taipgi 
ir liūdinčių Chicagos jūrų skautų ir 
skaučių būrį, žydinčio pavasario 
dienomis panoro Viešpats juos 
pasišaukti pas save, kad TEN

Vair. JULIUS VYTAUTAS 
BOBELIS nusekė Eugenijų bemaž 
lygiai po mėnesio - gegužės 16 d. 
Brolis Julius uoliai mokėsi aukšt. 
mokykloje, lankė Chicagos Aukšt. 
Lit. mokyklą. Pastaruoju metu 
priklausė Prez. A. Smetonos jūrų 
budžių jaunesniajai įgulai, buvo 
jūrų skautų Algimanto laivo 
instruktorius.

Nuo pat septynerių savo amžiaus 
metų reiškėsi jūrų skautų veikloje, 
visiems palikęs prisiminimą links
mo, paslaugaus, optimistiško jau
nuolio.

Nežiūrint išgyventų keleto skau
džių operacijų ir jo laukiančios 
neišvengiamybės, domėjosi skau
tiška veikla, ilgėjosi sueigų, atliki- 

jiems būtų geriau negu čia, kur 
tiek kančios, tiek netikrų vilčių, 
tiek šešėlių...

Pavasaris - tik akimirka; daug 
žadanti, nepakartojama. Ir truko ji 
Juliui ir Geniukui taip trumpai - čia 
mokyklos suolas, sporto treniruo
tės, įžodžiai ant laivo denio, parei
gos, studijų perspektyvos... Viskas 
riedėjo savaime, be kliūčių. Viskas, 
rodos, ranka pasiekiama. Tik 
didžioji kliūtis - liga - pastojo kelią 
jaunoms svajonėms... 

nėjo pamokas. Vis ruošėsi, o gal ir 
tikėjo, kad gyvenime esama i?, 
stebuklų... Deja, jo, kaip ir Euge 
nijaus, atveju tai nepasitvirtino. 
Nulydėjo jį broliai ir sesės į Lietu
vių Tautines kapines Chicagoje.

***

Abiejų brolių laiveliai įplaukė į 
Amžinąjį ramybės Uostą. Tebūna 
ten Jums, Mielieji, ramu ir 
šviesu...
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BUDĖKIME, LSS Anglijos 
rajono laikraštėlis, šiemet išėjo su 
įdomiu datos apibūdinimu: Nr. 79, 
1977 metų pavasaris. Miela skai
tyti, nes įvairus vadovų pasisaky
mais bei jaunųjų sesių ir brolių 
rašinėliais, galvosūkiais, šypse
nomis. Pabaigoje lietuviška nuo
taika gaivina Arėjo Vitkausko 1931 
metąis parašytas eilėraštis apie 
tėvo ir sūnaus kelionėje susikurta 
laužą.

Į akis tačiau krinta net trys 
straipsneliai anglų kalba. Kam jie? 
1974 m. Toronte Liet. Skautų Są
jungos Taryba yra nutarusi savoje 
spaudoje vartoti tik lietuvių kalbą. 
Be to, šie — 1977-ji — metai vyksta 

LSS Tarybos Pirmininkės v.s. 
Lilės Milukienės paskelbtu šūkiu 
“Kalbame lietuviškai”.

VENTOS PASTOGĖ. Džiugo 
tunto stovykla 1977.

Tai Melbourne skautų ir skaučių 
Džiugo tunto leidinys, apimąs visą 
šiemetinės stovyklos (1977 m. 
sausio pradžioje) laikotarpį. Turi
nyje — vadovybės įsakymai, nuro
dymai, sveikinimai, tetos Morkos 
patarimai, brolių ir sesių mintys ir 
piešinėliai. Leidinį finansavo AVA 
Constructions Pty Ltd (Vytautas 
Klimas ir Jonas Šemetas). Išleistas 
rotatorium, 26 psl.

Stovyklai vadovavo s. V. Ado
mavičius.

TĖVYNĖS ŽIDINYS. Sydne- 
jaus Senųjų Skautų Židinio Biule
tenis Nr. 3, 1977.

6 puslapių rotatoriumi spausdin
tame leidinėlyje — dailios antraš
tės, viena kita iliustracija, gyvai 
parašyti rašiniai, kuriuose supa
žindinama su marga sparčiai 
augančio Sydnejaus židinio veikla. 
Židiniečiai (jų šiuo metu yra 45) 
labai energingai veikia ir prisideda 
prie VI TS ruošimo darbų.

SKAUTAMS

Skaute, tremties keliais išėjęs, 
Būk laisvės tėviškei nešėjas!

Gimtoji žemė tau įsako:
Nemesk lietuviškojo tako,

Kad nenuvystum lyg šaka,
Nuo žalio medžio atplėšta!

Sūnus būk geras Lietuvos, 
Šauklys būk laisvės ir tiesos!

Nors nuo tėvynės tu toli,
Bet laisvės laužą kurt gali -

Te laisvės laužas viltį kelia, 
Te kovai grūdina jis galią!

Tiesos žibintu naktį šviesk,
Burk brolius, budink juos ir vesk!

Skaute, tremties keliais išėjęs 
Būk laisvės Lietuvai nešėjas!

Juozas Almis Jūragis

Algis Plukas Sydnejaus "Aušros" tunto stovyklų tradicinė daina

STOVYKLOJE

Nutilo jau pūtęs vėjelis, 
Nukrito sidabro rasa, 
Lankose pragydo žiogeliai 
Ir dingo saulutė šile.

Čia miško mažieji žvėreliai 
Nusvirę ant medžių šakų, 
Apsupę ratu mūs' lauželį 
Vis klausosi mūsų dainų.

Pakilo sidabro mėnulis, 
Užmigo žemelė rimta. 
Tik jaunosios mūsų Širdutės 
Liepsnoja su laužo šviesa.

Lauželis liūdnai supleveno, 
Užgęso ugnelė Šventa... 
Ir tyliai, taip tyliai "Labanakt!” 
Sakysim žvaigždutėm slapčia...

Refrenas:

Cha-cha, cha-cha kvatokim 
Ir daineles dainuokim, 
Stovykloje taip miela, 
Taip linksma, smagu ir ramu...

Šią stovyklinės nuotaikos dainą parašė skautas vytis 
Algis Plukas, prieš metus — 1976 m. birželio 9 d. - miręs 
Australijoje.
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DIDŽIOJI seniui
TAIP STOVYKLAVOM PERNAI 

O KAIP BUS ŠIEMET?
(Clevelando Pilėnų tunto broliai 

pasakoja)

Pilėnų tuntas Romuvoj per 
pirmą savaitę pastatė 20 pėdų 
aukštumo bokštą. Pastatė jį pirma 
ant šono, o tada iškėlė aukštyn. 
Nors ir nebuvo labai stiprus, 
visvien mums patiko į jį užlipti.

Antrą savaitę skautai padarė 
tiltą iš virvių. Gaila, kad Darius 
Motiejūnas užlipo ir krito. Jis susi
laužė ranką ir turėjo važiuoti 
namo. Visiems kitiems buvo ne
bloga stovykla.

Jonas Muliolis

Pavasarį skautai važiavo į 
Metropolitan Parką padėti aptvar- 
kyfi. Mes visą valandą rinkom 
popierius ir kanukes. Po to paval
gėm ir ėjom beisbolo žaisti. Mūsų 
draugininkas Remigijus nepagavo 
kamuolio; kamuolys jam pataikė 

2U
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virš akies. Po žaidimo mes nuėjom 
ledų pirkti. Tada grįžom namo.

Gytis Barzdukas

Man patinka stovyklauti, nes aš 
galiu gyventi švarioje gamtoje. 
Man įdomu stebėti įvairius auga
lus. Namie aš jau anksti pavasarį 
pradedu visokias sėklas sėti. Mano 
langas būna pilnas visokių daigų. 
Stovykloje aš galiu pamatyti naujų 
augalų ir taip pat su draugais pa
gyventi.

Peteris Kampe

Kadangi jau esam mokslo metus 
baigę, tai ii- sueigas baigsim iki 
kitų metų. Per tą laiką negalėjom 
daug ką padaryti, bet mes galėjom 
tartis, ką darysim savaitgaliais.

Ką mes nuveikėm šiais metais? 
Sueigose šiek tiek laiko žaisdavom

Pilėnų tunto brolis Alfonsas 
Vanagas canoe iškyloj Romuvoj.

R. Belzinsko nuotr.

krepšinį, nes suorganizavom savo 
komandą. Sueigose kartais prakti- 
kavomės, kaip teisingai suteikti 
pirmąją pagalbą. Mes įsiruošėm 
savo vaistinėlę (survival kit), 
darėm iš popieriaus puodukus, 
mokėmės teisingai naudotis kom
pasu ir t.t.

Turėjom ir įvairių iškylų; auto
busu važiavom pažiūrėti laivų pa
rado. Ten matėm daug įvairių ir 
brangių laivų. Mes aplankėm ir 
automobilių muziejų. Čia tai ma
tėm senų, naujų, brangių, didelių ir 
mažų mašinų. Važiavom ir į savait
galio stovyklą Beaumonte. Mes net 
kartą važiavom į beisbolo rung
tynes.

Dar daug ką daugiau nuveikėm, 
tik kad negaliu visko išvardint. Aš 
ilgiuos stovyklos ir kitų metų 
sueigų.

Algis Miškinis

Taip pernai stovykloje iškylon 
traukė Omahos skautai.

ps. Jono Šarkos nuotr. '
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VYRIAUSIA SKAUTININKE
APLANKE ŠIRVINTOS TUNTĄ

HAMILTONE

Visa eilė metų praėjo nuo pa
skutinio VS lankymosi Hamiltone, 
todėl maloniai nustebome ir apsi
džiaugėme, kai sužinojome, kad 
atvyksta miela viešnia - v.s. Irena 
Kerelienė. Vyriausią Skautininkę 
globojo ir vėliau į kaukių balių 
atlydėjo s. R. Bagdonienė su vyru.

Vyriausios Skautininkės tikslas 
buvo pamatyti visą Širvintos 
tuntą, su sesėmis susipažinti ir 
savo mintimis su jomis pasidalinti.

Vasario 20 d. Širvintos ir Ne
muno tuntai Vasario 16 proga 
rengė iškilmingą sueigą. Sesė I. 
Kerelienė su skautėmis ir skautais 
dalyvavo šv. Mišiose. Po to, 
Jaunimo Centre greitomis už
kandę, visi rikiavosi sueigai.

Ši sueiga mūsų sesių atmintyje 
liks ypatinga. VS priminė sesėms, 
o ypač jaunoms vadovėms, kad 
1Š77 metai LSS Pirmininkės yra 
skirti lietuvių kalbos stiprinimui. 
Ragino seses kalbėti lietuviškai 
sueigose, iškylose, kad mūsų kalba 
išliktų gyva lietusių skaučių tarpe. 
Lietuvių kalba, kūrtūra ir papročiai 
yra lietuviškos skautjbės pagrin
das. Ji palygino Skaučių Seseriją 
su gintaro karolių vėriniu: kaip 
kiekvienas gintaro gabalėlis reika
lingas vėriniui sudaryti, taip kiek

viena sesė yra brangi ir reikalinga 
Seserijai.

Paskutiniu metu Širvintos tun
tui vadovavo ps. A. Baltakienė. Jai 
dabar pasitraukiant iš pareigų, VS 
savo įsakyme pareiškė skautišką 
padėką už eitas pareigas. Prie tos 
padėkos jungiamės ir mes, buvu
sios vadovės, nes prisimename tą 
kritišką momentą, kai, nesuradus 
kandidatės į tuntininkes, ji sutiko 
tas pareigas perimti. VS įsakymu 
nauja tuntininke paskirta ps. L. 
Bagdonaitė-Chiarelli. Taip pat ta 
proga buvo apdovanota ordinu Už 
Nuopelnus su Rėmėjo Kaspinu 
nuolatinės tunto talkininkės • p. 
Ciparienė ir p. Deksnienė.

Po oficialiosios sueigos dalies 
sekė laužas - dainų pynės, paįvai
rintos mažųjų sesių pasirodymu ir 
vyr. skaučių padainuota daina, 
kurią jos išmoko Australijoje, ten 
nuvykusios su “Gyvataro” taut, 
šokių grupe. Laužas buvo trumpas, 
bet nuotaikingas.

Manau, kad Vyriausiai Skauti- 
ninkei buvo gera proga susipažinti 
su Širvintos tunto vadovėmis ir 
susidaryti vaizdą apie skautišką 
veiklą mažoj, bet judrioj lietuvių 
kolonijoj - Hamiltone, Kanadoje.

v.s. D. Gutauskienė

Vyriausia Skautininke v.s. Irena 
Kerelienė ir Kanados rajono 
vadeivė s. L. Gvildienė Hamiltono 
vadovių tarpe.

AUSTRALIJA

VELYKŲ BOBUTĖ PAS 
SYDNĖJAUSSKAUTUS

Puikų Atvelykio sekmadienį 
(4.17), saulei žeme ritinėjant, Syd- 
nejaus Aušros Tunto skautai-tės, 
Sydnejaus Savaitgalio Mokyklos 
mokiniai, tėveliai ir būrys senųjų 
skautų rinkosi į “Aušros” vardo 
stovyklavietę Ingleburn’e švęsti 
tunto tradicinės margučių šventės. 
Lėkė mašina po mašinos, tūpdamos 
stovyklavietės eukaliptų pavėsyje. 
Nieks neskaitė suvažiavusių, bet 
atrodė jų buvo gal šimtas. Jaunieji, 
pasipuošę žaliomis uniformomis, 
apžiūrinėjo vienas kito margučius 
ir ruošė juos parodėlei, dėliodami į 
iš lapų ir šakelių paruoštus lizdus - 
savaitgalio mokyklos, paukštyčių 
vilkiukų, skaučių ir skautų. Vėliau, 
broliai ir sesės rinkosi į valgyklą, 
kur vyr. skautės dalijo skaniai pa
ruoštus pietus. Eilutėje matėsi ir 
daug svečių...

Po to visi vyko į stovyklavietės 
koplyčios aikštelę, kur dvasios 
vadovas s. kun. P. Butkus atnašavo 
šv. Mišias ir pasakė gražų pa
mokslą.

Tunto sueigos metu išsirikiavo 
per 60 brolių ir sesių, dalyvaujant 
gausiam būriui svečių. Po tunto 
įsakymų skauto įžodį davė trys 
jauni broliai.

Čia taip pat gavo premijas 6 
gražiausių margučių savininkai, 
kuriuos atrinko specialiai sudaryta 
komisija.

Baigiantis sueigai, iš Lietuvos 
atvykusi Velykų Bobutė visus 
apdalijo margučiais ir saldainiais. 
Po to vyko margučių ridenimo 
varžybos. Kas, kur ir kaip laimėjo - 
buvo sunku susigaudyti, bet jau
niesiems buvo viskas aišku...

Velykiniai žaidimai baigėsi tik 
temstant.

v.s. B.Ž.
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CLEVELANDAS 
LSS VADOVU-VADOVIU 

SUVAŽIAVIMAS 
MILŽINU PAUNKSMĖ 

CLEVELANDAS, 1977.V.14-15

LSS Tarybos Pirmininkė v.s. L. 
Milukienė įtvirtina suvažiavimo 
emblemą.

Poetas Bern, Brazdžionis skaito 
savo poeziją, apsuptas jav/nųjų 
kanklininkių.

Literatūros vakaras, įvyko suva
žiavimo metu.

Vedamės į pamaldas ir brolį D. 
Kižį.

Vyriausieji vadovai ir garbingi 
svečiai po puikiai pavykusio litera
tūros vakaro. Iš k. į deš.: s. G. 
Kijauskas, SJ, v.s. I. Kerelienė, 
poetas B. Brazdžionis, v.s. L. Milu
kienė, O. Mikulskienė, s. S. Mik- 
naitis ir muz. Alf. Mikulskis.

22

Mūsų buvo 
didelis 
būrys... 
vadovų-ių 
suvažiavimo 
dalyvės su 
svečiais.

Visos 
nuotraukos 
v.s. VI.

Bacevičiaus.

22



Manchesterio skautai-ės atlieka 
programą Motinos dienos minė
jime.

s. A. Jakimavičiaus nuotr.

ANGLIJA

Vadovai - R. Šova ir A. Vilčins
kas metų bėgyje lankė lietuviškas 
kolonijas, susitiko su organizacijų 
vadovais, jaunimu ir tėvais. Jų 
tikslas - pritraukti kuo daugiam 
jaunimo į lietuviškas organizacijai 
į skautų - jaunimo stovykla y su
daryti lituanistinį branduolį. Pra
matyta stovykloje pravesti lietu
vių kalbos pamokas - 2 vai., į dienų.

Jauni vadovai jau spėjo aplan
kyti: Nottfnghamą, Derby, Man
chester!, Bradfordą, Stoką ir kt.

***

Balandžio 15-17 d.d. įvyko 
skautų-čių savaitgalio stovyklėlė 
Manchesterio klubo patalpose. Ją 
organizavo ir pravedė s. A. Ger- 
džiūnas ir s. A. Jakimavičius. Ps. I. 
Gerdžiūnienė rūpinosi maitinimu. 
Stovyklėlė buvo gausi ir turtinga 
skautiška programa.

***

Gegužės 7 d. Manchesterio liet, 
skautų tėvų komiteto ir jo pirmi
ninko VI. Kupsčio pastangomis 
klubo patalpose įvyko Motinos die
nos minėjimas. Paskaitą skaitė 
buvęs skautų tėvų k-to pirm. V. 
Bernatavičius.

Po paskaitos skautės visas moti
nas apdovanojo gyvų gėlių puokš

tėmis ir atvirukais.
Meninę dalį atliko skautės-ai; 

juos paruošė skautė J. Bernatavi- 
čiūtė. Ji lietuviškai ir angliškai 
padeklamavo motinos garbei eilė
raščių ir padainavo dainų.

Minėjimas baigtas giesme Ma
rija, Marija. Po to motinoms ir 
svečiams buvo suruošta arbatėlė.

***

Gegužės 28 d. Londone buvo 
susitikę skautų - jaunimo stovyklos 
rengėjai: v.s. J. Alkis, v.s. J. Mas- 
lauskas, R. Šova ir A. Vilčinskas. 
Pasitarta visais stovyklos reikalais 
ir programa.

Veiklusis s.v.v.sl. Eimutis Šova, 
daug širdies ir darbo skiria laik
raščiui “Budėkime” ir stovyklos 
organizavimui. Jo pastangų dėka 
stovyklos ribose paruoštos sportui 
aikštelės, išvalyta stovyklavietė.

v.s. J.M.
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AUSTRALIJA

ORGANIZUOJASI 
CANBERROS SKAUTAI

Birželio 1 d., s. V. Keraitienės 
iniciatyva buvo sušauktas Can- 
berros skautų organizacinis susi
rinkimas, į kurį atvyko ir LSS 
Australijos Rajono Vadas, v.s. A. 
Mauragis iš Sydnejaus. Susirin
kime dalyvavo 14 asmenų. Svars
tyta galimybės atgaivinti skautų 
veiklą Canberroje, aptartas pri
ėmimas skautų-svečių, atvykstan
čių iš Amerikos ir Kanados į VI TS 
Australijoje. Susisiekimo priemo
nėmis, maistu ir lėšomis skautams 
talkininkaus ALB ir Liet, klubo 
vadovybės.

Pirmasis organizacinis skautų 
susirinkimas tikrai buvo darbingas 
ir pasiryžęs atgaivinti kadaise taip 
gražiai veikusius Canberros skau
tus.

Skautininke V. Keraitienė ir 
toliau pasiliko skautiško judėjimo 
centre, besirūpindama visais skau
tiškais reikalais Canberroje, o ypač 
VI Tautinės Stovyklos mecenatų 
verbavimu ir lėšų telkimu.

am

Skaučių Seserijos ateitis - jau
nosios vadovės - su VS v.s. L Ka
raliene ir LSS Tarybos Pirmininke 
v.s. L. Milukiene.

V. Bacevičiaus nuotr.
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kengūrų žemėje

ĮRAŠYDINIMAS

Aną dieną ant šventoriaus 
Žiūri Švilpa — ryja seilę: 
Nei vaikai čia nei kareiviai 
Išrikiuoti ten į eilę.

Šviečia gražios uniformos, 
O kaklai tik raudonuoja. 
Tai vilkiukai rodo drausmę, 
Kai toks vadas komanduoja.

alsiai jie patiko Švilpai, 
Nes, matai, svajojo vyras 
Stot kareiviu legionan 
Kažin kur ten prie Alžyro.

Klausia tėčio skubiai Rimas: 
“Gal čia jie bažnyčią puošia?” 
Šypsos tėtis, sako: “Skautai 
Sueigą čia savo ruošia!”

Rimas tėčio, mamos prašė, 
Kad ir jį į skautus leistų, 
Uniforma, mat, žavėjo, —
Jos į nieką jis nekeistų!

Tėtis taria: “Skautams tenka 
Labai daug išmokt, Rimuti. 
Reiks klausyt vadai ką sako, 
Tai ne juokas skautu būti!

Reiks įgyti patyrimo,
Miško meno — pėdsekystės, 
Mazgus rišti, stovyklauti 
Ir teoriškos skautystės...

O svarbiausia, mielas Rimai, 
Būt geru reikės tau stengtis, 
Ir darbelį kasdien gerą 
Padaryt reikės nevengti”.

Tėtis jam rimtai kalbėjo, 
Bet Rimutis mažai klausė, 
Skautukus jo akys sekė 
Ir svajojo jis gudriausiai:

— Tai, ką mano tėtis sako, 
Dar ne viskas. Man atrodo, 
Mano amžiaus vyrai žino 
Kaip gyventi nenuobodžiai.

Brolis Bronius sueiliavo
Aleksandras iliustravo

Va, su tokiu būriu vyrų 
Tu per vandenį ir ugnį... 
Nuotykių turėtų būti, — 
Mąsto Rimas. Ir bedugnių

Pakraščiais jo žirgas lekia, 
Kalnan šoka, garsiai žvengia, 
O pėdom jo visas pulkas 
Brolių skautų smarkiai žengia.

***

Rimo tėtis — skautas senas
Reikalą sutvarkė šitą:
— Sueigon prisistatysi 
Tu sekmadienį jau kitą!

Šitoj vietoj tašką, va, 
Deda rašanti ranka.

Kaip toliau kas buvo, mieli, 
Parašysim, palūkėkit. 
Švilpa sueigon jau ruošias. 
Likit sveiki ir — budėkit!

§0. 741224^
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