
LAPKRITIS |i97t| NOVEMBER

1



LAPKRITIS ["1977Į NOVEMBER

SKAUTU AIDAS THE SCOUTS ECHO
A Lithuanian youth Magazine, published monthly 
except July and August by The Lithuanian Scouts 
Association. Not for profit Illinois Corporation.

Subscription $5.00 yearly, $3.00 halfyearly, single 
copy 50c.

Second Class postage paid at Chicago, Illinois

• Office of Publication:
Skautu Aidas
6842 So. Campbell Ave.
Chicago, III. 60629

• Editor in Chief - Sofija Jelioniene 
6111 So. California Ave. 
Chicago, III. 60629

• Managing Editor - A. Orentas 
6842 So. Campbell Ave. 
Chicago, III. 60629

Oficialus LIETUVIU SKAUTU S-GOS organas
Įsteigtas 1923.III.15 Šiauliuose, Lietuvoje

Leidžia LSS Tarybos Piranija

Prenumerata: metams ■ $5.00, pusei metu - $3.00, atskiro nr. kaina - 50c. 
Garbės prenumerata ■ $10.00, garbės leidėjo prenumerata - $25.00.

Vyr. redaktorė - v.s. Sof. Jelionienė, 611 1 So. California Ave., 
Chicago, III. 60629

Red. pavaduotojas - s. B. Vosylius
Techninis redaktorius - v.s. VI. Vijeikis
Redakcijos nariai: ps. R. Fabijoniene, vyr.sk. vyr.sl. D. Petreikytė, 
v.s. O. Rozniekienė, v.o. O. Saulaitienė, v.s. A. Saulaitis, SJ, 
v.s. Br. Žalys, Australija

Administratorius: - s. A. Orentas, 6842 So. Campbell Avė., 
Chicago, III. 60629

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI

Viršelyje - Kernavės tunto sesės 
- v.s. V. Aleknienė ir vyr. skautė S. 
Sparkienė - su talkininkėmis apta
ria laužo programą.

Alg. Grigaičio nuotr.

Pa&te

J.v.s. L. Knopfmileris savo 
laiške apie mūsų trispalvę kelia 
šias mintis:

“...Nedaug mes turime žinių apie 
mūsų vėliavą, o juk ji turi savo 
garbingą praeitį!

Gal yra asmenų, kurie galėtų su
teikti žinių, pvz., kada mūsų tri
spalvė buvo pirmą kartą iškelta 
Karo Muziejuje? Kada pirmą kartą 
ji buvo iškelta mūsų pajūryje? 
Kada ir kas pirmą kartą iškėlė 
trispalvę Rambyno kalne? Kada 
Lietuvos vėliava buvo iškelta Tavo 
mieste ar miestelyje?

Okupuotoje Lietuvoje Vasario 
16 proga pasišventėliai, nežiūrint 
didelių ir sunkių bausmių, vis dėlto 
drįsta iškelti trispalvę į aukščiau
sias ir matomas vietas, kad visi ją 
matytų ir su pasididžiavimu šir
dyse sakytų: “Tai mūsų vėliava!” 
Gaila, bet toms žinioms surinkti 
nėra prieinamų šaltinių.

u ei gaiemnie sunnKii šią me
džiagą, vėliau galėsime pradėti 
rinkti davinius apie skautų vienetų 
vėliavas ir jų likimą. Tai būtų ver
tingas įnašas į garbingą mūsų 
trispalvės istoriją.

Ar nevertėtų skirti stovyklose 
vieną dieną, pavadinant ją “Vėlia
vos diena”?

***

...Greitai artėja Tautinė Sto
vykla. Posėdžiaujame jau kas sa
vaitę. Viskas, ačiū Dievui, vyksta 
pagal planą — darbai atliekami. 
Tikimės, kad sėkmingai atliksime 
mums patikėtą VI TS surengimą.

Geriausi skautiški linkėjimai 
Jums, Sese, ir SKAUTŲ AIDUI!

Budžiu!
s. Jonė Žitkevičienė, 

VI TS Rengimo Komiteto 
spaudos koresp.

***

Iš Jubiliejinės Latvių skautų 
stovyklos New Yorko valstijoje 
broliškus sveikinimus mums at
siuntė latvių skautų Amerikos 
rajono vadas RAIMUNDS ČAKS.

...Linkėjimai visiems Chicagos 
skautams!

Elena Juciūtė, 
So. Boston, Mass.

Sese Redaktore,

...Būčiau užsižioplinęs, jei nepa
rašyčiau, kad jau nuo ankstyvo 
pavasario vis girdžiu daug kompli
mentų SKAUTŲ AIDUI. Ir New 
Yorke, ir Bostone, ir' Worceste- 
ryje; ir didelėje Atlanto rajono 
stovykloje. Visi gėrisi ir giria. 
(...) Laimingai ir ištvermės!

v.s. Antanas Saulaitis, 
Oakville, Conn.

***

SKAUTŲ AIDE žinios praktiš
kos, pritaikytos jauniems skau
tams. Tačiau nepatinka straipsniai, 
kurie liečia grynai vadovybę ir 
vadovybės reikalus. Jie jaunimui 
neįdomūs ir nenaudingi.

Gailutė Skučienė, 
Hilton, N.Y.

*♦*
Gerbiamieji Skautai,

Aš nežinau į ką kreiptis, tai aš 
glausiuos prie' Jūsų. Aš dabar 
gaunu SKAUTŲ AIDĄ, bet ko aš 
labiausiai noriu — dar nesu radus 
SKAUTŲ AIDE.

Su mielu noru pasakykit man, 
kur galėčiau gauti knygų arba 
“magazines” su lietuviškais “arts

Perkelta į 16 pusi.
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AR ESAME PASIRUOŠĘ PAVADUOTI?

60-SIOS SUKAKTIES 
IŠVAKARĖSE

Keliautojui, nukeliavusiam kelio 
galą, lengviau apibūdinti jo sunku
mus, nusakyti kelionės trukmę, 
palyginti nueitą kelią su prieš akis 
esančiuoju. Tai padaryti įmanoma 
tik žvelgiant iš laiko, nuotolio ar 
patyrimo perspektyvos.

Ta perspektyva žmogaus gyve
nime labai reliatyvi; vienaip ją su
pras neribotų polėkių jaunuolis, 
kitaip gi — ilgiau gyvenimo keliu 
žingsniavęs žmogus. Tačiau kur 
besustotų atsikvėpti “per pasaulį 
keliaująs žmogus” — visada ras 
kuo nors, naudingai nuveiktu, 
pasidžiaugti, o neretai ir iš savo 
klaidų pasimokyti.

Tiesa yra, kad juo toliau iš 
perspektyvos žvelgiame, juo aiš
kiau mums visa atrodo. Liaudies 
posakį pasitelkus sakytume —• 
“aišku, kaip ant delno”.

***

Nenutrūkstanti skautiškoji esta
fetė.

Kairėje - v.s. V. Šenbergas už
mezga Tėvynės ilgesio mazgelį 
Clevelando vadovui Gintarui Ta- 
orui, davusiam paskautininkio 
įžodį.

Lapkričio 1-ją įžengėme į šešias
dešimtuosius LSS gyvavimo me
tus. Be abejo, tai ilgas laikotarpis 
organizacijai, kurios gyvastį yra 
šaldę žvarbūs vėjai, kurios narius 
blaškė nepalankios ir nepakeičia
mos gyvenimo sąlygos. Tačiau sykį 
pasodintas ir vešliai suklestėjęs 
daigelis virto dideliu, tvirtu 
medžiu. Net ir svetimo n dirvon 
persodintas, jis naujais žiedais su
žydo, naujas atžalas leido. Jei LSS 
lygintume su Lietuvos miškų 
ąžuolu, tai pagal savo gyvavimo 
metus ji prilygtų tiems girios ga
liūnams, kurie šaknimis giliai že
mėn įsirėmę, o savo viršūne 
“dangų remia”.

Iš šešiasdešimties metų perspek
tyvos į mūsų Sąjungą žvelgiant, 
žiūronų nereikia: rodos, dar taip 
neseniai buvo išgyventi Sąjungos 
kūrimosi momentai, su mumis 
kartu yra sąjūdžiui puikią pradžią 
davęs mūsų Pirmūnas ir mūsų 
Sąjungos veteranai — tos pirmo
sios stipriosios šakos, ligi šiol pa
dėjusios ir dar vis tebepadedančios 
šiam medžiui palaikyti gyvybę.

Juos, tuos nepavargstančius, 
ideologiniam kelyje nepaklydusius, 
savo darbu ir aukomis teberams- 
tančius mūsų skautiškąją veiklą, 
būtina šios didžiosios sukakties 
proga paminėti.

Pirmas skautiškas gerasis dar
belis. Taip prasideda tarnavimas 
artimui.

v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.

Dešinėje - Pilėnų tunto tuntinin- 
kas brolis Gintaras perduoda tunto 
vėliavą naujam tuntininkui ps. 
Gediminui Puškoriui.

VI. Bacevičiaus nuotr.
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Ona Šaulaitienė berašydama, be
ieškodama ką dar naujo ir pa
trauklaus pasakyti skautiškos 
spaudos puslapiuose mūsų jauni
mui, kuo patraukti jį būti Didžiojo 
Žaidimo dalyviais, nors dažnai 
sveikata neleidžia gražioms min
tims klostytis popieriaus lakš
tuose...

Tai vos vienas kitas prabėgom 
paminėtas mūsų veteranas-ė. 0 
kiek dar jų ir jų nuveiktų darbų, 
darbelių, kai jie, jaunuosius pava
duodami, ir kėdes salėse sutvarko, 
ir demonstracijose drauge su jau
nimu dalyvauja, ir mūsų spaudą 
remia, jai uoliai talkina.

♦**
v.s. O. Siliūnienėirv.s. V. Tallat- 

Kelpša Chicagos Skautininkų Ra
movės 25 metų sukakties minė
jime.

Gyvenimas susideda iš mažų, 
kartais, atrodo, labai nereikšmingų 
dalykų: nuoširdaus, kruopštaus 
darbo valandėlių, kai atsisakoma 
malonumo ar naudos sau; vienos 
kitos nemiegotos nakties artimo 
labui. Kai tai kartojasi metų 
metus, net ir visą žmogaus gyve
nimą, sakome, kad tai ištikimybė 
pasirinktai ir pamiltai idėjai. Čia 
verta prisiminti dr. J. Girniaus žo
džius: “Kas siekia idealų, tas rūpi
nasi vertingai, o ne tuščiai gy
venti”.

Ištikimybė ir atsidavimas lietu
viškosios skautijos narių tarpe 
ryškiausiai matomi mūsų organi
zacijos veteranų eilėse. Tai liudija 
kiekvienoje vietovėje kasdienybės 
pavyzdžiai — gerieji darbeliai, 
kuriuos geležinio įstato stropumu 
tyliai atlieka mūsų žilagalviai 
veteranai. Laiškų eilutėse keliais 
žodžiais pasakoma tai, kas visą 
gyvenimą žmogui buvo didžiąja 
rodykle: ŠIUO KELIU EIK!

Kaip pamilta idėja įgyvendi
nama kasdienybėje, akivaizdžiai 
matome Chicagoje, kur kiekvie
name skautiškame renginyje, sto
vykloje, sueigoje ar posėdyje su
tinkame čia visiems taip gerai pa
žįstamus “Mamunėlę” ir “Papu- 

nėlį” — v.s. Oną Siliūnienę ir v.s. 
Vaclovą Tallat-Kelpšą. Dažnai savo 
auka, dalyvavimu, rūpesčiu ar 
pagalba jie yra jaunesni už jaunuo
sius...

Štai Clevelande, betriūsdamas 
Kaziuko mugės ruošoje, veteranas, 
buvęs Brolijos Vyriausias Skauti
ninkas v.s. Valdemaras Šenbergas 
jau trečią pirštą sužalojo. Kito ne
pailstančio bendradarbio v.s. Vlado 
Bacevičiaus žodžiais, jis paaukojo 
savo pirštus “Dievui, Tėvynei ir 
Artimui”. Gi ir pats brolis VI. Ba
cevičius — niekad nepavargstantis, 
savo stropumu, spaudos palaikymu 
ir atsidavimu skautybei vargiai 
pralenkiamas.

Arba vėl: kas žino, kiek tylių 
valandų susikaupime praleido v.s.

Metai bėga, nesulaikoma srove 
plaukia. Su džiaugsmu ir viltimi 
pradedame šiuos 60-sius — sukak
tuvinius — metus. Stengiamės 
įžvelgti šviesų lietuviškosios skau
tijos horizontą. Tikimės, kad Vieš
pačiui laiminant jis toks bus.

Kartu jaučiame gilų dėkingumą 
tiems, kurie šį tvirtai įsišaknijusį 
skautybės medį sodino, kaupė, 
dangstė nuo šalnų. Didi pagarba 
jiems, šiems skautiškos rikiuotės

Skautybės medžio atžalėlės. 
Taip žygiuojame į septintąjį 
dešimtmetį.

K. Izokaičio nuotr.
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BRANGIAUSIAS ŽODIS IR
TURTAS 11L ® III IS) Wifi

Dievas sutvėrė žmogų laisvą. 
Per ilgus amžius didelės žmonių 
grupės, kalbančios viena ir ta pačia 
kalba, turinčios tuos pačius papro
čius, panašų būdą ir net išvaizdą, 
virto tautomis. Lietuvių tauta, 
kaip žinome, yra viena iš pačių 
seniausių visoje Europoje. Ji visais 
laikais kovojo dėl savo laisvės, 
ypač tada, kai prieš septynis šim
tus metų tauta sukūrė savo vals
tybę.

Tauta dėl laisvės kovoja įvairio
mis priemonėmis, bet valstybės 
gynimas arba jai prarastos laisvės 
iškovojimas tebuvo ir tebėra 
įmanomas tik ginkluota galia. 
Todėl valstybei ir tautai reguliari 
kariuomenė, partizanai, sukilėliai 
ir kitokios narsių ir drąsių vyrų 
grupės amžiais buvo ir yra tiesio
giniai kovotojai, kurių gyvybių ir 
kraujo aukos atneša laukiamų 
rezultatų. Istorija mus moko, kad, 
be šitokių aukų, niekas laisvės nėra 
nei iškovojęs nei atgavęs. Šitokiai 
išvadai susidarius, kario vertė yra 
neįkainojama laisvės siekiant ar ją 
ginant.

Lapkričio 23-ją minint Lietuvos 
Kariuomenę, verta atsiminti ir dar 
kartą pabrėžti mūsų tautos sava- 
norių-kūrėjų reikšmę, tų drąsių 
vyrų kovas, be kurių 1918 m. 
atstatyta Lietuvos nepriklauso; 
mybė nebūtų apginta. Be Lietuvos 

dalyviams su mūsų Pirmūnu v.s. 
Petru Jurgėla priešaky. Džiaugia
mės, kad koja kojon su jaunimu 
žygiuodami, jie niekaip “nesugeba” 
pasenti!

Jei jaunoji karta sugebės tą ryš
kiai tebeliepsnojančią šešiasde
šimtmečio liepsną iš jų perimti — 
Lietuvių Skautų Sąjunga, tiesi ir 
svetimų vėjų nepalenkiama, stovės 
lietuviško gyvenimo pirmosiose 
eilėse.

v.s. Sof. Jelionienė 

laisvės nebūtume turėję ir lietuvių 
skautų, kurių 59 metines dabar 
taip pat minime. Be Lietuvos lais
vės nebūtume turėję savųjų švie
suolių, nebūtume turėję savųjų 
mokyklų, kurios ruošė ir paruošė 
naują lietuvišką ir tautiškai labai 
stiprią kartą. Be Lietuvos laisvės 
atgavimo gal ir mūsų tauta jau 
būtų buvusi pasmerkta išnykti. 
Todėl su didžia pagarba ir giliu 
dėkingumu mes prisimename tuos 
didvyrius, kurie aukojosi dėl tėvy
nės laisvės atgavimo.

Daugelis jaunųjų visa tai sužino 
tik iš vyresniųjų pasakojimų ar 
knygų. Šitame krašte mes esame 
laisvi ir gyvename labai patogiai, 
visko turėdami ir visas galimybes 
naudodami. Bet žinok - anapus 
vandenyno - Lietuvoje - gyvena 
tavo kraujo brolis ar sesė, gyvena 
netaip kaip tu čionai. Ten daug ko 
trūksta, bet, svarbiausia, jie ten 
neturi laisvės, to didžiausio žmo
gaus turto. Jie žino, kad mes 
galime jiems daug padėti. Jie labai 
džiaugiasi, kai gauna iš Amerikos 
ar Kanados siuntinėlį, bet jie labai 
liūdi, kai sužino, kad jūs tarp savęs 
lietuviškai nenorite kalbėti. Jie 
žino, kad, praradę savo tėvų kalbą, 
prarasite ir norą jiems padėti - 
prarasite norą kovoti dėl Lietuvos. 
Jūs galite ir turite būti geri krašto 
piliečiai, bet taip pat turite gerbti 
ir savą tautybę. Jūs esate lietuviai 
ir niekada nepasidarysite škotais 
ar airiais. Mėginimas pasidaryti 
visų akyse sukels tik didelį juoką. 
0 kas gi norėtų būti išjuoktas?

Sesės ir broliai, budėkite, kad 
išliktumate lietuviai. Tai bus jūsų 
pirmas žingsnis, ir labai konkretus, 
kovoje dėl tėvynės išvadavimo. O 
toliau pats gyvenimas jums duos 
tokių pareigų, kurios šauks prie 
didesnių savo tautos darbų ar, 
laikui atėjus, net ir prie ginklo.

v.s. Č. Senkevičius

Nežinomojo Kareivio kapas. J. 
Pauliaus vario-medžio drožinys.

M. Stoškutės nuotr.
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SKAUTAS LINKSMAS, 
SUSIVALDO IR NENUSTOJA 

VILTIES

Linksmumas yra pažymys GE
ROS NUOTAIKOS, kuri pareina 
daugiausia nuo tvarkingo dienos 
gyvenimo, kada neslegia rūpesčiai 
dėl neįvykdyto, apleisto ir atidė
liojamo darbo. Skautas, kaip sąži
ningai atliekąs savo pareigas, vi
sada yra ramus,, neapkrautas 
skubos, gerai nusiteikęs, linksmas. 
Savo linksmumu užkrečia kitus, 
moka kitus nuteikti, tačiau niekada 
neperžengia rimtumo ribos. Mėgs
ta humorą, sveikus pokštus, gra
žias pramogas, bet jokiu būdu ne
sugriaus savo autoriteto, kitus 
papiktindamas, užgaudamas. Jis ir 
linksmas būdamas lieka rimtas; 
gilaus proto, stiprios valios, kilnių 
jausmų. Dėl to visada šviečia savo 
SIMPATINGUMU. Į gyvenimą 
skautas žiūri šviesiai, optimistiš
kai, ir jo veido niekad neapgaubia 
piktos raukšlės, galva nepasvyra 
dėl liūdesio, kūnas nesukrinta dėl 
apatijos, pesimizmo. Jis NĖRA 
NIHILISTAS, matąs visur tik 
bloga, nieko nevertinąs, viską nie
kinąs. Skautas supranta gražią 
kūrybinę žmogaus gyvenimo pras
mę, juo džiaugiasi ir eina per 
gyvenimą tiesiai, nuotaikingai, 
linksmai.

Skautui tenka išgyventi daug 
kasdieniškų pavojų. Pirmiausia, jis 
nuolat grumiasi su savo paties 
silpnybėmis, kurios įvairiausiais 
pavidalais vilioja, gundo. Susival
dymas čia yra stipriausias ginklas. 
Skautas ugdo savo savitvardą 
grūdindamasis, priešindamasis blo
gybėms, susilaikydamas. Antra, 
išorė taip pat pateikia įvairių 
sunkių momentų, kuriuos skautas 
sutinka ir priima ramiai, apgalvo
tai, susilaikomai. Skautas visada 

suvaldys savo pyktį, barnį, sulai
kys besprūstantį netinkamą žodį, 
suvaldys veido išraišką, kūno ju
desį, ranką. Jis paslėps ir savo 
skausmą: nesiskųs ir neaimanuos. 
Visada yra TAKTINGAS, neper-

aitros
KAS TOS BRUKNĖS?

Gyvendami Šiaurės Amerikoje, 
visi žinome, kad prie visokios 
mėsos, ypač paukštienos, labai 
tinka SPANGUOLIŲ (taip pat 
vadinamom spalgenom) sveikų 
uogų uogienė arba želė, pagaminta 
iš išspaustos sunkos, cukraus ir 
želatinos.

Ypač Padėkos Dieną kalakutas 
valgomas su spanguolių priedu - 
craneberries sakydavo kadaise 
čionykščiai dėl į gervės kaklą pa
našių spanguolių ataugų, cran
berries sakoma šiandien. Juokinga, 
kad ir vokiečiai sako Kranichbeere 
arba Moosbeere. Uogos pilnos 
vitaminų, skanios, padažytos į 
cukraus pudrą, o sultys - tikra 
sveika atgaiva. Sibire žmonės 
valgo spanguoles, gindamiesi nuo 
skorbuto - burnos kraujavimo dėl 
vitaminų stokos.

Lietuvoje turėjome spanguolių - 
ne plantacijų, o savaime augančių 
raistuose, pelkynuose, bet už ją 
svarbesnė buvo bruknė. Ji dažnai 
minima apysakose, gamtos apra
šymuose ir padavimuose, dainose.

Paklauskite senelės. Ji tikriau

žengiąs -gražiųjų žmonių bendra
vimo formų. Visomis priemonėmis 
STIPRINA savo valią.

Nepasisekimas, nesėkmė skauto 
nepalaužia. Gyvenimo tikrovė daž
nai užstoja kelią, tačiau savo tiks
luose skautas yra tvirtas ir užsi
spyręs, NEPRARANDĄS VIL
TIES. Jo gyvenimo turinį sudaro 
nuolatinė kova dėl gražių siekimų, 
idealų. Kliūtys ir sunkumai jo ne
stabdo, jo sumanymų nesugriauna, 
vilčių neatima, o uždega dar at
kaklesnei veiklai, sutelkiant visas
jėgas ir nenumaldomą ryžtingumą. 
Skautas SAVIMI PASITIKI ir ne
abejodamas TIKI į laimėjimą, 
kovoja dėl jo, daug dirba.

s. Balys Vosylius

aSEEKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEt

siai kada nors jaunystėje rinko 
BRUKNES, o gal ir pasidarydavo 
karolius iš raudonų uogų. Su bruk
nėm troškindavo žuvį, įdarydavo 
kalakutą, kuris netaip lengvai 
pasitaikydavo, nes auginimas dėl 
jų lepumo labai sudėtingas. Skanu 
buvo valgyti bruknių uogienę ant 
duonos, nekalbant apie priedą prie 
mėsos. Uogienė verdama su 
cukrum ir kartais su obuoliais.

Bruknynai būdavo randami švie
siuose pušynuose, šilų retumuose 
ir derlinguose smėlynuose.
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Neaukšti, mažai šakoti, amžinai 
žaliuojanti krūmeliai žydi mažomis 
baltomis ir rožinėmis varpelių 
kekėmis, ir uogos prinoksta 
rudenį. Uogos rūgštokos, raudo
nos, turi daug vitaminų. Užpiltos 
šaltu vandeniu gali ilgai stovėti ir 
nepraranda savo skonio. Bruknių 
tyrė, jų antpilas gydo nuo nesvei
katos, teikia stiprybės ir kūno 
grožį, tikėdavo lietuviai.

Blizgantys, tartum lakuoti, krū
melių lapeliai tinka arbatai, varto
jami nuo viduriavimo, pūslės ne-

VADOVĖS SIELA [3]

Rašo v.s. Nijolė Užubalienė

Kad žmogiškąsias vertybes puo
selėjanti lietuviška šeima yra 
didelis skautės - vadovės stiprybės 
šaltinis, nėra abejonės. Tokioje 
šeimoje užaugusi skautė yra prin- 
cipingesnė, gerbianti save ir kitus, 
labiau susidomėjusi lietuviška 
veikla, geriau įsisavinusi lietuvių 
kalbą ir kultūrą. Be to, tokioje šei
moje skautė visada ras užuovėją, 
priebėgą, pagalbą, jei tik ji pati to 
norės ieškoti.

Šeimoje, kur lietuviškumas yra 
kasdienė duona ir druska, vaikui 
išaugti liet, galvojančiu bei jau
čiančiu žmogumi yra daug daugiau 
galimybių, negu šeimoje, kuri yra 
lietuviška tik iš pavardės. Tačiau 
neretai ir tokiose lietuvybės tvir
tovėse viena dukra kratosi savo 
kilmės, o kita džiugina mūsų 
bendruomenę savo lietuviška veik
la.

Kaip šeima skiriasi nuo šeimos, 
taip ir atskiri jos nariai yra skir
tingi individai. Kaip amerikiečiai 
sako, vieno žmogaus maistas kitam 

galavimų, vidurių sukelto drebulio 
ir reumato. Džiovintų lapelių nuo
viras, sako, padeda kovoti su kosu
liu ar peršalimu. Dėl to bruknė 
įtraukta į amerikiečių gydomųjų 
augalų sąrašą.

Bruknių rūšis (cowberry, moun
tain cranberry, red whortleberry, 
gal dar ir kitaip) auga ir Šiaurės 
Amerikoje. Indėnai vadindavo 
bruknę stiprybės uoga, jaunystės 
eleksyru, mėnulio mergaite, klai
džiojančia miškuose ir saugojančia 
žvėris.

Delikatesų krautuvės, pasitaiko, 
parduoda bruknių uogienę, daž
niausiai įvežtą iš Skandinavijos. 
Įdomumui verta kada nors para
gauti tokios uogienės, kad bruknė, 
taip labai branginta Lietuvoje, ne
liktų tuščias žodis.

P.P.

LIETUVIŠKOJI
ŠEIMA

yra nuodas. Tačiau ta sesė, kuri 
savo audringoj, daug ką neigian- 
čioj, šeimos ryšių nevertinančioj 
paauglystėj ieško pagalbos ir pa
tarimo už šeimos ribų, labai greit ir 
skaudžiai nusivilia. Nes, deja, nėra 
šiame pasauly kitų žmonių, taip 
besąlygiškai mylinčių, be nuošim
čių dalinančių, be skaičiaus atlei
džiančių, iki mirties besirūpinan
čių, kaip tėvai. Išimtys šiai taisyk
lei yra žymiai retesnės, negu jau
nuoliams įtaigoja jų klaidomis 
prekiaują visokio plauko biznieriai.

LIETUVIŠKA APLINKA IR 
VIENMINČIAI DRAUGAI daug 
prisideda prie vadovės darbų na
šumo bei entuziazmo. Šiais laikais 

Didžioji problema galėjo būti išspręsta tada, kai ji 
buvo maža.

ne tėvai ir ne mokytojai, bet 
aplinka ir draugai daro didžiausią 
įtaką jaunuolės gyvenime. Sa
vaime aišku, kad ten, kur aplinka, 
draugai ir šeima sudaro lygiašonį 
trikampį, t.y. vienas kitam ne
prieštaraujantį, jaunuolė skautaus 
sėkmingiausiai. Ten, kur sn noru 
dalyvaus jos draugai, dalyvaus ir 
ji; ten, kur jos pastangos bus su
prastos, jos entuziazmas ras at
garsį, ji ir toliau noriai darbuosis.

Tačiau ir aplinkos-draugų-šeimos 
kooperavimas dar nėra taisyklė. 
Dažnai pasitaiko, kad labai toli nuo 
liet, centrų gyveną jaunuoliai 
skautauja su didesniu entuziazmu, 
negu tie, kuriems trunka 10 min. 
pasiekti sueigų vietą.

Sukūrę savo mažą lietuvišką 
pasauliuką didžiosios Amerikos 
ribose, negalime tikėtis, kad viskas 
vyktų “kaip taisyklė”. Esame nuo
lat skalaujami įvairiausių (dažnai 
blogų) įtakų, tartum bangų, ir 
nešami pasroviui putojančios did
miesčių gyvenimo upės.

Užmiršk - negalvok - daryk, ką 
nori - viskas gera, kas smagu, - 
šaukia mums didžioji aplinka, kai 
tik peržengiam liet, pasauliuko 
slenkstį. Ar skautė vadovė gali 
atsilaikyt prieš tą srovę nenunešta 
į dvasines dykumas ir tuštybių 
seklumas, iš tikrųjų labiausiai pri
klauso nuo jos pačios, t.y. nuo jos 
vidinio aš.

Pilno didžiųjų vertybių supra
timo ir entuziazmo augti bei ugdyti 
niekas jai neatneš ant sidabrinio 
padėklo. To ji pati turi ieškoti ir 
siekti, UŽ TAI ji pati turi apsi
spręsti. Pagalba, pritarimas ir su
pratimas ateis iš jos šeimos ir lie
tuviškos aplinkos; o dvasinė pu
siausvyra, rimtis ir entuziazmas 
gyventi - iš tikėjimo Dievo - Tėvy
nės - Artimo idealu.

(Pabaiga)
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VI TS Rengimo Komitetas Mel
bourne jau atliko daug darbų, iki 
šiol turėjo 33 darbo posėdžius. 
Susirašinėja su užjūrio skautų 
centrais ir vietiniais tuntais, suda
romos Stovyklos programos, pa
renkami vadovai. Birutė Prašmu- 
taitė jau paruošė Stovyklos Daino- 
rėlį, jame 150 dainų, priedo — šū
kių. Marytė Špokevičienė paruošė 
Stovyklos Vadovą. Jame oficialūs 
sveikinimai, stovyklavietės apra
šymas, vadovybės pareigūnai, 
programa, mecenatai ir kt. Abu 
leidinius spausdina “Tėviškės Ai
dai”, spausdinimo darbus atlieka 
kun. Pr. Vaseris.

Stovyklos kelių spalvų reklami
niai meniški plakatai atspausdinti 
ofsetu Sydnėjuje ir išsiuntinėti 
skautų vienetams užjūriuose ir 
pačioje Australijoje. Jų tuntuose 
galima įsigyti po $2. Tai gražus 
kambario papuošimas. Plakato 
projektas dail. V. Simankevičiaus.

St. Kairio Kanados skautų me
ninis vienetas atliks koncertą Mel
bourne Lietuvių Namuose gruo
džio 30 d. Programoje pasirodys ir 
Amerikos ir mūsų Australijos 
meninės pajėgos.

Tautinės Stovyklos Dainą su
kūrė Stasys Čižauskas Melbourne 
ir ją harmonizavo.

Kol kas iš Viktorijos premjero 
apie pažadėtą paramą Tautinei 
Stovyklai dar nieko negirdėti. 
Komitetas susirūpinęs ieško vis 
naujų mecenatų, aukotojų. Tiki
mės, kad mūsų patriotai lietuviai 
dar gausiai parems Stovyklos 
Fondą.

Svečiams iš užjūrių, taip pat ir 
mums patiems, bus įdomu pama
tyti aboridženų grupę, atliekant 
programą Stovykloje.

Stovyklos metu planuojama 
ekskursija į avių farmą, ypač už
jūrių skautams bus įdomu pama
tyti kerpamas avis. Planuojama ir 
kita ekskursija stovyklos metu.

Stovyklon pakviestos ir kitų 
tautybių skautų atstovų skiltys 
sausio 14 d. Jų vadovai kartu pri
ims paradą, o jų skiltys vakare 
pasirodys prie laužo.

Stovykloje bus radijo siųstuvas. 
Trumposiom bangom bus galima 
susikalbėti su Amerika.

VI TAUTINEI STOVYKLAI 
AUSTRALIJOJE

STIPRIAI PASIRUOŠTA

Jaunesnieji skautai — paukšty
tės ir vilkiukai — galės stovyklauti 
visą Stovyklos metą.

Tautinės Stovyklos laikraštėlį 
redaguos v.s. Br. Žalys.

Visiems stovyklautojams ruo
šiami ant plastikinio popieriaus 
vardai ir pavardės, kad, suskridus 
stovyklon, būtų iš karto galima 
atpažinti kas iš kur atvykęs.

Stovyklos laužavedys s.v.v.sl. 
Darius Gečiauskas. (Tai nepamirš
tamasis Darius dar iš Tautinių Šo
kių Šventės Adelaidėje 1974.XII.28 
kai savo skoningu humoru, leng
vumu kėlė nuotaiką ne tik savo 
šokėjų, bet sužavėjo ir visą pub
liką).

Ekskursija iš Amerikos at
skrenda į Melbourną gruodžio 29 d. 
ANSETT autobusas iš Tullamarine 
aerodromo juos atveš į Melbourne 
Lietuvių Namus, jie bus įregis
truoti, ir žmonės iš čia juos pasiims 
nakvynei.

Stovyklai “T Shirts” — gražiu 
skautišku ženklu žalsvos spalvos 
marškiniai užsakyti ir jie bus ne
trukus pardavinėjami. Projektą 
padarė architektas Antanas Kes- 
minas.

Stovyklos medžiaginio ženklo 
projektą padarė inž. v.s. Aleksas 
Jakštas, ir jis gaminamas šiuo 

metu Amerikoje.
Jau gaminami Tautinės Stovyk

los metaliniai ženkliukai ir specia
lus ženklas mecenatams. Šiuos 
meniškus projektus sukūrė daili
ninkas A. Vingis.

Stovyklos programa. 1978 m. 
sausio 2 ir 3 — Įsikūrimo dienos, 
4 — Lietuvos Diena, 5 — Skautiška 
Diena, 6 — Rankdarbių Diena, 7 — 
Sporto Diena, 8 — Svečių Diena, 
9 — Gamtos Diena, 10 — Pionerijos 
Diena, 11 ir 12 — Amerikos Die
nos, 13 — Susimąstymo Diena, 
14 — Svečių Diena, 15 — Baigmės 
Diena.

Tautinės Stovyklos Rengimo 
Komitetas labai nuoširdžiai dėkoja 
sukūrusiems plakatų ir visų Sto
vyklos ženklų projektus v.s. inž. A. 
Jakštui, arch. A. Kesminui, dail. V. 
Simankevičiui, dail. A. Vingiui.

VI TAUTINĖS STOVYKLOS 
RENGIMO KOMITETAS

VI Tautinės Stovyklos Australi
joje Rengimo Komitetas. Iš k.: s. J. 
Žitkevičienė, s. H. Antanaitis - 
komiteto pirmininkas ir VI TS 
viršininkas, v.s. D. Čižauskienė, 
j.s. V. Vaitkus. II eilėje: kun. s. Pr. 
Dauknys, ps. R. Statkienė, vyr.sk. 
v.si. M. Špokevičienė, ps. N. Ra
manauskas, St. Eimutis. III eilėje: 
s.v. v.si. A. Milvydas, vyr.sk. v.sl. 
B. Prašmutaitė, s. V. Stasiliūnas, s. 
Alb. Pocius.
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vyem 
KELIAIS
IŠ ŽAIDIMU [GYVENIMĄ.

SKAUTAS VYTIS 
PRAVERIA 

VISUOMENINĖS VEIKLOS 
DURIS

Vyčiavimas yra būdas skautiš
koje šeimoje dalyvauti, kai didesnę 
gyvenimo dalį užima nevaikiški 
dalykai. Skautas vytis jau dirba, 
lanko kursus, mokosi universitete, 
kuria šeimą, keliauja darbo reika
lais. Būrelio sueigos rečiau vyksta 
negu skautų skilties; bendravimas 
su kitais skautais vyčiais ir ilga
metė suaugesnių draugystė randa 
kitą formą.

Dalį skauto vyčio laiko užima ir 
jo paties skautiškas lavinimasis: 
baigti prityrusio skauto vyčio 
programą ir, be to, dar geriau pa
žinti vieną ar kitą skautavimo bei 
lituanistikos sritį. Bet skautai 
vyčiai, užsiėmę net laisvalaikiu 
kitais dalykais, dažnai būrelyje 
randa pirmą progą atsidaryti duris 
ir įeiti į visuomenės darbą. Juk 
skautybė nėra sau tikslas, o pasi
ruošimas gyvenimui.

Tarnybą skautų vienetui, jau
nesniesiems, lygiagrečiai lydi tar
nyba lietuviškoje visuomenėje. 
Kiekviena vietovė skirtinga, pro
gos prisidėti nėra vienodos.

Bendrinėse lietuvių organizaci
jose progos pasireikšti, lavintis ir 
prisidėti netrūksta: Lietuvių Jau
nimo Sąjunga apima 16-30 metų 
amžiaus lietuvius, Lietuvių Ben
druomenė pilnateisiais nariais 
laiko visus nuo 18 metų. Kaip

d^Ollr.lWLtWTI'jUlIlfllliy.Lb 11,111111111111111101111 

BŪSIMOMS VYRESNĖMS SKAUTĖMS

Pažiūrėk laužan...
Žiežirbos kyla ligi dangaus —
Šiluma ir meilė jungia mus būrin.

Neramu...
Tik ši viena liepsna . 

nebijo tamsiosios miško paslapties.
Jos Šviesa kaip žiburys 

apšviečia mūsų nepatyrusį kelią — 
atneša viltį mūsų akims.

Liepsna vis didėja —
o mes, įsijungusios ratan, jaučiam ramybę 
ir nuostabią vienybę, 
kurioje ir pasiliksime...

Su liepsnos šviesa mes atrasime šio miško paslaptį 
ir patirsime savo — tiesos ir ateities — kelią.

Vyr. sk. Vilija Vakarytė

vyr.sk. Ritos Kupcikevičiūtės 
iliustracija.

veikia šios jungtys vietovėje? 
Joms turėtų priklausyti kiekvienas 
skautas vytis ir, pasitaikius progai, 
ypatingu būdu prisidėti.

Pro atdaras visuomenės duris 
galima įžengti ir į lituanistinę 
mokyklą, kuriai gali reikėti moky
tojų ar talkininkų. Gal reikia, kad 
kas dirbančių tėvų vaikus pavežtų? 
Kaip su naujų mokinių vajumi? Ar 
reikia talkos mokyklos šventei?

Jeigu vietovėje ruošiamos lietu
vių parodos, pabaltiečių šventės, 
veikia radijo valandėlė, eina laik
raštis, būrelio nariai su tais darbais 
susipažįsta ir siūlosi padėti, 
remdami vieni kitų pastangas. 
Lietuviškų renginių bilietų, spau
dos platinimui visada reikia talkos.

Lietuviškai parapijai nuolat 
reikia atramos ir paramos: skaity
tojų, komitetų narių, katekistų, 
veiklių parapiečių. Kaip su lietu
viškoje veikloje nedalyvaujančiais 
jaunuoliais ir šeimomis? Ar nebūtų 
geras būrelio uždavinys bandyti 
jas įjungti, pritraukti arba nors 
informuoti ir palaikyti ryšius?

Būrelio vado ir prityrusių vyčia- 
vime pareiga yra visuomenės duris 
atverti naujai įstojusiam būrelio 
nariui.

v.s. A. Saulaitis, SJ
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PAKELIUI I VI TAUTINĘ
STOVYKLĄ

IV-JI — 1958
VI-JI — 1978

Dar vis keliaujame IV Tautinės 
Stovyklos takais takeliais, besivin- 
giuojančiais tarp palapinių, kurias 
prieš dvidešimt metų statė, puošė 
ir kuriose gyveno jaunieji mūsų 
broliai ir sesės, šiandien jau galį 
veteranais vadintis.

Tame skautiškame skruzdėlyne 
anuomet praleistas dienas, mūsų 
manymu, geriausiai pavaizduoja 
IV TS laikraštėlio “Stovyklinės 
Dienos” juokų kampelis “Sumušti
nis”. Data — 1958 m. rugpiūčio 
22 d. Nr. 6, Milford, Mich.

NAKTIS PRIE 
SESERIJOS VARTŲ

Prie didžiųjų sesių vartų 
Žodis “Stok!” visoms apkarto; 
Liūdna grįžti apsisukus, 
Eiti naktį be broliuko...

Jau kantrybė baigia trūkti, 
Pro sargybą kaip prasmukti. 
Suka galvą sesės, broliai 
Ir pasikalba iš tolo...

Palei kalną Gedimino 
Kažkas slinkti čia mėgino, 
Palapinė tuoj apvirto — 
Sesė broliui lazda kirto!

Oi tu, sese, kiek tau metų? 
Ji neklausė, nesuprato.
Su sargyba nejuokai, 
Nors sudaro ją vaikai.

O jei stovi brolis vytis 
Ir nėra mažų sesyčių, 
Tada vartai atsidaro — 
Nakties meilė vietoj karo.

Bet vadovė kai ateina 
Ir vėl viskas atsimaino:
— Sesės, marš greičiau miegoti! 
Leiskit man kiek pabuvoti.

Stovi vytis nusiminęs,
Ko dar laukia — pats nežino, 
Bet stovėti vis tiek reikia, 
Nors jau nieko nebeveikia.

Liūdna daros, nesmagu...
Tik mėnulis pamažu 
Merkia akį, tyliai šiepias 
Neliūdėt jam tyčia liepia.

Ir ateina (jau matyti) 
Sesė, brolis ar kas kitas, 
Šauna tiesiai pro vartus; 
Jis gražus, jei toks drąsus!

Vėl širdelė sesei kaista, 
Nors ir tas jai nebeleista... 
Širdys ledo turi būti, 
Seserija kad nežūtų!

Štai aliarmas tuoj užverda
Ir romantiką suardo: 
Švilpia, šūkauja vadovės — 
Brolis per vartus išmovė...

Atsitvėrę kinų siena 
Stovyklaujam taip kasdieną. 
Tiktai naktys pagražėtų, 
Jei sargyba nestovėtų.

Č.S.

***

KUR EUKALIPTŲ GIRIOS ŪŽIA 
NAKTIMIS PIETŲ KRYŽIUS ŠVIEČIA, 

SUTIKTI SKAUTIŠKĄ LAIMUŽĘ 
ŠEŠTOJI TAUTINĖ MUS KVIEČIA!

ĮSAKYMAS NR. 1

§1

Įsakau broliui VILIUI BRAŽĖ
NUI tuojau pat persikelti gyventi 
sesių stovyklon.

Pasirašo:

Tautinės Stovyklos
Vyriausias Laužavedys

Red. prierašas: Svarbu pami
nėti, kad brolis Vilius Bražėnas yra 
autorius II TS dainos “Atgimė 
tėvynė” ir buvęs žinomas, labai 
išradingas laužavedys.
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ŠEŠTOSIOS TAUTINĖS
STOVYKLOS DAINA

Pi e - ru, Kav-iius Su-kvie - tė Mus-

žodžiai — Si. Čižausko

.S, fl.Ja.Ci'fo pfiež.

j.s. Vyt. Vaitkaus nuotr.
■’StfSP-'*

VI Tautinės Stovyklos Gilwell 
Parke laužavietė - amfiteatras. Čia 
liepsnos TS laužai, skambės lietu
viškos ir skautiškos dainos.

Sujunkim rankas! Mūsų širdys 
Lai dega idėja viena!
Težino pasaulis, tegirdi:
- Mūs siekis - laisva Lietuva! (2 k.)

Skautybei tarnaut pasiryžę 
Mes - Nemuno žemės vaikai! 
Naujai vėl uždegs Pietų Kryžius 
Skautybės idėją šviesiai! (2 k.)

Iš ryto daina kukabūrų
Čia aidi trimito garsuos;
Vienodas mus tikslas subūrė
Ir lydi skautybės keliuos (2 k.)

Į Šeštąją Skautišką Šventę 
Pietų Kryžius sukvietė mus. 
Pasaulio penkių kontinentų 
Sesutes ir brolius visus! (2 k.)

Pa-SAU-LIO Pęn-K'^i KoN - Tl " NEN - TOj

VI Tautinės Stovyklos Sydnė- 
jaus užjūrio svečių priėmimo ko-
mitetas.

Iš kairės - s.v. v.sl. Jeronimas 
Belkus - komiteto pirmininkas, 
s.v.s.sl. Arvydas Zduoba, vyr.sk. 
Ginta Viliūnaitė, s.v.v.sl. Viktoras 
Šliteris, s.v.v.sl. Antanas Mikuta
vičius ir s. fil. Balys Barkus.
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(D □ □ Q s
APIE DEGANČIAS ŠIRDIS IR 
LIEPSNOJANČIUS LAUŽUS
Ugnis ir dvasia turi kažką 

bendro, turi panašumo. Žiūrėdami 
į laužą, matome, kaip liepsnos kyla 
nuo degančių rąstų. Ir kuo daugiau 
malkų dega, tuo didesnės liepsnos 
kyla, tuo šviesiau darosi. Ir ar ne 
taip yra ir su mumis? Į kuo didesnį 
būrį susirenkame, tuo linksmiau 
darosi, tuo daugiau sumanymų iš
kyla, tuo didesni darbai gimsta. Sui 
viena, žinoma, sąlyga, kad žmonių 
būrys turi turėti ir vieną tikslą ir 
vieną drausmingą organizaciją, 
kitu atveju, bus tik žmonių minia, 
palaida bala.

Mes Australijoje stebime dide
lius miškų ir stepių gaisrus, kaip ir 
jūs, kartais, Kalifornijoje, kur 

. ugnis siaučia laisvai, naikindama 
viską, ką sutinka pakelėje: augme
niją, gyvūniją ir kitą turtą. Baisi ji 
tada, pavojinga, nes nesuvaldoma.

LSS Australijos Rajono Vadija.
Iš k. į deš.: s. kun. P. Butkus - 

rajono dvasios vadovas, ps. Iz. Jo
naitis - ASS įgaliotinis, v.si. P. 
Pullinen - rajono vadeivė, s. B. 
Barkus - rajono vadeiva, v.s. A. 
Mauragis - rajono vadas, v.s. B. 
Žalys - Spaudos sk. vedėjas.

Nuotraukoje trūksta ps. kun. J. 
Šimboro - evangelikų-protestantų 
dvasios vadovo ir s. J. Zinkaus - 
raj. ižd. - tiekimo sk. vedėjo.

Vilkaičių nuotr.
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Bet kokia ji graži ir naudinga, kai 
ją tvarkingai prie laužo kurstome, 
tiesiog nuostabi, žavinga, užde
ganti ir pakelianti dvasią - vedanti į 
prisikėlimą.

Mums tokios uždegančios, dva
sią keliančios, ugnies ir reikia. Mes 
esame brolija-seserija, viena šei
ma, per ją mes išeiname į visą 
žmoniją. Mes turime būti ne tik 
tvirti lietuviai, bet ir geri žmonės, 
kuriems rūpi teisingumas, laisvė 
visų tautų ir žmonių. Mes turime 
degti, kaip tos malkos lauže, visuo
tinės meilės ugnimi visam Dievo 
sukurtam pasauliui - būti šviesa 
visiems. Per visuotinę meilę yra 
lengviau prieiti prie savo tautos 
meilės, nes tautos meilė, be visuo
tinės meilės, dažnai išvirsta į 
egoizmą ir šovinizmą. Degdami 
visuotine meile žmonijai, mes pa
rodysime jai tikrąjį kelią į vertingą 
gyvenimą.

Vl-ji Tautinė Stovykla, į kurią 
susirinksime ne tik iš visos 
Australijos, bet ir iš viso pasaulio, 
turės būti tas ugnies židinys, tas 
degantis laužas, kuris mus uždegs 
visuotine tautos ir žmonijos meile. 
Tas didysis susitikimas, tas 60 
metų lietuviškosios skautybės 
jubiliejus tegul nebus vien tik gar
bingas Lietuvos jaunimo istorijos 
prisiminimas, bet kartu ir užsimo
jimas, įsipareigojimas ateičiai.

Jaučiame ne tik didelę garbę, 
bet ir didelį malonumą susitikti su 
Jumis prie liepsnojančių laužų 
Kengūrų žemėje. Sujungsime ran
kas ir širdis didžiajam idealui - 
Dievo, Tėvynės ir Artimo meilei.

v.s. A. Mauragis
Australijos Rajono Vadas

XZOJSSlAI
ANTRINĖ TAUTINĖ 

STOVYKLA ĮVYKSTA JAV
Kaip žinome, 60-jų sukaktuvinių 

metų pagrindinė stovykla įvyks 
1978 m. sausio 2-14 Australijoje, 
prie Melbourne. Dėl tolimų atstu
mų, reikalaujančių ir laiko ir stam
besnių išlaidų, joje iš kitų žemynų 
suskris tik apie 100. Todėl LSS 
Taryba nutarė surengti antrinę 
Tautinę Stovyklą JAV. Ji įvyks 
1978 m. rugpiūčio 3-26 Atlanto 
rajone.

NETIKĖTOS RADYBOS
Lietuviai jėzuitai Chicagoje lei

džia dvisavaitinį (spausdintą spaus
tuvėje) biuletenį “Mūsų Žinias”, 
kuriame aprašomi ir nuotraukomis 
pavaizduojami visi įvairiaspalviai 
įvykiai Chicagos Jaunimo Centre, o 
taip pat Clevelande. Redaguoja 
mums gerai žinomi Algimantas 
Kezys, SJ, ir Antanas Saulaitis, 
SJ, (abu skautininkai). Redakcijos 
nariai: Danutė Bruškytė, Vaclovas 
Gutauskas, SJ, ir Vita Polikaitytė. 
Administratorius - Petras Kleino- 
tas, SJ.

“Mūsų Žinių” spalio 2 d. nume
ryje, Nr. 13 (117), netikėtai radome 
įdomų gabalėlį “Apie Skautų 
Aidą”. Rašo sesė Audra Aleknaitė. 
Sesei Audrai dėkojame už nuošir
džius ir atvirus žodžius, kuriuos ji 
pareiškė savo iniciatyva, origina
liai prisidėdama prie Skautų Aido 
reklamos.

Pasiskaitykime. —

*

“Skautų Aidas” yra žurnalas, 
kuriame įpintos lietuviškos ir 
skautiškos mintys. Jis duoda jau
nimui ir suaugusiems progos pasi
dalyti mintimis ir sužinoti apie 
skautiškąją veiklą visame pasau
lyje. “Skautų Aide” dažnai ran-
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dame stovyklų aprašymų, prane
šimų, skautų įstatus ir idealus.

Deja, jaunesnieji nesidomi idea
lais, nes jie yra parašyti per sunkia 
kalba. Galvoju, kad jeigu būtų 
parašyti lengvesne (jaunesniems 
suprantama), tai daugiau jaunimo 
skaitytų apie skautų idealus. Taip 
pat vaikams yra smagiau matyti 
savo ar kitų aprašytus lietuviškus 
bei skautiškus įvykius. Esu tikra, 
kad visur veikla yra įdomi ir norė
tųsi apie ją pasiskaityti.

Jeigu vaikas žino, kad jo darbas 
bus spaudoje, jis lauks to žurnalo ir 
pradės jį skaityti ieškodamas savo 
straipsnio. Jei pasitaikytų, ■ kad 
rašinys neatspausdintas tame nu
meryje, pradės laukti sekančio, 
kad galėtų pamatyti savo straipsnį 
spaudoje.

Iš patirties žinau, kad taip ir 
būna. Smagu pamatyti savo rašinį 
spaudoje ir labai nekantru laukti 
“Skautų Aido” su išspausdintu 
savo straipsniu. Kiekvieną dieną 
reikia laukti žurnalo ir galima nu
rimti tik tada, kai darbas jau at
spausdintas.

Dažnai save paklausiu, kas bus, 
kai nebeliks tų suaugusių, kurie 
dabar rūpinasi mumis, mūsų mu
gėmis, stovyklomis ir “Skautų 
Aido” žurnalu. Redagavimas yra 
sunkus darbas. Įdomu, kas jį 
perims? Kas padės dabartiniam 
redaktoriui? Esu tikra, kad pagal
bos pareiga atiteks mums, jau
nimui.

Mūsų “pirmoji pagalba” “Skautų 
Aidui” yra savi rašiniai. Mūsų 
straipsniai įrodo, kad mums rūpi 
savasis žurnalas.

Šiais metais mūsų stovykloje 
veiks draugovės. Paprašysiu kiek
vieną draugovę, kad išrinktų vieną 
mergaitę, kuri parašytų trumpą 
rašinėlį stovykline tema. Tuos 
rašinėlius išsiųsiu į “Skautų Aidą”. 
Manau, kad ši idėja paragins kitas 
mergaites rašyti į spaudą.

“Skautų Aido” skaitytojų skai
čius galėtų būti didesnis. Jeigu 
žmonės žinotų apie šį žurnalą, jie 
patirtų apie skautiškąją veiklą ir ją 
norėtų paremti. Mes, skautai, taip 
pat galime paremti “Skautų Aidą”, 
nebūtinai rašinėliais, bet ir prenu
meratų rinkimu. Reikėtų paraginti 

skautus ir neskautiškas šeimas 
prenumeruoti “Skautų Aidą”.

Ieškodami progų geriems dar
beliams, skautai galėtų rinkti pre- 
numerates ir raginti visus prenu
meruoti “Skautų Aidą”, vienintelį 
skautų leidinį.

vyr.sk. Audra Aleknaitė 
Kernavės tuntas

Chicago, Ill.

PAREMKIME LKB KRONIKA
♦

Lietuvių katalikų religinės šal
pos rėmėjų sąjunga leidžia “LKB 
Kronikos” knygas lietuvių kalba ir 
rūpinasi vertimais į svetimas 
kalbas. Šiemet išleido “LKB Kro
nikos” trečią tomą lietuvių kalba, o 
kitais metais išleis ketvirtą tomą. 
Visos iki šiol gautos Kronikos yra 
išverstos į vokiečių ir italų kalbas 
ir leidžiamos knygomis.

Lojolos Universiteto vardu šie
met išleidžiamas “LKB Kronikos” 
pirmas tomas ispanų ir pirmas

VĖLINIU LIEPSNELĖMS
MIRGANT PRISIMENAME 

a.a. sesą VIDĄ KAROSAITĘ-
KLEINIENĘ

a.a. brolį DALIU KLEINĄ

Ankstyvą šių metų pavasarį, 
kovo 27 dieną, grįžtant,, iš New 
Yorko po sporto žaidynių, automo
bilio nelaimėje žuvo Žalgirio tunto 
skautas DALIUS KLEINAS, Bos- 
tono lituanistinės mokyklos pasku
tiniosios klasės mokinys.

Ketverių metų bėgyje skautiš
koje Kleinų šeimoje mirties šalna
pakando du žiedus: brolį Dalių ir jo 
mamytę skautininkę Vidą Klei- 
nienę, aktyviai skautavusią Bos
tone ir su vyru Eugenijum auginu-

tomas anglų kalbomis bus plačiai 
paskleisti tų kalbų kraštuose. 
1978 m. bus leidžiama antras ir 
trečias tomai. v

Mieli lietuviai! Skaitykime “LKB 
Kronikos” knygas ir savo aukomis 
remkime jų išleidimą. Atlikime 
savo pareigą persekiojamai Baž
nyčiai ir pavergtai Tautai.

“LKB Kronikos” labai išgarsina 
Lietuvą laisvajame pasaulyje, pri
mena jos pavergimą, persekiojimą 
ir kančias. Jos yra kovos priemonė 
už tautinį bei religinį išlikimą.

Aukotojams išduodami kvitai, ir 
jų aukos atleidžiamos nuo federali- 
nių mokesčių. Aukojusiųjų nema
žiau kaip 100 dol. pavardės įrašo
mos leidžiamose knygose.

Aukas siųsti: L.K. Religinės 
Šalpos Rėmėjų Sąjunga, 6825 So. 
Talman Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA. Kur veikia šios organizacijos 
skyriai, aukas galima įteikti jų 
valdyboms.

LKRŠ Rėmėjų Sąjungos 
Valdyba

Vėlinių žvakelių šviesoje iškyla 
visų mus palikusių sesių, brolių 
veidai, atgyja prisiminimai... Visi 
susijungiam po Tvėrėjo padangte.

Kaip lakios žiežirbos laužų 
Sugrįžtam į Tave nūnai...

Liepsnelėms mirgant mąstyme 
palinksta galva, žvilgsnis pasiekia 
RIBĄ - DIDŽIĄJĄ KRYŽKELĘ, 
į kurią susibėgs visų mūsų keliai...

13

13



LAUZAVEDZIU KAMPELIS

LRUŽAVEpys NUSTGMBA

mo&fii

LAUŽO JUDESIAI

Televizijoje ar kine aktorius 
pakelia antakius ar suraukia lūpas - 
ir visi žiūrovai mato ir pastebi jo 
jausmus. Prie laužo, kad ir gerai 
apšviesto, veido išraiška beveik 
nematoma, nematomi ir smulkūs 
judesiai. Šviesos ir šešėlių žaisme 
kiekvienas laužavedžio, dainų ir 
šūkių vedėjų bei vaidintojų jude
sys turi būti perdėtas, išpūstas, 
kad. žiūrovai jį suprastų.

Tą patį galima taikyti ir prie 
laužo tariamiems žodžiams: lauža- 
vedys ir vaidintojai sako tik tai, 
kas būtina - aiškiai, lėtai ir garsiai, 
parinkę pagrindinius svarbiuosius 
žodžius. Kai taria sakinį, išreiškia 
jausmą ar judesį, visas kūnas turi 
kalbėti, kaip piešinėliai parodo.

Prie laužo nesimato aprangos 

smulkmenų, todėl vaidinimėlio 
veikėjai turi išryškėti judesiais. 
Pažiūrėkime, kaip skiriasi kino ar 
televizijos artistų judesiai nuo 
gyvo dramos teatro ar operos vai
dybos. Kartais dramoje judesiai 
atrodo perdėti, nenatūralūs, bet 
toliau sėdinčiam šie judesiai per
duoda veikėjo būdą, norus, jaus
mus. Ar mūsų vaidinimų prie laužo 
veikėjai skiriasi vienas nuo kito 
savo judesiais?

Išeidamas laužo (ar laužų) švie
son, laužavedys ar pasirodymo 
veikėjas deda kojas tvirtai ant 
žemės, kalba ir juda aiškiai, pasiti
kėdamas savimi. Tuo būdu jis ar ji 
patraukia dalyvių dėmesį ir per
duoda pasirodymo mintį, juoką, 
nuotaiką.

Piešinėlyje du skautai atlieka tą 
patį judesį - vienas nekaip, antrasis 
labai gerai. Parodydamas pirštu į 
žmogų, daiktą ar į kitą dalyką at

kreipdamas dėmesį, laužavedys (ar 
vaidintojas) išjudina visą kūną: 
kalba visu savo kūnu. Parodyda
mas nuostabą, skautas prie laužo 
iškelia rankas, praplečia kojas, 
sulenkia nugarą. Tyliai prieidamas 
prie ko nors, savo judesiais atstoja 
tai, ką matytume televizijoje: tokiu 
atveju filme muzika nurimtų, pasi
darytų tamsiau. Prie laužo jau ir 
taip tamsu, o vaidinimėliui retai 
kada muzikos teturime, tad veikėjo 
judesiai turi kalbėti už kito 
sceninio meno įprastines formas.

Viso kūno išraiška reikalinga ir 
dainai vesti. Neužtenka laužavedei 
stovėti - ir gražiai atrodyti! Reikia 
judėti, rankas kelti, perduoti 
dainos ir muzikos ritmo jausmą 
viso kūno judesiais.

(Kitame numeryje: laužo dalyvių 
susodinimas).

v.s. A. Saulaitis, SJ

Ml TH
LAUŽAVEDYS PABODO DAIKTĄ AR ŽMOGU

i I HTT

JAUNATVĖJ

Širdis erelio ne laisvesnė, 
Kaip aš su mano mintimi; 
Kaip aš su jauna viltimi — 
Kas gali būt labiau drąsesnis?

Kas sustabdys man laisvės kelią 
Ir siekio žvaigždę kas nukreips, 
Sparnus man paukščių kas pakeis?! 
Nebus kam man prieš ranką kelia!..

Arėjas Vitkauskas

(Iš eilių rinkinio "Spinduliai ir Šešėliai", 
Kaunas, 1926).
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IŠ LS FONDO BŪSTINĖS

ATSTOVU PASIKEITIMAI

WORCESTER — v.s. Ramintai Molienei pagei
daujant, LSF atstovo pareigas iš jos perėmė buvęs 
talkininkas s. Algis Godas. Didelis ačiū sesei Ramin
tai už įdėtą darbą.

OMAHA — Šioje vietovėje LSF atstovu sutiko 
būti Algis Totilas, 7210 S. 49 Circle, Omaha, Neb. 
68147.

LIPDŽIŲ REIKALU

Raginame LSF atstovus ir jų talkininkus priminti 
savo vietovėse, kad kiekviena skautiška šeima įsi
gytų lipdės. Nepamirškite, kad visi ir visos, vykstan
tieji į Australiją, turi užsiklijuoti lipdės ant savų 
lagaminų.

***

PIRMININKAS KELIAUJA

Rugsėjo 11 d. buvo proga susitikti su nauju atstovu 
Algiu Glodu Worcesteryje. Netrukus planuojama 
pasimatyti su V. Varnu Los Angeles ir su A. Maura- 
giu Australijoje.

***

Vasaros laikotarpiu Fondo Kapitalas padidėjo 
3180.16 dol. Šios sumos didelę dalį sudaro montrea- 
liečių aukos — C$1381 dol. Nuoširdus ačiū LSF atsto
vui s. VINCUI PIEČAIČIUI ir visiems jo talkinin
kams Montrealyje.

Beje, dar kartą norime priminti: siunčiant aukas, 
prašome įrašyti aukotojų pilnus vardus ir aiškiai 
įskaitomus adresus.

***

SKELBIAME LS FONDO VALDYBOS
NUTARIMUS PRAVESTI VISUOTINĮ VAJŲ

Vajaus pradžia — lapkričio 1 d. Būtų gražu, jei šio 
vajaus metu sukeltumėme jau pradžioje metų užsi
brėžtą 20.000 dol. sumą.

Tenelieka nė vieno sąjungos nario, vieneto ar vie
tovės, neprisidėjusios prie LSF savo auka. Siūlome 
vieną iš daugelio būdų sukelti Fondui lėšų — organi
zuoti namuose gamintų tortų ir kitokių kepsnių par
davimus.

Tad visi vieningai į darbą!

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDUI 
AUKOJO:

1. Laima ir Česlovas Kiliuliai, 
Lexington, Mass, (viso $600) $100

226. Kernavės tunto Gražinos dr-vė,
Chicago, Ill. 100

227. Antanina ir Kazimieras Špakauskai,
Philadelphia, Pa. 100

228. E. ir D. Construction Co.,
Stoneham, Mass. 25

229. Vidair Vytautas Klemai, Newark, Del. 50
230. a.a. Povilo Vidugirio atminimui,

Los Angeles, Ca. 320
231. a.a. gen. J. Černiaus atminimui,

Los Angeles, Ca. 110
233. Genovaitė ir Jonas Asminai,

Livonia, Mich. 100
232. Stasys Kligys, Catonsville, Md. 20
234. Alfonsas Želvys, S. Boston, Mass. 10
235. Kęstučio dr-vės Erelių skiltis,

S. Boston, Mass. 20
236. Aldona ir Jonas Adomoniai, Boston,

Mass. 100
237. Mykolas Manomaitis, Boston, Mass. 100
238. Stasys ir Irena Giedrikiai,

S. Orange, N. J. 10
239. Audronė ir Vitolis Bartys,

Ringwood, N.J. 10
240. a.a. Aleksandro Lapšio atminimui,

Boston, Mass. 190
241. Irena ir Romualdas Žukauskai,

Holbrook, Mass. 50
242. Alfonsas Gečys, M.D., .Willoughby,

Ohio 10
243. a.a. Aldonos Labuckaitės atminimui,

Boston, Mass. 485
244. Danutė ir Vytautas Dilbai, Boston,

Mass. 100
245. J. ir M. Adomaičiai, Ville La Salle,

P.Q., Canada 50
246. P. ir M. Barteškos, Verdun, P.Q.,

Canada 10
247. B. ir J. Lukaševičiai, Ville La Salle,

P.Q., Canada 25
248. J. Kandižauskas, Ville La Salle, P.Q.,

Canada 10
249. L. Rutkauskienė, Montreal, P.Q.,

Canada 20
250. A. Gražys, Lemmoxville, P.Q.,

Canada 10

(Tęsinys kitame nr.)

PAPILDYMAS:

Nr. 223 (SKAUTŲ AIDO spalio nr. sąraše) — a.a. 
ELENOS PAŠILIENĖS atminimui aukojo Stasė ir 
Algis Draugeliai, Toronto, Ont. — 10 dol.
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ATKELTA iš 2 pusi.

and crafts” skyriais. Mes čia turim 
mažą parapiją. Kai kurie mūsų 
užaugę vaikai pradeda daugiau 
klausinėt ir nori to išmokti. Taigi 
ar Jūs turit knygų kaip šiaudinu
kus daryti arba medžio raižinius 
arba ko kito? Aš gavau vieną žur
nalą SKAUTŲ AIDO, kaip sako, 
1973 “Supplementary Issue”. Taip, 
ten yra kiek tų dalykų, bet nėra 
paaiškinta kaip šiaudinukus da
ryti. (...)

Jeigu neturit to, ko prašau, gal 
galėsit man patarti, kur aš galėčiau 
gauti? Labai prašau, sakykit 
“Taip”!

Kai aš nuvažiuoju į Hartford, 
Conn, ir pamatau, ką Ponia Aldona 
Saimininkienė daro, tai man širdį 
spaudžia. Buvau keliose Kaziuko 
mugėse Hartforde ir buvo labai 
įdomu.

Su pagarba,

Marytė Minkus, 
44 E. Silver St. 
Westfield, Mass. 01085

RED. PRIERAŠAS: Jei kas 
galėtų padėti p. M. Minkus, prašau 
rašyti ir siųsti prašomos pagalbi
nės medžiagos šiai susipratusiai 
mūsų tautietei. SKAUTŲ AIDO 
redakcija pasistengė pagal galimy
bes bent dalinai jos pageidavimus 
patenkinti.

REDAKCIJOS PARĄŠTĖJE
SKAUTŲ AIDAS yra tiek jau

natviškas, kiek jaunatviškos talkos 
jis susilaukia. Tokia talka (labai 
kruopščiai perrašytom gaidom, 
savo sukurtomis užsklandomis, 
vinjetėmis, įdomiomis nuotrauko
mis) redakciją pradžiugino mūsų 
jaunieji bendradarbiai: vyr.sk. 
RITA KUPCIKEVIČIŪTĖ, gint. 
LAURA NARYTĖ, br. LINAS 
MEILUS (visi iš Chicagos) ir 
vyr.sk. TERESĖ GAIDELYTĖ iš 
Omahos.

Jų pagalba SKAUTŲ AIDUI 
vertinama ypač dėl to, kad papra
šyti jie visi nedelsdami padėjo, 

giliai įsisąmoninę geležinį skauto-ės 
įstatą:

“Skautas sąžiningai atlieka visas 
savo pareigas”.

Seseriška padėka jiems!

Vasaros stovyklos paliko daug 
nepamirštamų įspūdžių. Stovykli
nių dienų nuotykiais mirguliuoja 
rotatorinė spauda. Taipgi ir 
vienetai, pajėgūs “nupiešti savo 
veidą” laikraštėlių puslapiuose, 
supažindina save su kitais viene
tais.

Redakcija labai laukia stovykli
nių ir vienetų laikraštėlių.

Sesės, broliai, siųskite visus 
savo išleistus laikraštėlius SKAU
TŲ AIDUI.

Su Jūsų vienetų veiklos įdomy
bėmis susipažins ir tolimosios 
Australijos sesės ir broliai, gavę 
juos paskaityti.

Persiuntimo išlaidas apmokė
sime.

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI

GARBĖS
PRENUMERATA - $10.00

J. Kapačinskas, Chicago, Ill.
R. Kupcikevičiūtė, Chicago, Ill.

BUDĖKIME. 1977 m. vasara. 
Nr. 80. Redaguoja - Redakcinė ko
legija, adr.: Budėkime, Lithuanian 
House, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don Wil 2 PT. Administruoja - J. 
Levinskas, 11 Wilcock House, St. 
Marks Rd., Derby DE2 6AJ.

Šis 32 psi. LSS Anglijos Rajono 
leidinys darosi vis dailesnis savo 
išvaizda; įdomesnė jame esanti 
medžiaga. Šiame numeryje prista

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

LITUANICOS skautų
tuntas, Chicago, Ill. $100.00

Lietuvių Skautų Brolija 50.00
R. Murauskaitė, Toronto,

Canada 5.00
R. Kronas, Clarendon

Hills, Ill. 5.00
G. Biskytė, Clarendon

Hills, Ill. 5.00
G. Šimukonienė,

Richmond Hill, N.Y. 5.00
V. Kairys, Burlington,

Canada 5.00
A. Pračkailaitė, Cicero, Ill. 4.00
Per B. Prašmutaitę,

E. Malvern, Australia
(7 prenumeratorių auka) 10.50 

J. Žitkevičienė, Moonee
Ponds, Australia 1.20

B. Žalys, Yagoona,
Australia ' 1.00

Kun. P. Butkus, Lewisham,
Australia 1.00

P. Abelkis, Buena Park,
Cal. 1.00

A. Jankauskaitė,
Woodhaven, N.Y. 2.00

R. Serapinas, Pasadena,
Cal. 1.00

VISIEMS MIELIEMS 
RĖMĖJAMS - 

SKAUTIŠKAS AČIŪ!

tomi ir aprašomi Anglijos skautų 
vadovai; gausu skautiško gyve
nimo nuotraukų. Keliuose pusla
piuose medžiaga spausdinama 
anglų kalba.

Leidinėlį malonu paskaityti; jis 
dailus ir pažiūrėti. Sveikintinas 
redakcinio vieneto triūsas!

ATSPINDYS. Chicagos Aušros 
Vartų tunto Atgaivos stovyklos 
laikraštėlis, spausdintas rotato
rium. 1977 m. liepa. I ir II nr. 
Juose - pačių sesių kūryba: 
stipresni ir silpnesni eilėraščiai, 
stovyklinių dienų aprašymai, pie
šiniai, vadovių ir draugių charak
teristikos, net ir mėgstamų, pasi
ilgtų valgių receptai.

Redaktorė - Rasa Kaminskaitė 
su pagalbininkėmis. Pabaigoje 
redaktorė rašo: “Atsiprašau vi-
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siems gramatikams ir kalbos žino
vams už gramatikos ir korektūros 
klaidas (kurių be abejo nemažai 
pasitaikė)”.

Kas galėtų nedovanoti tų pasi
taikiusių klaidų, matant pastangas 
ir tokį nemeluotų atvirumą?!

CHRONICLE OF THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA 
NO. 15.

A translation of the Complete 
Lithuanian Original LIETUVOS 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRO
NIKA NR. 15.

Translation Editor Rev. Casimir 
Pugevičius. Published by the 
Lithuanian R.C. Priest’s League of 
America 351 Highland BL, Brook
lyn, N.Y. 11207. Printed by Sisters 
of Immaculate Cone. 1977, Putnam, 
Conn. 43 p.

Gera, kad ir kitomis kalbomis 
stengiamasi supažindinti su dabar
tine Lietuvos padėtimi, su nesibai
giančiu religijos persekiojimu mū
sų tėvynėje. Todėl ir ši knygelė 
bus naudinga tiems, kam nepri
einamas lietuviškas žodis,

ŽURNALISTO SPECIALYBEI
Pavergtoje Tėvynėje neseniai 

buvo sudaryta Lietuvių Kalbos 
Komisija, kuriai suteiktos autori
tetinės teisės pasisakyti vienu ar 
kitu lietuvių kalbos klausimu. Šio
mis dienomis ta komisija paskelbė 
pirmą privalomą nutarimą rašybai. 
Nutarimas privalomas visoms 
ministerijoms, žinyboms, organi
zacijoms, redakcijoms ir leidyk
loms. Šiuo nutarimu, įvairuojanti 
rašyba pavirsta į vienodą.

Paskelbti trys rašybos dalykai.
1) Priebalsės j rašymas po prie

balsių b, p: bjaurus, pjauti, 
spjauti — šaknyse ir iš jų sudary
tuose žodžiuose.

2) Dviskiemenių veiksmažodžių 
busimojo laiko trečiojo asmens 
galūnė turi trumpą balsį: ben
draty — yti, - ūti (būti - bus, lyti - 
lis, išimtys tik siūti - siūs, vyti - 
vys.

3) Samplaikos iš dviejų sutrum
pėjusių žodžių rašomos kartu: 
galbūt, turbūt, kaipmat.

SKAUTIŠKOS POROS
Tavo švelnių akių,
Tavo jautraus palietimo, 
Tavo šiltos širdies 
Aš pasiilgstu.
Bet šį kartą —
Tiktai svajonė ir teliks...

Rūta Laima (Kleinaitytė) ir 
Arnoldas Antanas Končiai.

E. Fox nuotr.

Nijolė (Varnaitė) ir Gintaras 
Čepėnai.

A. Plėnio nuotr.

Birželio 18-ą skautiški keliai su
vedė į porą RŪTĄ LAIMĄ KLEI- 
NAITYTŲ ir ARNOLDĄ ANTA
NĄ KONČIŲ.

Abu lankė Kr. Donelaičio Aukšt. 
Lit. Mokyklą, kartu šoko Žilvičio 
taut, šokių grupėje, abu — skautai 
akademikai.

Vyr. sk. psl. Rūta įstojo į Aušros 
Vartų tunto Jūratės dr-vę ir vėliau 
joje buvo adjutante. Yra baigusi 
GVM.

Rūta darbšti: moko tautinių 
šokių lit. mokykloje, gieda parapi
jos chore. Pavasarį baigė pedago
ginius mokslus Šv. Ksavero kole
gijoje.

Sk. vytis psl. Arnoldas skau- 
tauja nuo 1960 m. Yra ėjęs Pulk. J. 
Šarausko dr-vės adjutanto parei
gas. Baigęs biologiją Illinois un-te, 
dirba ligoninėje.

Abu jaunieji ligi šiolei tebėra 
Žilvičio šokių grupės nariai.

Sesė N.Š.

Liepos 2 d. Chicagoje, Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo par. bažny
čioje po priesaikos žodžių baltu 
taku žengė sutuokta dar viena 
skautiška pora — NIJOLĖ (VAI
NAITĖ) ir GINTARAS ČEPĖ
NAI.

Vyr. skautė Nijolė — Kernavės 
tunto sesė, pradėjusi skautauti 
1964 m. Stovyklavo V TS, lankė 
GVM, ėjo Mirgos dr-vės adjutantės 
pareigas. Yra baigusi Chicagos 
Aukšt. Lit. Mokyklą. Illinois un-te 
(Circle Campus) baigė pedagogikos 
mokslus. Dabar yra pr. mokyklos 
mokytoja.

Brolis Gintaras 1959 m. įstojo į 
Lituanicos tuntą; po 5 metų susi
domėjo jūriniu skautavimu ir buvo 
vienas iš pirmųjų. Gedimino laivo 
įgulos narių. Vėliau tame pat laive 
ėjo įvairias pareigas. Dabar yra 
jūrų budys.

Gintaro jaunystės dienos vedė jį 
lituanistinių ir amerikietiškų mo
kyklų takais, vis renkant mokslo 
laipsnius (istorijos diplomas Illinois 
un-te ir šiemet — teisės daktaro 
laipsnis Wisconsino un-te). Dabar 
jis dirba advokatūroje.
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didžioji seimą
LIETUVIAI GILWELLIO

KURSUOSE

PIRMĄ KARTĄ DALYVAVO 
MOTERYS-5 MŪSŲ 

SKAUTININKĖS

Antrą kartą atsitinka, kad po dvi 
lietuvių skautų vadovų skiltis 
patenka į MIŠKO ŽENKLO 
(Woodbadge) vadovų lavinimo 
kursus, kuriuos ruošia Amerikos 
skautų organizacija. Tuo populia
riu Miško Ženklo kursų vardu 
vadinami skautų įkūrėjo Roberto 
Baden-Powellio maždaug prieš 50 
metų paties pradėti specialiais 
skautybei pritaikytais metodais 
vadovam lavinti Gilwellio kursai, 
kurių centras yra Gilwellio Parke 
prie Londono, Anglijoj.

Dar nepriklausomos Lietuvos 
laikais mūsų skautų organizacijos 
vadovai atskirai vykdavo į tokius 
Miško Ženklo kursus Šveicarijoj 
Belgijoj, Latvijoj ir, žinoma, 
Anglijoj.

Drausmingai išsirikiavusi ryti
nio patikrinimo metu.

ps. Vidmanto Rapšio nuotraukos

Po karo, jau išsiblaškius po visą 
laisvąjį pasaulį, mūsų skautų va
dovai tokius kursus yra lankę ne 
tik Europoj, bet ir Australijoj, 
Kanadoj, ir čia, J.A. Valstybėse.

Prieš kelerius metus Brolijos 
Vyr. Skautininkui P. Moliui ir jo 
pavaduotojui Č. Kiliuliui, turėju- 
siem gerų santykių su atitinkama 
amerikiečių skautų vadovybe, 
pasisekė gauti sutikimą JAV ry
tuose ruošiamuose MŽ kursuose 
dalyvauti dviem lietuvių vadovų 
skiltim. 1975 tuos kursus lankė 14 
lietuvių. Du buvo kursų vado
vybėj.
. Šią vasarą rugpiūčio 20-27 New 
Hampshire įvykusiuose kursuose 
dalyvavo 15 asmenų, o kursų 
vadovybėj jau buvo 3 lietuviai.

Dabar pirmą kartą kursuose 
dalyvavo jau ir vadovės, mūsiškių 
buvo 5 skautininkės. Ligi šiol tik 
specialiuose tos šakos vadovam 
ruošiamuose kursuose galėdavo 
dalyvauti tik vilkiukų vadovės; iš 
mūsiškių lig šiol Gilwellio kursų 
nebuvo lankiusi nei viena.

Minint, kad tiek lietuvių iš karto 
dalyvavo MŽ kursuose, būtina 

pasakyti, kad vienu ir antru kartu 
mūsiškiai dalyvavo kaip lietuvių 
skautų-čių vadovai-vadovės. Ir 
kaip tokie laikėsi lietuviškai ir 
buvo labai respektuojami.

Lietuvių skiltys Bebrai ir Lapi
nai — ne tik oficialiai kalbėjo lietu
viškai, bet visur ir reiškėsi lietu
viškai. Visus savo užrašus ir pan. 
vedė lietuviškai. Būdami tarnyboj, 
kėlė ir lietuviškas vėliavas, giedojo 
savo himną ir kitas patriotines 
dainas ir kiekviena proga aiškino 
lietuvių tautinius dalykus. Be to, 
prie oficialios stovyklinės unifor
mos dėvėjo trispalvę juostelę, 
mūsų skautų-čių skydelius ant 
rankovės, lietuviškas diržo sagtis 
ir kt. Skilties skydus, kurie tokioj 
stovykloj vartojami vietoj skilčių 
gairelių, lietuviai išdailino įvairiais 
lietuviškais simboliais, ženklais ir 
ornamentais. Kai būdavo oficiali 
proga, visos stovyklos akivaizdoj 
dailiai paaiškindavo savo skydų 
prasmę.

Neveltui pačioje pradžioje v.s. Č. 
Kiliulio aplinkraštyje buvo pa
brėžta: “Čia BŪTI LIETUVIU yra 
didelė privilegija; būkime jos verti.

Būtų labai neteisinga nutylėti, 
kad mūsiškiai — jie ir ypač jos — 
nepraleido nė menkiausios proge
lės kitataučius supažindinti su lie
tuviškais tautiniais reikalais ir 
mūsų siekimais. Jei iš mūsiškių 
tuose MŽ kursuose dalyvavimo 
nebebūtų jokios kitos naudos, tai 
pilnai užtektų to, kas pasiekta šioj 
stovykloj.

18
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LietuviaiMŽ kursuose - Bebrų ir 
Lapinų skiltys su instruktoriais.

ps. Vidmanto Rapšio nuotr.

Bet visi, sėkmingai išėję MŽ 
kursų stovyklinę dalį, dabar dar 
turės tam tikrais metodais kiek
vienas atlikti po 22 uždavinius, 
pagal savo susidarytą ir kursų 
vadovybės patvirtintą planą — įsi
pareigojimo lapą. Savo uždaviniam 
atlikti turi laiko dvejus metus, bet, 
jei gerai pasitemps, gali viską 
baigti net po 9 mėnesių.

Įdomu, kad pagal pradžioj mi
nėtą susitarimą kursininkai-kursi- 
ninkės savo uždavinius atliks vi
siškai nepriklausomai nuo kitatau
čių, mūsų pačių Sąjungoj. Savo 
darbo pranešimus ar apyskaitas 
rašys lietuvių kalba, ir visa bus 
tikrinama atitinkamų lietuvių va
dovų. Tik po viso to bus amerikie
čių organizacijai pristatyti įrašyti į 
tarptautinę Gilwellio skautų drau
govę Nr. 1; tuo pačiu gaus Gil
wellio diplomą ir visas Gilwellio 
insignijas.

Šią vasarą MŽ kursuose daly
vavo šie Liet. Skautų Sąjungos 
vadovai-ės: Jonas Asminas (Det
roitas), Mykolas Banevičius (Hart
fordas), ų Stefa Gedgaudienė (Cle- 
velandas), Antanas Gudaitis (New 
Yorkas), Stasys Ilgūnas (Roches- 
teris), Irena Kerelienė (Chicaga), 
Jonas Lileikis (Omaha), Gilanda 

Matonienė (New Jersey), Lilė 
Milukienė (New Yorkas), Kostas 
Nenortas (Bostonas), Jonas Paro
ms (Chicaga), Vidmantas Rapšys 
(Chicaga), Juozas Raškys (Hart
fordas), Liuda Rugienienė (Detroi
tas), Antanas Saulaitis, SJ (Chi
caga).

Linkim, kad šie svarbūs mūsų 
sąjūdžio žmonės tikrai galėtų besi
tobulindami daug gero padaryti 
lietuviškajai skautybei ir Lietuvių 
Skautų Sąjungai.

v.s. A. Saulaitis

SYDNĖJUS SKAUČIŲ "PROJECT 77'

Pavasario saulutei maloniai šil
dant, spalio 8 į Sydnėjaus Show
ground suskrido iš visų NSW vals
tijos kampų virš 20,000 paukštyčių, 
skaučių ir vyresnių skaučių. 
“Project 77”sąskrydis parodė, kad 
skautavimas nėra pasenęs dalykas, 
o pilnas naujenybių. Pirmą kartą 
šiame sąskrydyje dalyvavo etninių 
grupių skautės. Sydnėjaus “Auš
ros” tunto skautes atstovavo sesės 
v.s.v.sl. Eglė Suchowerskyj-ži- 
žytė, v.s.v.sl. Ginta Viliūnaitė, psl. 
Rita Barkutė, Linda Bieliūnaitė ir 
Julija Stašionytė. Mėlynai ir rudai 
uniformuotų australų skaučių jū
roje mūsų sesės išsiskyrė savo 
gražiomis uniformomis ir spalvin
gais ženklais. Jos atkreipė visų 
dėmesį. Smalsesnieji klausė kas jos 
tokios, ką atstovauja ir iš kur at
vyko. Daugelis net jas fotografavo 
pavieniui bei grupėje.

Sąskrydį didžiojoje aikštėje 
atidarė ir pasveikino NSW guber
natorius ir skautų šefas Sir Roden

V.s. C. Kiliulis savo laiške mums 
patikslina klaidą, kuri buvo paste
bėta SKAUTŲ AIDO rugsėjo nu
meryje esančiame priede “Iš 
Aukščiausios Vadovybės Būstinės” 
(4 psl.) Ten MŽ kuršininkų sąraše 
trūko v.s. KOSTO NENORTO ir 
v.s. JONO PARONIO pavardžių. 
Taipgi kursuose nedalyvavo ten 
minimas ps. VYTAUTAS TU- 
RuTA.

MŽ kursuose iš viso lavinosi 18 
lietuvių.

Red.

Cutler ir skaučių šefė Lady Cutler. 
Mūsų sesės įteikė jiems ir NSW 
skaučių vyriausiai vadovei anglų - 
lietuvių kalba išleistą leidinėlį 
“Lithuanian Scouts in Australia”.

Viename dideliame pastate buvo 
skaučių rankdarbių, užsiėmimų ir 
kitokių darbų paroda. Mūsų skau
tės kartu su kitomis egzilų skautė
mis savo kampą užpildė informa
cija apie Lietuvą, apie mūsų skau- 
tavimą, vienu kitu tautišku rank
darbiu bei margučiais. Aukštieji 
svečiai bei žiūrovai tuo kampeliu 
domėjosi.

Sąskrydis tęsėsi visą dieną su 
įvairiais skautiškais užsiėmimais ir 
pavakary buvo užbaigtas didžiuoju 
laužu. s. B. Barkus

Sėkmingai reprezentavusios lie
tuvaites skautes “Project 77" su
važiavime Sydnejuj, iš k. į deš.: E. 
Žižytė-Suchowerskyj, L. Bieliū
naitė, R. Barkutė, J. Stašionytė ir 
G. Viliūnaitė. B. Barkaus nuotr.

ly
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ZU
v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.
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KALBĖJO LIETUVIŠKAI

MINČIŲ NUOTRUPOS APIE 
XV-TĄJĄ ROMUVOS 

STOVYKLĄ

“Mūsų skautija gyvuos tol, kol 
lietuvių kalba bus mūsų tarpe”, — 
rodos, kad taip, — pasakė stovyk
los viršininkas v.s. Kazys Batūra, 
ant ilgo valgyklos stalo išdėstęs 
dideles, baltas raides... Jas apstojo 
vilkiukai, skautai ir vadovai. Buvo 
smagus poilsio laikas po sočių 
pietų.

— Kas čia bus? — domėjosi ma
žieji, skaitė, nesuprato, klausė dar 
kartą. Pasipainiojęs Romuvos 
skautautojas ps. Antanas Bazi- 
liauskas, šį kartą skautų pastovyk- 
lės galva, paaiškino, kad Sąjungoje 
paskelbti lietuvių kalbos metai, 
kad reikės stovykloje kalbėti tik 
lietuviškai, kad tuoj bus pradėtos 
varžybos, kad, kad ir kad... Raidžių 
apgulimas nyko. Skirstėsi smalsūs 
stovyklautojai kas sau, turbūt, 
netikėdami, kad čia bus kas nors 
naujo... nes daug kas ką parašo ir 
pakabina...

*

Prie pagrindinės kryžkelės di
delėje juodoje lentoje baltos šūkio 
raidės smigo kiekvienam... “mūsų 
skautija gyvuos tol”... Čia stovėjo 
būrelis vadovų ir garsiai rūpinosi:

— Jokios skilties iš Amerikos... 
Pakvietėm, rašėm, informavom...— 
dejavo viršininkas.

— Yra iš Clevelando keli, su 
Rochesteriu galės sudaryti bendrą 
skiltį, — guodė varžybų tvarkyto
jas v.s. Česlovas Senkevičius — 
Mindaugo draugovės keturios 
skiltys, jūrų skautų viena valtis, 
tai ir viskas.

— Kažin, kiek seserijoj?
— Sako, septynios skiltys.
— Tai gerai, turėsime 13 skilčių 

varžyboms. Rytoj pradedame.
Pravažiavo sunkvežimukas, vai

ruojamas maistininko ps. Mariaus 
Rusino. Pirmyn, atgal jis lakstė iš 
Romuvos į Huntsville, kol viskas 
buvo suvežta ir didieji šaldytuvai 
prikimšti gėrybių, kad 120 stovyk- 
klautojų būtų sotūs ir laimingi.

Ir buvo. Tik su ta kalba reikėjo 
ne vienam pasitempti. Bet vaizdas 
pasikeitė iš karto. Jau pirmąją 
varžybų dieną atrodė, kad ratas 
turės suktis. Lietuviškumo, skau- 
tiškumo ir sporto srityse skiltys 
rungėsi atkakliai nuo pat pirmos 
minutės.

— Baigta! Dabar, vyručiai, bro
liukai, kalbėsim tik lietuviškai, — 
šūktelėjo Lapinų skiltininkas To
mas Kasperavičius, — pirmos 
vietos gairelė bus mūsų, duodu 
jums žodį!..

Dėl taškų sporto aikštėse ėmė 
kovoti skiltys. Juos sumaniai ri
kiavo sporto vadovas Edvardas 
Punkrys. Rungtynes baigę, bėg
davo pas sesę Danutę Gardaliaus- 
kienę mokytis dainų. Ir ten entu
ziazmas! Už kiekvieną skilties su
dainuotą dainą, žygiuojant ar prie 
laužo, tiek ir tiek taškų. Verta 
nertis iš kailio. Rajonuose dygo 
vartai, tvoros, įrangos. Kiekviena 
skiltis griežtai atskirai. Ir čia var
žybos — kurios skilties ko daugiau, 
gražiau, geriau.

Varžybų tvarkytojas visus ste
bėjo ir apskaičiuotai dalijo lapelius 
su įrašu “kalbėjo lietuviškai”. Tai 
brangus popieriukas. Tai 10 taškų! 
Ir prapliupo visi aikštėse šūkauti 
lietuviškai, garsiai kalbėti, kad 
vadovai išgirstų ir lapelius duotų. 
Šitaip pamėginta spręsti praktiš
kas lietuvių kalbos vartojimas. 
Rezultatai buvo neblogi, suvažiavę 
tėvai gyrė vadovus, dėkojo už var
žybas. Tai buvo nuostabu ir ne
laukta. Tai buvo kažkas naujo tarp 
tėvų ir vadovų.

— Parašyk receptą, kaip visa tai 
galima padaryti, — prašė LS Bro
lijos Vyriausias Skautininkas s. 
Sigitas Miknaitis, aplankęs tą su
kaktuvinę Romuvos stovyklą.

Taigi receptas:
1) Tikėk pats tuo, ką pradedi 

daryti,
2) Būk dalis visumos, ne virš jos,
3) Venk uždavinių, kurių neįma

noma atlikti,
4) Naudok B.-P. priemones skil

čių varžybinei dvasiai sukurti.
5) Būk jautriai teisingas.

LS Seserijos Vyriausioji Skauti
ninke v.s. Irena Kerelienė į Ro
muvą atvažiavo su didžiuliu 
krepšiu dovanų. Jas išdalijo su
kaktuvinių iškilmių metu ir pa
sveikino stovyklautojus. Abu Vy
riausi Skautininkai kalbėjo po 
minutę — dievaži, kažkas žiūrėjo į 
laikrodį. Kuklūs, mieli ir laukiami 
svečiai! Kanados rajono vadas v.s. 
K. Batūra užsimojo daugiau — 
apžvelgė Romuvos praeitį, žvilg
terėjo ateitin. Senstam, kas bus 
toliau? Reikia daugiau jaunų darbo 
rankų.

Štai, ateina jauna stovyklautoja 
ir vienintelė iš Omahos sesė T. 
Gaidelytė ir įteikia stovyklavietės 
darbo komiteto pirmininkui jūr. 
b.v.vl. Vytautui Keturakiui simbo
lišką sukaktuvinių metų skydą. 
Sako “ačiū” už padarytus darbus, 
tarsi norėdama pridėti — “dabar 
mūsų eilė”. O, kad tai būtų ne 
svajonė!

Skiltys, išklausiusios kalbų, pri
sižiūrėjusios iškilmingumo, pakilo 
paradui. Dundėjo žemė, plevėsavo 
nešamos gairelės ir vėliavos, 
skambėjo “Atgimė tėvynė”.

*

— Kodėl gi tas mergaites dabar 
varo į vandenį? Tokios gražios 
uniformos... — Stebėjosi kažkas 
svečių grupėje, kai po jūrų skaučių 
įžodžio buvo sukomanduota bristi 
vandenin. Pradžia iškilmingai rim
ta, pabaiga — juokas. Ar nereikėtų 
su tuo svečiu drauge klausti — 
kodėl?..

Sakalų skiltis žygiuoja į savo 
pastovyklę. Skamba “Mūsų vyčiai 
kai išeina”. Šeši berniukai plėšia iš 
visos širdies. Nutyla iškilmių gar
sai. Malonus laisvalaikis prasideda. 
Krepšinio aikštelėje bumbsi ka
muoliai.

Tolumoje Fox ežero paviršiumi 
slenka kelios raudonos baidarės. 
Tai svečiai pramogauja. Kaitros ir 
iškilmių išvargintas v.s. Vladas 
Bacevičius sėdasi ant suoliuko prie 
didžiojo pastato. Susirenka dau
giau: pastovyklės viršininkė s. 
Danutė Keršienė, antrosios savai
tės viršininkai s. Rūta Žilinskienė, 
jūr. s. Petras Butėnas, Visi pri-
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siekę stovyklautojai. Nors po sa
vaitę kasmet. Trūksta v.s. St. 
Kulbio, S.J. 0, jis ten vaikštinėja 
su svečiais ir/pasakoja apie savo 
keliones. Lengva nuo kalniuko 
visus matyti, viską stebėti. O tie 
kalniukai, tos uolos ir tankumy
nai — tai tikras gamtos grožis, anot 
Tėvo St. Kulbio pamokslų. Stai
ga — sesė Liuda. Visi nustemba, 
kad ji atėjo (ne atbėgo). Po savai
tės keistų pareigų didžiajame pa
state išsisėmė. Lakstė šen, ten; 
šimtai reikalų kas valandą su šei
mininkėm, priežiūra valgykloj, kad 
būtų švaru, tvarkinga ir jauku.

*

Laužas perkrautas pasirody
mais. Nebetelpa. O skiltys vis dar 
nori po lietuvišką dainelę padai
nuoti. Laužavedės Teresė ir Lidija 
panikoj. Tai tau, kad nori! Kas 
sakė, kad berniukai nemoka dai
nuoti?! Dainuoja ir apie laimėjimus 
svajoja. Kas tie Lapinai žirgams, 
kas tie Briedžiai Sakalams. Min- 
daugėnai varžytis įpratę — tikras 
karas. Svečių dieną atvykusi sesė 
Brigita padėjo laužavedėms daug 
problemų išspręsti. Tik kur dingo 
visi broliai laužavedžiai? Tikime, 
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kad iš dainuojančios Lapinų skil
ties užsiauginsim kokį laužavedį. 0 
skiltininkas Tomas išlaikė duotą 
žodį — Lapinai laimėjo pirmą vietą!

♦

Prisimena pokalbis su kitos 
organizacijos vadovu, kuris skun
dėsi, kad jaunimas neatliekąs 
organizacijos uždėtų paprasčiausių 
pareigų. Buvo sutikta su ta nuo
mone, bet nusivylusiam vadovui 
priminta, kad reikia dirbti su šim
tais, norint gauti vieną kitą. 0 
pavyzdžiai rodo, kad pre tą keistą 
sietą ne visi išbyra. Todėl kas žino, 
kada ir kaip XV-tosios Romuvos 
stovyklos varžybų dalyviams pri
valomi įsipareigojimai atsilieps. 
Kantrybę su judriais vilkiukais 
stovykloje bandė jų globėja sesė 
Onutė Balsienė, vedžiojos! paukš
tytes Elena Namikienė. Padeda 
jauniems vadovams, kai įnešamas 
motiniškas taktas, patirtis ir 
žinios. Gal vienas kitas iš šimto po 
dešimtmečio ateis pavargusių pa
vaduoti. Ir dėlto apsimoka, labai 
apsimoka — tikėti, dirbti, stovyk
lauti.

Vienišas Vanagas

JAUNIMO ŽYGIS
WASHINGTONE

Redakciją pasiekė laiškas, rašy
tas vienos Jaunimo Žygio dalyvės. 
Jame labai entuziastingai ir pakilia 
dvasia aprašyta kelionė į sostinę ir 
visa demonstracijų eiga. Iš šio 
laiško matyti, kiek šis paties jau
nimo organizuotas ir pravestas 
žygis pasitarnavo pavergtos Lie
tuvos reikalui ir kartu kaip su
stiprino, pagilino jaunimo (taipgi 
didele dalimi skautiško) tautinį 
susipratimą.

Paskaitykime kartu būdingesnes 
šio įdomaus laiško vietas:

“...Mano šeimos keturi nariai 
autobusu važiavome į Washing- 
toną. Buvome priskirti prie “šo
kėjų” autobuso. Iš New Yorko 
važiavo keturi autobusai ir dauge
lis dar važiavo automobiliais. Prieš 
šią kelionę viena mūsų sesė priga
mino marškinėlių su užrašu 
“FREEDOM FOR LITHUANIA”, 
kurie bematant “išgaravo”!

Prie Lincolno paminklo visa 
demonstracija praėjo gerai. Tuoj 
po to jaunimas susigrupavo ir, 
nešdami Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vėliavas, nuėjo miesto link. 
Mūsų autobuse trūko 12 keliau
tojų. Po 2 vai. laukimo pagaliau 
sužinome, kad didelis būrys jauni
mo netoli sovietų ambasados yra 
apsupti policijos. Sušaukiam auto
buso keleivių posėdį ir nutariam 
bėgti prie ambasados) Su šoferiu 
susitariam, kur autobusas sustos, 
kad jo nekonfiskuotų. Einame pa
žiūrėti kas vyksta. Visas likęs jau
nimas išsilieja į gatvę ir pradeda 
ploti apsuptiesiems. Jaunimas 
šaukia: “LAISVĖS DABAR!” - 
“FREEDOM NOW!”

Vienas lietuvis jaunuolis degina 
sovietinę vėliavą. Lietuviai gieda 
Lietuvos himną. Gieda ir latviai ir 
estai. Matau: vienas pažįstamas

LSS vyriausi vadovai - v.s. I. 
Kerelienė, v.s. L. Milukienė ir s.fil. 
S. Miknaitis “Minčių Juostos” 
sąskrydžio dalyvių tarpe Daina
voje.
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viską filmuoja ir verkia, sakyda
mas: “Štai tie mūsų ‘netikę vai
kai’ — nelietuviai, nepatriotai!..”

Policija ramiai stovi ir stebi. 
Sako, suimsianti, jei neatsitrauks 
100 pėdų. Jaunimas atsitraukia, 
bet ir vėl ima giedoti himną. Dar 
kartą ir dar... Apsidairau: esame 2 
blokai nuo Baltųjų Rūmų, 1 blokas 
nuo sovietų ambasados. Štai kur 
vyksta mažos tautos dalies sponta
niška demonstracija už visą tautą, 
kenčiančią XX-jo amžiaus vergi
joje!

Grįžę į autobusą, ryžtingi ir drą
sūs mūsų jaunuoliai tuoj sumigo, 
nes tikrai buvo išvargę ir susijau
dinę. Bet po 2 vai. poilsio vėl buvo 
gyvi ir energingi.

Tie išgyvenimai ir kelionės pri
siminimas jiems ir visiems mums 
bus amžinas. Pamačiau, kad labai 
verta dirbti!!!”

vvasmngtone, demonstracijų dėl 
žmogaus teisių metu.

Iš k. į deš.: V. ir v.s. L. Milukai, 
s. A. Bačkaitienė ir s. L. ir A. Ru
gieniai.

v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.

Tūkstančiai veidų, šimtai pla
katų Washingtone demonstracijų 
metu.

v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.

***

Ar begalime ką pridėti po šių 
labai atvirų, iš pačios širdies gel
mių tartų žodžių?! Nebent tik tiek, 
kad vienas bendras, visus jungian
tis ženklas yra vienybė, išreiš
kiama skautišku ženklu

Džiugo tuntas Melbourne - VI 
Tautinės Stovyklos šeimininkai.

jr j.s. Vyt. Vaitkaus nuotr.
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Brolis Bronius sueiliavo, 
Aleksandras iliustravo.

Tik įžiebus švyturėlį 
Paslaptis aikštėn iškilo: 
Posumas, mat, į virtuvę 
Pamedžioti

SARGYBINIO NAKTIS 
STOVYKLOJE

KE^GŪR Ų ŽEMĖJE -
— Gal kas pult stovyklą ruošias? 
0 gal jau vaiduokliai renkas?
Vis arčiau, prie palapinių 
Žingsniai tylūs girdis, slenka...

Ak, naktis, naktužė 
Paslapčių čia pilna, 
Užburia ji žmogų 
Ir jo dvasią kilnią!

Braukė prakaitą vaikinas, 
Slėpės už kamieno žalio, 
Bet medy kažkam suklikus 
Švilpa davė kojoms valią.

Kaip laikais didvyrių 
Iš senų senovės, 
Švilpa įsiręžęs, 
Štai, sargyboj stovi.

Ir į štabo palapinę
Taip kaip žaibas Rimas šoko:
— Broli vade, miške kažkas...
Gal kulkosvaidį man duokit!..

Danguj dega žvaigždės 
Didelės ir mažos, 
Šlamščia žalias miškas 
Pasakų miražais.

Nes kitaip bus po stovyklos 
Mes visi kaip vienas žūsim, 
Apsupti visai jau esam... 
Broli, veski mus į mūšį!

traukė tylom.

Švilpa jau svajoja, 
Ką sakys sugrįžęs 
Jis tėveliui, mamai 
Ir draugų galybei...

Vadas'syptelėjo tyliai:
— Tik nekeiki triukšmo, Rimai!..
Einame pasižiūrėti
Kokie priešai čia prikibo!..

Šviečia mėnuo, tartum blynas

Dienos trys prabėgo greitai,
Jau namo važiuoti reikia, 
Rimas trina drėgną akį
Ir lyg sau, lyg miškui sako:

— Vėl sugrįšiu — nepoilgo, 
Likit sveiki, medžiai, smilgos!

Kaip sargybą ėjo 
Naktį jis audringą, 
Kaip plėšikai puolė 
Žiaurūs, pasalingi.

Ir kaip jis, didvyris, 
Žygdarbiais garsėjo, 
Priešų tiek priguldęs, 
Vėl sargybą ėjo!

*

Pakabintas palubėje, 
Tik vaiduokliai eukaliptai 
Tyliai šlama nakties vėju j,

Medy paukštis susapnavęs 
Klykteli — ir vėl nutyla, 
Cypteli peliūkštis mažas 
Ir į samanas nunyra.

Kaista Rimas. Nesmagu jam, 
Kad dėl nieko išsigando 
Ir, pakėlęs tokį triukšmą,

Jau vidurnaktis. Sargyboj 
Stovi Švilpa — kinkos dreba: 
Kažkas krūmuos tyliai juokias, 
Kažkas patyliukais čeža...

Dabar priešų nesuranda...
Bet rajone, prie 'virtuvės, 
Klauso jiedu — kažkas vaikšto, 
“šlepšt-pašlepšt” aiškiausiai girdis 
Tai po krūmus, tai po aikštę...
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