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Viršelyje:
kaimo bažnyčia Lietuvoje

M. Dobužinskio pieš,
REDAKCIJOS PARAŠTĖJE

Pirmiausia, tenka nuoširdžiai 
padėkoti visiems sveikinusiems 
SKAUTŲ AIDĄ (redakciją ir 
administraciją) su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais Metais. Šalia šventinių 
atvirukų, ypač daug sveikinimų su 
linkėjimais atėjo atnaujintomis ar 
naujdmis prenumeratomis bei 
aukomis. Yra labai malonu justi 
ryšį su broliais ir sesėmis, tarian
čiais' kad ir trumpą paskatos 
(— kartais ir kritišką) žodelį. Visa 
tai mus, betriūsiančius apie 
SKAUTŲ AIDĄ, stiprina busi
miesiems spaudos darbams, sie
kiant išlaikyti Liet. Skautų Sąjun
gos žurnalą nuolat gražų, įdomų, 
lietuviškai skautišką.

*
Šis numeris buvo spaustuvėje 

tuo metu, kai Australijoje prie 
Melbourne vyko visų svajota 
pagrindinė VI-ji Tautinė Stovykla 
(sausio 2-15). Suprantama, stovyk
liniai įspūdžiai SKAUTŲ AIDO 
negalėjo pasiekti. Juos teks skai
tyti kituose S.A. numeriuose.

Mus pasiekė tik pirmosios žinios 
iš Sydnėjaus, kur po 17 valandų 
skrydžio gruodžio 24 išlipo 100 
uniformuotų skautų ir skaučių iš 
Amerikos žemyno, o taip pat 14 
skautiškųjų šeimų narių. Sutiko 

rajono vadas v.s. dr. A. Mauragis 
su stovyklos rengimo k-to nariais. 
Ligi gruodžio 29 svečiai buvo ne
paprastai širdingai globojami visų 
Sydnėjaus lietuvių. Lietuvių Klube 
buvo talentų vakaras, Kalėdų 
rytą — šv. Mišios, kur pamokslą 
sakė mūsų redakcijos narys v.s. 
kun. A. Saulaitis, SJ. Kitomis die
nomis laikrodžio ■ tikslumu visi 
dalyviai globėjų buvo užimami 
įvairiausia programa: nuo maudy
nių jūroje ligi gausių ekskursijų po 
kengūrų žemę aplink Sydnėjų. 
Gruodžio 29 svečiai palydėti į 
Melbourną.

*

Vl-sios Tautinės Stovyklos dva
sia begyvenant, negalėjusiems 
Australijoje dalyvauti JAV ir 
Kanados skautams tenka laukti 
antrinės T S. Ji įvyks Atlanto Ra
jone prie Worcester, Mass., Trea
sure Valley Reservation, rugpiūčio 
13 - 25 dienomis.*

♦

Pradėdami Sukaktuvinius Me
tus, sveikiname visus SKAUTŲ 
AIDO rėmėjus, prenumeratorius, 
skaitytojus ir bendradarbius. 
60-tieji lietuviškosios skautybės 
metai vaizdžiai primena ilgą, bet 
nuostabų lietuvių skautų ir skaučių 

kelią, kad ir šiandien, po 34 išeivi
jos metų, Liet. Skautų S-gos eilėse 
yra keletas tūkstančių jaunųjų 
brolių ir sesių. Laikykimės vienin
gai ir toliau!

Jūsų . . SKAUTŲ AIDAS

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
GARBĖS LEIDĖJO 

PRENUMERATOS - $25.00
Juozas Bružas, Wappingers Falls, 

N.Y...
Jurgis Gepneris, Chicago, Ill.
Mr. & Mrs. R. E. Vasys, Muskegon, 

Mich.
UŽSAKĖ Į UŽJŪRIUS

Stasys Gasneris, 
-Chicago, Ill.................... $10.00

Radutis Orentas,
Chicago, Ill..........................  5.00

Z. Jaunius, Chicago, Ill............. 5.00
R. Bužėnas, Los Angeles,

Calif.....'/...........................20.00
v.s. P. Molis, Shrewsbury,

Mass.................................... 10.00

Garbės prenumerata
V. Gedmintui - Monte Carlo, 
Monaco.
Jurgis Tumas, Reseda,

Calif........................................3.00
N. Užubalienė, Chicago -

Perkelta į 9 pusi.
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LIETUVIŠKOJI
SKAUTIJA

Rašo Stasys Raštikis

Tai yra lietuvių skautų steigėjo, 
jos organizatoriaus ir ideologo 
didelis veikalas, net 824 puslapių. 
Petras Jurgėla rinko tą gausią 
medžiagą, tvarkė ją ir rašė beveik 
30 metų (pradėjo rašyti 1947 m.). 
Norėdamas išryškinti ar patikslinti 
kai kuriuos įvykius, pavardes ir 
datas, jis buvo išsiuntinėjęs net 
2,200 laiškų įvairiems asmenims 
Amerikoje, Europoje ir Australi
joje. Buvo surinkęs tiek daug isto
rinės medžiagos, kad buvo prirašęs 
net 1,207 psl., bet vėliau turėjo 
sumažinti tą skaičių. Per ilgus 
metus nagrinėdamas tą medžiagą 
ir tardamasis su savo artimaisiais 
bendradarbiais, jis net po kelis 
kartus turėdavo rašyti savo būsi
mos knygos tekstus, juos taisyti, 
trumpinti, perrašinėti ir vėl tai
syti. Du kartus jam teko perrašyti 
net visą jau parengtą knygos 
tekstą. Taigi, autorius įdėjo labai 
daug kruopštaus darbo ir nugalėjo 
daug įvairiausių kliūčių, kol paga
liau paruošė tokį veikalą, kokį mes 
dabar matome.

LIETUVIŲ SKAUTUOS 
PRADŽIA

Petras Jurgėla pradėjo veikti 
skautų organizacijose dar I-jo 
pasaulinio karo metu Rusijoje 
1915-1916 metais, pradžioje lenkų, 
ukrainų ir rusų skautų draugovėse. 
1917 m. rugsėjo 9 d. M. Yčo lietu
vių gimnazijoje Voroneže P. Jur- 
gėlą įsteigė dvi lietuvių skautų ir 
skaučių skiltis, kurios sudarė vieną 
mišrią draugovę. Tai buvo pirmoji 
lietuvių skautų organizacija Rusi
joje.

Lietuvoje pirmieji skautų ir 
skaučių daliniai buvo įkurti 
Vytauto lietuvių gimnazijoje Vil
niuje. 1918 m. spalio 1 d. ten buvo 
įkurtas pirmasis lietuvių skautų 

dalinys (skiltis), 1918.XI.1 — pir
moji mišri draugovė ir 1918.XII.15- 
pirmoji lietuvių skaučių draugovė. 
Pirmoji skautų draugovė buvo 
pavadinta Vytauto vardu, o pir
moji skaučių draugovė Birutės 
vardu. Tai buvo organizuotos lie-

Mūsų Pirmūnas v.s. Petras Jur
gėla su soliste Gina Čapkauskiene 
Toronte per “Lietuviškosios Skau
tijos” veikalo sutiktuves.

S. Škėmos nuotr.

tuvių skautijos pradžia Lietuvoje 
(23 psl.).

KNYGOS TURINYS

Visas knygos turinys yra labai 
platus ir suskirstytas į 5 dalis:

I. Istorinė apžvalga 1917-1949 
(17-426 psl.) — įsikūrimas, Lietu
vos Skautų Asociacija, Lietuvos 
Skautų Sąjunga, Skautybės per
teikimo veiksniai, Lietuvos Skautų 
Brolija, Lietuvos Skaučių Seserija, 
Lietuvos Skautų Sąjungos rajonai, 
Bendravimas su užsienio skautija, 
Lietuviškoji skautybė, Akademinė 
skautija, Lietuvių skautija už 
Laisvosios Lietuvos ribų, Didžio-
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sios Stovyklos, Lietuvos pavergi
mas, Lietuvių Skautų Sąjungž 
tremty.

II. Tarnavimas Dievui, Tėvyne 
ir Artimui (427-616 psl.) — Tar 
nyba Dievui, Patriotizmas, Kovo: 
dėl Lietuvos laisvės, Artimo meilė 
Tautinės kultūros puoselėjimas 
Literatiniai ir pedagoginiai darbai 
Kūno kultūra, Kova dėl Vilniau 
atgavimo, Jūrininkų ir Jaivyn 
ugdymas, Pasiruošimas laisvė 
gynybai.

III. Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu — 
Didvyrių Žemė! (617-700 psl.) — 
Pasakiški didvyriai, Kankiniai, 
Veikla okupacijų metu, Partizanų 
žygiai, Aukos.

IV. Lietuvių išeivijos ugdymas 
(701-766 psl.) — Kūryba ir veikla 
po svetimu dangum, Tautos prie
auglio ugdymas.

V. Priedai: Leidėjo ir autoriaus 
žodžiai, Santrumpos, Literatūra ir 
šaltiniai, Pavardžių rodyklė, mece
natai, leidėjai, garbės prenumera
toriai.

Visose knygos dalyse prirašyta 
tiek daug įvairiausių įvykių, 
asmenų ir jų darbų, kad negalima 
net visų jų išvardinti. Tenka tik 
stebėtis autoriaus dideliu darbš
tumu.

SKAUTUOS VEIKLOS IR 
PASIŠVENTIMO PAVYZDŽIAI

Kalbėdamas apie skautų veiklą 
nepriklausomoje Lietuvoje ir už 
jos ribų, autorius rašo (13 psl.):

1917-1949 m. apie 100,000 lietu
vių, moterų ir vyrų, perėjo per 
skautijos eiles, t.y. ugdėsi skauty
bės įtakoje ir brendo idealistais... 
Tiek lietuviškame skautavime, tiek 
skautybės auklėtinių pasireiški
muose apsčiai patirsime šviesaus 
idealizmo prošvaisčių ir blykčio
jimų. Iš šių auklėtinių tarpo iškyla 
eilė tautinių didvyrių ir karžygių. 
Tai paliudija jų pasišventimas kil
niems idealams, nuopelningi dar
bai, drąsūs žygiai bei heroiška 
mirtis už Dievą, Tėvynę, Artimą.

O vis dėlto įvairiais atvejais 
buvo reiškiama nuoširdžių apgai
lestavimų arba rūsčių priekaištų, 
kad iš lietuvių skautijos eilių į
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gyvenimą išeina nemaža ir drung
nų ar net pilkų asmenybių. Todėl, 
iškeliant skautybės nuopelnin- 
gumą, atskleidžiami ir trūkumai 
mūsų skautijos auklėjime.

Knygos turinys patvirtina tą jos 
autoriaus mintį, ir tai yra sveikin
tina, nes tai rodo autoriaus nuošir
dumą, tiesumą ir nešališkumą, 
nors, skaitant knygą, tie labai ne
skaitlingi trūkumai paskęsta tei
giamų ir gražiausių pavyzdžių 
jūroje. Tik prisiminkime Lietuvos 
skautijos įvairias, net kruvinas, 
aukas už Tėvynę (knygoje jų ra
sime labai daug). Apie tai autorius 
yra prirašęs net 84 (617-700) 
puslapius trečioje knygos dalyje, 
išvardindamas net kelis šimtus 
pasišventėlių, didvyrių ir kruvinų 
aukų. Štai, tiktai keli iš daugybės 
pavyzdžių, kurie vaizduoja skautų 
ir skaučių veiklą, pasišventimą ir 
jų aukas.

1. Štai, Vilniaus skauto Prano 
žižmaro reagavimas ne žodžiu, bet 
drąsiu veiksmu, ginant lenko kari
ninko įžeidusio Lietuvos garbę 
Lenkijos ultimatumo Lietuvai 
metu. Tas žižmaro žygis buvo nu
stebinęs net pačius lenkus ir su
kėlęs daugelio lenkų pagarbą Lie
tuvos garbės gynėjui (624-625 psl.).

2. Štai, Skaučių Seserijos vadės 
v.s. K. Žilinskienės pavyzdys 
aukojimosi už Tėvynę. 1939 m. 
rugsėjo mėnesį paskelbus Lietuvos 
kariuomenės mobilizaciją, ji buvo 
atsiuntusi man tokį oficialų raštą:

Ponui Kariuomenės Vadui 
brigados generolui S. Raštikiui.

Lietuvos skaučių seserija, • lietu
vių tautos dvasia gyvendama ir 
klausydama josios-amžinojo balso, 
yra pasiryžusi ne tik budėti ir 
nenuilstamai dirbti, bet, reikalui 
esant, ištisų jėgų iki paskutiniųjų 
kovoti ir garbingai numirti dėl 
Tėvynės laisvės.

Mūsų, kaip tikrų Lietuvos 
dukrų, darbas šakojasi visose 
gyvenimo srityse. Todėl mes ne tik 
tyliai susikaupusios lenkiame gal
vas prieš garbinguosius savo bro
lius karius, bet, jausdamos šiuo 
metu gresiantį mūsų Tėvynei 

pavojų, esame ir pasiruošusios 
visur jums padėti, kur tik mūsų 
pagalba būtų reikalinga.

Čia pridedamas skaučių seseri
jos vadovių, pasiryžusių. stoti į 
kiekvieną būtiną Tėvynės Laisvės 
darbą, sąrašas — 3 lapai.

Vyr. sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos vadė

Tame sąraše buvo pasirašiusios 
79 skautės, savanoriškai pavedu- 
sios save kariuomenės tarnybai ir 
nurodžiusios savo specialybes ir 
adresus. Savo pasiruošimu bei 
specialybėmis pasirašiusios skirs
tėsi šitaip: 1 gydytoja, 4 gailestin
gosios seserys, 27 sanitarės, 7 
mašininkės ir 40 įvairių kitų spe
cialybių (degazuotojos, ryšininkės, 
virėjos, skalbėjos, siuvėjos, mez-

Dievui, Tėvynei ir artimui 
Nevystančią skiriam jaunystę. 
Meilės ir darbo suartinti, 
Nebijom pasauly paklysti.

Kilnių idėjų vedami, 
Pasiryžimo kupini, 
Laimingi, amžinai jauni, 
Būkim verti skautų vardo:

DIEVUI, TĖVYNEI IR 
ARTIMUI

Kieto gyvenimo vingiuose 
Užgrūdinę valią ir kūną, 
Judinkim žemę sustingusią 
Ir būkime dvasios galiūnai.

Kilnių idėjų vedami, 
Pasiryžimo kupini, 
Laimingi, amžinai jauni, 
Būkim verti skautų vardo:

Veidu į saulę, į platumas, 
Į gėrį, į ateitį šviesią, 
Ženkim sujungtomis gretomis, 
Sau patys kelius nusitiesę.

Kilnių idėjų vedami, 
Pasiryžimo kupini, 
Laimingi, amžinai jauni, 
Būkim verti skautų vardo.

Juozas Mikštas 

4

gėjos, slaugytojos, vaikų globėjos 
ir kt.).

Nuo skaučių neatsiliko ir skau
tai. Mobilizacijos metu prie skautų 
brolijos vyriausios vadijos buvo 
įsteigtas Tėvynės tarnybos skyrius 
ir išleisti potvarkiai kariuomenei 
padėti (599-605 psl.).

3. O štai pirmosios rusų okupaci
jos metu, 1940'm. rudenį, sušauk
tame mokytojų (apie 300) susirin
kime Kauno Šančių pradinės mo
kyklos vedėjos vyr. sktn. V. Armi
naitės viešai pasakyti drąsūs isto
riniai lietuvaitės mokytojos žodžiai 
bolševikams, raginusiems auklėti 
vaikus šnipauti savo tėvus (633 
psl.):

Ne, aš neauklėsiu tokių savo 
tėvų išdavikų ir išgamų! Jūs galite 
mane išvedę į aikštę sušaudyti ar 
pakarti, jūs galite mane supjaus
tyti į gabalėlius, bet jūs nepriver- 
site manęs būti tokia auklėtoja!

4. Štai 1941 m. naktį į birželio 
25 d. Rainių miškelyje žiauriausiu 
sadistišku būdu nukankintų 19 
skautų, buvusių Telšių kalėjimo 
kalinių, sąrašas (iš viso ten buvo 
nukankinti 73 kaliniai): Antanas 
Antanavičius, Juozas Antanavi
čius, Liudvikas Bachmanas, Povi
las Balsevičius, Kazys Baltrimaitis, 
Kostas Bučius, Antanas Čiužas, 
Pranas Daukša, Antanas Dibiste- 
ris, Pranas Gužauskas, Bronius 
Kavolius, Bronius Kryžinauskas, 
Vytautas Lileikis, Zigmas Parafi- 
navičius, Kazys Puškorius, Ado
mas Rakas, Zenonas Šakenis, Ze
nonas Tarvainis, Herminegildas 
Žvirzdinas (644-646 psl.).

5. Prie Červenės 3,000 kalinių 
mirties žygyje bolševikų buvo su
šaudytas ilgametis Lietuvos skau
tų vadas pulkininkas Juozas Ša- 
rauskas ir keli kiti skautai. Knygos 
autorius rašo (643 psl.):

Skautas pulkininkas Juozas Ša- 
rauskas, varomas pėsčias į Čer
venę, guosdavo kitus kalinius, 
gaivindavo apalpusius, paskutinį 
duonos gabalėli atiduodavo nusti
pusiems ir, pats nusikamavęs, 
nešte nešdavo bejėgius. Pats jau 
eilę metų nesveikavęs ir kalėjime
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Pirmūnas jūrų skautų tarpe (iš 
kairj: j.s. D. Kižys, j.s. A. Gasne- 
rienė, pirmūnas P. Jurgėla ir j.v.s. 
VI. Petukauskas.

iškankintas, jis taip tarnavo arti
mui iki paskutinio savo širdies 
tvinksnio!

Tame mirties žygyje labai ne
daug išliko gyvų, jų tarpe akade
minės skautijos garbės narys prof. 
Ignas Končius ir skautų rėmėjas 
pik. Juozas Tumas (knygos 643 psl. 
klaidingai pažymėta K. Tumas, — 
St. R-is) ir keli kiti. Prie progos 
tenka pažymėti, kad 1940 m. bol
ševikų buvo labai žiauriai nužudy
tas ir Latvijos skautų šefas gene
rolas Karlis Goppers.

6. Lietuvos skautai savo darbais, 
krauju ir net gyvybėmis labai daug 
pasitarnavo savo tautai ir valsty
bei kovų dėl Lietuvos nepriklauso
mybės metu 1919-1920 m., Klaipė
dos krašto išlaisvinime 1923 m., 
per visą Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpį, lietuvių sukilime 
prieš bolševikus 1941 m., per vo
kiečių ir bolševikų okupacijas, lie
tuvių partizanų ir rezistentų 
kovose, tremtyje ir išeivijoje. Visi 
tie skautų žygiai ir jų aukos smul
kiai surašyti knygos trečioje dalyje 
(617-700 psl.).

7. Už pasižymėjimus ir nuopel
nus Lietuvos nepriklausomybę at
statant, be skautų vyrų, net. kelios 
skautės (Sofija Kymantaitė-Čiur- 
lionienė, Marcelė Kubiliūtė, Mal
vina Šokelytė-Valeikienė) buvo 
apdovanotos Vyčio Kryžiaus ordi
nais.

8. Lietuvos skautija davė daug 
Lietuvai. Iš skautų eilių iškilo daug 

kunigų, net vyskupų (V. Brizgys, 
A. Deksnys), rašytojų, poetų (J. 
Aistis, K. Bradūnas), redaktorių 
(B. Kviklys), muzikų (V. Marijo- 
šius, A. Mikulskis), Šaulių Sąjun
gos vadų, visuomenės veikėjų, 
mokslininkų, mokytojų, partizanų 
vadų, rezistentų, karininkų. Pagal 
P. Jurgėlą, vien tik Lietuvos Karo 
Mokykloje net 23 lektoriai ir 
instruktoriai buvo iškilę iš skautų.

Aprašęs visus Lietuvos skautų ir 
skaučių atliktus darbus savo 
tautai, knygos autorius “Tautos 
prieauglio ugdymo” skyriuje rašo 
(760 psl.):

Jeigu lietuviškoji skautybė tiek 
daug nusipelnė Nepriklausomai 
Lietuvai, kurioje reiškėsi įvairūs 
kultūriniai, tautiniai ir valstybiniai 
veiksniai ir daugybė įvairių lietu
viškų sąjūdžių bei organizacijų 
greta Lietuvos Skautų Sąjungos,— 
tai tuo labiau ji reikalinga ugdyti 
jaunai mūsų tautos kartai už Tė
vynės ribų.

Savo knygos pabaigoje, paskuti
niame skyriuje, kalbėdamas apie 
“Ateities Lietuvą”, autorius tvir
tina (764 psl.):

^alia tautos kamieno pastangų, 
svarbiausiu Lietuvos ramsčiu atei
tyje bus tiktai šiandien laisvam 
pasauly gyvenąs lietuvių jaunimas, 
jeigu jis bus tinkamai auklėjamas 
ir rengiamas dirbti ir pasišvęsti 
Lietuvai.

KNYGOS VERTINIMAS

1. Knygoje surinkta tiek daug 
informacinių duomenų,.net smulk
menų, kad tai yra ne tik Lietuvos 

skautijos istorija, bet beveik jos 
enciklopedija, kokios L.S.S. iki šiol 
dar neturėjo.

2. Autorius, kaip Lietuvos skau
tijos tėvas, yra idealistas ir entu
ziastas skautijos reikaluose. Tas jo 
entuziazmas reiškiasi ir jo knygoje. 
Daugelyje vietų jo išsireiškimai 
yra gal net per daug entuziastiški. 
Tačiau, įsiskaitęs į jo argumentus 
ir duotus pavyzdžius, turi sutikti 
su autoriumi, nedarydamas jam 
jokių priekaištų.

3. Greta entuziazmo, autorius 
nevengia kai kur paminėti ir nei
giamų reiškinių, tuo parodydamas 
savo nešališkumą ir atvirumą.

4. Didžiuliame veikale lengviau 
orientuotis padeda kruopščiai su
daryta didelė, net 50 puslapių 
(767-817), pavardžių rodyklė, ap
imanti net daugiau kaip 3,000 (!) 
pavardžių.

5. Knygą labai pagyvina ir puo
šia 290 foto nuotraukų. Autorius 
buvo surinkęs net 386 nuotraukas, 
bet, trumpindamas savo veikalą, 
turėjo sumažinti tų nuotraukų 
skaičių.

6. Knygos turinį vykusiai pa
įvairina ir dailininko P. Jurkaus 
gražūs, įdomūs ir simboliški, labai 
vykusiai pritaikyti prie knygos 
turinio, piešiniai.

7. Tai yra tikrai gražiai išleistas, 
turiningas ir turtingas veikalas, 
rekomenduotinas kiekvienam iš 
mūsų. Pirmiausia, visi skautai 
susiras jame gražiausią savo orga
nizacijos istoriją ir būtinus bei rei
kalingus nurodymus. Istorikai 
brangins jame sukauptą istorinę 
medžiagą. Lietuvos kariuomenės 
kariai suras ten daug duomenų ir 
gražių pavyzdžių iš mūsų kariuo
menės gyvenimo ir veiklos. Tėvai 
ir mokytojai suras šioje knygoje 
daug gražių pavyzdžių priaugan
čiai kartai auklėti. Pagaliau geros 
knygos mėgėjai įtrauks tokį vei
kalą į savo knygyną ir į savo mė
giamiausių knygų skaičių.

8. Sveikinu autorių, susilaukusį 
savo ilgo ir didelio darbo gražaus 
vaisiaus. Ačiū jam už gražią ir 
naudingą knygą.

5
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MAID* KEPYKLOJE
Taupydami pinigus, mūsų semi

narija pati kepė duoną, pyragus ir 
pyragaičius. Iš eilės studentai pa
dėdavo broliukui, kuris iškepdavo 
skanėstus, gražesnius už bet 
kokius parduotuvėje matytus. Net 
nebereikėjo klausti “Ar čia iš par
duotuvės ar tikri pyragaičiai?”, kai 
ant stalo atsirasdavo skanumynų 
pintinės..

Gero kepėjo požymis — nuolat 
mokytis, išbandyti naujus recep
tus. Kartą keliese pabandėme 
naują receptą —- Kalėdų pusry
čiams pusę blynų nudažėm raudo
nai, o antrą — žaliai. Raudonų dar 
seminarijos studentai ir profesoriai 
valgė, bet žalieji visi sugrįžo vir
tuvėn.

Kartą mūsų kepyklon atvyko 
profesionalas kepėjų mokytojas ir 
namų virėjams bei kepėjams vedė 
įdomius (ir skanius) kursus. Tik 
visi pastebėjo, kad mokytojas kas 
penkiolika minučių pradeda labai 
nervintis, žiūrėti į laikrodį ir paga-
liau atsidūsti. Laikrodžiui ruošian
tis mušti penkiolikos minučių tar
pus, pradėdavo drebėti rankos, 
maišytis tešla, slysti ruošiami 
pyragaičiai, byrėti miltai ar lietis 
prieskonių buteliukai.

Kepėjų mokytojas mums paaiš
kino, ' kad neseniai buvo vedęs 
kursus seselių vienuolyne, kuriame 
buvo toks paprotys: kas penkiolika 
minučių sustoti prie bet kurio 
darbo ir sukalbėti “Sveika, Ma
rija”. Aiškindavo seselėms. apie 
miltus, cukrų, prieskonius, kros
nies temperatūrą, ir viduryje 
sakinio staiga visos mokinės: su-

* oja ir į jo pamoką įsiterpia 
veika,-Marija, malonės pilnoji...” 

i *r keletą dienų jis jau nebeati
traukė akių nuo laikrodžio, kad tik 
suspėtų sakinį užbaigti. Jis manė, 
kad visuose vienuolynuose ir semi
narijose ta pati tvarka.

Kepėją sumaišęs seselių papro
tys parodo, kid tikrai galima mels
tis bet kur ir bet kada (bet nebūti
nai pagal laikrodį!). Vieniems labai 
patinka įeiti į tylią bažnyčią ir savo 

širdį atverti Dievui, o skautai pri
pratę susikaupti ir kreiptis į Dievą 
jo atvirame pasaulyje — gamtoje; 
ir rytą, ir prie vėliavos, ir vakare 
prie laužo. Nešdamas malkų virtu
vei pajūrio stovykloje, paklausiau 
praeinančios skautės, “Kur ke
liauji?”. “Aš einu pasimelsti” at
sakė, lėtai žingsniuodama saulėly
džio nuspalvintais bangų kraščiu
kais.

Skautų- ir skaučių stovyklose 
stovi lietuviškas kryžius, dažnai 
matomas iš toliau, kaip Lietuvos 
sodybose ir laukuose. Kaip televi
zijos skelbimas mums primena, 
kad laikas pirkti dantų pastos arba, 
gražiau pasakius, kaip fotografija 
mums primena draugą ar draugę, 
taip ir lietuviškas kryžius, tolima 
bažnytėlė iškyloje, o ypač gražioji 
Dievo gamta mums primena ir mus 
kviečia su Viešpačiu pabūti.

v.s. A. Saulaitis, SJ

s. kun. Petras Butkus SKRIEJA DIENOS j

Skrieja dienos, lyg nešamos džeto sparnų, ■
Rieda melai pakalnėn ne žingsniais, bei šuoliais, t
Aišisaukia jaunystė džiaugsmingoj dainoj “
Dvelksmu vėjo alpaus, tarsi dykumų toliuos. ‘

Štai kalėdos j
štai Dievo galybė vėl erdvę užpildys :
Ir kūdikio meile mūs žemę apgaubs, ■
Liks šaltos plieninės dangoraižių širdys, ’
O kad būtų šilčiau nors širdyje-žmogaus! ■

Nauji metai ;
Kai parimsim didybėj šio tekančio laiko, ”
Tai pasaulis džiūgaus - supsis laimės verpetuos, ;
Mes troškimais tremty nusivylę - nuosaikūs -
Dovanų dieviškų: tyro džiaugsmo, jėgų ir sveikatos. I

Ir tėvynėj «
O atminkim ir žemę krauju žėrinčią Šventą, ;
Savo žygiais - darbais skleiskim žarą aušros,
Tegul naktys vergijos aptemę nušvinta, ;
O Viešpaties valią teisingą - lenkia balsas maldos. Į

S. fil. kun. Pr. Dauknys, Džiugo 
tunto Melbourne dvasios vadas, 
laiko šv. Mišias skautų-čių trijų 
dienų stovykloje Wonga Parke.

Altorių ir prie jo esantį kryžių 
lauko gėlėmis papuošė skautės.

v.sk. v.si. B. Prašmutaitės nuotr.
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SKAUTAS BLAIVUS IR
SKAISTUS SAVO MINTYSE, 

ŽODŽIUOSE IR VEIKSMUOSE

Blaivumas ir skaistumas — tai 
šventos dorybės, kuriomis skautas- 
skautė turi gyventi. Skautui turi 
paklusti protas, valia ir jausmai, 
kuriuos jis valdo, kaip Kūrėjo rei
kalaujama ir kaip sąžinės liepiama. 
Jis visomis jėgomis kovoja su pa
gundomis, kurios masinamai ir 
viliojamai traukia nukrypti, at
mesdamas jas, kaip PIKTYBES, 
vedančias ir kūną ir sielą į pražūtį.

BLAIVUMAS suprastinąs pla
čiai: žmogus yra blaivus, kada jo 
nėra apvaldę blogybės, kada jis 
skiria gera nuo pikto, kada tebe
mato netikusį kelią ir tebegirdi 
savo sąžinės balsą. Kai šio jausmo 
nebetenka ir lieka kurčias visiems 
įspėjimams — pasidaro neblaivus, 
prisigėręs pikto ir atsistoja ant 
grėsmingos bedugnės krašto. Šia 
prasme skautas yra blaivus visur: 
savo gyvenimo siekimuose, darbe, 
žmonių santykiuose, o ypač asme
niniame gyvenime, vengdamas 
visokio SVAIGINIMOSI. Svaigi
namai veikia ne tik alkoholis, niko
tinas, narkotikai ar kiti nuodai, bet 
ir puikybė, godumas, pavydas, 
pyktis, tingėjimas bei kitos ydos, 
migdančios dvasią, užgniaužiančios 
žmogiškąjį budrumą.

SKAISTUMO pagrindas — do
ros MINTYS, kilnūs troškimai, 
idealų siekimai. Skautas vengia 
progų, kurios jo mintis iškreipia, 
sutepa, suteršia. Vengia nepadorių 
vaizdų, pramogų, nedorų draugų.

Skauto skaistumą, jo suformuotą 
minčių pasaulyje, vaizdžiai išreiš
kia skauto ŽODŽIAI ir VEIKS
MAI. Kalbos ir elgesys yra jo 
sielos veidrodis, kuris nepaslepia
mai atspindi jo vidaus išgyveni

mus. Skautas nevartoja neskaisčių 
žodžių, nepasakoja netikusių anek
dotų, atsitikimų, nedainuoja ne-

FVWVWVWVWWVWWWWW

SKAUTYBĖ NETURI DVIGUBO 
STANDARTO

Gyvenime, tur būt, neišvengia
ma sutikti žmonių, kurie laiko save 
lanksčiais, pažangiais, realiais, o iš 
tikrųjų gyvena pagal dvigubą 
standartą.

Jie nesunkiai prisitaiko ir pa
klusta, kur reikalinga, naudinga, 
“išsimoka”, bet nesivaržo stumdyti 
mažesnį, silpnesnį, jaunesnį, ne
mokantį arba negalintį apsiginti.

Jie reikalauja pagarbos ir dėme
sio sau, bet negerbia ir neišklauso 
kito. Jie jautrūs bet kokiai kritikai, 
bet patys kritikuoja be atodairos.

Patys įpratę sakyti, kas tuo 
momentu naudinga, jie įtaria kitus 
tai darant. Jų kalba neišreiškia, ką 
jie iš tikrųjų galvoja. Jie kartais 
yra vilkai avies kailyje, o gal net 
skautų uniformoje?

Įsivaizduokime draugininką, ku
ris apšviestų savo skautus šitaip: 
“Nėra ko klausyti tėvų: jau esate 
subrendę... Stengtis tarnauti Die
vui yra tik toks senas, atgyvenęs 
pasakymas. Net amerikiečiai šiais 
laikais kitaip laikosi šiuo atžvilgiu”.

Gal kitoje sueigojė ateitų tėvy
nės eilė būti savotiškai interpre
tuotai. Ir taip toliau, kad tik skau
tai būtų disorientuoti, sudarytų 
“naujosios” skautybės grupelę, 
atsikračiusią “senų” skautiškų 
“prietarų”. 

švankių dainų. Nesiverčia nedorų 
kūrinių rašymu, piešimu, klau
symu ar skaitymu. Pastebėjęs 
kitus klystančius, sudraudžia, per
spėja, pasipriešina. Jis pats turi 
būti gyvas dorumo pavyzdys.

Siekdamas būti stiprus blaivumu 
bei skaistumu, skautas vykdo savo 
minčių, žodžių ir veiksmų KON
TROLĘ. Ji turi būti nuolatinė ir 
aktyvi: skautas gerai apgalvoja 
kiekvieną išsireiškimą, pasitikrina 
savo elgesį, tam tikrais protarpiais 
plačiau apžvelgia ir apmąsto savo 
gyvenimą.

s. Balys Vosylius

Čia, žinoma, kraštutinis pavyz
dys: įtikėjęs įstatais, įžodžiu, šūkiu 
ir geruoju darbeliu jaunimas būtų 
viliojamas persiorientuoti — dėvėti 
skautiškai ir vadinti save skautais, 
bet negyventi pagal skautybės 
gaires.

Skautybė neturi dvigubo stan
darto: jos tikslai ir idealai tinka 
visiems, nuo mažiausio iki seniau
sio. Kad ir metodai skautauti kei
čiasi, vertybės lieka tos pačios.

Ši tema labai plati ir įdomi. Pasi
tenkinkime aptarti kelis dalykus — 
gerąjį darbelį ir padorumą, skau
tiškojo ugdymo išdavą.

Jauno žmogaus gerasis darbelis, 
gal būt, vaikiškas, bet pamažu 
tampa įpročiu padėti, tarnauti ki
tiems, nugalėti save.

Su amžiumi gerojo darbelio po
būdis ir apimtis keičiasi, gal jau 
surištas su bendruomene, aplinka, 
gyvybiniais dalykais.

Įprotis skautiškai reaguoti lydi 
žmogų visą gyvenimą, nors jis ir 
formaliai nefigūruotų sąrašuose.

Skautiškosios vertybės neturi 
dviejų veidų, kaip ir skautai nėra 
dviveidiški. Kad ir sunkiomis sąly
gomis, skautiška laikysena padeda 
skintis padorų kelią.

O.S.
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ANT NAUJO KELIO: 
SUKAKTUVINIAI 1978

PATIKRINKIME. AR 
NENUSITRYNĖ MŪSŲ 

KELIO ŽENKLAI?

ŽODELIS VADOVĖMS

Mūsų didžioji nuodėmė yra ta, 
kad mes jau nebeskaitome, nebe- 
ieškome, nesistengiame savo vaiz
duotės sujudinti kūrybiniam dar
bui. Nelabai norime pažvelgti 
giliau į save, nes reikia laiko, skirto 
tik tam, reikia ramybės, susikau
pimo. Galbūt baugina ir tai, kad 
galime rasti labai daug skautiškų 
ydų, kurios daugeliu atvejų yra 
persidavusios ir į mūsų kasdieninį 
gyvenimą ir į kitą visuomeninę 
veiklą, jei mes tokioje dalyvau
jame.

PATS LAIKAS SAVO 
SKAUTIŠKĄJĄ SĄŽINĘ 

PAKEDENTI

Pabandykime, kaip ir per reko
lekcijas, pažvelgti į save, kaip į 
skaučių vadovę, mėginkime atvirai 
prisipažinti, kad esame visai eilei 
skautiškų įstatų nusikaltusios, kad 
jau ir mes esame atbukusios, 
nebejautrios mūsų pasirinktam 
skautiškam darbui. Skautiškų re
kolekcijų metu galėtume į daugybę 
panašių klausimų atsakyti, pasi
tikrinti, ar einame tuo tikruoju lie
tuviškai skautišku keliu, ar mūsų 
kelio ženklai neiškraipyti, o gal jau 
visai išsitrynę, ar mūsų asmeniš
kasis “aš” nėra aukščiau statomas 
už pačią skautišką idėją?

Visos gerai žinome, kad kokios 
mes esame moterys savoje šei
moje, savo kasdieniniame gyve
nime, tokios vadovės mes būsime 
ir savo' skautiškoje šeimoje, kuri 
jau yra daug didesnė už natūra
liąją. Ir čia, mūsų, kaip skaučių 
vadovės, visos ydos, polinkiai, 
nusiteikimai, geri ar blogi, yra 
labai ryškiai matomi.

Vienas iš svarbiausių skaučių 
vadovės būdo bruožų yra jautru-

mas. Jausmo atžvilgiu gyvename 
labai nedėkingais, grubiais, jaut
rumą atbukinančiais laikais. Tiesa, 
meilės, jausmo kultas yra išpūstas 
iki begalybės, bet kokios meilės? 
Ar tos pasiaukojančios, savęs atsi
žadančios, ranką ištiesiančios, kad 
ir didžiausiam priešui? Meilės, be 
kurios skaučių vadovė yra tik greit 
sprogstąs tuščias ourbulas?

Jau mes daug ko nepastebime, 
negirdime, daug ką toleruojame, 
su daug kuo jau esame apsipratę. 0 
ką jau bekalbėti apie jaunąją va
dovę?

JAUNOJI VADOVĖ - tai jau 
šio krašto kūdikis, suaugęs su kur
tinančia muzika, pripratęs prie 
grubios kalbos ir demoralizuojan
čios spaudos, beveik visai nekrei
piąs dėmesio į estetišką apsiren
gimą, tai — miesto vaikas.

Žinoma, ne visos jaunosios va
dovės yra tokios. Bet per rekolek
cijas ir stengiamės peržvelgti savo 
trūkumus, bet ne laimėjimus. Gal 
kartais galėsime net ir už akių už
bėgti kai kuriems negalavimams.

KURČIA, NEBYLĖ IR AKLA 
VADOVĖ

Ir štai tokia jauna vadovė stovi 
savo draugovės priekyje, savo 
skautiškos šeimos auklėjimo tar
nyboje. Mažai ji tegali duoti savo 

sesei, o svarbiausia, visai nejaučia, 
kokią žalą daro jai. Net stovykloje 
ar iškyloje ji nebemato ir nesisten
gia praregėti gamtos grožio, pievų 
žydėjimo, saulėlydžio varsų, nes 
atsivežtas radijas, pakištas po 
pagalve, dunda į ausį, o kortų 
kaladė užpildo laisvalaikį.

Nepaprastai yra svarbu, kad 
jaunoji vadovė suprastų savo pa
reigų atsakomybę, nes ji tai eilinei 
sesei yra visiškas idealas. Tai juk 
ne uniformuota mama, kuri vis 
«aiso ir per amžius moko. Tai 
JAUNA VADOVĖ, nepavargs
tanti mušant “žiužį”, ūpo momentu 
galinti būti burbuliuojančiai links
ma, uždegančia visas aplink esan
čias seses. Miela sese, pagalvok, 
kad savo jaunutėmis rankomis 
lipdai ateities vadovę. Stenkis! Tai 
magiškas žodelis, svarbią vietą 
turįs ir mūsų įžodyje. Prisie
kiame... “stengtis tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui”. 0 kas gi gali 
būti artimesnio tavo skautiškoje 
šeimoje, jei ne ta mažoji sesė, 
įdėmiaį.tave sekanti, viską be są
lygų pasisavinanti? Kas gi gali būti 
brangiau?

Ir meste galima rasti nuostabių 
dalykų, tiesa, žmogaus sukurtų, 
bet tokių, kurie sielą pakelia, suju
dina iki gelmių. Net nueinant į 
mokyklą, į darbą daug gali paste-

Chicagos vadovės Kūčių vakarą 
gieda kalėdines giesmes. Iš kairės: 
Eglutė Rimavičiūtė, Audronė Mig- 
linaitė, Danutė Bruškytė, Dana 
Puodžiūnienė, Vanda Aleknienė, 
Ritonė Rudaitienė ir Danutė Kor- 
zonienė.
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bėti, susidomėti ir papasakoti savo 
mažajai sesei. Turime jausti, ko 
trūksta ir ieškoti būdų tai papil
dyti. Stenkis suprasti tau uždėtą 
atsakomybę, stenkis save gerinti, 
nugalėti savo būdo šiurkščius 
kampus, kuriais sužeidi ne tik savo 
mažąją sesę, bet ir vyresnę va
dovę, į kurios pamokymus, patari
mus ir instruktuojančius laiškus tu 
visai nekreipi dėmesio, nes nejauti, 
kiek ten širdies yra įdėta, kiek pla
nuota ir galvota, kad tik tau būtų 
aiškiau, lengviau. Tavo keliarodis 
tebūna tavo įžodis, su tuo stebuk
linguoju “stenkis”.

Juk, mano miela, tu nesi viena, 
išmesta į skautiško darbo laukus. 
Šalia tavęs stovi tavo VIDURI
NIOJI VADOVĖ, visuomet pasi
ruošusi tau padėti, patarti, pava
duoti. Tau belieka tik atsisukti į ją.

APIE NEJAUTRUMĄ IR 
SUSTINGIMĄ

O ta viduriniosios vadovės karta 
ar jau nei kiek neprisidėjo, išau- 
gindamos tokią jaunąją vadovę? 
Juk mes šalia jos arčiausiai sto
vime, mes viską gerai matome. Ir 
kada buvo mūsų pareiga pataisyti, 
pabarti, ar tai padarėme? Kuri gi iš 
mūsų norime toje nuolatinėje sar
gyboje stovėti?, Bekritikuodamos, 
dar imsime ir nepopuliarios pasi
darysime. Mūsų niekas nemylės, 
šaipysis, mes nebūsime “in”. Ir taip 
mes daug kartų užsimerkėme, 
nusisukome, tuo jaunajai vadovei 
padarydamos didelę žalą.

Turime jausti, ar laiminga ir 
patenkinta mūsų paskirtoji jaunoji 
vadovė. Gerai žinome, kad ne visos 
esame lemtos būti vadovėmis. Taip 
pat gerai žinome, kad trūksta va
dovių. Todėl prikalbame, pripra
šome, visai neatsižvelgdamos į 
pačią mergaitę, kuri nemėgiamose 
pareigose kankinasi, vargsta, o 
kartais ir visai pasitraukia iš skau
čių eilių. Vyresnė vadovė čia turi 
akylai stebėti, o reikalui esant, 
pasikalbėti su tokia vadove, pa
keisti ją kita, patarti, ką ji galėtų 
toliau veikti.

Kita didelė viduriniosios vado
vės yda yra tada, kada įsikabiname 
į kurią nors gabią, linksmą sesę, 
visur ją skiriame, kviečiame, pa

taikaujame. Ne visada jau tokia 
sesė pateisina mūsų į ją įdėtas 
viltis. Padaroma didelė jai skriau
da, kada ji pasijaučia nepakei
čiama, labai svarbi. Ji pavargsta ir 
išsisemia arba pasidaro toks 
ešerys, kad nebelieka jokio malo
numo su ja dirbti. Tada mūsų kri
tika būna jau labai kandi, ir ta sesė 
nebežino, kodėl ją dar vakar visi 
taip mėgo, o šiandien bara.'

STEBĖTI, UGDYTI, BŪTI 
PAVYZDŽIU

Mūsų pareiga pastebėti, auklėti, 
matyti, jausti, įjungti visas ir ne
drąsias ir negabias. Turime atrasti 
giliau glūdintį jų pajėgumą, kurio 
kartais ir ji pati nejaučia. Kiek
viena galime labai gerai ir sėkmin
gai dirbti su gerais, gabiais, išrink
taisiais. Mūsų žvilgsnis turi apimti 
ir tas tyliąsias skautiškos šeimos 
seses. Nuo mūsų viduriniosios va
dovės priklauso, kokia bus ta ryt
dienos jaunoji vadovė. Nuostabi 
yra pavyzdžio galia:

ATKELTA iš 2 pusi.
Džiugo tuntui, Australija. . . 4.00

E. V. Meilus, Shrewsbury,
Mass. A. Valavičiui, Brasil.

S. Kligys, Catonsville, Md. -
A. Sadutytei, Vokietija....... 3.00

1978 GARBĖS 
PRENUMERATOS - $10.00

A. Jakštas, Eastwood, Australia
J. Zinkus, Picnic Point, Australia 
Algis Glodas, Worcester, Mass. 
Petras Molis, Shrewsbury, Mass. 
A. Samušis, Richmond Hill, N.Y. 
A. Andriulionis, S. Boston, Mass. 
V. Bacevičius, Cleveland, Ohio 
A. Urbaitis, Mayfield, Ohio 
M. Barniškaitė, Euclid, Ohio 
P. Karalius, Burton, Ohio 
Vysk. V. Brizgys, Chicago, Ill. 
Juozas A. Ivanauskas, Naperville,

Ill.
Raimunds Čaks, West Allis, Wis. 
Liūtas Grinius, Alexandria, Va. 
Bronius J. Kliorė, St. Petersburg

Beach, Fla.
V. J. Statkus, No. Riverside, Ill. 
Kun. L. Musteikis, Plainvijew,

jei mes negerbsime autoriteto, 
einamų pareigų, ar galime to norėti 
iš jos?

jei mes negerbsime uniformos, 
ar galime to norėti iš jos?

jei mes būsime jautrios tik sau, 
ar galėsime iš jų reikalauti jautru
mo ir supratimo kitiems?

Negailėkime pagyrimo, gero žo
džio, šypsnio, priglaudimo. Visa tai 
kelia sielą, suteikia jėgų naujam 
darbui, padrąsina, iššaukia dainą. 
Paginkime, bet su saiku, su protu.

Ant viduriniosios vadovės pečių 
krinta didžiausia atsakomybės 
dalis: organizacinis darbas, vado
vių lavinimas, nuolatinis budėji
mas. Ji — tai DIDŽIOJI GAIRĖ, 
kuri šiek tiek pakilusi aukščiau, 
atokiau stovėdama, stebi, rikiuoja, 
buria apie save savo skautiškąją 
šeimą.

Būkime skautiškai nuoširdžios, 
mielos sesės, dalinkimės savo pa
siekimais viena su kita, padėkime 
viena kitai, “rodykime pavyzdį 
jaunesniesiems”. sesė Janina M.

Nebr.
Kun. J. Pakalniškis, Maspeth, N.Y. 
Č. Kiliulis, Lexington, Mass.
D. Stelmokaitė, Hickory Hills, Ill. 
S. Naginionis, Laval, Quebec,

Canada
H. Gurėnas, Hayward, Wise.
K. Palčiauskas, St. Petersburg 

Beach, Fla.
L. M. Zdanys, Wethersfield, Conn.
S. Gedgaudienė, Cleveland Hts.

Ohio
L. Gudis, Chicago, Ill.
Dr. Julius P. Gale, Lindenhurst, 

N.Y.
A. Bobelis, St. Petersburg, Fla. 
R. Bobelytė, E. Dundee, Ill.
G. Juškėnas, Cleveland, Ohio 
Irena E. Radys, Chicago, Ill. 
Linas Saplys, Toronto, Canada 
Stepas Matas, Independence, Ohio 
Vladas Morkūnas, Toronto, Canada 
Dalia Jakas, Norristown, Pa.
R. Namikas, Toronto, Canada 
K. Batūra, Toronto, Canada
M. Gruzdytė, Euclid, Ohio 
Vytas Kairys, Burlington, Canada 
Valė Barmus, Los Angeles, Calif. 
Antanas Pumputis, Glendale, N.Y. 
Vytautas Kamantas, Dai
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Surašę paveikslėlių pavadini
mus, iš langeliuose esančių raidžių 
sudarysime dviejų tuntų vardus. 
Kur jie yra? - Los Angeles.

Piešė v.s. Alė Namikienė

DRAUGOVĖ Gerai organizuota ir planingai veikianti draugovė 
sudaro sąlygas, progas ir nuotaiką:

DRAUGOVĖ yra vienetas, kuriame yra tarp 2 ir 6 
skilčių, (daugiausia) iš viso 30-35 nariai.

DRAUGOVĖ yra didesnė ir sudėtingesnė skauta- 
virno organizacija, atliekanti labai svarbius skautiš
kojo auklėjimo uždavinius.

Gerai veikiančios skiltys yra geros draugovės 
SKAUTAVIMO PAMATAS.

Bet ir skiltys reikalingos būti DRAUGOVĖS dali
mis, kaip paskiras skautas-ė reikalingi būti SKIL
TIES nariais.

skilčiai susitikti su kitomis skiltimis, 
su jomis drauge žaisti ir veikti, 
rodyti pažangumo pavyzdį ir varžytis, 
atlikti sudėtingesnius darbus drauge, 
organizuotai užsiimti skautybės reikalais, 
stovyklauti ir retkarčiais iškylauti, 
dalyvauti savo bendruomenėje, 
būti platesnėje lietuviškoje aplinkoje.

v.s. A. Sauiaitis
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AR PAŽANGI?
SKILTININKĖ IR JOS

PAREIGOS

Iš panašių pomėgių ir amžiaus 
draugių būrelio sudarius skiltį, 
mergaitės pačios išsirinks skilti- 
ninkę, kuri joms atrodys būsianti 
taktiška, draugiška, sumani ir su
gebanti.

Štai jos pareigos:
1. Moka vesti skilties knygų.
2. Moka pravesti sueigų (skilties 

suplanuotų ir d-kės ar vadijos pa
tvirtintų).

3. Moka suderinti sesių pageida
vimus ir pagal juos sudaryti sueigų 
planų (numatant rankdarbius, 
specialybes, užsiėmimų rūšis ir 
t.t.).

4. Paskirsto skilties skautėms' 
darbus ir prižiūri, kad jie būtų 
atlikti.

5. Moka pareigomis ir uždavi
niais dalintis su paskiltininke ir 
leidžia jai skiltyje pasireikšti. ,

6. Sugeba įsijausti, kad skiltyje 
ji yra ne komendante, bet vyres
nioji sesė, padedanti jaunesnio
sioms išmokti Savarankiškai gal
voti, planuoti ir veikti — žodžiu, 
tobulėti.

7. Dalyvauja visuose d-vės vadi
jos posėdžiuose, kur praneša apie 
savo skilties veiklų bei išdiskutuoja 
susidariusias skilties problemas, 
priima d-kės skirtus uždavinius ir 
juos įvykdo.

8. Žino, jog gerai skilties sueigas 
pravesti ir uždavinius įvykdyti 
galės geriau savo gera iniciatyva, o 
ne vien d-kės patarimais.

Ar yra skilties narių, kurie jau 
metus ar net dvejus tebėra to pa
ties patyrimo laipsnio arba*per 
ilgesnį laikų neįsigijo naujos spe
cialybės? Tokia skiltis gali būti 
gerokai užmigusi. Nestebėtina, 
kad skautams darosi neįdomu. 
Kaip tik vienas skautybės požymių 
yra pažangumas — palaipsniui 
pagal amžių ir patirtį įgijami ženk
lai, laipsniai, specialybės. Kas 
keletas mėnesių skauto ir skautės 
uniforma turėtų pasipuošti nauju 
ženkleliu.

Skiltininkas ir visa skiltis gali 
sekti narių pažangų, skilties kny
goje ar būstinėje turėdami didelį 
lapų, kuriame pažymėti visų 
skautų vardai ir jau pasiekti paty
rimo laipsniai bei įsigytos specia
lybės. Tokiame lape iš karto ma
tyti, kiek kokio patyrimo laipsnio 
skautų yra. Pagal siekiamus laips
nius sudaroma ir skautavimo užsi
ėmimų planai sueigoms, iškyloms, 
stovyklai.

Pažangumo lentelė ne tik pa
rodo, kiek jau atsiekta. Čia galima 
sužymėti specialybes, kurias skau
tai nori įgyti. Pavyzdžiui, jeigu iš 
septynių skautų keturi nori įsigyti 
pirmosios pagalbos specialybę, 
skiltininkas turės ieškoti instruk
toriaus, kuris sueigose galėtų to

ŠYPSENOS PRO AŠARAS

Vienoje Atlanto rajono draugo
vėje buvo du draugai skautai, 
kurie visuomet sueigose tik lietu
viškai kalbėjo. Toks pabrėžtinas 
elgesys nebuvo populiarus, ir jie 
daug pašaipos iš kitų brolių susi

kius užsiėmimus vesti. Kas keletas 
mėnesių ar kas pusmetį skiltis guli 
savo pasitarime nutarti, kokių 
specialybių sieks ateinantį pus
metį. Tada pažangumas vyksta 
planingai — ir visi skautai paten
kinti.

Pažangumo lentelėje arba skil
ties knygoje tinka pažymėti datas, 
įsakymo numerius ir pan., kur 
patyrimo laipsniai ir specialybės 
(nepamirštant ir ypatingųjų ženk
lų) buvo pripažintos. Tokie duome
nys reikalingi ir kiekvienam skau
tui, jo asmens žinių lapui ar kny
gutei. Prie specialybių galima 
įrašyti ir instruktorius, kad skautai 
aiškiai žinotų, į kų galima kreiptis.

Pažangumo lentelėje galėtų įeiti 
ir skauto bei skautės pokalbis su 
draugininku. Kartkartėmis drau
gininkas patikrina skilties pažan
gumo lentelę. Jei kuris skautas 
atsilikęs — lieka to paties patyrimo 
laipsnio per ilgai — draugininkas 
gali skautų ar skautę paraginti, 
susitarti, kaip jam ar jai padėti.

Skiltininkas pataria ir nori, kad 
kiekvienas skilties narys pasikal
bėtų asmeniškai su draugininku 
apie savo pažangumų, apie savi
jautų, apie skautiškų lavinimųsi ir 
kitus, asmeninius dalykus.

laukdavo.
Ilgainiui, šie du broliai sulaukė 

tokio didelio spaudimo iš kitų, kad 
jie savo tėvams pranešė norį įstoti 
į amerikiečių skautų draugovę. 
Esu, amerikiečių draugovėje lietu
vių kalbos mokėjimas bus labiau 
įvertinamas...

mooHmowwim
ii
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vytiu 
KELIAIS

ISTORIJA NĖRA TIK 
PASAKA

Lituanistinėje mokykloje, jei 
skautas vytis ar budys turėjo są
lygų ją lankyti, gal buvo svarbu 
mintinai žinoti daug vardų, datų ir 
įvykių. Egzaminams tai reikalinga. 
Tarp kitų gyvenimo reikalų ir rū
pesčių istorijos smulkmenas ga
lima užmiršti (ypač jei žinai, kur 
jas surasti). Bet gyvenimui svar
biausia — žinoti ir jausti, kaip isto
rijos įvykiai paveikė tolimesnį 
istorijos vyksmą.

Pavyzdžiui, kokią reikšmę turi 
Lietuvos istorijoje, kad kunigaikš
čiai buvo renkami (nors ir buvusio 
Didžiojo Kunigaikščio sūnūs)? 
Arba kad lietuviai Pabaltijyje 

vena tūkstančiais metų ir tik 
te kelis nuošimčius to laiko ne

buvo laisvi ir nepriklausomi? Kaip 
lietuvių pažiūras į kitas tautybes 
ar rases paveikė Lietuvos užsienio 
politika per šimtmečius? Jau už
miršę apie Mindaugo gyvenimo 
datas, ar galėtume pasakyti, kaip 
jis turėjo jaustis, suvienydamas 
Lietuvos valstybę (apie tai spėlioja 
neseniai išleistos dramos ir ro
manai)?

Istorija nėra tik pasaka, nors 
įvairūs laikotarpiai labai vaizdingi. 
Kultūrinė, ekonominė, valstybinė 
istorija veikia lietuvius ir Lietuvą 
šiandien, nors patys įvykiai jau 
gilioje praeityje. Yra ir sričių, apie 
kurias mažai težinome: kalbos 
istorija, medicinos, mokslo, švie
timo, teatro, muzikos, pramonės, 
prekybos, jūrininkystės ir pan. Ar 
būrelio nariai nesidomėtų vieną, 
kitą sritį pastudijuoti ir kitiems 
pristatyti?

Pasaulio šiandieninių įvykių vei
kėjai yra tokie pat žmonės, kaip 
mes — su jausmais, viltimis, išgy
venimais. Ir istorijos veikėjai tokie 
buvo. Įspūdingiau išgirsti apie 
Algirdo ar Kosciuškos ar Dau
manto asmenybę, negu tik apie jų 

Vl-tosios TAUTINĖS STOVYKLOS TIKSLAI 
PAGRINDINĖS -AUSTRALIJOJE 
ANTRINĖS -JAV

1. Stovykliniu būdu paminėti Nepriklausomos Lietuvos atsikūrimo ir 
lietuviškosios skautybės 60 metų sukaktis.
2. Tęsti ir išlaikyti Lietuvių skautų čių tradiciją - kas 10 metų 
suruošti TAUTINĘ STOVYKLĄ
3. Giliau įsijausti į lietuvių kultūros lobius
4. Giliau įsigilinti j lietuvių tautos reikalus
5. Tobulai - skautiškai stovyklauti: parodyti
lietuviškosios skautybės aukščiausią lygį
6. Uždegti lietuviškosios skautybės dvasia, giliau Įsipareigoti lietuvių
bendruomenės uždaviniams .... „.............

v.s. Lilė Milukiene, 
LSS Tarybos Pirmininkė

gyvenimo duomenis. Ir lengviau 
atsiminti, nes tada jų išgyvenimai 
rišasi su mūsų.

Išeidami tarnauti lietuviškoje 
visuomenėje, skautai vyčiai ir bu- 
džiai sėkmingiau tai atliktų, jei 
pažintų ir savojo krašto ar vietovės 
lietuvių istoriją: kodėl čia atsirado, 
kaip kūrėsi, kas vadovavo, kur 
reiškėsi, kaip būrėsi krūvon,, 
kokios buvo sėkmės ir nesėkmės. 
Kodėl lietuvių pasitarimai kai kada 
nepasižymi sklandumu? Kodėl tiek 
asmeninių ambicijų? Kodėl vis tie 
patys žmonės ardo tai vieną tai 
kitą lietuvišką jungtį?

“Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”.

Senasis Stumbras
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TOLIMIEJI PLAUKIOJIMAI

Rašo j.v.s. B. Stundžia

Įvairių rūšių didesni ir mažesni 
sportiniai laivai pasiekia tolimiau
sias pasaulio vietas. Kelionėms 
reikia pasirinkti saugų laivą ir jį 
atitinkamai paruošti. Didesnis 
laivas, kuris brangiau kainuoja'iš
laikyti ir kuriam reikia didesnės 
įgulos, nebūtinai yra saugesnis. 
Svarbu, kad laivas būtų tinkamai 
pastatytas, pastovus, pakankamai 
greitas, turėtų stiprią, bet lengvai 
aptarnaujamą įrangą, patikimą 
variklį, būtų patogiai įruoštas 
viduje ir turėtų reikalingas sau
gumo ir navigacijos priemones. 
Kitas reikalavimas būtų, kad už 
įgulą ir laivą atsakingas asmuo 
turėtų patyrimą, sugebėtų įver
tinti kiekvieną kritišką padėtį ir ir 
laiku rasti tinkamą sprendimą.

Tolimose kelionėse nepageidau
jami laivai su dideliais langais, ku
riuos bangos gali išmušti, turintieji 
didelę atvirą vairinę (kokpitą) ir 
joje per mažas skyles vandeniui iš
bėgti, su nepatikimai pritvirtintu 
vairu, nesausi, iš kurių nuolat 
reikia išsiurbti vandenį, turintieji 
surūdijusią įrangą ir vis gendantį 
variklį.

Prieš kelionę patikrinama, ar 
burinės jachtos įrangoje kas nors 
nėra trūkę ar nepriveržta. Motori
niuose ir buriniuose laivuose pa
tikrinamas variklis, jo tepamos 
alyvos lygis, slėgimas ir varomieji 
diržai. Peržiūrima elektroniniai 
įrengimai, vairavimo sistema, 
navigacinės šviesos, vaistinėlė ir 
saugumo reikmenys. Jei ant borto 
yra pripučiama gelbėjimosi valtis, 
tai patikrinama ar nėra prakiurusi, 
ar anglies dioksido kapsulės, iš 
kurių valtis pripučiama, yra pilnos. 
Atsargai būtina turėti rankinį oro 
pripūtimo siurblį. Gelbėjimosi val
tyje turi būti vandens, maisto, 
drabužių, pagalbos šaukimo ir 
navigacinės priemonės.

Jūrlapyje išnagrinėjamas kelias, 

pasižymint sroves, galimus vėjus, 
įvairias šviesas, uostus ir vietas, 
kur galima butų užbėgti nuo 
audros. Apskaičiuojama, kiek laiko 
reikės tikslui pasiekti. Kartais, 
kolei pasiekiamas uostas, plau
kiama be sustojimo kelias dienas ir 
net savaites. Dažnai kelionėje 
ilgiau užtrunkama negu numa
toma, todėl reikia turėti didesnes 
vandens, maisto ir degalų atsar
gas.

Pasitaiko, kad geriamas vanduo 
pro atsiradusius nesandarumus ar, 
prakiurus bakui, išteka arba už
teršiamas. Patartina turėti bent du 
vandens bakus, šviežio maisto; 
ilgiau negendančių daržovių ir 
vaisių pasiimama galimai daugiau. 
Nuo skardinių su maistu nuimami 
popieriniai įrašai, ir pavadinimai 
užrašomi vandeniu nenuplauna
mais dažais. Padaromas maisto 
sąrašas, nurodant vietą, kur kas 
padėta. Valgiui paįvairinti pa
vyksta kartais ir žuvų pasigauti. 
Didesni laivai turi elektrinius,

Reikia turėti tinkamą aprangą ir 
apavą.

Pripučiama gelbėjimosi valtis.

dujinius ar skysto parafino šaldy
tuvus, o mažesni oažnai naudoja 
ledo spintas. Tik nevisur ledo 
galima gauti. Verdama alkoholiu, 
žibalu ar dujomis maitinamose 
viryklose, kurios įstatomos į kar- 
dono žiedus.

Kad banguojant koks užmigęs 
jūreivis neiškristų iš gulto, iš šonų 
pakeliamos lentos arba du trikam
piai audeklo gabalai, kurių viršuti
niai kampai pritvirtinami prie 
kajutės lubų. Neturint tinkamo 
apsirengimo bei apavo, kelionė gali 
būti nemaloni. Ir nelyjant, bangos, 
užliedamos denį, gali kiaurai per
merkti, todėl būtina turėti neper
šlampamą švarką, kelnes, kepurę 
ir lengvus, pusilgiais aulais, gumi
nius batus. Taip pat reikia turėti 
drabužių šiltam ir šaltam orui, su 
maudymosi apranga imamai.

Daug kur vidaus vandenyse rei
kalaujama, kad nutekantis iš laivo 
išvietės vanduo būtų surinktas į 
baką ir krante išsiurbtas. Šviesai 
energija imama iš baterijų arba

Sanitarinis įrengimas. Surinktas 
nutekamas vanduo išsiurbiamas 
krante.
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naudojami parafino ar žibalo žibin
tai. Nakties metu būtinas tinkamas 
kompaso apšvietimas. Šildymui 
įrengiamos alyvos, žibalo, alkoho
lio, parafino ar kieto kuro kros
nelės.

Daugiausia laiko kelionėje atima 
vairavimas, ypač plaukiant vienam 
ar su nedidele įgula. Turint ant 
laivo pakankamai baterijų, ar 
atskira generatorių, galima įsitai
syti elektroninę vairavimo įranga. 
Burinės jachtos tolimose kelionėse 
dažniausiai naudoja vėtrungės tipo 
mechaninį vairavimo įtaisą arba 
pačios save vairuoja atitinkamai 
nustačius bures ir prie vairo ran
kenos iš vienos pusės prijungiant 
šotą, o iš antros pusės guminę 
atatampą. Atsidūrus laivų kelyje, 
kas nors privalo budėti vairinėje, 
nes pasitaiko susidūrimų su dide
liais laivais. Vairavimui ar budėji
mui prie vairo įgula paskirstoma į 
pamainas.

Prieš išplaukiant, įgula supažin
dinama su laivo įrengimais. Lais
valaikis praleidžiamas miegant, 
skaitant, klausant muzikos ar 
mokantis. Ant borto reikia laikyti 
laivo nuosavybės ir registracijos 
dokumentus, įgulos sąrašą ir kelio
nės dienyną (logo knygą).

Elektrinis vairavimo įrengimas.Vėtrungės tipo vairas pats vai
ruoja jachtą.

ąsiąoNOfc(o specifikų
KALENDORIAUS ISTORIJA

Kalendorius pasako mums nė tik 
kokia diena, savaitė ar mėnuo 
metuose, bet tai yra sistema, ma
tuojanti mūsų metus. Kitaip sa
kant, tai yra laiko skaičiavimo 
mata l .

Mes Suome, kad yra dvi paros 
dalys: diena ir naktis. Žinome, kad 
yra ir metak Tai mes galime 
suvokti stebėdami augmenijos 
pasikeitimus gamtoje.

Žmogui reikėjo sugalvoti laiko 
matavimą, kuris derintųsi su 
gamta. Sakykim, jei kalendorius 
vėluotų tik vieną dieną metuose, 
tai po šimto metų pavasaris ateitų 
žiemą.

Iš istorijos mes žinome, kad 
laikas pradėtas matuoti pagal 
pasirodantį ir išnykstantį mėnulį. 
To pakako laikui matuoti tik mė
nesiais, bet buvo reikalingas ilges
nis laiko matas, kaip švęsti šven
tes, kurią dieną būtų geriausiai 
ūkininkui pradėti lauke dirbti ir 
kada baigti nuiminėti derlių.

Pirmieji laiko matuotojai buvo 
egiptiečiai, bet jų laikas buvo ne
tikslus. Jie pradėdavo mėnesį su 
jaunu mėnuliu ir tas mėnuo tęsėsi 
29 ar 30 dienų. Dvylika tokių mė
nesių apimdavo keturis gamtos 
pasikeitimo laikotarpius ir buvo 
vadinami metais. Tokie metai ne
buvo tikslūs, nes teturėjo 354 

dienas. Egiptiečiai pastebėjo, kad 
kas metai tam tikrą dieną pasiro
dydavo Sirius žvaigždė kaip tik 
prieš saulės tekėjimą. Dvasiškiai 
skaičiavo dienas ir surado, kad ji 
pasirodydavo po 365 dienų. Tą 
laikotarpį jie padalino į dvylika 
dalių po 30 dienų, bet gale metų 
atlikdavo dar 5 dienos. Tas kalen
dorius atsirado 6,000 metų prieš 
Kristaus gimimą ir pasirodė gana 
tikslus.

Dabartinis mūsų kalendorius 
sudarytas prisilaikant religinių 
tradicijų, astronominių momentų, 
saulės periodų - jos atmainų gam
toje ir mėnulio įtakos žemei. Pilni 
orbitiniai metai apima 365 dienas, 5 
valandas, 48 minutes ir 46 sekun
des.

Egiptiečių mėnuliniai metai tu
rėjo 12 mėnesių po 29 ir 1/5 dienos 
ir apimdavo 354 dienas, 8 valandas
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ir 48 minutes.
Kas sugalvojo kalendorių, žinių 

nėra. Surasti duomenys rodo, kad 
pirmieji kalendorių naudojo asirie- 
čiai ir senovės graikai, vėliau ji 
romėnai patobulino.

Juliaus Cezario kalendoriuje 
sausio mėnuo buvo rudens metu. 
Tas kalendorius buvo sukurtas 45 
metais prieš Kristų su 365 dieno
mis ir kas ketvirti metai buvo išly
ginama į 366 dienas. Juliaus Ceza
rio kalendorius naudojamas Rytų 
Ortodoksų Bažnyčios ir Sovietų 
Rusijos.

1582 m. jis buvo pakeistas: kovo 
mėn. 21 d. buvo nustumta 10 dienų 
atgal ir laikoma kovo mėn. 11 
diena. Tai buvo reikalinga pada
ryti, kad susiderintų metų laikai.

Vėliau Romos Katalikų Bažnyčia 
jį pataisė ir veik visas pasaulis jį 
pripažino, tik protestantiški kraš
tai jo nenaudojo iki 18 šimtmečio, o 
Ortodoksai jo visai nepriėmė.

Izraelitų - žydų kalendorius atsi
rado 3760 m. prieš Kristų ir buvo 

pagrįstas “mėnulio kalendoriumi”. 
Metai apimdavo 353 dienas su pa
keitimu į 355.

Hegiros (musulmonų) kalendo
rius pradėtas 622 m. po Kristaus 
gimimo nuo dienos, kada Mahome
tas pasitraukė iš Mekos. Jis taip 
pat turi 12 mėnesių su priedais iš 
354 į 355 dienas.’ Kol Grigaliaus 
kalendoriuje praslenka 32 metai, 
Hegiros praeina 33 metai.

Nei vienas žmonių kalendorius 
nėra tikslus, todėl vis svarstoma 
sukurti naują, kuris dalintųsi į ke
turias lygias dalis.

Dabartiniame mūsų kalendoriu
je yra šie metų laikai:

žiema - prasideda gruodžio mėn.
22 d. ir trunka 89 dienas;

pavasaris - prasideda kovo mėn. 
21 d. ir turi 92 dienas ir 19 vai.;

vasara - prasideda birželio mėn. 
21 d. ir trunka 93 dienas ir 15 vai. ir 

ruduo - prasideda rugsėjo mėn.
23 d. ir turi 89 dienas ir 19 vai.

JAV Kongrese yra du nebaigti 
svarstyti projektai: HR 1242 ir HR 
1345. Tai siūlymai įvesti naują ka
lendorių. Jame būtų 364 dienos, o 
dabar turime 365 diepas ir kas 
ketvirti metai - 366 dienas. Jame 
būtų lygiai 52 savaitės po 7 dienas. 
Mėnesiai turėtų tiek dienų: sausis - 
30, vasaris - 30, kovas - 30, balan
dis - 31, gegužė - 30, birželis - 30, 
liepa - 31, rugpiūtis - 30, rugsėjis - 
30, spalis - 31, lapkritys - 30 ir 
gruodis - 30 dienų. Metai būtų pa
dalinti į ketvirčius po 91 dieną. 
Ketvirtyje būtų 13 sekmadienių ir 
78 darbo dienos. Žemė apsisuka 
aplinkui saulę per 365 ir 1/4 dienos, 
todėl mes kas ketvirti metai tu
rime 366 dienas. Naujajame kalen
doriuje toji diena vadintųsi “Nau
jieji Metai” ir neturėtų jokio nu
merio. Tikima, kad toks kalendo
rius būtų mažiau komplikuotas ir 
būtų tinkamesnis prekybininkams.

v.j.s. Myk. Manomaitis

VIENETU VARDAI IR MES GABIJA

Toks retas, negirdėtas gyvoj 
kalboj žodis! Ką gi jis reiškia?

Turim žvelgti į senų senovę, kad 
galėtume jį išsiaiškinti. Bet tų žinių 
taip maža! Be abejonės, žodis 
“gabija” yra kilęs iš Lietuvos pa
goniškų laikų. Spaudoje jis užtin
kamas tik 1580 m. svetimtaučio J. 
Lasickio knygelėje, rašytoje lotynų 
kalba, “De Diis Samagitarum”. 
Autorius, nemokėjęs lietuvių kal
bos, iš klausos užsirašė: “Gabie 
deuaite pokelki garunulei ski 
kibixtu” — nesunkiai išverčiame į 
mūsų kalbą: “Gabija dievaite, pa
kelk garą, nuleiski kibirkštį”. 
Vistik nėra aišku, nors autorius 
prideda esą žmonės taip kreipda
vęs! į derliaus dievaitę, kai prieš 
kuliant javus tekdavo juos džio
vinti.

Bet ar tikrai buvo tokia dievaitė? 
Atsakymo neturime. Senasis tikė

jimas, pilnas mitų, kuriuos nuolat' 
žmonių vaizduotė keisdavo ir iš 
kartos į kartą per lūpas perduo
davo, skęsta amžių glūdumoje. 
Tautosakoje randame kitų paaiški
nimų, esą tai buvusi namų židinio 
globėja, šventosios ugnies globėja.

Daugeliui sąvokų turime skir
tingus vardus. Toks svarbus pri- 
mityvinio žmogaus gyvenime da
lykas kaip ugnis, be abejo, turėjo 
keletą sinonimų. Svarbu buvo iš
saugot pelenuose rusenančią ki
birkštį, kuri duotų liepsną, šilumą, 
ugnelę... Neabejotinai ir senovės 
Lietuvoje, kaip pas daugelį žmonių 
proistorėje, ugnis buvo laikoma 
šventa, susijusi su pasaulį valdan
čia Dievybe. Manoma, kad gabija 
yra vienas iš ugnies vardų, iškil
mingas, vartojamas per apeigas, 
maldas — kad ji neišnyktų;' kad 
šildytų ir šviestų. Ir pats žodis 

UGNIS yra mūsų prosenelių pa
veldėtas iš bendros indoeuropiečių 
prokalbės, kur ji vadinta AGNIS. 
Toliau, lotynai sakė IGNIS.

Ilgainiui ugnis — gabija virto 
literatūroje šviesos, šilumos, kaip 
fizinės, taip ir dvasinės, simboliu. 
Kartu ir gyvybės, gėrio, siekimo 
simboliu.

Nebijokim vartoti to žodžio — jis 
riša mus su gilia tautos praeitimi, 
jis primena mums aukščiausius 
žmonijos idealus, kuriais ypač 
skautai turi vadovautis ir jų siekti.

V.S.
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LAUŽAVEDŽILl KAMPELIS

APEIGOS PRIE LAUŽO

Vienas stovyklautojas grįžo 
namo ir sesei mamai giriasi, kad 
žino, kaip prasideda visos skautiš
kos dainos, būtent: “Trys, keturi!” 
Kartais atrodo, kad visi mūsų lau
žai irgi vienodai prasideda — kas 
nors uždega laužą, ir staiga dai
nuojame “Lauželis”, tada “Nusi
leido saulužėlė”.

Pereitą vasarą laužas buvo pra
dėtas degančia strėle iš dangaus 
(deganti medžiaga ant vielos iš 
medžio). Kitą kartą patys jauniausi 
laužą uždegė, o visi palydėjo šūkiu. 
Trečiame žvakė buvo paslėpta 
laužo viduryje, apdengta skardine, 
ir ištraukta — laužas “stebuklin
gai” užsidegė. Žaidimų dieną įbėgo 
su olimpiniu žibintu, senovės dieną

Pries uždegdami laužą, Cleve- 
lando skautai skaito dienos mintį.

V. Bacevičiaus nuotr. 

laužą uždegė “kunigaikštis”, tar
damas žodį iš Lietuvos praeities. 
Kiekvienai laužo rūšiai tinka kitoks 
būdas jam pradėti, ne tik uždegti 
ugniai, bet ir vesti kokias nors 
apeigas (knygelėje “Stovyklų va
karai” tokių pavyzdžių daugiau).

Prieš laužo pabaigą kartą kiek
vienos skilties atstovas paskaitė 
susikaupimo valandėlei parašytą 
mintį. Tėvynės vakarą vienetų 
atstovai kartu laikė trispalvę. 
Naujosios vyresniosios skautės už
degė šūkiui “Dievui, Tėvynei ir 
Artimui” po vieną žvakę. Kitoj 
stovykloj skautės sušoko “sadutės” 
dalį ir laužan įmetė gėleles. Po ar 
net prieš vadovo pokalbį, kai sto
vykla aprimsta, trumpos, taiklios 
ir gražios apeigos sujungia visus 
vienon mintin.

Vienas iš įspūdingiausių išgyve
nimų prie laužo yra — kai stovyk
lautojai išsiskirsto. Po vakarinės 
maldos “Ateina naktis”, skiltinin-

Pirmosios šv. Mišios VI TS sto
vyklavietėje - Gilwell Parke 
1977.X.2. Jas aukoja s. kun. Pr. 
Dauknys, susirinkus TS Rengimo 
komitetui ir Stovyklos vadovams.

j.s, Vyt. Vaitkaus nuotr.

kai ar vienetų vadovai tyliai laukia, 
kol jų nariai priartėja ir tykiai 
apleidžia laužavietę. Gal tik skau
tai vyčiai ramiai pasilieka savo 
“Tradicinei” — ir laužavedžiai, 
džiaugdamiesi jaukiu ir gražiai 
pavykusiu laužu. Visi keliauja 
miško takeliu, mintyse turėdami 
laužo apeigų ir vadovo pokalbio 
mintis, turėdami laiko klausytis 
nakties gamtos ir pažvelgti į 
žvaigždėtą dangų.

Palyginkime šį vaizdą su kitokiu: 
po laužo kiekvienas vadovas pra 
deda švilpti, ieškoti, šūkauti, 
skautų ir skaučių balsai susimaišo 
lyg turguje. Visi triukšmingai — o 
ne jautriomis ir nuramintomis šir
dimis — traukia su bet kokia daina 
į stovyklą ir ilgai palapinėse nenu
rimsta.
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JONAS JABLONSKIS — 
SK AUTINIU IV ARDU 

PRADININKAS

1918 rudenį skautinių įvardų 
reikalais kreipiausi į rašomosios 
lietuvių kalbos tėvą J. Jablonskį — 
Rygiškių Joną. Jis liepė man su
rašyti skautinius įvardus rusų, 
lenkų, anglų kalbomis ir siūlomus 
lietuviškus atitikmenis, kurių tin- 
kamesnius jis, apsvarstęs po aiški
nimų, patvirtino arba geresnius 
pas’ūlė, naujus sukūrė. Štai: skau
tas, skautė, skautininkas-ė, skiltis, 
skiltininkas-ė, draugovė, draugi
ninkas, tuntas, tuntininkas-ė, su
eiga, šūkis, budėk, įžodis bei įža
das, iškyla, žvalginėjimas, selini- 
mas, žvalgyba, palapinė, lapinė, 
laužas, d-vės būklas, kyščiojimas 
(fechtavimas, — eiti kyščiom) ir t.t. 
Skautiškai auklybai pavadinti 
Jablonskis pasiūlė: skautybė, skau- 
tystė, skautysta.

Jablonskiui paaiškinau, jog skau
tų dešimtis, draugija, susirinkimas 
nenusako ypatingos skautiškos 
paskirties ir pobūdžio. Pvz. skautų 
draugija yra savotiškai tvarkomas, 
valdomas ir drausmingas vienos 
idėjos draugų sambūris, kurs savo 
pobūdžiu skiriasi nuo visuomeni
nės draugijos. Skautija yra riteriš
kas savanorių sambūris. Todėl 
skautų susirinkimas yra ypatingo 
(draugiško, broliško, demokratiško 
ir kartu kariško) pobūdžio.

Išklausęs aiškinimų, kalbinių 
naujadarų kūrėjas užsimerkė ir 
pradėjo garsiai galvoti. Kiek atsi
menu, jis ėmė šitaip aiškinti: “Tai 
ne šiaip sau susirinkimas, bet 
sueiga... Žinai, kas yra apelsinas. 
Vienas vaisius. Nulupęs jį ir iš- 
skirstęs dalimis, gausi skiltis. 
Kiekvieną skiltį sudaro atskirų 
narvelių junginys. Skiltis būtų 
pagrindinis jūsų, skautų, viene
tas... Keturios skiltys sudaro 
didesnį vienetą. Sakoma: mūsų 
susirinko visas tuntas... Taip, jam 
gali vadovauti tuntininkas... Kaip 
atskiros minėto vaisiaus skiltys 
sudaro apelsiną, taip ir šešios ar

aštuonios skautų skiltys gali su
daryti didesnį vienetą — drau
govę... Kaip sakai, skautai skiriasi 
nuo paprastos draugijos ir net nuo 
kareivių kuopos, tad jiems tiktų 
draugovė...

Skautai yra draugai ir broliai 
vienas kitam, sąmoningi, tvarkingi 
ir drausmingi. Tokiems vadovauja, 
juos moko, auklėja ir valdo vyres-

Feliksas Breimeris. SKAMBAN
TIS LAIKAS. Eilėraščiai. Antroji 
laida. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. Chicago, Ill. 1977 m. Viršelis 
dail. A. Korsakaitės-Sutkuvienės.

Šiuo pavadinimu F. Breimerio 
eilėraščių rinkinys buvo pasirodęs 
jau 1932 m. Autorius jį papildė 
naujais kūriniais, ir dabar neseniai 
išėjo antroji laida. SKAMBANTIS 
LAIKAS knygelės turinį sudaro 
skyriai: “Lenktynės ir šypsenos”, 
“Gyvenimo bangose”, “Veidu į 
Lietuvą” ir eilėraščiai svetimomis 
kalbomis.

F. Breimeris yra išvertęs 
Schillerio “Maria Stuart” 1935 m., 
Shakespearo “Machbethą” 1936 
m. ir kt. Lietuvoje bendradarbiavo 
Židinyje, Akademike ir N. Ro
muvoj.

STOVYKLOS AIDAS. Pernai 
rudenį per rankas- gavome ne
įprastą laikraštėlį: išėjo tik vienas 
numeris, be datos, be redaktoriaus 
ir rašytas tik pieštuku. 8 puslapių, 
su 6 spalvotom iliustracijom. Raši
nėliai trumpi, pilni stovyklinių 
įvykių^ atsiminimų. Taigi, pavadi-

I L i e t u v cs Nac:onallnė I
M. Mažvydo Biisiioteka r 

nysis jų draugas, brolis ir vadovas. 
Tegu skautų draugovei vadovauja 
draugininkas... Skautus auklėti, 
mokyti ir jiems vadovauti tegali 
tiktai skautybės žinovas, jų auklė
tojas ir vadovas, kaip siūlai — 
skautininkas... Sakai, susitikę 
skautai vienas kitą sveikina savitu 
būdu. Ir jų vadovai sušunka, pri
mindami skautų pareigą... Būk 
pasiruošęs savo įžodį vykdyti! Tai 
yra jūsų šūkis: “BUDĖK!”.

v.s. Petras Jurgėla 
veikale 

LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA

nimas STOVYKLOS AIDAS labai 
taiklus, nes ir rašinėliai ir piešiniai 
vaizduoja praėjusios stovyklos 
(Rako miško) nuotaiką.

Kas tie entuziastai, išleidę šį 
laikraštėlį? Tai Jonas, Rima ir 
Andrius Kulikauskai. Viršelyje 
pažymėta, jog jie “parašė ir 
iliustravo”. Skaitant, matyti, jog 
tai tikra tiesa, nes jų bandymas 
rašyti lietuviškai nebuvo tėvelių 
koreguotas.

Nuoširdžiai sveikiname už tokią 
puikią iniciatyvą! Linkime ir dau
giau laikraštėlių išleisti: tai tikras 
kūrybinis kelias, kuris veda į meno 
aukštumas.

ATEITIS. Ateitininkų Federa
cijos leidžiamas katalikiškos — lie
tuviškos orientacijos mėnesinis 
žurnalas.

Vyriausias redaktorius — kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, redakto
riai — dr. Algis Norvilas ir Aldona 
Zailskaitė, redakcijos nariai —- 
Marija Eivaitė, Vilija Eivaitė 
(meninė priežiūra), Petras V. Ki
sielius, Dana Kojelytė, Jonas 
Kuprys (fotografija), Roma Olšaus- 
kaitė, Antanas Razma ir Linas 
Sidrys. Administratorius — Juozas 
Polikaitis, 7235 S. Sacramento 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Prenumerata metams JAV ir Ka
nadoje — 7 dol., garbės prenume
rata — 15 dol., susipažinimui — 
5 dol. ir visur kitur — 5 dol.

SKAUTŲ AIDO redakciją kas 
mėnesį aplankanti ATEITIS visa
da nustebina naujumu, naujų 
formų ieškojimu
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DIDŽIOJI SCKlI.l
KAIP AUSTRALIJA LAUKĖ

SVEČIU
Labai entuziastiškas ir nuotai

kingas straipsnis apie ilgesingą 
laukimą skautų ir skaučių iš užjū
rių įdėtas DIRVOS gruodžio 22 
numeryje. Rašo laikraščio nuolati
nis korespondentas Antanas Lau
kaitis, visada įdomiai DIRVĄ 
informuojąs apie Australijos lietu
vių gyvenimą. Jis rašo:

LAUKIAME SKAUTŲ

Jau tik kelios dienos beliko, kai 
Sydnėjaus lietuviai patys pirmieji 
susitiks su mums taip brangiais 
svečiais —. Skautais, atvykstan
čiais į savo Tautinę Skautų Sto
vyklą. Lygiai taip pat bus malonu 
sutikti ir tuos ne skautus svečius, 
atvykstančius aplankyti Australiją 
ir joje gyvenančius savo prietelius. 
Australijos lietuviai, o ypatingai 
skautai, yra tam pilnai pasiruošę 
ir, reik tikėtis, kad nei vienas mūsų 
svečias nebus apviltas mūsų lietu
višku vaišingumu ir broliškai lie
tuviška priežiūra.

Šiuo metu jau pas mus pradžia 
vasaros ir saulė maloniai šildo, 
suteikdama daugybę vasariškų 
malonumų, kuriuos galima rasti 
gražiuose pajūrio paplūdimiuose ir 
gražiose Sydnėjaus įlankose; At
rodo, kad kelios praleistos dienos 
Sydnėjuje, pačiame didžiausiame 
ir gražiausiame Australijos mieste, 
nebus nuobodžios.

Atskridus penktadienį, gruodžio 
23-čią, svečiai autobusu bus nu
vežti į Lietuvių Klubą, kur gaus 
visas informacijas, susipažins su 
klubu (galės net ir pokerio — slot 
mašinas išbandyti) ir ką gali žinot, 
kokia bus svečių laimė, gal ir ke
lionė pigi pasidarys, o gal... bus 
įmokėtas pirmasis klubo nario 
mokestis. Pirmasis vakaras skirtas 

būti su globėjais ir po kelionės 
geram poilsiui.

Šeštadienį pusdienis skirtas 
apsipirkimui, nes visos krautuvės 
po pietų užsidaro, kai vakare, jei 
ne privačiai, tai Lietuvių Klube 
įvyks tradicinės Kūčios, kurių 
metu bus transliuojama speciali, 
mūsų klebono įkalbėta, Kūčių 
radijo valandėlė.

Kalėdų pirmąją dieną iškilmin
gos pamaldos lietuvių bažnyčioje, į 
kurias svečiai kviečiami atvykti 
uniformuoti, ir, jei ne per sunku, 
turėti ženklą su savo vardu ir pa
varde, kad vietiniai lietuviai galėtų 
atskirti savus nuo svečių ir su jais 
būtų daug lengviau susipažinti. 
Šios dienos vakare Lietuvių Klube 
įvyks koncertas — susipažinimo 
vakaras.

Antrąją Kalėdų dieną jau iš pat 
ryto autobusais važiuoja apžiūrėti 
Sydnėjų ir pajūrį, kur bus maudo
mas!, ilsimasi ir užkandžiaujama. 
Vėliau vykstama prie olimpinio 
baseino, kur parke vyks iešminė ir 
pasilinksminimas. Antroji diena čia 
taip pat nedarbo ir vidurdienį iš 
prieplaukos laivu bus plaukiama į 
vieną salą, kur vyks iešminė vėl ir 
vakare didžiuliu laivu bus plau
kiama apie visas Sydnėjaus įlan
kas. Stebint įlankas, galima bus ir 
įdomiai pasilinksminti. Trečiadie
nio diena laisva apsipirkimams ir 
kitiems asmeniniams reikalams,' 
kai vakare Lietuvių Klube vyks 
atsisveikinimo su Sydnėjaus lietu
viais vakarienė ir pasilinksmini
mas. Kitą dieną jau lėktuvu į 
sostinę Canberra ir iš ten į Mel
bourne stovyklą.

Visa svečių viešnagė nuo pačio 
jų pirmojo išlipimo Sydnėjuje bus 
filmuojama, gi apie pačią stovyklą 
ir mūsų svečių asmeninius nutiki

mus — vėliau, nes ir aš pats, po 
busimosios 28-sios Australijos Lie
tuvių Sporto Šventės Tasmanijos 
saloje, Hobarto mieste, tikiuosi 
kelias dienas sustoti Melbourne ir 
pažiūrėti kaip mūsų skautai svečiai 
gyvena Pietų Kryžiaus padangėje 
ir eukaliptų paunksmėje, džiaug
damiesi ar pykdami už kukabūrų 
rėkimą, moskitų kandžiojimus, 
kengūrų stripsinėjimą ir... gal gy
vačių prisibijojimą, kurios, gal ir 
nuodingos, daugiau mėgsta mergi
nas negu vyrus. Patyrimai, neži
nau tik kurio laipsnio, bus tikrai 
skautiški.

Belaukiant mūsų brangių svečių, 
aš asmeniškai ir Sydnėjaus bei 
Australijos lietuvių vardu linkiu 
laimingos ir linksmos kelionės ir 
greito pasimatymo Sydnėjuje.

MELBOURNAS

SEPTYNIOS DARBŠČIOS 
SKILTYS ŽIVILĖS
DRAUGOVĖJE

Živilės draugovę gal dabar 
geriau tiktų pavadinti Birutės 
draugove, nes paskutinius dvejus 
metus draugovė vedama vyresnių 
sesių Biručių: draugininke vyr. 
sesė v.sl. Birutė Prašmutaitė, 
adjutante vyr. šesė si. Birutė Šau
lytė.

Živilės draugovė — viena iš di
džiausių vienetų Melbourne Džiu-

18

18



go tunte. Jai priklauso 41 skautė. 
Skaučių amžius nuo 11 iki 16 metų. 
1977 metais įstojo į draugovę 11 
naujų skaučių kandidačių, keturios 
atėjusios iš paukštyčių. Sausio 
mėn., 1977, Džiugo tunto stovyk
loje, 7 skautės davė skaučių įžodį. 
Iš naujų skaučių kandidačių 2 davė 
įžodį Tautos šventės proga. Trys — 
per metinę tunto sueigą gruodžio 
mėnesį. VI Tautinėje Stovykloje 
tikimasi, kad, išlaikiusios III-jo pa
tyrimo laipsnio egzaminus, likusios 
6 kandidatės gaus geltoną kakla
raištį. Gruodžio mėn. 4 skautės, 
suėjusios 16 m. amžiaus, pasidarė 
vyresnėmis sesėmis kandidatėmis.

Draugovės sueigos vyko per 
metus kas trečią mėnesio šešta
dienį Lietuvių Namuose. 1977 me
tais, šalia sueigų, įvyko: 10 dienų 
tunto stovykla sausio mėnesį 
Wonga Parke; trijų dienų tunto 
stovykla kovo mėnesį brolio Po
ciaus ūkyje; kartu su vyčiais skau
tės važiavo vieną šeštadienį į iš
kylą — į Warribee Gorge; skautų ir 
skaučių trijų dienų stovykla rug- 
piūčio mėnesį Wonga Parke. Taip 
pat skautės dalyvavo tunto suei
gose ir Mišiose per tautines šven
tes — Vasario 16 d. minėjimą, šv. 
Kazimiero šventę, Kalantos minė
jimą, Tautos šventę.

Živilės draugovė susideda iš 7 
skilčių. Visos skiltys savo vardus 
išsirinko ir, kaip rankdarbį, visos 
išsidažė sau savo skilties vardą ir 
vaizdą ant marškinių (T-shirts). 
Skiltys yra: 1) Raganos, 2) Vištos, 
3) Kumelės, 4) Pelėdos, 5) Pajūrės, 
6) Beždžionės, 7) Plaštakės.

Per metus skautės prisidėjo, kur 
galėjo. Kada vyr. sesių Audros 
būrelis suorganizavo eitynes — 
‘Walkathon’ — parinkti lėšų Tauti
nei Stovyklai (iš viso surinko per 
$600), skautės prisidėjo ir net per 
lietų nebijojo eiti.

Visa draugovė dalyvauja Vl-toje 
Tautinėje stovykloje.

Budėkime!

v.sl. Birutė Prašmutaitė 
draugininke

CHICAGO ŠV. MIŠIOS KŪČIŲ SUEIGOJE

Šiais metais “Kernavės” tuntas 
šiek tiek pakeitė per eilę metų 
nusistojusią tvarką, kai paskutinį 
prieš Kalėdas sekmadienio pava
karį seseės susėda Jaunimo centro 
didžiojoje salėje ir su tėveliais ir 
svečiais valgo Kūčių vakarienę.

Gruodžio 18 11 vai. ryto susi
rinko didelis būrys “Kernavės” 
tunto skaučių ir su tėveliais susėdo 
pusračiu didžiojoje salėje, lyg būtų 
viena didelė šeima. Salės centre 
buvo altorius, prie kurio kun. A. 
Saulaitis atnašavo šv. Mišias. Prieš 
šv. Mišias Rūta Sušinskienė, kuri 
vedė šią sueigą, išdalijo kiekvie
nam asmeniui po gabaliuką molio, 
kurį kiekvienas turėjo taip sulip
dyti, kad išsireikštų jo ar jos indi
vidualumas. Šiuos gabaliukus visi 
vėliau paaukojo šv. Mišių metu.

Po Mišių sekė tradicinis žvakių 
degimas, kurį vedė Žemynos drau
govės sesės. Čia atvaizduojama po

RAKO MIŠKAS

LAIMINGA IŠKYLA 
KLYSTKELIAIS

Vidurio rajono skiltininkų ir 
skiltininkių stovykla AIDAS įvyko 
Rako stovyklavietėje liepos 23-30. 
Stovyklos viršininkai s. L. Rama
nauskas ir j.v.s. Gasnerienė supla
navo daugelį įvairių užsiėmimų. 
Ilgiausias ir sunkiausias iš jų buvo 
iškyla į Indėnų Takų valstybinį 
parką.

Visos skiltys pasiruošė iškylai, 
sudedamos- kuprines ir aprangą. 
Iškepė ir tos dienos vakarienę, kad 
kitą dieną būtų lengviau gamtoje 
virti.

Rytą visos skiltys atskirai iške
liavo iš Rako ramaus, gražaus jr 
saugaus miško. Po valandos priėjo 
pirmąją stotį. Perskaitę laišką, 
atliko uždavinį, bet nesuprato 
žygio kelio žipių. Visos skiltys 
manė, kad reikia iškeliauti iš sto
ties kelio dešine šaka. Įėjome į gilų 
mišką, kuriame keliavome nelygiu 

vieną sesę iš tolimų'kraštų, kuri su 
visomis kitomis sesėmis per Kūčių 
vakarą mintimis sujungia visas 
lietuvių skautes. Šita dalis mūsų 
Kūčių sueigose visuomet buvo ir 
bus labai simboliška ir įspūdinga.

Tuoj po to mūsų buvusi tunti- 
ninkė v.s. R. Rudaitienė iškvietė 
visas seses, vykstančias į VI Tau
tinę stovyklą Australijoj. Ji jas 
nuoširdžiai pasveikino ir palinkėjo 
laimingos kelionės, reprezentuo
jant “Kernavės” tuntą. Išlydėtos 
buvo: Violeta Dirvonytė, Ramunė 
Janušaitytė, Rasa Janušaitytė, 
Daiva Kerelytė, Jovita Kerelytė, 
Gintarė Kerelytė, Gilė Liubins- 
kaitė, Rasa Markulytė ir jas globo
janti v.s. Sofija Jelionienė.

Po formalios sueigos dalies tė
veliai ir svečiai vaišinosi skaniais 
kepsniais ir kavute.

R. J. Dalyvė

žvyro keliu. Po valandos priėjome 
kryžkelę. Pasukome dešinėn, nes 
vingiuotas kelias per mišką susuko 
mūsų galvas: saulė buvo tiesiai 
virš galvų, nes jau dvylikta dienos. 
Manėme, kad dešinėje bus pagrin
dinis kelias. Po dešimt minučių 
sutikome visas skiltis prie kitos 
kryžkelės, bet visai nesupratome, 
kur sukti. Tad laukėme vadovų 
pagalbos. Vadovai mūsų kryptį 
pataisė. Pasirodė, kad kažin kas 
paėmė žemėlapius, buvusius pir
moje stotyje.

Šis kelias buvo gražesnis, bet ne 
puikiausias. Medžiai, kurie kelią 
supo, buvo jauni, neaukšti, ir kelias 
pravedė mus pro daugelį laukų. 
Priėję galą, pasilsėjome prie ežero, 
kurio pakrantėj buvo vasarvietė. 
Įėjome į mišką, pilną pušų, ąžuolų, 
beržų bei kitų medžių milžinų. Tai 
buvo gražiausia iškylos dalis. Per 
mišką eidami visi nudžiugo, pa
matę Dievo gražų darbą. Gaila, ši 
iškylos dalis buvo labai trumpa. 
Jau buvome priėję antrą stotį.

Reikėjo atspėti medžio aukštį. 
Pabaigę uždavinį, žygiavome to-
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liau, dabar eidami smalotu keliu. 
Nuėję pusę mylios, išsukome vėl į 
mišką, bet čia buvo kitoks miškas. 
Nebuvo aukštų medžių, buvo tik 
drebulių ir krūmų. Priartėję prie 
trečios stoties, nustebome užda
viniu: reikėjo persikelti per upę, 
nenaudojant nugriauto tilto. Po 
ilgos dienos žygio mums buvo labai 
malonu atvėsti, atsikvėpti upės 
srovėje.

Dabar ėjome apaugusiu keliu ir 
beveik praėjome posūkį į mišką. 
Viena skiltis praėjo ir nužygiavo 
miesto link. Šis miškas buvo žmo
nių pasodintas ir jų tvarkytas, nes 
nebuvo spyglių ant žemės, ir me
džiai buvo pasodinti lygiose eilėse. 
Ketvirtoje stotyje reikėjo išversti 
morzės laiškelį ir parašyti žygio 
dainą.

Priėjome prie kitos vasarvietės. 
Jau žinojau, kad stovyklavietė arti, 
nes praėjusiais metais šitoje va
sarvietėje sustojome, pamatę, kad 
esame paklydę. Šį kartą teisingai 
nuėjome pro ją. Pusvalandį paėję, 
išgirdome sesės Rugienienės gražų 
balsą, šaukiantį mus iš slėnio 
apačios.

Vėl reikėjo persikelti per upę. 
Kitoje pusėje užsimovėme ilgas 
kelnes, nes reikėjo lipti per žoly
nus, kuriuose augo nuodingi auga
lai “poison ivy”. Jau buvome prie

NEW YORK TRADICINĖS KŪČIOS

Tradicinės skautų Kūčios buvo 
gruodžio 17, šeštadienį, Kultūros 
Židiny. Pradžioj buvo abiejų tuntų 
sueigos su įsakymais, pakėlimais į 
aukštesnius laipsnius. Sveikino ir 
Petras Jurgėla, lietuviškosios 
skautuos įkūrėjas.

Iš tų pranešimų paaiškėjo, kad iš 
New Yorko penki vyksta į lietuvių 
Tautinę Stovyklą Australijon. Tie 
vykstantieji yra: Rasa Bobelytė, 
Jolita Gudaitytė, Jonas Matulaitis, 
Ričardas Krulikas ir V. Vilgalys. 
Taip pat vyksta ir fotografas- 
filmuotojas Gerimantas Penikas.

Įnešus kalėdinę žvakę, Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, sukalbėjo 
kalėdinę maldą.. Tada uždegė kitas 
stalų žvakes, ir visi pradėjo Kū

stovyklavietės! ŽYGIS BAIGTAS, 
bet greitai sužinojome, kad darbai 
neprasidėjo.

Vadovai, grįžę iš Rako, atvežė 
vandenėlio mums atsigerti. Tik po 
to pasakė mums pasistatyti lapines 
iš medžių, paparčių ir lapų. Lapi
nės turėjo mus apsaugoti nuo šal
čių, rasos ir lietaus (kurių nebuvo).

Pastatę lapines, gavome išda
lintą maistą, ir visi pradėjo ruošti 
savo ugniavietes. Greitai miške 
visi užuodė kepsnių kvapą.

Buvome sušaukti naktipiečiams 
ir laužui. Laužas buvo labai tylus ir 
ramus. Mat, skautai buvo taip pa
vargę, kad nebegalėjo nė padai
nuoti. Laužui pasibaigus, visi 
turėjo jėgos tik nueiti į lapines ir 
atsigulti. Greitai užmigome. Per 
naktį vadovai budėjo ir kūreno 
mūsų visus lauželius.

Vadovai mus pažadino saulei 
tekant ir liepė išardyti ir sutvar
kyti stovyklą taip, kad vėl būtų 
tikras miškas. Po pusryčių išžygia
vome į Rako stovyklą.

Sugrįžę, dėkojome Dievui, kad 
leido "iškylai saugiai pavykti ir kad 
apsaugojo mus nuo rasos, šalnos ir 
lietaus. Žinojome, kad Dievas iš
klausė mūsų maldų.

vair. Vilius L. Dundzila

čias. Pradėjo paplotėlių laužymu ir 
linkėjimais. Paskui buvo Kūčių 
tradiciniai valgiai. Prieš kavą 
scenoj buvo atlikta pritaikyta 
programa. Čia buvo deklamuoja
mos eilės, grojama instrumentinė 
muzika, dainuojamos dainos, šo
kami tautiniai šokiai, vaidinami 
vaizdeliai, skaitomos šv. Rašto iš
traukos, pritaikytos Kalėdų šven
tėm. Programai vadovavo Rasa 
Bobelytė. Programos pabaigoj visi 
sugiedojo tradicines Kalėdų gies
mes.

Pavalgę, dar visi šnekučiavosi, o 
rengėjai tvarkė stalus. Tie rengė
jai ir rengėjos buvo vyr. skaučių 
židinys Vilija, daugiausia dirbęs 
beruošdamas Kūčias, Tauro ir Ne
ringos tuntai.

P-j-

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

A. Mauragis, Picnic Point, 
Australia..........................$1.00

Br. Žalys, Yagoona,
Australia............................... 1.00

G. Butikas, Chicago, Ill.........15.00
Eleonora Šalčiūnienė,

Palos Heights, Ill...............10.00
Z. Grybinas, O’Fallon, Ill..........3.00
D. Liepaitė, Cicero, III.............. 2.00
D. & J. Lapinskaitės,

Oak Forest, Ill........... ...........  1.00
D. Milūnas, Downers

Grove, Ill................................2.00
V. Noreika, Beverly

Shores, Ind............................ 2.00
L. Žilinskaitė, Springfield,

Ill.........................................  5.00
K. Jakštas, Union Pier,

Mich....................................... 3.00
J. Jasulaitis, Chicago, Ill...........5.00
Arūnas P. Dailydė,

Mississauga, Canada............ 1.00
Jurgis Tumas, Reseda,

Calif.....................................7.00
Kęstutis Atkočaitis,

Dearborn Hts. Mich........... 10.00
Sigita Liaukus," Huntington,

Conn......................................5.00
Linas Kubilius, Chicago, Ill... . 5.00 
Rima Šilėnaitė, Erie, Pa.........3.00
Dana Kinderytė, Crystal

Lake, III................................ 5.00
R. Namikas, Toronto,

Canada...................................5.00
Vytautas Skrinskas,

Toronto, Canada................... 2.00
Robertas Šilbajoris,

Richmond Hill, N.Y.............5.00
R. Kronas, Clarrendon

Hills, III.................................. 5.00
Gailė Damijonaitis,

Elmhurst, Ill..........................2.00
A. Setikas, St. Catherines,

Canada...................................2.00
Vyt. Vilimas, Los Angeles,

Calif........................................1.00
S. Kligys, Catonsville, Md....... 2.00
Paulius Dainora, Newtown

Square, Pa........................... 10.00
B. Abelkytė, Buena Park,

Calif........................................1.00
Povilas Butkys, Monterey

Park, Calif. ..........................2.00

VISIEMS IR VISOMS 
AČIŪ
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TANNERSVILLE, 
NEW YORK

Latvių skautai, švęsdami 60 
metų veiklos sukaktį, 1977 m. rug- 
piūčio 27 - rugsėjo 4 suruošė 3-ją 
didžiąją stovyklą. Stovykla buvo 
New Yorko latvių liuteronų susi
vienijimo gerai įrengtoje stovykla
vietėje Elka Park prie Tanners
ville, Gastkil kalnuose New Yorko 
valstijoje. Ten pat stovyklavo ir 
latvių skautės, švęsdamos savo 55 
metų sukaktį. Į stovyklą suvažiavo 
per 700 skautų ir skaučių iš Ame
rikos ir Kanados bei gausus būrys 
atstovų iš Australijos (50), Euro
pos ir Pietų Amerikos.

Skautų ir roverių vienetai buvo 
įsirengę pietinėje pusėje tarp uolų. 
Roveriai medžiuose pasistatė iš 
rąstų tiltus ir ant jų palapines. 
Dėlto ir mes, tikrindami skautų 
susitvarkymą stovykloje, negalė
jome pasiekti roverių palapinių. 
Latvių skautai savo rajone jokių

3-ją latvių skautų didžiąją sto
vyklą baigiant: dalis svečių tribū
noje. Stovi iš kairės: v.s. Č. Kiliu
lis, ps. Dilba, v.s. Bobelis, estų 
skaučių vad. Pleer, VS Ed. 
Davidsons, J. Riekštins, estų vad. 
Umar Plerr, Dr. L Spilners, A. 
Plukis (iš Australijos), G. Karklinš- 
Kanados rajono vadas, latvių 
skautų taryb. pirm, (šefas) Fr. 
Sipols, E. Čaks ir I. Rupners.

V. Kizlaičio nuotr.

LATVIU SKAUTU 
SUKAKTUVĖS

papuošimų nedarė (jie tarp uolų 
būtų ir sunkiai įmanomi), bet visą 
dėmesį skyrė pionerijai ir išky
loms. Maistą gaminosi skiltimis 
savo stovykloje.

Pačiame stovyklos centre atski
ruose namuose buvo įrengtos 
skautų ir skaučių parodos bei 
suvenyrų krautuvė. Čia pat atski
ruose namuose gyveno iš įvairių 
vietovių suvažiavę vadovai.

Į šiaurės rytus nuo centro tarp 
aukštų pušų buvo įsikūrusi skaučių 
stovykla.

Ant ežero kranto esančiame 
name buvo stovyklos ambulatorija 
ir ligoninė. Čia pat gyveno ir sto
vyklos daktaras.

Į stovyklos baigimo iškilmes 
apsilankė amerikiečių ir kitų tautų 
skautų atstovai ir daug svečių iš 
N.Y. ir kitų vietovių. Kiti atsivežė 
net mažus vaikus. LSS Tarybos 
Pirmininkei v.s. L. Milukienei 
atstovavo v.s. Č. Kiliulis. Dar da
lyvavo vadovai v.s. Bobelis, s. 
Matonis ir ps. Dilba bei skautų ir 
skaučių skiltys iš NJ'. Clevelandie- 
tis v.s. Vincas Kizlaitis buvo pa
kviestas skautų stovyklos svečiu, 
globojamas Amerikos rajono vado 
R. Čaks.

Šeštadienį po pietų teniso aikš
tėje įvyko latvių ir kitų tautų 
skautų pasirodymai. Lietuvės 
skautės čia padainavo porą dainų, o 
Šarūno skilties skautai iš NJ pa
šoko mikitą. Buvo stovyklos laimė

jimų traukimas. Po to, salėje įvyko 
skautų ir skaučių vadovų priėmi
mas ir vaišės, kurių metu eilė 
vadovų apdovanoti ordinais. Lat
vių Skautų Vyr. Tarybos Pirmi
ninkas vad. Fr. Sipols pirmiausia 
įteikė Skautų Sauliti žymenį su 
kaspinu v.s. Vincui Kizlaičiui. To
liau apdovanojo aukščiausiu skautų 
Pilkojo Vilko ordinu Clevelando 
latvių skautų vadą H. Klingbergs 
ir eilę vadovų apdovanojo kitais 
skautų žymenimis. Skaučių vado
vėms ordinus įteikė latvių skaučių 
vyr. skautininke vad. Z. Gau- 
jeniece.

Vakare kalnų papėdėje įvyko 
paskutinis laužas. Suliepsnojus 
laužui, Vyr. Skautininkas E. 
Davidsons pasakė giliai patriotinę 
kalbą ir tuo pradėjo programą, 
kurioje dalyvavo ir kitų tautų gru
pės, jų tarpe ir liętuvių skautų-čių 
skiltys iš NJ. Laužas baigtas labai 
gerai paruoštu ir Detroito skautų 
bei skaučių atliktu kelių latvių 
poetų kūrinių montažu, panaudo
jant iš juostelių simfoninę muziką 
ir šviesos efektus.

Pasibaigus laužui dalis vadovų ir 
vadovių vėl susirinko į salę ir dar 
porą valandų vaišinosi kava ir 
pyragaičiais. Čia ps. Dilba, latvėms 
padedant, vedė keletą linksmų 
stud, dainų.

Sekmadienį įvyko liuteronų ir 
katalikų pamaldos, ir po to visa 
stovykla išsirikiavo žalioj kalnų 
papėdėj esančioje didžiulėje aikš
tėje. Vyriausi vadovai Fr. Sipols, 
E. Davidsons ir Z. Gaujeniece 
apėjo visus aikštėje išsirikiavusius 
skautus ir skautes ir juos pasvei 
kino. Vyriausi Skautininkai įteiki 
dovanas pasižymėjusiems viene 
tams ir daug pasidarbavusiem: 
asmenims, ir visi stovyklautoja 
gražiomis gretomis pražygiavo pre 
svečių tribūną. Parade dalyvavo ir 
NJ lietuvių skautų ir skaučių skil
tys, vadovaujant s. Matoniui ir 
skaučių vadovei.

Stovykla buvo gerai organi
zuota. Jaunieji, išmokę stovykloje 
naujų latviškų dainų, važiuodami 
autobusais namo dar ilgai jas dai
navo.

V. Kizlaitis
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ASS METINĖ ŠVENTĖ C LEVE LAND

A.S.S. Čikagos skyriaus metinės sueigos dalyviai Jaunimo Centre spalio 21.

Nuotrauka J. Tamulaičio

Sesės Vida Kijauskaitė ir Vida 
Kašubaitė, viduryje - “Angel”. 
Neringos ir Pilėnų vasaros stovyk
la 1977 m.

Vienas iš Ak. Sk. Sąjūdžio Vy
dūno Jaunimo Fondo šventiniu 
atvirukų.

Dail. L Šimkienės kūrinys

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vydūno Jaunimo Fondo šventinis 
atvirukas.

Dail. A. Sutkuvienės kūrinys

Sesės plaukia laiveliu 1977 m. 
Clevelando vasaros stovykloje.

L Belzinskaitės nuotr.
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čiūtė, gydomas brolis - Saulius
Banionis Pilėnų ir Neringos tuntų 
vasaros stovykloje 1977 m.

R. Belzinsko nuotr.

Neringos jaunesnės sesės su 
stovyklos vadija. Kairėje - Nerin
gos tuntininkė.

ps. Gintauto Taoro nuotr.

Skautai prie piešimo lentos D sas Vanagas ir Paulius Janavičius
(kurią nuspalvino per laisvalaiki) R. Belzinsko nuotr. smarkiai dirba Pilėnų tunto vasa
vasaros stovykloj 1977 Clevelande. ros ^vykioje 1977 m-
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iš Australijos

LINKSMA, DARBŠTI, GYVA
TAUTINĖ STOVYKLA!

r Į kovą, į kovą!
Skautybės tvirtovėj v.s. A. Jakšto pieš.
Jau dega ant kuorų 
kovinga liepsna.
Tad nieko nelaukiam, 
Į Melbourną traukiam, 
Priglaudžia Tautinė 
Šešta Stovykla.

Savaime suprantam — 
Į skautišką frontą 
Netruks mums jėgų, 
Na ir noro yra. 
Skautybės mokyklon 
šeštojon stovyklon 
Štai ragina, gundo 
Širdelė tyra.

Sušąlus, be žado, 
Atbilda Čikaga,
Net byra vargšeliams 
Ledai nuo galvų — 
Va kraunasi mantą 
Ir skautai Toronto, 
Atrodo, ir anglai 
Neliksią nuo jų.

Ateina vėl žinios 
Net iš Argentinos: 
Atvyksta viens brolis 
Ir pusė sesers. 
Germanijos broliai 
Santūrūs lig šiolei, 
Atrodo, tarp savęs 
Ką nors susitars.

Ir vietiniai broliai 
Skautybės tvirtovei 
Sustiprinti šokosi 
Šonus visus. 
Ir, nieko nelaukę, 
Iš palovio traukia 
Ten daugelį metų 
Laikytus “šlipsus”.

Ir sesės, štai, formoj — 
Senon uniformon 
Mėgina įlįsti, 
Bet maža vilties — 
Meteliai, mat, ėjo 
Ir svoris didėjo, 
Atrodo, ko gero, 
Siūt naują reikės...

Iš visų pasviečių 
Skautukus sukviečia — 
Šeštojoj jau linksma, 
Malonu, smagu — 
Gandus neša vėjas, 
Kad duos ir Sydnėjus 
Ir iš Adelaidės 
Bent vienas ar du.

Karšta saulė šviečia, 
Australija kviečia, 
Kengūros tik dairos 
Iškėlę ausis — . 
Sesučių ir brolių 
Iš arti ir toli — 
Smagiau bus visiems, 
Jei didesnis būrys!
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