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SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS Rinkimuose dalyvavo 532

Jau pasibaigė pati svarbiausioji LSS Suvažia
vimo dalis — Lietuvių Skautų Sąjungos vyr. 
vadovybės organų rinkimai. Suvažiavimo dalyviai 
išreiškė savo nusistatymą, balsuodami už pasirink
tus kandidatus, o taip pat. aiškiai pasisakydami 
iškeltais Sąjungą liečiančiais klausimais.

Analizuojant rinkimų eigą, tenka pasakyti, 
kad įsitraukimas į rinkimų procesą buvo „tradici
nis“: tik 82.60% užsiregistravusių dalyvių teikėsi 
savo balsus atsiųsti. (Jau geriau, nes 1975 m. 
Suvažiavime atsakiusių buvo 76.20%.)

Žemiau pateikiama lentelė, rodanti, kiek 
kurios šakos dalyvių buvo užsiregistravę ir kiek jų 
aktyviai dalyvavo rinkimuose:

LSS Šaka Registruotų 
dalyvių

Atsiuntė 
balsus

LS Brolija 276 235
LS Seserija 288 224
Akad. Sk. Sąj. 80 73

Balsavusių atidumas nebuvo geriausias — 
nesilaikyta nustatytos balsavimo tvarkos: slapto 
balsavimo lapai prisiųsti viešo balsavimo tvarka, 
arba atvirkščiai, kai kurie viešo balsavimo lapai 

buvo įdėti į mažąjį slapto balsavimo vokelį ir 
užlipyti. Žinoma, tokie balsai, išskyrus viešo 
balsavimo lapus, remiantis Suv. Nuost. §34, buvo 
atmesti. Kiekvienas atmestas balsas yra apibūdin
tas Balsų Skačiavimo K-još protokoluose, nuro
dant atmetimo priežastis.

Nutarimų balsavimo lapus atsiuntė 487 
dalyviai. Šie visi lapai buvo užskaityti ir iš jų 
atsakymų buvo sudaryta suvestinė, kuri skelbta 
biuletenyje. Atmesti tik tie lapai, kurie buvo 
paduoti tušti, arba be pirmojo puslapio reikalauja
mų žinių ir be parašo, arba su vien neįskaitomu 
parašu. Bet tokių atmestųjų buvo nedaug. Gi 
daugumas dalyvių pasirinko lengvesnį kelią — 
visai neprisiuntė tų lapų.

Viešame balsavime dalyvavo ir jų balsai buvo 
užskaityti:

Lietuvių Skautų Brolijos ...........................219
Lietuvių Skaučių Seserijos ....................... 198
Akad. Skautų Sąjūdžio .............................. 70
Pats Suvažiavimas pasirodė atjaunėjęs: šalia 

mūsų veteranų vadovų buvo daug jaunų (18-30 
metų) dalyvių. Tai rodo Sąjungos gyvastingumą ir 
veiklos tęstinumą. Virš 200 dalyvių pagal anksty
vesnius Suvažiavimo Nuostatus šiame suvažiavime 
nebūtų galėję dalyvauti. Tikėtina, kad ateityje šis 
skaičius dar padidės, iš anksto atitinkamai 
išaiškinus naujų nuostatų prasmę.
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Susipažinkime: KETUMI SMUMfEefS

Tik sujungę idėją ir bendrą darbą, galėsim drąsiai 
pasitikti ateities metų eilę.

v.s. IRENA KERELIENĖ
LSSeser; Vyr Skautininke

Baden Powell yra pasakęs, kad anglai skautai 50 sa
vaičių ruošiasi dviejų savaičių vasaros stovyklai. 
Lietuviai skautai-tės turi budėti 52 savaites per metus.

v.s. ’SIGITAS MIKNAITIS 
LSS Tarybos Pirmininkas

Stengsimės palaikyti ir puoselėti bendradarbiavimą 
tarp Brolijos, Seserijos ir ASS, kad mūsų Sąjunga stiprė
tų kaip vieningas pajėgus vienetas, atlikdamas lietuviš
kos skautijos auklėjimo darbą mūsų jaunimui.

s.fil. VYTAUTAS VIDUGIRIS
LSB Vyr. Skautininkas p

Mano žiniomis, ASS yra vienintelis akademinio
skautavimo vienetas visame pasaulyje. Mūsų sąjūdis turi
svarbią rolę išeivijos Liet. Skautų Sąjungoje: padėti
lavinti bei brandinti vadovus, plėsti jų intelektą bei tole
ranciją, talkinti, siekiant naujų žinių lietuviškam ir
skautiškam darbui. s.fil. RAIMUNDAS STRIKAS 

ASS Vadijos Pirmininkas
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1 SKAUTYBĖ — A 
į DIDYSIS 
g ŽAIDIMAS

V.s. JUOZAS VAIŠNYS, S.J.
Ižra įvairių skautybės aptarimų. Vieni ją 

vadina auklėjimosi mokykla, kiti sako, kad tai yra 
gyvenimas po atviru dangumi, bet gal prasmin
giausia būtų ją vadinti didžiuoju žaidimu. Jaunuo
lis auklėjasi žaisdamas; kiek įmanoma, lauke, po 
atviru dangumi. Skautybės sistema yra paremta 
žaidimo metodu, bet tas žaidimas vadinamas 
didžiuoju, nes juo siekiama didis ir kilnus tikslas: 
tapti įsitikinusiu savo tikėjimo išpažinėju, uoliu 
patriotu ir visuomet pasiryžusiu padėti savo 
artimui. Skautus į vieną šeimą turi jungti broliška, 
seseriška meilė. Šią mintį išreiškia ir ketvirtasis 
skautų įstatas: „Skautas draugas savo artimui ir 
brolis kitam skautui“.

Taip, visa tai jau mums turėjo būti žinoma nuo 
pat skautavimo pradžios, kai išlaikėme egzaminus 
į trečiąjį patyrimo laipsnį ir savo gerbe pasižadė
jome tai vykdyti. Deja, kai žvelgiame į ’mūsų 
kasdieninį gyvenimą, į mūsų skautiškosios veiklos 
istoriją, kartais pamatome visai ką kita. Ne tiek čia 
norime kalbėti apie eilinius skautukus, kiek apie 
tuos, kurie jau seniai yra pasipuošę žaliais 
kaklaraiščiais ir savo garbe pasižadėję būti 
pavyzdžiu jaunesniesiems.

Kai kuriais kritškesniais atvejais, ypač rinkimų 
metu, dažnai pasirodo, kaip mes skautybės idėją 
pritaikome praktiškajam gyvenimui ir mūsų 
skautiškajai veiklai, kiek mes esame broliai ir sesės 
kitam skautui ar skautei.

Čia, išeivijoje, mūsų veikla prasidėjo jau prieš 
trisdešimt metų. Labai gerai prisimenu,* kad 
jaupačioje pradžioje yra buvę didesnių ar mažesnių 
nesantaikų net tarp mūsų lietuviškosios skautijos 
veteranų. Vyresnieji, be abejo, prisimena, kad ir 
trečioji mūsų Sąjungos šaka, šalia Brolijos ir 

Seserijos, yra atsiradusi tik iš tų nemalonių intrigų 
ir nesantaikų tarp tuometinės Sąjungos vadovybės 
ir Akademinio sąjūdžio.

Beveik kiekvienai mūsų aukščiausiosios vado
vybės rinkimai yra palikę ilgesniam laikui tam 
tikro kartėlio. Skautų organizacija nėra politinė, 
bet kai ateina rinkimai, tai kartais taip elgiamasi, 
kaip politiniuose rinkimuose, kur viena partija 
kovoja prieš kitą, dažnai nebodama nėt etikos ar 
moralės dėsnių. Gal tokia karšta tų partijų kova ir 
suprantama, nes laimėjusios partijos žmonės 
lengviau gali patekti į visokias pelningesnes vietas 
ir užsitikrinti geresnį pragyvenimą. Bet juk mūsų 
organizacijos pareigūnai jokių algų negauna, dirba 
tik iš idealizmo. Tačiau ir mūsų rinkimuose kartais 
siuntinėjami propagandos lapeliai, visokie anoni
miniai laiškeliai, raginama balsuoti už tam tikrus 
sąrašus, už tam tikrus asmenis, kritikuojant ir 
niekinant kitus kandidatus. Žinoma, reikia balsuo
tojus supažindinti su kandidatais, su jų nuopelnais 
skautybei, bet supažindinimas ir šališka, neskani 
propaganda nėra tas pats dalykas.

Kartais pasitaiko, kad baigusieji savo kaden
ciją labai nedraugiškai išleidžiami, nepripažįstant 
jiems jokių nuopelnų, neįvertinant jų darbo nei 
pastangų, o pradedantieji naują kadenciją labai 
šaltai ir kritiškai priimami, bauginantis ir kitus 
baiginant, kad jie pražudys mūsų sąjungą. Bet 
jeigu jau norime kalbėti apie grėsmę Sąjungai, tai 
turime labai gerai suprasti, kad ne tiek jai 
pavojingi mažiau ar daugiau patyrimo turintieji 
vadovai, kiek tie į viską iš tamsiosios pusės 
žiūrintieji, visus kritikuojantieji ir blogą pavyzdį 
duodantieji murmėtojai, nes jų elgesys labai toli 
nuo skautiškojo draugiškumo, broliškumo ir 
seseriškumo.

Kaip kiekvienas žaidimas, taip ir šis „didysis 
žaidimas“ turi turėti tam tikras taisykles, kurių 
žaidėjai turi laikytis. Neretai prikišama, kad šis ar 
kitas vadovas nesilaiko taisyklių, nesilaiko mūsų 
sąjungos nuostatų. Žinoma, gali taip pasitaikyti, 
bet nemanytume, jog tai daroma iš blogos valios. 
Gal tik iš neapsižiūrėjimo, nesupratimo, skirtingo 
žvilgsnio į tuos pačius dalykus. Tie, kurie tai 
pastebi, neturėtų tuoj užsipulti, jaudintis, rašyti į 
spaudą, bet stengtis su tuo asmeniu pasikalbėti, 
išsiaiškinti.

Mes per greitai su savo problemomis ir 
problemėlėmis einame į spaudą, susijaudinę 
kalbamės apie tai su visais, tik ne su tuo pačiu 
asmeniu. Tai yra pagrindinė klaida ir pagrindinė
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mūsų nesantaikų priežastis. Visi mūsų sąjungos 
vadovai čia dirba, kaip jau minėjome, iš idealizmo, 
visi stengiasi savo pareigas atlikti kaip galima 
geriau, bet ne visi vienodai galvoja, ne visi į tą patį 
dalyką vienodai žiūri. Išlyginti tuos nevienodumus 
galima tik draugiškai išsikalbant, išsiaiškinant. Tai 
neįmanoma atlikti pasisakymais spaudoje ar 
biuleteniuose. Sunku išsiaiškinti ir laiškais. Ge
rbusia stengtis susitikti akis į akį. Tada būtų daug 
lengviau vienas kitą suprasti ir įsitikinti, kad visų 
yra gera valia, geros intencijos, tas pats tikslas, tik 
gal priemonės tikslui siekti šiek tiek skirtingos.

Dialogas, kurio reikalingumą taip ,abai 
pabrėžė IF Vatikano susirinkimas, reikalingas 
visiems, drauge dirbantiems kokioje nors organi
zacijoje. Jis labai reikalingas ir mums, vdovams, 
jeigu norime gražiai žaisti tą didįjį žaidimą, 
siekiant padaryti kitus laimingus ir patiems patirti 
džiaugsmo, malonumo ir laimės.

Neieškokime, anot Šv. Rašto, krislo kito 
akyje, bet objektyviai pažvelkime į jo veiklą, į jo 
pastangas, o tikrai tada pamatysime daug gerų 
savybių ir geros valios kiekviename savo brolyje, 
kiekvienoje sesėje.

KAI KURIOS BALSUOTOJŲ MINTYS
Išeivijoje su lietuvių kilmės jaunimu vis 

sunkiau susikalbėti lietuviškai, nors čia niekas 
lietuvių už lietuviškumą ir lietuvių kalbos vartoji
mą nebaudžia, nepersekioja. Sako, tuo kaltos 
šeimos, mokykla, visuomenė ir 1.1. Tačiau tai nei 
kiek neatpalaiduoja LSS nuo pareigos sustiprinti 
ir realiai rūpintis mūsų jaunimo, mūsų skautų, 
skaučių lietuviškumu.

LSS Taryba turėtų parengti lietuviškumui 
išlaikyti papildomų priemonių gaires. Reikėtų 
įvesti platesnę lietuviškumo, lietuvių kalbos mokė
jimo, Lietuvos ir lietuvių istorijos, kultūros 
pažinimo programą. Reikėtų įvesti lietuviškumo 
patyrimo „laipsnius“, ženklus, — nevengiant nešt 
didesnės tos programos gradacijos. Prie to darbo 
turėtų būti pritraukti skautų tėvai ir mokytojai.

v.s. J. Damauskas
^3 ūsų jaunajai kartai nėra lengva išmokti 

lietuvių kalbą, ypač jei ir tėvai nesistengia jos 
mokyti su dideliu užsispyrimu šeimoje. Lietuviškos 
mokyklos atlieka milžinišką darbą tautybės išlai
kyme. Lietuviai skautai prisideda su nemažiau 
reikšmingu įnašu. Vadovai privalo įskiepyti jauni
mui supratimą, kad savosios kalbos išlaikymas yra 
jaunimo asmeniškos garbės ir tautos gyvybės 
reikalas. Todėl lietuvių skautų veikime yra 
nepaprastai svarbus vadovų įsisąmoninimas ir 
pasiaukojimas dirbti — kovoti — nepasiduoti, kad 
mūsų didinga, sena ir graži kalba skambėtų 
skautiško jaunimo lūpose.

v.s. S. Miknaitis

J rod o, kad dar nėra per vėlu liet, skautijai 
sukrusti ir, bent kaip at-kų Dainavos, nuosavą 
stovyklą įsirengti. Reiktų ją kurti su idėja, kad 
eventualiai pasikeitus padėčiai, stovyklos vertė 
galima būtų pervesti į Lietuvą, ten moderniai 
stovyklai įrengti. Tokia Lietuvos ateičiai vertybių 
kaupimo nekilnojamo turto formoje idėja, kaip 
labai realus ir kilnus tikslas, 'galėtų patraukti 
idealistų aukas, nes tikrai yra žmonių, kurie 
dairosi, kaip vertingai savo sutaupąs panaudoti.

v.s. J. Kuprionis

Nutikdamas sudaugumos dalyvių nuomone, 
kviečiu struktūros keitimo proponentus pažvelgti 
toliau už savo rajono ribų ir paieškoti, kaip 
Vaižgantas ieškojo lietuvių literatūroje, deimančiu
kų, ir jų rasite.

Ne nauji statutų paragrafai apsprendžia mūsų 
veiklą vieneuose ir Sąjungos gerovę, bet mūsų 
pačių sugyvenimas. Jei nustosime vieni kitiems 
nurodinėti mūsų silpnybes ir negeroves, o pasi
ryšime kovoti su jomis, jei užmegsime broliškai- 
seserišką dialogą ir neleisime jam nutrūkti, tada tik 
pasijusime tos didžiulės šeimos nariais, ir visi 
vaidai iš mūsų tarpo išnyks!

v.s.fil. Vai. Varnas

Skautas, -ė namuose, visuose lietuviškuose 

susibūrimuose ir tarpusavyje vartoja tik lietuvių 
kalbą.

Visi skautai privalo lankyti lituanistines 
mokyklas, arba šių mokyklų programas išeina
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namie. Tėvynės Dukros ar Sūnaus žymenys turėtų 
būti skiriami tik gerai mokantiems lietuvių kalbų, 
istoriją, geografiją, perskaičiusiems bent 15 lietuvi
škų knygų, aktyviai dalyvaujantiems lietuviškoje 
veikloje.

v.s. J. Budrienė 

gu jaunimu dirbu nuo savo jaunystės ir jaučiu, 
kad jį gerai pažįstu. Todėl prašau visų vadovų 
užmiršti ginčus ir su broliška-seseriška meile dirbti 
skautišką darbą. Tik toks skautiškas vadovavimas 
atneš vidinio džiaugsmo, o ne nusivylimo ir 
skausmo. Dirbdami galime suklysti, bet ir tokiais 
atvejais tinkamai supraskime vieni kitus su tikra 
skautiška meile ir atlaidumu.

Atkreipkime dėmesį į jaunesnių sesių ir brolių 
skautišką ir lietuvišką auklėjimą. Nesivelkime į 
bereikalingus ginčus, kurie reikalauja daugybės 
raštų ir užima daug brangaus laiko. Skirkime šį 
laiką geresnės skautiškos veiklos planavimui ir jo 
realizavimui.

s. fil. VI. Pažiūra

,Ass nariai ir visi skautininkai, -ės turėtų 
prenumeruoti bent vieną lietuvių, kultūrinį— 
intelektualinį žurnalą („Aidus“ abra „Metmenis“).

ASS narius įpareigoja šaunus akademikų 
vardas, o skautininkus, -es — svarbios auklėtojų 
pareigos.

v.s. J. Gimbutas

IŠRINKTIEJI Į AUKŠČIAUSIĄ 
VADOVYBĘ

LSS Garbės Teismo nariai:
v.s. Antanas BOBELIS
v.s. fil. Halina PLAUŠINAITIENĖ
v.s. Alfonsas SAMUŠIS

Suvažiavimo Prezidiumas, peržiūrėjęs ir 
patvirtinęs Balsų Skaičiavimo K-jos pateiktus 
rinkimų duomenisir protokolus ir remdamasis 
Suv. Nuostatų §§43 ir 46, skelbia išrinktųjų LSS 
vyr. vadovybės narių sąrašą:

A. Bendrosios Sueigos išrinktieji
LSS Tarybos nariai:

V.S. Česlovas KILIULIS
v .s. fil. Sigitas MIKNAITIS
v.s. Lile MILUKIENĖ
v.s. Alė NAMIKIENĖ
v.s. Antanas SAULAITIS
v.s. -eslovas SENKEVIČIUS

LSS Tarybos kandidatai:

A. Bendrosios Sueigos išrinktieji
LSS Tarybos nariai:

v.s. Česlovas KILIULIS
v.s. fil. Sigitas MIKNAITIS
v.s. Lilė MILUKIENĖ
v.s. Alė NAMIKIENĖ
v.s. Antanas SAULAITIS
v.s. Česlovas SENKEVIČIUS

LSS Tarybos kandidatai:
s. Irena ŠERNAITĖ-MIKLEJOHN 
v.s'. Malvina JONIKIENĖ
v.s. Nijolė UŽUBALIENĖ

LSS Garbės Teismo kandida
tai:
v.s. fil. Sofija STATKIENĖ 
ps. fil. Nijolė REMEIKIENĖ

LSS Kontrolės Komisijos nariai: 
j.v.s. fil. Bronius JUODELIS 
v.s. fil. Marija ROČKUV1ENĖ 
v.s. fil. Vaclovas TALLAT-KELPŠA

B. Lietuvių Skautų Brolijos Sueigos išrinktieji
LSS Tarybos nariai:

v.s. fil. Balys BARKUS 
v.s. fil. Petras MOLIS 
v.s. fil. Kostas NENORTAS 
s. fil. Gintaras PLAČAS

LSS Tarybos kandidatai:
s. Bronius NEMICKAS 
s. fil.Romas RUPINSKAS 
s. Romas PAKALNIS

LS Brolijos Vyr. Sktn. ir Vyr.
Sktn. Pavad.:
s. fil. Vytautas VIDUGIRIS ir
s. fil. Kazys MATONIS

LS Brolijos Garbės Gynėjas:
v.s. Vaclovas NENORTAS
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C. Lietuvių Skaučių Seserijos Sueigos išrinkto
sios

LSS Tarybos narės:
v.s. fil. Gilanda MATONIENĖ
ps. Pajauta PULLINEN 
s. Danutė SURDĖNIENĖ
v.s. fil. Irena VILKIENĖ

LSS Tarybos kandidatės:
s. Laima LUNECKIENĖ
s. Giedrė STANKŪNIENĖ
S. Danutė KERŠIENĖ

LS Seserijos Vyr. Sktn. ir Vyr. Sktn. Pavad.rv- 
.s. Irena KERELIENĖ ir

v.s. Janina MIKUTAITIENĖ

LS Seserijos Garbės Gynėja:
v.s. Marija VASILIAUSKIENĖ

D. Akademinio Skautų Sąjūdžio Sueigos iš
rinktieji

LSS Tarybos nariai:
v.s. fil. Danutė EIDUKIENĖ
s. fil. Vytautas GERMANAS
ps. fil. Mindaugas GRIAUZDĖ
ps. fil. Kęstutis JĖClUS

LSS Tarybos kandidatai:
v.s. fil. Liūtas GRINIUS
v.s. fil. Raminta MOLIENĖ
ps. fil. Edvardas ZABARSKAS

Akad. Skautų Sąj. Vadijos
Pirm, ir Pirm. Pavad.:
s. fil. Raimundas STRIKAS ir 
ps.t.n. rūta PAUPERIENĖ

Akad. Skautų Sąj. Garbės Gynėjas:
v.s, fil. Edmundas KORZONAS

E. LSS Rajonų Vadovų Sueigos išrinktieji
LSS rajonų vadai:

Australijos 
Europos 
Kanados 
JAV Atlanto

v.s. Bronius ŽALYS
v.s. Jaras ALKIS
v.s. Vytautas SKRINSKAS 
s. Mykolas BANEVIČIUS

JAV Vidurio v.s. Zigmas JAUNIUS
JAV Ramiojo Vandenyno v.s. fil. Eugenijus VILKAS

1978 m. vasario 8 d.

Suvažiavimo Prezidiumas, remdamasis LSS 
Tarybos, LSS Garbės Teismo ir LSS Kontrolės 
Komisijos pirmininkų rinkimų duomenimis, skel
bia, kad 1979-1981 metų kadencijai yra išrinkti:

LSS Tarybos Pirmininku — 
v.s. fil. Sigitas MIKNAITIS

LSS Garbės Teismo Pirmininku — 
v.s. Antanas BOBELIS

LSS Kontrolės Komisijos Pirmininku — 
v.s. fil. Vaclovas TALLAT-KELPŠA

Suvažiavimą Prezidiumas sveikina išrinktuo
sius mūsų Sąjungos pagrindinių institucijų pirmi
ninkus ir linki jiems ištvermės jų ateities darbuose.

Prezidiumas, atlikęs savo pagrindinį darbą, 
dabar kviečia LSS Tarybos Pirmininką, LSS 
Garbės Teismo Pirmininką, LSS Kontrolės Komi
sijos Pirmininką, LSB Vyr. Skautininką, LSS Vyr. 
Skautininkę, ASS Vadijos Pirmininką ir šakų 
Garbės Gynėjus, nusistovėjusia tvarka, perimti ir 
pradėti eiti pareigas.

. Suvažiavimo Prezidiumo įgaliotas skelbiu 
aukščiau minėtus nutarimus.

Budžiu!

v.s. fil- Valentinas Varnas, 
LSS Suvažiavimo Prezidiumo 

Pirmininkas

Los Angeles, Calif.
1979 m. kovo 7 d.
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Kovas

mėnuo
®%ai šis SkautųAido numeris 

pasieks Jūsų namus - kovo mėnuo 
jaubus praeityje, pavasario sueigos 
ir iškylos pakeitusios žiemos 
darbus,vasaros stovykla prieš akis.

Kai lietuviškos skautybės dar
bas vyksta per visus metus, taip ir 
savuoju Fondu raginu rūpintis be 
pertraukos.

Nuosavo fondo idėją pirmą kart 
iškėlė v.s. V. Skrinskas (dabartinis 
Kanados r. Vadas) 1967 m. 
bendrojoj Kongresinėj sueigoj Chi- 
cagoje. Džiugu, kad ta sėkla krito į 
gerą dirvą. Lietuviškosios Skauty
bės Fondas po pirmojo pasiūlymo 
buvo įsteigtas 1975 m. v.s. A Saulai- 
čio ir tuometinės LSS Tarybos pas
tangomis. Energingo Fondo Pirmi
ninko v.s. č. Kiliulio dėka Fondai 
smarkiai auga ir lietuviškajai skau- 
tybei neša gražių vaisių.

Visi vienetai turėtų būti Fonde 
nariais.

v.s. S. Miknaitis
LSS Tarybos Pirmininkas

v.s. VLADAS BACEVIČIUS, veik
lusis LSF atstovas Clevelande

s. JONAS ASMINAS, Fondo ir De
troito liet, skautijos nenuilstantis 
darbuotojas

ps. DALIA JAKIENĖ, energingai 
atstovaujanti LS Fondui Philadel- 
vhijoje.

s. KAZYS MATONIS, LSF atstovas 
New Jersey ir naujai išrinktas 
Brolijos VSP

Lapė
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KAZYS VAITKEVIČIUS

Kūčių dieną sušauktasis žirgų skilties po
sėdis aptarti kai kurių šventinių gerųjų dar
belių pasibaigė. Skiltininkas Algimantas pa
skubom palinkėjo visiems linksmų švenčių, 
dar kažką sumurmėjo, ir skilties skautai grei
tai išsibėgiojo.

Jurgutis, stebėdamasis savo draugų ne
įprastu skubėjimu, taip pat jau pasuko durų 
link, kai staiga išgirdo skiltininko balsą:

— Jurgi!
— Klausau, — atsakė berniukas, grįžda

mas ir prieidamas prie jo.
— Ar tu galėtum atlikti man mažą pa

tarnavimą?
— Visuomet, — klusniai atsakė šis.
— Tėvelis man liepė nuvežti laišką vie

nam jo pažįstamam. Kaip tyčia, šiandien turiu 
tiek daug reikalų, kad jie sulaikys mane iki 
vėlaus vakaro. Būk toks geras ir nuvežk jį, 
štai, šiuo voke užrašytu adresu.

— Gerai, aš nunešiu.
— Nuveši, ne nuneši. Adresatas gyvena 

gana toli nuo čia. štai pinigai autobusui!
— Skautas yra taupus, — šypteli berniu

kas. — Aš nunešiu.
— Taip, skautas yra taupus, bet koks čia 

bus taupumas, jeigu tu puspadžių nuplėš! dau
giau, negu tie keli centai už autobusą, — ne
kantraudamas atsako Algimantas ir įbruka 
jam pinigus ir laišką į saują.

— Dėkui, — linkteli galva berniukas.
— Per daug neskubėk. Jeigu laišką net ir 

po kelių' valandų neveši, vis tiek bus gerai. Ar 

kitokių reikalų neturi mieste?
— Motulė prašė grįžtant iš sueigos nu

pirkti duonos.
— Gali pirmiausia apsipirkti, nes grįž

tant gali būti jau ir krautuvės uždarytos. Na, 
dabar eik. Ir aš skubu. Iki pasimatymo, — pa
slaptingai šypteli skiltininkas ir, pasukęs į du
ris, išeina.

Atsargiai įsidėjęs laišką į kišenę ir suspau
dęs rankoje skiltininko duotuosius pinigus, 
neskubėdamas Jurgutis taip pat išeina. Lau
ke jau buvo sutemę, ir gatvės apšviestos. Ty
liai snigo, ir snaigės, neblaškomos nė mažiau
sio vėjelio, lėtai, kaip pūkeliai, leidosi žemyn, 
baltai apklodamos ne tik žemę, bet ir skuban
čių žmonių galvas ir pečius. O žmonės nepa
prastai šį vakarą skubėjo: varstė krautuvių 
duris ir nešėsi įvairiausio dydžio paketėlius. 
Krautuvių vitrinos, gausiai apšviestos įvairia
spalviais žiburėliais, net lūžo nuo gėrybių. 
Jurgutis sustoja prie didelės maisto krautuvės 
lango. Ak, ir ko čia nėra! Dideli rūkyti kum
piai, lašinių paltys, įvairiausių-rūšių .dešros, 
kiaušiniai ir įvairiaspalvėmis etiketėmis ap
lipdytos konservų dėžutės. Jurgutis nejučio
mis nuryja seilę ir sunkiai atsidūsta. Kokie 
laimingi turėtų būti tie žmonės, kurie turi tiek 
daug pinigų šioms gėrybėms pirkti. Kokios 
linksmos ir sočios jiems bus šventės! Jurgutis 
nuskrenda mintimis į vargingą mažą kamba
rėlį, kuriame jis su motule gyvena. Ten šalta 
ir tamsu, šiandien ten tikrai nežibės kalėdinė 
eglutė ir kūčių stalo nebus, štai, motulė davė 
keletą pinigėlių duonos nupirkti, ir tai bus vis
kas, ką juodu turės kūčioms.

Jurgutis prisimena, kad ir jie kūčioms-tu
rėdavo skanių valgių, motulė net raudono 
spanguolių kisieliaus visuomet išvirdavo, kai 
dar buvo gyvas tėvelis. Ak, tas kisielius! Jur
gutis taip jį mėgdavo, kad nuo kitų valgių net 
atsisakydavo, taupydamas vietą. Bet tėvukas 
mirė, ir skurdas atėjo į jų kambarėlį. Motulė 
vertėsi skalbimu, bet uždarbis buvo toks ma
žas, kad tik duonos gabaliukas, viena kita bul
vė, retkarčiais silkė — tai ir viskas, ką juodu 
turėdavo pietums. Tiesa, motulė buvo pažadė
jusi jam, kad šioms kūčioms jie turės span
guolių kisieliaus, bet ir vėl nelaimė: motulė 
susižeidė ranką, ir štai jau dvi savaitės, kaip ji 
'negali skalbti. Sutaupęs per tą ligos laiką, at
rodo, išsibaigė, tai, greičiausia, ir silkės kūčiom 
nebus.
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Jurgutis sunkiai atsidūsta ir atsargiai pa
liečia kišenėj gulinčius į skuduriuką įvyniotus 
pinigus, kuriuos motulė davė duonai pirkti. Ką 
gi, reikėtų dabar nupirkti, galvoja vaikas. Vė
liau gali ir krautuves uždaryti, o tuomet ir 
duonos kūčioms nebus.

Dar kartą pažvelgęs į viliojantį langą su 
dešrom ir kumpiais, lėtai pasuka į kepyklos 
pusę. Prie kepyklos durų staiga sustoja ir va
landėlę kišenėje pirštais spaudžia skiltininko 
duotąjį pinigėlį. Jis galėtų ir pėsčias nueiti. 
Jis gerai žino tą gatvę, kuri nėra ypač toli. Ge
ras pusvalandis pėstute, ir, štai, tie keli cen
tai liktų jam. Aišku, už juos nusipirktų cuk
rum apibarstytą pyragaitį. Pusę atiduotų mo
tulei, o kitą pusę pats suvalgytų. Jis labai 
mėgsta tas bandeles—tai tikras skanumynas! 
Bet ne, geriau motulei visą atiduotų, nes ji ser
ga, o jam užtektų ir duonos. Taip, jis būtinai 
nusipirks bandelę. Jau buvo beveriąs kepyklos 
duris, kai staiga jo širdelėn lyg peiliu kas būtų 
dūręs. Argi jis gerai padarys, išleisdamas sve
timus pinigus bandelei pirkti?- Juk tai skilti
ninko pinigai, ir jam buvo duota kelionei au
tobusu apmokėti. Kaip’ gi jis gali svetimus pi
nigus išleisti ne tam, kam jie buvo skirti? Bet 
išdavikiška mintis ramina jį: juk laišką jis vis 
tiek įteiks adresatui, o skiltininkas net ir ne
žinos, ar jis tuos pinigus bilietui, ar cukrinei 
bandelei išleido. Ak, kaip tik tos bandelės iš
statytos lange! Veltui sąžinės balsas dar jam 
priekaištavo, kad negerai daro, kad jis yra ta
rytum vagis, kuris ima svetimus pinigus, bet 
alkanas vaikas jau vėrė kepyklos duris.

Išėjęs iš kepyklos su duona ir bandele ki
šenėje, pasuko į didžiąją gatvę ir sparčiu 
žingsniu nuėjo. Dabar reikėjo skubėti su laiš
ku, nes per daug susivėlinęs motulei padarys 
rūpesčio. Vis dar snigo, ir skubėti apsnigtais 
šaligatviais nebuvo lengva, ypač dar rankoje 
laikant nepatogų duonos kepaliuką. Bet vis
kas tai būtų vieni niekai, jei ne tas sąžinės 
balsas, kuris įkyriai kaip kirminas vėl pra
dėjo graužti, kad blogai padarė, išleidęs skil
tininko pinigus ne tam, kam jie buvo skirti. 
Bet juk tie pinigai buvo jo, mėgino ginčytis su 
savo sąžine berniukas. Skiltininkas juos jam 
atidavė, ir niekam neturėtų būti svarbu, kaip 
jis juos sunaudojo. Svarbu, kad jis pavestąjį 
uždavinį atliks — laišką adresatui nuneš.- Et, 
kvailystė! Ir kam jis dar galvoja apie tai? Be 
to, bandelė jau kišenėje, ir negi grįši dabar at
gal į kepyklą ir pasakysi pardavėjui: štai ban

delė— grąžinkite man pinigus. Be abejo, ši
toks dalykas negražus. Kas padaryta — pada
ryta. Verčiau jis galvos apie ką kita. Keisti 
jam pasirodė šiandien posėdžio metu jo skil
ties skautai. Nors jie ir nuoširdūs, kaip pa
prastai, bet Jurgučiui atrodė, kad jie kažką 
slepia nuo jo. Bet ką? A, gal būt, štai ką: skil
tininkas prieš keletą dienų sakė, kad Kalė
doms jam tėvelis pažadėjo nupirkti/dideles 
gražias roges ir kad skiltis kurią nors dieną to
mis rogutėmis atliks iškylą į užmiestį. Grei
čiausia, jie susitarė Kalėdų, metu atlikti tą iš
kylą ir jo nepakvietė. Bet ne, tai negali būti! 
Nei skiltininkas, nei kiti skilties skautai taip 
su juo niekuomet nepasielgtų. Jis jautėsi tar
pe jų, kaip tikras brolis, ir jų nuoširdumu ne
suabejojo. Be to, gėda Jurgučiui pasidarė, kad 
jis štai įtarė juos.

Jurgutis beskubėdamas jau ir apšilo. Ta
čiau štai jau netoli jam reikalingoji gatvė. Jis 
išsiima laišką, žvilgteli į voką ir greitai suran
da adresato namą. Paskambinus duris atidaro 
gražiai apsirengęs vyriškis, kuris, paėmęs iš 
Jurgučio laišką, draugiškai sako:

— Kaip tik laiku, širdingai dėkui tau, 
skaute. Bet tau už vargą priklauso štai šitas,— 
tai taręs, išsitraukia iš kišenės didelį sidabrinį 
pinigą ir duoda Jurgučiui.

O, Viešpatie! Vaiko širdis sudreba, šitiek 
pinigo! Kokios būtų kūčios! Už juos jis galėtų 
nusipirkti ne tik silkių, bet dar ir šio to geres
nio., Jau buvo betiesiąs ranką paimti pinigui, 
kai staiga prisiminė, kad jis dėvi skautišką 
uniformą, jau senokai jam skiltininko dova- 
notfe-jr kad jis yra ne šiaip paprastas berniu
kas, bet skautas, ištikimas skautiškiems įsta
tams ir pareigoms. Jo ranka pamažu pakilo, 
bet ne pinigo paimti, o skautiškam saliutui.

— Dėkui, pone! Esu skautas ir už patar
navimus pinigų neimu, — mandagiai atsako 
ir, apsisukdamas eiti, dar priduria: — Links
mų švenčių jums, pone!

— Linksmų švenčių ir tau, mielasis skau
te, — atsako vyriškis ir, tarytum susigėdęs ir 
nežinodamas, ką daryti su pinigu, varto jį 
saujoj.

Jurgutis, išėjęs į gatvę, dar kartą atsisuka 
į tarpduryje vis dar tebestovintį vyriškį, drau
giškai šypteli jam ir pasuka už kampo. Ir stai
ga jis pajunta gailestį ir pyktį. Ir kodėl jis ne
paėmė to pinigo? Kodėl? Kvailys! Juk. štai, 
krautuvės dar atidarytos, ir jis būtų spėjęs šio 
to nusipirkti kūčioms. Ir motulė ir jis būtų so
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tūs šį vakarą, jeigu ne jo kvailumas, atsisa
kant šitiek pinigo. Bet jautri berniuko sąžinė 
ramina jį: o vis dėlto tu labai gražiai pasielgei, 
kaip dera geram skautui. Juk tu esi skautas, 
dėvi skautišką uniformą ir negali pasielgti, 
kaip paprasčiausias gatvės berniukas, už kiek
vieną patarnavimą imdamas pinigus. Jurgutis 
šypteli — jis pasielgė šiuo atveju gerai. Bet 
staiga ir vėl prisimena bandelei išleistuosius 
skiltininko pinigus, ir jo veidas vėl apsiniau
kia. Ak, vienur žmogus darai gera, kitur su
klysti ir padarai bloga. Kaip sunku gyvenime 
išvengti klaidų! Pagaliau Jurgutis širdyje nu
taria, kad skiltininkui jis atvirai prisipažins ir 
atsiprašys jį, kai tik pamatys.

Staiga jo dėmesį patraukia nuošaliai šali
gatvyje tupintis mažas, suskurdęs ir drebantis 
nuo šalčio šunelis.

Vargšelis, pagalvoja berniukas ir sustojęs 
valandėlę stebi jį.

šuniukas pakelia snukutį ir drebėdamas 
žiūri į vaiką, lyg užuojautos laukdamas. Aišku, 
jis alkanas, pagalvoja Jurgutis, ir staiga jam 
šauna išganinga mintis. Pyragaitis! Už sveti
mus pinigus pirktasis pyragaitis! Jis atiduos 
jį alkanam šuniukui, Ir jo sąžinė bus rami. Ar
gi tai ne gražus darbas: laiško gavėją pasiekti 
pėsčiom, o dėl to sutaupytuosius pinigus iš
leisti pašerti alkanam gyvulėliui?! Puiki min
tis! Jis greit išsiima iš kišenės pyragaitį, išvy
nioja iš popieriuko ir, pažvelgęs į jį, nuryja 
seilę. Ak, kaip skaniai jis kvepia! Gal atsikąsti 
kąsnelį, tik vieną mažą kąsnelį... Bet greit su
sivaldo ir, tiesdamas pyragaitį šuniukui, sako:

— Imk, juk tu alkanas.
šuniukas pavizgina uodega, pakelia 

vieną pirmutinę kojelę ir, visu kūneliu drebė
damas, žiūri į vaiką. Jurgutis pamažu prieina 
prie jo ir pakiša pyragaitį prie snukučio, šu
niukas godžiai griebia pyragaitį, greitai su
ėda ir, pakėlęs galvutę į vaiką, vėl vizgina uo
dega ir tyliai cypia.

- — Ak, tu, šelmi, — šypsosi vaikas. — No
rėtum dar vieno?.. Deja, kito neturiu. Ir aš, va, 
tik duonos namo teslnešu. Labanaktis, šuneli!

Jurgutis nuskuba gatve, nes jau vėlus lai
kas. Jau ir krautuves pradeda uždarinėti, ir 
žmonių gatvėse maža bematyti. Greičiausia, ir 
motulė jau nekantrauja nesulaukdama jo. 
Bespartindamas žingsnius, staiga jis junta, 
kad kažkas jį seka. Atsisuka, ir jo akys susi
duria su akimis vargšo šuniuko, kuris tuoj pat 
linksmai suvizgina uodega. Vaikas šypteli. 

Aišku, šuniukui vienos bandelės buvo maža. 
Jis vis dar alkanas, žinoma, galėtų dar at
laužti gabaliuką duonos, šiaip ar taip, šuniu
kas liks gatvėje per naktį. O juk tai baisu! Ir 
šaltis didėja. Nesvyruodamas Jurgutis tuojau 
pat atlaužia duonos gabaliuką ir paduoda šu
niukui, kuris greitai praryja.

— O dabar eik sau, — varo jį vaikas. — 
Eik, nes aš negaliu tau niekuo daugiau padėti.

šuniukas varomas pabėgėja, bet, Jurgu- 
čiui pradėjus eiti, vėl seka jį. Dar kelis kartus 
Jurgutis pavaro jį, dar duoda duonos gabaliu
ką, bet šuniukas nepalieka jo. O, Dieve, ką da
ryti? Juk jis negali jo parsivesti į namus. Ką 
motulė pasakys?! O, be to, gal šuniukas turi 
namus, ir ten nerimaus dėl jo dingimo. Būti
nai jis turi atsikratyti šuniuku. Užgauti jo ne
norėtų, bet ką daryti? Kitos išeities nėra, kaip 
skaudžiai suduoti šuniukui, ir, be abejo, jis 
tuomet nubėgs į namus. Jurgutis pasilenkia ir 
užsimoja kumščiuku smūgiui. Bet šuniukas 
nebijo ir, maloniomis akimis žiūrėdamas į vai
ką. draugiškai vizgina uodega. Berniuko ranka 
pakimba ore. O, ne, jis neturi užgauti šuniuko. 
Jis toks mažas, suvargęs, dreba. Kaip bus, taip 
bus. Mama gal pasibars, bet šuniukui leis per
nakvoti kamputyje, o rytoj" jis pamėgins su
rasti šuniuko savininką. Jis švelniai paglosto 
šuniuko galvą, pakyla ir, jau nebevarydamas 
šuniuko nuo savęs, skuba į namus, šunelis, ta
rytum supratęs Jurgučio mintis, drąsiai bėga 
šalia jo, kartais pakeldamas į jį akis ir paviz
gindamas uodega.

Pagaliau Jurgutis įsuka į nuošalią gatvelę 
ir prieina savo namus. Įėjęs į kiemelį, berniu
kas valandėlei sustoja, šuniukas tuoj atsitu
pia prie Jo kojų ir klausiamai pasižiūri jam į 
akis.

Nors jo kambarėlio langas ir užtiestas, bet 
pro užuolaidas veržiasi šviesa. Greičiausia, 
motulė gavo pasiskolinti žvakių, pagalvoja 
berniukas, žinoma, reikės aiškintis dėl šune
lio, bet Jurgutis žino, kad motulė jam visuo
met buvo labai gera, todėl ir šį kartą per daug 
nesibars.

Pamažu atidaro duris ir pirma įleidžia 
šuniuką. Tai, ką jis pamato, jam atrodo lyg 
sapnas. Kambarys šiltai prikūrentas ir ap
šviestas didelės lempos. Kampe stovi nedidelė 
graži eglutė, apkabinėta blizgučiais ir degan
čiom žvakutėm, o prie jos — keletas paketėlių. 
Stalas užtiestas balta staltiese ir apkrautas 
įvairiais kūčių valgiais, šalia stalo stovi šyp-
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santi jo motulė, o prie jos visi žirgų skilties 
skautai su skiltininku Algimantu priekyje. 
Jurgutis žiūri išplėstomis akimis ir pats sau 
netiki. Taip, jis, tikriausia, sapnuoja. Pamažu 
kelia ranką prie ausies ir-žnybia. Skauda. Ne, 
tai ne sapnas.Tuo metu skiltininkas šypsoda
mas prieina prie jo.

— Tu truputį susivėlinai, Jurgi. Mes jau 
pradėjom rūpintis, ar tik' neatsitiko kas nors 
bloga tau kelyje. Gal tu pėsčias nešei mano 
laišką?

— Taip, broli skiltininke, — sumišęs sako 
Jurgutis. — Nešiau pėsčias, o už pinigus, ku
riuos gavau iš tavęs, nusipirkau pyragėlį ir su- 
šėriau, štai, šitam paklydusiam ir alkanam šu
neliui.

Ir atvirai ir nuoširdžiai išpasakojo jis vis
ką: savo blogą elgesį, sąžinės graužimą ir abe
jones ir pagaliau paprašė skiltininką atleisti 
jam.

— Tu esi puikus skautas, broli Jurgi, — 
susijaudinęs taria skiltininkas. — Mes norė
jome tave nustebinti savo broliškumu, bet iš
ėjo atvirkščiai: tu mus daugiau nustebinai sa
vo gražiu skautišku elgesiu.

Staiga Jurgutis pasijunta apsuptas savo 
skilties brolių, kurių kiekvienas spaudžia jo 
kairę ir, vienas kitą pertraukdami, pasakoja 
jam, kaip jie norėjo jam padaryti staigmeną, 
kaip jie pirko eglutę, kaip nešė ją čia, kaip jis 
su Algimanto tėvelio žinia buvo tyčia pasiųs
tas nunešti laiško, kad būtų laiko paruošti kū- 
čias, ir kaip į tą sąmokslą buvo įtraukti visos 
skilties skautų tėvai, kurie atsiuntė kūčių val
gių ir dovanų.

Jurgutis, sujaudintas savo skilties brolių 
nuoširdumu, nežymiai nori nubraukti ištryš
kusią ašarėlę, bet ji išdavikiškai nurieda jo 
skruosteliu. Skiltininkas tai pamato.

— Rytoj išsikalbėsim, nes dabar laiko nė
ra, — sako jis skautams ir kreipiasi į Jurgutį. 
— Jurgi, mes tik trumpai pabūsim su tavim. 
Norim pasidalyti su tavim ir tavo motule plot- 
keliu, palinkėti judviem lafrningų švenčių ir 
skubėti į namus, nes ir mūsų laukia tėvai su 
kūčiomis.

Berniukai apstoja Jurgučio motiną, kuri, 
ašarotomis akimis, sveikąja ranka ima nuo 
lėkštelės plotkelį ir sukalba kalėdinę maldelę. 
Po to jie atsilaužia po gabalėlį ir tyliai susi
kaupę suvalgo.

Sujaudintas savo skilties brolių gerumo, 
Jurgutis valdosi, bet ir vėl jo akys pasrūva 
džiaugsmo ašarėlėm. Pamatęs tai, jauniausia

sis skilties skautas Juozukas prieina prie Jur
gučio ir, padėjęs ranką ant jo peties, sako:

— Nusišluostyk ašaras, Jurguti, juk mes 
esame broliai.

— Taip, Juozuk, mes esame broliai, bet 
jūs esate tokie geri man, kad aš nežinau nei 
kaip jums padėkoti, — virpančiu balsu sako 
Jurgutis ir staiga apkabina Juozuką ir pabu
čiuoja.

Po valandėlės berniukai rengiasi išeiti ir 
atsisveikina.

— Bet mes pamiršome’šuniuką, — staiga 
prisimena skiltininkas, ir visų akys nukrypsta 
į kamputyje atsigulusį ir budriai juos akimis 
sekantį šuniuką.

— Tikrai, mes pamiršome šuniuką, — 
šūkteli Juozukas ir eina paglostyti jo.

Atšilęs ir paglostytas šuniukas pašoka iš 
kampučio ir linksmai šokinėja tarp berniukų, 
šelmiškai kraipydamas galvutę ir iš džiaugs
mo net sulodamas. Berniukai kurį laiką žai
džia su juo. Pavergti šuniuko draugiškumo, 
pagaliau klausiamai pasižiūri į skiltininką.

— Padarysim štai kaip,—po valandėlės sa
ko skiltininkas. — Jei šuniuko savininkas ne
atsiras, jis liks mūsų skilties nuosavybe. Kaip 
jį išlaikyti ir kitus su tuo susijusius dalykus 
aptarsime artimiausiam savo skilties po
sėdyje.

— Valio, — kaip susitarę rikteli visi, o 
Juozukas iš džiaugsmo net pašoka ir, pribėgęs 
prie šuniuko, pakrato jo kojelę, tarytum visų 
vardu pasveikindamas jį, skilties narį. Ber
niukai ploja ir dar kartą sušunka: Valio!

— Rytoj 1 vai., — vėl sako skiltininkas, — 
visi'renkamės pas mane ir darom iškylą į už
miestį mano naujom rogutėm, žiūrėk, Jųrgu- 
ti, nepavėluok ir šuniuką atsivesk, o kad jis 
buvo rastas, tai aš pats pranešiu policijai.

— Aš ir šuniukas būsime laiku, broli skil
tininke, — šypsodamasis ir laimingas atsako 
Jurgutis.

Likę vieni su motule, jie susėda už stalo, 
ir tik dabar Jurgutis pajunta baisų, neper
maldaujamą alkį. O ant stalo tiek daug visko: 
ir baltos duonos, ir keptos žuvies, ir marinuotų 
silkių, o viduryje didelis dubuo.gražaus rau
dono kisieliaus.

Bet staiga berniuko žvilgsnis užkliūva už 
tyliai stovinčio ir jį stebinčio šuniuko. Jis pa
kyla nuo stalo ir, lyg atsiprašydamas, sako 
motinai:

— Motule, šuniukas taip pat alkanas, 
visų pirma duokime jam ką nors.
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KAS
YRA 

BERNIUKAS
Tarp nekaltos kūdikystės ir garbingo vy

riškumo randame labai malonų sutvėrimą, va
dinamą - Berniuku!

Tie berniukai yra įvairiausio dydžio, svo
rio ir kelių spalvų. Tas visas jų savybes riša 
vienas bendras šūkis-, džiaugsmingai išnaudoti 
kiekvieną valandos minutę, kiekvieną dienos va
landą ir^protesto ženklan, naudoti rėkimą (jųjų 
vienintėlis ginklas!), kada paskutinė minutė yra 
išnaudota ir kada jie tėvų guldomi nakties po
ilsiui.

Berniukai surandami visur: viršuj,apačioj, 
viduj, belipą kur nors, besisupą kur nors - 
lakstą ir šokinėją. Mamytės juos myli, mer
gaitės nemėgsta jų, vyresnė sesutė ar broliu
kas skaitosi su jais, suaugę žmonės dažniau
siai nekreipia į juos dėmesio, o Dievulis juos 
globoja.

Berniukas yra šventa Teisybė su trupučiu 
purvo ant veido.

Jis mėgsta ledus, peilius, piūklus, Kalė
das, kaimynų berniuką, miškus ir maudymąsi 
(čia jo natūralus prigimimas), didžiulius gyvu
lius, mėgsta savo tėtę ir ugnegesių mašinas 
Jis vos pajuda ir ne per daug vertina knyga 
be paveikslų, muzikos pamokas, išeiginius rū 
bus, kirpėjus, mergaites, paltus, suaugusiu 
žmones, ar ėjimą gulti...

Nėra nieko kito, kas taip anksti keltųs ii 
taip labai vėluotus! pietums. Nėra nieko kito, 
kas' taip džiaugtųsi laipiodamas medžiais, 
žaisdamas su šuniu, ar lakstydamas vėjuotą 
dieną. Nėra nieko kito, kas savo kišenėje ga
lėtų sutalpinti surūdijusį rastą peilį, pusiau su
valgytą obuolį, tris pėdas virvės, tuščią po
pierinį maišiuką, dvi kramtomąsias gumas, še
šis centus, laidyklę, nežinomos sudėties daikto 
gabalą ir "tikrą” žiedą su sprausminių lėktuvų 
greičių lentele ir dar su slapta vieta . . .

Berniukas yra nuostabios magikos kūrinys.

PAUKŠTYTĖ KITAIP

Šiuo metu yra daug skau
čių ir jaunesniųjų skaučių pa- ‘ 
šaulyje. Lietuvaitės jaunes
nės skautės dar vadinasi 
PAUKŠTYTĖMIS, Graikijos 
jaunesnės skautės irgi vadi
nasi paukštytėmis - POULA- 
RIA, Afrikoje yra spindulė
liai - SUNBEAMS, Norvegijo
je pelytės - MEISER, Olan
dijoje nykštukai - KABOU- 
TERS, Anglijoje, Amerikoje 
ir Kanadoje vadinasi BROW
NIES.

Viso pasaulio skautės 
sveikinasi kaire ranka, dešine 
saliutuodamos.
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NUSPALVOTI

II.

Šio raizginėlio plotus reikia užpildyti se
kančiomis spalvomis: 1-geltona, 2-žalia, 3 - 
raudona, 4-ruda, 5 - oranžinė, 7 - balta arba 
sidabrinė.

Pabaigę spalvoti - pažiūrėkime, ką šis pie
šinėlis primena? ggHIBIBKB

VADOVUI - V ADOVEI 

padaryk šio piešinio kopiją ( zerex ) 
kurią užtektą visiems vieneto nariams 

Pravesk sueigoje piešimo konkursą.

Parodyk šį Skautą Aido numerį 

savo vieneto sesėms - broliams, pa

ragink susidomėti mūsą laikraščiu.
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MA~O sk,lt/s
PATARIMAI

Sueigų turinys - sueigų darbus 
galima sutraukti į 10 dalių:

a) ideologija - skautybės pras
mė, jos uždaviniai, įstatai, 
įžodis, šūkis, papročiai, skauty
bės metodas (pašnekesių forma);

b) skautamokslis - pionerija, 
signalizacija, iškylavimas, mata
vimas, virimas, pirmoji pagalba ir 
1.1.;

c) gamtamokslis - medžiai, 
paukščiai, gėlės, valgomieji auga
lai, nuodingi augalai ir t.t.;

d) specialybės;
e) ypatingieji ženklai;
f) rankdarbiai - darbeliai;
g) lituanistiniai dalykai - istori

ja, geografija, literatūra, menas, 
tautosaka, tautodailė ir t.t.;

h) dainos;
i) tikybiniai dalykai;
j) laužai;
k) kiti reikalai - sueigos pradžios j

ir pabaigos apeigos, pranešimai, Į 
rinkliavos, darbų patikrinimas ir g 
t.t. ' ®

Sueigos ilgis - nuo vienos iki Į 
valandos su puse. Geležinė taisyklė ® 

- pradėk laiku! Laiko pritrūkus,. a 
praleisk savo numatytą dalyką, a 
bet visuomet leisk toms pravesti, S 
kurias kvietei į talką. Patartina.į ĮĮ 
sueigas kviesti svečius.

Per sueigas kalbama tik lietu
viškai - pati vadovė turi būti pa
vyzdys savo skautėms.

Briedžių skiltis

SKILTININKAS YRA
teisingas:

kantrus: 
pavyzdys

taktiškas:

punktualus:

draugiškas:

pastabus ir 
nuoseklus:

nieko neišskiria iš skautų tarpo, 
neturi ’’mėgiamųjų”, 
nesikarščiuoja, susivaldo,
kitiems skilties nariams: pirmas 
imasi darbo, nebijodamas susi
tepti &r pavargti, bando drauge su 
savo broliais nugalėti pasitaikan
čius skilties sunkumus,
žino, kam kų pasakyti, paraginti 
dirbti,
moko ir auklėja pavyzdžiais, - tai 
geriausia priemonė būti griežtam 
pačiam sau.
skilties nariai neturi jo vengti, 
privalo juo pasitikėti

nepraleidžia nei mažiausio apsi
leidimo broliuose, pamoko.

16

16



VIRVINĖS KOPĖČIOS
Stovykloje ar iškyloje dažnai 

reikalingos kopėčios: įlipti į 
pionerijos bokštą., medyje įrengtą 
palapinę ar kitoms skautiškoms 
pratyboms. _

Čia vienas pavyzdys', kaip to
kias kopėčias galima pasidaryti 
per valandą. Jų geroji ypatybė 
yra ta, kad jos surištos iš vieno 
gabalo virvės: stovyklai ar iš
kylai pasibaigus, kopėčios lengvai 
išardomos, o virvę galima nau
doti kuriam nors kitam tikslui.

Jei darysi lyginį skaičių pa
kopų (6, 8, 10 ir t.t.), kopėčių 
apačia irgi lygiai užsibaigs. Nau
dok pusės inčo ar storesnę virvę. 
Vartojant storesnę reikės mažiau 
apsukimu pakopėlei padaryti.

1. Sulenkęs virvę per vidurį, 
padaryk kilpą ir surišk ją plo
nesne virvele.

2. Pradėk su virve A, pada
rydamas piešinyje parodytą 
"zigzagą". Kopėčios turi būti pa
kankamai plačios kojai įstatyti. 
Jei naudoji pusės inčo storio vir
vę-, pakopėlei padaryti reikės 7-8 
apsukimu. Daryk tą patį apsukimu 
skaičių kiekvienai pakopai!

3. Padaręs pirmą pakopėlės 
apsukimą su virve B, stipriai jį 
suveržk!

4. Tuo pačiu būdu apsuk 7-8 
kartus, virvę vis stipriai suverž- 
damas. Tada virvę B perkišk per 
paliktąją kilpelę. Laikydamas 
tampriai šį surišimą kaire ranka, 
dešine sutempk virvę A, tuo su
traukdamas kairės pusės kilpą.

5. 5-tas piešinys parodo, kaip 
pakopa atrodys viską suveržus.

6. Dabar pradėk zigzagą su 
virve B, ir darydamas apsukimus 
su virve A, gausi antrą pakopą. 
Taip keisdamas virvių galus, su
riši visas kopėčias.
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B. Stundžia — BURĖS IR 
VARIKLIAI

Mūsų redakciją šiomis dieno
mis pasiekė j.v.s. Br. Stundžios 
266 psl. knyga „Burės ir varik
liai“, skiriama lietuviams bu
riuotojams bei moterlaivių — 
jūrininkystės mėgėjams.

Leidinys aptaria sportinius bei 
pramoginius laivus, buriavimą, 
įvairias variklių rūšis, saugumą 
krante bei plaukiojant, laivybą, 
vandens slidinėjimą ir eilę kitų 
buriuotojams bei moterlaivių 
savininkams naudingų, praktiš
kų žinių. Puslapiai gausiai papil
dyti piešiniais ir schemomis. 
Gale pateikiamas angliškų, voki
škų bei ispaniškų atitikmenų 
žodynėlis. Puiki dovana kiekvie
nam vandens sporto mėgėjui.

Knygą išleido Jūrininkystės 
Knygos Fondas. Vienintelė kny
gos metrika: Neringa, 1978;
vietovė nei tiražas nepažymėti. 
Chicagoje šį leidinį galima įsigyti 
js.s. L. Kupcikevičiaus šeimos 
delikatesų krautuvėje, 2624 W. 
69th St., Marquette Parke.

AUŠRA, Nr. 6-10.
Akademinės Skautijos Lei

dykla, pernai patėĮikusi mums 
pirmuosius keturis „Aušros“ 
numerius, tęsia toliau šio Lietu
vos pogrindžio leiidžiamo laik
raščio perspausdinimą.

Leidinio turinys: nuolatiniai 
patriotų areštai, kratos; V. Pet
kaus, B. Gajausko ir kitų bylos;

KNYGŲ LENTYNĖLĖ

Helsinkio komiteto narių perse
kiojimai; kraštotyrininkų veiklos 
naikinimas), persekiojamo Lietu
vos jaunimo reakcijos; lietuvių ir 
žydų santykiai; Lietuvos istorijos 
falsifikavimas; kalintų ir tremtų 
lietuvių poezija ir t.t.

222 psl. leidinys išleistas 750 
egz. tirašu, redagavo ir vardų 
rodyklę sudarė v.s. J. Damaus
kas.

M. Rodzevičiūtė — BAISU
SIS SENELIS.

Ši Akad. Sk. Leidyklos pa
teikti apysaka įdomi ypač tuo, 
kad knygos autorės :lenkės) 
biografinės apibraižos pabaigoje 
randame tokią metriką Kjaunas, 

1931 / Chicago, 1978 m.; vertė
jas.

O vertėjas yra ne kas kitas, 
kaip v.s. fil. Jonas Damauskas 
— teisininkas, žurnalistas, seno
sios Lietuvos teisės nagrinėtojas, 

knygų redaktorius, lietuviškos ir 
skautiškos spaudos bendradarbis 
ir t.t.

„Baisiojo senelio“ svarbiausias 
veikėjasyra studentas Jeronimas 
Baltapetris, kilęs iš senosios 
Lietuvos žemių. Apysaka dvel
kia giedrumu, darbo pamėgimu, 
žmonių meile, taurumu; jauni
mas mokomas sunkiu, bet tauriu 
darbu kurti ateities visuomenę. 
Vertėjo žodžiais — jaunimo 
siekių ir ryžto idealizavimas 
„paragino“ tą veikalą pakartoti
nai išleisti ir lietuvių kalba.

Apysaka gaunama pas platin
tojus arba Akad. Sk. Leidykloje, 
8913 S. Leavitt Ave., Chicago, 
IL 60620. Kaina 4 dol.

LSB NUOSTATAI, GAIRĖS 
IR REGULIAMINAI.

Tai oficialus LSS Brolijos 
šakos leidinys, kuriame vienoje 
vietoje sutelkta LSB vadijos, 
rajonų vadeivų, uniformų bei 
įžodžių nuostatai, vėliavų — 
gairelių — vimpelų, jūrų skautų 
bei skautų vyčių reguliaminai ir 
LSB Ąžuolo mokyklos taisyklės.

Leidinėlis 26 psl., privali 
informacija kiekvienam vieneto 
vadovui. Išleido 1976-78 m. 
LSBrolijos vadija.
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DIDŽIOJI StHD.I
KAZIUKAS NEW YORKE

Kovo ketvirtą jau nuo ank
staus ryto virtinės automobilių 
suko j Kultūros Židinį.

Pamaldose dalyvavo abiejų 
New Yorko tuntų skautai ir 
vadovai su vienetų vėliavomis. 
Mišias aukojo ps. Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM. Jis pasakė ir 
labai turiningą pamokslą.

Po pamaldų, išsirikiavus Ner
ingos ir Tauro tuntam, įvyko 

NewYorke:pries.R.Česnavičienės R. Tamošaičio nuotr.
suorganizuotu vėžliu lenktynių.

iškilmingas mugės atidarymas, 
kurį pravedė Neringos t-kė s. B. 
Kidolienė. Ji pristatė garbės 
svečius — Lietuvos gen. knsulą 
A. Simutį ir žmoną, sSkautų S- 
gos pirmūną v.s. Petrą Jurgėlą ir 
Tarybos pirmininkę v.s. Lilę 
Milukienę.

Konsulas A. Simutis, taręs 
jautrų žodį, perkirpo vilkiuko ir 
paukštytės laikomą kaspiną, tuo 

oficialiai atidarydamas 17-ąją 
Kaziuko mugę. Newyorkiečiam 
buvo ypatingai malonu, kad šią 
mugę atidarė ne tik Lietuvos 
gen. konsulas; bet tuo pačiu ir 
brolis skautas: mūsų konsulas 
Lietuvoj yra. buvęs aktvus jūros 
skautų eilėse.

Kaip kiekvienais metais, židi- 
niečių prekystalis- ir šioj mugėj 
mirgėjo audiniais, gintaro dirbi
niais, įvairiausiais medžio droži
niais. Židinietės turėjo dar vieną 
stalą su įvairiais lietuviškais 
suvenyrais.

Neringos tunto stalas buvo 
taip pat apkrautas medžio dirbi
niais, žaislais, pagalvėlėmis ir 
įvairiausiais sesių padarytais 
rankdarbiais. Šalimais prisiglau
dė skautiškų reikmenų ir vado
vėlių kioskas. Mugėj buvo ir K. 
Matuzo stalas su puikiomis 
spalvoto stiklo lempomis, pašto 
ženklų ir lietuviškų knygų rinki
niais.

Prityrusios skautės įsirengė 
dar nematytų žaidimų kampelį, 
skaučių skiltis įsirengė „Baidyk
lių pilį“, o paukštytės — laimės 
šulinį.

Žemutinėse patalpose buvo 
tėvų komiteto paruošti pietūs ir 
bufetas ir vyr. skaučių d-vės 
kavinė, aptarnaujama žvalių 
sesių, koordinuojant židinietei 
Rositai Šlapelienei.

Visuose Židinio kambariuose 
taip pat buvo vis kitokia naujovė 
— skaučių lėlių teatras, brolių 
filmų kambarys ir žaidimų būsti
nė, o taip pat ir jau išpopuliarėję 
blynų kepėjai. Visur eilės — 
didelių ir mažų, nes kaip gi 
kitaip — ir šiemet mugėn atsi
lankė daugiau kaip tūkstantinė!

New Yorko mugėje: minia prie Vili
jos Židinio stalo.
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IŠVYKSTA KARALIUS
Cleveland© L. Bendruomenės 

pastangomis buvo suruoštos 
išleistuvės veikliam visuome
nininkui v. s. Pranui Karaliui ir 
jo šeimai, išvykstantiems į St. 
Croix, Virginijos salą. Daugelio 
organizacijų atstovai, jų tarpe ir 
Clevelando skautija atsisveikino 
su savo veikliu nariu nuošir
džiais linkėjimo žodžiais ir dova
nomis. Neringos tunto tuntinin- 
K s. E. Nainienė ir Pilėnų 
tudtininkas ps. R. Belzinskas 
įteikė gražią plokštę su atitinka
mu įrašu, o skautininkų Ramo
vės pirmininkas v.s. V. Jokūbai
tis — garsiojo dailininko 
Norman Rockwell sukurtą lėk
štę. Sakautininkių vardu — s. A. 
Balašaitienė perskaitė šiai progai 
sukurtą poemą.

Liūdna buvo išlydint s. Praną 
— gi per kelis dešimtmečius tiek 
bendrai dirbta! Ne tik darbštus 
buvo brolis Pranas, bet ir 
įsitikinęs geležinio įstato, — 
„Skautas sąžiningai atlieka savo 
pareigas“, vykdytojas. Išvykstan
tiems Karaliams linkime laimin
go gyvenimo šiltame klimate.

KERNAVĖS TUNTUI 
DVIDEŠIMT METŲ

Skautiškos—lietuviškos veik
los 20-tį kernavietės atžymėjo 
iškilminga tunto sueiga vasario 
18 d.

Dainuodamos tunto dainą, į 
sueigą atžygiavo kernavietės. 
Kartu su jomis ėjo ir buvusios 
tuntininkės, draugininkės, I-mos 
vadinajos narės. Tunto šūkiui 
skambant, Kernavės vimpelą 
pakėlė I-os Živilės draugovės 
skautės: Dalia Beinoriūtė (Stan- 
kaitienė) ir Dalia Žičkutė (Ži
linskienė).

Vėliavas įnešus, dideliame 

Anuomet buvusios pareigingos 
Kernavės paukštytės - dabar 
besiruo siunčios tapti vyr. skau
tėmis

skautininkių, -ų rate skautinin- 
kės įžodį davė dvi veiklios ir 
pareigingos Kernavės vadovės: 
vyr. sk. Y. Budelskytė ir vyr. sk.
M. Mažeikaitė-Utz.

Trumpą Kernavės tunt veik
los apžvalgą svečiams pateikė 
p.s. V. Ruibytė-Vasaitienė ir vyr. 
sk. D. Petkūnaitė (kernavietės 
nuo paukštytės amžiaus) ir v.s.
N. Užubalienė (skautaujanti 
Kernavėje 20 metų). Sekė 
nuoširdus I-os Kernavės tunti
ninkės v.s. H. Plaušinaitienės

įfrolis Pr. Karalius (antras iš deši- pe
nė s) Clevelando skautininkųūų tar- vi. Bacevičiaus nuotr.

žodis ir gausūs sveikinimai bei 1 
seseriškos—broliškos dovanėlės 
iš Aušros Vartų, Nerijos ir 
Lituanicos tuntų.

Dvidešimt metų organizacijos 
gyvenime nemažas laiko tarpas, 
ypač jei neveltui praleistas. O Ker
navės tuntas per du dešimtmečius 
išplėtė gražią veiklą. Jis augo, 
ugdydamas savo tradicijas, krauda
mas skautiško - lietuviško kultūrinio 
kraičio skrynias.

Į III-jį dešimtmetį žengdamos, 
sesės kernavietės įsipareigoja ir 
toliau likti ištikimos skautiška
jam, idealui.

Kemavietė
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AuSros Vartų tunto Žemaitės skaučių draugovė margučių ritinėjimo sueigoje.
Centre draugininke v. si. Viktorija Kučaitė
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WASHINGTONO PUŠYNO RENGINYS
Kovo 11 d. Washingtono 

Pušyno draugovės skautės, 
padedamos neseniai susikūrusio 
brolių vieneto, surengė tradicinę 
Kaziuko mugę. Tačiau ši mugė 
buvo skirtinga nuo praėjusių — 
sesės washingtonietes buvo pa- 
sikvietusios ir tris viešnias iš 
New Yorko ir suruošusios jų 
darbų parodą.

Bendrą renginį atidarė Lietu
vos atstovo Washingtone žmona 
Ona Bačkienė. Nedidelė skaiči
um Washingtono lietuvių kolon
ija šia proga pasipildė svečiais iš 
Baltimorės, tolimesnių Marylan- 
do ir Virginijos vietovių, tad 
svečių susirinko gražus būrys.

Sesių ir brolių gaminiai ir 
žaidimai pritraukė vieną dalį 
lankytojų, o newyorkiečių — s. 
B. Kidolienės, v.sk. G. Kudžmie- 
nės ir ps. G. Kulpienės — 
paroda pritraukė visus kitus.

Vienoj erdvios R. Goddard 
JHS salės daly buvo išstatyti B. 
Kidolienės siuvinėti gobelenai — 
paveikslai, 37 darbai, daugiausia 
lituanistinėmis temomis. Kitoj 
daly du didžiulius stalus užėmė 
kitų | dviejų parodos dalyvių 
darbai. G. Kulpienės sidabro- 
gintaro dirbiniai patraukė ypač 
atsilankusias viešnias. Buvo išs
tatyta 15 darbų, kaklo papuoša
lų ir eilė gintaro žiedų. Ginos 
Kudžmienės keramika taip pat; 
patraukė bisų dėmesį. Buvo 
išstatyta 18 darbų.

Vienas stalas buvo s. Reginos. 
Petrutienės medžio dirbinių, 
daugiausia išpuoštų deginimo 
technika. Viskas padaryta labai 
kruopščiai ir skoningai, todėl 
nuo to stalo vienas po kito 
mažėjo paveikslai, kraičio skry
nios ir pan. Buvo ir turtingas 
stalas iš Lietuvos atgabentų 

medžio drožinių, odos dirbinių 
ir audinių, kuriuos pristatė viena 
baltimoriečių šeima.

Broliai taip pat pildė savo iždą 
žaidimais, parduodamomis kny
gomis, augalais ir pan. Šiam 
naujam brolių vienetui vadovau
ja jį įkūręs v.s. fil. Liūtas 
Grinius, kuris per visą mugės

IKI PASIMATYMO, 
BROLI BATŪRA!

Kovo 11 d. bendroj skautinin
kų, -kių sueigoj atsisveikinta su 
ilgamečiu rajono vadu v.s. K. 
Batūra, įteikiant jam lietuvišką 
albumą ir sesei D. Batūrienei — 
gėlių puokštę. Naujai išrinktam 

Toronto skautės Kaziuko mugėje Prisikėlimo parapijos salėje Stp. Varanks

laiką ne tik „nuštravojo“ savo 
brolius, bet ir jo paties buvo 
visur pilna. Pušyno d-vės draugi
ninke s. Dalia Lukienė taip pat 
buvo užsiėmus visą laiką ir 
visur.

Mugės pagrindinė koordinato
rė buvo s. Regina Petrutienė, 
Atlanto rajono vadeivė.

Šį renginį paįvairino Baltimo- 
rės mažieji tautinių šokių šokė
jai- 

rajono vadui sv.s. V. Skrinskui 
įteiktas pereinamasis kakla
raiščio žiedas su įrašu „Kana
da“. Sueiga paįvairinta dainelė
mis bei nuotaikingais skaitiniais 
(A. Biškevičienė. Č Senkevičius). 
Sueigai vadovavo seniūnė ps. B. 
Paliulytė. Prie kavutės pasidalin
ta įspūdžiais ir pabendrauta. 
Dalyvavo apie 50 asmenų.
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DŽIUGO TUNTAS
STOVYKLAVO

Po Lietuvių Dievų Sydnėjuje 
vykusion rajono stovyklon iš 
mūsų tunto išleidome 24 seses ir 
brolius. Likusiems — paukšty
tėms, vilkiukams ir vyresnie
siems buvo suruošta stovykla 
netoli Malbourno Wonga Parke, 
kuri prasidėjo sausio 10 d. 
Vėliavų pakėlime jau čia buvo
50 sesių ir brolių, o pastovus 
stovyklautojų skaičius pasiekė 
68.

Šių stovyklą Wonga Parke 
prie Yarra upės suorganizavo ir 
jai vadovavo v.s. Danutė Cižaus- 
kienė, talkininkaujama s. Vikto
ro Adomavičiaus. ŪKIU, 
MAISTO TIEKIMU R4PINO-
51 S. V. Albinas Savickas, o 
puodus maišė ir išalkusius paso
tino ps. Birutė Adomavičienė. 
Skautų Tėvų komitetus greitai ir 
paslaugiai atliko visus jiems 
užkrautus darbus.

Stovyklos programos vadove 
buvo darbščioji ps. Rasa Statku
vienė, gi rūpestingai savo mažą
sias paukštytės bei vilkiukus 
prižiūrėjo sesės — v.sk. psl. D. 
Antanaitienė ir v. sk. si. Šimkie
nė. Stovyklos laikas buvo gražiai 
ir naudingai praleistas. Spėta ir 
pasimaudyti, ir pasimokyti dai
nuoti, kai ps. N. Zdanienė grojo 
akordeonu. Suruoštas kaukių 
paradas, atlikta įvairių specialy
bių programa, ruoštasi įžodžiui, 
kurį davė penkios sesės ir bro
liai, pasimokyta austi lietuviškų 
raštų juostas, o visi vienetai 
turėjo pasirodymų ir su abori- 
dženų menu. Jūrų sk. instrukto
rius Rimas Švambarys mokė 
baidarę valdyti.

Gerą stovyklos nuotaiką kėlė 
neįprastai malonus oras, euka
liptų miške paukšteliams per 
dienas šiulbant. Šeštadienį — 

sausio 13 d. stovykla dvigubai 
padidėjo, atvažiavo tėveliai. 
Bendruomenės ir Skautininkų 
Ramovės pirm. s. A. Pocius, 
tuntininkas s. H. Antanaitis. 
Pavakare kun. s. Pr. Dauknys
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CHICAGOS MUGĖ
Kaziuko mugė, vienas di

džiausių Chicagos lietuvių rengi
nių, įvyko šv. Kazimiero dieną. 
Keturi tuntai — skaučių Aušros 
Vartų, Kernavės ir Nerijos, 
skautų Lituanicos kartu su 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Chicagos skyriumi priiminėjo 
svečius beveik šešias valandas, 
pravesdami loterijas, parduoda
mi rankdarbius, patiekdami 
pietus. Mugės apyvarta papras
tai siekia apie 20,000 dol., kurių 
likutis išlaiko skautų ir skaučių 
veiklą. Vien tik lietuviškų knygų 

Tėvo ir motinos rankos vaikams' visados švelnios.
i • I ; it ’ ! ■ • u •;

atnašavo šv. Mišias, skambėjo 
lietuviška giesmė, veik visi priė
mė šv. Komuniją. Po pamaldų 
vyko vėliavų nueldimas, įžodis, 
apdovanojimai ir paskutinis 
laužas.

akademikų skautų pastogėje 
buvo parduota už 1000 dol. 
Kasmet Lituanicos tuntas pa
ruošia naujo stiliaus lietuvišką 
kryžių ar koplytėlę, kurios pa
vyzdys lieka Jaunimo centro 
vitrinoje. Jūrų skaučių Narijos 
tuntas, be kitų darbelių, turi 
skoningai išpjaustinėtų laivelių, 
Kernavė platina tos istorinės 
vietovės herbą. Savo kambarius 
— kavines, užeigas, žaidimus — 
buvo įrengusios ir paukštytės, ir 
skautininkės. Atidaryme kasmet 
dalyvauja Lietuvos garbės kon
sule s. Juzė Daužvardienė.
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JAU IR PO RINKIMŲ
Į rinkimus suskubėję
Daug sukėlėme mes vėjo:
Varėme aštrius debatus 
Ir supykdėm kandidatus.

Dyvų ten visokių buvo: 
Kandidatai kilo — griuvo, 
Vieniems ašaros riedėjo, 
Kiti nosis vėl pakėlė.

Dėl egzilų ėmėm bartis:
Vieni siūlė su jais tartis,
O kiti — ko čia derėtis,
Tie egzilai — tuščias rėtis!

Akademikų galiorka
Barė sesę iš New Yorko
Kam ši skriaudžia juos be saiko 
Ir veikimą jų prilaiko.

Leonas dar vis prieš vėją
Kelia LJS idėją,
Žymenų pamiršt negali, 
Kurie Pirmijoj įšalę.

Brolis Česius iš Toronto
Siūlė steigti naują frontą;
Veiktų ten inteligentai, 
Židiniečiai ir studentai.

Australietis Aleksandras
Barė ASS komandas,
Kam šios lapelius spausdino, — 
Hegemotais pavadino.

Brolis Liūtas (Washingtone) 
Viską dėstė teisės fone: 
Kaip statutą sutvarkyti 
Ir amehdmentus rašyti.

Gauti LSB karūnai
Varžėsi net du didžiūnai:
Vytas — angelų pakrantėj, 
Brolis Juozas — paatlantėj.

sesė Ta Pat’

Paatlantė. . . Vytą kviečia 
(juk visi iš tolo šviečia), 
Broliui Juozui teko kita, 
Kas nuo Vytauto atkrito.

Dėl paragrafų statuto
Net kapa galvų sukruto;
Sako: reik ką nors daryti
Ir Pirmiją pristabdyti.

Brdlis Kelpša (kontrolierius)
Vis skaičiavo pinigėlius:
Kiek ko pirkta, kiek kainuota, 
Kiek valiutos sunaudota. . .

Bet senjoras nusiminęs —
Nėr stovyklų suvestinės:
Veltui jis ieškojo lapų, 
Suvestinių anei kvapo. . .

K. Birūta dėstyt ima:
Prilaikykime jaunimą!
Žalio „šlipso“ duot nereikia, 
Kol jų protas tebeveikia.

Kvietė Gimbutas šviesėti:
METMENIS skaityt reikėtų!
Kam spauda čia jis mus baido, 
Skautai AIDO net nesklaido.

Apie valtį, apie skiltį 
Nieks nesiteikė prabilti.
Aišku, jiems tai ir netiko — 
Čia VADAI juk susitiko.

Gera buvo „suvažiuoti“
Ir viens kitą papešioti,
O dabar padėkim buožes
Ir užmirškim savo ožį:
Didžią išmintį pasėji
Skleiskim vėl bures į vėją!
Viepetai pas save moja,
Laukia skautai išsižioję.

Kardus vėl'kryžiuot bandysim-
Kai po trimečio sugrįšim. . .
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