
GRUODIS 111 STS | DECEMBER

1



gruodis ! 1CT DECEMBER

ŠIMTU AIMS■f

USPAS497-840 Oficialus LIETUVIU SKAUTŲ S-GOS organas
Įsteigtas 1923.111.1 5 Šiauliuose, Lietuvoje

Leidžia LSS Tarybos Pirmija

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

Redakcinė skiltis: s. Antanas Dundzila, v.s. Alė Namikienė, 
v.s. Antanas Sauiaitis, S.J., s. Juozas Toliušis, v.s. Balys Vosylius, 
v.s. Bronius Žalys - skilties narys Australijoje

Medžiagų siusti SKAUTU AIDA'S 
7220 So. California Ave. 
Chicago, IL 60629

Administratorė: v.s. Malvina Jonikienė 
6346 So. Washtenaw Ave. 
Chicago, IL 60629

SKAUTU AIDAS — THE SCOUTS ECHO

A Lithuanian youth Magazine, published monthly 
except July and August by The Lithuanian scouts 
Association. Not for profit Illinois Corporation.
Subscription $5.00 yearly, $3.00 halfyearly, 
single copy 50c.
Second Class postage paid at Chicago, Illinois.

• Office of Publication
SKAUTU AIDAS
6346 So. Washtenaw Ave.
Chicago, IL 60629

• Editor in Chief — Juozas Toliušis
7220 So. California Ave.
Chicago, IL 60629

® Managing Editor — Malvina Jonikiene
6346 So. Washtenaw Ave.
Chicago, IL 60629

Viršelyje: Vydūno Fondo išleisti atvirukai 
Dail. A. Sutkuvienė

PARAMA SKAUTŲ AIDUI

Nuoširdus skautiškas Ačiū!

Administracija

'AR JAU UŽSISAKEI 
SKAUTU A/DĄ j 

1980 METAMS f ,

$10.00 
10.00 
5.00 
5.00

AS NE SKAUTAS, 
Ai NE LIETUVIS, 
AŠ NEMOKU 
SKAITYTI/

Chicagos Skautininkių Draugovė 
Edvardas Meilus, Jr. - Shrewsbury, MA 
Viktorija Ceceta - New York, N.Y.
Kastytis Giedraitis - Ypsilanti, MI

2



SKAUTYBE MUMYSE
Žiupsnelį romantikos, nuotykių 

prieskonį, saujelę paslaptingu
mo, jaunatviško džiaugsmo at
spalvį ir žmonių dėkingumo vis
kam pasaldinti — visa tai — ir 
daug daugiau, sako patyrę 
skautai ir skautės — randame 
skautybėje.

Kad mūsų skautybė būtų tokia, 
ir kad ji tokia liktų!

Kai romantika išblėsta širdy, 
jaunystė išblėsta su ja. Kai kas
dieniniame gyvenime neberan
dama nuotykių, jame iš viso ne
daug berandama.

Jei nebūtų paslaptingumo mus 
supančiame pasauly, ar jis iš vi
so galėtų sudominti? Ir jei, kg 
mes veikiame ir kas esame, ne
riša mūsų su kitais, o tik taiko
ma savo reikalams, ar mes daug 
verti?

Kokia yra skautybė mumyse?
Nuostabu, kad minėtos skauty- 

bės savybės žmoguje nedaug ri
šosi su amžiumi. Ir labai jaunas, 
ir jau gerą gyvenimo kelią atli
kęs, gali vienodai viskuo bodė
tis, niekur nieko nuostabaus — 
ar net paslaptingo! — nematyti 
ir leisti dienas, galvodamas tik 
apie save. Tai be galo gaila ir, 
jei tas žmogus yra skautas ar 
skautė, net tragiška.

Yra kibirkštėlė, kuri dažnai ne
paprastai ryškiai matoma vaikų 
akyse, jų veidų išraiškoje. Toji 
kibirkštėlė sužėri, kai kas gra
žaus, naujo ir įdomaus pasirodo. 
Tuojau rūpi sužinoti, kas tai per 
daiktas, kaip jis veikia, kaip at
rodo pačiupinėjus ir pn. Kas bus, 
jei tą daiktą kitaip panaudosi, šį 
tą prie jo pridėsi, jį pritaikysi?

Ką reiškia šis paveikslas? Kaip 
baigsis toji pasaka? Ši daina 
tinka žygiuoti, taktui mušti.

Ką veikia daktaras, policinin

kas? Kaip gyvena ir minta žvė
rys, paukščiai? Kur veda šis ke
lias?

Kaip juokingai bėga, skuba lie
taus lašai lango stiklu! Kokią 
ilgą, baltą uodegą palieka lėktu
vas ore!

Kokia gera mama, kad pasiuva 
drabužių, iškepa pyragų! Koks 
gabus tėvelis, kad moka viską 
pataisyti!

Skautybė mumyse irgi yra kaip 
kibirkštėlė, kuri nuolat budi, nuo
lat reaguoja į aplinką ir žmones 
ir vis randa kuo domėtis, grožė
tis, prisidėti. Menas, muzika, li
teratūra, mokslas, gamtos nuo
stabusis pasaulis niekad nenu
stoja dominę, bet nuo jų neatsi
lieka ir pasaulio problemos ir 
pats žmogus — kilnus ir pakly
dęs, kultūringas ir besiveržiąs iš 
tamsos, tolimo krašto gyvento
jas ir kaimynas — brolis ir bro
liai, sesė ir sesės.

Vaikystėje daug kas buvo sie
kiama tiktai sau, skautiškai bręs
tant ir subrendus tas "sau" ma
žėja, užleisdamas pagaliau savo 
vietą artimui.

Skautybė neduoda ramybės, 
verčia veikti, judėti, kad nesu
stingtume, nesuplokštėtume, ne
taptume viskam abejingos. Eida
mos jos keliu, vis dar gyvenime 
randame romantikos, nuotykių ir 
jaunatviško džiaugsmo bei užsi
degimo.

Mūsų veikimo ratas nebėra 
vaikiškas: jis platus ir labai įvai
rus, bet užtat mes geriau suge
bame įžvelgti, ryškiau girdėti, 
giliau jausti; mes esame daugiau 
išsilavinusios, pajėgesnės prisi
dėti ir padėti.

Smagu ir verta, kad stojome į 
skautes, tiesa?

Ona Saulaitienė, 1969

LIETUVOS 
NACI ON1" -NE 
M MAŽ..DO 
BluuIOi i-KA
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ŽIEMOS
STOVYKLAVIMAS

Akinius dėvėti tam
sius arba kuo nors 
pritamsintus.

Batina miegamasis maišas.
Storai pasikloti po 

•Pačia.

naktį praleidžia įsirausę į 
sniegą, net be palapinės.

Jūs, be abejo, esat daug girdėję apie taip vadinamus “prikūrentų kambarių skautas”? Tai skautai, kurie didžiausiu užsidegimu eina stovyklauti viduryje vasaros, kada oras gražus ir naktys šiltos... Tačiau jie virsta pensininkais ir užsidaro šiltai prikūrentuose kambariuose, kada gamta pasipuošia baltu sniegu, vanduo upelyje arba ežere užšąla, šaltas vėjas ir žema temperatūra nuskina medžių lapus.Tačiau yra ir tokių skautų, kurie visada viskam pasiruošę ir ieško naujų nuotykių bei pergyvenimų. Jiems stovyklauti žiemą yra savotiškas iššūkis, reikalaująs ypatingo sumanumo ir mokėjimo prisitaikyti prie vietos sąlygų.Kad sektųsi žiemą stovyklauti ir liktų gražiausių ir įdomiausių atsiminimų, reikia pasirūpinti penkiais dalykais:
1 — tinkamais
2 — palapine,
3 — guoliu,
4 — tinkamu maistu,
5 — užsiėmimais bei žaidimais.

1. Tinkami rūbaiViena sėkmingo žiemos stovyklavimo paslaptis yra sausi ir šilti rūbai. Visuomet jausiesi daug patogiau ir šilčiau, jei vilkėsi keliais plonais marškiniais vietoj vienerių storų marškinių. Patartina dėvėti ilgais apatiniais, neaptemptais drabužiais, “long-johns”, gal numeriu didesniais vilnoniais marškiniais ir vilnonėm kelnėm. Ant šių apatinių rūbų užmaunamos tankiai austos, geriausiai, vandenį nepraleidžiančios viršutinės kelnės, stori, flaneliniai marškiniai ir vėjo nepralei- džiąs švarkas.Dvi poros vilnonių kojinių laikys tavo kojas sausas ir šiltas, jei jos bus įmautos į neprašlampančius batus. Koja neturi būti suspausta, nes 

tada ji šals. Visuomet turėk kepurę su ausiniais ir vieno piršto vilnones pirštines neperšlampamu apvalkalu. Tokius daiktus galima labai nebrangiai nusipirkti krautuvėje.
2. PalapinėNakvynei pasirink nuo vėjo apsaugotą vietą prie medžių — tik ne sausų! — jei galima, kalnelio atšlaitėje. Prieš statydamas palapinę, stenkis, iškasti jai vietą sniege, geriausiai, net iki žemės. Gerai kojomis sutrypk likusį sniegą. Visuomet statyk palapinę užpakaliu į vėjo pusę. Lovai pasidaryk ant žemės medinius rėmus ir priklok juos plastikos, sausų lapų ir laikraščių.Kad miegotum šiltai, turi tiek pat pasikloti, kiek užsikloti! Dar kartą įsitikink, kad tavo guolio mediniai rėmai pripildyti sausiais lapais, jei tokių radai, eglišakėm arba net krūmų šakomis. Visą tai užklok keliomis eilėmis laikraščių ir, jei turi, gabalu plastikos. Tik tada užtempk savo miegamąjį maišą arba kelias, tinkamai sulankstytas antklodes. Gali net panaudoti kelis skalbiniams džiovinti segtukus ant- klodėms susegti.Laužui malkų prisirink dvigubai tiek, kiek galvoji, kad reiks.

4. Tinkamas maistasMaistas, kurį vartosi žiemos stovykloje, turi turėti daug kolonijų. Toks maistas tau duos pakankamai vidinės šilumos, ir tavo “motoras” veiks be kliūčių. Tai būtų: daug cukraus, lašiniukų, karšta sriuba ir mėsos su daržovėm šutinys (su padidinta mėsos porcija!). Atsargai turėk kelias plyteles šokolado.
5. Užsiėmimai ir žaidimaiKad nesušaltum, turi, kaip galėdamas, daugiau judėti. Ruošk malkas nakties laužui, važiuok rogutėmis, pakariauk sniego gniūžtėmis, greitai nužygiuok į netolimą ežerė-
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Ii ar upeli. Žygiuodamas sek sniege paliktus įvairių paukščių bei gyvulėlių pėdsakus. Bandyk juos atpažinti. Ieškok po sniegu augančių ar žaliuojančių augalų. Stenkis ir juos atpažinti.Iš žaidimų pabandyk traukti virvę per sulipdytą iš sniego sieną. Bus daug juoko, kai pralaimėję draugai grius per sniego sieną.
Patariamieji priedaiIšsirinkęs vietą, kur bus gaminamas šiltas maistas, išvalyk ją nuo sniego ir išklok pagaliais. Ant tokių grindų pasidaryk — sustatyk taip vadinamą medžiotojų laužą iš dviejų rąstų. Virš laužo pastatyk trikojį puodui pakabinti, arba, ypač jei puodų yra keletas, padėk skersinį ant dviejų medinių šakių — ožių puodams pakabinti. Kaip jau minėjau, visuomet turėk pakankamai malkų.Kurdamas laužą šilumai, pasidaryk reflektorių iš žalių pagalių, suguldytų tarp keturių įkaltų kuolų. Laužą kurk apie 6 pėdas nuo palapinės angos ir laikyti ją atidarytą.Virtuvės laužas kūrenamas visą laiką, kad būtų karšto vandens ar net karštos kakavos.Kada sunku įkalti palapinės kuoliuką į sušalusią žemę, surišk du pagalius skersai - kryžmais; prie to pririšk palapinės virvutę, apdėk sniegu ir gerai sutrypk: nustebsi, kaip tvirtai toks “kuoliukas” laiko.Rengdamasis gulti, nusivilk jau įlindęs į miegamąjį maišą ar antklodes. Užsivilk šiltus marškinius (sweat shirt) su gatavai prisiūtu gaubtuvu galvai ir šiltas ilgas kelnes (trackpants) bei nevartotas dienos metu vilnones kojines. Miegosi šiltai ir patogiai. Tiesa, neužmiršk prieš guldamas gerokai papurtyti maišą, nes oras jame, o ne pats maišas, tave šildys.

Žiemą žygyje eiti su
sijungus virve. Pir
masis ir paskutinysis 
eina labiausiai prity
rę žiemos iškylautojai

Naktį su lauželiu 
prieš palapinę.
Taip daryti ir paklydus!

Geras apavas būtina! Vandens nepra 
leidžią batai, viršum užmauti gumi
niai batai, kaliošai ar p.

Atsargumas ir drausmingumas labai svarbūs stovyklaujant žiemą. Saugokis nušalti! Nušalimo pradžia pasireiškia: intensyvus šaltumas, pilkai balta veido spalva. Labai šąlančias ausis ir nosį uždenk rankomis. Rankas šildyk po pažastimis.Sustingęs nuo šalčio, eik palapi- nėn arba pasidaryton užuovėjom Pastebėjęs, kad nušalei kurią nors kūno dalį, užklok nušalusią vietą vilnoniu daiktu, pats užsivilk ką nors daugiau, stenkis tuojau sušilti gimnastikuodamas.

Sustojus ar nakvojant reikia 
užuovėjos, kuri gali būti su
dėta iš medžių, šakų, r^stų..

Patogi ir Bakerio 
palapinė. .1 —
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'budėk
VYR. SKAUTES

ĮDOMU 
JŪRATĖS 

DRAUGOVĖJE
Melbourne jau virš metų veikia 

JŪRATĖS prityr. skaučių draugo
vė. Po 6-sios Taut. Stovyklos, turint 
labai didelę Živilės skaučių drau
govę, nutarta steigti atskirą (14—16 
m. amžiaus sesių) draugovę. Drau
govei vadovauja ps. B. Prašmutaitė, 
adjutante — vyr. sesė O. Zabukaitė, 
o vienetas pasivadino Jūratės vardu. 
Draugovėje buvo 17 skaučių.

Per globėjo šv. Kazimiero 
šventę, tunto sueigos metu, 10 sesių 
davė prityr. skautės įžodį, gauda
mos „bordo” kaklaraištį. Visos 
sesės užsidirbo naujuosius vyšninius 
šlipsus, lankydamos sueigas ir atlik- 
damos nustatytus darbelius. Stebint 
jų -dabartinę veikią, už poros metų 
matysime labai veiklią naujų vyr. 
skaučių grupę.

Prieš įsijungdamos į vyr. skaučių 
kandidačių eiles, liepos mėnesio 
sueigoje 6 prityr. skautės atliko 
paskutinį darbą: visoms buvo duota 
tema, kuria turėjo paruošti 15 min. 

pašnekesį. Sesės D. Beržanskaitė ir 
D. Špokevičiutė painformavo visas 
apie Melbourne liet, chorus ir abi 
taut, šokių grupes, sesė B. Szentim- 
rey kalbėjo apie Jaunimo Sąjungą ir 
PLJ kongresus. Sesė L. Tamošaity
tė supažindino su Melbourne lietu
vių biblioteka ir nurodė, kur galima 
įsigyti lietuviškų knygų. Sesė A. 
Stasiliūnaitė kalbėjo apie nepr. 
Lietuvos laikotarpio politinę padėtį 
ir diplomatus. Įdomiausią pokalbį 
paruošė sesė L. Čižauskaitė. Jos 
tema — lietuviai rašytojai, ir ji pati 
turėjo ką nors parašyti. Parašė apie 
erdves: kaip ji atsirado raketoje. 
Pasinaudodama mūsų amžiaus 
technologija, sesė įrašė visą pasako
jimą (su atitinkamais garsų efektais) 
į juostelę.

Sueigoje dalyvavo Džiugo tunti- 
ninkas H. Antanaitis, Seserijos 
vadovė D. Cižauskienė ir vyr. 
skaučių Audros būrelis. Po sueigos 
visas prityr. skaučių dešimtukas 
buvo priimtas į Duros būrelį kandi
datėmis. Ta pačia proga Živilės 
draugovės sesės (suėjusios 14 metų) 
įsijungė į Jūratės prityr. skaučių 
draugovę.

Dabar Jūratės d-vė turi 15 sesių, 
sueigos vyksta kas pirmą mėnesio 
šeštadienį.

Į spalio 6 dienos sueigą atėjo 
vytis J. Sadauskas ir pravedė sesėms 
įdomų pokalbį apie topografinius 
žemėlapius, kompasus bei jų naudo
jimą. Lapkričio 3 d. vyr. skautė 
kandidatė I. Haare vedė skautėms 
sueigą. Tema: rankdarbis — lietuvi
škos lėlės.

Visos sesės entuziastingai ruošia
si dalyvauti Baublio stovykloje 
ateinančių metų sausio mėn. Can- 
berroje. Tikimės, jog stovykloje 
sesės daug ko naujo išmoks.

ps. Birutė Prašmutaitė, 
Džiugo tuntas, Australija.

Darbšti Neringos tunto (Cleve- 
lande) vyr. skautė Virginija Juo- 
dišiūtė, daug prisidėjusi, ruošiant ir 
pravedant ,,Dainų Šalies”stovyklos 
pgrogramą. R. Belzinsko nuotrau
koje matome sesę Virginimą su 
stovyklinė gairele, kurią pati sesė 
suprojektavo ir pagamino.

Prityr. skaučių dešimtukas su vado
vais: tuntininku H. Antanaičiu, B. 
Prašmutaitė (sėdi antra iš kair.) ir 
D. Čižauskiene (sėdi antra iš deš.)
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1. Kiekvienas sk. v. turėtų mo
kėti bent tuziną naudingiausių 
mazgų ir nusimanyti apie pirmą
ją pagalbą.

Pamėginkite surišti prisimintus 
mazgus —

a) vandenyje (virvė vandeny
je, ne jūs!),

b) su pirštinėm.
2. Išeikite į naktinę iškylą — 

vasarą, ne žiemą! Atminkite, kad 
kiti žmonės tuo metu miega. Pa
pusryčiaukite drauge.

Išeikite žvaigždžių stebėti.
3. Padiskutuokite straipsnį iš 

skautiškos spaudos. Tikriausia 
kas nors iš jūsų dirba su draugo
vėm — išmėginkite žaidimus, ku
riuos ruošiatės žaisti su skautais.

4. Padarykite pionierijos mode
lių, ypač naujų, dar neišmėgintų: 
vėliavos stiebų 2, 3 vėliavom, til
tų, įrangų. Tik parodėlėm ir sto
vyklom.

5. Padarykite _ lietuviškų droži
nių, sodybų modelių, kaklaraiš
čių žiedų, Lietuvos reljefinį žemė
lapį.

Apstatykite būklą savo darbo 
baldais.

6. Sudarykite savo orkestrėlį, 
dainavimo grupę.- Paruoškite vai
dinimą, linksmavakario progra
mą.

7. Rinkite laikraščių iškarpas 
apie jaunimo atliekamus gerus 
darbus ir prisekite jas biuletenio 
lentoj.

Nepamirškite ir savo pasiryži
mo tarnauti — savanoriškai at
likti gerus darbus. Padėkite at-

vyžių 
KELIAIS
skiriems asmenims, savo tuntui, 
bažnyčiai, bendruomenei, pvz.;*
Raudonajam Kryžiui (kraujo da
vėjų visuomet stinga).

8. Morzės abėcėlės ir signali- 
zuotės taip pat nevertėtų pamirš
ti.

9. Pagaminkite skanius pietus 
(vakarienę) ir pakvieskite svečių. 
Sugalvokite tinkamą linksmą 
programą.

10. Pasportuokite drauge. Išva
žiuokite pasimaudyti, pažuvauti 
drauge. Išsivirkite maisto.-

11. Užsiimkite topografija, že
mėlapių skaitymu. Išplanuokite 
idealią stovyklavietę.

12. Spėkite svorį, plotį, ilgį, sto
rį. Varžykitės už taškus. Būrelis 
pasidalina į A ir B grupę. Varžy

bų vadovas turi tik jam žinomų 
10-15-20 klausimų, pvz., koks 
būklo plotas, kokio aukščio lan
gas, brolis Algis; kokio pločio 
lentyna, paveikslas, brolio Anta
no juosmuo ir pn.

13. Prajuokinkite visus linssmu 
pasakojimu. Vienas pradeda, ki
tas tęsia. Įvelti reikia visus lape 
iš anksto kieno nors (pradedan
čio pasakojimą, pvz.) surašytus 
žodžius, neturinčius šiaip ryšio, 
kaip miškas, fabrikas,, vamzdis, 
draugas, laikraštis, meška, kep
tuvas, doleris.

Arba vienas brolis atneša dė
žę (maišą) įvairių daiktų, kurių 
jo draugai nematė, ir pradeda 
pasakoti. Po to kitas vytis, išėmęs 
vieną daiktą iš dėžės, pasakoja 
toliau, įtaikydamas tą daiktą į 
fabulą.

14. Iš anksto susitarus nuvykite 
pas miškininką. Tesupažindina 
su medžių rūšimis, jų sodinimu, 
priežiūra, nauda. Pakartokite 
piūklo ir kirvio vartojimą.

15. Nuvykite į spaustuvę ir su
sipažinkite su jos darbais.

Išleiskite savo laikraštėlį nors 
kartą per metus. Patys parašyki
te matricas, nupieškite iliustraci
jas, atspauskite rotatorium, kad 
nebūtų brangu.

Dalyvaukite lietuviškoje spau
doje.

16. Galima gauti įvairių skaid
rių ir filmų už nedidelį mokestį. 
Pasirinkite, kuo labiausiai domi
tės, gal kelionėm, gamta, sveti
mais kraštais.
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v.s.fil. Valentinas Varnas, buvęs 
LSF atstovas Los Angelėje. Dėko
jame už talkininkavimą!

LS FONDO
DARBUOTOJAI

v.s. Č. Kiliulis, 
LSFondo pirmininkas

Albertas Pavilionis — energingas 
LS Fondo atstovas Brazilijoje.

v.s. Vaclovas Nenortas, buvęs 
Atlanto raj. vadas, rūpestingas LSF 
atstovas Hartforde, Conn.

8
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Namai, kuriuose gimė B-P, Londone

PRISIMENU 
ĮKŪRĖJĄ

BADEN POWELLI . . .
Bevartydamas senesnį SKAUTŲ 

AIDO numerį, radau malonių 
prisiminimų nuotraukose: lordo 
Baden Powellio apsilankymą Lietu
voje. Man teko garbė būti paskir
tam vertėju į vieną autobusą su 
svečiais, kurie vyk.o iš Klaipėdos į 
Palangą. Nors ir mažai tuomet 
mokėjau angliškai, bet šiaip taip 
susikalbėjome.

1954 m. Šveicarijoje buvo išleis
ta Bruno Knobel knyga apie skauty- 
bės įkūrėjo B. P. gyvenimą ir 
nuveiktus darbus, deja, autorius 
užmiršo paminėti savo knygoje B. 
P. kelionę į Lietuvą. Tuoj parašiau 
autoriui laišką, primindamas apie 
lordo viešnagę Lietuvoje — Palan
gos kurorte.

Pateikiu keletą ištraukų iš min
ėtos knygos: B. P. pastabas apie 
jaunimo organizacijas.

1910 m. besilankydamas Rusi
joje, lordas B. P. turėjo pasikalbėji
mą su caru Nikaloju II. Lordo 

garbei paradavo jaunieji kadetai. 
Buvo aiškiai matyti kariška draus
mė, paklusnumas.

Kai caras paklausė skautų įkū
rėjo nuomonės apie kadetus, šis 
atsakė: „Tai nėra jaunimo auklėji
mas; nėra žaidimų, kur jaunuolis 
gali parodyti savo sugebėjimus ir 
savo protavimą'. Negalima tikėti, 
kad kariška drausmė yra geriausias

būdas išauginti gerą pilietį. Jeigu 
tauta yra pribrendusi save valdyti, 
tai ji turi mokėti ir save auklėti”.

1933 m. B. P. lankė Italiją, kur 
turėjo pasimatymą su diktatorių B. 
Mussolini. Šis paklausė B. P. 
nuomonės apie „Balillas” — fašistų 

nauen i^oweii piešinys

jaunimo organizaciją. Lordas davė 
sekantį atsakymą: „Jūsų jaunimo 
organizacija yra privaloma. Ji auk
lėja trumparegišką nacionalizmą 
vietoj tarptautinio susipratimo. Ji 
iškelia fizinį išsilavinimą, bet tuo 
pačiu vykdo dvasinį susmukimą. 
Vietoj pavienio asmens būdo ugdy
mo, ji iškelia masinį galvojimą”.

Pabaigai iš knygos dar viena 
žinutė, kuri tinka ir mūsų laikų 
įvykiams. Mes skaitome spaudoje, 
matome televizijoje pasaulio mote
ris, ypač Amerikoje, kovojančias, 
protestuojančias dėl lygių teisių.’ O 
kaip buvo 1909 metais, kai pirmą 
kartą Londono Crystal Palace 
suvažiavo iš visos Anglijos 11 tūkst. 
skautų vadovų? Londoniečiams 
buvo staigmena stebėti tiek daug 
jaunimo gražiose uniformose. 
Tačiau dar didesnė staigmena buvo, 
pamačius gražiai uniformuotas mer
gaites su plakatais, kurie skelbė: „Ir 
mes norime būti skautės!”

Mergaičių pasirodymas berniu
kų sąskrydyje neliko be pasekmių. 
Organizuojami skaučių vienetai, o 
lordo B. P. prašymu, jo sesutė 
Agnes .1911 m. parašo skautėms 
knygą „Girk Guides”.

Leonas Kn.
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ninou
• garsi savo vardu, o tik darbais.
• ir negali būti būrelis išdykėlių, norin

čių tik save patenkinti.
• viešosios ar vidinės tvarkos ardytojų 

grupė.
• atlikusi sueigos, jei, susirinkusi, tik pa

sibara, pasistumdo ir nieko gero nenuveikia.
• skiltis, jei joje trūksta ir lietuviškos ir 

skautiškos dvasios.

• pirminis (-pagrindinis) skautavimo vie
netas.

• jaunuolių šeima, kurioje visi - broliai
arba - sesės.

• visada pažangi, ieškanti naujų tobulėjimo, 
patyrimo ir saviauklos būdų savo vyresniuo
siuose, tėvuose, aplinkoje.

• gera, jei visi jos nariai dirba bendram 
tikslui, klauso vadovų ir atlieka savo pareigas 
sąžiningai, net niekam ir nematant.

• laužas skautiškoje ugniavietėje. Jei jis 
neliepsnos ar užges, ugniavietė bus nyki ir be
prasmė.

10

Petras Babickas
NĖRA TOKIO KRAŠTO

Nėra tokio krašto visame pasauly: 
Lietuva! Tas vardas — mielas ir didus, 
Kas prilygti gali pavasario saulei, 
Po žiemos kai laužo Nemuno ledus?
Kūpso tenai miestai, šlama tamsios girios, 
Jūra gintarinė ošia amžinai, 
Gluosniai sidabriniai paupiuos nusvirę, 
Ir kaip ežerėliai — žydintys linai.
Vakarui atėjus miela sode būti,
Kur svirnelis rymo ir troba sena, 
Dubure skardena mylinti lakštutė, 
Visą žemę guodžia jos skambi daina.
Nėra tokio krašto visame pasauly:
Lietuva! Vien vardas — mielas ir didus, — 
Tik greičiau sugrįžki pavasario saule 
Ir sulaužyk kietus Nemuno ledus!

10



Iškylautojos Alma ir Astra 
Senkutės, Mirga ir Gailė 
Saltimiraitės

T. Senkevičiaus nuotr.

Saulės daugiau nebejaučiu. Tik
tai migla. Ateina naktis, šalta ir 
tuščia. Reikia malkų. Sujudo skiltis 
ir renka šakų. Reikia ir storesnių 
pagalių, be jų gali būti blogai. 
Netrukus — visa krūva malkų. 
Skiltis žiūri, ką reikės toliau daryti. 
Pradedu šypsotis — ir ji kartu. 
Žinau, ką reikės toliau veikti: 
vandens išsivirti, malkas sukapoti. 
Skiltis pradeda judėti. Smagu se
sėms viskuo rūpintis. Sumaniau 
atsisėsti ir ką nors užkąsti. Visa 
skiltis susėda aplink laužą. Šilta. 
Valgydamas morką, žvilgteliu j 
dangų — matyti viena žvaigždė. 
Pažiūriu j skiltį — ji žiūri į mane. Ir 
ką pasakysit, — ėmiau šnekėti. O 
kai niekas neturi ko sakyti, tada 
girdėti tik upelio tekėjimas per 
akmenį . . .

Skiltis ima miegmaišius. Aš dar 
ne: būtų gera miegoti prie laužo ir 
šiokią tokią sargybą turėti. Išsiskir- 
stom nutarę po dvi valandas sargy
bą eiti. Atsirėmęs į medį, stebiu 
skiltį — ji žiūri į mane. Ir ką 
pasakysit, — ėmiau šnekėti. O kai 
niekas neturi ko sakyti,xxxxxxxxx 
x x x x x

Skiltis ima miegmaišius. Aš dar 
ne: būtų gera miegoti prie laužo ir 
šiokią tokią sargybą turėti. Išsiskir- 
stom nutarę po dvi valandas sargy
bą eiti. Atsirėmęs į medį, stebiu 
skiltį — dvi dainuoja, viena miegą, 
viena į liepsnas žiūri. Skilties 
gyvenimas puikus!

Jau malkos mažėja, jau ima. 
miegas. Užmetu dar vieną pagalį — 
šilčiau. Apsidairau ir pamatau, kad 
kalbuosi jau su savimi. Būtų neblo
gai nusnūsti. Bet juk reikia laužą 
prižiūrėti. Su šypsena nusileidžiu — 
leisiu joms pamiegoti. Bet ką man 
pavargusiam daryti?

Aplinkui tylu, tamsu, vėsu. 
Atsigulsiu šia ant miegmaišio ir 
pasvajosiu. Svajonės virto sapnu. 
Staiga prabundu, pramekriu akis — 
sesė žiūri tiesiai į mane. Šypsena 
didelė. „Gerai, kad prikėlei . . . 
buvau užmigęs pusvalandį ...” Ką 
dabar daryti? Nutariau nueiti iki jų 
skilties. Užmetu malkų ir nueinu. 
Tamsoj didelis žvaigždynas.

Nuėjęs randu mažytį lauželį. 
Šilumos nėra. Pradedu piauti mal
kų. Pusė skilties mane stebi, kita 
pusė miega. Atlankiau, o nieko 
nesako? . . . Tai aš imu šnekėti, nes 

jei nešnekėsiu, tuoj užmigsiu. Šn
ekėti arba judėti. Nutariau daryti 
abu. Laužas pagaliau davė šilumos. 
Atsisėdu prie jų ugnelės ir pradedu 
kalbėti. Bet vis sunkiau galvoti, ką 
reikia sakyti, nes galvoji apie šilumą 
ir miegą. Einu atgal. Jos padėkoja, 
dar tarp savęs, girdėti, kalbasi, bet 
kalbos greit pavirsta į upelio čiurle
nimą . . . Vėl ramu — ir vėl vienas. 
Ant savo laužo užmetęs daugiau 
malkų, sušylu ir atsigulu. Žinau — 
esu labai pavargęs ir, jei nepailsėsiu, 
bus šiandien blogai.

Reikia sargybos. Vieną žadinu, 
pajudinu kojas. Žiūri į mane, 
apsidairo ir atsimena, kad čia 
naktinė iškyla, ne lovytė namie. Ak, 
koks milžiniškas skirtumas! Su
pranta, kad mane reikia pavaduoti. 
Pasikeičiam. Atsigulu ant išsikišusi
os šaknies, bet nieko nebejaučiu. 
Dar tik pažvelgiu į skautę prie laužo 
— apsivyniojus miegmaišiu, plaukai 
ilgi, mažas veidukas tarp jų, ir žiba 
akys tamsoje. Kaip laumė miške 
atsisėdus prie aukuro . . .

Nubundu. Laužas dar šildo. 
„Laumė” vis sėdi toje pačioje 
vietoje. Sargyba pasisekė. Gera 
skautė. Dingsta naktis. Kyla rūkas, 
tuoj pasirodys saulė. Pradedam 
kalbėtis apie naktį. Skiltis ima 
krutėti. Ir pagalvoju — jei skiltis 
tvarkingai išsilaiko, tai ir gamta jai 
švelnesnė. O man? Kas man pasibai
gė: tikras ar netikras sapnas? ...

vytis v.sl. Tomas Senkevičius 
(iškylų vadovas Vilniaus stovykloje)

Sesės 
Astra 
ir Alma 
su iškilos 
su iškylos 
vadovu 
broliu 
Tomu
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GAL ČIA RASITE NAUJU IDĖJŲ KAZIUKO 
MUGĖS DARBAMS.
Chicagos skautų-čių. darbai Jono Tamulaičio nuotr.
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IAB. NAUJO) $«AUTU SPfOALYBB
IŠKYLAUTOJAS

1 Paaiškina iškylavimo taisykles: kojų priežiūrą, 
aprangą, saugumą pakelyje, poilsį, valgymą bei 
gėrimą ir 1.1.

2 Sudaro sąrašą dalykų, kuriuos reikia pasiimti į 
iškylą vykstant ir juos tvarkingai sukrauna į 
kuprinę. Tada paaiškina, kodėl tie dalykai reikalingi 
iškylautojui ir kodėl jie sudėti tam tikrose kuprinės 
dalyse.

3 Yra iškylavęs bent šešis kartus su skiltim ar 
draugove. Mažiausiai dvi šių iškylų buvo bent 24 
valandų ir su nakvyne.

4 Paaiškina, ką reikia daryti, jei beiškylaudamas 
paklysta. Parodo ar papasakoja bent tris būdus, 
kaip rasti šiaurės kryptį be kompaso pagalbos.

5 Parodo, kaip kompasas naudojamas su kelių ir 
topografiniais žemėlapiais. Moka nubraižyti nuke
liauto kelio žemėlapį.

6 Paaiškina, kaip parinkti nakvynei tinkamą vietą 
gamtoje ir kaip joje įrengti skilties stovyklą. Žino, 
kaip parinkti tinkamą palapinę iškylai, kaip ją 
sudėti, nešti ir pastatyti.

7 Gamtoje parodo arba, sąlygoms neleidžiant, nu
braižo, kaip reikia įrengti lauko virtuvę, kūrenti 
ugnį ir virti valgį (skilčiai ar vienam). Paaiškina tris 
laužo sukrovimo ir užkūrimo būdus; žino, kaip ir 
kur juos pritaikyti.

UŽDĄ VINYS: Sudaro du vienos dienos skilties iškylų 
maršrutus (bent penkių mylių pėsčiom arba 15 
mylių dviračiais ar baidarėmis). Sustato planus bei 

programas ir paruošia meniu. Pasirenka vieną iš šių 
planų ir su savo skiltimi praveda iškylą pagal 
nustatytą maršrutą ir programą. Po iškylos ją 
aprašo ir įteikia savo draugininkui, kuris įvertina.

SIGNALIZUOTOJAS
1 Morzės raidynu priima ir siunčia nemažiau 30 

žodžių pranešimą, 30 raidžių per minutę garso 
būdu, ir 20 raidžių per minutę vėliavėlėmis ir šviesos 
būdu.

2 Tą patį atlieka semaforo raidynu, 30 raidžių per 
minutę greičiu.

3 Paaiškina, kada, kur ir kaip naudoti morzės bei 
semaforo raidynus.

4 Pažįsta ir paaiškina įvairius signalizavimo būdus, 
pvz., dūmais, būgnais, laužo šviesa ir kt.

5 Improvizuoja bent du žinių perdavimo būdus (vieną 
morzės, kitą semaforo raidynu) pusę mylios atstu
mu, siųsdamas bent 20 raidžių per minutę.

6 Žino apie žinių perdavimą senovės Lietuvoje 
(krivūlė, kuorų laužai, ir 1.1.) ir juos paaiškina.

UŽDĄ VINYS: Pasigamina sau heliotrapą ar elektrinį 
zirzeklį, jį paaiškina ir parodo, kaip juo siunčiamos 
žinios.

Pastaba: 80% tikslumas reikalaujamas visuose žinių 
persiuntimo punkt.

SKAITYTOJAS
1 Surašo svarbesnių lietuviškos spaudos ir knygos 

istorijos įvykių lentelę su data, įvykiu, asmeniu ir 
vieta.

2 Pamini žymesnius lietuvių rašytojus ir trumpai 
apibūdina jų svarbesnius veikalus.

3 Paaiškina, kaip knygos yra spausdinamos, rišamos 
• ir kaip jas reikia apsaugoti ir prižiūrėti.

4 Paaiškina, kaip jis pasirenka knygas laisvalaikio 
skaitymui ir kaip randa knygas, kurios duoda jam 
žinių studijuojamoms temoms. Išvardina bibliotekas 
ir kitas prieinamas vietas, kur jis gali pasiskolinti 
knygų ir žurnalų.

5 Paaiškina, kaip knygos yra suskirstytos bibliotekoje 
ir kaip reikia naudoti pavadinimų bei autorių 
katalogus ieškomai knygai rasti. Žino, kur galima 
įsigyti lietuviškų knygų.'

6 Trumpai papasakoja apie žurnalus ir laikraščius, 
kuriuos yra perskaitęs; užsiprenumeruoja bent du 
žurnalus. Šešių mėnesių laikotarpiu atidžiai perskai
to šiuos žurnalus ir papasakoja egzaminuotojui apie 
įdomesnius straipsnius, žurnalų tikslus ir kritiškai 
įvertina juose skaitytą medžiagą. (Bent vienas iš šių 
turi būti lietuviškas).
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7 Sudaro namuose turimų knygų ir jų autorių sąrašų 
(ne daugiau 30 knygų), pirmiausia surašant lietuviš
kas knygas.

8 Trumpai pristato paskutinių šešių mėn. laikotarpiu 
išleistas lietuviškas knygas, arba turi šių knygų 
recenzijų (reviews) rinkinį. Žino paskutinių trejų 
metų premijuotas knygas, jų autorius, žanrą ir kas 
premijavo.

UŽDAVINYS: A) Vienų metų laikotarpiu perskaito 12 
knygų, kurios nėra mokyklos reikalaujamos. Iš šių 
bent dvi skautiškas, bent keturias lietuviškas ir po 
vieną biografiją, romaną ir „non-fiction”.

B) Pasirenka iš šių vieną lietuvišką knygą ir 
egzaminuotojui raštu pristato jos santrauką.

SKLANDYTOJAS
1 Paaiškina aerodinamikos skirtumus tarp sklandytu

vo ir kitų rūšių lėktuvų.
2 Paaiškina, kas yra ir kaip naudojamos įvairios 

sklandymo srovės: kalnuotose vietose, virš miškų, 
ežerų, miestų, dykumų ir t.t. Pasigamina mažą 
modelį ir jį naudodamas parodo, kaip sklandytuvą 
veikia bent dvi iš šių srovių.

3 Paaiškina skirtumus tarp tikro sklandytuvo ir 
rankinio sklandytuvo: kokie instrumentai, vairavi
mo prietaisai, principai ir struktūros dėsniai juos

skiria.
UŽDAVINYS: Pasistato pilno dydžio rankinio sklan

dytuvo modelį ir apie jį paaiškina egzaminuotojui. 
Jei galimybių nėra to padaryti, parodo, kaip tokį 
sklandytuvą pasistatytų, naudodamas planus, brėži
nius, statistiką bei kitas pagalbines priemones.

PASAKŲ SEKĖJAS
1 Moka sekti (sakyti) pasakas. Naudodamas pavyz

džius, paaiškina, kaip įdomiai pasekti pasaką ir kaip 
išlaikyti klausytojų dėmesį.

2 Turi sudaręs bent 10 pasakų, 8 padavimų ir 4 
legendų rinkinį (bent pusė rinkinio yra lietuviškos 
tematikos); papasakoja bent dvi pasakas, padavimus 
ar legendas egzaminuotojui.

3 Sukuria pasaką savo pasirinkta tema; ją parašo ir 
trumpai atpasakoja egzaminuotojui.

4 Yra iš savo tėvų ar kitų žmonių užsirašęs bent 
penkias lietuviškas pasakas.

5 Pasirinkęs vieną mėgiamą pasaką, ją iliustruoja
škicais ar piešiniais. ■,

UŽDĄ VINYS: Vienas ar su dviejų kitų skautų pagalba 
įdomiai paseka pasaką savo skilčiai ar draugovei 
sueigos metu bt prie laužo. (Jei įmanoma, šią 
pasaką inscerJswoja ar kaip kitaip pavaizduoja.)

•J:
KOKS ESI TU?

Yra žmonių, panašių į talkas: 
tik stumiami jie šį tą atlieka.

Ir tokių, kurie panašūs į baida
rę: jie turi būti ir.iami.

Ir tokių, panašių į aitvarus: jie 
reikalingi pririštos virvės, kad 
nenuskristų.

Panašių į kačiukus: jie labiau 
patenkinti, kai glostomi.

Panašių į futbolus: nežinia, 
kur jie dabar šoka.

j Panašių į priekabas: juos rei- 
; kia traukti.

Panašių į skelbimų šviesas: už- 
i sidega ir užgesta.

Ir, noriu pridėti, yra tokių, ku
rie panašūs į aukso laikrodžius: 
atviru veidu, gryno aukso, ramiai 
užsiėmę ir pilni gerų darbų.

W. S. B.
P IRM ASIS SN I E G AS P ARK E / V. M A Ž ĘL 1,0 N U O T R AU K A
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TOVYKLOS

SEPTYNI 
AISGO

STOVYKLOJE
1979 m. rugp. 26—rugs. 2 d. 

vyko tarptautinė skautų-čių stovyk
la UNITY ‘79 ukrainiečių PLAST 
stovyklavietėje, New Yorko valsti
joje prie East Chatham.

Gražioje kalnuotoje gamtoje 
stovyklavo estų, latvių, lenkų, uk
rainiečių ir vengrų skautai ir skau
tės, visi priklauą AISGO pavergtų 
tautų skautų organizacijai. Lietuvių 
Skautų Sąjunga buvo pakviesta 
dalyvauti su reprezentaciniu vienetu 
iškilmingame stovyklos uždaryme 
darbo dienos savaitgalį, rugsėjo 1 — 
2 d. Šį reprezentacinį vienetą sudarė 
Worcesterio Nevėžio tunto Gedimi
no draugovės prityr. skautai: si. 
Juozas Pridotkas, psl. Tomas Na
ras, psl. Edmundas Naras ir psl. 
David Jacevičius; vadovavo jų 
draugininkas s.v.fil. Eduardas V. 
Meilus, Jr. (dabartinis Liet. Skautų 
Brolijos Skautų Vyčių skyriaus ved
ėjas.)

Taip pat dalyvavo — v.s. Lilė 
Milukienė, atstovavusi LSS Tary
bos Pirmininkui, ir VSP fil. Kazys 
Matonis — Brolijos atstovas.

Po mūsų įsikūrimo, šeštadienį 
dalyvavome tarptautiniame kultū
ros festivalyje, kuriame buvo įvairių 
eksponatų, matėsi visų dalyvauja
nčių tautybių skautiškas jaunimas, 
pasipuošęs tautiniais rūbais, daina-

Mūsų reprezentantai su latvių 
skaučių vadovėmis.
Prie UNITY ‘79 Stovyklos vartų.

E. Meilaus nuotr. 

vo liaudies dainas, šoko tautinius 
šokius ir grojo savo tautybių instru
mentais. Lietuviai prisidėjo trumpa 
mūsų skautų ir lietuvių tautos 
istorija bei visi kartu dainavome 
„Atgimė Tėvynė”. Taip pat buvo 
išdalinta fil. E. Meilaus paruoštas 
leidinėlis (anglų kalba) apie lietuvių 
skautus.

Po festivalio sekė liaudies žaidi
mo valandėlė, kurioje reprezentaci
nis vienetas taip pat aktyviai daly
vavo.

Vakare buvo surengtas iškilmin
gas stovyklos uždarymo laužas, 
kuriame pasirodė visos tautos. Visi, 
susėdę prie laužo, dainavome, juok
avome, patyrėme daug draugišku
mo meilės, net ir pašokome. Laužo 
liepsnomis baigiant degti, visos 
tautos paeiliui sugiedojo po posmelį 
savo tradicinės vakarinės maldos, o 
tada, sustoję ratu, visi kartu sugied
ojome „Ateina naktis”. Bendrame 
dideliame rate galėjome jausti skau
tišką vienybę ir laužo ugnies šilumą, 
— buvo net sunku giesmę giedoti, 
taip džiugino mūsų širdis.

Po laužo vyko atsisveikinimo

šokiai; grįžome į Brolijos pastovyklę 
keliom valandom ramaus poilsio.

Sekmadienį atsikėlėme anksti, 
kartu pusryčiavome ir nuleidome 
savo palapinę. Po pietų ukrainiečių 
skautų kapelionas po atviru dangu
mi atnašavo šv. mišias, visi dalyva
vome skautų uniformose, tautinėm 
ir skautiškomis vėliavomis. Po 
mišių įvyko UNITY ‘79 stovyklos 
uždarymas.

Ši stovykla buvo pilna skautiš
kos — broliškos dvasios ir entuziaz
mo. Nuotaika puiki ir bendradarbi- 
ška.

Labai gaila, kad Lietuvių Skau
tų Sąjunga nepriklauso prie AISGO 
organizacijos, kad mes lietuviai 
skautai negalėjome visą savaitę šioje 
UNITY ‘79 stovykloje stovyklauti. 
Būtų buvę labai smagu ir naudinga. 
Tikimės, kad ateityje lietuvių skau
tai ir skautės galės aktyviau daly
vauti tokioje stovykloje.

s.v.fil. E. V. Meilus, Jr.
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Broliai J. Didžbalis, A. Matonis ir 
A. Didžbalis įsikuria rusų Tauti- Praėjusios vasaros liepos 28—29

Rusų Taut, stovyklos vartai

nėję.

RUSŲ SKAUTŲ
TAUTINĖJE

d. trys New Jersey broliai, vadovau
jami v.s. K. Matonio (šioje kadenci
joje einančio Brolijos VSP parei
gas), dalyvavo rusų skautų 
Tautinėje stovykloje netoli Sacon- 

daga ežero, N.Y. valstijoje. Rusų 
skautai šiais metais atšventė 70 m. 
savosios veiklos sukaktį.

Stačiatikių pamaldose K. Matonio nuotraukos Psl. J. Didžbalis (antras iš kair.) 
tarp Australijos rusų skautų vyčių.

REMKIME
VJ FONDĄ!

Tęsdamas ilgų metų tradiciją, 
. Vydūno Jaunimo Fondas ir šį 

rudenį išleido menišką kalėdinių 
atvirukų seriją. Šiemetiniai atvirukų 
autoriai — dail. A. Sutkuvienė, R. 
Laniauskas ir E. Muliolienė.

Fondo platinamų atvirukų 
įplaukos yra pagrindinės lėšos, 

kuriomis talkinama :stipendįjomis ii 
kt. būdais mūsų studijuojančiarr 
jaunimui. VJF talkina nemažai ii 
kitiems liet, kultūriniams užmo 
jams. Paremkime jo prasmingi 
darbą talka ir auka!

Kad tu meluoji, net tavo ausys kruta. lietuviu priežodžiai
Myli kaip katė pelę.

Paleidęs akmenį iš rankos, nesuturėsi.
Ir dumia kaip ragana į Šatrijos kalną.
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VILNIAUS stovykloje Romuvoje 
vienetai gauna ikylų instrukcijas

V. Bacevičiaus nuotr.

R. Belzinsko nuotr.

Prityr. skautas Algis Miškinis — 
„Dainų Šalies” Brolijos pastovyklės 
adjutantas, trimitu kelia brolius 
ryto mankštai. Brolis Algis dar
bščiai prisidėjo, ruošiant ir prave
dant stovyklos programą.

R. Belzinsko nuotr.
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KNYGŲ 
LENTYNĖLĖ

Adolfas Venclauskas 
KOVOJE SU MILŽINU

„1980 m. mūsų Vyresnysis 
Skautininkas pasieks savo gyveni
mo aštuntąjį kryželį. Leisdami šią 
apysaką, norime tarti skautišką ačiū 
mūsų brangiam sukaktuvininkui ir 
taip pat palinkėti, kad jis dar ilgai 
gyventų su mumis”.

Šiais žodžiais knygos leidėjai — 
ASS Worcesterio filisteriai dėkoja 
autoriui už pastarojo ilgametę talką 
vietovės skautiškai šeimai patari
mais, dėmesiu, pašnekesiais, kūrybi
niu lobiu ir t.t.

KOVOJE 
— SU 
MILŽIMU

ADOLFAS
VENCLAUSKAS

20

Apysakos KOVOJE SU MILŽI
NU intryga vystosi Stalino laikotar
pio Lietuvos valsčiaus miestelyje ir 
jo apylinkėse. Miestelio veiksmą 
pina tarybinės santvarkos pareigū
nai — valsčiau komiteto ir kompar
tijos nariai, o kaime ir miške — 
partizanai bei jų talkininkai. Per 
225 puslapius vyksta permainingas 
veiksmas: kompartijos sekretoriaus 
užmojis kurti naują kolchozą, ūki
ninkų rezistencija ir partizanų veik
la pina konfliktą, susidūrimus, 
kautynes su rusų kariais ir t.t.

Apysaka lengvai sekama, ir 
skaitytojas, ypač mėgstąs judrią 
eigą, nenusivils. Viršelis ir spaudos 
darbas dail. VI. Vijeikio, kaina 
nepažymėta.

Knygos pradžioje pateikti auto
riaus v.s. A. Venclausko biografi
niai bruožai, o baigmėje — 
prenumeratorių-rėmėjų sąrašai bei 
autoriaus padėka.

Šia proga paminėtina, jog ASS 
Worcesterio filisteriai lapkr. 11 d. 
suruošė brolio Venclausko knygos 
sutiktuves.

BUDĖKIME, Nr. 85 ir 86.

Jau kiek seniau ŠA redakciją 
pasiekė du Anglijos rajono periodi- 
nuko BUDĖKIME numeriai, šiuo 
metu tvarkomi redakcinės kolegijos 
Londone. Tai pavasario ir rudens 
numeriai, abu po 32 psl. Rašo kun. 

A. Geryba, J. Maslauskas, Eimutis 
A. Saulaitis, SJ, dr. K. Valteris ir 
kiti. Turinyje velykinės mintys, 
stovyklos kviesliai, Anglijos rajono 
kronikėlė, skautiškos įrangos, skau- 
tamokslis, tautosaka-tautodailė, 
šypsenos ir pan. Dalis straipsnių 
rašyti anglų kalba, puslapiai ilius
truoti rajono gyvenimo akimirko
mis.

VINGIO TAKAS

Tokiu pavadinimu Vilniaus sto
vykla (Romuvoje) leido kasdien 
laikraštėlį, kurio išėjo 14 numerių. 
Brolio Č. Senkevičiaus ir sesės T. 
Gaidelytės redaguoti, puslapiai gau
sūs stovyklinėmis akimirkomis, 
akutalijomis, humoru, puošti her
bais, skautiškomis įrangomis, ša
ržais ir nuotraukomis.

Margas, įvairus, linksmas — 
tokie stovykliniai laikraštėliai ir 
turėtų būti.

Vingio Tako redaktoriai Č. Senke
vičius ir T. Gaidelytė.

GABIJA, Nr. 8

Šiame Seserijos VS biuletenyje 
skelbiami sesių įsakymai. Seserijos 
1979—1981 vadija ir kiti Seseriją 
liečią reikalai. Redaguoja v.s. N. 
Užubalienė.

KRIVŪLĖ

Pirmoje naujojo Vyr. Skuatinin- 
ko Krivūlėje pateikta LSB vadijos 
sudėtis, įsakymai, pramatytų darbų 
gairės, mintys apie kariuomenės 
šventę, organizacijos uždavinius ir 
pan. Prenumerata metams 3 dol. 
užsakoma per LSB Spaudos-infor- 
macijos skyriaus vedėją.
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DIDŽIOJI I
SESĖ

O. SAULAITIENĖ
IŠĖJO NAMO . . .
Ilgos ir sunkios širdies ligos 

išvarginta, lapkričio 15 d. Water
bury, Conn., ligoninėj mirė v.s. Ona 
Saulaitienė, sulaukusi 71 metų 
amžiaus.

Buvo gimusi Panevėžyje. Studi
javo Rygoje, Londone. Iš profesijos 
mokytoja. Mokytojavo Šiaulių, 
Pagėgių, Kauno V-je ir „Aušros” 
mergaičių gimnazijose, o taip pat 
Augsburgo lietuvių gimnazijoje. 
Dėstė kalbas.

1934 m. buvo vyr. skaučių 
draugininke Šiauliuose, vėliau 
skaučių vietininkė Pagėgiuose, o 
nuo 1938 m. tuntininkė Kaune. 
Amerikoje skaučių vietininkė Wa- 
terburyje, Conn.

Vokietijoje ir JAV-bėse kelis 
kartus buvo ir LSS Tarybos narė.

1936 m. vasarų lankė trejus 
(paukštyčių, skaučių ir vyr. skaučių) 
vadovėms kursus skaučių vadovių

lavinimo centre Foxlease, Anglijoje. 
Lankėsi ir skautybės įkūrėjo R. 
Baden-Powellio namuose Anglijoje.

Gavusi ir paties autoriaus sutiki
mų, Baden-Powellio knygų „Skau- 
tybė Mergaitėms” išvertė, sulietuvi
no ir papildė, pritaikydama 

lietuviškajai skautybei. Seserija šių 
knygų išleido 1938 m. Vėliau Vo
kietijoje ši svarbi skautamokslio 
knyga buvo išleista rotatoriumi, o 
II-ji laida vėl išleista spaustuvėje. 
Yra išvertusi lietuvių kalbon ir 
daugiau Baden-Powellio raštų.

Daugelį metų buvo Skautų Aido 
bendradarbė, o nuo 1964 metų ir 
redakcijos narė.

Į Skautų Aidų ir kitus skautiš
kus leidinius yra parašiusi šimtus 
straipsnių bei studijų ideologijos, 
metodų ir programiniais klausimais; 
taip pat nemaža gamtos aprašymų 
ir pedagoginės beletristikos.

Kelis kartus gyvenime sirgusi 
aštria reumato liga ir pastarųjų 18- 
kos metų laikotarpiu pergyveno 
keletu sunkių širdies operacijų. 
Pastaraisiais metais buvo labai 
sunkiame sveikatos stovyje, bet, 
nežiūrint fizinių kančių, dvasiniai 
buvo stipri ir pozityvi. Visuomet 
ieškojo „šviesiosios pusės” kiekvie
noje padėtyje ir, nenustodama 
vilties, buvo dėkinga už viskų, 
visame matė Dievo valių, kurios 
šaukiama, išėjo į mažinuosius na
mus, giliam liūdesyje palikdama jų 
ilgus metus ligoje pasiaukojančiai 
slaugiusį vyrų v.s. Antanų Saulaitį, 
sūnų kunigų v.s. Antanų, dukrų s. 
Marytę, daug giminių, artimųjų ir 
plačiųjų lietuviškų skautškų šeimų.

Lietuviu Skautų Sąjungos 
vardu 
tariu paskutinį sudiev 
mūsų brangiai sesei

a.a. ONAI SAULAITIENEI
Savo gyvenimo pavyzdžiu 
ji sudėjo mums kelio 
ženklus. Ženkime 
jais, būkime ištikimi 
mylėkime vienas kitą, 
dirbkime ir budėkime.

v.s. Sigitas Miknaitis, 
LSS Tarybos Pirmininkas
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LINKSMAVAKARIS
SU VL. VIJEIKIU
Vienas iš LSS ypač Chicagos 

skautų ryškiųjų veidų — v.s. dail. 
Vladas Vijeikis lapkričio 16 d. buvo 
pagerbtas Jaunimo centro vakaro
nėje, kurią suruošė Chicagos 
skautininkų.-ių Ramovė.

Ši vakaronė — staigmena, nes 
ruošiamos ,,apgavystės” nenujauči- 
antis VI. Vijeikis (praėjusią vasarą 
sulaukęs kapos metų) buvo atkvies
tas kavinėn išgalvota priekabe, jog 
po vakaronės įžangos su draugais 
vyksiąs į savo bičiulio gimta
dienį . . .

Programą vedė skautininkai J. 
Toliušis ir R. Vedegys, skaidrėmis 
perteikdami humoristinę dailininko 
biografiją, sesės J. Mikutaitienė ir 
D. Juodgudienė paskaitė sukaktuvi
ninko nostalgiškos patriotinės po
ezijos pluoštelį. Tauro rago orkes
tras, bene prieš tuziną metų paties 
VI. Vijeikio suorganizuotas, į šį 
linksmavakarį atvyko pilnos sudė
ties ir juokino svečius iki ašarų savo 
tradiciniu ,,pageidavimų koncertu”, 
suprantama, diriguoti iškviesdamas 
patį maestro.

Brolio VI. Vijeikio nuopelnai bei

Brolį Vladą gvazdiku papuošia 
v.s. O. Siliūiiienė

V.s. V. Vijeikis dėkoja už '’ap
gavystę". J. Paronio nuotr.

talka Chicagos lietuviškai skautijai 
yra tikrai dideli, todėl sveikintojų 
eilė nemaža: sveikino ir visokerio
pos sėkmės linkėjo visų keturių 
tuntų atstovai, LSS Tar. pirm. S. 
Miknaitis, mūsų skautiškos šeimos 
veteranas V. Tallat-Kelpša ir kiti. 
Lituanicos tunto „senų gerų laikų” 
bendradarbių vardu margus links
mus prisiminimus paskaitė brolis L. 
Kupcikevičius.

Vakaronės užsklandai žodelį 
tarti pakviestas ir pats šios progos 
kaltininkas — VI. Vijeikis. Jo tema 
— draugystė. Kokie toliai ar aplin
kybės mus beskirtų, draugystės 
ryšys vis dėlto nenutrūksta; esu 
jautriai paliestas, dėkoju visiems už 
šio vakaro staigmeną, senų prisimi
nimų atgaivinimą, tikiu, jog mūsų 
skautiško darbo gija tebeklestės ir 
tolimoje ateityje.

Šių eilučių korespondentas, dar 
kartą prisiminęs Tauro rago juok- 
darybą bei VI. Vijeikio žodžius, 
mintimis nukopia dar toliau. Kas 
traukė anuos, kasdieniniame gyve
nime rimtus asmenis (kunigas, 
inžinierius, daktaras ir t.t.), užsika
binusius akordeoną, švilpynę, barš

kalus, keptuvę ar kitą improvizuotą 
muzikos instrumentą, išeiti prieš 
auditoriją ir tapti juokdariais?

Kas ragino VI. Vijeikį drožinėti 
Kaziuko mugėms šventųjų statu
lėles, projektuoti koplytstulpius, 
leisti dainorėlius, ruošti skautiškus 
leidinius, kurti berniukams linksmas 
dainas? . . . Kas skatino ir daugumą 
anos vakarienės svečių — nuo 
diplomuotų profesionalų iki eilinių 
tautiečių — įsivilkti į trumpikes, 
žaisti kas sekmadienį su vaikais 
Jaunimo centre, mokyti juos Dievo- 
tėvynės-artimo idealų, vykti su jais į 
iškylas, stovyklauti tolimajame 
Rakė ir t.t.

Neabejoju — tikslas visų jų 
bendras: padaryti, pagelbėti, prisi
dėti, kad mūsų jaunoji karta kuo 
ilgiau liktų skautiškose gretose, kad 
lietuviškos liepsnelės kuo ilgiau 
žiburiuotų jų širdyse.

Ar būsiu atspėjęs?
J. Stas.

VAKARONĖ 
POGRINDŽIO

TEMOMIS
Vakaronė Lietuvos pogrindžio 

spaudos temomis, suruošta filisterių 
skautų lapkr. 23 d. Chicagos Jauni
mo centro kavinėje, buvo labai 
įdomi, gyva ir sėkminga. Pagrindi
nius pranešimus padarė ir pastarojo 
meto pogrindžio spaudos kelią 
aptarė filisteriai Br. Kviklys, T. 
Remeikis ir J. Dainauskas.

Po pašnekesių vyko gyvos dis
kusijos ir pogrindžio spaudos bei 
dokumentų parodėlės apžiūrėjimas. 
Parodą įš savo archyvo medžiagos 
paruošė v.s.fil. Br. Kviklys.
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norėjome steigti 
tą. Gražaus jai 
gausus Sydnėjau 
skaučių ir skaut 

Ramunė aug 
įsijungė į skauč 
Kernavės tuntu 
kolegijoje. Ties 
šnipus teko nuj 
sesės, Ramunei 
suruošė šaunų n 
Radauskas yra 
tunto skautų vj 
būrelio narys,
advokatas — teisininkas.

Iškilmingas pamaldas ir vestuvių 
apeigas atliko s. kun. P. Butkus, 
Australijos rajono dvasios vadas. 
Vaišių metu jaunavedžius sveikino 

žmimo komite
to tarpe buvo 
išros tunto vyr. 
zčių būrys.
hicagoje, kur ji 
iles ir priklausė 
udijavo Xavier 
per satelitinius 
, kad Kernavės 
:šint Chicagoje, 
zakarį. Ričardas 
dnėjaus Aušros 
Geležinio Vilko 

profesijos jaunas 

ir reikšmingas mintis bei linkėjimus 
tarė jaunavedžių tėvai, primindami 
neužmiršti savo pareigų Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Prisiminimui s. 
kun. Butkus įteikė prof. kun. Stasio 
Ylos knygą „Lietuvių Šeimos Tradi
cijos”. Sydnėjaus Aušros tunto, 
skautų vyčių ir rajono vadovybės 
vardu sveikino Brolijos vadeiva 
v.s.fil. Balys Barkus. Jo sveikinimus 
Sydnėjaus vyr. skautės palydėjo, 
dainuodamos savo sukurtus posipe- 
lius, kurių vienas skambėjo taip:

Ramus vandenynas juos skyrė, 
Chicago — Sydnejus toli.
Su ,,Jumbo” jie lankė viens kitą, 
Distancija jiems nesvarbi . . .

B. B.

NEI VANDENYNAI, 
NEI KALNAI . . .

Dar ne taip seniai skambėjo 
trečiame Jaunimo Kongrese lietuvi
škos dainos Pietų Amerikos padan
gėje. Dar neseniai ten ssusitiko ir 
susipažino du jaunuoliai: Ramunė 
Janušaitytė iš Chicagos ir Ričardas 
Sadauskas iš Sydnėjaus. Trumpa jų 
pažintis nenutrūko, bet pamažu, 
kaip laužo žarijos, ruseno.

Štai VI -oji Tautinė Stovykla 
Australijoje. Kartu su Amerikos ir 
Kanados lietuvių skautų išvyka 
atskrido Chicagos kernavietė vyr. 
skautė Ramunė Janušaitytė. Pažin
ties ir meilės liepsnelė vėl sustiprėjo 
— tarp Amerikos ir Australijos 
žemynų nutiestas gražus lietuviškas 
tiltas.

Tuo pačiu tiltu 1978 metais per 
Kalėdas grįžta atgal į Sydnėjų 
Ramunė, o š.m. spalio 27 dieną 
įvyksta šaunios Ramunės ir Ričardo 
vestuvės. Dalyvavo daug svečių, 
jaunų ir ne taip jaunų. į vestuves iš 
Chicagos atskrido Ramunės tėvai 
Jurgis ir Veronika Janušaičiai, 
sesuo Rasa su vyru. Tikėjomės, kad 
iš Amerikos atskris daugiau, beveik

Spalio 12 d. Seserijos vadija suruošė 
Chicagos Jaunimo Centre v.s. Van
dos Aleknienės tapybos parodą. 
Nuotraukoje: V.S. I. Kerelienė taria 
atidarymo žodį, dešinėje stovi dail. 
V. Aleknienė.
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Sao Paulo, Brazilijoje, skaučių 
chorelis RŪTELĖ, kuris pasirodo 
beveik visuose lietuviškuose rengi
niuose.
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PRAŠOM, SESĖS . .
(Vilniaus stovyklą 

Romuvoje prisimenant)

— Ramiai!
Draugovė sujudo, dingo šypse

nos. Skiltininkai žiūri į mane, 
beveik žinodami, ką aš toliau 
sakysiu. Taip — jie mane jau 
pažįsta, ir aš dėlto laimingas.

— Dešinėn! Aplink! Kairėn! 
Šūkiai! Trys, keturi!

Žemė sudrebėjo, kai 20 skautų i 
garsiausiais balsais skiltimis šaukė I 
savo šūkius. Lapinai laimėjo, ir 
skiltininkas žino, nes šypsosi vi
siems.

Toks pasidarė draugovės papro
tys išsijudinti ir susidrausminti 
rikuotėje. O kai drausmė yra, ir 
patys skautai jaučiasi gerai.

Vieną vakarą po vėliavų nuleidi
mo nuėjome į savo pastovyklę 
nuleisti draugovės gairės. Išsirikia- 
vom ir kaip visuomet nuleidom 
gairę. Išsiskirstę grįžome prie savo 
darbų. Eidamas, pro vartus, sutikau 
pažįstamą sesę, ir ji man sako: 
„Stebiuosi, kaip jūs laikotės savo 
rikiuotėj, mes tokių dalykų niekada 
nedarom” . . . Galvojau, kad ji sako 
teisybę, ir kilo mintis pakviesti seses 
į mūsų gairės nuleidimo ceremoni
jas. Pakviečiau, bet broliams apie 
tai nesakiau. Sekantį vakarą skiltys 
žygiavo į savo rajoną, aš iš paskos, 
o mane sekė prityrusių skaučių 
skiltis. Kaip visada, skiftys pradeda 
rikiuotis, išsirikiavusios laukia ir 
žiūri į mane. Nustebę pamato sesių 
skiltį.

— Ei, kas čia daYosi? — klausia 
mane brolis, — sesės ateina pažiūrė
ti, kokie mes esam . . .?

Linas
Algis

Sandra

Marius

Sesės Vida Ir Vlrglnlja-

Birute A.

si rutė

Skautų veideliai paraudo: pažįs
tamos ir neblogos sesės pas mus! 
Jos išsirikiavo šalia. Gana gerai 
susirikiavo.

— Dešinėn! Kairėn! — gi visi ne 
į tas puses pasisuko. Kiti net aplink 
apsisuko. Žiūriu į brolius —jų akys 
seka skaučių šypsenas, o ne duotą 
komandą. Ir maniau, kad taip bus. 
Bet skautai atrodė linksmi. Ir vėl tas 
Lapinų skiltininkas nori pasirodyti. 
Kruta, juda, nerimsta. Sugalvojau 
— jam duoti nuleisti gairę. Jam — 

džiaugsmas, o visi į jį žiūrėjo.
Nuleidom gairę. Draugovė pri

pratus prie rimties, o skautėms tas 
buvo naujiena. Skilčių šūkiai. Ir 
sesės turėjo savo, tokį ilgą ir 
melodingą, kaip visada. Visiems jų 
šūkis patiko, o draugininkas parau
do.

— Išsiskirstyt! Valio! . . Skautai 
šovė į palapines, tik drąsesni skiltį- 
ninkai apsupo seses. Atrodo, kad 
toks bandymas visiems patiko. O 
tikrai nežinau — kam patiko: 
skautams, skautėms ar man?

brolis Tomas S.

Ė-SapU
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