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L vlazimieras šventuoju negimė, 
a-tapo. Jo vaikystė buvo panaši j 
kitų jo brolių gyvenimą. Jis troš
ko ir žemiškos garbės, stengda
masis užimti Vengrijos sostą. Ta
čiau, šiam žygiui nepasisekus, jis 
susimąsto. Tas nepasisekimas j j 
subrandina. Jis pamato žeiįniškos 
garbės nepastovumą ir ryžtasi 
ieškoti nenykstančios garbės. Jo 
gyvenime išryškėja aukštesnysis 
žmogiškos prigimties pradas, 
kurs kalba apie žmogaus gyveni
mo prasmę ir duoda aiškius atsa
kymus j kančios, džiaugsmo, blo
gio ir gėrio problemas. Net ir la
bai šventumui nepalankioje ap
linkoje gyvendamas, jis tai aplin
kai nepasiduoda, neplaukia pa
sroviui, netampa aplinkos vergu, 
bet jos viešpačiu.

Tai yra, tur būt, pats ryškiau
sias jo gyvenimo bruožas, kuriuo 
mums dabartiniu metu reikėtų 
susidomėti. Ir mes nuolat girdi
me dejuojant, kad gyvename ne
paprastai blogoje aplinkoje. Tai 
aplinkai suverčiame visą kaltę, 
jeigu mus vis labiau užvaldo pa
viršutiniškumas ir beverčių že
miškų malonumų ieškojimas bei 
apatija kiekvienam rimtesniam 
darbui. Gal augalas nepalankioje 
dirvoje neaugs, bet nudžius. Ta
čiau žmogus visoje žemės gyvū
nijoje, tur būt, pirmauja prisitai
kymo galia. Jis nesušąla šiaurės 
poliuje ir nesutirpsta pusiaujo 
kraštuose. Juk jis turi protą, kurs 
padeda prisitaikyti prie sąlygų ir 
keisti gyvenimo būdą, pasikeitus 
aplinkai.

Tad ir dabar, kai tenka augti 
tokioje nepalankioje dirvoje, nie
ko daugiau nereikia kaip tik var
toti savo žmogišką protą ir valią, 
kad šis gyvenimas mums nebūtų

O šventasis Lietuvos karalaiti, 
Globėjau kenčiančios tautos 
Kuriuo keliu, kada ji turi eiti, 
Belaukdama šviesios aušros?

Tavo tauta netrokšta puikiu rūmų. 
Negeidžia žemės svetimos.
Karštai maldauja josios sūnūs - 
Tešvinta laisvė Lietuvos

Kad jie galėtų pailsę grįžti
Prie mielo Nemuno krantų, 
Kur tik dangus tegali lyti 
Šventuoju tėviškės kvapu

Į Tave siunčia jie savo maldą, 
Būk, Karalaiti, nuolankus: 
išmelsk pas Dievą, kurs visa valdo, 
Tėvynei šviesesnius laikus!

s. Alg. Karpavičius, Australija

pražūtis, bet palaima. Jeigu šv. 
Kazimieras karališkojo dvaro iš
tižime parodė geležinę valią, siek
damas pastovių vertybių, tai ir 
šio amžiaus ir šių kraštų dides
niame ar mažesniame nutolime 
nuo tikrų vertybių ir tikrų idea

lų mes galime viešpatauti savo 
ryžtu ir valia. Jokia aplinka nėra 
tokia stipri, kad galėtų visiškai 
pavergti žmogaus dvasią, bet 
žmogaus dvasia yra pakankamai 
stipri pavergti aplinką!

v. s. Juozas Vaisnys, S. J.
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DEŠIMTMETIS BE
BROLIO KAIRIO

Šių metų kovo 25 suėjo dešimt
metis, kai iš mūsų tarpo pasitraukė 
amžinybėn v.s.fil. Stepas Kairys.

LITUANICOS
VILKAI 

LAIMĖJO
NBC KONKURSĄ
Kaip pamename, Jungtinės Tau

tos 1979-sius buvo paskelbusios 
Tarptautiniais Vaiko Metais — 
International Year of the Child. Ta 
tema NBC rądijo tinklas Šiaurinėje 
Amerikoje rengė įvairias programas 
ir reklamas. Taip pat buvo numatyta 
išleisti specialų leidinį, kuris atžymė
tų tuos metus, ir (konkurso būdu) 
leisti vaikams tą knygą iliustruoti. 
Buvo sudarytos sąlygos ir Chicagos 

.Lituanicos tunto vilkiukams, sto-

Lituanicos vilkiukai, dalyvavę 
varžybose.

Vienas aktyviųjų mūsų sąjungos 
narių nuo 1925 m., brolis Stepas yra 
vadovavęs Vyčio korporacijai VDU- 
te, vienas filisterių skautų atkūrėjų 
išeivijoje — Pinnebergo universitete, 
redagavęs Skautų Aidų, dvi kadenci
jas ėjęs LSB Vyr. Skautininko 
pareigas. Entuziastingas mūsų liau
dies instrumentų puoselėtojas, neuž
mirštamų skaut. dainų kūrėjas, — 
šviesus lietuvis ir skautas iki paskuti
nio Didžiojo Žaidimo pulso 
dūžio . . .

Brolis Stepas yra palikęs gyvą 
pėdsaką lietuvių skautiškame kelyje. 
Ar ne tiesa, jog be brolio Stepo įnašo 
mūsų skautiškos šeimos, o ypač 
Toronto sesių-brolių gyvenimas 
nebūtų toks, kokiu dabar džiaugia
mės ir didžiuojamės!

vyraujantiems „Lituanica 30” su
kaktuvinėje stovykloje, dalyvauti 
šiame konkurse.

Malonu buvo stebėti, kai apie 40 
jaunųjų brolių vieną priešpietę susė
do stovyklos valgykoje už stalų 
piešti ir spalvinti baltus lakštus 
nustatytomis temomis: „Kaip aš 

įsivaizduoju radiją” ir „Kaip man 
atrodo Chicaga”.

Tačiau buvo dar maloniau, kai 
po trijų mėnesių NBC pranešė 
konkurso davinius: mūsų tunto 
brolis TOMAS VASILIAUSKAS (7 
m. amžiaus) nupiešė geriausią radijo 
aparatą, o brolis PETRAS RIM
KUS (7 m. amžiaus) sukūrė tipiš
kiausią Chicagos vaizdą. Šių abiejų 
vilkiukų kūriniai puošia NBC radijo 
„Year of the Child” leidinį.

Ta proga Chicagos WMAQ 
radijo stotis apdovanojo abu laimė
tojus gražiais radijo aparatais; visi 
kiti konkurso dalyviai gavo spalvo
tus sporto marškinėlius.

Lituanicos tunto vilkiukai dėko
ja poniai Romai Prapuolenienei, 
sudariusiai sąlygas šiame konkurse 
dalyvauti.

Draugininkas

ĮVERTINTI
JAUNIEJI 
SPAUDOS 

DARBUOTOJAI
LŽS dr. P. Daužvardžio fondas, 

kurio pagrindinis tikslas yra skatinti 
mūsų jaunimą į spaudos darbą, 
apdovanoja kasmet būrį jaunųjų 
spaudos ir radijo darbuotojų, ryš-
kiau pasireiškusių metų bėgyje.

Malonu šia proga pranešti, jog 
fondo 1979 m. iškeltųjų jaunosios 
kartos žurnalistų tarpe randame ir 
skautiško jaunimo veidų. Kovo 
antros dienos skelbiamais duomeni
mis, Australijos sesė Viltė Araitė 
(Sk. Aido „Labas rytas, gramatika”
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kūrėja) apdovanota 50 dol. premija, 
o specialiais pažymėjimais iškelti 
broliai G. Juodgudis (Los Ang.). R. 
Lapas, V. Dundzila ir L. Meilus 
(Chicagoje); sesė Sofija Daukutė, 
radijo valandėlės darbuotoja Chica
goje, taip pat įvertinta specialiu 
pažymėjimu.

SKAUTAMS 
VYČIAMS
- 55!

Šį mėnesį sukanka 55 metai nuo 
lietuvių skautų vyčių įsikūrimo. 1925 
m. kovo 15 d. Panevėžyje Vytauto 
Einorio pastangomis buvo suorgani
zuotas pirmas skautų vyčių vienetas 
Lietuvoje, pasivadinęs „roverių” 
būreliu. Būrelį sudarė 5 skautų 
draugovės skiltininkai. V ėliau viene
tas gavo Simano Daukanto vardą. 
Daukantiečiai taip pat išleido pir
mąjį Lietuvoje skautų vyčių šapiro
grafuotą laikraštėlį „Roverį". o 
vėliau leido „Ugniakurą".

Šia proga įdomu paminėti, jog 
dviem metais anksčiau (1923 balan
džio mėn.) Stasys Burlevičius Ry
goje, Latvijoje, buvo įkūręs mišrią 
liet, skautų Vytauto draugovę, kuri
oje netrukus susidarė ir vyčių Gedi
mino skiltis.

Panevėžio daukantėnai, vos įsi
kūrę, susirašinėjo su Rygos vyčiais, 
gavo iš jų kiek žinių ir išvertė iš 
anglų kalbos keletą straipsnių bei 
Pilkojo Lapino vertimą „Skilčių 
sistema”.

Aplamai, pirmasis vyčių vienetas 
buvo labai aktyvus: 1926 m. jis 
Palangoje surengė trijų savaičių 
stovyklą, 1926-27 m. vedė Panevėžio 
draugininkams ruošti kursus, buvo 
įsirengęs savo būklą, suorganizavo 
tunto stovyklą, siųsdavo instruktori
us į skautų bei vilkiukų vienetus; 
tunto vadijoje vedė, rodos, visus 
skyrius.

Daukantėnai stengėsi pažinti 
gimtąjį kraštą, organizavo iškylas, 
talkino Gyvulių Globos draugijai..

Omahos ■ Prano Zizmaro sKautų 
vyčių būrelis iškylauja.

VASARIO 22 d. SUSIMĄSTOME

MES, MINĖDAMOS LORDO 
BADEN-POWELL IR LADY 
BADEN-POWELL GIMTADIE
NIUS, PRITYRUSIŲ SKAUČIŲ 
VAIVOS D-VĖS SESĖS SUSIM
ĄSTOME:

MŪSŲ MINTYS SKRIEJA J LIE
TUVĄ, IR MES PRISIMENAME 
VISUS TUOS, KURIE KOVOJA 
UŽ JOS LAISVĘ; YPATINGAI . 
TUOS, KURIE GYLDYDAMI 
SAVO GYVYBĘ, RAŠO, PLATI
NA IR SIUNČIA MUMS PO
GRINDŽIO SPAUDĄ. JIE SKEL
BIA PASAULIUI APIE 
OKUPANTO PRIESPAUDĄ IR 
ŽMOGAUS TEISIŲ SUNIEKSI
MĄ.

TA PROGA MES RYŽTAMĖS 
LIETUVYBĖJE IR SKAUTYBĖJE 
TOBULĖTI IR SAVO KUKLIAIS 
DARBAIS, O NE ŽODŽIAIS, 
PRISIDĖTI PRIE LIETUVOS 

' LAISVINIMO DARBŲ.

(seka 10 parašų)
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Prisimename

PASIMELSK - NUKRITO 
AUKSO ŽVAIGŽDELĖ

. . L.iūdi visa Waterburio lietu

vių kolonija, netekusi a.a. Onos 
Saulaitienės. o ypač mes, skautės. 
Mums ji buvo daugiau negu viskas: 
visada mielai, nuoširdžiai mums 
patardavo, mokė, buvo draugė ir 
vyresnioji sesuo. Kad ir nakties 
metu, rūpesčio akimirkomis, jai 
telefonu paskambinus, reikale vi
soms ir visada padėdavo.

Kai negailestingoji liga ją prie 
lovos prirakino, iš namų sesė Ona 
nebeišeidavo; tada mes ją lankyda
vome. Menu — kartą nuvykome su 
Ramute Kemežaite, kuri ir visą 
albumą fotografijų kartu pasiėmė. 
Norėjome sesei Vl-ją Taut. Stovyklą 
Australijoje nuotraukose parodyti. 
Nušvito sesė skautininke džiaugsmu, 
sklaidydama albumo lapus, pamači
usi daugybę pažįstamų, net ir gim
inių.

Kitą sykį keliavau su septyniolik
mete savo dukra. Pasiėmėm pyragą, 
velykinių margučių, prisiskynėm

Waterburio sesių padaryta sagė - 
medalis, įdėtas į sesės Onos karsto 
vidų.

„kačiukų” ir patraukėme į šlaito 
pakalnę pas Saulaičius. Jų namai — 
tai mažytis muziejus; šeimininkai 
draugiški ir broliški, tad kalbų ir 
svečiavimosi netrūko. Mano dukrai 
ana viešnagė padarė didelį įspūdį, 
kad skautininke, pati būdama sunki 
ligonė, rūpinosi kitais, sielojosi dėl 
skautų bei ragino seses kuo gauses
niu būriu važiuoti į stovyklą; primi
nė niekad nepamiršti gerojo darbelio 
— ligonius ir senelius aplankyti.

Patylėjusi dukra ir sako man: 
Mamyte, dabar aš jau pažįstu 

savo močiutę Lietuvoje!

1936! Sesė Ona (anuomet dar 
Lichtenšteinaitė) - Pagėgių sesių 
vietininkijos vadovė

Ar ne nuostabu? Juk turiu dvi 
mergaites, kurios visada skųsdavosi, 
jog negali mylėti giminių vien iš 
nuotraukų . . .

♦ * *
Mano mamytė vis sakydavo:
— Pasimelsk, kai pamatai dan

guje žvaigždelę krintant; tai reiškia, 
jog kažkas mirė . . .

Viena aukso žvaigždelė nukrito 
anapus Saulaičių sodybos . . . Pasi
melsk!

ps. J. Šatkauskienė

kampelyje

KŪČIŲ VIEŠNAGĖ

E NERIES tunto skaučių ruoš
tų bendrų Kūčių, -likus dar keletui 
dienų iki Kalėdų, nuvažiavome abi 
su mamyte skautininkų Saulaičių 
aplankyti. Vs. Ona Saulaitienė 
sėdėjo kėdėje ir valgė vaisių kompo
tą. Mes papasakojom apie savo 
Kūčias; pasigyrėm, kad televizijos 
filmuotojai salėje buvo, ir gal netru
kus matysime save televizijoje. Aš 
sesei papasakojau apie vyr. skaučių 
įžodį — kaip mums su Onute 
Paliulyte teko pergyventi įspūdingą 
vyr. skaučių priesaiką miškelyje.

Po pasakojimo v.s. O. Saulaitie
nė pagyrė mus, kad mūsų čia 
Waterburyje tokia maža saujelė, ir 
vis dėlto sugebam didelius darbus 
atlikti. Ji mums pasidžiaugė, kad 
sūnus kun. Antanas ir dukra Marytė 
iš Vokietijos atvažiuoja Kalėdoms.

— Po daugelio metų vėl bus 
džiaugsmo — susėsime visi prie 
Kūčių stalo!.— atsiduso šeimininkė.

Eidamos namo, abi su mamyte 
džiaugėmės, kad mūsų sesių dovano
tame krepšelyje jiems visiems bus 
užtenkamai šližikų, aguonų pieno ir 
dar šio to.

Tai buvo užpernai. Šiemet kūčias 
jie jau valgė tryse . . .

vyr. sk. Danutė Satkauskaitė
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MAN JI - 
ATVIRA PEDAGOGĖ

TLai buvo prieš dvidešimt metų.

Naujieji lietuviai ateiviai, maty
dami sparčiai besiskverbiančių sveti
mą įtaką į mūsų jaunimo tarpą, 
visomis pastangomis norėjo -savo 
vaikams įdiegti kuo gilesnį tautinio 
susipratimo jausmą. Dažnas net su 
neslepiama kritika kalbėdavo apie 
naujojo krašto gyvenimo būdą bei 
papročius.

Kartą apie tai vienoje sueigoje 
kalbėjusi v.s. O. Saulaitienė vyr. 
skautėms ir kandidatėms pasakė 
šiuos įsimintinus žodžius:

— Niekindami kitą kultūrą, 
savosios neišlaikysime ir geresniais 
lietuviais netapsime.

Mūsų sesė — atvira gėriui 
pedagogė — suprato, kad savąją 
kultūrą ir savitumus kelti gera, bet 
negalima nuvertinti to, kas yra gera 
kitose tautinėse grupėse. Net būtina 
tai pastebėti, palyginti, įvertinti.

Ir po daugelio metų sesės Saulai- 
tienės žodžiai moko mus toleranci
jos, pozityvaus įžvalgumo, švelnaus 
ir pagarbaus dėmesio kitiems.

s. R. Tonkūnaitė-Rudaitienė

LIEKAME 
JOS DUKROS

Sakoma, kad bereikšmiai yra 

mirusiųjų gyrimai, jei jie gyvųjų 
nepaskatina sekti iškeliavusių pėdo
mis. Prisimindami neseniai mus 
patukusią v.s. Oną Saulaitienę, 
žinome, kad turime kuo sekti. Sesė 
O. Saulaitienė jau gimė skaute. 
Neatsitiktinis buvo ir jos gyvenimo 
draugas: jo duotoji pavarde atitiko 
jos asmenį. Sesė Saulaitienė vi
suomet buvo linksma, nenustojanti 
vilties, pasitikinti Dievu, skleidžianti 
šilumą savo šeimos židinyje ir 
didžiojoj skautiškoj šeimoj. Kurios 
ją pažino tik iš jos raštų, jautė jos 
artimumą ir meilę sesei. Gi tos, 
kurios turėjo laimę ją asmeniškai 
pažinti 'ar bent jos nuoširdžiai 
rašytus laiškelius gauti, išskaitė 
juose nuostabų giedrumą ir švelnų 
vyresniosios sesers rūpestį, patari
mą, padrąsinimą.

Didysis jos darbas, skirtas lietu
vaitei skautei, buvo iš anglų kalbos 
versta ir lietuviškajam skautavimui 
pritaikyta knyga „Skautybė mergai
tei”. Toji knyga buvo pagrindas ir 
gairės Seserijai veikti bei tvirtėti.

Jai iš mūsų tarpo atsiskyrus, 
liekame lyg jos dukros, besistengia
nčios sekti jos pėdomis.

v.s. I. Kerelienė

GAMTA - JOS
JĖGŲ ŠALTINIS

Iš mažos, laiško pabaigoje įkli
juotos nuotraukėlės žvelgia ramios 
akys; veide — švelni šypsena. Tai 
vienas iš laiškučių mano atnaujintai 
pažinčiai su sese Ona, su kuria 
pirmąkart' supažindino kita vadovė 
— veteranė sesė Ona Zailskienė V-je 
Taut. Stovykloje.

Nedrąsu a.a. sesę Saulaitienę 
pavadinti bendradarbe SKAUTŲ 
AIDO talkoje. Greičiau ji — įkvėpė
ja imtis plunksnos, sėjėja ramių, 
brandžių minčių, padrąsintoja ir, 
tuo pačiu, nejučia šalia esanti mo
kytoja.

Toks vaizdas liko iš kelių bendro 
darbo metų su sese Saulaitienė, 
kukliai pasirašinėjančia Pilkąja Pel
ėda (P.P.) SKAUTŲ AIDO pusla
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piuose; ji ir daugelio nepasirašytų 
straipsnių autorė, kėlusi mūsų skau
tiškosios spaudos lygį.

Gamta, Kūrėjo suteikta kaip jėgų 
ir grožėjimosi šaltinis, guodėją net ir 
ilgos ligos metu, kai vienintelis 
kontaktas su jos pamėgta gamta 
buvo . . . žvilgsnis į ją pro langą. 
Kiekvienas giesmininkas slcrajūnėlis, 
prie durų liuoksint! voverytė, net ir 
kaimynų šunes — koks Rolsas ar 
Sargis — buvo nuolatiniai lankyto
jai, ieškantieji jos dėmesio ar gal 
pašnekinimo.

Sakoma, kad geras yra tas 
žmogus, kuris nuoširdžiai myli 
gamtą. O ji, gamta, moka už tai 
savitu būdu atsidėkoti. Sesė Onutė 
gyveno gamtos draugystėje: ją stebė
jo, su ja labai subtiliai bendravo. 
Tad neatsitiktinai laidotuvių metu 
jos atminimui skirtame paveikslėlyje 
įrašyta šv. Pranciškaus malda. To 
šventojo, kuriam gamta buvo kilimo 
kelias į visagalį jos Kūrėją:

O Viešpatie,
Padėk labiau norėt kitus paguost, 
Kaip būti paguostam,
Suprast kitus, kaip būti suprastam, 
Mylėt labiau, kaip būti myli
mam . . .

v.s. Sof. Jelionienė
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VLADAS VIJEIKIS

P
M'ųmokos pasibaigė. Iš mokyklos pasipylė pulkai 

vaikų. Visi, linksmai juokaudami ir pasišokėdami, 
skubėjo namo. Petriukas irgi kartu su kitais berniukais 
išėjo j gatvę, bet nenuėjo namų link, o pasuko visai kita 
kryptimi.

Vakar vakare jis ilgai galvojo, kas jam reikia daryti, o 
šiandien, pamokų metu, nutarė nebegrįžti namo. 
Sugalvojo eiti ieškoti laimės kur nors kitur. Vakar tėvelis 
jį smarkiai išbarė, o mama visai ncužtarė. Ji net pasakė:

— Petrelis galėtų daug geriau mokytis, jeigu tik 
norėtų.

Tiesų sakant, mama čia neklydo. Jis galėtų geriau 
mokytis, jeigu mažiau žaistų beisbolų, mažiau praleistų 
laiko gatvėje, o daugiau prie knygos.

— Bet ar mokslas jau taip svarbus dalykas? —■ 
galvojo Petrelis. — Dėdė Jonas nemoka nei trupmenų, 
nei apie gramatikų neišmano, o žiūrėk, kiek daug pinigų 
uždirba, kaip gražiai apsivilkęs ir nauju automobiliu 
važinėja. Ne, negrįšiu namo. Eisiu ir susirasiu sau darbų. 
Po daug metų, kai būsiu turtingas, parvažiuosiu namo 
gražiausiu automobiliu. Mamų šalia savęs pasodinsiu. 
Tėvelį, nors ir dažnai jis barasi, irgi reikės pasodinti. Gal 
užpakalinėje sėdynėje. Ir tada, kai mes važiuosim gatve, 
visi rodys ir sakys: žiūrėkite, Petras grįžo! Koks 
automobilis, koks smarkus vyras tas Petras!

— Ne, geriau būsiu kareivis. Paskui tapsiu generolu 
ir grįšiu namo kaip didvyris, — toliau svajojo Petrelis.

Jis televizijoje kartų matė generolų, grįžtantį namo į 
didelį miestų. Visi spaudėsi arčiau ir norėjo jį pamatyti. 
Pro dangoraižių langus byrėjo smulkūs popieriaus 
gabalėliai, atrodė, kad sninga. Orkestrai grojo, o 
generolas stovėjo automobilyje ir šypsodamasis mojavo 
ranka.

Ir Petrelis matė save, važiuojantį lygiai taip pat, kaip 
anų generolų. Visi aplink stebisi, džiaugiasi. Net jo 
piktieji mokytojai nori arčiau prieiti ir rankų paspausti.

Taip besvajodamas, Petrelis nė nepajuto, kaip išėjo į 
didelį kelių. Nutarė papraštyi pakeleivių pavežti iki 
kokio ūkio, ten sustoti, gauti darbo, kol kų nors gersnio 
sugalvos.

Kaip tarė, taip ir padarė. Pravažiuojančių buvo 
daug, ir ilgai neteko pirštų^iškėlus laikyti. Vienas 
automobilis sustojo ir paėmė Petrelį. O geriausia buvo, 
kad daug neklausinėjo. Petrelis pasakė, kad parodys, 
kur turi išlipti. Pamatęs gražiai atrodančius namus, jis 
paprašė sustoti ir iššoko iš automobilio.

Čia pabūsiu neilgai. Tik užsidirbsiu bent kiek pinigų

kelionei ii važiuosiu toliau, — galvojo jis, žengdamas 
taku namo link.

Duris atvėrė senyva moteriškė. Petrelis pasisakė 
norįs pamatyti šeimininkų.

— Gerai, — linktelėjo moteris. — tuojau pašauksiu. 
Prašau įeiti į vidų.

— Sekasi. — pagalvojo Petrelis, — nieko neklausin
ėja.

Buvo truputį baisu, bet kų darysi. Visi didvyriai, apie 
kuriuos jis skaitė knygose, taip pat daug vargo ir 
kentėjo. Bet ar ^e bijojo? Berniukas stengėsi atsiminti 
bent vienų didvyrį, kuris bijojo, bet sugalvoti nesisekė. 
Čia jo mintis nutraukė atėjęs šeimininkas: aukštas vyras, 
juodais susivėlusiais plaukais ir labai tankiais dideliais 
antakiais. Atrodė gana piktai.
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— AŠ ieškau darbo’
Ūkininkas apžiūrėjo Petrelį nuo galvos iki kojų.
— Ką tu gali dirbti?
— Viską, ką jūs liepsite! — atsakė vaikas, guviai, 

nors, tiesą pasakius, nebuvo tikras, ar galėtų viską 
padaryti, ką šis piktas žmogus įsakys.

— Kaip tavo vardas?
Čia buvo gana kelbus klausimas, bet Petrelis greit 

sumojo, kad tikro vardo nereikia sakyti.
— John Smith.
Farmeris dar kartą apžiūrėjo naujoką nuo galvos iki 

kojų.
— Gerai. Manau, kad tiksi ūkio darbams. Padėk 

savo daiktus čia ir einam.
Vaikas paliko knygas ir sąsiuvinius ir išėjo paskui 

šeimininką.
Ūkininkas jį nuvedė į didelį pastatą. Čia per vidurį 

ėjo ilgas takas, o šalimais atitvarose stovėjo daug karvių. 
Petrelis gavo šakę ir jam buvo liepta krauti šieną į ėdžias. 
Kai šį darbą baigs, reikės pripilti kiaulėms ėdalo, o 
paskui turės eiti į kiemą malkų krauti.

Ir taip mūsų didvyris ėmė krauti šieną. Nepapratusi- 
os rankos tuojau pavargo, bekilnojant didelę šakę. 
Panoro ir valgyti. Po kelių valandų sunkaus darbo 
pasirodė ūkininkas. Jis atnešė stiklinę pieno ir gabalą 
duonos. Žvilgterėjęs, kiek padaryta, nepatenkintas 
susiraukė ir išėjo.

Petrelis atsisėdo ant šieno krūvos ir kramtė duoną. 
Pavargusi ranka drebėjo. Jis atsiminė, kaip, grįžus iš 
mokyklos, mama jį pavaišindavo kuo nors skaniu, ir 
susigraudino. Kelios ašaros nuriedėjo į pieno stiklinę. 
Buvo taip graudu, kad nė valgis nelindo.

Nespėjo Petrelis suvalgyti savo menkus pietus, kai 
vėl pasirodė ūkininkas. Atrodė piktas.

— Manau, kad tu čia niekad nebaigsi. Menkas iš 
tavęs darbininkas. Einam į kiemą: pažiūrėsiu, kaip su 
malkomis seksis.

Kieme styrojo didžiulė stambių pagalių krūva. 
Ūkininkas liepė visas malkas pernešti po stogu. Čia 
darbo bent keliom dienom, bet ūkininkas, palikdamas 
vaiką, pasakė:

— Šiandien reikėtų baigti.
Net kojos nutirpo, išgirdus šiuos žodžius, bet nebuvo 

kas daryti. Negi pasirodysi lopšys besąs. Petrelis kantriai 
ėmė nešti malkas: tempė pagalius už save didesnius, o 
širdį taip skaudėjo, kad net apsakyti negalėtum.

Po truputį ėmė temti. Pagaliau ir visai dangus 
pajuodo, o Petrelis vis nešė malkas. Kai jau sunku buvo 
beįmatyti kelią, atėjo ūkininkas, nešinas antklode ir 
dubenėliu sriubos.

— Štai vakarienė, o čia apsikloti, — pasakė jis. — 
Kai pavalgysi, galėsi eiti miegoti prie karvių ant šieno.

— Ar tai ne į lovą? — išdrįso vaikas paklausti.
— Ne. Darbininkai pas mane miega ant šieno. Kartu 

ir karves saugo.
Apsisuko ir nuėjo. Petrelis drebančiom nuo nuovar

gio kojom nužygiavo pas karves. Susirado šieno ir

atsisėdęs sriūbčiojo sriubą, kuri toli gražu nebuvo tokia, 
kokią išvirdavo mama.

Aplink buvo tamsu, niekas Petrelio nematė ir 
negirdėjo. Jis pasijuto toks vienišas, visų apleistas, 
nelaimingas, kad užmiršo ketinęs būti narsiu generolu ir 
graudžiai pravirko. Jeigu karvės galėtų verkti, ir jos būtų 
verkusios kartu su Petreliu, taip gailiai jis raudojo. 
Beašarodamas ir užmigo.

Staiga jį pabudino garsiai girgždėdamos veriamos 
durys ir šviesa. Iš karto jį apakino smarki šviesa. Bet 
minutei praėjus, jis pamatė prieš save . . . tėvelį ir mamą. 
Manė, kad sapnuoja, bet už tėvų nugaros stovėjo ir 
ūkininkas, — nebuvo joks sapnas. Tačiau jis nebuvo 
visai rūstus. Plačiai šypsodamasis, pasakė:

—’ Pasiimkite sau jį namo. Jis labai prastas darbinin
kas, man tokio nereikia.

Petrelis puolė prie mamos, apkabino stipriai ir 
graudžiai verkė. Ne tai iš graudumo, ne tai iš džiaugsmo: 
giliame širdies kampelyje atsirado ir baimė. Ką dabar 
pasakys mama ir tėvelis?

Bet nei mama nei tėvelis net neužsiminė nieko. O ir 
ūkininkas visus pakvietė užeiti į namus, kur buvo gražiai 
padengtas stalas.

— Sėsk, darbininke, prie stalo. Manau, kad išalkai 
nemažai.

Visi susėdo prie stalo, šeimininkė nešė valgius ir visus 
gausiai vaišino. Čia ir paaiškėjo viskas.

— Tuoj supratau, koks jis darbo ieškotojas. — 
pasakojo ūkininkas. — Kai tik pravėrė duris, tai ir 
pamaniau: čia pabėgėlis iš miesto. Bėga nuo pamokų, 
nuo mamos, o gal ir nuo rykštės. Nuotykių ieško. 
Pristačiau prie darbo, o pats pasirausiau po jo paliktas 
knygas ir sąsiuvinius. Tuojau sužinojau pavarde, o 
paskui buvo lengva telefonu ir su tėvais pasikalbėti. Gal 
paliksite jį pas mane? Aš iš jo tikrą ūkininką padarysiu.

Bet visiems buvo aišku, kad ūkininkas vien tik 
juokauja.
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PIRMIEJI SKAUTO
ŽINGSNELIAI

(Iš mano prisiminimų)

Gyvendamas Kelmėje Kražantės 
gatvėje, turėjau progos susitikti su 
daugeliu to paties amžiaus berniukų, 
besimaudančių Kražantės upėje. 
Maudyklės buvo netoli, ir aš ten 
praleisdavau daug laiko kuone su 
visais Kelmės vaikais. Prasimanyda
vome įvairių žaidimų: užtvenkda
vome vandenį, rankomis gaudyda
vome vėžius ir žuvis, darydavome 
plaustus ir plaukdavome kaip pira
tai. Tuo būdu susipažinau su dauge
liu vaikų, pažinau jų gerąsias ir 
blogąsias savybes. Miesto vaikai 
triukšmingi, mėgsta muštynes; ka
rus, tekdavo vadovauti, taikytis ir 
dalintis teritorijomis.

Gyvenimas buvo labai įdomus, ir 
aš buvau jo centre, bet kai atėjome į 
gimnaziją, tai iš mūsų visų greitai 
iškilo Vytautas Urbonavičius. Jis 
pasižymėjo kitomis savybėmis — 
rimtumu, kažkokiu gražiu patrauk
liu išdidumu, protingumu, autorite
tu. Buvo jis aukštesnėje klasėje ir 
mokėjo imponuoti jaunesniesiems.

Urbonavičius gyveno Raseinių 
gatvėje, netoli tilto, mes su juo 
dažnai susitikdavome, nes buvome 
artimi kaimynai. Kelmės vaikai 
buvo padalyti į dvi grupes: inteligen
tiškieji, rimtesnieji vaikai laikėsi 
Vytauto, o triukšmingesnieji, vadi
nami padaužos, laikėsi arčiau 
manęs. Kartą Vytautas mane pak
vietė pas save ir sako:

— Žiūrėk, ką turiu, — ir parodė 
į gulinčią ant stalo mažą knygelę. 
Perskaičiau: „Pirmieji skauto žings
neliai”. — Kas tie skautai? — pak
lausiau.

— Reikia perskaityti knygelę, 
kad žinotum, kas jie. Tai visai naujas 
dalykas, tau tikrai patiks. Tu įkursi 
Kelmės progimnazijoje skautus.

— O kodėl tu negali? Tu jau 
žinai, kas yra tie skautai, o aš ne, tai 
man sunkiau bus.

— Tau nebus sunku, tu turi savo 
draugų, o aš išvažiuoju į Kauną pas 
tetą gyventi.

— Kada tu išvažiuoji? — susirū
pinęs paklausiau Vytauto.

— Išvažiuosiu už trijų savaičių. 
Teta mane atsiima į Kauną. Moky
siuos suaugusių gimnazijoje ir dirb
siu. O tu, broleli, pasilieki čia, 
suorganizuosi savo chebrą, ir bus 
skautai. Daug galėsite gero padaryti.

— Tai kad aš nieko nežinau, kas 
tie skautai . . .

— Nesirūpink, viską sužinosi, 
kai šitą knygelę perskaitysi, o ryšius 
palaikyti su Šiaulių skautais galėsi 
per ponią Venclauskienę.

— Kas toji Venclauskienė?
— Ji ten, Aleksandrai, visas 

tūzas. Pas ją berda skautiškas 
gyvenimas. Aš ten patekau visai 
netikėtai: praeitą savaitę buvau pas 
tetą Šiauliuose, ji mane nusivedė pas 
Venclauskienę, o toji ėmė klausinėti, 
ką veikiu, kur mokausi, kodėl 
Kelmėje skautų nėra, kodėl aš 
nesiimu iniciatyvos ir t.t. Gerai, kad, 
aš nieko apie tuos skautus nežino
jau, tai lengva buvo pasiteisinti. Bet 
ji atnešė man šitą knygutę ir pasakė, 
kad turiu įkurti skautus Kelmėje. 
Sužinojusi, kad aš greitu laiku 
išvykstu, mane įpareigojo surasti 
kitą. Pažadėjau, turėdamas tave 
galvoje. Tavo adreso paprašė ir 
prašė perduoti šitą knygelę. Užtikri
nu, kad tau nebus didelio vargo, kai 
perskaitysi. Jei ko nežinosi, kreipkis 
į Venclauskienę, ji tau padės.

Parsinešiau knygutę ir vienu 
prisėdimu perskaičiau. Savo vaiz
duotėje aš jau mačiau-savo skautus, 
savo draugovę, žygiuojančią pušyno 
link, gražiai uniformuotą: skautai su 
lazdomis, su margaspalviais kaspi
nėliais ant pečių, skiltininkai su 
gairelėmis prie lazdų. Daina skam
ba, minia žmonių stovi nustebusi ir 
žiūri, netikėdama savo akimis. Kas 
ten? Mauragiukas veda, Jokuboniu- 
kai, Alekniukai, Račkauskiukas, 
Kaluziukas, Jokubauskiukas, Rada- 
vičiukas, Gasiuniukai ir kiti eina ir 
eina, ir galo nematyti. Visi Kelmės 
vaikai . . . eina ir eina ir galo nema
tyti.

* Kelmės dvaro bokštas
M. Dobužinskio piešinys apie 1935

Atsiklaupiau prieš kryželį, kabo
jusį ant sienos, ir ėmiau kalbėtis su 
juo: „Viešpatie mano, aš tik vieno 
Tavęs prašau: padėk man suorgani
zuoti Kelmėje skautų draugovę, kad 
skautai manęs klausytų ir kad jie 
būtų patenkinti skautaudami. Apš
viesk tėvų protus, kad jie nesipriešin
tų vaikų geriems norams būti skau
tais, kad uniformas vaikams 
įttaisytų ir kad leistų stovyklauti, 
kad Venclauskienė mums padėtų ir 
kad mokytojai nesipriešintų ir būtų 
geri skautams”.

Dabar reikėjo tėvus supažindinti 
su skautais, nes nuo jų malonės daug 
kas pareina.. Pirmiausia reikės prašy
ti uniformos, laiko, kad išleistų į 
sueigas, į ekskursijas. Nutaikęs 
progą, kada abu tėvai buvo geroje 
nuotaigoje, atsargiai pradėjau savo 
misiją.

— Žinai, tėti, ką?
— O ką?
— Aš norėčiau būti skautu.
— Nu, tai kas čia dabar? —
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atsiliepė motina. — Kad tu sakytum 
norįs kunigėliu būti, ar mokytoju, 
tai aš suprasčiau, o dabar skautu. Ar 
tu, tėvai, supranti, kuo jis nori būti, 
aš ne . . .

— Kad ir aš nežinau, kas yra tas 
skautas, gal tu mums paaiškinsi? — 
kreipėsi tėvas į mane, sukdamas 
pageltusiais nuo tabako pirštais 
„bankrutką”.

— Kad man sunku paaiškinti, 
vistiek nesuprasite. Geriau aš pas
kaitysiu šitą, knygutę, — parodžiau 
knygelę ir pasiruošiau skaityti.

— O iš ko tu gavai tą knygutę, — 
pasiteiravo motina, įtardama, kad 
knygutė gali būti blogų žmonių 
pakišta vaikui suklaidinti. — Jei iš 
kunigėlio, tai skaityk, o jei iš kokio, 
tai neverta nė pradėti, — užbaigė 
motina savo pastabas.

— Gavau iš Vytuko Urbona
vičiaus ir ją jau perskaičiau. Ji labai 
gera ir pamokinanti.

— Kas jam davė tą knygelę, gal 
koks svieto perėjūnas?

— Jam davė p. Venclauskienė iš 
Šiaulių, kai buvo nuvykęs ten su 
teta.

— Skaityk, pasiklausysime, kas 
tas skautas yra, — pertraukė tėvas, 
pūsdamas dūmus, patogiai įsitaisęs 
kėdėje.

Skaitau iš palengvo ir aiškiai, 
kad tėvai galėtų suprasti. Jaučiu,

Susitikę Šeštoje Tautinėje Stovyk
loje: Brolijos VS Sig. Miknaitis ir 
Tautinės Viršininkas Al. Mauragis.

Kelmės katalikų bažnyčia

kad motina nori ko tai klausti, bet 
nedrįsta pertraukti ir pasirodyti, jog 
nesupranta. Aš skaitau ir skaitau. 
Perskaičiau jau visus įstatus ir 
įsakymus, ir skaitau toliau, bet 
motina vis nerimsta:

— Tai kuo tu, vaikeli, nori 
būti? ...

— Tylėk, motin, leisk vaikui iki 
galo perskaityti, o paskui galėsi 
paklausinėti, — sudraudė tėvas.

Skaitau aš toliau apie skiltis, apie 
draugovę, apie stovyklas, apie tarp

tautinį bendradarbiavimą.
— Užteks, — sako tėvas, — 

dabar jau suprantu, kas tie skautai, 
bet kaip tu čia vienas galėsi būti?

— Čia yra daug vaikų, aš juos 
suorganizuosiu, tik man reikia įsigy
ti uniformą, lazdą ir gauti tavo 
leidimą stovyklauti.

— Tai kaip tu atrodysi su tokia 
nežmoniška uniforma? — įsiterpė 
motina. — Su lazda, 6 pėdų ilgio, su 
trumpom kelnėm ligi kelių, tai tik 
svietui juokinti.

— Nebijok, motin, jis atrodys 
kaip anglų generolas, ar nematei 
paveiksliukuose: jie ten Afrikoje taip 
tik ir vaikščioja tokie, — juokauda
mas kalbėjo tėvas. — Lazdą aš tau 
galėsiu padaryti, o uniformos prašyk 
motinos, kad pasiūtų. Matai, motin, 
jie visi čia taip atrodys, ir niekas iš jų 
nesijuoks.

— Gerai būtų, kad vaikai pratin
tųsi nerūkyti ir negerti, mylėtų tėvus 
ir Dievą, nemeluotų, gražiai elgtųsi, 
bet kas juos prižiūrės, — kalbėjo 
motiną, vis dar nepasitikėdama.

— Aš juos prižiūrėsiu, ir kas tų 
įstatų nesilaikys, pašalinsime iš 
draugovės, — tvirtai laikiausi.

— Matai, motin, — kalbėjo 
ironiškai tėvas, — tavo sūnus juos 
suorganizuos ir tuos išdykėlius 
padarys šventuolėliais. Na, ar tau 
negarbė tokį sūnų turėti? Po šimts 
pypkių, aš jam dvidešimt lazdų 
dovanosiu: juk be lazdų jie nesusi
kalbės, tai nelengvas darbas.

Mačiau, kad tėvas juokėsi iš 
motinos ir iš manęs, bet jis man 
pritarė; pritarė ir motina. Man 
daugiau nieko ir nereikėjo, kaip jų 
pritarimo.

Sekantį šeštadienį turėjome pir
mąją sueigą, dalyvavo 13 berniukų. 
Susiskirstėme į dvi skiltis, o po 
dviejų savaičių direktorius Kurna- 
tauskas davė leidimą organizuoti 
skautus Kelmės progimnazijoje.

Taip aš pradėjau pirmuosius 
skauto žingsnelius, būdamas 14 
metų amžiaus. Ir iki šiol, sulaukęs 
jau 70, tebežygiuoju linksmas ir 
laimingas per gyvenimą, kaip dera 
skautui.

Aleksandras Mauragis, 
Australija
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Kovas 
LS FONDO 

mėnuo

IŠ FONDO
BŪSTINĖS
AR ATLIKOME 

VAJAUS PAREIGĄ?

Praėjusį pavasarį LSF užsibrėžė 
iki 1980 m. pradžios padidinti fondo 
kapitalą iki 50 tūkst. dolerių.' Tuo 
metu tikslas atrodė nesunkiai pasie
kiamas, nes, trūkstamą sumą paskir- 
sčius vietovėms, buvo aišku, kiek 
kuri jų turėtų sutelkti lėšų. Atsižvel
giant į vietovių pajėgumą, sumos 
nebuvo didelės. Kai kurios vietovės 
(pvz., Bostonas, Clevelandas ir 
Worcesteris) ne tik sutelkė numaty
tas sumas, bet jas net viršijo. Deja, 
turime ir tokių vietovių, kurios šio 
darbo dar nė nepradėjo. Supranta
ma, tam galėjo būti įvairių rimtų 
priežasčių.

NORIMA PRIMINTI, KAD 
DAR NEVĖLU PASISTENGTI 
FONDO UŽSIBRĖŽTĄ PLANĄ 
ĮVYKDYTI. FONDO ATSTOVAI, 
PALENGVINKITE SAVO DAR
BĄ, KVIESDAMI DRAUGUS BEI 
PAŽĮSTAMUS TALKON. Keliese 
dirbant, atsiranda naujų minčių bei 
idėjų. Apie atstovų veiklą ir pasiseki
mus sprendžiame iš gaunamų aukų 
ir džiaugiamės įdėtu darbu.

REKLAMA AMERIKIEČIŲ 
SPAUDOJE

LSF iždininko Kosto Nenorto 
pastangomis buvo patalpinta rekla
ma apie TS vokus su pirmos dienos 
antspaudu „Scouts on Stamps So
ciety International” leidinyje. Sulau
kėme atsiliepimų ir užsakymų.

12

LAŠAS
PO LAŠO . ..

Liaudies išmintis sako: „lašas po 
lašo ir akmenį pratašo”. Arba — 
„kai du stos, visados daugiau padar
ys”. Šias patarles prisimenu, galvo
dama apie Liet. Skautybės Fondą, 
kuriam skiriamas kovo mėnuo. 
Svarbu, kad šį mėnesį ne tik „du”, 
bet visa lietuviškoji skautija stotų 
remti savąjį fondą, kad telkiami 
finansai būtų tie lašai, sklidinai 
pripildą skautavimui reikalingus 
aruodus.

LSF buvo įsteigtas, kad Sąjunga 
turėtų nuolatinį paramos šaltinį. 
Fondo lėšų nuošimčiai skiriami 
mūsų veiklai: skautamokslio medži
agai bei knygoms leisti, Gintaro- 
Ąžuolo mokykloms, vadovams la
vinti, jubiliejinėms-tautinėms 
stovykloms ir pan. Kasmet LSF 
pajamų dalį skiria Seserijai ir Broli
jai, todėl mūsų visų pareiga fondą 
remti ir finansiškai (aukomis, Kaziu
ko mugių uždarbio dalimi), ir 
asmeniška arba vienetų talką (prave
dant rinkliavas, surengiant pobūvius 
ir pan.). Tik mes patys, lyg tie 
paukščiai, nešdami po šapelį į savo 
lizdą, galime fondą padaryti tvirtą. 
Finansiškas nepriklausomumas yra 
svarbus organizacijos gyvenime.

Tebūna pavasarėjantis kovas 
našios talkos LSFondui mėnuo!

v.s. Irena Kerelienė, 
LSSeserijos Vyr. Skautininke

PADĖKIME
BROLIUI 

ČESLOVUI
Su artėjančiu pavasariu . vėl 

prisimename šaunias stovyklas, išky
las, vadovų mokyklas. Skautams tai 
smagu ir įdomu, bet vadovams,-ėms 
atsiranda organizavimo bei planavi
mo galvosūkių, kaip patraukliau 
skautavimą pristatyti jauniesiems 
broliams ir sesėms. LSS šakos šiam 
tikslui ruošia vadovus įvairiuose 
kursuose ir mokyklose. Vadovams 
lavinti, skautų programoms-kny- 
goms leisti bei ryšiams su kitų 

žemynų vadovais palaikyti, reikia 
(šalia vadovų,-vių asmeninio įsipa
reigojimo) ir bendrų lėšų. Šios 
telkiamos įvairiais būdais vienetuose 
ir šakose.

Mūsų bendrų tikslų siekiant, vis 
didėjančia finansine parama priside
da ir savasis Liet. Skautybės Fon
das, paskirstydamas pagrindinio 
kapitalo nuošimčius reikalingoms, 
skautiško darbo sritims. Energingo 
LSF pirmininko v.s. C. Kiliulio ir 
valdybos dėka fondas sparčiai auga, 
nešdamas lietuviškai skautijai gražių 
praktiškų vaisių.

Kviečiu visus, kuriems rūpi 
lietuviško jaunimo auklėjimas, — 
buvusius skautus,-es, vadovus,-es ir 
skautininkų,-ių ramoves bei drau
goves įsijungti į fondo gretas. Pa
remkime vadovus, stropiai dirbanči
us skautų vienetuose: jie aukoja savo 
laisvalaikį, išteklius ir energiją lietu
viško jaunimo labui. Neatsisaky
kime pagalbos, kai brolis Česlovas 
kreipiasi, kviesdamas Jus tapti Liet. 
Skautybės Fondo nuolatiniais 
nariais-rėmėjais.

Budėdamas kartu su Jumis — 
v.s. Sigitas Miknaitis, 

LSS Tarybos Pirmininkas

NAUJI BEI
PASIKEITĘ ATSTOVAI

Dėl kitų įsipareigojimų Brolijoje, 
v.s.fil. Valentinas Varnas atstovo 
pareigas perdavė s.fil. Gediminui 
Leškiui, 8240 Melba Drive, Canoga 
Park, CA 91306, Tel.: (213) 883- 
1718.

Atstovas CAPE CODE — Čes
lovas Mickūnas, 94 Overlook Drive, 
Centerville, MA 02632, Tel.: (617) 
771-8594.

Philadelphijoje: Dalia Jakienė, 
528 Lexington La., Norristown, PA 
19403.

Hartforde: Vaclovas Nenortas, 
20 St. Lawrence, Manchester, CT.

Chicagoje: Aleksas Karaliūnas, 
Tel.: (312) 257-7134.

12



DARO INKILUS

13

13



novmos

BAUBLIAI,
BAUBLIAI . . .

BAUBLIO stovyklai, suruoštai 
Baltijos tunto Australijoje sausio 
2—13 d., vardas parinktas simboliš
kas. Jis simboliuzuoja senovės Lie
tuvą. Lietuvos girių karalius ąžuo
las, sulaukęs gilios senatvės (kartais 
1000 m. ir daugiau), pasensta, jo 
išpuvęs liemuo nebeatlaiko, ir aud
ros jį išverčia. Tokių senų išpuvu
siais liemenimis ąžuolų Lietuvos 
giriose buvo nemaža. Juose apsigy
vendavo paukščiai ir žvėreliai, o 
pačiuose didžiuosiuose kriviai gar
bindavo dievaitį Perkūną. Vėliau, 
krikščionybės laikais, žmonės ten 
įrengdavo koplytėles. XIX a. baubli
us išgarsino poetas Dionizas Poška. 
Jis surinko Žemaitijoje esančius 
baublius ir parsigabeno į savo ūkį — 
Barzdžius. Uždėjęs stogą, iškalęs 
duris, langus, įkūrė senovės daiktų 
muziejų, o pats, tenai įsitaisęs stalą ir 
kėdę, mėgdavo sėdėti ir poemas 
rašyti.

Dabar vėl baubliai atgijo Austra
lijos skautų stovykloje. Stovyklos 
vadovybė pastatė vėliavų aikštėje 
baublį, visai panašų į aną Poškos. 
Poškos didžiajame baublyje galėjo 
tilpti 15 žmonių, gi stovyklos baub
lyje lengvai sutilpo 10 vyčių, kai juos 
„pašventino” vandeniu mūsų bu- 
džiai. Stovyklos baublys tapo labai 
populiarus ir mėgiamas ne vien 
dainose, §cenoje: stovyklos laikraštė- 

's 

įiemsiiuattMSfmeeoeamomuuitos&M'ttte'iMig'ietaeafiegi 

Pusryčių eilutė Australijos Baublio 
stovykloje. 

lis buvo taip pat „Baublys”, o teta 
Baublienė kas vakarą prie laužo 
įjaskaitydavo laiškų. Laiškai būdavo 
tokie įdomūs, jog netrukus teta 
Loreta Čiažauskaitė) susilaukė vyro 

Baublio, o ir baubliukai pradėjo 
laiškus rašinėti . . .

Senas vilkas humoristine nuotai
ka rašė stovyklos dienyną — „Dar 
toliau, dar bus gražiau”. Visi svar
bieji faktai užrašyti ir išdainuoti prie 
laužo, vedant pačiam vilkui (Algiui 
Šimkui) ir stovyklos viršininkui. 
Laužai pasidarė tikrai įdomūs ir 
laukiami: jie rūko kaip iš pypkės, be 
jokių sukliuvimų.

Paskutinis laužas buvo nepamir
štamas: dalyvavo virš 200 žmonių, o 
liepsnose pelenais virto ir pats 
baublys. Šis atvežtas į laužavietę, o 
jo viduje sukrautas laužas. Atrinktų 
vienetų skautai,-ės, vilkiukai-paukš- 
tytės, vaizdavę vaidilutes ir krivius, 
atkeliavo su deglais ir po Romo 
Minioto kalbos uždegė laužą. Ugnis 
greitai įsiliepsnojo, nušviesdama 
visų veidus ir tolimų kalnų šlaitus, 
medžius ir uolas. Graudu buvo 
žiūrėti į degantį baublį, jis toks 
dvasingas mūsų gyvenime pasidarė, 
o dabar, stovyklos viršininko įsaky

mu, sunaikinamas. Mat jis, kaip 
šventa įranga, negali būti paliktas 
nežinomam likimui, kad kas piktam 
neišnauduotų ir neišjuoktų.

Šis laužas ir man paliko neužmir
štamą įspūdį, o baublys — gailesį: 
kodėl gražūs dalykai taip greitai 
baigiasi?

Apie Baublio stovyklą rašant, 
reikia paminėti ir gamtą. Aš buvau 
vienas iš tų, kurie yra matę Poškos 
baublius, ir dabar čia, Australijoje, 
po 57 metų matau vieną jų atkurtą 
kitoje gamtoje. Ieškojau sugretini
mo, nes norėjau vėl pasijusti esąs 
Lietuvoje. Panašumą galima jausti, 
žiūrint į vieną kalną, kuris savo 
šlaitu panašus į Medvėgalį (au
kščiausią Lietuvoje kalną — 233,6 
m.). Netoli kalno viršūnės yra ir 
Poškos baubliai. Cotterio šlaitas, 
kuriame stovyklavome, pilnas 
gražaus žalumo, didelių akacijų 
pavėsiuose slėpėsi palapinės. Apači
oje, krūmais apaugusi, teka srauni 
Murrumbidgee upė. Stovyklautojai 
pristatė tiltų ir pakabino per upę 
virvę, nuo kurios maudymosi metu 
šokinėjo į vandenį (flying fox); tai 
gera praktika pionerijos darbams.

Sakoma, kad gera toji stovykla.
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kurioje tenka išgyventi kokį nors 
įspūdingą nuotykį. Baublio stovyk
lai tokių pokštų netrūko. Pirmą 
naktį stovyklą ištiko netikėtos liūtys: 
vanduo nuo kalnų vertėsi upeliais ir 
užtvindė rajoną. Vilkiukų vieną 
palapinę ėmė nešti vandens srovė, 
teko juos gelbėti. Maža to — vanduo 
prinešė pilną slėnį gyvačių. Laimė, 
kad jos buvo nepavojingos, nors 
labai nuodingos. Išmokome, kaip jų 
saugotis. Juodos gyvatės bėga nuo 
žmogaus; jei jų neužgausi, jos nieko 
nedaro, su jomis gali gulėti vienoje 
lovoje. Taip ir įvyko: mūsų akademi
ke Eglutė, po rytinės mankštos 
taisydama savo guolį, pastebėjo, kad 
po čiužiniu guli gyvatė. Nieko 
nelaukusi, ji pašaukė brolius vyčius, 
o šie su visomis ceremonijomis, 
gelbėdami Eglę, užkapojo savo 
dvišakėmis lazdomis Žilviną. Eglės 
žalčių karalienės pasaka pasikartojo 
Baublio stovykloje.

Be visų šitų malonumų ir pramo
gų, stovykloje vyko ir rimti darbai, 
nes stovyklos tikslas buvo paruošti 
skautų vadovus. To siekiant, vykdy
ta specifiniai uždaviniai bei praty
bos. Norėta išmokyti skautus ne
didelėmis grupėmis iškylauti ir 
stovyklauti, išmokyti orientuotis 
gamtoje ir žemėlapiuose, laike ir 
vietoje, pripratinti prie laukinės

5. Žiedas kelia seses per upę. 

gamtos. Salia pionerijos darbų ir 
rankdarbių čia labiausiai buvo 
dėmesys kreiptas į stovyilinių speci
alybių įsigijimą. Nebuvo beveik nė 
vienos dienos, kad stovyklautojai 
nebūtų vykę dienos ar visos paros 
iškylon į kalnus ar į upės aukštupį (iš 
kur plaustais galėtų grįžti į stovyk
lą).

Buvo kieto darbo stovykla, todėl 
ir derlius gražus. Duomenys paaiš
kėjo paskutinę dieną, kai vėliavos 
nuleidimo metu perskaityti stovyk
los viršininko įsakymai. Šioje sto
vykloje dalyvavo daug paukštyčių ir 
vilkiukų; iš jų 15 įsigijo stovyklauto
jo ir iškylautojo specialybę: 4 —

Rąstą nešti reikia taip! — moko 
vytis G. Sauka Baublio stovykloje.

&&&&&&&& 
stovyklautojo, 3 — muzikanto, 1 — 
dainininkės ir 12 — rankdarbių. 
Vilkiukai ir paukštytės buvo ypač 
treniruojami ir mokomi. Dar buvo ir 
pačių mažųjų grupelė (gintarėlių ir 
aguonyčių), kurią prižiūrėjo pačios 
skautės mamytės.

Skautų šioje stovykloje buvo 
daugiau kaip skaučių; tai pirmas 
atsitikimas Australijos skautų sto
vyklų istorijoje! 47 skautai,-tės 
įsigijo pionerijos ir iškylautojo speci
alybes. 10 buvo pakelti į.aukštesnius 
laipsnius, 1 davė įžodį, dvi sesės 
pakeltos į vyr. skautes: Audronė
Stepanienė ir Regina Rupinskaitė; 6 
vyčiai apdovanuoti vėliavoš^yjne- 
niu: Ridas Daukus. Romas Minio
tas. Rikas Sipavičius, Jūra Kovals
kis ir Ignas ir Linas Vaičiulevičiai. 
Audronė Kovalskienė, Baltijos tunto 
tunitninkė, ir Mindaugas Mauragis, 
stovyklos viršininkas, pakelti į pas- 
kautininkių laipsnius.

Šia proga tenka pažymėti, kad 
stovyklavo ir savo tuntams atstova
vo šie skautų vadovai: s. Pajauta 
Pullinen — Aušros tunto tuntininkė, 
v.s. D. Cižauskienė — Džiugo tunto 
atstovė, s. Algis Karpavičius — 
Šatrijos tunto atstovas. Tris pasku-

PEBKELTA į 21 pusi.
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Vladas Vijeikis — 
LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZDAI

V.s. dail. VI. Vijeikis, sureda
gavęs bei išleidęs krūvą leidinių, 
susijusių su Lietuva („Mano tėvų' 
žemė Lietuva” susilaukė net 3 laidų), 
šią žiemą vėl mums pateikė stambes
nio formato, pusšešto šimto pusla
pių knygą — albumą LIETUVOS 
ISTORIJOS VAIZDAI.

Kaip iš autoriaus žodelio patiri
ame, iliustracinė medžiaga šiam 
leidiniui rinkta, komplektuota il
gesnį laiką (nuo 1958 metų, — paties 
albumo autoriaus žodžiais); dalis 
medžiagos pasitelkta ir iš kitų 
panašaus lituanistinio lobio rinkėjų.

Kuo vertingas šis albumas? 
Pirmiausia — jis įdomus tuo, kad 
pateiktoji vaizdinė medžiaga, pradė
ta akmens amžiaus titnaginiais 
įrankiais, skleidžiasi prieš mūsų akis 
per vidurmažius, Gedimino giminės 
valdas, didžiųjų padalinimų sunk
mečius, tautinės sąmonės budimo 
tarpsnį, kovas dėl savos valstybės 
atsatatymo, šviesųjį nepriklausomy
bės pavasarį ir II-jį Pasaulinį karą. 
Sakytume — leidinyje trumpomis, 
kiekvienam laikotarpiui būdingomis 
akimirkomis įdomiai perteikta vaiz
dinė Lietuvos istorija.

Akademikas istorikas gal pasiges 
platesnių, išsamesnių tekstų, bet, 
sutinkant su autoriaus teigimu, kad 
jis esąs vien istorijos mėgėjas ir, kad 
ši knyga nepretenduoja į griežtos 
istorinės literatūros lentyną, savo 
pristatyta forma albumas užduotį 
atlieka gerai. Jis skirtas plačiąjai 
lietuviškos išeivijos visuomenei. 
Šiuo atveju drįstu teigti, jog „nuo
trauka pasako daugiau, negu šimtas 
žodžių”.

Suprantama, jog šias eilutes 
rašančio žodžiai leidinio vertės nei 
pakels nei nužemins, bet jis nepa
prastai nudžiugo (ir maloniai nuste
bo), radęs albume vienos Žemaitijos

vietovės penkiolikto šimtmečio žem
ėlapį, kuriame senuoju gotišku šriftu 
pažymėtas upeliūkštis, prie kurio 
buvo rašan^krtėviškė, kur jis pralei
do jaunystę . . . Beveik neabejoju, 
jog kiekvienas mūsų rasime šiuose 
puslapiuose savo širdžiai brangų 
kampelį.

Kuo albumas ypač įdomus ir 
vertingas, tai iliustracijų gausa ir 
įvairumu: braižiniai, nuotraukos, 
meno kūrinių reprodukcijos, žemė
lapiai, monetų pavaizdavimas, svar
bių dokumentų fotostatai, faksimi
lės, istorinių statulų, rūmų vaizdai, 
vėliavų siluetai, miestų herbai, kny
gų viršelių, titulinių puslapių nuo

traukos, pilių paveikslai, herbų 
ornamentika, šarvų, salių, rūmų 
paveikslai . . .

Kai kurių albumo puslapių 
paraštėse, atspaustose pilku fonu, 
yra pridėta nuotraukų, graviūrų ar 
piešinių, vaizduojančių atitinkamo- 
laikotarpio pasaulinius įvykius, val
dovus ir pan. Šie padeda sugretinti 
pasaulio ir Lietuvos istorinę eigą, 
įstato ją į lengviau apčiuopiamą 
perspektyvą.

Albumas taip pat rodo įdomią, 
dėmesio vertą pirmieną — DLK 
Gedimino giminės genealogiją, kuri 
pateikta kunigaikščio genties 
aprašymu bei 16 x 20 inčų išlanksto
ma schema. Šį intarpą — pirmąjį 
pilną Gedimino dinastijos „medį” 
paruošė mūsų istorinės teisės specia
listas v.s.fil. Jonas Dainauskas. 
įdomi ir labai vertinga studijėlė į 
Lietuvos istorinių detalių rinkinį.

Knygos gale pateikta istorinių 
įvykių chronologinė eiga bei albume 
randamų asmenų vardynas. Vardy
nai, jau bepradedą pasirodyti (paga
liau!) mūsų išleidžiamose biografi
jose, istoriniuose veikaluose ir pan. 
— sveikintinas dalykas: jie naudin
gai pasitarnauja kai veikale reikia 
surasti vieną ar kitą istorinį asmenį, 
įvykį ir 1.1.

Albumas gaunamas pas liet, 
spaudos platintojus arba autorių — 
TĖVIŠKĖLĖS leidyklą: 4346 S. 
Western Ave., Chicago, Ill. 60609. 
Kaina $15.00 s. J. Stas.
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SUSKRIDO
A. R. VYČIAI

IR VYR. SKAUTĖS
Seniai lauktas ir planuotas 

Atlanto rajono vyr. skaučių ir 
skautų vyčių suvažiavimas įvyko 
New Yorko Kultūros Židiny sausio 
19—20 d. Dalyvavo apie 40 brolių ir 
sesių. Sąskrydis praėjo smagiai, nors 
ir buvo matomas didelis brolių 
trūkumas. Iš įvairių vietovių susk
ridę svečiai atrodė patenkinti, savo 
elgesiu pasirodė gražiai ir tvarkingai.

Brolijai buvo atstovaujama be
veik iš visų rajono veitovių: dalyva
vo 11 vyčių bei kandidatų, kurie 
reiškiasi ir dirba .savo vietovėse. 
Savo sueigos metu kiekvienas brolis 
pateikė savo vietovės veiklos apžval
gą bei ateities vyčiavimo gaires. 
Pasiguosta veiklos trūkumu ir sun
kumu, nes studijos ir darbas atima 
labai daug laiko.

Sueigos metu taip pat svarstytas 

NEW YORKO 
SKAUTŲ 

KALDENDORIUS

Neringos ir Tauro tuntai skelbia Vaivos prityr. skaučių ir Aušros
tokį veiklos tvarkaraštį:

Skaučių Birutės, skautų Šarūno, 
paukštyčių Pušelės ir vilkiukų drau
govių sueigos: kovo 15, gegužės 10, 
gegužės 24, birželio 7.

Kovo 2 d. Kaziuko mugė. Mišios 
12 vaL, po jų iškilmingas mugės 
atidarymas.

Balandžio 26 d. iškilminga šv. 
Jurgio sueiga. 

vyčių pastovyklės klausimas ateina
nčioje rajono stovykloje. Nutarta ten 
suruošti sąskrydį kartu su vyr. 
skautėmis stovyklos pabaigoje.

Gražiai praėjo suvažiavimo atid
arymas, dalyvaujant būriui vadovų 
iš artimesnių vietovių; taip pat 
dalyvavo Atlanto rajono vadas s. M. 
Banevičius. Gerai pasisekė pratimas- 
žaidimas, -pravestas po atidarymo 
sueigos.

įdomiai išklausyta J. Matulaitie
nės paskaita apie lietuvių taut, 
šokius, nes daugumas skautų yra ir 
taut, šokių šokėjai. Brolio G. Peniko 
filmai iš paskutinės taut, šokių 
šventės ir 73 jub. stovyklos taip pat 
sudomino suvažiavimo dalyvius bei 
atsilankiusį New Yorko lietuvišką 
jaunimą.

Sekmadienį stud. J. Landsbergis 
pravedė. įdomų pašnekesį moksline 
tema. Išklausę šv. mišias, visi susi
rinko sąskrydžio uždarymui, kuris 
baigtas dainomis ir skautų vakarine 
malda.

vyr. skaučių draugovių sueigų laiką 
ir vietą praneš draugininkės.

Visos draugovių ir iškilmingos 
sueigos vyks Kultūros Židinio patal
pose.

Paukštyčių-vilkiukų metinė 
šventė numatoma Kapų puošimo 
dienos (Memorial Day) savaitgalį.

Atlanto rajono stovykla vyks 
rugpjūčio 16—TA d. Bolton, Mass.

f

BROLIS ADOLFAS 
IŠĖJO NAMO

Vasario 6 d. Worcesterio ligoni
nėje mirė v.s. Adolfas Venclauskas, 
kuris ateinantį gegužės mėn. būtų 
sulaukęs 80 metų. Paskutinis atsis
veikinimas su velioniu įvyko vasario 
8 d.

Brolis Adolfas buvo pašarvotas 
pilna skautiška uniforma, o pasku
tinę pagarbą atiduoti koplyčion 
atvyko gausus būrys worcesteriečių. 
Dalyvavo šauliai,-ės, skautai,-ės, 
atėjo daug universiteto profesorių, 
nes našlė Aldona Venclauskienė ten 
profesoriauja.

Atsisveikinimo metu skautų var
du kalbėjo Nerijos ir Nevėžio tunti- 
ninkai, LSS Tarybos vardu — v.s.fil. 
P. Molis. Visiems sustojus į ratą, 
atsisveikinimas užbaigtas skautų 
vakarine malda „Ateina naktis”.

Sekantį rytą, karstą lydint į šv. 
Kazimiero bažnyčią ir į kapines, 
garbės palydą sudarė skautininkai P. 
Molis, R. Jakubauskas, B. Naras, E. 
Meilus, A. Pridotkas ir O. Gešventas 
(atvykęs iš Chicagos). Šešetukas dar 
kartą išsirikiavo prie karsto ir 
atidavė savo Vyresniajam Broliui 
paskutinę pagarbą. Paskutinę pagar
bą atidavė ir didelis būrys lietuvių 
bei amerikiečių.

Pastebėtina, kad didžiąją laido
tuvių pravedimo naštą gražiai ir 
sumaniai atliko v.s.fil. Petras Molis. 
Jam ir visiems kitiems dėkoja giliai 
sujaudinta našlė Aldona Venclaus
kienė.

Dabar Venclauskų namai tušti, 
bet Aldona turi daug ją gerbiančių 
bei nuoširdžiai užjaučiančių draugų 
lietuviškame Worcesteryje, o taip 
pat ir amerikiečių akademikų tarpe.

s. O. G.
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Vaivorykštės parodos detalė

LIETUVIŲ 
TAUTODAILĖS

PARODA
VAIVORYKŠTĖS 

DARBAI

VAIVORYKŠTĖ — tai Mon
realio skaučių kūdikis, kuris gimė 
dvidešimtmečio proga nuo lietuvių 
skaučių įsikūrimo Montrealyje.

1948 metų pavasarį Montrealyje 
įsikūrė pirmasis vyr. skaučių viene
tas — Vaivos draugovė. Tai pirmasis 
skaučių vienetas, atkurtas Amerikos 
žemyne.

Per visų eilę darbo metų Mon
realyje skautės rūpinosi savo skauti
škų principų įgyvendinimu jaunesni
ųjų tarpe. Skautiška veikla reiškėsi 
įvairiais būdais: sueigos, iškylos, 
stovyklos, Kūčios, skautoramos, 
Kaziuko mugės, visuomeniniai ir 
kultūriniai renginiai.

Skautės Montrealyje mokėjo 
atrasti naujų, realių ir gyvenimiškų 
metodų savo veiklai ugdyti ir vi
suomenei sudominti, nes per skaučių 
eiles praėjo dauguma Montrealio 
mergaičių, kurios vėliau aktyviai 
įsijungė j bendrų lietuvių veiklų.

Dailininkai Anastasia ir Antanas Tamošaičiai

VAIVORYKŠTĖ yra konkretus 
projektas, kuris siekė trijų dalykų: 
paminėti 25 metų sukaktį nuo 
skaučių įsikūrimo Montrealyje; iš
mokti ir susipažinti su mūsų tauto
daile ir paskleisti mūsų tautodailę 
lietuvių ir kanadiečių tarpe.

Dail. Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai buvo nuolatiniai šio 
projekto mokytojai, patarėjai ir 
puoselėtojai. Aušros Vartų parapijos 
klebonas, v.s. Jonas Kubilius, SJ, 
visuomet projekto darbus globojo, 
skatino ir teikė visokeriopų paramų, 
į VAIVORYKŠTĘ įsijungusios mo
terys savo nuoširdumu, ištverme ir 
nuolatiniu darbu įvykdė tai, ko 
jaunos, nepatyrusios ir dažnai savo 
daugumų laiko studijoms skiriančios

TAIP GARSINOME 
LIETUVĄ

Tuoj po Kalėdų aš gavau leidimų 
pasinaudoti Watertowno gimnazijos 
„video tape” aparatais. Buvo paskir
tas gimnazistas-technikas. Atsi
vežiau jį su visais aparatais į mūsų 
RATELIO tautinių šokių grupės 
repeticijų. Visi šoko, nekreipdami 
dėmesio į filmuotojų, nes jis buvo 
kitame salės gale.

skautės nebūtų galėjusios realizuoti.
Tenka džiaugtis, kad dauguma 

Sesių išmoko mūsų tautodailės meno 
ir sugeba jo mokyti jaunimų stovyk
lose ir didesniuose suvažiavimuose.

VAIVORYKŠTĖ su savo paro
dom aplankė didžiųsias lietuvių 
kolonijas Chicagoje, Clevelande, 
New Yorke, Toronte, Ottawoje ir 
kitur. Montrealyje VAIVORYKŠ
TĖS darbai nuolat atstovauja lietu
viams kanadiečių tarpe.

Džiaugiamės, kad Dvidešimt 
Ketvirtosios Kanados Lietuvių Die
nos (vykusios 1979 m. spalio 5—6— 
7 d. St. Catharines, Ont.) dalyviai 
turėjo progos susipažinti su VAIVO
RYKŠTĖS darbais.

Kitų sekmadienį susirinkom visi 
šokėjai su tautiniais rūbais ir vėl 
šokom, o jis šokius vėl filmavo.

Mūsų tautinius šokius, jų paaiš
kinimus, lietuviškus papročius pa
naudojau savo projektui; darbas 
buvo gerai įvertintas. Filmų vėliau 
matė visi mokytojai ir mokiniai. 
Man buvo labai malonu išgarsinti 
Lietuvos vardų savo gimnazijoje, 
Watertowne, Ct.

vyr. skautė Ina Petruškevičiūtė, 
Waterburio NERIES tuntas
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Paukštytės, vilkiukai, bebrai ir 
vadovai skautiškoje Kalėdų eglutės 
sueigoje Toronte.

A. Šeškaus nuotr.

19



AUSTRALIJOS 
PADANGĖJE

RAJONO VADIJOJE

* Šių metų pirmasis Australijos 
Rajono vadijos posėdis įvyko vasa
rio 4 d. Bankstowne. Tartasi rajoni
nės stovyklos, Ąžuolo-Gintaro mo
kyklos, Australijos Liet. Skautų 
Fondo, vienetų registracijos ir kitais 
reikalais.

* Praeitų metų pabaigoje rajono 
vadija ir paskiri skautininkai labai 
sunkiai sirgusiai buv. Seserijos Vyr. 
Skautininkei Onai Zailskienei, pasi
untė laiškų-linkėjimų pasveikti. 
Gautas atsakymas-padėka per v.v.s. 
B. Barkų: „. . . dėkoju Australijos 
Rajono sesėms ir broliams už pri
siminimų sunkios operacijos metu ir 
už nuoširdžius linkėjimus pasveik
ti .. . Labai gailiuosi, kad anuo 
metu, būdama Vyriausios Skauti- 
ninkės pareigose, Jūsų neaplankiau. 
Džiaugiuosiu bent tuo, kad prėjusią 
vasarą 6-je Tautinėje Stovykloje 
(J. A.V.) ir Čikagoje teko su „austra- 
liečiais” skautais susipažinti ir pa
bendrauti! .

* Gegužės 8—18 d. Viktorijoje 
įvyks rajono Ąžuolo-Gintaro mo
kyklų kursai. Iš J.A.V. gautomis 
žiniomis, kursams talkininkauti 
atvyksta Gintaro mokyklos vedėja s. 
Vanda Aleknienė.

SYDNEY

* Vasario 16 d. pamaldose (17.2.80 
Lidcombe), drauge su kitomis lietu
viškomis organizacijomis, su savo 
vėliava dalyvavo ir Aušros tuntas. 
Po pamaldų parapijos salėje įvyko 
trumpa tunto sueiga. Jos metu 
skąuto įžodį davė Jonas Bučinskas, 
prityrusios skautės — Julija Stašio- 
nytė. LSB Rajono vadeiva v.s.fil. B. 
Barkus prisegė Už Nuopelnus ordiną 
su rėmėjo kaspinu nuoširdžiam 
skautų bičiuliui-rėmėjui p. Juhani 
Pullinen (apdovanotas dar 1979 m.). 
Visai ■ eilei sesių-brolių, Baublio 
stovykloje įsigijusių specialybes, 
įteikti ženkliukai; skautai,-tės bei 
tėveliai supažindinti su tunto ateities 
darbais.

Sueigos metu į tuntą jaun. 
skautėmis-kandidatėmis įstojo Beti
na ir Monika Migutės ir Regina 
Coxaite.

* Aušros tunto artimos ateities 
renginiai:

1) Kovo 2 d. — tuntas organi
zuotai dalyvauja savo globėjo šv. 
Kazimiero pamaldose ir vėliau — 
Kaziuko mugėje. Vakare — egzilų 
skautų plaukimo varžybos Birrong’o 
olimpiniame baseine.

2) Kovo 8 — tunto skautai-tės 
dalyvauja liet, radijo valandėlėje.

3) Balandžio 13 — Atvelykio 
gegužinė Aušros stovyklavietėje, In- 
gleburne.

* Vyr. skaučių Šatrijos Raganos 
būrelis savo metinėje sueigoje naują
ja vadove išsirinko vyr. skaute fil. 
Juliją Bogušaitę-Bassil. Sesė Julija, 
iš profesijos gydytoja (drauge su 
savo vyru — irgi gydytoju), neseniai 
Campsie priemiestyje atidarė savo 
kabinetą. Tikimės, kad atsilankę 
pataisyti sveikatos,' aušrokai gaus 
gerą nuolaidą!

* Naujuoju Vyčių Geležinio Vilko 
būrelio vadu (atsistatydinus s.v.v.sl. 
Arvydui Zduobai) vasario mėn. 
įvykusioje sueigoje išsirinktas Ge
diminas Sauka.

* Anksčiau labai aktyviai besireiš- 
kusi Aušros tunto skaučių veikloje 
ps. Danutė Šliogerytė, mus pasieku
siomis žiniomis, vasario 16 d. sumai
nė žiedus su p. Blackmanu ir 

j Du Australijos Didieji: A. Jakštas — 
buvęs, ir Br. Žalys — dabartinis LSS 
Rajono vadas.

apsigyveno Merrylande, Sydnėjuje. 
Tikimės vėl įsijungs į tunto veiklą.

Mielajai sesei Danutei ir jos 
vyrui nuoširdžiausi sveikinimai ir 
linkėjimai iš visų Aušros tunto 
brolių-sesių!

* Vasario 1 d. mirė buv. Židinio 
narės sesės O. Daniškevičiūtės- 
Maksvytienės tėvelis, a.a. Kazys 
Daniškevičius. Ta proga sesei Onu
tei ir jos vyrui Juozui nuoširdi, 
broliška Židinio narių užuojauta!

* Sydnejaus Senųjų Skautų Židi
nys savo narių tarpe sausio-vasario 
mėnesiais pravedė gerąjį darbelį — 
rinkliavą reikalingiems paramos 
LSS nariams. Aukos dar renkamos.

CANBERRA

* Vasario 8 d. įvykusiame Baltijos 
tunto vadijos posėdyje iš pareigų 
atsistatydino tuntininkė ps. Audronė 
Kovalskienė. Naujuoju tuntininku 
skiriamas s. Romas Miniotas. Tunto 
dabartinę vadiją sudaro: adjutantas 
— s.v. Ričardas Sipavičius, tunto 
sekretorė — v.sk. Audronė Stepa- 
nienė, iždininkė — v.sk. Vida Hali. 
Vienetų vadovai: sk. vyčių Šventara
gio būrelio vadas — s.v.si. Ridas 
Daukus, vyr. skaučių Žemaitės 
būrelio vadovė — ps. Audronė 
Kovalskienė, Rimgaudo draugovės
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draugininkas — ps. Mindaugas 
Mauragis, Rūtos skaučių draugovės 
draugininke — v.sk. Rasa Maura- 
gienė.

MELBOURNE

* Skautų Aido redakcijos pristaty
mu, vasario 2 d. Liet. Žurnalistų S- 
gos P. Daudžvardžio Fondas pasky
rė 50 dol. simbolinę premijų Džiugo 
tunto sesei v.sk. Viltei Araitei už 
Skautų Aido iliustravimų. Ta pačia 
proga paskirtos premijos ir kitiems 3 
australiečiams už bendradarbiavimų 
„Tėviškės Aiduose”: v.sk. Loretai 
Cižauskaitei, Levutei Keblytei ir 
Dainai Balnionytei.

* "Praeitų metų gruodžio mėn. 9 d., 
Gilwell Parke įvyko Džiugo tunto 
metinė sueiga-iškyla. Drauge iškyla
vo ir Melburno Skautininkų Ramo
vė. Tunto sueigos metu, nuleidžiant 
vėliavas, įžodį davė paukštytės, 
vilkiukai, skautės ir skautai. Buv. 
tunto skaučių skyriaus vedėjai v.s. 
Danutei Cižauskienei, už jos ilga
metę veiklų tunte ir rajone, įteiktas 
LSS Lelijos ordinas. Skautininkų 
ratelyje skautininko įžodį davė 
brolis Algis Milvydas.

— x —

ATKELTA iš 15 pusi, 
tines dienas stovyklavo rajono vadas 
v.s. Br. Žalys, LSB vadeiva v.s. B. 
Barkus, dvasios vadovas s. kun. 
Petras Butkus, ir s. dr. R. Šarkis.

Stovyklai sėkmingai vadovavo 
vytis Mindaugas Mauragis, talkino 
vyr. skautė Audronė Kovalskienė ir 
„Šventaragių” skautų vyčių būrelis. 
Verti dėmesio ir pagarbos: vytis 
Antanas Mikutavičius, kuris pavyz
dingai atliko sunkias virėjo pareigas, 
ir du broliai Ignas ir Linas Vaičiule- 
vičiai, dideliu uolumu instruktavę ir 
vadovavę stovyklos iškyloms bei 
pionerijos darbams; taip pat Eglė 
Suchaverskyj, kuri vadovavo rank
darbių mokymui.

am

Worcesterio skautų-čių vadovai su 
svečiais: LSS Tarybos vicepirminin
ku v.s.fil. Petru Moliu (pirmas iš 
kairės) ir Atlanto rajono vadeiva 
s.jil. Aplinaru Treiniu (trečias iš 
dešinės).

Židinietės kalėdinėje VI. Bacevičiaus nuotr.Clevelando 
sueigoje.

Nauji paskautininkiai Neringos-Ne- 
vėzio tuntuose: vyčių draugininkas 
Bronius Naras, skaučių vadovė Onu
tė Pridotkienė ir Vinco Kudirkos d- 
vės draugininkas jtl. Edvardas Mei
lus.

'TĮN E. Meilaus nuotr.

9.1
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Brolis J. .Šarka 
fotografuoja

< - /r 3
Omahos NERIES
TUNTĄ ir
VINCO KUDIRKOS
vietininkiją

Gruodžio 2 d. Liet. B-nės ir skaučių- 
ų surengtame Vilniaus U-to 400 
metų minėjime išnešame vėliavas: 
Rimas Reškevičius, Alma Šarkaitė ir 
(jailė Reškevičiutė.

a8BDBOI380OBni8BflB«BBDBB>lSQ0aBSHaS3

s. Jonas Lileikis budi lietu nų parod
ėlėje, kuri buvo skautų ir skaučių 
paruošta birželio mėn. Tautų festi
valy Omahoje.

22

Dalis Omahos skautijos vėlyvą 
rudenį iškylavom Schramm gamtos 
prezervate, kur aplankėm naujai 
įrengtą akvariumą ir susipažinom su 
prerijų augmenija.

Visas ,,oktetas” atstovavome Oma- 
hai 1-je tuntininkų konferencijoje (iš 
kairės): Rimas Reškevičius, Stasys 
Radžiūnas, Rita Kovaitė, Ričardas 
Arnauskas, Gražina Reškevičienė, 
Irena Lileikienė, Kristina Prišman- 
taitė ir Jonas Šarka.
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Stefanija Kailio ir Kristina Šarkaitė 
patarnauja Motinos Dienos min
ėjime.

Živilės d-vės sesės stiprinasi po 
Motinos Dienos minėjimo progra
mos.

PO STOVYKLŲ...Daugelis mūsų sąjūdžio vietovių jau praleido stovyklų laiką.Stovyklavimas yra, galima sakyti, neatskiriama skautiškojo ugdymo dalis. Ir visais atžvilgiais labai svarbi dalis.Lietuvių skautija per visą savo ilgą gyvavimo laikotarpį stovyklavo gausiai, sėkmingai ir savitai. Nepriklausomoje Lietuvoje lietuviai skautai ir skautės buvo ne tik stovyklavimo pionieriai, bet ir dideli tos srities specialistai.Išsklidę po visą pasaulį lietuviai skautai ir skautės stovyklavimo reikšmės nesumažino. Jie bandė ir bando išlaikyti Lietuvos skautų-čių stovyklavimo tradicijas, pasinaudoti skautavimo metodais stovyklose ir sukurti lietuviškąją dvasią savo stovyklose.Daug kur ir daugeliu atžvilgių tai pasiseka. Ir tai didelės reikšmės darbai mūsų skautybei ir lietuvybei.Ir ši vasara buvo gausi įvairiomis stovyklomis.Stovyklauti kas vasarą turėtų kiekvienas mūsų sąjūdžio dalyvis. Tie, kurie stovyklavo, šį tą gavo ir šiuo tuo praturtėjo.Stovyklų sezonui praėjus, reikia persiorganizuoti planais, projektais ir darbais naminiam laikotarpiui. Stovyklinis sezonas svarbus, bet jis vienas neišsemia skautavimo prasmės. Reikia veikti ir namuose, būkluose, patalpose ir p. Šis veikimas svarbus, ir jį reikia tuoj pradėti ir nepertraukiamai tęsti ligi kitos vasaros stovyklų. A. S.
k*x*x*x*x*x*x

s. Marta Šarkienė (viduryje). NER
IES tuntininkė, 1979 m. daug darbo 
(dėjusi i skautų-čių parengimus: 
vadovavo Motinos Dienos minėji
mu, parodėlės parengimui Tautų 
Festivalyje. Jos iniciatyva buvo 
suruoštas ir Vilniaus U-to 400 pi. 
minėjimas Omahoje.
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ALp(LK)3083
1980, Nr.3

SXASJTI1 ASMS
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629

pipe BMAriNir
Draugininke: Ar nenuostabu, 

kaip maži viščiukai išsirita iš 
kiaušinio?

Maža paukštytė: Taip, sese, bet 
man dar nuostabiau, kaip jie ten 
įlenda?

-'įūį- -įte- 
*7^'’

Pirmas vilkiukas: Kai užaugsiu, 
įšrasiu- tokį daiktą, kad žmonės 
galėtų matyti kiaurai per sieną.

Antrasis: Toks daiktas jau iš
rastas.

Pirmasis; Kaip jis atrodo?
Antrasis: Langas.

JONO PEMPĖS NUOTYKIAI.

1. Gerbiamasis Jonas Pempė 
Jurgį Slieką kažkur tempia. 
Vakaras. Mėnulis žvilga. 
Skaisčios žvaigždės širdį dilgd 
Tviska pievose rasa. 
Ilsisi gamta visa.

J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

"2. Kai priėjo jiedu girią, 
Jurgis Sliekas užsispyrė, 
Persimainė ir išblyško - 
Bijo Sliekas juodo miško. 
Tuoj jį Pempė suvaldys. 
Visą baime išbaidys.'

Petrelis sako atvykusiai j sto
vyklą jo aplankyti tetai:

—: Tetulyte, ar negalėtum va
landėlei pasikelti? Tamsta sėdi 
ant mano varlės ir ant mano su
muštinio...

W W
Iš skilties kronikos knygos. Vie

noje skilties kronikos -knygoje, 
kur buvo aprašyta iškylos įspū
džiai, skaitome: “... ir pagaliau 
priėjome taip retą mišką, kad 
jau nebebuvo nė vieno medžio”.

3. Jau nurimo Jurgis Sliekas — 
Mato — neišeina niekas. 
Šypsosi mėnuo padauža.“# 
Jonas Pempė kuria laužą.
Pramogėlė bus puiki 
Slieke, ar jau tu tiki?

4. Laužas dega. Liepsnos raitos. 
Nuo dainelių skamba šlaitas. 
Skleidžia laužas šviesą jaukią, 
Mano širdį taip ir traukia, 
Kaip drugelį prie ugnies.— 
Mat, ir aš jų giminės.

30. 7 4 i,3 4 5
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