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* * *

Nuoširdus skautiškas ačiū:
v.s. Vytautui Neverauskui, Australija, už straipsnį 

Skautų Aidui, v.s. V. Neverauskas 1960-1963 m. buvo 
LSS Australijos rajono vadas, o šiuo metu yra 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 
Pirmininkas.

ps. Vandai Zelenienei, Californija, už rašinį apie 
Palangos tunto stovyklą gražiajame Rambyne. Sesė 
Vanda redakcijai atsiuntė vyri skautės Indrės Leškytės 
temą „Draugystė”. Prisimename, kad 1976 m. Califor- 
nijos lietuviams skautams švenčiant 25-tąją sukaktį, 
sesė Indrė Leškytė suprojektavo šventės ženklą.

v.s. J. Maslauskui už rašinį apie Europos rajono 
stovyklą Lietuvių Sodyboje, Anglijoje.

už sveikinimus SKAUTŲ AIDO redakcijai dėko
jame v.s. C. Senkevičiui, VSP v.s. J. Mikutaitienei, 
Europos rajono vadeivai v.s. J. Maslauskui, Australijos 
rajono vadui — „pastoviai apvesdintam su Skautų 
Aidu ...” — v.s. B. Žaliui ir s. V. Bacevičiui.

už nuotraukas ypatingas ačiū s. V. Bacevičiui iš 
Clevelando, ps. J. Tamulaičiui iš Chicagos, ps. S. B. 
Vaitkevičiui iš Anglijos, v.sl.t.n. M. Stočkutei iš Los 
Angeles ir s.v. P. Nasvyčiui iš Clevelando.

* * *
Australijos, Europos ir Brazilijos lietuvius skautus 

jau dabar sveikiname šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga, 
nes iš Chicagos paprastu paštu SKAUTŲ AIDAS labai 
ilgai keliauja . . .

Taip pat Australijos sesėms ir broliams linkime 
malonios ir laimingos stovyklos.

Tragiškai žuvus musų brangiam sūnui ir broliui, 
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI, 

visai skautiškajai šeimai, 
ųžjautusiai ir paguodusiai mus 

didžiojo skausmo valandoje, 
tariame nuoširdų ačiū.

Mečys ir Janina Mikutaičiai ir šeima.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGAI
62- ji METAI

Šešiasdešimt antrosios sukakties proga LSS TARY
BOS vardu sveikinu mielas seses ir brolius skalaujan
čius Lietuvių Skautų Sąjungoje. Didžiuodamiesi savo 
garbinga lietuviška kilme ir tėvų kraštu LIETUVA:

GERBKIME savo kilmę, branginkime LIETUVIŲ 
KALBĄ, nes ji yra mūsų tautos šventenybė!

ĮSISĄMONINKIME, kad skautybė yra jaunimo 
žaidimas gyvenimui įprasminti.

SUPRASKIME, kad LIETUVIŠKA SKAUTYBĖ 
siekia ugdyti pilnai lietuvišką asmenybę pagal DIEVUI, 
TĖVYNEI, ARTIMUI principus, pagal skauto-ės 
įstatus ir įžodį. Tai yra LIETUVIŠKOS SKAUTYBĖS 
ideologiniai pagrindai.

PRISIDĖKITE skautaudąmi ir Jūs, broliai ir sesės, 
kad būtume geresniais žmonėmis, kad pasaulis būtų 
gražesnis, kad LIETUVYBĖ klestėtų visuose pasaulio 
kraštuose, kur yra bent vienas lietuvis!

Švęsdami ‘šią sukaktį prisimename ir gerbiame LSS 
vadovus, buvusius LSS pareigūnus, kurie Sąjungai 
pašventė gražiausius savo gyvenimo metus. Šiuo metu 
ypač prisimename sergantį v.s. Antaną Saulaitį, buv. 
Tarybos Pirmininką, linkėdami Jam sveikatos.

Budžiu!
v.s. Sigitas Miknaitis 

LSS Tarybos Pirmininkas

Į VADOVYBIŲ KONFERENCIJĄ

Šių metų gegužės mėn. 17-18 d.d. LSS Taryba tarp 
kitų dalykų pareiškė:

3.. Sąjungos vadovybė labai rūpinasi tautinio 
auklėjimo reikalais . . . kviečia šeimas, mokyklas ir 
visas auklėjimo institucijas sutartinai ieškoti klausimo 
sprendimo, pati iš savo pusės pabrėždama tautinės 
sąmonės ir savo kalbos išlaikymo būtinybę . . . (SA, 
1980 birželis, p. 4)

Tai sveikintinas nutarimas, šiuo kartu pabrėžiantis 
bendrųjų pastangų būtinumą. Kad jis neliktų tik aidu 
girioje, privaloma nedelsiant organizuoti logiškai 
išplaukiantį sekantį žingsnį, organizacijų vadovybių 
konferenciją. Akcentuojame, kad kritiškas žodis toje 
citatoje yra prieveiksmis „sutartinai”.

Konkrečiai siūlome sukviesti tautinio auklėjimo bei 
ugdymo srityje besidarbuojančių organizacijų vadovy
bių konferenciją. Joje prie vieno stalo susėstų skautijos, 
ąteitininkijos, neo-lituanų, Jaunimo Sąjungos, Ben
druomenės, švietimo institucijų, fondų ir kitų kviestųjų 
organizacijų vadovai sutartinei kalbai.

Tokiu reikalu panašaus pasitarimo nėra buvę bent 
artimoje praeityje. Arge ne keista, kad čia išvardintų 
organizacijų pirmininkai reguliariai „susitinka” įvairių 
garbės komitetų sąrašuose, bet nesusirenka pasidalinti 
tautinio ugdymo dabartiniais reikalais? Jau kaip 
veikiame, tai kiekvienoj organizacijoj daugiau ar 
mažiau užsidarę, atskirai. Argi dar neatėjo laikas 
nuosekliai, artimai bendradarbiauti ypač tautinio 
ugdymo srityje?

Pirmosios konferencijos darbotvarkė būtų labai 
paprasta: geriausiai pasisekusių, konkrečiai įvykdytų 
programų apibudinimas ir jų naudojimo galimybės 
kitose organizacijose, institucijose ar net vietovėse.

Apie kokius renginius ar izoliuotus laimėjimus čia 
kalbame?

— Kalbame apie Kento Universiteto vasaros kursus; 
apie ąteitininkijos per eilę metų išvystytą puikią žiemos 
kursų medžiagą, kuri skleistiną visam lietuvių jaunimui; 
apie Montrealio skaučių puikų pasireiškimą su Vaivo
rykštės projektu ir apie Čikagos Miško Brolius — tai 
juk visam lietuvių jaunimui eksportuotina medžiaga; 
apie Mykolo Drungos išeivijos egzistenciją liečiančias 
mintis, tilpusias 1979 Santaros sukaktuviniame leidinyje 
— vyresniųjų darbuotojų skaitymui bei svarstymui 
beveik privalomas; apie Pedagoginio Instituto ir 
Švietimo Tarybos laimėjimus valdžios stipendijų srityje 
ir iš jų išplaukiančias programas, jų plėtojimą bei 
naudojimą . . .

Pažymėtina, kad šie svarstymai turėtų apimti ne tik 
„jaunimą”, bet ir tėvų 30-50 metų kartą.

Aišku, kad pirmoji konferencija būtų tik pasikeiti
mas informacija, sutartinių pastangų pradžia. Vadovy
bėms davus toną bei kryptį, lauktina platesnio 
bendradarbiavimo vienetuose, vietovėse.

Taigi su viltimi klausiame: gal LSS . Tarybos 
reikšminga pareiškimo vykdymas, to vykdymo iniciaty
va išplauks iš LSS rankų?

Antanas Dundzila
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SKAUTAI 
AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

GYVENIME

Australijos Lietuvių Ben
druomenė šiemet švenčia 30 metų 
sukaktį nuo savo įsikūrimo. Šia 
proga yra džiugu pastebėti ir pami
nėti lietuviškosios skautybės didžiulį 
įnašą į A LB gyvenimą.

Skautai buvo pirmoji lietuviško
ji organizacija įsikūrusi šiame že
myne. Drauge su pirmaisiais nauja
kuriais 1947 m. išlipo į Australijos 
krantą laive susikūrusi draugovė. 
Šventai vykdydami savo obalsio 
dalį „Tėvynei”, skautai uoliai ėmėsi 
kiekvieno darbo, kuris padėjo atlik
ti šią pareigą.

bjetruko atrasti, kad gal pats 
tinkamiausias ir efektingiausias 
būdas mūsų sąlygose yra darbas 
savoje lietuviškoje Bendruomenėje, 
kuri, būdama visos Australijos 
lietuvių jungėja ir vienytoja, geriau
siai užpildo svetimame krašte tarny
bos Tėvynei sąvoką.

Žvelgdami į ALB praeitį per 
pastaruosius 30 metų, matome jog 
aktyvieji skautų vadai kartu buvo, 
ir yra, patys aktyvieji bendruomenės 
darbininkai. Kaip pavyzdžius ga
lime nurodyti a.a. v.s. A. Krausą, 
buvusį LSS Australijos Rajono 
vadą, aktyvų Bendruomenės Krašto 
Tarybos narį, lituanistinių mokyklų 
darbuotoją; a.a. v.s. B. Dainutį — 
suvažiavimų dalyvį arba s. L Jonaitį 
— ASS Įgaliotinį Australijoje, 
keletą metų buvusį ALB Krašto 
Valdybos pirmininku.Arba paminė- 
kimeĮ s. E. Jonaitienį s. A. Pocių, 
s. J. Zinkų, s. R. Šarkį, ps. D. 
Dundą, ps. A. Zamoiskį, v.s. A. 
Mauragį, v.s. B. Žalį, ir daugelį 
kitų, teurie dirbo ir tebedirba dažnai 
gal ne per daug pastebimą, bet taip

SKAUTŲ AIDAS 
SVEIKINA AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ DIENAS IR 
MUSŲ SKAUTYBĖS 

DARBUOTOJUS 
AUSTRALIJOJE!!!

v.5. Vytautas Neverauskas, ALB 
Krašto Valdybos Pirmininkas.

reikalingą ir nepakeičiamą darbą.
Netenka daug aiškinti, jog skau- 

tybė savo auklėjimu geriausiai 
paruošia savo narius Bendruomenės 
darbui. Nuo pat vilkiuko-paukšty- 
tės dienų skiepijama tolerantišku
mo, pareigingumo ir atsakingumo 
dvasia neleidžia suaugusiems skau
tams pasilikti ir dirbti junginiuose, 
kurie dažnai suvaržo ir riboja 
skautybės įdiegtus daigus.

Per pastaruosius 30 metų lietuviš
koji skautybė gelbėjo Australijos 
Lietuvių Bendruomenei atlikdama 
be galo didelį mūsų jaunimo tautiš
ko auklėjimo darbą. Kas dveji metai 
ruošiamos rajoninės stovyklos, su
traukė ir sutraukia ne tik skautus, 
bet ir didelį skaičių neskautiško 
lietuviško jaunimo. Šių stovyklų 
metu, laužų dainomis, pasirody
mais, skautiškais ir lituanistiniais 
užsiėmimais visas jaunimas buvo ir 
yra lenkiamas prie savo Ben
druomenės lietuviško kamieno. 
Metų bėgyje daryti vienas — kitas 
bandymas skautiškų stovyklų atlie
kamą lietuviško auklėjimo darbą 
pakeisti kokio nors kito pobūdžio 
parengimais, toli gražu nedavė 
norėtų rezultatų. Tas tik patvirtina 
lietuviškos skautybės metodų ir 
idėjos tinkamumą Australijos lietu
vių sąlygose.

Reikia linkėti, kad ir toliau 
mūsų skautybė augintų ir ruoštų 
Bendruomenės vadovus visa širdimi 
atsidavusius Dievo, Tėvynės ir 
artimo tarnybai.

V. Neverauskas.
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WAous S

Rugsėjo gale Čikagoje lankėsi 
Vladas Šakalys, šią vasarą prasiver
žęs iš Lietuvos į laisvuosius vaka

rus.
Tai 38 metų, šviesių plaukų, 

vidutinio ūgio lietuvis patriotas, 
sklandžiai kalbantis su lengvu aukš
taitišku akcentu. įsijungęs j už 
geležinės uždangos veikiantį disi
dentų sąjūdį, jis aktyviai su savo 
bendraminčiais veikė pasipriešinimo 
okupantams grupių darbuose.

„Aš gimiau jau nelaisvės me
tais”, pradėjo savo pokalbį-pasako- 
jimą Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje iš New Yorko prieš dvi 
valandas atskridęs VI. Šakalys. 
Išgirdome, kad jis pirmą kartą 
susidūrė su sovietų saugumu 1955 
m. būdamas 13 metų amžiaus, kai 
pradėjo platinti savo atspausdintus 
atsišaukimus. Ta pirmoji „pažintis” 
jam kanavo 3 dienas nelaisvės. 
Vėliau, iki 1980 už savo laisvės, 
žmogaus teisių veiklą jis yra kalin
tas iš viso 15 metų.

1980.V.3 d. patyręs, kad vėl bus 
areštuotas ir kad jam gręsia 15 metų 
kalėjimo, jis apsisprendė pasitraukti 
į vakarus. Žinojo, kad tokio žygio

REZISTENCIJA:
VLADAS ŠAKALYS

pasisekimui galimybės buvo mikros
kopiškos.

Jo kelionė į Suomiją bei Švediją 
skamba akip herojiškų nuotykių 
aprašymas.

Traukiniu nuvykęs į sovietų 
okupuotos Suomijos Kareliją, jis 
pradėjo žygiuoti vakarų linkme. 
Dešimt dienų, atsargiai ėjo mažai

Jo kelione
...skamba kaip
kerojiiktf

nuotykių
aprašymas...

apgyvendintos Karelijos miškais ir 
pelkėmis, vis saugodamasis nepagei
daujamų žmonių. Keliavo šiaurės 
kraštu,jau virš 67 laipsnių paralelės 
platumos, kur vasaros metu net 
naktį visai nesutemsta. Priėjo 60 km 
pločio sovietų pasienio zoną, kuri 
yra elektros tvoromis, užtverta, 

užarta ir išlyginta žeme. Pakliuvęs 
prie žemėlapyje nepažymėto ežero, 
jis drąsiai,bet varginančiai perplau
kė, nes kelio atgal jau nebebuvo. 
Pagaliau pervargęs, nusilpęs, nuo 
uodų sukandžiojimo ištinęs, ant 
žemės susirado ledų suvyniojimo 
popierėlį, ant kurio buvo atspaus
dintas žodis „Helsinki”. Iš to 
suprato, kad jau esąs Suomijoje ir 
išdrįso pasirodyti žmogui — suomių 
ūkininkui. Iš ūkininko gavęs kiek 
maisto, per 10 dienų besislapstyda
mas pėsčiomis perėjo visą Suomiją. 
Pasiekęs Švediją, prisistatė policijai 
ir paprašė politinio pabėgėlio teisių. 
Kelias dienas praleido švedų kalė
jime, kuris taip skyrėsi nuo įprastų 
sovietų kalėjimų tarnautojų elgesiu, 
valgiu. Tada buvo paleistas ir 
persikėlė trims savaitėms į švedų 
vienublyną, o iš ten atvyko į JAV.

Vladas Šakalys aiškiai, įžvalgiai 
ir drąsiai kalba apie lietuvių tautos 
laisvės aspiracijas, apie tarptautinę 
padėtį ir pogrindžio, disidentų 
judėjimą Lietuvoje.

Sveikiname Vladą Šakalį lais
vame pasaulyje!

Antanas Dundžila

5

5



ANT TAVO DELNO

Ant Tavo delno mūsų tėviškės sodybos
Ir mūsų sodai, šilojai ir laukai,
Ir mūs maža širdis tik tol, tik tol rami bus, 
Kol savo rankoj kaip balandį ją laikai.

B. Brazdžionis
Labai gražūs ir prasmingi yra B. Brazdžionio 

žodžiai šitame jo eilėraštyje. Jie sako, kad Dievas 
aiškiai mato, kas darosi mūsų brangioje tėvynėje. Taip 
kaip delną galima artinti prie akių ir gerai matyti visas 
jame esančias linijas ir raukšleles, taip ir Dievo 
gailestingas žvilgsnis mato viską, kas vyksta mūsų 
tėvynėje Lietuvoje. Nuo Dievo akių nepasislepia 
dabartiniai tėvynės vargai. Dievulis mato ne vien tik 
tėviškės sodybas, šilojus ir laukus, bet taip pat ir 
pavergtuosius žmones ir piktus pavergėjus.

Dievo meilė mums ir mūsų kraštui yra didelė, todėl 
Jis laiko tėvynę savo saugiame delne, nenumeta jos į 
pražūtį. Mūsų kraštas būtų jau seniai pražuvęs, kaip ir 
daug kitų užkariautų tautų yra dingusių iš žemėlapio, 
nepalikusių nei ženklo, kad jos kada ten yra buvusios. 
Bet mūsų kraštas dar yra gyvas, dar trokšta laisvės. Jo 
žmonės dar pilni vilties. Karšta meilė dega Lietuvos 
vaikų širdyse. Kol viltis ir meilė tėvynei dar gyva, 
kraštas nėra pražuvęs. Su galingojo Dievo pagalba 
viskas dar gali pasikeisti. Jis mato mūsų tėvynei priešo 
padarytas skriaudas. Tik su Jo pagalba mūsų tėvynė, 
kaip baltas balandis, pakils iš vargų.

Mūsų karšta meilė tėvynei ir mūsų širdies troškimai 
guli ramūs Dievo saugioje rankoje. Taip kaip ir 
pagautas balandis ramiai sėdi rankoje ir laukia 
paleidimo į laisvę, taip ir mūsų troškimai laukia tėvynės 
išlaisvinimo dienos.

Dirbdami darbus lietuviškoje veikloje, mes tikime, 
kad jie atneš rezultatų. Balandis trokšta laisvės, o mes 
trokštame laisvos tėvynės. Tikėkime, kad Dievo ranka 
atsivers ir balandis pakils į laisvą padangę.

vyr.sk. Vida Didžbalytė
Aušros Vartų tuntas

DRAUGYSTĖ
Mūšų visų gyvenimas būtų nepaprastai nuobodus ir 

liūdnas, jei neturėtume draugų-ių. Beveik visi mes 
turime ir norime turėti kuo daugiau draugų ar; 
pažįstamų. Aš žinau, kad mano gyvenime jokios 
materiajįi|nėsj gėrybės neduoda tiek džiaugsmo, kiek 
draugai.'

Su daiktu žmogus negali dalintis savo jausmais. 
Jokį daiktas žmogaus nepaguos, nepadės, kai žmogus

i
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atsiduria kokioj nors nelaimėj. Taip pat su jokiu daiktu 
žmogus negali dalintis savo laime, atsiekimais ir 
džiaugsmais Niekas kitas negali pakeisti tą džiaugsmą, 
kurį aš išgyvenu būdama su savo draugėmis.

Ši vasara man buvo nepaprastai įdomi. Turėjau 
progos dalyvauti laisvojo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventėje. Ši šventė subūrė ne tik tūkstančius 
dalyvių, bet ir dešimtis tūkstančių žiūrovų. Pastebėjau, 
kad ruošiantis šiai šventei daug daugiau jaunimo 
pradėjo dalyvauti šokių repeticijose. Visi norėjo 
važiuoti į šventę. Aš sakyčiau, kad dauguma jaunimo 
važiavo ne tik šokių šventėje dalyvauti, bet ypatingai — 
susipažinti su naujais draugais, draugėmis ir pasimatyti 
su senaisiais. Šiais metais atrodo buvo didžiausia šventė 
ir aš susipažinau daug naujų draugų ir draugių. 
Draugystė mūsų gyvenime yra labai reikalinga. Pagal
vokime, ką mes darytume be draugų . . . Kai aš apie tai 
pagalvoju — išsigąstu!

Kai buvau Chicagoje, aš apsistojau pas draugę, su 
kuria susipažinau Šeštosios Tautinės stovyklos metu. 
Kai sugrįžau namo, man buvo maloni steaigmena, nes 
mano draugė paskambino ir pasakė, kad atvažiuoja 
aplankyti mane į Kaliforniją. Buvo didelis džiaugsmas.

Būdama su drauge aš pagalvojau — jei ne Tautinė 
stovykla, aš niekada jos nebūčiau sutikusi. Mano 
nuomone, lietuvių jaunimo organizacijos yra svarbios 
ne vien lietuviškumo lavinimui, bet jos suteikia 
ypatingą progą mums susipažinti su kitų kraštų ir 
miestų jaunimu. Per draugystę išsivysto ir lietuvišku
mas.

Jau minėjau, kad kuo daugiau draugių — tuo 
geriau. Taip pat aš noriu pasakyti, kad būdami 
draugiški kitiems — patys geriau jaučiamės. Žinau, kad 
yra neįmanoma būti su visais vienos nuomonės, bet yra 
įmanoma būti draugišku. Jei žmonių idėjos skiriasi, tai 
geriau reikia bandyti išsiaiškinti, bet ne rėkti vienas 
kitam.

Noriu baigti šias mintis ketvirtuoju skaučių įstatu: 
„Skautė draugė savo artimui ir sesuo kitai skautei”. 
Skautė nepraeina pro pažįstamą jo nepasveikinusi, ji 
nusišypso ir prakalbina. Sutikusi kitą, nors ir nepažįsta
mą skautę, gali ir turi drąsiai į ją kreiptis. Neužmiršk, 
kad ir tos kitos skautės yra tas pats tikslas — būti tavo 
sese.

vyr. skautė Indrė Leškytė.
Palangos tuntas, Kalifornija

— Linai, kokius tu žinai naminius gyvulius? — 
klausia draugininkas.

— Šuo, katė. Daugiau nežinau.
— O kaip karvė? Ar ji ne naminis gyvulys?
— Karvė? Ne, kas gi laiko namuose karvę? — 

atsako Linas.
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a.a. ALGIMANTAS-
ANTANAS

MIKUTAITIS
Išėjo brolis namo, nors saulė dar 

buvo aukštai — patsai dienovidis. 
Tačiau Aukščiausiojo taip buvo 
lemta, ir jo valanda atėjo šaltą, 
saulėtą vasario 17-sios popietį, kai, 
bevažiuojant motorinėm rogėm 
žvilgančiu sniegu nuklotais Wiscon- 
sino laukais, žemoje patiltėje jo 
laukė sesuo Mirtis ... 24 metų 
trumpas jo gyvenimas čia ir sustojo. 
Liko tik skausmo sugniuždyti tėvai, 
brolis, sesutės, kurių tarpe dar taip 
neseniai tiek buvo kalbėta apie 
ateities planus, skautišką veiklą, 
apie šviesų ir didelį jauno žmogaus 
gyvenimą . . .

Algimantas, gimęs 1955 m. 
liepos 27 d. Chicagoje, baigė pradž. 
ir' aukštesniąją lituanistines mo
kyklas, trejus metus studijavo politi
nius mokslus Illinois Circle 
Campus, priklausė karate klubui.

Skautas nuo pat vilkiuko dienų, 
vėliau — Miško brolis, kartu ASS 
Korp! Vytis senjoras, aktyvus skau
tų „Jaunimo vilties” tautinių šokių 
grupės narys. Išskirtinai mėgo 
gamtą, sportą. Daug skaitė; ypač 
mėgo poeziją.

Toks, rodos, nesudėtingas buvo 
šis jaunas gyvenimas, apie kurį jo 
mama, mūsų sesė, laiške rašo: 
„Dėstau mintis, datas ir galvoju, 
kaip mažai tegaliu parašyti apie 
savo žuvusį sūnų ...”

Sesuo Sigutė, apraudodama 
savo brolį, guodžia saviškius: „Ne
pamirškime jo; laikykime jo įvaizdį 
savo širdyse ir mintyse. Kalbėkime 
su juo savo maldose, leiskime jo 
dvasiai gyventi su mumis amžinai. 
Būkime stiprūs — supraskime 
gyvenimą ir mirtį!”

Jo amžinas gultas buvo papuoš
tas lietuvišku audiniu, gėlėmis, 
apibertas Lietuvos gintarėliais; šalia 
atremta Miško brolio lazda, Algio 
tvirtai laikyta sueigų, minėjimų 
metu ...

1980 METAIS
NETEKOME:

Aldonod Saulės Dirkytės-Michele- 
vičienės, Floridoje,

Dr. Povilo Šepečio, Detroite,
S. Romualdo Giedraičio-Spalio,

Anglijoje
v.s. Stasio Jakšto, Ispanijoje
Lisos Blinstrubaitės, Chicagoje
s. Aldonos Augustinavičienės,

Cleveland©,
j.b. Eduardo Nakučio, Chicagoje, 
v.s. Miko Subačio, Bostone

a.a. Algimantas Mikutaitis

Jo amžino poilsio vietą saugo 
draugų rankomis išdrožinėtas lietu
viškas kryžius, šalia jo įsmeigtas 
kitas — baltakamienio berželio 
šeimos kryželis. Ir bus ramu po jais 
jam ten ilsėtis . . .

S. J.

a.a. j.s. JURGIS
BAUBLYS

šiais metais rugpiūčio 21 d. 
staigiai ir netikėtai su šiuo pasauliu 
atsiskyrė j.s. Jurgis Baublys. Jūrų 
skautų šeima nustojo gerbiamo 
vadovo, nuoširdaus idėjos brolio.

Prieš 70 metų gimęs Vileikijoje, 
J. Baublys baigė agronomijos moks
lą. Į LSS įstojo 1925 m. Kaune, o 
1928 m. jis jau jūrų skautų „Algi
manto” laivo narys. Savo jaunas 
dienas praleido vadovaudamas jūrų 
skautų vienetams,]priklausė„Valdri- 
nčiaus” gimnazijos literatų būreliui.

Vokietijoje j.s. .(.Baublys ir J. 
Daugirdas buvo „Žilvino” laivo 
vėliavos mecenatai.

Atvykęs į JAV apsigyveno Det
roite. 1956 m. jūrų skautų „Šarūno” 
laivo įsteigėjų tarpe buvo ir brolis 
Jurgis. Vėliau, jam vadovaujant, 
„Šarūno” laivo veikla labai susti
prėjo, skautai aktyviai dalyvavo 
įvairiuose minėjimuose, užsiėmi
muose ir stovyklose, gražiai sugyve
no su tėvais — visi dirbo bendrą 
darbą.

J.s. Jurgis Baublys/visą^ laiką 
priklausė jūrų skautininkų Gran
džiai, rėmė kiekvieną gerą sumany
mą ir darbą. —

Tebūna jam lengva šio krašto 
žemelė.

j.v.s. L. Knopfmileris 
Grandies vadas

Aš atėjau širdim kalbėt į širdį,/ 
Mylėt gyvenimą ir žmogų, 
Tyliai užmigt rudens šalnoj’
Po žydriasgaįviu dangaus stogu . . .

K. Grigaitytė
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ROMUALDAS: SPALIS
SUGRĮŽO

1980 rugsėjo 20 d. s. Romas 
Giedraitis-Spalis antrukart grįžo į 
Chicagą; pirmą kartą jis čia lankėsi 
1974 m. Šis jo grįžimas, deja, buvo 
liūdnas — atkeliavo R. Spalis ir 
pasiliko čia visam laikui — amžiny
bei ... (Po sunkios ligos gegužės 14 
d. jis užbaigė savo žemiškąjąkeį- 
fionę Hamburge, Vokietijoje.) į

Po laidotuvių turėjome progą 
pasikalbėti su jo žmona, p. Angele 
Giedraitiene, atlydėjusią čia savo 
vyrą iš Anglijos paskutinei jo 
kelionei. Šalia jos — R. Giedraičio 
jaunų dienų ir skautavimo dienų 
draugas, p. Vytautas Katelė. Su jais 
abiem ir kalbamės.

— Liūdnas šis antrasis mūsų 
gerbiamo skautininko, rašytojo 
grįžimas į Chicagą. Ar jūs, gerbia
moji ponia, pirmą kartą atvykdama 
j šią pasaulio lietuvių sostinę, 
jautėte kokį artimumo jausmą, 
atvežus a.a. vyro palaikus į jo 
vienminčių jt!arpą?

— Pirmą kartą Romas į Chica
gą buvo atvykęs 1974 m. Jam tada 
buvo įteikta premija už jo novelę.

Su jaunimu

...jis dirbo

visų laikų...

Dabar atvykome abu. Apie kokį 
artimumo jausmą net nebuvo pro
gos pagalvoti. Atvažiavau čia, 
pildydama. Romo paskutinį norą — 
būti palaidotam savųjų tarpe.

— Ar skautininkas Romas ilgai 
sirgo ir ar ramiai sutiko su likimu, 
kai sužinojo, kad pagijimui nėra 
vilties? Ar buvo jame skautiško 
nusiteikimo pagal mūsų įstatą: 
„Skautas linksmas, . . . nenustoja 
vilties?”

— Rimtai sirgti Romas pradėjo
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praeitų metų lapkritį. Su savo 
likimu jis jau seniai buvo susitaikęs. 
Jis niekad nenorėjo sulaukti ilgo 
amžiaus — 80 ar daugiau metų. Yra 
prasitaręs: „Man atrodo, kad aš jau 
gyvenau milijonus metų. Viską 
gyvenime pasiekiau, ko troškau: 
norėjau rašyti — rašiau, norėjau 
keliauti — keliavau ir pamačiau 
daugelį pasaulio kultūros lobių. 
Dabar gi mano gyvenimo taurė jau 
išgerta. Ko nuliūsti? Jei vien apie 
liūdnumus .galvoji — tai miršti 
kiekvieną dieną. Visada iš kiekvie
nos nelaimės aš randu išeitį ir 
prasmę. Jei po mirties yra pomirti
nis gyvenimas — man įdomu jį 
patirti.”

Jis tik nenorėjo pirma manęs 
mirti, kad aš nelikčiau viena.

— Enciklopedijos žiniomis, s. 
Romas š.m. spalio 31 d. būtų 
sulaukęs 65 m. Taigi mirė, teturėda
mas 64 m. amžiaus (Numanu, kodėl 
savo slapyvardžiu jis pasirinko 
Spalį.) Ar buvo jis jaunatviškos 
sielos, mėgo būti jaunimo tarpe, 
aktyviai skautauti? Kaip pasireiškė 
jo skautiška veikla Anglijoje?

— Su savo vyru išgyvenau kone 
39 m.; ši sukaktis būtų buvus š.m. 
lapkritį. Per visus tuos metus 
mačiau jo rūpestį lietuviais skautais 
ir aplamai lietuvybe. Nors pati 
skaute nesu buvus, bet, matydama 
Romo idealizmą skautybėj, labai tai 
vertinau ir stengiaus jį nuo šeimos 
gyvenimo rūpesčių kiek galint atpa
laiduoti, kad jis galėtų atsidėti savo 
ypač pamėgtam darbui — rašymui. 
Jo svajonė buvo parašyti vienos 
kartos istoriją. Ją jis atsidėjęs ir 
rašė. Skautiškom temom prašomas 
taip pat parašydavo, pvz., į Didž. 
Britanijoj skautų leidžiamą laikraštį 
BUDĖKIME. (Įdomu, kad s. R. 
Giedraičio pavardę užtinkame ir 
1946 m. išeivijoje, Detmolde, atkur
to SKAUTŲ AIDO redakcijos 
narių tarpe. Vėliau jis visą laiką

A.A. skautininkas, rašytojas Ro
mualdas Giedraitis-Spalis. Nuotrau
ka daryta apie' 1968 metus.

buvo SKAUTŲ AIDO garbės 
prenumeratoriumi. Red.)

— Skautuose Romas veikė iki 
maždaug 45 savo amžiaus metų, — 
toliau pasakoja ponia. — Vėliau 
atsidavė vien rašymui. Tačiau skau
tiškos veiklos įvykius sekdavo, 
kiekvieno SKAUTŲ AID'D nume
rio laukdavo, atidžiai jį perskaityda
vo ir brangindavo.

’ — Su jaunimu, kaip mokytojas, 
jis dirbo visą laiką ir jį mėgo, nors 
buvo labai griežtas. Su lietuvišku 
jaunimu Anglijoje maža bendro 
turėjo, nes teko gyventi toli nuo 
lietuviško centro. Džiaugdavosi, kai 
jo knygų skaitytojai jam parašydavo 
laiškelius ir jiems atsakydavo. Yra 
gavęs keleto jaunuolių skaitytojų 
laiškus ir iš Amerikos.
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— Koks buvo tikrasis Romual
das Spalis — mokytojas ar rašyto
jas?

— Išdirbo jis Halifax©, Angli
joje, aukštesniojoj mokykloj 15 
pietų, dėstydamas ten matematiką. 
Šioje profesijoje buvo labai sąžinin
gas: iš mokinių jis daug reikalauda
vo, tad daugelis pasiekė aukštesnį 
laipsnį matematikoje, tuo būdu 
patekdami į aukštesnio lygio grupę 
uhiversitete. Net jam išėjus į pensiją, 
kai kurie jo mokiniai paskambinda
vo prie durų, klausdami ar gali 
pamatyti p. Spalį.

Paskutinę darbo dieną mokyk
loje jo kolegos įteikė jam daug 
gražių dovanų, vadindami jį ne tik 
mokytoju, bet ir jaunimo auklėtoju. 
Tėvų-mokytojų susitikimuose tėvai 
taip pat reikšdavo padėką už jo 
atsidavimą pedagogiškam darbui, 
nors jo anglų kalba nebuvo sklandi 
— kalbėjo jis su stipriu akcentu. 
Sykį savo kolegoms net pasakė: „Aš 
didžiuojuos, kad esu svetimtautis”. 
Mokyklos direktorius, atėjęs į ligo
ninę jo aplankyti, pasakė: „Laimin
ga buvo ta diena, kai jūs atėjote 
dirbti į mūsų mokyklą!”

Tačiau tikrasis R. Spalis buvo 
rašytojas. Matematikos dėstymas 
jam buvo tik pragyvenimo šaltinis. 
Jis priklausė anglų rašytojų Hali
fax© draugijai, nors anglų kalba 
nėra rašęs. Beje, buvo išleisti 3 egz. 
GATVĖS BERNIUKO NUOTY
KIŲ, išvertus juos į anglų kalbą. 
Tačiau anglai jį vertino. Man grįžus 
iš Vokietijos po jo palaidojimo, 
paskambino rašytojų dr-jos sekreto
rė ir, sužinojus, kad jo jau nebėra, 
kurį laiką negalėjo atgauti žado. 
Vėliau apie jo mirtį buvo parašyta 
Halifaxo spaudoje.

— Koks buvo jo pats kūrybin
giausias laikotarpis? Kiek knygų jis 
parašė ir kas dar liko užsimota, 
nebespėta įvykdyti?

— Jam gyvam tebesant išėjo jo 
2 feljetonų knygos, vienas novelių 
rinkinys ir. 6 VIENOS KARTOS 
ISTORIJOS knygos. Paskutinioji iš 
šios serijos — AUKSINIO SAU

LĖLYDŽIO GUNDYMAI — ne
trukus bus atiduota spausdinti.

Buvo užsimojęs parašyti istorinį 
romaną, kuriam medžiagą rinko 
apie 10 m., ir taip pat dar vieną 
humoristinį romaną. Spaudai jau 
buvo paruošęs novelių knygą ir 
rinkinį periodikoje spausdintų re
portažų apie keliones po svetimus 
kraštus. Jo GATVĖS BERNIUKO 
NUOTYKIŲ išleista dvi laidos 
lietuvių kalba, viena laida latvių 
kalba (latviai berods apie 1953 m. 
patys pasiprašė jo leidimo išversti 
šią knygą į latvių kalbą). Dabar teks 
laukti, kol ši knyga bus išleista 
anglų kalba — vertimas jau padary
tas. Ją jau esu pasiuntusi Akad. 
Skaut. leidyklai, su kuria a.a. 
Romas palaikė glaudžius ryšius.

— Kaip skautininkas vertino 
pernai vykusį Jaunimo Kongresą? 
Kokie buvo jo paskutiniai žodžiai 
mums, skautams?

— Jaunimo kongreso eiga jį 
labai domino: jis pats rinko aukų 
lapais aukas, rūpinosi kongreso

Laisvalaikis ŽELVOS stovykloje 
1937 m. Kairėje — draugininkas ps. 
R. Giedraitis, už jo — draugovės 

pasisekimu. Tuo metu jis dar buvo 
sveikas ir savo likimo nežinojo.

Kai kurie JK veiklūs dalyviai 
jam paliko gilų įspūdį, kiti — tik 
šiaip sau, nes matė, kad nemaža jų 
dalis atvažiavo tik pasivažinėti po 
Europą, pasilinksminti savo tarpe. 
Tačiau, jo nuomone, buvo ir stipriai 
lietuviškai veiklai užsiangažavusių 
jaunuolių.

Paskutiniu metu, jam jau sun
kiai sergant, gal mažiau jį ir 
klausinėjau. Viena žinau, kad iki 
pat savo gyvenimo pabaigos jis 
išliko ištikimas Tėvynei Lietuvai, 
skautiškai idėjai ir savo pamiltai 
literatūrai.

* * *

Kalbėdamiesi su Chicagiečiu p. 
Vytautu Katele, susipažįstame su 
a.a. skautininku Romu, kai jis dar 
buvo jaunas, energingas drauginin
kas Aušros tunte, Kaune.

— Datas minėdamas, galiu gal 
pusmečiu apsirikti, — pasakoja Vyt.

skautai prie pačių pasidaryto sto
vyklinio stalo.

(Iš Vyt. Katelės archyvo)
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AUŠROS tunto III D.L.K. Gedimi
no d-vės draugininkas ps. R. Gied
raitis ir skiltininkai SANTAKŲ 
stovykloje 1939 m. Iš k. a.a. V.

Katelė. — Nuo 1936 m. rudens su 
Romu kartu skautavom III-je GE
DIMINO skautų dr-vėje. Jis buvo 
draugininkas, aš — jo adjutantas. 
Du didieji jo rūpesčiai buvo draugo
vės prieauglis ir inventoriaus įsigiji
mas.

Romas labai norėjo, kad dr-vė 
augtų —norėjo sudaryti jai prieaugį 
jlj. Į j Tad netoliese esančioj J. Jab
lonskio pr. mokykloj, Žaliakalnyje, 
buvo įsteigta jaun. skautų (dabar 
vilkiukais vadinamų) skiltis. Ji buvo 
kaip priedas mūsų dr-vei. Man teko 
būti tos skilties skiltininku, ir mums 
su tais mažaisiais broliais gerai , 
sekėsi dirbti. Romas norėjo išlaikyti 
draugovėje ir taip vadinamus „senu
kus”, t.y. studentus, kurie jau buvo 
išėję į universitetų, bet dar nebuvo 
nutraukę skautavimo. Jų tarpe 
buvo medikų, teisininkų, inžinerijos 
studentų. Tai buvo ELNIŲ skiltis. 
Jie, kaip vyresni, savo žiniomis 
mums buvo naudingi draugovės 
veikloje.

Brolis Romas buvo geras admi
nistratorius. Nutarus įsigyti dr-vės 
inventorių grynai iš savo uždirbtų 
pinigų, jis taupydavo kiekvieną 
centą. Pinigus veiklai surinkdavom 

Vasiliauskas, J. Zaikauskas, M. 
Yčas, a.a. ps. R. Giedraitis, Vyt. 
Katelė, A. Genys ir K. Balsevičius.

(Iš Vyt. Katelės archyvo) 

iš ruošiamų vakarėlių — šokių 
AUŠROS berniukų gimnazijoje, 
kurioje mokėmės.

Nors stovyklaujant palapines 
skolindavomės iš kariuomenės, 
tačiau nutarę, kad mūsų dr-vė pati 
pajėgi jas įsigyti, po dvejų metų, 
sunkiai sutaupę pinigus, nusipirkom 
gražias švediškas palapines bei 
loveles. Labai smagu mums buvo 
savose palapinėse stovyklauti, išky
lauti.

Prisimenu, koks įžvalgus ir 
pedagogiškas Romas jau anuomet 
buvo. Pasitikėdamas savo skiltinin- 
kais, jis leisdavo jiems pasireikšti, 
pavesdavo jiems užduotis. Pavyz
džiui, mums, 16-17 m. jaunuoliams, 
jis įsakydavo išrinkti stovyklai vietą. 
Iš viso, jis mokėdavo pasirinkti 
žmogų tam tikram darbui atlikti. 
Stovyklaujant jis sudarydavo smul
kų tvarkaraštį ir labai jo laikydavo
si, pvz., popietinis poilsis: nori-ne- 
nori — turėjai gulėti. Būdavo ir 
linksmų momentų mūsų draugovėj; 
antai kartą vienas žydukas skautas 
klausia; „O kada bus bendras laužy- 
masis?”

Beje, Romas įvedė dar vieną 
įdomų dalyką: jei kas stovykloj 

nusikalsdavo, tam liepdavo nieko 
nedaryti — nusikaltęs berniukas 
turėdavo sėdėti po medžiu, kai tuo 
tarpu visa dr-vė aplink dirbdavo, 
triūsdavo ar linksmindavosi. Susi
gėdęs „nusikaltėlis” neištvėręs atsi
prašydavo ir vėl įsijungdavo į 
dienos ritmą.

Romas buvo labai1 metodiškas, 
tvarkingas. Kad ir štai šis jo 
komentaras, čia dedamą stovyklau
tojų nuotrauką net po 30 su viršum 
metų pamačius: „Ir kaip mes 
palikom tą bekabantį rankšluostį?!”

Nors jis buvo miestietis-kaunie- 
tis, tačiau fizinio darbo nebijojo, 
mokėjo viską pasidaryti. Mėgo 
įvairų sportą: keliauti pėsčiomis, 
plaukti baidare; žodžiu, buvo gam
tos vaikas. Stovyklaujant vieno 
virėjo nebūdavo — virdavo vis kitas 
iš eilės, tad visi turėjom mokėti 
virti. Popiety virėjas upėj turėdavo 
plauti puodus, kai kiti dr-vės 
skautai gulėdami ilsėdavosi.

1940 m. užėjus į Lietuvą rusams, 
netekom viso savo dr-vės turto — 
palapinių ir kitko. Tą vasarą, mes 
su Ę.bmu visą mėnesį plaukėm 
baidare ežerais nuo Zarasų, paskum 
Nerim iki Vilniaus. Labai mus 
sujaudino momentas, kai, priplaukę 
Vilnių, pamatėme Gedimino pilies 
bokšte iškeltą raudoną komunistinę 
vėliavą. Romas tuo metu jau studi
javo Vilniuje; ką tik (1939 m.) 
LIETUVOS AIDE buvo išspaus
dintas jo pirmasis kūrinys — nove
lė.

Taut. Stovyklos metu (1938 m.) 
mes jau buvom artimai susidrau
gavę,. — prisimena br. Vytautas. — 
Skautiška veikla suvedė mus į 
asmenišką draugystę. Grįždamas iš 
gimnazijos, dažnai sustodavau jo 
namuose. Jis jau būdavo sudaręs 
planelį ką dr-vei numato veikti. 
Skiltininku posėdžiai vykdavo kiek
vieno iš mūsų namuose, tad ir 
artimi, draugiški ryšiai užsimegzda
vo. Romas labai gerbė savo motiną 
ir senelius (jo tėvas buvo žuvęs I- 
jam Pas. kare), kurie jį užaugino.

Spėju, kad Romas buvo pakel
tas į paskautininkio laipsnį apie
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iyjt> m. Dr-vės skautų jis buvo 
gerbiamas ir mėgiamas, kaip auto
ritetas. Skautybėn jis buvo jaugęs 
visa siela ir kūnu. Visad turėjo savo 
nuomonę, — jo, kaip nendrės, 
nepalenksi. Esu tikras, kad kito 
tokio vadovo nebuvo ir nebus! — 
susijaudinęs baigė savo prisiminimų, 
pluoštą pasakotojas . . .

O mes — ar neturime ko 
pasimokyti iš anų dienų skautavimo 
metodų, brolių ir sesių kieto princi
pingumo, drausmės, darbštumo, 
savarankiškumo? To mus moko ir 
a.a. s. Romualdas Giedraitis-Spalis, 
gero vadovo pavyzdžiu šviečiąs jau 
iš anapus ... Jo pelenai, palaidoti 
Chicagos Lietuvių tautinėse kapi
nėse, bylos ateinančioms kartoms 
apie čia besiilsintį skautą-rašytoją, 
— kuklų, darbštų mūsų tautos 
sūnų.

Kalbėjosi v.s. Sof. Jelionienė.
Red. prierašas: Ponia A. Gied

raitienė dėkoja visiems Chicagos 
skautams-skautėms už jai pareikštą 
nuoširdumą. Ji visus labai maloniai 
prisimena.

Clevelando ir Detroito skautai “Atžalyne“ nuotr. V. Bacevičiaus

„ATŽALYNO” 
STOVYKLA

Clevelando Neringos ir Pilėnų 
bei Detroito Gabijos ir Baltijos 
tuntai šiais metais surengė bendrą 
stovyklą Wasagoje, Ontario.

Stovykla pavadinta „Atžalyno” 
vardu, sutraukė 120 sesių ir brolių iš 
Clevelando ir Detroito. Stovyklos 
viršininkė — v.s. Stefa Gedgaudie
nė, „Gabijos” pastovyklės vadovė 
— v.sl.fil. Rita Matvekaitė, „Šven
taragio” pastovyklės vadovas — ps. 
Remigijus Belzinskas. ■ Dvasios val
dokas buvo kun. R. Šakalys,OFM, 
ūkio vedėjas — J. Biliūnas, vyriau
sia šeimininkė — B. Vedegienė, 
gailestingoji seselė — M. Gruzdytė.

Stovyklą aplankė Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. Irena Kerelienė, 
GINTARO vadovių mokyklos veį- 
dlėjav.s.įV. Aleknienė ir daugelis kitų 
vadovų.

Stovyklavo 120, o kasdieną teko 
plauti 360 lėkščių!!!

nuotr. P. Nasvyčio.

„Atžalyne" mokėmės naujų dainų.
nuotr. P. Nasvyčio.
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TĖVELIAMS

Prof. S. Šalkauskis „Skautai ir 
pasaulėžiūra” sako: „Apskritai 
skautizmas stengiasi išvystyti jau
nime maksimumą naudingumo ki
tiems žmonėms ir minimumą naudi'š- 
kumo sau.' Užtat, neskatindamas 
taip pat jaunimo prie rankiojimo 
savo naudai pašalpų, skautizmas 
stengiasi išvystyti jaunime sumanu
mą bei pasiruošimą teisėtai pelnyto 
uždarbiavimo reikalams.”

Tikrai, tuo Lietuvių Skautų 
Sąjungos nariai gali pasigirti. Mūsų 
vienetai — tuntai ir draugovės savo 
veiklai lėšas turi užsidirbti patys, 
pagal savo vietovių sąlygas ir gali
mybes.

vienetai lėšas

turi užsidirbti 

patys...

■Žinoma, gauna skautai ir aukų. 
Tai yra tėvų ar bendraminčių aukos 
kokių nors švenčių proga ar įvairių 
leidinių bei konkursų mecenatai 
remiantys skautiško auklėjimo idė
ją. Yra vienetų, kuriuose, vietoje 
metinių balių, šeimos moka tuntui 
mokestį. Gera proga sutaupyti 
jėgoms (vietoj baliavojimo) rimtes
niam darbui .ir tada vienodžiau 
pasidalina tėvų prisidėjimas. Bet 
daugiausia savo vienetų veiklai 
užsidirba vienetų vadovai, skautai ir 
daugelyje vietų tėvai Kaziuko mu
gėse. Užsidirba sunkiai, bet patys. 
Lietuvių Skautų Sąjunga nemaldau- 
įa per spaudą, nereikalauja per 
įvairius komitetus: „aukokit, mo
kėkit, tai dirbsim, tai važiuosim” ir 
t.t. ir t.t. Taigi, LSS veikla yrą 

išlaikoma vadovų, tėvų ir bendrai 
miinčių sutartinėmis jėgomis.

Pasitaiko ir labai gražių, malo
nių išimčių. SKAUTŲ AIDAS jau 
kelinti metai (kaip ir kitų organiza
cijų žurnalai) gauna kas metai po 
$500.00 dovaną iš Lietuvių Fondo. 
Tai yra tikrai malonu, nors taip pat 
nepaslaptis, kad daugelis Sąjungos 
narių yra Fondo nariai.

Ypatinga -išimtis yra Kanadoje 
Toronto Lietuvių Namai. Jau kiek 
metų skaitau spaudoje, kad Lietu
vių Namų vadovybė paskyrė Toron
to tuntams šimtines, stovyklavietei
— šimtines, net SKAUTŲ AIDUI
— šimtines.

Tos aukos yra kaip pripažini
mas, kaip paglostymas už gerą 
darbelį.

LSS turi ir savo Lietuviškosios 
Skautybės Fondą vadovaujamą v.s. 
Česlovo Kiliulio. LSF-das per 
penkis metus atliko gražų darbą 
tarp skautų ir bendraminčių. Iš 
Fondo pelno buvo paremtos vado
vų mokyklos, leidiniai, skautiškoji 
veikla.

...aukos yra 

kaip...

paglostymas už 

gerą darbeli...

Kaip visos organizacijos, taip ir 
Lietuvių Skautų Sąjunga turi nario 
mokestį. Gerbiamiems tėveliams yra 
žinotina, kad LSS nario mokestis 
metams yra:
jaunesniems skautams, skautėms — 
$1.00

...LSS leidžia

knygas,...

lavina vadovus

ir vadoves...

skautams, skautėms, — £.00 
prityrusiems skautams, skautėms — 
2.00
vyr. skautėms, skautams vyčiams — 
2.50
skautininkams-kėms — 5.00

Visą nario mokestį vienetų 
vadovai-ės persiunčia centrinėms 
Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos 
vadovybėms, kurios dalį tos sumos 
siunčia Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos iždininkui; jis yra pagrindi
nis asmuo, kuris atsiskaito už visą 
sąjungą su Amerikos valdžios įstai
gomis. Iš nario mokesčio sumos 
LSS leidžia skautiško auklėjimo 
knygas, ruošia suvažiavimus, lavina 
vadovus ir vadoves.

Kai tėveliai gaunate pranešimą 
dėl nario mokesčio, prašau pasirū
pinti, kad narių mokesčiai ir 
SKAUTŲ AIDO prenumerata būtų 
apmokėti. Vienetų vadovams yra 
duotas terminas' iki kada jie turi 
sutvarkyti narių mokesčius ir užre
gistruoti savo vienetus.

Šiais laikais turbūt kiekvienos 
šeimos vaikai šalia mokyklų dar kur 
nors dalyvauja. Kiek tėvai sumoka 
už baletą, tenisą, plaukymą, muziką 
ir panašius užsiėmimus? Taip pat 
reikia tvarkytis ir su lietuviškomis 
organizacijomis, nes jos duoda dar 
ir tai, ko gyvenamo krašto įvairūs 
užsiėmimai neduoda.

-AN
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VYRESNIEMS IR
JAUNESNIEMS

VADOVAMS
Beveik kiekvienoje iškilmingoje 

tunto ar draugovės sueigoje skautai 
ir skautės yra apdovanojami žyme
nimis ir pakeliami j vyresniškumo 
laipsnius. Tie atžymėjimai yra dalis 
mūsų Sąjungos tvarkos. Bet kai 
pradedame rašyti laipsnius prie 
pavardžių — pasidaro baisi betvar
kė. Visi turėtų žinoti, arba išmokti 
taisyklingus išsireiškimus ir laispnių 
sutrumpinimus.

Vyresniškumo laipsniai: 
psl. — paskiltininkis-ė 
si. — skiltininkas-ė 
v.si. — vyresnis skiltininkas-ė 
ps. — paskautininkis-ė 
s. — skautininkas-ė 
v.s. — vyresnis skautininkas-ė 
vair. — vairininkas-ė 
valt. — valtininkas-ė 
v.v. — vyresnis valtininkas-ė

Kanados rajono vadeiva v.s. L. 
Kalinauskas prisega žymenį jūrų 
budžiui A. Stundžiai. Šalia — ps. L.

Šaplys ir A. Senkus.
nuotr. V. Bacevičiaus.

,,Po dviejų savaičių gavau išsimau- „Nesuprantu, kodėl mane per prie- 
dyti". vartą išmaudė?”

ps. Kirvelaitis, ps. L Kučas rakė

j.ps. — jūrų paskautininkis-ė 
j.s. — jūrų skautininkas-ė 
j.v.s.'— jūrų vyresnis skautininkas-ė

Gavę spalvas akademikai skau
tai rašo:
t.n. — tikroji narė 
senj. — senjoras

Pakelti j filisterius — fil. Kiti 
Lietuvių Skautų Sąjungoje naudqja- 
mi sutrumpinimai yra:
LSS — Lietuvių Skautų Sąjunga 
LSS — Lietuvių Skaučių Seserija 
LSB — Lietuvių Skautų Brolija 
ASS — Akademinis Skautų Sąjūdis 
LSS VS — Lietuvių Skaučių Seserijos 
Vyriatisia Skautininke. Taip pat galima 
rašyti — Skaučių Seserijos Vyr. Skauti
ninke.
LSB VS — Lietuvių Skautų Brolijos 
Vyriausias Skautininkas.
s.v.—skautas vytis
vyr.sk. — vyresnė skautė
j.b. — jtirų budys 
ginti, gintarė

Daugelis skautų vyčių savo 
raides naudoja ir skautininkų laips
nius gavę. i?av.: s.v.s.fil. V. Pavardė, 
— skautas vytis,-skautininkas, filis$
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fens'.'..
Į^raskime rašyti teisingai, kad 

neišeitų — „v.s. Barborytė, stovyk
los pabaigoje buvo pakelta į si. 
laipsnį.”

Naujos Gilwellistes Toronte — v. v. 
V. Barauskaitė ir ps. B. Paliulytė.

Šovų skiltis Anglijoje: ps. Eimutis 
Šo. — „Budėkime” redaktorius, 
, istijono Donelaičio” stovyklos 
viršininkas, ps. Rūta Šovienė — 
skaučių ^astovyklės virš., psl. Gin
tas kova ir si. Anita Savaitė — 
stovyklos adjutante.

nuotr. S,,§. Vaitkevičiaus.

nuotr. V. Bacevičiaus.

s. Balsas, s. Kulbis, SJ, ps. Sapįįys, 
ps. Aušrotaitė, v.s. Vidugiris RG<:- 
MUVOJE.
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MENU MĮSLĘ

Suraskite visaip paslėptus lietu
viškus mergaičių vardus.

N5ĖRDNEG 
E I G G R Ė E N 
MĖEEADNA 
I LLR E A b I 

R 1 M M V L P O 
AB I A E V N E 
G O N N R I Y M 
A E) Ė T U T š K 
IOTĖŽAĖT 
LVYTGĖNV 
Ė I R S b U 1 E 
ML I U N L O L 
I Ė M A M S Ė D 
RNGĖGUNS 
U Ū A L G A B I 
A J i J V Ė V G 
RĖLGNAGA 
P V Ė N OG I E 
G U O I L Y Ė G 
EČOVAVSN 
N E R I S J E I 
G A R U G I L Ė

A J U T Ė V 
A Ė N Y Ž A 
L I GĖAR 
G N V L T P
V N A I A Ū 
ML S VLN 

I A I I J Ė 
AL EŽAL 
N A G E Z O 
ATĖMMJ 
U N L y I I 
E E A N N N
V V L A R V 
A O L B Ė Ė 
J A N AB T 
E U G N Ė y

•TGUGJN
S Ė U U V G 
L A S O T A 
A I R L L R
V I L Ė A Ė 
R b U J B I

Algė Alvyde
Alvitą 
Banguolė 
Dobile 
Domą 
Dova 
Dovilė 
Eivilė 
Gabija 
Gaivilė 
Gajutė 
Gante 
Gelminė 
Gendrė 
Germantė 
Gėla 
Gidą 
Gilanda 
Guoda 
Ina 
Inga 
Jazminą 
Judrė 
Lakštutė 
Lasota 
Liepa 
Mėta 
Nelda 
Nemira 
Neris

Austė 
Nijolė 
Prauritnė 
Raigailė 
Ragnytė 
Rimgailė 
Ryte 
Rugilė 
Seigūnė 
Siga 
Snieguolė 
Taga 
Tulė 
Ugnė 
Vaiga 
Vaiva 
Vandenė 
Varpūnė 
Vasarė 
Venta 
Vėjūnė 
Vėtra 
Vilmė 
Vingilė 
Vyga 
Žemyna 
Žilvine 
Živilė 
Žynė

Kaip jus vadinsite savo dukras?

* * *

Iš pirmo žodžio padarykite 
paskutinį, kiekvienoje eilutėje pa
keisdami po raidę ir padarydami 
naują žodį.
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~ ATSILIEPIMAI Į RUGSĖJO 
MĖiNESIO TEMĄ „VIENINTELIS

YRA LINKSMUMAS”
Perskaičiau Jūsų straipsnį, Ginta, apie skautavimą 

ir gėrimą. Apie tai turiu ir aš savo nuomonę. 
Pirmiausiai vadovai turi duoti gerą pavyzdx. Jeigu visi 
pradėtų stovyklose gerti — būtų didelė makalynė.

Yra vadovų, kurie jau turi žmonas ir mažų 
skautukų. Jie kartais paduoda alaus jaunesniems (19 
metų) vadovams. Tie jauni vadovai tik porą metų 
vyresni už mus. Aš nesakau, kad ir mes turėtumėm 
gerti.jsjakau.lkad stovyklose niekas negertų, net virėjos-. 
Aš manau, kad mūsų patys vyriausi vadovai turėtų iš 
visų reikalauti, kad stovyklose nebūtų geriama!

Skautas!

Mūsų stovyklose yra geriama nuo senų laikų. Kai 
kurie skautai galvoja, kad miškuose, toli nuo kasdienių 
rūpesčių yra vieta poilsiui ir pabaliavojimui su draugais. 
Labai tinkama atmosfera būna prie laužo vakare. Aš 
manau, kad gėrimas turi pasilikti mieste, baliuose, 
šokiuose, o skautavimas turi laikytis savo bendrų 
taisyklių. Dvi savaitės nėra ilgas laikas išsilaikyti 
negėrus,

ZD

Aš nemanau, kad mano vieneto stovykloje būtų 
geriama, bet žinau, kad kitose yra geriama. Apie 
priežastis būtų galima spėlioti, bet tikro atsakymo, 
manau, nėra. Gal jaunimas nori būti „cool”, gal nori 
būti populiarus, gal kiti be alkoholio nebegali gyventi, o

gal nori pasirodyti, kad „va, vadovės mūsų nepagavo!” 
Taigi, gali būti daug galimybių. Taip pat aš manau, kad 
skautai šokiuose geria, o užsidėję kaklaraištį ir 
uniformuoti — ne.

Panašiu rūpesčiu turiu ir klausimą. Jei yra toks 
didelis daiktas gerti stovykloje, tai kodė.l nėra toks 
didelis daiktas rūkyti. Vadovės rūko. Ar čia tvarkoj? Ar 
čia ne panaši problema?

Kai kuriems žmonėms yra gal labai sunku negerti 
stovykloje, bet jie susivaldo ir negeria. Tai kodėl 
žmonės negalėtų pasiaukoti ir dvi savaites stovykloje 
nerūkyti?!

KL

Skautų Aide iškelti klausimai neišspręs alkoholizmo 
klausimo skautuose. Priežasčių reikia ieškoti kitur.

Tėvai yra didžiausi alkoholizmo skleidėjai. Juk 
dabar yra beveik negarbė namuose neturėti baro. Tėvai 
geria vaikui gimus, užbaigus bent kurį mokslą, 
švęsdami vardines ir kitas šventes. Jų mylimi vaikučiai 
viską stebi ir laukia dienos, kada ir jie taip darys.

Įvairios organizacijos, mokyklos ruošia pokylius su 
alkoholiniais gėrimais.

Jaunas žmogus auga kaip gėlytė. Prižiūrėk ją ir ji 
gražiai žydės. Mūsų skautai yra tos trapios gėlės, kurios 
yra apsuptos netinkamais pavyzdžiais. Iš stovyklų 
parsiunčiame jaunimą namo, kai jie paragauja kokio 
skystimo. Ar nereikėtų siųsti tėvus, įvairių organizacijų 
ir net kai kuriuos mūsų vadovus. į prieš-alkoholinės 
organizacijos susirinkimus?

Visai lietuviškajai visuomenei reikia naujo Vyskupo 
Valančiaus!

v. s. Antanas Paužuolis

„ŽYGIUI RUOŠKIMĖS”
is prezidentų rinkimo — lapkričio mėnuo ir 
nai pasaulio padėtis, ypač Irane ir Afganistane, 

daz iu ir dažniau diskusijas priveda prie militarinių 
temų. Amerikoje prieš kelis mėnesius buvo įvesta 
devyniolikmečių ir dvidešimtmečių registracija.

Skautų organizacija savo kilme yra militarinė. Taigi 
pakalbėkime a, ; skautų nuotaikas šiomis temomis.

Ar skautų organizacija dabar yra perdaug ar per 
mažai militarinė? Ar ji iš viso turėtų tokia būti? Kas yra 
teigiamo ir neigiamo apie militarines įtakas skautų 
organizacijoje?

Nors užaugome Amerikoje, Australijoje, Kanadoje 
ir t.t., vistiek galime sakyti, kad daugelis turi stipresnius 
lietuviškus patriotįgįusjausmus. Ąr tai teisybė? Kaip ■

iėĮ -''p-
I — - -r  f---. - • . . 

tokie jausmai nulemia mūsų nuotaikas krašto ir 
pasaulio militarinėje politikoje?

Kaip jaučiatės, Amerikoje gyvenantieji, apie įvestą 
registraciją? Ar valdžia turi teisę patraukti mus į 
kariuomenę? Ar nestojimas kariuomenėn, kada žmogus 
yra pašauktas, yra kokiais nors atvejais pateisinamas? 
Ką tai reiškia jūsų asmeniškame gyvenime? Pagaliau 
(nors tai yra jau nusibodusi tema), ar moterys irgi 
turėtų registruotis? Ar jų paskirtis kariuomenėje turėtų 
skirtis nuo vyijųj?)

gr 
„Skautiškos šienligės” sk. redaktorė: 
v.sl. Ginta Remeikytė
Allison 301Į3
1820 Chicago Avė.
Evanston, IL, 60201
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didžioji seniui

LSB ĄŽUOLO mokyklos dalyviai
šių metų Romuvos stovykloje. nilotr y Bacevičiaus.

Baltijos tunto skautai ir skautės 
Canberroje, Australijoje, pasiruošę 
vykti į Tautos šventės minėjimo

pamal<jQs

nuotr. B. Barkaus.

Rugpjūčio mėn. 23 d. vengrų 
(skautų sukaktuvinę stovyklą Kana
doje aplankė lietuvių skautų atsto
vai: ps. L. Saplys, s.v.v.sl. A. 
Senkus, v.s. V. Jokūbaitis ir s. L. 
Rugienienė.

Rugpiūčio mėn. 29 — rugsėjo 1 
d. Romuvos stovyklavietėje įvyko 
vyr. skaučių-skautų vyčių sąskrydis. 
Vadovai — B. Dilkutė-Batraks ir 
M. Rusinas, komendantas — E. 
Punkris, laužavedės — B. Paliulytė 
ir D. Garbaliauskienė, gail. sesuo — 

'V. Rasutytė, ūkio virš. — N. 
Batraks, šeimininkės — vyr.sk. 
„Birutės” draugovė. Programoje: 
dr. R. Petrausko, dr. V. Fidlerio, R. 
Mažeikaitės-Jaffe, s. kun. A. Sima
navičiaus ir v.s. C. Senkevičiaus 
pašnekesiai.

Rugsėjo mėn. 5-26 d. Chicagos 
meno galerijoje „GALERIJA”, 
įvyko s. Algimanto Kezio, SJ 
nuotraukų paroda „Medžiai”. Paro
dos kataloge įvadą parašė Chicagos 
meno kritikas D. J. Anderson.

Rugsėjo mėn. 13 d. Los Angelės 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje įvyko Rambyno stovyklavie
tės komiteto rengiamas balius, 
kurio programą atliko jaunimas.

Rugsėjo mėn. 9 — spalio 30 d. 
Chicagos viešosios bibliotekos jat? 
jSkiruosel skyriuose vyko paskaitų, 
filmų, parodų serija „America’s 
Ethnic Heritage”. Lietuvių progra
mos vadovė buvo Illinois Univer
siteto, Chicago Circle Campus 
profesorė, ps. Marija Saulaitytė- 
Stankuvienė.

Rugsėjo mėn. 14 d. Vidurio 
rajono Lituanicos tunto tuntininko 
pareigas perėmė s.fil. Romas Ru- 
pinskas.

Rugsėjo mėn. 19 d. Chicagos 
Jaunimo Centre' įvyko praėjusios 
Šeštosios Tautinių Šokių šventės 
prisiminimo vakaras. Buvo šventės 
nuotraukų paroda, filmas Ir skaid
rės, kurias paruošė skautai fotogra
fai — Raminta Jelionytė ir Eugeni
jus Butėnas.
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VIENA SAVAITĖ SU
PALANGOS TUNTO

SESĖMIS .
STOVYKLOJE

......... . ■!■■■■ i iwii
Kiekviena vasara kasmet atneša 

nepaprastą džiaugsmą - visų laukjiaĮ- 
mą. stovyklą. Aukštai kalnuose 

mūsų stovyklavietė RAMBYNAS, 
naujai sužaliavus kalnų pušelėmis, 
vilioja mus miestiečius atsigaivinti.

? Šiemet Kalifornijos skautiškasis 
jaunimas suvažiavo .į RAMBYNĄ 
rugpiūčio 2 d. Buvo iš anksto 
susitarta, kad pirmąją savaitę sto
vyklaus skautai-ės, o antrąją prisi
dės vilkiukai ir paukštytės.

Sunku būtų čia aprašyti visų 
pastovyklių išgyventus įvykius, tod
ėl tenka apsiriboti tik vienos savai
tės laikotarpiu, kada dienos ir 
naktys buvo perpildytos šį straipsnį 
rašančios maloniu rūpesčiu 
PALANGOS tunto sesių TĖVY
NĖS MEILĖS pastovyklės pasiseki-

„FU. Juozo Milvydo” stovykloje 
Rambyne, skautai kandidatai — 
Burokas, Koklys ir Vizgirda, o už Jų 
— skautai vyčiai J. Žukas ir S. 
Stančikas.

nuotr. M. Stočkutės. 

mu. Ten, vartų viršūnėje kabanti 
Lietuvos kontūrų pavidalo išpjauta 
trispalvė, lydėjo kiekvieną į papuoš
tą palapinių miestą, kur kiekvieną 
dieną gairelės aikštelėje skambėjo 
dainuojami poeto Brazdžionio žo
džiai: „mylėsi Lietuvą iš tolo”. 
Dainą išmokė atvažiavusi nauja 
skautiška pora Saulius ir Rasa 
Matai.

Mes visos buvom dalis bendros 
stovyklos, kuriai dar pavasarį v.s. 
Mykolas Naujokaitis davė a.a. fil. 
Juozo Milvydo vardą ir ragino 
stovyklos gyvenimą pravesti žuvusio 
brolio patriotiškos ir atsparios 
dvasios pavyzdžiu. Gailėjomės, kad 
dėl netikėtų kliūčių brolis Mykolas į 
stoovyklą atvykti negalėjo. Bendros 
stovyklos viršininko pareigas perė
mė v.s. Vaclovas Sviderskas, kurio 
nemarioji skautiška dvasia tuoj pat 
įstatė abiejų pastovyklių nusiteiki
mą teisingąja vaga.

TĖVYNĖS MEILĖS pastovyk
lės organizuotas gyvenimas prasidė
jo sekmadienio rytą su gairelės 
pakėlimo iškilmėmis, į kurias at
važiavo pakviesta v.s.fil. Irena 
Vilkienė. Visas pasveikinusi sesė 
Irena ragino stovyklautojas kalbėti 
lietuviškai ir reikšti savo meilę 
tėvynei vieną kitą mylint.

Pastovyklės skautės susiskirstė į 
penkias skiltis: Konkorėžiai, Lieps
nelės, Širdelės, Vaidilutės ir Vėjelis. 
Jų gyvenimą gabiai tvarkė 
vyr.sk.v.sl. Angelė Sodeikaitė. Dar
bus skirstė ir sumaniai konkurso 
pravedimu rūpinosi vyr.sk.psl. Lai
ma Steikūnaitė. Programas derino 

- ir pionerijos darbams vadovavo 
vyr.sk.psl. Vilija Variakojytė, Šita 
sesė reiškėsi taip pat ir savo įvairiais 
meniškais sugebėjimais. Vakarinių 
laužų pasisekimais rūpinosi sk. Altą 
Vita. Viešnia vyr.sk. Nida Griniūtė 
mokė naujų dainų ir padėjo trims

Stovyklos viršininkė ps. V. Zelenie- 
nė prisega rūtelę Daivai Tomkutei. 

nuotr. M. Stočkutės.

sesėms skautėms kandidatėms pasi
ruošti įžodžiui.

Skautamokslio programų išėji
mui buvo ruošiamos iškylos už 
stovyklos ribų. Dienos iškyloms 
vadovavo iš GINTARO mokyklos 
grįžusi vyr.sk.psl. Daina Petronytė. 
Jos atsivežtas skautiškų cepelinų 
receptas iškylautojoms labai patiko. 
Naktinei iškylai _ vadovavo ps,fil. 
Alma Vilkaitė Stočkienė. Specialiai 
atvykusi sesė Alma ir ją atlydėjusi 
sesutė Regina, abi prityrusios išky- 
lautojos, padėjo vyresnėms stovyk
lautojoms pasitempti savo sugebėji
muose.

Veržlios skautės Audrės Kokly- 
tės iniciatyva eilė skaučių pabaigė 
II-jo pat.L programą. Pirmosios 
savaitės' metu, ■ dąuybei atvykusių 
tėvelių stebint, keturios skautės
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kandidatės davė įžodį, iškilmingai 
pasižadėdamos stengtis tarnauti 
padėti — vykdyti ... O viena 
vyresnė paryčiais miške, dalyvau
jant būreliui vyresnių sesių, pasiža
dėjo amžinai palaikyti ryšius. Links
mai skambėjo atėjęs rytas su daina 
„vai kelkitės vaikeliai”, visiems 
pranešdamas, kad psl. Indrė Lešky- 
tė pasipuošė mėlynu kaklaraiščiu.

To svarbaus įvykio valandas 
įspūdingai pravedė s. Jūratė Koklie- 
nė, kuri ėjo ir viršininkės pavaduo
tojos pareigas. Su meile ji sekė 
stovyklautojų užsiėmimus, pagelbė
dama, paragindama, pridėdama 
daug geros nuotaikos. Jos dėka ir 
stovyklos laikraštėlis susilaukė daug 
straipsnių.

Skautiškos pramogos, stiprinan
čios jauną valią, savimi pasitikėji
mą ir ryžtą nepasiduoti, reiškėsi 
arkliais jodinėjimu laiveliais plau!- 
kiojimu, naktiniais žaidimais ir 
maudymosi. Savaitgaliais atvykusi 
jūrų skautė vai r. Rasa Zelenytė 
Matienė, pravedė ir šiemet laivelių 
irklavimo pratybas, o ps.fil. Audra 
Griniūtė — naktinius žaidimus ir 
puolimus. Ji taip pat padėjo sesei 
Jūratei pravesti vyr. skautės įžodį.

Kitą naktį apie Paukščių Kelio 
galaktikos žvaigždynus ir saulės 
sistemą aiškino brolis Vytautas 
Zelenis.

TĖVYNĖS MEILĖS pastovyk- 
lės gyvenimas vyko darniai ir 

darbingai. Dėka pastovyklės jaunų
jų vadovių entuziazmo ir išradingu
mo, sesės buvo geroje nuotaikoje ir 
noriai atlikinėjo savo pareigas. Čia 
reikia paminėti sesės Angelės Sodei- 
kaitės našias pastangas, darant vyr. 
skaučių sueigas gerokai prieš sto
vyklą. Jų metu planuojamos savo 
antrosios savaitės pastovyklės veik
lą, jos rado laiko pasirūpinti ir visų 
bendrais reikalais, parodydamos 
jaunesnėms sesėms gerą pavyzdį.

Su broliais ryšiiai buvo nuošir
dūs. Abipusis draugiškumas skatino 
pasitempti siekiant tvarkos, draus
mės ir grynesnės lietuviškos skauty- 
bės. Mūsų sesės ne vieną kartą 
pajuto brolių tvirtą pagalbos ranką, 
kai rimtesni įvykiai to reikalavo.

Broliams vadovavo skautas vytis 
v.si. Saulius Vizgirdas ir jo pava
duotojas v.sl. Dovilas Steikūnas.

Stovyklautojai buvo skaniai ir 
gerai maitinami sesių ps. Danutės 
Janutienės ir jos pavaduotojos 
vyr.sk.v.sl. Violetos Gedgaudienės. 
Visus maloniai su dideliu sunkveži
miu vežiojo nenuilstamas ps. Min
daugas Gedgaudas, kuris tvarkė tą 
savaitę ir visą ūkį. Pinigus skaičiavo 
sesė v.sl. Petronėlė Valiulienė, o 
sužeistas kojas, rankas ir galvas 
bandažavo v.sl. Aldona Venckienė.

Mus visus dvasiniai stiprino 
Mišių metu sekmadieniais į kalnus 
atvežtas kun. dr. V. Bartuška, 
pamokslų metu iškeldamas gilią

Pasiruošusios skautės įžodžiui. Iš k. 
U. Mulokaitė, D. Venckutė, D. 
Tomkutė ir S. Kliorytė.

nuotr. M. Stoškutės.

skautybės prasmę.
Kai mūsų naujoji PALANGOS 

tuntininkė ps. Daiva Jusionienė 
atvažiavo antfos savaitės viršininkės 
pareigoms, buvo ženklas, kad vie
nos savaitės gyvenimo raida turi 
baigtis. Atėjo laikas įvertinti, padė
koti, atsiprašyti . . . Visam šitam 
menišką formą suteikė ps. Renės 
Vizgirdienės medžio darbai, kuriuos 
ji per visą savaitę drožė, degino'ir 
visaip dailino.

Ačiū visoms ir visiems už nepa
mirštamą savaitę, už draugystę, už 
supratimą kas yra gera ir gražu.

ANGLIJA

„KRISTIJONO DONELAIČIO” STOVYKLA
Liepos 26 — rugpiūčio 2 d. 

įvyko jau trisdešimt pirmoji lietuvių 
skautų stovykla Anglijoje, Lietuvių 
Sodybos žalumoje.

Stovyklai vadovavo ps. E. Šova, 
labai sumaniai pritaikęs Gilwellio 
kursų programos metodus, kuriais 
džiaugėsi net jaunimas. Stovyklos 
adjutante buvo vyr.sk.si. A. Šovai- 
tė. Seserijos „Lazdynų Pelėdos” 
pastovyklės vadovė ps. Rūta Šovie- 

nė, adjutante — K. Veršelytė iš 
Vasario 16 gimnazijos. Brolijos 
„Tdlhiinkiemio” pastovyklės vado
vas s.v.psLpetras Pūkštys, adjutan
tas — psl. A. Šova.

Prie gražaus stovyklos pravedi- 
mo prisidėjo daugelis vadovų. Dva
sios vadovas buvo kun. A'. Gėryba. 
Skautavimo instruktoriai — s. A. 
Gerdžiūnas, v.s. J. Maslauskas, ps. 
S. B. Vaitkevičius. Laužų programų 

vadovė — ps. 1. Gerdžiūnienė, 
dainavimo — V. Gasperienė, litua
nistikos — v.sl. D. Neverauskaitė iš 
Australijos, sporto vadovas — 
mokytojas S. Linkevičius. Pašneke
sius pravedė kun. A. Putcė ir inž. A. 
Vilčinskas. „Taukuoto puodo” re
daktorius, kurio žodžio visi kasdie
ną su įdomumu laukė — dr. ps. R. 
Valteris. Stvoyklautojai dėkingi dar 
ir labai daug prisidėjusiems —
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maitinimo skyriaus vadovui B. 
Butrimui, pirmos pagal'bos teikėjui 
A. Phftpott ir V. O’Brien.'

Kuriantis stovykloje, krapino 
smulkus lietutis, bet sesės ir broliai 
nieko nebodami pasistatė palapines, 
gražiai įsirengė ir po stovyklos 
atidarymo apeigų sulaukė vakaro. 
Pirmajam laužui anglis iš pareitų 
metų stovyklos užbėrė R. Qasperai- 
tė ir P. Puodžiūnas, o laužą uždegė 
Europos rajono vadas v.s. J. Alkis.

, Savaitė laiko prabėgo nepastebi
mai. Programos nestabdė net sek
madienio lietus. Skautai ir skautės 
ruošėsi patyrimo laipsniams, mokėsi 
dainų, lavinosi lietuvių kalboje, 
šoko tautinius šokius, audė juostas, 
iškylavo. Įvyko net stovyklos olim- 
pijada. Laisvalaikio metu žiūrėdami 
filmas prisiminė pereitais metais 
vykusį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą ir stovyklą.

Baigiantis stovyklai, iškilmėse 
dalyvavo tėveliai ir svečiai. Vilkiuko 
įžodį davė: P. Puodžiūnas ir P. 
Zaveckas, paukštytės — A. Gugaitė, 
D. Lenkevičiutė ir J. Snabaitytė. 
Skauto įžodį davė A. Masiliūnas, 
A. Snabaitis, T. Veršelis (Vasario 16 
gimn.) ir J. Žilinskas, skautės — J. 
Westmoreland (Vokietija). Pavyz-

Lietuvių skautų vadovai Anglijoje 
aplankė buvusį Lietuvos karį, pra
linksmindami jo vienišas pensijos 
dienas. Iš k. ps. S. B. Vaitkevičius, 
J. Liobė ir v.s. J. Maslauskas.

dingi stovyklautojai R. Gasperaitė 
ir A. Masiliūnas gavo v.s. B. 
Zinkaus dovanėles iš „Peak 80” 
stovyklos.

Žodžiu stovyklą sveikino DBL 
Sąjungos pirmininkas Z. Juras, o 
raštu — LSB VS v.s. V. Vidugiris, 
LSB vadija, skautų vyčių skyriaus

Mažosios paukštytės į savo būrelį 
priėmė ,,Meškiuką Šviesnosiuką”.

nuotr. S. B. Vaitkevičiaus.

vardu ps.fil. E. Meilus, s. O. 
Gešventas, ps. P. Veršelis.

Paskutinio laužo metu sužėrėm 
žarijas į indą, kitų metų stovyklos 
atidarymui. Ačiū už gražią stovyklą 
vadovams ir jaunimui.

v.s. J. Maslauskas

„Margirio"stovyklos viršininkasps. 
J. Kirvelaitis.

nuotr.. J. Tamulaičio.

„MARGIRIO
STOVYKLA

Š.m. liepos mėn. 12 d. rytą 
susirinko gausus būrys skautų 
Čikagos Jaunimo Centro kieme. Jie 
ruošėsi išvažiuoti į LSB Lituanicos 
tunto ruošiamą „Margirio” stovyk
lą, kuri įvyko Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan, ir tęsėsi dvi sal
iva ites. I

Nuvažiavus į Raką, visus pasiti
ko malonus oras ir graži gamta. 
Tuojau visi stojo prie darbų. Statė 
palapines, vartus ir rišo mazgus. 
Nors buvo darbo, bet buvo ir 
malonių įvykių. Kiekvieną dieną 
skautai turėjo prpgos pasimaudyti. 
Vakarais buvo mėgiamiausia sto
vyklos dienotvarkės dalis — sesių 
aplankymas. Vėlai vakare vyko 

laužai ir linksmavakariai.
Savaitgalį, tėvelių lankymo 

metu, buvo išleistas tarpstovyklinis 
laikraštis „Sudėtinis”, kuriame 
buvo surašyti skautų ir skaučių 
įspūdžiai ir kelių asmenų pirmieji 
literatūriniai bandymai. Tuo pačiu 
laiku buvo išleistas tunto laikraštis, 
„Skiltis”.

Didįjį Šeštadienį įvyko bėgimo 
lenktynės per Rako mišką ir pelkes. 
Bėgikai ne tik turėjo greitai bėgti, 
bet dar turėjo atspėti pakelyje 
augančių medžių vardus. Stovyklų 
sporto vadovai suorganizavo ir 
pravedė lenktynes pagal informaciją 
Lituanicos tunto išleistoje knygoje 
„Rako medžiai”.
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Šv. Mišios ant ežero kranto Rako 
stovyklavietėje. Mišias atnašauja 
kun. Daugintis, SJ.

nuotr. J. Tamulaičio.

Šeštadienio vakare įvyko didysis 
iškilmingas tarpstovyklinis paradas 
„Margirio” stovyklos aikštėje. Sto
vyklos gretose pasirodė skautai 
vyčiai, prityrę skautai,, skautai ir 
jauni vilkiukai su vadovais. Visi 
stovyklautojai žygiavo pro garbės 
tribūną. Garbės svečiai buvo LSS 
Tarybos Pirmininkas v.s. Sigitas 
Miknaitis, Vyriausia Skautininke 
v.s. Irena Kerelienė, ASS Pirminin
kas fil.s. Raimundas Strikas, Vidu
rio Rajono Vadas v.s. Zigmas 
Jaunius ir kiti aukštieji Sąjungos 
pareigūnai.

Po himnų, vadovų sveikinimų ir 
vėliavų nuleidimo, visi skautai ir 
skautės išžygiavo iš aikštės pasi
ruošti iškilmingajam laužui.

Sekmadienį stovyklos kapelio
nas kun. Petras Daugintis, S.J. 
atnašavo Šv. Mišias ant ežero 
kranto. Po mišių Lituanicos jūrų 
skautai ir Nerijos tunto jūrų skautės 
atšventė Jūros dienų. Baidarių 
flotilė apiplaukė ežerų ir padėjo 
vainikų ant vandens pagerbti miru
sius jūrų skautus-es. Tada įvyko 
jūrų skautų ir skaučių įžodžiai. 
Jūros dienos iškilmės užsibaigė su 
vadovų ir naujų skautų įmetimu į 
ežerų.

Antrųjų savaitę atvyko muz. 
Faustas Strolia. Jis su Rasa Šoliū- 
n|aitesavo akordeonais palinksmino 
ir paįvairino dienas muzikos pamo
komis. Jie pravedė talentų vakarų, 

kuriame stovyklautojai gavo progų 
vaidinti, šokti ir dainuoti.

Antros savaitės bėgyje įvyko 
sporto šventė, kurioje visi galėjo 
dalyvauti.

Stovykla sklandžiai ir linksmai 
praėjo ir daugumas skautų parva
žiavo namo su gražiais atsiminimais. 
Stovyklos viršininkas ps. Justinas 
Kirvelaitis pareiškė padėkų visiems 
ir vadovams įteikė dovanėles sto
vyklos atminimui.

rv

Ilgos gretos Lituanicos brolių
,,Margirio” stovykloje. nuotr. J. Tamulaičio.

,, Skautai vyčiai kai išeina
ir užtraukia linl&mą dainą . . .” y Tamulaičio_
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BROLIAI AUSTRALIJOS MIŠKUOSE
J Melburno Džiugo tunto Kun. 
| Margio draugovės skautams, norin- 

tiems įsigyti Miško brolio specia- 
? lybę, balandžio 3-5 d. buvo suruošta 
u iškyla j latvių „Tervetės” stovykla

vietę prie Kilmore, Vic. Iškylai 
vadovavo s. Viktoras Adomavičius.

Teoriškai ir praktiškai buvo 
išeita Miško brolio specialybės 
programa, kuri buvo sekanti:

1. Vandens suradimas me
džiuose, žemėje, smėlyje, atmatose, 
augaluose..

2. Maisto suradimas, jo pagami
nimas ir konservavimas iš augalų, 
lapų, gėlių, vaisių, žuvų, vėžių, 
vabalų, šliužų, kirminų, varlių, 
paukščių, gyvulių.

3. Ugnies naudojimas sausoje ir 
drėgnoje vietoje.

4., Praktiški užsiėmimai miško 
gaisro bei potvynio atvejais.

5. Kompaso naudojimas ir 
šiaurės suradimas pagal saulę, 
žvaigždes, gamtos ženklus, laikrodį.

6. Stovyklavietei vietos parinki
mas ir jos įrengimas.

Miško brolio specialybės egza
minus išlaikė šie skautai: M. Baltu
tis, R. Baltutis, P. Adomavičius, J. 
Lipšys, P. Siurna, L. Seikis, T. 
Zdanius ir D. Sadauskas.

R. Baltutis ir J. Lipšys rašo:

MUZIKA
Rugpiūčio 9 va'karas. Bankstow- 

no miesto link rieda mašina po 
mašinos: Sydnejaus lietuvių vi
suomenė traukia į tradicinį Aušros 
tunto kaukių balių. Bet ir čia be 
kliūčių neapsieisi. Prieš privažiuo
jant baliaus patalpas, policija pasto
ja kelią — kaiminystėje buvęs 
gaisras . . . Pilna dūmų ir gaisrinin
kų mašinų! Bet sumanūs tautiečiai 
aplenkia kliūtį ir vienaip ar kitaip 
atsiranda salėje ir linksmame karna
valo į klegesy.

Čia gi susirinkusi gausi minia 
svetelių. Vieni su kaukėmis, kiti be 
jjų; nuotaika gera, orkestras „plėšia” 
šokį po šokio,, sukasi ratu indėnai, 
damos, kareiviai, nematyti-neregėti

v-6. A. Jakšto pZel.

feo/tzta
ta v o 
matikė. 
tetAtngat 
ia'utta, 
btiott 
U ytat!

„. . . turbūt sunkiausia surasti van
denį. Lino grupė rado labai purvino 
vandens,oPetroŠiurnos grupė rado 
upelį ir atnešė net tris litrus 
vandens ... Po to ėjom ieškoti 
maisto — pastatėm spąstus, bet 
nieko nepagavom . . . Lino grupė 
rado gyvatę; ją mes paruošėm ir 
suvalgėm. Ji buvo labai skani ir 
kvepėjo kaip geros mėsos kepsnys. 
Kitos grupės rado kirminų 
(„witchety-grubs”), kurie aborigenų 
yra laikomi skanėstais, varlių, gry
bų .. .

T. Zdanius ir M. Baltutis rašo: 
„Sunkiausia buvo surasti vandenį. 
Po valandos darbo teišgavom vos 
porą lašų . . . Pasigaminom ir 
pastatėm gerus spąstus kiškiams ir 
žuvims bet ir čia niekas neįlindo. 
Mes manom, kad žvėrys pamatę 
mūsų spąstus būtų mirę iš juoko ir 
tik tokiu būdu būtume juos pagavę. 
Tačiau, mes miške radom kito 
maisto: varlių, kirminų, cikadų ir 
kitokių skanėstų. Iš jų pasigaminom 
puikius pietus . . .

IR KAUKES AUSROS TUNTE
žmogėnai . . . Vyčių vieneto vadas 
Sauka rikiuoja šokėjus: čia į ratą, 
čia pora už poros, čia vėl mažais 
ratukais. Į tikrai netrumpą šokį 
įsijungia kone visi salėje esą svečiai 
ir viešnios. Susirinkusius-sveikina ir 
linksmai praleisti laiką linki Aušros 
tunto tuntininkė s. Pajauta Pullin- 
en.

Vėliau vakaro pranešėja ps. E. 
Kiverytė supažindina su vakaro 
programa. Ją atliko tunto Gedimi
no ir Živilės draugovių skautai-tės, 
suvaidinę komišką fil. V. Viliūnaitės 
paruoštą vaizdelį — „Žilosios seno
vės ,bytnikai’ Po jų su tautiniu 
šokiu Abrūsėliu pasirodė Canberros 
tautinių šokių grupė. Ją supažindi

no su svečiais ps. A. Kovalskienė. 
Sekė gediminiečio Edžio Barilos 
(neseniai Sydnejaus eistedfodte ga
vusio net tris premijas) gitaros 
muzika. Vėl Canberros tautinių 
šokių grupės „mergaitės” atliko 
komišką Lenciūgėlį ir Blezdingėlę.

11 vai. prasidėjo kaukių para
das. Jų šiemet buvo gausu.

Paskiau buvo v.s. B. Barkaus 
pravesta didžioji loterija. Bilietų 
traukime talkino Baltijos tunto 
tuntininkai R. Miniota ir fil. T. 
Vingilienė.

Baliaus suruošime tuntui talki
ninkavo Sydnejaus Senųjų Skautų 
Židinys ir Skautų tėvų komitetas.

22

22



ĄŽUOLO ir GINTARO vadovų 
stovyklos sesės ir broliai klausosi s. 
K Fidlerio paaiškinimų prieš keliloį- 
nę.

nuotr. V. Bacevičiaus.
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