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Kaziuko mugei”.

Atsiprašome V. Jasinevičių. Jo pavardė buvo 
praleista spalio mėn. numeryje prie „Su skautybe mes 
siejam dainas” straipsnio nuotraukų.
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SKAUTYBĖS
SANTYKIAI SU 

VISUOMENE

Būdami skautais žinome, kas 
yra skautybė. Visuomenės sąvoką 
taip pat turime, nors ją aptarti būtų 
kiek sunkiau. Mūsų temai pakaks, 
jeigu sakysime, kad tam tikros 
tautos ar valstybės visuomenė — tai 
mozaika, sudaryta iš įvairiaspalvių 
gabaliukų: atskirų asmenų, organi
zacijų, religijų, srovių, pažiūrų bei 
įsitikinimų. Mozaikos žodis tačiau 
nusako kietą, ne pabirą ryšį. Patekti 
į visuomenės mozaiką galima tik 
tada, kai joje gyvenimui tekant 
atsiranda natūrali tuštuma, kurią 
reikia užpildyti. Reikia pabrėžti 
žodį „natūrali”. Yra bandymų į 
visuomenės santvarką įsprausti įsiti
kinimus teroro priemonėmis. Apie 
tokią visuomenės kaitą netenka 
kalbėti, nes ji tol tesilaiko, kol 
tebeveikia teroras.

Skautybė į visuomenę atėjo 
sudėtine dalimi natūraliu keliu. 
Nors ir kalbame apie visuomenę 
bendrai, tačiau dažniausiai mintyje 
turime lietuviškąją visuomenę. Ko
kios tad priežastys sudarė sąlygas, 
kad skautybei atsirado vieta vi
suomenėje, kad reikėjo užpildyti 
natūraliai atsiradusią tuštumą. Pe
dagogikos, o ir bendroji istorija,

“...reikalingumas

yra būtinas

įsijungimui j

visuomenę... 99

nurodą daug pavyzdžių, kur ir labai 
kilnios idėjos bei organizacijos 
neprigijo, nes buvo uždedamos

v. s. Br. Kliorė

visuomenei iš viršaus, kai pats 
gyvenimas natūraliai jų nereikalavo. 
O toks reikalingumas yra būtinas 
įsijungimui į visuomenę. Konkretus 
tokio organiško ryšio pavyzdys yra 
skaičiumi didžiausia skautijos dalis 
— vaikai. Juk vaikai net visai 
negirdėję apie skautus, žaidžia 
panašius žaidimus, „stųvyklauja” 
kur po medžiais improvizuotose 
palapinėse, ir panašiai. Jų perėjimas 
į skautus yra visai natūralus. Skau
tybė tik papildomai suteikia jiems 
turinį ir kryptį.

Čia tenka pabrėžti, kad skauty
bė prasidėjusi kaip vaikų organizaci
ja, išsiplėtė į bendrinę organizaciją, 
ypatingai mūsų, lietuvių sąlygose, 
kur be skautų turime ir vyresniąsias 
skautes, ir skautus vyčius ir akade
mikus, ir filisterius, ir senųjų skautų 
židinius. Tas skautybės horizontali
nis platumas ir padaro ją visuome
nės atspindžiu. Juk tik retas vi
suomenės narys negalėtų įtilpti į 
„Dievui, Tėvynei, Artimui” ideolo
gijos rėmus. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad visi visuomenės nariai turėtų

v.s. A. Kliorienė.

įsijungti į skautų sąjūdį. Yra ir kitų 
lygiai svarbių specifinių sąjūdžių ir 
organizacijų, kur kiekvienas vi
suomenės narys gali surasti sau 
tinkamą vietą. Tačiau tas skautybės 
platumas reiškia, kad tarp pozityvio

sios visuomenės ir skautijos negali 
būti priešiško susikirtimo. O susi
kirtimų visuomenėje pasitaiko. Nors 
visuomenė ir neturi rašytų įstatų, 
tačiau jos balsas norintiems jį 
girdėti yra ryškus. Nuo senovės 
žinomas poetiškas posakis: „Vox 
populi, vox Dei” (tautos balsas, 
Dievo balsas). Nevisi tačiau to balso 
paklauso. Kiekvienoje visuomenėje 
yra ir priešvisuomeniškų (antisocia- 
lių) elementų. Jų tačiau visada yra 
tik mažuma. Kiek tai aptaria skautų 
santykius su visuomene, šiuo sugre
tinimu tik norima kontrasto dėliai 
pabrėžti, kad skautybė veikia lygia
grečiai su pozityviąja visuomenės 
dauguma.

Lietuvių Skautų Sąjungos pir
mūnas v.s. P. Jurgėla yra parašęs 
knygą „Piliečių auklėjimo mokykla 
— skautybė”. Mes skautai savosios
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skautybės nelaikome mokykla, 
skautų vadovų — mokytojais, o 
Skautų — mokiniais. Knygos auto
rius irgi neturėjo galvoje mokyklos 
su suolais ir juoda rašomąja lenta. 
Toje knygoje kalbama apie kitos 
rūšies rriękyklą, kurią dažnai vadi
name „gyvenimo mokykla”. Kaip 
tik šioje srityje skautybės ir pozity
viosios visuomenės dalies (o juk 
tokia yra visuomenės dauguma) 
keliai eina lygiagrečiai, vienas kitam 
padėdami. Gerų piliečių ugdymas 
yra juk ir pagrindinis visuomenės 
uždavinys. Dėl to visuomenė ir 
remia jai talkinančią skautiją: me
džiaginiai — per tam tikslui skirtas 
organizacijas, tėvų komitetus, ben
drinius lietuvių sąjūdžius, o mora
liai remia palaikydami skautų veiklą 

pritarimu ir lankymusi skautų ren
giniuose.

Čia tenka kiek išeiti iš šio 
straipsnio rėmų. Istorinės sąlygos 
padarė, kad lietuvių tautai (taigi, ir 
visuomenei) nepakako rūpintis vien 
normaliu tautiniu auklėjimu, bet 
dažnai teko kovoti už patį lietuvy
bės išlikimą. Taip buvo priešneprik- 
lausomybiniais laikais, iš dalies ir 
nepriklausomybės laikotarpiu, o 
ypatingai gyvenant už tėvynės ribų. 
Kadangi skautybė yra tarptautinis 
sąjūdis, tai natūraliai kyla klausi
mas, ar jis teikia reikiamas sąlygas 
tautiniam auklėjimui. Atsakymą į šį 
klausimą davė pats gyvenimas. 
Lietuviai skautai buvo ir tebėra 
šimtu procentų patriotinė organi
zaciją. Ir šiais sunkiais laikais 

skautai yra besąlyginiai, pasiryžę 
dėti visas pastangas atgauti Lietu
vos nepriklausomybę. Tarptautinis 
skautybės charakteris tik padėjo 
palaikyti visų teigiamai vertinamus 
ryšius su kitomis tautomis.

Taigi, skautijos vieta visuome
nėje galutinai aps'prtendžiama skau
tybės ir visuomenės sąveika, kur 
skautybė yra ir visuomenės dalis, ir 
kartu autonomiškas sąveikos su 
visuomene vienetas. Ši sąveika yra 
abipusė ir naudinga abiems sąveikos 
poliams: tiek skautybei, tiek vi
suomenei. Tuo būdu išryškėja it 
mūsų, kaip skautų, pareiga šią 
sąveiką puoselėti ir ugdyti.

v.s. Bronius Kliorė

KAI PADUODAME RANKĄ
— Man patinka jos rankos paspaudimas, — pasakė' 

mano draugė po to, kai aš ją supažindinau su mūsų 
viešnia.

Iš tiesų, rankos padavimas daug apie žmogų pasako. 
Pavyzdžiui, šalta „žuvies” ranka atskleidžia: „Man visai 
nesvarbu tavo draugiškumas. Būtų geriau, jei netu
rėčiau tau paduoti rankos.”

Nuoširdus, draugiškas žmogus paduoda ranką 
tvirtai, su šiluma', ir tame pasisveikinime pajunti 
žmogišką šilumą. Toks rankos paspaudimas sakyte 
sako: „Man taip malonu tave pažinti! Tikįiuiosi, kad 
mes artimiau susidraugausime.”

Su užuojautos pareiškimu ilgesnis rankos paspaudi
mas be žodžių pasako: „Aš suprantu tavo skausmą, 
man rūpi tavo problema . .

Vienas kinietis studentas, atvykęs studijuoti j šį 
kraštą, buvo sužavėtas tuo papročiu — draugiškai 
paspausti ranką susipažįstant. Kai jis susitikdavo kitus 
savo draugus universiteto kieme, skubėdavo pasidėti 
nešamas knygas ant šaligatvio, kad galėtų ištiesti ranką 
naujiesiems draugams. (Prisiminkime, kad kinų tautoje 
tūkstantmečiais yra puoselėjama pagarba tėvams, 
vyresniesiems; jų nuolankumas santykiuose su kitais 
išskiria kiniečius iš daugelio kitų tautų žmonių.)

* * *

Paieškokime prasmės rankos padavime. Jis lyg 
sakytų: „Man malonu jus pažinti. Aš nesu egoistiškas, 
nesidomintis kitais individas. Man ši mūsų naujoji 
pažintis, t.y. jūs, kaip žmogus — draugas, užimsite 
svarbią vietą mano draugų tarpe.”

Rankos paspaudimas parodo ar žmogus yra 
užsidariusi ar artimą mylinti asmenybė. Žmonės 
susitinka įvairiose aplinkybėse — traukinių stotyse, 
lėktuvuose, krautuvėse, teatruose. Tyliai vienas su kitu 
pasisveikina, gal ištaria kelis žodžius, paspaudžia vienas 
kitam ranką ir . . . išsiskiria.

Yra daug įvairių bendravimo būdų; jie nebūtinai 
visada būna sėkmingi draugystei išsivystyti. Kartais kai 
kurių žmonių bendravimas tampa nusivylimu. Draugys
tė išsivysto žodžiu ar laiškais besidalinant kits kito 
patyrimu, įspūdžiais, veikiant, siekiant bendrų tikslų.

Mūsų pastangoms sukurti ir išlaikyti draugiškumo 
ryšius kartais padeda tylūs, ramūs žodžiai, kartais 
jausmingas išsikalbėjimas; tačiau būna ir tokių atvejų, 
kai žodžiai, nors ir pilnai įsisąmoninti, nepasiekia; 
tikslo. Tuo atveju dar lieka subtilus jausmo išreiškimas 
— tyli komunikacija. Ir tai yra nuoširdžiai žmogui 
ištiesta ranka. Šis žestas dažnai gali pasakyti daugiau 
negu šimtas nenuoširdžiai ištartų žodžių ar šaltų, 
mandagių žvilgsnių. Draugiškas rankos paspaudimas 
gali ilgam laikui sucementuoti žmonių draugystę.

Įdomu pastebėti, kad europiečiai sveikindamiesi 
dažniausiai pirmieji tiesia ranką ir tuo jau pačioj 
pažinties pradžioj sudaro palankią atmosferą draugiš
kumo jausmui suklestėti. Amerikiečiuose gi daug . 
dažniau susipažįstant pastebimas rezervuotumas, nors 
šiaip jie (gal daugiau paviršutiniškai) yra gana familia
rūs žmonės.

Taigi, eidami per gyvenimą, stebėkime, ką patiriame 
apie žmogų, paspausdami jam ranką.

v.s. Sof. Jelionif*"*1
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AŠ ESU LIETUVAITĖ 
SKAUTĖ

— Sesės, jūsų skiltis šį mėnesį 
padės sesei Rūtai paruošti skautes 
kandidatės įžodžiui' Turėsite būti 
pavyzdingos — tikros skautės! Aš 
dar turiu kelis pranešimus ir tada 
galėsite eiti, — kalbėjo Vaidilučių 
draugovės draugininke.

Elenutės mintys bėgo: skautėms 
kandidatėms reikia išmokti įstatus; 
gal ji galėtų .paruošti kokį vaidinimų 
ar .ką nors?

Vėliau tų dienų Elenutė sėdėjo 
prie stalo ir kažkų piešė.

— Kas čia bus? — paklausė 
mamytė.

— Aš tik praktikuojuos, nes 
turėsiu padėti jaunesnėms sesėms, 
— atsakė mergaitė.

Ji galvojo apie tai, kų jos su

“...didžiuokimės, 

būdamos

lietuvaitėmis..."

Lietuvoje, sesės tikrai pajustų tų 
lietuvybę, kuri jungia mus visus.

Skiltininkei patiko ši idėja. Kitų 
sekmadienį visos dar turėjo daugiau 
minčių ir sutiko, kad Vaidilučių 
kandidatės tikrai supras šūkį „Die
vui, Tėvynei ir Artimui!”

Vaidilučių sesės tikrai didžiavo
si,būdamos lietuvaitėmis skautėmis.

Mes galim priklausyti įvairioms 
organizacijoms, bet tik bendrauda
mi su savo tautybės žmonėmis, 
padedame tautai augti. Skaučių 
idėjos yra geros, bet lietuvaičių 
skaučių — dar geresnės. Gal tik 
pačios lietuvaitės taip galvoja, bet 
taip ir turi būti: didžiuokimės, 
būdamos lietuvaitėmis skautėmis!

Audrė Budrytė, 
AUŠROS VARTŲ tuntas, 

Chicaga

AŠ ESU PAUKŠTYTĖ
— IR MAN TAIP 

PATINKA!
Aš gyvenu prie miško. Man 

patinka būti miške. Aš dažnai su 
savo šuniuku Vija einu į miškų. Mes 
ten žaidžiam.

Skautės irgi būna miške, kai 
stovyklauja. Todėl aš noriu būti 

/skaute. Kad būti skaute, reikia 
pirma būti paukštyte. Todėl aš esu 
paukštytė, kad galėčiau stovyklauti 
miške. Man vienas iš geriausių 
dalykų stovykloje yra maudytis.

Aš paukštyte jau buvau viene - . 
rius metus ir noriu būti paukštyte dar 

kelerius metus. Mano tėtė atvažiuo
ja mane aplankyti stovykloje. Man 
nepatinka šokiai. Aš tik kartais einu 
šokti. Man nepatinka vilkiukai. 
Mes iš vilkiukų paėmėm tris gai
reles. Man tas patiko. Jie iš mūsų 
nepaėmė nei vienos. Kartais skautai 
stovykloje padaro virvinį tiltų — 
man jis patinka, nes per lankymų tu 
gali juo eiti. •

Mano mama turi mėlynų kakla
raištį, mano tėtė turi violetinį. O 
mano sesutės turi geltonų ir vyšninį 
kaklaraištį. Tai mes turim visų 
spalvų kaklaraiščius.

Man stovykloj kartais nepatinka 
maistas. Prieš laužų mes gaunam 
riestainių su pienu. Aš esu AUŠ
ROS VARTŲ tunto paukštytė. Ir 
man taip patinka!

Dailė Grigaitytė,
Chicaga

draugininke nutarė. Jos pakvietė 
kunigų pakalbėti apieDievo reikš
mę skautybei. O kaip su tarnavimu 

Artimui? Marytė žadėjo padaryti 
korteles, ant kurių sesės geruosius 
darbelius surašytų. Vėl — lyg pagal 
šūkį — Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Tada Elenutei atėjo labai svarbi 
mintis: Tėvynei! Žinoma, skautės 
tiki į Dievų ir myli artimų, bet ir 
Prancūzijos skautės tiki į Dievų, ir 
japonės skautės gali mylėti artimų. 
Tėvynei! Tikrai reikėtų daugiau 
kalbėti apie lietuvybę, apie lietuvai
tes skautes.

Elenutė paskambino savo skilti
ninkei ir papasakojo apie savo 
mintį: visos kandidatės turėtų pasi - 

Klausti tėvelių apie Lietuvų ir apie tai 
turėtų parašyti rašinį, eilėraštį ar 
pačios papasakotų sueigos metu. 
Ypač jei tėveliai buvo skautais

Aušros Vartų tunto „Nykštukų” Gairelę laiko Dailė Grigaitytė.
būrelis pirmoje dienos rikiuotėje. Nuotr. A. Grigaičio
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„SUŽIBUS
Sužibo danguje žvaigždė . . . 

1980 m. spalio 25 d. Lietuvoje, 
Garliavos kapuose amžinam poilsiui 
atgulė v.s. Elena Barščiauskaitė.

Kas ji — šiandien paklaus ne 
viena sesė. Dabar, kai Lietuvių 
Skautų Sąjunga paminėjo jau 62-ją 
gyvavimo sukaktį, toks klausimas 
nėra keistas. Tie tūkstančiai lietu
vaičių skaučių augusių jau už 
Tėvynės ribų, sesės Barščiauskaitės 
nežinojo. Dalis iš tų, tačiau, bu
vome laimingos pažinusios kelias 
jos bendradarbes, seses-drauges, kai 
skautiškoje kelionėje nesykį susiliejo 
mūsų keliai. Mano atminty pasili
kusi V-sios Tautinės stovyklos, 1968 
m., skautininkių sueiga, kurion 
viena vyresnioji sesė atvežė iš 
Lietuvoje likusiųjų laiškų ir dovaną. 
Trumpo laiško žodžiai buvo: „Tai 
suvažiuosit visa šeima į šventę. 
Jungiamės ir mes. Stalui papuošti 
siunčiame tris Vilniaus verbas ir 
juostą, kurią rasite kur prisegti.” 
Nereikėjo vertėjos, kad suprastume 
tuos žodžius. Seserijos Dienoje 
verbas pastatėme ant altoriaus, o 
juostą prisegė prie Seserijos gairės. 
Tas vyresniųjų sesių būrelis gausioj 
skautininkių sueigoje žinojo kas tas

v.s. Elena Barščiauskaitė.

ŽVAIGŽDEI DANGUJE VAKAREI . .

dovanas siuntė ir graudžiai apsiaša
rojo .. . Ar tai buvo sesė Ele- 
nutė? . . .

Toliau tenka rašyti tai, ką sako 
mūsų knygos.

Sesė Elena Barščiauskaitė nuo 
1927 m. buvo skaučių skyriaus vadė 
Vyriausiame skautų štabe, nes 
lietuvaitės skautės iki 1935 m. 
priklausė Lietuvos Skautų Brolijai. 
Tuo metu sesė Elena, kartu su V. 
Einorių, A. Gražiūnu, A. Saulaičių 
ir O. Vingilyte, paruošė pirmąjį 
Lietuvos Skautų Brolijos statutą. 
1927 m. įvyko pirmoji vadovių 
stovykla, kurios viršininke buvo s. 
E. Barščiauskaitė.

Švenčiant dešimtąją lietuvių 
skautų įkūrimo sukaktį, 1928 m. 
Pirmojoj Tautinėj stovykloj, Pa
nemunėje, skaučių viršininke buvo

“...Ar tai

buvo sesė

Elenutė?...99

sesė Barščiauskaitė. Tais pačiais 
metais ji su O. Masiulyte dalyvavo 
pirmojoj tarptautinėj skaučių vado
vių konferencijoje, Vengrijoje, o 
1929 m. su A. Šenbergiene — 
pirmojoj tarptautinėje skaučių va
dovių stovykloje, Prancūzijoje. Į 
Prancūziją jos nusivežė vazonėlį 
rūtų, kurias pasaulio skaučių vado
vėms pristatė kaip lietuvaitės gėlę, o 
prie laužo, apsirengusios tautiniais 
drabužiais, pašoko suktinį. Tai 
buvo pirmasis mūsų tautinis šokis, 
išpildytas už Lietuvos ribų. Grįžus 
iš Prancūzijos, tais pačiais — 1929 
metais — skautininkių E. Barščiaus
kaitės ir M. Bamiškaitės pasiūlymu, 
buvo priimtas lietuvaitės skautės 
ženklas — RŪTELĖ. ,

Nuo 1930 m. sesė Elena buvo

99

“Vegalejo...

pasidžiaugti 

savo... Seserijos 

darbo vaisiais.9’

viena iš „Vadovės” žurnalo redakto
rių. 1933 m. Lietuvoje lankantis 
lordui Baden-Powell, gražiajame 
Palangos sąskrydyje, skaučių sto
vyklos viršininke buvo taip pat sesė 
Barščiauskaitė, o 1934 m. vadovavo 
Lietuvos-Latvijos skautininkių sto
vyklai Karmėlavoje.

1935 m. Lietuvių Skaučių Sese
rijai atsistojus ant tvirtų kojų, 
didžioji Seserijos vadijos darbininkė 
v.s. E. Barščiauskaitė buvo.išrinkta 
į Tarybą, o 1938 m. II-joj Tautinėj 
stovykloj, komendantės švilpuku 
tvarkė didžiulę skaučių stovyklą 
Pažaislyje.

Negalėjo sesė Barščiauskaitė 
pasidžiaugti savo išugdytos, numy
lėtos Seserijos darbo vaisiais. Išskli- 
dome visos keliuos kontinen
tuos ... Ji tik iš laiškų žinojo, 
Namie likus, kad jos ir bendramin
čių darbas nebuvo veltui, kad 
Skaučių' Seserija, nors ir ne Na
muos, nors tarptautinėj šeimoj ir 
neturinti vietos, bet vis dar GYVA, 
dar puošias RŪTELE, dar vis 
pasižadanti Dievui, Tėvynei, Arti
mui.

Nedrįstu atskirai išvardinti čia, 
užjūriuose, gyvenančias jos seses, 
kad kurios nors neužmirščiau. Jų 
yra Clevelande, Los Angeles, Chica- 
goje, New Yorke . . . Jos dabar 
pergyvena atsiskyrimą antrąjį kartą, 
o mes kartu su jomis liūdime, bet 
kartu ir Dievui dėkodamos džiaugi a;- 

1 mės, kad Lietuvių Skaučių Seserija 
buvo kuriama sesės Elenos Baįr- 
ščiauskaitės ir jos bendraminčių.

v.s. A. Namikienė
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VYRESNIOJO IR JAUNOJO VADOVO SANTYKIAI
Pabūkime šią akimirką poetais 

ir romantikais. Atidarykime visas 
vaizduotės angas ir žiūrėkime — 
kas yra MŪSŲ SKAUTYBĖ. O, ar 
tai ne žydintis, žaliuojantis ir labai 
šakotas MEDIS? Pridėkim dar 
dangaus žvaigždynus, paskutinį 
stovyklos vakarą prie laužo, kai 
jauti, kad liepsnos j tave šneka ir 
kai nubrauki ašarėlę, atsisveikinda
mas su draugais ... Tai kaž kas 
daugiau jaučiamo, mažiau žodžiais 
išsakomo. Tai metų eilė nuo pat 
vaikystės iki jauno vadovo pareigų. 
Kažkas surišta, sava, nebeišmaino- 
ma į nieką. Tai MŪSŲ SKAUTY
BĖ.

Ką mes jai davėme ir ką duo
dame? Ką esame pasiryžę jai duoti? 
Ką iš jos norime gauti? Ieškodami 
surasime skirtingų požiūrių, nuo 
kurių ir pačios SKAUTYBĖS verti
nimas prasideda. Pagal tas pažiūras 
yra ir norai skirtingi. O juk TAS 
NORAS būti skautu/te yra viskas. 
Be jo niekas nepadės. Ir kas gi tas 
NORAS? Idealizmas ar šiaip kas? 
Kiekvienas gal apie tai pagalvoja 
irgi skirtingai.

Mūsų organizacijoje įvairūs 
kursai yra labai naudingi ir reko
menduotini. Jie paruošia skiltinin- 
kus, draugininkus, žodžiu, vadovus 
specialistus. Bet kas ir kaip įkvepia 
Norą būti skautu/te, šiuo atveju 
VADOVU-VE? Nuo šito „KAS” ir 
priklauso santykiai su kitais. Vieni 
daugiau idealistai, kiti veikiami kitų 
motyvų. Ir visi sutelpa, sakysim, 
viename tunte, turi dirbti bendrą 
darbą ir santykiauti. Dar — svarbus 
skirtingumas AMŽIUS, nors nieka
da ne lemiantis. Nes grupuotis 
skautiškoje šeimoje pagal amžių 
nebūtų tikslu vadovams-vėms. 
Praktika rodo, kad grupavimasis, 
norim ar ne, vyksta daugiau pagal 
pajėgumą, aktyvumą ir norą dirbti. 
Taigi iš tikrųjų — senų ir jaunų 
vadovų problemos neturėtų būti. 
Problemos prasideda, kai aktyvūs 
maišosi su pasyviais ir kai nesuge
bama pasirinkti tinkamus' žmones, 

kai plaukikams liepiama bėgti, o 
bėgikai kišami į vandenį . . .

Kalbant apie jaunesniuosius ir 
vyresniuosius vadovus, 15 mt. skilti- 
ninkui 30 metų tuntininkas gali 
atrodyti senas. O 60 metų tėvui tas 
pats 30 metų tuntininkas — dar vis 
vaikas, kuriuo net pasitikėti ne 
visuomet galima . . . Taigi jei skauta'r 
vinte griežtai laikytumės amžiaus 

ribų, net prie juokingų dalykų 
prieitume. Pav., jauno ir vyresnio 
vadovo ribą imtume 35 metų amžių. 
Kuris .nors vadovas savo gimtadie
nio išvakarėse dar svarstytų klausi
mus su jaunimu, o jau rytojaus 
dieną jis nebeturėtų teisės balsuoti, 
nes balsavimo teisė palikta tik 
jaunimui . . .

Manau, kad šio sąskrydžio 
rengėjų „Vyresnio ir jauno vadovo” 
terminai suprasti buvo plačiausia ir 
populiaria prasme, būtent — vyres
nieji, tai tie, kurie kaž kada kažkur 
yra gimę, dabar jau tėvai ir kartu 
vadovai, o visi jaunieji — tai tie, 
kurie gimę jau čia ir pasiekę vadovo 
pareigų. Jei taip — tai santykiai 
daugiau ar mažiau — bus santykiai 
tėvų ir vaikų.

Problema jau labai šakota ir 
reikalautų specialaus aptarimo. Mes 
čia bandysim tik paliesti specifiniai 
tų dviejų kategorijų santykius skau
tų vadovavime.

Vyresnieji.
Kas jie? O .tai kieti riešutai. 

Jokių kompromisų lietuvybės reika
luose. Lietuvą kuria šiame žemyne. 
Praradę kaž kada savo gimtą 
kraštą, mokslus, nuosavybes ir ten 
veikusią Skautybę — čia viską nori 
atkurti, perduoti papročius, kalbą, 
tradicijas. Šito uždavinio skatinami, 
jaučiasi dirbą savo tautai. To 
uždavinio praradimas, būtų jiems 
nepakeliamas smūgis.

Jaunesnieji.
Kas jie? Čia gimę daugiausia 

skautiškų šeimų vaikai. Didesni 
realistai negu jų tėvai. Daugiau 
linkę į pasinaudojimą gyvenimo 
teikiamomis gėrybėmis. Tolydžio

• v.s. Česlovas Senkevičius

sudarą angliškai kalbančių lietuvių 
grupę. Į skautybę daugiau žiūri kaip 
į būdą surasti draugų, įdomiai 
praleisti laiką, būti kur nors pri
pažintam ir kitoniškam su keista 
uniforma, nuotykingais žaidimais.

Šitos dvi grupės dirba bendrą 
darbą, turi bendrų reikalų ir užtat 
neišvengiamas jų santykiavimas. Ir 
jis — tas santykiavimas — kiek 
praktika rodo yra geras, įmanomas 
ir labai naudingas ten, kur REIŠKIA

SI, KAD IR NEVIENODU SU
PRATIMU VIENODAS AKTY
VUMAS, kur noras skautauti ir 
vadovauti nėra išblėsęs. Tiek senes
nių, tiek jaunesnių tarpe buvo ir bus 
vadovų, kurie nebeturi tinkamos 
ugnies vadovauti. Su tokiais, kas 
bemėgintų santykiauti, yra vienas 
vargas ir dažnais atvejais — net 
laiko gaišinimas.

Todėl santykiuose labai svarbu:
1) Noras vadovauti ir turėti 

aiškius motyvus — kodėl?
2) Atitikti savo pareigose,
3) Savo darbais įrodyti reikalin

gumą, (esi čia ir čia reikalingas)
4) Pasitikėti kitais, su kuriais 

bendrauji,
5) Būti atviram pasakyti, kad 

vadovauti nebegali.
v.s. Č. Senkevičius
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“...Kaip jūs

įsivaizduojate

skautų

veiklą

ateityje?...99

Naujųjų Metų proga įprasta 
pasvarstyti apie praeitį, dabartį ir 
ateitį. Galvojama, kad kas buvo tai 
buvo, bet ne per vėlu pradėti kitaip.

ŽVILGSNIS RYTOJUN
Dėl to daugiausia žiūrima ateitim 
Kaip galiu pasikeisti? ' Koks bus 
mano Naujiems Metams pasiryži
mas? Ką noriu šiais - metais atlikti? 
Ką man šie metai atneš? Taigi, 
pasinaudokime šia svarstymo nuo
taika pakalbėti ir apie skautų 
organizacijos ateitį.

Kaip jūs -įsivaizduojate skautų 
veiklą ateityje? Berniukų ir mer
gaičių bendrus vienetus? Lietuvių 
kilmės skautai, bet nekalbantys 
lietuviškai? Visai nebeegzistuoja
nčią? Kitaip pertvarkytą? Gal dau
giau dėmesio skiriančią vyresnio 
amžiaus jaunimui? Dar kaip kitaip?

Kaip ilgai iš viso mūsų skautiš
koji veikla galėtų tęstis? Ar mūsų 
vaikai bus lietuviai skautai? (Nors 
manome, kad šis klausimas dar 
labai tolimoje ateityje, mes galime 
nepajusti, kaip greitai jis gali tapti 
labai aktualiu.)

Jei skautų organizacijai reikėtų 
pasirinkti vieną tikslą šiems me
tams, tai koks jis turėtų būti? Kaip 
jis būtų įmanomas įvykdyti? Koks 
bus jūsų vieneto pasiryžimas? Kokie 
pasiryžimai reikalingi skautams as
meniškai?

Ką 1981-ji metai gali skautams 
atnešti ir ką gali sfcautai pasiūlyti 
1981-sįems metams.

GR

ATSILIEPIU Į „SKAUTIŠKOS ŠIENLIGĖS” KLAUSIMUS

Norėčiau pirmiausia atsakyti į 
klausimą apie jauno vadovo didžią
sias problemas. Jų nėra mažai ir, iš 
mano patirties sakyčiau, kad dau
giausia jos kyla iš vienos priežasties 
’— neužtenkamas rūpestis jaunuoju 
vadovu. Dažnai pirmoji proga 
vadovauti atsiranda tik tada, kai 
tunte pritrūksta subrendusių vado
vų. Jaunas skautas yra paskiriamas 
vadovauti draugovei, ar kokioms 
nors pareigoms stovykloje ir tada 
paliekamas likimo valiai J J o
vyresnysis nėbepasirūpina apie gali
mas problemas, kurios ištinka 
jaunesnį vadovą, jam nepadeda, 
nepataria ir dažnai skaudžiai pakri
tikuoja.

Jaunas vadovas norėtų, kad 
vyresnysis būtų kartu su juo, daly
vautų jo darbe ir patartų. Aš 
manau, kad nereikia leisti jaunam 
vadovui „mokytis iš savo klaidų”. 
Ar ne dauguma jauno vadovo 

klaidų padaryta tik todėl, kad jis 
neturėjo patirties? Taip pat reikia 
prisiminti, kad vadovų pareiga yra 
auklėti jaunimą, taip pat ir jaunus 
vadovus.

Kitas svarbus klausimas — 
alkoholis. Apie šj klausimą daugelis 
esame diskutavę. Atsakymas gali 
būti dvejopas: idealistinis ir realisti
nis. Idealistiniai — alkoholis skau- 
tybėje yra ’ nuodėmė. Dešimtas 
įstatas sako, kad skautas yra blaivus 
ir skaistus savo žodžiuose, mintyse 
ir darbuose. Taigi, skautas negeria 
alkoholio, nerūko ir nenaudoja 
narkotikų (išskyrus kavą!), nežiūrį į 
„Playboy”, nesikeikia ir 1.1.

Realistiniai — kol suaugę geria, 
tol gers ir jaunimas. Žmonija su 
alkoholiu yra susipažinusi jau daug 
tūkstančių metų. Jis yra kasdien 
naudojamas. Jaunimas alkoholiu 
pradeda „eksperimentuoti” aukštes
niosiose mokyklose, arba stovyk
lose. Šito bandymo sunku išvengti, 
nors jis kartais gali būti labai 

pavojingas, pavyzdžiui vairuojant 
mašiną.

Aš galvoju, kad vadovas, sutikęs 
išgėrusį jaunuolį stovykloje, turi dvi 
pareigas. Pirmiausia — reikia nu
bausti skautą, kad pasigėrė, antra 
— reikia daug pakalbėti, daug 
patarti. Aš norėčiau skautui patarti 
kaip gerti ir žinoti kada sustoti.

Pagaliau norėčiau pridėti ir 
juoką — anekdotą.

Koks yra skirtumas tarp lietuvio 
ir amerikiečio, kai jie abu nori 
nusižudyti nušokdami nuo John 
Hancock dangoraižio?. Amerikietis 

'šoks tiesiai žemyn, o lietuvis prieš 
šokant dar sustos ant 95 aukšto 
išgerti. Ta pačia tema — yra 
skirtumas tarp airio ir lietuvio, kad 
įsigėręs airis nori muštis, o lietuvis 
nori šokti, dainuoti ir kalbėti.

Tik yra gaila, kad ir „lietuvybė” 
dažnai būna siejama su alkoholiu.

Skautas
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MĄSTYMO DIENA

Kiekvienų metų vasario mėn. 
22-ją dienų, viso pasaulio skautės, 
švenčia MĄSTYMO DIENĄ. Ši 
diena yra parinkta skautybės įkūrė
jo Lord Baden-Powell atminčiai, 
kuri taipogi sutampa su Lord ir 
Lady Baden-Powell gimtadienių 
švente.

Mąstymo diena buvo įvesta po 
Skautų Pasaulinės Konferencijos 
1932 m. Toje konferencijoje, viena 
Belgų skautė pasiūlė, kad Mąstymo 
dieną visų šalių skautės prisimintų 
savo seses kitose pasaulio šalyse su 
meile, didesniu noru suprasti viena 
kitą, plačiau atvertų savo širdis 
draugiškumui jr seseriškumui.

Lady Baden-Powell mums sako: 
„Susimąstymo mintys prasideda 
Naujoje Zelandijoje, nes ten pra-

“S tįsimas tymo 
mintys prasideda 

Naujoje Zelandijoje, 
nes ten
prasideda diena."

sideda diena. Ankstyvą rytmetį, 
grupė Naujosios Zelandijos skaučių 
įkopia į kalną ir pirmiesiems saulės 
spinduliams brėkštant, maldoje, 
meilėje ir susikaupime pasveikina 
gimstančią Vasario 22-ją dieną.”

Ši diena savo dvasia sujungia 
viso pasaulio seseriją. Tas seses, 
kurios jau pasitraukė iš mūsų tarpo, 
ir tas kurios dabar žygiuojame po 
skautiška vėliava širdy atnaujinusi
os savo įžodį: Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

SUSIMĄSTYMO 
DIENOS APEIGOS

Lietuvaitės skautės švęsdamos 
Susimąstymo dieną savo skiltyje, 
kviečia kitą skiltį pas save į svečius. 
Jeigu tunte yra daugiau negu viena 

skaučių draugovė, tuomet kvieči
ame visą daugovę į svečius pas kitą 
draugovę.

Nuotaikai sudaryti iš anksto 
reikia pasirūpinti ir turėti: savo 
padarytus ar pirktinius pasaulinį ir 
Lietuvos žemėlapį, sagučių su gal
vutėmis ant kurių būtų prilipdytos 
vėliavos tų šalių, kuriose veikia 
skaučių organizacijos. Tautinės 
vėliavėlės — Kanados, Egipto, 
Anglijos, Meksikos, Brazilijos, Bel
gijos, Švedijos, Norvegijos, Austra
lijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Nor
vegijos, Graikijos, Italijos, 
Luxemburgo, Naujosios Zelandijos, 
Vokietijos, (Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Vengrijos, Ukrainiečių, Lenki
jos prieš karinės vėliavos.). Dvi 
stalinės vėliavėlės: tautinė ir pasau
lio skaučių. Kiekvienai skautei po 
nedidelę žvakutę ir po nedidelį 
padėklą jai įtvirtinti, pav. pagamin
tą iš muilo, „modelling clay” ar iš 
„foam” plastikos. Aforizmai — 
kilnios mintys, kurias pasirenka 
pačios sesės ką jos tuo metu jaučia.

Skautės susirinkę savo būklę ar 
salėje pakabina abu žemėlapius 
šalia ant stalo pastato vėliavėles 
(spilkutės su mažytėm vėliavėlėm), 
ir žvakutės išdėstytos pusračiu. Dėl 
aiškumo, prie vėliavėlių yra pridėti 
ir kraštų vardai.

Atidarant sueigą skiltininkė ar

“Si diena savo

dvasia

sujungia viso

pasaulio
seseriją.9’

draugininke pasveikina viešnias ir 
visoms primena šios šventės prasmę. 
Tada kviečia viešnias sudainuoti jų 
skilties ar draugovės dainą, po to 
savo dainą sudainuoja ir šeiminin-

“Kiekviena

skautė pasižada

būti darbšti...99

kės. Po to iš eilės eidamos skautės 
paima po vieną vėliavėlę, pasako 
savo mintį ir įsmeigia į žemėlapį kur 
vėliavėlė priklauso. Tuomet einame 
prie Lietuvos žemėlapio ir iš eilės 
kiekviena skautė uždega vieną 
žvakutę, ir pasižada būti darbšti, 
tobulinti lietuvių kalbą, būti draugi
ška . . . Kada visos' žvakutės prie 
Lietuvos žemėlapio dega, sudainuo
jame „LIETUVA BRANGI”.

Vėliau skiltys pasikeičia linkėji
mais, sesė sveikina sesę ir tuo 
užbaigiama oficialioji dalis.

Šeimininkių skiltis kviečia seses 
pasivaišinti prie atitinkamai šiai 
progai išdekoruoto stalo, pav. 
servietėlės gali būti įvertos į žiedą (iš 
popieriaus) padabintą tarptautiniu 
skaučių ženkliuku, ar lėkštės pa
puoštos tautiniais motyvais, pav. 
Olandijai klumpaitės, Meksikai — 
didelės kepurės, Prancūzijai Eifelio 
bokštas ir 1.1.

Po vaišių galima pantomimų 
charakterizuoti įvairių šalių žmonių 
būdingesnius bruožus: pav. Italija 
— kelios skautės valgo „spageti”, 
Anglija — įeria arbatą su pyra
gaičiais ir 1.1. Likusios skautės 
bando atspėti kokia šalis yra vaiz
duojama.

Šioje sueigoje dainuojamos tarp
tautinės dainos ir yra šokami kitų 
kraštų tautiniai šokiai..

Pasikvietus etninių skaučių skiltį 
ar draugovę pas save galima jas 
informuoti ir pamokyti apie Lietuvą 
ir tautinius šokius, o jos gali mus 
pamokyti apie savo kraštą.

v.s. Li(£ Milukienė
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TĖVELIAMS
KAIP SURASTI PUSIAUSVYRĄ?

pusiausvyra — sunkus kūno 
uždavinys kūdikiui ir nelengva 
dvasinė problema suaugusiam. Pak
laustas, koks būtų lietuviškos skau
tuos tikslas, suaugęs tėvas ar vado
vas atsakys — išlaikyti lietuvybę, 
tęsti lietuviškąją skautybę dar daug 
metų. Jeigu siekį išreikštume kitais 
žodžiais — ugdyti lietuvius ir 
lietuviškai skautauti — nereikėtų 
pusiausvyros išlaikyti pastaba, kad 
mūsų skautijos tikslas yra pats 
vaikas ir jaunuolis, o visa organiza
cinė aparatūra veikia tik tam, kad 
jis galėtų užaugti tauriu lietuviu.

Pagrindinis būdas, kaip asmuo 
auklėjamas bet kurioje bendruome
nėje — nuo šeimos iki valstybės — 
yra palaipsniui pasisavinama atsa
komybė. Jaukioje ir mažoje šeimos 
bendruomenėje asmuo tiek subręs
ta, kad net gali sugebėti savąją 
šeimą kurti. O visuomenės plotmėje 
tokį atsakomybėje brendimo dėsnį 
gali paliudyti ir tai, kad visi JAV 
prezidentai užaugo mažuose mieste
liuose, kuriuose jiems buvo sąlygos 
imtis vis didesnių uždavinių, ne
paskęstam beveidėje didmiesčio ma

sėje.
Būdas, kuriuo skautai tampa vis 

labiau atsakingi savoje veikloje, 
vadinamas „skilčių sistema”, bet tai 
nereiškia, kad pagrindinis mažas 
vienetas turi būti 6-8 vaikų skiltis. 
Kur skautų bei skaučių vadovai 
gerai savo užduotį suprato, jau nuo. 
paukštyčių ir vilkiukų amžiaus buvo 
sudaromos sąlygos spręsti ir aps
pręsti to būrelio, o vėliau ir draugo
vės, veiklą, finansus, užsiėmimus. 
Nors vakarų filosofija moko, kad 
žmogus nuo gyvulėlio skiriasi vien 
protavimu, betgi arabų filosofai 
sako, kad žmogus yra gyvis, kuris 
šypsosi, — moderniškiau sakytume, 
kad žmogus yra vienintelis iš žemės 
gyventojų, sugebančių spręsti apie 
save, apie kitus, apie aplinką ir 
ateitį. Prie tokių svarbių nuospren
džių vaiką bei jaunuolį ir ruošia 
skautiškas vienetas ir skautiški 
vadovavimo būdai.

Kitais žodžiais, skautija nėra 
suaugusių organizacija vaikams, bet 
vaikų sąjūdis, kuriam suaugę ir 
suaugusių būriai (vadijos, tarybos) 
talkina. Ar taip galėtų būti? Pažįstu 

draugininką, kurio draugovė išaugo 
iš 17 skautų iki net 103 (turėjo 
suburti dvi draugovės vadijas!) dėl 
to, kad joje pagrindinius dalykus 
sprendė ne už uždarų durų suaugę, 
bet patys vaikai ir jaunuoliai. Kaip 
obuolys netoli medžio krenta, taip 
ir jaunieji neblogiau protauja ir 
sprendžia už suaugusius. Kitais 
žodžiais — leidžiama jauniesiems 
patiems skautauti, užsiimti, veikti, 
užuot kūrus jiems užsiėmimus kaip 
vaikų darželyje ar senoviškesnėje 
mokykloje.

Ar mažoje bendruomenėje — 
šeimoje, skiltyje ar draugovėje — 
skautai ir skautės gali apspręsti kur 
pinigus išleisti, kur ir kaip stovyk
lauti, atostogauti, kaip laisvalaikį 
praleisti, ką studijuoti (ko mokytis), 
ką ir kaip į draugų tarpą priimti? 
Kaip surasti pusiausvyrą tarp suau
gusio tėvo ar vadovo pareigų ir tėvų 
bei vadovų uždavinio — išugdyti 
savarankiškai spręsti sugebantį 
žmogų?

AS

r——-----— ---- SAULĖ

Naktį, kai stovykloj lyja, 
Tamsuma pasaulį ryja. 
Tik pikti .žaibai pešasi, 
Lietus ant stogo taškosi.

Griaustinis prikelia iš miego, 
Šaukia, rėkia, nemyli nieko.
Ir labai vienas pasijunti, 
Iš baimės vietos nerandi.

Staiga visur yra ramiau,
Nors audrų vistiek aš dar bijau, 
Miela, šilta saulelė šviečia. 
Naujai dienelei kviečia.

Ta pati rami saulelė 
Šviečia mums ir Lietuvoj. 
Gaila, kad jos nėra per naktį 
Ir niemiegam jos šviesoj.

Bet kada nors, po daug audrų, 
Vėjai nebedraskys miškų. 
Lietuva bus vėl laisva — 
Saulė švies mums visada.

Rasa Tijunėlytė, 
Kernavės tuntas
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ATSISVEIKINANT

Ar tai ne aš?

Linguoja smilga palei kelią, 
Sakyk, ar tai ne aš?
Karys su slibinu kovoja, 
Sakyk, ar tai ne aš?

Danguj nušvitęs kūnas krenta. 
Sakyk, ar tai ne aš?
Ir rūkas, kurs nakty paslysta, 
Sakyk, ar tai ne aš?

s. Faustas Kirša

1980 m. spalio mėn. 26 d. 
amžinai atsisveikinome su mūsų 
darbščiuoju broliu, vyresniu skauti
ninku Miku.

Mikas Subatis gimė 1917 m. 
gegužės mėn. 13 d. ir savo jaunystę 
praleido Kaune. Čia jis mokėsi 
pradžios mokykloje, gimnazijoje ir 
baigė mechanikos inžineriją Aukšt. 
Technikos mokykloj. Vėliau įstojo į 
Lietuvos karo aviaciją. Atlikęs 
karinę prievolę, dirbo Kaune ir 
Klaipėdoje. Artėjant karo audrai, 
pasitraukė į Vokietiją, dirbo 
braižykloje. Karui praslinkus, apsi
gyveno Dillingene. Įsijungęs į lietu
vių stovyklinį gyvenimą, prisidėjo 
prie lietuvių skautų įsteigimo ir ėjo 
draugininko pareigas. 1946 m. vedė

“.../Wikas labai 

sunkiai dirbo 

anglies 

kasyklose...”

Stefą. Gimus dukrelei Juditai, visi 
išsikelia į Belgiją, kur Mikas labai 
sunkiai dirba anglies kasyklose. Po 
dviejų metų per didelį vargą pavyk
sta iš Belgijos vėl sugrįžti į Vokieti
ją. Įsijungia į Lietuvių Bendruo
menę, kur eina valdybos pirmininko 
pareigas. Augsburge buvo išrinktas 
pabėgėlių Tautybių komiteto pirmi
ninku. Neturėdamas vilčių išemi-

v.s. Mikas Subatis

gruoti į Ameriką, važiuoja su šeima 
į Kolumbiją. Sunki buvo kūrimosi 
pradžia svetimame krašte. Po kurio 
laiko gavo inžinieriaus darbą Cana
da Forst firmoje, kurioje vėliau jau 
buvo administratorium. Tuo metu 
Subačių šeimoje jau buvo trys sūnūs 
ir dvi dukros. 1957 m. persikėlė į 
Ameriką ir pastoviai apsigyveno 
Bostone. Daug dirbdamas, išlaikė 
reikiamus egzaminus ir gavo darbą 
savo specialybėje. Dėl savo darbštu
mo ir sumanumo buvo paskirtas 
darbų vedėju. Vedė darbus statant 
Harvardo chemijos laboratorijas 
University of Massachusetts nau
juose pastatuose.

V.s. Mikas Subatis į LSS įstojo 
1926 metais. 1933 m. stovyklavo 
Palangoje, kai ten lankėsi lordas 
Baden Powellis. Taip pat dalyvavo 
ir 1938 m. II-joj Tautinėj stovykloj, 
Panemunėje. Lietuvių Skautų Są
jungoje jis ėjo draugininko, vyčių 
būrelio globėjo, tuntininko ir rajono 
vado pareigas, pasižymėdamas kaip 
sumanus vadovas, geras administra
torius. Daugiausiai darbo turėjo, 
būdamas 4 metus Kennebunkporto 

pranciškonų gimnazijos Kretingos 
tunto tuntininku, rengdamas skilti- 
ninkų kursus, suvažiavimus, stovyk
las. 1963 m. ruošiant Jubiliejinę 
stovyklą Cape Code, v.s. M. Sub
atis buvo atsakingas už virš 1000 
skautų apgyvendinimą ir maitinimą. 
Jo sumanymu ir pastangomis 1967 
m. buvo suorganizuota skautiškas 
vienetas — „Grandis”, kurios tiks
las buvo padėti Bostono skautų 
tuntui. Matydamas, kad lietuviai 
studentai nebesuranda bendro dar
bo ir pakrinka, jis Brocktone 
suorganizavo tautinių šokių ansam
blį „Sukūrį”, kuris gražiai veikė.

Jaunimu br. Mikas sielojosi visą 
savo gyveįnimą. Net ir sunkiai 
sirgdamas, vis domėjosi skautiška 
veikla ir organizacijos užsimojimais. 
Jo didžiausias rūpestis buvo savo 
vaikų išauklėjimas ir išmokymas.* 
Tai jam pavyko. Visi penki baigė 
aukštąjį mokslą, sukūrė šeimas; visi 
kalba lietuviškai, visi yra skautai. 
Ir, atrodo, kad jau artinosi laikas, 
kada bus galima ramiai savo atsie- 
kimais ir darbu pasidžiaugti. Tačiau 
jau nebuvo kada . . .

Už ilgametę veiklą Lietuvių

“...l/ž ilgametę

veiklą...

apdovanotas...
ordinais...”

Skautų Sąjungoje M. Subatis apdo
vanotas Už Nuopelnus, Lelijos ir 
Padėkos ordinais. Su pagarba 
lenkiame galvas, jį atsisveikindami. 
Tikimės, kad jo darbo vaisiai bus 

i našūs mūsų visų ir Lietuvos ateičiai.
Jo žmonai, v.s. Stefai ir jos 

gražiai šeimai visos Lietuvių Sktfutų 
Sąjungos nuoširdi užuojauta.

v.s. Česlovą^ Kiliulis
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SKAUTININKIŲ ir VYR. SK. ŽIDINIECIŲ 
SUVAŽIAVIMAS „DIENOS - DOVANOS”

Dienos laiko paukštės 
Praskudo pro širdį spinduliais, 
Jos dovanų šviesas pažers Tau, 
Ir dings negrįžtamai!

1. S.
Suvažiavimas įvyko š.m. rugsėjo 

mėn. 27-28 d.d. Cleveland, Ohio 
priemiestyje. Suvažiavimą ruošė 
LSS Skaučių Seserijos skautininkių 
skyriaus vedėja ps. R. Smolinskienė 
ir vyr. skaučių židįniečių skyriaus 
vedėja ps. V. Plepienė. Suvažiavimą 
ir tautodailės parodą priėmė ir 
globojo Skautininkių draugovė 
Clevelande.

Suvažiavimas pradėtas Clevelan-- 
do Skautininkių draugovės sveikini
mu. Sveikino v.s. J. Budrienė, 
įnešta vėliava, prisimintos mirusios, 
himnas, invokacija, v.s. S. Radze
vičiūtės deklamacija J. Aisčio 
„Mano gimtinė”.

Sveikinimo žodį tarė skautinin
kių sk. vedėja ps. R. Smolinskienė 
ir vyr. skaučių židiniečių sk. vedėja 
ps. V. Plepienė.

Suvažiavimą sveikino Vyriausia 
Skautininke v.s. I. Kerelienė ir 
priminė, kad kiekviena diena mums 
atneša dovanų. Taip pat priminė,

“...kiekviena diena

mums atneša

dovana...“

kad skautininke niekuomet nėra 
pasenusi ir visuomet yra labai 
reikalinga lietuviškai skautybei.

Toliau sekė suvažiavimo dova
nos — paskaitos. Pirmoji v.s. J. 
Vaišnio S.J. „Įvairios apraiškos šių 
dienų bažnyčioje”. Tiek daug baž
nyčioje ir per tokį trumpą laiką 
pasikeitimiĮ. Per šimtmečius Baž
nyčia buvo apsiribojusi nuo kitų

„ Dienos- Dovanos ” suvažiavimo
dalyvės. Nuotr. V. Bacevičiaus

religijų. Dabar darosi svarbesnė 
krikščionybė. Praeityje žmogaus 
Santykiai su Dievu buvo labai 
asmeniški, dabar svarbus socialinis 
požiūris. Tam tikslui reformuota 
liturgija. Žmogus privalo ugdyti 
savo sąžinę, ieškoti tiesos. Tam yra 
būtina Bažnyčia. Dažnai klystama 
iš nežinojimo, pasekmėje blogo 
auklėjimo ir dėl kitų priežasčių. Po 
paskaitos kun. J. Vaišnys atsakė į 
klausimus, kurie buvo iš anksto 
pateikti raštu.

Tautodailės paroda — antroji- 
dovana. Atlanto rajono keturios 
seserys: s. A. Bartytė, v.s. R. 
Cesnavičienė, s. M. Kvedarienė ir 
v.s. G. Matonienė atvežė savo 
rankų darbų kraitį: audinių, juostų, 
takelių, lėkščių, keramikos ir iš 
virvių surištų darbelių parodą.

Po parodos sekė v.s.fil. D. 
Eidukienės paskaita „Mes ir lietu
vių kalba šiandien”. Paskaitininke 
pastebėjo, kad tiek šeimoje, tiek 
mokykloje yra sumažėjusi ugdomoji 
įtaka. Aplinka pilna dirbtinių, 
negyvų žodžių. Mūsų gyvenimas 
pilnas reklamos, o žodis sumenko ir 
prarado savo reikšmę dėl jo pertek
liaus. Vaikai lieka neprakalbinti ne 
tik tėvų, bet ir senelių. Todėl ir 
kenčia lietuvių kalba. Išsisklaidžius 

po priemiesčius, toli nuo lietuviškų 
centrų — lietuviškas gyvenimas 
pasidaro neįdomus. Mokslo metus 
pradėjome tik su 1500 mokinių, o 
mokyklinio amžiaus lietuviukų pri

skaičiuota iki 8000. Kiek daug liko 
lietuviškai neprakalbintų vaikų . . .

Paskaitininke siūlė, kad pasidar
ytumėme vyskupo M. Valančiaus 
laikų daraktoriais it eitume į prie
miesčius, mažuose rateliuose moky
tume lietuvių kalbą. Siūlė skautų 
vadovus siųsti į lituanistikos kursus 
Kente, arba vadovams organizuoti 
lietuvių kalbos kursus. Kursų mintis 
buvo priimta visų dalyvių, o kun. 
Vaišnys, kuris juose dėsto lietuvių 
kalbą pareiškė, kad jaunimas tikrai

Dr. A. Malcanaitė-Grinienė
Nuotr. V. Bacevičiaus
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V.s. L. Milukienė atidaro keturių 
sesučių — G. Matonienės, M. 
Kvedarienės, R. Česnavičienės ir A.

daug tuose kursuose išmoksta, bet 
ir j kursus atvyksta savanoriškai.

Ketvirtoji dovana — fil. dr. A. 
Grinienės paskaita „1980 metų 
moteris gyvenimo kryžkelėje”. Sesė 
A. Grinienė tuoj pat visas įtraukė į 
bendrą pokalbį, statė klausimus, 
rūšiavo atsakymus. Visoms išryškė
jo, kad moterys viena kita nepasiti
ki, bet geriau pasitiki vyrais. Mote
ris nėra auklėjama priimti ir 
išreikšti negatyvius jausmus teigia
mai. Toliau paskaitininke kalbėjo 
apie viduriniosios kartos moters 
psichologiją, apie gyvenimo per

svarstymą ir klausimą kas aš esu? 
Paskaita susilaukė gyvų diskusijų ir 
eilės klausimų.

Dr. E. Vaišnienė
Nuotr. V. Bacevičiaus

Bartytės — meno darbų parodą.

Nuotr. B. Bacevičiaus

Literatūros vakaras — penktoji 
dovana. Literatė Nijolė Martinaity
tė supažindino mus su Vinco Krėvės 
stiliumi ir sodžiaus gyventojų pa
saulėžiūra. Antroje dalyje skaitė 
lietuvių poetų eilėraščių ciklą, pava
dintą — gėlės, meilė ir laikas. Tiek 
poeziją, tiek prozą perdavė šiltai, 
natūraliai ir suprantamai.

Po trumpos pertraukėlės sekė 
vakaronė, ją pravedė s.fil. R. Penčy- 
lienė.

Sekmadienį išklausiusios mišias, 
rinkomės dr. E. Vaišnienės paskai
tai: „Ryšys tarp generacijų”. Pas
kaitininke žvelgė į lietuvišką veiklą, 
į lietuvių gyvenimą Lietuvoje ir 
išeivijoje. Lietuvoje gyvenantys lie
tuviai išlaikys tautos tęstinumą, o 
mums reikia lietuvybės, santykių, 
nes norime lietuvybę perduoti savo 
vaikams. Daug dėmesio skiriame 
silpnai lietuviškai kalbantiems, susi
rūpinome, kaip išmokyti skaityti 
nekalbančius, bet esame apleidę 
kalbą gerai mokančius. Čia paskai
tininke davė pavyzdį, kaip ji pati 
stovykloje pratino mažą grupę vaikų 
lietuviškai kalbėti. Siūlė vadovams 
stovyklose įvesti pusvalandžius, 
kurių metu būtų kalbama tik 
lietuviškai. Pvz., sporto, rankdarbių 
metu. Bet vadovas turi būti kartu ir 

mokėti terminus lietuviškai. Siūlė 
statyti sąlygas: nekalbi, nedalyvauji. 
Tada gerai kalbantys turės progą 
kalbą naudoti. Taip pat siūlė 
vadovus siųsti į lituanistikos kursus 
Kente, siūlė skautams ir ateitinin
kams surengti bendrą stovyklą gerai 
lietuviškai mokančiam jaunimui. 
Mes kaip individai turime ryšį su 
Lietuva, mes dalyvaujame tautos 
formavime, mes turime būti ryšinin
kais. Po paskaitos sekė k tįsimai.

Po pertraukėlės Vyriausia Skau
tininke v.s. L Kerelkaė davė 
Skaučių Seserijos apžvalgą, paminė
jo Seserijos darbus, suvažiavimus, 
vadovių mokyklas ir kuts renginius. 
Šiuo metu Skaučių Seserijai prik
lauso 23 vienetai, 8 mišrūs.

Ir paskutinė — aštuntoji dovana
— Gilwellio mokyklos pristatymas, 
v.s. L. Milukienė papasakojo Gil
wellio istoriją, anglų skautininkų 
joje dalyvavusių įspūdžius, s. S. 
Gedgaudienė pristatė pirmąją Gil
wellio mokyklos lietuvių skautinin- 
kių laidą: v.s. I. Kerelienę, v.s. G. 
Matonienę, v.s. L. Milukienę ir s. L. 
Rugienienę ir papasakojo savo 
įspūdžius patirtus kursų metu. s. L. 
Rugienienė plačiau paryškino „ko
dėl mūsų vadovams ši mokykla 
reikalinga?” Ji iškėlė lietuviškame 
skautavime du trūkumus: ideologinį 
ir atitrūkimą nuo skautiško metodo. 
Davė ir pavyzdį, kad jaunesnės 
skautės įžodžio metu gerojo darbe
lio mazgelį kviečiame užrišti ma
mytę, tuo tarpu vienetų vadovės 
tikrina ar atliktas gerasis darbelis, 
bet ne mamytės. Bet ar vienetų 
vadovės tikrina? Jau nuo pat 
skautavimo pradžios mokome: įžo
džiai sau ir gyvenimas sau. Mums 
reikia gerų vadovių, kurios suprastų 
skautišką metodą, turėtų kiekvie
noje sueigoje konkretų tikslą. Gil
wellio mokykla yra puiki proga 
vadovėms pasitobulinti.

Po. trumpo suvažiavimo uždary
mo, po apdovanojimo dovanėlėmis
— mažomis žvakutėmis, dainuoda
mos, juokaudamos ruošėmės namo.

D. E.
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SKAUTIJA PAŠTO 
ŽENKLUOSE

Pašto ženklų rinkimas — filate - 
Jąja'.—- yra viena iš įdomesnių ir 
populiaresnių laisvalaikio praleidi-. 
mo šakų (hobby). Per filatelijų 
galima susipažinti su įvairiais pa
saulio kraštais, jų geografija, istori
ja, menu ir 1.1. Pašto ženklų rinkėjai 
— filatelistai — gali būti mėgėjai, 
profesionalai, specialistai ar biznie
riai pinigams investuoti.

Vieni filatelistai renka kiekvieną 
pašto ženklų, kurį tik gauna ar 
nusiperka. Kadangi nuo pirmo 
pasirodžiusio pašto ženklo iki šių 
dienų yra išleista tūsktančių tūkstarų- 
jčįaf 'pašto ženklų, beveik neįmano
ma sudaryti pilnų viso pasaulio 
pašto ženklų rinkinį. Todėl daugelis 
pašto ženklų rinkėjų apsiriboja 
vieno ar kelių kraštų arba siaures
nės srities ženklų rinkimu. Viena 
tokių sričių (topics) yra pašto 
ženklų tematika: paukščiai, gyvu
liai, gėlės, menas, muzika, transpor
tas, medicina ir pan. Pašto ženklų 
tematika apie skautus, skautijų yra 
labai mėgiama, populiari ir viena iš 
pirmaujančių.

Turbūt nedaug kas iš skautų

"...tematika apie 

skautus, skautijų 

yra labai...

populiari..."

pagalvojo, kad ant mažo, klijais 
padengto, popieriuko — pašto 
ženklo valstybės pagerbia ir pamini 
skautijų, jos istorijų ir su skautais 
susijusius įvykius. Pašto ženklus 
apie skautus išleido virš 180 valsty
bių. Daugumas diktatūrinių kraštų 
skautų sąjūdžio netoleruoja; vietoj 
skautų jie pašto ženkluose pamini 
$avo politinio pobūdžio jaunimo 

organizacijas. Tie pašto ženklai į 
skautiškų tematikų neįeina. Iki 1980 
metų pradžios apie skautijų yra 
išleista virš 1500 pašto ženklų. 
Pašto ženklų istorijoje jokia organi
zacija ar sąjūdis negali prilygti 
skautams pašto ženklų gausumu.

Per Mafekingo apsupimų 1899- 
1900 m. anglai išleido pašto ženklų.

“...apie skautijų 

yra išleista virs 

1500 pašto ženklų...9

Baden Powell pasiūlė tame pašto 
ženkle pavaizduoti jo ryšininkų, 
seržantų Goodyear, visai nepagal
vojęs, kad šis ženklas ateityje bus 
pirmasis skautiškas pašto ženklas, 
nors seržantų Goodyear jis pavadi
no pirmuoju skautu.

Pirmoji valstybė, kuri išleido 
pašto ženklus apie skautus, buvo 
Čekoslovakija. 1918 metais Čekos
lovakijos valdžia, vos atgavusi 
nepriklausomybę, išleido du pašto 
ženklus su įrašu „Post Českych 
Skautu”, nes tuo metu visus oficia
lius valstybės laiškus išnešiodavo 
čpkų jūrų skautai.

Pirmasis skautas buvo pavaiz
duotas 1925 m. Vengrijos išleistoje 
sporto serijoje. Iš aštuonių pašto 
ženklų vienas buvo skirtas skau
tams, vaizduojųs stovyklos palapi
nių fone trimituojantį skautų.

Vėliau 1931 m. Rumunija išleido 
serijų pašto ženklų skautų fondui 
paremti. Vengrija pirmų kartų pašto 
ženkluose paminėjo IV-jų Pasaulio 
Skautų Jamboree, kuri įvyko Go
delio vietovėje, prie Budapešto. V- 
jų Jamboree pagerbė Olandija, 
išleisdama 1937 m. tris pašto ženk
lus. Paminėti II-ąjų Tautinę Stovyk

lų Lietuva išleido 4 pašto ženklus, 
užimdama skautiškų pašto ženklų 
istorijoje iš 180 kraštų penktųjų 
vietų.

Iki 1940 metų pabaigos apie 
skautijų buvo išleista vos 77 pašto 
ženklai. Tame laikotarpyje daugiau
sia ženklų išleido Rumunija. Dau
giau pašto ženklų apie skautus 
pasirodė po II-jo Pasaulinio karo, 
ypač 1957 m., kai skautų sąjūdis 
šventė 50 metų sukaktį.

Išleistuose apie skautus pašto 
ženkluose galima rasti net 12 įvairių 
idėjų ir temų.

1957 metais Pasaulio Skautija 
šventė savo 50 metų įsteigimo 
sukaktį. Tų sukaktį paminėjo 15 
kraštų, išleisdami pašto ženklus. 
Tais pačiais metais buvo minima 
skautų įkūrėjo lordo Baden Powell 
100 metų gimimo sukaktis. Ir 
atskirų kraštų skautų bei skaučių 
įsteigimo sukaktys yra paminimos 
pašto ženkluose.

Pagerbiamos ir paminimos pa
saulinės, jubiliejinės stovyklos, jam
boree; paskirų žemynų, zonų sto
vyklos, taip pat tautinės bei vienos 
paskirties (vyčių, jūrų skautų) sto
vyklos, sųskrydžiai, tarptautinės 
konferencijos, suvažiavimai. Keli 
kraštai (Rumunija, Vengrija) išleido 
pašto ženklus skautų fondams 
paremti. Kai kuriuose išleistuose 
ženkluose pagerbiama skautų tarny
ba.

Temos, vaizdai, motyvai apie 
skautus pašto ženkluose yra įvairūs, 
k.a.: lordo Baden Powell bei Lady 
Baden Powell paveikslai, skautų- 
skaučių ženklai, skautai-skautės 
(pavieniui ar grupėje), įvairių kraštų 
skautų steigėjų ar vadų paveikslai, 
stovyklos laužas, įžodis, saliutas, 
vėliavos pakėlimas, pasaulio skautų 
jamboree ženklai, skautai-skautės 
tautiniuose rūbuose; skautas — 
gamtos draugas, signalizacija, pio-
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Flavijus Bacevičius iŠ Brazilijos, 
stovyklavęs šią vasarą su Chicagos 
skautais. Jo rašinį apie Kalėdas 
Brazilijoje skaitėme gruodžio mėn. 
Skautų Aide.

nerija, pirmoji pagalba, žemėlapių 
skaitymas, iškylavimas, stovykla, 
skautas trimitininkas, kelionės 
ženklų skaitymas, sportas, mankšta, 
stovyklos sargyba; skautų paradas, 
virtuvė, kopimas j kalnus, lėktuvų 
modeliavimas, baidarės, plaustai, 
skautiška draugystė (brotherhood), 
šv. Jurgis ir slibinas bei kitos 
legendos, gamtos vaizdai.

Pasaulinis Skautų Biuras 1972 
m. padarė nutarimą įgyvendinti 
mintį per skautišką filateliją ir tautų 
bendradarbiavimą padidinti lėšų 
telkimą skautiškiems darbams. Val
stybės, kurios planuoja išleisti skau
tiškus pašto ženklus, didesnį tų 
ženklų kiekį skiria Tarptautiniam 
Skautų Biurui nominalia ženklų 
kaina. Pusė tų parduotų ženklų 
pajamų lieka tos valstybės skau
tams, kita pusė padengia susidariu
sias išlaidas, o gautas pelnas tenka 
Tarptautiniam Skautų Biurui, kuris 
savo nuožiūra pinigus paskirsto 
ypatingiems skautų organizaciniams

Stovyklaujame Nebraskoje: L. Toti- 
las, J. Totilas, J. Šarka, S. Radžiū
nas, E. Radžiūnas, A. Radžiūnas, J. 
Pultinevičius, R. Mickevičius, R.

reikalams.
Be pašto ženklų, skautų sąjūdis 

filatelijoje yra paminimas pirmos 
dienos vokais (FDC), specialiems 
įvykiams ar progoms paminėti 
išleidžiamais vokais, atvirukais, 
antpsaudais, lipinukais. Oficialūs 
pašto antspaudai yra labai vertina
mi.

Kaip' buvo minėta, Lietuva buvo 
viena iš pirmųjų, išleidusi 4 pašto 
ženklus paminėti II-ją Tautinę 
Stovyklą A. Panemunėje ir Pažais
lyje. 1938 m. vasarą Kaune įvyko 
pirmoji Lietuvių Sporto Olimpiada, 
kuriai atžymėti buvo išleisti 4 pašto 
ženklai: 5 c+5 c — sportininkas su 
lanku ir strėle, 15 c+5 c — sporti
ninkas su ietimi, 50 c+10 c — šuolis 
į vandenį, 60 c+15 c — estafetės 
bėgikas. Tie patys ženklai buvo 
perspausdinti skautų lelijėle ar 
skaučių rūtele su pagražinimu bei 
įrašu „Tautinė Skautų Stovykla” 
arba „Tautinė Skaučių Stovykla”. 
Pašto ženklai 5 c+5 c ir 60 c+I5 c

Reškevičius, R. A maus kas, M. 
Šarkienė, L. Šarkaitė, A. Šarkaitė, 
G. Reškevičiutė, S. Totilaitė, L 
Praitytė, K. Šarkaitė ir S. Kailio.

buvo skirti,,skautams, o 15 c+5 c ir 
50 c+10 c — skautėms. Olimpiados 
bei Tautinės Stovyklos pašto ženk
lus suprojektavo dail. Jonas Burba, 
jie buvo išleisti 1938 m. liepos 14 d. 
Lietuvos paštas II-joj Tautinėj 
Stovykloj naudojo specialų pašto 
antspaudą. Tokių antspauduotų 
vokų su pašto ženklais II-osios 
Tautinės Stovyklos proga yra ne
daug.

Lietuviškoji skautija savo reikš
mingesnius " įvykius — Tautines, 
Jubiliejines ar kitas stovyklas atžy-. 
mi specialiais vokais, stovyklų 
antspaudais, lipinukais. Jų buvo 
visa eilė. Filatelinės svarbos buvo 
mūsų ženklai VI-sios Taut. Stovyk
los Gilwell Park, Gembrook, Vic., 
Australijoje, 1978.1.2-15 ir Treasure 
Valley, Paxton, Ma., JAV 
1978.8.13-26. Šiose stovyklose, be 
specialių vokų, stovyklos antspaudų 
ir lipinuko, buvo naudojami oficia
lūs pašto antspaudai.

B. B.
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didžioji seimq
* Kanados rajonas, vadovaujamas 
v.s. V. Skrinsko ruošiasi sekančių 
metų rajoninei stovyklai. Ta proga, 
spalio 29 d. įvyko vadovų posėdis 
Toronte.
* Lapkričio 1 d. Toronte susituo
kė skautų-čių vadovai Vida Bara
nauskaitė ir Algis Senkus.
* ps.fil. Kįękfutis Ječius Lituanicos 
tunto skiltininkams pravedė dviejų 
savaičių kursus.
* Lapkričio 8 d. Toronte buvo 
atnašaujamos šv. Mišios už miruį- 
jsiĮus skautus, skautes. Į
* Lapkričio 15 d. Chicagoje v.s. 
kun. A. Saulaitis atnašavo šv. 

Mišias už Mamą — a.a. v.s. O. 
Saulaitienę. Mišiose dalyvavo v.s. 
A. Saulaitis, ps.fil. M. Saulaitytė- 
Stankuvienė su vyru Algiu ir gausus 
būrys skautininkų-kių.
* Lapkričio 15-16 dienomis Chica
goje įvyko „Mūsų Skautybė” kny
gai ruošti komisijos posėdis. Daly
vavo: komisijos pirmininkas v.s. A. 
Samušis, v.s. C. Senkevičius, v.s. A. 
Saulaitis, SJ, s. O. Gešventas, v.s. 
R. Kučienė, Tarybos Pirmininkas 
v.s. Miknaitis ir v.s. A. Namikie- 
nė.
* Lapkričio 16 d. Chicagos 
Skautinink|ų-ių Ramovė suruošė 

pagerbimo sueigą v.s. Vaclovui 
Tallat-Kelpšai jo 80-tojo gimtadie
nio proga.
* Lapkričio 21 d. Skaučių Seseri
jos vadija Jaunimo Centre, Čiurlio
nio galerijoje suruošė ps. Danguolės 
Jurgutienės meno darbų parodą, 
kurią atidarė Vyr. Skautininke v.s. 
I. Kerelienė, o apie meną ir meni
ninkę kalbėjo s. D. Bylaitienė.
* Lapkričio 21 d. Jaunimo Centro 
kavinėje Skaučių Seserijos vadija 
suruošė Balio Gaidžiūno knygos 
„Mano kartos likiminiai metai” 
pristatymą. Vakaronei vadovavo s. 
R. Penčylienė, apie poetą ir vi
suomenininką kalbėjo v.s. N. Kers- 
nauskaitė ir Stasys Santvaras. Du 
eilėraščius paskaitė Indrė Rudaitytė. 
Poetas B. Gaidžiūnas po savo 
žodžio paskaitė kelis naujausius 
eilėraščius, parašytus po knygos 
išleidimo.

30 METŲ
CLEVELANDO SKAUTIJAI

-------------------- Nuotraukos v.s. Vlado Bacevičiaus

Ps. M. Puškorienė ir J. Gudėtias padėjėjai, prie bilietų stalo, 
nuolatiniai Clevelando skautijo.

Vyr. skautės Regina ir Kristiną 
Butkūnaitės iš Detroito atliko me
ninę programą.
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Neringos tunto paukštytės su draugininke D. Belzinskiene.

Vilkiukai atžygiuoja.

Prie vaišių stalo: V. Miškinis, M. 
Žitkus, s. A. Balašaitienė, ,,Dirvos” 
redaktorius V. Gedgaudas, Seserijos 
Vyr. Skautininke v.s. I. Kerelienė, 

kun. G. Kijauskas, SJ, Neringos 
tunto tuntininkė v.s. S. Gedgaudie
nė ir Detroito skautų Baltijos tunto 
tuntininkas s. J. Jurgutis.

Per trisdešimt metų Clevelando 
sesėms ir broliams vadovavę tunti- 
ninkai, tuntininkės, vietininkai: v.s.

kaitė, v.s. J. Budrienė, s. E. Nainie
nė, v.s. A. Petukauskienė, s. A. 
Balašaitienė, s. D. Kižys, s. M.

Šenbėrgienė, v.s. ]/_ Jokubaitisi ps. 
Z. Dučmanas, ps. r. Stoškus, j.v.s. 
V. Petukauskas.

N. Kersnauskaitė, v.s. M. Barniš- Kižiūnė, v.s. A. Muliolienė, v.s. A.

17

17



„SESE SKAUTE!”
Los Angeles PALANGOS tunto 

skaučių neperiodinis leidinys išleis
tas 1980 m. lapkričio 16 d.,v.sl. R. 
Vilkaitės rūpesčiu pasiekė Skautų 
Aido redakcijų.

„SESE SKAUTE!” redagavo ps. 
Birutė Prasauskienė, spausdino v.si. 
Elenutė Vidugirienė, iliustravo psl. 
Vilija Variakojytė, psl. Indrė Lešky- 
tė, pat.sk. Rūta Budrytė ir „Kregž
džių” draugovės paukštytės.

Dvidešimt šešių puslapių švariai 
ir tvarkingai išleistame leidinėlyje 
telpa Palangos tunto vadovybės 
sąrašas, tuntininkės ps. D. Jusionie- 
nės žodis, tunto veiklos, stovyklų 
apybraižos, skaučių ir paukštyčių 
rašiniai, apie brolių „Kalniškių” 
tunto veiklą rašo J. Bužėnas, apie 
San Francisco skautus-es rašo L. 

1 Novickytė, sesė Lionė moko kaip 
daryti šiaudinukus, apie Gintaro 
mokyklą rašo v. si. Audronė Bužė- 
naitė.

„SESE SKAUTE!” 
puslapiuose

. . . Mūsų Tėvynę sudaro ne tik 
žemė, vieta, kuri vadinasi Lietuva, 
bet ir žmonės — tauta, kurios 
dalimi ir mes visos esame, išreikšti 
savo meilę Tėvynei yra daug būdų: 
vienas iš jų tai kalbėti lietuviškai. 
Mūsų tauta yra maža ir kiekvienas 
narys yra brangus. Todėl, sesės, 
kitas būdas išreikšti savo meilę 
Tėvynei — mylėti viena kitą, mylėti 
kitą sesę lietuvaitę.

v.S.fil. 1. Vilkienė

Antroji savaitė „Juozo Milvy
do” stovykloje prasidėjo su nauju 
būriu veidų. Atvyko stovyklauti 
paukštytės ir vilkiukai. Skaučių 
„Tėvynės meilės” pastovyklėje virši
ninkės pareigas perėmė tuntininkė 
ps. D. Jusionienė.

. . . Vieną vakarą po laužo, kai 
visos šeimininkės ir svečiai buvo 
išėję iš rajono, visi jaunesnieji jau 
miegojo ir buvo tyla, skautės sėdėjo 

prie laužo ir tyliai dainavo. Buvo 
susimąstymo vakaras. Staiga atėjo 
stovyklos viršininkė sesė Daiva 
Jusionienė, griežtu balsu iššaukė 
vadoves ir keletą sesių. Už kelių 
minučių vadovės sugrįžo labai 
susirūpinusios — atrodė, kad kas 
nors negera buvo įvykę. Skautėms 
buvo pranešta grįžti į palapines, ten 
ramiai skiltimis sėdėti ir laukti 
žinių. Ar jūs galite suprasti, kaip 
skautės jautėsi? Išsigandusios, su- 
mišusios — kas atsitiko, kas dabar 
bus?

Prasidėjo žaidimas.
Skautės buvo iššauktos po dvi iš 

palapinių ir suskirstytos į tris 
grupes: „partizanai” — jos turėjo 
aikštėje iškelti vėliavą, „išvykusios 
Vokietijon” — jos turėjo padėti 
„partizanams” ir „Laisvoji Lietuva” 
— tai jauniausios sesės. Jos turėjo 
likti palapinėse ir slėpti „partiza
nus”. Prityrusių skautų.. „Lokių” 
pastovyklės broliai vaidino rusus ir 
rėkė visokius nesuprantamus žodži
us. Jie, apsirengę kaip kareiviai, 
įvažiavo į rajoną mašina, kuri buvo 
išdekoruota kaip tankas. Pagavę 
skautę, sodino į mašiną vežti ją į 
Sibirą . . .

Šis žaidimas parodė jaunimui 
mažą dalį tų išgyvenimų, kuriuos 
turėjo mūsų tėvai ir seneliai.

BUDĖ J I MAS

Mes budėjome nuo pirmos iki 
ketvirtos valandos ryto. Buvo labai 
šalta, tai apsisiautėm kaldromis. 
Mes tyliai kalbėjomės ir girdėjome 
staugiant laukimus šunis — 
„coyotes”. Jie skambėjo taip kaip 
žmonės, kai kalbasi baliaus metu.

Undinė Mulokaitė ir 
Viltis Janutaitė

VAIDILUČIŲ IŠKYLA

Iš stovyklos išžygiavome prieš 
pietus. Ėjom siauru takeliu. Prie 
upelio sustojom pailsėti. Pagaliau 
atsiradome Tanglewood — susipy
nusių medžių miške. Buvo šešta 
valanda vakaro.

Visos rinkome laužui malkas ir 
išsikepėm vakarienei mėsos su 
daržovėmis. Po vakarienės sesė 
Alma Stočkienė mums paaiškino, 
kaip valyti ir saugoti dantis. Tada 
išsikepėm „banana boats” — bana
nų laivus? Prie laužo kalbėjomės iki 
vienuoliktos valandos.

Sulindusios į miegmaišius dar 
kalbėjomės. Kai jau buvome beveik 
užmigusios, broliai Dobilas, Julius 
ir Saulius atvažiavo mus pasaugoti.

Atsikėlėm pusė aštuonių iš ryto, 
devintą pradėjome žygiuoti atgal į 
stovyklą, kurią pasiekėm apie vie
nuoliktą valandą.

Audra Dabšytė, 
Vida Čekanauskaitė,

Daina Janutaitė ir 
Aida Šiukštaitė.

LAIŠKAS IŠ
SAN FRANCISCO

Šią vasarą San Francisco apylin
kės skautai apkeliavo daug vietų. 
Mudvi su Daina Janutaite po 
Tautinių Šokių šventės dalyvavome 
Rako skautų ir skaučių stovykloje, 
Michigane. Ten buvo daug daugiau 
skaučių negu Los Angeles stovyk
loje, nes Chicagoje yra trys skaučių 
ir vienas skautų tuntas. Mums Rakė 
labai patiko, suradome daug naujų 
draugių. Jų visos stovyklavietės yra 
labai gražios, nors ten ir daug uodų. 
Aš ten daviau vyresnės skautės, o 
Daina — prityrusios skautės įžodį.

Po Rako stovyklos su kitom 
skautėm iš Chicągos nuskridome į 
Gintaro Vadovių Mokyklą Kana
doje.

Rugpiūčio mėn. D. Novickis, B. 
Novickytė, D. Janutaitė ir V. 
Janutaitė nuvažiavo į Los Angeles 
skautų Rambyno stovyklavietę prie 
Big Bear. Jiems šių metų stovykla 
labai patiko. Atrodo, kad sugrįžę iš 
Ąžuolo ir Gintaro mokyklų vadovai 
atsivežė daug įdomių minčių.

Nors mes esame tik penki 
skautai ir skautės San Francisce, 
bet šią vasarą daug keliavome ir. 
daug išmokome.

Liūdytė Novickytė,
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NERIJOS TUNTO „JUODKRANTĖS” STOVYKLA

KAI AŠ BUVAU VIENOS 
DIENOS VIRŠININKĖ

Skautų stovykloje, Rakė, viena 
stovyklos diena yra savivaldos 
diena. Iš vakaro visos skautės renka 
tai dienai naują vadovybę. Balsavi
mo lapeliuose surašome vardus ir 
pareigas. Baigus balsuoti vadovės 
suskaičiuoja balsus ir vėliavų nulei
dimo metu praneša rezultatus.

— Vėliavų nuleidimas! — su,- 
sįkambo komendantės žodžiai. Visos 
uniformuotos nubėgome prie laivo 
denio. Stovyklos komendante Lyda 
perskaitė pranešimą, kad savivaldos 
dienos viršininke išrinkta Aleksan
dra Gražytė. Skautės — mano 
draugės — mane išrinko! Buvau 
labai laiminga.

Kai atsikėliau kitą rytą, tuoj 
atsiminiau — aš šiandien viršininkė! 
Savivaldos dienos komendante Dai
na jau švilpė stovyklai keltis. Greitai

„Juodkrantės" stovyklos viršininkė 
g. v. v. D. Bartkienė.

Nuotr. J. Tamulaičio

nusiprausiau ir su adjutante Lisa 
Bartkute nuėjome inspekcijai. Buvo 
smagu žinant, kad galėsime duoti 
kiekvienai palapinei taškus ir pa|- 

skirti gatbės gairelę. Sporto vadovė 
Erika pravedė rytinę mankštą, nors 

kai kurios sesės dar nebuvo pilnai 
pabudusios.

Vėliavų pakėlimas. Su savival
dos dienos vadovybe stovėjau vado
vių vietoje, o sesės Bartkienė, 
Kunstmanienė ir Gražienė kėlė 
vėliavas. Pavalgiusios pusryčius, 
mudvi su Lisa ruošėme raportus 
vėliavų nuleidimui, budinčios sesės 
plovė indus, valė prausyklas, tvarkė 
rajoną, o kitos sesės darė rankdar
bius, skaitė, rašė laiškus.

A įžygiuoja „ Juodkrantės ” jureivės!
Nuotr. J. Tamulaičio

Po pietų nuėjome prie ežero. 
Ten maudėmės, žaidėm ir plaukio
jom laiveliais. Tą dieną gintarės 
ruošė jūrų skautams „spaghetti” 
vakarienę, o mūsų tikrosios šeimi
ninkės ilsėjosi. Sugrjžusios visos 
skautės apsirengė išeiginėmis uni
formomis ir ėjo vakarieniauti. Gin
tarės gražiai sutvarkė valgyklą; 
stalus uždengė staltiesėm ir papuošė 
Rako miško gėlėmis. Mes su bro
liais linksmai ir skaniai pasivaiši
nome.

Stovyklų lankymo metu susiti
kau su Aušros Vartų savivaldos 
dienos viršininke Nida Bichneviči- 
ute. Mudvi pasivaikščiojom ir pasi
kalbėjom. Greit atėjo laikas ruoštis

Rašinėlio apie ,,Juodkrantės” sto
vyklą autorė — jūrų skautė Alek
sandra Gražytė laiko vėliavą tunto 
sueigoje. Kitos sesės iš k. L. 
Bartkutė, R. Grigaliūnaitė, R. 
Narbutienė, V. Vizgirdaitė, V. 
Bartkutė ir A. Eitutytė.

Nuotr. J. Tamulaičio

vėliavų nuleidimui. Aš turėjau 
sugalvoti ką sakysiu, kai man reikės 
kalbėti visoms sesėms.

— Vėliavų nuleidimas! — sušu
ko komendante Daina. Greit visos 
sesės išsirikiavo paskutinį kartą toj 
pusėj, kur paprastai vadovybė stovi. 
Aš visoms sesėms padėkojau, kad 
mane išrinko būti šios dienos 
viršininke. Padėkojau tikrajai virši
ninkei sesei Bartkienei, kad mums 
leido turėti savivaldos dieną, o sesei 
Kunstmanienei už patarimus dienos 
programai. Padėkojau ir savo vado
vėms, kurios su manimi pravedė 
šios dienos užsiėmimus. Prie aukuro 
visos pasimeldėme ir sugiedojom 
„Sutelk mus, Viešpatie, būrin”. 
Tada skubėjome apsivilkti šiltais 
drabužiais ir, pavalgiusios nakti
piečius, išžygiavome į laužą. Visos 
uždainavom „Atsimeni, kaip mes 
linksmai stovyklavom . . .” Tikrai 
aš niekada nepamiršiu tos dienos, 
kai buvau išrinkta „Juodkrantės” 
stovyklos viršininke.

Aleksandra Gražytė, 
Nerijos tuntas, Chicaga
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PAUKŠTYTES IR VILKIUKAI TARP 
KENGŪRŲ IR PAPŪGŲ

Vieną rytmetį prie Cotter Re
serve susirinko energingas paukš
tyčių ir vilkiukų būrys dviejų dienų 
iškylai į Brindabellos kalnus. Buvo 
penkios paukštytės, šeši vilkiukai, 
dvi vyresnės sesės, du skautai vyčiai 
ir vienas savanoris tėvelis.

Dviem mašinom nuvažiavome į 
mišką ir linksmi pradėjome mūsų 
žygį- Takas buvo akmenuotas, 
apaugęs tankiais krūmais. Greitai 
pavargome. Pakeliavę pusantro 
kilometro nutarėme, kad jau laikas 
pietums ir rimtam posėdžiui. Susto
jome prie upelio papietauti, pailsėti. 
Ką toliau daryti? Upe toliau sekti 
nebeįmanoma, stovyklavietę turim 
pasiekti vakarui, o grįžti . . . nei šis, 
nei tas. Nutarėm, kad geriausias 
būdas bus kilti į kalną, nusileisti į 
pakalnę, pereiti vėl per upę, susiras
ti miško taką ir juo toliau žygiuoti. 
Taip ir padarėme. Užlipom į kalną, 
nuriedėjom į pakalnę; mūsų tunti- 
ninkas, būdamas labai praktiškas 
žmogus, nutarė panaudoti savo 
kuprinę vietoje rogučių ir taip 
nuslydo nuo kalno. Deja, kuprinė 
neatlaikė ir mes turėjome surankioti 
jos dalis. Upę perėjome visi sausi 
išskyrus mūsų vadą. Jis, perspėda
mas jaunimą apie gresiančius pavo
jus, pats sušlapo iki kelių.

Pagaliau pasiekėm miško takelį. 

Nuotaika pakilo. Žengėm toliau 
stebėdami šokinėjančias kengūras ir 
skrajojančias papūgas. Numatytoj 
stovyklavietėj atsiradome pavakary. 
Tuoj pradėjome statyti palapines, 
nes pradėjo grasinti lietutis. Baigus 
įsiruošti, pradėjo lyti. Jaunimui 
buvo gera proga mokytis iš vadovų 
klaidų. Turėjome remontuoti pala
pines per lietų, o paukštytės ir 
vilkiukai vadovų palapinėje gamino 
šiltą vakarienę.

Vakare nurimo lietus. Prie laužo 
padainavę, pasiruošėm nakčiai. 
Tyla. Prie laužo dar sėdi vadovai ir 
džiovina jaunimo drabužius. Staiga 
išgirstam kažką staugiant,- šaukiant 
iš niūrios miško gilumos. Ką daryti? 
Nutarėm šaukti. Sutikom vieną 
kartą — grįžta aidas; antrą kartą vėl 
grįžta aidas. Gal kokia baidyklė 
mūsų ieško — pagalvojom. Vienbal
siai nutarėm, kad iškylos vadovas 
turi eiti ir surasti tą miško aidą 
girioj . . . Pasiėmęs žibintuvą, jis ir 
nužygiavo upės link. Po gero 
pusvalandžio grįžta, vėl sušlapęs iki 
kelių ir kartu su juo ateina pavė
lavęs ir paklydęs skautas vytis ir 
vilkiukas. Vilkiukas tuojau prisijun
gė prie jau miegančių iškylautojų, o 
mūsų vienišas vytis nutarė grįžti 
namo į minkštą lovą, mus palikda
mas nakvoti ant kietos, šaltos 

žemės. Ką gi darysi. Surinkom jau 
išdžiuvusius jaunimo drabužius, 
sudėjome į palapinę ir pasiruošėm 
nakčiai. Bemiegant išgirdome baisų 
riksmą. Žiūrim — ogi mūsų tunti- 
ninkas su savo sidabriniu mieg
maišiu jau pusiaukely į upę. Puolėm 
gelbėti. Pagavome beriedantį jau 
prie upės kranto. Paaiškėjo, kad 
miegmaišis buvo ant plastikos — tai 
kaip rogutės ant ledo ir nučiuožė 
žemyn . . . Rytą pabudę, girdime 
mūsų paukštytes linksmai čiulbant, 
bet iš lovų nelipa: sako — vadovai 
džiovina jų kelnes.

Pavalgę pusryčius, sutvarkėme 
palapines ir pasiruošėm tolimesni
am žygiui. Belipant į kalną, žiūrim, 
kad ir vėl mus vejasi tas paklydęs 
skautas vytis. Nejaugi jis vakar 
namų nesurado? Bet jis mums 
paaiškino, kad tėveliai Canberroje 
susirūpinę, ar mes - nesušlapę, nes 
mieste visą naktį labai smarkiai lijo. 
Kelionė po to buvo lengva. Takai 
pušynuose lygūs, jaunimas, per 
naktį gerai išmiegoję, smagiai žygia
vo pirmyn. Vidurdienį sustojome 
pavalgyti ir pažaisti. Po valandėlės 
pasileidom risčia nuo kalniuko į 
sutartą susirinkimo vietą. Vadovai 
puolėme pavargę ant žemės pailsėti, 
o jaunimėlis krykštė, žaidė.

Dalyvis

GEROJO DARBELIO PAVYZDYS
Plačiojoj spaudoj dažnai tenka 

matyti įvairius juokus apie skautų 
atliekamus „gerus darbelius” — 
tempiant senutę per gatvę ir pa
našiai. Lietuvių Skautų Sąjungoje 
skiltys, draugovės, būreliai turi 
kitokį gerojo darbelio supratimą. 
Pas mus gerasis darbelis nėra 
paliktas vien gatvei, reklamai, ar 
Kalėdų sezonui. Lapkričio mėn. 
daugelis vietovių pasistengia pra
linksminti mūsų senuosius buvusius 
karius, Vasario 16 d. proga ne viena
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draugovė atsisakė savo malonumo' 
ir pasiuntė auką tautiniam reikalui. 
Skautų Aidas irgi gauna gerojo 
darbelio aukas. Bet kai gerojo 
darbelio gražų pavyzdį pamatome 
asmeniškame žmogaus gyvenime — 
vyresniems vadovams būna ypatin
gai malonu.

LSB Vyr. Skautininko Pavaduo
tojas v.s. K. Matonis Skautų Aidui 
atsiuntė malonią žinią apie vieną iš 
buvusių New Jersey - „Šarūno” 
draugovės skautų.

Ričardas Rogers, kuriam dabar 
yra 21 m. amžiaus, Nutley, N.J. ėjo 
pro banką ir netoli autobuso stote
lės krūmuose pastebėjo tris žalius 
maišiukus. Pargabenęs juos namo, 
rado 420,000 dol. čekiais ir 8,300 
dol. grynais pinigais. Tuos pinigus 
Hoffman-La Roche bendrovė buvo 
pasiuntusi į banką per Amrored 
Car, Inc. pareigūnus; Ričardas tuos 
pinigus tuojau sugražino Hoffman- 
La Roche bendrovei, kurios savi
ninkai buvo jam labai dėkingi.

20



SKAUTŲ AIDO 
ANKETA

1980 pavasarį organizuojant 
naujojo SKAUTŲ AIDO kolektyvo 
darbus bei pobūdį, daug dėmesio 
kreipta į žurnalo turinį ir jo tikslą 
mūsų Sąjungoje. Tuo reikalu, su 
LSS Tarybos Pirmininko talka, 
gegužės mėnesį išleidome anketą, 
kurią LSS Tarybos posėdžių bei 
vadovų suvažiavimo Čikagoje metu, 
tiesiogiai į rankas, o taip pat ir 
pašto keliu, paskleidėme viso apie 
200 egzempliorių.

Dabar gi spausdiname anketos 
atsakymų santrauką, kai kurias 
išvadas bei komentarus.

Anketą grąžino 30 asmenų, iš jų 
du LSS vadovybės organų nariai. 
Vadovaujantis amerikiečių viešosios 
opinijos tyrinėtojų patirtimi, 15% 
sugrįžusių atsakymų yra labai geras 
nuošimtis. Mums gi, broliškoj 
organizacijoj susibūrusiems ir

spausdiname

...kai kurias

išvadas bei

komentarus..."

daugeliui dar savomis rankomis 
anketą pasiėmusiems, toks nuošim
tis neatrodo ypatingai geras. Iš kitos 
pusės tai gal parodo, kad sprendžia- 
tae rimtą ir sunkų uždavinį, kurio 

išnarpliojimui tik 15% dalyvių tegali 
prisidėti. Vis dėl to ne pinigų, o 
nuomonės ir patarimo buvo prašy
ta.

Gautieji atsakymai yra įdomūs 
bei svarbūs visam žurnalo kolekty
vui, pradedant leidėju ir baigiant 
spaustuve. Jie susumuoti dviejose 
lentelėse ir pastabų santraukoje. 
Pažiūrėkime:

Iš pirmosios lentelės matyti, kad 
atsiliepė trys LSS rajonai, kad 

daugiau kaip pusė atsiliepusiųjų 
buvo virš 30 metų amžiaus.

Žurnalą liečiantieji pasisakymai 
telpa antroje lentelėje. Čia didelė 
dalis teigia, kad žurnalas būtų 
skiriamas skautybe besidominčiai 
visuomenei (Nr: 3), ypač LSS 
jaunimui (Nr. 5), kad būtų iliustruo
tas (Nr. 6), leidžiamas tik lietuvių 
kalba (Nr. 7). Didelė reikšmė 
skiriama gerai spaudos technikai ir 
kalbiniam tobulumui (Nr. 9, 10).

Medžiagos parinkime nuomonės 
jau daugiau įvairuoja: praktiškoji 
skautybė, tautinis auklėjimas, LSS 
veiklos aprašymai, stovyklų repor
tažai, jaunųjų literatūra yra labai 
pageidaujama. Daugelis pąsisakė už 
specialių numerių ruošimą ir už 
atskirų skyrių tęsimą. Atrodo, kad 
žurnalas turėtų būti taikomas 13-20, 
na gal iki 25 metų kartai; taip 
galvoja didelė dauguma, tačiau tos 
amžiaus grupės atstovų buvo tik 12, 
gi pirmoje lentelėje akcentuotas 
leidimas jaunimui. Nors daugelis 
taip pat pasisako už praktiškosios 
skautybės ir skautamokslio straips
nius, tačiau klausime Nr. 16 žurna
las ryškiausiai apibudintas ryšių 
palaikymo priemone, bet ne in
strukcinės medžiagos šaltiniu. Čia 
jau yra galvosūkis, ar ne?

Nėra kalbos, kad anketa visam 
SKAUTŲ AIDO kolektyvui bus 
naudinga. Jos kai kuriuos klausi
mus gal reikės pakartoti 1981 m. 
LSS Suvažiavime. Juk čia svarbus 
reikalas, gi iš Suvažiavimo reikia, 
tikėtis ir daugiau atsakymų. Su
prantama, kad visų rekomendacijų 
įvykdyti negalėsime, tačiau jau 
dabar daug aiškiau, kuria linkme 
pradėti eiti. Pvz., reikia nedelsiant 
pradėti galvoti apie kelis specialius 
numerius 1981 m.; reikia didesnio 
dėmesio geresnei spaudos technikai 
bei turinio kalbai, nes pirmasis 
naujojo kolektyvo numeris, išėjęs 

rugsėjo mėn., šioje ir keliose srityse 
dar šlubavo. Reikia skautamokslio, 
kronikos ir reportažų, reikia dabar
tinės veiklos nuotraukų. Kai ku
riems šiems sumanymams įvykdyti 
reikės didesnės bendradarbių talkos 
ar papildymų, pakeitimų kolektyve.

Čia, tur būt, buvo pirmoji 
istorijoje SKAUTŲ AIDO anketa 
skaitytojams. Bandėme patirti Są
jungos nuomonę, nes nenorime, kad 
į SKAUTŲ AIDĄ ir ateityje būtų 
žiūrima, kaip į išmaldos prašantį 
vargdienį. Žurnalas privalo turėti

“...norime, kad 

ir ateityje

į Skautą Aidą

būtą iiūrima..."

aiškų tikslą, funkciją Sąjungoje, jiš 
turi mūsų skautybei tarnauti, o 
nebūti palaikomas tik todėl, kad 
tokia esanti tradicija, taip praeityje 
buvo daroma ir t.t.

Žurnalas turi būti leidžiamas 
skaitytojui, bet ne skaitytojas, au
kos dvasioje, gaudomas žurnalui. 
Žurnalas, kaip minėjo Redaktorė 
š.m. rugsėjo mėnesio numeryje, yra 
Sąjungos institucija, su pareiga 
lietuviškajai skautybei, lietuviui 
skaitytojui.

SKAUTŲ AIDO turinio, techniš
kų priemonių, kolektyvo, skaityto

jų nuomonių bei kitomis anketos 
temomis dar pakalbėsime ateityje. 
Šiuo kartu skautiškas ačiū už 30 
atsakymų — padaryta gera pradžia!

A. Dundzila
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I. ANKETOS DALYVIAI

GYVENA Atlanto r.

1

Vidurio r.

24

Ramiojo

5

vand. r. Kitur Viso atsakymų

0 30

PADĖTIS Vadovas
(Gali susidėti daugiau kaip 30)

18

Skautas

10

Tėvelis

11

AMŽIUS Iki 15 m. Iki 20 m. Iki 30 m. Virš 30 m. Neatsakė Viso

1 5 6 16 2 30

SKAITO LIETUVIŠKŲ 
LAIKRAŠČIŲ

Nei vieno 1

3

— 3

21

4 — 6

4

7 ar daugiau

5

Viso

30

SKAITO
GYVENAMOJO KRAŠTO 
LAIKRAŠČIŲ

Nei vieno 1

0

— 3

19

4 — 6

6

7 ar daugiau

5

Viso

30

1979 m.
PERSKAITĖ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ

Nei vienos 1

7

— 3

13

4 — 6

3

7 ar daugiau

7

Viso

30

1979 m. PERSKAITĖ 
Gyv. KRAŠTO 
KALBA KNYGŲ

Nei vienos 1

6

— 3

7

4 — 6

4

7 ar daugiau

13

Viso

30

DIRBA, DALYVAUJA LSS Taip Ne Viso

26 4 30

LITUANISTINĖ MOKYKLA: Lanko-ė Ne Neatitinka Viso

13 1 76 30

II. APIE SKAUTŲ AIDĄ

Visi Skautų Aido numeriai turėtų 
būti maždaug vienodo pobūdžio Gali būti specialių numerių

3 22

22
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SKAUTŲ AIDAS — TAIP NE NESVARBU NEATSAKĖ VISO

Skiriamas visų pirma LSS nariams—^ 
Skiriamas skautybę besidominčiai

15 4 1 10 30

visuomenei 20 5 1 4 30
Skiriamas LSS vadovams 17 9 2 2 30
Skiriamas -LSS jaunimui 29 1 0 0 30 ■'
Iliustruotas______________________ 29 0 1 0 30 j
Leidžiamas tik lietuvių kalba_______
Leidžiamas gera spaudos darbo

21 5 1 3 30

technika__________ _______________
Leidžiamas kalbiniu atžvilgiu kruo-

25 2 0 3 3 U

pščiai paruoštas 23 2 1 4 30
i

SKAUTŲ AIDE — NE NESVARBU NEATSAKE VISO

Telpa tik nauja medžiaga__________
Telpa medžiaga apie: 
praktišką skautybę 
bendrąjį skautamoksli 
tautinį auklėjimą___________ ______
lietuvių kalbos lavinimą
LSS veiklą______________________
stovyklas ________________________
literatūra — jaunųjų bandymai 
literatūra — visų bandymai 
k ro n i ka___________________ _____
j u m o ra s_______________________ _
rėmėjų, aukotojų pavardės 
apmokami skelbimai, sveikinimai___
galvosūkiai—______ _______________
skaitytojų laiškai

4 11
LABAI SVARBU

23
17
23
15
22
26
22

6
18
16

4
3

12
19

8
ŠlAIP~SAŪ

6
13

7
14

4
4
8

19
11
13
17
17
17
10

- NESVARBU 
' 1 

0 
0 
0 
4 
0 
0 
5 
2 
1 
7 
7 
1 
1

_1_3L 
NEŽINAU 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
3 
0 
0

Kurioms amžiaus grupėms žurnalas 10 13 16 20 30 40 metų amžiaus
taikytinas

17 23 26 2? 14 13

Kas yra Skautų Aidas?
3 — LSS oficiozas
15 — Narių lavinimo priemonės
22 — Ryšių palaikymo priemonė 
plačiąja prasme
18 — Mūsų pačių veidrodis spau
doje
1 — Neatsakė
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SKAUTŲ AIDAS
6346 South Washtenaw Avenue 

Chicago, Illinois 60629 
USA

ALp(LKA)3083
1981, Nr.l

PAŠTO DEZUTE
* Švęsdami skautiškos veiklos Clevelande 30 metų 
sukaktį, su pasididžiavimu sveikiname SKAUTŲ 
AIDĄ, pastoviai ir nesvyruojančiai tiesiantį skautiškas 
gaires.

Tebūnie dosnus praeinąs laikas Jums — brandžia 
talka ir užtikrinta sėkmė. Padėkite ir toliau mums būti 
geresniais skautais!

Budime!
Clevelando Skautija

* Valio! Valio! Valio!
Skautų Aidas, skirtas spalio mėnesiui, atėjo spalio 

mėnesį! Linkiu daug sėkmės tęsti ir toliau nevėluojanĮ- 
čias laidas!

Budžiu ir Tarnauju! 
p.s.v.s. Romualdas Povilaitis

* Atšventęs savo amžiaus 75 metų „jaunatvės” sezoną, 
senatvėje noriu prisiminti gražias skautavimo dienas. 
Tad ir kviečiu į talką Skautų Aidą.

Budžiu!
Antanas Norus 

Detroit
* Ilgiausių Metų broliui Antanui!

Red.
* Šiais metais esu Philadelphijos skaučių vieneto 
korespondentė. Aš stengsiuosi apie mūsų veiklą 
parašyti Skautų Aidui.

Birutė Šnipaitė
* LSS Europos rajono vadovai, vadovės, sesės ir 
broliai, metinių švenčių proga, Skautų Aido redakcijai, 
administracijai, sesėms ir broliams skaitytojams siunčia>-

me širdingiausius sveikinimus ir linkėjimus.
JAV gyvenantiems vadovams, vadovėms ir plačiajai 

visuomenei į Europą užsakantiems Skautų Aidą, 
tariame nuoširdų, skautišką AČIŪ!

Su padėka ir skautišką meile liekame budėdami 
Dievui, Tėvynei, Artimui.

v.s. J. Maslauskas 
LSB Europos rajono vadeiva

* Gerojo darbelio nuotaikoje, „Birutės” d -vės sueigoje 
surinkome auką Skautų Aidui. Kadangi sesėms nebuvo 
pranešta iš anksto — jos paaukojo viską, kiek turėjo 
kišenėse. Nors tai nėra daug, bet viskas iš širdies.

Budžiu!
v.sl. Ramona Žygaitė, 

Aušros Vartų tunto, 
„Birutės” d-vės d-kė.

* Praėjusio lapkričio S. A. numeryje pastebėta keletas 
smulkmenėlių, kurias norėčiau paryškinti, patikslinti.

Žurnalo paraštės įvardintų minėtinų datų skiltyje 

primenama lapkričio pirmoji — LSS 62-sis gimtadienis. 
Iš tikrųjų tai yra lietuvių skautų įsikūrimo data, žyminti 
v.s. P. Jurgėlos (anuomet Jurgelevičiaus) Vilniuje 
įsteigtą pirmą Lietuvoje liet, skautišką vienetą — mišrią 
skiltį, bet ne LSS įkūrimą.

Vienetams plečiantis, nutarta steigti draugiją skautiš 
kam sąjūdžiui remti. Taip atsirado Lietuvos Skautų 

Paspirties draugija, kurios prku išrinktas dr. J. Alekna. 
Kaip iš savosios praeities žinome, vėlesnėje organizaci
nėje raidoje susiformavo ir LSS, principe savo sandara 
ir šiandien veikianti panašiuose rėmuose.

Šia proga prisimintinas 1974 m. rudenį Toronte 
įvykusiame Tarybos posėdyje priimto nutarimo 13 
paragrafas: „Priimant dėmesin, kad pirmo skautų 
vieneto steigėjas LSS Tarybos buvo pagerbtas Pirmūno 
vardu ir pirmasis Lietuvos skautų vyriausias skautinin
kas — Garbės Skautininko vardu, nutarta v.s. dr. Jurgį 
Alekną laikyti Lietuvos skautų centrinės organizacijos 
pradininku”.

* * *

Knygos „Akademinis Skautų Sąjūdis” aptartyje 
sakoma, jog pasauliniame skautų sąjūdyje mūsiškiai 
akjaid. skautai yra unikumas, nes kitos tautos akademi
kų skautų neturi.

Kalbant iš esmės, gal šio „mes vieninteliai” 
monopolio ir neturime, nes Vyčio korporacijai tolygi 
brolija JAV žinoma Alfa Fai Omegos vardu. Įsteigta 
1925 m. Pensylvanijos aukštojoje mokykloje, APO savo 
tikslus formuluoja taip: „Būti akademikais skautais 
įžodžio ir įstatų dvasioje, ugdyti tarpusavyje draugišku
mą ir skatinti tarnavimą žmoniškumui”. Narių skaičius 
ribojamas buvusiais skautais. Plačiau teks parašyti kitą 
kartą.

* * *

„Savais rūpesčiais” įvardintas skyrelis pateikia dvi 
lietuviškos spaudos ištraukas, prie kurių pridėti 
ištraukų autorių inicialai, o taip pat (S. A. redakcijos 
pridėtos) autorių pavardės.

Spaudos etikoje yra priimta, kad, komentuojant 
spaudos rašinį, šio autorius įvardinamas taip, kaip jis 
po straipsniu yra pasirašęs: slapyvardžiu, inicialais ar 
pilna pavarde. Tiesa, kad daugelio spaudos darbuotojų 
slapyvardžiai yra žinomi, tačiau, gerbdami autoriaus 
valią, rašiusįjį įvardiname jo pateiktąja forma ir — 
švelniai tariant — jo „neišduodame”.

s. J. Stas.

30.7 41.180
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